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Sunuş

Türk düşüncesinin önemli köşe taşlarından biri olan Ah-
met Hamdi Tanpınar, hem kültürel birikimimize olan hassasi-
yetiyle hem de edebi kişiliği ile her dönemde derin etkiler bıra-
kan bir şahsiyettir. Kaleme aldığı romanlar, edebi çalışmaları ve 
çevirileri ile birçok esere imza atmıştır. Kültürümüzün özüne id-
rak etmede Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bize çizmiş olduğu ufuk 
yadsınmayacak derecede mühimdir.

Düşünce dünyamıza ve edebiyatımıza vermiş olduğu eser-
ler ile geniş bir ufuk sağlayan Tanpınar’ı vefatının 60. yıl dönü-
münde düzenlemiş olduğumuz bilgi şöleni ile anıyoruz. Bilgi 
şöleni kapsamında Tanpınar’ın hayatı, fikirleri ve düşüne dün-
yamızda yaptığı etkiler ele alınmıştır. Birbirinden kıymetli hoca-
larımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bilgi şölenimizde ede-
biyattan felsefeye, sosyolojiden tarihe birçok farklı perspektif ile 
Tanpınar düşüncesi ele alınmış ve metinleşmiştir.

Bilgi şölenimizin neticesinde ortaya çıkan bu kitap vesi-
lesiyle öncelikle bu konuda bize destek veren Türkiye Yazarlar 
Birliği’ne ve katılım sağlayıp fikirleriyle bizleri aydınlatan tüm 
hocalarımıza teşekkürü bir borç bilirim.
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ÖnSÖz

1901-1962 yılları arasında yaşamış olan Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın vefatının altmışıncı sene-i devriyesini idrak etmek-
teyiz. Şair, akademisyen ve edebiyat tarihçisi olmasının yanı sıra 
siyasetle de ilgilenen Tanpınar hayatın farklı ama birbirini ta-
mamlayan mecralarında aktif olarak yer almıştır. Bu minvalde, 
güçlü bir kalem sahibi olan Tanpınar, şiir, deneme, edebiyat ta-
rihi, roman ve hikâye gibi farklı edebi türlerde de eserler vermiş-
tir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur, On Dokuzuncu Asır 
Türk Edebiyat Tarihi gibi birçok kıymetli eseri edebiyat ve aka-
demi dünyasına kazandırmıştır.

Böylesine önemli vasıflara haiz olan bir ismi anmak ve an-
lamak da son derece önemlidir. Bu doğrultuda, Türkiye Yazar-
lar Birliği ve Bursa Yıldırım Belediyesi ortaklığında 14-15 Ocak 
2022 tarihleri arasında Türkiye’nin farklı yerlerinden katılımcı-
larla Yıldırım Belediyesinin ev sahipliğinde bilgi şöleni tertip 
edilmiştir. Elinizdeki eser iki gün süren bu bilgi şöleninde su-
nulmuş olan bildirilerin kitap şeklinde bir araya getirilmiş ha-
lidir. Bu bağlamda Tanpınar’ı farklı veçheleri ile daha iyi anla-
mak ve konunun uzmanları ile tartışma imkânı veren bu bilgi 
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şöleni ile Tanpınar konu ve tema sınırlaması olmaksızın farklı 
disiplinlerden araştırmacıların kıymetli çalışmaları ile derinleme-
sine ele alınmıştır. Ayrıca yazarların APA6 ve Chicago tarzı gibi 
farklı atıf sistemlerini kullanmalarına imkan verilerek yazarların 
sözlü olduğu gibi yazılı olarak da istedikleri şekilde kendilerini 
ifade etmelerine zemin hazırlanmıştır. Bu kitapta bölüm başlık-
ları olarak da takip edilmiş olan Tanpınar’da Kültür, Gelenek ve 
Modernleşme, Tanpınar’da Deneme ve Roman, Tanpınar ve Şiir, 
Tanpınar’ı Farklı İsimler Üzerinden Okumak, Tanpınar’da Şehir 
ve Mekân, Tanpınar ve Sinema konuları incelenmiştir.

60 Yıl Sonra Bursa’da Tanpınar Zamanı Bilgi Şöleninde su-
nulan bildirilerin birer kitap bölümüne dönüştürülerek vücuda 
getirilmiş olan bu kitapta çok değerli bilim insanların, araştır-
macı ve yazarların katkıları bulunmaktadır. Bu katkılarından do-
layı öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı D. Mehmet 
Doğan beye, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı ve Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a, 
gerek bilgi şölenine ev sahipliği yapan ve gerekse de bu kitabın 
Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından yayımlanmasını sağlayan 
Bursa Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz beye ve Yıldı-
rım Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Taştekin beye ve tabii 
ki kitaba bölümleriyle katkıda bulunan tüm yazarlara teşekkür 
ederiz. Bu kitabın Ahmet Hamdi Tanpınar’ın daha iyi anlaşıl-
masına katkıda bulunmasını temenni eder saygılar sunarız.

Editörün Notu
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Sunuş Yazıları

d. Mehmet doğan 
(Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı)

“Adımızı soran, arayan var mı?”
* * *

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Selâm olsun” şiirinin son mıs-
raıdır bu.

Şiir daha isminden başlayarak bize Yûnus Emre’nin bir şi-
irini hatırlatır:

Bu dünyadan gider olduk kalanlara selâm olsun 
Bizim için hayır dua kılanlara selâm olsun

Tanpınar’ın şiiri şöyle başlar: “Selâm olsun bizden güzel 
dünyaya.”

Yûnus geride kalanlara, ibret kastıyla seslenirken, Tanpınar 
dünyaya seslenir ve şiirinde dünyevilik kendini gösterir:
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Bahçelerde hâlâ güller açar mı? 
Selâm olsun sonsuz güneşe aya 
Işıklar, gölgeler suda oynar mı? 
Hepsi de güzeldi, kar, tipi, fırtına 
Günlerin geçişi ardı ardına…

Yûnus’un şiirinde dünyaya özlem yoktur, fakat son mısrada…
fâniler dünyasına seslenerek şiirini bitirir:

Miskîn Yûnus söyler sözi kan yaşıla toldı gözi 
Bilmeyen ne bilsün bizi bilenlere selâm olsun

Ebediyet âleminden konuşan Yûnus’un fâni âlemdekiler ta-
rafından bilinme arzusu bu son mısralarda ortaya konulur. Bu 
noktada iki şiiri arasında bir müştereklik görülebilir:

Dönmeyen gemiler olduk açıktan 
Adımızı soran, arayan var mı?

Tanpınar’ın bu şiiri bir bedbinlik anında yazdığını düşü-
nebiliriz. Dünyanın güzelliklerine veda edecektir ve arkasından 
onu bilenler, hatırlayanlar olmayacaktır. Oysa kendince mühim 
ve büyük işler yapmıştır. 60 yaşında dünyaya veda ederken şiir-
leri bir tarafa hikâye kitapları, romanlar, incelemeler ve 19. Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi gibi orijinalliğinden şüphe edilmeyecek 
eserler ortaya koymuştur. Buna rağmen sağlığında gereken ilgiyi 
görmemiş, romanları ya tefrika halinde gazete sayfalarında unu-
tulmuş, ya da yıllarca tek baskıda kalmıştır. Ben Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü’nün 1961’de yapılan ilk baskısını 1970’lerde almış 
ve Tarih Kurumu’nda çalışırken okumaya başladığım bu roma-
nın içinde bulunduğum kurumu anlatan bir eser olduğunu dü-
şünmüşümdür!

Tanpınar elbette çok yönlü bir edebiyat ve sanat adamı. Fa-
kat onun en çok şiiri ve mûsıkîyi mühimsediğini görürüz.
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Şiir söz sanatının zirvesidir. “Belki bir bakıma tek millî sa-
nat şiirdir” der. “Şiir bir iç kale sanatıdır.” “Yalnız şiirdir ki ya-
zıldığı dilin malıdır.”

“Şiirin güzel sanatlar içinde garip bir talihi vardır. Örgüsünü 
veren malzeme -yani lisan- itibarıyle hemen herkes için olan bu 
sanat, gene bu yüzden hudutları en dar olan sanattır.”

Tanpınar, güzel sanatlardan resmi, heykeli, mimariyi orta-
dan biraz üstün zekânın kavrayabildiğini, anlaşılması için hususî 
bilgiye az çok muhtaç olan mûsıkînin bile, hiç olmazsa bir me-
deniyetin zevk çerçevesi içinde, dinleme kabiliyetinden başka 
bir vasıtaya muhtaç olmadan tadıldığını belirtir. “Şirden gayri 
söz sanatları da az çok böyledir. Yazıldıkları dilden gayri dillere 
tercümeleri mümkündür.” Şiir ise tercüme edilemez. “Yaşadığı 
memleketin dışında şöhret yapan tek şair yoktur.”

Bu Avrupa’da mümkündür, entelektüel Avrupa 16. Asırdan 
beri tek aile gibi yaşadığı için şiirde kolayca dünya ölçüsünde şöh-
ret kurulabiliyor. “Eskiden bizde de böyle idi…Onun için eski 
medeniyetin müşterek malı olan şöhretlerimiz vardı.”

“Şiirde dil her şeydir. Dili kaçıran insanı da yakalayamaz. O 
(Yahya Kemal) Türkçeyi buldu ve bulduğu bu türkçe ile en mu-
asır şiirlerden birini vücuda getirdi.”

“Türk şiirinin, Türk edebiyatının belli başlı meselesi dil 
meselesidir. Gençler yeni bir kelime fetişizmine düştüler ve ye-
niliği kayıtsız şartsız kabul etmeyi ihtiyarlamamanın tek çaresi 
gibi gören yaşlılar da bundan pek hoşlanıyorlar. Bu yüzden hiç-
bir milletin tarihinde görülmemiş bir anarşinin içindeyiz. Bittabiî 
burada dilin yenileşmesi aleyhinde bulunmuyorum. Fakat halk 
kaynağından uzaklaştığımızı hatta bu kaynağı yanlış tefsir ettiği-
mizi, yeni zümre dili kurduğumuzu ve hayatın kendisi olan dilin 
karşısında çok dimağî kaldığımızı söylemek istiyorum.”
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Tanpınar’ın eserlerinde mûsıkî geniş yer tutar. Mahur Beste ve 
Huzur romanlarında bu çok bariz şekilde görülür. Tanpınar Hu-
zur için “Romanın asıl kahramanı İstanbul ve mûsıkîmizdir” der.

Büyük garp mûsıkîsinin yanına konulabilecek yegâne bü-
yük mûsıkîye sahip olmamıza rağmen, bundan haberdar değil-
miş gibi gözükmekte ısrarlı olduğumuzu söyler.

Itri’nin, İsmail Dede’nin, bir Bekir Ağa’nın eserleri etrafı-
mızda nağmenin, ilahî cezbenin, ruhtan süzülmüş, sahih hakikat-
lerin kapalı bahçeleri gibi yüzmektedir. Bu bahçelere girsek, yani 
mûsıkîmizin farkına varsak, her şey değişecektir. Fakat bunu bu-
günkü Avrupalı kimliğimizle yapmamız lâzımdır. “Çünkü şarklı 
benlik, bu eserlerden bizim bugün anlayacağımız şeyleri anlayamaz.”

Bu mûsikiyi ve klasik sanatlarımızı medeniyetimizin, kültü-
rümüzün tabiiliği içinde geliştirmişizdir. Eskiler bu tabiiliğin dı-
şına çıkarak mûsıkîmizi anlayamazlar. “Onun için mesela Dede 
Efendi’nin herhangi bir bestesi onun hayatına (ait) olan bir akide-
nin bir parçası idi, keza Fuzulî evliyaullahtan bir zattı ve Mevlâna 
şiir yazmaz, bir takım tasavvufî hakikatleri tebliğ ederdi.”

“Emin olalım ki, bu eserlerin yarım aydınlığında bizim en 
küçük çığlığımıza cevap vermeye hazır olan binlerce ruh vardır. 
Memleketimizin her tarafında harsımızın her köşesinde nefha 
nefha ruh esiyor. Dünküler bunu göremezlerdi. Çünkü onlar bu 
eserlerin hiçbir değişikliksiz, binaenaleyh şuursuz devamıydılar.”

“Hulâsa bizden evvel gelenler asil bir sabır ve civanmert bir 
feragatle, kâinat görüşlerinin müsaade ettiği bir kemâl anlayı-
şıyla asırlarca çalışarak bir güzellik âlemi yaptılar. Bu âlemi sev-
mek ve tanımak kendi kanımızın tecrübeleriyle kendimizi zen-
ginleştirmektir.”

Tanpınar’ın Huzur romanında, bir meşk silsilesinin tem-
silcisi olan ünlü neyzen Emin Dede ve talebesi Ressam Cemil 
(Halil Dikmen) de vardır.
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Tanpınar “Sahnenin Dışındakiler” romanında İhsan’ı şöyle 
söyletir: Mûsıkî düşünceyi değil, nabzı idare etmektedir. İnsanı-
mız ‘alaturka mûsıkî’ dedikleri acayip tokmakla dövüle dövüle’ 
şekillenmiştir ve bunun için halâ direnme gücü vardır.

Tanpınar Halil Dikmeni dinledikten sonra, “Halil, bu 
yaptığının ne kadar büyük bir iş olduğunu bilemezsin. Bununla 
Türkiye’yi yeniden inşa ediyorsun” der.

Sahnenin Dışındakiler’de Boğaz’da adeta bir mûsıkî mey-
dan muharebesi anlatılır.

“Çocukluğumda o kadar yekpâre şekilde bizim olan, bi-
zim zevkimizi veren Boğaziçi’nde şimdi birkaç ayrı mûsıkî bir-
den duyuluyordu.”

“Rum halkın bindikleri sandallardan kitara ve mandolin ses-
leri geliyordu. Kanlıca koyundan bir türlü çıkmayan genişçe bir 
istimbotta ise, Amerikan neferleri kendilerine balalayka çaldırıyor-
lardı. Bütün bu yabancı akisler bizi öldüresiye rahatsız ediyordu.”

“Bu nasıl oldu, ben de anlayamadım. Kanlıca koyundan, 
tam çıkmak üzere idik ki, Tevfik Bey birdenbire Yani’ye: ‘Dön! 
Dedi, şu heriflere bir ders verelim!’ Ve birdenbire denizin orta-
sından aya karşı bu toprakta, bu şehirde yaşayanların sesi, kendi 
medeniyetimizin sesi, en geniş şekilde yükseldi.”

“O anda, bütün Boğaz tepelerinin, Tevfik Bey’in okuduğu 
gazeli birbirine gönderdiği muhakkaktı.”

“İlk önce kitara ve mandolin sesleri sustu, sonra istimbotta-
kiler sustular, sonra bütün etraf sustu. Tevfik Bey’in sesi Boğaz’ı 
tek başına zaptetmişti. Tevfik Bey Yani’ye:

-Bebeğe çek! dedi.
“Halinde, malikânesinde isyan çıkmış da onu tenkil etmeğe 

gidiyormuş gibi bir eda vardı. Bebeğe doğru döndük. Fakat bu 



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

22

sefer tek sandal değildik. İstimbotun dışında bütün yoldaki san-
dallar bizimle beraberdi. Artık yanı başımızdan ayrılmayan bir 
sandaldaki tanbur, ud, keman, Tevfik Beyin emrine girmişti.”

“Bebek koyunda da aynı şey oldu. Yolda sadece Şakir Ağa’dan 
bir beste ile Hacı Arif Bey’in iki şarkısını söyliyen Tevfik Bey, 
körfeze girer girmez tekrar gazele başladı. Ve hemen arkasın-
dan halkımızın bütün hüzün ve hasretiyle dolu bir maya geldi.

“Tevfik beyin sesi Boğaz gecesinde (Oğul…Oğul..) diye sız-
lanırken biz Boğaz tepeleriyle Bingöl dağları öpüşüyor sanmış-
tık. Hepimiz galiba Yani ve İstratos da beraber ağlayabilirdik.”

“Fakat Tevfik bey coşmuştu. ‘Şimdi doğru eve…’ diyordu. 
Eğer bu gece bir zeybek oynamadan yatarsam hasta olurum.’ Ne-
redeyse az evvel tenkil ettiği, susturduğu sandalların içindekileri 
köşke davet edecekti.”

…
“Tevfik Beyin Boğaz sularını kendi zevkinin malikânesi ad-

dettiği aşikârdı. Orada kendi İstanbul efendisi zevkini ve kulak 
terbiyesini tırmalayan yabancı âhenkleri dinlemeyi aklı almı-
yordu. Bu yüzden pek haklı olarak güvendiği sesiyle onları sus-
turmak istemişti.”

“Selâm olsun” şiirine dönelim, Tanpınar’ın o yakıcı mısra-
ını hatırlayalım: “Adımızı soran, arayan var mı?”

Ahmet Hamdi Tanpınar, 60 yıl önce 24 Ocak 1962’de ve-
fat etti.

Yuvarlak hesap 60 yıllık ömründe dilimiz ve edebiyatımız 
için güzel ve büyük işler yaptı. Şaheser addedilmesi gereken ro-
manlar yazdı, “edebî” edebiyat tarihinde ve şehir edebiyatımızda 
gerçekten çığır açtı. Beş Şehir, onun Anadolu’da meydana getirdi-
ğimiz medeniyet terkibinin şiirli bir dille ifadesi olan ve mutlaka 
genç nesiller tarafından dikkatle okunması gereken bir eseridir. 
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Diyebiliriz ki, Beş Şehir bizde yaygın bir şehir edebiyatını doğu-
ran ana kitaptır. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, ilim ve edebiyat 
tarihimizde benzeri olmayan bir şaheserdir. Bugünün yeni Türk 
edebiyatı hocaları, onu okuyup talebelerine aktarıyor ve sevdi-
rebiliyorlarsa, gerçekten kendilerini huzur içinde hissedebilirler.

Tanpınar, edebiyatımızın öncelikle “şair” saydığı bir büyük 
isim. Şiirde, üstad addettiği Yahya Kemal’in yolundan gitmez. 
Meşhur Bursa’da Zaman şiiri hariç, Tanpınar, Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde estetik ve mitoloji derslerinden halefi olduğu 
Ahmet Haşim’in izindedir. Tıpkı Haşim’de olduğu gibi, Kü-
çük bir kitap teşkil eden şiirleri hakkıyla değerlendirilmiş değil-
dir. Tanpınar’ın ölümünden sonra daha çok hikâyeci ve romancı 
olarak tanınması böyle bir sonuç doğurmuş olabilir.

Sağlığında beklediği ilgiyi göremeyen Tanpınar, 1970’ler-
den itibaren tanınmaya, 1980’lerden itibaren de bazı kesimler 
tarafından keşfedilmeye başlanan bir yazarımızdır. Onun Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü romanı, bürokratik yapıları ince bir alay-
cılıkta ele alan bir dünya şaheseridir. Eğer Türkçe 20. yüzyılda 
dar bir alana hapsedilmese idi, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün 
bütün dünyanın tanıyıp değer verdiği bir eser olarak kabul gö-
receğinden şüphe edilmez.

Tanpınar’ın eserlerini okuyan bir kimsenin en fazla aklında 
kalacak olan ibare, “Devam ederek değişmek, değişerek de-
vam etmek”tir.

Tanpınar, unutulmadı. Bugünlerde onunla ilgili toplantılar 
yapılıyor. Burada yapılan “60 yıl sonra Bursa’da Tanpınar za-
manı” başlıklı toplantı çok anlamlı. Bursa elbette bizim için çok 
kıymetlidir. Osmanlının beşiğidir. Tanpınar’ın Bursa’da Zaman 
şiiri ile zihnimizin Bursasını inşa ettiğini unutmayalım. Bursa de-
nilince hatırımıza gelen isimlerin başında da Tanpınar gelir. Bu 
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yüzden Yıldırım Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği’nin müş-
tereken düzenlediği bu faaliyet her türlü takdirin üstündedir.

Türkiye Yazarlar Birliği, 1982’den beri çeşitli vesilelerle 
Tanpınar’ı anıyor. 1982 vefatının 20. Yılı idi. Doğumunun yü-
züncü yılında yine Bursa’da “Tanpınarla 100 yüze” bilgi şölenini 
yapmıştık. On yıl önce, vefatının 50. yılı dolayısıyla Ankara’da 
düzenlediğimiz bilgi şölenini de burada hatırlatmak isterim.
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SelaM OlSun  
Prof. dr. Musa kazım arıcan  

(Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı)  
(ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi rektörü)

Selâm olsun bizden güzel dünyaya 
Bahçelerde hâlâ güller açar mı? 
Selâm olsun sonsuz güneşe, aya 
Işıklar, gölgeler suda oynar mı?

Hepsi güzeldi kar, tipi, fırtına 
Günlerin geçişi ardı ardına. 
Hasretiz bir kanat şakırtısına 
Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?

Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan, 
Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan, 
Dönmeyen gemiler olduk açıktan, 
Adımızı soran, arayan var mı?... 
Ahmet Hamdi Tanpınar

Vefakâr Tanpınar dostları; ruhaniyetli şair Bursa’nın de-
ğerli insanları

Evet, merhum Tanpınar’ın adını soran, arayanlar var. Tür-
kiye Yazarlar Birliği 1980’lerden sonra yani kurulduğundan he-
men sonra Tanpınar’ı sormaya aramaya başladı.

1982’de ilk programlar icra edildi. 2001’de doğumunun 100. 
yılında Beş şehrinde şubelerinde Tanpınar arandı. En etkilisi yine 
Bursa’da icra edildi. 2012’de son vefat yılında Ankara’da arandı.

Değerli Tanpınar sevenleri, okuyucuları; 60. vefat yılında 
şair, romancı, deneme yazar, tenkitçi, edebiyat tarihçisi, fikir ve 
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sanat adamı Ahmet Hamdi Tanpınar’ı sormak ve aramak için 
bir aradayız.

Tanpınar’ın değeri ancak vefatından sonra anlaşılmıştır. Kı-
nından çıkan kılıcın keskinliğinin ve ihtisasının anlaşılması gibi; 
Tanpınar’da vefatıyla kınından çıkmış gibi ihtişamı anlaşılan fi-
kir ve sanat adamımızdır.

Çok nadir yönlü bir edebiyatçımızdır. Edebiyatın her tü-
ründe de öncüdür. Kendi tarzını oluşturmuştur. Şiir, deneme, 
hikâye, roman gibi her tür de şah eserler ortaya koymuştur.

Eserlerin her türünde edebiyat estetiği görülür. Zengin kül-
tür ve sanat birikimi ile okuyucusunu mest eder.

Pek az aydınımızda, Tanpınar’ın eski edebiyatımıza ve Batı 
edebiyatına; Türk ve Batı klasik musikisine; Batı resim ve hey-
kel sanatına vakufiyeti söz konusudur.

Tanpınar’ın belki de en özgün tarafı ve bugün onun daha 
iyi anlaşılıyor olmasının nedeni: fikirleridir. Yaşadığı dönemin, 
toplumun, memleketin meselelerini bir mütefekkir filozof eda-
sıyla tetkik etmiş ve bunu edebi bir estetik ile edebi eser fikirle-
rine büyük bir başarıyla aktarmış bir münevverdir.

Tanpınar mesleği gereği sadece edebiyat, sanat ve estetik ile 
ilgilenmemiş, dönemin siyaset, rejim, ekonomi gibi konularıyla 
da alakadar olmuş ve fikirlerini eserlerinde bir düşünür edasıyla 
ve zarafetle yazıya aktarmıştır. Bunu yer yer makalelerinde yer 
yer de roman ve hikayelerindeki kahramanlarının ağzındaki sa-
natkarane bir şekilde dile getirmiştir.

Tanpınar Batı ile Doğu arasındaki Türkiye’nin muhasebesini; 
edebiyat ile ortaya koyan en iyi bir mütefekkir ve münevverdir.

Onu bu bağlamda Yahya Kemal’siz anlamak mümkün değildir.
Batı’dan eve döndüğünde, Yahya Kemal’in en sadık öğren-

cisi ve takipçisi olmuştur.
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Bazı istisnalarıyla Tanpınar’ı, sürekli Batı ile Doğusu ılımlı 
terkibini arıyor olarak görüyoruz.

Tanzimatla başlayan Batı sempatisi hatta hayranlığı yanında 
kendi medeniyetimize tepkinin de başlangıcıdır.

Tanpınar bunu şöyle dile getirir: “Bütün bunlar olurken ya-
vaş yavaş eski hırsımızla olan rabıtaları kestik ve birdenbire kala-
balık bir cadde de hafızasını kaybetmiş bir adamın vaziyetinde 
kaldık. Yahut hiç olmazsa – belki kendimizle en fazla meşgul 
olduğumuz, eski mefahirimizi öğrenmeye en çok heves ettiği-
miz bir devirde- kendimizi eski manevi benliğimize karşı hiçbir 
sempati hissetmeyen yabancı ve dargın bir halet içinde gördük.

Bu anlamda Tanpınar’ın “Beş Şehri” medeniyetimizi savun-
mak için kaleme alınmış bir eser olarak görülebilir.

Tanpınar, adeta bir mütefekkir ve bir münevver olarak ma-
nevi benliğine yabancı ve dargın kalan bir nesli medeniyetiyle 
barıştırmaya çalışmaktadır. Onu bir medeniyet aydını/münevver 
bir medeniyet mütefekkiri/düşünürü olarak görebiliriz.

Eserlerinde, Tanpınar, yabancı kalınan medeniyetimizin 
özünü ayrıntılarıyla dile getirmeye çalışır.

Merhum Orhan Okay hocamızın üstadımızın ifadesiyle: 
“Bir yığın ayrıntısına (Beş Şehir) girdiği bu medeniyetin özünü, 
Tanpınar’ın bu eser de kullandığı kelimelerle ifade etmek gere-
kirse şu formülle karşılaşıyoruz. Selçuklu, Anadolu’yu şehir şe-
hir vatan yapmanın, yeni bir medeniyetin tohumlarını atmanın 
çağıdır, toprağın bin yılda bir millet yaratmasının başlangıcıdır. 
Osmanlı ise bizim Rönesansımızdır.”

Tanpınar, ölümünden kısa bir süre önce, bir radyo konuş-
masında (sohbet) karamsarlık içinde Türk toplumunun hala bu 
ikiliği yaşadığını şöyle dile getirir:
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“Bugün geçiş devrinde her şey bize biraz da tehditkar bir muamma 
çehresiyle geliyor. Tarihimizin acayip bir devrindeyiz. Bir buçuk asırdır 
süren bir medeniyet değiştirmenin neticesi olarak hayatımıza hakim 
olan ikilik her şeyi güçleştirdi. Kalbimizle düşüncemiz, iyi niyetle iti-
yatlarımız hep birbiriyle çarpışıyor. Sonra dikkat edin ki bu hadlerin 
kendileri de sabit değildir. Bende iyi niyet olan öbüründe itiyat, öbü-
ründe hisli olan bir başkasında aklın tek icabı. Belki de gelecek nesil-
ler için bugün yaşayanların en ayırıcı vasfı, bu devamlı çatışma olacak.”

Tanpınar bu konuşmayı 60 yıl önce yaptı. Batılılaşma seren-
camının 120. Cumhuriyetin ise 40. yılında yapıyor.

Ne yazık ki onun bir ferasetini görüyoruz. Hala aynı çatışma 
içinde olduğumuzu görüyoruz.

Tanpınar’a göre göre biz ne Doğuluyuz ne de Batılıyız. 
O, bir terkip sunar. Kendisi de bir terkibin insanıdır. Doğu ile 
Batı’nın terkibi. İki dünyanın dengeli bir şekilde mezcetmektir 
onun önerisi. Ancak bunu tarihte inşa ettiğimiz medeniyetin te-
melleri üzerinde yapmalıyız. İkilik değil terkip oluşturmalıyız.

Tanpınar, Türkiye’nin ikilikler, çatışmalar değil, farklılıkları 
ahenkli bir terkip içinde eritmek ve bu ideal doğrultusunda ne-
siller, gençler yetişmesini ister.

Günlüklerinin son sayfalarında milletinin dinine bağlı kal-
mak istediğini söyler:

“Allah’a inanıyorum. Fakat tam müslüman mıyım, bilmem. Fa-
kat anamın, babamın dininde ölmek isterim ve milletimin müslü-
man olduğunu unutmuyorum ve müslüman kalmasını istiyorum.”

Biz de amin diyoruz. Bir dua kabul ediyoruz Tanpınar’ın 
sözlerini, müslümanlığına şahitlik ediyoruz, rahmet diliyoruz ve 
onun dileğine biz de katılarak milletimiz müslümandır ve müslü-
man kalacağını istiyoruz ve müslüman kalacağına da inanıyoruz.

Vefatının 60. Yılında Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, rahmet, 
minnet ve şükranla anıyoruz.



Birinci Bölüm

Tanpınar’da  
KülTür, GeleneK ve 

ModernleşMe
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“BurSa’da zaMan”ın derVİşlerİ YaHuT 
Celâlî - CeMâlî TeCellİler

Mustafa Kara* 1

Son yüzyıl itibariyle ülkemizde tasavvufî kültür, müessesele-
riyle birlikte yasak olduğu için konu ile ilgili yapılan değerlendir-
melerin mühim bir kısmı sathidir, tarafsız değerlendirmelerden, 
objektif bakışlardan, soğukkanlı tahlillerden uzaktır. Daha çok 
kanunî mecburiyetlerin getirdiği “takiyye”lerle içiçedir. Tarafsız 
olanlara değil de taraf tutanlara, devletin tavrından yana olanlara 
ve alkışlayanlara her zaman “ek puan” verilegelmiştir. Bu tavır o 
kadar güçlü olmuştur ki bizzat tekke mensuplarının bir kısmı da 
aynı mecrada idâre-i kelâm eylemişlerdir. Hâlbuki dünkü haya-
tın ana renklerinden biri bu kültürle yakından ilgili olduğu gibi 
–bugün illegal de olsa defolu da olsa- yaşamasına bir şekilde de-
vam etmektedir. Çünkü –herkes değil- bazı insanlar genleri iti-
bariyle mistik kültür atmosferini teneffüs etme ihtiyacını hisse-
derler. Bu yolun kapalı olduğunu görenler ya kendilerine yeni 
bir yol icad ederler veya başka kültürlerin yolcularına katılırlar.

* Emekli Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
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Tasavvufî /mistik hayat ve düşüncenin aleyhinde olan in-
sanlar tarih boyunca her zaman ve her bölgede olmuşsa da kül-
tür coğrafyamızda dinî hayat kadar sanat hayatının bütün şube-
lerini derinden etkileyen dergâhların, sanatkârların adeta hamisi 
ve sığınağı olduğu da tarihî bir gerçektir.

Özellikle şiir ve musikî ile ilgilenen, bu iki mühim sanat 
dalının derinliklerine nufüz etmek isteyen, bu alanda eser ve-
ren herkes tekke atmosferinden ve tasavvufî felsefeden/yorum-
dan etkilenmiş, yaşadığı mahallede bulunan tekke şeyhinin mü-
ridi değilse de –Yahya Kemal gibi- şiir ve musikî ile iç içe olan 
sohbet ve toplu zikir meclislerinin manevî cazibesinden kendi-
lerini kurtaramamışlardır. 1901 Beyrut doğumlu Vâlâ Nureddin 
23.10.1930 tarihli Akşam gazetesinde yayınlanan bir yazısında 
tekkeleri değil ama bu kurumlarda ihya edilen musikinin yaşa-
tılması gerektiğini açık seçik bir ifade ile yazmıştı. 1

Bu sanatkâr ruhlu insanlardan biri de, tekkeler sırlandı-
ğında 2 25 yaşında olan İstanbul Edebiyat Fakültesi mezunu Ah-
met Hamdi’dir.

Tanpınar gibi hayatının mühim bir kısmını, şiir, mûsiki, 
edebiyat, mitoloji, biyografi ve sanat tarihine ayıran bir insa-
nın dergâhların kapanmasından memnun olduğunu söylemek 
mümkün değildir. Bu onun bir şeyhe teslim olmuş veya bir ta-
rikata intisap etmiş bir derviş olduğu anlamına gelmemektedir. 
O zaman şöyle bir soru sorulabilir: Tanpınar’ın tekkelerle ilgili 
bu tasarrufa itirazı oldu mu? Bilindiği kadarıyla olmadı. Niçin? 
Sebebi belli: Çünkü -yaşı başı bir tarafa-konjoktürel şartlar hiç 
mi hiç müsait değildi.

1 Bk. Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, İs-
tanbul, 1980, s, 254, 255.

2 Tekke dilinde/uslubunda kapatmak fiili değil sırlamak, söndürmek de-
ğil dinlendirmek ifadeleri kullanılır.
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Devletler, bazı olaylardan sonra öyle sert tedbirlere başvu-
rur ki kimsenin bu tutum ve davranışlara itiraz etmeye mecali 
kalmaz. 1925 yılının Ocak ayında Güneydoğu’da patlak veren 
Şeyh Sait olayı üzerine devletin aldığı tedbirler de böyle idi. 
Yani itiraz edenler hemen “vatan hainliği” kategorisine aktarı-
lıyor ve acımasız bir şekilde farklı usullerle hesaba çekiliyordu. 
O günkü ortamı tahayyül edebilmek için ilgili kanun Meclis’te 
görüşülürken Rize mebusu Ekrem Bey’in sarfettiği şu cümleleri 
okumak gerekir: 3

“Şüphesiz bugün Cumhuriyet tarihinde mühim bir kanun 
daha ilave olunuyor. Artık bundan sonra şeyh ve tekke ismi kal-
mayacaktır. Bunu görmekle mesûdum. Tekkeler şimdiye kadar en 
iğrenç ictimaî sahnelere yuva olmuş, memleketin en buhranlı za-
manlarında meşûm ve siyasî tahribâtı yapmışlardır.

Öyle meseleler vardır ki milletler münakaşa etmez, muha-
keme etmez, yıldırımlar saçarak hükmünü verir” .

Böyle durum ve tavırlardan sonra toplumlarda ortaya çıkan 
manzara genellikle şöyledir: İradesi zayıf olanlar hemen saf/ro-
zet değiştirir, adeta “dün dündür, bugün de bugündür” sloganıyla 
gününü gün etmeye başlar. Çünkü “zor oyunu bozar” . Biraz 
ciddi olanlar yanlışları alkışlamadan merkezî otoritenin tasarruf-
larına/tasallutlarına açıkça ve cepheden itiraz etmeden bir başka 
ifadeyle “fincancı katırlarını ürkütmeden” orta bir yol bulmaya 
çalışır, 4 üçüncü gurupta olanlar ise susmayı ve tecellileri köşe-
sinden hüzünle karışık tebessümlerle seyretmeyi tercih ederler. 5

3 Kara, age, 329 vd.
4 Bugün bile bazı yazarlar mesela Osmanlı döneminin mimarî eserlerini 

sıralarken camiler, hanlar, hamamlar, kışlalar, saraylar, çarşılar, çeşmeler, 
kervansaraylar der ama tekkeler diyemez son kelimeden sonra üç nokta 
koymayı tercih eder.

5 Revnakoğlu’nun biriktirdiği, yazdığı yadigârların bir kısmını Revnakoğlu’nun 
İstanbul’u-İstanbul’un İç Tarihi: Fatih adıyla iki cilt olarak neşreden Mustafa 
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Tasavvuf kültürünün 1925 yılında 677 sayılı kanunla yediği 
darbenin tesiri, Hiyanet-i vataniyye kanunu 6 Takrir-i sükûn ka-
nunu ve İstiklâl Mahkemeleriyle devam ederken Menemen olayı 
ile beş sene sonra tsunaminin ikinci büyük “dalga”sı geldi. Böl-
genin Sıkıyönetim komutanlığına atanan Fahrettin Paşa’nın ha-
tıralarına göre Gazi Paşa, ilçe halkının sürgün edilmesinde israr 
ediyordu. Başbakan, Meclis başkanı ve İçişleri bakanı ise bunun 
mahzurlarını bir bir sıralayarak hiç değilse kış mevsiminin geç-
mesini teklif ediyorlardı. Mustafa Kemal Nakşibendiliği kasde-
derek “ Komutanlar bilmelidirler ki bu tarikat yok edilecektir” 7 
derken Meclis başkanı “Bu tarikat bir yılandır mutlaka başı ezi-
lecektir.” diye beyanat veriyordu.

“Tepeden inme” bir yolla 1932 yılında başlayan Türkçe 
Ezan’dan dolayı toplumda oluşan gerginlik ve Bursada bir yıl 
sonra patlak veren olayı da ilave edebilirsiniz

Bu olaylar sebebiyle dinî/mistik hayat üzerinde oluşan dev-
let baskısının sınırlarını ve derecesini tahmin etmek zor değildir.

Dolayısıyla otuzlu, kırklı yıllarda bırakınız tekke ve türbeyi, 
şeyh ve dervişliği bir tane İmam Hatip Okulu, bir tane İlâhiyat 
Fakültesi yoktur. 8 Dinî yayıncılık da bu olumsuz duruma para-
lel bir şekilde seyretmiştir.

Koç da ne Reşat Ekrem Koçu ne de Ahmet Rasim’in İstanbul’u anlata-
madığını çünkü cami tekke ve medreseyi es geçtiklerini söylemektedir. 
(Fatih Belediye’sinin tanıtım toplantısı.(2021)

6 29 Nisan 1920 tarihli 2 no’lu kanun 71 yıl hükmünü icra ettikten sonra 
1991 de kaldırılmıştır.

7 Sırr-ı kader: 60 sene sonra bir Nakşî şeyhinin sohbetlerinden istifade ile 
dinî hayatına güzellik katan Turgut Özal Cumhurbaşkanı oldu.

8 Aslında iyi/yerli bir proje olan Köy Enstitülerinin tutmamasının sebebi 
o günlerde çok canlı olan ve fakat toplumun ruhunda karşılığı olmayan 
bu materyalist eğitim sisteminin ders proğramlarına aksetmesidir. Bütün 
eksiklerine rağmen ellili yıllardan sonra İmam Hatip projesinin tutması-
nın sebebi de bu konu ile ilgilidir.



“ B u r S a’ da  z a m a n ” ı n  d e r v i ş l e r i  Ya h u t  C e l â l î  -  C e m â l î  t e C e l l i l e r

35

Dinî yayıncılık
1928-1938 yılları arasında resmî olarak yayınlanan 7445 

adet eserin sadece 19 tanesi din ile ilgilidir. Bunlardan beş tane-
sinin adı şöyledir:

Türkiye’de Hıristiyanlık
Budacılığı Hazırlayan Amiller
Çin’deki Dinler
Çinlilerin Dini
Türk Kozmogonisi
1943 yılına kadar Türkiye Bibliyoğrafyası’nda Mezhepler ve 

tarikatlar diye bir başlık dahi kullanılmamıştır. 1938-1948 yıl-
ları arasında özel olarak neşredilen tasavvuf ve tarikatlarla ilgili 
15 eserin ise 8 tanesi Alevilik ve Bektaşilik’le ilgilidir. 9

Üç İstisna
Bilindiği gibi dervişler tarihi olayları değerlendirirken “celâl 

içre cemal vardır” derler. Yani büyük sıkıntıların içinden büyük 
güzellikler de doğar. Niyazî-i Mısrî’nin ifadesiyle gül ve diken-
her zaman birliktedir:

Cemâli zâhir olsa tiz celâli yakalar anı 
Nerde bir gül açılsa yanında har olur peyda

Bu kaideye uygun olarak Tekkelerin bazı müsbet yönlerine 
Türkiye’de Şehirciliğin Tarihî İnkişafı (1936) ile Türkiye Maa-
rif Tarihi (1939-1943) adlı eserlerinde genişçe temas eden Os-
man Nuri Ergin (Malatya 1883- İstanbul 1961) ile Zaviyelerin 
Osmanlı topraklarında iktisadî hayatla iç içe olan faaliyetlerini 

9 Geniş bilgi için b. Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareket-
leri, İstanbul,2010. S. 258. Ayrıca Bektaşiliğin Cumhuriyet dönemi ma-
cerası için bk. M. Kara, Anadolu Erenlerinden Hacı Bektaş Veli ve Bek-
taşilik, İstanbul 2021.
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1942 de Kolonizatör Türk Dervişleri 10 isimli çok geniş bir maka-
lede ele alan Ömer Lütfi Barkan (Edirne, 1902-İstanbul 1979) 
istisna teşkil etmektedir. 11

Tanpınar’ın Bursa’da Zaman isimli yazısı ise sözkonusu sı-
kıntılı/celâlli yıllarda Ülkü dergisinin 2. sayısında yayınlandı. 
Yıl, 1941. İlk baskısı 1946 yılında yapılan Beş Şehir’de yer alan 
bu metin, yukarıda özetlenen atmosfer ışığında ele alınacaktır. 
Bir başka ifade ile bu sıkıntılı yıllarda Tanpınar’ın tekke, türbe, 
şeyh ve dervişlere, manevî hayata bakış tarzı tahlil edilecektir.

O yılların atmosferini daha iyi anlamak için Matbuat Umum 
Müdür vekili İzzettin Tuğrul Nişbay’ın 27. 04 1942 tarihli “ga-
yet mahrem işaretli” kısa yazısını okumak gerekiyor:

“Gazetelerimizin son günlerdeki neşriyatı arasında dinden 
bâhis bazı yazı, mütalaa, ima ve temennilere rastlanmaktadır.

Bundan sonra din mevzuu üzerinde gerek tarihi, gerek temsili 
ve gerek mütalaa kabilinden olan her türlü makale, bend, fıkra ve 
tefrikaların neşrinden tevakki edilmesi ve başlanmış bu kabil tef-
rikaların en çok on gün zarfında nihayetlendirilmesi rica olunur.”

Şu hususu da hemen ilave edelim. 677 sayılı kanun sadece 
tekkeleri değil türbeleri de kapatmıştır. Kanun hazırlanırken Millî 
eğitim bakanı olan Hamdullah Suphi Bey buna itiraz ettiyse de 
başarılı olamamıştır. İtiraza, o günkü Bakanlar Kurulu toplan-
tısına özel olarak katılan Cumhurbaşkanı şöyle karşılık vermiş-
tir: “Hepsini kapatacağız. Ama on yıl sonra gel, entarini giy, is-
tediğin türbeyi aç, türbedar ol!” 12

10 Makalenin isminin çok uzun olması da bir endişeye işaret eder gibidir: Os-
manlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar 
ve Temlikler ı/ İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler.

11 Ayrı bir kitap olarak basılmıştır. Bu konuların değerlendirilmesi için ay-
rıca bk. M. Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, s. 198-206

12 Bu ifadeden tekke ve türbelerin geçici olarak kapatıldığı neticesini çıkaranlar 
da vardır.
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1925-1949 yılları arasında padişah türbeleri dâhil ülkemizde 
hiçbir türbe açık değildir 13. Tekkesi, türbesi, medresesi kapatıl-
mış olan toplumda, savaşlar sebebiyle çoğu harab olan bazı mes-
cidler dışında dinî hayatın görünen yüzü tamamen kaybolmuş-
tur. Açık olan camilerde de okunan Türkçe ezan (1932-1950) 
birçok müminin içini sızlatıyordu. Bu açıdan sözkonusu yıllara 
Cumhuriyet döneminin sıkıntılı yılları hatta “materyalist, rasyo-
nalist, pozitivist dönem” demenin bir mahzuru yoktur.

Bursa’da Zaman

Bursa’da Zaman’a edebiyat veya şehir tarihçisi gözüyle de-
ğil de tasavvuf tarihçisi gözüyle ve o günkü dinî hayata yapılan 
sert müdahaleler açısından bakanlar daha başka şeyler görebilir-
ler. Her şeyden önce bazı mutasavvıflar hakaret edilmeden hatta 
“gülen yüzü” öne çıkarılarak “gülen türbecikler, evliya türbeleri, 
Horasan erenleri, şehrin manevî çehresi… gibi ifadelerle zikre-
dilmektedirler. İşte bir isimler listesi: Geyikli Baba, Hacı Bektaş, 
Karaca Ahmet, Şeyh Edebali, Emir Sultan, İsmail Hakkı Bursevî 
ve mürşidi Osman Fazlî, Aziz Mahmud Hüdayî ve mürşidi Üf-
tade, Hızır Dede ve mürşidi Hacı Bayram Veli, Âşık Yunus, 
Lâmiî Çelebi, Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rumî, Dede Efendi…

Soru şu: “Bursa’da Zaman”a yukarıda zikredilen eser ve ma-
kaleden sonra o yılların üçüncü cemalî tecellisi olarak bakmak 
mümkün müdür?

Tanpınar’ın cümleleriyle devam edelim:

13 Arap-İslâm dünyasında Vehhabî-selefî yazarlar da bu durumu alkışlamış-
lardır. Kırklı yılların sonunda Anakara’da Anıtkabir’in yapılıyor oluşu tür-
belere bakışı biraz değiştirmiş ve 1949 yılında (Şemseddin Günaltay’ın 
başbakan olduğu CHP’nin son hükümeti zamanında) sadece 19 türbe-
nin açılmasına izin verilmiştir. Diğer türbeler resmen kapalıdır! Bk. M. 
Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler.
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“Geyikli Baba’ya gelince o Bursa fethini o kadar masallaştı-
ran ve yeni Türk Devletinin kuruluşunu yeni bir dinin doğuşuna 
benzeten Horasan Erleri’ndendir. 14 İncil’deki çocuk İsa’yı beşi-
ğinde ziyarete gelen ve ayaklarının ucuna hazineler dolusu hedi-
yeler yığan çobanlar gibi; fakat yıldız yerine şeyhlerin işaretiyle, 
Asya’nın içinden kimi sadece vatanını, kimisi eşiğinde doğduğu 
taç ve tahtı bırakıp gelirler. Henüz Tekfur şehri olan Bursa’nın et-
rafında zaviyelerini kurarlar de, ruh kudretleri ve kerametleriyle 
bu şehri muhasara ederler, sonra da genç Orhan’ın ordusuna hiç 
kimsenin kullanamayacağı kadar ağır silâhlarla katılırlar.”

“Muradiye’den 15 Çekirge’ye giden yolun bir tarafında, sa-
dece su seslerinin aydınlattığı bu ıssız gece saatinde gene onları 
düşünüyorum; kimdi bu Geyikli Baba? Nasıldı? Etrafında top-
lanan saf imanlı insanlara neler öğretirdi? Ömrün hangi meç-
hulünü, ruhun hangi düğümünü onlara çözmüştü? Bu hizmet-
ten bize neler kaldı?”

“Şeyh Edebali, Karamanlı bir fakihti. Gelenek, onun, kı-
zını Osman Bey’e vermek için epeyce tereddüt ettiğini ve niha-
yet evinde misafir kaldığı ve bir odada yan yana yer yataklarında 
yattıkları bir gece gördüğü o meşhur rüyayı dinledikten sonra da-
matlığa kabul ettiğini söyler. Rüya şudur: Şeyh Edebali’nin göğ-
sünden hilâl şeklinde bir ay çıkar ve büyüyerek tam bedir halinde 
Osman’ın koynuna girer. O zaman Osman’ın kendi karnından 
-bazı tarihlere göre de ikisinin arasından- üç kıt’ayı dallarının al-
tına alan, köklerinden büyük nehirlerin -Dicle, Fırat, Nil ve Tuna- 
fışkırdığı büyük bir ağaç büyür. Ve böylece Osman, imparatorlu-
ğunun bütün zafer tarihini rüyasında görmüş olur”.

14 Türkistan bölgesinden Anadolu’ya doğru gelen gönül erleri.
15 Sultan II. Murad’ın kabri ve külliyesinden bu ismi almıştır. Yakup Kadri 

Karaosmanoğlu’nun Erenlerin Bağından isimli eserinde Muradiye’deki 
türbeler için güzel bir yazısı vardır.
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“Belki de bu yeni Beylik bu izdivaçla o zaman Anadolu’da ve 
Suriye taraflarında çok yaygın olan fütüvvet 16 teşkilâtıyla birleşi-
yordu. Filhakika mal ve menal sahibi olan Şeyh Edebali’nin ge-
leni ve geçeni misafir ettiği bir misafirhanesi bulunduğu ve bazı 
akrabasının isimleri düşünülürse ahî teşkilâtından olduğu tah-
min edilebilir. İbni-i Battuta, Anadolu’da uğradığı yerlerde he-
men daima bir ahî’ye rastlar, ahî evlerinde 17 kalır.”

“Yaptırdığı camilerin kandillerini kendi elleriyle yakan, ima-
retlerinde pişirttiği ilk yemeği kendi eliyle fakirlere ve gariplere 
dağıtan Orhan Gazi’nin yarı evliya çehresi bu destanın asıl mer-
kezidir. Bütün bu ruh kuvveti ve mânevîlik hep ondan taşar. O 
bir başlangıç noktasını bir imparatorluk yapmakla kalmaz, ona 
rahm ve şefkatin derinliğini de katar.”

“Orhan hakikatte Horasan erlerinin silâh ve keramet ar-
kadaşıdır. Daha doğrusu o devirden kalan birçok şey gibi onlar 
Orhan’ın devamıdırlar.

