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ÖZET

Bu çalışmamızda Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri üzerinden kemale ermiş sanat eserlerinin
derinliklerini çözümlemeye çalışarak; edebiyat, felsefe, psikoloji bağlamlarında metin
tahlilleri yapmaya çalıştık. Netice olarak da, iyi bir sanat eserinin kendisini oluşturan
parçalara indirgenemeyeceği sonucuna vardık. Sanat eserini ve sanatçıyı kemal noktasına
taşıyan özelliklerin sanatın kendisi olarak bir katılım unsuru şeklinde ele alınması ve terkip
yolu ile huzuru yakalama gayreti olduğunu göstermeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Tanpınar, Sanat, Huzur, Terkip, Kemal
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ABSRACT

In this study, we tried to analyze the texts in the context of literature, philosophy, psychology
through Ahmet Hamdi Tanpınar's works and throughconstruing the depth of the mature texts.
As a result of this study, it is concluded that a good work cannot be reduced to or studied by
its constituent parts. We tried to indicate the maturity specifications of the artwork and the
artist are the art itself and the combination of them is the sedulity for finding tranquility.

Key words: Tanpınar, Art, Tranquility, Composition, Maturity
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ÖNSÖZ

‘’Edebiyat-Felsefe İlişki Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kemal Noktası’’ adlı
lisans bitirme tezimizde edebiyat ve felsefenin görmezden gelinemez ilişkisini
inceleyelim derken, iyi edebiyat eserlerinin icra edilmiş bir sanat ürünü olduğunu, bu
sebeple de, ne felsefeye, ne tarihe, ne müziğe indirgenemeyecek mertebeye ulaşmış
olduklarını gördük.
Neticede, her şeyde olduğu gibi sanatta da bir kemâl noktası olduğunu, bu
yüzden sadece birer parça olan ilişkilerinin, bütün meseleyi kapsayamayacağı kanaatine
vardık. Bu kanaati geliştirirken de, Ahmet Hamdi Tanpınar ve külliyatını kendimize
örnek seçtik. Lâkin şimdiden söylemeliyiz ki, Tanpınar okuması yaparken Umberto
Eco’nun metnin bir açık yapıt olduğuna dair takdirini kabul ederek aşırı yorumlama
yaptık. Bu yüzden Tanpınar’ın metinlerinde kesin olarak bunlar vardır şeklinde bir tez
sunmadık. Tanpınar’ın edebiyat metinlerinin ard alanında okunabilecek felsefi
ihtimalleri keşfetmeye çalıştık.
Bir lisans hayatının son ürünü olan bu çalışma kapsamında tüm bölüm
hocalarıma ve arkadaşlarıma, özellikle maddi-manevi desteklerinden ötürü Esra Bal,
Bahar Savur, Elif Ceylan ve Vildan Çelik’e, ilgilerini eksik etmeyen anne ve babama
teşekkür eder, ayrıca bu çalışmayı hazırlayabilmek için, Edebiyat Teorisi, Estetik ve
Kemal konularında özellikle düşünce dünyamı zenginleştiren ve daha fazla ilgilenmemi
sağlayan Yrd. Doç. Alphan Akgül, Yrd. Doç. Emre Şan, Prof. Dr. Tahsin Görgün’e ve
tabiî ki çalışmamıza bir tatlı huzur katan Sayın Prof. Dr. Orhan Okay’a bilhassa
teşekkürlerimi sunarım.

GİRİŞ

‘’Edebiyat-Felsefe İlişki Bağlamında Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kemal Noktası’’
başlıklı bu çalışmamıza en iyi giriş olabilecek açıklama belki de yine başlığımızın
bizzat kendisidir. İsmi ile müsamma bir çalışma serüveni yürüttüğümüz kanaatindeyiz.
Bu serüvenimizin daha iyi takip edilebilmesi adına, önce metnimizin güzergâhı
hakkında bir açıklık getirelim.
Metnimiz, ‘’portreleşmek’’, ‘’edebiyat-felsefe ilişkisi’’, ‘’özümseyerek aşmak’’
ve ‘’terkip’’ olmak üzere dört duraktan oluşmaktadır. Bu yolculuğa, aslında büyük
eserlerdeki ortaklığı sağlayanın ne olduğunu, keşfedebilmek arzusu ile çıkmışken,
metnin güzergâhının bu süreç içinde nasıl şekillendiğini göreceğiz. Her durağın
kendinden bir önceki durak sayesinde nasıl tayin edildiğine bakacağız.
Büyük sanat eserlerine tam nüfuz edebilme arzumuzdan dolayı böyle bir keşfe
yeltendik. Keşfe çıkabilmek için, öncelikle tarif edilebilir, gösterilebilir, adeta vücut
bulmuş varlıkları karşımıza almamız gerekir. Bu yüzden edebiyat metinlerinde en gözle
görülebilir hâle gelen varlıkları bulup değerlendirmeye alacağız. Bu amacı güderek
yaptığımız ilk çalışmanın adını portreleştirmek koyabilir miyiz?
Portreleşmek tabirini bir nevi somutlaştırmaya karşılık olarak kullanabilir miyiz?
Bu bağlamda olayları, durumları portreleştirmek ne ölçüde mümkün ve portreler
edebiyat metinlerinde ne ölçüde aranabilir soruları ile karşılaşırız. Bu anlamda örnek
olarak, Baudelaire’nin ‘’Flaneur’’ kavramının hayattan ve toplumdan kopmadan
oluşturulmuş, adeta toplum tablosunda yakalanmış bir portre olduğuna karar vererek ele
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alabiliriz. ‘’Flaneur’’u bir portre olarak kabul ederek edebiyat metinlerinde izini
sürebilir miyiz? Böyle bir çalışma bize nasıl sonuç verir bunu göreceğiz. Edebiyat
metinlerinde ‘’Flaneur’’ü andıran karakterleri yakından inceleyerek, yazarlarının
Baudelaire’nin

çizmiş

olduğu

portreyi

metinlerine

doğrudan

uygulayıp,

uygulamadıklarına bakacağız. Bu şekilde sadece bir portre taraması örneği sunduktan
sonra çalışmamızın esas konuğu Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bir vücud bulmuş
varlıklarını incelemeye başlayabiliriz. Tabii bu incelememize başlamadan önce portre
demek ile dememek arasında kaldığımızı ama daha iyi bir ifade bulamadığımız için,
şimdilik ancak portre kavramının kullanımını biraz genişletebileceğimiz kararını
verebiliriz. Tanpınar portre kullanıcısı mı yoksa üreticisi mi? Bu soruya yanıt
arayabiliriz. Tanpınar’ın hayattan, toplumdan insanın iç dünyasından yararlanarak bir
şekilde kendi kalemine has hâle getirdiği birçok unsuru ile karşılaşırız. Ama maalesef
sadece belli sayıda portresini yüzeysel bir şekilde tanıtmakla yetinebiliriz.
Baktığımız zaman karşımızda inceleyebileceğimiz, içine girebileceğimiz bir nevi
maddeleşmiş imgeler görebildik mi? Eğer bu maddeleşmiş imgeleri yakalayabilirsek
başka bir soruya yanıt vermemiz gerekecek: Portreler nasıl yapıldı, usta eserini inşa
ederken, fırçasını nasıl tuttu? En genel olarak bu fırçanın diğer disiplinlere de bulanmış,
felsefeden, psikolojiden, sosyolojiden çokça renk almış olabileceğini düşünerek
‘’Edebiyat Metinlerinin Felsefi Temelleri’’ diyeceğiz ikinci durağımıza. Bu durakta,
düşüncemizde çok da yanılmadığımızı, edebiyat metinlerinin felsefe ya da psikoloji gibi
diğer bilimlerle güçlü bir ilişkisi olduğunu göreceğiz. Bu bağlamda yine Tanpınar’ın
fırçasına bulaşan renkleri çözümlemek için önce somut bir bilgiden yola çıkar ve
kütüphanesinde olduğu bilinen kitap listesi üzerinden bir değerlendirme sunabiliriz.
İkinci olarak da tek etkilendiğini söylediği isim Yahya Kemal’i, Tanpınar’ın fırçasında
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seçmeye çalışmay faydalı olabilir. Hemen ardından da, Huzur romanına ve rüya
motifini kullandığı kimi öykülerine felsefi, psikolojik terimlerle nasıl aşırı yorum
getirebileceğimizi göreceğiz.
İkinci durağın sonuna geldiğimizde yolculuğumuzun hâlâ bitmediğine, çünkü
edebiyat eserini onu oluşturan parçalara indirgeyerek anlayamayacağımıza kanaat
getirdik. Bu yüzden ikinci durak bizi, bütün eklentileri bilerek ama bu eklentilere
takılmadan Tanpınar’a bakacağımız yeni bir durağa götürecek. Bu bakış bize,
Tanpınar’ın ne içinde ne de dışında olduğumuzu, zaten Tanpınar’ın da içerisi, dışarısı
diye ayrım yapabileceğimiz hiçbir sınır bırakmadığını gösterebilir mi? Onun yaptığı
şeye ‘’Aufhebung” yani ‘’özümseyerek aşmak’’ diyebilir miyiz?
Tanpınar’ın ‘’özümseyerek aşmak’’ eyleminin ne üzerine olduğunu da
metnimizde tartışmak başka bir sorunsala kapı açar: ‘’Büyük sanatkârlardan kabul
ettiğimiz Tanpınar, özümseyek aşıyorsa onun gibi büyük sanatkârlar da özümseyerek mi
aşıyordu?” Dördüncü durakta, sanatkârların icralarını, basit olana indirgeyerek değil,
hep daha kuşatıcı olana doğru açılımını, yine o açılmayı sağlayanı keşfederek
bulabileceğimizi göreceğiz. Bu durakta, kemâl noktasını terkip ve huzur kavramı
etrafında düşünürken aslında yolun neresindeyiz?
Geldiğimiz durum, Michelangelo Buonarotti’nin Musa Heykeli’nin karşısında
sergilediği tavra benzer. Buonarotti’nin Musa Heykeli’ni yaptıktan sonra karşısına geçip
‘’konuş’’ dediği, hatta ‘’kalk gidelim’’ diye seslendiği rivayet edilir. Buonarotti’ye
karşısındaki sanat icrası o kadar mükemmel gelir ki, heykelden konuşmasını, bir canlı
gibi tepki vermesini bekler. Biz de karşımızdaki sanat icralarının nasıl olurda bu kadar
etki altına alabildiklerini, okuru içine çekebildiklerini sorgularken, tarifimizde,
cevaplarımızda hep bir eksiklik kaldığını mı fark edeceğiz? Mükemmelliğin
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kavranmasındaki eksik tarafı ararken karşılaşacağımız bir sanat sorunu çözümlemesi
olabilir mi? Bir edebiyat felsefe ilişkisine dair soruşturma nasıl sanat sorunu ile
çözümlenir ya da daha çok sorun hâline dönüşür? Bu sorunsalı Tanpınar üzerinden
sergilemeye çalışacağız.
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I.BÖLÜM: PORTRELEŞMEK, PORTRELEŞTİRMEK VE
PORTRELER

Portre konusu, “sosyolojik ya da felsefi olarak edebiyatı düşünebilir miyiz?” sorusuna
aradığımız cevap için temel teşkil etmektedir. Çünkü portre demek bir şeye ait
betimlenmiş ifade hâli demektir. Resimde fırçalarla, edebiyatta sözcüklerle, minyatürde
tasvirlerle, bir şeyi bir karaktere karşılık gelecek şekilde çizerek ulaştığımız
somutlaşmış hâlidir portreler. Bu şekilde baktığımız zaman her durumun, her toplumun,
bilkuvve olarak bir portre hâline gelebilme imkânı vardır diyebiliriz. Çünkü portrenin
yapılabilmesi için, önce o şeyin var olması gerekir. Ancak var olanın portresi
yapılabilir. Zaten eserlerle yapılan da bir nevi budur. Portreler varoluşun farklı
şekillerinin kimi yeteneklerle biçim kazanmış hâlleridir. Bu durumda yalnız neyin
portre olduğu bizim için açık seçik olmayan bir durumdur. ‘’Portreler üretilir mi, yoksa
doğal durumda bulunan şeyler mi portredir? Ya da belli kalıplara portre diyorsak, bu
kalıpların eserlerde yineleniyor olması aynı portre üzerinden bir seri üretim sorunu mu
oluştur?’’ şeklindeki sorular, şimdilik meselemizin oluşturduğu problematiklerdendir.
Portrelere, olguların kendileri diyemeyiz am olguların temsili diyebiliriz. Söz
edimleri kuramını geliştirerek toplumsal inşacılık ile uğraşan John Searle’nin kuramına
göre, x kağıdı ben ve başkasının bulunduğu bir bağlamda para adını alıyor lâkin; bu
para bir bankamatiğe yerleştirildiğinde paranın ekranda beliren görüntüsü paranın
kendisine özdeş olmayıp bir temsili oluyorsa, bu portreler de tasvir ettikleri kaba
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olguların ya da varlıkların özdeşi değil birer temsilidir. 1 Ama temsil mahiyetinde olan
bu portreler, tüm varoluşa hâkim olamayan biz okurlara kendileri aracılığı ile
değerlendirme yapma imkânı sunar. Burada varoluş derken illa metafiziksel bir durum
kastedilmemektedir. Portre ifademizi, sinemografi gibi sahneler bütününü anlatmak için
kullanıyoruz. II. Dünya Savaşı sırasında halkın düşünceleri, yaşam şekilleri de
portreleşebilen, portreleşmiş durumlardır. Hayatın her parçası varoluşa dahil olduğu için
portreleşmeye de tabiidir. Bu portreler aracılığı ile biz var olan durumlarla yüzleşiriz.
Bu yüzden portreleri incelemek, portreleri araştırmak, bir araştırmacı için abesti iştigal
olmayıp, varoluşun temsilini kavramak için zaruri bir görevdir.

Peki bu görev nasıl tamamlanacak, portreler nasıl anlaşılacaktır? Portre
izdüşümcülüğü yapmaya karar verdikten sonra materyallerimizi nereden seçeceğimiz
konusunda Charles Baudelaire’nin

“Portreyi anlamanın iki yolu vardır: tarih ve

roman”2 tezini bir paradigma olarak kabul ettik. Bu sebeple de çizilen bir sosyolojik
portrenin romanlar üzerinden okumasının yapılıp yapılamayacağını sorguladık. Daha
doğrusu çizilen bir sosyolojik tipin, portrenin romanlarda sunulan portrelerle uyuşup
uyuşmadığını analiz ederek işe başladık. Bu başlangıcımız için örnek olarak,
Baudelaire’nin Modern Hayatın Ressamı adlı kitabında ortaya koyduğu üç tipi ele
alarak size sunacağız. Ama bu bölümü portre meselesine ayırdığımız için, ‘’Flaneur”
üzerinden olan çalışmamızı aktarmadan önce genel olarak portrenin nasıl anlaşıldığı ve
romanlarda nasıl zuhur ettiğine dair bu zamana kadar ifşa olmuş örnekleri sunmaya
çalışacağız.

1
2

Johne Searle, "Social Ontology and the Philosophy of Society", Analyse & Kritik 20, 1998, s. 144-145.
Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamları, İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s.156.
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Baudelaire’nin Modern Hayatın Ressamı adlı kitabı modern insanı ve modern
sanatı tanımlama çabasındadır. Hatta Modern Hayatın Ressamı, modernizmin
kurucusudur da diyebiliriz. Baudelaire’den yola çıkarak modern hayatın köklerinin
romantizmde saklı olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü modern teoriler romantizmin bir
ürünüdür. Romantizm öncesi dönemde, yani onsekizinci yüzyıl klasik sanatında ya da
Antik Yunan ve Roma sanatında hep kurallara bağlılık hâkimdi. Ayrıca sanatın
tamamen kurallara göre yapılmasına dair bir algı hüküm sürüyordu. Romantizm bu
hükmü yıktı. Kant’ın sanatın kurallara indirgenemeyeceği anlayışı ve öznenin yargısının
özerkliği meselesi ile romantizme kapı açılır. Romantiklerde doğaya dönüş meselesi
yaygınlaşmışken, Baudelaire’de doğaya karşı bir nefret başlar. Doğanın kendi başına
kötü ve çirkin olduğunu, insan eliyle düzeltilmesi gerektiğini düşünür. Makyajın, kadın
giysisinin, süsün Baudelaire için önemi de bundan kaynaklanmaktadır. Baudelaire
bugünle yüzleşmeyi, kötülüğün, çirkinliğin içerisinde güzel olanı görebilmeyi amaç
hâline getirir. Baudelaire moderniteyi zamansallığın geçiciliği olarak görür. Zamanda
mekânda bütünlük sunmayıp, fragmanlardan oluşan bir modern zaman tanımı yapar.
Baudelaire, ayrıca modern hayatın üç tipini okura sunar: ‘’Bohem”, ‘’Dandy” ve
‘’Flaneur”. Bohem ve Dandy birbirine iki zıt tipe karşılık gelir. Lakin bu ikilinin
sahnedeki ömrü 1872’de son bulur. Modernist estetiğin yaşayan tek kahramanı olarak
Flaneur günümüze değin gelmeyi başarır. Disiplinli bir karakter olarak tasvir edilen
Dandy için “Sanat sanat içindir” estetiğinin sureti şeklinde tanımlar yapılır. “Dandy
hayata değil sadece kendi kendisine işaret eder.”3 Kalabalıklardan tiksinen ‘’Dandy”,
kılıktan kılığa girme ihtiyacı hissetmeyen, kendi kimliğinde kalan, bir sanatçıya yakışır
tavır sergileyen tiptir. Kendi kimliğinden dışarı çıkmaz. “Dandy, Baudelaire’nin
3

Baudelaire, Modern Hayatın Ressamları, s. 25.
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edebiyatında modernizm efsanesinin bir alegorisidir.”4 Flaneur’se kalabalıklarda var
olan bir kent gezginidir. Kendini fark ettirmeden herkesi fark edip, gözlemleyen bir
insan sarrafıdır. Aylaklığın, avareliğin tasvir edildiği tiptir. Adeta sürtme sanatkârıdır.
‘’Flaneur” ve ‘’Dandy” de zaman tasası yoktur. Hatta zaman ile ilgili şu mısralar
söylemektedir:

Unutma ki aç gözlü bir kumarbazdır Zaman
Her elde aldanmadan kazanır, bu bir yasa5

Baudelaire’nin belirlediği bu tipleri romanlarda arayalım şimdi. Ya da roman
karakterlerimizin bu tiplerden olup olmadığını sorgulayalım. İlk olarak Rus edebiyatının
‘’gereksiz adam’’ tipi şu şekilde tarif edilir: “Zekası parlak, duyarlılığı ince, ama
karamsar, bir işe yaramaz, topluma karşı olumsuz adam. Bazen iyi niyetli ve ümitli olsa
da eyleme geçemeyen, sonunda hep yenilgiye uğrayan adam.”6 Bu tipin Rus
edebiyatında birçok örneği olmasına rağmen, biz Oblomov’u7 inceleyeceğiz. Oblomov
o kadar genel bir tip oluşturur ki, oblovomluk, oblomovizm gibi kavramlar zuhur
etmiştir.
Her daim hayata başlamanın hazırlık aşamasında olan Oblomov, tembelliğinden
düşündüğü projeleri hayata geçiremeyen bir Rus soylusunu temsil eder. Oblomov,
modern iş bölümüne, yaşayış tarzındaki değişikliğe bir direnişin, köhneliğin,
oblomovluğun romanıdır. Oblomovka’ da bir beyefendi olarak yaşarken olması gereken
ve işe yaramaz gibi karşılanmayan hâller, Oblomovka dışındaki dünyaya uymaz. Bu

4

Baudelaire, Modern Hayatın Ressamları, s 32.

5

Walter Benjamin, Son Bakışta Aşk, Metis Yayınları, İstanbul 2012, s. 140.
Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, İstanbul 2012, s. 60.
7
İvan Aleksandroviç Gonçarov, Oblomov, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2013.
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yüzden kahramanımız topluma yetişemeyen, tembel, kendi çoraplarını bile giyemeyen
bir adam olarak tanımlanır. Oysa ona çoraplarını hizmetçisinin giydirmesi Oblomovka
sınırları içerisinde beyefendiliğin bir göstergesiydi. Ama aynı durum, şehir hayatında
kendi başına bir çorap bile giyemeyen beceriksiz adam olmasının göstergesi hâline
döner. ‘’Flaneur” kalabalıkta var olan bir tipken, Oblomov ‘’Dandy" gibi kalabalıklara
katlanamaz. Ayrıca her ne kadar sevdiği kadın Olga’nın istekleri doğrultusunda
değişmeye çabalamış olsa da bu, onun istediği bir durum olmaktan ziyade âdeta bir
işkencedir.

Kendi tercihine göre değişmesinin gereği yoktur. Zaten soğru olan da

değişmesi değildir. Ona göre, başkaları gibi olmayan özel bir hayatı vardır. Her ne
kadar böyle söylese de aslında fazlasıyla mutsuz bir hayat yaşar. Hatta ona tek iyi gelen
şey Olga ile olan ilişkisidir. Ama oda hayallerindeki gibi olmaz. Hiçbir şey aslında
hâyallerindeki gibi gerçekleşmez. O, sadece hayal kurmakla kalır. Hâyalini nasıl
gerçeğe dönüştüreceğini bilmediği için de hiçbir şey yapmaz. Zaten Oblomov
hâyallerinin hiçbir şey yapmadan gerçekleşeceğini sanar. Çünkü o hep kendi
istediklerinin başkaları tarafından yapılmasına alışmıştır.

Gonçarov, Oblomov ile

evrensel bir tip oluşturabilmiştir. Peki ‘’Flaneur” tipi Oblomov kadar bariz bir şekilde
evrenselliğe sahip midir? Oblomovluk tembelliği, eylemsizliği temsil ediyordu. Günlük
hayatta baktığımız zaman eylemsiz, tembel ve gereksiz adam tiplerinin bulunduğunu
görmekteyiz. Bu tip, insanların sosyal yaşamalarından ve psikolojik hâllerinden dolayı
kolayca şeklini alabilecekleri bir tiptir zaten. Ama ‘’Flaneur” olmak fazlasıyla lüks
meselesidir. Kişi bu tarz hayat biçimini kendisi tercih eder. Oblomovluğa ise insan itilir.
Oblomov’da işe güce yaramayan bir adamdır. O istese de elinden hiçbir iş gelmez.
Çünkü yıllarca iş bilmesine gerek olmayan bir sisteme göre eğitim almış, o şekilde
büyütülmüştür. Yani bildiği bir iş varda o iş yapmaktan kaçıyor değil, aksine hiçbir iş
10

bilmiyordur. Açıkçası sadece iş konusunda değil, çoğu meselede de kendi içine
çekilmesi sonucu, olunması gereken hâle yabancılaşmıştır. O yüzden en iyi yaptığı şey
uyumak, yatakta hırkası ile oturmak olur. ‘’Flaneur”se gezer, tozar, caddelerin altını
üstüne getirir. Etrafta ne var ne yok bir avcı gibi dikkat kesilir. İnsanların acılarını
mutluluklarını laboratuar incelemesi yapar gibi gözlemler. Bu açıklamalardan
‘’Flaneur”ün mutlu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü o da aradığını bulamaz.
Oblomov’u Türk romanında çağrıştıran Fahim Bey ve Bir8 eserine de kısaca
değinebiliriz. Yine bir zaman suçlamasının yapıldığı bu eserde, eserin başlığındada yer
alan Fahim Bey karakteri bulunmaktadır. Lakin bu karakterin Oblomov’dan büyük
farkı, bir amaç doğrultusunda yaşıyor olmasıdır. Ayrıca Fahim Bey’in hâyalleri de
üzerinde titizlikle düşünülerek kurulmuş, sistemli hâyallerdir. Karakter en azından
hâyalini çok sağlam ve düzenli kurar. Oblomov’un hâyalinin bile çok üstünde
düşünülmüş olduğunu söyleyemeyiz. O, hâyal kurarken bile kendisine pek iş yaptırmaz.
Ayrıca Fahim Bey ve Biz adlı bu eserde kahramanlar haytımız da daha tanıdık tiplerdir.
Bu karakterler, bizlerdir âdeta. Hatta karakterlerin bu kadar fazla içimizden olması,
onun bir kurgu değil de anı tarzında yazılmış olabileceği tartışmalarına yol açar. Bu
çalışma da bizi ilgilendiren kısım Fahim Bey karakterinin özellikleri, diğer
romanlarımızla benzerlik taşıyıp taşımadığı ve tabiî ki esas konumuz Baudelaire’den bir
yansıma olup olamayacağıdır.
Fahim Bey, toplumdan belirgin şekilde ayrılan bir tip değildir. Ama toplumda da
yerini bulduğunu söyleyemeyiz. Daha doğrusu toplumda bulunduğu yerin kendisini pek
tatmin ettiğini söyleyemeyiz. Eserde “daha iyisi, daha farklı türlüsü olabilirdi” şeklinde
ki düşüncelerle Fahim Bey’e yaklaşmamızı sağlayan bir tavır saklıdır. Fahim Bey
8
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kesinlikle bir kent gezgini değildir. Bu zaten tartışmaya açtığımız bir konu değildir.
Çünkü o olsa olsa hâyal gezgini olur. Belki hâyalinde bir kent gezgini olabilirdi. Ama
hâyallerinde de iyi bir şirket yöneticisi olmayı tercih eder. Hâyalinde bile ‘’Flaneur”
olmadığını söyleyebiliriz. Zaten onun hâyalinde olandan farklı tasarladığı toplum değil,
kendisi ve kendisinin toplumdaki yeridir. Eserin Oblomov’u çağrıştırdığını söylerken
birebir benzediklerini kastetmiyoruz. İkisi de etrafında ki insanların bir şekilde
kendilerinden beklenti de bulundukları karakterlerdir. Ama Fahim Bey, Oblomov gibi
köşesine çekilmez. Bir şekilde hayata devam eder. Bu ne kadar devam etmektir
bilinmez. Biri kendi odasında çürürken diğeri başka bir iş hanesinin odasında çürür.
İkisi de hâyallerindeki gibi bir yaşam sürmezler. Ama Obomov’un hâli daha göze batıcı
ve tuhaf gözükse de, Fahim Bey hakkında böyle bir yargıya varmak zaman alır. Bu
yargıya varmak için, en azından romanın sonuna kadar beklememiz gerekir. Şu durum
da var ki, Oblomov’un perişanlığı her hâlinden belli olurken, Fahim Bey, mümkün
mertebe durumunu ele vermez. Bir şekilde duygularını bastırır. Fahim Bey’in bu açıdan
baktığımızda ileri sayfalarda yapacağımız tahlile göre, süper egonun psişik karakterler
üzerindeki baskınlığı konusunda diğer ele aldığımız karakterlerden farklı olduğunu
düşünüyoruz. Fahim Bey iddialı bir şekilde nev-i şahsına münhasır olduğunu iddia
edeceğimiz bir karakter olmasa da en azından ‘’Flaneur’’ ya da ‘’Dandy” tipi değildir.
Bu tiplerden birine bürünmemesi de biraz imkân yoksunluğundan kaynaklı olabilir.
Onda daga çok ‘’gereksiz adam’’ tipine yakınlık bulunur. Belki de ‘’niteliksiz adam’’
demek daha doğru olabilir.
Karakterleri, Baudelaire’nin tiplemeleri ile kıyaslamaya devam edersek,
metinlere konu olan şu üç adam tipi ile daha karşılaşırız: ‘’niteliksiz adam’’, ‘’lüzumsuz
adam’’, ‘’aylak adam’’. Üçüncü sıradaki adam tiplemesi ile başlayalım. Aylak Adam
12

Yusuf Atılgan’ın bir romanının ismi9 olup, ‘’Flaneur” tipinin Türkçe isim karşılığı da
olduğu için, roman kahramanı C.’nin ‘’Flaneur” olup olmadığı çokça tartışılmıştır. Biz
Aylak Adam’ın ‘’Flaneur” tipine ait bazı özellikleri taşıyor olsa da, netice de ‘’Flaneur”
olmadığını düşünüyoruz. Çünkü, C. genellenebilir bir tip değildir. Nev-i şahsına
münhasır bir karakterdir. Onun aylaklığı herkesin sergileyebileceği bir yaşam tarzı
değildir.
Aylak adam C, toplumla uyuşmaz, uyuşamaz. İki kişilik bir dünya ister. Bu iki
kişi, kendisi ve aradığı gerçek aşkı taşıyan kişidir. Bay C. iki kişilik dünya talebine o
kadar sarılırki, düşüncesinde bile fazladan bir kişiye yer vermek istemez. Hatta öyleki
C. Ayşe ile başbaşa kaldığı anlarda, Ayşe’nin kardeşi Semra’yı hayırlayıp ondan
huzursuz olabilecek kadar düşüncesini kendisi dışında biri ile paylaşıyor olmasından
rahatsız olur. Bu durumu aşktan uzak olmak olarak yorumlar. Çünkü gerçek aşkın
peşindedir. Gerçek aşksa topluma, kalabalıklara ait bir şey değildir. “Benim ona
tutunabilmem için onun benden başka bir dayanağı olmamalı.”10 diyerek çiftlerin sadece
birbirlerine bağlı olmaları gerektiği düşüncesini açığa vurur. Baudelaire’nin tarifine
göre ‘’Flaneur” tipinin böyle bir bağlılık yaşayacağını söyleyemeyiz. Çünkü onun için
insanlardan birini, diğerinden ayrı kılan, özel kılan bir kriter söz konusu değildir.
C. huysuz, sıkılgan ve mutsuz bir karakterdir. Başından geçen aşk maceralarının
bayan kahramanları her ne kadar Güler ve Ayşe olsa da, o asıl aradığını sürekli teğet
geçer.
C.’ye toplumdaki değerler ikiyüzlü gelir. “Ne yamansınız dökme kalıplarınızla;
bir şeyi onlara uydurmadan rahat edemezsiniz”11 diyerek yine aynı rahatsızlığını ifade

Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013.
Atılgan, Aylak Adam, s.75.
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eder. ‘’Flaneur"de de narsist özellikler belirgindi. Toplumun kendisini anlamayan, asıl
kıymeti göremeyen olarak görür. Kendini toplumdan üstün görme havasına girer. C.’de
burada toplumun kalıplarından sıyrılamayarak, insanları yalan yanlış yaftalamalarından
ötürü bir hor görme durumu vardır.

Dünyada hepimiz sallantılı, korkuluksuz bir köprüde yürür gibiyiz.
Tutunacak bir şey olmadı mı insan yuvarlanır. Tramvaylardaki
tutamaklar gibi. Uzanır tutunurlar. Kimi zenginliğine tutunur; kimi
müdürlüğüne; kimi işine, sanatına. Çocuklarına tutunanlar vardır.
Herkes tutamağının en iyi, en yüksek olduğuna inanır. Gülünçlüğünü
fark edemez.12

C. burada, kendisini insanların farkında olmadıkları bir durumun farkında gibi görür. Bu
tavrı bir ‘’Flaneur’’ tavrıdır. Bu tavrı ile C. kendisini toplumdan ayrı, toplumun dışında
görür. Toplumun dışından olup bitenin daha doğru görülebileceği inancındadır. C. işte
bu durumdan dolayı tek samimi ve gülünç olmayanı, yani gerçek sevgiyi arar. C. zor bir
karaktere, zor bir yaşama sahiptir. Romanı okurken, farkında olmadan bir iç ezilmesi
yaşar okur. Okur, C.’ye bir yandan sinir olur ve ona anti-kahraman diye bakarken, bir
yandan da bu hükme varmaktan kendisini alıkoyar. Aslında C.’ye olan kızgınlığımız,
mutluluğu bulamamasından kendisi ile birlikte biz okuyucuyu da o bunalımlı, buhranlı
ruh haline sürüklemesinden kaynaklanmaktadır.
C. kendini aylaklıktan kurtaracak bir şey arar. Oblomov’sa arama fikrinden bile
rahatsızlık duyar. Arayış içinde olmaya da karşıdır. Gerçi C. için de şöyle bir durum söz
konusudur: Kendini aylaklıktan alıkoyacak bir durumu tam bulduğu anda, bir yolunu
bulup ondan kaçar. Teori’de kendini hazırlasa da, pratikte aylaklığı kendisi için
12
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vazgeçemeyeceği kadar değerlidir.

O sürekli iç dünyasına dönen bir karakterdir.

Karşısındaki gerçek aşkı atfettiği kişilerin de dış dünyadan kurtulup onun iç dünyalarına
girmelerini, ikisinin birlikte kendi içinde yaşamasını arzular. Bu arzu, karşı tarafın
dünyanın benliğinden ve kendi benliğinden geçmesi demektir. Bu durumda ütopik bir
ilişkiye karşılık gelir. O yüzden kendi duyguları, istekleri, beklentileri olan insanlar da
karşılık bulamaz. Bu yüzden bir şekilde ilişkilerini sonlandırır. Ve hâlâ aradığını
bulamadığını anlar. Aslında onun aradığı, bize tıpkı onu hatırlatan B.’dir. Yani mavi
yağmurluklu kızdır. Ama onu da bulduğu anda aradığı kişi olduğunu anlamasına
rağmen yetişip yakalayamaz. Yetişemediği bir otobüsün arkasından, aradığını bulmanın
ve kaybetmenin aynı anda yaşanmış olması duygusuyla başbaşa kalır.
İhmal etmememiz gereken bir nokta vardır, C. zengin ve para derdi olmayan
birisidir. Bu yüzden her istediğini yapabilir gözükmektedir. Ama durum öyle değildir.
Eğer her istediğini yapabilseydi aradığına kavuşabilir, mutlu da olabilirdi. Onun sahip
oldukları ona istediği mutluluğu vermek için bir türlü yeterli olamaz. Belki aradığını
bulamaması, aradığının çok uzaklarda olması, mutsuz geçen çocukluğunun ve içinde
bastırılmış bir duygu olarak yatan baba karakterinin ona yaşattıklarının etkisinden
kurtulamamasındandır. O bütün tiksinmelerini, korkularını, yaşamının bir neticesi
olarak çeker.
Freud’un bastırılmış duyguların rüyalarda, şakalarda ve tiklerde kendini
göstermesini de bir şekilde C.’nin sürekli kulağı ile oynamasında ya da Ayşe’nin
bacaklarını ayrı bir sevmesinde yakalayabiliriz. Yani karşımızda hor görüp
kınayacağımız bir adam değil de, yardıma ihtiyacı olan, acıyacağımız bir adam
bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aylaklık sorumsuzluktur. Sorumsuz insanlarda bir
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gevşeklik, rahatlık olur ama Aylak Adam’ın iç sıkıntısı, bir şeyi arama sorumluluğu
onun rahat olmasına engel olur.
C. kendini tiki sayesinde gizlendiğini düşünür. O yüzden resmini çizen bir
arkadaşının onun sol elini kulağına doğru havada resmetmesi onu hayretler içinde
bırakır. “Demek insanların huylarıyla ilgili asıl davranışlarındaki ayrılığın yalnız
tiklerinde olduğunu biliyordu.”13 diye düşünür.
C’nin ‘’Flaneur” gibi kalabalıkları gözlemlemek insan sarrafı olmak şeklinde bir
isteği yoktur. Onun tek arzusu gerçek aşkı bulup onunla bir ve yalnız olmaktır. Maddi
ve manevi kimsenin onların yaşam alanına müdahale etmeyeceği iki kişilik bir toplum
arzular. ‘’Flaneur” C.’nin yanında daha güçlü ve yaşaması daha kolay bir karakter
izlenimi çizer. Çünkü o etrafta tutunacak bir şeyler bulabilir. C. ise aslında içinde bir
yetim saklar. Daha önce söylediğimiz gibi ‘’Flaneur’’ünki biraz tercih meselesidir.
‘’Flaneur” isterse aylak olmayabilir. O isterse kendisine tekdüze, sorunsuz bir hayat
sağlayabilir. Ama onda bir karşı çıkma arzusu, aykırılık isteği vardır. Onun bu durumun
getirdiği acılardan zevk aldığını da söyleyebiliriz. Bu, Baudelaire’nin kendisine bilerek
frengi rahatsızlığını bulaştırması gibi bir durumdur.
‘’Flaneur’’ü roman karakterlerinde ararken, en çok karşılığını bulamadığımız
özelliği ile başbaşayız yine, kalabalıklarda var olmak. C. lüzumsuz kalabalıklardan hiç
haz etmez. Hatta onun için kalabalığın tek güzel yanı içinde aradığını, gerçek sevgiyi
taşıyıcısını bulma ihtimalidir. ‘’Flaneur” için ise kalabalığın her parçası onun için bir
malzemedir. Ama C. Şöyle söyler:
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Eve gelirken on paket sigarayla bir deste kibrit aldı. Odasının ışığını
yaktı. Elindekileri karyolanın altına, boş bavula koydu. Çevresine
bakındı. Yoktu. Bunca lüzumsuz eşya vardı da, neden en gereken, bir
sigara küllüğü yoktu. Kadınlar da böyleydi. Dünyada gereğinden çok
kadın vardı ama, yalnız bir teki yoktu. 14

C.’nin yaşamının özeti de budur aslında. Bir tek gerekeni arzular ve onu arar
diğerleri onun için lüzumsuzdur.
Bu eserlerde aylaklıkla kazanılanın, çalışarak kazanılandan daha önemli olduğu
iddiası vardır. Oblomov’un da düşündüğü gibi iş peşinde koşturmak anlamsızdır. C. ve
Oblomov işle avunarak, hayatın kendisini işle bölmek istemezler. Hatta Oblomov hiçbir
şekilde bölünmek istemezken C. gerçek aşk için her şeyi yapmaya hazırdır. ‘’Flaneur”
ise toplumun bölünmüşlüklerine, fragmanlarına bırakır kendini, parçalardaki sonsuzluğu
bulmaya çalışır.
Aylak Adam karakteri bize kendine özgü bir tip olan Baştan Çıkarıcının
Günlüğü adlı eserin başkarakteri Johannes’i hatırlattı. Aslında ele aldığımız bütün
kahramanlar ‘’Flaneur” ü anımsatmaktadır. Ama baktığımızda bu tiplerin ne ‘’Flaneur”
ne de ‘’Dandy” olduğunu açıkça söyleyemeyiz. Yani modern hayatın oluşturulmuş
bütün portrelerinin, kendine özgü bir karakteri vardır. Hepsi sanki ‘’Flaneur” olmaya
niyet etmiş ya da bir şekilde ‘’Flaneur” ü çok iyi tanıyan ama o olmayan olacak şekilde
oluşturulmuş karakterlerdir. Johannes de bu tarif ettiklerimizdendir. O bir ironi
başyapıtının kahramanıdır. Bir baştan çıkarıcıdır. Biz bu karakteri Baştan Çıkarıcının
Günlüğü adlı başyapıttan tanırız. “Kierkegaard’ın bütün yazdıkları içinde en erotik olan
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pasaj, kadınları sadece zevk aracı olarak görüp kullanan profesyonel baştan çıkarıcının
zihnine yapılan bu dalıştır.”15

Baştan çıkarıcı olmak; aylaklığın aksine çalışkan, titiz ve zeki olmayı gerektirir.
Baştan Çıkarıcının Günlüğün’deki baştan çıkarıcımız, bir baştan çıkarma sanatkârıdır.
Sanatkârımız insanların duygularıyla oynayan, kumarbaz bir karakter değildir. Aksine
baştan çıkarırken kendisi baştan çıkar. Okur da onun baştan çıkarma üzerine olan
uğraşına kendini bırakıverir. Onun baştan çıkarması da bir nevi kopmayacak bağı
oluşturmak içindir. Eylemlerini bu yüzden matematik problemi çözer gibi işler. Baştan
çıkartmaya dair bize şöyle bir ipucu verir: “Hiçbir şey bir sır kadar baştan çıkarma ve
lanetle çevrili değildir.”16 Aylak Adam gibi zayıf bir karakter değildir, daha güçlüdür.
Gizemli bir güç sahibiymiş gibi gözükmesi onun sanatının bir malzemesidir. Kontrol
Johannes’in elinde gibi gözükür. Fakat dediğimiz gibi kendisi de baştan çıkarırken
baştan çıkarıldığı için gerçek pek de gözüktüğü gibi değildir. Aylak Adam adlı eseri
okuduğumuz zaman Soren Kierkegaard’ın tadınıvermesi, bilâkis ikisinin de hakikate
ulaşmak istemesi, bize Yusuf Atılgan’ın zihninde Soren Kierkegaard’a yer vermiş
olabileceğini düşündürttü. Türkçe’ye Soren Kierkegaard’dan yapmış olduğu çeviriler de
bu tahminimizi destekler nitelikte oldu. Yalnız şöyle bir durum var ki, ikisi de hakikati,
asıl olanı istiyorlar. Aylak Adam arar ya da teğet geçer. O, bir şekilde işi kurguya
tesadüfe bırakırken, baştan çıkarıcı hakikatini, gerçek bağlılığı, aşkı, ayrılamazlığını
kendisi yaratır. Johannes karşısındaki genç ve dokunulmamış duyguları aşama aşama
işler. Bu yüzden C. aylak olmasa, baştan çıkarıcı olabilecek durumdayken, kendisini
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Baudelaire’nin motiflerine yakın bir çizgide oluşturmuştur. Aylak adam eğer bu kadar
kontrolsüzce baştan çıkarılan olmasaydı kendisi de bir baştan çıkarıcı olabilirdi.
Kierkegaard’ın oluşturduğu karakterin tam da olmadığı gibi olarak, baştan çıkarabilme
özelliğine sahip olmamış ve ‘’Flaneur’’ü anımsatan bir karakter olmuştur. Ama son
kertede ona ‘’Flaneur’’ demek, onu başka bir şekilde de bir tiple özdeşleştirmek doğru
değildir.
Bir başka portre de Sait Faik’den, Mansur Bey’dir.17 Sait Faik Abasıyanık’ın
lüzumsuz adamı Mansur Bey, yedi yıl boyunca yaşadığı mahalleden hiç çıkmayan
birisidir. Yedi yıl hergün aynı şeyleri yaparak mahalleden hiç çıkmadan bir hayat sürer.
Lüzumsuz adam; kendi peşini bile bırakmış bir adamdır. Kalabalıkların gezgini
‘’Flaneur’’ün görüşünün yanında Mansur Bey’de mahallesinden dışarısı için şöyle
bahseder: “Başka yerlerde bana bir gariplik basıyor. Her insandan korkuyorum. Kimdir
bu sokakları dolduran adamlar? Bu, koca şehir ne kadar birbirine yabancı insanlarla
dolu.”18 Şehir insanının birbirine olan yabancılaşması, onu mahallesine bağlanmaya ve
oradan yedi yıl çıkmamaya yönlendirir. Eserde şehir kalabalığına saldırı, sitem kendini
gösterir. Ama aynı zamanda kaarkter şehir özlemine de sahiptir. Mansur Bey, yedi yıl
sonra bir gün şehre indiğinde, şehirden çok etkilenir, adeta şehre hayran kalır.
Aylak Adam eserinde de, Lüzumsuz Adam adlı eserde de bir karakter üzerinden
anlatı oluşturulur. Lüzumsuz adam şehirden uzakta yaşar. Ama şehre gidip, gezdikten
sonra şehre dair olumlu düşünceler, hayranlık besler. Aylak Adam ise sürekli şehirle iç
içedir. Bu yüzden şehre karşı olumsuz bir tavır takınır.
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Modern hayatın ressamı olarak Baudelaire’in, modernizmin içinde barındırdığı
tipleri ele aldık. Onun tiplerini, modern hayatın resimleri olarak belirlediğimiz belli
portrelerle kıyasladık. Bu bağlamda Rus edebiyatının gereksiz adam tipini, tembelliği
yansıtan Oblomov tipini, bu tipin Türk romanında çağrışımcısı olan Fahim Bey’i,
ardından Aylak Adam C.’yi, Baştan Çıkarıcının Günlüğünde’ki Johannes ve Lüzumsuz
Adam Mansur Bey’i modern hayatın resimleri olarak ele aldık. Onları ‘’Flaneur” ve
‘’Dandy” tipleri ile karşılaştırdık. Özellikle de Aylak Adam’ın bir ‘’Flaneur” olup
olmadığı sorusunu ele aldık. Bu konuda Bay C.’nin, kimileri doğrudan bir ‘’Flaneur’’ün
Türk romanındaki karşılığı olduğunu düşünmektedirler. Ama bizim kanaatimiz, bu
görüşten yana değildir. Hatta ‘’Flaneur’’ün hayattan zevk alma çabası, haz avcısı
kimliği bize göre romanda ki C.’ye değil de, ondan daha çok C.’nin arkadaşlarına
tekâbül eder. Çünkü ‘’Flaneur” olmak için, kişinin gerçek bir tasası, derdi olamamalıdır.
Kişi ancak bu sayede, kendisini dışarıya bırakıp dışarıdan sahte dertler edinebilir. Ama
C. gerçek bir karakterdir. Acı çeken, çözmesi gereken sorunları olan birisidir.
Bütün bunların yanında bu kadar portreyi ele aldığımız zaman unutmamamız
gereken bir isim de Freud ve O’nun psişik kişiliklerin değişik dayatmaları üzerine
düşünceleridir. Dikkat edersek ele aldığımız kahramanların hepsinin tavırlarını
çocukluklarındaki yaşayışlarından edinmiş oldukları kimi özellikler, değerler etkiliyor.
Freud diyor ki: “Semptom bastırılmış olandan ileri geliyor ve sanki, ben’in önünde onu
temsil ediyor.”19 Karakterin beninden ötürü sergilemek istediği davranışlar vardır. Lâkin
süper ego dediğimiz üstben’in dayatması sayesinde kişi beninin isteklerine uymaz.
Böylece toplumun ahlâklı bir vatandaşı olma gereğini yerine getirir. Lakin durum her
zaman böyle olmaz. Bazı durumlarda, ahlâki ben bir müddet sonra saygınlığını
19
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kaybeder ve susar. Böylece ben hâkim olur. Oblomov ve Aylak Adam’da üst ben, bene
hâkim olamamıştır. İkiside olması gereken mantığında hareket etmeyerek kendi
benlerinin istediklerini yapmışlardır. Fahim Bey’in ise diğerlerine nazaran dışarıdan
daha normal gözükmesi, en azından uzun süre sıradan bir insan gibi idare edebilmesi,
ahlâki gereklere aykırı bir şey yapmamasından kaynaklanmaktadır. Toplumun bir
vatandaşı olarak uyumsuz tavırlar sergilemediği için çok dikkat çekmemiştir. Diğer
karakterlerin yani benin hâkim olduğu karakterlerin mutsuz olmasına bir de şu şekilde
açıklama yapabiliriz. Freud diyor ki: “Üst beni dinlemediği zaman onu ağır aşağılık,
suçluluk duygularıyla cezalandırır.”20 Yani karakterler üstbeni dinlemeye karşı
çıkıyorlar ama bu onlarda vicdanen bir aşağılık kompleksi, kendilerinde yanlış olanı
sezme durumu, kısacası toplumdan farklı olduklarını hissetme hali uyandırıyor.
‘’Flaneur” tipininse üstbeni dikkate aldığını düşünmüyoruz. Çünkü onun için en önemli
olan şey kendi beni ve kendi zevkidir. Zaten modernizmin yani dolayısı ile romantizmin
bir ürünü olduğu için kural tanımayan, baskı kabul etmeyen bir tip olması çok doğaldır.
Baudelaire üzerinden yaptığımız incelemede şu sonuca varıyoruz: Baudelaire’in
modernist estetiğinin tipleri, modern hayatın resimlerinde hemen göze çarpsa da, “ben
buradayım” diye haykırsa da, Baudelaire’nin belirlediği gibi bir tipin içine sıkışıp
kalmamaktadır portrelerimiz. İncelediğimiz karakterler ‘’Flaneur’’ü anımsatıp, ondan
özellikler taşısa da birebir benzer değillerdir. Yani modern hayatın resimlerinde
‘’Flaneur’’ün boyasının renkleri çokça her yere yayılmış olmakla birlikte oluşan
portreler çoğunlukla bir tipten ayrı olarak nev-i şahsına münhasır karakterlerdir.
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Bir nevi portre okuması örneğini yukarıda sergiledik, Baudelaire’in sosyolojik
bir çözümleme olarak betimlediği portrenin varlığını edebiyat romanlarında aradık. Bu
arama sonrasında da romanınlardaki portreleri ele alarak kıyaslamalar yaptık. Burada
yaptığımız bir tip aramasıydı. Ama bunun dışında da farklı şekillerde portreler
aranabilir, sunulabilir. Mesela; savaş döneminin zihniyetini yansıtan portreler dediğimiz
zaman, bu tarz bir portre kalıbı olduğunu yazarların da

bu portreyi eserlerinde

kullanarak mı üretim yaptıklarını düşünebiliriz. Bu bağlamda da Kemal Tahir’in, Tarık
Buğra’nın eserlerini inceleyebiliriz. Bu şekilde de portreyi anlama çabası için çıktığımız
yolda edebiyat eserlerinde materyal hâlini almış bir portreleşmek sorunu ile karşılaşır
gibiyiz. Ama iyi edebiyat eserlerinde seri üretip ve bir kalıbı aktarmak değil, yeni
portreler yaratmak yukarıdaki örnekte de sonuçlandırdığımız gibi nev-i şahsına
münhasır karakterler üretmek belirleyici nokta olmalıdır. Bir edebî eserde eser dışında
aradığımız bir portre veriliyor olabilir. Biz o portreyi eserde buluyor olabiliriz ama iyi
bir edebi eser, okuyucuyu zaten bildiği portrelerle tanıştırmanın yanı sıra okuyucuya hiç
tanımadığı portreler de sunmalıdır. Edebiyat eserlerinin portreleri olmalıdır. Lakin
edebiyat eserleri, portrelerin eserleri haline dönmemelidir. Aksi takdirde edebiyat
eserlerinin sonu, Baudrıllard’ın“ Fırça Sallamak ve İmza Atmak”21 adlı yazısındaki
eleştirisine maruz kalmaktan da kurtulamaz. “Bir tablo hem boyanmış hem de
imzalanmış bir nesnedir.”22 demesi gibi, her edebi eser de imzalanmış ve yazılmış birer
nesnedir diye yorumlayabiliriz.

Her edebi eser bir paraf taşır. Kendi, kopyasını

başkasının yapmasına izin vermez. Lâkin, paraf sahibi, kendisi kendi eserinin neredeyse
taklidi yapıp, sırf kendi yaptığı için taklid olmaktan kurtarır. Yeni eser taklid diye değil

21

Oğuz Adanır, Baudrillard/Fikir Mimarları Dizisi, Say, O.Adanır, İstanbul 2010, s. 179-195.
Adanır, Baudrillard/Fikir Mimarları Dizisi, s. 179.

22

22

de, ikizi diye nitelendirilendirilir. Böylecede seri üretim hâli ile piyasaya sürülen,
derinliğini ve özgünlüğünü, kendinin bir diğeri aracılığı ile kaybeden eserler hâlini
alacaktır. Baudrillard, imza sayesinde eserin biriciklik kazandığını söylemekle birlikte,
imza sahibinin aynı imzayı seri üretim piyasasına uyarak kullanmaya başlayadığı
zamanda, eserin biricikliğini eserin bir model olması şeklinde değiştirdiğini söylüyordu.
Ama bu durumda, eser üretmek bir modeli yapmak hâlini aldığı için sahte diye bir şey
kalmamış oluyor. Bu şekilde oluşan modern resim için Baudrillard “ard arda sıralanmış
anlardan oluşan bir şeydir.”23 ifadesini kullanarak, bu resimlerin yan yana
kopukluklardan oluşan bir ürünün meydana geldiğini ve modernleşme ile birlikte fırça
sallamak ve boyamanın öncelik kazandığını söylüyor. Biz bu okumayı modern edebiyat
ürünlerine de uygulayabiliriz. Kendi imzası ile bir esere biriciklik kazandırsa da bir
yazar, kendisi seri üretim furyasına kapılarak sürekli kendi eserini farklı isimlerle
yineleme yoluna gitmesi günümüz edebiyatında sıkça görülen bir durumdur. Bu durum
da, imza sahibinin kendisine has bir portre yarattıktan sonra bu portreyi bir model hâline
dönüştürüp sürekli aynı portreyi üretiyor olması şeklinde ele alınıp eleştirilebilir. Çünkü
sanat eseri biricik olma özelliğine haizse bu özelliği eserin sahibi bile bozma hakkına
sahip değildir.

1.1.1 Tanpınar’ın Portreleri

Bu bağlamda Ahmet Hamdi Tanpınar’ın karakterlerini ne dışarıdaki bir portrenin tekrarı
olmaktan ibaret olmayıp, ne de kendinde kendinin tekrarı olmamaklığıyla ele alabiliriz.
23
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Tanpınar eserlerinde bir yandan, var olan günlük hayatın siyasi, sosyal kültürel yaşantısı
çok güzel tasvir etmiştir. Mesela II. Dünya Savaşı öncesi halkın okuryazar kesiminin bu
konu ile ilgili düşüncelerini, kaygılarını Huzur romanında çok açıklayıcı bir şekilde
göstermişken, Mümtaz’ın Nuran’a karşı duyduğu hissiyatın oluşum hâli huzur romanına
özgün bir portredir. Bu tespitimize ilk gelecek itiraz, Tanpınar’ın ‘’Âdem ile Havva’’
hikâyesinde Âdem için Havva’nın ne ifade ettiği, Âdem’in Havva’yı bilmesi ve
benimsemesi aşamaları ile Mümtaz için Nuran’ın konumunun çok paralel olduğunu
söyleyeceklerdir. Biz de aynı şeyi söyleyebiliriz ama burada tekrarlanan şey, iki kişi
arasındaki ilişki değil, Tanpınar’ın Yaşadığım Gibi adlı eserinde toplanan düz
yazılarından da çözümleyebileceğimiz aşk ve ölüm portresinin karakterlere mezc
edilerek yeni portreler üretilmiş olduğunu görmektir. ‘’Âdem ile Havva’’ hikâyesinde
de, Mümtaz ve Nuran münasebetinde de, aşk ve ölüm arasında döngüsel, bir ilişki
olduğu portresi, Huzur romanında, musikinin huzurunda karakterlerden bağımsız
olmayarak, Nuran’ın ve Mümtazın ayrı ayrı karakterleri üzerine inşa edilerek bir meyve
vermiştir. Aynı portre ‘’Âdem ve Havva’’ hikâyesindeki karakterler bu portreyi kendi
huyları ve tercihleri ile farklı bir şekilde canlandırmışlardır. Yani Tanpınar’ın bir
mütefekkir olarak tespit ettiği kimi bilgiler, düsturlar vardır. Bunları eserlerinde
uygular, lâkin bu düsturlar değişmez esere tepeden yerleştirilen kalıplar halinde değil,
eserdeki karakterle birlikte yeniden kendinden çıkıp, kendine dönen özelliktedirler.
Mesela batılılaşma problemi sorunsal mahiyetinde bir portredir. Bu portre çoğu
yazarın romanlarında işlediği bir materyaldir. Lâkin Tanpınar bu problemi eserlerini
bireysel varoluşun dili içerisinde yazarak kendi kalemine has bir şekilde işlemiş, sanat
icra etmiş oluyor. Tanpınar’ın bu icra şeklini Nermin Yazıcı, Jean Claude Coquet ‘in
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özne kuramı ile paralel bir şekilde ele alıyor.24 Tanpınar’ın ‘’Abdullah Efendinin
Rüyalar’’, ‘’Geçmiş Zaman Elbiseleri” ve ‘’Erzurumlu Tahsin” adlı hikâyeleri
üzerinden bu parelel incelemeyi sunuyor. Nermi Yazıcı’nın bu çalışması bize bir
karakter okuması yapmamızda örnek olduğu için biraz değinmeliyiz. Bu çalışmasına
geçmeden önce Yazıcı’nın yalnızca edebiyata uygulanan bir edebiyat kuramından
bahsetmenin bugün mümkün olmadığı ve edebiyat eleştirisinin diğer disiplinlerin
gelişmesi ile irtibatlı olarak biçimlenmekte olduğu yönündeki tespiti bizim için çok
önemlidir. Anlatı formuna ve Tanpınar’daki anlatı formalarına getirmek için meseleyi
Yazıcı sözlü gelenekten destanlardan başlayan bir serüvene döner ve Hegelci anlayışa
göre destanın üç ayrı kuruluş formunu sunar.

1.hikâye ile ilgili; bir edimin gerçekleşmesi konu alınır. 2. Edim bir
tümlüğün ortaya çıkmasını sağlamalı. 3. Ahlaki yasa halindeki her şey
kahramandan ayrışmamış olmalı. Yani, destanlar bir kahraman
sayesinde şekil alır ve onda kendini tanıyan bütünlüklü bir dünya
üretir. Kahraman yoksa destan da yoktur.25

Buradan destanda sözlü gelenekte kahramanın, merkezi konumunu sunduktan
sonra antik dönemdeki anlatıcı geleneğine bakar ve orası içinde tragedyanın soylulara
komedyanın avama sunuluyor olması gibi kahramanların neye göre kurgulanacağının
temelinde yatan yeni bir ayrımdan bahseder. Daha sonra modern anlatıya gelindiğinde
de, benlik algısının güçlendiğini belirtir. Sözel gelenekte olmayan benlik kavramının
24
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yazı ile gelişmesi, sözel gelenekteki topluluk bilincinin yazı ile bireysel bilince
dönüşmesi söz konusudur. Burada Yazıcı, okuma-yazma eyleminin kişiyi bağlamdan
ayırıp kendi benliği ile baş başa bıraktığını kendi benliği ile tanışmasını sağladığını
tespit ediyor. Bu okuma eylemi insana iç dünya dediğimiz yeni bir uzamı kazandırıyor
Yazıcı Tanpınar’ın ele aldığı hikâyelerindeki kahramanlarının da iç uzamlarının çok
geniş olduğunu göstermeye çalışıyor. Ama sadece bu hikâyelerdeki kahramanlar değil,
Tanpınar genel olarak karakterlerine bir iç uzam yüklemeye çalışmaktadır. Ya da
karakterlerini bir iç uzamdan bulup dışarı getirmektedir. Yazıcı’nın sözel gelenekten
başlayıp, antik çağdan geçerek modern anlatıcıya varan açıklamasından, Tanpınar’ın
karakterlerini / portrelerini anlamak için yararlanıyoruz. Tanpınar’ın karakterlerinde hep
bir bölünme ikinci bir benlik ile mücadele etme davası olduğunu söylüyor Yazıcı. Bu,
Tanpınar okuyucularının kolayca kabul edebileceği tespit üzerinden Tanpınar
tiplemelerinin hemen bir özelliğini ele alabiliriz; iki benlik arasında mücadele ediyor
olmalarını. Mümtaz tipinde mesela bu özellik mevcuttu. Mümtaz’ın kendi iç
uzamındaki kayboluşundan kurtulup iki benliğini teke indirme mücadelesiydi aslında
Huzur romanı. “Olmak ya da olmamak bütün mesele bu”ydu gerçekten Tanpınar
portrelerinde, karakterler var olma savaşı veriyorlardı ve bu savaşı kendi içlerindeki iki
benlikle mücadele ederek veriyorlardı. Bu mücadeleden galip gelen “olmuş” olacaktı.
Bir nevi oluşumunu tamamlamış “1” olacaktı. “1” e vurgu yapmamız, aynı iki benliğe
sahip olma durumunun Abdullah Efendi’nin de başına bela olmasındandır. O da ne
çekiyorsa kendisini izleyen sessiz seyirci, asıl sahibi olan kendisinden çekiyordu. “1”
rakamına, vahdeti sevmesinden kaynaklanan bir hayranlık duyması da bu ikilikten
kurtulmak istemesinin, birliğe ulaşmak istemesinin bir ipucu olabilir. Tanpınar tiplerini
kendi iç uzamlarında yine kendileri ile baş başa bırakıp, bölünmüşlükleri ile savaşa
26

bırakır, karakterler bu savaşı aşmaya çalışır. İşte bu yüzden bütün meseleleri olmak ya
da olmamaktır. Olmak demek “1” olmak demektir çünkü. Karakterin kendi ile savaşıp
bu savaştan galip gelme çabası Nietzsche temelinde okuması yapılabilir ama bu
okumayı edebiyat metinlerin felsefi temelli adlı diğer bölümüne bırakıp, Tanpınar’ın bir
iki tipini daha portre açısından inceleyelim. Tanpınar karakterlerini iç uzamlarında
gezdirdiği için, bu onun kendine has, imzasını taşıyan karakterler oluşturmuş olduğunu
manasına gelir. Çünkü onun oluşturduğu tipler bir müddet sonra tanınabilir olmaktadır.
Abdullah Efendi’yi ele alalım mesela, Abdullah Efendi’nin fiziksel özelliğine ait pek bir
şey yoktur elimizde. Ama onun ruh ve düşünce yapısına hatta duruşuna dair birçok
özellik vardır elimizde. İç dünyasını belirleyen en temel duygunun gerçeküstü bir
deneyimden kaynaklanan korku olduğunu biliriz. Mesela, korkunun asıl kaynağı, kendi
benliğine ilişkin düşünceleri ve diğer insanları kavrayışı26 olan bu karakter Tanpınar’ın
özgün bir çalışmasıdır. Bu karakterin bırakın bir seri üretim parçası olması, kendisinin
kendisini tekrarlaması bile mümkün değildir. Ama bu oluşturduğu karakteri özel
yapansa, aslında sanatın asıl sorunu dediğimiz mesele, yani kurgulanan karakterler çok
fazla bireysel öznel bir üretimin ürünü olup, sanki bir toplumdan nefes almamış şekilde
oluyorlar. Ve çok fazla tek kişiye özgü kalıyorlar, ya da tamamen bir model gibi
oluşturulup tamamen kopyası yapılabilir. Kendi uzamına kalan özel bir yanı yok gibi
kurgulanıyorlar. İşte bu noktada Tanpınar’ın Abdullah Efendi’si bir örnek karakterdir.
Çünkü Abdullah Efendi iç uzamında sessiz seyirci sahibi ben ile öznel bir savaş
vermektedir. Bu savaşın boyutları tek o kahramana hastır ve biz okurlar bu savaşın tüm
boyutlarına istesek de hâkim olmaktan yoksunuz. Çünkü karşımızda bir başkasının asla
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biz olamayacağımız gerçek benliği ile karşı karşıyayızdır. Ama aynı zamanda da
Abdullah Efendi’nin birçok insanda tespit edilebilecek, kişinin kendini beğenmemesi,
toplumda aşağılanıyormuş gibi hissetmesi, hakettiği takdiri görmediğini hissetmesi,
insanların içinde bu azapla kıvrılıp, bir kendisini bu hep bir suç işlemiş azabına
mahkûm edildiğini düşünmesi Abdullah Efendi’de tasvir edilmiştir. Yani Abdullah
Efendi portresi karakterin bütün bir iç uzamına hâkim olamayacağımız için nev-i
şahsına münhasırlığını kaybetmeyecektir. Ama toplumda görülen bir psikolojik hastalığı
da çok güzel örneklediği için Abdullah Efendi kompleksi olarak bir Oidupus Kompleksi
gibi bir portrenin oluşturulmuş olduğunu ve bunun da, nasıl Oidupus kompleksi bir
psikolojik hastalığa isim olabiliyorsa, Abdullah Efendi de bu taşıdığı hastalık hâlini isim
olarak taşıyabilecek kadar sağlam çizilmiştir. Zaten Yazıcı da, bizi Abdullah Efendi ile
özdeşleşemeyiz ancak bu karakterle temaşa ederiz demektedir

27

. Birebir özdeş

olamamakla beraber onunla birlikte olabiliyoruz. Bu yüzden hem kendinde hem kendisi
olarak bir sanat karakteridir Abdullah Efendi. İşte bu karakter bir Tanpınar portresidir.
Bu portre de temelinde ayrıca “Kendimi görürüm çünkü biri beni görüyordur.” diyen
Sartre’ ın ipuçları sezilir, hatta bu yönde bir atıf Yazıcı da da bulunmaktaydı. Biz yine
bu konuyu da ikinci bölümümüzde felsefi bir temel arama konusunda ele alacağımız
için şimdilik, Tanpınar’ın portreleri için, çoğaltılabilir kalıplar olmadıklarını ama külli
olandan da bağımsız tek kendi içinde geçerli karakterler olmadıklarını söyleyebiliriz.
Kendisi eserlerinde kendisine has karakterler üretmiştir ama bunları nasıl üretmiştir ki,
biz hem bu karakterlerle beraberiz hem de o karakterler değilizdir. Yani hem özdeş
olamadığımız hâlde nasıl temaşa ediyoruz, bize bu temaşa imkânını ne ile sağlıyor?
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Yazıcı, Ahmet Hamdi Tanpınarın Hikâyelerinde Anlatıcı ve Kahramanlar s. 64.
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Tanpınar’ın kendini yitirenlerin yine kendilerini kendilerinde aramasının
hikâyesini birkaç öyküsünden daha örnekleyebiliriz. ‘’Geniş Zaman Elbiseleri’’,
‘’Erzurumlu Tahsin” hikâyeleri üzerinden de görebiliriz.
Tanpınar’ın karakterleri üzerine tek tek eğilmek kesinlikle büyük bir zenginlikle
yüzleşmek olsa da buna şimdilik vaktimiz yetmeyeceği için belli kategoriler altında
Tanpınar’ın karakterlerine, düşüncelerine inmemiz lazım. İşte bu kategorileştirme
aşamasında da, Ümit Meriç Yazan ve Selma Ümit Karışman’ın Ebediyetin Huzurunda28
adlı çalışmasından yararlanmak istiyoruz. Bu çalışma da bu iki kıymetli araştırmacı,
nasıl yorum yapmadan sadece kategorize etme ile de tasavvur geliştirilebildiğini biz
okuyuculara gösterdikleri için çok faydalı oldular. Ebediyetin Huzurunda adlı başlığı
taşıyan bu çalışmalarında Sayın Meriç ve Karışman “Sunuş ve Giriş’’ bölümü dışında
neredeyse hiç konuşmadan bir yol çizerler okuyucuya. Çalışmalarında sadece kimi
kategoriler belirliyorlar mesela “âşk ve ölüm “ diye bir başlık belirliyorlar. Hiçbir sözlü
yorum

yapmadan

Tanpınar’ın

bu

başlık

altına

girebileceğini

düşündükleri

romanlarından olsun hikâyelerinden olsun düzyazılarından örnekleri peş peşe bu başlık
altında sıralayarak yorumu okuyucuya bırakıyorlar. Bu şekilde hazırlayanlar
yönlendirse de yorumu geliştirme zevkini okuyucuya bırakmış oluyorlar. Bu bağlamda
Meriç ve Karışman’ın hazırladığı başlıklardan ve bu başlıklar altına yerleştirmeyi uygun
gördükleri yazılara bizde ek bölümler de koyarak yorumlamaya çalıştık. Tanpınar’ın
tam da portre demeyi içimize sindiremediğimiz ama portreye karşılık gelen
oluşumlarına ulaştık.

28

Ümit Meriç-Selma Ümit Karışman, Ahmet Hamdi Tanpınar Ebediyetin Huzurunda, Etkileşim Yay.
İstanbul 2006.
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1.1.2 Aşk Ve Ölüm Portresi

Ebediyetin huzurunda adlı çalışmadan direkt aldığım bu başlık altında Meriç ve
Karışman ekibi “Adem ile Havva” hikâyesini, Huzur romanından Mümtaz ve Nuran’a
ait bir kesiti Yaşadığım Gibi adlı düz yazılarının toplandığı kitaptan “Aşk ve Ölüm” ve
“Aşka Dair” yazısını ve yine Huzur’dan “ Ne ölüm Var ne De Hayat” başlığını uygun
gördükleri sayfa 60-62 arasındaki bir kısmı toplamışlar. Biz de “Aşk ve Ölüm” diye
verdikleri başlığı bir portrenin adı olarak düşünüp, bu çalışmada verilen örnekler ve
bizim ilave edeceğimiz örneklerle inceleyelim.
Aşk ve ölüm arasında Tanpınar bir birlik kurar, daha doğrusu kurulu olan
vahdeti görür. Bu porteyi ‘’Adem ve Havva” hikâyesi ile Mümtaz ve Nuran’ın
huzursuzluğuna bakarak yakınlaşalım.
‘’Adem ile Havva’’ hikâyesinde, aşkın tecelli etmesini bize öyle bir anlatır ki
şair, aşktan hem korkar hem aşka âşık oluruz. Bu hikâyede Tanpınar cennetten düşüşü
büyük çelişkiye düşüşle özdeşleştirir. Öykü Adem’ in cennette düş görmesiyle başlar.
Bu rüya bir şeylerin değişeceğinin işaretidir. Tanrı ile arasındaki tek kişilik ilişkide bir
değişiklik olacağını fısıldar. Yaratım henüz tamamlanmamıştır. Son bir hamle kalmıştır
o da Adem’ in canından kanından ilik kemiğinden meydana gelecektir. Fısıldanan
varlıkta işte o son hamledir. Adem bir tarafının boşaldığını sonra küçük beyaz bir şeyin
korkar gibi ona sokulduğunu duyar. Bu şekilde Tanpınar öyküsünde Havva’nın Adem’
in sol kabuğundan yaratılışını anlatan miti canlandırmış olur.
Narin, kırılgan korunmaya muhtaç kadın motifi yine karşımızdadır. Ama biz de
şimdilik o konuya girmeyelim. Lâkin bu motif Adem’ in Tanrı ile kurduğu özel ilişkiyi
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bozar, araya girer. Zaten bu da Adem’i ürpertir. Hem elindeki küçük sevimli şeye
hemen bağlanır onu bırakmak istemez daha çok sevmek ister hem de bir yandan artık
Rabbın sesini duyamamaktan korkar. Yani “kadın” hem hazzı hem tedirginliği
beraberinde getiren bir varlık olarak karşımızdadır. Kimdir bu kadın, Adem’de merak
eder ve sorar: ‘’kimsin sen?’’ cevabı şu şekildedir: ‘’Senden bir parçayım.’’ Kendinden
bir parça olunca vazgeçilmesi zor bir varlık olur Havva, Adem için.
Adem’in kadına olan haz duygusunun ağır basmasıyla tedirgin olma sebebi
riayet bulacak ve Ademin düşüşü gerçekleşecek, böylece de “toprağın çocuklarının”
devri başlayacaktır. Aşk ölümü getirir beraberinde, Tanrı ile özel ilişkinin aşkın ölümü
Havva’nın aşkına sebeb olur daha doğrusu Havva ile aşk diğerinin ölümüne sebep olur,
cennetten kovulma diğer bir ölüm iken toprağın çocuklarının aşkını doğurur. Aşk ile
ölüm aynı şeyin iki farklı yüzüdür, Tanpınar bu şekilde düşünür ve bu şekilde aktarır
yazılarına.
Mümtaz için de benzer şeyler söz konusudur. Nuran hayatın öz kaynağıdır. Her
şey bizden, geliyor bizimle oluyor, işte olgunluk aşamasındaki tam bir terkip ve
sevgilide büyük aşkın tecelli etmesi, bunun örnekleri sık sık karşımızda, hele bir de
Yaşadığım Gibi de bahsederse sevmekten sevgiliden tam bir Anadolu bilgesi var deriz
karşımızda.
“Mademki O, benim, için artık her şeydir, o hâlde bütün kâinatımla ona
taşınacağım.”29 Huzur’ dan aldığımız bu sözde de o, olgunluk dönemine birliği
yakalamış hâle yönelik bir sunum yapar. O yani sevgili artık benim için her şeydir o
zaman ben de artık onda ikamet ederim. Sevgiliyi ilahlaştırmaktır buradaki vakıa.
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Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergâh Yayınlar, İstanbul 2011 s. 187.
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Bendedir korkusu biten şeylerin
Çelik gagasında fecri taşıyan
Mavi Kartal benim…
Pençelerimde
Asılmış bir zümrüt gibidir hayat
Sonsuzluk ısırır güzel kavsimde
Susamış bir ceylan gibi zaman!30

Bu şiirde de ilk mısraya dikkat edersek “Bendedir korkusu biten şeylerin”
diyerek bitecek bir şeyi sevmek ve onun bitmesinden dolayı yaşanan korku cümleden
çıkarılmaktadır. Yine bir aşk ve ölüm ayrılmazlığı teması ile karşı karşıya olduğumuzu
söyleyebiliriz.
Şu sözleri ile devam edelim; “Sen unsurlarını veren şeylere dağılmak, ben
nizamını ve gayesini sende bulduğum bir vahdete ebediyet boyunca toplu kalmak
istiyorum; onun için şefkatim mahbesindir.”31 Bu Yaşadığım Gibi’den Aşka Dair
bölümünün son sözlerinde; aşkta vahdet görmek, bir başka sevmek, adeta bir tasavvufi
töreni yerine getirir gibi, ibadet eder gibi, sevmekten bahsederkenken bir eylemden çok
daha fazlasından bahsettiğini görebiliriz.
“Ömrün büyük ve dağdağalı gecesini, bir aşkın yıldızlı uykusu yapanlar, bir
ebediyet bahçesi olan bir ölümle uyanırlar.”32 Yaşadığım Gibi’den yine aynı tema ve
hayal yolu ile sonsuzluğa uğraşmak isteyen yazarın sözleri ile karşılaşırız. “Aşk ölümün
gülümseyen yüzüdür.”33 Bu söz ise Tanpınar’ın duyunca çok kıskandığı, işte bizim
anlatmak istediğimiz de tam olarak buydu ben demeliydim istemine kapıldığı sözdür ve
Onun felsefesini de çok güzel özetler.
30

Tanpınar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, Dergâh Yay., İstanbul 2013 s. 27.
Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 103.
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Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 107.
33
Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 104.
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Aşk bize onun tabiri ile dağınık dünyayı bütün halinde verir. Aslında ne aşk
vardır ne de ölüm sadece biz varız ve her şey bizim varlığımızla var oluyor. Bu varoluş
felsefesine kapı aralyan konudan sonra sanat portresini ele almamız gerekir. Çünkü
Tanpınar’a göre, aşkın zemini güzel sanatlardır.

1.1.3 Bir Portre Olarak Sanat

Tanpınar’ın yaratım süreci bir taşma evresidir. Bu yüzden o taşmadan evvel
epeyce dolmuş, iç dünyasını maddi manevi, hem bilgi olarak hem tasavvur olarak çok
zenginleştirmiştir. Bu zenginliğinin büyük bir kaynağı da Tanpınar’ın sanat birikimidir.
Sanat birikimini bir portre hâlinde üretiminde sık sık çeşitli rollerde zuhur ettirmiştir
yazarımız. Sanat onun düşünce sisteminde kâmil olmanın bir gereğidir. Bir de onun
dediklerine bakalım:
“San’at, ölümden sonraki hayattır.”34 Ölüme kadar olan evre geçici, fani olandır.
Sanatı ise Tanpınar bu faniliğe yakıştırmayarak baki olanla özdeşleştirir bu yüzden
ölümden sonraki hayattır ifadesini kullanır. Sanat onun için geçici, fani olanın ötesinde
bir bakıma metafiziksel bir anlam ifade etmektedir. Bu da Cioran’ın romanın etkisini
yitirmemesi için gerçekleşemeyecek metafizik deneyimden bahsetmesi gerektiği tezi ile
irtibatlandırılabilecek bir yaklaşımdır. Cioran’ ın bu tezine Tanpınar hemen hemen
bütün

eserlerinde

uyup,

kurgunun

içine

metafiziksel

unsurları

yerleştirir,

kahramanlarının iç dünyaları ile hesaplaşması da bunun en bariz örneğidir. Metafiziksel
deneyimden bahsetmenin romanın etkisini kalıcı kılmak konusunda şöyle bir yaptırımı
34

Ümit Meriç-Selma Ümit Karışman, Ahmet Hamdi Tanpınar Ebediyetin Huzurunda, s. 67.
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vardır. Romanda bir pozitivist sistemle şu budur gibi, açık cevaplarla karşılaşıp bir
matematik problemini çözmek gibi bir münasebete giremeyiz. Gerçekleşemeyecek
metafiziksel bir deneyim söz konusu olduğu zaman cevabının hem roman yazarında
saklı olduğunu ve onun bize söylemek istediği derin şeye nüfuz etmek için tek
yolumuzun

o

roman

olduğu

hissine

kapılırız.

Meselenin

cevabı

romanın

derinliklerindedir. Buna kavuşmak isteyen okuyucu tekrar tekrar romana dönme arzusu
güder. Çünkü okuyucu romanı okuyunca bir şeylere nüfuz edememiş 2+2=4 gibi bir
cevabı alıp romanla bütün hesaplaşmasını sonuçlandıramamıştır. Bunu yapamayacağı
için romanla arasındaki münasebet hep o metafiziksel deneyimi kurmacaya dönüştüren
romancıya bağlıdır. O yüzden de ne bu tür romanların etkisi azalır ne de okumaları
biter. Bu tavır bizim zaten Tanpınar’da genel olarak gözlemlediğimiz bir şeydir. Lakin
sanata da ölümden sonraki hayat demesinin de bununla benzer bir düşünce etrafında
yorumlanabileceği kanaatindeyiz. Ölümden öte diyerek gerçekleşmeyecek bir metafizik
deneyim alanına Sanatı yerleştirmiş böylece de cevabı bitmeyen, hep okunmaya
ilgilenilmeye açık bir derinlik kapısını tarif etmiş oluyor.
“İnsan tecrübesi, sanatkârda şeklini bulur. San’atın başladığı yerde, her şey susar
ve hürmetle el kavuşur.”35
“San’atın biricik tarifi, dikkattir.”36
Ahmet Hamdi’nin eserlerinde sanatın tayin edici bir yönü vardır. O sanatı hem
inşa eder hem aktarır. Sanatında müziğe derin bir yer verir. Etkilendiği Ahmet Haşim ve
Yahya Kemal’de de müzik önemli bir yer tutar. Hatta Abacı’ya göre, Yahya Kemal’in
şiirlerinde müziğe dair söylediklerini Tanpınar’ın romanlarında bulmak mümkündür.

35

Ümit Meriç-Selma Ümit Karışman, Ahmet Hamdi Tanpınar Ebediyetin Huzurunda,s. 67
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Biz saydığımız üç ismi de sembolizmde birleştirebiliriz. Müzik onlar için bir simge
aracıdır. Ama sanatın sadece basit bir araç olduğunu da söyleyemeyiz. Tanpınar’ın
sanat birikiminin çok zengin olduğunu söylemiştik. Bu zenginliği, edebiyat eserleri ve
musikinin yanı sıra, tezhip, minyatür, mimari gibi çok çeşitli alanların oluşturduğunu
ürünlerinde görmekteyiz. Hepsine tek tek değinemeyeceğimiz için musiki, şiir, edebiyat
ve roman, mimari portrelerini ele almakla yetinelim.

1.1.4 Vücud Bulmuş Musiki

Musiki başlığı altında Meriç ve Karışman, Yaşadığım Gibi adlı kitapta toplanan “Dua
ve Musiki” yazısını, “İstanbul Konservatuarı ve Musikimiz” yazısını ve “Musiki
Hülyaları” adlı yazısını okuyucuya aktarmışlardır. Ama Tanpınar’ın musikiye ayırdığı
merkezî önemi göstermek için birkaç düzyazısının yeterli olabileceğini düşünmüyoruz.
Bu yazıları açıklayıcı ve kıymetli olmakla birlikte onda musiki portresinin bir insan
yüzü hatta bir insan kalbi gibi karşımıza çıktığı hikâyelerine romanlarına değinmeden
bu portrenin vücut hatlarına yaklaşılamayacağını düşünüyoruz. O yüzden bu bölümdederinliğini tartışmayı Tanpınar’a ayırdığımız üçüncü bölüme bırakarak musiki
portrelerini sunmaya çalışacağız. Bu bağlamda da Nesrin Tazelioğlu’nun Ahmet Hamdi
Tanpınar ve Musiki adlı kitabı ile Tahir Abacının Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi
Tanpınar ‘da Müzik adlı çalışmalarından büyük ölçüde istifa ettiğimizi belirterek
portrelere yakınlaşalım.
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“Musiki duaya benzer.”38 Musikiyi duaya benzettiği yazısında Tanpınar,
musikinin maddesi olmadığını, onun insanı ele aldığını, onu silip, değiştirip, icat ettiğini
söyler. Bu aşamaların nihayetinde ortada benden başka bir şey olan ben kalır. Musikiyi
duaya benzetmesi, musikide dua gibi bir arınma hali, bir varoluş meselesi olarak
görmek gerçek bir buluştur. Mesela Ferahfezayı bulan Dede Efendiyi örnek verir,
ferahfezada adeta kainatın muammasını çözdüğünü düşünür.
“Musiki, giydirilmiş zamandır. Düşünceyi değil, nabzı idare eder.”39 Söyleyecek
söz bulmak zor bu sözünün üzerine ama onda zaman ve bilinçaltı felsefesinin çok
belirleyici bir yer tuttuğunu da bu vesileyle söylemiş olalım.
“Musiki daima oluş halindedir. Zaman gibi onun nizamıyla kendisini yiyerek
büyür, kendinde doğar ve kendinde kaybolur.”

40

Oluş, oluşum, sürekli değişerek var

olma ve bu düşüncesini musikiye yansıtması karşımızda bu sözünde. Ve bunun
ardındaki oluş felsefesi de yine felsefi temellere ayıracağımız bir diğer bölümde
tartışmaya açılacaktır.
“Her ninnide milyonlarca çocuk başı vardır. “41 dediği Huzur romanı ise
Tanpınar’ın musikiye verdiği önemi anlamak için esas unsurdur. Bir tren sesi ile
başlayıp radyo sesi ile biten Huzur‘un adeta ses üzerine inşa edildiğini öne sürebiliriz.
Romanda musikinin önemi sözel olarak anlatılmakla birlikte, musiki romanda canlı bir
özelliğe sahiptir. Zaman mefhumunu yönetenin musiki olması zaman ile musiki
arasındaki ilişkiyi görünür kılar.

Mümtaz musiki parçalarını duyarak benliğinde
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Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 350.
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Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh Yayınları, İstanbul 1998, s. 37
Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler,
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yolculuğa çıkarr. Zaman anlayışını musiki ile buluşturarak, musiki parçaları sayesinde
rüya atmosferini kurar.

Küçük Çamlıca'daki kahve onlar için Derunidil idi. Çünkü Mümtaz
orada Nuran'dan Tab'i Mustafa Efendi'nin Bayati'den Aksak semaisini,
o - Çıkmaz derun-i dilden efendim muhabbetin- diye başlayan, adeta
ölümden öteye uzanan hatırlamalarla dolu parçayı dinlemişti. Bir
başka gece Çengelköyü'nden Kandilli'ye dönerken, Kuleli'nin
önündeki ağaçların suda yaptığı o çok değişik gölgeye Nühüft beste
adını verdiler. O kadar içinden aydınlık bir alemdi ki, ancak Nühüft'ün
uzlet yüzlü uyanışların kamaştırdığı koyu zümrüt aynasında eşi
aranabilirdi. Böylece Boğaz'ın seçtikleri her yerine bir ad veriyorlar,
hayallerinde İstanbul manzaralarıyla eski musikimiz birleşiyor, sesten,
hayalden bir harita gittikçe büyüyordu.42

Tanpınar musikiye, musikişinasa bizzat kıymet vermekle birlikte, esasında sesin
kendisi de büyük bir kudrettir. Tanpınar’ın romanlarındaki kurguya musiki eşlik eder.
Hatta çoğu zaman kurgu sesten sonra gelir. ‘’Geçmiş Zaman Elbiseleri’’ adlı hikâyede
kız sahneye gelmeden anlatıcı karakterin içine dolan musiki havasını hatırlarsak,
musikinin içini doldurmasından anlatıcının hoş bir şey yaşayacağını zaten okur anlıyor.
Peşinden de kızın ayak sesleri duyuluyor. Kime ait olduğu bilinmeden bu ayak sesleri
üzerinden gelecek olan sevilir. Bunun gibi sessin, müziğin habercilik yaptığı bir başka
örnekte Huzur romanında bulunur.
Akşam oldu yakamadım gazımı,
Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı,
Doya doya sevemedim kuzumu,
Ben ölürsem yavrum seni döverler.43
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Bu türküyü küçük Mümtaz’ın yoldan geçen satıcı bir çocuğun ağzından duyar. Bu
türküyü iki üç gündür duyuyor olması, okuru birkaç sayfa sonra gerçekleşecek olan
annesinin ölümüne hazırlar.
Velhasıl Tanpınar’ın estetiği için musiki vazgeçilmez bir unsur olup bir sanat
türünden çok daha fazla şeyi temsil eder. Musikişinasta nasıl melek hâli görüyorsa,
musiki de de öyle aşkın bir kudret bulur. Onun için musiki bir hâldir. Musiki gibi
olmak, musiki edebinde konuşmak ve musiki gibi kendini içine çeken derinlikte bir
güzelliğe sahip olmak niteliklerini arzular bu yüzden.

Toparlayacak olursak, musikî Tanpınar'ın belirttiği gibi kendi
estetiğini veren bir unsurdur. O, yaşanılan ânı musikî ile anlatmaya ve
hissettirmeye çalışmış ve bunda da başarılı olmuştur. Onun sadece
şiirlerinde değil, hikâye ve romanlarında da musikînin yeri ve önemi
fazladır. Kendi rüyâ hâlini adetâ musikî ile boşaltmaya çalışır. Musikî
onu "ebediyete" ulaştıracak bir vasıtadır.44

1.1.5 Portre Olarak Şiir

“Her yenilik getiren şairde eskiye bakan bir taraf vardır.”

45

Görüşünde olan Tanpınar,

şairlerin eskiden kopmamalarını isterken eskide kalmak şeklinde bir durum arzu etmez.
O eskiyi saklamak, muhâfaza ederek bugüne taşımak, bugünün eserleri için eskiyi
hazine gibi değerlendirmek anlamında eskiden kopmamayı kasteder.
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Kazım Çandır, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiir Anlayışı, Karatekin Üniversitesi Yayınları,
Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 38-41.
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“Şiir ve Dünya Ölçüsü”46 adlı makalesinde Tanpınar, şiirin yazıldığı lisanın
ürünü olduğu tezini ileri sürer. Şiirin tercümesi olmayan milli bir sanat olduğunu ileri
sürer. Böyle bir sanat aracılığıyla dünya ölçüsünü kendi içimizde ve cemaatin
vicdanında arayacağız. En büyük dünya ölçüsü de bir milletin dili olmaktır der Tanpınar
dili en büyük dünya ölçüsü olarak sunar.
“Şiir, kendisi için; roman, hayat ve insan içindir.”47 diyerek, insanın şiirde gizli
kapaklı olabileceğini, ama roman da toplumsal bir yön bulunduğunu söyler. Kendisi de
şiirlerimde gizlediklerim romanlarımda açığa çıkar demektedir bu anlamda. O yüzden
zaten Tanpınar’ı anlamak için onu bütün halde okumak lazım.

1.1.6 Edebiyat ve Roman Portresi

“İdealin ufku, evvela edebiyatta gülümser.”48 Sözüyle edebiyata biçtiği tayin edici rolü
anlayabiliyoruz. Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatında, edebiyatımızın durmasına
islamiyetin sebep olduğunu söyler. Üç ayrı dilin oluşumu olduğu için insanın da birlik
kuramayıp dağıldığını söyler. Edebiyat Üzerine Makaleler de geçen Milli Bir Edebiyata
Doğru adlı yazısında edebiyatın memleketten kopmasını büyük felaket olarak
dillendiriyor. Edebiyatımızda bir ikilik mevcut olduğunu lakin eski âlemin dar olsa da
tam olduğunu söyler. Doğru olanın, kendimize dönmek, bulmak ve sevmek olduğu
tezini ileri sürer.
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Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 38-41.
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Ayrıca tercüme meselesinde devletin maddi destek sağlamadığını, bizde romanın
sınıfsal bir mesele olduğunu, yazarın tek başına realite olamadığını hâlbuki olması
gerektiğini anlatır.
“Yeni bir millet zevk hatası yapabilir, fakat bizim gibi o kadar büyük miraslara
sahip, hem yurt, hem Milet bakından tecrübesi emsalsiz bir topluluk böyle bir hatayı
yapmamalıdır.”49
“Bir edebiyat milli olduğu nisbette, milletler arası değere sahip olur.”50 Burada
da edebiyatın milli olmasının gerekliliğini varlığını milliliğine sahip çıkarak
koruyabileceğini söylüyor.

1.1.7 Mimari’ye Dair Portreler

Yaşadığım Gibi’de nesilleri terbiye eden mimari medeniyet kültür yığılmasıdır. Bu
yığılmanın başında da mimari vardır düşüncesini belirtir.
Bu konu ile ilgili müstakil eseri ise, Beş Şehir’dir. Ankara, Erzurum, Konya,
Bursa, İstanbul sözcükleriyle canlanır. Mimari de, bir de ruh mimari diye ayırır. Ruh
mimarimiz olarak İstanbul’u seçer. “Bir şehir, en büyük zenginliğini mazisinden alır.
Onu, nesiller önünde yaşattıkça zengindir. “51 diyerek yine maziyi günümüze taşıma
düşüncesini bu alanda da göstermiştir.
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Ümit Meriç-Selma Ümit Karışman, Ahmet Hamdi Tanpınar Ebediyetin Huzurunda, s. 89
Ümit Meriç-Selma Ümit Karışman, Ahmet Hamdi Tanpınar Ebediyetin Huzurunda, s. 89
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1.1.8 İnsan ve Cemiyet’e Dair Portreler

“İnsan insanla yaşar. Onu görür, onu arar, onda ve onunla kendisini bulur. Hakiki ve
biricik ufku, yine insandır” der Tanpınar. Fertçilik ve cemiyet tartışmaları konusunda
Tanpınar ferde önem vermekle birlikte ferdi merkeze koymaktan yana değildir. Zira
Mümtaz karakteri de başta ferdin hayatını merkeze koyar ama daha sonra bu tavrının
yanlış olduğunu ferdin cemiyete dair sorumlulukları olduğunun farkına varır.
“Fırtınaya karşı, yaprak değil, kökünü toprağın derinliklerine salmış olan çınar
dayanır.”52 İnsan cemiyet şuurundan ayrılırsa geriye sadece zaaflar bütünü kalır diyor.
Cemiyet sayesinde insan zaafından, hayvani mertebesinden kurtulur insan. Tanpınar
fertçilik ve cemiyet tartışmasında genel olarak bu tavrı sergilemiş olmakla birlikte bu
portreye birçok metninde rastlayabiliriz.

1.1.9 Tarihi Portreler

Tanpınar gündelik insan portresinin yanında, önemli şahsiyelere de yer verir. Bir portre
olarak tarihi şahsiyetleri kendi üslubu ile inşa eder. Bu duruma en açık örnekler ise,
Mimar Sinan ve Evliya Çelebi’dir. Bu iki şahsiyeti vatan hariyasını benimseyen insanlar
olarak tasvir eder. Tanpınar bireyin mazi üzerinde aktif bir rolü olduğunu düşünür. Bu
aktifliği ise, maziyi hükümlerimize göre değiştirebilme yeteneğimizde işler. Bu
bağlamda Tanpınar şöyle diyor: “Kainatımızı nasıl kendi akislerimizle yaratırsak;
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Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s. 15
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maziyi de düşüncelerimize, duygularımıza ve değer hükümlerimize göre yaratır,
değiştiririz.”53

1.1.10 Gündelik Hayattan İnsan Manzaraları / Portreleri

“Asıl mühim olan şey; insandır.”54 diyerek Tanpınar; bize gündelik hayatın insanını
sunar. Mesela Muvakkıt Nuri Efendi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Saat Çelebi’si.
Gündelik hayatta karşımıza doğrudan çıkan bir karakter değildir aslında. Ama şunu
düşünmemiz lazım Nuri Efendi gündelik hayattan daha gündeliktir. Aslında çok tanıdık
bir tiptir ama biz tipe belli kavramlarla spesifik gelen şeylerle yaklaştığımız için tanıdık
değil gibidir. Zaten Tanpınar biraz da ufukları kaynaştırıyor. Uzakları bize getirir.

1.1.11 Medeniyetimizin Portresi

“Bir medeniyet günün efendisi olmalıdır.

Biz artıkla yaşıyoruz.”

55

Medeniyet

noktasında kusurumuz bütünlük fikrini kaybetmemizden kaynaklandığını ortaya atar.
Bu yüzden bütünlüğün eski yaşam tarzı için ne kadar önemli olduğunu göstermeye
çalışır. Sahnenin Dışındakiler adlı romanında hatırlarsak insanlar camide toplanır,
konuşurlardı. Cami birleştiren unsurdu.
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Tanpınar, Mahur Beste de de insanı yeniden kurmak bahsine değiniyordu.
Gömlek değiştirmek değil, içten değişmek bize lazım olan diyordu. Medeniyet için de
lazım olan iki şey bir bütünlük ve bunu sağlayacak birleştirici unsurlar ve içten
değişmek, yeniden kurulmaktır onun görüşüne göre.

1.1.12 Zaman Portreleri

“Hâl yoktur; mazi ve onun emrinde bir istikbal vardır.” Zaman meselesi çok önemli yer
tutar Tanpınar’da. Bergson ve Proust etkisi ile bir zaman anlayışı oluşturduğunu
söyleyebiliriz.
Zaman, musiki ve rüya adlarındaki üç kavramı Tanpınar birbirinden çok da
ayrılamaz bir şekilde kullanır. Öyle ki üçü de insana farklı bir açılım farklı bir varoluş
alanı açar. Üçünün de türlü türlü kullanımı vardır. Sezgisel zamanda vardır. Mekanik
evrenin saati de vardır. Çok geniş olan bu zaman portresin de sadece Saatleri Ayarlama
Enstitüsü bağlamında değineceğiz.
Saatleri

Ayarlama

Enstitüsü’

nde

bir

zaman

projesi

doğrultunda

değiştirilebilecek nesne gibi algılanan toplum ve bu algı kitabın konusunu oluşturur.
Halit Ayarcı karakteri ile topluma yeni zaman ve iş ahlâkı kazandırılır. İş ahlâkının
önemli bir yer tuttuğu romanda iş için zaman anlayışı vardır: “İnsan her şeyden evvel
iştir, iş ise zamandır”56 sözü kitabın esas meselesidir.
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Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, s. 201.
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Tanpınar zamanı eski ve yeni diye ikiye böler ama bunların birbirinden
kopmasını değil, birbiri ile beraber olmasını hemhal olmasını ister. Yani zamanın
kaymasını değil, kaynaşmasını tek vücut olmasını taleb eder bizim kanaatimize göre.
Sosyolojik olarak zamanı neredeyse her köşesi ile almıştır diyebiliriz, Huzur,
Cumhuriyetin kuruluş yıllarıken, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Aydaki Kadın ikinci
dünya savaşı sonrasındaki Türkiye’yi anlatır. Ama zamanı da türlü türlü ele alır ve
sosyolojik zamanı işlemenin yanı sıra farklı boyutlarda zaman konusunu ele alır. Hatta
iyi bir zaman felsefesi değerlendirmecisi olduğunu söyleyebiliriz. Zamanı kullanımı
genel de Proust’la benzer. “Proust’ta zaman anlatımı her şeyden önce kendi
yaşamındaki olayların bir anı, bazen de hiç beklenilmediği bir anda sıradan bir vesile ile
ansızın hatırlanıp anlatılması şeklindedir. ‘’57 Huzur ‘da da Mümtazın hatırlaması
şeklinde bilgiler okura sunulur.
Zaman portesinin felsefi derinliklerinde konu renklenir. Çünkü Bergson saatle
ölçülen zaman kavramının karşısına süreyi yani yaşanan zamanı koyar. Tanpınar’sa
hem saatle ölçülen zamanı hem yaşanan zamanı metinlerinde kullanır. Hatta saatleri bile
çeşit çeşit kullanır. ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’de kol saati, masa saati vs. türlü türlü
saat örneği sergiler.
Bergson’un zaman anlayışına dönersek, o zamanın rasyonalizmve determinizm
yolu ile değil sezgi yolu ile anlaşılabileceğini savunan anti-Platoncu ve anti-Kantçı bir
felsefe tasavvur eder. Tanpınar’ın da kültür kimliğini öldürmemesi, bir ard alan gibi
varlığını koruması, gizli zaman içinde devam ediyor olması süreklilik olarak okunur
kimi araştırmacılar cihetinde.58
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Musiki, rüya, zaman kavramlarının birlikteliğinden bahsetmiştik, bu üçündeki
benzer bir hava tam açıklayamasak da ölümde de kendisini gösterir. Daha doğrusu
özellikle rüya ve zamanda ölümü hatırlatan bir taraf vardır. Bu yüzden ölüm teması da
eksik kalmaz Tanpınar’da.
Tanpınar’ın zaman metaforuna verdiği önem sadece Bergson’la oluşmuştur
demek haksızlık olur ama çünkü Cumhuriyetin çocuklarının taşıdığı miraslardan
biriside Osmanlı saatçiliğidir. Tanpınar’ın saat ve zaman a verdiği önem Osmanlıda saat
tamirciliğinin bir nevi sanat kadar kıymetli bir şey olarak görülmesinden de geliyordur
muhakkak. Bizim kültürümüzde saate verdiği yer oldukça fazladır. Bu noktada Mehmet
Aydın, sünnet düğünlerinde çocuklara saat hediye edilmesinin ve damatlara saat
takılmasının bizim zaman ve saat ile ilgili anlayışımızı oluşturan adetlerimiz olduğuna
dikkat çekiyor.
Zamanı Tanpınar çok boyutlu ele alıyor demiştik; zamanın her şeyden önce
sosyal olduğuna dair görüşünü ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’den zamanın her şeyden
evvel varoluşsal olduğunu da öykülerinden okuyabiliyoruz.
‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’de sosyal olarak zaman konusu ele alınıyor ve
zaman bir nevi çalışma felsefesi olarak tanımlanıyor. Ama romanın bilge
diyebileceğimiz karakteri Muvakkit Nuri Efendi moderniteye göre değişen zaman
algısına karşı eski zaman anlayışını yaşayan belki de son yaşayan zaman sanatkârı
olarak karşımıza çıkıyor ve o zamanı derin bir ahenkle yaşamayı tercih ediyor.
Romanda geçen bir pasajı aktaralım;
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Herkes bilir ki, eski hayatımızı saat üzerine kurulmuştur. Hatta
sonraları Muvakkit Nuri Efendi’den öğrendiğime göre Avrupa
saatçiliğinin en büyük müşterisi daima müslümanlar ve onlar içinde en
dindarı olan da memleketimiz halkı imiş. Günde beş vakit namaz,
ramazanda iftar, sahur, her türlü saatle ilgili idi. Saat Allah'ı bulmanın
en sağlam çaresi idi ve bu sıfatla eskilerin hayatını idare ederdi.59

Modern algı zamanla yarışırken Muvakkit Nuri Efendi’nin zamanla yarışmak
gibi bir derdi yoktu. Çünkü muvakkitti, vakte sahip çıkandı. O zamanın ahengine eşlik
eder, zamanı kendi ile beraber bildirirdi. ''Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı
insandı..bu da gösterir ki zaman ve mekan , insanla mevcuttur.'' 60
Hayri İrdal eski ve yeni hocası arasında kalır. Bir tarafta maziyi temsil eden,
zamanını ezanın belirlediği, huzurlu örnek Muvakkit Nuri Efendi varken diğer yanda
modernizmi temsil eden Halit Ayarcı. İki hoca iki ayrı zaman demektir, iki ayrı zaman
sa iki ayrı zaman temeli demektir.

Bunlar Tanpınar’ın zamana dair kullanımları

hakkında sadece kısa bir yorumdur.

1.1.13 Doktor Portreleri

Tanpınar’da doktor portresine bakacaksak; Huzur’daki doktor karakteri, Mahur Bestede
ki doktor ve Dr.Ramiz’i düşünerek ideoloji ve Freud bağlantısı ile okuyabiliriz. Huzur
romanında doktor çok gevezede olsa meseleye ciddiyetle yaklaşır. Saatleri Ayarlama
Enstitüsü’nde ise doktor tipi karikatürize edilmiş bir tiptir. Doktor Ramiz üzerinden
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psikanalize yönelik bir hiciv yapılmaktadır eserde. Hasta olmayan Hayri İrdal bu
Türkiye’ye psikanalizi aşılamaya çalışan doktorun avı olur ve arzuladığı psikanalitik
bilgileri uygulamaya rüya ile reçete vermeye başlar.