Fakat ben onu daha ziyade Bursa’da kendi küçük imare-
tinde ve çarşı içindeki harap camiinde 18 tasavvur etmekten hoş-
lanırdım. Bazı akşam saatlerinde bu küçük camiin önünden ge-
çer veya kapısından bakarken o kadar kalenin kapısını zorlamış 
ellerini, kendi yaktığı kandillere uzanmış zannederim ve içim 
saadetle dolar.”

“Murad, 19 ufak tefek çizgi değişiklikleriyle Yıldırım Bayezid, 20 
1402 felâketinden sonra imparatorluğu derleyip toparlayan o ka-
16 Ahi teşkilatının önceki adı.
17 Ahi tekkeleri, ahi zaviyeleri
18 Tarihî Belediye binası ile Ulu cami arasında yer alan camii ilk dönem Os-

manlı mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Cumhuriyet devrinde bir 
dönem tarihî Belediye binasına bakan kısmı kütüphane olarak kullanıldı.

19 1389’da Kosova’da şehit oldu. Kosova’da ve Bursa’da türbesi var. Her yıl 
anma proğramları yapılmaktadır.

20 Öl. 1403. Akşehir’de vefat etti sonra naşı Bursa’ya nakledildi.
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dar akıllı ve iradeli I. Mehmed, 21 büyüklükle sadeliği birleştiren 
devrinin birinci sınıf devlet ve harp adamı, sırasına göre şair ve 
estet II. Murad az çok onun ileri zamana vurmuş akisleri gibi-
dirler. Fakat niçin bu devamı sade prenslerde arıyoruz? Bir bu-
çuk asır bütün imparatorluk için model Orhan’dı.”

“Gümüşlü adı, bugün sadece tarih bilenler için bir hâtıradır ve 
Osman Gazi ile Orhan Gazi, Tanzimat devrinin o gülünç şekilde 
resmî üslûbuyle yapılmış, hiçbir ruhaniyeti olmayan binalarda, 22 
başlarının ucunda -talihin korkunç istihzası- Sultan Aziz’in 23 ih-
das ettiği birer Osmanlı nişanı, âdeta gurbette gibi yatıyorlar.”

“Fakat Bursa ışığı olduğu gibi yine dört yanda çınlıyor, su 
sesleri ledünnî bir rüya gibi etrafı dolduruyor ve yıkılmış impa-
ratorluğun dört yanından gelmiş muhacir çocukları bu ışığın al-
tında ve bu su sesleri içinde tıpkı kuruluş asrının çocukları gibi 
oynuyorlar. Belki de küçük kızlar o devirlerden kalma havalara 
uydurulmuş türküleri söylüyorlar, Yeşil’in çinileri XV. asrın bah-
çesinden toplanmış renklerle gülüyorlar.”

“Bu XVII. asırda Bursa’ya gelip yerleşmiş olanlardan biri 
de o çok çalışkan ve iyi niyet sahibi Celvetî şeyhi İsmail Hakkı 
Efendi’dir. 24 Celvetîliğin ikinci devresi bilindiği gibi Bursa’da 

21 Öl. 1421. Çelebi Mehmet, Yeşil Türbe’de metfundur.
22 Türbelerin mevcut şekli tenkit ediliyor. Son olarak cami ile birlikte 2021 

yılında tamir edildi. Daha önceki yıllarda türbede asılı olan Kabe örtüsü 
Safiyyuddin Erhan Bey’in himmetiyle yeniden asıldı.

23 Öl. 1876. Osmanlı padişahı. Kabri Çemberlitaş II. Abdülhamid türbe-
sindedir.

24 Öl. 1725. İsmail Hakkı Bursevî diye meşhur olan bu sufi aslen Aydos 
/ Bulgaristanlıdır. Ruhul Beyan isimli Kur’an tefsiri, Mesnevi şerhi ve 
Muhammediye şerhi olan Ferahur Ruh isimli eserleri çok meşhurudur. 
Bursa’da yaşayan mutasavvıflar arasında en çok eser veren odur. Tefsirin 
tercümesi Erkam yayınları tarafından yayınlanmış, Ferahurruh Mustafa 
Utku Efendi ve dostları tarafından yeni harflere aktarılmış, ilk defa Bursa’da 
Cahit Çollak’ın sahibi olduğu Uludağ Yayınları tarafından neşredilmiştir.
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Muakkad Dede? ve onun müridi Üftade 25 ile başlar. Fakat bü-
tün Türkiye’de asıl şöhreti I. Ahmed devrinin en nüfuzlu şeyhi 
olan Aziz Mahmud Hüdayî Efendi iledir.”

“Şark için “ölümün sırrına sahiptir” derler. Fakat şark mil-
letleri içinde dahi ona bizim kadar hususî bir çehre veren, her 
türlü lâubalilikten sakınmakla beraber, onu ehlileştiren, başka 
millet pek yoktur. Ve bunu ne kadar basit unsurlarla yaparız: 
sade mimarîli bir türbe çok defa tahtadan, sırasına göre oymalı 
ve zarif, bazen de düz ve basit bir sanduka, birkaç işlenmiş örtü 
veya düz yeşil çuha, bir kavuk, bir tuğ... işte cedlerimize ebedî 
hayatı tecessüm ettirmeğe yeten malzeme bundan ibarettir. Bu 
kadar fakir unsurlarla hazırlanan âbidede ferdî hayatı hatırla-
tan tek çizgi, isimden ibarettir. Evet, tek bir isim, ancak mil-
yonlarla ölçülen bir mesafeden bize ışıklarını göndermekte 
devam eden sönmüş bir yıldız gibi, ölümün uzaklığından, bir 
ömrün hâtırasını tazeler, içindeki ölüden ziyade ölüm için ya-
pılmış olan bu küçük fakat muhayyileye hitap etmesini bilen 
âbide, eski Türk şehirlerinin ortasında yaşanan zamanla ebe-
diyet arasında, aşılması çok kolay bir köprü gibi âdeta üçüncü 
bir zaman teşkil ederdi, ölüler bu basit ikametgâhlarından so-
kağın bütün hayatına şahit olurlardı. Zaten ramazan, bayram, 
kandil, büyük zaferler, sevinç ve kederlerimiz hepsini onlarla 
paylaşırdık.”

“Başka milletler içinde, onu bizden daha çok muhteşem 
şekilde tasavvur edenler, mezarı terkedilen dünya nimetlerinin 

25 Öl. 1588. Celvetiye tarikatının piri Aziz Mahmut Hüdayi’nin mürşidi-
dir. Şairdir Divan’ı vardır. Emir Sultan’dan sonra Bursa’nın ikinci meş-
hur sufisidir. Konu ile ilgili Mustafa Bahadıroğlu’nun çalışmaları vardır. 
Hudâyî’nin kabri Üsküdar’da ismiyle anılan caminin yanındadır. Mürşi-
dinin sohbetlerinde tuttuğu notlardan meydana gelen, Vâkıat isimli bü-
yük Arapça eserin tercümesi ilk defa yayınlandı. İstanbul, 2022.



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

42

küçük bir sergisi yahut da vehmedilen şekilde bir uhrevî ha-
yat müzesi haline getirenler, sanatlarının ve icat kabiliyetleri-
nin bütün kaynaklarını içlerindeki fânilik korkusunu yenmek 
uğrunda tüketenler çok olmuştur; fakat hiçbiri ona bizde al-
dığı ehlî yüzü vermemiş, onun korkunç realitesini, bizim ka-
dar yumuşatamamıştı.

“Mimarların ve sanatkârların ellerinden sızan hüner ve rah-
maniyet sayesinde bir evliya talihini paylaşıyorlar.

“Burada her şey size Bursa’yı otuz sene içinde Türk yapan 
ve daha dün alınan bu şehirden Süleyman Dede’nin 26 dehasını 
fışkırtan kudretin sırrını anlatır, insan ancak Yeşil’i ve muasırı 
eserleri gezerken III. Selim 27 tarafından yaptırılmış olan Emîr 
Sultan türbesinde 28 -ve ona benzer diğer bazı binalarda- kaybe-
dilen şeyin ne olduğunu daha iyi anlıyor. Zengin malzeme ile 
hamlesiz bir nizamın mahsulü olan bu binalar sadece bir kalıp, 
boş, mânâsız bir cümle gibi zekâyı bir müddet yorduktan sonra 
“ben bir hiçim!” diye zaafını itiraf ediveriyor.”

“Bu yaldızlı, helezonî çizgili emperyal üslûp içinde Emîr 
Sultan, 29 âdeta dondurulmuş gibi yatar. Diğer mimarî eserlerinde 
taşı canlı mahlûk yapan ve göze bir kalp penceresi gibi açılan o 
ledünnî halden burada eser yoktur. Hiç de iyi idare edilmemiş 
bir aydınlık, taş döşeme ve duvarlarda ölü bir şey gibi sürünür. 

26 Öl. 1422. Süleyman Çelebi, Mevlid yazarıdır. Emir Sultan’ın dostu ve 
Ulu Cami’nin imamıdır. Kabri Çekirge’dedir. 2009 da Mevlid’in yazılı-
şının 600. Yılı münasebetiyle Bursa’da İlahiyat Fakültesi ve Diyanet İş-
leri Başkanlığı ile birlikte Uluslar arası bir sempozyum yapılmıştır. 2022 
yılı ise Süleyman Dede’nin vefatının 600. yılıdır.

27 Öl. 1808. Osmanlı padişahı. Bestekârdır, kabri Lalelidedir.
28 1855 depreminden sonra tekrar yapıldı ve eski güzelliğini kaybetti.
29 Öl. 1429. Bursa’nın en meşhur sufisidir. Seyyiddir. Buharalıdır. Kübre-

viye tarikatına mensuptur. 1855 depreminden sonra türbe yeniden yapı-
lırken uygulanan mimari tarz Tanpınar tarafından tenkit edilmektedir.
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Burası artık şair Yunus’un 30 (bu isimdekilerin en sonuncusu ola-
cak) Türkçenin incilerinden biri olan o güzel şiirinde:

Emîr Sultan dervişleri, 
Tesbih ü sena işleri, 
Dizilmiş hümâ kuşları, 
Emîr Sultan türbesinde.

diye bahsettiği, büyük ruh rüzgârlarının estiği, kalbler mih-
rakı yer değildir. Eski Emîr Sultan türbesi ve mescidi Bursa’nın 
hayatını zaman zaman etrafında toplayan merkezlerden biriydi. 
Evliya Çelebi bu türbenin ihtişamını anlata anlata bitiremez. 
Türbe kapısı baştan aşağı gümüş pullar, gümüş halkalar, gümüş 
kulplarla süslü imiş; gümüş eşikler, ibrişim halılar varmış. Tava-
nında mücevher, murassa eşya asılı imiş ve yüzlerce altın, gümüş 
çırağ ve kandiliyle bu evliya bir binbir gece zenginliği içinde ya-
tarmış. Her sene bahar mevsiminde bu türbede büyük bir halk 
kütlesi toplanır, Erguvan Bayramı yaparlarmış. Bu erguvan soh-
beti beni çok düşündürdü. Acaba eski dinlerden, bugün Bursa 
müzesinde küçük mezar heykellerini, yüzlerce kırık âbidesini 
gördüğümüz akidelerden kalma bir şey mi? Yoksa sadece yeni 
fethedilmiş bir toprağı takdis için fâtih cedlerin icat ettikleri bir 
bayram mı? Nereden gelirse gelsin, bu Türk velisinin adı Bursa’da 
tarih boyunca devam eden ve “naturiste” bir ibadete çok benze-
yen bir geleneğe karışıyor. Ben, Emîr Sultan’ın bu rolünü çok se-
viyorum, çünkü bizim iklimde gülden sonra bayramı yapılacak 
bir çiçek varsa o da erguvandır. O, şehirlerimizin ufkunda her 
bahar bir Diyonizos rüyası gibi sarhoş ve renkli doğar. Dünya-
nın tekrar değiştiğini, tabiatın ağır uykusundan uyandığını ha-
ber vermek ister gibi zengin, cümbüşlü israfıyle her tarafı donatır, 
30 Burada Bursa’lı Aşık Yunus kasdedilmektedir. Yunus Emre’nin Anadolu’nun 

birçok yerinde kabri / makamı vardır. Balkanlardaki Sarı Saltık gibi. 
Bursa’lı Aşık Yunus’un kabri apartmanların muhasarası altındadır. İnşa-
allah bir gün kurtulur, “fetih” gerçekleşir.
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bahar şarkısını söyler. İstanbul surlarının üstünde çok eski bir sa-
bah ezanının oracığa takılmış kırık parçasına benzeyen küçük bir 
camiin, Manavkadı camiinin  31 yıkık duvarları arasında tek ba-
şına fırlamış bir erguvan ağacı vardır ki bana gösterdikleri gün-
den beri her bahar bir kerecik olsun ziyaretine gider, bu şehrin 
sabahlarından toplanmış hissini veren mahmur bakışlı kandil-
lerini seyrederdim. Harap ve bakımsız mazi yadigârları ve etra-
fında uyuyan ölüler arasında, bu erguvan ağacı benim için ezelî 
ve ebedî arzunun, daima yenileşen hayat aşkının bir timsalidir 
ve manzaraya hâkim yumuşak duruşunda bu fazlasıyla hissedilir.

Emir Sultan türbesinin etrafında yatan ölüleri her bahar ken-
diliğinden açılan bu hayat ve arzu sofrası, cömertçe kandırır. Es-
kiden bu türbede ayrıca bir köylü ve hasta topluluğu yapıldığını, 
civardaki ahîlerin buraya toplandığını da söylüyorlar. Yıldırım’ın 
âşık olduğu kızını onun elinden zorla, hattâ bizim için biraz da 
kanlı bir şekilde alan -kızını geriye almak isteyen Yıldırım’ın gön-
derdiği askerleri hep öldürür- Emîr Sultan, Bursa’nın büyük aşk 
maceralarından birinin kahramanı sıfatıyle âşıklara mâneviyetiyle 
yardım eder, evlenmelerini kolaylaştırırmış. “

“Emîr Sultan hemen herkesle “Babam” diye konuşurmuş.
Peygamberin neslinden olan Emîr Buharî geleneğe göre 

bu yeni imparatorluğun merkezine gitmek için Medine’de doğ-
rudan doğruya Hazret-i Muhammed’den izin alır. Hattâ bütün 
yolculuk boyunca başının üstünde bir kandil ona Bursa’ya ka-
dar yoldaşlık eder ve Bursa’ya geldikten sonra da üç gün üç gece 
üst üste bu kandil görülür.

Emîr Sultan’ın Yeşil’e bakan kapısında, başlarının ucunda 
son Bursalı hattatların talik yazıları, talihsiz padişah V. Murad’ın 32 
saray kadınları yatarlar.”

31 İstanbul’da.
32 Öl. 1904. Osmanlı padişahı, kabri Eminönü Turhan Valide Sultan 

türbesindedir.
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“Bugünkü Bursa’da Emîr Sultan, altında yattığı mimarî eseri-
nin hak ettirdiği bir bakımsızlık içindedir; bununla beraber etra-
fındaki peyzaj nâdir bulunur bir güzelliktedir, içinin garip tarafı 
bu cansız mimarinin, Türk musikisinin yeni bir Rönesans yap-
tığı bir devirde vücuda getirilmiş olmasıdır. Emirgân camiinin 
kışla mimarisinin, Topkapı’daki Tanzimat Köşkü’nün, Dede’nin 33 
dehasının Ferahfeza burcundan işitildiği bir zamanda inşa edil-
miş olmaları ve Beyatî âyini, Acem aşiran ağır semaisi gibi tek-
sif edilmiş ruh aydınlıklarıyle muasır olmaları aklın güç kabul 
edebileceği şeylerdir. Türk mimarisinin hamlesini tükettiği sene-
lerde, musikî yeni bir feyizle canlanıyordu. O da belki, son ışık-
larını dağıtıyordu. Fakat kendi cömert kanında yıkanan zengin 
ve muhteşem bir akşam gibi...”

“Tanzimat ve ona yaklaşan zaman şüphesiz ki geniş mânasında 
yapıcı bir devir olmuştur. Fakat sadece yapmakla kalmış, asıl ya-
ratmağa gidememiştir. Bu ikisinin arasındaki farkı o zamanlar-
dan kalma eserlerin hepsinde görmek mümkündür. Şehirleri-
mizin umumî çerçevesi içinde derhal yadırganan bir yığın eser, 
mimarînin sadece muayyen bir malzemeyi, muayyen bir gaye uğ-
runda kullanmaktan ibaret olmadığını gösterirler.”

“Cedlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. Maddeye 
geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları vardı. Taş, elle-
rinde canlanıyor, bir ruh parçası kesiliyordu. Duvar, kubbe, ke-
mer, mihrap, çini, hepsi Yeşilde dua eder, Muradiye’de düşünür 
ve Yıldırım’da harekete hazır, göklerin derinliğine susamış bir 
kartal hamlesiyle ovanın üstünde bekler. Hepsinde tek bir ruh 
terennüm eder.”

33 Öl. 1846. Büyük bestekâr İsmail Dede Efendi, Mevlevi tarikatına men-
suptur. Hac ibadeti esnasında vefat etmiştir.
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“Ah, bu eski sanatkârlar ve onların her dokundukları şeyi 
değiştiren, en eski bir unsurdan yepyeni bir âlem yapan sanat 
mucizeleri! Dedelerimiz bu mucize ile ve onun etrafına ta-
şırdığı imanla Bursa’nın ve İstanbul’un çehresini değiştirdi-
ler, onları yarım asır içinde halis Türk ve Müslüman yaptılar. 
Yirmi otuz senelik bir zaman içinde Bursa’nın ve İstanbul’un 
yıkılmış Şarkî Roma manzarası ortadan silindi ve yerini, ca-
mileri, medreseleri, hanlarıyle, yumuşak çizgili, elâstikî ham-
leli, kullandığı malzemenin güzellik şuurunda kıskanç, yapıl-
dığı şehrin iklimine aynı unsurdan denecek kadar uygun bir 
mimarî aldı. Bu sanat böylece büyük çerçevesinde bu şehirle-
rin tepelerini ve umumî manzarasını birden değiştirirken şe-
hirlerin içinde sokak sokak ikinci bir fetih yapılıyor, yeşil pen-
cerelerinde uhrevî vaitler gülen türbecikler, çeşmeler, İstanbul 
ve Bursa’yı adım adım zaptediyordu. Bursa fethedildiğinden 
elli sene sonra Bursalı Türk çocukları arasında şairler yetişir 
ve İstanbul’u saltanatının başlangıcında alan Fatih’in naşı bu 
şehre getirildiği zaman 34 İstanbul, ananesiyle, semt adlarıyla, ev-
liya türbeleriyle, şiir ve sanat hayatiyle halis Türk’tür. Bursa’da 
ve İstanbul’da Türk ana-babadan doğan ilk çocuk nesli büyü-
dükçe, kendileriyle beraber büyüyen bu geniş hamlenin etrafa 
dalbudak saldığını gördüler. Bu ilk çağın Bursalı anneleri şüp-
hesiz müstakbel gaza erlerinin yaşından bahsederken: “Oğlum, 
Orhaniye veya Muradiye’nin yapıldığı sene doğdu” derlerdi. Ve 
onların uzun, yorucu seferlerden sağ salim dönmeleri için ya-
şıtları olan camilere adaklar adarlardı.”

“O gün bütün sabah saatlerini şehir içinde âbide âbide do-
laşmakla geçirmiştim. Her zaman olduğu gibi çok güzel şey-
ler görmüş, çok lezzetler tatmıştım. Bununla beraber ruhu tam 

34 Öl. 1481. Fatih Gebze civarında vefat etmiştir. Kabri kendi adıyla anılan 
İstanbul’da Fatih caminin haziresindedir.
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doyuran o kesif ürpermeden, eşya ile aramızdaki perdeleri kal-
dıran ve bizim için dışımızda yabancı bir şey bırakmayan o bü-
yük dolgunluktan mahrumdum.”
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aHMeT HaMdİ TanPınar’da 
Gelenekçİlİk-Yenİlİkçİlİk GerİlİMİ

Kurtuluş Kayalı*

Bergson etkisinden genel olarak bahsetmenin ne ölçüde 
gerçekçi olduğuna dair düşünmek sadece Bergson etkisi çerçe-
vesinde düşünmek anlamına gelmez. Bu aynı zamanda çok uzun 
süre içinde değişik dönemlerde değişik Batılı düşünce adamları 
hakkında da düşünmek anlamına gelir: “Sonra Rıza Tevfik’in ve 
bilhassa Dergah’ta Şekip’in çalışmaları ile Durkheim, Bergson’un 
karşısında geriledi. Her cins sanatkâr gibi mücerret fikirden pek 
hoşlanmayan, realite üzerinde kendi sezişiyle düşünmeyi tercih 
eden Yahya Kemal bir gün Şekip Bey’e ‘Şekip, biz hepimiz ar-
tık Bergson’cuyuz’ demişti. Bu biraz da yarı şaka olarak söylen-
miş bir sözdü. Fakat bir hakikati ifade ediyordu. Bergson bize 
sadece felsefesini nakleden hocalarla gelmiyordu. Her biri fey-
lesofun etrafında gelişen muharrirlerin edebiyatımıza yaptıkları 
tesirle de edebiyatımıza girmişti.” 1 Aslında bu hususu daha ge-

* Emekli Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Hasan-Âli Yücel’e Dair Hatıralar ve Düşün-

celer” Mücevherlerin Sırrı – Derlenmiş Yazılar, Anketler ve Düşünce-
ler, Yapı Kredi Yay., İstanbul, 2002, s.134-135.
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niş bir zaviyeden tetkik etmek daha anlamlı olabilir. Bu noktada 
feylesofların da Batılı düşünce adamlarını ne ölçüde anladık-
ları da üzerinde durulması gereken bir husustur. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın bu noktada belirttiklerinden kalkarak da bir kana-
ate ulaşmak için yararlanmak olasıdır. Bütün “o devrin gençleri 
bütün bu feylesofları, o kadar güvenilen Durkheim’i ve bütün 
bir ufuk gibi gördükleri Bergson’u ne dereceye kadar anlıyor-
lardı? Şüphesiz mücerret fikrin, nazariyelerin, istidlâl ve istin-
taçların, ince tahlillerin kelimelerle kurulan ve yine kelimelerle 
değiştirilen ve yıkılan o büyüleyici sistem ve terkiplerin zevkini 
almışlardı. Fakat ne güçlükle? Çünkü bütün o düşünceleri, tah-
lilleri Türkçe’de karşılayacak, size mânasıyla gelecek ve çarpacak 
terimlerden mahrumduk. Diğer tarafta da feylezofla karşılaşmak 
imkânını verecek yabancı dil bilgisi azdı ve tercüme edilmiş ana 
eser nâdirdi.” 1 Bu durumdan öte bir başka düşünce Bergson’un 
benimsenme vasatına yaslanmaktadır: “Biz ise bilerek veya bilme-
yerek az çok Bergsoncu idik. Hatta millet halinde. Çünkü ana-
vatan adede ve imkâna karşı en çetin mücadele idi. İmanımızla 
giyinmiş yaşıyorduk.” 2 Burada soru işaretini doğal olarak geniş-
letmek gerekmektedir. Durkheim ve Bergson’un anlaşılma dere-
cesini doğal olarak bir sonraki dönemde Sartre’ın, daha sonraki 
dönemde de Marx ve Engels’in anlaşılış derecesiyle de karşılaş-
tırarak anlamlandırmaya çalışmak gerekmektedir.

Türkiye’de Marx ve Engels’in Lenin ve Stalin üzerinden 
anlaşılma denemesi de bu noktada problemin varlığını göster-
mektedir. Lenin ve Stalin üzerinden Marx ve Engels’i anlamak, 
anlamaya çalışmak doğal olarak problemlidir. Sartre’ı anlama 

1 agm., s.135.
2 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1949 yılında Ulus gazetesindeki yazısından 

aktaran Elif Türkislamoğlu, Türk Düşünce Dünyasında Tanpınar, Hece 
Yay., Ankara, 2015, s.45.
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denemesi sürecinde iki nokta üzerinde durmak mümkündür. 
Bergson’a benzer bir tarzda Sartre için de onun felsefi ve siyasal 
düşüncelerini anlamak teşebbüsünde sınırlı olarak durulmuştur. 
Türkiye’de genellikle bir Batılı düşünce adamını anlamak onun 
metinlerini Türkçeye çevirmekle sınırlı tutulmuştur neredeyse. 
Örneğin bir değini Sartre’ın anlaşılmasında örnek teşkil edecek 
mahiyettedir. Sartre, Taner Timur’un Türk Devrimi ve Sonrası 
(1919-1971) kitabında, önsözünde kısaca değinilerek gündeme 
getirilmiştir. Felsefi İzlenimler kitabında ise sathi sayılabilecek bir 
şekilde değerlendirilmiştir. Özellikle de siyasal boyutu itibariyle 
de daha, çok daha derinlikli olarak Gün Zileli’nin Sartre İkilemi 
(2021) başlıklı kitabında incelenmiştir. Gün Zileli’nin kendi has-
sas olduğu soru işaretlerinden oluşan bir inceleme hevesi, eğilimi 
vardır. Bir de Türkiye’deki düşünsel ortamın frekansı Marx, En-
gels ve Sartre’ı anlamaya daha yatkındır. Bergson’da bu durum 
daha bir soyutlama düzeyinde olacaktır. Türkiye somutuna ya-
kınlaştırılması tarzında bir eğilim yoktur.

Tanpınar’ın değinisinde “feylesofun etrafında yetişen mu-
harrirlerin yaptıkları tesirle de edebiyatımıza girmiştir” demesi 
edebiyattaki düşünsel etkiyi –ki bunun içinde siyasal etki de gün-
deme girmektedir – öne çıkarmaktadır. Dolayısıyla edebiyata salt 
sanat olarak bakmanın darlığına da işaret etmektedir. Burada so-
runa örnek olarak Ahmet Oktay’ın Varoluşçuluk’tan Sartre’ın 
düşünsel metinlerinden değil sanatsal metinleri yoluyla etkilen-
dikleri şeklindeki değerlendirmelerinden kalkarak bakmak an-
lamlı olabilir. Türkiye’de toplumcu gerçekçi edebiyat da, Cumhu-
riyet değerlerini savunan edebiyat da başat olarak siyaseti içeren 
düşüncelere yaslanmıştır. Türkiye’de edebiyat alanındaki Mark-
sist ve Kemalist etkinin zaman zaman ne kadar sığ, zaman za-
man ne kadar derinlikli olduğunu görmek mümkündür. Hatta 
bu alanda sanatta siyasal alandan daha derinlikli tahlillerin söz 
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konusu olması mümkün. Bu anlamda Yakup Kadri ve Kemal 
Tahir örneklerini vermek mümkün görünüyor. Derinlikli olan-
lar bu ikisi. Toplumcu gerçekçilik ve Kemalizmin etkisi daha bir 
ete kemiğe bürünmüş gibi. Bergson’un edebiyat etkisinden bu 
kadar net sonuç çıkarılabilir mi? Böyle bir sorunun cevabı na-
file görünüyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya Kemal’in “mektepten mem-
lekete” formülü ile fazlasıyla meşguldür, ana hatlarıyla böylesi bir 
kanaate yatkındır: “Yahya Kemal’in edebiyatımızda uzun zaman 
münakaşa konusu olan (Mektepten Memlekete) formülü Kültür 
Haftası’ndaki bir konuşmasındandır” 3 Memleket üzerine Mek-
tepten kalkarak odaklanma ve bunu sanatçı duyarlığı ile değer-
lendirme çabası kültürel alanda yeniye açıklığı ve geçmişin deva-
mına yönelik hayranlığı ve devam fikrini de yaklaşımının temeline 
yerleştirmeyi gerektirmektedir. Geçmişe ve yeniliğe açıklık bakı-
mından Türkiye’nin tipik gelenekçilerinden de tipik yenilikçile-
rinden de farklı bir yerde durmaktadır. Tıpkı bunun gibi 1940’lı 
yılların yenilikçileri ya da gelenekçilerine göre meşrutiyet dönemi 
yenilikçilerine ve gelenekçilerine daha bir yakın görünmektedir. 
Bu anlamda Batıya göreli olarak daha yakın ha keza kent kültü-
rüne köy kültüründen daha yatkındır. Bu çerçevede örneğin Yı-
lanların Öcü üzerinde yazarken köyün tek boyutlu insanının ro-
manı yazılmaz şeklinde bir değerlendirme yapmaktadır. Bir de 
1940’lı yılların ortamının geçmişe daha sempatik bakma ortamı 
yaratması Tanpınar’a ve benzerlerine daha rahat hareket etme ola-
nağı, düşüncelerini daha özgüvenli ifade etme olanağı sağlamış-
tır. Geçmişe yönelik ilgi ve yaşanana ve geleceğe olan olumlu tu-
tum onun ve benzeri yazarların yaklaşım şeklini somutlaştırmış 

3 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Cahit Sıtkı’ya Dair Hatıralar”,(Varlık 1 Mayıs 
1958), Edebiyat Üzerine Makaleler, haz. Zeynep Kırman, Dergah Yay., 
6.b., 2000, İstanbul, s.464.
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görünmektedir. Belki de geç dönemlerde geçmiş ilgisinin ve ye-
nilikçiliğin katı bir şekilde iştiyakla savunulması son dönem ay-
dınının bazı entelektüelleri önemsememesinin ve eleştirmesinin 
vesilesi olmuştur. Geçmiş ilgisi Ahmet Hamdi Tanpınar’ı eleştir-
menin vesilesi olurken yeniye iştiyakla bağlı olmak da bir başka 
cenahın eleştirisine muhatap olmayı beraberinde getirmektedir. 
Bir anlamda ara dönem entelektüellerinin belirgin ölçüde farklı 
olduğunu göstermektedir. Bu anlamda farklı yerde duran, dur-
duğu varsayılan entelektüellerin ortaklaşa bir eğilimi olduğu fark 
edilebilir. Bir de Tanpınar etkisinin 1930 yıllarda yazdıkları açı-
sından mı yoksa daha sonra ürettikleri açısından mı baskın ol-
duğu hiçbir şekilde telaffuz edilmeyip her iki dönemi açısından 
da aynı nitelemede bulunulmaktadır. Bu nokta daha ayrıntılı 
olarak çözümlenmelidir.

Yahya Kemal’in ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dinden söz 
ederken de kastettikleri husus daha çok gelenektir. Dini de ha-
yat içinde yaşanan biçimiyle anlama denemesidir. Yahya Ke-
mal toplumu kültürel çerçevede daha iyi anlamakta ve daha sa-
hici bir şekilde yansıtmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar Yahya 
Kemal’i daha bir kitabi şekilde yansıtmaktadır. Yahya Kemal’de 
Türkiye gerçekliği daha bir ete kemiğe bürünmektedir. Onun 
şiirleri Tanpınar’ın bütün metinlerinden daha fazla Türkiye so-
mutunu yansıtmaktadır. Ayrıca hatıraları ve somut aydın port-
releri daha sahici bir Türkiye fotoğrafı vermektedir. İki yazar 
arasında bir paralellik söz konusu olduğu görülmesine rağmen 
edebiyat incelemelerinde Yahya Kemal üzerine olanların daha 
sınırlı ve daha sathi olduğu görülmektedir. Tanpınar Yahya Ke-
mal metinlerine en benimseyici tarzda yaklaşan ve kendi düşün-
celerini şekillendiren bir unsur olduğunu söyleyen yazardır. Böy-
lesi bir niteleme ciddiye alınmış olsa ulusal edebi kanon olarak 
salt Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinleri değil Yahya Kemal’in 
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metinleri ile onun metinleri birlikte gösterilebilirdi. Yahya Ke-
mal mektepten memlekete Ahmet Hamdi Tanpınar ise mem-
leketten mektebe gittiği için Yahya Kemal’in gerçekliği ile bağ-
lantısı daha bir sağlamdır.

Aslında yaklaşım tarzları farklı olsa da, aralarında takri-
ben bir kuşak fark bulunsa da Ahmet Hamdi Tanpınar’la Ya-
kup Kadri arasında bir paralellik kurulabilir. Her baktığı yerde 
milliyetçilik gören bir zihniyet muhkem bakış açısıyla deği-
şik dönem entelektüellerini, aydınlarını bile eşitlemektedir. Bu 
noktada bir somut örnek meseleyi anlamanın yollarını açabi-
lir: “Tıpkı Ergenekon’da Anadolu’ya ‘bir siyasi, bir hekim ve bir 
ekonomi uzmanı gözüyle’ değil de ‘bir Barres gözü ile bakmak 
gerektiğini söyleyişindeki gibi’ Anadolu’nun siyasi, sıhhî ve ikti-
sadi bir ruhun gizlendiğini sez(mek) için Barres gözü lâzımdır. 
Barres’in Fransız milliyetçiliğinin proto-faşist diyebileceğimiz ra-
dikal milliyetçi-muhafazakâr düşünürü olduğunu da ekleyelim.” 4 
İşin ilginç yönü Tanpınar incelemelerinde Barres tercihi ve mil-
liyetçilik vurgusu ve milliyetçilik vurgusunun faşist çağrışımı hiç 
mi hiç telaffuz edilmemektedir. Tıpkı Bergson’un düşünceleri-
nin Türk aydınları üzerindeki ve bu arada Tanpınar üzerindeki 
etkisinin çok sathi bir biçimde açımlanması gibi. Hele Barres’in 
etkilerinden hemen hiç somut olarak söz edilmemektedir. Er-
ken Cumhuriyet dönemi aydınlarının üzerindeki etkisinden de 
şöyle bir değinilip geçilerek bahsedilmektedir. Belki değil mu-
hakkak Barres’nin düşünceleri konusunda en ayrıntılı bilgi Er-
gun Göze’nin çevirdiği Fransız düşünce hayatı üzerine kitapta 
bulunmaktadır. Burada dikkat çekilmek istenen husus Ahmet 

4 Tanıl Bora, “Yakup Kadri’nin Batı Görüşü: Garp Medeniyeti ve Şuur-
suz Garpperestlik”, Huzursuz Bir Ruhun Panaroması –Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun Edebiyat ve Düşünce Dünyası, ed. Yalçın Çak-
mak-Özge Dikmen, İletişim Yay., İstanbul, s.24.



a h m e t  h a m d i  ta n p ı n a r ’ d a  G e l e n e k ç i l i k - Y e n i l i k ç i l i k  G e r i l i m i

55

Hamdi Tanpınar hakkında milliyetçi olduğu vurgusunun yapıl-
mamasıdır. Bergson etkisiyle, bu etki nedeniyle milliyetçi nitele-
mesinin ıskalanması son dönem iki ayrı mecrada, siyasi mecrada 
seyreden Tanpınar incelemelerinin ortak noktasıdır. Mahmut 
Alptekin’in Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine kitabının ilk defa 
Ortadoğu gazetesinde yayımlanması da ikincil bir gösterge ola-
rak görülebilir. (1975)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın islam, din anlayışı ve Batı an-
layışı da genellikle yapıldığı gibi, milliyetçilik meselesinin sınır-
lanması ve ıskalanması gibi Türkiye’de yaşanan somut hayattan 
iyice soyutlanarak kitabi bir biçimde algılanır olmuştur. Milliyet-
çilik bir yönü itibari ile Batıcılık ile bağdaşsa da ikisi arasındaki 
gerilim görülmek istenmemiştir. Demek ki mesele gelenekçilik 
ile yenilikçilik arasındaki mücadeledir. Örneğin Niyazi Berkes’in 
bu mücadeleyi kutsallaştırılmış gelenek ile yenilikçilik arasındaki 
bir çatışma olarak görmesi mantıksal anlamda, yapay noktalarına 
dikkat çekmesi anlamında Niyazi Berkes’in Batılılaşma eleştiri-
sinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yaklaşımına yakın sayılabile-
cek bir yan vardır. Belki de Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazdık-
larında kültürel boyut daha bir öne çıkmaktadır. Tanpınar’ın 
kültürel vurgusuna mukabil Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nda 
belki de Kadro deneyiminin etkisiyle iktisat ve siyaset vurgusu 
vardır. Bu durum yoğun olarak Niyazi Berkes’de de bulunmak-
tadır. Yapılan son alıntının yaslandığı zihniyet açısından Yakup 
Kadri ve Niyazi Berkes’teki iktisat ve siyaset vurgusu da hafifsen-
miştir. Aslına bakılırsa Yakup Kadri’nin Politikada 45 Yıl (1968) 
kitabı siyasi tahlil açısından Türk siyasetine dair literatür içinde 
ayrıksı bir yer işgal etmektedir. Tanpınar metinleri de esas ola-
rak en azından belli bir tarihe kadar siyasi ve iktisadi ölçütlere 
göre değerlendirilmiştir. İlk dönemde bunun daha bir böyle de-
ğerlendirilmesi anlaşılabilir bir şeydir. Bu noktada örnek olarak 
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gösterilebilecek metinler Selahattin Hilav ve Hilmi Yavuz’un 
1973 yılında yazdıkları metinlerdir. Yahya Kemal’in belki de 
Nev Yunanilikten ayrı bir noktaya düşmesi, bunda da Ömer 
Seyfettin’in “Kabotaj Düşmanı” öyküsünün etkisi onun Batılı-
laşma karşısında Ahmet Hamdi Tanpınar’dan daha duyarlı ol-
duğunun göstergelerindendir. Yakup Kadri değerlendirmeleri-
nin İdris Küçükömer ile sol liberaller açısından farklı, son derece 
farklı olması da önemli bir göstergedir.

Bir Genel Kabul ve Ayrışma

Genel kabul ile ayrışma takriben aynı tarih kesitinde ya-
şanmıştır. 1980’li yıllar sonlarından itibaren Osmanlı ilgisi solu 
da kapsamış ve hatta ondan öte Cumhuriyetin bir kırılma nok-
tası olmadığı şeklinde bir anlayış kökleşmiştir. Böylesi bir anlayış 
milliyetçi-muhafazakâr kesimde de oluşmuştur. Bunun en net bir 
şekilde ifade edilebileceği, etkili olduğu metin, tabiri caizse gös-
tergesi Eric J. Zurcher’in Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (1995) 
kitabıdır. Bu metin Osmanlı son dönemi ile 1950 yılına kadar 
(1908-1950) bir süreklilikten söz etmektedir. Ancak kitap me-
seleyi ağırlıklı olarak siyasi ve ekonomik boyutu ile incelemekte-
dir, konunun böyle incelenmesi konusunda da kesin kanaat be-
lirtmektedir. Sözü edilen tarihte bir de Batılılaşma konusunda 
solda 1960’lı yıllara göre daha esnek, fazlasıyla esnek bir tutum 
belirmiş, milliyetçi-muhafazakâr ve İslamcı kesim de daha Batılı-
laşmaya açık bir tutum almıştır. Bu vesileyle Ahmet Hamdi Tan-
pınar üzerine araştırmalar daha bir artmıştır. Ancak Tanpınar’ın 
Batılılaşma konusunda en azından başlangıç yıllarında Batılılaş-
maya yönelik bir sınırda durma anlayışı vardır. Zaten maziden 
beslenme zorunluluğu bu noktadaki farkın gerekçesini oluştu-
rur. “Kökü mazide olan atı” Yahya Kemal’in yaklaşımındaki ta-
rih şuurunun net sayılabilecek bir işaretidir.
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Yakup Kadri’den Ahmet Hamdi Tanpınar, Niyazi Berkes ve 
Şerif Mardin’e kadar çok sayıda aydın bir kültürel süreklilikten 
bahseder. Bunlar arasında kültür alanında odaklananlara daha 
bir eleştirel yaklaşılmıştır. Mesele Ahmet Hamdi Tanpınar’a 
olumlu yaklaşmaya gelince onun mazi ile bağlantısı görmezden 
gelinmiş ya da buna daha bir kısmi etkilenme olarak bakılmış-
tır. Bu hususta Zürcher’den mülhem süreklilik anlayışı kültürel 
anlamdaki süreklilik yanında gündemde tutulmuştur. Örneğin 
bu çerçevede Şerif Mardin’in Varlık Vergisi dolayısıyla yönetim 
zihniyeti açısından söylediği “hepten Cumhuriyetçiyiz dediği-
mizde bile iliklerimize kadar Osmanlıyız” tespitinin önemini 
ıskalamamak gerekmektedir. Şerif Mardin‘in belli bir düşünsel 
cenahta, hatta ondan öte her cenahta önemsenmesinin, 1980’li 
yılların ortalarından itibaren yaygınlaşmasının bakış zihniyetiyle 
bir bağlantısı vardır. Bunların aynı tarih kesitine rastgelmesi bü-
tünüyle tesadüfi değildir. Bir toplumu siyasi ve iktisadi yönü açı-
sından değiştirmek kültürel yapısını değiştirmekten daha kolay-
dır. Fakat Türkiye’de siyasi ve iktisadi anlamda köklü değişiklik 
olarak nitelenen durumların bile değişiklik olarak nitelenmesi 
gerektiği Zurcher’in sözü edilen metni açısından bakıldığında 
bile, özellikle muhalefet açısından bakıldığında çok uzun süre, 
1950’lerden çok uzun süre sonra bile Jön Türk döneminden söz 
etmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Bu anlamda kül-
türe verdikleri önem farklı, hem de köklü bir biçimde farklı olsa 
da İdris Küçükömer ve Şerif Mardin’in takriben aynı yıllarda 
1969, 1973 yıllarında yayımlanan Düzenin Yabancılaşması ve 
Merkez Çevre metinlerinin süreklik vurgusu paralellik arzettiği 
gibi özellikle Zürcher’in metninden yıllar önce yazılmıştır. Para-
lelliğin yanında geçmiş etkisinin İdris Küçükömer’de ekonomik 
ve siyasi açıdan bakılsa da sürekliliğin çok daha geniş tarih kesi-
tini kapsadığı görülebilir. Şerir Mardin’in yaklaşımının kültürel 
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eksen açısından gerçekleştiği için sürekliliğin çok daha uzun sü-
reli olduğunu görmek mümkündür. Türkiye’de sol liberallerin ve 
İslamcı muhafazakârların Zürcher’i daha fazla önemsedikleri bir 
somut gerçekliktir. Genel anlamda düşünüldüğünde Zurcher’in 
tahlillerinin İdris Küçükömer ve Şerif Mardin’in tahlillerine göre 
çok daha sathi olduğu rahatlıkla görülebilir. Şerif Mardin’in tah-
lillerinin İdris Küçükömer’in tahlillerine rağmen tercih edilme-
sinin nedenini bir başka yerde aramak gerekecektir.

Tanpınar tahlili bu noktada bir ipucu sunabilir. Aslında 
böylesi bir genelleme belki de en net olarak bir somut kitapta 
telaffuz edilmiştir. Besim Dellaloğlu Tanpınar üzerine kitabında 
Benjamin okuyarak Tanpınar’la paralellikten öte yakınlığını fark 
ettiğini, onların adeta ruh ikizi olduklarını ifade etmiştir. Bu-
rada net olarak belirtilen özdeşliğe yakın birliktelik, başka me-
tinlerdeki yaklaşımların çerçevesini de vermektedir. Tabiri caizse 
Bergson’den ve Benjamin’den birkaç kavram sathi olarak kulla-
nılarak Tanpınar’ın anlaşıldığı düşünülmüştür. Benjamin şekil-
lendiriciliği yanında Bergson belirleyiciliği de ikincisi konusunda 
şüphe izhar etmeden kabullenilmiş görünmektedir. Daha genel 
anlamda son dönemde Eleştirel Teori okumaları sadece Tanpınar’ı 
anladığını sanmanın kapısını açmamıştır. Türkiye’de sosyal bilim-
lerde temel eğilimi belirlemiş görünmektedir. Bir tarz kültürel 
meseleleri anlama denemesi de Türkiye’de sağlı sollu kesimleri 
benzer metinlere ve benzer tahlillere yöneltmiştir. Türkiye’nin 
özgün kültürel birikimi üzerinden tahlil denemesi yapılmamış-
tır. Yahya Kemal’in mektepten memlekete yaklaşımı önemsen-
meyip salt mekteple memleketin anlaşılacağı düşüne ulaşılmıştır. 
Bu çerçevede her bir entelektüelin eşitlenmesinin yolları açılmış 
görünmektedir. Bu anlamda örneğin Ahmet Hamdi Tanpınar ile 
Sezai Karakoç’un dünyaları bir kesim tarafından hepten kapatıl-
mış, diğer kesim tarafından hepten açılmıştır. Bu farklılaşmanın 
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nedeni bir kesimin Tanpınar’ı pür batıcı, bir başka kesimin de İs-
lamcılıkla bir problemi olmayan gelenekçi olarak nitelemesidir. 
Bunun arkasında eski dönem İslamcılarını muhafazakâr olarak 
görme anlayışının hakim olması yatmaktadır.

Besim Dellaloğlu’nun metninin en olumlu yanlarından biri 
de Tanpınar’ın metinlerinin sosyolojik yanını önemsemesi, ona 
vurgu yapmasıdır. Benzeri bir değerlendirmeyi Orhan Pamuk’un 
daha kısmi bir biçimde de olsa yaklaşık yirmi sene önce yap-
masıdır. Orhan Pamuk Tanpınar’ın bir ölçüde Ahmet Mid-
hat Efendi olmaktan kurtulamadığını ifade eden bir yaklaşım 
içinde olmuştur: ” Önemli olan onun modernizmden haber-
dar bir cemaat adamı kimliği. Bu ikilemin sorunları ise, onun 
düz yazılarındaki tutumunu belirtmekte önemli. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ı Ahmet Midhat’tan ayıran şey ise şu: Ahmet Mithat 
Efendi toplumun bir çeşit ansiklopedik öğretmeniydi. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın ise hassasiyetin, kültürün duyarlılığın bir 
çeşit Ahmet Mithat Efendisi olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir 
zaman Ahmet Mithat’ın otoriter, öğretmen havasına yaklaşma-
yan, ama öte yandan, yine de bir cemaatin bütün yükünü omuz-
larında taşıyan, cemaat için yazan ve bir cemaatin parçası olan 
yazar” 5 Aslında kendisinin de daha geniş bir cemaatin yazarı ol-
duğunu belirtmek gerek. Ancak Türk edebiyatındaki isimlerin 
hemen hepsinde bu tarz bir eğilim var gibi görünüyor. Kemal 
Tahir bu toplumda sosyolojinin ve tarihin yeterince işlenmediği, 
yorumlanamadığı toplumda bir ölçüde Ahmet Midhat Efendi 
olmak gerektiğini söylerken Murat Belge de bir yirmi yıl sonra 
sosyalist Ahmet Midhat olduğunu ifade ediyordu. Genel ola-
rak bakıldığında Murat Belge de bir cemaat adına konuşuyordu. 

5 Orhan Pamuk, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi”, Man-
zaradan Parçalar-Hayatı-ı Sokaklar, Edebiyat, İletişim Yay., İstanbul, s. 
302.
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Kemal Tahir için bunu söylemek ise mümkün değil. Orhan Pa-
muk ise bir tarihe kadar Ahmet Hamdi’ye göre daha bir cemaat 
adamı idi. Bir tarih geldi Türkiye’de yaygın bir biçimde edebi me-
tinlerin salt edebi ölçütlerle değerlendirilmek amaçlı bir eğilim 
belirdi. Bu eğilim bugün de ideolojik tercihleri nazarı dikkate 
almayan bir eğilim değil. Bunun göstergelerinden biri de Tan-
pınar konusundaki yaklaşımlarda düşünsel tercihlerinin zaman 
zaman öne çıkarılmasıdır. Nitekim bunun göstergeleri de var-
dır. Durumu fark etmek mümkün. Ancak edebi ölçüt önceliği 
Tanpınar’ın düşüncesini kapatmaya, karartmaya ve bir düşün-
sel grubun çerçevesinde mütalaa etmeye yatkındır. Tanpınar’ın 
farklı farklı fotoğraflarının çıkması da bundandır. Türkiye’de farklı 
düşünsel çevrelerin iç içe geçmesi, yakınlaşması Tanpınar fotoğ-
rafı konusunda ortaklaşa düşünmeyi de beraberinde getirmiştir. 
Tanpınar’ı bir de inceleyeni, dönemin genel düşünsel ortamına 
uydurma eylemi de ortaya çıkmışa benzemektedir. Tanpınar’ın 
Demokrat Parti hakkındaki görüşlerinin daha bilinir bir hal al-
dığı 2002 yılından sonra bir kesimin bunu fazlasıyla ciddiye al-
ması diğer kesimin ise görmezden gelmesi, öyle bir görüntü ver-
mesi edebi ölçütün esas alındığı konusunda şüphe izhar etmeyi 
gerektirmektedir. Nitekim Tanpınar’ın araştırmalarını ve dene-
melerini onun düşünsel dünyasını anlamlandırmak ve yorum-
lamak için akılda tutmak lâzımdır.

Edebi ölçüt ekseninde meseleye yaklaşılmadığı ve Tanpı-
nar da değişik çevreler içinde kısmi yalnızlık yaşayan bir ente-
lektüel olarak bulunduğu için yaşadığı dönemde kendisini dü-
şünsel anlamda tazyik “altında hissetmiştir. Hem yeninin adamı 
olarak eskinin tazyiki, hem de eskinin adamı olarak yeninin taz-
yiki altında. Bir de özellikle Günlükler’ine bakıldığı zaman dü-
şünsel ortamın değişik konumlarında bulunan aydınlar hak-
kında kanaatları ortamdan rahatsız olduğunu göstermektedir. 
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Türkiye’de yenilikçilik ve gelenekçilik mutlak anlamda reddiye 
ve kabule yaslandığı için düşünce adamları itilmiş görünmüş-
lerdir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın görüşlerine bakıldığı zaman 
her iki kesimden de, kısmi tepki alabileceği görülmektedir. Ke-
mal Tahir’e yönelik tepki tam da topyekûn olacak gibidir. Fa-
kat Kemal Tahir’in yaklaşım tarzının bir yanı görülmediği için 
bu tepki gerçekleşmemiştir. Hakikaten Tanpınar bir ölçüde de 
olsa sözü edilen tazyik altında yazabileceklerini de belli sınırlı-
lıklar çerçevesinde yazmış ve bazı düşüncelerini telaffuz etmek 
yerine sükutla geçiştirmiştir. Türkiye’de düşünce dünyasını yan-
sıtma denemeleri bariz olarak sınırlandırılmaktadır. Bu durumun 
belirgin bir şekilde otosansürden de kaynaklandığı söylenebilir.

Belki de Tanpınar’ın düşünceleri, şehir, özellikle İstanbul 
musiki, özellikle de eski musiki ve yerlilik konusundaki düşünce-
leri çok daha ayrıntılı bir şekilde tahlil edildikten sonra daha bir 
derinlikli bir şekilde yansıtılabilecek gibi görünmektedir. Yakla-
şım tarzı itibariyle son dönem düşünce hayatının temel özellik-
leri açısından Tanpınar incelemeleri daha bir gelişkin hal alacak-
tır. Tanpınar’a Türkiye’de yaygın gelenekçilik ya da yenilikçilikle 
özdeşleştirmek onu düşüncelerinin anlaşılmasının önündeki te-
mel engellerin en başta gelenlerinden biri olacaktır gibi görün-
mektedir.





63

TÜrk MOdernleşMeSİnde kÜlTÜrel 
BÖlÜnMe, MuHafazakarlık Ve aHMeT 

HaMdİ TanPınar

Mahmut Hakkı Akın* 1

Giriş

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hayatı ve eserleri, 2000’li yıl-
lardan itibaren büyük bir ilgiye muhatap olmuştur. Bugüne 
kadar devam eden bu ilgi, bir Tanpınar keşfi olarak tanımla-
nabilir. Türkiye’nin yakın dönemde yaşadığı değişimin bu il-
ginin oluşmasında bir karşılığı vardır. Özellikle de 1980 son-
rası düşünce hayatında çoğulculuk, demokrasi ve sivil toplum 
odaklı tartışmalar, Türk modernleşmesine bağlı kimlik krizi-
nin daha çok gündemde kalmasına sebep olmuştur. Elbette 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın düşüncesinin ve eserlerinin yo-
ğunlaştığı temel mesele, Türk modernleşmesine bağlı top-
lumsal değişmedir. Bu nedenle eserleri, sadece edebiyatçıların 
değil, başka alanlarda çalışan sosyal bilimcilerin; özellikle de 

* Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 
Bölümü.
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sosyologların dikkatini çekmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
eserlerinde geçmiş ile şimdi ve gelecek arasındaki sürekliliğe 
yaptığı vurgu, muhafazakâr bir modernlik yorumu olarak ka-
bul edilmiştir. Özellikle romanlarını bu temel üzerine inşa et-
miştir. Türkiye’de ortaya çıkan kendine özgü muhafazakarlı-
ğın Türk modernleşmesinin bir sonucu olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda düşüncelerinin ve eserlerinin bir yön-
den kültürel ve entelektüel muhafazakârlığa katkı sağladığı 
kabul edilebilir. Ancak bu uzun toplumsal değişme süreci do-
layısıyla ortaya çıkan kültürel bölünmenin ürettiği genel halk 
muhafazakârlığı dikkate alındığında onun bu muhafazakârlığa 
mesafeli bir konumda bulunduğu da tespit edilebilir. Özellikle 
günlüklerinin yayınlanmasından sonra pek çok insan, genel 
kurgusal kabullerin ötesinde bir Ahmet Hamdi Tanpınar ve 
hatta “Ahmet Hamdi Tanpınarlar” bulunduğuyla ilgili ger-
çekle daha net bir şekilde yüzleşmiştir. Her şeyden önce bu 
konular değerlendirilirken onun Türk modernleşmesinin sa-
dece bir yorumcusu değil; bir ürünü olduğu da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Osmanlı döneminde kısmen seçkin kabul 
edilecek bir memurun oğlu olarak doğmuş, üniversite tahsi-
linin ardından cumhuriyetin ilk yıllarında öğretmenlik, tek 
parti döneminde milletvekilliği ve ardından akademisyenlik 
yapmış bir aydın olarak genel kültürel bölünmüşlükte “mo-
dernleşen” ve hatta “modernleştiren” kesime daha yakın ol-
ması da doğaldır. Yine de Tanpınar, samimi entelektüel ara-
yışını hayatı boyunca sürdürdüğü gibi toplumsal değişmenin 
ürettiği trajediye odaklandığı için farklıdır. Özellikle gelene-
ğin kendi kaynaklarıyla varlığını sürdürememesi tezi üzerine 
inşa ettiği düşüncesi ve kurgusu, onu sadece arafta bir ko-
numda değil Türk modernleşmesinin kültürel bölünmesinin 
ötesinde değerlendirmeyi de gerektirmektedir.
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Türk Modernleşmesinde Devrim ve Muhafazakarlık

Türk modernleşmesi, pek çok kurumun yenilenmesi ve ge-
nel bir toplumsal değişme olayı olduğu için taraftarlarını ve kar-
şıtlarını üretmiş bir süreçtir. Yeni olan, kendi taraftarlarıyla yerine 
geldiği eski olanın taraftarlarını ayırır ve hatta karşı karşıya ge-
tirir. Osmanlı son döneminde modernleşme adına atılan adım-
larda da benzer bir durum yaşanmış ve eski ile yeni taraftarları 
oluşmuştur. İki asrı aşan tecrübe, tarihsel ve genelde literatürde 
de benimsenen kategorik bir ayrımla Osmanlı ve Cumhuri-
yet modernleşmesi şeklinde iki ana dönem olarak düşünüldü-
ğünde bu iki dönem birbirinin devamı olduğu gibi birbirinden 
ayrılan yönlere de sahiptir. Öncelikle Osmanlı modernleşmesi 
bir imparatorluk tecrübesi olarak devam etmişken cumhuriyet 
modernleşmesi bir ulus devlet modernleşmesidir. Osmanlı mo-
dernleşmesi, eski ve yeni kurumları bir arada içinde yaşatmaya 
çalışırken cumhuriyet modernleşmesi devrimci yönü dolayısıyla 
eski ile daha radikal bir kopuşu temsil etmektedir. Bu nedenle 
bu iki sürecin birbirine bağlı olduğu ancak farklı tarihi, siyasi ve 
sosyal şartlar açısından değerlendirilmeleri gerektiği göz önünde 
bulundurulmalıdır.

Türk modernleşmesinin yeni bir medeniyetle ilişki kurma 
ve ona dâhil olmayla ilgili bir sürekliliği söz konusudur. Mede-
niyet geçişi, ister istemez kültürel bölünmeye de kaynaklık et-
miştir. Bürokrasiden siyasete, tarihten coğrafyaya, sanattan mi-
mariye, eğitimden gündelik hayata, hemen her alanda sembolik 
bir çeşitlenmeye ve bazen de karşıtlıkların oluşmasına atıfta bu-
lunmaktadır. Ancak kültürel bölünme ifadesi, kültür gerçekli-
ğinin kendisi dolayısıyla çeşitli ve çok yönlüdür. Şerif Mardin 
de Tanzimat sonrasında aydınlar ile halk arasında kültürel bö-
lünme yaşandığını iddia etmiş ve oluşan durumu Redfield’in bir 
kavramsallaştırmasına atıfla “büyük kültürel gelenek” ile “küçük 
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kültürel gelenek” ayrışması olarak tanımlamıştır (Mardin, 1991, 
s. 24). Ahmet Hamdi Tanpınar, burada kültürel bölünme olarak 
tarif edilen durumu “bir medeniyetten diğerine geçmemizin ge-
tirdiği ikilik” şeklinde tanımlamış ve medeniyet değiştirmesine 
bağlamıştır. Tanzimat’tan itibaren plansız programsız gidiş, ik-
tisadi çöküş, varlık ve tarih cevherini kaybetmiş bir değer buna-
lımı sürekli kendini üretmiştir (Tanpınar, 2006, ss. 34–35). Ona 
göre durum, “medeniyet değiştirmesi hastalığı” ve hatta psiko-
zudur. Bu bölünmede modernleştirenler ile modernleştirilenler 
bulunmaktadır. Elbette burada genel iki ana kültür grubundan 
bahsedilse bile grupların kendi içinde homojen yapılar olmadık-
ları göz önünde bulundurulmalıdır. Modernleştiren de modern-
leştirilen de bir şekilde aynı sürecin muhatabı olarak sosyal ger-
çekliğin üretilmesine katkıda bulunmuştur. Birbirleri karşısında 
konumlanmaları ve hatta birbirlerini öteki olarak kurgulamaları, 
bu grupların ötesinde başka ve daha üst bir sürecin oluşmasına 
sebep olmuştur. Başka bir deyişle kültürel mesafeleri birbirlerine 
ne kadar uzak olursa olsun bu gruplar bir üst gerçekliğin oluş-
masını sağlamışlardır. Berna Moran’a göre (Moran, 2021, s. 24) 
bu bölünmeye bağlı olarak gelişen Batılılaşma, Türk romanının 
temel sorunsalını oluşturmanın ötesinde onun işlevini, kurulu-
şunu ve tiplerini de önemli ölçüde belirlemiştir. Dolayısıyla bu 
bölünme etrafında karşıt gruplar arasında farklı tarzlarla devam 
eden süreklilik, Türk romanının da dayanacağı toplumsal ger-
çekliği üretmiştir.

Kültürel bölünmüşlük, pek çok alanda ortaya çıkmasına 
rağmen, doğası gereği her taraftarlığın siyasi bölünmüşlüğe kay-
naklık etme potansiyeli dolayısıyla siyasette kendisini daha net 
göstermiştir. Özellikle çok partili hayat boyunca bu bölünmüş-
lüğün milliyetçi-inkılapçı, sağcı-solcu, dindar-laik gibi kategorik 
tanımlamaları da yapılmıştır. Zaten Türk modernleşmesi, devlet 
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merkezli bir süreç olduğu için başından siyasi bir karaktere sa-
hip olmuştur. Bugüne ulaşan siyasi ayrışmaların erken cumhu-
riyet dönemi uygulamalarının ürettiği hafıza ile yakın ilişkisi 
bulunmaktadır. Siyasi sosyolojik bir tespitle bu genel kültürel 
bölünmüşlüğün siyasi ayrışmanın hem kaynağı hem de sonucu 
olduğu tespit edilebilir.

Türk modernleşmesi kaynaklı kültürel bölünme, muhafaza-
karlık, devrimcilik, liberalizm, sağcılık ya da solculuk gibi dünya 
siyaset literatürünün önemli siyasi ayrışmalarını kendi gerçekliği 
içinde farklılaştırabilmektedir. Bu nedenle Fransız muhafazakar-
lığı ya da liberalizmi ile Türk muhafazakarlığı ya da liberalizmi 
birbirlerinden farklı vurgulara sahip olabilmektedir. Benzer ör-
nekleri diğer siyasi görüşler için de vermek mümkündür. Bu ta-
rihsel ve sosyolojik gerçeklik bağlamı göz önünde bulundurul-
madan yapılan analizler boşlukta kalmakta ve belli bir dönemde 
gücüne göre kamuoyu oluştursa bile gerçekliğe uygun olmadığı 
için zamanla kaybolup gitmektedir. Türkiye’de uzun yıllar bazı 
solcuların Batı’daki gibi bir sınıf yapısının Türkiye’de de var ol-
duğu kabulünden hareket etmeleri ve analizler yapmaları, dö-
nem sınırlarında bir kabulün ve etkinin ötesine geçememiştir. 
Diğer siyasi ideolojiler ve hareketler için de benzer çıkarımlarda 
bulunmak mümkündür. Muhafazakarlık hakkında konuşuldu-
ğunda bağlam ayrıca genişleyebilmektedir. Çünkü oluşmuş ve 
kurumlaşmış her yapı ve organizasyon, kendi varlığının sürekli-
liğini sağlama bağlamında muhafazakâr olma potansiyeline sa-
hiptir. En devrimci hareketler bile devrim sonrası şartlarda kendi 
gücünü muhafazayla ilgili refleksler gösterme eğilimine sahip ol-
muştur. Elbette her siyasi hareketin muhafazakâr olduğu söylene-
mese bile muhafazakarlığın reaksiyonerliğinin yanında gücü ko-
ruma/muhafaza etme karakterinin kendi sınırlarını belirlemeyi 
zorlaştırdığı göz önünde bulundurulmak zorundadır.
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Türk modernleşmesinin radikalleşmesi, cumhuriyet ve dev-
rimler yoluyla tecrübe edilmiştir. Bu radikalleşme, devrimci ya 
da inkılapçı bir cumhuriyetçiliği ortaya çıkardığı gibi radikal-
leşmenin ötekisi olarak muhafazakarlığa da kaynaklık etmiştir. 
Türk muhafazakarlığı, din ve aile gibi temel kurumların muha-
fazasına ve tarih üzerinden gelen sürekliliğe dayanmıştır. İslam 
geçmişini paranteze alan ve buna bağlı olarak da dil ve kültür 
gibi esas alanlara müdahale edebilen devrimci anlayış, Cumhuri-
yet Halk Partisi’nin temsilinde kendisini göstermiştir. Türkiye’de 
ortalama geleneksel tipte bir insan CHP’nin idealleştirdiği in-
san tipine uymamış ve süre giden tarihsel ve toplumsal gerçek-
liğinde yabancıya dönüşmüştür. Muhafazakâr hafızada organik 
ve sahih olanın yerine sentetik ve sahte olanın yerleştirilmeye ça-
lışıldığı zor bir dönem olarak kodlanmıştır.

Muhafazakarlık, Batı siyaset ve sosyal bilim literatüründe 
değişimden ziyade devrimle anlam kazanmıştır. Türk muhafa-
zakarlığının Osmanlı modernleşmesi boyunca izleri bulunmakla 
birlikte bu izlerin belirginleşmesi ve kendi etrafında bir zihniyet 
üretmesi, daha çok cumhuriyet sonrasında gelişmiştir. Yine de 
edebiyat alanında değişmenin ürettiği eski ve yeni geriliminin ve 
bu gerilime bağlı farklı ve aykırı tiplerin romanlarda işlenmesi-
nin Osmanlı’dan gelen bir geleneği vardır. Örneğin Ömer Tür-
keş, Tanzimat sonrasında yazılan romanlarda modernleşmeyle 
ilk ve büyük travmatik karşılaşmadan kaynaklanan muhafaza-
karlığın tarih öncesi etkilerinin bulunabileceğini iddia etmiştir 
(Türkeş, 2006, s. 590). Edebiyatın ve özellikle romanın Doğu-
Batı ikilemine odaklanması ve bu ikilemin ürettiği dramı konu 
edinmesi manidardır. Hatta bu ikilemin kültürel bölünmüşlük-
ten kaynağını aldığını ve cumhuriyet döneminde de güçlü bir 
şekilde kendisini sürdürdüğünü iddia etmek mümkündür. Si-
nekli Bakkal, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Fatih-Harbiye 
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ya da Tutunamayanlar gibi eserlerin bu geleneği devam ettir-
diği söylenebilir.

Muhafazakarlık, asıl anlamını devrim karşısında reaksiyonda 
bulduğu için cumhuriyetin kurulmasının ardından tek parti dö-
nemindeki radikalleşmenin Türk muhafazakarlığı için kurucu 
rolü inkâr edilemez. Jakoben radikalleşmenin özellikle kültür 
alanına müdahalesi, Türkiye’de birbirine bağlı gibi gözükse de 
farklılaşan muhafazakarlıkların oluşmasına sebep olmuştur. Bu 
nedenle Türkiye’de halk muhafazakarlığı ve siyasi muhafazakar-
lık, çok partili hayata geçişle birlikte daha yakın temas halinde 
olmuştur. Ancak aydın/entelektüel muhafazakarlığına dâhil edi-
lenlerin bir kısmı tek parti dönemi radikalleşmesine tepki duysa 
ya da gösterse bile halk muhafazakarlığına da mesafeli olabilmiş-
tir. Tayfun Atay (2006, s. 156), “Mustafa Şekip Tunç’tan İsmayıl 
Hakkı Baltacıoğlu’na ve Hilmi Ziya Ülken’e, Yahya Kemal’den 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a, Peyami Safa’dan Nurettin Topçu’ya 
kadar, çeşitli tonlamalarla Cumhuriyet’in kurucu iradesinin iler-
lemeyi “kopuş”la olanaklı sayan radikal modernizminin yanında, 
“devam”ı esas alan gelenekçi bir “modernleşme” (değişme/yeni-
leşme) anlayışının karşı (“karşıt” değil) “koro”sunun” ortaya çık-
tığını tespit etmiştir. Burada zikredilen isimlerin entelektüel ya 
da aydın muhafazakarlığı kategorisinde değerlendirilmesi ye-
rinde olacaktır. Halk muhafazakarlığının şehirdeki ve taşradaki 
gündelik hayat gerçekliği çok daha farklı bir yerde durmaktadır.

Muhafazakarlık meselesi değerlendirilirken Türkiye’de farklı 
alanlarda ve toplumsal kesimlerde farklı muhafazakarlık biçimle-
rinin oluşabileceğini göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 
Bu ihtiyat gözetilmeden çok genel geçer muhafazakarlık kabul-
leriyle hareket etmenin gerçeklikle uyuşmayacak yönleri olabil-
mektedir ki Ahmet Hamdi Tanpınar’ın muhafazakarlığı mese-
lesinin bu bağlamda değerlendirilmesi yerinde olacaktır. Üstelik 
bu durum, sadece onun için değil, birçok aydın için de geçerlidir.



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

70

Ezberler Karşısında CHP’li ve İsmet Paşacı Ahmet 
Hamdi Tanpınar

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın muhafazakarlığı meselesi ele 
alındığında onun için “muhafazakâr değildi” demek kadar “mu-
hafazakardı” demek de kolay değildir. Bu çelişkili hâlin oluşması, 
gerçekte neyin ne olduğunu sorgulamak ve bütüncü bir bakış 
açısıyla araştırmaktan ziyade bazı hazır kanaatler ve algılardan 
hareket etmekle ilgilidir. Ayrıca Türkiye’nin modernleşme tec-
rübesinin sadece onun için değil, pek çok entelektüel için de 
çokça çelişki üretebilme potansiyeli vardır. Bir fert olarak ente-
lektüel de zamanının ve şartlarının ötesinde değerlendirilmeme-
lidir. Mesele detaylı bir şekilde incelendiğinde kolayca yapılan ve 
çoğu peşin hükümlere bağlı tasniflerin ötesinde bir durumun ol-
duğu açıktır. Peşin ve kalıp hükümler, özellikle hemen her söy-
leneni, işareti ya da sembolü siyasi bir konuma yerleştirme anla-
yışının yaygın olduğu vasatta tâli olması gerekirken çoğunlukla 
esas olabilmektedir. Buna bağlı olarak Türkiye’de düşünceleriyle, 
eserleriyle yerleşik peşin hüküm kalıplarını önemsemeden hare-
ket eden ve onlara aykırı görüşler ileri sürenler, anlamanın zah-
metine katlanmayanlar tarafından daha kolay bir şekilde yargı-
lanmış ve arafa itilmişlerdir. Bu konuda Nurettin Topçu, Kemal 
Tahir, Cemil Meriç, İdris Küçükömer ve Ahmet Hamdi Tanpı-
nar gibi entelektüellerin karşılaştığı ortak bir tavır söz konusudur.

Araf ’a itilme, sükut suikastı ya da bazen doğrudan itham 
edilme şeklinde ortaya çıkabilen peşin hükümler, ahlaki tavır ola-
rak anlamanın zahmetinden kaçan bir konformizm üretmekte-
dir. Bu duruma örnek bir olay, Besim Dellaloğlu’nun tespitiyle 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserlerinin iki farklı yayınevi tara-
fından yayınlandığı 2000’li yılların başında açıkça görülmüş-
tür. Yıllardır Dergâh Yayınları tarafından yayınlanan eserlerinin 
Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanmaya başlaması, Türk 
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solunun Tanpınar’a daha fazla ilgi duymasına sebep olmuştur. İki 
yayınevinin yayınlandığı metinler aynı olmasına rağmen Della-
loğlu (2012, s. 28) çok yerinde bir soru sormuştur: “Dergah’ın 
Tanpınar’ı ile YKY’nin Tanpınar’ı aynı mıdır?” Bu soru, basit 
bir akıl yürütmeyle “bir yazarın eserleri Dergâh Yayınlarından 
çıkıyorsa o yazar sağcıdır” şeklindeki konformist zihniyet ve pra-
tik ilişkisiyle birlikte düşünülmelidir. Bu anlayış, entelektüel bir 
kaygıdan çok kendi duruş yerinin sembolik kavrayışının sınırla-
rında hareket etmektedir. Besim Dellaloğlu’na göre kendi cema-
atinin sınırlarında kalan “cemaat aydını” ve dolayısıyla kendi ce-
maatinin makbul aydını vardır. Böylece makbuliyetin kriteri de 
cemaatin onayı olmaktadır. Bu konformist bakış açısının karşı-
lıklı olarak üretildiği bir toplumda, kimin ne söylediğinden ya 
da yazdığından çok, nerede ve kimlerle birlikte olduğu önemli 
hale gelmektedir. Bu cemaatleşme, hem entelektüel gelişmenin 
hem de modernleşmenin sağlıklı ve kuşatıcı bir süreç olarak sü-
rekliliğinin önünde bir engeldir:

Tuhaftır, bir edebiyat yapıtının toplumsal anlamını metnin ken-
disinden ziyade, bu metni yayımlayan yayınevinin adı, kimliği be-
lirleyebilir, belirlemiştir. Bazı kitapları, bazı insanlar içinde ne oldu-
ğundan, konusundan, yazarından bağımsız sadece yayınevinin temsil 
ettiği zihniyet üzerinden okur ya da okumaz. Kararını bunun üze-
rinden verir. Aslında bu bile memleketimizin hiç modern olmadı-
ğını, olamadığını göstermeye yeter. Bu da bir cemaatleşmedir. Ki-
şiliksizleşmedir. Kimlik çoğu zaman kişiliğe rağmen oluşur. Kişilik 
de kimliğe rağmen (Dellaloğlu, 2012, s. 31).

Bu tespitler açısından düşünüldüğünde Ahmet Tanpınar ve 
eserleri daha da kafa karıştırıcı bir yerde durmaktadır. Türkiye’de 
entelektüel muhafazakarlığın en zirve eserlerinden birinin Huzur 
romanı olduğu iddia edilebilir. Gerçekten de romanın üzerine 
inşa edildiği temel, gelenek, mekan ve sanat üzerinden kimlik 
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sorgulamasına ulaşmaktadır ve romanda muhafazakâr bir yo-
rum ortaya çıkmaktadır. Hatta Türk muhafazakarlığı varsa ve bir 
metne ihtiyaç duyuyorsa aradığını Huzur’da bulacağı bile söy-
lenebilir. Özgür Taburoğlu’nun yerinde tespitiyle romanın kah-
ramanı Mümtaz’ın dramı fert olarak zaman, mekan ve toplum 
sürekliliğinde kurgulanmıştır (Taburoğlu, 2019, s. 161). Muha-
fazakarlığın reaksiyonerliğinin ve yeni ile eski arasında kalmanın 
bir dram olarak kurgulanmasının özgün bir örneği ortaya çık-
mıştır. Bu roman dışında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kendine 
özgü bir düşüncesi olduğu ve bu düşüncede muhafazakarlıkla 
ilgili pek çok yön bulunduğu açıktır. Ancak Türkiye’nin ken-
dine özgü muhafazakârlıklarını tespit etmeden peşin hüküm-
lerle muhafazakâr bir Tanpınar’a ulaşmak da işin kolayına kaç-
mak anlamına gelecektir.

Türkiye’de muhafazakarlığın en önemli alameti farikaları 
arasında cumhuriyet devrimleri ve siyasi olarak da CHP karşı-
sında konumlanması bulunmaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
tek parti döneminde milletvekilliği yapmıştır ve vefatına ka-
dar CHP’yi desteklemiştir. Tek parti döneminde biriken öfke 
ile Türk halk ve siyasi muhafazakarlığının öteki olarak gördüğü 
siyasetçilerin başında İsmet İnönü gelmiştir. Bu dönemin gü-
nahları kolaylıkla İsmet İnönü’ye mâl edilmiştir. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın İsmet İnönü’ye hayranlığı, onun için kullandığı ifa-
deler, basit bir siyasi parti taraftarlığının ya da sempatizanlığı-
nın ötesindedir. Günlüklerine yazdığı şu ifadeler, muhafazakâr 
halk kesiminin İsmet İnönü ile mesafesi göz önünde bulundu-
rulduğunda üzerine düşünmeyi gerektirmektedir: “İsmet Paşa’yı 
niçin seviyorum? Kalabalığın nefret ettiği meziyetleri için sevi-
yorum” (Enginün & Kerman, 2010, s. 327). Kalabalığın İsmet 
İnönü’den nefret ettiği meziyetler, muhafazakarlık bahsi açı-
sından açıldıkça açılacak yönlere sahiptir. Özellikle 27 Mayıs 
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Darbesi’nden sonra Cumhuriyet Gazetesi’nde yazdığı yazılar, 
günlüklerinde tuttuğu notlar, herhangi bir sağcı muhafazakarı 
değil, ortalama sağduyu sahibi bir solcuyu da dehşete düşürebi-
lir. Günlüklerin yayınlanması, mahremiyetiyle ilgili tartışmalara 
sebep olsa bile Tanpınar’ı tahlil etmenin hiç de kolay olmadığını 
göstermesi açısından manidardır.

“İnönü’nün muhalefette söylediği nutuklar bir gün bizim 
klasik eserlerimiz arasına girecek. Ben şimdi bile her rastladı-
ğım yerde onları okuyorum ve geçtiğimiz karanlık dehlizde ge-
tirdiği ışığa her defasında bir daha şaşıyorum” (Tanpınar, 2016, 
s. 295). Bu cümleler, 27 Mayıs Darbesi’nden sonra yazılmış olan 
“Yakın Tarihimiz Üzerine Dikkatler” başlıklı yazıdan alınmıştır. 
İsmet İnönü’nün ne iktidardayken ne de muhalefetteyken söy-
lediği nutukların klasiklerimiz arasına girdiğini söylemek müm-
kün değildir. Aynı durum, herhangi bir başka siyasetçi için de ge-
çerlidir. 1961 seçimleri öncesinde CHP’nin İstanbul mitingine 
katılmış ve “İnönü’yü Dinlerken” başlıklı bir deneme yazmıştır. 
Bu denemede 1957 seçimleri öncesinde düzenlenen CHP mi-
tingine katıldığını da belirtmiştir. “Yarın milletimizin manevi 
çehresi üzerinde düşünmek isteyenler, onun hayatına eğilecek-
ler, bizi bütünümüzle bu hayatta bulacaklar” (Tanpınar, 2016, 
s. 308) cümlesi ya da “O konuşuyordu ve ben ona bakıyordum. 
Kafamda hayaller birbirini takip ediyordu. Marango’da genç Na-
polyon, Kanije Kalesi’nde ihtiyar Hasan Paşa, daha kimleri hatır-
lamıyordum. Hepsine benziyordu ve hiçbiri değildi” (Tanpınar, 
2016, s. 312) cümlelerindeki hayranlığın aşırıya kaçması düşün-
dürücüdür. Muhafazakarlık meselesinin ötesinde burada bırakın 
bir entelektüeli, ortalama okumuş bir adam için bile fazla gele-
cek bir fanatizm söz konusudur.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın öğrencisi, Mehmet Kaplan’ın 
da asistanı olan Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı 
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başlıklı Tanpınar monografisinde, onun siyasetçiliğini ve siya-
setle ilişkisini değerlendirdiği bölüme “Politika Batağında Bir 
Şair” başlığını koymayı uygun görmüştür. Ahmet Hamdi Tan-
pınar, 1945 yılında milletvekiliyken “Anayasa’nın Türkçeleşmesi” 
başlıklı bir yazıyla dilde sadeleşmeye destek verirken (Tanpınar, 
2006, ss. 114–116) daha sonra mektuplarında ve başka yazıla-
rında dilde sadeleşmeyi ciddi şekilde eleştirmiştir (Okay, 2012, 
s. 287). Ancak Okay’a göre onun 27 Mayıs sonrasındaki hâli 
açıkça “zalimane”dir. Darbe olduğunda yurtdışındadır ve kar-
deşine 29 Mayıs 1960’ta gönderdiği mektupta darbeyle ilgili 
olarak “Sevinç delisiyim. Sevincimden aklımı oynatacağım diye 
korkuyorum” cümlelerini yazmıştır (Kerman, 2007, s. 318). Ce-
lal Bayar, Adnan Menderes ve diğer bakanlarla ilgili gazetelerde 
yayınlanan yalan haberleri doğru kabul etmesi, idamlar dahil ve-
rilen cezaları desteklemesi, yazılarında ortalama vicdanı da rahat-
sız edecek alaycı üslubu, ilginç olmanın ötesinde pek çok insan 
için rahatsız edicidir. 27 Mayıs ve İsmet İnönü güzellemelerinde 
Milli Birlik Komitesi tarafından kurulacak olan Kurucu Meclis’e 
girme teşebbüsünün olup olmadığı tartışmalıdır ki o günlerde 
İsmet İnönü’nün günlüğünde “Ahmet Hamdi Tanpınar bir ar-
kadaşı ile gelecek” ifadesinin yer alması da bazı taleplerin olabi-
leceğini düşündürmektedir (Okay, 2012, ss. 290–291). Bu ta-
vırlarında kendisine hasım haline gelmiş Necip Fazıl ve Peyami 
Safa gibi yazarların DP tarafından desteklenmesi ve maddi zor-
luklar içinde bulunması gibi sebepler öncelikle akla gelmekte-
dir. Nitekim Necip Fazıl Kısakürek, 1956 yılında kendisini ko-
münizmle itham ederek doğrudan hedef göstermiştir (Alptekin, 
2015, ss. 17–19). Tanpınar’ın bu yönleri, muhafazakarlık bahsi 
ve iddiası açısından görmezden mi gelinmelidir, yoksa bütü-
nün parçaları arasında mıdır? Mesele duymak istenilenin duyul-
masıysa onun 27 Mayıs ve İsmet İnönü ile ilgili yazdıklarından 
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memnun olanlar bulunacağı gibi rahatsız olanlar da bulunacak-
tır. Görmezden gelmek ya da “işte Tanpınar tam da budur” de-
mek kolaya kaçmak olacaktır ki son asistanı Turan Alptekin de 
böyle düşünmektedir (Alptekin, 2015, s. 63). Bu yaşadıkları da 
kendi hikâyesine dâhildir.

Mehmet Kaplan’a 1953 yılında Paris’ten yazdığı bir mektupta 
yazdıkları, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın siyasi duruşuyla ilgili gö-
rüşlerindeki tutarlılığı yansıtmaktadır. Bu tutarlılık, muhafazakâr 
halk kesiminin siyasi olarak desteklediği Millet Partisi’nin 1953 
yılında başlayan kapatılma süreciyle ilgilidir. Millet Partisi ir-
tica ithamıyla kapatılmıştır (Limoncuoğlu, 2018, s. 150). Bu 
parti DP ile kıyaslandığında DP’ye göre daha da muhafazakâr 
vurgulara sahip bir partidir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet 
Kaplan’ın partinin kapatılmasına üzülmesine tepki göstermiştir: 
“Millet Partisi’ne ne üzülüyorsun? Kapanacaktı. Açılması hata 
idi. Türkiye’nin şartları bunu kaldırmazdı. Ve lüzum da yoktu. 
Bir cemiyet hayatında hatalar olur. Türkiye yapıcılık devrinde-
dir, devlet otoritesine ve Avrupalı kafaya muhtaçtır. Ve münev-
ver, maziyle bir yerde köprüleri atmıştır” (Kerman, 2007, s. 233). 
Bu tespitlerinin realite yani gerçeklik olduğunu ve böylece ka-
bul edilmesi gerektiğini de ayrıca yazmıştır.

Türk muhafazakarlığının çeşitlerinden biri siyasi muhafa-
zakarlıktır. Siyasi muhafazakarlık, bir yandan milliyetçi ve mu-
kaddesatçı düşünürlerin düşüncelerinden ve eserlerinden etkilen-
miş, bir yandan da özellikle dine ve geleneksel kurumlara bağlı 
halk kitlesinin desteğine dayanmıştır. Bu gelenek, Demokrat 
Parti ve Millet Partisi geleneğinden Adalet Partisi’ne, Cumhu-
riyetçi Köylü Millet Partisi’ne ve genel olarak Türk sağına kay-
naklık etmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatının 1962 ol-
duğu düşünüldüğünde Türk siyasetinde safların netleşmesine 
ve sağda ve solda fraksiyon çeşitlenmesinin yaşanmasına büyük 
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oranda şahitlik etmediği söylenebilir. Sağcılardan da solculardan 
da uzak olduğunu günlüklerinden ifade etmiştir:

Sağcı olmak çok güç hatta imkânsız. Evvelâ memleketimde en ca-
hil ve budala insanlar sağcı. Yahut da aşikâr şekilde hain ve ahlâksız. 
Peyami Safa... Peyami Safa’dan daha iğrencine tesadüf edilir mi? Sonra 
devrin kendisi var. Artık garpta bile sağcıya tesadüf edilmiyor. Sola 
gelince!... Ya Rabbim bizde solcu muharrir, solcu şair, genç şair, sol 
adam, ileri adam, zühd, hamakat, cahillik. Ve hepsinden beteri yeni 
dil. Devrik cümle, tarihi inkârdan daha beter olan tarih bilmemek. 
Hiç kültürü olmamak. Ne sağcı ne solcu... O hâlde? Sadece entelek-
tüel ve yalnız başıma (Enginün & Kerman, 2010, s. 207).

Ahmet Hamdi Tanpınar, açıkça CHP’yi desteklemiş, Ata-
türk ve İsmet İnönü’nün yolunun takip edilmesi gerekli oldu-
ğunu yazmış ve Türk siyasi muhafazakarlığına uzak durmuştur. 
Eski yazdıklarına dair bazı detaylar unutulup gittiğinde günlük-
lerinin yayınlanmasıyla bazı muhafazakarlarda oluşan şok, ger-
çekten Tanpınar’ın kendi çok yönlülüğünün keşfedilmemesiyle 
de ilgilidir. Bir insanın geçmişi önemsemesi ve inkâr etmemesi, 
resmi ideolojinin bazı kabullerine katılmaması, onu zorunlu ola-
rak sağcı ya da muhafazakar yapmaz. “Tanpınar’ı eski yakın çev-
resinden kimse “muhafazakar” dememiştir” diyen Sefa Kaplan, 
yerinde bir tespitle bizde bu tür kavramların öteden beri olgu-
ları yerine yerleştirme amacıyla değil, algıları pekiştirme gayre-
tiyle kullanıldığına dikkat çeker (S. Kaplan, 2021, s. 153). Sürekli 
oluşmuş ya da oluşturulmuş kalıplar üzerinden peşin hüküm-
ler verildiğinde bir düşünürün söylediklerinin kendi sistematiği 
bağlamında neye karşılık geldiği önemini yitirmektedir. Türk 
sağına daha yakın duran asistanı Mehmet Kaplan’ın hocasının 
adının yaşaması, eserlerinin yeni nesillere aktarılmasıyla ilgili 
çabasının Ahmet Hamdi Tanpınar isminin genel muhafazakâr 
kalıplar açısından anlaşılmasında önemli bir yeri vardır. Büyük 
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ihtimalle Mehmet Kaplan’ın özellikle böyle bir amacı olmamıştır. 
Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitaplarının ilk baskıları 
Remzi Kitabevi’nden yapılmıştır. Huzur’un ikinci baskısı, Ter-
cüman 1001 Temel Eser serisinden ve serinin ikinci kitabı ola-
rak yayınlanmıştır. Diğer kitaplar da dahil olmak üzere bütün 
külliyatın Dergâh Yayınları tarafından yayınlanmasında Mehmet 
Kaplan’ın bir rolü bulunmaktadır. Remzi Kitabevi’nden zikre-
dilen iki romanı ve önce Ülkü Basımevinden ve ardından Tür-
kiye İş Bankası Yayınları’ndan çıkan Beş Şehir ve diğer eserler, 
Dergâh Yayınları’nda toplanınca bir mahalle değişikliği de pe-
şinen kabul edilmiştir. Mehmet Kaplan’ın bu vefası olmasaydı 
da Türkiye’nin yaşadığı tarihsel ve toplumsal değişim dolayısıyla 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1990’lardan itibaren yine ilgiye mu-
hatap olacağı tahmin edilebilirdi. Ancak muhafazakarlık mese-
lesinin bugünkü şekliyle tartışılmayacağı da tahmin edilebilirdi. 
Yine bu tartışmalarda Selahattin Hilav, 1973 yılında Marksist bir 
bakış açısıyla yazdığı “Tanpınar Üzerine Notlar” yazı dizisinde, 
onun eserlerinde çokça geçen emek ve üretim vurgusu üzerinden 
bir analiz yapmıştır. Himi Yavuz’un karşı yazısıyla devam eden 
tartışma yine dönemsel etkiler taşımakla birlikte ona bir konum 
bulmanın kolay olmadığını göstermesi açısından çok önemlidir 
(Hilav, 2008; Yavuz, 2008). Bu tartışmada Huzur’un ikinci bas-
kısının sağcı bir gazetenin kitap serisinden yayınlanmasının et-
kileri görülmektedir. Özellikle Hilav’ın yazısında, Tanpınar’ın 
dünya görüşünün kitabın yayınlandığı yayınevine uygun olma-
dığını ima eder bir tavır sezilmektedir.

Gerçekliğin Farkında Olma Çabası, Entelektüel 
Muhafazakarlık ve Ahmet Hamdi Tanpınar

Kalıp yargılara bağlı siyasi ayrışmalar ve böylece oluşturu-
lan ikilemler, Türkiye’de genel olarak düşüncenin ve entelektüel 
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birikimin gelişmesi önünde önemli engellerdir. Özellikle Ahmet 
Hamdi Tanpınar gibi isimlerin bu genel siyasi yargıların ve her-
hangi siyasi kamp ya da cemaat sınırlarının ötesinde değerlendiril-
mesi gerekmektedir. Aksi takdirde Ahmet Hamdi Tanpınar’dan 
bir muhafazakar çıkarmak ne kadar mümkünse Türkiye’de or-
talama bir muhafazakarlığın tam karşısında bir tip çıkarmak da 
bir o kadar mümkündür.

Ahmet Hamdi Tanpınar, mitingine gidecek kadar CHP’ye 
destek veren, 1961 seçimlerinde partinin seçim sonucuna ve çı-
kardığı milletvekili sayısına üzülen birisidir. Ne var ki Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın 1930’larda ve1940’larda yazdığı bazı yazı-
lar haricinde özellikle hikayeleri ve romanlarında propagandist 
metinler üretmemiş olması üzerinde durmaya değer bir konu-
dur. Böyle bir teklife muhatap oldu mu, bilinmemektedir. Ancak 
olan ve gerçekleşen üzerinden hareket edildiğinde özellikle de ro-
mancı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın resmî ideolojinin görüşlerini 
doğrulamak ve kitlelere yaymak için kaleme aldığı bir romanı 
yoktur. Kendisiyle 1952 yılında yapılan bir röportajda “sanatın 
propaganda vasıtası olmadığını, olmaması gerektiğini ve sana-
tın istemeden, hissettirmeden verdiği şeylerle güzel olduğunu” 
söylemiştir (Tanpınar, 2016, s. 410). Sovyetler Birliği için pro-
paganda filmleri çeken Sergei Eisenstein’ın yönettiği Potempkin 
Zırhlısı filmini izlemiş, teknik detaylarıyla ilgili olumlu görüşle-
rine rağmen ideolojik bir propaganda filmi olmasını eleştirmiş-
tir. Filmle ilgili olarak günlüklerine “ben komünist propaganda-
sını ve hiçbir propagandayı sevmiyorum” yazmıştır (Enginün & 
Kerman, 2010, s. 57). Cumhuriyet’e, Atatürk’e ve İnönü’ye gö-
nülden bağlı olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yaban ya da Yeşil 
Gece gibi tek parti dönemi propaganda metinlerine benzer ro-
manlar ya da Kemalettin Kamu ve Behçet Kemal Çağlar’ınkiler 
gibi şiirler kaleme almaması önemli bir ayrıntıdır.
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Kendi deyimiyle geçmişi tamamen reddeden “cezri garpçı” 
olduğu bir dönemi olmuştur ve bu dönem 1920’lerden 1932’ye 
kadar devam etmiştir. 1932’den sonra “kendisine göre tefsir et-
tiği bir şarkta yaşadığını” söylemiştir. Ancak onun cezri garpçılık-
tan çıkarak şarkçı olduğu iddia edilemez. Hatta Turan Alptekin’e 
göre (2015, s. 74), cezri garpçılıktan çıkmışsa da garpçı bir yön 
kendisinde daima devam etmiştir. Burada özellikle de “kendisine 
göre tefsir ettiği şark”tan bazı sorular ortaya çıkmaktadır. Ken-
dine göre tefsir edilen şark, gerçekte var olan, yaşayan bir şark 
mıdır? Tanpınar’ın Şark’ı muhayyel, biraz da kendisinin estetik 
kaygılarla ürettiği bir şark değil midir? Yaşamaya devam eden 
şark, Tanpınar için canlı bir gerçeklik değildir. Evet, bir şark var-
dır ve etkisi kendi tarihsel ve toplumsal gerçekliğimizde hissedil-
mektedir. Bunu inkâr etmek mümkün değildir.

Bu konuda ilginç bir örnek şöyle yaşanmıştır. Mehmet 
Kaplan’ın Erzurum’a, Atatürk Üniversitesine tayin olması son-
rasında Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yazdığı mektupta kullandığı 
ifadeler şark’ı reddetmediğini ancak şark diye var olan şeyle ilişki-
sinin bütünüyle bir kabulden ziyade mesafeli bir ilişki olduğunu 
göstermektedir. 1958 yılında Mehmet Kaplan’a şu satırları yaz-
mıştır: “Erzurum’da göreceğin iki şey vardır. Evvela bizim şark 
olduğumuzu, sonra da şarkın yıkılmış olduğunu gördüğüne emi-
nim… Mecnun’suz, Leyla’sız, Ferhad’sız ve Şirin’siz bir şark. Fuka-
ralığın devam ettirdiği, onun neticesi bir uzaklığın beslediği bazı 
mevzii hususiyetler. Ve sonra yamalar, yamalar… garplı yamalar” 
(Kerman, 2007, s. 236). Bir yandan kaçılamayacak bir durum 
olarak toplumun özellikle de Anadolu’nun gerçekliğinin şark 
gerçekliği olduğunu kabul etmiş, bir yandan da bu şark gerçek-
liğinde herhangi bir hayat hamlesi kalmadığını da dolaylı olarak 
iddia etmiştir. Mektupta Mehmet Kaplan’a Erzurum’daki mu-
taassıp halk kesiminden uzak durmalarını ve hatta onları tahrik 



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

80

etmelerini tavsiye etmiştir: “Mesela rakı için ve halkı sizi sarhoş 
görmeğe alıştırın… Hürriyetinizi feda etmeye alışmayın” (Ker-
man, 2007, s. 239). Bu sözler, Türkiye’de muhafazakâr kimliğiyle 
öne çıkan birkaç şehirden biri olan Erzurum’un genel halk mu-
hafazakarlığıyla Ahmet Hamdi Tanpınar’ın duruş yeri arasın-
daki kültürel mesafeyi göstermektedir.

Mehmet Kaplan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şark ve garp 
meselesindeki belirsiz halini yakından tecrübe etmiş ve onda 
meselenin tamamen bir çözüme ulaşamadığını da kabul etmiş-
tir. “Şark ve garp hakkında ne düşündüğünü iyi öğrendim. Fakat 
hiçbir zaman bir senteze ulaştığını bilmiyorum. Mesele onda 
çapraşık olarak yaşıyor, bir neticeye varmıyordu” (M. Kaplan, 
2015, s. 233). Bu konuda genel bir kafa karışıklığı yaşanmasına 
rağmen onu tamamen garpçı ya da şarkçı olarak nitelemekten 
kaçınmak yerinde bir tavır olacaktır. Burada şarkın nostaljik 
bir kurguyla olumlanması gibi bir durum söz konusun değil-
dir. Onun geçmişi kabul etmesi ve garplılaşma yolunda atılan 
bazı adımlardan rahatsız olması, bir reaksiyonerliğin ötesin-
dedir. Hele de şarkçı bir motif hiçbir şekilde taşımamaktadır. 
“Kurumuş pınar, kayıp Şark ya da ölü anne: kaybedilen bun-
dan böyle ancak “hasretin kuvvetiyle”, “sözün kudretiyle”, bu kez 
bir iç dünya olarak kurulabilecektir” (Gürbilek, 2006, s. 432). 
Nurdan Gürbilek’in alıntılanan tespitlerinde olduğu gibi tama-
men inkâr edilemeyecek, zaman ve mekanda varlığını sürdü-
ren ve Tanpınar’da muhayyel bir şekilde kurulan bir şark söz 
konusudur ve bu şark “biz” diye nitelediği Türk-Müslüman 
unsurla sınırlıdır (Taburoğlu, 2019, s. 220). Şark ve Garp diye 
bir terkibi kendi başına başaramayacağının farkındadır. Çünkü 
onun düşüncesinde terkip, kurgulanan suni bir şey değil, ken-
diliğinden oluşan bir sürekliliktir. “Avrupalılaşmak ve sanayi-
leşmek” yolundan dönülemeyeceğini iddia etmesi (Enginün & 
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Kerman, 2010, s. 265) onun kendi yorumladığı realistliğiyle il-
gilidir. Öyle ki modernleşme sürecinde kalkınmayı önceleme-
yip sembolik detaylarda harcanan enerjiyi büyük bir kayıp ola-
rak görmüştür. Bu enerji kaybını medeniyet değiştirmesinin bir 
sonucu olarak görmüştür: “Bir neslin halledeceği davaları nesil-
den nesle havale eden, en basit meseleleri bir türlü atlanamayan 
eşikler haline getiren, kendi hareketlerimizin neticelerini bize 
o kadar yabancı kılık altında gösteren, hülâsa bize öz bir hayat 
yerine, sırasına göre on, on beş, yirmi yıl, bazen daha fazla sü-
ren tecrübe devreleri yaşatan hep bu medeniyet değiştirmesi-
dir (Tanpınar, 2006, s. 39). Kültürel bölünmüşlüğe dair sembo-
lik kavgalarda harcanan enerji, basit meselelerin beka meselesi 
gibi sunulması ve hükümet değişimlerine rağmen farklı gözü-
ken aynı kavgaların sürekli devam etmesi, bu sözlerin meseleyi 
derinden yakaladığını göstermektedir.

Bütün bu düşünce birikimine bağlı olarak Ahmet Hamdi 
Tanpınar’da da “ne yapmalı” sorusuna bir cevap arayışı vardır. 
Kültürel bölünmüşlük kaynaklı çatışma, bir krize sebep olmuş-
tur. Garp ile şark, yeni ile eski, bir millet ve toplum olma yolunda 
uzlaşmaz ikilemlere karşılık gelmeye başlamıştır. Öncelikle onun 
teklifi, “ne türbedarlık, ne de mazi hırdavatçılığıdır”. Kendi ger-
çekliğini inkâr etmemek sadece Osmanlı ya da İslam geçmişini 
reddetmemek değildir. Kendi gerçekliğini inkâr etmemek, Ba-
tılılaşma yolunda olduğunu da kabul etmek demektir. Ona göre 
yapılması gereken, “bu toprağın macerasını ve kendi maceramızı 
bilmek, onun içinden büyümek, onun içinden tabii şekilde ye-
tişmek ve Garplı anlayışla Garplı ustaları severek eser vermektir” 
(Tanpınar, 2016, s. 422). Bu garplılaşma vurgusu, onun yaşadığı 
dönemde bir asrı geçen süreç ve süreklilikle birlikte düşünülme-
lidir ve pek çok Batıcının ufkunun ötesindedir. Mehmet Kap-
lan, Tanpınar’ın kendi gerçekliğinin farkına varmak için tarihle 
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canlı bir diyaloğu başarmayı önerdiğini savunmuştur (M. Kap-
lan, 2015, s. 219): “Eskiler bize kendi dil ve üsluplarınca cevap 
verirler. Onlara kulak vermek bize pek çok şey kazandırabilir. 
Bu suretle hiç olmazsa, eskilerin de insan olduklarını, sevdikle-
rini, ıstırap çektiklerini, büyük hasretle kavrulduklarını anlarız”.