Buradaki Ramiz karakteri

üzerinden psikanaliz hastalıklı bir görünüm kazanmaktadır. Ama psikanalizin
uygulayıcısı Ramiz’in de O’nu kullanan ele göre şahsiyet değiştirdiğini hatırlarsak,
psikanalizin de burada düştüğü gülünç durumu Doktor Ramiz’e bağlayabiliriz. Belki de
Ayarcı gibi “budala insanları vasıflı gösterme kabiliyetine sahip” birisinin elinde
olsaydı daha farklı lanse edilebilecekti. Bir diğer doktor figürü olarak ta Hayri İrdal’ın
oğlu Ahmet’i örnek verebiliriz. Ahmet Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün en normal hatta
tek normal insanıdır. Bu yüzden zaten bir yerden sonra romanda iyiden iyiye az yer
almaya başlar. Çünkü bu kurgu ve yaşananlar ona göre fazlasıyla abzürd ve utanç
vericidir.
Tanpınar’ın kullandığı doktor tiplerine yüzeysel bir şekilde bakınca şunu
görüyoruz ki, doktorlar başkarakter olmamış ama mutlaka bir şeylerin taşıyıcılığı rolünü
de almışlardır. Yani romanda sadece hastayı iyileştirmek için odaya girip çıkmamış,
Mümtaz ile sohbet ederek romandaki düşünce savaşına bir müdahalede bulunabilmiştir.
Velhasıl Ahmet tipi de, bize Saatler’i Ayarlama Enstitüsü. de her şeye rağmen durumu
tuhaf görebilen insanların da olduğunu gösteren bir karakterken Ramiz çok daha fazla
mesuliyetle kurguda yer alır. O bütün bir duruşu ile başlı başına psikanaliğe ironik bir
yaklaşımdır.
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1.1.14 Kadın Portreleri

Nuran, Sevim, Zeynep, Gülbuy, Selma. Tanpınar’ın belki de en uzun tahlili hak eden
tasvirlerinden birisidir kadın çalışmaları. Tanpınar Nuran, Zeynep, Sevim gibi
karakterleri ile karşımıza sanat zevki olan aydın kadın tipini çıkartmıştır. Onun kadınları
genelde erkeklerden daha baskındır. Tanpınar’ın erkek karakterleri daha pasif ve daha
çabuk bağlana bilen zayıf karakterde insanlardır. Tanpınar adeta erkekleri kadınların
elinde oyuncak etmektedir. Sevgilisinin arama ihtimalini kaçırmamak için evden
çıkmayan Mümtaz’ın zavallılığı mesela. Adeta erkeklerden öç almak için bu tarz bir
kurgulamaya gitmiş gibidir. Kadın karakterleri erkeklerden daha güçlüdür her zaman,
kadınların tercihlerine ya da anlayışlarına kalır bir romanın gidişatı.
Kadınlar arasında da ayrıma gider ama Tanpınar mesela Geçmiş Zaman
Elbiseleri adlı hikâye de Keti sadece bedeni ile var olabilir öyküde. Ketinin hikâyede ve
anlatıcının zihnin de yer almasını sağlayan tek şet, güzel bedeni sarı saçları vs. dir. Ama
geçmiş zaman elbiseleri giyen kız bedeninden önce masalımsı zarifliği ile bir türkünün
nakaratı kadar doğal alışılırlığı ile öyküde yer alır.
Tanpınar metinde esas kız olarak seçtiği kızları genelde birden çok kişinin
ilgisini çeken, kim tarafından olsa sevilebilecek özellikte seçer. Ama bunun yanında
dedikoducu, fesat, ya da anlattıklarına pek güven olmaz bir sürü yan rolde kadın tipi de
yaratır.
Peki Tanpınar’ın metinlerine dair belli adlar altında anlattığımız bu unsurlar,
birer kalıp mıdır? Tanpınar çoğu kurgusunda kendisine has yeni karakterler
oluşturmuştur. O yüzden onun var olan kalıpları kullandığını söyleyemeyiz. O var olan
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durum kalıplarını kendi zihin harmanında eriterek yeni tipler inşa etmiştir. Peki bu
tipleri inşa ederken ‘yoktan var etme’diğine göre, neyden var etmiştir? Yani bir unsuru
biçimler ve içini doldururken Tanpınar neyden yararlanmıştır. Tanpınar’ın karşımızda
ince dokunarak oluşturulmuş özgün karakterlerle durduğunun farkındayız. Peki bu
karakterleri nasıl elde etmiştir? Bu karakterlere özgünlüğünü veren ne olmuştur?
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II. BÖLÜM: EDEBİYAT METİNLERİNİN FELSEFİ TEMELİ

İlk bölümde edebiyat eserlerinde karşımıza çıkan portreleri incelerken, bunların yazarlar
tarafından birer metafor, yani bir gönderime sahip işaretler olarak inşa edildiğini
gördük. Lâkin bu edebiyatçıların tam olarak neyi kast ettiklerini, bu işaretlerle neyi
göstermek istediklerini belirlemekte sıkıntılarla karşılaştık. Oluşturmaya çalıştığımız
görüntüde eksik kalan bir taraf olduğunu hissetmek bize, metinlerde açıkça dile
getirilmeyen bir boyutun da mevcut olma ihtimalini düşündürdü. Burada üzerinde
durarak cevaplamaya çalışacağımız soruyu, buna bağlı olarak, şu şekilde ifade
edebiliriz: Bir edebiyatçı, bir karakter, bir metin, bir öykü oluştururken nasıl bir yol
takip ediyor? Bu yol tespit edilebilir mi? Bu soruya herkesi tatmin edecek bir cevap
vermek zor olsa da, edebi metinlerin temeli ile ilgili soru ile meşgul olmak, kendi başına
önemli bir gayret olarak gözükmektedir. Bu tür çalışmalar edebiyat felsefe veya
edebiyat psikoloji ilişkisi çerçevesinde uzun zamandan beri yapılmaktadır. Edebi
metinlerle meşgul olan bir felsefecinin, bu metinleri okurken, felsefi kültürüne bağlı bir
anlama ve yorumlama faaliyeti içinde bulunması da tabiidir. Bizim burada yapmaya
çalıştığımız da, edebi metinleri okurken, bu metinlerde açıkça dile gelmeyen, ancak
felsefi açıdan önemli gözüken boyutları ortaya çıkarmaya yöneldiğimizde nelerle
karşılaştığımızı, bir örnek üzerinden göstermek olacaktır.
Okumaların bizi götürdüğü sonuç şu ki, iyi edebiyat eserleri felsefi temelleri içine
alır. -Burada sadece felsefe diyoruz ama psikoloji bilgisini de felsefeden bağımız
düşünmüyoruz-. Daha doğrusu edebiyat ve felsefe arasında bir mutabakat kurulmuştur.
Bu mutabakatın hem de çok köklü bir tarihi vardır. Parmenides mesela varlık felsefesi
alanındaki görüşlerini Doğa Üzerine adında bir şiirle dile getirmiş, edebiyat ve felsefeyi
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beraber kullanmıştır. Bir de felsefenin edebiyat için kullanıldığı eserler vardır. Ama bu
kullanımlar da felsefenin rolü değişir. Kimi eserlerde felsefe dış ciheti oluştur, ana
metni sadece süsleme görevini devralır. Kimi eserlerde ise felsefe, iç ciheti, metnin
özünü oluşturur. Yani edebiyat ve felsefe ilişkisine baktığımızda iki tür ilişki tespit
ettik. Bir felsefenin dış cihet süslediği türden eserler, bir de felsefenin eserin esasını
oluşturduğu türden metinler. Şimdi bu ayrımımızı örnekleyelim.

2.1 Eserin Dış Cihetinde Yer Alan Felsefe

Bu bölüme ait olarak gördüğümüz edebiyat eserlerinde felsefeden yararlanılmıştır. Ama
bu yararlanılma açıktan açığa yapılmış bir yararlanılmadır. Yani felsefe ile birlikle
beraber bir oluşum değil de, felsefeye rağmen bir oluşum vardır. Felsefenin dış cihette
yer aldığını söylediğimiz eserler de felsefe bir süsleme aracıdır. Onu bulmak için
okuyucunun uğraşması gerekmez. Doğrudan karşısında görür. Efendim Descartes’te
böyle demiş diyerek yazar zaten doğrudan bir kullanımda bulunur. Bu şekilde ifadeler
zaten kullanımına alışkın olduğumuz bir eylemdir. Bazen metin daha zengin gözüksün
diye bazen de bir felsefi görüş pratikte kurgulanması amacı ile bu şekilde metinlerle
karşılaşmaktayız. Varoluşçuluk, fenomenoloji, nihilizm ve marksizim, düşünce
dünyaları çok farklı ortama yayıldığından ve aktif bir şekilde mesele olduğundan
yazarlar bu düşünce dünyalarını görme durumda kalıyorlar. Yazarlar gördüklerini
görmezlikten gelemedikleri için, bu düşünce dünyalarının oluşturdukları edebi etkinliğe
dahil hâle gelirler. Bu anlamda bütün örnekleri sıralayamasak da en azından nihilizme
örnek vermek istiyoruz.
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Nihilizm felsefi bir terim olmakla birlikte toplumdan da bağımsız olmadığı için
aynı zamanda sosyolojikte bir kavramdır. Bu yüzden birey ve sosyal gidişat içindeki
birey üzerine yapılan çalışmalarda nihilizm üzerinden yazılmaktadır. En bilindik
örnekleri sıralayacak olursak Turgenyev’in Babalar ve Oğulları, Albert Camus’un
Veba’sı ve Dostoyevski’nin Ecinniler adlı yapıtlarını sıralarız. Burada eserler nihilizm
çevresinde dönmektedir ama nihilizm merkezde değildir. Yani konu olarak nihilizm
merkezdir. Ama nihilizm bu eserlerde varoluşsal bir şey meydana getirmemektedir. Ne
demek istediğimizi diğer bölümde açık hâle getireceğiz. Ama şöyle diyebiliriz, burada
felsefi

terimin

oluşumu

gözlemleyebiliyoruz.

Bu

değil,
şekilde

oluşmuş
oluşmuş

felsefi

terimin

eserlerde

de,

oluşturduklarını
genelde

neyi

gözlemleyeceğimizi en başından biliriz.

2.2 Eserin İç Cihetinde Yer Alan Felsefe

Felsefenin eserin iç cihetin de yer alması yani, edebiyat ve felsefe ilişkisinde tespit
etmiş olduğumuz bu ikinci öbek bizim bu çalışma için asıl ilgilendiğimiz kısımdır. O
yüz den bir felsefi terimin bir edebi metnin nasıl temeline oturtulmuş olabileceğini
göstermeye çalışacağız. Bu anlamda 19. Asır edebiyatına baktığımızda hâkim olan rüya
ve zaman metaforlarından Freud ve Bergson’un görmemezlikten gelinemediğini
anlıyoruz. Ama tabi gözün görüp aklın fikredip, kaleminde dokuduğu felsefi düşünürler
sadece bu kadar değil. Bergson ve Freud ‘un etkisi konusunda artık neredeyse bir
kifayeti müzakere verildiği için ilk olarak bu iki ismi andık. Çünkü bir yandan modern
insan zamanla uğraşmaktan kendini alamayan insan, bir yandan da kayıp giden zamanın
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onda bıraktıklarından yani bilinçaltındaki iz düşümlerinden kendisini alamaz.

Bu

yüzden zaman ve hülya başta edebiyatta sonra resim müzik gibi sanatlarda da hâkim
olmuştur. Ama Fredu ve Bergsonla başlayan sıralamamız bunlarla irtibatı koparmadan
birçok ismi karşımıza getirir. Mesela Freud’un bilinçaltına inmesi gibi, Husserl’in öze
inen fenemonolojisi de edebi-felsefi etkinliğe dahil edilmiştir. Bunun en güzel örneği
James Joyse’nin Ulysses romanıdır. Wirgiana Wolf da bu bağlamda ele alınabilir.
Sartre ve Albert Camus ise, edebiyatçı mı felsefeci mi şeklinde tartışma konusu
edilir. Yani onların öyle bir eseri olsun ki bu ikisinden birisi dışarıda bırakılmış olsun?
Bu öncelikle filozofların kendilerinde kurmuş oldukları bütünlükten dolayı yapılamaz
bir eylemdir. Yine Nietzsche ve nihilizm tanımı ya da üst insana öğretileri, yazarların
görmemezlikten gelemedikleri gibi fikirlerini de çok kurcaladıkları için oluşturdukları
kurgu bu kurcalamadan nasibini alır. Biz yine bu bağlamda mütefekkirimiz Tanpınar’a
dönelim;
Tanpınar’ın metinlerinin derinliklerine inmek için şöyle bir sıralama izleyeceğiz.
Öncelikle kütüphanesi hakkında elimizde olan bilgileri göz önüne alacağız ve neleri
okuduğunu görmeye çalışacağız. Daha sonra kendisinin tek etkilendiğim insan dediği
hocası Yahya Kemal ile irtibatını ve kendi yorumumuzla kimi etkilerini göstermeye
çalışacağız ve ardından Huzur romanını kimi felsefi kavramlar ile beraber okumaya
girişeceğiz. Ardından da rüya motifine yine bir aşırı yorum sunacağız.
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2.2.1 Tanpınar’ın Kütüphanesi

Tanpınar öncelikle okuma birikimi geniş bir düşünürdür.

Bir yazarın düşünce

dünyasına inmek istiyorsak bu düşünce dünyasını oluştururken nelerden faydalandığı
hakkında ne kadar çok bilgimiz olursa bizim için o kadar faydalı olur. Bu yüzden de
kütüphanesi hakkında bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Nihai bir şey söylemez
gerçi bir kitap listesi ama bir insanın, bir dimağın gördüğünü görmemezlikten
gelemediğini bilerek neler gördüğünden nasıl görebileceğini yorumlayabiliriz.
Tanpınar’ın kitaplarına dair bilgiye de Handan İnci’nin bir çalışması61 sayesinde
ulaşıyoruz. Tanpınar Zamanı adlı sempozyum için hazırlanmış olan bu liste de beş yüz
küsur kitap ismi yer almaktadır.

‘’Yabancı Dildeki Kitaplar”, ‘’Çeviri Kitaplar”,

‘’Türkçe Kitaplar” olarak üç başlık altında gruplandırılan bu listeden kısaca bahsedelim.
Andre Gide’den ve Paul Valery’den etkilerini zaten eserlerinde yer aldığını biliyoruz.
Zihninde taşıdığı bu yazarlara kütüphanesinde de diğerlerine nazaran daha çok yer
ayırmıştır. Andre Gide’nin, Amyntas, Feuillets d’automne, Journal des Fauxmonnayeurs,La Symphonie Pastoralle, Les caves du Vatican, Les Nouvelles
NourrituresThesee, Dostoievsky, La Porte Etroite, Le Retour de L’Enfant Prodigue, Les
Nourritues Terrestres, Les Pages İmmortelles de Montaigne adlı on beş eseri ile listede
en fazla sayıda kitabı bulunan yazardır. Dokuz kitapla ikinci sırada bulunan Valery’nin
ise, Lettres a Quelgues uns, La jeune Pargue, Oeuvres, Un Poete İnconnu ve sekiz
kitapla üçüncülüğü koruyan Hugonun da Journal 1830-1848, pierres-Vers et Prose,
listede bulunan kitaplardan bir iki örnektir. Ayrıca Dosyoyevskinin, rilke’nin altı kitabı
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Hazırlayan: Handan İnce, Tanpınar Zamanı Son Bakışlar, Kapı Yay, İstanbul 2012, s. 319-343.
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da listed eyer alırken, Flaubert’in, Mallerme ve Regnier’in de beş, Baudelarine ‘nin iki,
Edgar Allen Poe’nin de bir kitabı bulunmakla birlikte Marcel Proust’un da Kayıp
Zamanın İzinde serisinin kütüphanesinde yer aldığını görüyoruz. Ayrıca kütüphanesinde
James Joys’un Ulysesis adlı romanın da yer aldığını listeden takip edebiliyoruz. Peki
tüm bu liste bizim için ne mana ifade edebilir?
Elimizde bulunan kitap listesini öncelikle Tanpınar’ı sınırlandırmak için
kullanmamalıyız. Çünkü Okay’ın belirttiğinden biliyoruz ki, Tanpınar bir bibliyoman
değilmiş ve mümkün mertebe okul kütüphanesinden kitap okurmuş. Kendisinin bir
kütüphane kurma çabası hâli ile de her okuduğu kitabı kütüphanesine getirme gayreti
içinde bulunmadığı biliyoruz. Bununla birlikte eşe dosta verip de gelmeyen kitapları da
düşünürsek, Tanpınar’ın görmüş olduğu kitapların bu listeden daha fazla olduğunu
söyleyebiliriz. Ayrıca bu listede bulunan tüm kitapları da hazmettiği ve ne şekilde
anladığını da söyleyemeyiz. Şunu biliyoruz ki bu kitapları görmüştür, ama nasıl
görmüştür? Görme eylemini nasıl bir derinlikte yaptığını bilmemiz için bu liste bize bir
şey ifade etmez. Ama Tanpınar’ın okuduğumuz eserlerinde bu gördüklerinin nasıl
zihninde yer ettiğini bulamayacağımız anlamına gelmez. Mesela Nehir romanını-Huzur,
Sahnenin Dışındakiler, Mahur Beste –okuduğumuz zaman Marcel Proust ve Bergson
izlerini yakalarız ama bunu onaylatmak için kütüphanede olduklarını görmek sağlam bir
kanıttır. Tabi ki de Bergson okumasının listede yer aldığı gibi bir kitap üzerinden
olduğunu da düşünmüyoruz.
Aynadaki Kadın’ı da Ulysesis etkisini görüyor olmamız-zaten kendisinin de
böyle bir korkuya kapıldığını sonradan öğreniyoruz. Ulysesis’i görüp okumuş
olabileceğini düşündürüyor bize. Bu noktada kitap listesinde Ulysesis görmemiz mesela
fayda sağlayıcıdır. Aynı zamanda psikanalizin eserlerinde epey yer tuttuğunu bilmekle
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birlikte Gaston Bachelard, Jung ve Freud da raflarında da ayırdığı yeri gördükten sonra
daha da dikkatli bakıyoruz. Velhasıl Tanpınar’ın okuma havzasının geniş olduğunu ve
zihnini birçok eserle yazar ile paylaştığını biliyoruz. Onda bulunan etkilerin en büyüğü
şunundur diye söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama kendisi tek tesir altında kaldığı
insanın Yahya Kemal olduğunu söyler. Yahya Kemal ile irtibatını değinmeden bu bahsi
kapatamayız. Bu yüzden anlatmayı kendi metnimizin selameti için bile bir borç biliriz.

2.2.2 Tanpınar’ın Yahya Kemal’i, Yahya Kemal’in Tanpınar’ı

Yahya Kemal, Tanpınar’ın Edebiyat Fakültesi’ne gelme sebeplerindendir. Lise
yıllarındayken okuduğu Leyla, Nazar şirinlerinin etkisi ile zaten görmeden önce bir
hayranlık beslermiş Yahya Kemal’e. Edebiyat zümresinde hocası olmasının ardından
kurdukları dostlukla bu hayranlık pekişmiş. Tanpınar için Yahya Kemal vazgeçilmez bir
figür olmuş hem zihin dünyasında hem yazı dünyasında bu vazgeçilemezliğin etkisi
yansımıştır. Tanpınar’ın Yahya Kemal’inden bahsedeceksek herhalde ilk yapmamız
gereken, Tanpınar’ın Yahya Kemal’in sağlığında yazdığı iki makaleyi genişleterek kitap
haline getirdiği çalışmasına bakmaktır. Yahya Kemal’in şiirlerinin ard alanını
araştırarak oralarda, İngers’in Pınar tablosunu, Nietzsche’nin Diyonisoz-Apollon
karşılaşmasını, Gaston Bachelard’ın unsurlar ayrışmasından yola çıkarak yaptığı
fizyolojik psikanalizini örnekleyerek aslında kendi tabiri ile hocasına “kendi
sevgisinden bir türbe’’ inşa etmeye çalışmıştır. Tanpınar’ın metinlerindeki ard alanı
deşifre etmek için bile Tanpınar’ın Yahya Kemal adlı bu çalışmasının fazla yol gösterici
olduğunu düşünüyoruz. Böyle düşünmemize yine imkânı kendisi sağlıyor. Kitabın giriş
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yazısında, Yahya Kemal’den Valery hakkında bir yazı yazması istendiği zaman, Yahya
Kemal’in, Valery ile kendisini ayrıştıramayıp kendini anlatmaktan çekindiğini
söyleyerek reddeder. Tanpınar’da aynı tereddütte örnek aldığı hocasını anlatırken düşer.
O yüzden biz de Tanpınar’ı araştırırken onun hocasını araştırırken bulduklarını,
kendinde de arayabiliriz. Zaten Yahya Kemalin ard alanında bu isimleri görebilmesi
kendisinin bu isimlerine ne kadar hâkim olduğunu ve onlara zihninde yer ayırdığını
gösterir. Belki de Gaston Bachelard’ın izlerini, o hocasının şirinde bulurken gelecek
nesillere de kendisini okurken ne arayacağımız konusunda bir yol göstermeye
çalışmıştır. Zira zaten kitabın sonunda vardığı sonuç yine bizim Tanpınar ile ilgili onun
vardığı bu sonucu bilmeden vardığımız sonuçla hemen hemen aynıdır ama tabi o kısmı
daha sonraya bırakıyoruz.
Yahya Kemal fikirleri ile düşünce dünyasının oluşumu ile Tanpınar’ın yazısında
ve zihninde yer etmiş durumdadır. Öyle ki Huzur’da ki İhsan karakterinin Yahya
Kemal’i temsil ettiği söylenir. Tanpınar da sanki Yahya Kemal’in şiirlerine karşı bir
“etkilenme endişesi” tekniği uygulanmış gibidir.

Burada kullandığımız Etkilenme

Endişesi kavramı Harnold Bloom’e ait olup aslı The Anxiety of Influence olan bu
kitapta Bloom tartışmaya yol açmış bir şiir teorisi öne sürer. Bu teoriye göre, şairler tek
başlarına bir şiiri romanı ya da bir eseri oluşturamazlar. Bir önceki eseri reddetmek ya
da kabul ederek değişik yollarla oluştururlar eserlerini. Bu şekilde aslında bir önceki
başka şairden etkilendiklerini savunur. Mesela Hilmi Yavuz ile Behçet Necatigil
arasında bir etkilenme endişesi vakası olduğu söylenir. Behçet Necatigil’in şiirine
fazlası ile hâkim olan Yavuz, Necatigil’in şiirinde ne yaptığını çok iyi analiz eder ve o
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ne yapıyorsa onu yapmamaya çalışır.62 Bu tezin doğru olup olmadığını burada
tartışmaya açmıyor sadece etkilenme endişesine bir örnek veriyoruz. Bu tarz bir ilişkiyi
Yahya Kemal ve Tanpınar arasında görebilir miyiz, red veya kabul yolu ile Yahya
Kemal’in şiirlerinin Tanpınar’da bir açılım kazandığından bahsedebilir miyiz?
Kimsenin

Yahya

Kemal’in

kimi

şiirlerini

görüp

de

görmemezliğe

gelemeyeceğini düşünürken, ona sımsıkı bağlı Tanpınar için de bunu düşünemeyiz.
Kendimizce bir iki örnek verip, bu derin mevzuyu başka çalışmalara bırakalım.
Tanpınar’ın sevdiğimiz bir huyu da sanki ileri de birilerinin kendisinin metinleri
ile uğraşacağını planlamış gibi, uğraşacak olanlara sürekli yardım da bulunmasıdır. Zira
dediğimiz gibi Yahya Kemal adlı çalışması da bir üstadın şiirleri analiz ederek nasıl
daha kıymetli hâle getirebilirizin bizler için bir örneğidir. Aynı şekilde Mehlika Sultan
adlı şirini onun romanlarında canlandığını belki o söylemese de bilirdik. Mesela
Sahnenin Dışındakiler adlı romanında Sabiha tıpkı Mehlika Sultan gibi yedi gencin
ilgisini toplamıştır. Hatta bizim kanaatimize göre, bütün bir roman Mehlika
Sultan(Bknz:Ek 1) adlı şiirin açılımıdır. Bu düşüncemize, romanındaki sahnelerden
birinde Mehlika Sultan şiiri okunmasa da düşünebilirdik. Şiirin okunması bu
düşüncemizi destekler mahiyettedir. Kadın karakterleri genelde bir den fazla kişinin
sevgisini üzerinde toplayan adeta tılsımlı karakterler olmuşlardır. Nuran’ı da zira
Mümtaz dışında Suat da sever, sevmese de eski kocası da ister. Ama şiirin asıl açıldığı
roman Sahnenin Dşındakiler’ dir.
Sahnenin Dışındakiler’de Mehlika Sultanımız Sabiha ve sırasıyla gönlü ona
düşmüş yedi genç; Cemal, İhsan, Kudret Bey, Muhtar, Muhlis, Hasan Bey, Nasır Paşa.
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Pınar Aka, Hilmi Yavuz Şiirlerine Metin-Merkezli Bir Bakış, Türk Edebiyatı Bölümü Master Tezi,
Bilkent Üniversitesi Ankara 2002
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Ama biz bu yedisinin de doğrudan âşık olup olmadığına dair şüphe duyuyoruz. Bu
şüphemizi gideren iki nokta var. İlki yıllar sonra İstanbul’a gelen Cemal’in İhsan
abisine : “Abi sabihaya seviyordun demi “ diye sormasının üzerine İhsan’ın: “Kim
sevmiyordu ki“63 diye verdiği cevaptır. İkinci ipucu ise; bu yedi adamın meyhane gibi
bir yerde otururken içlerinden birisinin tam da konuşulamayan sessizliğin konusu
Sabiha iken Mehlika Sultan şirini okumasıdır. 64

Bir hayâlet gibi dünya güzeli
Girdiğinden beri rü'yâlarına;

Yahya Kemal mısralardaki gibi dile getirdiği Tanpınar’da şöyle açılır; dünya
güzelimiz Sabiha, gençlerin rüyalarına girer ve Sabiha hayatlarının merkezi olur. Erkek
karakterler Sabiha’yı severek olma savaşı verirler. Mehlika’nın sevdalıları gibi bir
yolculuktur onlarında yaptıkları.

Bu hâzin yolcuların en küçüğü
Bir zaman baktı o viran kuyuya.
Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü
Parmağından sıyırıp attı suya.

Buradaki, tarifse tam olarak bizim Cemal karakterine uyar. İstanbul’a döndükten
sonra hepsi vazgeçmişken Sultanlarından Cemal bir zaman bakar o kuyuya, kuyu
virandır. Bu eylemde vazgeçer bir şeyden, o da gümüş yüzüktür. Gümüş yüzük burada
bir şeyi temsil eder.
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Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Dergah Yayınları, İstanbul 2013, s. 111.
Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s. 254.
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59

Su çekilmiş gibi rü'yâ oldu!..
Erdiler yolculuğun son demine;
Bir hayâl âlemi peydâ oldu
Göçtüler hep o hayâl âlemine.

Son sahneye denk gelir. Gümüş yüzük atılınca aslında iş hallolur son dem
huzura varır. Burada da su ve unsurların birleşmesi yani bir tür birleşme olabilir.
Tanpınar’ın şiiri yorumlarken kullandığı tekniği biz onun romanı için kullanabiliriz, su,
ölüm, hayat, ayna kavramları üzerinden maddesizleştirilmiş maddelerin hayali
okunabilir.
Bunun dışında Yahya Kemal’in şiirine Tanpınar’ın şiirinde de yer bulabiliriz.
Mesela, Yahya Kemal’in İthaf (Bknz: Ek 2) şiirinin şu mısraları;
Abâ var, post var, meydanda er yok
Horâsân erlerinden bir haber yok
Uzun yollarda durdum hiç eser yok
Diyâr-ı Rûm’a gelmiş evliyadan

Tanpınar’ın Ne İçindeyim Zamanının(Bknz: Ek 3) şirinin şu mısraları ile beraber
düşünülebilir;

Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.

İki şiir arasında ki bu benzerliğe Orhan Okay’ın dikkati sayesinde ulaştık.65
Birisinde aba var, post var ama er yok. Diğerinde ise er var ama abası postu yoktur.
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Tanpınar’ın, Yahya Kemal’i mevzusu bizim mevzumuza sığmayacak kadar
derin olduğu için son bir Leyla’larını karşı karşıya getirip şimdilik bu meseleyi burada
bırakalım.
Yahya Kemalin Leyla’sı yani Nazar(Bknz: Ek 4) şiiri Tanpınar’ın lise yıllarında
okuyup büyülendiği bir şiirdir. Tanpınar bu şiiri okuduğu zaman İngress’in,
Pınar(Bknz: Ek 5) adlı tablosunu karşınsında görür gibi olduğunu söyler.
Leyla şiirlerinde ise sanki şairlerimiz aynı Leyla’dan bahsediyorlardır. Önce
Yahya Kemal şiirinde Leyla’nın başına geleni anlatır. Leyla uğradı nazara diyerek ne
olduğunu anlatır. Tanpınar ise, ölen Leyla’yı bir gece rüyasında gören birinin ağzıyla
anlatır.
“Yumdu dünyaya ela gözlerini” cümlesi ile Leyla’nın ela gözlerine dikkat
çekiyor Yahya Kema. “Leyla... Ela gözlü bir çöl ahusu” diyerekte Tanpınar’da ela gözlü
bir profil çiziyor. Yahya Kemal Leyla’nın bahtını kara anlatır ama şu mısralarla bu
durumu belirginleştiren Tanpınar olur; “Saçları bahtından daha siyahtır.”
Velhasıl Tanpınar, Yahya Kemal’i anlatarak sanki onun şu duasının kabulü
olmuştur;

Yârab ne müsâvâtı ne hürriyeti ver
Hattâ ne o yoldan gelecek şöhreti ver
Hep neşve veren aşkı terennüm dilerim
Yârab bana bir ses yaratan kudreti ver

Yahya Kemal’e verilen kudret olmuştur Tanpınar. Çünkü Yahya Kemal’in
derinliğini Tanpınar olmasa belki de anlayamayacaktık, Tanpınar Yahya Kemal’in ses

61

yaratan kudreti olurken, bu kudret aynı zamanda hocasından ötürü de kendi sesini
yaratmıştır.

2.2.3 Tanpınar’ın Huzur’u

Tanpınar’ın Huzur’u başlı başına üzerinde tezlerin yazıldığı ama hâlâ çalışma alanının
tükenmediği bir eserdir. Birinci bölümde biz de portreleri ortaya koyarken musiki
portesi üzerinde ele aldık Huzur romanını. Bizim kanaatimize göre Huzur bir ‘’terra
ingognita’’ yapısında oluşturulmuştur. Terra incognita dememizden Huzur romanına
bir kutsal kitap özelliği atfettiğimiz sanılmasın. Sadece roman yazımında kullanılan bir
tekniğin başarı ile uygulanmış olduğundan bahsediyoruz. Cioran’ın bahsettiği bir
şeyden özellikle. Cioran bir romanın etkisini yitirmemesi için gerçekleşemeyecek bir
metafizik deneyimden bahsetmeli der. Tanrı, ölüm vs. bunların cevabı dünyada değil
metafiziktedir. Bu kavramlara kurguda yer vererek metin metafizikselleşir. Zaten Huzur
romanı başlı başına Mümtaz karakterinin bilincinde gezinti olduğu için zaten
metafiziktir, yani yakalanamazdır. Bu yakalanamazlık bizi romana ve romanın yazarına
bağlar. Okur hep metine ve yazara bir bağlılık hisseder. Asla bittiğini hissedemez.
Eserden alacak daha çok şey olduğunu düşünür. Bu yüzden kimi romanları tekrar tekrar
okumak gerektiğini düşünür. İşte bize göre Tanpınar da bu tarz bir roman oluşturmayı
başarmıştır. Bu yüzden terra incognita misali dedik.
1949 yılında kitap hâline getirilen Huzur romanını Tanpınar Dr.Tarık Temel’e
ithaf etmiştir. Hastalıkları ve doktorları hayatında çok yer edinmiştir. Musiki
portresinde de söylediğimiz gibi bir ses ile başlayıp yine ses ile biten bu roman, ikinci
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dünya savaşının olup-olmaması ihtimali arasında Mümtaz’ın iç benliğine bir
yolculuktur. Bu benlik içinde Nuran’ı, İhsan’ı, hayatı, vatanı, yerli yerine koyma
çabasıdır. Bu çaba içersinde karakterlerden Mümtaz, çocukken babasını ve annesini
kaybeden bir yetim olarak İstanbul’a akrabası İhsan abisinin yanına gönderilir. İhsan,
Mümtaz’ı yetiştirir, fikir dünyasını geliştirir. Roman Mümtaz’ın “ol”ma romanıdır
birazda. Bu aşamalara dahil olan isimlerden İhsan, akrabası ağabeyi radikal bir yenici
olan tarih öğretmenidir. Nuran bir boşanma sürecinde olan güzel çocuklu İstanbul
hanımefendisi bayan karakterdir. Bir de Nuran’ı seven Suat vardır. Suat ise romanda
nihilizmi temsil eden bir karakterdir. Açıkçası Mümtaz’a romantizm, Nuran’a realizm,
Suat’a nihilizmi, İhsan’a ise neokalasizmi yakıştırabiliriz. Romanın gidişatında Nuran
ve Mümtaz’ın mutlu beraberlikleri Suat’ın intiharı ile bıçak sırtı gibi kesilir ve
Mümtaz’ın huzursuz zamanları başlar. Mümtaz, Nuran ile nikâhtan döner ve ayrılırlar.
Nuran kocasına döner, Mümtaz buna alışmaya çalışır. Mümtaz bir nevi varoluş
sorununa çare arar. Suat, ulaşamadığı bir şey uğruna intihar eden bir tiptir. İhsan,
Nuran, Suat ve Mümtaz bölümlerinden oluşan yirmi dört saatlik süre içerisinde
gerçekleşen bir romandır.
Tanpınar bireysel ve sosyal tecrübeleri aydınlatan karakterler inşa etmiştir. Onun
hikâyelerinde sosyal uzlaşım değil de kurulu düzene bir başkaldırı olduğu söylenir.
Huzur romanında bir yeni inşası vardır. Bu yeni, yeni Türk aydın tipidir. Bu tipin
yaratım sürecinde evrim teorisi ve Bergsonun süre fikrinde önemli olan bilinç akışı
tekniğinin kullanıldığı sıkça tekrarlanan bir tez olmakla beraber biz daha farklı bir
şekilde yaklaşmaya çalışacağız. Öğretmen İhsan’ı Nietzsche’nin Zerdüşt’ü ile
kıyaslayarak onun öğreticilik rolünü ela aldık. Ayrı ayrı İhsan’ın öğretici olduğu kitleye
baktık, yeni aydın tipi karşısındaki gençlerden oluşan bu tipler, Suat, Mümtaz ve
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Nuran’dı. Aslında farklı örneklerde var ama konunun kısılması gerektiğinden sadece
birer örnek niyetindedir bu seçtiğimiz karakterler. Suat’ı nihilizmi, Mümtaz’ı
romantizmi temsil eden ama bunu aşma savaşı veren bir genç, Nuran’ı da realizmin
temsilcisi olarak değerlendirmeye aldık. Bu bağlamda Huzur romanı bize Genç
Werther’in Izdırabları adlı romanı çağrıştırdığı için okumamızı paralel bir şekilde
yürütmeye çalıştık.
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2.2.3.1.1 İhsan ve Zerdüşt

İhsan karakteri; Mümtaz’ın yetişmesinde büyük rol oynayan amcasının oğludur. Bir
yetiştirici unvanına lâyık olarak oluşturulmuş İhsan portresi, Macide ile evli duyarlı bir
eştir. Bir kızı Zeynep’i kaybetmiş olmak üzere Sabiha ve Ahmet adında iki çocuk
babasıdır. Galatasaray lisesinde tarih öğretmenliği yapar. Fransa’da eğitim görmüş batı
kültürünü yakından tanımış olmasına rağmen Türk tarihini, Türk musikisini benimsemiş
ve sevmiştir. Birçok araştırmacı da Yahya Kemal temsili olarak canlanan İhsan portresi,
kitabın başında zatüre hastalığına yakalanır hatta yirmi dört saati kapsayan kitabın
sonunda yine İhsan portesinin hastalığı sahnededir. Bu sahnelerde önemli olan İhsan’ın
ölüme karşı da sabırlı, olgun bir tavır sergileyen bir karakter olmasıdır. İhsan portresinin
radikal, yeniyi ve bu yeniyi öğreten bir model olmasından ötürü bize felsefi bir karakteri
hatırlatır. Bu karakterde yukarıda zikrettiğimiz Zerdüşt’tür. O zaman Zerdüşt’üm ve
kim olduğuna bakıp daha sonra bu bilgilerle İhsan portresine yeniden bir okuma
yapalım.
Zerdüşt; Nietzsche’nin felsefi karakterlerindendir. En çok Böyle Buyurdu
Zerdüşt adı ile Türkçe’ye tercümesi yapılan Also Sprach Zarathustra adlı yapıtta
Zerdüşt ile tanışmaktayız. Çünkü bu yapıt artık birebir Zerdüşt’ün konuşmasıdır. Yani
Nietzche’nin gelmek istediği son noktadır. Yoksa Ecco Homo’dan da biliriz zaten
Zerdüşt’ü. Ama ona en yakın olunan eser olduğu için, Also sprach Zarathustra bizim
esas hareket noktamız olacaktır. Zaten kendisinin de “Yazılmış en yüce kitap, insanlığa
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şimdiye dek verilen en büyük armağan”dır66 sözünü dikkate alırsak doğru bir seçim
yaptığımız konusunda şüphemiz kalmaz.
Böyle Buyurdu Zerdüşt adını taşıyan kitap ‘’üstinsan”, ‘’bengi dönüş”, ‘’amor
fati” gibi anahtar kelimeler etrafında oluşturulmuştur. Diğer yazılarında sık sık iyi bir
ruh bilimci, psikolog olduğunu söyleyen Nietzsche bu kitabında da tekil olarak insana
hitap etmesinden dolayı psikolog vasfını korur. Kitabın buyrukta bulunan başkarakteri
Zerdüşt, bir öğretici vasfındadır. Ama onun öğretmenliği tabiri caizse balık vermeyi
değil balık tutmayı öğretir. Çünkü Zerdüşt insanların öğrenci vasfında kalamamasını,
kendisi de dahilolmak üzere asla bir öğretmene bağlı kalmamalarını, kendi kendilerin
hocaları olmalarını ister. Zerdüşt’ün öğretim faaliyetleri üst insan kavramı etrafında
döner. Böyle Buyurdu Zerdüşt kitabının ön sözünün üçüncü kısmında67 “üst insanı
öğretmek” sorunsalı ele alındığı için mezkûr bölüme bu faaliyet cihetinden bakalım.
Zerdüşt daha önce insanları terk edip çıktığı dağdan “üst insanı öğretmek” amacı ile geri
döner. Bu amaçtaki iki kavram bize yeni sorular sorma imkânı açar: ‘’Üstinsan” ve
‘’öğretmek”. Üstinsan nedir, nasıl olunur, öğretmek demek ne demektir ve asıl önemli
soru şudur: Üstinsan öğretilebilen bir şey mi, yani üstinsan doğulmaz, üst insan olunur
mu? Üst insan öğretilebilen bir şey ise ve Zerdüşt de ‘’üstinsan” öğreticisi ise, Zerdüşt
ile benzer bir görevi bulunduğunu ima ettiğimiz İhsan neyi öğretmektedir? Bu soru
aklımızda Böyle Buyurdu Zerdüşt’ün önsözünün üçüncü bölümünde yazarın ne
işlediğine dönelim; Nietzsche de bu bölümde ‘’üstinsanı” öğretmek amacı ile inzivaya
çekildiği, çocuk makamına yükseldiği dağından insanların arasına tekrar gelen
Zerdüşt’ün onlara üstinsanı öğretmesini işliyor. Bunu işlerken de Platon’un yaptığı gibi
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Friedrich Wilhelm Nietzsche, Böyle Buyurdu Zerdüşt, İstanbul, 2011 s. 6.
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tarif yapmayı değil de, mizansen yaparak öz felsefesine karşı bir duruşu yöntem olarak
seçer. Mizansen yapmayı seçmesindeki amaç da sorulara başvurarak oluşum sürecini
anlatmak istemesinden ileri gelir. Buradaki oluşum kavramının da Heraklitos’tan gelen
tarafını da aklımızda tutalım.
Nietzsche’nin yaptığı bu mizansene bir bakalım; “üst insanı öğretiyorum”68
dedikten sonra ne diyor; “insan aşılması gereken bir şeydir.”69 İnsan aşılması gereken
bir tür olduğu için insan-üstünü öğretmeyi tercih eder. İnsanın içinde bulunacağı aşma
faaliyeti de yine insanın kendisine yönelik; kendini aşmak, kendine yabancılaşmayı
aşmaktır. Bunu daha iyi anlamak için hayat görüşüne bakmadan edemeyiz. Nietzsche
felsefesinde hayat ikiye ayrılır. Bir decadance yani çöküş, bir de yükselişe geçiş vardır.
Yükselişe geçmek için insanın kendini aşması, kendine yabancılaşmayı aşıp kendini
bilmesi gerekir. İnsan kendisini aşarsa üst insan olur.
Peki üst insan kimdir? Üstinsan, insan maymunu nasıl görüyorsa, o da insanı
öyle komik ve utanç verici olarak görendir. Burada hemen insanlar arsında farklı
seviyelerin bulunduğunu anlarız. Yani demek ki bir seviyeleşme vardır. En üstte de,
‘’üstinsan” bulunur. Onun baktığı yerden alt seviyede insanlar gözükür. Ve tıpkı insana
maymun nasıl gözükürse, o da insanı öyle algılar. Peki bu seviyeler neye göre
belirlenir? Ne kastediliyordur? Bildiğimize göre Nietzsche dört insan türü belirliyor;
yırtıcı-sürü-hür ve trajik olan veyahut dionisos türü. Sonuncu tip tür ‘’üstinsana” ait
özelliği taşıyandır. Dördüncü türe ulaşmış olana ilk türdeki insan bir maymun
mahiyetinde görülür.
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Bu şekilde Zerdüşt, neden ‘’üstinsan” olunması gerektiğini de belirttikten sonra
‘’üstinsan’’ın nasıl olunacağı meselesini ele alır. Nietzche, üstinsan olmak için üç
arınma olduğunu belirtir. Burada da bu arınmaları uygulamalı olarak anlatmaya çalışır.
Şöyle ki bu üç arınma sırası ile şu şekildedir: ruh deveye, deve aslana, aslan da çocuğa
dönüşür. Çocuk hâli hedeftir, o ‘’üstinsan” olmuş ruhtur. Çünkü çocuk iyinin ve
kötünün ötesindedir.

İyi ve kötüyü aşmıştır. Çocukta her şey doğaldır. Zerdüş’ün

burada kullandığı şekliyle ‘’Üstinsan” yeryüzüdür. Yeryüzünün anlamı olması da iki
esastan dolayıdır: birincisi tabiatın insan üzerinde yapageldiği deney insanla yeni bir
boyut kazanır ve insan tanrılaşır ‘’diyonizos” olur. Diyonisoz zaten evrenin manası
olarak kendisine yer buluyordu düşünürün felsefesinde. O zaman ‘’üstinsan” da evrenin
yeryüzünün manâsını veren olur. İkinci olarakta yeni değerlerin yaratıcısı olarak
‘’üstinsan” ele alınır. Üst insan, yorum yaparak yeni değer verir. Bu sebepten ötürü de
yeryüzünün manâsını verendir. Aynı zamanda yeryüzünün manâsıdır.
Yeryüzünün manâsına ulaşmak için gerçekleşmesi gereken üç arınmadan ilki ile
başlayalım. İlk arınmanın gerçekleşmesi için ne yapmamız gerektiğini söyler Zerdüşt?
Yeryüzüne sadık kalmamızı ve doğaüstü ümitlerden söz edenlere aldırış etmemizi
tembihler. Burada yaptığı tam da eski öğretileri yıkıp, mevcut değerleri sorgulamamızı
istediği kuralıdır. Mevcut değerleri sorgulamak için de, Platon’dan Sokrates’ten kalan
yeryüzünü sevmeme, doğaüstüne itibar etme öğretilerini örnek gösterir. Ayrıca ruhun
bedeni hor görmesini de bu çerçevede sorgulanacak bir öğreti diye örnek gösterir ki,
sorgularda. Bu aşamada ruh, deve olma yolunda ilerleyen ruhtur. Dış dünyadan
arınmaya çalışan ruhtur. Bu ruh, yırtıcı türün özelliklerini taşır, zayıf bir yapıda olması
hasebiyle bize ‘’decadance’’i hatırlatır. Bu hatırlatma da hâlâ daha çöküş aşamasından
çıkmadığımızın ipucudur.
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Mevcut değerleri sorgulayıp, dış dünyadan arınma gerçekleşince ruh deve
aşamasına geçer ve tanrısız bir şekilde çölüne çekilir. Bu çölde kendi ile yüzleşir. Zira
kendisi ile savaşır. Ahlaki şartları hoş görür, bağımlılıktan kurtulur ve çölün efendisi
aslan olur, ejderhayı yenip, putlarını kırar. “Sahiden kirli bir ırmaktır insan “70 derken
önce bir yüzleşme söz konusudur. “Nedir ki yaşayabildiğiniz en büyük şey “71 derken
ahlâki şartları görür ve devamında da yani “Ne önemi var ki benim mutluluğumun,
aklımın”72 bölümlerinde kendi ile yüzleşip, bağımlılıktan kurtulup putlarını kırar. İşte
bu hür insan tipidir. Lâkin şu önemli hür insan, hür olabilir prangalarını kırabilir yoksa
yeniden yaratamaz. Hür insana tekâbül eden ruh aslandır. Bu arınma da aslan kendine
hâkim gelerek kendi içindeki ejderhayı yener. Böylece ilk arınma ile dış dünya ile
hesaplaşan ruh, dış dünyanın baskısından kurtulduktan sonra, ikinci arınma ile de
kendisi ile hesaplaşır, kendisinin baskısından kurtulur.
İki tür arınma gerçekleştikten sonra geriye üçüncü ve son evre kalır. Zerdüşt
tam da bu kısımda “Peki, yıldırım nerede?”73 diye sorar. İşte üçüncü arınmanın sonucu
yıldırımdır. İlk arınmada da hayattan, ikincisinde de kendinden arınan ruh, şimdi bir
yıldırımdır. Burada ‘’çocuk’’ mertebesine ulaşır. Artık taşması, boşalması gerekir.
Dolup dolup sonra bir yıldırım gibi elektrik boşalması yaşamak onun ruhundan olduğu
için, çocuk-trajik insan, yıldırıma benzetilir. Ama Zerdüşt kısmi olarak tahlilini
yaptığımız bu önsözün üçüncü kısmında yıldırımın özelliklerine giremez, halk sözünü
böler. Çünkü halk birinci kulağı ile dinleme yapar. İki kulağı ile dinleseler Zerdüşt’ün
ne dediğini anlar, anlattığı şeyin aslında karşılarında bedenen de gösterdiğini anlarlardı.
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Neticede mezkûr bölümde ‘’üstinsan öğretilir mi’’, ‘’üstinsan olunur mu’’
sorusu ile karşımıza çıkan Zerdüşt ‘’evet olunur’’ diyerek, nasıl olunduğunu üç arınma
ile açıklar. Lâkin ‘’üstinsana” giden iki arınmayı anlatıp üst insan aşamasında yani
yıldırıma ulaşınca bu bölümlük durur.
Yıldırım Zerdüşt’ün insanları hazırladığı beklenendir. Kendisi de bu yüzden sizi
‘’üstinsana” hazırlayacağım der. Yani Zerdüşt de ‘’üstinsan” değildir. O, dağdan
insanların yanına geri dönendir. Bu da bengü dönüşün bir cazibesidir. Ama şimdilik
sadece Zerdüşt’ü ‘’üstinsan” olarak kabul etmediğimizi onun ‘’üstinsana” hazırlayıcı bir
vazifesi olduğunu insanları ona hazırlamak için geldiğini söyleyebiliriz. Bu anlamda da
İhsan portresinin bilirkişi olduğunu-bunu romanda sık sık hissederiz, Sahnenin
Dışındakiler de ve Huzur da da İhsan portresi bilir, sözüne, fikrine güvenilir bir
portredir- gençleri üstinsana karşılık gelecek bir yeniye hazırladığını söyleyebiliriz. Bu
yeni de “Yeni Türk Aydın” tipi neden olmasın.
Zerdüşt’de bulunan, onu insanlara sürükleyen yakıcı var etme arzusunun idealist
öğretmen İhsan da olmadığını söyleyebilir miyiz? Zaten iki romanda da İhsan sorulara
cevap verendir. Eğer bir soru eyleminde bulunursa bu da bilmediğinden değil yine
bildiğindendir.
Huzur’un karakterleri adeta ‘’Defacto-dejure”: olan-olması gereken ikileminde
bir savaş verirken İhsan portresi onlara yol gösteren vasfındadır. İhsan’ın karşısındaki
kitle de herkesim vardır. O, Mümtaz’a rağmen Suat’ı da kabul eder. Burada da farklılığı
olumlayan Zerdüş ile anlaşır. Özü, çokluğu olumlayan trajediye uygun bir tavır sergiler.
Kısacası, Tanpınar’ın oluşturduğu İhsan Portresinin, üstinsanın gelişi için insanları
hazırlayan Zerdüş ile ortak yanları bulunduğunu düşünüyoruz. Bunu İhsan’ın verdiği
öğütlerde de göstermeye çalışacağız.
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Öğretmen İhsan yeni nesili hazırlar. Bu neslin nasıl olması gerektiğini Mümtaz,
Suat ve diğerleri üzerinden “gösterme” tekniği ile anlatır.
Portremiz İhsan, evreni madde ve ruh sentezi olarak düşünen, kendi varlığının
bütünlüğünden Tanrı’nın varlığına gitmeyi tercih eden bir karakterdir. Bu karakterin
mutluluğu ölüm gerçeğine rağmen diye tanımlaması Nietzche’nin ölümü de güzel
görmek, kabul etmek dediği felsefeyi açar bize. Tanpınar İhsan’ın mutluluk tarifini
şöyle verir: “Ona göre en büyük mutluluk insanın ölüm gerçeğine rağmen kendisini
bilmesi, kendisine sadık kalması ve kendisiyle barışık yaşamasıdır”74 Zerdüşt de
üstinsanın amor fati dediği kavram ile kaderini sevmesini ölümü de doğum gibi kabul
etmesini ve acıdan bile neşe duymasını öğütler.