Ahmet Hamdi Tanpınar, cumhuriyetin özellikle 1930’lu yıl-
larda Türk tarihinde Osmanlı ve Selçuklu geçmişini ve dolayı-
sıyla İslamlığı paranteze alma çabaları yoğunlaştığı bir dönemde 
geçmişin inkâr edilemeyecek bir gerçek olduğunu kabul etmiş-
tir. Cumhuriyetin kültür ve tarihle ilgili siyaseti geçmişi inkârcı 
bir yöne evrilirken Ahmet Hamdi Tanpınar, aynı dönemde dü-
şüncede tersi bir yöne evrilmiştir. Orhan Koçak’a göre (2009, 
s. 392) Tanpınar, “otuzlu ve kırklı yıllar boyunca, Cumhuriyet 
Türkiye’sinin kültürel/düşünsel gerilim ve hüsranlarıyla en açıkça 
- şüphesiz yine uzviyetçi paradigmanın çerçevesi içinde- yüzle-
şebilen yazar olmuştur”. O, bu dönemde dil ve tarih gibi bir top-
lumun varoluşunun olmazsa olmaz iki unsuru üzerinden süre 
giden tartışmalarda yeni rejimin içinde kalmış ancak görüşleri-
nin de etkisiyle hiçbir zaman makbul bir entelektüel olarak ka-
bul edilmemiş ve merkezde de olmamıştır. Yeni olanı sûni bir 
şekilde var etmeye çalışmak yerine yeni olanın kendi süreklili-
ğinde sahih bir şekilde var olması önemlidir. Özellikle de kül-
tür ve medeniyet unsurlarında yeni olanın eskinin yerine güçle 
ikame edilmesine ihtiyatlı yaklaşmıştır. Uydurma dil meselesine 
iltifat etmemesi bu anlayışla ilişkilidir. Mehmet Kaplan (2015, 
s. 230), onun dili, tarihî ve milli bir hazine olarak kabul ettiğine 
işaret etmiştir. Yaşayan dille eserlerini yazmıştır. Hatta bir kesi-
min eski dile, bir kesimin de yeni dile vurgu yaparak birbirlerin-
den ayrılmalarını yanlış bulmuştur. Çünkü dil, bir toplumu kendi 
içinde bölecek bir unsur haline gelmişse o toplumun birlik ol-
ması mümkün değildir ve o bunun farkındadır. Uydurma dil ve 
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medeniyet geçişinde diğer icat edilen şeyler, gerçekliğe aykırıdır 
ve sürekliliği olamayacak uygulamalardır. Huzur’da şunları yaz-
mıştır: “evvela insanı birleştirmek. Varsın aralarında hayat stan-
dardı yine ayrı olsun; fakat aynı hayatın ihtiyaçlarını duysunlar. 
Birisi eski medeniyetin enkazı, öbürü yeni bir medeniyetin he-
nüz taşınmış kiracısı olmasınlar. İkisinin arasında bir kaynaşma 
lazım” (Tanpınar, t.y., s. 227).

Ahmet Hamdi Tanpınar’dan bahsederken İstanbullu, oku-
muş, kültürlü, entelektüel kaygıları olan ve vefatına kadar yeni 
şeyler öğrenme arzusuyla yaşamış bir insandan bahsedildiği da-
ima göz önünde bulundurulmalıdır. Onun sadece bir düşünce 
adamı değil, aynı zamanda bir sanat adamı olduğu dikkate alın-
malıdır. Şehirli birisidir. Yakın çevresindeki insanlara bohem tarza 
kayan gündelik hayatına ve zevk aldığı şeylere bakıldığında halk-
tan ortalama bir muhafazakardan ne kadar uzak olduğu görülür. 
Hatta buradaki seküler tarzında bile kendine göre bir gerçeklik 
kabulüne sahip olduğu söylenebilir. Bir diğer mesele de şark ile 
ilgili görüşlerinde takip edileceği üzere, eski olanın köylülük sı-
nırlarında kalmasıdır. “Ben köyün ve köy ekspertizinin düşmanı-
yım. Türkiye ziraat memleketi değildir, olamaz da” (Enginün & 
Kerman, 2010, s. 259) cümlelerini günlüğüne yazmıştır. Bu gö-
rüşüyle ilişkili bir başka düşüncesi de din meselesinin halledile-
memesi ve köylülere terk edilmesidir. Bu konuda CHP’nin laik-
lik siyasetini laik olmaması dolayısıyla eleştirmiş ve “Türkiye’nin 
Müslüman olma” gerçeğine sırt dönmenin maliyetine işaret et-
miştir (Enginün & Kerman, 2010, s. 327). Ahmet Hamdi Tan-
pınar, Batılı tarzda entelektüel bir muhafazakarlık açısından kar-
şılığı olan birisidir. Aksi halde bugün Türkiye’de muhafazakarlık 
denildiğinde akla gelen, halk muhafazakarlığıyla ciddi bir mesa-
feye sahiptir ve o kesime çok uzaktır. Örneğin mevlit ritüeli, halk 
muhafazakarlığında yerleşik bir ritüelken Tanpınar için estetik 
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yönleri ve anlamındaki vurgularla önemlidir. Kendini yetiştirir-
ken halkla arasında pek çok mesafenin oluşması doğal bir sonuç-
tur. Çünkü döneminin okumuş bir adamıdır, zevkleri ve çevresi 
farklıdır. Vefat ettiğinde kütüphanesindeki kitaplarının çoğunun 
Fransızca ve dinlediği plakların neredeyse tamamının Batı kla-
sik musikisine ait plaklar olması gibi ayrıntılar, dikkat edilmesi 
gereken hususlardır. Dede Efendi ve Itri’nin ya da İstanbul Tür-
külerinin onun dünyasında yeri elbette vardır. O gerçekliğine 
rağmen değil, gerçekliğinin içinden hareket etmek istemiştir:

Cemiyet için mazi yani tarih, fert için hafıza gibidir. Asıl şahsi-
yetin kendisidir. Hafızasını kaybeden adam nasıl artık kendisi de-
ğilse, cemiyet de mazisini unutursa veya bu mazi fikrini vuzuhun-
dan mahrum ederse, öylece kendisi olmaktan çıkar. Eski bize artık 
doğrudan doğruya bir ders veremez. İnsanlık zannettiğimizden fazla 
değişmiştir. Fakat bizim biz olabilmemiz için bazı şeyleri muhafaza 
etmemiz lazımdır. Mesela eski şiirin ahengi hiç de ihmal edilecek 
bir şey değildir ve Yunus’a rağmen diyebilirim ki Türk mısraının 
sesini Bâki, Nedim gibi şairler verir (Tanpınar, 2016, ss. 421-422).

Sonuç

Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili bir yazısında Gökhan Ya-
vuz Demir (2013, s. 13), “bırakın Tanpınar kendisi olsun, bıra-
kın kendimiz olalım” ifadesini kullanma ihtiyacını hissetmiştir. 
Onu, Türkiye’nin kültürel bölünmüşlüğüne atıfla kendisinden 
görmek isteyen siyasi değerlendirmeler yapıla gelmiştir. Bu tar-
tışmanın yeni bir tartışma olmadığı da belirtilmelidir. Ancak 
tıpkı kendisinin yaptığı gibi gerçekliğe sadık kalmaya çalışıla-
caksa çok yönlülüğünü, bir sanat adamı olduğunu, entelektüel 
seviyesinin yüksekliğini ve pek çok hazır algı kalıbının ötesinde 
olduğunu kabul etmek gerekmektedir. Bu özellikleri onun de-
ğerlendirilmesi gereken sınırlılıklarını da temsil etmektedir. Bir 
Tanpınar muhafazakarlığı varsa bu muhafazakarlık, Batılılaşma 
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ve inkılap hareketleri karşısında oluşan halk muhafazakarlığın-
dan ve buna dayanana siyasi muhafazakarlıktan ayrılmak duru-
mundadır. O, halkın çoğunluğu ve bu çoğunluğun kendi reaksi-
yonları üzerinden desteklediği CHP karşısındaki siyasi partilere 
mesafeli bir CHP’li ve İsmet İnönü hayranıdır. Ahmet Hamdi 
Tanpınar, genel halkın süre giden kültürü karşısında farklı be-
ğenileri ve hayat tarzı olan bir adamdır. Aynı zamanda bir elit-
tir. Bu memleketin insanı olması, memleketin ürettiği çelişkile-
rin ötesinde olduğu anlamına da gelmemektedir. Nitekim bu 
çelişik haller hayatına yansımaktadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar, geçmişi inkâr etmemiş, birey ve 
toplum arasındaki ilişkide toplumsal gerçekliğin sürekliliğine ve 
bireyi sınırlandırıcı gücüne inanmıştır. Geçmişi inkâr eden bir an-
layıştan ayrılması, geçmişi kabul etmesi, ancak nostaljik bir tipe 
dönüşmemesi de önemlidir. Geçmiş, şimdi ve gelecek, bir top-
lumun gerçeklik kazanmasının birbirinden ayrılmaz unsurları-
dır. Sadece şimdi ve geçmiş ya da şimdi ve gelecek yoktur. Bun-
lardan herhangi birinin yok sayılması bütün gerçekliği tahrip 
etmektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar, toplumumuzda ortaya çı-
kan krizin bütüne dair bir medeniyet krizi olduğunu keşfetmiş-
tir. Başka bir deyişle mesele sadece siyasi, iktisadi ya da eğitime 
dair bir mesele değildir. Mesele, insan, toplum ve tarih gibi üst 
boyutlarda var olan ve süre giden bir meseledir. Onu, Türkiye’nin 
süre giden kısır siyasi tartışmalarının ve ayrışmalarının içinde ki-
taplarının yayınlandığı yayınevine ya da bazı dönemlerde yazdığı 
yazılarına atıfla üzerinde çok da düşünülmeyen kalıplar içine 
yerleştirmeye çalışmak beyhude bir çaba olmuştur ve olacak-
tır. Çelişkileri ve zaafları da hikayesine dahildir. Onda arzu et-
tiğini bulma çabası, her kesim açısından sonuç verebilir. Bu, bir 
Tanpınar okumasının ötesinde kendi Tanpınar’ını okumak an-
lamına gelir. Kültürel bölünmüşlüğün ürettiği sûni hâl ve diğer 
krizler böyle bir tavrı gelişmesinde sebepler arasında sayılabilir.



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

86

Kaynakça
Alptekin, T. (2015). Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kültür Bir İnsan (4. Baskı). 

İstanbul: İletişim Yayınları.
Atay, T. (2006). Gelenekçilikle Karşı-Gelenekçiliğin Gelgitinde Türk “Gelenek-çi” 

Muhafazakarlığı. T. Bora & M. Gültekingil (Der.), Muhafazakarlık (3. 
Baskı, ss. 154–178). İstanbul: İletişim Yayınları.

Dellaloğlu, B. F. (2012). Modernleşmenin Zihniyet Dünyası: Bir Tanpınar 
Fetişizmi. İstanbul: Kapı Yayınları.

Demir, G. Y. (2013). Entelektüellerimizin Tanpınar ile İmtihanı. Ayraç, 42, 
3–10.

Enginün, İ., & Kerman, Z. (2010). Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa 
(4. Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları.

Gürbilek, N. (2006). Kurumuş Pınar, Kör Ayna, Kayıp Şark: Tanpınar’da 
Ophelia, Su ve Rüyalar. T. Bora & M. Gültekingil (Der.), Muhafaza-
karlık (3. Baskı, ss. 410–438). İletişim Yayınları.

Hilav, S. (2008). Tanpınar Üzerine Notlar. A. Uçman & H. İnci (Der.), Bir 
Gül Bu Karanlıklarda: Tanpınar Üzerine Yazılar (2. Baskı, ss. 187–
200). İstanbul: 3F Yayınları.

Kaplan, M. (2015). Yavaş Yavaş Aydınlanan Tanpınar. İstanbul: Dergah Ya-
yınları.

Kaplan, S. (2021). Ahmet Hamdi Tanpınar Sözlüğü. İstanbul: Holden Kitap.
Kerman, Z. (2007). Tanpınar’ın Mektupları (4. Baskı). İstanbul: Dergah 

Yayınları.
Koçak, O. (2009). 1920’lerden 1970’lere Kültür Politikaları. T. Bora & M. 

Gültekingil (Der.), Kemalizm (6. Baskı, ss. 370–418). İstanbul: İleti-
şim Yayınları.

Limoncuoğlu, A. (2018). Türkiye’de Üçüncü Yolun Başı: Millet Partisi (1948). 
Akademik Hassasiyetler, 5(10), 145–155.

Mardin, Ş. (1991). Türk Modernleşmesi: Makaleler 4. İstanbul: İletişim Yayınları.
Moran, B. (2021). Türk Romanına Eleştirel Bakış I: Ahmet Mithat’tan Ahmet 

Hamdi Tanpınar’a (33. Baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.
Okay, O. (2012). Bir Hülya Adamının Romanı (3. Baskı). İstanbul: Der-

gah Yayınları.
Taburoğlu, Ö. (2019). Tanpınar Sözlüğü. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
Tanpınar, A. H. (t.y.). Huzur. İstanbul: Tercüman Kitapçılık.



m u h a fa z a k a r l ı k  v e  a h m e t  h a m d i  ta n p ı n a r

87

Tanpınar, A. H. (2006). Yaşadığım Gibi (5. Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları.
Tanpınar, A. H. (2016). Hep Aynı Boşluk: Denemeler, Mektuplar, Röportaj-

lar (2. Baskı). İstanbul: Dergah Yayınları.
Türkeş, A. Ö. (2006). Muhafazakar Romanlarda Muhafaza Edilen Neydi? 

T. Bora & M. Gültekingil (Der.), Muhafazakarlık (3. Baskı, ss. 590–
603). İstanbul: İletişim Yayınları.

Yavuz, H. (2008). Ahmet Hamdi Tanpınar ve Marksizm. A. Uçman & H. 
İnci (Der.), Bir Gül Bu Karanlıklarda: Tanpınar Üzerine Yazılar (2. 
Baskı, ss. 201–210). 3F Yayınları.





89

Gelenekle MOdernİTenİn 
kaVşağındakİ enTelekTÜel: aHMeT 

HaMdİ TanPınar

Bengül Güngörmez Akosman* 1

Özet

Elinizdeki metin Türk edebiyatının en önemli edebiyatçıla-
rından birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı gelenek ve modern-
lik arasında bir konuma yerleştiriyor. Bu yerleştirmeyi yaparken 
metin kendisine çıkış noktası olarak Tanpınar’ın “devam ede-
rek değişmek, değişerek devam etmek” mottosunu kabul edi-
yor. Tanpınar şahidi olduğu medeniyet değişiminin gözlemcisi 
olarak eserlerini kaleme alırken geleneksellik ve modernlik ara-
sında ya da kendi olmak ve değişmek arasında bir seçim yapmak 
yerine bu ikisini birlikte ele almaya, eserlerinde eski ve yeniyi bir 
arada işlemeye gayret etmiştir. Tanpınar’ın, bu yüzden Beş Şehir 
adlı eserinde “eski bir Garpçıyım” deyişi son derece anlamlıdır. 
O, kaybolmakta olan geleneğe ve geçmişe dair hüzün duyarken 
aynı zamanda yeniye olan iştiyaktan, heves ve arzudan da söz 

* Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
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etmektedir. Bu kontekstte Tanpınar’ın bir yönden geçmişe ke-
derle bakan romantik bir muhafazakarken diğer yandan şimdi ve 
geleceğe ilgi duyan, çağının ve çağdaşlarının maruz kaldığı me-
deniyet değişiminin meraklı bir gözlemcisi olduğu söylenebilir. 
Tanpınar, geçmişi reddetmek yerine geçmişle hesaplaşmayı, ye-
niyi reddetmek yerine de yeniyi, moderni anlamayı kendisine 
şiar edinmiştir ve böylece pek çok çağdaşının muzdarip olduğu 
jakobenizmden uzak durabilmiş, kendi köklerini reddeden bir 
köktenciliğe hiçbir şekilde düşmemiştir.

Anahtar Kavramlar: Tanpınar, gelenek, modernlik, mede-
niyet değişimi, muhafazakar

Giriş

Elinizdeki metin Türk edebiyatının en önemli edebiyatçıla-
rından birisi olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı gelenek ve modernlik 
arasında bir konuma yerleştirme çabasından doğdu. Bu yerleştir-
meyi yaparken metin kendisine çıkış noktası olarak Tanpınar’ın 
“devam ederek değişmek, değişerek devam etmek” mottosunu 
kabul ediyor. Tanpınar şahidi olduğu medeniyet değişiminin 
gözlemcisi olarak eserlerini kaleme alırken geleneksellik ve mo-
dernlik arasında ya da kendi olmak ve değişmek arasında bir se-
çim yapmak yerine bu ikisini birlikte ele almaya, eserlerinde eski 
ve yeniyi bir arada işlemeye gayret etmiştir. Bu çalışmada ayrıca 
modernleşme ve Batılılaşma maceramızın neticesinde ortaya çı-
kan kimlik bunalımımıza Tanpınar’ın düşüncelerinden hareketle 
farklı bir perspektiften bakmayı deneyeceğiz.

Tanpınar’ın “devam ederek değişmek, değişerek devam et-
mek” mottosu en belirgin olarak Beş Şehir adlı eserinde karşı-
mıza çıkmaktadır. Tanpınar’ın sözünü ettiği şehirlerin bazıları 
bugün büyük değişikliklere uğramış, hatta büyük ölçüde beton 
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yığınına dönüştürülmüş olsa da hala büyük bir ilgiyle okunan 
ve bir klasik olan Beş Şehir adlı eserinin şöyle başladığını hatır-
latalım: “Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin 
ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.” 
(Tanpınar, 2005: IV) Geçmişe karşı duyulan üzüntü ve yeniye 
iştiyak, yani heves veya güçlü arzu Tanpınar’ın eserlerinin belki 
de leitmotifidir denilebilir. Bu üzüntü aslında kaybolmakta olan 
geleneğe ve eskiye dairdir. Heves ve arzu ise yeniye olan kapıları 
açmaktadır. Bu kontekstte Tanpınar’ın bir yönden geçmişe ke-
derle bakan romantik bir muhafazakarken diğer yandan şimdi ve 
geleceğe ilgi duyan çağının, maruz kaldığı medeniyet değişimi-
nin meraklı bir gözlemcisi olduğu söylenebilir. “Bizden evvelki 
nesiller gibi bizim neslimiz de” diyor Tanpınar, “bu değerlere 
şimdi medeniyet değişmesi dediğimiz, bütün yaşama ümitleri-
mizin bağlı olduğu uzun ve sarsıcı tecrübenin bizi getirdiği sert 
dönemeçlerden baktı.” (Tanpınar, 2005: IV) Bu aynı zamanda 
bizim dramımızdır. Tanpınar’a göre geçmiş içimizde bir boşluk, 
bir sızı ve vicdan azabı olarak durmaktadır. Kendimiz olmak için 
mazimizle hesaplaşmak ve anlaşmak zorundayızdır. Bu yüzden 
Beş Şehir bu hesaplaşma ihtiyacının doğurduğu bir konuşmadır. 
Burada dikkatimizi çeken şey, Tanpınar’ın geçmişle hesaplaşma-
sını bir eser, üstelik de şehir, yani mekan hakkında bir eserle yap-
masıdır. Selçuklu Eserlerinden Osmanlı eserlerine ve bu eserlerin 
kendisini içine aldığı Türk, Roma Bizans tarihine atıfla geçmişe 
dönen Tanpınar, Osmanlı’yı tarihimizin Rönesans’ı sayar. Kıssa-
dan hisse söylenecek olursa, sevdiği bir romancıdan aldığı “Eski 
bir Garpçıyım” sözünü tekrarlayan Tanpınar, gelenekle, moderni, 
eskiyle yeniyi, geçmişle, şimdi ve geleceği kendi düşüncelerinde 
birleştiren ve gelenekle modernin kavşağında durmayı başaran 
en önemli mütefekkirlerimizden birisidir.
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Geleneğin Romanı; Romanın Geleneği

Harold Bloom’un pek meşhur eseri Batı Kanonu, Türkçe’de 
yayınlandıktan sonra Türkiye’de bir kanon var mıdır, edebiyatta 
bir kanon var mıdır diye muhtelif entelektüel mahfillerde tartı-
şıldı. Türkiye’de Batı’daki gibi bir roman geleneğinin olup olma-
dığı, bir kanon varsa buna kimlerin dahil edileceği ya da aslında 
bir kanonun olmadığı hakkında fikirler beyan edildi. Kimileri 
bir roman geleneğine işaret etmek adına Tanpınar’ın adını zik-
rettiler. Bu türden girişimler biraz da Batıcı düşünme biçimleri-
nin entellektüellerimiz üzerindeki tesirinin bir sonucudur ve ol-
dukça zorlamadır diyebiliriz. Yahya Kemal, “bizim romanımız 
şarkılarımızdır” derken niçin Batı’daki gibi bir roman geleneği-
nin ya da Batı’daki gibi bir kanonun olmadığının geçmişte belki 
de cevabını vermişti. Tanpınar Huzur adlı romanında “Bugün 
Türkiye’de nesillerin beraberce okuduğu beş kitap bulmayız” der. 
Peki nedir gelenek? Ve Tanpınar’ın arkasından hüzünlü bir şe-
kilde baktığı ve edebiyatı da içine alan geleneğin muhtevası ne-
dir? Geleneğin pek çok anlamı vardır ve dini geleneklerin yanı 
sıra rasyonalist gelenekten, yani Platoncu gelenekten Kantçı ge-
leneğe kadar pek çok gelenekten söz edebiliriz. Edward Shills’e 
göre kelime anlamıyla gelenek traditum, yani geçmişten günü-
müze intikal ettirilen ya da miras bırakılan herhangi bir şeydir. 
“ Gelenek – tevarüs eden şey – maddi nesneleri, her tür şeye 
inancı, kişi ve olay imajlarını, pratikleri ve kurumlarını içerir. Ge-
lenek binaları, abideleri, bahçeleri, heykelleri, resimleri, kitapları, 
alet ve makinaları içine alır. O, belirli bir zamanın toplumunun 
sahip olduğu her şeyi, sahibi bulunulan şeylerin mevcut sahip-
lerinin o sırada keşfettiği her şeyi, yalnızca dış dünyanın fiziksel 
süreçlerinin ürünü veya münhasıran ekolojik ve fiziksel zorun-
lulukların ürünü olmayan her şeyi içerir. (Shils, 2002; 156-157) 
Shils’e göre gelenek en az üç nesil intikal eden şeydir. En az üç 
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nesil intikal etse de gelenek bazı değişimlere maruz kalabilir. Ge-
lenekler kendilerine bağlı olanları kaybetmeye başlayınca, kendi 
bağlıları başka gelenekleri benimsemeye başlayınca çürürler.

“Gelenek muhafaza ettiğimiz güzelliktir, bizi bağlayan pran-
galar değil.” der Ezra Pound (Pound, 2018: 123) Yenilik boşlukta 
gerçekleşmez. Yeniliğin olması geleneğe bağlıdır. İcatları yapan-
lar mevcut paradigmayı, entelektüel geleneği çok iyi bilenler an-
cak onun kıyısında duranlardır. Tanpınar kendisinden önceki 
düşünce ve edebiyat geleneğinin bilinçli bir takipçisiydi ancak 
yeniye de oldukça açıktı. Entelektüel hocası ve ustası Yahya Ke-
mal, şiirinden etkilendiği Ahmet Haşim, Fransız sembolistlerin-
den Baudelaire, Mallarmé ve Valéry ile Nerval, romancı Dosto-
yevski ve Proust gibi yazar ve şairlerin etkisinde eserler kaleme 
alan Tanpınar, Doğu ve Batı entelektüel geleneklerinin kesişme 
noktasında ustaca eserler üretmiştir. Onun yaratıcılığının asıl se-
bebi kendisinden önceki geleneği iyi bilirken yeniliğe de açık ol-
masıdır. Türkiye’de Tanpınar’ın aksine entelektüel daha doğru 
bir deyişle de aydın mevcut İslami geleneği terk ederek yerine ta-
mamen Batı rasyonalist geleneğini benimser. Dinin yerine akıl-
cılık dinini geçirir. “Hayattaki en hakiki mürşid ilimdir, fendir” 
sözü bu durumun özetidir. İslami geleneğin en büyük rakibi akıl 
geleneği olmuştur. Ancak akılcılar tapındıkları aklın da bir ge-
leneği, yani düşünce geleneği olduğunu kabul etmezler. Rasyo-
nalizm, empirizm, septisizm vb. gibi Batı düşünce geleneklerin-
den yalnızca bir tanesidir. Bu gerçeği kabul etmedikleri için de 
muhafazakarları geleneğin temsilcisi ve akılcılığın dışında ya da 
aşağıda bir yerde görürler. Türkiye’de geleneğin temsilcisi muha-
fazakarlardır. Bu ideolojik bakış nedeniyle epistemik bir azınlı-
ğın bir başka deyişle epistemik bir cemaatin (Arslan, 2018) bi-
lim (pozitivizm) anlayışı ilerlemeyi, gelenek ise geriyi ve geçmişi 
temsil eder hale gelmiştir. Aslında hiçbir toplumda bütünüyle 
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tek bir geleneğin egemenliğinde yaşanmazken Türkiye’de iki ge-
lenek birbirine rakip hale getirildi ve bir tanesi takipçileri tara-
fından üstün addedildi. Bu rekabetten Tanpınar ve eserleri de 
nasibini almıştır. Türkiye’deki seküler genç kuşaklar Tanpınar’ı 
muhafazakar diye okumazlarken, sağdakilerin bazıları da onu 
Batı’ya ve modernleşmeye tamamen mesafeli hatta düşman ya 
da tersi durumda siyasi angajmanları nedeniyle sola yakın ka-
bul etmişlerdir. Tanpınar Günlükleri yayınlanana kadar ideo-
lojik kamplara ayrılmış okuyucuları tarafından belli klişelerle 
anılmıştır. Bu yüzden Tanpınar şöyle söylemektedir: “Garip-
tir ki eserimi sathi okuyorlar ve her iki taraf da ona göre hüküm 
veriyor. Sağcılara göre ben angajmanlarım – Huzur ve Beş Şe-
hir – hilafında sola kayıyorum, solu tutuyorum. Solculara göre 
ise ezandan, Türk musikisinden, kendi tarihimizden bahsetti-
ğim için ırkçıların değilse bile sağcıların safındayım.” (Tanpı-
nar, 2007: 332) Tanpınar’ın eserlerinin sathi okunmasına bağ-
ladığı bu karışıklık aslında, Tanpınar’ın derdini anlamamaktan 
ve onun gerek memleket meselelerine yaklaşımında gerekse ede-
biyatı ele alışında gelenek ve modernin kavşağında durmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu ikisi arasında bazıları gibi taraf tutmuş 
olsaydı, söz gelimi geleneği modernin karşı kutbuna yerleştir-
seydi okurları tarafından siyasi bir konuma kolayca yerleştirilebi-
lirdi. Tanpınar’ın muhafazakar olmadığı iddiasının arkasındaki 
önemli bir saik de ülkemiz akademik ve entellektüel hayatında 
muhafazakarlık kavramının değişime kapalılığı ifade eden “tu-
tuculuk” hatta “gericilik” kavramlarıyla karıştırılmasıdır. Bu ka-
rışıklığın sebebi muhafazakarın Oakeshott’un deyişiyle, “aşina 
olunanı bilinmeyene, denenmişi denenmemişe, gerçeği gizeme, 
fiili olanı olası olana, sınırlıyı sınırlanmamışa, yakını uzağa, ka-
fiyi çok bol olana, elverişliyi mükemmele ve şu anki gülüşü ha-
yali neşeye tercih etmesinden” kaynaklanmaktadır. (Oakeshott, 
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2004: 55-78) Türkiye’de muhafazakarlık, tutuculuk, gelenekçi-
lik, gericilik ve değişime karşıtlıkla eşleştirilirken Batı entelektüel 
muhafazakar geleneğinde, muhafazakarlık bir tutum olarak de-
ğişime karşıtlıkla değil, radikal ve jakoben değişikliklere karşıt-
lıkla, tedrici değişime açıklıkla anılır. Batılı muhafazakarlar ra-
dikal değişikliklere, devrimlere karşıdırlar çünkü radikal değişim 
ve devrimler radikal acılara gebedir. Değişim bir anda değil, ya-
vaş yavaş ve tedrici olursa makbuldür.

Tanpınar sağda mı solda mı, yoksa ikisinin arasında mı 
durdu tartışmaları bir yana, Tanpınar’ın içinde bulunduğu ruh 
haline ait en ilginç tespitlerden birisini Hüsamettin Arslan yap-
mıştır. O, Tanpınar’ın Batı’yı tanımış ancak kendi toplumunun 
geleneğine de sırt çevirmemiş başka pek çok entelektüel gibi 
– Cemil Meriç, Erol Güngör, Nurettin Topçu, Sabri Ülgener 
bunlar arasında sayılabilir - Doğu ve Batı’yı, modern gelenekle 
İslamî geleneği uzlaştırma konusunda bir bunalım yaşadığına işa-
ret eder. Arslan bu durumu Türkiye’deki “bilgi bunalımı” olarak 
da adlandırır (Arslan, 1998: 14). Gerçekten de Tanpınar gün-
lüğüne bu bunalımı ifade eden şu sözleri yazmıştır: “İnkılapçı-
lardan ayrılıklarım: Allah’a inanıyorum. Fakat tam Müslüman 
mıyım, bilmem. Fakat anamın, babamın dininde ölmek isterim 
ve milletimin Müslüman olduğunu unutmuyorum. Garplıyım. 
Hristiyanlık’ın daha zengin miraslarla ve daha derinden işlendi-
ğine eminim. Burada kendi kendimle aşikar şekilde tezattayım? 
Süleymaniye’den başka Garpla ölçülecek bir iki musiki eserin-
den başka bir şey tanımıyorum. (Kaplan, 1983: 22)

Kopuş mu Devamlılık mı?

Tanpınar yalnızca romanları ve şiirleri için yaşamıyordu. 
Bu hüviyetlerinin haricinde mimariyle, mekanla, resim, hey-
kel gibi sanatlarla, Klasik Türk ve Batı musikisiyle, divan şiiri ve 
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felsefeyle hatta psikolojiyle ilgilenen çok yönlü bir entelektüeldi. 
Bu ilgilerinin bütününü günümüz aydının yapamadığı bir şeyi 
yaparak memleket meseleleriyle yoğurup ilişkilendirebiliyordu. 
Şarklı mı yoksa Garplı mı olacağız, tamamen değişecek miyiz 
yoksa devam mı edeceğiz o dönemin okur yazarlarını en fazla 
meşgul eden sorulardı. O, bir yazısında Şark ve Garbı birleştir-
meye kalkışmanın büyük bir hata olduğunu, Batılılaşma’nın te-
melinde olması gereken şeyin insana verilen değer olduğunu ve 
bizim bu yüzden tam anlamıyla Batılılaşamadığımızı ifade etmiş-
tir. Tanpınar Tanzimat’ı eleştirmiştir çünkü Tanzimat çok farklı 
olan iki alemi Doğu ve Batı zihniyetlerini birleştirmek isterken 
ucubeler yaratmıştır. Bu anlayış her şeyde bir ikilik yaratmıştır. 
Bu ikiliği ortadan kaldırmak gereklidir.

Yine “Şark ile Garp Arasındaki Esaslı Farklar” başlığı altında, 
Cumhuriyet’te kaleme aldığı bir gazete yazısında bu ikisi arasın-
daki farkı elmas işçiliğine analojiyle anlatır. Şark mücevherlerin, 
kıymetli taşların vatanıdır, bu taşların hepsi oradan gelir ancak 
elmas işçiliğinin üstün şekli Garbın malıdır. Elmas işçiliği aslında 
Şarkın malıyken Garp onu tam olarak benimsemiş ve mükem-
melleştirmeye çalışmıştır. Bütün bunlar Şark ve Garbın eşyanın 
mahiyetini ele alışlarındaki farklılıklarından kaynaklanır. Garbın 
eşyayı ele alışı doğanın veya eşyanın hakimiyetine, onun üzerine 
egemenlik kurulmasına dayanır. Bu egemenlik aynı zamanda in-
sanın insana egemenliğine de yol açacaktır. Cumhuriyetin kim-
liğinin arayışında olan Ziya Gökalp kültür ve medeniyet ayrımı 
yapıyordu, o, yaptığı bu ayrımla tekniği alırız kültürümüzü ko-
ruyabiliriz diye düşünüyordu. Tanpınar ise Gökalp’in bu ayrı-
mına karşı eleştireldir. Tekniği ya da bilimi aldığımızda ister iste-
mez kültürü de alacağımızın farkındadır. Zaman Gökalp’i değil 
Tanpınar’ı haklı çıkarmıştır. Bugün teknolojinin getirdiği yeni ha-
yat tarzlarını gençlerimiz hızla benimsiyorlar. Dijitalleşme bütün 
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kurumlarımızı hızla sarıyor. Dijital dünyada var olduğunuz müd-
detçe var olabiliyorsunuz. Ancak dijital dünya bir o kadar da kök-
süz ve bu köksüzlük insanı adeta nihilizmle baş başa bırakıyor.

Peki Tanpınar ne teklif etmektedir? Şark’lı mı Garp’lı mı ol-
malıyız? Hangi tarafı tutmalıyız? “Teklif ettiğim şey” diyor Tan-
pınar, “ne türbedarlık, ne de mâzi hırdavatçılığıdır. Bu toprağın 
macerasını ve kendi maceramızı bilmek, onun içinden büyümek, 
onun içinden tabii şekilde yetişmek ve garplı anlayışla, garplı us-
taları severek eser vermektir.” (akt. Baydar Mustafa,1960:195) 
yine Tanpınar, mazinin bir sistem olduğunu Mehmet Kaplan’a 
yazdığı bir mektubunda şöyle ifade ediyor: “Türk ihtilali, me-
deniyet ihtilali olalı İbrahim Paşa da sonra da Üçüncü Selim de 
mağlup olmasaydı, elbette ki ne imparatorluk kaybolur, ne de 
Türkiye bugünkü mazisinden soyunmuş, mukadderatını elinde 
tutanlarla büyük kalabalığın arasındaki zihniyet farkında boca-
layan bir memleket olurdu. Fakat olmuş! Ve niçin olmuş? Ol-
ması zaruri olduğu için olmuş. Şimdi bir realite var: Maalesef 
mazi bir sistem! Sen ve ben onun zihniyetini değil, haklarını ve 
şiirini, bugünkü hayata manevi destek olabilecek taraflarını ayık-
layabiliyoruz. Ve diyoruz ki şu hadlerde kalmak şartıyla maziyi 
bugünle birleştirelim, devamı kuralım! Bir inkarda yaşamaya-
lım.” (Kerman, 1974: 233) Maziyi bugünle birleştirelim, devamı 
kuralım, yani devam ederek değişelim Tanpınar’ın mottosudur. 
Tanpınar bu mottoyu her fırsatta ifade etmiştir: “Hakikat bu ki 
ben Türkçe’de yeniyim, fakat dünyada yeni değilim. Dünya ki 
sanatı bir çıkmaza soktu. Başka türlü şeyler istiyor. Sağcılar yal-
nız Türkiye, gözü kapalı, ezberde kalmış ve geçmiş bir Türk ta-
rihi, yalnız iç politika ve propaganda diyor. Sol, Türkiye yoktur 
ve olmasına da lüzum yoktur diyor; yahut benzerini söylüyor. 
(...) Ben ise dünya içinde, ileriye açık, mâzi ile hesabını gören 
bir Türkiye’nin peşindeyim. İşte memleket içindeki vaziyetim.” 
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(Enginün, Kerman, 2007:37) Tanpınar’a sözünü ettiğimiz bu 
motto, hocası Yahya Kemal Beyatlı’dan miras kalmıştır. Beyatlı’da 
bu mottonun karşılığı imtidat kavramıdır. O, ifadelerinde “im-
tidat” kavramını kullanır ve bu kavram süreklilik ve bütünlük 
anlamına geldiği gibi değişme içinde değişmeyeni de ifade eder. 
Beyatlı şöyle söylemektedir: “Artık Türk milletinin ruhu bir ra-
yiha gibi uçtu mu? Hayır büyük bir kütlede o ruh var, fakat biz 
son nesil bir sürü gibi büyük kafileden uzaklaştık, kaybolduk fa-
kat daha uzağa gitmeyeceğiz, döneceğiz.” (Beyatlı, 1999: 128) 
Yine Beyatlı’nın “mektepten memlekete gelmek memleketi de 
Türk edebiyatının çerçevesi haline getirmeleri gerektiği”ne dair 
sözü (Beyatlı, 2005: 143) bu meyanda, yani değişme içinde de-
ğişmeyeni ifade etmek olarak anlaşılmalıdır. Değişebilmek için 
devam etmek, devam edebilmek için de köklerimize tutunma-
mız gerekir. “Burada yüzüyorduk kelimesini tesadüf olarak kul-
lanmadım. Köksüz şeyler daima yüzer, daima beyhude yere bir 
karşı sahil arar. Halbuki millî hayat devamdır. Devam ederek 
değişmek, değişerek devam etmek. Çünkü yaratmanın ilk şartı 
devamdır, hakiki kırılışlar ve kopuşlar, ancak yaratış ucube-
leri, yarım mahluklar vücuda getirir. Çünkü hayatın ortasında 
onun bir parçası gibi değil, kendi dağılmış zerrelerinde devam 
ederler.”(Tanpınar, 1962: 20-21)

Muhafazakarın Modernleşme Karşısındaki Duruşuna ve 
Kimlik Sorununa Bir Cevap Olarak Tanpınar

Türk dünyasının büyük bir düşünürü olan Ziya Gökalp’in 
hars ve medeniyet ayrımının bugünkü sosyoloji göz önüne alın-
dığında savunulamayacağı açıktır. Zira yaşam tarzlarımızda bü-
yük bir değişimi de beraberinde getiren teknolojiyi kültürden 
ayırmanın neredeyse imkansız olduğu anlaşılmıştır. Bu durum 
Batılılaşma serüvenimiz boyunca her teknolojik atılımımızda 
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bizi bir kültür değişmesinin beklediği anlamına gelir. Modern 
hayat tarzı otantik varoluşlara izin vermemektedir. Muhafaza-
karlık ise otantik olanı korumayı, en azından tedrici ve yavaş 
değişimi, yeniliğe karşı geleneği tercih etmekle tarif edilir. Gü-
nümüz muhafazakarları da geçmişte olduğu gibi hızlı ve radi-
kal değişimlerden acı çekmekte, rahatsız olmaktadır. Ontolojik 
ya da otantik muhafazakarlık bilincinde olmadan gelenekte ya-
şama durumudur. Ancak değişim karşısında politize olan mu-
hafazakarın geleneği kaybettiğinin farkına varışıyla gelenekçiliğe 
sarılması kaçınılmaz hale gelmektedir. (Güngörmez, 2020:151) 
Kültürel kodlardaki değişim kimlik sorununu beraberinde ge-
tirirken, “biz kimiz?” sorusuna cevap bulmak gün geçtikçe güç-
leşmektedir. Bu durumda muhafazakarların en önemli soruları 
“çağa nasıl ayak uydurabilirim? Köklerimi yitirmeden nasıl deği-
şebilirim? Ve bu değişimin benim için anlamı nedir?” sorularıdır. 
Bu kontekstte kendi entelektüel geleneğimizde sorunumuza ce-
vap ararsak “Tanpınar günümüz “entelektüel” muhafazakarının 
proto tipi olabilir mi?” diye bir soru sorabiliriz. Günlüklerinin 
yayınlanmasından sonra anlaşılan o ki Tanpınar’ın duruşu bu-
gün muhafazakarların kimlikle ilgili problemlerine bir tür cevap 
olabilir. Günlüklerinden anlaşıldığı kadarıyla Tanpınar Paris’e ve 
diğer Avrupa şehirlerine gittiğinde aslında kendisine, kendi ben-
liğine, dinine ve kültürüne geri dönmüştür. Batı’nın manevi ve 
maddi kültürünü kendisininkiyle karşılaştırma imkânı bulmuş-
tur. Bu kontekstte Tanpınar eskiye saygısı ve sevdasıyla yeniye 
olan merakını birleştirmiş olur. Dolayısıyla da eserleriyle şu so-
ruya cevap verebilir: Hem modernleşip hem nasıl kendimiz ka-
labiliriz? Tanpınar’ın düşüncesindeki espri şudur: yerli ve milli 
kalabilirken şimdiki ufkumuzu nasıl genişletebiliriz? Bu konteks-
tte Tanpınar’ın Batı ile Doğu arasındaki diyalogu genişlettiğini 
ve bunu da insanı sıkan politik yahut felsefi teorilerle değil de 
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edebiyatla yaptığını söyleyebiliriz. Demek ki kültür değişimle-
rini izah için, yeni kuşaklara bu sorunu devredebilmek için bi-
zim edebiyata, şiire, sanata eskisinden çok daha fazla ihtiyacı-
mız vardır. Milan Kundera’nın da dediği gibi, bilim değil, ama 
edebiyat özgürlüğün imkânını içinde daha fazla barındırır. Bu-
nunla birlikte, yukarıdaki sorunun imkanlar taşıdığı ölçüde kriz 
ve bunalımları da beraberinde getireceği unutulmamalıdır. An-
cak unutmamak gerekir ki nerede kriz ve bunalım varsa orada 
yenilik ve yaratıcılık da var demektir. Bu bunalımı anlamak için 
yine Tanpınar’ın eserlerine başvurulabilir. Zira Tanpınar, On-
dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinin her şeyden 
evvel Türk insanında başlayan bir buhranın ve yeni ufuklar ve 
değerler etrafında yavaş yavaş kurulan bir iç düzenin tarihi ol-
duğunu söylemekle kalmamış aynı zamanda bu buhranın ve de-
ğişikliğin içtimai ve tarihi sebeplerinin gösterilmesinin, yeni ile 
eskinin her adımda karşılaşması kadar önemli olduğunu ifade 
etmiştir (Tanpınar, 2006: 15).

Sonuç

Tanpınar hakkında önemli bir incelemeyi kaleme alan Be-
sim Dellaloğlu, Tanpınar hakkında yazdığı kitapta, “Eski olan 
her şey kötü müdür? Yeni olan her şey iyi midir? Tanpınar’ın 
kafasını uzun zaman kurcalayan soru budur” demektedir. (Del-
laloğlu, 2012: 106) Bence önemli olan onun bu soruları hangi 
niyetle sorduğudur. Tanpınar yazdıkları ve düşündükleriyle ünlü 
düşünür ve edebiyatçı Elias Canetti’nin şu deyişini tam olarak 
temsil etmektedir.

Elias Canetti, “düşüncenin iki türü vardır: Yaraların içine 
yerleşenler ve evlere yerleşenler” der. Beş Şehir’den Huzur’a eser-
leriyle Tanpınar, bir yaranın, yani Osmanlı İmparatorluğu’nun 
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kaybının yarattığı yaranın içine yerleşmiş ve oradan konuşmak-
tadır. Yaranın iyileşme ihtimali var mıdır yok mudur? Bu soruya 
cevap vermek güç fakat en azından acısının hafifletilme imkânı, 
yaranın sebeplerini teşhis ihtimali mevcuttur. Eserleriyle Tanpınar, 
geçmişi reddetmek yerine geçmişle hesaplaşmayı, yeniyi reddet-
mek yerine de yeniyi, moderni anlamayı kendisine şiar edinmiş-
tir ve böylece pek çok çağdaşının muzdarip olduğu jakobenizm-
den uzak durabilmiş, kendi köklerini reddeden bir köktenciliğe 
hiçbir şekilde düşmemiştir. Eğer yenilik boşlukta değil de gele-
neğin kıyısında ya da geleneğin içinden gerçekleşiyorsa bize yeni 
diye sunulanın neden yaratıcılıktan ve üretimden bu kadar yok-
sun olduğunun sebeplerinden birisini bulduk demektir. Gelenek 
geçmişten bize kendiliğinden gelen şeydir. Devlet gücüyle ya da 
başka şekillerde zorla dayatılan benimsetilen bir şey değildir. İs-
lami geleneklerden, pagan geleneklerden, mitolojik ve rasyonel 
gelenekten, modern gelenekten bugün söz edebiliriz. İnsan aynı 
zamanda hem mit yapıcı bir varlık hem inanan bir varlık hem de 
aynı zamanda aklıyla düşünen ve fikir üreten, eleştiren ya da tek-
nolojiyi icat eden bir varlıktır. (Arslan, 2020: 142) Bir moder-
nin kendisini gelenekten bağımsız görmesi gelenek hakkındaki 
fikirlerden sonra olsa olsa bir zan olabilir. Kendi geleneğimizi 
modern olmak adına reddettiğimizde kendimizi de reddetmiş 
oluruz. Eğer Tanpınar’ın bize öğrettiği bir şey varsa o da hem 
kendimiz kalıp hem nasıl modern oluruz sorusuna verdiği ce-
vaptır. Tanpınar bu cevabı verebilir çünkü o, başta da ifade etti-
ğimiz gibi gelenekle modernin sentezini yapmak yerine bu iki-
sinin kavşağında durmayı tercih etmiştir.
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keMalİzMİn reSTOraTÖrÜ, İkİnCİ 
CuMHurİYeTçİ aHMeT HaMdİ 
TanPınar’ın TÜrk dÜşÜnCe 

HaYaTındakİ Yerİ

Ercan Yıldırım* 1

Türk düşüncesinde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yeri gün 
geçtikçe sağlamlaşıyor, çok boyutlu hale geliyor.

Tanpınar’ın kendi kimlik bölünmesinin vesile olduğu ço-
ğullaşma, seküler ya da muhafazakâr-İslamcı ayrımı gözetmeden 
onda kendine özgü olanı koyultacak yorumlar, yaklaşımlar, his-
siyatlar geliştirilmesini sağlıyor. Öyle ki Tanpınar, aktüel siyasete 
uzak olduğunu bildirse de aslında kast ettiği “parti içi oyunlar”dır, 
yoksa İnönücülükten ülkedeki ve dünyadaki sıcak siyasi hadise-
lerden haberdar hatta taraftardır. Enteresan olan Tanpınar’ın bu 
siyasi yönünün, günlüklerinin yayınlanmasından sonra bariz bi-
çimde açığa çıkması olmuştur. Mustafa Kemal, İnönü hakkında 
etraflı metinler kaleme alacak kadar statükoya, kurucu liderlere 
yakın, taraflı ve kariyeristtir.

* Yazar
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Tanpınar, düşüncesiyle siyasetin arasını ayıracak, tercihlerini 
kariyeri için belirginleştirecek, geniş çevresini, istekleri doğrul-
tusunda harekete geçirecek karakterdedir. Mektuplarında görül-
düğü gibi bürokrat-yazarlara nazı geçecek derecede münasebet-
leri sıkıdır, onlara şahsî hayatını açar, maddi beklentilerini iletir 
ve buhranlarını anlatır. Bu anlamda “bastıra bastıra” devlet va-
sıtasıyla yurtdışına gitmiş, mebus olmuş, hocalık vazifesini ra-
hatlıkla icra etmiş, 27 Mayıs’taki üniversite tasfiyesinden ken-
dini koruyabilmiştir.

Sürekli geçim şartlarından, parasızlıktan, akrabalarından ya-
kınan Tanpınar’ın, evlenmemesinin günlüklere ve tabi ki özel-
likle romanlarına yansıyan ciddi problemli sonuçları da olmuştur. 
Günlükleri yayımlandığında özellikle onun 27 Mayıs taraftarı, 
Menderes karşıtı tutumuyla birlikte kadınlara bakışı muhafazakâr, 
İslami camiayı çarpmıştı. Beş Şehir’i, Huzur’u yazan, eski musi-
kimizi, sanatımızı naif bir cazibede anlatan bu “estet” nasıl olur 
da, kendi yaşam alanında adeta lümpenler gibi hisseder, duygu 
ve düşüncelerini paylaşırdı… İnsanı, aydını kendi bağlamından 
kopararak idealize etmenin getirdiği sonuçlar hele sahici ise gün-
lüklerin, mektupların karşısında eriyebiliyordu.

Hâlbuki yalnız günlükleri değil, metinlerinde de darbecilere, 
statükoya, Kemalist simgelere, dil ve öteki devrimlere taraftarlı-
ğına ilişkin gayet sarih pek çok sayfa olduğu halde herkes bunu 
bir “görev” gibi okuyor, onun “zaafları içselleştirdiği”ni bilmi-
yor, kabullenemiyordu.

Estet Bir Restoratör

Düşünceyi tespit etmeye odaklı bir göz onun Kemalizmi 
rehabilite etme misyonunu rahatlıkla görebilirdi. Tanpınar, 
günlüklerinde sarahaten izah ettiği gibi Kemalizmin, Tek Parti 
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CHP’sinin eksiklerini, yanlışlarını görüyor, dile getiriyor ve aynı 
statükonun, Kemalist zihniyetin geleceğe kalması için yapılması 
gerekenleri de anlatıyordu… “Devam ederek değişmek, değişe-
rek devam etmek”, terkib, süreklilik, hafıza, müphemlik, zaman 
kavramlarının devrim, yeni, Garp ile birleştirilmesiyle Tek Par-
tinin radikal laikliği ve modernleştirmesinin açtığı yaralar iyileş-
tirilebilir, açık kapanabilir, kopuşlar entegrasyona çevrilebilirdi.