İnsan için asıl saadet bu, …sonunu bile bile ve sonuna rağmen,
kendisiniidrak etmek. Kollarımı göğsümün üzerine kavuşturuyorum.
Adalelerimi yokluyorum. Basit bir şey. Fakat bütün ölüm çarkına
rağmen kendimi inkar ettim. Varım, diyorum; fakat yarın
olmayabilirim, yahut bir başkası, bir budala, bir bunak
olabilirim…fakat şu dakika varım..varız, anladın mı Mümtaz.
Varlığını sevebiliyor musun? Uzviyetine dua edebiliyor musun.75

Zerdüşt’ün üst insan için beklediği farklı değildi: ‘’Kendini sev, kendinle barış, kendi
putlarını kır, sana zincir olan putlarını kırarak kendine olan yabancılaşmanı aş’’
diyordu.
İhsan portesine devam edersek bu portre, iman seviyesinden bakarak huzur bulan
varlığından, Allah’ın varlığına ulaşan bir portredir. İhsan’ın varlık ile kendimizin
varlığına dair sorulara verdiği cevaplara bakalım:
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Macide; “varlık yalnız Allah’ın değil midir?”
İhsan: “…ama bizde varız; belki biz var olduğumuz için o kuvvetle var”76
Benliğinde bizin yerini daha tam oturtamamış olan Mümtaz bu durumu sorgular:
“Biz neyiz?” diye sorar, İhsan: “Nevakarız. Bu mahur besteyiz, bunlara benzeyen nice
şeyleriz! Onların içimizdeki yüzleri, bize ilham edecekleri hayat şekilleriyiz”77
İhsan portresi ruh-beden, geçmişle bugün arasında dengeyi kurabilmiştir. Zaten
olması gereken de budur. İhsan olması gerekeni kendi ile de örnekleyendir. Biz bunun
aynısını Zerdüşt için de düşünüyoruz. Zerdüşt de olması gerekeni kendisi ile beraber
olmuştur. Ama insanları üstinsana hazırlamak için kendi olmuşluğundan vazgeçip
yeryüzüne inmiştir. Ama onun vasıfları tamamlanmış kemâle ermiştir, Zerdüşt örnek
alınacak olandır. İhsan da romanımızda örnek alınacak olandır. Diğer karakterler ya
olamamış ya da olma savaşı vermektedir. Olan karakter yani İhsan da olması gerekeni
temsil eder. Bu olması gereken de biraz Yahya Kemal, biraz Paul Valery etkisi ile
neoklasizmi andırmaktadır. Ama Tanpınar’ın sonucu daha bütüncüldür.
İhsan’ın sözleri üzerinden devam edelim;

Güçlük var. Fakat imkânsız değil, biz şimdi bir aksülamel devrinde
yaşıyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. Kafamız bir yığın mukayeselerle
dolu; Dede’yi Wagner olmadığı için, Yunusu Verlaine, Baki’yi
Goethe ve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız o
kadar zenginliği içinde, dünyanın en iyi giyinmiş milleti olduğumuz
halde çırılçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür her şey, bizden bir yeni
terkip bekliyor; biz misyonlarımızın farkında değiliz. Başka
milletlerin tecrübesini yaşamaya çalışıyoruz.78
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Kendine dön ve kendi değerlerini keşfet çağrısı ile karşı karşıyayız. Zerdüşt
gerçi bütün değersizleşmiş değerlerin yıkılması ve yeni değerlerin yaratılmasını şart
koşsa da, İhsan’ın eski değerleri yeni bir sunuma daveti değerlerde bir yenilenmeye
gitme hareketidir.

Bu hareket bir sentez oluşturmayı gerekli görür. Bu sentezin

oluşması yani terkibin kurulması için de önce Türk aydını kendi benliğindeki
parçalanmışlıktan kurtulup, bütünlüğü oluşturmalıdır. İşte İhsan’ın Zerdüştle benzer
vasfı buradan gelmektedir. İhsan yeni nesillerin benlikteki parçalanmışlıkları
bütünlüğüne çevirerek ileriki terkibe şimdikileri hazırlamaktadır. Zerdüşt de zaten
halka: ‘’Siz onun çocuklarısınız ben sizi ona hazırlıyorum’’ derdi.
Zerdüşt üst insanı dünyayı olduğu gibi kabul eden birisidir. Aynı zamanda da
üstinsanın sanat insanı olduğunu da söyler. Zaten Nietzsche’de ayrılmaz olan müzik
Tanpınar’da da aynı öneme sahiptir. Karakterleri için de sanatın yeri tartışılmazdır.
Mümtaz’ın kurması hedeflenen terkibin bir parçası da musiki yani sanattır. Olma savaşı
veren Mümtaz’ın dünyayı olduğu gibi kabul etmesi, kaderini sevmesi(amor fati),
Nuran’ın da sadece onun olması için yaşanmış tecrübelerden birisi olduğu İhsan Portresi
tarafından telkin edilmektedir. Nietzsche‘nin felsefesinde insan için sürekli kendini
aşma çabası içinde olduğunu, olması gerektiğini, amacın rakibi yenmek değil kendi
sınırlarını aşmak olduğunu görüyoruz. Bunlarda İhsan’ın Mümtaz başta olmak üzere
yeni nesile biçtiği ödevlerdir. Hatta Nietzsche’nin savaşı sevinç için ilk şart görmesi
yarayı da bu anlamda bir araç olarak görerek iyi bir şey gibi değerlendirmesi ve yara
güçlendirir demesi İhsan’ın da Mümtaz-Nuran ayrılığına bir yıkım gibi bakmaması,
Mümtazın varlığını tamamlayacak bir tecrübe olarak bakması ile kıyaslanabilir. Kendini
aşma yolu ile organizmanın katharsisi Zerdüşt kadar doğrudan olmasa da İhsan’da da
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öğrencilerine karşı aşılanan vazifelerdendir. Çünkü insan kendini aşarak parçalanmasını
bütünlüğe çevirebilir.
İhsan portresini Zerdüş ile kıyasladıktan sonra Zerdüşt’ün karşısındaki halka
karşılık olarak değerlendireceğimiz roman karakterlerine geçelim. Onlar hangi arka plan
üzerine inşa edilmiş olabilirler? Bu soruyu yorumlamaya uğraşalım.

2.2.3.1.2 Werther ve Mümtaz

İhsan’ın rol model alan en önemli öğrencilerinden birisi Mümtaz’dır. Çünkü onu sadece
okulda değil tüm hayatına örnek olarak kabul eden bir öğrencisidir. Mümtaz bir
romanın oluşumunu kendi bilincine hapsetmiş karakterdir. Aynı Marcel Proust gibi bir
roman bir karakterin bilincinde geriye dönüşlerde hatırlananlarla yazılır. Burada da
“zaman akışında aynı olma” meselesi vardır. Zaman meselesi mevzubahis olunca akla
ilk Fransız felsefesi mensubu Henry Bergson gelir. Bergson ve sure kavramı romanlarda
kendisine sıkça yer bulmakla birlikte araştırmacılar tarafından da bu romanlar ve
Bergson’un zaman kavramı üzerine çalışmalara sıkça rastlanır. Tanpınar’ın da Huzur
romanında mesela Bergson’un için nasıl varoluş zamanın etrafında dönüyor ve zaman
bir koni gibi geçmiş-şimdi-gelecek arasında akışkan bir hâl alıyorsa, Huzur romanında
bu görevi musiki devralmıştır. Mümtaz’ın duyduğu musiki eserle ya da sesle zamanda
yolculuk yapması, Marcel’in madlen kurabiyeyi yedikten sonra bilinç içinde gezmesine
benzer. Ama bu mesele üzerinde önceki bölümde durduğumuz için şimdi zaman
noktasına başka bir açından değinmek istiyoruz; Nietzsche okurken öğrendiğimiz bir
zaman ayrımı şu şekilde idi; ‘’sekronik-diyakronik” ayrımı. İlki anında ya karşılık
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gelirken diyakronik zaman içinde ye karşılık gelir. Bizim Mümtaz’a uygun gördüğümüz
gibi filozofta ‘zaman akışında aynı olma’ yı tercih eder. Mümtaz Nietzsche’nin yeraltı
diyerek vurguladığı ve içsel durumlarla, duygusal gerilimin voltajını yüksek tuttuğu
portresine benzer özellikler taşır. Nietzsche’nin yapmaya çalıştığı gibi oda kendi iç
karmaşıklığını kavramlarla ifade etmeye ve buna bir anlam vermeye çalışır. Ama biz
Mümtaz portresini ele alırken ısdırap çeken başka bir karakteri paralellik içinde
değerlendirmeye aldık.
Isdırabın aynılığı; Mümtaz ve Werter karakterleri üzerinden oluşturduğumuz bir
kavramdır. Genç Werther’in Izdırablar’ı okurken şunu gördük ki, Werther’in
ısdırabında bize Mümtaz karakterini hatırlatan özellikler bulunmaktadır. Yaşanmışlık ve
yaşanabilirliği anlatıyor olmaları bakımından belki de bir acı etrafında okurlarını
toplayabiliyorlar. Isdırabın aynılığına ise şu noktadan vardık: Genç Werther’i
şairaneliğine kulak kesildiğimiz zaman Mümtaz’ın ve Mümtaz gibi âşık karakterlerin de
yaşadığı ısdıraplar diyerek aslında bir aynılık olduğunu keşfettik.

Bu aynılığı

sağlayanın ne olduğunu sorguladığımız zaman ise, yine metinlerin ard alanına giderek,
bulduğumuz benzerliklerden dolayı yine bir edebiyat-felsefe münasebeti ile karşılaştık.
Goethe ve Tanpınar’ın ikisi de romantizm felsefesi ile olan münasebetlerini romana
yansıtmış olabileceklerini düşündük. Karakterimiz Werther, romantizmi temsil ettiği
düşüncesi doğrusu ise Goethe’nin, Werther üzerinden romantizm eleştirisi yapıyor
olabileceğini düşünebiliriz.
Werther, Goethe’nin orijinal adı Die Leiden des jungen Werthers(1774) olan
Alman edebiyatının

kıymetli

eserinin

başkarakteridir. Onun hikâyesi

kentin

boğuculuğundan uzak, kırsal bir alan olan Walhem’den arkadaşı Wilhem’e yazdığı
mektuplardan okunur. Werther Aylak olmayan ama etrafı olan dikkatli gözleminden
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ötürü ‘’Flaneur’’ü çağrıştırtabilen aydın bir gençtir. Romantik akımın izlerini taşıyan
genç, Walhem yöresinde ruhunun sevinçle dolduğunu hisseder. Bu sevinç ortamında
doğa ve insanın baş başbaşalığında varlık duygusuna erişir. İlk mektuplarında Bir nevi
doğa ile temaşa eder meşk haline düşer. Onun bu ilk mektuplarında anlattığı hâli sarhoş
olmaktan çok, vereceği sarhoşluk duygusundan sarhoş olma hâlidir. Çünkü insanı
tabiatta asıl sarhoş eden şey, âşk hâlidir. Werther ise henüz bu aşkı tatmamıştır. Ama
kendini tabiatla meşk ederek bu hâle hazırlıyordur. Bu hâlin aslı ise, sekiz çocuklu bir
ailenin anne vazifesini üzerine almış olan peri güzeli Lotte ile tanışınca gerçekleşir.
Werther içine kapanan, iç dünyasında vakit geçiren bir karakterdir. Tanpınar,
karakterlerinde de bu çok sık karşılaştığımız bir özelliktir. İç dünyasında insanın, dış
dünyanın kilitliliğine nazaran daha çok özgür olduğunu düşünmeleri belki de bu şekilde
tipiler kurduruyor yazarlara. Karakterler de iç dünyasına dalarak alınan bir zevk vardır,
Werther bunu kendisine ninni gibi gelen Homeros’u okuyarak sağladığını keşfetmiştir.
Homeros Werther’e ninni gibi gelir. Çünkü Homeros onu, uyuşturur ve uyutur.
Uyuyunca insan, bilinçaltı ile yalnız kalır. Üst insan olmadan önce kişinin nasıl çölde
kendi ejderhası ile kalması gerektiğini söylüyorsa Nietzsche, işte öyle bir aşamaya
sürüklediği için Homeros vazgeçilmezdir. Romanın yazım tekniğinde gözlem çok
hâkimken içeriğinde romantizm fazla yer tutmaktadır. Bizim kanaatimize göre doğaya
yönelerek sonsuz yaratıcıya yönelme tekniği ile aslında deneyle temaşaya gitme örneği
sergilenmektedir. Bireye sırf kendi temaşasıyla Tanrı’ya ulaşabilecek bir büyüklük
atfetmesi bakımından da İhsan portesinin kendi varlığının bütünlüğünden Tanrı’nın
varlığına ulaşmasını andırır.

Sanki birey bir deha gibi yer alır ilk mektuplarında.

Tanpınar’ın Mümtaz karakterinin de bir insanın hayatını sanat

eseri gibi

güzelleştirebileceği kudrete sahip olmasını düşünmesi bakımından, yazarların bireye bir
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deha gözüyle bakan estetik felsefelerinden etkilenerek(Kant, Schiller, Hegel) kendileri
de bir estetik felsefesi kuramaya çalışmış olabilirler. Werther ile Mümtaz’ın iki genç
olarak yaşadıkları, yaşayacakları tecrübelerle kendi varlıklarına dair bir oluşu
tamamladıklarını kabul edersek şu şekilde analizler yapabiliriz: Werther ilk hâle göre
Mümtaz’a göre daha ‘olmuş’ bir karakterdir. Zaten doğa ile bütünleşme eylemi
içindedir. Bütünleşme çabası ve hoşnutluk hâline ulaşmıştır.
İki genç içinde birey büyük bir kudrete sahiptir. Mutlu olmanın bireyin elinde
olduğunu düşünürler. Bu yüzden Mümtaz: “İnsanı teganni etmek istiyorum.” der. Âşk
acısından sonra bütün düşünceleri altüst olur yalnız. İki genç için de olma aşamaları
âşktan geçer. Birisi Lotte ile birisi Nuran’la yaşar bu tecrübeyi. Ama sadece bir tecrübe
midir? Genç âşıklar için yanıt: “asla”dır. Çünkü genç âşıklar Pratagoras’ın insan her
şeyin ölçüsüdür felsefesini maşuk her şeyin ölçüsüdür diye değiştirerek sevgiliyi bir
tecrübe olarak görmenin aksine hayatın esası, özü, merkezi, amacı olarak düşünürler.
Werther Lotteye: "Ey melek senin için yaşamalıyım" ah! / Kalbimin yalnızlığında
canlandım." 79 Derken diğer gencimiz Mümtaz, Nuran’ı “elinde bütün geçmiş zamanları
açan altın anahtar ve her sanat ve her düşünce için ilk şart gibi gördüğü şahsî masalın
çekirdeği”80 olarak görür. Nuran ‘ a hayatı içinde verdiği konumu şu şekilde dillendirir
yazar:
Nuran kafasında ve etrafındaki şeylerin arasında bir ışık külçesi imiş
gibi hepsi onunla aydınlanmış, en dağınık unsurlar bir terkip haline
gelmişti… Eski musikimiz bunlardan biriydi. Nuran’la tanıştıktan
sonra bu sanat onun için bütün kapılarını açmış gibiydi…81
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Romanın ilerleyen sayfalarında benzer duyguları yine şu şekilde ifade eder:

Mümtaz, Nuran'ın aşkıyle bir kültürün mirasını yaşadığını, Nevakarın
nakış ve çizgisi daima değişen arabeskinde, Hafız Post'un rast semai
ve bestelerinde, Dede'nin uğultusu ömründenhiç eksilmeyecek büyük
rüzgarında
onun
ayrı
ayrı
çehrelerini,
aynı
Tanrı
düşüncesininbüründüğü değişiklikler gibi gördüğünü söylediği zaman,
hakikaten bu toprağın ve kültürünasıl yapıcılarına bir bakımdan
yaklaşıyor ve Nuran'ın fani varlığı gerçekten, bir yenidendoğuşun
mucizesi oluyordu.82

Romantik şair olan iki gencimiz de de sevgiliyi mükemmel kabul etme, yaptığı
her şeye bir değer atfetme söz konusudur.

İkisi de âşkının kutsal olduğunu vurgular.

Âşkın acısı ile bir düşüş başlayan gençlerde düşünceler de değişir. İnsan tabiatının
sınırlı olduğunu görürler en önemlisi. Mümtaz’ın vardığı bir diğer sonuçta, insan
tabiatını tek başına olmadığını ve sadece kendisi için olamayacağıdır. Werther’in
huzuru Lotte’nin nişanlısının gelmesi ile Mümtaz’ınki de Suat’ın intiharı ile bozulur.
Werther’de var olan bütünlüğün bozulmasına tepki var iken, Huzur romanında da
terkip, bütünlük kurma çabası vardır.
Werther, nihayetinde kendisini tabiata bağlayan sevgi bağından mahrum kalır ve
tabiat ile bir uzaklık girer aralarına. Ölüm fikri de eser boyunca bu huzursuzluğa çare
olarak devreye girer. Werther geçiçi olanı değil, sonsuz olanı istemek olarak ölümü
Lotte ile sonsuz hayatta buluşmak ümidiyle tercih eder.
İki karakterin de tüm meselesi aslında Shakespeare’nin dediği gibi ‘olmak ya da
olmamaktır’. Bu oluşta kendi varlıklarını icra ederler. Karakterler üzerinde yapılan
varoluş felsefesi estetik felsefesini kapsayan bir yapıda kurgulanmış gibidir. Sanatsal bir
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varoluş kurulmaya çalışılır bir nevi. Bunun için benliğini bir bütünlükle bağlamaları
lazımdır. İkisinin varlığında da doğa ya bir yakınlaşama vardır. Werther Lotte ile
tanışmadan önce zaten mektuplarında doğa ile bütünleşmeye tabiatta bir terkibi kurarak
tabiatın huzuruna kendini dahil etmeye çalışırdı lâkin âşk acısından sonra tabiatın
kendisini istemediği fikrine kapılmıştı. Fiziksel varlıklarının tabiat sayesinde farkına
varmak diyoruz biz bu duruma. Ama Werther de Lotte’den evvel bir doğa ile kaynaşma
varken Mümtaz doğanın da farkına Nuran’la varır. Sevdikleri kadınlar genç adamların
var olma süreçlerinin parçasıdırlar. Onlar ile bir aşamadan geçerler. İşte bu aşamada
ikisi de romantik bir tavır sergiler. Bu aşamanın sonunda Werther isteyerek ölmeyi
seçer. Goethe Werther le romantizmi temsil ettiyse eğer ölümü ile de romantizmin
sonunu göstermiştir. Mümtaz’ın var olma aşaması ise farklı sonuçlanmıştır. Öncelikle
Mümtaz baştan sevgiye aç ve bütünlüğün dışında kalmış birisidir. Bir çocuğu sevgi bağı
ile topluma hayata bağlayan anne motifini erken yaşta kaybederek toplum dışına
itilmiştir.
Sevim Kantarcıoğlu çalışmasında83, Mümtaz üzerinden Tanpınar’ın romantizmi
göstermeye çalıştığını söyler. Mümtaz’ın Nuran’ı hayatın merkezine koyduğu
zamanlarda tam bir romantik tavrı anlattığını söyler. Ama bu tavrın bir aydın tipi için
doğru olmadığı kanaatindedir. Bu yüzden Mümtaz kitabın sonunda Nuran’ın aşk
tecrübelerinden sadece birisi olduğunu, insanın topluma başkalarına dair sorumluluğu
olduğunu da fark ederek bu romantizmin düştüğü tuzağa düşmekten kurtulduğunu
söyler. Mümtaz zaten sevme ve kendi dışında bir bütünle birleşme potansiyeline sahipti
en baştan Kantarcıoğlu’na göre. Ama bu potansiyelden annesinin ölümü ile kopar çünkü
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onu bu bütünlüğe bağlayan ilk kadını kaybeder. Böylece tabiata ve kendine
yabancılaşır. Kendisini tabiatın musikisinin dışında kalmış hisseder. İhsanın bir baba
gibi hayatına girmesi ile de bu bütünleşme sağlanamaz ancak İhsanın “etrafındaki her
her şeye kendi saadet duygusunu geçiren”84 eşi Macide aileye girince sevgi bağı ile
bütünlüğe karışabilir Mümtaz. Çünkü ev ancak onun gelişi ile yuvaya döner. Bu şekilde
İhsan’ın fikirleri Macide’nin sevgisiyle oluşur Mümtaz. 4 mayıs 1937’de Nuran’la
tanıştığı zaman “zihni aşka ve düşünceye “ açıktır. Ama Nuran’ı bir birleştirici güç
olarak görse de Mümtaz Nuran’la benliğindeki o kalp-dimag ruh beden bütünlüğünü
kuramaz. Romantikliği realistliğine metafizik katmasına sebeb olur. Hâyâl gücünü
devre dışı bırakamayarak gerçeği idealize eder.
Mümtaz’ın insana toplumun üstün de yer vermek, ilk düşüncelerindendi.
“Tanrılığı insana da bulan Mümtaz için hayatın gayesi, insanın sadece kendisine sadık
kalarak kesif şeklinde yaşaması ve kendi özündeki potansiyelleri gerçekleştirerek
sonuçta kendisinde başlayıp kendisinde bitmesidir. “85diyordu Tanpınar.
Tanpınar’ın romanın anlatıcısı olarak Mümtaz karakterine karşı tavrı, hayata
ölüm terbiyesinden bakması ve sorumluluk almasından yanadır diyebiliriz. Zaten onun
‘olma’ aşaması romantizmden klasizme geçmesi ile olabilir bize göre. Çünkü
Valery’nin tanımına göre klasik, sanatını öğrenmiş romantiğe denir. O yüzden
Mümtaz’ın da tecrübelerinin farkına varıp, bilinçli bir birey olması son aşamadır.
Aslında Tanpınar romantik bireyi toplumda değerlendirir ve toplum olabilmek
için romantik ruhu sanat ilgisine sahip bireylerin sadece bilinçli olarak, sosyal bilince
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sahip olarak, geçmişin büyüsünde kapılıp günlük sorumluluklardan kaçarak değil de,
olmak için geçmişle hâl arasında bir köprü kurmayı çözüm olarak getirir.
İnsani Aşk kutsal bir tecrübe olarak görülürken ilk aşamalarda Mümtaz daha
sonra aşkın da diğer tecrübelerden birisi olduğunu anlar. Bu sonuca “insanın önce
kendinin fiziksel varlığının sınırlarına ermesini, kendi varlığı içinde bütünleşmesini ve
kendi küçük zindanının duvarlarını aşarak evreni anlamasını sağlamaktadır. “86
şeklindeki romanda aşk tanımından da varabiliriz.
Mümtaz hep bir ideali arama gayretini gösterdiği için zaten bir yerden sonra
Werther’ le ayılır. Werther Lotte de kalmışken Mümtaz Nuran’ı cennet olarak kabul
etmenin dışında bu arayışı musikimizde ve tabiatta arayarak devam eder.
Kantarcıoğlu Türk aydınının romantik idealizm zaafı bulunduğunu bu yüzden de
eylemsiz kaldığı Dante de Beatrice, Petrach ta Laura birer basmak iken Mümtaz da
Nuran Wertherde de Lotte nin hayatın merkezi her şeyin ölçüsü konumunda olmalarının
bir hata olduğunu çıkartabiliriz. Ama Tanpınar, Mümtaz karakterini bu hatadan
kurtararak romanı sonlandırır. Adeta bir çözüm sunar. Romanda sunduğu çözümde
başta, “Hakikatte Nuran’ın aşkı, Mümtaz için bir nevi dindi. Mümtaz bu dinin tek abidi,
madenin en mukaddes yerini bekleyen bir ocağı daima uyanık tutan başrahibi, büyük
mabudenin sırrının yerini bulması için insanlar arasından seçtiği tek faniydi. “87şeklinde
olan konumlanmayı değiştirir.
Biz Mümtaz’ın bilinçakışından on bir ay sürdüğünü bildiğimiz bu ilişkinin
bitmek zorunda kalması şu şekilde anlatılır: “manevi değerlerini yitirmiş, onun yerine
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yeni değerler koyamamış, batıyı şekilce tanıyan, atalet içinde bir toplumun NuranMümtaz ilişkisine fon teşkil ettiğini görüyoruz. ”88
Mümtazın ‘olma’ faaliyetinde yücelmesi ilişki bittikten sonra olur. Mümtaz
çölde kendi ejderhası ile kaldığı savaştan galip çıkar. Toplum ve aklın değer olarak
yerini sorgular. Birey ve aşka verdiği merkezi yeri toplum ve akılın yerini yükseltmesi
ile değişikliğe uğratır.

İşlerimiz iyi gitmiyor diye, tanrılara kızmayalım, bizim veya bize
benzeyenlerin küçük sakatlıklarıyla tesadüflerin ihanetiyle , her zaman
bozulabilir hatta birkaç nesil için bozuk gidebilir. Bu bozulma, bu
düzensizlik iç kuvvetlerimize karşı vazifemizi değiştirmemelidir. İki
ayrı şeyi birbirine karıştırırsak çıplak kalırız. Hatta zaferlerimize bile
tanrılardan bilmemeliyiz. Çünkü ihtimallerin cetvelinde mağlubiyette
vardır. fakat bu ısdırabın bizi inkara götürmesi daha büyük bir
hezimeti kabul değil midir? Vatan ve millet, vatan ve millet oldukları
için sevilir; bir din, din olarak münakaşa edilir, red veya kabul edilir,
yoksa hayatımıza getirecekleri kolaylıklar için değil.89

Romantizm de bireyin kendini kaybetmesindense İhsanın öğretmenlik yaptığı
portreler yani yeni nesil için örnek alınacak tekniği; tavrı, iman ve akılcılık
birleşiminde görmeye başlar. Gerçek imanın akılcı çözümler getirmesini talep eder.
Mümtaz’ın yaşadığı değişim, Heraklitos’un ‘’değişim vardır” iddiasının
göstergesidir. “Artık etrafına bakmıyordu: zaten ne var ne yok biliyordu, içindekini
görecek olduktan sonra…Aylardır her tarafta yalnız içinde olanları görüyordu.”90 İlk
Nuran’la ayrışıp kabuğuna çekilmesi ve içindeki Nuran ve acı ile yüzleşmesi Zerdüşt’ün
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üstinsan olmak için ikinci evre çölde, aslanın içindeki ejderha ile hesaplaşıp onu yenip
çıkması gereken evreyi hatırlatır gibidir.
Son merhalede kendi küçük ıstırabından çıkıp toplumunkini yaşamaya başlar.
Sosyal bilince ulaşarak bireysel olarak düştüğü buhrandan çıkar. Ve toplumun bütün
tabakası için azap çekmek gerektiği artık düşüncelerine girer.

Yalnız insanoğlunda idi ki yekpare ve mutlak zaman, iki hadde
ayrılıyor, içimizde bu küçükidare lambası, bu isli aydınlık çırpındığı,
çok basit şeylere kendi mudil riyaziyesine soktuğu için, süreyi toprağa
düşen gölgemizle ölçtüğümüz için, ölüm ve hayatı birbirinden ayırıyor
ve kendi yarattığımız bu iki kutbun arasında düşüncemiz bir saat
rakkası gibi gidip geliyordu. İnsanoğlu, zamanın bu mahpusu, onun
dışına fırlamağa çalışan bir biçare idi. Onun içinde kaybolacağı geniş
ve biteviye akan nehrinde herşeyle beraber akacağı yerde, onu
dışarıdanseyre çalışıyordu. Onun için bir ıstırap makinesi olmuştu. Bir
itiliş, haydi ölümün ucundayız; herşey bitti. Mademki sıfırın bütününü
kırdık, adet olmağa razı olduk, bunu kabul etmek lazım. 91

Mümtaz’ın var olma yolunda kat ettiği merhaleyi yazar şöyle anlatır:

Şuurla var olmayı, gerçekten var olmayı ödüyordu. Fakat insanoğlu
bununla kalmıyor, bu büyük, değişmez zaruretin yanında kendi de
yeni baştan talihler icat ediyordu. Yaşıyorumdiye başka ölümler
yaratıyordu. Hakikatte bunlar hep o varlık vehminin çocuklarıydı.
Çünkühakiki ölüm ıstırap değildi, kurtuluştu; hepsini hepsini
bırakıyorum, sonsuzluğa karışıyorum. Aklın bittiği yerde parlayan
büyük incinin kendisi oldum; ondan bir zerre değil, kendisi.
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Aklınserhaddinde hiçbir aydınlığın gölgelenmediği yerde kendi
içinden aydınlık, pırıl pırıl tutuşan
büyük su nergisiyim. Fakat hayır, o bunu diyeceği yerde, -Mademki
düşünüyorum. O haldevarım, mademki duyuyorum, o halde varım,
mademki harp ediyorum, o halde varım,mademki ıztırap çekiyorum, o
halde varım! Sefilim varım, budalayım varım! Varım, varım!diyordu.92

Varlığının olması için şuur ve bilâkis sosyal bilincin eksik olamayacağını
anlarız. İnsanın olması için de hayatla doğrudan doğruya temasa geçmesi gerektiği
düşüncesi ise, Mümtaz ın bir hammalın ellerine bakıp onun fırında pişmiş, siyah şişkin
damarlı ellerinin yanında kendi ellerinin beyaz itinalı, yumuşak hayatla teması olmamış
olduğunu fark etmesinden çıkarırız.
Netice de “İnsan bütün kâinattan mesüldür” 93 fikrine vararak bireyden topluma
geçişi sağlayabilmiş sosyal bilinçle beraber var olmasını tamamlamış belki de var
olmaya başlamıştır.
Goethe Genç Werther’in Izdıraplarında, Werther üzerinden romantizm tavrını
ve insanı götürdüğü sonu, Lotte karakteri üzerinden realizmi Albert üzerinden de
kendisin de benimsediği klasizm akımını sergilemeye çalışmış olduğu söylenir. Huzur
romanında da Mümtaz’ın romantizmi, Nuran’ın realizmi Suat’ın nihilizmi temsil eden
gençler olduklarını ve onlara öğretmen rolü biçilmiş İhsan portesininse Yahya Kemal’i
de andıran düşüncelerinden dolayı radikal yenici olmakla beraber neoklasizmi
sergilediği söyleyebiliriz. Bizim kanaatimize göre, Tanpınar’da huzuru romantizme
kapılmamakla, âşka değer vermek gerektiğini, ama bunu şuurunu kaybetmeden
gerçekleştirmek ile çözümü bulmuştur.
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2.2.3.1.3 Lotte ve Nuran

Genç Werther’in Izdırabları romanının kadın karakteri Lotte ile Huzur romanının kadın
karakteri Nuran’ı realist olmaları bakımından bir paralellikte düşünüyoruz. Lotte’nin
realist tarafı onu kendisini Werther’e bırakmasına mâni olurken, Nuran’da Mümtaz’a
bugünü yaşamamasından ya geçmiş maziyi büyüsünden ya da geleceğin hayalinden
kurtulamamasından yakınır.
Nuran: “Niçin bugünü yaşamıyorsun sen, Mümtaz! Neden, ya mazidesin, ya
istikbaldesin? Bu saat de var.”94 şeklinde bir sitemde bulunur. Mümtaz ise şu şekilde
yanıt verir:

Bu anı yaşamıyor değilim. Yalnız bana o kadar beklenmedik bir
zamanda kadın ve hayat tecrübem o kadar azken geldin ki, ne
yapacağımı bilemiyorum. Düşünce, sanat, yaşam aşkı, hepsi sende
toplandı. Hepsi senin hüviyetinle birleşti. Senin dışında düşünmemek
hastalığına müptelayım95

Aslında Mümtaz’ın cevabını bu anı yaşamamak değil de sadece Nuran’ı yaşamak olarak
değerlendirebiliriz. Ama bu her halükârda gerçekliğe aykırı bir tavrıdır. Bu yüzden
gerçekçi Nuran’ı rahatsız etmektedir. Çünkü Nuran bir hâyâli değil olanı yaşamak
istiyordur. Nuran var olma çabasında en çok gerçeğe olana tutunmaya çalışır: “..hayır,
istemiyorum. Nem Nuran’ım kandillide oturuyorum. 1937 senesinde ve yaşıyor, aşağı
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yukarı zamanımın elbisesini giyiyorum. Hiçbir elbise ve hüviyet değiştirmeye ihtiyacım
yok. Hiçbir umutsuzluk içinde eğilim ve bu aynalar beni korkutuyor.”96diyerek
düşüncelerini anlatır.
Tanpınar’ın realizme yaklaşımını realist tercihlerini yaşayan Lotte ve Nuran’ın
sonuçta huzuru yakalayamayan karakterler olmalarından dolayı,

pek de tercihi

olmayarak değerlendirebiliriz.

2.2.3.1.4 Suat ve Nihilizm

Huzur romanındaki Suat karakterinin nihist tarafı araştırmacılar tarafından sıkça
gündeme getirilmiştir. Bizde bu araştırmacılardan Ş.Tural’a97 atıfta bulunarak bu
bölümü oluşturacağız. Suat karakteri ahlâkî değerlere karşı, topluma dair bir
sorumluluğu omuzlarında hissetmeyen aksine reddeden bir karakterdir. Alafranga
züppeliği, batı taklitçiliği ile yarı aydın bir görünümü olan Suad’ın Allah’a da inancının
olmaması onun nihislt özellikler taşıdığına dair araştırmacıların kanaat getirmesini
kolaylaştırmıştır. Biz de Suad’ın nihilizm ile gelemeyen huzuru temsil ettiğini
düşünebiliriz. Yani huzur arayışı için nihilizmin doğru yol olmadığını zira Suad’ın
kavuşamadığı bir şey için intihar etmesinden çıkartabiliriz. Suad romanın anti karakteri
olarak işlendiği için Mümtaz’ın değişim sürecinde varmaması gereken sonuçtur.
Suad karakterinin nihilizm ile nasıl özdeşleştirildiğine açıklık getirmek için
öncelikle nihilizm terimine yakından bakmamız gerekir. Kelime manası hiççilik
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anlamına gelen nihilizm, Nietzchenin tabiri ile “en yüce değerlerin değersizleşmesi’98
manasına gelir.
Nihilizm batı tarihin iç mantığını yansıtan tarihsel bir hareket olmakla birlikte
manası en yüksek değerlerin kendilerini değerden düşürmesidir. Nihilizm en yüksek
değerlerin kendilerini değersizleştirmesinden ayrı bir de değersizleşenlerin yerine yeni
değerler koymakla ilgilenir. Değer ise Nietzche‘nin ifadesiyle muhafaza etmeziyadeleştirme şartlarını oluşturan bakış açısıdır. Yani bakışın sabitlendiği şey değerdir.
Eski değerleri başkaları ile değiştirme eyleminden bahsettiğimiz zaman ize tüm bunlarla
ilintili başka bir kavram çıkar karşımıza: Güç İradesi! Zira ‘’Gerçeğin özü gücün
muhafazasından başka bir şey değildir.”99 Nilizim nasıl zuhur etmiştir, insanlar nasıl
nihilizme yönelmişlerdir? Heidegger’in Nietzche okumasına100 göre bu sorunun cevap
şu şekildedir: duyuüstü alanın duyusal alanın istikrarsız bir ürününe dönüşmesi ile hiçin
iradesi galip gelmiş ve tanrının ölümü gerçekleşmiştir. Bunun sonucu olarakta
“duyuüstü olanın halledilmesi, duyusal olan ile duyusal olmayan arasındaki ayrımla
ilişkisinde ne biri ne de teki durumuna yol açar. “101 Bu cümleden de bir nevi
anlamsızlığı beslediği söylenilebilir. Tanrı’nın ölmesini hiçliğin yayılması olarak Ahmet
Demirhan gibi okursak “Hiçlik burada duyuüstü, bağlayıcı dünyanın noksanlığı
anlamına geldiğini ve konukların en esrarengizi olan nihilizmin kapıda beklediğini.”102
Söyleyebiliriz.
Tural, nihilizme dair açıklayıcı bir tanım sunmaktadır:
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Nihilizm; politik, dinsel ya da herhangi bir otorite başta olmak üzere,
ahlâk kurallarını, gelenekleri tanımayan, yeni bir toplum düzeni
kurmak üzere anarşizm ve terörizm de dâhil her türlü zor kullanmaya
başvurmayı mübah gören, aşırı bireyciliği önceleyen; insan hayatının
gayesizliğini öne çıkararak intiharı bile meşrulaştıran bir felsefedir.
Nihilizm; felsefi, sosyal-siyasi ve estetik olmak üzere üç akımdan
meydana gelmiştir ve hepsinin ortak yanı da Tanrı’ya olan inancın
kaybolması ve pozitivist-materyalist bir anlayışın yaygınlık
kazanmasıdır. Rus romancı Turgenyev’in “Babalar ve Oğullar” (1862)
romanındaki tıp öğrencisi Bazarov edebiyatta ilk nihilist tiptir.103

Tural, Suad’ın aslında Dostoyevski’nin kahramanlarında olduğu gibi, Tanpınar’ın bir
yönünü temsil ettiğini, romanda bu yönü ile hesaplaşıp sonra bu karakteri
olumsuzlayarak olmaması gereken bir hâl olduğunu gösterdiğini düşünür. Ama Suad’ın
anti karakter olduğu yani yeni neslin ne olmamasının örneği olduğu bütün bir romandan
çıkacak sonuçtur. İlk başta Suad’ın ne olduğu anlatılır. Suad “Evet, bir adımda eski,
yeni ne varsa hepsini silkip, fırlatmak. Ne Ronsard ne Fuzûlî…”

104

diyecek kadar

hiçbir değeri kabul etmeyen “Yeni insan eskinin hiçbir artığını kabul etmez”

105

sözünün arkasında duran bir karakterdir.
Suad Nietzche gibi ancak bir yıkımdan sonra inşanın olabileceğini düşündüğü
için “Kaldı ki harb bir zaruret oldu artık…bu kadar karışık hesabı ancak o
temizleyebilir”106 şeklinde düşünceler sarf etmekle birlikte harbın insanalara zararının
dokunacağını, birilerinin yuvalarına ateşin düşeceğini düşünmez veyahut oralı olmaz.
Zaten karısına ve çocuklarına karşı sorumluluk duygusu hisetmeyen bir karakter olarak
toplumun insanalarına karşı sorumluluk duygusu beklenemezdi. O sorumluluk duygusu
taşımayan karakterini şu şekilde ifade etmiştir: “Herkes bana bir şeyi hatırlatıyor.
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Karım, arkadaşlarım, akrabalar, herkes. Düşünmüyorlar ki ben mesuliyet hissiyle
doğmuş değilim.”107
Mümtaz’ın tarifine göre de Suat “hiçbir iyiye, güzele, büyüğe doğru bir
kanatlanmanın olmadığı içgüdüsel, hayvani arzularını tatmin etmiş”108 birisidir. Suat
Eric Fromm’un yaptığı otoriter vicdan ve insancıl vicdan tanımlarından ikisine de sahip
olmayan bir karakterdir. Ne toplumu düşünüp kendini bir şeyi yapmadan men etmesi ne
de kendisi için bir şeyi yapmayı uygun görmemesi durumu yoktur onda. Bu yüzden ne
kendisinden hamile kalan gayrîmeşru ilişkide bulunduğu kadını çocuğu aldırmazsa
intihar etmekle tehdit etmekten çekinmez ne de intihar ederken başkalarının huzurunu
bozacağından çekinmez. Bilakis elinde Nuran ve Mümtaz’ın mutluluğa indirebileceği
tek darbe olarak seçer intihar yolunu.
İnsanlara zarar vermekten çekinmeyen Suad’ın ama mutlu bir karakter olduğunu
söyleyemeyiz. Aksine

huzursuzluğu temsil eden,

hatta nihilist

tavırları ile

huzursuzluğunu besleyen bir karakterdir. Kendi iç buhranını: “Benim ömrüm biçare bir
israftır, su gibi akıyorum. Hastayım, içki içiyorum, evlat babasıyım yüzlerini görmek
istemiyorum”109 sözleri ile anlatan Suat’ın acısına İhsan şu sözlerle cevap verir:

Fikrimi anla, belki esasta birleşebiliriz. İnsan teker teker tanrı olmaz,
fakat insanlık bir gün kendisine layık bir ahlâk yaparsa tanrılaşabilir!
Yani büyük vasıflar kazanır. İnsan talihinin mahpusudur. Ve bu
talihinin karşısında imandan ve ıstıraba katlanmaktan başka silahı
yoktur…. İnsanlık mesuliyet duygusuyla başlar.110
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Zaten ihsan ve Mümtaz da Suat’ın yaşadıkları buhranı mesuliyet duygusunun
sosyal bilincin farkına vararak aşarlar. Suat’ın Tanpınar’ın istemediği aydın tipi
olduğunu romanda geçen şu sözlerle daha belirgin görüyoruz.

Hazin tarafı şu ki bu cins azapları bütün dünya bir asır evvel yaşadı.
Hegel, Nietzsche, Marx geldiler, geçtiler. Dostoyevski Suad’dan
seksen sene evvel bu azabı çekti….Suad’ı itham etmiyorum. Fakat
onun meselelerinin bugünümüzün, kendi günümüzün çerçevesine
giremeyeceğini söylüyorum.111

Tural ‘a göre Tanpınar’ın istediği tam da “toplumun değer yargılarına uzak
olmayan, mazisi ile inanç dünyasıyla barışık ve hayat karşısında dirençli, yaşama
sevincini ve azmini yitirmemiş aydın”112 tipidir. “Halbuki Suat hayata pamuk ipliğiyle
bağlı ve ferdi zevklerinin ve acılarının pençesinde kıvranan sahte bunalımların sahibi bir
aydın tipidir.”113
Romanın huzuru bulamamış ve huzursuzluk yaratan Suat karakterinin,
Mümtaz’ın benliğindeki parçalanmalardan birisi olduğunu ve ölümü ile Mümtaz’a bir
aşama da Suat’ın gerçekleştirdiğini de görmezden gelmeyelim. İntiharı ile Mümtaz’da
mesuliyet duygusunun gelişmesine “Huzuru Nuran’da değil, içimde aramaya, bunun da
ancak feragatle olduğuna”
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kanaat getirmesine vesile olur. İhsan’ın telkinine uyarak

“cemiyet için kendi ferdiyetinden vazgeçen aydın olmayı seçer.”115
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Tural, Huzur Romanında Nihilist Bir Karakter: Suat, s. 8
113
Tural, Huzur Romanında Nihilist Bir Karakter: Suat, s. 8
114
Kantarcıoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 11.
115
Kantarcıoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 11.
112

90

Suat ve nihilizmi başka buluşturacağımız bir nokta ise, Tanpınar’ın şiirlerinde
sakladığını romanlarında ifşa ettiğini söylemesinden cesaret ederek Tanpınar’ın bir
şiirini bu bağlamda okumaya cüret ettik.
Mezkûr şiirimiz:

BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE BİR BULUTUN
Başımızın üstünde bir bulutun
Güneşe asılmış gölgesi,
Uzakta toz halinde dağılan
Yoğurtçu sesi,
Gün bitmeden başladı içimizde
Yarınsız insanların gecesi.116

Bu şiiri sanki tuttukları apartman dairesinden çıkmadan Nuran’ı bekleyen
Mümtaz söylemiş gibidir. Suat’a ithafen söylediğini son iki mısradan yola çıkarak
düşünüyoruz. Son iki mısraya yakından bakarsak; gün batmadan birilerinin geceye gark
olması ne demektir? Geceye gark olmak geceye gömülmek, batmak yarını görememek
demektir. Burada şiiri söyleyen öncelikle insanlar arası grup ayrımında bulunuyor
diyebiliriz; bir yarınsız insanlar diye grup var bir de yarınsızlar grubuna girmeyenler.
Yarınsız insan grubundan anlayabildiklerimiz şu şekildedir: Ebterler, soyu tükenen
demektir. İnsanları yarına taşıyanın soyu olduğunu düşünürsek bu manada soyu kuruyan
insanların yarınsız olduğunu düşünebiliriz. Ayrıca kendisini yarına taşıyacak sanat gibi
bir iz bırakmışlığı olmayanlarında yarınsız olduklarını düşünebiliriz. Ama bir de kendin
de kendisini yarınsız bırakan insanlar, bohemler gelir aklımıza. Veyahut bu tamlama
bize nihilistleri düşündürtür. Nihilistler için, hiçbir değer, hiçbir gün ışığı kalmamıştır.
116

Tanpınar, Bütün Şiirleri, s. 85.
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Onlar için ne bugünün ne dünün ne de yarının önemi yoktur. Yaşamanın ya da ölmenin
bir farkı ve önemi bulunmadığı için bekledikleri bir yarına da sahip değillerdir. Yarınsız
insanlar grubuna yani devam etmeyen ve devam gayretinde bulunmayan insanları
yerleştirebiliriz. Hiççi olan insanlar da bir tek hiçe itibar ederek yarına önem
atfetmezler. Kendilerini yarından mahkûm bırakırlar. Ve Suad gibi yarınsız insanlar
toplumda huzursuzluk doğururlar. Çünkü belli bir yarını ve amacı olmayan insan türü
her an her türlü şeyi yapabilir. Onu bir şeyi yapmaktan men edecek ne otoriter ne insani
bir vicdan ya da bir bilinç bulunmadığı için tehlike arz ederler. Kendi yarını olmayan
insandan beklenen tehlikeler yarını düşünen insanlar için henüz bulundukları gün
bitmeden başlar. Bu “uzakta toz halinde dağılan yoğutçu sesi” kadar hayatın içindendir
ve ayrılamadığımız parçalanmış benliğimizden dolayı bize eşlik eden bir hâldir. Olma
evreleri ile uğraşan Mümtaz’ın benliğinde bir bütünlük kurmaya çalıştığını lâkin
Nuran’la, Suat’la vs benliğinin daha çok parçalara ayrıldığını bilince de, şiirde ki gerçek
huzursuzluk halinin bu parçalanmadan kaynaklandığını, farklı insan grublarını içinde
barındırarak bu parçalanmayı yaşadığını söyleyebiliriz. Şiirin ilk mısralarında geçen
“Başımızın

üstünde

bir

bulutun/Güneşe

asılmış

gölgesi,/Uzakta

toz

halinde

dağılan/Yoğurtçu sesi,” ifadelerinde ise her şeye rağmen, dış dünyaya rağmen
söyleyenin yani Mümtaz’ın bu parçalanmaya içini kaptırdığını yani aslında dış
dünyasına fark etmesi gereken bir gerçeklik olduğunu anlatılmaya çalışılmış olur.
Romandan çıkarttığımız sonuca göre Mümtaz, Suat ile beraber içinde yaşadığı
parçalanmayı aşmalı, iç bütünlüğünü kurup kendisini dış dünya ile de bağlamalı ve şuur
ile var olan bir birey olarak toplum için gereken sorumluluğu almalıdır.
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2.2.3.1.5 Tanpınar’ın Huzurunda

Üzerine çok fazla araştırma yapılmış ama hâlâ da araştırmalara kapılarını kapatmamış
Huzur romanı hakkında nacizâne bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Çalışmamız
sonunda içine girmeye çalıştığımız Huzur romanının içinden çıkarabildiklerimizle-ya da
Huzur romanında olabileceğini düşündüklerimizle- Tanpınar’ın huzurundayız.
Tanpınar’ın Huzur adlı romanının edebî bir kaygıda daha çok, edebi değerlerden
hiçbir taviz verilmeden teorisini içinde pratikleştirerek anlattığı bir varlık felsefesi
sunmuş gibidir. Bu varlık bizzat toplum içinde bir var olma olduğu için, için de
sosyolojik ve psikolojik temellerinin bütünün vazgeçilmez birer unsuru olduğunu
düşünüyoruz. Hatta su-ateş-toprak—hava şeklinde dört unsurun birleşiminden ilham
alarak -tabi birazda birleştirici psikanalizden- sosyolojiyi, psikolojiyi, estetiği, felsefeyi
içinde de alt dallara ayrılan ‘olma’nın temel unsurları olarak düşünerek bunlar arasında
bir terkibin, bütünlüğün sağlanması gerektiğini göstermiş olabilir. Bu bütünlüğü
sağlamadan önce kullandığı parçalar hakkında yeteri kadar argümanlaştırılamamış
yorumlarımızı hatırlayalım.
Roman dört bölüme adını veren karakterlerin üzerinden parçalanmayı sunar.
Dört bölüme, dört ayrı karaktere bölmekte bir parçalanma ve kıyas etme tekniği olarak
değerlendirilebilir. Dört bölümün adı; İhsan, Nuran, Suat, Mümtaz idi. Dört karakterde
entelektüel birikimleri olmakla birlikte dört bölümde entelektüel seviyesi yüksek olarak
oluşturulmuştur. Mümtaz ve Nuran bağlamında İstanbul ve musikinin derinliğinin
verildiği bir sanat romanı ile karşılaşırken İhsan bağlamında ise okur kendisini iktisad,
tarih platformunda bulur. Suat karakteri ise bütün platformların anti karakteri olarak,
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tez-antitez karşılaşmasının aynı anda okura sunulması şeklinde tezin olumsuzlanmasını
göstererek, tezi daha da kabul edilir hale getirmiştir.
Romanın sonundaki amaç, unsurların yerli yerine oturtularak bir terkibin
sağlanmasıdır. Bu terkibi sağlamada en örnek alınacak karakterde İhsan’dır. İhsan örnek
olmanın yanında zaten eğitici vasfı olan bir karakterdir. Bu anlamda oluşacak, oluşması
hedeflenen yeni tipi, Zerdüşt’ün üst insanın çocukları onun gelişini anlayacak nesil gibi
değerlendirirsek, İhsan’ın da üstinsana bireyleri hazırlayan Zerdüşt’ün vasfında
olabileceğini

söyledik.