Öyle de yaptı… Mustafa Kemal sonrası metinlerinde örtük 
anlattığını açıkça yazarak “gençlerin eskiyi bilmesi gerekliliğini” 
yalnız Selçuklu-Cumhuriyet arası için değil Kemalizmin devamı 
için de mecburiyet gördüğünü belirtir. Bu anlamda Kemalizmin 
ve İslamcıların modernlik okumalarının yanlışlığını vurgulayarak 
yeni’yi asrîlikle karşılayan ve meşrulaştıran bir bakış açısı getirir. 
Yani İslamcı-Kemalist kutuplar gibi geleneği ve modernliği bir-
birinin karşıtı, düşmanı gibi değil zamansal sürekliliği ile okur.

Dolayısıyla “yeniyi eski üzerinde geliştirme” teklifi, terkibi 
erken Kemalizmde bir anlamı bulunmasa da sonraki süreçte 
“devlet aklı”na yerleşti. Kendisi modernliğe, Kemalist meto-
dolojiye de böylece açılım getirmiş oldu. Döneminde iktidarın 
sözcülüğünü üstlenen yazarların tavizsiz medeniyet değiştirme 
tutumuna, Ziya Gökalp gibilerin kültür-medeniyet ayrımı üze-
rinden yeni zihniyeti meşrulaştırmasına açıkçası Tanpınar katıl-
maz. Siyasi tüm uzantıları keserek medeniyeti simgeler, ürünler, 
kültür sahasıyla ele alarak dönemine getirir. Haliyle onda İslam, 
tam da Cumhuriyet muhafazakârları gibi simgesellikle maruftur.

O bir terkibcidir, Doğu ile Batının, Selçuklu-Osmanlı ile 
Cumhuriyetin, eski ile yeni kültürün, modernite ile İslam’ın, Ana-
dolu ile İmparatorluk coğrafyasının terkibi… Fakat mesela yeni 
metodolojiler, kültür formları karşısında eskiyi çok fazla benim-
semez, yeni türleri kesinleştirir. Musiki, mimari ürünler, şiir gibi 
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türlerle yeni sanatları, resim, heykel, opera, tiyatro, sinemayı bir 
arada ele alabilir. Eski sanat ve kültürü çok iyi bilirken sinema, 
tiyatro ve plastik sanatlarla ilgili metinler yazabilmesi, bu türleri 
çok sıkı takip etmesi onun derinliği kadar geçiş aydını, araftaki 
münevver vasfını da gösterir. Tercihte bulunmayarak arafı, iki-
liği idealize eder aslında.

Babanzade Ahmet Naim, Elmalılı Hamdi Yazır gibi isimle-
rin yeni’yi tamamıyla reddedip kendi dünyalarında kapalı kalma-
larına karşın o Şemseddin Günaltay, Ahmet Hamdi Akseki gibi 
geçişi en az zayiatla atlatma fikrindeki aydınlardandır. Fakat Tan-
pınar, ne derece muhafazakâr diye anılsa da ülkenin geleceğini 
İslam’da görmez, bu anlamda laik ve sekülerdir. Muhafazakârlığı 
bütünüyle, geçmişle hesaplaşmama, uzlaşma ve “eskinin modern 
içinde tanınması”ndan ibaret… Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, Behçet 
Kemal gibi sanat ve edebiyatlarını bile Kemalist kadronun ihsa-
nına borçlu olanların kopuş ve eskinin, Osmanlı-Selçuklu kökle-
rin, İslam’ın reddi üzerine oturan tutumlarının tersine sentezcidir.

Onun siyasi iradece hoşgörülmesinin nedeni ise bu terkibci-
liğinin “siyaseten değil kültürel” temelde kalmasındandır. Öğret-
menken medreselerin kaldırılmasını Mustafa Kemal’den istemesi, 
bir toplantıda müfredatın değiştirilip yalnız Tanzimat sonrası-
nın okutulması gibi talepleri onun sonlarda bile olsa “halka”nın 
içinde tutmuştur.

Tanpınar Oluş’un Aşamaları

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı “oluş”turan bazı hadiseler var…
Öncelikle bir hafta nezarette kalması, intihar fikrine sü-

rükleyen bunalımlar, onun statükoya eklemlenmesinde Cemil 
Meriç’te de görüldüğü gibi etkili olmuştur. Adeta şeyhi gibi 
fonksiyon gören Yahya Kemal, parasızlık, idealize ettiği Batıyı 
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görmesi, Şarkı ve Garbı kendi gerçekliği içinde ele almayı öğren-
mesi, tecrübe etmesi, kariyerizmi, evlenmemesi gibi olgular en-
telektüel tarihini belirleyecek kadar etkilidir.

Yahya Kemal üstadındakine benzer sıcak yuva özlemi ara 
ara nükseder; ailesinin sürekli para isteklerini karşılamak mec-
buriyetiyle siyasi olana katlanmak zorunda kalmıştır. Necip Fa-
zıl gibi dönemin tüm aydınlarıyla içli dışlı, samimi, yoldaşlık 
içinde bulunur. Bohemi tatmak isteyen, Batıyı Kızıl Elma gibi 
gören ama tecrübe ettikten sonra yeme-içme-gezme ve günde-
likten oluşan kaba bir yerlilikle ulusalcılık geliştirenlerden biri-
dir. Onun günlüklerini ve mektuplarını Necip Fazıl’ın Babıa-
li’siyle birlikte okumak gerekir.

Memur bir aileden gelmesine rağmen aristokrat olamamanın, 
asil muamelesi görememenin sancısını çeker, bunun için seçilmiş 
aydın tavrı için angajmanlara girer, kısmen başarılı olduğunu, is-
tediğini alamadığını “okunmuyorum, hakkımda yazılmıyor” ya-
kınmalarından öğrenebiliriz. Cari ideolojilerden uzak kalması, 
solu muzır ve cahil, milliyetçileri ve sağı cahil, kuru, zevksiz bul-
ması onun fikir adamı ve edebiyatçılığından çok “estet”liğinden, 
İstanbul merkezli “Türk zevki”ni içselleştirmesinden kaynakla-
nır. Bu yüzden “yalnızım”, “demokratım” cümlelerini sık sık zik-
retmek durumunda kalır.

Ahmet Hamdi’nin Kemalizmin restorasyonu ve İkinci 
Cumhuriyetçiliği terkib, süreklilik düşüncesiyle beraber CHP 
ve Tek Parti’yi eko-kültür-politik eleştirisi ve teklifleriyle ilgili-
dir. CHP’nin tercih ettiği köycülükten nefret ettiğini, köy ek-
senli ekonominin Türkiye’yi geleceğe taşıyamayacağını belirtir. 
Karşı olduğu Menderes’in kısmen sanayici kalkınmasını savuna-
rak, siyaseten desteklediği 27 Mayısçıların hala köylülüğü güç-
lendirmesine ise sert çıkarak, umutsuzluğunu dile getirir.
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Siyaset ipi üzerinde yürüyen her derin entelektüel gibi Tan-
pınar da hülyalarla, rüyalarla bir dünya idesinin peşine düşüp re-
aliteyle karşılaşınca kırılanlardandır.

Dönemi içinde okunmadığından sürekli yakınsa da özellikle 
2000’lerde yeniden keşfedilir, yeniden okunur ama yeniden üre-
tilemez. Kendine kök bulmak isteyen, Türk İstanbul ve Alaturka 
Türk Zevki’ni hatırlayan, huzursuzluktan, arada kalmadan, araf-
tan yakınan, aynen Huzur’daki gibi saflık, samimiyet arayanlar 
yeniden göz atsa da onu yeniden üretemezler.

Siyasi ve fikri açıdan modernlik eleştirisine girişenin, Os-
manlı-Cumhuriyet devamlılığını iddia edenlerin referansı olur 
ama estetliğini, kendine özgülüğünü sahiplenen çıkmaz. 2. Cum-
huriyetçiliği başka yollarda devam eden Tanpınar’dan geriye en 
çok, Kemalizmi sık sık restore eden gelenek-modernlik sürekli-
liği, terkibin senteze evrilmesi metodu kaldı.

1. Medeniyet Değişimi: Modernlik-Asrîlik-Batılılaşma…

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Türk düşüncesine en ciddi kat-
kılarının başında değişim, modernleşme kavramlarına getirdiği 
yeni anlam ve metodoloji olmuştur. Her ne kadar içinde bulunsa 
da Kemalistlerin değişim, dönüşüm, Batılılaşma, gelenek algıla-
rına neredeyse hiç katılmamış, “kopuştan çok süreklilik” içeren 
zihniyeti temsil edip savunmuştur. Fakat bunu aynı zamanda reel 
modernlik algısını da tersine çevirecek tarzda bir modernleşme 
kuramı çerçevesinde yerine getirmiştir. Onun yaptığı asrîlik ile 
Kemalizmin anladığı modernliği birbirinden ayırmak olmuştur.

Asrîlik Osmanlı modernleşmesinde sık kullanılan kav-
ramların başında gelir, çağcıllık, çağın gerektirdiklerini alma 
ile Osmanlı modernleşmesinin de ana usûlünü ifade eder. Bü-
yük oranda halkı Batılılaşmaya, modern olana icbar ettirmeyen, 
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genellikle üst sınıfları içeren, teknik ve teknolojik olanın İmpara-
torluk topraklarına girişini anlatan asrîlik zamanla modernizm 
boyutuna geçerek devletin politikalarına, elitlerin de tutumla-
rına yansımaya başladı.

Tanzimat sonrasında hukuki alanda gerçekleştirilen ve “ge-
leneği” belirleyen Şeriat yerine yavaş yavaş kapitalist dünya siste-
mine entegrasyonu sağlayan yasaların geçirilmesiyle asrîlik maddi 
sahadan, kültür ve kamusal alanın dönüşümüne geçti. Bilhassa 
2. Abdülhamit döneminde eğitimden ordunun donanımına, 
yeni tüketim ürünlerinden Avrupai simgelere kadar çok ciddi 
modernleşme hamleleri gelirken bunların hiçbiri zorlama içer-
miyordu. Tam tersine mesela kadın ve erkeklerin bir arada eği-
tim görmeleri tercihli olarak imkânı sağlanarak gerçekleştirildi.

Abdülhamit tarzı “kendiliğindenlik” Türk modernleşmesi-
nin en ciddi ve etkili dönemini içerir. Cumhuriyeti kuran kadro 
bütünüyle bu dönemde yetişmişti. Avrupa’ya eğitime gidip dö-
nenlerin bilhassa frankofon kültürel eğilimleri ülkede gelenek-
modernlik ayrımını formel boyuta taşıdı. Kurumlar, sanayi, ikti-
sadi yapı asrîleşmezken kültürel tutumlar Batılıyı kamusal alana 
yerleştirdi.

İmparatorluk moderni yüksek bir seviye, beka sorunu ha-
line getirmediği için bir devlet projesi ve dönüşüm kaynağı gör-
medi. Fakat İttihatçılar ve Kemalizm Batılılaşmayı, seküler ve 
laik kamusal alanı, moderniteyi “kızıl elma” yapıp var olma-yok 
olma dikotomisine yerleştirdiğinden toplumu, millet genetiğini 
değiştirmeye çalışmıştı. Dolayısıyla ortaya cezrî, radikal bir mo-
dernleştirme tutumu çıkmıştı. İmparatorlukta devletin tercih-
leri ve kendiliğinden gelişen, asrîlik olarak meşruiyet kazanan 
tutum “medenileştirme” başlığı altında zorla, kanun değişiklik-
leriyle, karşı çıkanları tedip ederek değiştirmeye çalıştı.
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Devrim kanunları, devrimlere karşı çıkmak yobazlık, irtica, 
gericilik, örümcek kafalılık, geri kafalılık olarak yaftalanıp her 
tür tasfiyeye uğratıldı. Süreç ve metod sonrasında tartışılarak Tek 
Parti modernleşmesinin radikal, katı, sert usullerinin yanlışlığı 
İslamcı, muhafazakârlarca savunuldu.

Burada Ahmet Hamdi Tanpınar’ı hem Kemalistlerden hem 
karşıtlarından ayıran gelenek ve moderne yüklediği anlamdaki 
farklılık. Tanpınar’ın “devam ederken değişmek, değişirken de-
vam etmek” anlayışı her iki taraftan farklı bir gelenek ve mo-
dern fikri belirliyor.

Kemalistlerin radikal Batıcılığı ve modernleştirme usûlü aynı 
zamanda geleneği, İmparatorluğa dahil olanı, Osmanlı dönemin-
deki zihniyeti de düşman görüp tasfiye etmek istediğinden ister 
istemez modernlikle gelenek birbirinin düşmanı, öteki’si gibi de-
ğerlendirildi. Hâlbuki Tanpınar modernliği asrîlik, çağın gerektir-
dikleri şeklinde yorumlar yani yalnız kültür ve zihniyet değil ama 
aynı zamanda teknik ve maddi altyapı meselesiyle mukayyet ka-
bul eder. İmparatorluk asrîliği çağın gerektirdiği teknik altyapı, 
Abdülhamit tekniğin kültürü de getirdiği şeklinde görürken Ke-
malizm daha çok üst yapı yani kültürel dönüşüm ekseninde ele al-
mış, inkılaplarda dini, dili, değerleri, simgeleri düşmanlaştırmıştır. 
Tanpınar “eski üzerinden yenilenme”yi (Tanpınar, 2011, 91-94) 
savunurken bariz biçimde musiki, sanat, kültür ile altyapıyı ayırır:

“Biz Avrupalılaşacağız. Fakat Asya-yı Sagra’da oturan Türk mil-
leti olarak. Ve kitle halinde Avrupalılaştığımız nispette Avrupalıla-
şacağız. Kitle halinde değişmek. İşte bütün mesele. Bunun da tek 
yolu var: Sanayileşmek, müreffeh olmak. O zaman bayramlar da, 
ramazan da hoşumuza gider. Çünkü kendimize mahsus bir hayat 
yaratmış oluruz. Yahut da kalkarlar. Fakat nasıl kalkacaklar? Nasıl 
sade Noel’le iktifa ederiz? Dünyanın en güzel karnavallarını buradan 
yaysak, yine birisi tatmin etmez. İçimiz dargın kalır. Birkaç kızışmış 
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kadının kıçını sallama hevesi bir medeniyeti tamamıyla içimizde öl-
dürebilir mi?” (Tanpınar, 2007, 265)

Tanpınar’ın cezrî modernleştirme eleştirisi usûlü milleti is-
tenen yöne sevk etmek yerine, kaçıracağı endişesine dayanır. Esa-
sında karşı olduğunu belirtse de Abdülhamit ile başlayan Men-
deres ile devam eden Özal, kısmen Milli Görüş geleneği ve AK 
Parti ile bugünlere gelen modernleşme ameliyesi Tanpınar’ın 
da bahsettiği kalkınma perspektifinde gelişir. Sanayi ve tüketim 
ekonomisi girdikçe zaten kültür kendiliğinden değişecektir. Bil-
hassa 1970’lerde İsmet Özel’in de vurguladığı tarzda modernizm 
kültürüyle gelir meselesi İslamcılığın “Batının tekniğini alalım 
kültürünü değil” mottosunun bir başka versiyonunu oluşturur. 
İdris Küçükömer bunu sol statükocu, sağ yenilikçi kalkınmacı 
yaklaşımıyla ifade etmişti.

Dolayısıyla Tanpınar modernlikle geleneği, eski ile yeniyi, 
Cumhuriyet ile Osmanlı’yı karşı karşıya getirmez, meseleyi 
asrîleşme mantığı içinde kopuştan sürekliliğe evriltir. Haliyle mo-
derni Batıya özgü de kılmaz, evrensel yeni olanı görür. O yüz-
den moderni dost-düşman ikilemiyle anlamaya çalışmadığı gibi 
Batıyı ne ulaşılacak ne uzaklaşılacak bir değer olarak tanımlar. 
Bu yaklaşımı nedeniyle de rahatlıkla onun metodolojisi terkib, 
devamlılık kavramlarıyla anlatılabilir. Dolayısıyla Kemalistlerin 
belirlediği modernleşmenin tabanda yer bulmaması, ilk fırsatta 
dinî olana meyil göstermesi, DP’yi doğurması, dahası İslamcılı-
ğın güçlenmesi, rejim için, sistem için tehlikedir. 1940’larda yaz-
dığı metinlerde gençlere terkib ve süreklilik bilincini vererek sis-
temi restore etmek, geleceğe taşımak mümkündür.

Modernliğin Rahmi, Tanzimat

Ahmet Hamdi Tanpınar 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi 
ile modernleşme sürecini edebî bağlamı öne çekerek ele alır. 
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Zihniyet dünyası çözümlemesiyle beraber devletin modern 
olanı İmparatorluğa taşıması, dönüşümünü çok net gözler 
önüne sererken İstanbul’dan başlayarak Anadolu’ya yayılan kül-
türel değişimi de paralel aktarır. 18. asırda başlayan Avrupa’da 
olanı İmparatorluğa taşıma sürecinin en esaslı dönemini 1789-
1807 arası kabul eder. Ülkeye her türden askeri yenilik, tüketim 
nesnesi ve kültürel formla birlikte kamusal dönüşüm gerçek-
leştirilirken artık yavaş yavaş da zihniyet dünyası şekillenmeye 
başlamıştır, bu bakımdan zeval döneminde Osmanlı’nın kur-
tuluş ideolojilerinin ilkinin “medeniyetçilik” olduğunu belir-
tir. (Tanpınar, 1997, 52, 152)

Batılılaşmayı, modernleşmeyi İmparatorluk ahalisi satın al-
mış, kanıksamıştır artık. Tepkiler “gavura gavur denmeyecek” 
fikri çerçevesinde zamanın getirdiğini alma, anlayışına indirge-
nerek meşrulaşmıştır da. Sürecin zirvesini Tanzimat oluşturur, 
ferman ile birlikte Fransız İhtilali’nin temel kaideleri de İmpa-
ratorluk topraklarına gelmiş, devlet ile fert arasındaki hukukun 
fert lehine düzenlenmesine rağmen güçlü bir merkeziyetçilik de 
uç vermişti. İdare, maliye, adliye, askerlik sahalarındaki ıslahat va-
adleri devletin kendini Batıya yani çağın gerektirdiğine açması 
kadar bu ilkelere göre yeni baştan kurulması demekti.

Tarihimizde eski ve yeni kavramlarını karşılayan pek çok 
dönem vardır, Meşrutiyet, Cumhuriyet, 27 Mayıs, 2000’ler eski-
yeni dikotomisiyle ifade edilse de aslında ilk çıkışı Tanzimat’tır. 
Tanzimat hem devlet mekanizmasını yenilediği hem gündelik 
hayatı değiştirdiği için fikirde, sanatta, musikide, tüm zihni-
yet dünyasında “alaturka ve alafranga” ayrımı ortaya çıkmıştır. 
Garp hayatının tüm unsurları giyim kuşam, gezi, tavır, davra-
nışlarla birlikte ülkeye girerken İstanbul çok kolayca bunları 
devşirdi. Avrupakârî müesseselerle beraber dükkanlar, moda, 
çalgılar, piyano öğrenme, resmi elbisenin değişip İstanbulin’in 
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icadı, feracenin kullanımıyla kadının dışarı çıkarması, kayık ve 
mesire gezileri, şaşaa, gösteriş, israf, borçlanma alıp başını gi-
derken tuhaf bir alafranga artışına karşı alaturka yaşam, Ra-
mazan gelenekleri ve sofraları, cariye alım satımı, harem eskisi 
gibi devam ediyordu.

İkiliği ortaya çıkaran da işte bu yeni ile halkta devam eden 
eskinin, dini müesseselerin hiçbir değişime uğramadan devam 
etmesi, halkla devlet ricali arasındaki ihtilafın doğması ve de-
rinleşmesi oluşturuyordu:

“Halkta eski zihniyet olduğu gibi devam ediyordu. Satha ait yeni-
likler şöyle böyle kabul ediliyor, fakat dinî geleneğe bağlı zannedilen 
müesseselere dokunulması istenmiyordu. Hakikatte asırlardan beri 
devam eden iktisadî bir sistem, yerine yenisi konulmadan bozulmak-
taydı. Halkın bir kısım rahatsızlığı buradan geliyordu. Karşılık ted-
biri alınmadan girişilen her yenilik hareketi halkı kendi menfaatle-
rinde zarara sokuyordu. Bu itibarla, meselâ esir ticaretinin ilgası gibi 
dıştan o kadar meşru ve tabii görülen bir hareket bile muhtelif şekil-
lerde aksülamellerle karşılaşmaktaydı.” (Tanpınar, 1997, 131-137)

Tanpınar’ın benimsediği süreklilik, terkib fikri de bu dö-
nemki gelişmelere bağlıdır. Devlet mekanizması, iktisadi düzen 
gibi konularda çok ciddi tespitleri olmasına rağmen tekliflerde 
de bulunan Tanpınar, terkib ve sürekliliği kültür sahasında ge-
rekli görür. Çünkü Tanzimatla başlayan alafranga merakı eğ-
lence hayatının her unsurundan musikinin, mimarinin, mobilya 
süslemesinin her türüne kadar yaygınlaşınca ister istemez kendi 
“antitezi”ni doğurur.

“Bütün sanat tarihinde Türk zevki, cenuptan, Arabistan’dan ge-
len her şeye karşı durmuş”ken, Avrupa’ya dayanamaz. Bunu engel-
leyemese de fikir hayatından kültüre kadar “Şark merakı ve ilgisi”ni 
ortaya çıkarmıştır. “Osmanlı alaturkası” yeniye, Batıdan gelene, mo-
derne karşı duramadığı gibi Şarktan gelen medeniyetçiliğe de, Türk-
çülüğe de mani olamamıştır. (Tanpınar, 1997, 156-158)
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Tanpınar söylemez ama ortaya çıkan manzarada İmparator-
luk ve İstanbul merkezli düşünce Garptan ve Şarktan gelen et-
kilere yenilmiş, “alaturka” diye ikisinin sentezinden oluşan yeni 
bir tür ortaya çıkmıştır!

Tanpınar’ın akademik metinlerinde modernleşme ya da “me-
deniyet değiştirme” ameliyesi daha dışarıdan ve ilmî kalırken de-
nemelerinde “yaşayan Tanpınar”ı da buluruz. Onun Tanzimat’tan 
Demokrat Parti’ye gelen aşamaları değerlendirmesi bir nevi “ken-
dini” anlatmasıdır. Eski-yeni diye tavsif ettiği durumlar, Tanzi-
mat sonrası aydının ve bu toplumun, insanın yaşadığı çelişkiler, 
arada kalmışlığı izale etme problemi kendi hayatını da belirle-
yen ama kendini de aşan bir içkinlikle anlatılır:

“Yeninin taraftarı ve mücadelecisiyiz, fakat eskiye bağlıyız. İş bu 
kadarla kalsa iyi. Fakat kalmıyor, daha karışıyor. Hayatımızın bazı 
devirlerinde yeninin adamı olarak eskinin tazyikini duyuyoruz; bazı 
devirlerde eskinin adamı olarak yeninin tazyiki altında yaşıyoruz. Bu 
kutub değiştirme bir asırdan beri hayatımıza hâkim. Bazan hâdiseler, 
tarihî şartlar buna sebep oluyor. Bazan da psikolojik sebeplerle buna 
düşüyoruz. Meselâ kendimizi hâlis bulmuyoruz, kendi hayatımızı ya-
şamıyoruz, kendi ağzımızla konuşmuyoruz vehmine kapılıyoruz. (…) 
Cesaret edebilseydim, Tanzimat’tan beri bir nevi Oedipus komp-
leksi, yani bilmeyerek babasını öldürmüş adamın kompleksi içinde 
yaşıyoruz, derdim. Muhakkak olan bir taraf varsa, eskinin, hemen 
yanıbaşımızda, bazan bir mazlum, bazan kaybedilmiş bir cennet, 
ruh bütünlüğümüzü saklayan bir hazine gibi durması, en ufak sar-
sıntıda serab parıltılarıyla önümüzde açılması, bizi kendisine çağır-
ması, bunu yapmadığı zamanlarda da, hayatımızdan bizi şüphe et-
tirmesidir. Tereddüt ve bir nevi vicdan azabı…” (Tanpınar, 2013, 41)

Tanpınar bu iki karşıtlığın aşılmasını çok ister metinlerinde 
yazdığı gibi. Bu konuda ciddi bir sorumluluk duyduğu belli. Dö-
nüp dolaşıp romanlardan hikâyelere, akademik metinlerden dene-
melere eski-yeni karşıtlığını samimi ve sahici biçimde çözümleyip 
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aşmaya uğraş verir. Eski-yeni meselesinin rahmini Tanzimat gör-
düğü için, o dönemdeki tercihlerin bu kalıcı yarayı ortaya çıkar-
dığını belirtir. Bu açıdan terkibci, devamlılıktan yana Tanpınar 
aslında sorunun en başında Tanzimat Adamı’nın katî bir metod 
uygulayamamasının etkisini izhar eder. Ne yapılabilirdi sorusu-
nun cevabını iki yolla açıklar:

“İki şey yapılabilirdi: Ya eski tamamiyle yıkılarak yerine yenisi ku-
rulurdu, yahut da olduğu gibi, kendi kendine tükenmesi için bıra-
kılan eskinin yanı başında yeninin devri başlardı. Biraz imkansızlık 
ve biraz da herhangi bir tepki korkusu, Tanzimat’ı yapanlara ikinci-
sini tercih ettirdi ve birdenbire memleketin hayatı bir müstemleke 
şehrinin garip manzarasını aldı. Hayatımız ikiye bölündü. Bir taraf-
tan yeni, hayata dayanan zaruretleri karşılayan çehresiyle görünüyor, 
öbür taraftan bunun tam zıddı olan şey, yaşayan eski, yani yaşama 
kudretini kaybetmiş bir yığın artık, kendi âleminin üstünde yüzebi-
len birkaç dağınık unsura yapışmış duruyordu.” (Tanpınar, 2013, 44)

Selçukludan Cumhuriyet’e  
Tek Medeniyet-Kopuş-Süreklilik-Terkib

Tanpınar’ı Türk düşünce hayatımızda öne çıkaran aslî yön, 
onun süreklilik fikrinin temsilcisi olmasıdır.

Tanzimat’ın böldüğü benlik, zihniyet dünyasının kesintiye 
uğramadan hele zorlama ve dayatmalara başvurmadan devam-
lılığının sağlanabilmesinin ehemmiyetini vurgular. Bu anlamda 
medeniyet kavramını ne din yani İslam ne devlet kavramı etra-
fında kullanır, millet müesseseleriyle, kıymet hükümleriyle bir 
medeniyeti teşekkül ettirir. İşte tam da burada Tanpınar yeni, 
asrî kavramıyla Batılılaşma, modernleşme arasındaki çizgiyi net 
şekilde çeker.

Çağın gereklerini “umumi hayat değiştikçe” almak mede-
niyete zarar vermez, çünkü medeniyet bir ve bütündür. Bunu 
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Selçuklu’dan sonra Osmanlı’nın devamıyla, kurumların varlığı ve 
Hallac’tan Eşrefoğlu ve Fuzuli’ye kadar örnekleriyle edebî, zihnî, 
fikrî bütünlükle izah eder. “İşte Tanzimat’tan sonraki senelerde 
kaybettiğimiz şey bu devam ve bütünlük fikridir.” diyen Tanpı-
nar, açıkçası kanaatlerini Demokrat Parti idaresindeyken yazsa 
da içinde bulunduğu CHP camiasından ve statükodan çekin-
diği için kurucu işlerin yapıldığını biraz zorlama örneklerle an-
latmaya çalışır.

Nesilden nesile cemiyetin iç ve dış çehresinin değişmesi, 
kadınların hayata girmesi, Garp fikir ve sanatına toplumun alış-
ması, insanımızın makineyi tanıması, devletin Avrupalılaşması 
yeni adına kazanımları ifade etse de Tanpınar “kopuş” sonrası 
Selçuklu’dan bu tarafa gelen “medeniyet bütünlüğü”nün kırıldı-
ğına kânidir. Ne derece ciddi dönüşümler gerçekleşse, inkılaplar 
yapılsa da insanımız ve toplum yeniyi bir türlü kabullenememiştir:

“Ne kadın meselesini, ne kanunlarımızdaki değişiklikleri, ne de 
esasından garblı kültür ve sanatı başka türlüsü olmayan, olmaması 
icab eden hayat şekilleri halinde alamadık. Daima içimizden ikiye 
bölünmüş halde yaşadık. Bir kelime ile yapığımızın çoğuna tam inan-
madık. Çünkü bizim için bir başkası, başka türlüsü daima mevcuttu 
ve mevcuttur.” (Tanpınar, 2013, 37-39)

İşte yerleşik düşünce hayatımızın gelenekle modernliği bir-
birinin karşıtı ve düşmanı olarak göstermesinden kaynaklı zih-
niyet dünyası farklılığı, Kemalizmin modern ve Batılı diye aldığı 
kültürel ve zihnî unsurlar eski yani Selçuklu-Osmanlı ile kurulan 
İslami temelli medeniyete mugayir işletilmişti. Tanpınar sürekli-
liğin sağlanamamasını bu kopuşa yani Kemalizmin inkılaplarına 
bağlar, zira Tanzimat’ın yeniyi çağdaş olanı getirme biçiminde 
uyguladığını sarahaten ifade etmiştir. Tanpınar Tanzimat’ın eski 
ve yeniyi karşı karşıya getiren tutumuna sertçe yaklaşarak ferma-
nın bizi “dua ve alkış”la “Batıya çırak verdiği”ni belirtir.
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Ahmet Hamdi Tanpınar konjonktürün tesiri, kariyerizmi, 
siyasi hayatı Kemalistlerin elinde tutmasının etkisiyle 1923 tas-
fiyeleriyle eski’den kurtulduğumuzu belirtse de hiçbir zaman 
tam manasıyla inkılapları ve ortaya çıkan yeni’yi bütünüyle sa-
hiplenmemiştir.

Tek Parti döneminde rasyonel yaşadığımız tezinin zandan 
ibaret olduğunu belirten Tanpınar (Tanpınar, 2013, 39, 45) 
Cumhuriyet’in uygulamalarının Şark ilgisini ortaya çıkardığını 
vurgular. İşte hem Kemalist modernleşme taraftarlarının hem de 
ona karşıt olanların konumlandırdığı gibi gelenek ve modernlik 
artık birbirine karşıt ve düşman olduğuna, kopuş yaşandığına ve 
yeni, eski’yi unutturacak bir düzen tesis edemediğine göre farklı 
bir yola girmek en doğrusudur.

Tanpınar tam da burada fikir hayatımızda önemli bir tutum 
belirleyerek, realite üzerinden bir hayat inşa etmeyi, hayatı yaka-
lamayı teklif eder. Yeni’nin lüzumsuzluğunu belirtmeden edeme-
yen, böylece tavrını belirleyen Tanpınar, “Lüzumsuz olduğunu 
bilmekle beraber tekrar edelim, bu suretle yeni ve Avrupalı’nın 
peşinden koymamız bir zarûretti. Çünkü cemiyetimiz için öl-
mek veya garplılaşmak şıklarından birini derhal ihtiyar etmek 
zarûreti vardı. Türk cemiyeti yaşamak iradesiyle garplılaştı. Bu 
suretle yeni bir cemiyet, yeni bir ahlâk, yeni bir hayat tarzı pe-
şinde giderken elbette ki, yeni bir edebiyatı da arayacaktı.” (Tan-
pınar, 2011, 91) sözleriyle Batılılaşmayı ölmemek için seçtikle-
rini açıkça belirten Tanpınar, hayatta kaldığımıza Şark ve Garp 
ayrılığının memlekete fayda getirmediğine göre hayatı yaşayan, 
hayatı yakalayan bir yeni tercihte bulunmamız gerektiğini ifade 
eder; üstelik Şark da Garp da kendi realitemiz içinde bulunur.

Tanpınar sarih biçimde terkib ve devam usulüne geçmemiz 
gerektiğini izhar eder:
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“Bizim için asıl yapılması lâzım gelen, memlekette yeni hayat şe-
killeri yaratmaktır. Biz Şark’a veya Garb’a ancak birbirinden ayrı iki 
kaynağımız gibi bakabiliriz. Her ikisi de bizde ve geniş bir şekilde 
vardır; yani realitelerimizin içindedirler. Fakat onların mevcudiyeti 
kendi başlarına bir değer olamaz ve sadece böyle olması bizi, kendi 
hayatımızda, kendimiz için kendimize mahsus bir hayatı, şümûllü 
bir terkibi yaratmaya davet eder. İçimizdeki kaynaşma ve karşılaş-
manın verimli olması için bu hayatı, bu terkibi doğurması şarttır. 
Bu da asıl üçüncü kaynağa ‘memleketin realitesi’ne varmakla kabil-
dir. (…) Bizim için asıl olan miras, ne mâzidedir, ne de Garp’tadır; 
önümüzde çözülmemiş bir yumak gibi duran hayatımızdadır. (…) 
O zaman ‘devam’ın zinciri tekrar içimizde bağlanacak ve biz mua-
sır dünyada, birleştirici çehremizle ve bu çehreyi teşkil eden hayat 
çerçevesi ile kendimize lâyık yeri alacağız.” (Tanpınar, 2013, 46-47)

Cezrî Garpçılık, Ilımlı Şarkçılık

Bir düşünce adamının fikirlerini besleyen pek çok kaynak 
bulunur; şehirler, atmosfer, çalışma hayatı, kendi kahramanları… 
Tanpınar’ın 1932 yılına kadar Garpçıyken aniden Şark’a yönel-
mesinde Erzurum’dan İstanbul’a tayininin çıkması, İstanbul’da 
Yahya Kemal ile buluşup artık tüm cadde, sokaklarıyla tarihi ko-
nuşarak teneffüs etmelerinin büyük payı var. (Okay, 2010, 173-
179) Muhtemel ki çelişkileri de bu dönemde artmaya başladı.

Şair ve romancılığıyla düşünce hayatı ve akademisyenliği, kül-
tür ve sanat yönelimiyle siyasi olana ihtiyacı, idealistliğiyle maddi 
sıkıntıları, tarihin ruhuyla gerçekler… bu farklılıklar onu, yaşa-
mını ikili organize etmeye alıştırdı. Maddi hayatında rasyonel-
ken kültür ve edebiyat sahasında artık kalbî olana yöneliyordu:

“Her düşünen insanımız gibi, ben de hayatımızın değişmesi için 
sabırsızım. Daima hayranı olduğum yabancı bir romancının hemen 
hemen aynı şartlar içinde söylediği gibi ‘eski bir garpcıyım’. Fakat 
canlı hayata, yaşayan ve duyan insana, cansız madde karşısındaki 
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bir mühendis gibi değil, bir kalb adamı olarak yaklaşmayı istedim.” 
(Tanpınar, 1999, 9)

Huzur’u yazmaya götüren huzursuzluklar, Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü’ndeki mekanik hayat ve irrasyonel karşıtlıkları 
bu dönemde nüvelenmeye başlar, kamusal alanda “inanmadığı” 
tezlere intibak eder, Garpçı gibi davranıyorken gerçek hayatta, 
fikirde, edebiyatta kalbinin sevkettiğini kaleme alır. Beş Şehir’e 
yönelmesi “kaybolan şeylere duyulan üzüntü ile yeniye karşı bes-
lenen iştiyak” sebebiyledir, moderne, Batılılaşmanın salık verdiği 
ilkelere değil asrîliğe yani çağın getirdiklerine bigâne kalmadan 
geçmişi de yaşanabildiği kadar çağına getirmek. Belki onun me-
todu, mâzi ve şimdi arasında “hesaplaşma ve anlaşma” zeminle-
rini yoklamak, çoğaltmaktı kendi kalmak için. Medeniyeti bü-
tüncül gören Tanpınar için eski medeniyet dini karakterdedir. 
Türk muhayyilesini servi ve çınarda görecek kadar medeniyete 
bütüncül bakar, süreklilikle yaklaşır. Bu sürekliliğin göstergele-
rinden biri fetihtir, surların etrafında, arasında bozulmadan du-
ran şehit mezarları, evliya kabirleri “Türk İstanbul’un tapu se-
netleridir.” (Tanpınar, 1999, 45, 55)

Şartların, hayatın, cemiyetin değişmesi zevkleri, ihtiyaçları da 
değiştirmiştir. O da eskiyi, bir dönemin ruhunu veren eserleri de 
boşa çıkaracaktır. Yazarın kaygısı çok okunmak ile geleceğe kal-
mak arasındaki gerilimi aşmaya yöneliktir… cetlerimizin bizi ta-
nımadığı gibi biz de gelecek nesilleri tanımayacağımız için eser-
leri gelecek asırlara değil kütüphanelere yazmaya yönelir; ihtiyaç 
duyulduğunda çıkarılıp başvurulsun diye. (Tanpınar, 2016, 51)

Onun zaman okuması, çağ anlayışı eserleri değil zihinleri kap-
sar, bu açıdan da Cumhuriyet inkılabını zaman zaman olumla-
mak için bilhassa mimariyi Kemalistlerin muhafaza ettiğini ama 
zihniyeti yıktığını iddia eder biraz da zorlamayla; çünkü yazıyı 
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yazdığı tarih 1933’tür yani tam da üniversite reformunun yapıl-
dığı yıl! (Tanpınar, 2016, 218) Fakat sonraki yıllarda Tanpınar 
dönemin siyasi baskılarının da azalmasıyla “gerçek kanaat”lerini 
serdetmeye başlar.

1938’de yayımlanan, Kendimizin Peşinde: Çok Mühim Bir 
Mesele metni modernleşme-Batılılaşma tarihimizi özet ve fakat 
rafine şekilde anlatan hakikaten önemli bir referans kaynağıdır. 
Tez ve antitezin “zuhur” ettiğini düşünürsek (Dellaloğlu, 2013, 
40) artık terkibin, devamlılığın hatırlanması gerektiğini Tanpı-
nar çok net biçimde ifade eder. Tanzimat sonrasında eski kültü-
rümüze karşı ciddi bir “kayıtsızlık” ve “inkâr”ın yaşandığını belir-
ten Tanpınar, bunu yeni kültürün şaşaalı ve baskın karakterinin 
eski kültürü iflas ettirdiği için normal karşılar. Zaman geçtikçe 
bir caddede hafızasını kaybetmiş birey gibi kalakaldığımızı an-
latan Tanpınar, burada Sabahattin Eyüboğlu üzerinden Türk ru-
hunu şekillendiren metinler ve eski kültürle irtibatın yavaş yavaş 
sağlanması gerekliliğini vurgular.

Kaybettiğimiz ve bizi biz yapan kültür hakkında rahatça ko-
nuşamamanın eksikliğini vazıh şekilde hülasa eden yazar, dozu 
yükselterek asıl meseleye gelir ve siyasi manada yeni devlet ile kül-
lerimizden doğduktan sonra sürekliliği sağlayarak yeni bir ter-
kib gerçekleştirebileceğimizi iddia eder. Çünkü muazzam Batı 
musikisinin karşısında yine ona karşı durabilecek yegane mua-
dili Itri’yi, İsmail Dede’yi çıkaran Türk musikisidir. “biz bugünkü 
zihniyetimiz ve artık Garplılaşmış anlayışımızla onlara dönersek, 
hatta eserleri yapanların dahi aklından geçmeyen nice nice ha-
rikalar bulacağız” tezini ortaya atacak özgüvene kavuşan Tanpı-
nar, edebiyatta, musikide, mimaride eski üzerinden yeniyi yük-
seltebileceğimize inanır.



t ü r k  d ü ş ü n C e  h aYat ı n d a k i  Y e r i

121

Türk düşünce hayatı içinde Kemalist Batılılaşmanın, eskiyi 
düşman görmesini, inkılapları yaşayarak “olabildiğince” süreklilik 
ve terkib fikrini savunan Ahmet Hamdi Tanpınar, kendisi gibi 
Osmanlı gören, eskiyi bilenlere ciddi bir sorumluluk da yükler, 
bütün eski güzelliklerde geçmiş benliklerimizi hatırlamak, hatır-
latmak, yeni nesillere eskinin bu cevherini aktarma mesuliyetini:

“Hülasa bizden evvel gelenler asil bir sabır ve civanmert bir fe-
ragatle, kâinat görüşlerinin müsaade ettiği bir kemal anlayışıyla asır-
larca çalışarak bir güzellik âlemi yaptılar. Bu âlemi sevmek ve tanı-
mak kendi kanımızın tecrübeleriyle kendimizi zenginleştirmektir. 
(…) Çünkü geldiğimiz kaynaklara layık olduğumuza inanmak, eser 
bırakabilmek için ilk şarttır. Bugün bize çok yakın nesillere birta-
kım kusurlar arıyoruz. Fakat dikkat edersek onların bir tek hatası 
vardır: Kendilerini bütün hayata hükmeden devam kanununun dı-
şında görmeleridir; aynı hataya düşmekten kurtulmak zamanı gel-
miştir.” Zaman değişse, ülke sanayileşse, cemiyet farklı bir yere geçse 
de terkib, halk felsefesinin aslı olan terkib bâki kalacaktır. (Tanpı-
nar, 2016, 132, 229-234)

2. Kemalizmi Yenilemek

“Günlük politika, kuvvetlerimin, yaratılışımın dışında” (Tan-
pınar, 2016, 125) cümlesinin ardında geniş bir siyasi alan değer-
lendirmesi bulunan bir yazarla karşı karşıyayız… Mustafa Kemal 
ile ilgili uzun değerlendirmeler yazan, İnönü’yü orantısız öven, 
inkılapları bilhassa hiç de kendisinden beklenmeyecek dil devri-
mini savunan, Menderes karşıtlığını 27 Mayıs övgüsüne dönüştü-
ren, Türkiye’nin geleceğine ilişkin tekliflerde bulunan Tanpınar’ın 
tüm siyasi kavşaklarda iradesini beyan edip siyasetle içli dışlı ol-
duğu için belirli yerlere gelmesi onu siyasi yapının, işleyişin dı-
şına düşürmez. Günlük siyaset zaten adeta bir “meslek”tir, siya-
setçilerin çoğu bile onu yapmaz. Bir edebiyatçı, akademisyen, 
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şair olarak Tanpınar ilişki ağları, yazdıkları ve muhtemelen gö-
rüşmelerinde mezkûr fikirlerini zikretmiştir.

Fikrî, ilmî, edebî kimliğiyle yazdıkları, aldığı tavırlarla Tan-
pınar aslında Kemalizmin ilk restoratörlerinden biridir. Pek çok 
aydın Tek Parti idaresinin uygulamalarının ve icraatlarının bora-
zanlığını yaptığı halde onu yenilemekten çok yerleştirmek için 
çaba harcamıştı. Ahmet Hamdi, Kemalizmin hesaplaşmalarını ve 
marjinal, radikal yönlerini ılıştırarak, milletin defans uyguladığı 
red, kopuş içeren yeniliklerini devamlılık ve terkiblerle uyumlu 
hale getirerek kabul edilebilir kılma mücadelesi vermiştir.

Bir fikir adamının tüm metinleri ve evrakının görülmeden 
kendisi hakkında kanaat serdedilmeyeceğinin mümtaz örnek-
lerinden biridir Tanpınar… Kitaplarının muhafazakâr bir yayı-
nevinden çıkması, bu kesimin desteği, mâzi vurgusu ve elbette 
Anadoluculuğu Tanpınar’ı klasik bir muhafazakâr kompartı-
manına yerleştirmişti fakat onun Türkiye’de İslamcısından tüm 
sağına kadar olumlu anlamlar yüklediği Menderes’e karşı söz-
leri, İnönü ve 27 Mayıs ile ile ilgili yazılmış en övgü dolu yazı-
lara imza atması ciddi bir sarsıntı oluşturdu.

Darbe günü Paris’te bulunan Tanpınar, günlüğüne “Sabah-
leyin iner inmez otelci Türkiye’deki askerî harekattan bahsetti. 
Vatana ak yüzle dönebileceğim. Kurtulduk.” yazarken sanki ha-
rekat kelimesiyle bir “dış düşman”a karşı operasyon yapılmış gibi 
davranır. Günlüklerdeki Tanpınar’dan daha kötüsü Hep O Şarkı 
kitabına giden “Suçüstü” yazısıdır… (Tanpınar, 2016, 285-291) 
Bir fikir adamının kaleminden çıkamayacak kadar düşük bir yazı 
kaleme alan Ahmet Hamdi;

“Bütün bu karışık ve sefil ruh hâli ve bilhassa çalma ve hük-
metme hırsları Demokrat idareyi dünyanın en zalim, kör ve sağır 
cihazı hâline getirdi. Son devirleri ise gerçekten kıstırılmış bir yaban 
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domuz sürüsünün savletleriyle geçti. Öyle ki ordu imdadımıza yetiş-
meseydi, Türk milletinin beli bir daha doğrulamazdı.”

Yazının sonundaki ara başlıkta gösterildiği gibi açıkça 27 
Mayısçılara şükranlarını bildirir:

“Bize bu kurtuluşu hazırlayan, istikbalimizi o kadar asaletle ve 
necabetle kefaletine alan orduya nasıl teşekkür etmeli? En iyisi kendi 
şerefli ve fedakâr mesleklerinin bütün değerlerini toplayan kelime 
ile: Vazifenizi yaptınız, her zaman olduğu gibi bu sefer de vatan ve 
milleti, hem de tam zamanında kurtardınız! demektir. Bundan son-
rasını sevinç gözyaşlarına bırakalım.”

Dahası memleketi kurtarma kavramını sık sık kullanarak 
Türkiye’de Menderes’e destek veren kesimleri “imha edilmesi 
gereken öteki”, İslam’ı Ortaçağ karanlığı gördüğünü çok net be-
lirtir. Öyle ki, DP’yi destekleyen daha doğrusu CHP’yi redde-
den Anadolu insanını, dindarları anlatırken kullandığı ifadeler 
ne derece özde Kemalist ne derece statükocu ve CHP’li oldu-
ğunu bariz biçimde anlatır:

“Zaten hakikatte, yavaş yavaş, renkten renge girerek, bütün bu 
on sene içinde yaptıkları ne idi? Tekbirli, tehlilli, kurbanlı kalaba-
lıklar önünde ağızları köpüre köpüre verdikleri nutuklarla fikir ha-
yatımızın şeyni olan birkaç gazetede sahte peygambere, yalancı ah-
lakçılara yazdırdıkları yazılarla hazırladıkları şey bugünün münevver 
Türkiyesi’ni bir Ortaçağ memleketi yapmaktan başka bir şey mi idi?”

Demokrat Parti’nin kendince olumsuzluklarını adeta 27 
Mayısçıların raporları gibi sunan Tanpınar, anlaşılan o ki sınıfsal 
bir karşıtlık içinde. Yüksek memur bir aileden gelen, kendisi de 
bir şekilde aynı sınıf içinde bulunan, erken dönemden itibaren 
Kemalist merkezin içinde ve daha fazla çekirdeğe yaklaşma kav-
gası veren Ahmet Hamdi, dindar eşraf ağırlıklı, liberal ve ABD 
dünya sisteminin ideolojik yönelimlerini içeren, sandığı tartış-
masız kabul eden demokrasinin karşısındadır.



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

124

DP’yi korkunç ve ibretlik gören yazar, Kabakçı Mustafa’dan 
ileri katliamcılar olarak değerlendirir onları. Suçüstü yazısında 
Harbiye’den üniversitelere, matbuata, saltanat sürmeye kadar tüm 
argümanları aslında devlet kaynaklarını Demokratların kullan-
masına, Tek Parti taraftarlarının dışlanmasına yöneliktir. Bu da 
ülkenin merkez-çevre eksenli siyasetinin en bariz çatışmasını an-
latır; Tanpınar’ın fikir hayatındaki yeri bu karşıtlığın, sonraki yıl-
larda sıkça karşılaşacağımız gibi seçkin Kemalist memur elit ile 
dindar eşraf arasındaki merkez kavgasının, tabi o kendisi bunu 
çok anlayarak kaleme almasa da, içeriden ilk kayıtlarından bi-
rini oluşturması bakımından anlamlıdır.

Orduyu görmezlikten gelme, Meclisin fonksiyonunu azaltma, 
6-7 Eylül olayları gibi nümayişlere göz yumma, Harbiye ve tüm 
gençliği imha etme, ülkeyi polis devletine çevirme, dolar devri 
başlatma, zulmü adalet-namussuzluğu keramet-dolandırıcılığı 
fazilet-mutlak cehaleti bilgi-katmerli istibdadı demokrasi gibi 
sunma, çete hayatı yaşama, hilafeti getirme, kendini Atatürk 
zannetme gibi pek çok itham da burada yerini alır. (Tanpınar, 
2016, 285-307)

Kemalizmin restoratörü olma idealinin bulunduğu, siyasal 
alan, olaylarla ilgili yazdıklarıyla bunu dağınık bir şekilde gerçek-
leştirdiği “İkinci Cumhuriyetin Eşiğinde’ diye bir makale yaz-
mak istiyorum.” (Tanpınar, 2007, 208) cümlesinden anlaşılabilir.