Lâkin

buradaki

üstinsan

yakıştırmamız

tam

olarak

Nietzsche’ninki gibi değildir. Daha dünyaya ayakları basan, Tanpınar’ın ideal sanatkâr
tipdir. Belki de kâmil bir insan hayal etmektedir gelecekten. Ama onun gelebileceği,
doğabileceği bir ortam için yeni nesilin olması gereken bir aydın hâl vardır. İhsan
öğretmen aracılığı ile o aydın hâlin nasıl olması gerektiği anlatılmıştır. Daha doğrusu
okura da olabilecek ihtimaller sunulmuş. Yazarla okur aynı anda bir seçime tabi
tutulmuş gibidir. Okura üç genç tipi sunuluştur, Mümtaz üzerinden romantizm, Nuran
üzerinden realizm, Suat üzerinden ise nihilizm temsil edilmiştir. Üç akımın serüveni üç
şahsiyetin hayatı üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır.
Aslında romanda ‘olmaya’ çalışan karakter Mümtaz olduğu için Nuran ile
realizme, Suat ile de nihilizme ait Mümtaz’ın benliğinde bölünmeler olduğunu,
Mümtaz’ın bir şekilde bu bölünmeler ile savaş verdiğini söyleyebiliriz. Böyle bir ‘olma’
sürecinin olduğunu söylemek için önce ‘olma’ ya itecek sebebi göstermemiz gerekir. Bu
sebeb huzursuzluktur. Olan insan mutludur, saadete ulaşmış kişidir. Zaten hedefte her
şeye rağmen ölüm gerçeğine rağmen saadeti yakalayabilen kişiler yetiştirmektir.
Tanpınar bu durumu şöyle anlatmıştır:
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Çünkü huzursuz bir dünyada yaşıyoruz. Çünkü insan kendisiyle
barışık değil. Değerler karşısında ve insan karşısında yeniden
düşünmeye mecburuz. Çünkü her şeyden şüphedeyiz. Ve nihayet
arkamızda eskisi gibi o kadar kuvvetle Allah’ı hissetmiyoruz. Hülâsa
huzursuzuz, onun için…117

Hülâsa huzursuz olduğumuz için bir huzur arayışındayız. Aristoteles’in erdem
mutluluk getirir öğretisindeki118 gibi mutluluğu neyin sağlayacağını ya da bireylerin
nasıl bir hâl alırlarsa huzurlu olabileceklerini tartışmıştır. Bir nevi kâmil insanı tasavvur
etmeye çalıştığını düşünebiliriz.
Mümtaz’ın ilk aşamadaki hâli, annesiz bir çocuk olduğu için tabiattan itilmiş
kendisine yabancı olduğu bir aşamayken, Macide ile bu boşluk kısmi olarak dolar ve
sevgi bağı ile Mümtaz ilk tabiata, topluma katılma durumunu gerçekleştirir. Ama
erdemli insan için hedef tam bir bütünleşmenin gerçekleşmesidir. Nuran’da her şeyin
birleştiğini düşünse de Mümtaz hedeflenen bütünleşmeyi Nuran’la da kuramaz. Aksine
Nuran’dan ötürü her şeyi sever ve her şeyi Nuran merkezinde bir bütün hâlinde kabul
ederken aslında asıl bütünleşmeden uzaklaşmış sadece ‘Nuranlaşmaya’ doğru gitmiştir.
Ama İhsan’ın varlığı ve telkinlerine de benliğinde bir yer ayırdığı için, benliği
romantizm, realizm, nihilizm ve neoklasizim arasında savaş vermiş en son durum
olarakta, bu savaştan galip gelmiştir.
Mümtaz’ın oluş savaşının ikinci aşaması Nuran ve ona verdiği konum ile ilgili
olandır. Mümtaz, Nuran ile romantizm realizm çatışması yaşar. Mümtaz geçmişin
büyüsü ile geleceğin hayali arasında bugüne gelemezken Nuran ona bugünü ve
başkalarını hatırlatan bir parçadır. Nuran’ın Mümtaz’ı terk edip eski kocası Fahir’e
117
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dönmesi de romantizmin realizmin altında ezilmesinin bir sonucudur. Bu savaşın ilk
aşamalarındayken, yani Mümtaz’ın romantik bir şair olduğu ilk aşamaları için Werther
ile benzerlik kurmuştuk. Lâkin Werther karakteri aşamasal bir değişimden geçmemekle
birlikte, bir romantizm temsili iken, Mümtaz’ın oluşum aşamalarından sadece birisidir
romantizm. Benliğindeki en ağır basan parçasıdır da diyebiliriz.
Mümtaz’ın romantizm realizm arasındaki bocalamasına ağır bir darbe indirip
süreci hızlandıran vakıa Suat’ın intihar etmesi olur. Nihilizmi temsil ettiğini
düşündüğümüz Suat karakteri ise, Tanrıyı öldürdüğü için her şeyi kendisine mübâh
gören yarı aydın tipi canlandırır. Bu tipin bohemliği ve sonunda kavuşamayacağı bir şey
uğruna intihar ederek, kendisi ile beraber diğer insanlara da zarar verdiği için olumsuz
bir karakterdir. Mümtaz içindeki bu parçalanmayı da en son İhsan’a doktor çağırmaya
gittiği vakit sokakta Suat’ın hâyâli ile kapışarak alt eder. Tanpınar huzurlu insana
ulaşmak için İhsanın önderliğinde ne nihilizmin tuzağına düşen ne de romantizme
kendisini kaptırıp bireye toplumdan daha fazla değer veren aydın tipini istemez.
Tanpınar’ın isteğine göre, insan başkalarına karşı da sorumluluğu olduğunu bilen bir
birey olarak toplumda var olurken, toplumu görmezden gelmeden ama bu görüşe de
sanatın inceliğini kendisine yol edinerek yapacak bir aşamaya gelmelidir.
Tanpınar, realite denilen kavramın içine tüm gerçekliğin girebileceğini
düşünecek bir yazar değildir. Çünkü onun gerçeklik anlayışındada bir bütünlük
bulunmaktadır. Bu bütünlük somut ve soyut olmak üzere ikiye ayrılan boyutları bir
arada bulundurma çabası güder. Realizm ise daha çok somut gerçeklik üzerinde
yoğunlaştığı için Tanpınar’ın bakış açısından yeterli bir kavram olarak görülemez. Hatta
Sürrealite bu anlamda gerçeklik ötesi derken aslında gerçekten daha da gerçek tüm
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gerçeklik demeye çalıştığı için Tanpınar’ı yakın bulunduğunu düşündüğümüz bir
çizgidir.

2.2.4 Rüyalardan Sür-realiteye

Tanpınar’ın sürrealite ile ilişkili düşünmeye bizi en çok iten unsur rüya kavramıdır.
Rüya kavramı Tanpınar estetiğinin temel taşını temsil eder. Tanpınar rüya ve musiki
etrafında bir estetik oluşturmuştur. Tanpınar’ın sisteminde rüya ve musiki iki ayrı
terimden daha çok birbirinden ayrılmaz iki parça gibi tanımlanır. Biri varsa diğeri de
vardır mutlaka. Ya da biri diğerini de peşinde getirir metine. Tanpınar’ın rüyası
dediğimiz zaman ilk akla gelen isim Valery’dir. Valery’nin ‘’Velev ki rüyalarını
yazmak isteyen adam bile azami şekilde uyanık olmaldır.’’ tavsiyesine uyarak kendi
rüya anlayışını kurduğu düşünülür.
Rüya ve musiki birliği de rüyanın sadece içerik olarak değil şekil olarakta
kurucu unsur durumunda olmasının bir sonucudur kanaatimize göre. Ahmet Hamdi
Tanpınar terkipçiliğini bu mevzuda da bırakmamış ve şekil-içerik birliğini kurmuştur.
Rüyayı içerik olarak kullanmak belki rahat anlaşılabilir bir meseledir. Bir hikâyeyi
rüyalar üzerinden kurarsınız, rüyalara düşlere çok yer verirsiniz ve içeriğiniz de rüya
kurucu unsur olmuş olur. Peki şekil / biçim olarak rüyanın kurucu unsur olması, rüyanın
şekil olarak da metinde yer alması ne demektir? Bu sorunun cevabı da, şekil olarak
rüyayı kullanmakta pek kolay değildir. Ama sürrealistler rüyayı çizebildikleri ve
anlatabildikleri için dahice bir yaratma yeteneğine sahiptirler. Rüyayı çizebilmek nasıl
bir eylemdir? Rüyayı çizebilmek için tüm eşyayı, nesneleri rüya dünyasının içinde
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görebilmek lazımdır önce. Bir nevi rüya atmosferini tüm dünyaya yaymak, rüya
âleminin içine kendimizi ve her şeyi dahil ederek düşünmek demektir rüyayı tatbik
etmek. Yapılması gereken şey rüya âlemini tasavvur etmek ve bu tasavvuru çizmek,
veyahut çizilen resmi kelimelerle anlatabilmektir.
Rüya ve musiki de zaman kavramı devrede değildir. İkisinin de yakalanamaz bir
zamanı, hapsolunamaz bir hüviyeti vardır. Musiki ve rüya âleminin bu zaman dışılık
özelliği belki de insana huzur verir. Tanpınar’da bir huzur avcısı olduğu için rüya ve
musikisi estetiğinin temelini oluşturur. Zaten o, uyanık hayat ile rüyayı iç içe iki oda
gibi tasavvur eder. Bir vecd hali olarak görür rüyayı. Tanpınar da aslında birden çok
farklı işlevde rüya kullanımına denk geliriz. Rüya motifleri arasında farklı kategoriler
oluşturmuştur. Aslında rüyalar konusunda mevcut olan ikili tartışmayı metinlerinde
birleştirdiğini söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz tartışma Freud’un da aktardığı rüya ve
uyanık yaşam arasındaki ilişkiye dairdir.
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Rüyaların gündelik yaşamın tekrarı

olduğunu düşünenler ve düşünmeyenler iki ayrı grubu oluştururlar. Burdach(1838-499)
gibileri gündelik yaşamın rüyalarda tekrarlanmadığını düşünür. Aksine rüyaların bizi
gündelik yaşamdan kurtarmak gibi bir amacı bulunduğunu söyler. Stürümpell’de rüya
gören kişinin uyanık bilimin dünyasından uzaklaştığını söyler. Bu görüşe göre uyanık
bilince ilişkin belleğimiz rüyada tamamen yok olur. Karşıt görüşün temsilcileri de
Hafiher (1887,245) gibi rüyaların uyanık yaşamın devamı olduğunu düşünürler.
Rüyaların bilincimizdeki düşüncelerle ilişkili olarak zuhur ettiğini savunurlar. Rüyalar
bizi tekrar günlük yaşama götürür onlara göre. Jessen (1855,530) de rüyanın rüyayı
gören kişinin yaşına cinsiyetine eğitimine göre belirlendiği görüşündedir.
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Hildebrandt’ın(1875,8) görüşleri gerçeklik kazanır bu noktada diyor Freud.
Mevcut çelişki bir yandan rüyaların gerçek yaşamdan tamamen tecrit edilmesi diğer
yandan da karşılıklı bağımlılık içinde ele alınması ile alakalıdır diyor. Ona göre, rüya
bizi özünde gerçeklikle hiç alâkası kalmamış bir dünyaya götürür. Uykuda varlığımızın
uçup gitmesi görünmez bir kapıdan olur. Onun özelliklerini deşifre edemeyiz
Hildebrandt’a göre.

Hildebrandt’ın çelişkili gibi görünen görüşü aslında çelişkiyi

yaratanların iki uca radikal bir şekilde tutunan tavırlarından kaynaklandığını söyler.

Rüya, uyanıkken yaşanan gerçeklikten, tabiri caizse hava geçirmez bir
şekilde tecrit edilen kendine ait bir varoluşla koparılan ve gerçek
yaşamdan aşılmaz bir uçurumla ayrılan bir şeydir. Rüya bizi
gerçeklikten kurtarır, gerçekliğe ait normal belleğimizden arındırır ve
bizi özünde gerçeğiyle hiçbir ilişkisi olmayan başka bir dünyaya ve
yaşamöyküsüne götürür..120

Demekle birlikte şu şekilde de görüş beyan eder:

Bunun tersi gibi görünen şey de aynı ölçüde doğru olabilir. Her şey
rağmen tecrit ve ayırmada bile çok yakın bir ilişkinin varlığına
inanıyorum. Hatta rüyalarda ne olursa olsun, verilerin gerçek
yaşamdan ve gerçekliğin çevresinde dönen zihinsel yaşamdan
alındıklarını söyleyecek kadar ileri gidebilirim. Ne kadar tuhaf
sonuçlara ulaşırlarsa ulaşsınlar, aslında hiçbir zaman gerçek rüyadan
kurtulamaz ve en aptalca olduğu kadar en yüce yapılarını da her
zaman için dünyada duygu organlarımız içinde var olan verilerden, ya
da uyanık düşüncelerimizde zaten şu veya bu biçimde yer eden
şeylerden –başka bir deyişle dışarıda veya içeride yaşadıklarımızdanödünç almaları gerekir.121

120
121

Freud, Ruyaların Yorumu, s. 14.
Freud, Ruyaların Yorumu, s. 15.

99

Freud’un Hildebrant’tan bu şekilde aktarımda bulunur. Tanpınar’ın da bu çelişki yaratan
iki zıt görüşe de kendi rüya kullanımında yer verdiğini düşünüyoruz. Tanpınar’da rüya
motifini çok yerde birden farklı mânâ ve işlevlere sahip olarak karşımıza çıkar.
Bir hülya adamının rüya kuramına bakmaya çalışıyoruz diyebiliriz. Rüyalara
günlük yaşamında da ayrı bir kıymet verir, rüyadan hakikat sorar ve tahlil etmeye
çalışırmış.

122

Ama rüyanın sadece uykuya ait bir hadise olmadığını düşünerek sanatta

da rüya atmosferini kurmaya çabalar. Bu yüzden uyanık halde de rüya görme çabası
güder.
Öncelikle birkaç şiirindeki rüya motifleri üzerinden yüzeysel bir değerlendirme
yapalım:

Ben son parçası çok güzel bir rüyanın
Vakitsiz uyandıkları için
Bir türlü yolunu bulamayan
Alaca karanlıkta
Ve birden siniveren kıvrımlarında
Bu lamba, bu yatak, bir oyuna
Çok benzeyen değişmelerin
Artık bende bile kalmayan hayali…
Ne güzeldi sihirli eşikte 123

Bu şiirde bu dünyadan uzaklaşmış ayrı bir âlem gibi rüya tasvir edilmektedir. Ve
o âlem güzel, özlenen, arzulan bir yer olarak verilmektedir. Hatta uyanmış olmaya bir
sitem bile mevcuttur şiirde. Uykunun sonuna doğru ayrılmak istemediğimiz için bizde
bir kederin hasıl olduğu türden bir rüyadır çünkü. Günün tekrarı şeklin de değil de farklı
bir âlem, farklı bir varoluş alanı olarak tasvirlendiğini görürüz bu şiirde rüyanın. Hatta o
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rüya âleminde eşikte yaşanan bir değişme hâli anlatılarak, rüya âleminin farklı bir
varoluş alanı ve yine sık kullandığı eşik metaforu ile varoluş alanında bir var olma
hikâyesi anlatılıyor gibidir.

Bir güzel masalda yaşar gibisin
Karşında İstanbul beyaz ve tülden
Mahzun rüyasını dinle mevsimin
Dağılan yapraktan, son açan gülden 124

Bu şiirde ise farklı bir âlem olarak rüya motifi kullanılmamışta, var olan içinde
yaşadığımız alemin bir parçası olarak “mahzun rüyası” tabiri ile kullanılmıştır. Bu rüya
kavramı daha yüzeysel ve kolay ulaşılırdır. Son açan gül ve dağılan yaprak tabirlerinden
gül mevsiminin bitimi ve yaprakların dağılımını sonbahara işaret olarak görebiliriz.
Bahsedilen rüyada sonbaharın mahzun rüyasıdır. Sonbahar şiiri ise belki de bu mahzun
rüyanın iyice santimantalizme varan bir konuşması şeklindedir.

Bir çoban rüyası kadar güzeldin 125

Bu tabir ise açık bir şekilde sevgiliye yöneltilen ince bir iltifattır. Çoban saf ve
temizi temsil eder. Çoban rüyası da hâliyle berrak bir rüyaya karşılık gelir. Çünkü
Tanpınar, rüya mevzusunda insanın hakikâtini sunan, iç hâlini yansıtan rüyaya önem
verir. Çoban rüyası da çoban gibi saf ve temiz olduğu için sevgilinin güzelliğini saflığı
anlatmak için burada rüya tabiri kullanılmıştır. Buradaki rüyada yine rüyayı gören
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özneye bağlı bir rüyadır. Yani özneden ayrı bir varlık, nesne olarak rüya motifi ile
karşılaşmamaktayız.

Bir sonu gelmeyen rüyaya dalar
Akşam, odalarda fersiz aynalar. 126

Aynalar şiirinin bu ilk iki mısrasında da, yine rüya farklı bir âlem, farklı bir
varoluş açılımı olarak karşımıza çıkar. Ama rüyayı gören özne aynalardır. Bu
aynalarınsa ışığı kaçmıştır. Bu şiirde dış dünyanın nesnesinin rüyada eritilme hali
vardır. Sürrealizmin yaptığı da zaten hep nesneleri içeride eritmek değil midir?
Sürrealizmin somut nesneleri soyut bağlamda eritmesi gibi ayna nesnesi rüya
bağlamında eritilmiş ve motifler farklı bir formatta oluşturulmuştur.

Sen son rüyaların aynasında
Beyhude ararken kendini
Tek bir filizden çoğalır dünya..127

Altın Güzeldir şiirinde yer alan bu kısım ise sosyolojik mesaj vermekte, adeta
romantiklerin bireysel tavrına karşı çıkmaktadır. Sen bireysel bir varoluş derdindeyken
dünya tek bir filizden çoğalıyordu ve sen bunun kudretini kibrinden anlayamadın
şeklinde bir sitem gizli olabilir bu mısralarda. Yine yüzeysel ve insana bağlı insandan
ötürü var olan rüya motifi kullanılmıştır.
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Sanki ömrümü baştan başa toparlayan
Bir rüyanın ortasındayım. 88

Boğazda Gece şiirinde geçen bu mısralarda da bütün bir ömrün hikâyesini
anlatan karakterde bir rüya kullanılmıştır.

Bu bağlamda Rüya’nın

başkarakter

olabileceğini düşünebilir ve Tanpınar’ın Rüyalar hikayesi ile paralel düşünebiliriz. Bu
şekilde kullanımda rüya bambaşka bir âlem değil de kendi başına bizim içinde
bulunduğumuz bir âlem olarak okunabilir.
Rüyaya bu kadar farklı kullanımlar için yer açmış bir yazarın “rüya müdahale
etmez”128 derken de hangi rüyayı kastettiğini sorgulayabiliriz. Çünkü her şeyden önce
büyüklük derecesine göre bile rüyalar arasında bir ayrıma gider ve “Büyük rüyaların
tamamlanmamış”129 olduğunu düşünür. Bizim de önsöz de örnek verdiğimiz “Musa
Heykeli Kıssası” gibi okunabilir aslında buradaki tamamlanmamışlık mevzusu. O kadar
mükemmeldir ki bir yanı eksik kalır. Tanpınar’ın kendisi de bu yüzden bir büyük rüya
oluşturmaya, onu yazmaya ve yaşamaya çalışmış gibidir, eksikliği mükemmelliğine
verilsin diye.
Yapılan çalışmalar Tanpınar’ın şiirlerinde rüyanın esaslı bir mesele olduğu
fikrinde ortak sonuca varmışlardır. Orhan Okay’ın tanımına göre de “poetika, şiire dair
her mesele ile iştigal olan bir bilim”130 olduğuna göre rüyayı poetik bir kuram olarak ele
almasında bir sakınca yoktur Tanpınar’ın.
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Tanpınar’ın rüya motifi ile şiir ve nesirleri arasında bir ortaklık kurduğu da
söylenen bir savdır. Rüya motifini takip ederek bir çok şiirini ve hikâyesini bir birine
bağlayabiliriz. Bu bağlamda basit bir bakışta bile şunları örnekleyebiliriz: Şiirinde ya da
hikâyesinde rüya motifini kullandığı zaman çoğunlukla ayna, lamba, ışık ve eşik
kavramları da yer alır. Yukarı da örneklediğimiz şiirlerde de rüya motifine lamba
veyahut aynanın eşlik ettiğini görebilirsiniz. Hikâye olarak ta ‘’Abdullah Efendinin
Rüyaların’’ı örnek verebiliriz. Hikâye ilk başlarken hemen lamba, ayna nesneleri
kendisini gösteriyor. Bu durumu şu şekilde yorumlamak için yeterli argüman olmasa da
elimizde bir varsayım olarak öne sürebiliriz. Tanpınar rüyadan bahsederken sürekli
insanın iç hâlini yansıtan rüya vurgusunu yapar. Yani insan üzerinden, iç hâli ve dış hâli
olarak bir ayrıma gider. İnsanın gözüken dış hâli açık seçik kavranabilirken, iç hâli
karanlıkta kaldığı için perde arkasındaki sırrı taşır. Bu yüzden iç hâlini yansıtan rüyalar,
birazda aydınlatma, gerçeği sunma vazifesini üstlenmiş gibidir. Bu yüzden lamba ile
beraber yansıtmak, karanlıkta olan iç hâline ışık tutup, sonra bu ışıklanmış içini aynada
da görmek olarak tarif edilmiş olabilir kimi rüyalar. Bireyin rüya serüveninde, lamba ve
aynayı kendini gerçekleştirme, kendini bilme aracı olarak kullanıldığını düşünebiliriz.
Rüya metaforunu her ne kadar şirinde de hikâyesinde de takip edebiliyoruz
desek de, onun şiir nesir ortalığını, aslında ikisinde de tek bir şey anlatmak isteyip
sadece şiirde susmayı, roman ve hikâyede konuşmayı tercih etmesinden

131

de

kurabiliriz. Yalnız kavramlar aynı olsa da rüyanın işleyişinin şiir ve hikâye de farklı
olduğu kanaatindeyiz. Tanpınar’a göre şiirin bizzat kendisinin rüya ile arasında daim bir
yakınlık bulunur. 132 Rüya ile musiki arasında kurduğu yakınlığa benzerdir muhtemelen
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şiir ile kurduğu yakınlıkta. Bir kapalılık hali vardır. Hem de bu kapalılığın taşıdığına
inanılan bir hakikat bulunur içinde. İşte bu kapalı olanda gizli olarak var olduğunu
bildiğimiz cevherin hissi de bir rehavet salar içimize, bu rehavet duygusundan ötürü
insan şiir çözümlemekten, musiki dinlemekten ve rüya âleminde dolaşmaktan haz alır.
Hikâye de rüya estetiğinin kurulması ise daha kompleks bir yapıya sahiptir.
Rüya estetiğini kurar iken hem biçim olarak hem de içerik olarak rüyadan
vazgeçmemesi bu kompleks durumu artırır. Bizim kanaatimize göre içerik olarak rüya
huzursuzluk verici bir yapıda bulunmaz iken, hatta rüya âlemine dalmak bir hülya
adamının bir nevi meşk hâli iken, şekil olarak rüya metni içine alıyorsa o zaman işte
okur içinde, metin karakterleri içinde huzursuz bir duygu metine eşlik eder.
1936 temmuz basımlı ‘’Geçmiş Zaman Elbiseleri” adlı hikâyesi mesela, ne
zaman gerçek ne zaman rüya idi ve karakterlerden hangisinin gerçeği bilen ve söyleyen
idi? Bunlar çözülmesi güç meseleler olarak okurun karşısında duruyor. Yoğun bir
içeriğe sahip bu hikâyede, çok fazla mekân çeşitliliği olmamakla birlikte kullanılan
mekânların yerleri tam olarak verilmemiş, yani varlıkları desteklenmemiştir. Hikâye de
mekân-zaman ve kişilerin varlığı hep bir mulaklık içerisindedir. Adını bilmediğimiz
başkarakterin daha hikâye başından “benim hayatımda, bütün iradesizlerde olduğu gibi,
tesadüflerin korkunç bir rolü vardır”133 demesi bize, öykünün olmuş olabilir yanını
gösterir. Ama olmuş olabilirliğin öykü içinde aldığı şekil “acaba birinin rüyası mı bir
yerden sonrası?” diye düşündürtür. Velhasıl en başından olmasa bile, kendisini korkunç
tesadüflere hazırladığı için, kaza anından sonrası uyanık halde görülen rüyalara örnek
olabilir. Kumar masasında iken abi ve kız kardeş arasında gördüğü ilişkiyi, kazânın da
etkisi ile evdeki orta yaşlı ihtiyar adam ve geçmiş zaman elbiseleri ile dolaşan kız
133
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üzerinden başka bir şekilde canlandırmış olabilir. Yani o ev ve evdeki gizemli insanlar
sahnesi anlatıcının rüyası olabilir. Anlatıcının rüyası olabileceğini düşündürten asıl öğe
ise geçmiş zaman elbiseli kızın hikâyeye girmesinden evvel vücut bulan musiki
havasıdır. Anlatıcı zaten geçmiş zaman elbiseli kızı görmeden ona ve onun büyüsüne
hazırdır. “Hiçbir eski zaman müzesinde benim o gece ki kısa uykumun içine giren
acayip ve munis ifritleri bulmak imkânı yoktur.”134 diye düşünmesinin ardından bir
musiki dalgası yayılır ve bir şey olacağı önceden anlaşılır. Hatta hoş bir şeyin olacağı da
anlaşılır. Ses, musiki dalgası bir hoşluk yayar. Ardından ayak sesleri duyulur. Yani yine
müziğin haberci olduğu bir kurgu ile baş başadır okur. Ayak sesinden önce var olan
müthiş sessizlik ayak sesinin musikiyi getirmesi ile dağılır. Bu hâli, şöyle anlatır:
“Bilmem hangi muharrir, sessizliğin dalgalarından bahseder. İşte her an bu dalgalardan
biri, bulunduğum yere kadar geliyor ve kim bilir hangi ebediyetin hududunu yoklamak
için üstümden aşıp geçiyordu.”135 Bu şekilde tarif ettiği ayak sesi, saadet hissini
boğacak kadar arttırır. “Fakat bu, ne kadar ihtiyatlı bir yürüyüştü. Her adım, uzvi bir
mekanizmadan değil, adeta, son derecede hesaplı bir mukaveleden doğuyormuş
gibiydi”136 diye ifade ettiği bu gelişi, sadece kulağıyla değil içinde aydınlanan bir şuurla
hisseder. İçindeki parıltı son raddeye varınca zaten ruhun hazır olduğu geçmiş zaman
elbiseli kız içeri girer. Kızın tanımına göre, hikâyenin diğer karakterleri kızın babası,
dilsiz kadın ve çocuk, evin yalnız olmaktan hoşlanan yüzleri iken anlatıcı için geçmiş
zaman elbiseli kız tuhaf ama büyüleyen bir konuşmaya sahiptir: “O konuşurken
dinleyenle kendi arasında bütün mânâlar kalkıyordu. Bu konuşma değil, yüksek bir
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âlem de bir nevi visal lezzetiyle devam eden anlaşma idi.”137 Anlatıcı kızı bir rüya
âleminde görür gibi tasvirler, kıza bir rüya âleminin iltifatları ile hitap eder. Kızın
masal âleminden gelmiş gibi tasviri, adının mühim olmayıp kendisine esasında Zühre
gibi mânâlı aşk isimlerinin yakışması bir hülya kahramanı olduğunu düşündürtür. Ama
kızın da bir masal kahramanı gibi yaşadığının farkında olması ve bundan muzdarip
olması ise kurgunun içindekinin rüya ihtimaline zıt olarak gerçek olabileceği ihtimalini
de devreye sokar. Ama aradan bir sene gibi bir zaman geçtikten sonra kızı tekrar rüya
atmosferi ile düşünülebilen Bursa şehrinde, aynı şekilde musiki havasından sonra görür.
Burada anlayamadığımız nokta bütün hepsinin bir hülya mı olduğu ya da anlatıcının iki
ayrı zamanda aynı hülyayı mı devam ettirdiğidir. Diğer bir yaklaşıma göre ise rüyayı
içerik olarak değil de kurguda şekil olarak düşünebiliriz ve aslında burada eylem olarak
bir rüyanın yer aldığını değil de, biçim olarak rüyanın yer alarak, yaşanmışlığı rüyasal
motiflerle aktardığını da söyleyebiliriz.
‘’Abdullah Efendinin Rüyaları” ise 1935’te yazmasına rağmen altı yıl sonra
yayımlanan eseridir. Rüyalardan, sürrealiteye başlığımızı en çok hak eden hikâye de
biraz bu eserdir. Tezin sınırından çıkmamak, için sadece ilk okuma ve yorumlama ile
eseri ele alacağız.
Abdullah Efendi kırk yaşının üstünde herkes gibi olmayan bir düşünce
dünyasına sahip, benliğinde bir olma problemi yaşayan bir karakterdir. Kendisini evin
sahibi olan sessiz seyirci ve evin kiracısı olan zavallıdan olmak üzere iki benlikten
ibaret görür. Ama belki de tüm bir hikâye de onun benliği dışında bir tek başka karakter
bile yoktur. Bütün o karakter kalabalığı Abdullah’ın benliğinin tenhalığıdır. Görünen
hâli ile beş arkadaşı ile felekten bir gece geçirmeye gider ve orada kendisine baskı
137
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yapan nefsinin yapmak istediklerini yaptıktan sonra vicdan duyuran, kendinden
tiksinmesini sağlayan, sesiz seyirci ev sahibi benliğinin alkolden sızması ile özgür kalır.
Abdullah için tuhaf bitmek bilmez bir gece başlar. Bu gecede olanlar şeklen de bir rüya
atmosferi içinde kurulmuştur. Çünkü nesneler de rüyasallaşmıştır. Betül Çoşkun’un
ifadesi ile Tanpınar:

Kullandığı kelimeler ve kelimelerin birbiri ile olan ilişkisi
çerçevesinde bir rüya hâli yaratmayı amaçlamaktadır. Şiirlerinde
renkli bir tablo hâlinde rüya ve hayale yer verirken benzetmeleri
kullanır. ‘Zaman ve rüya’ kelimelerini sık kullanmakla birlikte farklı
kelimelerle oluşturduğu manzara da hayal âlemi ve rüya atmosferi
kurar.138

Çoşkun’un şiir için yaptığı değerlendirmenin Tanpınar’ın hikâyeleri için de
geçerli olduğunun kanaatindeyiz. Tanpınar kurgularını bir rüya hâlinde yaratmaya
çalışmıştır. Bu yüzden bir rüya atmosferine sahip olduğunu düşündüğümüz ‘’Abdullah
Efendinin Rüyaları” adlı hikâyenin de bir sürrealist tablonun okunması şeklinde, önce
rüyanın çizilip sonrada tasvirlenmesi metoduyla yazılmış gibi değerlendirileceğini
düşündüğümüz hikâyeye geri dönelim.
Abdullah Efendi metinde şu şekilde anlatılır:

Hakikatte Abdullah Efendi, ömürlerinin sonuna kadar kendileri
olmaktan kurtulamayan, nefislerini bir an bile unutamayan, etrafındaki
havaya kendilerini en fazla bıraktıkları zamanda bile, içlerinde, tıpkı
alt katta geçen bütün şeyleri merakla takip eden bir üst kat kiracısı gibi
köşesinde gizli, mütecessis, gayrimemnun ve zalim ikinci bir şahsın
138
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mevcudiyetini, onun zehirli tebessümünü, inkar ve istihfaftan
hoşlanan gururunu ve her an için ruhu insafsız bir muhasebeye davet
edişini duyan insanlardan biriydi. 139

Ev sahibinin sızması ile hüviyetinin sert tarafını kaybeden Abdullah Efendi
yumuşamaya başlar. Kendinde ki değişikliğin etrafına da sirayet etmesi ise gece de bir
kaos hali başlar. Abdullah Efendi hayatın sır perdesinin aralanışına şahit olduğuna yorar
bu kaos halini. Abdullah Efendi kainâtın sır perdesinin aralandığını tüm çıplaklığı ile
hayata şahit olduğunu düşünür. Bu düşünceden dolayı çok muzdarip olur. Çünkü o
basit, sıradan ve yalanlarla rahat uyuyabilen biri olmayı arzular.
İlk etrafında dikkati çeken konuşan bir çift olur. Kadının erkeğe karşı yüzünde
beliren teslimiyet, o sadakat duygusu Abdullah Efendi’nin erkeğin mesutluğunu
imrenmesine sebep olmuşken, kadının ayaklarına bakınca sallanan, isyan eden uzuvlar
karşısında hayret eder. O ayaklarında teslim olmasını beklerken tam tersi bir manzara
ile karşılaşır. Kadının bacakları ve dudakları ayrı ayrı şeyler konuşuyordur.
Hayatın sırrının aralanması hayatı tüm çıplaklığı ile görme korkusu başına
gelendir. Bu durum üç yıl evvel hayâlinde ki kadının bir gece yarısı çatının uçup
yıldızların odaya dolması üzerine yıldızara basarak odaya girmesinden beri peşindeydi.
O geceden sonra Abdullah Efendi artık kâinat karşısında farklı bir adamdı. Bu durumu
kendisi “Bir insanın kendi talihini bütün vuzuhuyla görmesi kadar korkunç ne
olabilir?”140 şeklinde değerlendiyordu.
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O olaydan sonra “hayatın bütünlüğünü ve basitliğini kaybettiği”141 için
Abdullah Efendi çok mustarip olur. Çünkü o gece, herkes gibi olmak onlar gibi
yaşamak güzelliğinden, mahrum kalmanın başlangıcıdır.
Devam eden gece de ikinci aralanan sır ise, çok güzel ve alımlı kadının erkeğin
elini dudağına götürdüğü anda siretinin suretiyle birlikte kaybolup sadece eşyalarının
kalıyor olmasıdır.
Abdullah Efendi bu kurguda hep ikiliklerle savaşır. Hakikatin iki farklı yüzü
karşısına çıkar. Görünenin aslında gerçeği tam yansıtmadığını aynı görünüşün için de
zıt bir gerçeğinde sakladığını görür. Gerçek görünenden ibaret değildir. Belki de
dikkatli bakmak lazımdır. Dikkatli bakınca görünüşteki zıt şeyler de göze gelir hal alır.
Nietzsche’nin birinci işitme ve ikinci işitme de yaptığı ayrımı görme de yapıyor olabilir.
Nietzsche asıl söyleneni duymak için ikinci kulağımızı işin içine sokmamız gerektiğini
söylüyordu. Abdullah Efendi’nin önünde bu şekilde aralanan bilgi için ise, farklı görme
türleri olduğunu söyleyebiliriz. İlk bakışta, kadının teslimiyetini ve sadakatini görür, bu
kadının yüz hatları ile yansıttığı bir hâldi. Ama masanın altında sakladığı ayakları
teslimiyetin karşısına isyanı koyar. Yani teslim olmuş uysal sandığımız kadın aslında
karşısındakini aldatır, sadece idare etmeye çalışır. Diğer sahnede ise, şık bir kadın ve şık
bir adam, dışarıdan bakınca adamın kadının elini öpmesi de bu şıklığı devam ettiren bir
vakıa iken bu vakıanın kadının benliğini kaybettiren, onu dışında taşıdığı nesneler
içinde eriten bir tecrübe olabileceğini görür. Ona bu görüşleri sağlayan ise, günlük
hayattan sıyrılabilmesidir. Eserde bunu alkol sayesinde yaptığı söylenir. Ama bu
alkolün nasıl bir alkol olduğunu bilmiyoruz. Çünkü burada Abdullah Efendi’nin
yaşadığı bir kendinden geçme, sarhoşluk hâlidir. Kendinde bir kısmı bir yere bırakıp
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hareket etme eylemini gerçekleştirir Abdullah Efendi. Musikide, rüyada ve sarhoşlukta
ortak bir şey, kazanılan yeni bir görüş, kazanılan vizyon vardır. Burada bir sarhoşun
gördükler mi yoksa bir rüyadaki sarhoş mu, sorusuna açık bir şekilde cevap
veremememiz de ikisi arasındaki benzerlikten kaynaklanır. Çünkü rüya bir nevi vecd
hâlidir. Tanpınar rüya da asıl içeride olanın gün yüzüne çıkması ile ilgilenir demiştik.
Biz de Abdullah Efendi ile meselelerin arkasındaki asılların çıkışını okuyoruz hikâyede.
Bu hâlin kendisi, kendinden geçirici olduğu için alkol metaforu kullanılmıştır. Bu
rüyayı çizmek kısmıdır diye düşünüyoruz. Rüyada kendinden geçmek, bu geçişte
kendinden bir kısmı bırakıp farklı bir açılımı yakalama hâlini anlatmak için kullanması
gereken nesneyi kadeh olarak seçmiştir. Sürrealist teknikte yapıldığı gibi sarhoşluk
üzerinden anlatmak istediğini vermiş, böylece somut olan nesneyi kullanarak soyut bir
vakıa kurgulamıştır.
İlk bölüm de de değindiğimiz bir noktada hikâye içinde temel taşlardandır. Bu
noktada ‘’bir” meselesidir. Abdullah Efendi’nin ikiliklerle başının dertte olduüunu zaten
söylemiştik. Bu durumun kendisi de farklındadır. O yüzden birliği, tekliği ister. Çokluk
kaostur ve kaosta insan huzursuzluğa düşer. Olmak, tek vücut olabilmektir mesele. Her
şey de ve her hakikatte bunu arzular. Bütün bir hikâye bu arzusunun kaygısıdır. Bu
birlik olamama hâlinin getireceği kaos kaygısı nesneler ve mekanlar aracılığı ile önce
soyut iken somut ortama aktarılarak anlatılır. Yani her şey somutken sonra soyut bir
mesele çıkar değil de tam tersidir mevzu. Birlik ve vahdet arzusu, tam tersi söz konusu
olduğu zaman omzuna yüklenen ağırlığın altında ezilmemek için istediği bir şeydir.
Bu kaygının resmi lokantadan sonra genel evi sahnelerinde zuhur eder. Ama
genel evine gitmek isteyen kiracı Abdullah Efendi, vicdan azabı duymamak için
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lokantada sızan sessiz seyirci ev sahibesini orada bırakmalıdır özgür olabilmek için.
Velhasıl öyle yapar.

Abdullah Efendi kapıdan çıkmadan evvel oturduğu sandalyeye baktı:
Kendisine çok benzeyen bir gölgenin orada uyduğunu gördü.
Tecrübesinde muvaffak olmuştu. Yavaşça bir parmağını dudağına
götürerek şaşıran garsona : “Aman uyandırmayın , sonra gelir alırım..”
dedi. 142

Gecenin ilk genel evi tecrübesinde çok güzel bir kadın arzular. Efsanevi birisi
tarafından sevilen birisi olarak şimdi herhangi biri ile olmamalıdır. Daha sonrada
anımsayınca haz alacağı güzel birisi olmalıdır. Bu istek, kaygıya rağmen hâlâ içinde
ateşe körükle giden diğer bir taraf olmasından kaynaklanır. Ama içindeki bölümler onu
rahat bırakmaz. Kadının gelmesini beklediği sefil pis oda- belki de o öyle görüyorduradeta canlı bir çirkinlik gibi onu rahatsız eder. Üzerine odanın tavanındaki zembilin
içinde yüz elli iki yüz yaşlarında hayli çirkin ihtiyar ve anlattığı amur hikâyeleri eklenir.
Bu sefil yatak ve zembilin içinde ki çapkın ihtiyar motifleri de yine soyut olan duygu ve
benlikteki çarpışmaların nesneleşmiş hâlleridir. Soyut olarak yansıttıkları ise, tüm bir
şehvet hâlinin verdiği kaygıdır. Şehvet hâlinin aşırı düzeyinin vahdeti bozduğunu ve
kaos çıkardığını görürüz. O gece orada bulunmasının ertesi sabah tiksineceği bir şeymiş
gibi hatırlayacağını bildiğinden sefil ve çirkin olarak gördüğü aslında kendisi ve
zayıflığıdır. Vahdet bir tek pürü paktır ama ikilik kaostur, yanında kiri pası da getirir.
Zaten hem duygu olarak gece boyu gördüklerinde teklik yokken etrafında da aslın da
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tek bir şeyle kalmıyor. Bir olmaya çalışırken neden olamadığının nesneleşmiş hâlini
çiziyor yazar.
Abdullah Efendi kaygıyı daha da besleyen ve arttıran insanın içinde bu kaygıya
sebebiyet verecek çirkin olanı, arzulamaktan geri duramaz. Genel evinde ki Eleniça’nın
çirkin sıfatlı dedesine rağmen başka bir genel evi teklifini reddetmez. Arkadaşlarıyla
ortamın daha güzel olduğu ilk girişte gözüne göre bir hatun beğendiği bir mekâna gider.
Odaya geçer. Ama birliği bozan kaygı asla huzur getirmez bunu görürüz yeni mekânda
da. Çükü nefs kendisini kandırıp başka bir tecrübe ile bu geceyi unutabileceğini
düşünerek gittiği odada da, bir köşede uyuyan masumla karşılaşır. Yine canlanmış, ete
kemiğe bürünmüş bir duygu ile beraberizdir bu sahnede. Uyuyan küçük çocuk portresi
ile karşımıza masumluk çıkar. Bu masumluk, masum taraf Abdullah Efendi’nin
vicdanını rahatsız ettiği için orda olmasından haz etmez. Çünkü bir tarafta masumluk
var bir tarafta kucağında hiçbir masumiyeti kalmamış hayvani, tatmine dayalı bir hâl
vardır. Ama iki arada kalınca Abdullah Efendi çabuk yenik düşer. Masumu görmezden
gelmeyi seçer. Zaten onun zayıflığı bunca ikilik doğurur. Profesyonel bir şekilde
Abdullah Efendi kadının kıyafetlerini açarken yeni bir nesne ile karşılaşıyoruz; göğüs.
Burada resmedilen göğüs portesi keza hakikati anlatmak bakımından daha elverişli bir
şekilde çizilmiştir. Buradaki mezkûr göğüs takılıp çıkarılabilen cinstendir. Yani
kıyafetin içinde boylu poslu diye duran kadının göğsü meğer takmadır. Ne şans ise, tam
da Abdullah Efendi’nin saatinde kaybolur. Aslında kadının bütün benliği bile takma
olabilir. Çünkü istenileni vermekle görevlidir sadece. Bir şey istemek ve onu yerine
getirmek ise şuur ve irade isteyen bir faaliyettir. Zaten insanın ‘ol’ ması için birliği
sağlaması içinde onu istemesi yani en başta irade sahibi olması gerekir. Ama
kurumsallaşma insana kendi iradesini kaybettiren üzerinden taşıdığı her şeyi aslında
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kendinden olmayan bir hale getirebilir. Velhasıl bu tecrübesi de fiyaskoya döner. Ama
gece bitemez, odadaki fotoğraf canlanır ve fotoğraftaki kadın ile erkek raks etmeye
başlar. Dayanamayıp buradan kaçan Abdullah, tenha sokaklara gelir aslında bu tenhalık
kendisinin tenhalığıdır. Amacı lokantaya gidip hüviyeti alıp bu geceyi sonlandırmaktır.
Ama lokantaya varınca kalabalığa denk gelir. Meğer hüviyeti, kimliği içerideyken
lokantada yangın çıkmıştır. “Ah Ya Rabbim, ne yapmalı, nasıl kendi kendimi
kurtarmalıyım.”143 diyerek telaşa kapılır. İçeri girip gölgesini almak ister. İçeride ki
sadece onun olan aziz, kıymetli şeyi almak ister. Ama her şey bitmiş “asıl hakikati ve
büyük varlığı orada alevler içinde belki de kül olmuştu..”144 Kendi varlığının ölümüne
ağlar, kendi varlığını hakiki benliğini son bir kez görmek ister ama peşinden gidemez.
Kaybettiği birinci varlığını bir de insanlara açıklama derdi vardır. Eve cenaze
haberinden önce gitmesi gerektiğini düşünür ama ne diyecek tir?

“Ben yanmadım, O

benim birinci varlığımdı, aslın hayatımı ve ruhumu başka bir yere nakletmiştim, tıpkı
bir evden öbürüne eşyayı nakleder gibi”145
Kaygının hikâyesinde kaygıya sebebiyet veren, birliğe mani olan aşırı benlik
hâlâ pes etmez ve devreye girer, cenaze merasimini düşünür. Küçük fakir bir merasim
olacağı ihtimali utanmasına, ezilmesine sebep olur. Merasimdeki ezik havayı yıkmak
için aklına nutuk söyleyip kendisinin aslında ne kadar yüce birisi olduğunu anlatmak
ister halka. Buna da hakkı vardır çünkü “Abdullah’ı dünyada Abdullah’tan başka kim
anlayabilirdi. “146
Sarf ettiği şu sözleri de belki de ondan başkası anlayamazdı ama o cenaze için
hazırlıyordu:
143
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Bu mudil ruh makinesinin en mühim tarafı istikrah hissiydi. Abdullah
büyük bir mistikti. Allahsız bir mistik. Aşk bu mistikliğin gayesi
olmuştu. Fakat Abdullah, aşkı o kadar idealleştirmişti ki, realitedeki
manzarasına artık tahammül edemiyordu. .O, istikrah yılanının
topuğundan ölesiye ısırdığı adamdı. İşte bu hayatın ikinci faciası..147

‘Bilinmez bir talihin mahkumu’ olarak ifade edilen bu gece de geldiği cenaze
fikrine de alışması zor olmaz. Çünkü zaten hiç bir zaman sevmemiştir kendini. Cenaze
hali ile de tablo bitmez ama bu sürrealsit resim hala okunmaya devam etmektedir.
Sürekli gördüğü kanlarla birlikte aslında kendisi de parçalanır. Tıpkı Dali’nin kendisini
resmetiği tablosundaki gibi.(Bkz: Ek 6) Kendisi kendi tarafından parçalanır. Kendisinde
çıkan kanlar yine kendisine dolanır. Gördüğü manzarada herkes şehvetin hayvani
yansımaların zuhur ettiği bir hâldedir. Bir nevi sara nöbeti ya da hummalı bir beynin
gördükleri gibidir. Abdullah Efendi bu kadar çirkin hâl olabilir mi ben uydurdum
herhâlde diye düşünür. Ama bunları uydurabilecek bir beyni de şöyle değerlendirir:
“Bu kadar çirkin ve galiz bir dünya, ancak bozulmuş bir düşüncede idrak
edilebilirdi.”148
Kaçmak istediği bütün hakikate iyiden iyiye yaklaştığını hissetme korkusu ile
rakam bağı bir arada tekrar girer öyküye.

Tam bir rakam olmak, tam bir rakam..Ah, ne saadet Yarabbi” diyordu.
O bütün ömrünce bunun için çalışmış, hüviyeti sütünde hiçbir
matematik ameliyesinin yapılmasına razı olmamıştı. Bununla beraber
şimdi tam bir rakamın mevcudiyetinden de şüpheleniyordu. “Her

147

Tanpınar, Hikâyeler, s. 37.
Tanpınar, Hikâyeler, s. 43.

148

115

rakam taksim edilebilir!” diyordu ve mademki kendisi “iki” idi. O
halde onun da taksime razı olması lazım gelirdi. 149

Okunan resmin sonuna geldiğimizi ise gerçekten tüm tablonun içine girip dışına
çıktığımızda anlıyoruz. Girdiği boş ev serüvenin belki de en başı gibidir. Evin her geçişi
birer aşama ise son aşamada susuzluğu dayanılmaz bir hâl alır. Gördüğü bir sürahi su
ise bir çocuk tarafından oyun oynayan, verilmeyen bir sürahidir. “Başına ne geldi
biliyorum çok susuzsun ama yalvarırım bundan içme der çocuk.” Onun yalvarmasına
Abdullah Efendi ‘’tamam içmem” der ama çocuk hâlâ panikle korkar devam eder. En
son camdan suyu sürahiyi atar. Ve tablo tam görünür olur, çünkü sokağa yayılan
sürahiye bakmak için cama gelen Abdullah Efendi ne cam kırığı ne su birikintisi
görmez. Sokakta kendisi olduğunu tahmin ettiği yaşlı bir adamın sokağı döndüğünü
görür sadece. Aslında sürahinin içindeki su da sürahide kendisidir. Ama hummalı bir
çocuğun elinde oyuncak olarak kalmıştır. Çocuk ise yine kendisidir. Ama bütün bir kış
gecesini bir ölü ile çıplak bir evde tek başına geçiren çocuk olan kendisidir. Bu çocuk su
ve sürahi yani beden ve içindeki akışkan ruhtan oluşan kimliğini elindeki oyun için
tutmakta, ona zaman zaman çok kıymet vermekte, büyütmekte, güzel şeyler söylemekte
ama başkasının alacağı anda ise onu atmaktadır. Yani karşımızda öyle bir sürrealsit eser
varki ilk görülen katmanda bir sürahi camı var. İçinde ki katman ise su ile döşenmiş.
İşte bütün bu tuhaf gece bu suyun altındaki katmanın oluşturduğu renklerdir. Onlar
dalga dalga, yer yer siyah, yer yer kan kırmızı ama hep suyun altında kalan suyu
bulandıran hâllerdir. Çocuk hangisine bakarsa onu görür. Belki de çocuk sürahinin
camını kirlettiği için içi de bu şekilde kirli gözüküyordur. Sürahini kırılması ile su özgür
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kaldı ve belki de sonunda birlik oluştu. Sonunda suyun başkarakter olması ise başından
beri bir varoluş psikolojisi ile sürrealizm tablosunu okumaya çalıştığımız öyküye su ve
düşler üzerinden bir çağrışım hakkı doğurur. Daha doğrusu artık sürrealist olarak
çizdiğimiz tablonun karşısına geçip, önce içinden başladık ve sonunda bir vücut
yakaladık. Bir tablo çizdik şimdi bu tablonun katman katman tekrar içine gireceğiz. En
son katmanda cam ve su gördüğümüz için en son en üstteki katmanı Gaston Bachelard
ve gerçek üstücülüğe benzeyen usüstücülüğü ile okuyarak iç katmanlara inme
denemesinde bulunacağız.
İlk karşımızda gördüğümüz Bachelard izlerini yorumlayabilmek için önce Nejat
Bozkurt’un yorumu üzerinden
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Bachelard’ı analım. 1884-1962 yılları arasında

yaşamış olan Fransız düşünür hem bilim adamı hem şair olmak gibi çok boyutlu bir
entelektüelliğe sahiptir. Onun sistemindeki çok boyutluluk zihninde de, kuramlarında
da, metinlerinde de kendisini göstermekle beraber anlaşılmasını da zorlaştırmaktadır.
Bachelard kurumsal bir model etrafında bilimsel bilgi ile bilim öncesi bilgi
arasındaki ilişkiye açıklık getirmeye çalışmıştır. Kurduğu modelin çok boyutluluğu hem
kendi sistemine hem de ondan etkilenenlerin sistemlerine veyahut metinlerine renk
katmıştır. Sisteminde bilimsel bilginin gelişimini açıklamak için pozitivizmin kavramı
olan ilerlemeyi reddederek, mitos ya da epistemolojik kopmalarla açıklama yapmayı
tercih etmiştir.

Pozitivizme dair reddettiği fikirler ilerleme kavramı ile de sınırlı

kalmaz. Bachelard bilhassa doğrudan kesin bilginin kendisini, günlük yaşamandan
çıkartılan genellemelerle birlikte bilimsel bilgi üretimindeki en açık ‘’epistemolojik
engeller” olarak nitelendirmektedir. Bilgiye ulaşmak için bu epistemolojik engelleri
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aşmamız gerektiğini söyler, zira bu engeller bilginin düzenli bir şekilde birikmesine
mani olmaktadır.

151

Gaston Bachelard’ın aklın psikanalizi ile yapmaya çalıştığı eylem, şiirsellikle
maddi özler arası ilişkiyi incelemesi, usla duyumu, düşünce ile duyguları, imgeyle
gerçekleri kaynaştıran bir sistem kurmak şeklinde bir ürün vermiştir. Bilim felsefecisi
ya da sezgici bir psikanalist olmak gibi iki zıt takdir ile adlandırılması, poetik anlayış ile
örtük

bilim

anlayışını

uyuşturmak

gibi

bilimin

öğelerinin

şiirini

okumaya

kalkışmasından kaynaklanmaktadır. Belki de O’nun yaptığı kaynaşma için en güzel
tabir Jean Hyypolite’nin yakıştırdığı Anlığın Romantizmi‘dir. 152
Gaston Bachelard, madde ve imgelemi buluşturarak, maddesel hayal gücünün
varlığını gündeme getirir. Bu hayal gücünün şiir, düş ve felsefedeki belirişlerini
keşfetmeye çabalar. “Ateş, su, hava ve toprak öğelerinin şiirdeki imgesel dünyanın
özünü oluşturduğu nu ileri sürerek yazın eleştirisinde imge çözümlemesine dayanan
yeni bir yaklaşım geliştirmiştir.”153 Usçuluğu yeni keşiflere açık olması bakımından
maddesel olarak yorumlayarak, usüstücü kavramını literatüre kazandırır. Amprik ve
pozitivist gelenekten farklı bir şekilde geliştirdiği kuramının en karakteristik özellikleri
belki de ilerleme fikrini reddederek süreksizlik ve kopuşa kapı açması ile birlikte,
maddeyi hayal ile düşündürmesidir. Onun sistemi daha sonra öncüsü olarakta anılacağı
Yeni Eleştiri tavrında da olduğu gibi içerisinde varoluşçuluğu, yapısalcılığı taşıyan
fenomenolojiye kapı aralayan bir sistemdir.

Us ile deney arasında bir diyaloğu

temellendiren “felsefesi, bir süreç olarak kabul ettiği ussal bir keşif görüşünden hareket
eder; yeni bilginin sistem içinde saklandığı bu süreç geliştikçe değişmeler de ortaya
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çıkar.”154 Yerine geçtiği şeyi sağlamlaştırıp değiştirecek bir değilin felsefesi
(philosophie dun on) ortaya koyar.
Gaston Bachelard, bilimin ve şiirin yalnızca psikanalizle erişilen ortak bir kökeni
olduğunu düşündüğü için us ve imgelemin birliği vurgulayarak zihnin yaratıcı yönü
üzerin de durur: “Süjenin düşünü nesneler üzerinden kurduğunu”söyler.

155

Madde ile imgelem birliğini kurması şu şekilde gerçekleşir diyebiliriz: Öncelikle
Aristoteles’in fizik anlayışını devralır ve dört elementi temel kabul eder. Daha sonra bu
dört elementin üzerine şiirsel hayal dünyası simgelerinin bir sınıflamasını yaparak,
maddeyi şiirden, şiiri maddeden ayrılamaz hâle getirir. İmgelemi şiiri ve düşü madde
ile inceceler, psikanalizi ortaya koymak için emek harcadığı kadar şiirdeki gizli
gerçekleri açıklayıcı boyutu da dile getirmeye uğraşır. Bilhassa da suya eğilir. Suyun
maddesel imgelerini düş, şiir ve felsefe alanında görünüş biçimlerine bakarak irdeler.
Suyun imgelemimiz için derin bir esin kaynağı olduğunu ve insan ruhunun yapısında
maddesel bir imgelem bulunduğunu düşünür.
“Artık ilk hakikatler yoktur; ilk yanlışlar vardır. “156 savı ile nesnel psikanaliz
yapan Bachelard usçuluğu, uygulamalı usçuluk şeklinde sistemi için elverişli hale
getirir. Hayır felsefesi de bu usçuluktan zuhur eder. Usüstücülükk (surrationalisme)
kavramı ile usçuluğa olan sadakatini bilimsel faaliyette de gösterir Bachelard. Bilim
felsefecisi olarakta iyi bir bilim adamının kendisini baskı altında tutan tüm sorunları göz
önüne alarak doğruya ulaşmaya çabalaması gerektiğini söyler. Abdullah Efendi’nin de
bu anlamda bilim adamı titizliği ile kendisini baskı altında tutan tüm sorunlarla malum
gecede yüzleştiğini söyleyebiliriz.
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‘Atomistik sezgiler’le stirilize edilmiş hayattansa mikropların içinde bulunan
hareketli bir yaşam algısı tespitinde bulunur. Abdullah Efendi’nin de dışarıdan tek
gözüken stirilize edilmiş hayatının içi mikroplarla dolu ve aktiftir. Gece boyu
karşılaştığı her şey de bu mikropları temsil eder. Onların karşılaşır ve karşı konulabilir
olmaları da bu hareketliliktendir. Hareketlilik onlara bedensel bir bilgi sağlamıştır.
Nejat Bozkurt, Nietzsche gibi bir değişimci, dönüşümcü kimlik yakıştırdığı
Bachelard’ın şu sözlerini aktarıyor metninde:

Usu ‘niçin’den ‘neden olmasın’a geçiren polemik genellemenin bir
türünü gözler önüne sereceğiz. Analojinin(benzeşim) yanında
paralojiye(bozuk ve aykırı mantık) de yer açacağız ve ‘sanki, miş
gibi’nin eski felsefesinin yerine, bilimsel felsefe de , ‘niçin, neden
olmasın’ın felsefesinin geçtiğinin göreceğiz. Nietzsche’nin dediği
gibi; kesin bir kararlılığa sahip olan her şey yalnızca ‘rağmen’den ,
‘karşın’dan doğar.157

Abdullah Efendi’nin hikâyesi için anolojiden daha çok paralojiye yer açıldığını
söylememize bir mâni yoktur sanırım.
Üzerinde çalıştığı bilimi, çocukluk dönemi olmayan, annesinin karnından olduğu
gibi vücuda gelen, öncesiz, tarihsiz bir oluşum olarak değerlendirerek, bir kökü
olmadığını, bilim tarihini yazanların bilim adamları olduğunu belirtir. Tanpınar’da da
gördüğümüz birliğe sürekli vurgu yapar. İnsanın bilim de de kendinde de ‘’karşıtların
uyumlu birliğini’ sağlaması gerektiği öne sürer. “Onun diyalektiği, yadsımanın
yadsımasının ya da değillemenin değillemesinin bir ilk anı olmayıp, diyalektik bir
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genelleştirme formu altında doğrudan olgusaldır.”158 Bu yüzden de zaten Hegel’in
diyalektiğinden farklı bir karakter taşır Bozkurt’un yorumuna göre.

Newtoncu

olmayan, Descartesçi olmayan vs. şeklin de değillenmiş olumsuzlamaları çoğaltmak ve
genellikler uzmanına karşı çıkmakta Bachelard’ın felsefesinin başka karakteristik
özelliklerindendir.
Dört temel öğenin psikanalizini yaparken en çok ciddiye aldığı unsurlar
imgelerdir. İmgelerin hafife alınıp alay mevzu olarak kalmasını yanlış bir tavır olarak
görür Bachelard. İmgeleri ciddiye alarak ‘varlığın derinliklerindeki şiiri’ dinlemek ile
görevlendirir sistemini. Varlığı derinliklerindeki şiiri dinlemek eylemi de aslında
Abdullah Efendi’nin bütün bir gece yaşadığı tuhaflıkların adı olabilir. Velhasıl Abdullah
Efendi’nin derinliklerindeki şiir pek kaotik bir yapıya sahiptir. Bozkurt Bachelard’dan
şu alıntıyı yapar: “Değerli taş çağlayanlarına ya da samur sellerine akmaları için geçit
vermek üzere gerçeküstücülerin kapılarını sonuna dek açacakları bilinç dışının
derinliklerindeki şiirsel dinamizmdir asıl olan.”159
Maddeden hayale, hayalden şiire varmasının sonucu mevzu usüstücülükten
gerçeküstücülüğe gelir. Bachelard, gerçek üstücülüğü özgür bırakılmış bir şiir olarak
değerlendirir. Gerçeküstücülüğe başından bağladığımız Abdullah Efendi’nin hikâyesi
özgür bırakılmış bir hikâyedir. Ama burada özgür bırakılan hikâyedir, yani yazım ve
kurgulamadır. Hikâyenin kendisi ise özgür bırakmayan cinstendir. Yani bu metinde,
özgür bırakılmamışlığın hikâyesi özgürce anlatılmıştır.
Bachelard’ın yaptığına derinlere inerek oradaki şiiri duyumsamak demiştik.
Görüldüğü üzere bir derinlik psikolojisi inşa ettiğini söyleyebiliriz. Derinlik psikolojisi
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dediğimiz zaman ise ister istemez Freud ve Jung bağlamını düşünmek zorunda
kalıyoruz. Bachalerd Freud’un kompleksleri çok iyi işlemiş ve tüketmiştir sisteminde.
Freudcu sembolik ve aile ilişkilerinin varlığını görürüz onun derinliklerinde. Hatta
Bozkurt’un

yorumuna

göre

psikanaliz

için

yapılan

sembolik-enerjetik

karşılaştırılmasında Bachelard maddesel nesne üzerinden yoğunlaşanın aslında psişik
enerji olduğunu düşüncesinden psikanalizin de enerjetik olması gerektiği kanaatine
varmıştır.
Jung’ta bizzat kendi derinlik psikolojisi ile Bachelard’ın çok boyutlu felsefesine
kaynak teşkile der.

Jung ile karşılaşması sitemine yeni kavramlar eklemesini

sağlamıştır Bachalerd’ın.

Animus-animma diyalektiği, simyanın dili, simya kitabı vs

gibi kavramlar bu etkilenmenin ürünleridir. Jung’tan kaynaklı diğer bir tarafta başkası,
çevre ve öznellik bağlamındadır: “Düşlemsellik animan’ın özel belirtisi, göstergesi
altındadır. “160 Bu özneler arasılıkla gerçekleşen şu durumla alakalıdır; Anima, animus
aracılığıyla gelişir. Özneler arasılıkta gece düşleri ile bu düşlerde çevre, başkası öznellik
arası ilişkiyle oluşur. Kişinin kendini gerçekleştirme süresinde de öznenin çevre,
başkası ve kendi düşleri arasında bir gerilimi yaşadığını Abdullah Efendi’nin de bu
gerilime güzel bir örnek teşkil ettiğini söyleyebiliriz.
Bachelard’ın üzerinde durduğu madde meselesi etrafında da Jung ile bir
mukayeseye gidilebileceğini gösterir çalışmasında Bozkurt. Jung saf olan maddeye
yönelir ve yalın olduğu için kişisel olmayan kolektif, arketip tasarımlar ürettiğini
düşünür maddenin. Bachelard ise maddeye her şeyi üreten yaratıcı doğa yakıştırması
yapar. Onun sınırı içinde, poetika, matematik ve maddesellik birbiri ile birleşir. Tin ve
madde yakınlığı temelinde ussal maddecilik kurar. Maddeleştirilmemiş bir maddedir
160
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onun maddesi. Asıl sorunda maddesizleştirme sorunudur. Maddeyi belirlenmiş bir uyum
olarak lanse eder. 161

Bachelard’ın şu deyişini Abdullah Efendi bağlamında okuyabiliriz:

En kararlı ve dengeli biçimler bu kararlılıklarını ve dengelerini ritmik
bir uyumsuzluğa ve akordsuzluğa(desaccord) borçludurlar. Onlar
zamansal bir düzensizliğin istatistik biçimleridir; başka hiçbir şey
değil. Evlerimiz korkunç bir vibrosyon , titreşim anarşisiyle inşa
edilirler…İşlevleri tek düze çağları temaşa etmek olan piramitler sonu
gelmez kakofonidirler, ses kakışımlarıdır…Maddenin bir orkestra şefi,
maddesel ritimleri bir büyücü gibi uzlaştırabilseydi, bütün bu taşları
buharlaştırıp uçuculaştırabilirlerdi..” (Bachelard, La Diaalectique de la
duree,s:131 vd) 162

Denge ve karar aslında kararsızlıktan ötürü var olabilirler. Zamansal bir
düzensizliğin biçimleridir. Şu an sabit bir hâl almış yapılar bile inşa edilirken çok derin
titreşimlerle, yerinden yerinden oynaması ile sabitleştiriliyorlar. Yani bir şeyin ‘ol’ması
için, sabit bir hâl alması için önce içinde o sabitsizliğe engel teşkile den çalkalanmalar
olmalı ve bu çalkalanmaların bir orkestra şefi tarafından yerli yerine oturtulması ile
denge, sebat hâline ulaşılabilir. Bachelard’ın madde üzerinden yaptığı yorumu insanın
benliği içinde uygulayıp, benliğin oturmasının içindeki uyumsuzluklara parçalanmalara
bağlı olduğunu onları uzlaştırabildiği zaman yekpare bir ben olabileceğini
söyleyebiliriz.

Duru

bir

su

olabilmek,

suyu

bulandıran

kurtulabilmekle olabilir.
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karanlık

düşlerden

Velhasıl Bachelard: “Şiirle felsefeyi, bilimle simyayı, metafizikle teknolojiyi,
usla duyguyu ayırmadan maddesel dünyayı imgesel dünya ile ucuculaştırır.”163 Kendisi
açık felsefe olarak adlandırsa da “arketiplerden bilimsel yasaya varan” çok boyutlu bir
felsefe dile getirir. “Ona göre bilimin ussallık dünyasını poetik imgelemi ve onun
simgelerinin evreni tamamlar.”164 Her şeyden önce bu çok boyutluluğu bile Tanpınar ile
mukayeseli düşünmemiz için başlı başına yeter-sebebtir. Bozkurt’un, Bachelard’dan
yaptığı son bir alıntı da şu şekledir:

İnsan ussuna canlılık, atılganlık ve taşkınlık işlevini kazandırmak
gerekir. Böylece düşünme olanaklarını ve fırsatlarını çoğaltacak bir
usçuluğu temellendirmeye katkıda bulunulmuş olacaktır. Bu
üstusçuluk kendi öğretisini bulduğunda da gerçeküstücülükle bir
bağlantı kurulmuş olacaktır. Böylece de duygusallık ile us
birbirlerinin verimliliklerine ve akıcılıklarını sağlayacaklardır. Fiziki
dünya yeni yollar ve biçimlerle deneylenebilecek, her şey başka türlü
anlaşılacak ve başka biçimde duyumsanacaktır.165

Denge, dengesizliğe borçludur kendisi demişti zaten Bachelard. Dengesizlikse
hareketin canlılığın bir sonucudur. Durağan bir şey ritim bozukluğuna sebep olamaz
varlığı yokluğu fark etmez çünkü onun. Canlı bir us tahayyülü ise ister istemez gerçek
üstücülükle bir yerde buluşacak, yakınlık kurulacaktık. Çünkü canlılık ve taşkınlık, bir
akordsuzluk hâlidir ve akordsuz nesneler, tam kavranılamaz bir hâlde olunup, gerçek
üstü temalarda yer bulurlar kendilerine.

Mikroplar canlı ve hareketli olduğunu

düşünmek ister istemez bir dünya değil, rüya atmosferi hissi uyandırır.
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Hikâyenin sonunda vardığımız hissi yine Gaston Bachelard’ın “anlamak,
anlamadığını anlamaktır.’’ Sözü ile ifade ederek, anlatıma dökmüş olabiliriz.
Tanpınar’ın rüya biçimde oluşturduğu çoğu hikâyenin sonunda belki de tek emin olarak
söyleyebileceğimiz şey, anlamadığımızı anlamış olma hissimizdir. Çünkü bir oluşum ve
değişim aktif olunca rüyada yakalamak ve takip etmek noktasında okur çok zorlanır
ama bir yerde kaçırdığını da hissettiği için tam olarak resmi göremediğini anlar.
Abdullah Efendi’nin başına gelen var olan dengenin altındaki ritimsizlikleri
görmektir. Sessiz ev sahibinin sızması ile yapının iskeleti bozulur, dağılır. Abdullah
Efendi gerçeklik resminin değişimine şahit olur. Ancak bu müşahade sayesinde
Abdullah Efendi yeni bir açılım kazanır başka bir adam olabilir ya da kendi zannıyla
hayatın sır perdesini aralayabilir. Belki de Abdullah Efendi’nin başına geleni,
Bozkurt’un Bachelard’ın felsefesini anlatmak için kullandığı şu sözlerle anlatabiliriz:
“Yapının iskeleti dağılabilir ve gerçekliğin resmi dönüşüme uğrayabilir ve biçim
değişebilir; fakat yalnız böyle bir durumda yeni fenomen önceden görülmüş olabilir.”166
Böylece Bachelard’ın yaptığı “temel öğelerin derinliğinin poetikasını” Abdullah
Efendi’nin öğelerinin derinliğinin poetikası şeklinde okuyabiliriz.
Bachelard’da karşılaştığımız poetikayı bilim ile uyuşturma çabasının bir
benzerini de edebiyat ve bilimin mezc edilmesi kanâatinde olup bu konuda yoğun bir
çaba sarf eden erken Alman romantiklerinden Novalis gerçekleştirmiştir. Zaten rüya
motifinin kullanımı üzerinden de romantizm cihetinden hikâyeyi ele almak mümkündür.
Romantizm ile Tanpınar’ın buluşabileceği çok nokta olduğunu zaten söylemiştik. Rüya
da bu noktalardan birisidir. Çünkü Tanpınar’da olduğu gibi romantizm akımı da
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içeriden yaşamaya çok önem verir. Ama tabi romantizmde şahsın istediği gibi yaşamak
önemliyken Tanpınar’ın Mümtaz karakteri üzerinden bu noktada romantizmden
ayrıldığını bir önceki bölümde belirtmiştik. Nesne özne geçmiş gelecek her şey bir
birine karışır romantizm de zaten romantik şiirini en karakteristik yeri hayal gücüdür.
Sınırlı dünyadan kurtulmak niyetiyle rüyaya açılır. Romantiklerin iç dünyaları sürekli
işler ve huzursuzluk devam eder. Tanpınar için de hâyâl gücü karakteristik bir özellik
iken Tanpınar her ne kadar bohem olduğu iddia edilse de karakterlerini bu
huzursuzluktan kurtarmaya çabalar bizim savımıza göre. Yine dehanın metafizik âleme
açılmak suretiyle genişlemesi noktasında da romantikler ve Tanpınar arasında benzerlik
kurulabilir. Çünkü esas karakterler hep bu açılmayı yakalayabilen, rüya atmosferini
kurabilecek şairane derinliğe sahiptirler. Tabiattan ayrılmadan yüksek dünyaya
çıkabilme kuvveti olanlar ve bu kuvvetle başı dertte olanlardır. Buna muvaffak olmak
asıl önemli olandır zaten. Rüya bu bağlamda sonsuzluğa açılan bir kapı olarak
görüldüğü için Tanpınar ve romantizm akımı beraber düşünülebilir. Romantizm ile
irtibatını önceki bölümde kurduğumuz Tanpınar’ın bu metni de çok boyutluluğundan
ötürü romantizm cihetiyle de okunabilir ama tabi çok daha farklı bir okuma olur. Biz
okumamıza karşımıza aldığımız sürrealist tablonun derinine inmek şeklinde bir yöntem
çizdiğimiz için ilk katmanda Gaston Bachelard’ı okuduk. Zaten onu okumak bize diğer
katmanlarda kimi, neyi okuyacağımızı da gösterdi. Ondan kopmadan onun derinliğine
iner gibi metnin derinliğine de paralel olarak ineceğiz. Gustav Jung ve derinlik
psikolojisini Abdullah Efendi için metnimize konu edineceğiz.
Derinlik psikolojisi Jung’la beraber, Freud, Adler gibi psikologları da kendi
içinde düşündürtür. Gustav Jung’u andığımız zaman onun için en ayırt edici terimler
olarak arketipler ve kolektif bilinçaltı kavramı gelir aklımıza. Kolektif bilinçaltı
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psyche’nin üç seviyesinden biridir. Diğer seviyeleri ise, bilinç ve kişisel bilinçaltıdır.
Algılarımızı ve anılarımızı oluşturan bilinç iken, dürtüler, arzular vs kişisel bilinçaltını
oluşturur. Şimdi ki davranışlarımızı yöneten ise, farkında olmadığımız genel evrimsel
deneyimleri kapsayan kişiliğin temelini kolektif bilinçaltı oluşturur.

Bireyin

hayatındaki bastırılmış ve unutulmuş deneyimlerinde bilinçaltında bulunuyor olması
komplekslerin de buradan zuhur etmesine imkân vermiştir. Komplekslerde kişiliğimizin
birer parçasıdır. Kolektif bilinçaltı daha önceki nesillerin birikimli bilmediğimiz
deneyimlerini de kapsar.167
Arketip kavramı da kolektif bilinçteki kalıtsal eğilimler olarak karşımıza çıkar.
Arketipler insanlık tarihinin aynı tepkilerde bulunmasını sağlayan zihinsel deneyimlerin
belirleyicileridir. Jung’un tanımladığı önemli dört arketip; ‘’persona”, ‘’anima-animus”,
‘’gölge” arketipi ve ‘’ben” arketipidir. Persona; maske kelimesine tekâbül eder.
Maskeden de anlayacağımızı üzere gerçek olanı saklamak, maskenin ardına gizlemek
söz konusudur bu arketipte. Saklanan gerçekte kişiliğimizdir. Persona arketipi, kişi
üzerinde bir görünen hâli bir de asıl kişiliği olarak ayrım yapmamızı sağlar. Bu arketip
edebiyatta, sinemada en çok işlenen psikolojik terimlerden birisidir. Abdullah
Efendi’nin de evin sahibi olan toplumsal otoritenin kabulüne göre yaşayan görünen
kişiliğinin yanında bir de evin kiracısı olan arzularına, isteklerine gem vurmakta
zorlanan kişiliği vardır. Evin kiracısı Abdullah Efendi’nin karanlık kişiliğidir. Karanlık
kişiliği de Jung gölge arketipi olarak belirlemiştir. Gölge arketipi, kişiliğimizin hayvana
benzeyen yanını saklar içinde. Abdullah Efendi de sessiz seyircisi evsahibini lokantada
sızmış bıraktıktan sonra içindeki gölge kişiliği ile gecesini geçirir ve onun hayvana
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benzeyen yanları ile cebelleşir. Tüm ahlaksızlıklar, ihtiraslar ve nahoş durumları içerir.
Gölgenin iyi yönü ise, en yüksek düzeydeki insani gelişim için gerekli olan yaratıcılığı,
iç görürüm ve yoğun coşkuların da kaynağı olmasıdır. Diğer bir arketipi de animaanimus arketipidir. Zaten Bachelard bağlamında da ele almıştık bu arketipi. Anima
erkeklerdeki dişilik özelliklerini, animusta kadınlardaki erkeklik özelliklerini gösteren
özellikler taşır. Tıpkı ötekiler gibi bu özellikler de türlerin ilkel geçmişlerinden
kaynaklanmaktadır. Diğer bir arketipi de ben arketipidir. Bu arketip, bilinçaltının tüm
yönlerini dengeler. Jung ben’i kendini gerçekleştirmeye veya kendini kavramaya
yönelik bir dürtüye veya ihtiyaca benzeterek kullanır. Jung kendini gerçekleştirme
ifadesi ile kişiliğin tüm yönlerinin bir ahenk, bütünlük ve ya olgunluk içinde olmasını
dile getirmeye çalışmıştır. Abdullah Efendi’de ben arketipi aktif olamamıştır.
Kendisinin de aslında bir olarak kendini gerçekleştirme isteğinden bunu anlayabiliriz.
Ben olamadığı için, bilinçaltı dengesiz bir yapıdadır. Bütünlükten mahrumdur.
Gustav Jung’un edebiyat metinlerinde kendisini bulmamıza yardımcı olan bir
başka üretimi de belirlemiş olduğu psikolojik tipleridir. Onlarda şu şekildedir: “1-dışa
dönük düşünen tip 2-içe dönük düşünen tip 3-dışa dönük duygusal tip 4-içe dönük
duygusal tip 5-dışa dönük duyusal tip 6-içe dönük duyusal tip 7-dışa dönük sezgili tip 8içe dönük sezgili tip.”168
Dışa dönük kişi; libidosunu kendisi dışındaki olaylara, insanlara ve durumlara
yönelten, çevresel faktörlerden şiddetle etkilenen, sokulgan ve kendine güvenen bir
yapıdadır. İçedönük kişi ise; libidosu kendi içine doğru yönelten, dalgın, kendi duygu ve
düşüncelerini gözden geçiren, dışsal etkilere karşı dayanıklı, diğer insanlarla ve dış
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dünyayla olan ilişkilerinde kendine az güvenen, utangaç ve çekingen yapıdadır. Ama
hiç kimse tamamen içedönük ya da dışadönük bir özelliğe sahip değildir. 169
Jung da, Tanpınar da her insanın tek ve kendine özgü bir varlık olduğunu
düşünürler. İnsanlar biriciktirler. Lakin insanların varoluş tecrübelerinde geçtikleri
yollarda benzerlikler vardır. Bu benzerlikler bütün bir insanlığın tarihinde ortaktır.
Çünkü bu benzer süreçleri yaratan ve aktif kılan kolektif bir bilinç vardır.

Jung’a göre, insanlık tarihi boyunca tüm dünyada farklı formlarda
görünebilen arketipler, ancak bir deneyimle harekete geçirildiklerinde,
yani tetiklendiklerinde, içlerinde bulundukları kültür ya da başka
diğer faktörlerden etkilenerek büründükleri elbiseyle görünüşe
çıkarlar. Yoksa, tetiklenmeyen, harekete geçmeyen bir arketip
algılanamaz. Her arketip aslında psişik bir niteliğin temsilcisidir ve
arketiplerin harekete geçmesi demek, bilinçdışında potansiyel olarak
bulunan psişik niteliklerin (irade, cesaret, üretkenlik) aktive olması
demektir.170

İkinci katmanında Jung’u görebildiğimiz tablonun bir alt kademesinde yine
derinlik psikolojisi bağlamında zikredebileceğimiz bir isim Freud bulunmaktadır. Freud,
söylemdeki başarısızlıklara, düş kırıntılarına, davranış paradokslarına dikkat etmiş,
insanların kendi çocukluklarının kurbanı olduklarını fark edip, onları çocukluklarının
esaretinden kurtarmaya çalışmıştır. O yüzden biz de çocuk figüründen kopamadan
düşünemediğimiz kurgularda Freud’u anımsadık. Çünkü Freud’un bütün psikolojisi
hatta felsefesi diyelim çocuk üzerinedir. Çocuk-anne-aile hayatını bu bağlamada ele
almakla da kalmaz. Temel insanın sorunu Oidupus Kompleksi olarak yorumladığı için
psikanalizle nereye gidersek gidelim çocukta peşinizden gelir. Bu doğaldır çünkü çocuk
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hayatın bir parçası ve bütün parçalarda hayattandır. O yüzden bir anne-çocuk-baba
ilişkisinin olması çok olağandır. Tanpınar’ın kurgularında bir çocuğun ve çocukluk
vakıasının peşinden geliyor olduğunu ise şundan ötürü düşünüyoruz; Tanpınar Yahya
Kemal’in derinliklerini çözümlemeye çalıştığı çalışmasında, Yahya Kemal’in annesini
erken yaşta kaybeden bir şair olduğuna dikkat çekiyor ve bir insanın çocuk yaşta
annesini kaybetmesinin onun düşünce ve duygu hayatı açısından önemli bir hadise
olduğunun altını çiziyor. Biz de tavsiyesine dikkat ederek, Tanpınar’ın da annesini
küçük yaşta Musul’da hummalı bir hastalık sonrası kaybettiğini unutmuyoruz. Zira
eserlere otobiyografik nitelik taşıyor kanısı ile yaklaşmayı yöntem olarak tasvip
etmesek de, Orhan Okay’ın, ‘’Evin Sahibi” hikâyesini hayatı ile paralel bir şekilde
okumasını görmezden gelemeyiz. ‘’Evin Sahibi” hikâyesinde Musul’da annesini pekte
alışıldık olmayan sanki hummalı bir zihnin kurguları imiş gibi anlatılan bir ölümle
kaybeden çocuğun, bütün bir hayatını bu ölüm ve şekli belirler. Tanpınar bir çocuk
yaşta yaşanan anne ölümünün önemli bir vakıa olduğunu ve bir çözümlemeye
gidilecekse anahtar mahiyetinde bir bilgi olduğu kanaatindedir. Freud’ da bizim
çocukluğumuzun kurbanı olduğumuz kanaatindeydi. O zaman Tanpınar’ın insanın
çocukluk evresinde kendinde biriktirdiklerinin ekspresyonist bir niyetle yetişkin
zamanında veyahut peşinde olabileceğini düşünmüştür. Bu anlamda biz onu
ekspresyonistlerle benzerlik içerisinde de düşünebiliriz. Çünkü sana bir şekilde
yerleşeni dışa vurma hâli vardır kimi kurgularında. Hatta bu bağlamda ‘’Evin Sahibi”
hikâyesi bize, Edvard Munch(1863-1944) ‘un Ölü Anne ve Çocuk(1897-99) tablosunu
hatırlatır. Ölüm ve ruhsal bunalımı değişmez tema olarak işleyen Munch’un Paris,
Berlin gibi şehirlerde de yaşadığını bilmek, en azından Tanpınar’ın bu tabloyu görüp,
görmediğine dair bir sorunun sorabileceği kanaatini kazandırıyor bize. Lâkin şimdilik
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Tanpınar’ın haberdar olup olmadığı mevzusunu dışarıda bırakıp, sadece mezkûr tablo
ile hikâyede anlatılan benzer temayı göstermekle yetineceğiz.

Bu tablonun tamamlanmamış etkisi yarattığı sıkça mevzu olur. Annenin cansız
bedeninin bir çizim taslağı şeklinde bırakılmış gibi durması bir deformasyon eğilimi
olabileceğini düşündürtür. Bu resimde genelde Munch’un başka bir eseri ile beraber
anılır. Oda Çığlık adlı tablosudur. İki resimde ki benzer figür başın ellerin arasına
alınmasıdır.
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Aslında başın ellerin arasına konularak bir korku, istenmeyen hali resmetmek
Munch’un diğer eserlerinde de gözlenen bir figürdür. Ama bizim için burada Ölü Anne
ve çocuk resmi önem taşımaktadır. Küçük kız yatağın önünde yer alır. Ve arkasında
annesi ve ölüm gerçeği vardır. Kız çocuğu bu gerçeğe sırtını döner, üzerine bu gerçeğe
şahit olanların da sesini vs. duymak istemez gibi kulaklarını kapatır. Ölü anne zaten
silik bir fotoğraf gibidir, onun ölmüşlüğünü canlı tutan, öldüğüne diğer şahit olanlardır.
‘’Evin Sahibi” hikâyesinde adını bilmediğimiz baş karakterin çocuk yaşta annesini
kaybetmesinden daha çok bu ölümün nasıl olduğunun sürekli anlatılması çocukta hayatı
boyu devam edecek bir tramvaya dönmesine sebep olmuştur. Aslında ölü anne
konuşmaz, o bitkin bir hâldedir. Konuşanlarsa bitkin olmayan ama ölünün etrafındaki
insanlardır. Çocuk ne annenin öldüğüne şahit olmak ister ne de bu ölümün varlığını
kabul edenlere şahit olmak ister. Ama ölümü ve ölüyü hep yaşayanlar hatırlatır. “Evin
Sahibi’’ hikâyesinde annesinin trajik ölümünü yarı deli dadısının bitmek bilmez
anlatmaları ile dinleye dinleye büyümek zorunda kalmasaydı ya da dedesinin her gece
koridorda gezen sonra da annesinin odasının önüne varan ayak seslerini duymak
zorunda kalmasaydı sürekli, belki de hastalıklı bir zihne sahip olmayacaktı. Ama her
halükârda ‘ölü anne’ sahnesi çocuk için ağır bir vakıadır. Çocuğun görmek, kabul etmek
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istemeyeceği bir gerçektir. Çocuğun burada hareketleri ile dışa vurduğu aslında kapalı
dudaklarına rağmen büyük bir çığlıktır. Ama ‘’Evin Sahibi” hikâyesindeki gibi bir trajik
hikâyenin gerçekliği ile büyümek hâliyle çocuğa: “ Kendimi kötü bir masalda
mahpusum sanıyordum. Başak insanlara benzemekten daha korkunç ne olabilir di?’’171
dedirtir. Kendini kötü bir masal da mahpus sanan çocuk çığlıkla içindekini dışa vurur,
ama bu çığlık atılmamış bir çığlık olarak boşlukta dalgalanır durur. ‘’Evin Sahibi”
hikâyesindeki karakter de çocukluğundan üzerine yerleşen atamadığı bir çığlığı
yaşamaktadır. Dışa o çığlığı vurur lâkin bu çığlık boşlukta dalgalandığı için yine
kendisinin özgür kalmasını sağlayamaz. Yani karakter çocukluğunun kara talihine
mahpus kalmıştır. Dışa vurduğu da, hep o kara talihtir.
Tanpınar’ın da insanın yaşadığı çocukluk dönemini bütün bir hayatına sirayet
edecek kadar merkezi bir evre olarak görmesi Freudyen bir tavırdır. Abdullah
Efendi’nin tarifi yapılırken de kırk yaşını geçkin, az ölüm görmemiş denmesinin
ardından, çocukken bir ölü ile evde baş başa kaldığının bilgisinin verilmesi bu bağlamda
tayin edicidir. Her şeyden önce, çocukluk döneminde yaşanan tranvaların tayin edici
rolünü kabul eder. Freud’un bu öğretisini kabulünü Tanpınar biraz ekspresyonist bir
şekilde vücuda getirir kanaatimize göre. Çocukluk dönemindeki hadiseleri birey içine
hapseder. Bu içine aldıkları ile kendisine sağlıklı, sağlıksız bir benlik oluşturur. Eğer
çocukluk evresinde bireyin çözemediği, atlatamadığı, içine attığı sıkıntılar var ise,
bunlar büyüyen birey ile varlıklarını sürdürürler. Büyüyen birey içinde tuttuklarını hep
atamadığı bir çığlık olarak taşır. Bir gün bu çığlığı atabilir dışarı vurabilirse de, karşı
taraftan anlaşılabilmesi pek güçtür. Velhasıl ‘’Evin Sahibi” hikâyesinde ki çocuk çok
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sevdiği karısı Zeynep’in boynundaki saçlarını çocukluğunun korkulu rüyası yılan
sanarak karısını kurtarmak adına onu boğmaya başlar. Aslında bu büyüyen bireyin
içindeki çocuğun çığlığıdır. Ama zaten çocuk bu çığlığın neden ve ne zaman içine
dolduğunu tam bilemediği için dışarıya vurarken de başarılı olamamış ve çığlığı tüm
atılamayan çığlıklar gibi sadece boşlukta dalgalanmıştır.
Bir bilinçaltı teması ve bilinçaltındakinin su yüzeyine çıkma şekli beraber
işlenmiştir yani Evin Sahibi hikâyesinde. Freud çocukluk üzerinden bizi bilinçaltına
dönemeye davet eder. Onun bu sistemini acaba Husserl’in öze dönmek felsefesi ile
beraber düşünebilir miyiz? Benzerlik anlamında beraber düşünmekten bahsetmiyoruz.
Husserl ve Freud’un temelden farklılaştıklarını görmezden gelmiyoruz. Sadece
yöntemsel, yüzeyde kalan bir benzerlikten bahsediyoruz. Her türlü bilinç bir şeyin
bilincidir, düşünürken düşüncenin belli bir nesneye yöneldiğini biliriz. Dolaysız
deneyimimizin ötesinde kalan her şeyi görmezden gelmeli, paranteze almalıyız bilince
içkin olmayan her şeyi dışlamalıyız Husserl’in sistemine göre. Eidetik indirgeme
yaparak “nesnelerin kendine dön” somut olanının sert zeminine dön emri verir. Burada
bilinçaltı ve özde aynı şeyin kast edilmediğini biliyoruz ama öze denmekte bilinçaltını
irdelemek gibi bir derinlik felsefesi değil midir? Fenomenoloji bilincin kendisinin
yapılarının açığa çıkarma iddiası güderken bir temel felsefesi yapmış olmuyor mu?
Fenomenoloji, noema’nın öncesinde ne olduğunu sorgulayarak, bir nevi formsuz
maddeyi araştırmaya koyulur. Daha maddeleşmemiş ama madde olanlarında evveliyatı
olanı araştırması bakımından psikanalizi çağrıştırdı bize. Çünkü bir başa dönme, temele
gitme meselesi gibi düşünebiliriz. Psikanalizin insanın bugün takındığı tüm tutumu
çocukluğuna bağlaması ve bu yüzden hep bir ‘çocukluğa inme’ espirisi etrafında
dönüyor olması gibi kendilerine hedef olarak ‘öz’ü göstermiştir fenomenoloji de.
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Psikanalize göre insanın bugünkü tutumunun ruh hâlinin vs. arkasında çocukluğundaki
acı tatlı olaylar, bastırılan bilinç durumları hâkimdi. O yüzden asıl olan yaşantıya yani
çocukluğumuza dönmekteydi fayda. Çocukluğa dönerek o zamanki bastırılmış
duyguları ortaya çıkarıp tedavi etmek. Noesisin noemanın ard alanı olması gibi,
çocukluğumuzda yetişkinliğimizin ard alanıydı.
Bütün bir psikanaliz teorisi çocuk ve bastırılma kelimeleri etrafında
kavramsallaşmıştır diyebiliriz. Bir çeşit bağlanma meselesidir sorun olan, çocuğun anne
baba ile münasebeti, aldığı eleştiriler bağlanma ve yanlış bağlanmanın insanın tüm
hayatına yayılan temelidir karşımızda olan. Bir karakterin varoluşu içinde bizim
Tanpınar’ın kurgularında gerekli olarak tespit ettiğimiz bir mevzudur bağlanma. Zira
Mümtaz’ın tabiata ve kendisine yabancılık çekmemesi için sevgi bağına ihtiyacı vardır.
Bu ihtiyacı bir nevi gidermeye çalışır. Ama bu ihtiyaç Mümtaz’da çocukluk
zamanından kalan bir eksikliktir, ilk annesini kaybetmesi ile böyle bir mahrumiyet yaşar
sonuçta. Çocuk bir şeyler yaşar ve bastırır, tüm mesele budur aslında psikanalitik
yoruma göre. Oidupus Kopmleksi bununla beraber gezen hadımlaştırılma korkusu, arzu,
iç, güdü hep bu özne olan çocuk ve yöntem olan bastırmanın temelinden türeyen
kavramlardır bize göre. Noesis de noemanın temelinde yatandır, öze dönmek onu
kurcalamak bilinçte saf olarak neyin var olupta nesneleştiğini sorgulamak olabilir bize
göre. Öze dönmek de de görünür hâle gelen nesneye bakarak önyargıları vs. paranteze
alıp, temelde ne olduğuna bakmak, bastırılan durumu, inceleme mevzusu yapmak
şeklinde algılanabilir. Lâkin bu konuda paranteze alma noktasında kimi şüphelerimiz
var. Çünkü bastırılan olarak değerlendirirsek bilinç durumunu, onu incelemek için bir
şeyleri paranteze almak değil hatta aksine her şeye olduğunu gibi bakıp incelememiz
gerekmez mi? Yani eğer öze gidişte psikanalitik bir yöntem sergilense paranteze alma
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eylemi daha farklı olabilirdi diye düşünüyoruz. Çünkü Freud’un vaka incelemesi
tekniğinde bireyin hayatında yer edinen bütün hadiseler önemlidir. Yaşantılardan
yaşanmak istenene, gizli kalmış arzuya gidilir. Abdullah Efendi’nin gecesinde de,
sürahinin içinde ne var ne yok ise hemen hemen hepsi ile yüzleşilmiş, hiç birinden
kaçmadan öze ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yüzden psikanalitik yöntem belki nesneleri
paranteze almak yerine tüm parantezleri açmayı kabul edebilir. Bu şekilde ele
aldığımızda noesis-noema arasındaki bağın salt bilinçten gerçeklik kazanmış hal
şeklinde yorumlayarak, sürrealizmi de okuyabilir, hatta bakabiliriz. Çünkü sürrealizm
de de gerçek dışının daha gerçek olduğunun söylenmesi, bastırılan şeylerin olduğuna bir
vurgu olarak yorumluyoruz. Ve gerçek dediğimizin örtülü gerçeği, eksik ya da
çarptırılmış olduğunu, gerçek dışı ile aslında asıl özümüzde saklı olana döndüğümüzü
çıkartıyoruz. O yüzden noema tek başına yetersiz ve sadece bir tezâhürden ibaret asıl
olanın arkasındaki noesistir ama o da noematik hâl almazsa nesne kurulup bize görünür
kılınamaz. O yüzden su ve sürahinin, orta da tek vücut su kalmışken bile ayrılamayacağı
gibi noema ve noesis ayrılmaz bir bütündür diyoruz.
Sürrealizmdeki temelde Freud’daki çocuk ve bastırma eylemi, bir şeyleri bilinç
dışına atmak ve resimle bu dışarıdakileri kale almak olduğunu düşünürüz. Freud ve
psikanalitik açıkçası “Tüm görünenler görünmezdir, görmek daima görünenden daha
çok görmektir” sözleri ile M. Mearleau Ponty nin anlattığı felsefeyi doğurmakta,
görünenin ardındaki görünmeze kapı açmaktadır. M. Mearleau Ponty’nin de bu
anlatısının Husserl’den bağımsız olduğunu düşünemiyoruz. Peki görünenin ardındaki
görünmezlik nerede gizlidir? Bu soruya Freudvâri cevap verirsek; çocukluğumuzda
diyebiliriz. Peki Tanpınar için, görünenin ardındaki görünmezlik çocukluğumuz da mı
gizlidir? Bu cevap Tanpınar için yeterli midir? Tanpınar çocukluk evresinin gerçeğe
136

ulaşmak isteyen bir araştırmacı için önemli bir anahtar işlevi gördüğünü ve çocukluk
evresinin görünenin ardındaki gize dair bilgi taşıdığını düşünmektedir bizim
kanâatimize göre. Ama Tanpınar’ın asıl hakikat tasavvuru çok geniş boyutlu ve
kapsamlı bir terkip içeren türden olduğu için çocukluk evresi görünenin ardındaki
görünmezliğin sadece bir parçasıdır. Yani Tanpınar’da tek başına hiçbir şey merkezi
konumu hak edemez olduğu gibi çocukluk evresi de bu konumda değildir. Tanpınar’ın
metinlerinde psikanalizde olduğu gibi bütün gerçeklik meselesi sadece çocukluk
tranvası etrafında dönemez.
Bireye ve bireysel öyküye önem veren psikanaliz, bireyin ruhsal gelişimini yakın
çevresi ve özellikle ailesiyle bağlantılı bir şekilde ele alır. Psikanalizin aile ile
ilgilenmesi yalnızca bireyin ruhsal gelişimini incelemekle sınırlı kalmamış, aileyi
oluşturan bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini aile dinamiğini de inceleme konusu
yapmıştır. İşte bunu varlığı ele alırken içkin ve aşkın olarak ayırır. Varlığı aileye,
diğerlerini aile bireylerine, benzeterek ele alabiliriz. Tanpınar’ın karakterlerinin bireysel
öykülerinin de hep birilerinin bağlamında gerçekleşiyor olmasını bu duruma örnek
verebiliriz.
‘’Abdullah Efendi’nin Rüyaları” adlı öykünün çizdiğimiz tablosunu katman
katman okurken Jung’tan içeride Freud ve Husserl’i okuyabileceğimizi söyledik. Ama
psikanalitikten ise, fenomenolojinin daha kontrollü bir derinliğe sahip olduğunu
kanâatindeyiz. Çünkü psikanalitik kimi konularda yetersiz kalır, mesela âşkı sırf
erotizme ve cinselliğe indirgediği için aşkın pratiği hakkında derine inemez ve pek de
yardımcı olamaz. Aile bağlamından çıktığımız-çıkabildiğimiz zaman da psikanalitiği
pek göremeyiz aslında. Çünkü aile bağlamında kurulan bir sistemdir. Âşk yaşantısı
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dediğimiz şey bu bağlamdan dışarı da oluşturulduğunda psikanalize ihtiyaç
duymayacağızdır. Ulus Baker172 hatta bu konuda Proust’un romanlarını okurken
psikanalize ihtiyaç duymadığımız görüşündedir. Psikanaliz de her şey anne-baba-çocuk
üçgeni temele konularak üretilir. İyi de bu temelden dışarı da bir yaşantı kurulabilir mi
diye soruyoruz ister istemez. Âşkı yaşayanda zaten bir çocuk değil mi nihayetinde, ya
da bir ebebeyn, yani varlık aile bağlamından çıkabilir mi? Belki çıkamaz ama sadece bu
bağlamla açıklanamaz. Çünkü bu bağlamdan yola çıkarak âşk tan cinselliği anlar
psikanalitik. Bu şekilde bağlam işin özüne inip yüceliğine inmeyi engeller. Bu noktada
öz felsefesi bu erotizm ve cinsellik indirgemesini en başta paranteze alırdı diye
düşünüyoruz.

Tanpınar’da

mesela

konumlu

bilgi,

yani

bedenden

dolayı

konumlandırmak kolay kolay esas mesele olamaz. Tanpınar’ın karakterlerinden
‘’Geçmiş Zaman Elbiseleri” adlı öykünün anlatıcısı mesela, Keti adındaki kızı
bedeninden ötürü anmakta, Keti’ye olan sevgisi cinsellik ve erotizmden ibaret olarak
sunulmaktadır. Başkarakter Keti’yi düşünüp hazdan çıldırır adeta. Büyük mavi gözlü,
altın sarısı saçları olan, çok ölçülü artist hayatına rağmen çok bakir kalan vücudu ile
hatırlanır. Keti öyküde her hatırlanışta vücuduyla, vücudundan itibaren hatırlanır. Ama
Keti’ye karşı beslenen duygu, sevda ya da âşk değildir, Tanpınar aşkı çoğu zaman
cinsellik düşünemeyecek kadar rüya atmosferinde yaşanan, bedeninin varlığından bile
emin olamadığımız güzellere yakıştırır. Ama tüm ayrılıklara rağmen sürrealizmde bir
psikinalitik tezâhürdür. Tanpınar’ın da yer yer sürrealist bir tezâhür oluşturduğunu
düşünmekteyiz.
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Sürrealizmde bilinçaltına gitme ile öze inme arasında bir benzerlik olup
olamayacağına bakalım. Resimde kendisini psikanalizm sürrealite olarak ortaya koyar.
Bilinçaltındakini bulmaya çalıştığı için resimde yaratıcı, üretken şeyler

meydana

getirmeyi başarır. Avrupa’da iki dünya arasında gelişen sanat akımıdır sürrealizm.
Gerçek üstücülük temelde, 1910’ların ortalarında usçuluğu yadsıyarak karşı-sanat
anlayışı doğrultusunda çalışan ilk dadacıların yapıtlarından kaynaklanır. Bu terimini ilk
kez şair Apollinaire 1917’de bir oyununu tanımlamak için kullanmıştır. Kullanıldığı
devir, özdevimsel yazma, rüyanın ve hipnotik uykuların keşfedilmesi ile uğraşılan
devirdi. 1924’te şair ve eleştirmen Andre Breton tarafından yayınlanan Manifeste du
Surrealisme’de ( Gerçeküstücülük Bildirgesi ) sürrealizm şöyle tanımlanır:

Sürrealizm ister söz, ister yazıyla ya da herhangi bir yolla, düşüncenin
gerçek işleyişini belli etmek için başvurulan katkısız ruh
otomatizmdir. Aklın hiçbir denetimi olmadan, her türlü estetik ve
ahlâk kaygısı dışında, düşüncenin yazılışıdır. Sürrealizm, bugüne
kadar ihmal edilmiş olan bazı çağrışım biçimlerinin üstün varlığını,
rüyanın büyük gücünü, düşüncenin yarar gözetemeyen oyununu kabul
eden inanca dayanıyor. Sürrealizm, diğer bütün ruh mekanizmalarını
kesinlikle yok etmek ve hayatın belli başlı sorunlarının çözümünde
onların yerine geçmek yönelimindedir.173

Düşüncenin gerçek işleyişini belli etmek olarak ifade edilir amaç. Yani aslolanı
gerçekliği bulma felsefesi vardır. Ama gerçekliği bulmak için aklın, ahlâkın estetiğin
paranteze alınmasını şart koşar. Gerçeklik bu dış mihraplarda değildir çünkü.
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Andre Breton, Sürrealist Manifestolar, Altıkırkbeş Basın Yayınları, 2010.
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Andre Breton’un yaptığı tanıma göre, gerçeküstücülük, bilinç ile bilinçdışını
bütünleştiren bir yoludur. Buradaki bütünleşme içinde düşsel dünyayla gerçek yaşam
“mutlak gerçek” ya da “gerçeküstüce anlamda iç içe geçer.

Sigmund Freud’un

kuramlarından esinlenen Breton bilinçdışını, düş gücünün temel kaynağı, “deha” yı ise
bu bilinçdışı dünyasına girebilme yeteneği olarak tanımlar.