Türkiye’de en ciddi Mustafa Kemal ve İsmet İnönü yazıla-
rından biri Tanpınar’a aittir. Yaşadığım Gibi kitabındaki Muci-
zeli Bir Ömür, Kahraman ve Ölüm, Atatürk, Atatürk’ten Alına-
cak Büyük Ders yazıları Mustafa Kemal’i ideal bir yere oturtur. 
Milli Şef ’in ülkeyi savaşa sokmadığını kıvançla hatırlatan yazar 
günlüğünde İnönü’yü “seviye”li diye sunar, yani gençlik de sev-
diği için aslında Mustafa Kemal’den sonra “ikinci ideal”… Partiden 
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çok İnönücü olduğunu belirten yazar, İnönü başlıklı yazılarında 
da Atatürk ordularının en şerefli ismi diye tavsif ederek onun si-
yasette de örnek ve kurtarıcı vasfı tesmiye edilir. Üstelik ölme-
den önceki son yazısının İnönü ile ilgili olması ayrıca anlamlıdır. 
(Tanpınar, 2007, 186, 220; 2013, 75; 2016, 308-315)

Türkiye’yi on padişah yaptı yirmidört tanesi yıktı, devlet 
otoritesi için Avrupalı kafaya muhtacız, Türkiye yapıcılık dev-
rinde Millet Partisi kurulmamalı, varlık-yokluk mücadelemiz sis-
tem mücadelesi, 200 yıllık tarihimiz tecil tarihi, zavallı Musad-
dık, tek ümid AB, yeni bir Türk yaratmak için Halkevleri çok 
önemli diyen Tanpınar (Tanpınar, 2017, 207-228; 2013, 52-53) 
inkılapları hayatî görerek Kemalist devrimlerin devamlılığını is-
terken arızalı yerleri tamir etmenin derdindedir.

Sistemin Hataları ve Yenilenmesi

Kemalizmin bir restoratörü olarak elbette yalnız övgü, des-
tek değil aynı zamanda CHP icraatlarını kritik etmek de gerekir. 
Tanpınar günlüklerinde belki de herkesin üzerinde ittifak ettiği, 
döneminin içinde Topçu ile başlayıp Necip Fazıl ile devam eden 
bilhassa dini özgürlüklere ilişkin uygulamaların eleştirisine katı-
lır ve gelecekte bu yanlışların gerçekleşmemesi için kendi içinde 
de bir muhasebeye girişir.

Halk partisinin feodal yapıyı kullandığını hâlbuki devletçi-
liği kurması gerektiğini, sanayiyi tesis edemediğini, orta yolculuk 
yaptığını, ecnebi sermayeyi daralttığını, eğitimi refah seviyesiyle 
yükseltmeyi, akıllı ameleyle münevveri bir arada yürütüme fır-
satını kullanamadığını, temel sorun gördüğü köy ve köylülüğü 
yok edemediğini, laiklik meselesini kendi haline bırakamadı-
ğını, kadınların falcılara gitmesini engelleyemediğini, inkılapların 
emrivâkilerle gerçekleştirildiğini, din dersleri ve dil meselesinde 
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konformist tutumu, kadrosuzluğun giderilemediğini, yurtdışına 
yeterli genç gönderilemediğini vurgularken bu hatalara Cihan 
Harbi eklenince yıkımın geldiğini ifade eder.

Tabi onun din meselesindeki tenkit ve teklifleri aradığı 
İkinci Cumhuriyet’in, Kemalizmin restorasyonu için gerekli 
donelerin toplamıdır: “Din meselesi: Din meselesi ihmal edil-
meyecekti. Kanalize edilecekti. Biz halkımızı kendi elimizle ca-
hil kuvvete teslim ettik. Dini bir cenaze gömme meselesi yaptık. 
Türkiye Müslümandır; bu hakikati unuttuk. Laikliğimizi ilân et-
tik; fakat laik olamadık. Gizli ate’lik yaptık ve en sersem, yani 
herşeyi tesadüfe bırakarak. Bu suretle münevver köksüz kaldı. 
Her şeyi, yerine yenisini koymadan zedeledik.” (Tanpınar, 2007, 
326) Bu satırlar tecrübe edilmiş bir hakikati en net ifade eden 
“içeriden” satırlar olarak Türk fikir hayatında Cumhuriyet ida-
resini çok bariz anlatır.

Pekiyi, 27 Mayısçıların getirdiği düzen, “yeni Türkiye” (Tan-
pınar, 2007, 237) İkinci Cumhuriyet’i kurabilecek, hataları ör-
tebilecek, rejimi yenileyebilecek mi? 27 Mayısçıların üniversite 
tasfiyeleriyle ilgili kanaatlerini yazdığı günlüğünde büyük hayal 
kırıklığı yaşadığı belli olur Tanpınar’ın. Onun Kemalizmin içinde 
bulunuşu, İnönücülüğü tasfiyesini engellemiştir. Günlük’te ken-
disinin atılmamasına şaşırması da enteresan.

Darbenin ilk günlerinde duyduğu heyecan ve beklenti gün 
geçtikçe hayal kırıklığına ve kedere bırakır. Mahkeme süreci ve 
tasfiyelerin MBK’nin “bindiği dalı kestiği” kanaatindedir. Fakat 
bir 2. Cumhuriyet taraftarı olarak Türkiye’nin kalkınması için 
tekliflerini sunmadan edemez. Darbecilerin aynen CHP gibi 
köylü eksenli eğilimleri onu zıvanadan çıkarır:

“Türkiye’nin derdi sanayileşmedir. Ben köyün ve köy ekspertizi-
nin düşmanıyım. Türkiye ziraat memleketi değildir, olamaz da. Tür-
kiye iptidaî maddesini ithal etmek mecburiyetinde olsa dahi sanayi 
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ile kurtulur. 42 bin köy (…) Hiçbir şey yapamayız. (…) Biz sosyalist 
olamayız; derhal öbür kutba geçeriz ve hele Kuran ve ahkâm-ı şe-
riye o gözle mütalaa edilsin neler çıkar o zaman görülür. Ateşle oy-
nanılmaz.” (Tanpınar, 2007, 259, 274, 305)

Tanpınar’ın darbeden vefatına kadar geçen sürede geldiği 
yer, son yazısını İnönü övgüsüne bıraksa da Menderes’in baş-
lattığı kalkınmacılık olması ibretâmiz. Sosyalist olmayan, Şeriat 
dışı, döneminin köy övgüsünün ve siyasetin köy eksenli ekonomi 
anlayışının aksine sanayi merkezli kalkınmacılığı ve AB’yi kur-
tuluşun tek şartı sayması, Menderes-AK Parti’ye uzanan dindar 
eşraf modelini salık vermesi Türk fikir hayatındaki müthiş çeliş-
kilerden birini oluşturur. Teklif ettiği modeli İnönü ve 27 Ma-
yısçı memur elitin gerçekleştirmesine yönelik fikri de bir başka 
büyük girdabı ve çelişkiyi anlatır…

3. Dil Meselesi

Modernleşme, Batılılaşma meselesine bakışı gibi dil devri-
mine yaklaşımı da konjonktürel değişikliğe uğrayan bir Tanpı-
nar portresiyle karşı karşıyayız.

Erzurum’da öğretmenlik yaptığı yıllarda şehre gelen Mustafa 
Kemal’e medreselerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Tanpınar 
zecri Garpçı ya da Şarkçı olduğu yıllarda bile dil konusunda ak-
tif siyasi yönelimi desteklemiştir. Varlığı ispatlanamayan bir top-
lantıda (Okay, 2010, 158-159) Divan edebiyatının müfredattan 
çıkarılması, edebiyat tarihinin Tanzimat’tan sonrasını kapsaması 
gerektiğini iddia eden yazar, 1945 yılında yazdığı metinlerinde 
bile dil devrimine olumlu bakar:

“Anayasanın Türkçeleştirilmiş olmasına milletçe ne kadar se-
vinsek yeridir. Çünkü bununla, Atatürk’ten beri süregelen dil dev-
rimi önemli konaklarından birine kavuşmuş oluyor. (…) Şurası mey-
dandadır ki bundan böyle her yolda, her alanda geriye dönmek 
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şöyle dursun, eskinin unsurlarını bile saklayamayız. 1923 güneşi 
bir özenmeden değil, bir yıkılışın önlenmesi için duyulan ihtiyaç-
tan doğdu. Onun içindir ki rejim devrimi millet hayatının her ala-
nında açık, yeni değerler etrafında toplanmış, keskin kabartmalı 
başka inkılâplarla birlikte yürüdü. Kaldı ki dilde temizlik, 1923’ten 
çok önceleri duyulmuş bir ihtiyaçtı. (…) Dil arınmadan önce yazı-
nın kendisi arındı. Lüzumsuz ibareler, süslü cümleler, aykırı tarzlar 
çıkarıldı. (…) Cumhuriyet rejiminde Türkçe, milli hayatın her bü-
yük davası gibi, günün meselesi oldu. Atatürk’e borçlu olduğumuz 
yeni harflerin, Türkçenin sadeleşmesinde, geniş halk topluluklarının 
okuyup yazmasında ne kadar önemli rol oynadığını da işaret etmek 
isteriz.” (Tanpınar, 2013, 126)

Eski dilin, eski şiirin dilinin tamamıyla değiştiğini biraz da 
hayıflanarak anlatan yazar, Türk milletinin sürekli yeni arayışı-
nın ikiliklerin de nihayete ermeden hep devam etmesine neden 
olduğuna kânidir. (Emil, 2012, 27) Her ne kadar dil devrimine 
belirgin bir eğilim gösterse de dilin iyiden iyiye rayından çıka-
rılmasına, yeni kelimeler üretilmesine, bozulmasına da karşıdır. 
Bu bakımdan Nurullah Ataç’ın yeni kelime üretimine de mu-
haliftir, bunu metinlerden çok tanıklıklardan okuruz:

“Bir gün derste ‘Hepiniz annenizi seversiniz, Onun bir gün 
gözünü oyar, ertesi gün kulağını, daha ertesi gün burnunu ke-
ser misiniz?’ dedi. Çoğunluğunu kızların oluşturduğu öğrenci-
ler donup kalmıştı. Hocamız sözünü sürdürdü: ‘İşte bu Nurul-
lah (Ataç), ana diline bunu yapıyor…” (Ertop, 2012, 38)

Dil meselesinde süreci Edebiyat Üzerine Makaleler’de kı-
saca ve fakat kanaatlerini ifade ederek açıklayan Tanpınar, ede-
biyatımızın gücünü kabul etse bile Tanzimat’a kadar yüksek ta-
baka edebiyatçılarının kullandığı dilin yalnız halka inememesi 
değil aynı zamanda şiirde saplanıp kalması nedeniyle nesrimizin, 
lügatimizin, Türk gramerinin gelişmediğini, Türkçenin ilim dili 
haline gelemediğini de iddia eder.
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Tanzimat sonrasındaki okulların açılması ve Garpçılıktan 
kaynaklı Batılı eserlerin gelmesiyle dil değişmiş yeni türler de 
İmparatorluğa gelmiştir. Dilin sadeleşmesiyle Türkçenin ilim 
dili olacağı, bir Türk düşüncesinin neşvü nema bulacağı, lügat-
lerin oluşacağı, fikir hayatının canlanacağı kanaatindedir yazar. 
(Tanpınar, 2011, 105-106) Tabi bu süreçte pek çok lüzumsuz 
ve müfrit hareketlerin, yönelimlerin çıkacağı endişesini de taşır.

4. Tanpınar Muhafazakâr mı?

Kıstasları tam belirmemiş düşüncelerin başında muhafazakârlık 
gelir Türkiye’de. Üstelik muhafazakârlık bir ideoloji gibi anlatılsa 
bile aslında bir tutum, tercihtir. Bu anlamda solun da, sağın da, 
İslamcılığın, sosyalizmin de muhafazakârı olur.

Ahmet Hamdi Tanpınar hem kendi dönemi hem sonra-
dan onu bir kalıba yerleştirmek isteyenler bakımından klasik bir 
muhafazâkar değildi. Tanpınar İslâmi olana hiçbir zaman eğilim 
göstermediği için “İslâmi muhafazakâr” değildir ama “eski” ile 
ünsiyeti, Selçuklu ve Osmanlı’yı medeniyet haline getiren araç-
ları yücelttiği için, simgelere anlam yüklediğinden, musiki ve mi-
mari gibi unsurları zihin dünyasına yerleştirdiğinden muhafazakâr 
vasfını kazanabilir.

Buna bakılırsa Kemalist bir muhafazakâr da denebilir, temel 
inkılapları kabullendiği ve yalnızca radikal üsttenciliğe mesafeli ol-
duğu için… Zaten kendini sol içinde görmesi ayrı muhafazakârlık 
bağlantısını da kurdurur, komünizmden ayrıştığından… Dolayı-
sıyla bizde muhafazakârlık tek başına, yalın haliyle değil genel-
likle “din ile” birlikte anılır. Bu manasıyla Tanpınar’ı muhafazakâr 
saymak yerine “modern” görmek daha doğru olur (Dellaloğlu, 
2012, 85)… tabi bir kayıt düşerek.
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Besim Dellaloğlu’nun iddia ettiği gibi modernlik geleneği, 
hafızayı, tecrübeyi reddetmez tam aksine Tanpınar’ın yaptığı gibi 
hesaplaşır. Bu bir bakıma doğrudur. Çünkü Tanpınar eski şiiri 
sevse bile yeni karşısında artık geçersiz görür. Dil konusunda da 
benzer yaklaşım içindedir… Geçmişle sıkı bir eleştiri, hesaplaşma 
içine girdiği çok net hatlarla belirginleşmez, onun asıl hesaplaştığı 
aslında Tanzimat ile başlayan modernlik anlayışı, Kemalizmin 
uyguladığı cezrî Batılılaşma, radikal uygulamalardır. Bu anlamda 
aslında modernlik için modernleştirme usûlüyle hesaplaşır. Bu-
nun bir ucu Kemalizme gittiği, cari medar-ı maişet motorunun 
Tek Parti ile döndüğü, günlüklerinde sürekli olarak para sıkın-
tısı çektiği düşünülürse sert modernleştirme ve Batılılaşma kri-
tiğine girmeyeceği anlaşılır.

Tanpınar gelenekle hesaplaşmaz tam aksine modernliğin ge-
leneği kestiğini, geleneği yaşatmanın ya da geleneğin kendini ye-
niden üretmesinin üzerinde durmaz fakat Türk modernleşmesi-
nin gelenek-hafıza-tecrübe temellerini “inkâr ve yok saymama”sını 
teklif eder. Bir kültür adamı ve estet olan Tanpınar, araftaki ay-
dın vasfına haiz bulunsa da aktüel siyasetten, iktidarın belirlediği 
cemaatlerden hiçbir zaman uzak kalmadığı gibi, sürekli halka-
lara girmeye çalışır. Sonuçta Tanpınar için edebiyat hocası, ro-
mancı, aydın vasıflarını kullansak bile bir ideolojinin içine yer-
leştiremeyiz.

Fikir adamlığı siyasi olana yatkınsa da aydın vasfıyla tam bir 
“kariyerist” görüntüsü çizer, o verili ideolojilerin ötesindeki ana 
cemaate “kariyeristler birliği”ne bağlıdır.

Muhafazakârlık Göstergeleri

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın muhafazakâr diye tanımlanma-
sında “şeyhi” Yahya Kemal gibi Bergson ile temasta bulunmasının 
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etkisi bulunur. (Eskin, 2014, 59; 2017, 321) Zaten maddi me-
deniyet unsurlarını bile genellikle ruh, maneviyat ölçüleriyle kıy-
metlendirip anlatması simgelere yaklaşımındaki kurucu mane-
viyat ve gelenek kıstasları bu yargıyı güçlendirir.

Romanlarında akis, hafıza, hatırlama, geçmiş içimizde, za-
man, mâzi, hâl, istikbal, boşluk, hissizlik, muamma gibi kavram-
ların varlığı (Taburoğlu, 2019), kat’i kanaat belirtmekten uzak 
fikri yazılarıyla bilhassa romanlarındaki boşluklar, müphemliğin 
Tanpınar’ı kuşatması etkilidir.

Mehmet Akif ’i değerlendirirken onun mistisizmden, pan-
teizmden uzaklığının büyük bir din şairi olmasını engellediğini 
belirterek İslamcı, “ehli sünnetçi” tutumunu vurgular. (Tanpınar, 
2016, 353-355) Bunları marjinal bir yönelim gibi anlatan Tan-
pınar dini aidiyet belirten Allah izin verirse, Allah kısmet ederse 
gibi (Tanpınar, 2017, 65; 2007, 152, 166) ifadeleri dini mensu-
biyetinin çok zayıf ama kültürel yaşattığını gösterirken, günlük-
lerinde Müslüman olup olmadığını kestiremediğini ama anne ve 
babasının dini üzre ölmeyi istemesi dönemin atmosferi içinde 
statüko karşısında ideolojik yönelimlerin katı taraftarlığı içinde 
görünmek istememesindendir. (Okay, 2012, 19)

Tanpınar’ın muhafazakar olarak görülmesinde musiki, mi-
mari, alaturka konularındaki yazıları, hissiyat ve hassasiyeti gelir. 
İsmail Dede Efendi’den şehirlerin eskideki görünümüne kadarki 
halleri, resim ve heykel gibi sanatlarla ilgili kanaatleri, modern-
liği enteresan bir terkip ortaya koyar. Ölümü ehlileştiren millet 
olmak, metafizik huzursuzluğu önemsese bile yokluğunu tolere 
etmek ve her tür simgecilik onun din hakkında temel bütünlü-
ğünü, çevresini karşıladığı gibi esasında şu mektubundaki ortam 
Türkiye’deki muhafazakârlığı, muhafazakârların da din hakkın-
daki kanaatlerini anlatmaya yeterlidir:
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“Dün Yahya Kemal için Şark Kahvesi’nde bir Mevlid okundu. 
Biraz ölüm korkusu, başörtülü birkaç hanım, neyin, kemençe ve 
tanburun sesi ve bilhassa Münir Nurettin’in sanatı, biraz öd ve bu-
har kokusu, uhrevî bir âlem yaratmağa kâfi geldi.” (Tanpınar, 1999, 
116; 2013, 409-434; 2017, 225-231)

Münevverin mâziyle irtibatı kestiği bir ortamda kopuşu, 
kesintiyi reddeden Tanpınar, devamlılığı hayatî bulur. Onun 
muhafazakâr görülmesinde bu devamlılığı sağlama çabasının 
büyük rolü var. Her ne kadar Türkçe ibadeti savunsa bile “Tür-
kiye üçüncü Ahmet’ten beri daima yeniden başlar. Tarihimizin 
zaman içinde kırık ve müvazi giden çizgilerle hülasa edilebile-
cek birkaç asrı vardır” çıkışı, “Türk gibi başlayıp Alman gibi de-
vam edip İngiliz gibi bitirme”yi içeren anlatısını önemsemesi, 
hala Garp-Şark ikilemini aşamamanın nihayetinde her şeyimizi 
eksik ve yamalı yaptığını izahı (Tanpınar, 2017, 228-230) onu 
bir fikir serdediyor görüntüsünden çok muhafazakâr kompar-
tımanına yerleştirir.

“Her alanda geriye dönmek şöyle dursun, eskinin unsurla-
rını bile saklayamayız” diyen bir aydına muhafazakârlıktan hatta 
modernlikten ziyade kariyerizmle yaklaşmak belki daha doğru 
olabilir. Ondaki simgecilik bir ideolojiyle karşılanmayacak kadar 
sathîdir, romantik ulusalcılık belki muhafazakârlığından daha ön-
dedir çünkü: “Vatan birkaç dosttan ibaret… Tamamiyle de değil. 
Alaturka musiki, kalkan tavası, lodos, az şekerli kahve ve vicdan 
azapsız konuşulmayan Türkçe ve biraz da ezan sesi lâzım. Boğa-
ziçi vapuru lâzım.”(Tanpınar, 2013, 124; 2017, 255)

5. Devlet-Millet; Toplum-Birey

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da aralarında bulunduğu Ana-
dolucular açısından vatan, millet, toprak, mensubiyet bağları 
Hilmi Ziya Ülken’in İnsani Vatanseverlik dediği insani varoluşun 
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unsurları arasında bulunur. Selçuklu ile başlayan süreçte Os-
manlı ve İstiklal Harbi ile iyice kanıksanan Anadolu’nun vatan 
olması, millet hayatının kurulup bugünlere gelmesi, yaşaması 
çok önemlidir.

Ziya Gökalp ile anlaşamasalar da Anadolucular da Durk-
heimci toplum ve dayanışmayı, dinin toplumu çimento gibi bir-
leştirmesini önemli görürlerken cemiyet hayatı ile bireysellik ve 
devlet arasındaki ilişkilerde en azından Tanpınar’ın sanatçı ol-
masının getirisiyle daha tikel bir duruşu da önemser. Fakat Ana-
dolucular da yalnız İmparatorluğun elden gitmesi, İstiklal Harbi 
tecrübesi nedeniyle değil Fransız İhtilali’nin de getirdiği ilkeleri, 
milliyetçiliği önemser. Tanpınar bir mektubunda dile getirdiği 
gibi vatan sahibi olmayı temel görür, toprağın bağımsızlığını 
esas alır, her türlü sıkıntı ve sorunun özgürlükten sonra geldi-
ğini mutlaklaştırır:

“Darılma, ben insanda, metafizik endişeden ve huzursuzluktan 
gayrısını kolay kolay affetmiyorum. Ne oluyorsun be kardeşim? İyi 
kötü bir vatanımız var. Dışarıya karşı hür ve müstakiliz. Memlekete 
kendi çevremizde hizmet etmek imkânlarına sahibiz. Ayrıca da o 
korkunç ifriti, büyük azaplar ve serzenişler, nefse karşı dargınlıklar 
mebdeini, hiç olmazsa avutacak bir mevkiimiz var. Yani içimizdeki 
korkunç münekkitten, o amansız muhasipten lüzumundan fazla 
korkmamıza lüzum yok. Yaşımız -senin için bahsediyorum- çok em-
niyetle geleceğe bakacak bir yaş! O hâlde ne diye bedbin olalım ve 
lüzumsuz yere hayatımızı zehirleyelim?” (Tanpınar, 2017, 225-226)

Her şeye karşın Ahmet Hamdi’de bir ümit her zaman ken-
dini belli eder. Modernleşme ve Batılılaşma sonrası devlet, cemi-
yet ve bireyin ruh halini, sorunlarını, ilmi ve siyasi değişimi iyi 
okuyan yazar belki dönemi içinde yaşanan özgüvensizliği dile 
getirse de zamanının düşünce hayatından biraz daha farklı bi-
çimde umudu Batılılaşmaya değil “kendimize gelmeye” bağlar. 
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Batılılaşarak kurtulacağız, fikri boşa çıkınca kendilik tezi yavaş 
yavaş belirir:

“Bir millet, her şeyden evvel kendi kendisini ciddiye almak mec-
buriyetindedir. Kendi kendimizden bahsetmeğe alışalım. Büyük 
meselelerimizi bulalım. Anadolu bin başlı bir muamma gibi gözü-
müzün önünde duruyor. Bunu çözmeğe çalışmak lazımdır. (…) Bir 
kere kendimizi bilmeğe, kendimizi tanımağa ve sevmeğe başlaya-
lım.” (Tanpınar, 2011, 96)

Ahmet Hamdi meselelere olumsuz bakmaz, kötü ve yıkıcı, 
yapıbozumcu da yaklaşmaz, olan olmuş, şimdi hatalardan ders 
alıp geleceğe bakalım, havasındadır. Bu açıdan mutlak bireysel-
liği, toplumculuğu, devletçiliği savunmadığı gibi anarşizm, ni-
hilizm, ateizm gibi akımları ve yaklaşımları da taşımaz. Haliyle 
pan hareketleri ve siyasi enternasyonelcilik de fikirlerinde yok-
tur. Fakat insan konusunda çözümlemelerde bulunur, hüma-
nist, insan merkezli bakış açısı geliştirir, cemiyeti öne çekse bile. 
İnsan özellikle modern dönemde devlet ve cemiyet içinde bu-
lunma mecburiyetindedir. Fakat bu bir takım zaafları da berabe-
rinde getirir, “insan cemiyetle mahduttur. Valery, insan ne yapa-
bilir diye sorar. Doğrusunu istersen hiç, yani cemiyetin kendisine 
verdiği imkânlar kadar birtakım şeyler.” diyen Tanpınar, kendi-
sinin de mustarip olduğu ölçüde ferdin, hele ki müspet ilgileri 
olanların farklı muamele görmesini ister görünür, günlüklerin-
deki yakınmalarından. O ferdiyetçiliğin artması yani cemiyet 
şuurunun azalması zaafken “cemiyet hayatına girdikçe” bu za-
aflardan kurtulunur.

Onun bu fikirleri milletin “İstiklal Harbi”nden başka ülkü 
tanımadığı yıllar ve kurucu bir devlet için normaldir, tüm ideo-
lojilerin kesiştiği, uzlaştığı bir sahada anlaşılabilir. İnsanın kaderi, 
gerçeklerin ve düşüncenin ötesindedir, insanlık diye bir katego-
riyi de benimser Tanpınar. İnsan olarak tüm âlemden sorumlu 
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olduğumuz gibi zaman zaman dönemin hususiyetlerine bağlı 
olarak insanın fonksiyonları da değişebilir. 2. Dünya Savaşı son-
rasında ortaya çıkan varoluşçuluk akımını ne derece takip etti 
tam bilinmez ama 20. yüzyılı, o kadar savaş, faşizmler, çatışma-
lar, sömürgecilik ve kapitalizme karşı enteresan biçimde “insa-
noğlunun bu kadar büyük, cesaretli, kaderinin karanlığı içinde 
bu kadar asil olmamıştı”. (Tanpınar, 2017, 226; 2013, 23, 75; 
2016, 123) sözleriyle yüceltir.

Mâzi’nin Değil Âti’nin Düşünürü

Ahmet Hamdi Tanpınar umumiyetle mâzinin düşünürü 
olarak anılır, algılanır. Hâlbuki Tanpınar’ın döneminin ve gele-
ceğin teorisyeni olabilecek tarzda teklifleri, hassasiyetleri bulu-
nur. Onun vatan, cemiyet ve birey ile devletin geleceği hususun-
daki kanaatleri belki de dönemindeki en reel - somut - rasyonel 
yani kullanılabilir doneleri içeren tekliflere sahiptir.

Kendisinden beklenmeyecek şekilde iş hayatı, çalışma dü-
zeni, Türkiye’nin ekonomik yapısı konusunda fikir yürüttüğü 
gibi bariz teklifleri de bulunan bir Tanpınar ile karşı karşıyayız.

Özellikle Memleket Realiteleri ve İş ve Program yazıları, 
vatanın, devletin ve insanların anlamını ve ihtiyaçlarını belirle-
mesi açısından önemli. Çocukluktan gençliğe kendisinin vatan 
kavramını ıstırap, aşina yüz, etraftaki sorunlardan ibaret gördü-
ğünü belirten Tanpınar, vatan kavramının içeriğini de modern 
manada oluşturmaya başlamış, zenginleştirmiştir:

“Artık vatan benim için sadece tarihî hatıralar, şerefli isimler, şiiri 
kadehinden taşan şehir adları, gurbeti ruh besleyici bir duygu gibi 
tene yapışan manzaralar, ne ilahi mimarimiz ve ne de onun kulağı-
mızdaki nur serabı musikimiz değildir. Ne de insanlığımızın saadetini, 
yaşama hakkını birtakım mefhumların, âyan-ı sabite edalı prensiple-
rin, inançların zaviyesinden görebiliyorum.” (Tanpınar, 2016, 246)
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Vatan, devlet onun kendi hayatında ve gittiği yerlerde gör-
düğü üzere kunduradan kitaba, huzur saatinden elbiseye ka-
dar ihtiyaçlar listesini tamamlama ve refahı artırmadır. Ahmet 
Hamdi, Meşrutiyet İslamcılarının sıkça üzerinde durduğu gibi 
tembellik ve miskinlikten yakınarak yeni devletin, Cumhuriyetin 
de esaslı meselesinin insanların çalışmaması olduğunu ifade eder. 
Tanpınar, asıl sorunu kendince belirlemiştir; Türkiye’nin uygu-
ladığı ekonomi politikalarına rağmen bir türlü çalışma hayatını 
düzenleyemediğini ifade ederek, bunun acilen çözülmesini ister:

“O halde yapılacak şey çalışma şartlarını yeniden düzenlemek, 
çalışmayı planlaştırmak, zamanımızın ve hayatımızın efendisi ol-
maya karar vermektir.” (Tanpınar, 2016, 245-258)

6. İki Farklı Zihniyet, Varoluş: Batı - Doğu

Ahmet Hamdi Tanpınar mektuplarında arkadaşlarına sık 
sık yazdığı gibi erken dönemde, gençliğinde Avrupa’ya gitmek 
istemiş fakat başarılı olamamıştır. Batıyı görmek için yanıp tu-
tuşur. Uzun süreli kalmak ister Batıda, gezip dolaşmak, Garp’ı 
tanımak için çabalar:

“Zannederim, müsteşar filan buna razı olabilirler. Hele maaşımla 
bir senelik izin hatta daha fazlası hakkımdır, diyebilirim. (…) Kutsi, 
ben gitmeliyim, buna çalışmalısın ve biraz para vermek imkânını 
bulmalısın. Beni bir sonbahar sabahı bir İtalyan peyzajında ve bir 
kış gecesi Paris sokaklarında dolaşmış tasavvur etmen, hakiki bir 
orkestradan şüphe edilemeyecek bir musikiyi dinlediğimi bilmen 
fena bir şey mi?”

Nihayetinde Ahmet Kutsi Tecer, Tek Parti iktidarının yar-
dımıyla Paris’e gider, beklediklerini, umduğunu bulur mu, muh-
temelen zihninde kurduğu dünyayı, hülyalarını bulamaz ama 
tatminini sağlar:
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“Hülasa kardeşim, Paris’e geleli altmış dört gün oldu. Bir he-
saba göre Paris’i hemen hemen gördüm. Bir hesaba göre de sadece 
herhangi okumuş bir seyyah, bir turist gibi dolaştım. Hiçbir şey ol-
madıysa bir aşağılık duygusundan kurtuldum. Şehri gördüm ve gü-
zelliklerini, kudretini ölçtüm. Fakat hakikaten sevdim mi? Belki de 
sevdim, ama hasret taşıyacak kadar değil. Belki buradaki hürriyetimi 
arayacağım.” (Tanpınar, 2017, 41, 95-96)

Gördükleri, tecrübeleri, bilhassa kendi sahasındaki gözlem-
leriyle Avrupa’nın ne yaparsa en iyisini yaptığını düşünür, yılların 
getirdiği tecrübeyle. Onun Batı gözlemleri her Türk gibi eninde 
sonunda Batı medeniyetinin mükemmelliğine karşın “memle-
ketçilik” ile son bulacak cinstendir:

“Fransa, Avrupa, çok güzel”dir elbette ama bir Batılı için! “Fakat 
bizim değil, biz değiliz. Gelince göreceksin ki içinde bir şey aksıyor 
insanın! Düşün bir kere, sade Louvre’a, o bale cihazıyla operaya sa-
hip olmayı! O İngiltere toprağına, o berekete, o cennete, o refaha 
ve çalışma fikrine ve zihniyetine sahip olmayı. (…) Ben Avrupa’yı 
gezmedim Adalet, yüklendim. Vatana gelince bu yükten kurtula-
cağım. Yaşasın davul, rakı, Apostol…” (Tanpınar, 2017, 115-116)

Batı medeniyetini hakikaten maddi bir cennet olarak de-
ğerlendiren, kendi sahasında kültür ve sanat alanındaki birikimi, 
imkânlarıyla ideal gören Tanpınar’ın nihayetinde yerliliğe, mem-
leketçiliğe saplanması aslında zihniyet manasında kurtulmak is-
tediği yere mensubiyeti, realitenin baskınlığından ileri gelir.

Sık sık Şark ile Garp’ı karşılaştırır; Garp’ın insana verdiği 
değere, bireyciliğe rağmen Batılının kendisi için değil ulusu için 
varolmaya çalışmasına karşı, Şark’ın nihayetinde bireyci olmasa 
bile tüm insanların “öncelikle kendi şahsî kurtuluşu”nu öne al-
dığı tespiti fikir hayatımızda çok da öne çıkmamıştır. Bireyci ol-
mayan bireysel saadet arayışının yoğurduğu Şark’ta uluslar her 
daim varolma krizi yaşarken Garp bu bütün haliyle üstünlüğü 
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kaybetmez. Temel sebebi de maddeyi, elması işleyebilmesinde-
dir. (Tanpınar, 2016, 221-223; 2013, 24-28)

Doğu’da bulunan pek çok elmas, değer işlenmediği için âtıl 
kalırken, Batı bunları gereği gibi yontup, düzeltip, parlatıp insa-
nın, tarihin, dünyanın karşısına çıkarmayı başarmıştır.

7. Şehir Literatüründeki Farklılığı

Matbuat hayatımızda, yazı dünyamızda aslına bakılırsa ge-
lişkin bir şehir edebiyatı, şehir incelemeleri ve denemeleri litera-
türü var. Anadolu’da birkaç kitabı bulunan pek çok yazarın tüm 
ilgilendiği konunun kendi şehirleri olması ayrıca dikkate değer… 
Kendini, ülkesini, toplumunu anlatmayı beceremeyen yaşadığı 
şehir üzerinden bir kendilik kurmaya çalışır.

İmparatorluk döneminde şehir büyük oranda İstanbul’dur, 
Anadolu’ya pek rastlamayız. Cumhuriyet ile beraber artık Anadolu 
matbuatımızın, aydınımızın gündemine girer. Yahya Kemal’in 
Urfa, Tanpınar’ın Maraş, Mehmet Akif ’in Burdur ve daha nice 
yazarın farklı şehirlerde mebusluk yaptığı düşünülürse artık Ana-
dolu yalnız kültürüyle, folklorik yönleriyle değil aynı zamanda 
yapıcı, özne karakteriyle de anlatılmaya başlanır.

Tarık Buğra’nın Akşehir, Kemal Tahir’in çok farklı coğraf-
yaları, Yaşar ve Orhan Kemallerin Çukurova, Çalıkuşu’nun Bursa 
ve civarı, Yakup Kadri’nin Ankara ve bozkır, Refik Halid’in muh-
telif Anadolu şehirleri ve Suriye’yi, Sabahattin Ali’nin Ege’yi ro-
manlarına, eserlerine taşıması hem Anadolu’nun artık İmpara-
torluk sonrasında kendini göstermesi hem vatan kavramı içinde 
özneleşmesiyle ilgiliydi. Toplumcu gerçekçi denen akımlar vası-
tasıyla Anadolu ve köy üzerine yoğunlaşılsa da bunlar bir mede-
niyet dairesinin ürünü şeklinde değil kendi gerçekliği, kendi kü-
çük dünyaları, ihmal edilmişlik, taşralılık, yoksunluk gibi daha 
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patetik durumlar için kaleme alınmıştır. Elbette Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında gerilik, gericilik, yobazlık da taşranın hususiyetleri 
arasına girmiş, medenileştirme fikri takibi oluşturulmuştu. Kö-
yün, taşranın, Anadolu şehirlerinin varlığı bir realite ve feno-
menken o çemberin içinde kalmak, edebiyatı, düşünceyi, siya-
seti ve ülke ufukunu kısırlaştırmıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şehir ilgisi esasında bu cari 
köy ve Anadolu ilgisinin tamamen ötesinde yer alıyordu. Tan-
pınar ele aldığı şehirleri kendi fikrî zaviyesi içinde Selçuklu’dan 
Cumhuriyet’e uzanan tek medeniyetin sürekliliği ve kuruluşun-
daki terkibler için emsal teşkil ettirecek mahiyette ele alıyordu.

Medeniyetin içinde bir özne olarak yerini alan Konya, An-
kara, Erzurum, Bursa ve İstanbul Hacı Bayram Veli’nin şiirinde 
olduğu gibi “taşı toprağ arasında” yapılan, inşa edilen bir mede-
niyetin, insan gerçekliğinin, kültür birikiminin, mimarinin, mu-
sikinin, dilin, edebiyatın remzi, mücessem varlığı mahiyetindedir. 
Bu anlamda erken dönemde Beş Şehir gibi kült bir eser ortaya 
koyarak kendi düşünce ve estetik birikiminin unsurlarından bi-
rini de fikir hayatına eklemlemiştir.

Şehir, Kültür ve Güzellik

Fethi, İstanbul’u, Boğaz’ı, erguvanları binlerce yazar en ma-
hir şekilde anlatmıştır fakat Tanpınar’ı onlardan ayıran husus, 
kendisinin bu güzellikleri temaşa ederken aynı zamanda este-
tiği, zihniyeti, kültürü de takip edebilmesi, Anadolu’yu, coğraf-
yayı felsefi bakış açısıyla ele almasıdır, “Anadolu bir bütünlük-
tür, coğrafya, tarih, insan, her şey bizi onun bu bütünlüğünü 
ikrar ve kabule davet eder. (…) Lehçeden, türküye, manzaradan 
mevsime, kerpiç evlere kadar” bu bütünlüğü kendi eserlerinde 
de, İstanbul’u anlatırken de vazıh biçimde göstermesi olmuştur:
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“Fetih, İstanbul’u bir nisan sabahı muhasara etti ve bir mayıs 
sabahı şehre girdi. Bu demektir ki, fetih ordusu şehri kuşatırken bi-
zim olan Boğaz vâdilerinde, Çamlıca eteklerinde, Rami, Davutpaşa 
kırlarında erik ve badem ağaçları çiçek açmıştı.” (Tanpınar, 2016, 
241; 2013, 157)

Tanpınar, şeyhi gibi olan üstadı Yahya Kemal ile (Doğan, 
2012) birlikte belli rutinlerle İstanbul’u gezerler; bu yürüyüşler, 
vapurla farklı mahallerden geçişler hep bir tefekkür içerir. Lale-
nin zevkteki yerinin kaybolmasından küçük bir semtteki küçük 
bir bakkalın, küçük bir kızın genel İstanbul portresindeki yeri, 
Kandilli’den Kanlıca’ya semtler, Süleymaniye, kayıkçılar, deniz 
kızlarının feryatları, bir estet olarak Tanpınar’ın merceğine yer-
leşir. Malazgirt ile başlayan vatanlaştırma ameliyesinin bütünlü-
ğünü İstanbul’un fethinin oluşturduğu vurgusunu yapan Tan-
pınar, “Biz İstanbul’u, başka vârisleri de bulunduğu iddia edilen 
bir medeniyetten aldık ve orada, bu topraklar için, hattâ dünya 
için yeni olan bir zevk ve kültür terkibi yaptık.” (Tanpınar, 2013, 
157-235; Uçman, 2012, 24) aynı zamanda yeni bir zevki, kül-
türü, insan gerçekliğini kurduğumuzu da anlatır.

Her şehrin değiştiğini, halkın, münevverin bu değişimden 
şikâyet ettiklerini ifade eden Tanpınar, İstanbul’un zevk ve sa-
nat merkezi olmasını Roma’dan Türk İstanbul’a kadar uzanan 
tarihi akıntıyla izah eder. Şehri okurken siyasi tarihiyle beraber 
kültür ve medeniyet geçmişini ele alır. Fakat mesela İstanbul’u 
tanımlarken “terkib” vasfını anlatsa da onun İslam ve İmparator-
luk merkezi karakterine zarar gelmesine müsaade etmez. (Tan-
pınar, 1999, 18-21) Bu bakış açısı diğer tüm şehirlerde hatta 
Ankara’da bile görünür.

Cumhuriyet’in Başkenti olan Ankara’yı Kemalistler büyük 
oranda harap anlatsa da Tanpınar’ın Ankara’sı adeta bu resmî 
söylemi yok edecek şekilde şehrin Selçukludan beri gelen yapıcı 
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karakterine yoğunlaşır. Tanpınar’ın Ankarası’nda da öteki şehirler 
gibi terkib, devamlılık, ruh, İslam, kültür ve medeniyet birikimi 
vardır. Bu açıdan Tanpınar’ın Beş Şehir’i aslında Selçuklu’dan 
bu tarafa gelen “tek medeniyet”in, İslam ile varolan kültürel bü-
tünlüğün anlatısıdır.

8. Bir Estet Olarak Tanpınar

Türk düşünce hayatında bulunduğu kampın, ideolojinin, 
şebekenin ya da ekolün dışına çıkmamış, bütünüyle rasyonel ve 
mekanik bir insan, toplum, fikir hatta edebiyat eseri ortaya koy-
muş o kadar çok aydın var ki… matbuatımızın, münevverimizin 
topluma yol açamamasının sebeplerinden birini de bu kapalı, 
tekdüze, tek boyutluluk teşkil ediyor. Önceliği ne ise bir yaza-
rın bakış açısı, ufku, yazılarındaki estetik ve derinlik de o oluyor.

Tanpınar bu tekdüzeliği kıran, çok yönlü bir aydın, en önem-
lisi güzeli arayan bir estet… Gezdiği şehirlerde, sokaklarda, mi-
mari eserlerde, dinlediği musikide, okuduğu roman, izlediği film, 
tiyatro ve operada, konuştuğu insan, oturduğu masada güzeli gör-
mek, güzel ve estetik olanı bulup yakalamak istiyor.

Tarihi, mekanik bir ideoloji, sanat ve kültürü bir matematik 
denklemi, mükemmel geometrik şekil, hayatı ve insanı simetrik 
bir düzen içinde algılamıyor, güzelin kendini nasıl belirginleşti-
receğini takip ediyor:

“Kâh Yenicâmi’i ay ışığında eritti, kâh Süleymaniye’nin kubbe 
ve kemerlerinden aydınlığın en sürükleyici orkestrasını kurdu. Şimdi 
artık hayatta güzellikten başka bir şey aramıyor, belki başka da bir 
şeye inanmıyor. Günlerini İstanbul yollarında veya kırlarında, İs-
tanbul saatlerini kovalamakla geçiriyor. Kış geceleri sokakların ses-
sizliğinde Chopin piyanoları veya Schuman kemanlarını yakalıyor, 
Haliç akşamlarında Bonnard veya Turner renkleriyle sarhoş oluyor, 
Üsküdar sırtlarında ve manav dükkânlarında Cezanne hacimlerini, 
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büyük ve ıssız bahçelerde Corot’nun gizli riyazesini keşfediyor.” 
(Tanpınar, 2013, 175)

Tanpınar bir estet olarak yalnız epistemolojik manada gü-
zeli bilen, teorisini okuyan ve yapan bir aydın değil aynı zamanda 
güzeli arayan, yaşayan ve aktaran da bir münevver. Bu bakım-
dan o terkibciliğini her anlamda kullanır; terkibi, sürekliliği dev-
lette, millette, medeniyette gördüğü kadar varlıkta, eserde, gü-
zelde de takip eder. Garbın da Şarkın da estetiğini bildiği halde 
asıl kültür ve medeniyeti İstanbul merkezli görür ve yorumlar.

“Fethedilmiş bir toprağı asırlarca, o kadar karışık unsura müşte-
rek vatan yapan bu ahlakî temeli olduğu gibi gösterebilmek en bü-
yük kazançlarımızdan biri olacaktır. Çünkü o zaman sadece fütu-
hatçı bir millet olmadığımızı, bir kültür ve medeniyet yarattığımızı 
en geniş manada göstermiş olacağız.” (Tanpınar, 2013, 193)

O, tam da bu hakikati göstermenin derdindedir. Musikiyi 
sanattan ziyade dine benzetirken, kaynağını cemiyet ve huzura 
eklerken, İsmail Dede’den tek milli sanatımız olduğunu iddia et-
tiği şiir üzerine düşünürken, plastik sanatlardan halıya kadar o 
estetik zevki yakalamaya ve yeniden üretmeye yönelirken, yeni 
resim ve heykelciler üzerine yoğunlaşıp onların eserlerini değer-
lendiren yazılar kaleme alırken, tiyatrodan mimariye kadar kısa, 
öz ve özet ama derinlikli bilgiler aktarırken gayesi mezkur kül-
tür ve medeniyeti anlatmak, trajediden, imgelerden, bilinç ya-
rılmalarından geçerek “kendi”liğe ulaşmaktır. (Tanpınar, 2013, 
403-409, 432-434; 2016, 105, 150-173, 350-395; Şahin, 2012, 
106; İnci, 2014, 144)

Akademisyenlik, siyaset, romancı kimlikleriyle onun kadar 
eskiyi arayan aydın pek az bulunurken (Okay, 2012, 17) güzelin 
peşinde bir estet olarak fenomenden numene, maddiden mane-
viye geçişi sağlama yeteneği üst düzeydir. Bu ise onun varoluşsal 
bakımdan hassas yapısıyla ilgili büyük oranda:
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“Ah ben küçük sevgilerden daha fazla sevgi adamıyım. Onlar hal-
kın bîçareliğini istismar ediyorlar. Ben ise hiç kimseyi hiçbir hissi is-
tismar etmedim. Güzel daima güzelin peşinde, güzel sayesinde ahlâkî 
ve beşerî olmak. Güzel hayatın lüksü değil, çekirdeği ve dayanağı-
dır.” (Tanpınar, 2007, 261)

Tanpınar’ın sırrı bu işte, güzeli hayatın dışında ayrı bir ka-
tegoriye hapsetmeyen ahlakla varolmak… Yeni ile güzeli ayıran, 
her yeninin güzel olmadığı bilincini getiren, sürekli yeni peşinde 
koşanın eser veremediğini sarahaten izah eden, güzelin nazariye 
ötesinde tikel cevherlere bağlı olduğunu belirten, fikirlerin gün-
delik gazetede geliştiğini, okuyan sayısının da toplumda azlığını, 
romanın gazeteciliğin şubesi şeklinde geliştiğini, tüm sanat-fi-
kir-kültür dallarının memlekete gelmesi gerekliliğini, zayıf en-
telektüel hayatımızın böylece gelişebileceğini (Tanpınar, 2011, 
27-30, 50-53, 60-73) döneminde ve esasına bakılırsa bugün için 
de canlı, kullanışlı sayılabilecek şekilde yazan Tanpınar, estetli-
ğini, estetik yaşamın ve düşünmenin reel ortamdaki durumunu 
izah ederek gösterir.

Tanpınar’ın esas meselesi tüm sanat ve kültür alanında ken-
dine özgü olanı yaratan İstanbul merkezli “Türk zevki”nin ce-
nuptan, Arabistandan gelen her şeye karşı durduğunu (Tanpı-
nar, 1997, 157), Şark’tan da Garp’tan da ayrı, üstün, cazip bir 
duyuş, düşünüş, eser, varoluş ortaya koyduğunu göstermektir… 
bunu da büyük oranda başarmıştır.
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TanPınar’da Bİr kÖk-İzlek Olarak 
“MaHur BeSTe”

Ahmet Sarı* 1

“Debussy’yi, Wagner’i sevmek ve 
Mahur Beste’yi yaşamak, bu bizim talihimizdi.” 

Ahmet Hamdi Tanpınar 
(Huzur)

Ahmet Hamdi Tanpınar her şeyden önce bir estettir. Esa-
tirden edebiyata, felsefeden tarihe, musikiden güzel sanatların 
diğer dallarına kadar elde ettiği bilgi birikimiyle bizlere estet 
olduğunu kanıtlamıştır. Almanlar için Walter Benjamin, Fran-
sızlar için Gaston Bachelard neyse bizim için, sosyal bilimle-
rin hepsinin birbirini doyurması ve beslemesi gerektiği fikriyle, 
bu farklı kaynaklardan alabildiğince beslenen Tanpınar odur. 
Alman edebiyatında Romantik dönem nasıl kurucu felsefeyle 
uygarlık hazırlayan bir akımsa, onda masaldan destana, mitler-
den romana, fen bilimleri dahil bütün bilimlere karşı nasıl bir 

* Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi.
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susuzluk söz konusuysa ve her halükarda bir uygarlığı uygarlık 
yapacak bütün çerçeve ve zemin metinler nasıl o zamanda or-
taya çıkarılmışsa Tanpınar’da da bir kurucu felsefe istidadı ol-
duğu söylenebilir. Ustası Yahya Kemal’in gölgesinde kaldığın-
dan kendisini çokça geliştiremediği dillendirilen, ama aslında 
şiire içinde sonsuz değer veren, kendisinde her şeyin şiir merke-
zinden dışa açıldığını dillendireceği bir aşk ve bağlılığın, hay-
ranlığın, zevkin yazdıklarına yansıdığı görülen Tanpınar ölü-
münden bir yıl önce basılan şiirleriyle; tefrika haliyle basılmış 
olsa dahi bazıları, hepsi birbirinden güzide ve önemli roman-
larıyla; estetik dersleri verdiği okul, aslında Anadolu’da gezdiği 
gördüğü okullarda da birikimine birikim katarak kaleme aldığı 
şehir monografileri ve edebiyat tarihi metniyle, hikâyeleriyle, 
Batı’da “feuilleton” denilen kitap tanıtım yazılarıyla, hatta ço-
ğumuzun bilmediği senaryo yazarlığına kadar elinin altında bir 
yığın hüner vardır. Ben bu yazımda Tanpınar’ın musiki kana-
dına dikkat çekeceğimden onun aslında musiki ile de dolaylı 
bir şekilde bağlı çok yönlü tarafını bir kenarda bırakacağım. 
Tanpınar’ın “Mahur Beste”sinde, “Sahnenin Dışındakiler”de ve 
“Huzur”da çokça görülen, yazarın bilerek nehir romanı olarak 
düşündüğü bu üçlemede aynı ve değişmez verilerle okura sunu-
lan, Tanpınar zamanında belki Türkiye’de henüz yer edinme-
miş, Batıda yenilerde ortaya çıkmış polifonik romanların hatta 
daha sonra postmodern romanların bir tezahürü olan üstkur-
maca, metinlerarasılık, yazarın kendi romanlarında diğer ro-
manları ile bir şekilde kurmaca bağı kurması; aralarında olay, 
mekân, zaman, karakter, konu birlikleri olması şeklinde görülen 
romana dair teknik oyunlar gerçekleştirmesi dikkate şayandır.