Sürrealizmin temel

düşüncelerini hatırlayalım, çağrışım ve otomatik yazı olarak karşımıza çıkıyor genelde.
‘Çağrışım, insanın şuuraltında yer alan gerçek bilgiyi, öğrenebilmek için kişinin
hipnotik uykuya yatırılması ve sorulan sorularla cevap alınarak şuuraltındakilerin şuur
üstüne çıkarılması’ eylemine verilen addır. Bu durumda uyku hâlinde söylenen bilgiler
gerçek bilgilerdir. Uyku hâlinde belki de yorumlarımızın bir nebze de olsa paranteze
alındığını bu yüzden de aslolana yani kendi aslımıza daha çok yaklaştığımız
değerlendirmesini yapabiliriz bana göre. Sürrealistlerin, insana mantığın göstermediği
ufukları ve renkli dünyayı gösterdiği düşüncesiyle sarhoşluğa ve uyuşturucuya kucak
açmışlarını da hatırlayabiliriz tabi. Bunlara göre akıl hastaları da dış gerçeklerden
koparak iç gerçeklere yönelmiş insanlardır. Dış gerçekliği tamamen paranteze almış
insanlardır o zaman akıl hastaları da. Bunların incelenmesi sanatın gelişmesi demektir.
Otomatik yazı ise dış dünyaya bağlı olmaksızın zihinden geçirilen sorulara verilen
cevapların oluşturduğu metindir. Bu akımın resim alanındaki en önemli temsilcileri Jean
Arp, Max Ernst, André Masson, René Magritte, Yves Tanguy, Salvador Dali, Pierre
Roy, Paul Dalvaux ve Joan Miro’dur. Amaçlanan birliğe ve otomatizm kavramına
önem verilmesine karşın hepsinin yapıtları öylesine birbirinden farklıydı ki ortak bir
gerçeküstücü üsluptan, hatta bakış açısından söz etmek neredeyse olanaksızdı. Her
sanatçı kendini çözümlemede kişisel bir yol bulmuştu. Bazısı bilinçdışını usun
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denetiminden arındırarak açığa çıkarma çabasındaydı. Bazısı da, gerçeküstücülüğü
kişisel fantezileri araştırmada bir boşalma noktası olarak kullanıyordu.
Dali’nin de üzerinde en çok çalıştığı konu, Sürrealist objeler yaratmaktı peki
yoktan mı yaratıyordu? Dali’nin hayal dünyasının, beklenenden daha fazla düşlere
dalabildiğini söylemek için resim uzmanı olmaya gerek yok sanırım. Bu yüzden de çoğu
zaman objeleri neyden var ettiğini bulmakta güçlük çeker hatta bulamayız. Bu çok
idealist tavrın ürünü olmak bakımından Husserl den daha uç bir yön taşır gibi geliyor
bize.
Gerçeküstücülerin malzemesi aklî olmadığını söylemeye gerek yok sanırım.
Zaten pozitivimden, davranışçılıktan kurtulan her görüş akli olmaktan ta taktiksel olarak
uzaklaşıyor gibi. İşte bu uzaklaşmadan dolayı zaten bir dönemden sonrasının mesela
mekanik evren mantığın terk edildiği 19.y.y’dan itibaren olan görüşleri benzetmemiz
çok doğal kanısındayız. Sürrealizmin malzemesi de aklın ve iradenin dışında
kendiliğinden, otomatik olarak meydana çıkan ruhsal olaylar, rüyalar ve bilinçaltından
gelen çağrışımlardır. Gerçeküstücü akım bu ruhsal olayları oldukları gibi, hiçbir
müdahalede bulunmadan aktarmaktadır. Bu görüşler ışığında gerçeküstücüler realizme
ve onun estetik görüşüne karşı çıkarlar. Andre Bréton realist romanı tasvirleri ve ele
aldığı insan tipleri bakımından eleştirir. Realizmde roman türünün gelişmiş olmasını
okuyucunun mantığına cevap vermesine bağlı olarak açıklar. Ama mantık günümüz
insanının ihtiyaçlarına cevap verememektedir. İnsanı anlayabilmek için bugüne kadar
yararlanılan kaynakların yanı sıra şuuraltı, rüya, hayal gücü ve cinsiyet gibi kaynaklara
da ihtiyaç vardır. Gerçeküstücülerdeki gerçek anlayışı, Freud’un görüşleriyle paralellik
gösterir. Freud şöyle der:
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“…insanın bazı istekleri, birtakım dış baskılarla, etkilerle
şuurun karanlıklarına doğru itilmektedir. Bunlar şuuraltında her zaman
şuur üstüne çıkmaya hazırdırlar. Meselâ, rüya olayı bunun en güzel
örneğidir. Yerine getirilmemiş isteklerimiz, rüyada hiçbir engelle
karşılaşmazlar. En ayıp davranışlar bile rüyada serbestçe yapılabiliyor.
İşte insanın içinde gizli kalanlar ayıp da olsalar yazılmalı veya
söylenmelidirler.174

İnsan gerçek hayatın sefaletlerini dayanabilir hâle getiren bir hayaller ülkesinde
yaşamaktadır. Eğer insan bu hayallerin neler olduğunu anlayabilirse, yarı uyku hâlinden
uyanıp kendine gelebilirse kendi gücünün de sınırlarını görecektir. O zaman da gerçeği
değiştirecek ve artık hayallere ihtiyaç duymayacaktır.
Bu kaynaklar insanı akıl ve mantıktan daha iyi çözümleyebilirler. Bu görüşlerde
Freud’un olduğu kadar sezgi ve içgüdünün akıl ve zekâdan üstünlüğünü savunan
Bergson’un da görüşlerinin etkisi görülmektedir. Gerçeküstücüler akıl ve mantıktan
başka ahlâk, töre, gelenek ve göreneklere de karşı çıkarlar. Aklın egemenliğindeki
deneye de karşıdırlar. Faydacılığı esas almayan akım çıkar gözetmez. Şiirin
kaynaklarını rüyada buhranda ve uyku hâlinde ararlar. Benjamin Perret tarafından
kurulan ve dördüncü sayısından itibaren Andre Breton’un yönetimine geçen La
Revolution dergisinin ilk sayısındaki önsözde şu satırları okuyoruz:

Yalnız rüya, insana özgürlüğünü istediği gibi kullanmak hakkını verir.
Rüya ile ölüm artık karanlık anlamını kaybediyor ve hayatın anlamı
başkalaşıyor… Daha şimdiden otomatlar çoğalıyor ve rüyaya
dalıyorlar: kahvelerde derhal kâğıt istiyorlar; masa mermerlerinin
damarları zamandan kaçışlarının grafikleridir…
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Freud, Rüyaların Yorumu,
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Dünyaya eşyanın, kelimelerin, görüntülerin makul düzenini bozan mizah
açısından bakarlar. Mantıkla alay eder, olağanüstünün peşinden koşarlar. Rüyaların asıl
benliğimizi belirleyen, bastırılmış istek ve arzuları ortaya çıkaran yapısını ilk planda ele
alırlar. Dış gerçeklerden koptukları için “kendi gerçekleri ile yaşayan” akıl hastaları ile
ilgilenirler. Dili açık-seçik kullanmaktan kaçınır, imajları tercih ederler. Serbest
çağrışım metodundan yaralanırlar.
Gerçeküstücülere göre bilinçaltının verilerini ifade etmek için alışılmış dil
yetersizdir. Dile değişik, nüanslı bir anlatım şekli vermek gerekir. Noktalama
işaretlerinin yararına inanmakla birlikte, iç dünyanın akıcı bir biçimde verilmesini
engelledikleri endişesi ile kullanmazlar.
Herhangi bir rüya, konusunu meydana getiren verilerin tamamı şu veya bu
şekilde gerçek hayattan alır. Yani bu veriler bilinçaltında kaybolmayarak rüyada
yeniden türemiş veya hatırlanmıştır; en azından bu kadarını hiç tartışmadan bir gerçek
olarak kabul edebiliriz.
Görünen rüyanın konusunda, uyanıkken bilgimizin veya yaşantılarımızın bir
parçası gibi görünmeyen bir verinin kırıntısı ortaya çıkabilir. Şüphesiz, söz konusu
edilen veriyi rüyamızda gördüğümüzü anımsarız, ama bunun gerçek hayatta yaşanıp
yaşanmadığını veya ne zaman ya da nasıl yaşadığımızı anımsayabiliriz. Dolayısıyla
rüyanın hangi kaynaktan beslendiği konusunda kuşkuya düşer ve rüyaların, bağımsız bir
üretim gücüne sahip olduğuna inanma eğiliminde oluruz. Sonunda ve sık sık uzunca bir
aralıktan sonra bazı yeni yaşantılar diğer olaya ilişkin kaybolan belliği canlandırır ve
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aynı zamanda rüyanın kaynağını ortaya çıkarır. Bu durumda uyanık belleğimizin
ulaşamadığı bir şeyi rüyamızda bildiğimizi ve anımsadığımızı kabul etmek zorunda
kalırız.
Rüyaların sonsuz açıklaması ve kullanımı bulunduğunu en başından söylemiştik.
Peki bu kadar rüya mevzundan sonra şunu soramaz mıyız: İnsanın özü rüyada kendisini
bütün çıplaklığıyla göstermez mi? Rüyada vicdan sustuğuna, vicdan bile paranteze
alındığına göre, evet diyemez miyiz bu soruya? Rüyalar adeta dile gelerek insanların
bilinçaltındaki gerçekleri ortaya çıkarırlar. O âlemde artık bizi gözetleyen sosyal bekçi
yoktur, arzularımız kendilerini olduğu gibi maskesiz göstermektedir. Sürrealistler bu
düşüncenin öz sanat alanında, varlığımızın nüfuz edilmez, esrarlı tarafını meydana
çıkarabileceklerini görmekte gecikmediler. Rüyada ahlâki eğilimlerin olmadığı insanın
özgür olduğu bir durum vardır. Bu düşünceyi kendilerine esas alan sürrealist
sanatçıların eserlerinde bu ahlâki eğilim görülmektedir. Yani gerçeğin nesnelleşmesi var
olması ona ulaşmamız vicdanımızı bile susturduğumuz rüya ile olur. Öze ulaşmak
isteyen fenomenolojk yönteme, burada rüya bir yöntem olarak tekâbül etmektedir o
zaman. Freud’un bu kadar rüyaları ciddiye almasını da yukarıda bahsettiğimiz gibi bir
bunalımı aşma yöntemi olarak oluşmuş olabileceğine dair yorumlar mevcuttur. Bu
bunalımdan kurtulmak için bunalım sebeplerini paranteze alarak saf insana ulaşabiliriz
rüyalarla. Ama rüya bir uyku hâlidir ve ister istemez bir gayri iradilik taşır. Ama
Tanpınar rüyayı sadece bu alışıldık tanımlardaki gibi görmeyi reddediyor ve rüyayı
sadece uyku haline has bir şey olmayan olarak değerlendiriyor. Ve eğer uykuda gayri
iradilik varsa şuur kapalıdır demektir bu bir nevi. Ama Tanpınar uyanık hâldeki
rüyalardan bahsediyor ki, bu mevzuda bizzat bir varoluş psikoloji işlendiğini
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düşünüyoruz. Yani, gayri iradiliğin aksine insanın belki de en çok şuurunu kullandığı
anlardan bahsediliyordur. Yani Tanpınar’ın rüyalarının şuursuz bir eylem olmadığını
bizzat insanın tek bir zerresine kadar şuurunu hissettiği bir hâl olduğunu düşünüyoruz.
Peki bu kadar şuurlu bir rüya özgür müdür, özgür değilse sürrealist bir tablo oluşturmak
için fazla bilinç içeriyor diyemez miyiz? Sürrealizmde önceklikle şunu kabul etmek
lazım. Gerçek dışı demek hayal veyahut yalan demek değildir. Gerçek dışı demek asıl
gerçeklik demektir. Asıl gerçeklikte özü yakalamak şeylerin kendisine dönmek gibi
olabilir. Lâkin sürrealistler gerçeğe dönerken çok fazla özgürdürler ve istediği gibi obje
yaratmakta özgürdür. Ama fenomenolog bu kadar özgür değildir. Çünkü o bir bilim
adamıdır. Tanpınar ise bir hülya adamı olduğu için ve kurgulamak şahsi bir eylem
olmasından ötürü onun da özgürlüğünü kısıtlayan bir şey teorik olarak yoktur. Ama
Tanpınar ne kadar özgürdür? Rüyayı biçim olarak kullanmakta nesneleri son sınırına
kadar kullandığını ve gerçekten nesnelerin soyut bağlamı somutlaştırmak adına
hududlarını zorladığını söyleyebiliriz. Ama sürrealist olmak için hiçbir köşeden bir
tutunduğun olmamalıdır. Lâkin Tanpınar ise tutunduklarını bir bütün yapmak adına
sınırları zorlar ve rüya atmosferini kurmaya çalışır.
Varoluş psikolojisi bu tabloda nasıl kendisine yer bulmaktadır. Şöyle ki, varolma
eylemi karşılıklı olmalıdır metinle beraber okur, resimle beraber izleyici de bu eyleme
dahil olmalıdır. Çünkü sanat yapıtının yaşayan bir organizma olabilmesi için okur ve
izleyicinin de onu var etmesine ihtiyacı vardır. Ürünün dışında kalan okur veyahut
izleyici, ancak ürünün özelliklerini çözümleyerek onu keşfedebilir ya da yeni yorumlar
getirebilir. Eserin dönüşümü ancak bu şekilde aktif kılınabilir. İmgelerin keşfinin eser
dışındakinde olmasını şu anlatım da da görebiliriz;
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Sürrealist imgenin çırpınışlı doğasına dikkatleri çekti. Bu özellikle
bir yer sarsıntısını anımsatır. Fakat Sürrealist imge olayı şimşek
gibidir, tıpkı onun gibi kısa sürüp büyülü gücünü zamanla
yitirelebileceği düşünülebilir. Ne var ki, acaba bu sorun mudur? İmge
seyredebilmek için yaratılmamıştır ki. Bunu yaşamda tekrar tekrar
keşif olunması gerekir. Eğer bu imgelerden çok fazlasına sahip
olursak, onları silkeleyip atıveririz.175

İmge oluşumu ile anlam zenginliği aynı varlık zemininden hareket eden
kavramlardır. İmgelemi bir bilinç sorumluluğu olarak gören Sartre hakkındaki şu
yorumu bu mevzuda düşünebiliriz:

İmgelemde önemli olan onun aşkın bir nitelik taşımasıdır.
Filozofumuzun imgelere yönelmiş ilginç ( Conscience imageante )
dediği şey, yaşadığımız dünyayı bir aşma hareketidir. Bunu yapabilen
özgürdür. Böylece Sartre; İmgelem ile Özgürlük arasındaki derin bağı
ortaya koyar. “İmgelem, dünyadan yakasını sıyırmak ve ona uzaktan
bakmaktır; Gerçekliğin her bakımdan mahpusu olarak kalacak kişi,
hiçbir zaman özgür olmayacaktır.176

Sartre de mevzu bahis olan bilinç de “Var olan şeye yönelmenin bilinci”
şeklinde açıklanır. Sartre sanat objesinin real ortam dışında aranması ile özgürleşmenin
gelebileceği kanaatindedir. İmge bir nevi bilinç özgürlüğüdür diyebiliriz Sartre göre.
Gaston Bachelard’ında

“imgelem, gerçeklikle ilgili değil, gerçekliği aşan imgeler
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oluşturma yetisidir. Asıl imgelem gerçeküstünün alanında gezinir.”

177

fragmanı nı yine

bu bağlamda düşünebiliriz. Buradaki farklı gerçeklik anlayışı zaten çoğu zaman bir
bilinç-altı araştırmasına dönüşür. Rüyalarda görülen imgeler bazen rüyaların kendisi bu
gerçekliğin yakalanıp gün ışığına çıkartıldığı yerlerdir.
Dali’nin imge oluşturmak için rüyayı basit bir anlatımla kullanmadığını kabul
ederiz. Tanpınar’ın da basit bir rüya anlatımı yaptığını söylemek en azından bizim
açımızdan zordur. Tanpınar da çünkü Dali’de olduğu gibi bir rüya öncesi sonrası diye
ayrım yapılmamış sürekli bir rüya karmaşası hâkim olmuştur bu yüzden tam anlamıyla
berrak diyebileceğimiz bir rüya anlatısı olduğunu düşünmüyoruz. Sürrealizm nasıl hayâl
dünyasının çevirisi ise, Tanpıdan da rüya âleminin çevirisini yaprak hikâye edebiyatı
oluşturmuştur. Sürrealizm rüyanın şefi iken, Tanpınar rüyada keşfedileni anlatmaya
çalışmıştır. Rüyada keşfedilense tablomuzun en alt katmanı yani daha öncede
söylediğimiz gibi varoluş psikolojisidir ya da varoluşçu psikiyatridir.178 Çünkü
varoluşçu psikiyatri asıl olarak bu keşifte yatan ile ilgilenir.
Varoluşçu psikiyatri insanın yaşadığı zamanda var olduğunu ve kendisini
değiştirebileceği görüşündedir. “Kişi tanımlanması gereken bir nesne değil, bir
varoluştur. “179 Bu anlayışa göre. Sartre, Albr Camus, Soren Kierkegaard, Dostoyevski,
Kafka, gibi isimler bu bağlamda anılabilirler.

Husserl’in “kuramlar geliştirme

biçimindeki bilimsel yaklaşımlara karşı çıkarak “düşünceyi” yeni bir temele oturtma ve
kavramların ancak insanların içsel yaşantılarından kaynaklanabileceği”180 yönündeki
çabaları varoluşçu psikiyatri için ön ayak olmuştur. Bu tavra göre, bir olayın ne
olduğunun artık pek bir önemi kalmaz. Çünkü bir olayın ne olduğu değil belirli bir
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insanın o olayı nasıl yaşadığı artık vurgulanması gereken nokta olarak belirlenir.
Gençtan, bu tavrı fenomenoloji olarak tanımladığı için, bir olayın gerçekten nasıl
yaşandığını inceleyen varoluş psikolojisini bu anlamda fenomonolojik olarak görür. 181
Varoluş meselesini konuşunca, insan varlığı onun bölümleri ve tanımları konuları ile
karşılaşıyoruz. İnsanın tanımını olur mu tanımı yapılabilir mi, bu mevzu şimdilik
meselemize alamayacağımız bir felsefe tartışmasıdır ama Sartre’ın insanın tanımının
yapılamayacağı görüşünde olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan tanımları da inanlar yaptığı
için, velhasıl insana dair tanımlar geçersizdir. Peki, Tanpınar insanın tanımını yapmaya
çalışıyor mu? Tanpınar insanı kavramaya, keşfetmeye çalışıyor diyebiliriz. Hatta insanı
büyük ölçüde kavradığını, ondan insanı dinleyebileceğimizi de söyleyebiliriz. Zaten bizi
biraz da ilgilendiren Tanpınar’ın nasıl olurda insana bu kadar inebilmiş, onu bu kadar
görebilmiş olmasıdır. Bu sorunun cevabını arar iken zaten onun felsefi malzemelerini
keşfetmeye döndü konumuz. Be bu bağlamda en son varoluş psikiyatrisinde kaldık.
Husserl okuduğunu doğrudan bilmesekte, Ulysesis okuduğunu biliyoruz, Ulysesis
bağlamından da Husserl’ den haberdar olduğunu söyleyebiliriz ama Merleau Ponty’nin
eserinin kitap listesinde bulunuyor olması, bize Husserl’i de bilebileceğini
düşündürtüyor. Bu yüzden Husserl-Mearleau Ponty temelli bir varoluş psikiyatrisini de
bu bağlama konu edinebiliyoruz. Mearleau Ponty, bedeni varoluş ve yaşantının bir
sonucu olarak ele almışsı mesela. Tanpınar’ın öykülerinde bedeni dış olaylarla birlikte
var olan olarak ele almasını beraber okuyabiliriz. Beden teması vardır Tanpınar’da ama
beden-ruh gibi ikilik yoktur. Çünkü hep zikrettiğimiz gibi bize Tanpınar ikilikleri
eritmeye çalışmıştır sürekli olarak bu yüzden varoluş felsefesinde de özne –nesne
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ikiciliğinin bulunmaması ile benzerlik vardır. Dünya içinde birey birliğini vurgulaması
Tanpınar’ın varoluşçu çıkışıdır. Tanpınar ile varoluşçu psikiyatri “insan yapısını
bütünüyle saydam bir duruma getirme”182 noktasında da buluşabileceklerini
düşünüyoruz.

İki tarafta bir saydamlık arzular lakin Tanpınar’ın bütün bir zihin

harmanından sonra bu saydamlığın ne kadar erişilemez bir muğlak yapıya-muğlak kötü
bir manada kullanılmamıştır- sahip olduğu sonucuna ulaşmış olabileceği kanaatindeyiz.
İki tarafta ‘dünya içinde var olmak‘ meselesini pergel yaparak keşfe çıkarlar. Ve dasein
kavramının tekabül ettiği varlık olarak insanın dünyadan ayrı bir varlığı yoktur. Peki
Tanpınar’da? Tanpınar’ın öykülerini bir rüya atmosferi ile çizdiğini kabule dersek, o
zaman bir dünya sınırı çizemeyeceği, insanın dünyaları aşabilecek bir kudrete sahip
olduğunu söyleyebiliriz. Varoluşçu psikiyatriye göre: “İnsan bir içerik içinde var olur.
Ancak dünyasındaki objelerle ve diğer insanlarla ilişkisinde, kendini yaşayan bir bütün
olarak algılar.”183 Ama eğer bir kurgunun ayağı sağlam betonarme bir zemine değil de
rüya boşluğuna basıyorsa o zaman, varoluşçu psikiyatri bile varlığa bir sınır getirmiş
felsefe olarak kalır yanında. Ya da bu sonuca hemen gitmek yerine insanın birlikte var
olduğu şu dünyalara bakmalıyız:

İnsanın birlikte varolduğu dünya üç alandan oluşur: 1)umwelt(doğa
yasalarının
dünyası),2)mitwelt(insanlar
dünyası),3)Eingenwelt
(kişinin öznel dünyası). Bu gerçek bir bölümlenme değildir. Gerçekten
bu üç öğe tektir ve insan bu üç alanda bir den var olur. 184
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İnsanın bu üç alanda birden var olması demek, birliği bozmadan çokluğu kabul
etmeyi dayattırır. O zaman Abdullah Efendi’nin benliği bölünmemiş ama varlık
alanlarında birden mi var olmuştu, ya da bu zaten bir bölünme demek olmuyor mu?
Velhasıl Abdullah Efendi bir çok sorunun cevabı değil, bir çok sorunun sorusudur.
Aslında tek bir vücuttan ne kadar çok sorunun tezâhür edebileceğini, bir tek gözüken
yapının bile aslında ne kadar karmaşıklıklar taşıdığını gösterir. Karmaşıklığı çözmek
için önce karmaşıklığı görmek lazım. Karmaşıklığı görmek içinde karmaşıklığı içinde
gizleyen kutunun önce paketini açmak gerekir. Yoksa kutu içerisinde karmaşıklık
olduğu zaten dışarıdan gözlenemiyor. Ama kutunun içine girince de çıkmak görüldüğü
gibi çıkamamaya doğru bir yol alıyor. Nietzshe’nin bahsettiğimiz arınma evrelerinden
birisi, çöl de devenin kendi ejderhası ile savaştığı kısımdı. Ama oraya gelmeden önce
deve üzerindeki yükleri bırakmalı idi ki çölde kendi içi ile baş başa kalsın. Hikâye de
gördüğümüz şudur: Kişinin benliği kendisine adeta harici bir yük gibi oturmuştur. Bu
durumu böyle kılan ise, evin sahibi olan benliğin dış baskılarla, olması gerekenlerle
varolmuş olmasıdır. Bu yüzden de bir dış güç gibi, içinin arzularının hükmettiği
Abdullah Efendi’ye baskı yapmasıdır. Bu yüzden deve, çöle girmeden önce dış
baskılardan kurtulmalıdır. Abdullah Efendi’den üzerindeki yükü lokantada bırakınca
ancak içindeki benlikle baş başa kalır. Yani ilk başta bir gibi gözüken Abdullah Efendi,
önce üst kat sahibi alt kat kiracısı diye ikiye ayrılır. Ve sonra alt kat kiracısının evine
girer. Bütün bir gece bu evde geçirdiklerinden ibarettir. Bütün bir kutuyu da katman
katman açtığımız öykü kurgusunu irdelerken de önce hikâyeyi çizmeye çalıştık ve
karşımızda tamamen soyut bir meselenin somut nesnelerle anlatıldığını gördük. En
çokta bu yüzden bilinç ile bilinçaltı birleştirilerek soyutluk nesnelerle verilmeye
çalışılmış bu durumda nesnelerin rüyada eritilmesi gibi bir kıvam almış hâli ile
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karşımızda sürrealsit bir eserin zuhur ettiğini düşündük. Ve sonra bu resmin karşısına
geçerek, zaten içerisinden çıkmış bir tasavvurla tekrar içerisine girmeye yeltenendir. İlk
katmanda Gaston Bachelard’ı, daha sonra Jung’u, daha sonra Husserl ve Freud’u en
altta da aslında ayan beyan bir varoluş psikolojisi olduğunu gözlemledik. Üst katmanlar
en alttaki katmanın bir nevi süslemeleri şeklinde tabloyu oluşturmuşlardı. Bütün tabloda
olan ise Bergson’un dediği gibi bilincin bedenden taşarak sonunda bedenin önüne
geçmiş olmasıdır. Bu yüzden su ve sürahi değil Abdullah Efendi kalır. Burada bir ters
okuma vardır. Su ve sürahi beden, bu bedenin içine hapsolan ise bilinçtir. Su ve sürahi
kırılınca ise bilincin gece boyu kaynaşıp fokurdaması diner. Çünkü nihayetinde bilinç
bedenden taşar. Bu öyküde, bilincin bedenden taşması hadisesi ise bir varoluş
meselesidir. O yüzden varoluşun önemli bir boyutu olan zaman kavramı da yine
şekillendirici bir karakterde yer almalıdır. Velhasıl hikâyedeki zamanında şu
mısralardaki gibi bir karaktere sahip olduğunu ve bütün bir hikâyenin bir ‘zaman
kayması’ saatinde yaşanabilirse kurgunun oturabileceğini düşünüyoruz. “Kaynaşır
birbirine gün olur zamanlar; /Geçmiş, gelecek birleşir tek kesitte. /Sanki ilk kez yaşarız
yaşanmışı dünlerde /Ya da başlar ansızın ta ilerde olacak…”185Bu şekilde okuyarak
“Abdullah

Efendi’nin

Rüyaları’’nı,

rüyalardan

sürrealiteye

vardırabileceğimizi

göstermeye çalıştık.
Diğer bir hikâyesi, ‘’Rüyalar”da Orhan Okay’ın yorumu ile rüyanın başkarakter
olmasını ise, yine bir rüya-metin atmosferi kurulmuş olduğunu gösterir bize. Bu hikâye
de ise, rüya yazar olan karakterin gördüğü, yaşadığı bir âlemdir. Yeni bir kitap yazma
aşamasında olan karakter bu rüyaları görür. Ya da rüyalar bu yazarı görür. Rüyaları ile
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arasındaki muhabbet ilk başta o kadar güzeldir ki, Tanpınar şöyle anlatır bu durumu;
“Sevilen bir memleketi, bir daha görülmeyecek şeyleri terk ediyormuş gibi esefle
yatağından kalkıyor ve gününü bir sıla düşünür gibi geceyi ve rüyalarını düşünerek
geçiriyordu.”186 İlk başlarda rüyayı gören şahıs rüyalarından bir şey hatırlamıyordu ama
“uyur uyumaz kendi zamanından çıktığını, başka birisinin dünyasına girdiğini
biliyordu.”187 Bu ilk rüyalarında alelâde, yüksek sırlar taşıyan bir içerik yoktu, aksine
hususi kıymetlerimizden ötürü geceleri de bizimle olan hadiselerdi. Ama daha sonra
rüyaların iyice artması ile rüyalarda ayrı bir manada yaşadığını hisseder. Bu yüzden de
rüya görmediği zamanlarda üzülmeye başlar. Cemil, rüyaların peşini bırakamayacağı
safhaya geldiği zaman rahatsızlık duymaya başlar. Çünkü hareket hâlindeyken de
rüyalar görmeye başlar. Rüyasında başka bir kadın görüyor olmasından ötürü karısına
karşı vicdan azabı duyması ise kendisinin de rüyanın gerçek bir oluş tarafı olduğunu
düşünmesinden dolayıdır.

“Her rüyanın hayatta bir mutabakat noktası bulunabiliyor.

Onun için rüyalarımızı yoruyoruz.”188 düşüncesi ise bu gerçeklik tarafına vurgudur.
Ama bir okur olarak bizde canlanana göre ise tüm bu olanların sebebi, Cemil’in
yazmakta olduğu hikâyenin konusunu yaşanmışlıktan alıyor olmasıdır. Komşu evin
beyinin kendinden yaşça küçük bir kızla sevgili olması ile başlayan bu yaşantı, adamın
üç yıl sonra delirip gelmesi, bir hafta sonrada denizde bir kız cesedi bulunması ile
sonlanır. Hikâyenin gidişatından Cemil’in rüyayı gördüğü bu yazlık mekânda Selma
adında zamanında intihar etmiş bir kızın ruhunun çağırılıp bir mecliste sorularla rahatsız
edildiğini anlıyoruz. Eğer bu Selma, Cemil’in araştırdığı adını, sanını bilmediğimiz kız
ise, Cemil uzun süre üzerinde düşünerek onunla bir bağ kurmuş olabilir. Kızın ruhunun
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sürekli çağrılıyor olması, kızı rahatsız ettiği için, onunla ilgilenen, öyküsünde bile olsa
ona değer veren Cemil’den yardım ister. Bu yüzden de bir hülya âleminde Cemil’in
yanına gelir bize göre. Velhasıl ilk okumasını bu şekilde yapabileceğimiz ‘’Rüyalar”
adlı hikâyede rüyanın aslında bir insan vücudu ama ruhu iradesinden alınmış, çağırıldığı
zaman gitmek zorunda kalacak kadar ruhuna sahip olma kuvveti olmayan bir vücut, bu
iradesizlik yüzünden rüyasal bir yapıda vücut olduğunu düşürsek, bu hikâye de de,
benzer bir okuma yapabiliriz. Ama bu hikâyeyi şimdilik rüya atmosferinin
Tanpınar’daki kullanım biçimlerine örnek olarak bu kadar göstermekle yetinerek, bir
başka örnek ve bir başka felsefi keşfe yer açalım.

2.2.5 Bir Şiire Dair Keşifler

NE İÇİNDEYİM ZAMANIN
Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.
Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgârda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.
Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.
Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.189
189
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Bu kısımda Tanpınar’ın Ne İçindeyim Zamanın şiiri ile ilgili belli birkaç görüşü
aktaracağız.
Tanpınar kendi şiirinde kozmosla insanın birleşmesini nakleder. İçine alma ve
rüya hali ile karşı karşıya olduğumuzu söyler. Rüyadan ziyade rüyalar içinde refakat
eden duygu mühimdir onun için. Musiki burada devreye girer. Çünkü bu duygu
musikişinas olmayıpta musiki sevenlerde sanatın uyandırdığı hisse benzer ona göre. Bu
hisle başka türlü zamana gideriz.
Biz ise bu şiiri Bergson’un edimsel ve virtüel ayrımı üzerinden şu şekilde
değerlendirdik;

“Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.”

Varlığın iki boyutu yani virtüel ve edimsel, Tanpınar’dan yola çıkarak aslında
zamanın içi ve zamanın dışı diye yorumlanabilir. O zaman varlık zamana özdeş
sonucuna bile götürür bizi bu denklem. Ve zamanın içi, daha varlığı vücut bulmamış
ama virtüel olarak zihnimde, yazılmamış öykülerime karşılık gelirken, zamanın dışı,
öykümün bir sıçrama sonucu kağıda dökülüp edimselleşmesidir. Bende ki virtüel boyut
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hep hareket halindedir, sürekli değişime ve yenilenmeye açıktır, o bir sabitlik
kazanmamıştır bu yüzden negatif terimdir aslında, virtüellikte, değişirlik söz konusu,
bunu Boutroux’un kanunların değişebilirliği teorisiyle de açıklayabiliriz, virtüel olan
bilgim yani, yazılmamış öyküm ya da bir bestekârın yazılmamış zihninde hazır duran
senfonisi canlıdır. İçinde hücre barındırır bu yüzden de gelişir, büyür yenilenir. O daha
olmamış, oluş halinde bir güçtür. Olması demek, virtüel çoklukların hareket üreterek,
edimselleşmesi, bir sabitliği yakalaması demektir. Ama şu var ki, Bergson’un
felsefesinde hep ikiliklerin birliği var, yani psikolojik olarak ikiliklerin varlık olarak
birliğini kuruyor psikolojiden ontolojik bir sıçrama yaparak. O zaman aslında virtüel ve
edimsel ikiliğinin de hep birlik oluşturacağını bu yüzden de edimselin asla sadece saf
edimsel kalamayacağını söyleyebiliriz. Yani şöyle ki, edimsel olan için de bir
başkasının virtüeli olma durumu söz konusu olursa eğer, o da hala sabitlenememiş
değişime dönüştürülmeye açık, negatif tarzda varoluşta kopamamış olacaktır. O zaman
ne olursak olalım aslında temel de ‘’Virtüelim, Virtüelsin, Virtüel” olacaktır
söylemimiz. Çünkü madde de süreye içre ise, doğrudan veri de dolaysıza o zaman
uzaysallık zamansallığa, edimsel de virtüele içre olacak ve öyle kalacaktır, iki farklılık
hep varlıkta birlik sunacak ve böylece maddenin süreden bir kopuşu değil sadece,
gevşeyerek uzaklaşması gerçekleşecek. Aynı şimdinin geçmişten asla kopmadan,
geçmişin sıkışarak şimdiyi oluşturması gibi. Yani bütün ayrılıklar aslında bir
farklılıklarına rağmen, kesişirler. Hatta onları kesiştirmek için önce farklarını göstermek
gerekir. Ama netice de aynı ve tek varlığın, biricik zamanın farklı boyutlarıdır. Bu da
sadece sıkışma ve gevşeme ile belirlenir. Yoksa başka türlü birlikten sapmak söz
konusu değildir.
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Tahsin Görgün ise Edebiyat ve Felsefe adlı makalesinde bu şiiri, bir ‘’kaygı’’
kavramı etrafında ele alır. Felsefenin edebiyatın bir kısmı olduğu görüşünü sunarak şiir
üzerinden bir yorum yapar. Edebiyatın kimi sınıfsal duyguların tercümanı seviyesine
indirgenmesinden sitem eder. Milli varlık ile irtibatı açısından edebiyatı belli bir şekilde
tanımlanmış millet ile irtibatı içinde dikkate alınmaya çalışılırken varlık cihetinden
üstünün örtülüyor olmasını mevzu bahis eder. Edebiyatın başlı başına bir sanat
olduğunun gözardı edildiğine vurgu yapar. Varlık terimi üzerinde durmak yerine siyasi
tavır içinde nefyetmesini anlatır. Ahmet Hamdi Tanpınar’ında, Fuad Köprülü gibi bu bu
tavrı 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinde sergilediğini söyler. Tanpınar’ın
mevzunun siyaset öncesi fikri ve felsefi boyutunu ihmâl ettiğini söyler bu çalışması için.
Ama Görgün’ün bir diğer tespiti ise, Tanpınar’ın bu eser ile karşı çıktığı tavrı aslımda
kendisinin de uygulamış olduğudur. Bu çalışmasında edebiyatın düşünce ile irtibatını
kurmada gayretsiz kalmış, çoğu şeyi ele almamış, siyaset merkezli bir edebiyat anlayışı
ortaya koymuş olsa da, bu durumu o zamanlar siyaset hayatının rehini olması sebebiyle
mazur görür. Tanpınar’ın tarih çalışması dışında ise, edebi olarak düşünce ile
düşünmenin bir vasatı olarak şiiri kavradığını belirtir Görgün. Ne İçindeyim Zamanın
şiirinin de bu kavrayışın ürünü olduğunu düşünür Görgün. Burada, felsefe bütün
felsefeleri önceleyen ve onlara hayat veren bir kaygı halini dile getirir. Burada zamanın
içinde ve dışında olunan bir şey olarak anlatılmasından varoluşsal bir durumun söz
konusu olduğu çıkarımını yapar. Tanpınar’ın müşahade edilen bir hâlden bahsettiğini
öne sürer. Yani Yunus Emre’de daha açık bir hâlde görülen felsefenin bir benzerinin bu
şiirde yer aldığını Görgün anlatmaya çalışır. Şiir, kaygıyı dile getirerek onun fikre yön
ve can vermesini sağlar Görgün’ün görüşüne göre. “Kaygı ile irtibatı olmayan eser,
cansızdır. Kimseye hitap etmez.” Bu yüzden bizim eserlerimizin kaygı gütmesi
156

övünülecek bir şeydir. Şiirde dünya ile irtibatı da ifade eder. Zaman-dünya bir birinin
yerine kullanılır. Bahsedilen dünya benimle ilgili dünyadır. Dünyayı benimsemez
sadece kökü bende der. Sarmaşık gibi bir şey tasvir edilir. Görgün’e göre, benim ile
kökü bende arasındaki irtibatın şuura gelemeyişi vardır ilk mısrada.
Ne, ne de halini bir bocalama, kararsızlık hâli diye yorumlamaya devam eder
Görgün. Yunus Emre’deki endişe, kaygı haline tekâbül ettiği söyler. Bunu bilimsel ve
felsefi olarak keşfetmenin imkânı yoktur. Kökü bende olanın irtibatı içinde sezmek
edebiyatın işidir. Bu irtibatı evrensel dile aktarmak ilimlerin vazifedir şeklinde yorumlar
Tahsin Görgün.
Şiire dair bir çözümlemeye yapmaya kalkışıldığında ise üç ayrı örnek sunduk.
Tanpınar’ın çok boyutluluğu aynı anda hem bir çok eseri hem de meseleyi
çağrıştırabiliyor. Bu üç farklı örnekle, en az üç okumaya müsat bir şekil de şiirini
oluşturduğunu yani yorumlamaya açıklık gücünün fazla olduğunu göstermek istedik.
Huzur romanında ferahfeza bestesi mi zeminde yer alır yoksa yaylı sazlar kuarted’ı mı
bilemiyoruz. Ya da bu şiirde zaman felsefesi mi varlık felsefesi mi baskındır bir sınır
çizemiyoruz. Şöyle ki Tanpınar’ın derinliği de, kendisinden kaynaklanan bir özellik
içeriyor. O meczi o kadar başarılı yapıyor ki,
Bethowen

birbirine

kaynaşıyor
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zaman ve varlık Dede Efendi ve
onun

sisteminde.

III. BÖLÜM: NE İÇİNDEYİZ TANPINAR’IN NE DE BÜSBÜTÜN
DIŞINDA

Tanpınar çalışmamız niyetimizden öteye taşındı.

Tanpınar’ın yorumlanabilme

kapasitesinin geniş olduğu eserler icra ettiğini düşünüyoruz. Eserlerine ‘açık eser’ olma
özelliğini nasıl kazandırdığı ise, yeni bir problem konusudur. Tanpınar’ın eserlerinin
yorumlanması ve bu yorumlama çalışmaları da birer ayrı zenginlik olarak karşıma
çıktılar. Tanpınar’ın derinliğinde sadece felsefi teorileri kurabilme marifetinden başka
musikiyi müziği metine yedirebilme kabiliyeti olduğunu da gördük. Bu durum da
çalışmamızı edebiyat felsefe paralelliğinden yukarı taşıdı. Artık bu ikisi de birer
parçadır, müzik de bu parçaya dahildir. Karşımızda bir zenginlik olduğundan şüphe
etmiyoruz. Ama bu zenginliğin portresi ne idi ki, ne dersek diyelim, nereden yaklaşırsak
yaklaşalım hep bir taraf eksik kalıyor, işte bu sorunun cevabını aramaya devam ettik.
Edebiyat felsefe ilişkisi bağlamında çok durduğumuz zaman sanki bütün bir
yaratım kabiliyeti Etkilenme Endişesi190 kuramından ya da Horatius’un “ustayı taklid
et”191 öğretisinden bağımsız düşünülemezmiş gibi bir algı oluşuyor. Bütün bir edebiyat
etkilenme üzerine kurulu etkilenerek uyarlamadan ibaretmiş gibi bir mâna çıkıyor. Ama
biz birbirinden etkilenme ihtimali olmayan büyük sanatkârlarında birbirini anımsatan
tarzda sanat ürünleri icra ettiklerini biliyoruz. Yaylı sazlar kuartet’i ile, nevakâr arasında
dinleyici de kalan benzer tadın kendisi, eserlerdeki benzerlikten değil de yakaladıkları

190

Harold Bloom, Etkilenme Endişesi, Metis Yayınları
Alphan Akgül, Edebiyat Teorisi I Ders Notları, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2013-1014 Güz
Yarıyılı.
191
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ortak bir açılım olmasından kaynaklanıyor bize göre. Aynı açılımı yakalamanın sadece
etkilenip endişeye kapılmaktan doğan bir durum olamayacağını düşünüyoruz.

Çünkü

biz büyük eserleri verenlerin yani ustaların dağın tepesinden geri dönenler olduğunu
düşünüyoruz. Sanki Nietzsche’nin üst insanı var ve olunabilen bir şey, birileri işte o ‘ol”
muşlar. Olanlar da o yüzden aynı yolu geçmiş, aynı sonuca varmış aynı dilini konuşan
hâle gelmiş kişilerdir bizim kanaatimize göre.
Peki etkilenme değil ise, bu eserleri birbirine benzer ama aynı zamanda eşsiz
kılan nedir? Yani sanat eserini sanat, sanatçıyı da sanat inşâcısı kılan nedir? Ustalar
farz edelim ki üst insan oldular. Onları üst insan yapan ne, ya da üst insanların
sundukları, buldukları, dağın tepesinde gördükleri ortaklık nedir? Biz tüm bu soruların
cevabını verebilmek için önce portrelerini ve felsefi derinliklerini gördüğümüz hâlde
anlatmakta eksiklik hissettiğimiz portreye, Tanpınar’a dönelim. Tanpınar’ın ne yaptı?
Ahmet Hamdi Tanpınar göstermeye çalıştığımız gibi çok boyutlu bir
sanatkârdır. Çok boyutluluğu sadece verdiği eser alanları ile değil, düşünce dünyasının,
zihninde biriktirdiklerinin de çok boyutlu olmasından kaynaklanır.

Bir çok farklı

şekilde, farklı alanlarda okunmaya müsait bir yapısı vardır Tanpınar külliyatının.
Mesela Nilüfer Göle, Batı dışı modernizm tartışmaları çerisinde, Türkiye’ de
modernizmin yeri sorusu etrafında Tanpınar’ı okuyor. Eski üzerine çok fazla düşünerek,
Osmanlı geçmişi ile Türk aydını barıştırmak için önemli bir işleve sahip olması
bakımından Tanpınar’a yaklaşıyor. Bir başka araştırmacı Besim Dellaloğlu ise,
romantizm çalışmaları ile de irtibatlı olarak Benjamin üzerinden yaklaşıyor Tanpınar’a.
Mehmet Aydın ise, Proust zemininden başlayarak birçok düşünür ve kuramla irtibatlı
olarak bir Tanpınar okuması yapıyor. Peki tüm bu çalışmalar ve çalışmalarımız
159

Tanpınar’ı ne kadar kuşatabiliyor? Bizim kanâatimize göre ise bizler “Ne içindeyiz
Tanpınar’ın, ne de büsbütün dışında.” Ama yine de onun ne yaptığını görebilmek
elimizdeki ne yapmadığına dair düşülmüş notlarımızı paylaşalım.
Romanlarında roman-tez tekniğini uygulayarak bir ideolojiye ya da sosyoloji
meselesine edebiyatını teslim etmemiştir mesela. Bu da eserin sanat değerinin daha
yüksek olmasını sağlar. Çünkü ideolojiye ödün vermeyerek daha çok saf sanata
yaklaşılır.

Tanpınar’ın şiirlerinde saf şiirin peşinde olduğu kabul edilebilir bir yargı

iken romanlarındaki sosyal içeriklerden ötürü saf roman yapıp yapmadığı hakkında
henüz kifayet-i müzakere verilmemiştir. Ama bizim kanaatimiz bu noktada Tapınar’ın,
roman-tez yaptığını kesin söyleyebildiğimiz yazarlardan ayrıldığı yönündedir. Mesela;
Kemal Tahir, Devlet Ana romanında özellikle adeta bir tarihçi, sosyolog kimliği ile
okurun karşısına çıkar.

Küçük Ağa, Osmancık romanları ile Tarık Buğra’nın yaptığı

çok farklı değildir. Tez içerikli romanları ile okura belli bir bilinç aşılama
eğilimindedirler. Edebiyatı ideoloji ile ilişkilendirenler ve edebiyatını ideoloji için
kullananlar belli tipi yansıtan figürler gibidirler. Mesela Yakup Kadir de bir edebiyatideoloji figürüdür. Cumhuriyet dönemi için nasıl olması gerekir sorusunu sorar
romanlarında. Bu anlamda kuşak çatışmalarını, aydın- köylü münasebetlerini okurun
karşısında irdeler.

Ama bu irdelemek bir sonuç doğurmaz, var olan göstermek

istedikleri sonucu desteklemek için yazarların seçtiği bir yoldur. Yoksa Tanpınar’da
romanlarında çok meseleyi irdeler. Ama onun irdelemesinin gerçekten bir irdeleme
olduğu kanaatindeyiz. Romanın başında sonunda ne olacağını kimin haklı kimin yanlış
çıkacağını yazar olan kendisi de bilmez gibidir. O da bizimle beraber karakterlerle
beraber irdeler meseleyi. Ve roman sonunda onun da çoğu zaman bizimle beraber
karşılaştığı neticelere varırız. Çünkü Tanpınar kendisinin dediği gibi o bir aracıdır,
160

Hayri İrdal veyahut başka bir karakter anlatır, Tanpınar’da dinler. Bu dinleme lâkin öyle
esaslıdır ki nihayetinde ortaya bir hakikat çıkartır.
Mehmet Aydın, Ayaşlı ve Kiracıları’nda, Yakup Kadri’nin eserlerinde, Felatun
Bey ve Rakım Efendi’de, Yeşil Gece’de, Çalıkuşu’nda, Fatih Harbiye’de vs. roman-tez
çalışması yapılmışken Tanpınar’ın eski-yeni kopuşunu Osmanlı gerçeğini inkâr
etmeden düşünebilmesini, roman-tez bağlamında düşünerek, doğu-batı sentezi şeklinde
yorumlamanın doğru olmadığını savunmuştur. 192
Huzur romanı bu anlamda, Mümtaz’ın Tanpınar’ın görüşlerini temsil ettiği
şeklinde

değerlendirilmiştir.

Bireyin

iç

dünyasının

bunalımını

anlatmaktan

vazgeçmeyip, sosyolojik meseleleri trajik bir hikâye üzerine kurduğu için roman-tez
hissini vermekten kurtulur.

193

Romanda yeni olanın kaçınılmazlığı hâkim tema iken

Suat’ın intiharı ve Mümtaz ile aralarında geçen diyalog insanlığın nihai gerçeğinin ölüm
olduğunu hatırlatır böylece roman trajik bir gerçeklikle biter. Bizde Mehmet Aydın’a
katılıyoruz ve trajedinin ihmâl edilmeyip, romanın estetik takdirini de görerek, Alman
ve Fransız eğitim romanlarının anlayışına indirgenemeyeceğini düşünürüz.
Romanların bir tez etrafında kurulu olması ve ideolojiye hizmet ediyor olmaları
aslında bir edebiyat düsturudur. Tanzimat’tan sonra Türk edebiyatına kazandırılan
romanın zaten amacı daha çok ideolojiye hizmet etmekti. Zira bütün bir milli edebiyatın
bu amacı taşıdığını söylesek sanırım haksızlık etmiş olmayız. Batılılaşma konularının
işlenmesi vs. bu düsturun kalan etkileridir. Tanpınar bu düsturu kullanmamış işte. O
sanatını bir gayeye, politik ve ideolojik bir fikre hizmet etmek için kullanmamış, sanatın

192

Mehmet Aydın, “Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar, DoğuBatı Yay., İstanbul 2010. s.
111.
193
Aydın, “Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 118.
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kendinde bir estetik doğruluk, hakikat aramıştır. Bu yüzden saf bir edebiyatın peşinden
gittiğini söyleyebiliriz.
Slogancılık yapmamıştır, eski estetiğin zevkini, kurulacak yeni ile birlikte
düşünürken tavrındaki estetiklikten taviz vermemiştir.

Ama sosyolojik temaları

kullanmaktan da çekinmemiştir. Ulus-devlet meselesi üzerine gerçekten de hayli
düşündüğü ve Osmanlı’nın mirasını sahipsiz bırakmadığı metinlerinde açık bir şekilde
görebiliriz.

Bu bağlamda eleştiri yöneltebileceğimiz yazarlar, metinlerinde dini

sorgulama üzerinden, veyahut tarihi meseleler üzerinden vs. edebiyatlarını bir gayeye
kurban ederlerken, Tanpınar sosyal meseleleri bırakmadan edebiyatını başka bir gayeye
hizmet etmekten nasıl kurtarıyor? Çünkü bir tez taşıyan romanlar bir şekilde tarihe
müdahale girişiminde bulunuyorlar. Romanları ile bir nevi tarih inşa edebilme
becerilerini kullanıyorlar. Bu şekilde olunca da romanın edebi olma özelliği sadece bir
aracı olarak kalıp, asıl vazifesi tarihe müdahâle etmek oluyor. Tanpınar ise sosyal,
tarihi, iktisadi birçok konuda fikre sahip olup, bunları uygun yerlerde beyan etmekle
birlikte, tarihe müdahale amacı güden bir tarafgir tavra bürünmemiştir. Belki de
düşüncelerindeki uzlaştırıcı özellikte onu bir ideolojiye haps olmaktan kurtarmıştır.
Çünkü Tanpınar eski, yeni birlikteliğini kurmaya çabalar. Geçmiş zamanı düşünürken
bir taraftan Cumhuriyet’in savunuculuğunu yapması, ikisinin de gülünç yanlarını da
göstermesine mani olmaz. Belki de meseleler karşısındaki dürüst tavrı sayesinde
sanatına hâlel getirmediğini de söyleyebiliriz.
Eski olana yeninin ihtiyaçlarından birisi olarak bakması

194

, eski, yeni arasında

kurmaya çalıştığı köprü ona sentezcilik yakıştırması yapılmasına sebep olur. Ama
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Aydın, “Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 43.
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sentezci yakıştırmasının da çok yerinde bir tavır olmadığı kanâatindeyiz. Çünkü burada
Tanpınar’ın daha şümullü bir şey icra ettiğini göstermeye çalışıyoruz.
Romanların da yeni olanın kaçınılmazlığını özel bir tarzda sunuyor okurlarına.
Tanpınar “Maziyi estetik planda modern zemin ihtiyacına göre ilk ciddi yorumlayan.”195
dır.
Fertçilik, cemiyet tartışmasının sıkça mevzu olduğu günlerde Tanpınar
toplumdan bağımsız kendi halinde sanatı ile uğraşan birisi olmamış sanatını toplum da
icra etmeyi tercih etmiştir. O yüzden bu tartışmalardan geri kalmamıştır. Fertçilik,
cemiyet tartışmasını da romanlarına konu edinmiştir. Mümtaz karakteri üzerinden
sadece fertçiliğin doğru olmadığını bireyin içinde yaşadığı topluma dair sorumlulukları
da bulunduğunu söylemiştik zaten. Ama bu bir ideoloji savunuculuğu yapmak değil,
topluma katılan bir sanatkâr olarak görüş beyan etmektir. Yine Aydaki Kadın adlı
romanında dönemin elitleri arasında dolaşarak Beyoğlu’nun kozmopolit yapısı ve bizim
yapımıza uyguluğu gibi mukayeseleri ile toplumsal tartışmaların asla dışında kalan bir
sanatkâr olmadığını, ama sanatı ile bu tartışmalara hizmet etmek yerine, tartışmaları
sanatına hizmet etmek için kullandığını düşünebiliriz.
Tez, roman özdeşliği kurmak yerine fikirlerini romanlarında eritmeyi tercih
etmiştir. Böylece düşüncelerini dayatma eylemine değil de, farklı fikir zenginliğini
okuru bu düşünme eylemine katarak arttırma yoluna gidildiği kanaatindeyiz.