VII. Meclis’te 1943 yılında Maraş milletvekili olarak Meclis’e 
giren ve 1946 tarihine kadar üç buçuk yıl sürecek milletvekilliği 
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döneminde kaleme aldığı ve tefrika edilen 1, tefrika edilmesine 
rağmen yarım kalan 2 “Mahur Beste” adı verilen Tanpınar’ın bu 
ilk romanı başlığından da görüleceği gibi yazarın zihninde can-
landırdığı önemli bir kök-izlektir. “Mahur Beste” romanında her 
ne kadar “Mahur Beste” izleği hakkında “Huzur”da ya da “Sah-
nenin Dışındakiler”de olduğu kadar bilgi elde edemesek de ya-
zarın daha ilk romanında daha sonra kaleme alınacak roman-
larda da önemli bir izleği (Mahur Beste), karakterleri, mekânı 
ve daha çoğu şeyi çakıştırma düşüncesi takdire şayan bir roman-
cılık örneği ile açıklanabilir.

Tanpınar’ın poetikasında, daha doğrusu yazı ikliminde mu-
sikinin yeri tartışılmazdır. Şiirlerini nasıl ötelere, rüya alemine, 
görünmeyen bir soyut dünya tahayyülü ile kaleme almışsa, bu 
topyekun rüya halinin şiirlerle hele de musiki ile bağlantısı yad-
sınamaz. Freud’un, çocuklar oyun kurarken fantazmalara nasıl 
başvuruyorlarsa yazarların da nevrozlara başvurduğu ilkesi göz 
önüne alınacak olursa, Tanpınar da bir sanatçı olarak sadece nev-
rozlarını yaşadığı zaman boyunca kalem temrinleriyle estetize 
eden biri olmaklığın yanında gündüz düşleri görerek edebiya-
tın o dile getirilemez hayali, ötelere açılan dünyasını da yine bir 
rüya atmosferinde yazmak ister. Bu rüya atmosferinin kesinlikle 
musiki ile illiyeti yadsınmamalıdır. Tanpınar musikiyi hatta nere-
deyse sanatın en önemli meselesi addeder. Musiki şiirin kaynağı 
1 Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı, Dergâh Yayınları, İstanbul 

2017, s.285 “Alptekin bunlara ek olarak, başka bir yazısında Tanpınar’ın 
milletvekilliği yıllarında Ülkü dergisinde tefrika edilmekte olan “Mahur 
Beste”de birtakım sosyal ve iktisadî meseleler, devrim-evrim tercihleri, 
milletin tarihiyle, dinî görüşleri ve yaşayışıyla ilgili fikirlerinin, partinin 
ve partililerin (tabii İsmet Paşa’nın da) görüşlerine ters düştüğünü, “Ma-
hur Beste” tefrikasının bu yüzden kesildiğini ifade ediyor (Turan Alpte-
kin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanları, s. 47-48).

2 Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı, Dergâh Yayınları, İstanbul 
2017, s.13
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olmakla birlikte, şairin ruhunda oluşturduğu coşkuyla, kathar-
sisle onda bir nevi gündüz düşü de oluşturur. Irmaklar nasıl de-
nizlere, deryalara dökülürlerse musiki vasıtasıyla tedai edilen her 
şey, hayaller âlemi ete kemiğe bürünür. Musikinin insanı götür-
düğü iklim, aslında rüyada insanın gittiği iklime benzese de ikisi 
de kaleme dökülmede insanın sınırsız zorlanacağı bir durumu 
bize gösterir. İnsanın dinlediğinde ayni olduğu bir musiki parçası 
ile bilinçaltının, bize kapalı olan hayal âleminin, duygu dünyası-
nın çeperlerini açtığı söylenebilir. Tanpınar da çok büyülendiği 
ister batıdan isterse bizden dinlediği musikişinasların eserlerin-
deki kompozisyonu, bunların dinleyicilerde oluşturduğu his ev-
relerini, bizde oluşturduğu heyecanı, patetiği, hüznü, yeisi, me-
lankolyayı, mutluluğu ve huzuru eserlerine kompozisyon olarak 
almıştır denilebilir. Çoğu yazarın gündüz gözüyle insanın bul-
makta zorlanacağı ve ancak bedene dışarıdan zararlı maddelerle 
bilinçaltına girme, hayal âlemini açma imkânı bulduğu bu inis-
yeyi, ilham alanını esrarla, kokainle, şarapla, alkollü içeceklerle 
çağırmayı değil, bunu musikiyle çağırmayı şiar edinir. Denize 
bakmak, ufka bakmak, aleve bakmak, göğe bakmak insanda 
nasıl sonsuzluk düşüncesi uyandırırsa musikide yitip gitmek de 
bir anlamda insanın hayal âlemi kapılarını aralayarak o sonsuz 
evrene, felekler sistematiğine girmesi demektir. Nesneler nasıl 
zamanın kemiği ise Tanpınar’da zaman, nesneleri giymiş mu-
sikiye döner. Tanpınar’da her eser nasıl bir rüya iklimine çev-
rilme arzusundaysa aslında bir musiki iklimine de çevrilme ar-
zusundadır. Orhan Okay “Bir Hülya Adamının Romanı, Ahmet 
Hamdi Tanpınar” adlı çalışmasında Tanpınar’da rüya ile bera-
ber, belki rüyaya paralel olarak gelişen başka bir temanın kesin-
likle musiki olduğunu dillendirir. Okay, rüya ile musikinin, bu 
iki farklı unsurun Tanpınar’a göre birbiriyle temas noktalarını 
gösterir. Okay’a göre “Antalya Mektubu”nda Tanpınar rüyanın 
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kendisinden ziyade içimizde refakat eden duygunun esas ol-
duğundan bahsederken hemen “Musiki burada işe girer” der. 
“Çünkü bu duygu musikişinas olmamak şartıyla musiki seven-
lerde bu sanatın uyandırdığı duyguya benzer”. 3 Okay’ın görüş-
lerini burada vermekte fayda görüyorum:

Görülüyor ki şiirde, dolayısıyla diğer edebî türlerde asıl rüya-
dan ziyade rüyanın uyandırdığı duyguyu yakalamak gibi, asıl mu-
sikiden ziyade musikinin uyandırdığı duyguyu zapt etmek esastır. 
Tanpınar’da gerek Türk gerekse Batı musikisinin büyük klasik par-
çalarının yorumu ile bir musiki uzmanının yorumu birbirine benze-
mez (Bu tespitimiz Tanpınar’ın mimari, heykel, resim sanatları için 
yaptığı yorumlar hakkında da geçerlidir). Onun bir gün, bir besteyi 
ilk defa dinlerken yaşadığı psikolojik tecrübe, eserlerindeki diğer 
musiki ve rüya yorumlarının, hiç değilse bazılarını kavrayabilmek 
için bir ipucu, bir anahtar olarak telakki edilebilir. Diyor ki Tanpı-
nar: ‘Bir gün Dede’nin mahur bestesini ilk defa dinlediğim zaman, 
birdenbire gözlerimin önünde çıplak bir manzaraya tek başına ha-
kim olan büyük bir ağaç canlandı. Bu hayal, musikinin rüzgârıyla 
bende doğan bir şeydi. Halbuki bu besteyi o anda dinlemeye hazır-
lanmış değildim; nağme beni apansız yakalamıştı. Bu hayalin mey-
dana gelmesi, uyanık halde bir rüyadır.’ 4

Okay da yukarıda dillendirdiğimiz gibi Tanpınar’ın psiko-
lojisinde, dolayısıyla estetiğinde rüya ve musikinin aynı kaynak-
tan beslenen iki temel motif oluşturduğunu dillendirmektedir. 
Kaynağın kendisi ise tedaidir, çağrışımdır. Okay bunları yeterli 
bulmaz ve buna hafızanın, hatıraların, şuurun ve şuuraltının, 
hatta gerçek rüyaların oyunlarını da eklemek gerektiği kanaatin-
dedir. Çağrışım denilen şeyde bunların hepsi vardır. Musiki var-
lığı titrettiğinde sadır olan ve yazarın artık duygu telinde titre-
şimlere neden olan, bu helecan ve heyecanlarla gündüz düşleri, 

3 Orhan Okay, a.g.e., s.325
4 Orhan Okay, a.g.e., s.326
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uyanıkken görülen rüyalar ister istemez yazarın yazı tarzını, biçi-
mini oluşturacak, metafor ve imaj rejimini de husule getirecektir. 5

“Mahur Beste” bir ilk roman ismi hele de bir musiki makamı 
olarak romana verilmiş bir isim olarak bu noktada Tanpınar’da sa-
dece musiki anlamını ihtiva ediyor olamaz. Ben “mahur beste”nin 
Tanpınar metinlerinde bir kök-izlek olarak görünümünü araştır-
dıktan sonra aslında Tanpınar’da bu izleğin musikide, aşkta, bize 
has hüzün yapımızda, his tarihimizde, medeniyet anlayışımızda 
edindiği yere de imalar içerdiği tezini savunacağım. Şimdi diler-
seniz “Huzur” romanında bir makam olarak Mahur Beste’nin 
gün yüzüne çıktığı yerleri görelim.

Tanpınar Mahur Beste makamını “Huzur”unda “küçük şek-
linde insanın tenine yapışan o acı çığlıklardan biri” 6 olarak ni-
telendirmektedir:

Eserin kendi macerası da garipti. Talât Bey’in karısı Nurhayat 
Hanım Mısırlı bir binbaşı ile sevişerek kaçınca Mevlevî muhibbi olan 
Talât Bey bu eseri yazmıştı. Hakikatte tam bir fasıl yapmak istiyordu. 
Fakat tam o esnada Mısır’dan gelen bir dostu Nurhayat Hanım’ın 
ölümünü haber vermişti. Daha sonra ise bu ölümün eserin bittiği ge-
ceye tesadüf ettiğini öğrenmişti. Mümtaz’a göre Mahur Beste Dede’nin 
bazı beste ve semaîleri gibi, Tab’î Efendi’nin bayâtî yürük semaîsi gibi 
hususî yürüyüşü olan, insanı büyük mânasında kaderle karşılaştı-
ran bir parçaydı. Onu Nuran’dan, büyük annesinin hikâyesi ile bera-
ber dinlediği zamanı çok iyi hatırlıyordu. Çengelköyü’nün tepesinde, 

5 Okay kendi kitabında, s.326’da, bunlara Tanpınar’ın “Hikâyeler”inden, 
“Yaz Yağmuru” ve “Rüyalar” adlı hikâyelerinden örnekler verir: “Sabri bi-
raz sonra yağmur seslerinin sık ormanında Debussy musikisinin, sanki 
yanı başlarında uyuyan bir mahlûk gibi olduğu yerden silkindiğini, mü-
cevher parıltılarıyla kımıldandığını, kendisine yol açtığını duydu.” (“Yaz 
Yağmuru” s.153); “Debussy’nin bir parçasıydı bu. Denizin dalga gürül-
tüleri arasında kadın sesleri, beyaz, sadece dua ve ağlayış, büyük yelken-
ler gibi yırtıldı.” (Rüyalar, Hikâyeler, s.233)

6 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergâh Yayınları, İstanbul, s.61
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Rasathane’den biraz ilerideydiler. Gökte büyük bulutlar vardı ve ak-
şam ta uzakta, şehrin üstünde bir altın bataklığı gibi çukurlaşıyordu. 
Mümtaz uzun zaman etrafa çöken hüznün, o hatıra renkli ışığın bu 
akşamdan mı, yoksa besteden mi geldiğini anlayamamıştı. 7

“Huzur”un başkarakterlerinden biri olan Nuran’ın, “Ma-
hur Beste”deki Talat Bey’in torunu olduğu bilindiğinde yine 
“Huzur”daki İhsan’ın “Sahnenin Dışındakiler”de Millî Mücadele’yi 
İstanbul’da, sahnenin dışından destekleyenler arasında olduğu 
görüldüğünde; Mümtaz’ın küçük bir çocuk olarak belirdiği, 
“Mahur Beste”nin önemli karakterlerinden Behçet Bey’le de, 
“Huzur”un ilk bölümünde, Çadırcılar’da dolaşırken rastlaştık-
ları düşünüldüğünde 8 Tanpınar’ın bu üç nehir roman arasında 
da bir bağ kurduğu, romanların neredeyse aynı zamana tekabül 
ettiği, aynı karakterleri bir triloji gibi kesiştirdiğini, Talat Bey’in 
bestesi olan Mahur Beste makamının da bu trilojinin esas kah-
ramanı olmaya teşne olduğunu görürüz. Bir romancının ilk ro-
manına bu adı, bu makamı verecek kadar öneme sahip bir kök 
izlek, görünmeyen, Okay’ın da dillendirdiği gibi “her üç romanda 
önemi vurgulanan fakat bu önemi kadar işlenemeyen bir mo-
tif ” olma özelliği taşımaktadır. Okay, Mahur Beste’ye muhte-
melen asıl rolün, tamamlanamayan “Mahur Beste” romanında 
belireceğini 9 dillendirir ama bunun ne yazık ki tamamlanama-
dığını ima eder.

7 A.g.e., s.61
8 Orhan Okay, a.g.e., s.353
9 A.g.e., s.353



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

154

H
andan İnci’nin Tanpınar M

erkezi’nde hazırladığı “M
ahur Beste”, “Sahne’nin D

ışındakiler” ve “H
uzur” Rom

anlarında İlişki A
ğı



ta n p ı n a r ’ d a  B i r  k ö k - i z l e k  o l a r a k  “ m a h u r  B e S t e ”

155

“Huzur”da Mümtaz ile “Mahur Beste”nin başkahramanı 
Behçet Bey’in karşılaşması şöyle sunulur:

Bir nefer yaklaştı, önünde durduğu eşyanın arasından gözüne ili-
şen bir şey aldı. Bu bir tıraş aynasıydı. Onu çok ihtiyar bir adam ta-
kip etti. Kısa boylu, zayıf, temiz ve eski elbiseliydi; evvelâ sedef yelpa-
zeyi eline aldı; bir dans esnasında sevdiği kadının kendisine emanet 
ettiği eşyayı, kimse görmeden içinde birdenbire coşan tapınma duygu-
suyla elinde evirip çeviren, o güzel mahlûka ait olmasına şaşırır gibi 
yoklayan çok toy bir delikanlı hâliyle, adeta gizlice birkaç defa açıp 
kapadı; sonra yerine aşikâr bir kurtuluş hissiyle koydu, geyik boynu-
zundan baston sapının fiyatını sordu. Mümtaz, eski Şûra-yı Devlet 
azasından Behçet Beyefendi’yle ayak üstünde konuşmak hoşuna git-
mediği için yana çekildi ve oradan ihtiyar adamın yarı kukla hare-
ketlerini içinde tam bir yıkılış ile seyretti. “Kim der ki bu bîçare yirmi 
seneye yakın bir zaman bir kadını sevmiş ve kıskanmış olsun... ve en 
sonunda...” 10

“Huzur”a bakılırsa Behçet Bey, yirmi sene karısı Atiye Hanım’ı 
sevmiş ve kıskanmıştır. Romanın anlattığı dille Atiye’yi kendisin-
den bile kıskanmış, sonra aynı Mahur Beste’nin bestekârı Talat 
Bey’in eşini Mısırlı bir binbaşından kıskanması gibi onu İttihat 
ve Terakki’nin ilk azalarından Doktor Refik’ten kıskanmış; kö-
tülük bu ya, bu kıskançlık onu jurnalci kılmış ve Doktor Refik’i 
saraya jurnal etmiştir. Nahit Sırrı Örik’in “Kıskanmak” adlı ro-
manında kızkardeşle erkek kardeş arasındaki (Seniha-Halit) şey-
tani kıskançlıkta olduğu gibi Behçet Bey’de de kıskançlık Doktor 
Refik’in ölümünden sonra durulmamış, sükûnet bulmamış-
tır. Behçet Bey, Atiye hanımın ölüm döşeğinde Mahur Beste’yi 
mırıldandığını duyunca ağzına eliyle birkaç defa vurmuş, eliyle 
ağzını kapattığı, nefes almasını engellediği, ölümüne sebep ol-
duğu bile dillendirilmiştir. Bunun dedikodusunu da İhsan yap-
mıştır. Behcet Bey’in Mahur Beste’yi Atiye hanımdan, eşinden 

10 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergâh, İstanbul 2018, s.60
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duyması onu Atiye’nin katili yapmıştır. Bir makam olarak Ta-
lat Bey’in eseri olan Mahur Beste’nin hep aşk ilişkilerinde iha-
nete, trajediye, ölümlere, ayrılıklara, yasak aşklara yol açtığından 
köklü Tanzimat ailesinde herkes tarafından ezber bilinir, çok se-
vilir ama uğursuz sayılmaktadır.

“Huzur”da Mümtaz ile Nuran’ın konuşmalarında, Talat 
Bey’in Nuran’ın “büyük dedesi” olduğunu Mümtaz’ın öğren-
diği ve şaşkınlığa düştüğü sahneyi paylaşalım. Nuran da Mahur 
Beste’nin kendi sülalesinde uğursuz sayıldığını bizatihi Mümtaz’a 
dillendirir:

Mümtaz’ın hayretine son yoktu.
– Demek Tevfik Bey sizin dayınız... Talât Bey de büyük dedeniz?
– Evet, Talât Bey annemin büyük babası.
– Ben Tevfik Bey’i hatta bir kere de dinledim. Bize Mahur Beste’yi 

okudu. Mahur Beste’yi seviyor musunuz?
– Çok... hem çok severim. Fakat biliyor musunuz, bizim evde 

uğursuz sayılır.
Mümtaz genç kadının yüzüne ciddiyetle baktı:
– Böyle şeylere inanır mısınız?
– Hayır, yani düşünmedim. Tabiî herkes gibi bende de birçok 

şeyler için o müphem korku var. Mahur Beste’nin benim üzerimde 
tesiri çok başka türlü oldu. Beni büyük annemin yaptığı hata kor-
kuttu. Bizim ailede ihtirasları yüzünden etrafını mustarip eden çok-
tur. Çocukluktan beri beni büyük anneme benzetirler; onun için bü-
yük annemi çok düşündüm. Belki de bu yüzden hislerimden ziyade 
aklımla yaşamak istedim. Fakat ne çare, talih istemeyince... Çocu-
ğum yine bedbaht oldu. 11

Mümtaz’ın Nuran’a Mahur Beste’nin başkahramanı Beh-
çet Bey’in akrabaları olup olmadığı sorusuna binaen Nuran ile 
aralarında şu diyaloglar geçer:

11 Tanpınar, Huzur, s.116
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– Behçet Bey de akrabanız mı?
Hayır, sadece evlenme yoluyla... o da çok bedbaht oldu. Atiye 

Hanım’ın bende bir resmi var! O kadar garip bir şey ki. Fakat ister-
seniz bunlardan bahsetmeyelim.

– İhsan Mahur Beste’yi çok sever. Tevfik Bey’den meşk etti. Biliyor 
musunuz, dedenizin eseri büyük eser.

– Âyin yapmak istiyormuş, sonra bu beste çıkmış. Gözlerini yumdu. 
Mümtaz pencereden kül rengi denize baktı, hemen hemen aynı renkte 
tül tül bulutların dolaştığı göğü seyretti. Sonra genç kadını bahçesinde 
böyle havalarda adeta narinliğinden titreşen o küçük gül fidanlarına 
benzetti. Bir ışık bu kül rengi boşluktan, ikisinin de tanımadıkları bir-
takım hazların müjdesi gibi, onlara doğru uzandı. Genç kadının yü-
zünde, ellerinde adeta sevinçle gezindi. 12

Mümtaz, Nuran’ın kederini paylaşmak istemekte, bunu 
yapamadığından da son derece mahcup olmaktadır. İkili bir-
birlerini sevmiş ve dost olmuşlardır. Nuran’ın Mümtaz’ı garip 
biri olarak görmesi, çocuk tabiatlı bulması üzerine Mümtaz 
Nuran’dan Mahur Beste’yi bir gün kendisine söyleyip söyle-
yemeyeceğini sorar:

– Bana Mahur Beste’yi bir gün söyler misiniz? Sesinizin güzel ol-
duğunu biliyorum. Zihni hep Mahur Beste’de, aşkın, ölümün bu ga-
rip ve zalim terkibinde idi. Nuran kısaca, “olur...” dedi, “bir gün söyle-
rim.” Sonra ilâve etti: “Bilir misiniz, ben sizi hiç yabancı saymıyorum. 
O kadar çok müşterek tanıdık var ki arada.”

Mümtaz:
– Ben de öyle, dedi. O kadar öyle ki, bir gün dost olursak, bu dost-

luğun yolu bana, çok evvelden çizilmiş gibi gelecek.
Sonra büsbütün başka şeylerden bahsettiler. Mümtaz gülüşünü 

çok mucizeli bulmuştu. Bu mucizeyi sonuna kadar tatmak istiyordu. 
Ona üst üste bir yığın hikâye anlattı. Konuşurken hep İhsan’ın reper-
tuvarını sarf ettiğinin farkındaydı. “Demek ki satıhtayım... daha ken-
dimi bulamadım...” Hakikatte büyük bir eşikteydi. 13

12 Tanpınar, Huzur, s.117
13 Tanpınar, Huzur, s.117-118
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Mümtaz’ın ısrarlı bir şekilde Nuran’ın evine gitme isteği, 
buna elbette muvaffak olamaması, geceyi sevdiğinin yanında biraz 
daha uzatma isteği ile fıstık ağaçlarına kadar Nuran’a eşlik etmesi 
ve orada Nuran’dan Mahur Beste’yi dinlemesi çok önemlidir:

– Ben (Mümtaz A.S. ) size telefon eder gelirim... Fakat onunla 
biraz daha beraber kalmak için fıstık ağaçlarına kadar çıkmayı teklif 
etmiş, orada geceyi beklemişlerdi. Mümtaz işte orada Nuran’dan, bir 
daha, ve Dede’nin Sultanîyegâh Bestesi ile Talât Bey’in Mahur Bes-
te’sini dinledi. 14

Tanpınar “Huzur”unda Nuran’ın, dedesinden kendisine in-
tikal eden Mahur Beste’nin içinde aslında tarif edilmez derinler-
den gelen koyu ve karanlık bir ses olduğunu dillendirir. Mephis-
topheles Faust’u nasıl kendi olağanüstü gücüyle hazlar alemine 
akıtırsa Mahur Beste’nin de sülalede günaha meyilli bir halita 
oluşturduğunun altını çizer. İd’inin daha doğrusu nefsi emma-
re’sinin içte artık dizginlenemez, baş edilemez bir kan sesi ola-
rak onu aşka, günaha çektiğini, bunun aslında bu besteyle bu 
sülalede ırsi olduğunu da sözlerine ekler. Bu yönüyle Adem ve 
Havva’nın yasak meyvesi neyse Talat Bey’in Mahur Beste’si de 
insanın kanının sesini artıran, ten iştahını kabartan, tehlikeli bir 
miras sayılmaktadır:

Fakat Nuran’ın içinde konuşan yalnız büyük annesinin sesi, 
veya hayatı değildi. Daha derinden gelen, daha koyu, daha karışık 
bir ikinci ses daha vardı. Ve bu ikincisi Nuran’ın kalbine ve uzviye-
tine hitap ediyordu. Onların gürültüsüyle, onların müphem ve teh-
likeli uyanışlarıyla konuşuyordu. Bu damarlarındaki kanın sesiydi. 
Aşka ve ihtirasa her şeyi birden yakarak doludizgin giden Nurhayat 
Hanım’ın kanıyla, anne dedesi Talât Bey’in sevginin ocağında bir ne-
zir gibi yanmağa hazır kanları, bu iki kana sonradan karışan baba-
sının kanı, serhat boylarında, Balkanlar’da, Karadeniz kıyılarında, 
bin erkekçe tecrübe ile hazırlandıktan sonra, Kırım muharebesinde 

14 Tanpınar, Huzur, s.138
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buraya, İstanbul’a düştüğü için birdenbire şaşıran, kibar ve incelmiş 
hayata bütün hür çırpınışlarını feda eden, asırlık bir zevkin gönüllü 
esiri olan kanı, bütün bunlar acayip, çok acayip bir halita olmalıydı. 
Bir tarafta sadece atılış, öbür tarafta sadece kabul, rıza ve baş eğiş. İşte 
Nuran’ın içinde o kadar değişik ağızlarla konuşan ikinci ses bu kanın 
sesiydi. Nuran bu kanı kendisinde tehlikeli bir miras gibi yıllarca gez-
dirmiş, onu uyutmağa, onu inkâra çalışmıştı. Fakat Mümtaz’a Ada 
vapurunda ikinci tesadüfünde birdenbire dizginleri elinden kaçır-
mıştı. Bir şeyden korkmak, biraz da onun geleceğini beklemektir. Nu-
ran belki de içindeki korku ile bu mirasın kendisinde uyanmasını ha-
zırlamıştı. Onun için Mümtaz’a bir vapur kamarasında –Allahım 
ne ayıp!– alçak sesle Mahur Beste’yi, –hem ilk teklifte, rica bile etme-
den!– okumuş, Kandilli tepesinde Sultanîyegâh Bestesi’ni dinletmişti. 
Bu kan garip bir halita idi. Onu alaturka musiki dedikleri acayip tok-
makla döve döve hazırlamışlardı. 15

Mahur Beste’nin koskoca bir nesli ıstıraba sürüklemiş, o ai-
lede beste oluştuğundan beri çokça ilişki kurban edilmiş; Nuran’ın 
sülalesini bu aşk macerası terbiye etmiş, onlara ve etrafındakilere 
yaradılışlarına göre ayrı ayrı kederler hazırlamıştır. Bu çilenin ve 
zevkin son kurbanı da Nuran ve Mümtaz olacaktır! Tanpınar’ın 
“Huzur”unda dillendirdiği gibi “’Mahur Beste’nin altın kafesi ar-
kasında onların gölgeleri çırpınacaktı(r)”. 16

Mahur Beste, bu aile yadigârı, yer yer mazlum rızası ve zalim ha-
tırlayışları, bir nevi ilk ve iptidaî tabiata dönüşe benzeyen ıstırabı ile 
bu çift mirasın, şimdi bir tarafında derinleşen, kendisini davet eden 
uçurumuydu. Ne gariptir ki, hayatını düşündüğü zaman kendisine o 
kadar usluluk dersleri veren büyük annesi, bu besteyi hatırladığı za-
man büsbütün başka bir dille konuşuyor, küçük ve soluk, sert ve yaldızı 
dökük resimde bütün hayatına, inkâr eden bakışlarla bakan, ömrü-
nün hayali karşısında kuru yaprakları altında gömülmeğe hazırlanmış 
bir sonbahar gibi içlenen kadın, birdenbire bu nedametten soyunuyor, 

15 Tanpınar, Huzur, s.145
16 Tanpınar, Huzur, s.147
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Nuran’ın çocukluğunda yetiştiği ihtiyar kadınların anlattığı o yarı vahşi 
güzelliği ile diriliyor, sanki kendi sevgisinin ve yaşama iştahının oca-
ğında bitmez tükenmez bir ateş raksı yapıyordu. “Atıl, diyordu. Atıl 
bu ava; yan ve yaşa!... Zira aşk yaşamanın tam şeklidir...” Daha ga-
ribi bu ateş raksında, bu adeta iptidaî oyunda dedesinin mazlum ve 
mütevekkil ruhunu da, kendi ıstırap tecrübesini tekrarlamağa hazır 
bir hâlde onunla beraber bulunmasıydı. Vâkıa o Nurhayat Hanım’da 
olduğu gibi büyüsüyle, çılgın ve muhteris konuşmuyor, onun gibi alev 
raksları yapmıyordu. Fakat reçineli, yağlı bir kütük gibi kendi ıstıra-
bıyla bu alevi besliyor, onun ocağında yanıyordu. “Madem ki benim 
kanımı taşıyorsun, sen de sevecek, şu veya bu şekilde ıstırap çekeceksin! 
Bir kaderden kurtulmağa beyhude çalışma!” Hatta daha ileriye gidi-
yor, “Bütün ömrünce bunu beklemedin mi?” diye soruyordu. Bunlar 
hiç uslanmasını bilmeyen insanlardı! “Bu ocakta yanmak için ta ne-
relerden geldim! Kaç rüzgârda savruldum. Kaç sahilin güneşinde ku-
rudum...” Ve Nuran onu dinlerken Mümtaz’ın kaderini Emirgân’da 
ağacın dibinde kendisine söylediği şeyleri hatırlayarak, onu evvelden 
hazırlanmış bir şey gibi görüyordu. “Kim bilir, demişti, belki de ço-
cukluğumda maziden gelen her şeyi inkâr ettiğim için eskiyi bu ka-
dar seviyorum. Yahut da büsbütün başka bir şey olabilir. Biz üç ba-
tın evvel köylüydük. İntibakımızı tamamlıyoruz. Annem eski musikiyi 
severdi. Babam ise hiç anlamazdı. İhsan için bir nevi musikişinastır, 
diyebilirim. Ben ise onu hayatıma naklettim. Bütün tarih boyunca 
böyle olmadı mı? Evet, belki de kollektif bir kaderi yaşıyorum. Asıl dü-
şüncemi ister misiniz? Bizim musikimiz kendi içinde değişene kadar 
hayat karşısında vaziyetimiz değişmez sanıyorum. Çünkü onu unut-
mamız ihtimali yok... O değişene kadar aşk tek talihimiz olacak!” O 
zaman İclâl’in yanında gözlerinin içine bakarak, kendisine sevgiden 
bahsettiği için ona kızmıştı. Halbuki şimdi onu anlıyordu. Onda de-
desinin bir eşini görüyordu. O da bu tecrübe için kökünden kopup ge-
lenlerdendi. Nuran içindeki didişmenin arasından kendi hayatına ve 
etrafına yeni bir gözle baktığı bu günlerde, bu garip aile yâdigârının 
bütün iç hayatını idare ettiğini, ömrüne büyük annesinin hâkim oldu-
ğunu gördüğünü anladı. Sade kendisi değil, bütün aile böyleydi. Hep-
sini, kendilerinden çok evvel, geçmiş bir takvim yaprağına ait bir ak-
şama benzeyen bu aşk macerası terbiye etmiş, onlara ve etrafındakilere 
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yaradılışlarına göre ayrı ayrı kederler hazırlamıştı. Şimdi sıra kendi-
sinindi. Kendisinin ve Mümtaz’ın! Mahur Beste’nin altın kafesi ar-
kasında onların gölgeleri çırpınacaktı. 17

Nuran’ın Mümtazla buluşması da sülalede Mahur Beste’nin 
uğursuzluğu bilinerek ve göze alınarak gerçekleştirilen bir buluş-
madır. Aşkları kendilerine tek kader olmuş ve bu bahttan da kur-
tuluş bulamamaktadırlar. Sülalede bazı kadınlar aşktan lanetli bir 
hastalık gibi kaçmışlar, duygularını ön plana çıkarmamışlardır. 
Duygusuzluğu hayat felsefesi yapmış, mutsuzluğu da kader bil-
mişlerdir. Kadının duygularını hiçbir zaman serdetmemesi gerek-
tiği fikrine inanılmış, sevdiği ve kendisini seven insanlarla değil 
de daha doğrusu hayatını duygu ile değil de akıl ile yönlendirme-
leri sağlanmıştır. Tanpınar’ın “Huzur”da “ezilmiş ırsiyet” 18 dediği 
bu durum ailede genel geçer bir durumdur ve mutsuz evlilikler 
de boşanmalara evrilmektedir. Bu “ezilmiş ırsiyet”in kurbanları 
vardır. Geniş ailenin her göbeğinde Behçet Bey, Atiye Hanım, 
Doktor Refik, Medine’de ölen Salâhaddin Reşit Bey gibi ayrı ayrı 
kurbanlar yer almaktadır. Nuran “ezilmiş ırsiyet”in belki de son 
müdavimi olarak Mümtazla buluşup buluşmama kararını için-
den geçirirken sonunda aşka yelken açmaya, pençelerinden ka-
çamayacağı kara bahtına teslim olmaya karar verir:

Nuran kendi içinde üç gün bu sert konuşmayı dinledi. Üçüncü 
günü akşamı, “Nihayet kimseye hesap vermeğe mecbur değilim!” di-
yerek, Mümtaz’a telefon etti. Ve ertesi sabah da onu bekletmemek için 
erkenden evden çıktı. Nihayet aşk da ölüm gibi, insan hayatının belli 
başlı merhalelerinden biriydi. Yolda Mümtaz’ın düşüncesi ile Mahur 
Beste’yi mırıldanıyordu:
Gittin amma ki kodun hasret ile cânı bile...

Fakat uğursuzluğunu hatırlayarak ikinci haneye devam etmedi. 
Hatta o kadar sevdiği meyan ve nakaratı bile yarıda kesti. İskelede 

17 Tanpınar, Huzur, s.147-148
18 Tanpınar, Huzur, s.148
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küçük bir kız çocuğu, yüzü gözü çamur içinde, yanına yaklaştı. Üze-
rinde çok kirli ve yırtık bir basma entari vardı. Elini, karıştırılan ye-
meğin üzerinde kuruyan bir kaşık gibi uzattı. “Allah sevgilini bağış-
lasın!” diye para istedi. Nuran çantasını açarken, “Acaba yüzümden 
herkes ne yaptığımı okuyor mu?” diye düşündü. Ağlayacak gibiydi. Ço-
cukluk ve genç kızlık yıllarında yapmadığı bir şeyi yapıyordu. “Dön-
sem mi?” diye gişenin önünde dolaştı. Fakat aşk bilinmeyenin sihriyle 
onu davet ediyordu. “Yeni Debussy’ler aldım. Behemehâl gelin...” Tele-
fonda böyle söylemişti. Debussy’yi, Wagner’i sevmek ve Mahur Beste’yi 
yaşamak, bu bizim talihimizdi. Vapuru beklerken, o gece Mümtaz’dan 
ayrıldıktan sonra İclâl’in kendisine anlattıklarını hatırladı. “İsterse çok 
eğlenebilir, çünkü seviliyor. Rahat aşk, sanat, tarih, uzvî haz, hepsini 
karıştırıyor. galiba! Ancak senin gibi bir kadını sevebilirdi...” Demek 
İclâl de bunu sezmişti. Vapuru beklerken sabırsızlığına dikkat ediyordu. 
“Acaba canım sıkıldığı için mi bu işi yapıyorum. Yoksa sadece uzvî bir 
mesele mi?..” Fakat başladığından beri hiç canının sıkıldığını hatır-
lamıyordu. Fakat, son derece rahattı. Vapura binerken “Ne olursa ol-
sun kendime mağlup olmayacağım!” dedi. Ve ancak bu kararın ara-
sından aşka ve Mümtaz’ın hayaline gülümsedi. 19

“Huzur”un kapanış bölümlerinde İhsan, Macide ve Tevfik 
beyin de olduğu bir musiki meclisinde söz döner dolaşır Itri’ye 
gelir. Nevakâr ve Mahur Beste burada yad edilir ve söylenir. Do-
ğunun, bir uygarlık olarak bizlerin, işte tam da bu Nevakâr, bu 
Mahur Beste olduğumuz Yahya Kemal’in “Bizim romanımız da 
türkülerimizdir” 20 sözleriyle doğrulanır:

Hiç kimse aydınlığı, onun hiçbir realiteye sığmayan duruluğunu 
Macide kadar tanıyamazdı. Şimdi de yarısından fazlası bu aydınlık 
gökteydi. İhsan’la beraber bir aydınlık ağacının dibinde oturmuş ko-
nuşuyorlardı.

19 Tanpınar, Huzur, s.149-50
20 Tanpınar “Yahya Kemal” monografisinde Yahya Kemal hakkında “Bir 

başka defasında da roman üzerine konuşurken ‘Bizim romanımız şarkı-
larımızdır.’ demişti.” der. Bkz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal, 
Dergâh Yayınları, İstanbul 2007, s.29
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Tevfik Bey eliyle bir işaret yaptı:
– Durun, sesimi tecrübe edeceğim! İhsan’a geçmiş günlere dön, der 

gibi tebessüm etti. Ve Nevâkâr’a başladı:
Gülbünî ayş mîdemed sâki-i gülizar kû!
Bu Itrî’nin dehâsı idi. Nuran, gözleri dayısının gözlerindeki garip 

parıltıda eliyle dizinde tempo tutuyordu.
İhsan, Mütareke senelerinde hapishane-i-umumîde Tevfik Bey’in 

kendisini ziyarete geldiği günler yaptığı gibi alçak sesle onun arkasın-
dan yürüyordu.

Tevfik Bey asıl nevânın billûrunun tutuştuğu ilk cümlelerle ma-
kam oyunlarını bitirdikten sonra sustu:

– İşte bu kadar... kaç senedir söylememiştim. Adeta sesimin izinde 
yürüdüm. Bundan gerisini tamamiyle unutmuşum.

Mümtaz’la, Nuran çok uzaklardan dönüyorlarmış gibi şaşkındılar.
Tevfik Bey’in sesi Nevâkâr’da o zamana kadar pek az tanıdıkları 

bir kudret almıştı. Tanımadıkları bir kuş bir yerde büyük bir nehrin, 
bir aydınlık tufanının sarayını kurmuş gibiydi. Fakat asıl mühim olan 
etraflarındaki şeylerin Itrî’nin elinde birdenbire değişmesiydi!

– Oldu olacak, bari bir de Mahur Beste’yi lutfetseniz?
Tevfik Bey homurdandı:
– Mahur Beste mi?.. Mümtaz’a alayla baktı! Pekâlâ... ama yavaş 

sesle... Ve hakikaten yavaştan makamı aradı, sonra sesi birden havalandı.
Gittin ammâ ki kodun hasret ile cânı bile...
Hayır, bu başka şeydi, burada Itrî’nin ihtişamı yoktu; demin hepsi 

beraber aynı şeyi düşünüyorlardı. Şimdi herkes bir kayalıkta oyulmuş 
taş hücrelerde, birbirinden ayrı mahpustular. İhsan:

– Itrî çok maşerî, diye düşündü. Fakat bu da çok güzel, bir müd-
det sustu; hep aynı uzlet içinde mahpus olduğunu hissediyordu:

– Bazı şeylerin havasından çıkmak güç oluyor, dedi.
Mümtaz:
– Evet güç oluyor... O kadar güç oluyor ki, bazen biz neyiz?.. diye 

kendi kendime soruyorum.
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– İşte buyuz... bu Nevâkâr’ız. Bu Mahur Beste’yiz, bunlara ben-
zeyen nice nice şeyleriz! Onların içimizdeki yüzleri, bize ilham ede-
cekleri hayat şekilleriyiz.

Yahya Kemal, bizim romanımız şarkılarımızdır, diyordu, hakkı 
da var.

– Müphem... her gün birkaç defa onlara koşuyorum. Hep eli boş 
dönüyorum.

İhsan
– Sabır, dedi.
Mümtaz düşünceli düşünceli başını salladı:
– Evet sabır... Patience dans l’azur!..
– Tam o... Patience dans l’azur!.. Unutma ki daha kapısındasın. 

Bu sefer Bursa’da bunu daha yakından gördüm. Orada musiki, şiir, 
tasavvuf hep iç içe konuşuyor! Taş dua ediyor, ağaç zikrediyor...

Tevfik Bey, Mümtaz’a muhabbetle bakıyordu. Onun toy heyecan-
ları, çırpınışları hoşuna gidiyordu. “Bir şey yapabilecek mi acaba?” Ha-
yat fırsat verirse elbette yapardı. 21

Nuran’ın Mahur Beste’nin makûs talihine terk edilmişliği 
Mümtaz’a göre onda kabul duygusunu pekiştirmiş, bu da ona 
yarı tanrılaşmış bir çehre kazandırmıştır:

Belki Nuran’a karşı olan aşkında da bunlar vardı. Genç kadının 
arkasında Mahur Beste’nin çok yüklü irsiyeti bulunmasa, kendisinden 
evvelki aşk ve evlenme tecrübesinin verdiği üstünlükle hayatına girmiş 
olmasa Mümtaz o kadar kendisine bağlanmayacaktı. Nuran’ın hayata 
ve duygularımıza karşı güvensizliği, ve onun yüzünden her şeyi olduğu 
gibi kabul ediş tarzı, günlerin getirdiği ile mesut oluşu, hülasa sadece 
kabul etmekle kalışı, onu yarı tanrılaşmış bir çehre yapmıştı. Bütün 
bunları yaşarken genç adam, bu duyguların arkasında işleyen zem-
bereği gayet iyi tanıyordu. Hakikatte o, kendisine bir iç nizamı arı-
yordu. Kelimeleri, hayalleri canlandıracak bir ateşin peşindeydi. Fa-
kat oyun daha başında değişmiş, bilerek girdiği imtihanda Mümtaz 

21 Tanpınar, Huzur, s.259-260
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mağlup olmuştu. Bu gayet garip bir düşünceydi. Zaman zaman Müm-
taz saadet duygusundan uyanıyor, “Acaba lüzumundan fazla mı?” diye 
kendine soruyordu. Sade bu sual aşklarının cennetini, yapmacık bir 
cennet hâline getiriyordu. O kadar mesut olduğu bütün yaz boyunca 
adeta çifte denecek bir hayat yaşamıştı. Garibi bu ki, kendi hislerine 
karşı beslediği bu şüphe, kendi kendisini bu göz altında bulunduruş, 
ne Nuran’a karşı olan sevgisini azaltmış, ne de bu sevgi yüzünden za-
man zaman çektiği ıstırapların hakiki olmasını men etmişti. 22

“Huzur”da İhsan, Mümtaz, Macide, Suat ve Nuri’nin top-
luca bir kahvede oturup doğuyu ve batıyı derinlikli tartıştıkları 
bir bölüm vardır. Orada o yoğun konuşmalar arasında Müm-
taz bir ara karşı kahveden bir radyo veya gramofondan, akşam 
saatlerinde Eyyûbî Bekir Ağa’nın “Mahur Bestesi”nin çaldığını 
duyacaktır. Bu da Mümtaz’ı sarsar. Nuran’ın dedesinin Mahur 
Beste’si, Tanpınar’ın da dikkat çektiği üzere “aşkın ve ölümün o 
muzlim şiiri” 23 içine dolmaktadır. Nuran’ın, elinden kayıp git-
mesinden endişelenmekte; herkesin kendisine yüklenmesini adil 
bulmamaktadır. Kitabın adını da teşkil eden huzuru aramakta-
dır. Huzurun belki de dışarılarda değil, Nuran’ın “iç rahatı” 24 ola-
rak addettiği kendi derinliklerinde aranması gerektiğini düşünür.

Bir ara o konuşmaların ortasında huzuru Nuran’da değil, kendi 
içinde aramakta bulacağını, bunun da feragatle mümkün olacağını 
dillendirdi. 25

“Mahur Beste” romanında da Mahur Beste kök-izleğine 
rastlamak mümkündür. Çalışmanın girizgahında da dillendir-
diğim gibi kitabın adı “Mahur Beste” olmasına rağmen “Hu-
zur” ve “Sahnenin Dışındakiler” kadar söz konusu bu beste ile 
ilgili bilgi verilmez. “Mahur Beste” romanında Behçet Bey’in eşi 

22 Tanpınar, Huzur, s.294
23 Tanpınar, Huzur, 373
24 Tanpınar, Huzur, 373
25 Tanpınar, Huzur, 373
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Atiye Hanım’ın kalabalık sohbetlerde, masal dinliyormuş ya da 
kitap okuyormuşçasına kendini kaybedişi, hikâyenin devamı ha-
linde içinde zıt bir yığın duygunun doğuşu ve babasından ken-
disine intikal eden kanın yeniden nüksetmesi söz konusu olur.

Atiye bu sohbetlerdeki kalabalık içinde, tıpkı bir masal dinliyor-
muş veya kitap okuyormuş gibi kendisini kaybeder, onların hayatını, 
talihini benimserdi. Hikâye devam ettikçe çoğu birbirine zıt bir yığın 
duygunun tesiri altında yüzü, hareketleri değişir, sessizliği, dikkati 
mânalaşırdı. Bazen de içinde bilinmez ellerin birtakım zemberekleri 
kurduğunu zanneder, bütün vücudu, yarıda kalacağını kendisinin de 
bildiği, müphem kararlarla ürperirdi. O zaman, çocuğunu azarlayan 
bir anne gibi, güzel başını sallayarak kendi kendine: “Babamın kanı 
uyanıyor.” diye düşünürdü. Annelerinin hasta yatağında yavaş sesle her 
fırsatta kendilerine anlattığı bu miras onun en büyük korkusuydu. O 
çok başka, çok karanlık bir talihi kendisinde taşımıştı. Bununla bera-
ber, bu hikâyeler, onların tatmin edilmemiş kadın hayatına bir hasta 
odasına açık pencereden rüzgârla birlikte dolan sokak uğultusu gibi, 
onun bu tabiatın sesini dinlemeye, onun sıcak aydınlığında kendisini, 
hayatı tanımağa davet ediyorlardı. Onlar ne kadar talihsiz olurlarsa 
olsunlar, üzerinde hayatın damgasını taşıyorlardı. Bütün bu insan-
lar yaşamışlardı. Kendisi de yaşayabilirdi, yaşamasını isterdi. Fakat 
bir yığın düşünce, inandığı birçok şey onu bundan mahrum ediyordu. 
Kaç defa ablaları kendisini boşanmağa teşvik etmişlerdi. Saray onları 
çoktan unutmuştu. Hatta Mabeyn’e bir istida ile bu iş çabucak yapı-
labilirdi. Fakat Atiye razı olmamıştı. İsmail Molla’nın bu işe ne ka-
dar üzüleceğini biliyordu. O kendisine dostluğunu pazarlıksız veren 
bir insandı, onu üzemezdi. Sonra Behçet’in bu ayrılıştan adeta yarım 
kalacağını da biliyordu. O sessiz gölgenin kendi içinden yaşadığı bir 
hayatı vardı. Kaç defa onun, köşesinde oyuncaklarıyla oynayan bir ço-
cuk gibi bütün dikkatini elindeki işe vermiş görünürken, birdenbire 
başını kaldırıp sanki içinden geçenleri bir anda yakalamak ister gibi 
yüzüne baktığını görmüştü. Bir gün daha ileriye gitmiş, böyle anlarda 
Atiye’nin kendisine cömertçe bahşettiği tebessümü yüzünde göreme-
yince, olduğu yerden kalkmış, yanına yaklaşarak:
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– Neyin var, çok mu sıkılıyorsun?... diye sormuştu.
Bu sual karşısında Atiye şaşırmış kalmıştı...
– Bir şeyim yok... Neyim olsun istiyorsun? Düşünüyordum...
O sualin içten kopan acılığı karşısında bu cevapların ne kadar 

mânasız kaldığını kendisi de anlamıştı.
Behçet bir müddet ayakta, eli karısının omuzunda, ona çok ciddi 

birtakım şeyler söylemek ister gibi durmuş, sonra her zaman olduğu 
gibi vazgeçmiş, yerine oturmuştu. 26

“Huzur”da olduğu gibi “Mahur Beste” romanında da Ma-
hur Beste’nin hikâyesi okurlara sunulur. Behçet Bey’in eşi Atiye 
hanımı kıskanışı, İsmail Molla’nın Mahur Beste’nin hikâyesini 
orada bekleyen haziruna anlatmasından hiç hoşlanmaz.