Zaten

Huzur’u yazmasındaki amacı Tanpınar “ikinci cihan harbinin başında düşündüklerimizi

195

Aydın, “Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar s. 47.
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ve meselelerimizi anlatmak.”196 olarak belirtirken, bizi desteklemiş oluyor. Yani Huzur
romanı ile düşüncelerini dile getirmiştir ama bu dile getiriş bir sanatkârın aynı zamanda
toplumun da bir parçası hem de aktif bir parçası olduğunun göstergesi şeklindedir.
Topluma, tarihe, müdahale etme arzusu ile değil de, topluma katılma isteği ile
meselelerin anlatıldığı kanaatindeyiz.
Batılılaşmaya karikatürleşmiş bir pozitivizmden bakmanın yetersiz olduğunu
düşünür Tanpınar. Kendi insanı yabancılaşmış bir aydın tipi oluşturmak yerine, halkın
rızasını almış aydın tipi oluşturmaya çalışır İhsan karakteri de bu çabasının bir
sonucudur.
Dostoyevski’nin çok seslilik tekniği ile romanlarında her türlü Rus insanına yer
açabildiğini biliriz. Tanpınar’da Dostoyevski’deki bu çok seslilik tekniğine çok
yaklaştığı söylenilir.

Tanpınar’da romanına her türden Türk insanına yer vermek

istemiş, Türk insanını romanlaştırmaya çalışmıştır, lâkin Türk insanını romanlaştırmak,
Türk insanının sosyolojik, psikolojik bilinç yapısının yaşadığı sosyo-kültürel hadiseler
sonucu, saydam olmayan özelliğinden dolayı o kadar kolay olmamıştır. Bu portreyi
çizebilmek için gerçek yaşam ve kurmacayı harmanlayarak hayatın içine girmiştir.
Marifet noktası da burasıdır.
Trajik olan zemini sağlayabilmekten bahsettik yukarıda, işte bu sanatçının
maharetidir. Çünkü trajik, evren yapısında bulunan var olan bir şeydir. Bu yüzden
günlük hayattaki birçok durumdan bahsederken de “trajik” kelimesini kullanırız. Peki
yaşamdaki olayları trajik diye nitelendirmemizi sağlayan şey nedir? Scheller “Fenomen
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Aydın, “Kayıp Zamanın İzinde” Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 53.
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olarak trajik” ten bahsederek,197 bu soruya bir yanıt getirmeye çalışır.

Sanatçı

görünmezi görünür kılıp, ona yeni mana verendir. Bu anlamda Badiou’nun öznenin
boşluktakini görerek onu adlandırarak ve daha sonra bu deneyimine sadık kalarak
hakikati oluşturması kuramına benzemektedir. Sanatçı görünmezdekini görünür kılıp,
üzerine bir de yeni mana vermesi demek, sanatçının bir değişimi sağlayan aktif
konumda bulunması demektir. Sanatçı değiştirebilen devirebilen özelliklere sahiptir.
Sanatçı yeni bir şey oluşturabilen kişidir.
Peki neden trajik olandan yola çıkarak yapabilir bu yeniliği sanatçı. Çünkü trajik
var olan ile ilgilidir.

Sanat yapıtı da trajik bir karaktere sahip olmak için evrenin

yapısındaki trajikten nasiplenmelidir. Scheller trajiği bir estetik metafizik fenomen
olarak değil, insan fenomeni yaşam fenomeni olarak bakar. 198

Trajik herhangi bir duygu değildir; benliğimizdeki korku ve
acımalarımızda değil, şeylerin kendisindedir; dünyanın yapısındaki
trajik bunlarla ortaya çıkar. Ancak bir olay, bir insan trajik öğeyi
taşımakla trajik olur. 199

Trajik olan dünyayı açıklama tarzı değil, bize doğrudan verilen birden görüp
kavradığımızdır. Trajik olunca bir şey biz onu doğrudan kavrarız, peki bir şeyi trajik
yapan nedir?
Zıt, karşıt insanların yaşadığı dünya da trajik meydana çıkar, eğri-doğru, iyikötü gibi zıtlıkların bulunması gerekir yoksa mekanik bir dünya trajiğin zuhur etmesine
müsaade etmez.

197

İonna Kuçuradi, Sanata Felsefe ile Bakmak, Ayraç Yayınları, Ankara 1999, s. 9.
Kuçuradi, Sanata Felsefe ile Bakmak, s. 10.
199
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Trajik yalnızca insanlarla ilgilidir. Çünkü değerle bağlı bir kavramdır. İnsan bu
dünyada yaşar ve bu dünyada yaşayanlarla bağ kurar. Trajikte bu ilişkilerde ortaya
çıkar. “Trajik, ancak şeylerde, insan da nesnelerde bulunan değerler aracılığıyla görünüş
alanına çıkar.”200
Değer çatışmalarında trajik, tek bir kişi üzerinden olursa daha derin ortaya çıkar.
Mümtaz’da mesela trajik durum kaçınılmazdır. Çünkü bütün trajedi onun üzerinde
yoğunlaşmış, bütün çelişkiler benliğinde toplanmıştır.
Kişiyi trajik duruma düşüren doğal eğilim, her insanda bulunmaz, bütün insanlar
aynı yapıda değillerdir. Bu yüzden zaten birileri başkarakter olurken diğerler yan
karakter olurlar. Tanpınar’ın ana karakterleri hep iç dünyası zengin olan, iç
mekânlarında derin bir açılımı olan karakterlerdir. Bu iç mekânları da genelde karman
çorman bir yapıya sahiptir. Zaten her şeyin yerli yerinde olması halinde trajedi meydana
gelemez. Tanpınar’ın külliyatında ise ne yerli yerindedir ki?

Abdullah Efendi ve

Mümtaz en açık örneği ile tüm benlikleri alt üst olmuş iki karakterdir. Bu alt üst
benliğin içindeki zıtlıklar öykünün trajik derinliğini iyice pekiştirir. Böylece sosyal
toplumsal meseleler kurguya dahil olsa da zemini oluşturan trajedi olduğu için, metin
okur da roman-tez hissinden daha derin açılımlara vesile olmaktadır.
Walter Benjamin’in hikâye anlatıcısı üzerindeki kaygılarını da201 Tanpınar’ı
daha iyi anlamak adına okuyabiliriz. Benjamin hikâye anlatıcısının hayatımızdan
uzaklaşmış olmasından, artık bir değerinin kalmamış olmasından yakınıyor. Çünkü
hikâye anlatıcısı deneyimden beslenirdi ve o susunca anlatılacak, aktarılacak bir
deneyim kalmayacaktır. Hikâye anlatma sanatını bilgelikle benzer düşünüyor Benjamin
200

Kuçuradi, Sanata Felsefe ile Bakmak, s. 12.
Walter Benjamin, Son Bakışta Aşk, Metis Yayınları, İstanbul 2012 s.

201
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ve bilgelik öldüğü için hikâye anlatma sanatının da ortadan kalktığını söylüyor. Hikâye
anlatıcıları okura akıl verebilirken modern yazılar böyle bir özellik taşımıyor. Hikâye
anlatıcılarının sesleri kesilince roman meydana çıkar. Romanda yol göstermenin bir
türlü başarılamadığından şikâyet eder Benjamin.
Hikâye kendisini tüketmeyen, yıllar sonra bile harekete geçirebileceği bir gücü
olan karaktere sahiptir. Hikâye de nesne anlatıcının içersine gömülerek,

tekrar

anlatıcıdan çıkılması sağlanır. Hikâyedeki emek, modern anlatılarda zamanın öneminin
artmış olmasından dolayı görülemiyor.

202

Tanpınar’ın bu noktada roman yazarı

olmasına rağmen Benjamin’in güttüğü kaygıya maruz kalmadığını düşünüyoruz.
Tanpınar’ın çünkü modernite kaygılarından ötürü romana emek harcamayan bir yazar
olabileceği en baştan geçersiz kalacak bir savdır. Zaten Tanpınar modernizm ile
uğraşını, modernizmi zararlı bir hale getiren ‘zaman’ kavramına karşı bir düstur
edinerek vermiştir. Zamanı, tüketilen mekanik ölçekler ile değerlendirilebilen kıymetsiz
ve müdahale edilemez bir güç olmaktan çıkartıp, Bergson ve Proust etkisi ile bir zaman
anlayışı geliştirmiştir. Bu zaman anlayışı da emeği ihmal etmeyi bırakın, aksine derin
bir emek harcanarak parçaların tamamlanmasından yanadır. Tanpınar’da metinleri ile,
roman bile yazıyor olsa hikaye anlatıcısını andıran özellikler taşır. Çünkü o
metinlerinde bilge kişiyi mümkün mertebe canlı tutmaya çalışmıştır. Aynı zamanda
metnine yerleştirdiği unsurlar sayesinde, metinleri kendisini tüketmeyen bir yapıya
kavuşmuştur. Yine Benjamin’in “İyi bir hikâye anlatıcısı her zaman halktan özellikle de
zanaatkârlar tabakasından beslenir.”203 sözüne Tanpınar örnek teşkil etmektedir.
Tanpınar halktan kopmadan karakterler yaratmış zanaatkâr tabakası kadar sanatkâr

202

Benjamin, Son Bakışta Aşk, s. 85.
Benjamin, Son Bakışta Aşk, s. 93.

203

167

tabakasından da beslenmiştir. Tanpınar için önceki daha önce “dürüst” vurgusunu
yapmıştık. Bu vurguyu sonuç ne olursa olsun, onun da buna razı olması ve okurla
beraberçoğu şeyle yüzleşmesinden ötürü dile getirmiştik. Benjamin’in bu bağlamda ki
“hikâye anlatıcısı dürüst adamın kendisi ile yüzleştiği kişidir.”204 sözü de yine
Tanpınar’ın hikâye anlatıcısı özelliği taşıdığını düşünmemize yol açan etmenlerdir.
Çünkü, Tanpınar metinlerin yazarı olarak, metin icra ederken hem kendisi ile yüzleşir,
hem de kendisi üzerinden okuru kendisi ile yüzleştirir.
Adorno’nun düşünceleri bağlamında Tanpınar’ı okumaya devam edersek,
Adorno: “Bir öykü anlatmak anlatılacak özel bir şeyi olması demektir ve bu tam da
yöneltilen dünyanın, standartlaşmanın ve ebedi aynılığın engellediği şeydir.”205diyordu.
Tanpınar tüm engellere rağmen bir öykü anlatmaya, anlatılacak özel şeyi bulmaya
çalışmıştır. Adorno’nun Dostoyevski’nin karakterleri için yaptığı zihinle kavranabilir
amprik olmayan ideal karakterler tarifinin206 Tanpınar’ın karakterleri için de geçerli
olduğu kanaatindeyiz.
Adorno, Dostoyevski’yi asıl ileri olarak gördüğü yeri şöyle anlatır:

Romanı amprik psikolojiden uzaklaşıp özü ve karşıtını sergilemeye
zorlayan hem iletişim ve bilimin tüm pozitif, elle tutulur şeyleri ve
içselliğin olgusallığını kontrol altında tutmasını hemde toplumsal
yaşamın, yüzeyi ne kadar yoğun ve deliksiz hale gelmişse özü o kadar
gizliyor olmasıdır.207
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Adorno’nun Dostoyevski üzerinden yaptığı değerlendirmelerin Tanpınar’a da
yapılabileceğini düşüncemiz iki yazar arasındaki varılmış olan ortak sanat duyumundan
kaynaklanıyor olabilir. Velhasıl ikisi içinde bireyin iç mekânı önemlidir. Öncelikle bir
iç mekân kurulur ve tüm dünya bu iç mekâna çekilir. Tanpınar’ın okurları da sürekli,
Tanpınar karakterlerinin iç mekânları üzerinden dünyayı okumaktadırlar.
Tanpınar Bergson etkisi ile her şeyin en derin gerçekliğini oluşturan süreye
önem verdiğini sık sık söyledik bu kısma kadar. O yüzden o zaman bağlamından da
yaklaşarak sadece yeni olana kıymet vermez. Yeni olandaki yoktan var etmek algısını
benimsemez. Tanpınar’ın özelliği Aydın’ın Hegel’den aldığı Auflebung kavramında
yatmaktadır bize göre de. Aydın özümseyerek aşmak diye çeviriyor Hegel’in
kavramını.208
“Özümseyerek Aşmak” tam da bizim Tanpınar’ın yaptığını anlatmak için
aradığımız bir isim ikilisidir. Tanpınar’ın hem eski zamanı anlayan hem de yeni zamanı
kavrayabilen bir düşünce ufkuna sahip olduğunu Nehir romanında ve beş şehirde eski
zamanı anlatırken Saatleri Ayarlama Ensitüsünde yeni zamanı anlatmasından biliriz.
Özümseyerek aşmak, Hegel’de üç aşamalı bir hadisedir. Bu hadisenin son noktasıdır,
hattan dikayeltik devinimin bizzat kendisi olan son noktadır. Yeni olandan eskiye dair
her şeyin inkârının anlaşıldığını ve Tanpınar’ın bu tavrı benimsemediğini söylemiştik.
Çünkü Tanpınar, yeni olanın da hiçlikte oluşan bir süreç olmadığını bir mazisi kökü
olduğunu görür. Ve bu görüyü reddetmek yerine benimser, mazi ile birlikte yeniyi
kurmaya gider. Bu yüzden o yok edici değildir. Ama devrim yapmak, yeniyi yakalamak
için illa ki bugüne gelmek gerekiyor deniyorsa Tanpınar zaten çağını aşmış bir
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düşünürdür. O çağını aşmıştır ama nasıl aştığı ise onun fikir dünyasının karakteristik
özelliğidir. Tanpınar eskiyi çiğnemeden, yok edici metodu kullanmadan özümsemeyi
tercih etmiş ve özümseyerek aşma ilkesini kendisine düstur edinmiştir. Aşarken
muhafaza etme eylemini de yerine getirmiştir. Bu yüzden eski hâl ile bugüne gelip
yarını anlatabilmiştir insanlara.
Velhasıl, özümseyerek aşan Tanpınar’ın biz çok boyutlu düşünce dünyasına ne
kadar ışık tutabildik? Sadece Tanpınar’ın eserlerini dönemlik, uçucu niteliğe sahip
metinlerden farklıdır. Çünkü dönemlik metinler, sadece dönemine veyahut bir yerlere
bir ideolojilere has özellikte yazılırlar ve kuşatıcılıktan, en baştaki tarafgirlikleri
sebebiyle mâhkumdurlar. Tanpınar’ın eserleri ise bu türden olmamakla birlikte onu
Dostoyevski ile hikâye anlatıcıları ile beraber düşünmenin daha gerçeğe uygun olduğu
kanâatindeyiz.

Ama

tablodaki

eksikliği
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hâlâ

tam

olarak

çözümleyemedik.

IV. BÖLÜM KEMAL NOKTASI: “TERKİPTE HUZUR VARDIR”

Büyük eserleri büyük kılan, Tanpınar’ı bizim için esaslı bir sanatkâr kılan nedir?
Büyük eserleri büyük, ustaları usta yapan ve bunları birbiri ile paralel okumamızı
sağlayan bir şey olduğu muhakkak. Bu şey, felsefeyi de müziği de aşan bir özellik
taşıyor olmalıdır. Neden roman okumak istediğimizi ve kimi yazarları daha çok
sevdiğimize dair bir sorgulamadır burada yapmaya çalıştığımız. Mesela Tolstoy
evreselliği yakalamış olmasını, her kesimden sevilen bir yazar olmasını hangi özelliğine
borçludur. Öyle tahmin ediyoruz ki, Tolstoy bu özelliğini hayatın anlamını arayan
eserler inşa etmesine borçludur. Bu şekilde tüm okurları ortak bir mesele etrafında
toplar. Hem kendilerini hem başkalarını hep beraber görebilirler bir kurgunun
içerisinde. Okur esere katılabildiği ölçüde eserin büyüklük derecesi artar bizim
kanâatimize göre. Okurun esere katılmasını sağlayan iki temel şey de hayatın anlamının
aranması-çünkü bu tüm insanların ister istemez aradığı bir şeydir- ve okurun roman
karakterleri üzerinden kendileri ile bir hesaplaşmaya girebilmeleri, bir karakterin
arınması, kendini gerçekleştirebilmesi üzerinden okuru da kendinde bir değişime
götürebilmelidir. Bir okurun, okuduktan öncesi ve sonrası arasında eser okurda bir
değişiklik hasıl edemiyorsa ya da zihninde bir yer açamıyorsa, okurun esere ne kadar
katıldığını iddia edebiliriz ki? Mehmet Aydın’da bu noktada benzer bir görüş beyan
ederek şöyle diyor: “Severek okuduğumuz, büyük ve klasik dediğimiz yazarlar ise
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hayatı edebiyata aktarabildikleri ölçüde büyüktürler ve geçen zaman içinde eskimezler
ve bunun için evrenseldirler.”209
Adorno’da bu mevzuda kitlelerin de monoloğa sızan dilinden şöyle bahseder:

Bugünün büyük romancılarında ortak olan bir şey, eskiden romanın
kesin koşulu olan “işte böyle”nin en uç sonuçlarına kadar düşünülmesi
ve böylece bir dizi tarihsel prototip doğurmasıdır; prousttaki istençdışı bellekte, Kafkanın mesellerinde, Joyce nin kriptogramlarında
görülen budur. Nesnel temsilin uzlaşımlarıyla bağlı olmadığını ilan
eden edebi özne aynı zamanda kendi iktidarsızlığını monoloğun
ortasında yenidenbeliriveren nesneler dünyasının üstünlüğünü itiraf
etmektedir. Böylece ikinci bir dil çıkar ortaya; büyük ölçüde birincinin
artıklarından süzülüp oluşturulmuş sadece romancının değil , birinci
dile yabancılaşmış sayısız insanın, yani kitlelerin de monoloğuna
sızan kırık, çağrışımsal bir eşya dili. 210

Okuru veya izleyicisini kendisini gördükten sonra görmemezlikten gelemeyeceği
eserler sanat alanında bir noktaya ulaşmış kemâl mertebesine ermişlerdir artık. Peki o
zaman sanattaki bu kemâl noktasını neyin sağladığını bulmak maksadıyla sanatın ne
için olması gerektiğine bakalım.
Sanat’ın ne için olacağı noktasında var olan iki temel ayrıma yani sanat sanat
içindir ve sanat toplum içindir ayrımına ek olarak kendisi için sanat ve kendisi olarak
sanat ayrımını yaptık. Yeni oluşturduğumuz şemaya şu şekildedir:
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1. Sanat Sanat içindir.
2. Sanat toplum içindir.
3. Sanat kendisi içindir.
4. Sanat kendisi olarak, bir bütüne katılmak içindir.

İlk gruptan başlayarak şemamızı kısaca anlatalım:
Sanat sanat için olursa ne olur? Sanat sanat için olduğu zaman ‘insanlık’
kavramının mevzu dışında bırakıldığını düşünüyoruz. Amaç sanat için sanat yapmak
olunca, sanat pahasına birçok değerden vazgeçmek gerekiyor. Bu bağlamda en çok
kullanılan örnek Kevin Carter ve meşhur akbaba ve çocuk resmidir. Carter’in karesinde
Birleşmiş Milletler yardım kampına gitmek isteyen açlıktan bitap düşmüş kız çocuğu ve
onun ölmesini bekleyen akbaba vardır. Bu foroğraf sayesinde Carter’ın sanatı
ödüllerndirilmiştir. Ama bu ödül ona musikinin insana bıraktığı rehavet hissini
bırakmak bir yana, bunalıma girmesine sebeb olmuş bir müddet sonrada intihar etmiştir.
Velhasıl sırf sanat kaygısı ön planda tutulunca insanlığın köklü değerleri dışarıda
bırakılıyor ve o zaman da bu sanat insanlara huzur sağlayamıyor.
Sanat toplum için olduğu zaman ise, sanatçı sanatını mevzu dışına itmek
zorunda kalıyor. Okurda sanatçı da “olması gereken” kalıbına uymak için kendilerine
yeni bir maske takmak zorunda kalıyorlar böylece. Bu şemaya da Mehmet Rauf’u örnek
verebiliriz. Mehmet Rauf birçok takma isim kullanmıştır. Ali Necdet, Besim Rauf, Rauf
Vicdani ve en çok ilgimizi çeken astar manasına gelen Jupon gibi isimler kullanmıştır.
Takma isim kullanmak bir tarz işidir o yönde bir eleştirimiz olamaz. Ama takma isimle
tamamen kimlik değiştirmesi durumunda dikkatimizden kaçmayan bir şeyler var. Adı
ile en çok anılan Eylül romanında hiçbir şekilde yasak bir yakınlaşma olmamakla
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birlikte yasak aşkta gayri ihtiyari olabilir gibi işlenmektedir. Hem bir eline dokunacaktı
dokunamadı teması vardır. Cinsellik o kadar bastırılmış ki çok anlatılan eldiven
fetişizmi dışa vurmuştu. Ama takma isimle yazdığı Bir Zambak’ın Hikayesiise,
toplumun tepkisine gark olacak, cinsel eşcinsel münasebetleri çok cesurca
anlatmaktadır. Ayrıca kitabın halk tarafından da o zamanda çok okunduğunu, insanların
içlerindeki bir duyguyu harekete geçirip okumaya karşı koyamadıkları söylenir.
Velhasıl bu kitabın Rauf’a ait olduğu anlaşılınca mahkemede sadece bir çeviriydi diye
savunma yapar. Bu mesele ile göstermek istediğimiz şu ki, sanatın eğer toplumun
‘olması gereken’ tanımlarına göre icra edilmesini uygun gördüğümüz zaman, sanatçıyı
ve okuru kısıtlıyor, benliklerinin özgür kalmasına izin vermiyor ve adeta iç, gizli bir
benlik oluşturuyoruz. Sanatçının zihnine getirilen bu kısıtlama, çoğu zaman kalemine de
yansıyor. Böylece de toplum için sanat dediğimi zaman ‘sanat’ eksik kalıyor. Çünkü
sanatın icra edilebilmesi için her şeyden önce sanatçının özgür bırakılması gerekir.
Kısıtlamalar, bir zihnin üretici dehasını yansıtmak yerine, bir zihnin olması gereken
etrafında oluşturduğu raporlar halini alırlar. Ve bir sanat icrası ortaya koyamazlar.
Sanat kendisi için olduğu zaman ise, kendisinde kalıyor,

sanat eseri sanat

isteyene gitmiyor da, istekli olan o sanata geliyor. Sanat inşa etmiş yazar ve ya ressam
her ne ise, sanatında çok haz alabiliyor iken, okurun bu hazzı alabilmesi, o sanatı
keşfedebilmesi için hayli uğraşması gerekiyor. Postmodern sanatın genelde ‘kendisi
için’ olma özelliğinde olduğu kanâatindeyiz. Mesela Yusuf Atılgan’ı keşfedebilmek için
belli bir psikoloji bilgimiz olması gerekiyor. Bu bilgiye sahip olamadığı zaman ise okur
metinin içerisinde girememekte, metinden eli boş dönmektedir tabiri caizse. Bu yüzden
Yusuf Atılgan akademik camiada derinliğine hayran bıraktıran birisi olmakla beraber,
Yusuf Atılgan’ın kullandığı felsefi, psikolojik malzemelerden haberdar olmayan bir lise
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genci için sadece cinsellik içerdiği sanılan bir metin olarak yorumlanır. Ama sanatı
kendisi için icra eden birisi için okurun ne durumda olduğunun pek de bir önemi yoktur.
Bu tarz yazarların pek okura eyvallahı yoktur. Anlamaları için özel bir uğraşa girmez.
Herkes anladığı kadarı ile kendi değerlendirmesi ile kalır. Ama bu seferde kendisi için
olan sanat, her durumda toplumla irtibat kurmayı gözetmediği için bizce kemâl
noktasında değildir.
Sanatın kendisi olarak olması ise, bizim kemal noktasındaki sanat için biçtiğimiz
özelliktir. Sanat kendisi olarak olduğu zaman ancak bütüne katılabilir. Bunun için de
iki aşama vardır. Öncelikle amaç terkip olmalıdır ve sanatın kendisinden çıkıp tekrar
kendisine dönmesi bu dönüş sonucu bir ürün vermesi lazımdır. Ancak bu şartlar
dahilinde sanatta kemâl mertebesine erişildiğini görüyoruz. Örnek olarak da bir tarafta
William Shakespeare varken, bizim tarafımızda da Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu
övgüye layık olduğu kanâatindeyiz. Ama önce kendisi olarak sanat kavramımızı
açıklamalıyız. Bu kavramı oluştururken iki şeyi esas aldık, Hegel Für Sich –An Sich
ayrımı ve Ömer Naci Soykan, Tractatus’ta ki ben-dünya ayrımı yorumu. Şimdi baştan
bakalım meseleye ve tabirlerimize açıklık getirmeye çalışalım.
Batı da William Shakespeare olsun, Doğu da Fuzuli, Baki veyahut Batı da
Bethowen olsun Doğu da Dede Efendi, bu insanların sanatlarında yönleri aşan bir sihir
var. O da belki işte birden çok şeyi içine almaları, benlik için sanat yapmamaları hatta
sanat içinde sanat yapmamalarıydı. Onlar neyi yakaladılarsa, postmodern dönem
sanatçıları onu yakalayamadılar. İçinde bulunduğumuz dönemdeki bireysellik anlayışı
ne romantizme gidebilmiş ne realizme dönebilmiştir. Modernizmin getirdiği kitlesel
üretime karşı olarak postmodern edebiyatta bireyin içe dönüş şeklinde romanlar
yazılmış lâkin bu bireyin içe dönüş serüvenine okurun da dahil olup olmaması meselesi
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çok göz önünde bulundurulmamıştır. Yoksa romantizmde, Dostoyevski de, Tanpınar’da
bireyin iç mekânına büyük önem vermişler. Lâkin bu mekânı okura en açık şekilde,
okuru da dahil edecek şekilde anlatmışlardır. Bir temel farkta şimdiki içe dönüşlerin,
tamamen kendi içinde bir dönme çabası olduğunun bu yüzden de iç mekâna girdikçe bir
arkolog gibi değil de, gece bekçisi konumunda kaldığı kanaatindeyiz. Çünkü esaslı bir
içe dönmek için de, içten dışa çıkıp, dışarıyı bilip tekrar içe dönmek gerektiğini yani
Hegel’in “Für Sich”, “An Sich” dediği şeyi yapmayı ihmal ettiklerini bu yüzden de
buldukları, kurdukları ulaşılmaz olduğu kanaatindeyiz. Ama bu ulaşılamazlık bir övgü
manasında âşkın olabilmiş olmasından değil, aksine kendi içinde bile ‘ol’amamış
olmasından

ötürüdür.

Derinliğinden

dolayı

değil,

yapılamadığındandır da diyebiliriz. Velhasıl diyoruz ki,

tam

bir

mütabakatla

iyi eserler, iyi üretimle,

“kendisi için değil, kendisi olarak” birer metindirler. Bu metinlerin sahipleri, içeriden
dışarı çıkıp dışarıyı bilen olarak tekrar içeriye bakmışlar, bir nevi ben ve dünya ayrımı
yapmıştır. Tractatus’ta Naci soykanın yorumu ile gündeme gelen Büyük Ben’e ulaşıp
onu bilen olarak dünyayı yorumlamışlar bu yüzden evrenselliği yakalamışlardır.
Soykan’ın buluşuna göre, Wittgenstein biricik dünyam dediği şey ile ilgileniyor. Biricik
dünyam denilince, dünya ve ona sahip olan bir de ben kavramı beliriyor hemen. Bu
dünya ve ben nedir, nasıl bir ilişki vardır aralarında bunu çözmek lazım. Dünya ve
onun karşısında olup onu saracak benim diyebilecek bir ben başının derdi. Buradaki
ben, bilinecek bir nesne değil, gizemli bir şey. ‘’Biliyorum bu dünya vardır’’211
diyebiliyorsamki diyor, demek ki bu dünyanın içinde olduğunun da ayrımında. Evet işte
diyor soykan Wıttgensteın’ın felsefesinde iki ayrı ben bulunmakta. Bunu fark etmeliyiz
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önce. ‘’Dilimin sınırları dünyamın sınırları’’ meşhur önermesi ile dünya dışına çıkmayı
yasaklıyor ama benim dünyam biricik dünyam anlayışı ile de dünyanın içini aydınlık
görebilmek için dünyanın dışından dünyaya bakmak istediğini anlıyoruz. Yani dünyanın
dışından dünyaya bakan bakış ile bir dünya kurmak istiyor. Bu bakışı da kazandığı
ebedi bakış sayesinde gerçekleştirebiliyor. Yani yazar anlatıcının içine girmeden önce
dışarıyı tamamen bilecek bunu bilen olarak tekrar içeri girip anlatacaktır. Bir iç mekân
romanı dış mekâna hâkim olmadan yapılmamalıdır. Dışarıyı bilen birisi olarak içeriye
bakmak, sonsuz ebedi bakış ile olur bu da derin bir tefekkür demektir. İşte bu teknik
sayesinde aslında büyük eserlerde kendi hâlinde bir iç deneyimin anlatıldığını değil
derin bir tefekkürün sonuçlarının anlatıldığını düşünüyoruz.
İkinci yakaladıkları kural ise birincisinden bağımsız olmayan terkip meselesidir.
Hep bir birliği yakalamaya çalışmışlar ve ele aldıkları materyallerde eser de kendisi için
değil kendisi olarak var olmuştur. Sanat mesela sanat için ele alınıp kendisi içi
kullanıldığı zaman, sadece kendisine kalıyor. O açılımı yakalayamıyor. Çükü kendinden
çıkamıyor, başkasına ulaşamıyor. Başkasına ulaşması için kendisinden çıkması kendisi
olarak bir şeye katılması gerekiyor bu yüzden de bir birliğin parçası olduğu zaman
aslında tam da kıvamında olması gerektiği gibi oluyor. Mesela Tanpınar Huzur’da, aşk
tabiat ve musiki birliğini kurmaya çalışıyor. Bunu hem metni oluştururken sağlamaya
çalışıyor. Hem de metnin içine olmak sadece Nuran’ı sevmekten ibaret değildir,
olmanın bir parçasıdır Nuran’ı sevmek diyerek yerleştiriyor. Yani terkibi kurarak
huzura erişmeyi tavsiye ediyor. Ve bu tavsiyeyi kendisi metin yazarken de kullanıyor.
Aynı şekilde mesela Leyla ile Mecnun bir klasiktir, tükenmeyen klasiktir. Çünkü orada
tek Leyla’ya olan âşk yoktur Leyla büyük âşkın bir parçasıdır. Yani bir şeylerin,
öznelerin aynı anda bir parça olarak daha büyük bir özne oluşturuyor olmaları eserleri
177

derinleştiriyor. Aynı şekilde Shakespeare’nin eserlerinde de, bir birliğin hayat ile ya da
aile değerleri ile mutabakatın kurulduğunu görüyoruz. Büyük iddialı kendinde aykırı bir
durum sergilemiyor asla Shakespeare aksine olması gereken hali öğütlüyor nasihat
veriyor, ümitlendiriyor. Yani sanatı kendisi olarak değil hayatın bir parçası olarak kabul
ediyor ve terkibi kurmaya çalışıyor. Paul Valery

Sanatsal gözlem neredeyse mistik bir derinlik kazanabilir. Değdiği
nesneler adlarını yitirir. Işık ve gölge çok özel sistemler oluşturur,
kendilerine özgü sorular ortaya atar. Hiçbir bilime dayanmayan,
hiçbirpratikten türetilmemiş sorulardır bunlar. Varoluş ve
değerlerlerini yalnızca, onları algılamayan, onları kendi benliğinde
uyandırmaya yazgılı birinin ruhu, gözü ve eli arasındaki çok özel
uyumda bulur212

Sözleri ile el, göz arasındaki işbirliğini takdir ederek birliğe olan vurgusundan
bir parça sunmuş olabiliriz.
Çıkarttığımız sonuç şudur: felsefe ve müzik de kendisi için olarak değil kendisi
olarak daha büyük bir özneyi kurmak için birer parça özneler olarak ele alındıkları
zaman ‘ol-‘uyorlar. Ve olmuş eserlerde bu yüzden okuyucuya aynı hazzı sunuyor.
Çünkü hepsi bir birliği kendi içinde kurarken aynı zaman da kendileri olarak da başka
bir birliğin parçası olduklarını kabul ediyorlar.
Sanat kendisi olarak bütüne kalırsa terkip hazırlanır ve huzur sağlanır.

212

Walter, Son Bakışta Aşk, s. 99.
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aslında

bir

çalışmaya

yeni

başlayabildiğimizi görüyoruz. Büyük edebiyat eserlerini kavrayabilmek için daha fazla
kapsamlı olmak gerektiği kanaatine vardık. Bir Tanpınar şiirini yorumlayabilmek,
derinliğini görebilmek için, en azından kendi derinliğimizi de arttırmalıyız. O yüzden
bizim yaptığımız yorumların hepsi birer aşırı yorum olmakla birlikte yüzeysel
yaklaşımlardır. Ama bu tarz bir mevzuda derine inmek zaten çok kolay bir eylem
değildir. Çünkü karşımızda bir ‘’Sanat‘’ sorunu bulunmaktadır.
Büyük sanatkârların eserleri karşısında nasıl olurda aynı hissi duyarız, ya da
birilerini daha çok severiz sorusu bize sanat meselesinde varoluşsal bir açılımın
olabileceğini, usta sanatkârların ustalaşmak adına yakaladıkları ortak bir nokta
olabileceğini düşündürttü. Bu püf noktayı bulabilmek için, önce eserlerdeki unsurları
kavramamız gerektiğini düşündük. Birbirinden ayrılamaz üçlü; edebiyat, toplum ve
hayat kavramlarının bizi bir takım portrevari varlıkların karşısına çıkarttığını gördük.
Karşısında durduğumuz varlığı tanımlamak için ilk başta portre meselesini ele alsakta,
en başından portrelerin mevcutluğu konusunda kesin bir hükümle yola çıkmadık. Bu
yüzden çalışma serüvenimiz, her bölümde bir “acaba” sorusu ile başlayıp, başka bir
“acaba” sorusu ile devam etti.
Edebiyat, hayat ve toplum üçlüsünün bize sunduğu portreleri en iyi
görebileceğimiz yer olarak Benjamin’in tavsiyeleri ile romanları seçtik. Ve ilk önce
romanlar üzerindeki portreleri, portre olabilecek temaları bir çatı altında topladık. Daha
sonra ise bu porte demek ile dememek arasında kaldığımız karakterlerin inşa edilirken
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hangi temel üzerine inşa edilebilmiş olabilecekleri sorusu ile karşılaştık. Metinlerdeki
varlıkların derinliklerini çözümleyerek, kendilerine daha fazla nüfuz edebileceğimiz
görüşü ile böyle bir işe kalkıştık. Ama bir edebiyat metninin ya da sanat eserinin
derinlikleri nasıl çözümlenebilir? Veyahut bu çözümleme eylemi, nasıl yorum olmaktan
ayırt edilebilir? Bu noktada kendimize bir çözüm önerisi bulamadık ve aşırı yoruma izin
verecek şekilde metin tahlilleri yaparak, metinlerin içine girmeye çalıştık.
Bu niyetle ilk bölümde portre meselesini ele aldık. Ve portreleşmenin ne zaman
sanatkârca olabileceğini sorguladık. Tanpınar üzerinden ise onun külliyatından kimi
unsurları seçerek, ilgili olduklarını düşündüklerimizi belli çatılar altında topladık. Ve
nihayetinde Tanpınar’ın belli kalıplar kullandığını ama bu kalıpları hep kendi eli ile
kendine özgü hâle getirerek yeni bir üretim verdiği kanaatine erdik. Kanaat böyle
olunca usta sanatkârların portreleri nihayetinde kendilerine aitse, bu püf nokta daha da
mı derinde bir yerdedir diyerek, tam da portre diyemediğimiz ama anlaşılırlık açısından
portre başlığı altında bıraktığımız unsurlarla beraber daha derine inerek edebiyat ve
diğer disipler arası münasebete yaklaştık.
Tanpınar’ın metinlerine açık yapıt muamelesi yaparak aşırı yorum yapma
hakkını kendimizde bulduk. Huzur romanını ve öykülerini değişik platformlarda ele
aldık. Tanpınar bugün hala aşılamayan Turan Alptekin’in tabiri ile “bir kelimesinin bile
israf edilmemesi gereken” sanatkârdır. Biz de birçok kelimesini israf etsek de, kısmi
olarak kimi eserleri üzerinden edebiyat ve diğer disiplinler arası irtibatı incelemeye
çalıştık.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinlerine yaklaşırken aslında nasıl bir yöntem
izleyeceğimizi yine Tanpınar’dan öğrendik. Bizim Tanpınar için hazırlamak istediğimiz
çalışmanın olabilecek en derli toplu örneğini kendisi hocası Yahya Kemal için
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hazırlamıştır. Tanpınar’ın çalışmasından bir sanatkârın düşünce dünyasına ulaşmak için
yapmamız gereken şeylerden öğrendiklerimiz şunlardır:
Öncelikle Tanpınar’a göre bir yazarın çocuk yaşta annesini yitirmiş olması
önemli bir vakıadır. Bu noktayı dikkatten kaçırmamız gerektiğini söyler. Tanpınar
kendisi de çocuk yaşta annesini kaybetmiş bir yazar olduğu için bir nevi ileri de
kendisini çalışmak isteyenlere yol göstermiştir. Tabi bu bilgi ile beraber, Yahya
Kemal’in şiirlerinde apollon-dizonizyak tartışmalarını görmesi, Mehlika Sultan şiirini
Gaston Bachelard ile beraber okuması vs. bunların hep bizim gibi kendisini araştırmaya
niyet eden kişiler açısından yol gösterici olduğu kanaatindeyiz. O yüzden Tanpınar’ın
metin çözümlemesini yapmak için kütüphanesini, Yahya Kemal ile olan irtibatına da
yer ayırmayı doğru gördük. Bu çalışmaların ardından metinleri ile daha da yakından bir
uğraşa başladık.
Peki Tanpınar’ın sanatkar boyutunu gösterebilmek için edebiyat metinlerinin
derinliklerinde diğer disiplinleri görmek ne kadar yeterli bir çalışma oldu? Edebiyat
metinlerinin derinlerine inmeye çalışmak bizlere iyi edebiyat eserlerinin öyle salt bir
ilhamdan kaynaklanmadığını gösterdi.

Yoğun bir çalışma ile gelen bilgi ve onun

üzerine yoğunlaşılan akıl yürütme sonucu gerçekleştiğine kanat getirdik. İyi edebiyat
eserleri oluşturulurken diğer disiplinlerle iyi bir mecz çalışması yapıldığı görmemiz
meseleyi kapatmak yerine yeni bir boyutta tekrar açarak sundu karşımıza.
Kemâle ermiş, evrenselliği sağlamış sanat eserlerinde oluşturulmuş bir ‘’terra
ingocnita” özelliği vardı. Ve bunu sağlayan sadece disiplinler arası irtibatta bulunulmuş
olması olabilir mi? Disiplinler arası, ya da metinler arası irtibatlanma, ortaya çıkan
eserlerin varlığını bu irtibatlanmaya borçlu olabileceği şeklinde bir kanaat
oluşturulmasına sebebiyet veriyor ve böylece eserler, etkilenmek ve etkilenmekten
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kaçmak hadiseleri sayesinde meydana gelmiş gibi algılanabiliyor.

Ama Tanpınar

örneği üzerinden yaptığımız çalışmada acaba gerçek bir deruniliği anlatmak için bu
şekilde yorum yapmak ne kadar yeterlidir diye sorduk?

Tanpınar’ın derinliğinde

kaybolduğumuz zaman, etkilenmeden bağımsız olamayan ama etkilenmeden de ibaret
olamayacak bir durum olduğunu fark ettik. Nasıl oluyorsa bir şekilde alınan parçaların
bir araya getirilmesi sonucu yeni şeyler üretiliyordu. Mütefekkirlerin üretimi, Gestatlt
teorisinin dediği gibi parçaların toplamından daha fazla bir şey ortaya çıkartıyordu.
Derin eserleri derin kılan derunlaşmış insanlar olduğunu tespit ettikten sonra aslında
karşımızda bir sanat âlemi ve bir sanat sorunu olduğunu fark ettik.
Bu çalışma ile Tanpınar’ın derinlerinin nelerle okunabilecek kadar zengin
olduğunu gösterdik. Ama o zaman da Tanpınar’ın mahareti bu bildikleriymiş gibi bir
algı oluşur diye çekindik. Bu yüzden biz bu cevapla yetinemedik, bizim görmek
istediğimiz tabloda hala eksiklik vardı. O yüzden unsurlarını ve bu unsurlarının
derinlerinde neler olabileceği hakkında yoğunlaşmış birileri olarak tekrar Tanpınar’a
baktık. Onun özelliğinin özümseyerek aşmak olduğunu gördük. Tanpınar bir deryadır,
ve onda farklı suların görülmesi yine onun deryalığının bir kanıtıdır. Her yeni okuma ile
de derya tekrar alevlenir. Türk düşünce ve edebiyat tarihinin Kıta Avrupası felsefesini
romanlarına şiirlerine güzel uyarlamakta başarılı olan, hem de milli mefkureden
benlikten kopmayan büyük düşünürüdür Tanpınar.
Tanpınar düstur olarak koparmayı, ayırmayı değil, buluşturmayı seçer. Ama bu
buluşturma sentez yakıştırması yapılacak kadar basit bir uğraş değildir. Bu öyle bir
buluşmadır ki adeta kaynaşmaktır. Özümsendiği için, iki ayrı şey görülmez. Sentez ise
iki ayrı şeyin birleşimidir. Özümsendiği zamansa yeni mesele veyahut varlık tek vucut
olarak karşımızda durur. Tanpınar bu özümsemedeki marifetine sahip olduğu için, onun
182

okuduğu bütün kaynakları okuyup, bütün bilgi birikimine sahip olan birisi eline kağıdı
kalemi aldığı zaman Huzur romanını yazamaz. Çünkü Huzur romanında ve diğer
eserlerinde bir zihnin tüm bilgileri ile yeni bir yöntem, yeni bir algılama biçimi, tarif
edemediğimiz kadar yeni olan bir buluş gerçekleşmiştir. Bu yüzden Tanpınar olmadan
Huzur, Shakespeare olmadan Hamlet yazılamaz kanaatimize göre. Büyük ustalar, dahi
sanatkârlar, zihinlerini son raddeye vardırarak bir bilgi dükkânı olmaktan öteye geçmiş
ve tefekkür de kendilerini bir merhaleye gelene kadar zorlamışlardır. O merhale işte
kemâl noktasıdır. Oradan artık meseler, toplum ve hayat daha farklı bir bakış açısı ile
kavranır. Bu yüzden ne kadar basit aslında dediğimiz çok şey bir roman köşesinde bir
karakterin sözleri ile durmadığımız sürece aklımıza gelmez. Sanatkârları kemâle erdiren
en önemli şey ayrıştırmamak, özümsemek, içeriyi tüm dışarıdan görünürlüğü ile
kavramanın bir başka gerektirdiği şey, terkiptir.
Tanpınar’ın eserlerinde terkibi görmek için önce boşlukta gördüğümüzün ne
olduğunun arayışına girmiş olmamız gerekir. Biz bu çalışmamızda Tanpınar’ın sadece
Bergson bağlamında okunmasına itiraz ettik. Tanpınar’ın Bergsonla beraber okunması
kesinlikle çok başarılı bir çalışmadır. Lâkin Tanpınar sadece Bergson’dan ibaret
değildir. Tanpınar’ın eserlerinde Badiou’nun dediği gibi bir boşluğu gördük ve bu
boşluğun peşine düştük. Bu boşlukta olan bir şey vardı. Bize bunu görme imkânı açansa
Tanpınarîn metninin bir açık yapıt olmasıdır. Bir metin ne kadar zengin oluşturulursa o
kadar açık olabilir kanaatindeyiz. Tanpınar’ın metinleri de aşırı yorumlamaya
açıklığından ötürü zengin bir içeriğe sahiptir. Bu yüzden onun zenginliğini göstermeye
çalıştık. Farklı okumaya açık olması metnin gücünden kaynaklanır. Tanpınar’da farklı
okumalar yapabiliyor olmamızda onu sadece Bergson bağlamında okuyarak
kısıtlamamız gerektiği sonucuna vardık. Adorno’nun Dostoyevski’ye lütfettiği övgüleri
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de Tanpınar’a neden etmeyelim diye düşündük. Tabpınar’da gördüğümüz maharetide
işte terkibi kurmak olarak adlandırdık.
Tapınar’da kasıtlı olarak terkibi kurma çabası olduğunu görürüz. Zaten hep bir
ikiliklerle savaş verir terkibi kuramaya çalışır. Terkibi kurmak, bir olmaktır. Bir
olmak’ta aslında olmaktır. Yani Shakespeare’nin dediği olmak ya da olmamak meselesi
ile uğraşıp ‘olmak’ gerektiğine kanaat getirmiş. Hep olmaya ve oldurmaya çalışmıştır
metinlerinde. Çünkü huzur oluştadır. İkiliklerle dolu bir şey ise tam olamaz ve huzura
kavuşamaz. Ama sanatın karşısında mest olmamız için ondan o huzur taşıran hissi
almalıyız. Bunun için de sanat bir terkibin ürünü olmalı ve terkib edilerek oluşmuş bir
bütün olmalıdır. Çünkü ‘’terkipte huzur vardır. ‘’
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EK 1
MEHLİKA SULTAN
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
Gece şehrin kapısından çıktı:
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
Kara sevdalı birer âşıktı.
Bir hayâlet gibi dünya güzeli
Girdiğinden beri rü'yâlarına;
Hepsi meshûr, o muammâ güzeli
Gittiler görmeye Kaf dağlarına.
Hepsi, sırtında aba, günlerce
Gittiler içleri hicranla dolu;
Her günün ufkunu sardıkça gece
Dediler: ''Belki bu son akşamdır''
Bu emel gurbetinin yoktur ucu;
Daimâ yollar uzar, kalp üzülür:
Ömrü oldukça yürür her yolcu,
Varmadan menzile bir yerde ölür.
Mehlika'nın kara sevdalıları
Vardılar çıkrığı yok bir kuyuya,
Mehlika'nın kara sevdalıları
Baktılar korkulu gözlerle suya.
Gördüler: ''Aynada bir gizli cihân..
Ufku çepçevre ölüm servileri.....''
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Sandılar doğdu içinden bir ân
O, uzun gözlü, uzun saçlı peri.
Bu hâzin yolcuların en küçüğü
Bir zaman baktı o viran kuyuya.
Ve neden sonra gümüş bir yüzüğü
Parmağından sıyırıp attı suya.
Su çekilmiş gibi rü'yâ oldu!..
Erdiler yolculuğun son demine;
Bir hayâl âlemi peydâ oldu
Göçtüler hep o hayâl âlemine.
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
Seneler geçti, henüz gelmediler;
Mehlika Sultan'a âşık yedi genç
Oradan gelmeyecekmiş dediler!..

Yahya Kemal Beyatlı
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EK 2
İthâf .
Fer almışken tulû-ı kibriyâdan
Bu gün bî-vâye kalmış her ziyâdan
Bu mülkün farkı yok bir tengnâdan
Niçin nûr inmiyor artık semâdan?
Bu şek bağrımda her gün gâh ü bî-gâh
Dolaştım “Hû! ” deyüp dergâh dergâh
Ümid ettim ki bir pîr-i dil-âgâh
Desün “Destûr! ” mihrâb-ı hafâdan
Abâ var post var meydanda er yok
Horâsân erlerinden bir haber yok
Uzun yollarda durdum hiç eser yok
Diyâr-ı Rûm’a gelmiş evliyâdan
Tecellîgâh iken binlerce rinde
Melâmet söndü Şark’ın her yerinde
Bu devrin gerçi son sohbetlerinde
Nefes’ler dinledik sâz-ı Rızâ’dan
O yerler işte Bağdat işte Âmid
Bugün her şûleden mahrûm câmid
O yerlerden gelen son yolcu Hâmid
Haberdâr olmaz olmuş mâverâdan
Bu manzûmenle ey üstâd-ı hoşkâm
Ali’den doldurup iksîr-i ilhâm
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Leb-i uşşâka sundun öyle bir câm
Ki yoğrulmuş türâb-ı Kerbelâ’dan .
EK 3
NE İÇİNDEYİM ZAMANIN
Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.
Bir garip rüya rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil,
Rüzgarda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil.
Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen;
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.
Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim,
Mavi, masmavi bir ışık
Ortasında yüzmekteyim.

Ahmet Hamdi TANPINAR
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EK 4

Nazar
Gece, Leyla'yı ayın on dördü
Koyda tenha yıkanırken gördü.
"Kız vücudun ne güzel böyle açık!
Kız yakından göreyim sahile çık!"
Baktı etrafına ürkek, ürkek
Dedi:"Tenhada bu ses nolsa gerek?"
"Kız vücudun sarı güller gibi ter!
Çık sudan kendini üryan göster!"
Aranırken ayın olgun sesini,
Soğuk ay öptü beyaz ensesini,
Sardı her uzvunu bir ince sızı;
Bu öpüş gül gibi soldurdu kızı.
Soldu, günden güne sessiz, soldu!
Dediler hep: "Kıza bir hal oldu!"
Ta içindendi gelen hıçkırığı,
Kalbinin vardı derin bir kırığı.
Yattı, bir ses duyuyormuş gibi lal.
Yattı, aylarca devam etti bu hal.
Sindi simasına akşam hüznü,
Böyle yastıkta görenler yüzünü,
Avuturlarken uzun sözlerle,
O susup baktı derin gözlerle,
Evi rüzgar gibi bir sır gezdi,
Herkes endişeli bir şey sezdi.
Bir sabah söyledi son sozlerini,
Yumdu dünyaya ela gözlerini;
Koptu evden acı bir vaveyla,
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Odalar inledi: "Leyla! Leyla!"
Geldi koy kızları, el bağladılar...
Diz çöküp ağladılar, ağladılar!
Nice günler bu seametli ölüm,
Oldu çok kimseye bir gizli düğüm;
Nice günler bakarak dalgalar,
Dediler: "Uğradı Leyla nazara!"
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EK 5

LEYLA
Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm
Derdini ağlarken yanan bir muma;
İpek saçlarını elimle ördüm,
Ve bir kemend gibi taktım boynuma
Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm.
Leyla...Ela gözlü bir çöl ahusu
Saçları bahtından daha siyahtır.
Kurmuş diye sevda yolunda pusu
Döktüğü gözyaşı, çektiği ahdır.
Leyla...Ela gözlü bir çöl ahusu.

Bir damla inciydi kirpiklerinde,
Aşkın ızdırapla dolu rüyası
Bir başka güzellik var kederinde
Bir başka alem ki ruhunun yası
Sessiz incileşir kirpiklerinde.
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