Fakat asıl onun içinden geçenleri, İsmail Molla’nın kendisine Mahur 
Beste’nin hikâyesini anlattığı gece hissetmişti. Mahur Beste, Atiye’nin 
küçük eniştesi Lutfullah Bey’in babası Talât Bey’in eseriydi. Bir çarkçı 
yüzbaşısı olan Talât Bey, bu eserini karısı kendisini bıraktıktan sonra 
yazmıştı. O gece, yemekten sonra, nasılsa Mahur Beste’den bahsedilmiş, 
Molla Bey hemen oracıkta, hâlâ güzel olan o dik sesiyle, eliyle yemek 
masasında tempo tutarak onlara bu her şeyin üstünde aşk türküsünü 
okumuş, sonra da Talât Bey’in hikâyesini anlatmıştı. Molla Bey, Lut-
fullah Bey’in babasını da, annesini Fatma Hanım’ı da yakından tanı-
mıştı. Hiç kimseyi mesut etmeyen, daha çok yıkıcı bir kadere benzeyen 
bu aşk hikâyesinin anlatılmaması için Behçet araya bir yığın laf karış-
tırmış, aynı makamdan başka besteleri hatırlatmış, babasına Şûra-yı 
Devlet dedikodusu etmiş, fakat onun aldırmayıp hikâyeye devam et-
tiğini görünce somurtup kalmıştı. Fatma Hanım’ın hikâyesinin karı-
sına örnek olmasından korkuyordu. 27

Atiye hanım, İsmail Molla’nın kendilerine Mahur Beste’nin 
hikâyesini anlattığı zaman kocası Behçet beye çok acır. Ken-
disini bırakmayacağını, ömür boyu onunla mutsuz bir evlilik 

26 Tanpınar, Mahur Beste, Dergah Yayınları, İstanbul 2018, s.68-69
27 Tanpınar, A.g.e., s.70
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yaşayacağını, talihini yeni bir aşkla süslendiremeyeceğini hisse-
der. Behçet beyle kaderini değiştiremiyorsa, kaderinde onunla 
yaşamak yer alıyorsa onu çekilir kılmaya, onu beğenebilir hale 
sokmaya çalışmaktadır. 28

“Sahnenin Dışındakiler” romanında da Mahur Beste bir 
kök-izlek olarak gün yüzüne çıkar. Tanpınar bu üç romanı bir 
üçleme olarak düşündüğünden Mahur Beste’yi bir karakter, bir 
kahraman gibi bu üç kitapta gezindirir. Anlatıcı, Behçet Bey’in 
annesiyle teyze çocukları olan Atiye Hanımefendi’nin kocası 
olduğu bilgisini verdikten sonra Atiye Hanım’ın, Kazasker Ata 
Molla Bey’in küçük kızı olduğu bilgisini sunar bizlere. Ailenin 
trajedisi okurlara şöyle açılır:

Garip bir şaka ki, sonunda hem kendisinin, hem de Atiye teyzemin 
aşağı yukarı hayatlarına mal olmuştu. Filhakika Molla Bey hakkı olan 
meşihati elde edemediği için kahrından ölmüştü. Büyük teyzeme ge-
lince, hiçbir zaman sevmediği ve sevemeyeceği Behçet Bey’le, hünkârın 
iradesiyle evlenmişti. Karı koca senelerce yan yana uzatılmış iki değnek 
gibi yaşamışlardı. Kayınbabası İsmail Molla Bey’in sağlığında bu aşksız 
hayat, genç kadını pek o kadar sıkmamıştı. Çünkü İsmail Molla işit-
tiğime göre çok canlı bir adammış ve gelinini eğlendirmesini bilirmiş. 
Onun ölümünden sonra ise hayatı çekilmez bir hâl almış. Hakikatte 
Atiye teyzem Doktor Refik adında İttihat ve Terakki’nin eski kurucu-
larından bir genci ta çocukluğundan beri seviyormuş. Bu Doktor Refik 
de ablası Ruhsar Hanım’ın kaynı imiş. İsmail Molla’nın ölümünden 
bir yıl evvel Paris’ten İstanbul’a gelmiş, gerek onu ve gerek oğlu Behçet 
Bey’i cemiyete sokmaya muvaffak olmuş. İsmail Molla Bey açık fikirli 
bir adam olduğu için gelinini evlerindeki küçük toplantılara alırmış. 
Böylece eski aşk tekrar dirilmiş. Molla Bey’in ölümünden sonra o ka-
dar ezici olan baba tesirinden kurtulan Behçet Bey, yavaş yavaş karı-
sındaki değişiklikleri fark etmeğe başlamış. Ve nihayet Doktor Refik’ten 
kurtulmak için onu saraya jurnal etmiş. Fakat garip bir kaza ve kader 
işi olarak bu jurnalin müsveddesini bir türlü yırtamamış. Doktor Refik 

28 Tanpınar, A.g.e.,s.70
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Yıldız’da üç gün süren bu tevkif esnasında kalp damarı kopmasından 
ölür. Çırçır yangınından kurtulan şeyler arasında bu jurnal müsved-
desini gören Atiye Hanım kocasıyla bir daha konuşmadı. Zaten çok da 
yaşamadı. Bir sene sonra taşındıkları Ortaköy’deki İsmail Molla Bey 
yalısında veremden öldü. Behçet Bey’i tanıdıkları için o kadar sevim-
siz yapan şey, İttihat ve Terakki’nin Paris’te ve Selanik’teki iki kolunu 
birleştirebilecek tek adam olan Doktor Refik’in ölümüne sebep oluşu-
dur. Aile içinde ise buna ikinci bir suç daha eklenir. Şerife Hanım’ın 
rivayetine göre, Behçet Bey ölümünden biraz evvel karısının ağzını bir 
ipek yastıkla tıkar. Buna da sebep yine aileden olan Talat Bey’in bes-
telediği ve Doktor Refik’le beraber çok sevdikleri Mahur Beste’yi kendi 
kendine yavaş yavaş mırıldandığını işitmesi olmuş derler. Bu hatıra-
lar boyunca bu acayip musiki parçası ile birçok defalar karşılaşacağı-
mız için ne sahibinden, ne de kendisinden burada bahsetmeyeceğim. 29

Cemal’in anlatımıyla Kudret Bey Sakine hanımla görüş-
meye gider. Yıllarca bekâr olduğundan, kendine bir hayat arka-
daşı aramaktadır. Randevu hazırlığı, gemideki o heyecan anlatıcı 
Cemal perspektifinden okura çok güzel yansıtılır. Bir ara Kud-
ret beyin vapurun iskeleye yaklaştığında dalgınlığına Cemal Bey 
yetişir ve aralarında şöyle bir diyalog geçer:

Vapurumuz iskeleye gelince ona yavaşça dokundum:
− Kalkınız, dedim. Muhakkak çok mühim bir şey düşünüyordu-

nuz? O kadar dalmıştınız ki... Ve biraz oyalamak, bu ebedî düşmanın 
halkaları arasında Kudret Bey’in kurtulmasına yardım etmek ümi-
diyle devam ettim: − Yoksa, Mahur Beste’nin “harmonisation” işini 
mi düşünüyordunuz? Bilir misiniz, o başlangıç cümle çok güzeldi.

Mahur Beste, Atiye teyzemin uzak akrabasından Talât Bey’in yu-
karda bahsettiğim eseriydi. Kudret Bey kendisine yüklediği muhtelif 
işler arasına, bu besteyi bir senfoni yapmayı da koymuştu.

− Hayır, öyle şeylerden çok uzaktım. Hem ne kadar, bilemezsin... 
Ah Cemal, ben hiçbir şey yapamadım ve yapamayacağım da. Ben bi-
çare bir adamım.

29 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s.9
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O kadar bitkindi ki koluna girdim. Onu kalabalıkta adım adım 
sürükler gibi yürüyordum.

− Bu da nerden çıktı beyefendi? Niçin biçare olasınız? Demin dik-
kat ettim, koca vapurda en zarif, en kibar insan sizdiniz.

Belki elbisesini buruştururum ihtimaliyle kolunu benden kurtardı 
ve kendisi kolumdan tuttu.

− Mesele de orada ya... Düşün bir kere oğlum. Elli beşine geldim, 
hâlâ evlenmek ümidiyle süslenip püslenip görücülüğe çıkıyorum. Böy-
lesi adamdan hayır olur mu? Kaldı ki başka bir insanı seviyorum. 30

“Sahnenin Dışındakiler”in başkahramanı Cemal, “Mahur 
Beste”nin roman kahramanı Behçet Bey’in yeğeni olduğundan 
Cemal bey annesinden, dayısı hakkında dedikoduları dinlemeyi 
sevmektedir. Şerife hanımın dedikodularını on altı yaşında bir 
genç olarak merakla dinlemektedir. Cemal, Şerife Hanım’ın, bu 
bahtsız aile içinde geçen şeyleri anlatırken annesinin veya diğer 
tanıdıkların bilhassa sustukları noktalarda bir şeyler söylemesi 
Cemal’in çok hoşuna gitmektedir. Bunların arasında “Mahur 
Beste” romanının başkahramanı Behçet Bey’in eşi Atiye’nin 
Doktor Refik ile aşk hikâyesi de yer almaktadır:

Atiye teyzemle Doktor Refik Bey’in aralarındaki aşk onun her saf-
hasını beraberce yaşadığı bir romandı. Bu romanı bana her gün parça 
parça anlatıyordu. O kadar bağlı olduğu Behçet dayıma karşı –yu-
karıda söylediğim gibi– garip bir kini vardı. İşte bu hikâyeleri anla-
tırken, hanımının tazelenen hatıraları gibi bu kin de tazeleniyor ve 
Şerife Hanım, Behçet dayıma yeniden düşman kesiliyor, ondan “Pa-
paz herif, şamama, mendebur cüce” diye bahsediyordu. Talât Bey’in 
hikâyesi daha tarafsız bir mıntaka idi. Şerife Hanım onu sadece ku-
laktan dinlemişti. Ailemize Mahur Beste’yi kazandıran bu aşk ro-
manı yine bu beste vasıtasıyla birincisine bağlanıyordu. Şerife Hanım, 
bana Doktor Refik’in Atiye Hanım’a yazdığı mektupları gösterdiği za-
man hakikaten heyecan içinde kaldım. Sararmış kâğıtların üzerinde 

30 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s.89
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Atiye teyzemin gözyaşlarının yerleri vardı. Bütün bu dediklerim şa-
şılacak şekilde Sabiha’nın hatırasıyla birleşiyor ve her gece yatağıma 
“Ya, onu bir daha göremezsem, ya hiç göremezsem... Birbirimizden 
ayrı ölürsek!” korkusuyla giriyordum. Zaten köşkte geceler, hakikaten 
çekilmez denecek derecede mahzun geçiyordu. Behçet dayım, karısı-
nın öldüğünden, daha iyisi Çırçır yangınında kitapları yandığından 
beri –“dört bin ciltlik el yazısı âsâr-ı nefise o kadar üstat levhası, fer-
manlar, hatt-ı hümâyunlar, hepsi birden kül oldu.”– durmuş bir sa-
ate çok benziyordu. Kitaplarına cilt yapmaktan, saat tamirinden ve 
İstanbul’a indikçe mezat yerlerinden öteberi eşya yahut yazma kitap 
almaktan başka, hiçbir şey düşünmüyordu. 31

“Huzur”da Mümtaz nasıl Nuran’ın peşindeyse, Cemal de 
Sabiha’nın hayaliyle evde defalarca düşlere dalar ve ailesinin bu 
Mahur Beste’nin lanetine uğradığını zihninden geçirirken tesa-
düfen annesinin eniştesi Behçet Bey’in tanburla Mahur Beste’yi 
çalıp söylediği görülür:

İşte bu gecelerin birinde üstüme yığılan bu zaman dalgaları ara-
sında çırpınıp dururken birdenbire, içeriki odadan bir tanbur sesi işi-
terek doğruldum. Ses, evin içindeydi. Merak ederek odamdan çıktım. 
Behçet Bey, benim odamın karşısındaki koridora açılan geniş odada 
yatıyordu. Ses odadan geliyordu. Koridora girince, odanın kapısının 
açık olduğunu gördüm. Annemin eniştesi gecelik entarisiyle kanepeye 
oturmuş, kısa kollarıyla bir türlü layıkıyla kavrayamadığı tanburunu 
zıplaya zıplaya çalarak Mahur Beste’yi, Şerife Hanım’ın bana, karısı-
nın ağzına son nefesiyle beraber tıkadığını söylediği bir acayip eseri söy-
lüyordu. Ses yavaş, fakat dokunaklıydı. Belki kanepenin öbür ucunda 
Atiye Hanım’ın gümüş çerçeveli büyükçe bir resmini görmeseydim, bir 
de Behçet Bey’in yüzündeki o garip durgunluk dikkatimi çekmeseydi, 
o kadar ürpermezdim. Hatta bütün bu hikâyeleri bilmeyen bir ya-
bancı onu, gece yarısı bu hâlde görmüş olsaydı, şüphesiz gülerdi. Fakat 
ben her şeyi biliyordum. Odanın bütün lambaları yanıyordu. Ve Beh-
çet Bey bu ışıkta, ölen karısının resmine, sevdiği, âşıkıyla beraber söy-
lemekten hoşlandığı, onun ölümünden sonra tenhada kendi kendine 

31 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s.113-114



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

172

mırıldanarak bu ölüyü hatırladığı aşk bestesini okuyordu. Musiki bi-
tince Behçet Bey resmi eline aldı. Uzun uzun baktı. O anda düşün-
düğü şeyi bilmeyi ne kadar istiyordum. Nihayet başını salladı ve yavaş 
yavaş yerinden kalktı. Konsola giderek orada gözlerden birine resmi 
kilitledi. Fakat anahtarı üzerinde bıraktı. Sonra odanın ortasında 
ne yapacağını bilmeyen bir adam gibi durdu. Demin tanbur çalar-
ken onu gören bir yabancının şüphesiz güleceğini söylemiştim. Fakat 
aynı adam, yatağına bakarken yüzünün aldığı ifadeyi görseydi, Behçet 
Bey’i bir daha unutamaz, ona ömrünün sonuna kadar acırdı: Behçet 
Bey kendi yatağından korkuyordu. Bu müthiş bir şeydi. Nihayet ka-
rarını verdi. Odanın bir köşesinde üzerinde ciltçilik takımları duran 
masaya doğru yürüdü. Sandalyeye oturdu. Kalın gözlüklerini taktı ve 
kim bilir ne vakit sahaflardan aldığı, adını bile okumadığına emin 
olduğum eski bir kitabın dağınık formalarını dikmeye başladı. Ben 
biraz daha bekledim. Belki daha fazla kalırdım; o kadar kendi içime 
dalmıştım ki... Fakat birdenbire gecenin sessizliğini saat sesleri yıktı-
lar. Evin hemen her tarafından zaman kendini ilân ediyordu. Beyhu-
dedir, diyordu, bütün bu ıstıraplar, unutmalar ve hatırlamalar, ben 
varken hepsi beyhudedir! 32

Cemal, Mahur Beste’yi tanburla okuyan Behçet beyin yü-
zünü, halini, acınacak durumunu hiç unutamayacağını, bunun 
kendisini çok etkilediğini dillendirir.

Bu haberi ilk aldığım gün ve geceyi hiç unutamam. Bütün dün-
yam yıkılmıştı. Sabaha kadar Sabiha’dan nasıl ayrılacağımı düşün-
düm. Göztepe’deki köşkte Behçet Bey’in karısının fotoğrafına baka baka 
Mahur Beste’yi okuyuşu gözlerimin önünden gitmiyordu. O hafta be-
nim için hayatımın en azaplı haftası oldu. Gideceğimiz günün gecesi 
Sabiha geç vakte kadar bizde kaldı. Ne konuştuk? Hiçbir şey bilmiyo-
rum. Yalnız birbirimize hiçbir şey vaat etmediğimizi, hiçbir teminat 
vermediğimizi, hatta ayrılmadan bile bahsetmediğimizi biliyorum. Sa-
bahleyin eşyamız arabalara yüklenirken o gene kapımızın önündeydi. 
Ve biz evcek onu orada, çiseleyen yağmur altında bırakarak sokaktan 

32 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s.115-117
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ayrıldık. Bizim gitmemizi görmek istemişti. Kendisinden bir şey, çok 
mühim bir şey gizlemiştim. 33

Romanın ilerleyen bölümlerinde Tevfik Bey bir musikiye 
başlar. Eniştesinin sözünü kesmek için söylenen musiki Cemal’in 
derinlerinde hüznünü büyütmektedir. Talat beyle başlayan köklü 
bir Tanzimat ailesini farklı farklı zamanlarda yoklayan ve etkisi 
altına alan bu ırsi, lanetli Mahur Beste’nin son halkası da Ce-
mal olacaktır. Aşık olduğu Sabiha’nın Muhtar isimli, kirli id-
lerle uğraşan, uçarı, ahlaksız, acayip bir adamla evlendiğini öğ-
renir. Sabiha’nın bu evlilikte mutlu olduğunu düşünmez. İçinde 
ona karşı bir duygu helecanı birikir. Onu bulmayı aşırı arzular. 
“Bol Ahenk” lakabını haksız yere kazanmayan Tevfik Bey’in o 
akşam sofrada söylediği besteler ve şarkılar Cemal Bey’de, şah-
siyetinin temelinde kompleksler oluşturacaktır. Hatta Sabiha’yı 
bulmak için aynı akşam, Tevfik Bey’le Boğaz’da sal sefası gerçek-
leştirirler. Kendi müzikleriyle eğlenen, Boğaz’da eğleşen düşman 
askerlerine celallenirler ve Tevfik Beyle birlikte saldan çok sesli 
çaldıkları Türk musikisi ile onları sustururlar:

Bundan sonra onu bu şarkıların arasından, onların taşıdığı has-
ret ifadesiyle sevecektim. Gariptir ki, Sabiha bunu da bana söylemişti. 
“Siz o şarkılarda olduğu gibi arkasından ağlamak için seversiniz...” de-
mişti. Ve hakikaten o dakikada, içimdekileri tam tahlil etmemekle be-
raber, hatta beni nerelere kadar götüreceğini bilmemekle beraber, onun 
dediğini seviyordum. Birdenbire “ben muhakkak bir sihirbazı seviyo-
rum!” diye düşündüm. Bu düşünce ve hatıra bana, sofraya oturduğu-
muz dakikadan itibaren küçük Nuran’ın ısrarlarına dayanamaya-
rak Tevfik Bey’in Mahur Beste’yi söylemeğe başladığı zaman gelmişti. 
Yine kendisinden, annemden, Behçet Bey’den bütün çocukluğum bo-
yunca dinlediğim bu güzel eser, sanki talihimin aynasıydı. Bu ay-
nada ben, sanki demin karşı tepelerin üstünde bir şahdamarı kopmuş 
gibi dört tarafı kan rengine boyayan o talih çehreli akşamın kızıllığı 

33 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s.132
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içinde Sabiha’yı ve kendimi görüyordum. Şunu da söyleyeyim ki bü-
tün acılar, hatırlamalar ve düşünceler, kuvvetlerini arttıran alkolün, 
benimle etrafım arasında gerdiği tül kadar ince, fakat bir türlü deli-
nip öbür tarafına geçilmesi kabil olmayan bir perdenin, bir nevi şef-
faf zarın arkasında oluyordu.  34

“Mahur Beste”nin, eşi Fatma/Nurhayat hanımın Mısırlı bir 
binbaşı ile kaçmasının ardından melalle musikiye dökülmüş bu 
nağmelerinin ilk kaynağı Talat Bey’den ırmak romanların silsile-
sine bakacak olursak ve ilk sırada “Mahur Beste” romanı yer al-
dığından dört kollu bir Tanzimat ailesinin hayatına giren ve on-
ları derinden sarsan bir kader de bahşeden, onların adeta laneti 
haline gelen bu musikinin başta Behçet Bey ve Atiye hanım ev-
liliğinde Atiye hanımın Doktor Refik Beye gönlünü kaptırması 
sonucu üçünün de bu bestenin lanetine uğraması; sonra “Sahne-
nin Dışındakiler”in başkahramanları Cemal ve Sabiha’nın aşkı 
ama Sabiha’nın Muhtar ile evliliği ile bu laneti sürdürmesi; so-
nunda da “Huzur”da Mümtaz ve Nuran’ın aşkı. Nuran’ın kocası 
Fahir ile ilişkisini devam ettirme düşüncesi işi yine bu üçlü la-
netli musiki sarmalına dönüştürmesi ile devam eder. Oedipus ve 
Elektra kompleksi nasıl anne-baba-çocuk üçgeninde gerçekleşen 
bir duygu durumsa, mahur beste de bir şekilde evli çiftlerin, dört 
ilişki yumağı söz konusuysa hepsinde kadınların ihanetinin, iki-
sinde de erkeklerin ihanetinin sürdürülmesi ile olur. Biz bir beste 
olarak Mahur Beste’nin Tanzimat ailesini dört kollu kıvrandı-
ran bu ilişkiler yumağını bir tablo ile gösterelim:

Talat Bey Fatma/Nurhayat Hanım Mısırlı Binbaşı

Behçet Bey Atiye Hanım Doktor Refik Bey

Fahir Nuran Mümtaz

Muhtar Sabiha Cemal

34 Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, s.166-167
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Tanpınar’ın Mahur Beste’nin jenealojik lanetine uğrayan bu 
dörtlüde dikkat çeken özellik evli eşlere, daha doğrusu evli ka-
dınlara dışarıdan bir erkek müdahalesidir. Mahur bestenin ırsi 
lanetine uğrayanın aslında iki erkek arasında kalan kadın figür-
leri olduğu söylenebilir. Burada Fatma/Nurhayat hanım, Atiye 
hanım, Nuran ve Sabiha’nın kocalarından ayrı bir gönül ilişki-
sine girdikleri ve mahur bestenin o ırsi lanetinin bir anlamda de-
vamcısı oldukları gerçeği görmezden gelinmemelidir.

Yazımızı kapatmadan basılı “Sahnenin Dışındakiler” ro-
manında yer almayan, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araş-
tırma Enstitüsü Tanpınar Arşivi’nde yayınlanmış notlarından, 
dostum Ali Utku’nun rika okumalarından öğrenebildiğimiz 
kadarıyla bir musiki olarak mahur beste ile ilgili o el yazma-
larında ilginç bilgilerin olduğu görülür. Metni açıklamak, ay-
dınlatmak bakımından bu çok önemlidir. Mahur Beste’nin ya-
ratıcısı Talat Bey’in alaturka şaheserini daha sonra alafranga 
musiki hayranı torununun değiştirme çabası eleştirel karşıla-
nır. Bilgi şöyledir:

Kudret Bey’in anlattıklarına göre Mahur Beste dört kollu bir Tan-
zimat ailesinin bütün hayatına girmişti. Onu içinden idare etmişti. 
Bir gün bu acayip ve beni de alt üst eden bu eser üzerinde konuşur-
ken Muhlis Bey bana şu sözleri söyledi:

— Mahur Beste hakikaten alaturkanın en muhteşem ve yakalayıcı 
eserlerinden biridir ve yine hakikaten Atâ Molla Bey’in olsun, Salah… 
gerek Kudret Bey’in ve gerek Behçet Bey’in ailelerinde adeta gizliden 
gizliye hissî hayatı idare etmiştir. Fakat beni şaşırtan düşündüren ta-
raf burası değil, bu aileler arasında hatıra[ya] düşkünlük ve nesilden 
nesile geçen itikad olabilir. Asıl mühim tarafı bu aileden bir ferdin bu 
eserin üzerinde bu şekilde uğraşması, onu alafranga mûsikî kaidele-
rine nakle çalışması, adeta yıkmasıdır. Kudret Bey bir aile yadigârını 
iradesiyle değiştiriyor. Bu, hayatımızdaki değişikliğin, çözülmenin kü-
çük ve çok dikkate değer bir alametidir.
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Gariptir ki Muhlis Bey bile bu eserin etrafında teşekkül eden 
suppression’a iştirak ediyor, ondan Kudret Bey’in yeni mahiyette bir 
eser çıkarmaya çalışmasına bir nevi sembol gibi bakıyordu:

— Ne çıkar bundan? dedim. O kadar ferdî bir vaka ki… Niha-
yet eser de beri tarafta olduğu gibi kalıyor…

— Evet ama… Bizzat aile efradı değiştiriyor…
— Ben hayatımızda bir yığın değişiklik olduğunu, daha da ola-

cağını inkâr etmiyorum. Fakat olanların ve olacakların yanı başında 
bu küçük beste o kadar ikinci derecede kalıyor ki…

— Elbette… Fakat vakaya dikkat edersen başka türlü de görebi-
lirsin. Sen bütün bir orman kesilirken bir ağaç da beraber kesiliyor 
diyorsun. Fakat bu ağacı kesen ele bakmıyorsun. Mevlevî muhibbi, 
alabildiğine Şarklı Talat Bey’in torunu Frenk mûsikîsini seviyor, onu 
üstün buluyor, bu üstünlüğe erişmek için dedesinin eserini değiştiri-
yor…. Talat Bey’in Mahur Beste için söylediği sözü bilmem bilir mi-
sin? “Ben bu eseri yazmakla hata ettim. Allah’tan başkasını sevmeğe 
hakkım yoktu. Hele teganni etmeye asla olamazdı…” Şimdi böylesi 
bir adamın torunu…

Muhlis Ağabey’e Mahur Beste’yi iki üç defa söylemesi için rica et-
tim. Hakikaten garip eserdi. Bütün alaturka mûsikîde, hatta Dede’de 
bile bu derecede keskin bir melankoliyi görmemiştim. Hâlâ bile on-
dan bahsederken o imkânsız hüznün içimde bir tarafımda beni tut-
mak için hazır beklediğini hissediyorum.

— Kudret Bey’in aranjmanını nasıl buluyorsunuz?
Muhlis Ağabey’in yüzü buruştu:
— Acayip bir şey — Zayıf… dedi. Hem çok zayıf. Sonra kalın 

paltosunu giyindi. Biz birisinin Alaturka mûsikîden yeni bir eser çı-
karmak güçtür.

— Ama er geç yapılacaktır. Bizim için tek yol bu değil mi?
— Hayır, dedi. Alaturka mûsikîyi bilelim, sevelim, bu yeter. O 

ancak… Ondan anca…

Bir başka yerde de yine “Mahur Beste”nin başkahramanı 
Behçet Bey’in eşi Atiye hanımın kendisini aldatmasından sonra 
ona karşı nasıl muamele ettiğini el yazmaları bize şöyle verir:
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{tiff1744_1262}
Fakat bu kendisinin anlatacağı cinsten değildi. Onun için ben 

hikâyesini yine Kudret Bey’den dinledim:
— Behçet Bey İsmail Molla Bey’in oğludur. Bu itibarla ancak az 

çok akraba sayılırız. Karısı rahmetli Atiye Hanım daha çocukluğunda 
eniştesi Halit Bey’in kardeşi Doktor Refik ile nişanlı gibiydi. Fakat Ata-
ullah Molla’ya kızan Abdülhamid sırf hakaret olsun diye hokkabaza 
benzettiği Behçet’le Atiye Hanım’ın evlenmesini emretti. Ben o zaman 
çok küçüktüm. Abdülhamid’in son senesine doğru Refik Bey kaçtığı 
Avrupa’dan İstanbul’a dönünce bu aşk tazelendi. Gariptir ki Doktor 
Refik Bey Paris’te iken İttihat ve Terakki’nin Ahmet Rıza Bey koluyla 
tanışmış, Prens Sabahaddin’le adeta dost olmuş ve resmen izin alıp 
memlekete dönmeden evvel de bukuyvvetin pasaportuyla Selanik’teki 
yerli cemiyetle temas kurmuştu. Açıktan açığa İstanbul’a geldiği zaman 
ise cemiyetin en kuvvetli adamı bulunuyordu. Büyük istikbali vardı. 
Sahip Molla Bey’le, o zaman çok sevimli ve zinde bir ihtiyar olan İs-
mail Molla Bey’le temas ederek burada da birkaç kollu genişçe bir teş-
kilat yapmıştı. Ben o zaman sizden biraz daha büyükçe idim. Dok-
tor Refik ile sık sık buluşurdum. Beni yetiştirmeye gayret ederdi. Bir 
taraftan bu cemiyet faaliyeti devam ederken diğer taraftan da Atiye 
ile aralarındaki aşk tazelenmişti alevlenmişti. Halit Bey’in evinde çok 
sık buluşurlardı. İsmail Molla Bey hayatta iken her şey yolunda gitti. 
Fakat o öldükten biraz sonra Behçet’in şüpheleri uyandı. Benim işit-
tiğime göre… Nitekim babasının ölümünden hemen biraz sonra ra-
kibinden kurtulmak için onu saraya jurnal etti ve nefyine sebep oldu. 
Bir kış gecesi Refik’i evinden alıp götürdüler. Galiba Yıldız’da istintâk 
sırasında üşüttü. Zaten zayıf adamdı. Şiddetli bir kan boşanması ile 
üçüncü günü öldü. Atiye Hanım’la Refik birbirleriyle buluştukları za-
man hep bu besteyi söylerlermiş Refik’in ölümünden biraz sonra Çırçır 
yangınında Behçet Bey’in konağı yanınca kurtarılan eşya arasındaki 
bir çekmecede Atiye kocasının jurnalini buldu. Ondan sonra Behçet’le 
bir daha konuşmadı. Ve birkaç ay içinde kahrından öldü. Benim Şe-
rife Hanım’dan işittiğime göre ölmeden biraz evvel kendi kendine Ma-
hur Beste’yi söylemiş. Hatta Behçet Bey de kapının önünden geçerken 
bunu duymuş. İçeriye girmiş, hâlâ Refik’i düşünüyor diye kıskançlı-
ğından kadının ağzına eliyle vurmuş…
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Bu hikâyeyi dinledikten sonra Şûrâ-yı Devlet azâ-yı sâbıkasından 
izzetlü Behçet Bey’e bir türlü eski gözle bakamadım; meclisinden 
elimden geldiği kadar kaçtım.

Tanpınar romanların haricinde “Günlüklerin Işığında 
Tanpınar’la Başbaşa” adlı çalışmasında İnci Enginün ve Zeynep 
Kerman tespitlerine göre “Mahur Beste”nin neden tamamlana-
madığı üzerine yorumlar mevcuttur:

Mahur Beste o muhteşem başlangıcına rağmen tamamlanamaz. 
Tefrikanın yarım bir cümleyle bitmesi, insana belki birkaç tefrika-
nın matbaada kaybolmuş olabileceğini düşündürtse de, onun ai-
leye yeni katılan fertlerin tarihçelerine duyduğu ihtiyaç yüzünden 
eseri tamamlayamadığını akla getirmektedir. Mamafih, eserin ya-
rım kalması üzerine Tanpınar romanını neden bitiremediğini oku-
yucusuna, orijinal bir şekilde açıklar. Romanının kahramanı “Beh-
çet Beyefendi’ye” yazdığı mektupta, kendi roman anlayışıyla ilgili iki 
önemli noktayı belirtir. Behçet Bey, bir koleksiyoncudur. Her şeyi 
biriktirir. Bir roman kahramanı olarak da kendisini anlatırken çev-
resindekileri, onların maceralarını da yazara nakletmiş ve âdeta bir 
insan koleksiyonu yapmıştır. Her birinin ayrı hikâyeleri olan bu in-
sanların seslerini yazar “orkestralayamamıştır.” Tanpınar Cumhuri-
yet döneminden başlayarak geriye doğru götürdüğü hikâyesini ta-
mamlayamadığı bu romanından sonra, bir daha kendi tanıdığı tarihî 
dönemlerin dışına çıkmaz. 35

Sonuca geçmeden “Mahur Beste”nin sonuna eklenmiş “Ma-
hur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup” adlı mektupta kurmaca 
yazarla (Ahmet Hamdi Tanpınar) Behçet Bey’in hesaplaşmalarına 
şahitlik ederiz. Behçet Bey, yazarın kendisini unuttuğunu, talihini 
yarıda bıraktığını ve kötü bir karakter olarak gösterdiğini dillendi-
rir. Romanın seyri, merkezde kendisi yer alması gerekirken kişilerin 
çokluğu üzerine eleştirileri yanında yazar mektubunda karakterin 
sorguladığı daha çoğu şeyin cevabını verir. Mektubun sonlarına 

35 Ahmet Hamdi Tanpınar, Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa, …s.49
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doğru Halit Bey’e, Nuri Bey’e, Talat Bey’e romanda neden gerek-
siz uzun uzadıya yer verdiği üzerine yazarı topa tutar. Yazar Beh-
cet Bey’in Talat Bey’i neden sevmediğini anlamadığını dillendi-
rir. Onun talihinden mi korkmaktadır? Ne zaman Talat Bey’den 
söz etse Behçet Bey başka şeylerle durumu geçiştirmeye çalışmak-
tadır. Bu bölüm “Mahur Beste”nin üç romanda yerinin belirlen-
mesi bakımından da önem arz eder. Bu bölüm buraya alalım:

Halit Bey ile Nuri Bey, Talât Bey’e hayatınızın hikâyesinde o ka-
dar yer vermeme de kızıyorsunuz. Talât Bey’i bilmem neden sevme-
diniz? Onun talihinden korktuğunuz için değil mi? Ne zaman on-
dan bahsedecek olsam elime sarıldınız, bana başka şeyler anlattınız. 
Hâlbuki “Mahur Beste” onundur. Siz, Behçet Bey, suyun başında bek-
lemeğe mecbursunuz. Yaradılış sizi sadece bir istek, bir susuzluk olarak 
yaratmış. Talât Bey öyle değil. O, yaşayan adamdı. Hatta hayata ör-
nek, moda veren adam. Meselesi bir şeyin yokluğu üzerinde kurulma-
mış. Talât Bey’in size benzediği hiçbir taraf yok. O, kırılmış adamdır. 
Siz mağlûpsunuz. Onun kaçacak, tutacak yeri var. Musikiye, sanata 
kaçtı. Sanatkârla patolojik tip arasındaki farkları bu kadar yakın-
dan gördükten sonra nasıl vazgeçebilirim? “Selim ile Cavide’nin aşk-
larında Talât Bey’in payı nedir? Onu taklit etmiyorlar ki...” Bir ba-
kıma doğru. Fakat bir noktayı unutuyorsunuz: Hepimizin üzerine 
gölgemiz düşen büyük duygu kuvvetini, yakından uzaktan toplanan 
bu tehlikeli mirası unutuyorsunuz. Taklit etmiyorlar, fakat tesiri al-
tındalar. Siz de biliyorsunuz ki dünkü hayatımızın en kuvvetli, ha-
yata en çok tesir eden tarafı musiki idi. Musiki başka kültürlerde ro-
manın, resmin, tiyatronun iştirakiyle yaptığı tesiri bizde tek başına, 
iyi kötü kendi hamlesiyle yapıyordu. Bir aile mirası hâlinde gelen böyle 
bir âmili nasıl ihmal edebilirdim? Talih belki biyolojik ırsiyete dahil 
değildir. Fakat muhit terbiyesiyle büsbütün alâkasız olduğunu ne siz, 
ne ben iddia edebiliriz. Onlar birbirlerini tanımadan, sevmeden önce 
“Mahur Beste”yi tanır, severlerdi. Biraz da kendilerinden önce doğan 
bu aşk hikâyesine göre şahsiyetlerini hazırlamışlardı. 36

36 Ahmet Hamdi Tanpınar, Mahur Beste, Dergâh Yayınları, İstanbul 20005, 
s.151-152
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Sonuç olarak şu söylenebilir. Tanpınar’ın 1944 yılında tef-
rika edilmiş ama bir türlü bitirilememiş ve yarım kalmış ilk ro-
manı “Mahur Beste” bir roman üçlemesinin de başlangıcı olacak-
tır. “Huzur” ve “Sahnenin Dışındakiler” adlı romanlarda hatta 
“Mahur Beste” romanından daha fazla izlek olarak okur önüne 
çıkan “Mahur Beste” Talat Bey’in eşi Fatma/Nurhayat Hanım’ın 
Mısırlı Binbaşı’na aşık olması üzerine bestelenmiş ve aynen aile 
kroniklerinde (Familienkronick) bir asır boyunca üç kuşağın tra-
jedisi nasıl anlatılırsa Talat Bey’e ait olan bu beste en başta Fatma/
Nurhayat hanımla kendi aşkına, sonra “Mahur Beste” romanında 
Behçet Bey ve Atiye hanımın aşkına; sonra “Huzur”da Nuranla 
Mümtaz’ın aşkına, hatta “Sahnenin Dışındakiler”de Cemal ile 
Sabiha’nın aşkına kadar koskoca bir ailenin trajik talihi, ırsi bir 
trajedisi olacaktır. Mahur beste bu Tanzimat ailesinin kuşak-
larca bütün hayatına girmiş, bu aileyi içinden idare etmiştir. Biz 
çalışmamızda bu kök-izleğin kaynağından vardığı ve hayatlarını 
yıktığı son aile efradına kadar sadece aşk ile onlara hayatı zelil 
kılmadığını, Mahur Beste’nin bir beste olarak içinde farklı güç-
ler de taşıdığını savunduk. “Mahur Beste” bu bağlamda sadece 
bir aileyi temelinde aşkı, ihaneti bulundurarak asırlarca yıkıma, 
hüzne, melankoliye, felakete, ayrılığa, ölüme sürüklemez. Hele 
de “Sahnenin Dışındakiler”in basılmamış el yazmalarında Muh-
lis beyin bilgileriyle mahur bestenin mucidi Talat beyin torunu 
Kudret beyin mahur besteyi alafranga bir musikiye dönüştürme 
meselesi üzerine geçen tartışmaya bakılacak olursa Tanpınar’da 
mahur bestenin bir uygarlaşma sorunu, Türkiye’nin batılılaşma 
sorununu, medeniyet değiştirme sorununu da ele aldığı söylene-
bilir. Talat beyin “Ben bu eseri (Mahur Besteyi A.S.) yazmakla 
hata ettim. Allah’tan başkasını sevmeğe hakkım yoktu. Hele te-
ganni etmeye asla olamazdı” sözlerini dillendiren ve yıkım aşama-
sında bir uygarlıkta hüznün doruklarında kaleme alınmış, melalin 
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başkenti bir eseri tüm bir zihniyet dünyası köklerinden arındıra-
rak, içinde sözünü ettiği, içerdiği kültür mirası, his coğrafyasın-
dan uzaklaştırıp kuru ve yapay bir alafranga musikisine bunu çe-
virmek, aranjmanını yapmak, neredeyse Dede Efendi’de bile bu 
derecede keskin bir melankolinin görülmeyeceği, imkânsız hüz-
nün insanı kuşattığı bir musikiyi çıkarmak oldukça güçtür. Ta-
lihi zebun bir iç medeniyet, bir iç uygarlık sorgulamasını, trajik 
his tarihini ve talihimizi, “bütün bir hayatımızı” da içinde taşı-
dığından bu güçtür. Mahur beste sadece bir musiki değildir ih-
tirasları yüzünden mustarip çiftlerin aşkın ve ölümün garip ve 
zalim terkibiyle, muzlim şiiriyle karşılaşmalarını bizlere gösterir. 
Mahur beste tehlikeli bir miras addedilecek bir kan sesidir. Ala-
turka musiki denilen bir tokmakla döve döve hazırlanan, garip 
bir halita olan kandır. Ezilmiş bir ırsiyettir. Her şeyin üstünde 
bir aşk türküsüdür. Kudret bey mahur besteyi alaturka ruhundan 
alafranga ruhuna aranje etmeye çalışsın Muhlis beyin de dillen-
dirdiği gibi “Alaturka mûsikîden yeni bir eser çıkarmak güçtür.” 
Muhlis bey alaturkanın alafrangaya aranjmanından yana değil, 
alaturka musikiyi bilmekten, onu sevmekten yanadır. Bu uygar-
lık olarak bizlere yeter.

Kaynakça
Okay, Orhan; Bir Hülya Adamının Romanı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2017.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Huzur, Dergâh Yayınları, İstanbul 2018.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Yahya Kemal, Dergâh Yayınları, İstanbul 2007.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Mahur Beste, Dergâh Yayınları, İstanbul 2018.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Sahnenin Dışındakiler, Dergâh Yayınları, İstan-

bul 2018.
Tanpınar, Ahmet Hamdi; Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Baş Başa. (Hazır-

layan İnci Enginün, Zeynep Kerman) Dergâh Yayınları, İstanbul 2020.





183

zaManın MOdernleşMeSİ  
Ve fenOMenOlOjİSİ: SaaTlerİ 

aYarlaMa enSTİTÜSÜ

Ergün Yıldırım* 1

Suret gölge, mana ise güneş-Mevlana-

Giriş

Ahmet Hamdi Tanpınar, bir edebiyat dehasıdır. Şiirden ro-
mana, hikâyeden denemeye kadar edebiyatın tüm alanlarında eser-
ler vermiş bir sanatçı. Üslup, dil ve sanat açısından sesini bulmuş 
bir yazardır. Edebiyat, onun çalışmalarında sadece edebiyat ola-
rak gerçekleşen bir eylem değildir. Edebiyat, aynı zamanda top-
lum meseleleri üzerinde duran, ona ayna tutan, onu tartışan ve 
onu sorgulayan bir düşünce, kurgu ve yazma alanadır. Kaleme 
aldığı romanları, şiirleri, hikâyeleri ve denemeleri bunu açıkça 
ortaya koymaktadır. Edebiyatın muhayyile kudreti, sanat ve dil 
boyutları önemli ölçüde özneldir. Edebiyatçının öznel varlığı 

* Prof. Dr., İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
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üslup kazandırır, sanatsal derinlik verir, muhayyileyi bereketlen-
dirir. Bu açıdan edebiyat yapmak önemli ölçüde özneldir. An-
cak edebiyat aynı zamanda toplumu anlatır, toplumdaki kişileri 
ele alır, toplumdaki dönüşümler üzerinde durur.

Edebiyatın toplumu işleme yönü Tanpınar’da çok yoğun-
dur. 19. Yüzyıl Türk Edebiyat Tarihi adlı çalışması, Osmanlı-Türk 
modernleşmesinin cemiyet yönüne ayna tutan en önemli metin-
lerin başında gelir. Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü roman-
larıda bu açıdan oldukça önemlidir. Sosyolojik açıdan bakarsak, 
Tanpınar cemiyetin modernleşme pratiklerini toplum bilinciyle 
yorumlayan bir araştırmacı ve sanatçıdır. Sadece şu ifadesi bile 
bunu anlamaya yetmektedir: “Her devrin ve yaşayışın kendisine 
göre bir insan tasarrufu vardır ki, bütün bir zihniyeti ve inkârı güç 
realiteleri ifade eder. Şoför kelimesi bunların düpedüz en mede-
nisi, en latifi, en iyisi ve en cemiyetlisidir”(Tanpınar; 2018:138). 
Tanpınar, “devrin” ve “yaşayışın” insan üzerindeki tasarrufuna 
dikkat çeker. Devir ve yaşayış toplu halde yaşayarak zamana ve 
pratiklere döner. Yani sosyolojik bağlamda meydana gelen özel-
liklerdir. Bunlar insanı etkileyen unsurlardır. Şoför, bir insan te-
zahürüdür. Bu insan tezahürü modern zamanların en medeni ve 
en toplumsalıdır. Bu yaklaşım George Simmel’in yabancı, ma-
ceracı ve cimri tiplemelerine getirdiği sosyolojik yorumlara çok 
yakın durur(Simmel, 2008: 179 ve 186). Simmel’in doğrudan 
sosyolojiyle anlattığı toplum tiplerini, Tanpınar da edebiyatla 
anlatmaktadır. Sonuçta ikisinde de anlatılan toplumsalın tipidir.

Tanpınar, Türk toplumunun modernleşmesini edebiyat 
aracılığıyla anlatan nadir şahsiyetlerden biridir. Modernleşme-
nin yönelimlerini, mazi ile irtibatlarını ve çatışmalarını göz-
lemler. Sadece gözlemlemekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli yo-
rumlar yapar. Münevver tutumuyla da yol göstermeye çalışır. 
Geleneğin önemini edebiyat kimliğiyle sosyolojik ve kültürel 



zamanın modernleşmeSi ve fenomenolojiSi: Saatleri aYarlama enStitüSü

185

açıdan gündeme getirir. Bunlar arasında zaman çok önemli bir 
tema/meseledir. Zaman, toplumların ritmini gösterir. Toplum-
ların kültürel varlığıyla bütünleşen gün, şafak, gece, tan, vakit-
leri gösterir. Zaman, Tanpınar’ın yaşadığı ve düşüncelerini ede-
biyat eserleriyle ortaya koyduğu dönemde modernleşmektedir. 
Modern zaman bilinci ve modern zaman kültürü yayılmakta-
dır. Buna karşın pre-modern, mazi ve geçmiş zaman ile anılan 
geleneğin zamanı ise dönüşmekte ve reddilmektedir. Tanpınar, 
bu kavşakta sorunu derinden hisseden bir düşünür ve sanatçı-
dır. Bu nedenle zamanın modernleşme ve gelenekle ilişkilerini 
de sanatıyla tartışmaktadır.

Tanpınar, zaman meselesinde Bergson’dan etkilenmektedir 
(Tanpınar, 2017: 315-321). Bu bahsi ayrı bir çalışmada ele almayı 
düşünüyoruz. Çünkü burada Tanpınar’da zamanın modernleş-
mesine yaklaşımı ve bunun fenomenolojik boyutları üzerinde 
durmak istiyoruz. Elbette Tanpınar’ı, fenomenolojinin filozof-
ları olan Husserl ve Heidegger’in izleyicisi olduğu veya onlardan 
yararlanarak zamanı ele aldığı gibi bir düşünce de ileri sürmü-
yoruz. Ancak Tanpınar’ın zaman ile ilgili inşa ettiği metinlerin 
fenomenoloji açısından önem taşıdığını düşünüyoruz. Nitekim 
zaman ve anlam arasındaki ilişki üzerine çok fazla durduğunu ve 
bu konuyu önemsediğini görüyoruz. Yine gündelik yaşamdaki 
pratiklerin ve şeylerin anlam oluşturmadaki etkilerine dikkat çek-
mesi de başka önemli bir fenomenoloji konusudur. Öznelerara-
sılığı ifade eden metinleri, nesne ve özne mesafesini aşan söylem 
arayışı da bu hususta önemlidir. Tanpınar, edebiyat ve sosyoloji 
kesişimindi(edebiyat sosyolojisi) yaptığı çeşitli analizler, tasvirler 
ve yorumlarla fenomenolojik bir bakış açısı ortaya koymaktadır.

Tanpınar, doğurgan metinler kaleme almış bir edebiyat de-
hasıdır. Bu nedenle metinlerini farklı yaklaşımlarla yorumlayabi-
liyoruz. Bu da Tanpınar’ın toplumu analiz eden metinlerinden 
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yararlanarak farklı açılımlara kanatlanmamıza imkân vermekte-
dir. Ayrıca, Tanpınar düşüncesini canlı tutmaya ve Türkiye’den 
dünya düşünce çevrelerine katkı sağlayacak konuşmalar yapma-
mıza da yardımcı olmaktadır.

Bu çalışmada Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ro-
manından yararlanarak modernleşme ve gelenek arasındaki ge-
rilimi zaman mefhumu üzerinden giderek anlamaya çalışıyoruz. 
Türkiye’de bir edebiyatçı düşünürün yine Türkiye’de gelişen ve 
inşa edilen zamanın kültürel ve sosyolojik boyutlarına ilişkin 
yaklaşımlarını ortaya koymak önem taşımaktadır. Türkiye’de 
fert ve cemiyet nasıl bir sosyolojik ve antropolojik zaman dö-
nüşümüne uğramaktadır? Tanpınar, bunu nasıl “anlamakta” ve 
anlamlandırmaktadır? Tanpınar özelinde Türkiye’de münevver-
ler, modern zaman pratikleri ve dünya görüşü hakkında nasıl bir 
yaklaşım ortaya koymaktadırlar? Araştırmamız bu soruların pe-
şinde gitmektedir.

Zaman, anlam ve fenomenoloji

Zamanın fenomenolojisini yapan en önemli düşünür-
lerin başında Heidegger gelir. Varlık ve Zaman eseri nere-
deyse tamamen buna ayrılmış bir metindir. Filozofların ünlü 
“varlık nedir” sorusunu, o “varlığın anlamı nedir” şekline so-
kar. Varlık sorununu tamamen fenomenoloji bağlamına taşır 
(Heidegger,2008:4-5). Varlık anlamdır; Olmak anlamlı hale 
gelmektir(Steahler, 2019: 125).

Peki varlığın anlamını oluşturan şey gerçekten de nedir? He-
idegger, bunu zaman diye cevaplar (Heidegger,2008: 18). Varlık, 
anlamını zaman içinde kurarak gösterir. Zaman, varlığın anla-
mını kuran temel zemindir. Varlık anlayışının ufkudur. Varlığın 
anlamı zamandan hareketle keşfedilir (Heidegger, 2008,18). 
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Çünkü varlığın anlamı zamandır; ancak zaman anlam, anlam da 
zamandır. Zaman ve anlam eşittir. Varlığın varlığı burada gizlidir.

Zaman, varlığın anlamıyla kurulduğu ve açığa çıkarıldığı te-
meldir. Varlığın anlamının ne olduğu sorusu, zaman ile beraber 
cevaplanır. Burada zaman, anlam ve varlık arasında önemli bir 
etkileşim vardır. Fenomenoloji tam da budur. Zaman meselesi 
varlık ve anlam etrafında yorumlanır.

Zaman, fenomenolojik açıdan özel içsel zaman, yaşanmış tec-
rübelerle oluşan öznel uzam zaman, özneler-arası nesnel zaman 
gibi çoğul özellikler taşır(Schultz, 2018:188). Çoğul zamanlar 
insan hayatında ortaya çıkmakta. Zaman, farklı insan halleri ve 
düzeyleriyle farklı kırılmalarla çeşitli yansımalara dönüşmekte. Be-
şeri bilincimize çoğul biçimde yansır. Bilincimiz zamanın farklı 
yansımalarıyla onun en temelinde, hakikatte bir olan varlığını 
çoğul algılar. Bu nedenle sosyolojik ve kültürel zaman çoğuldur.

Bütün Batı felsefe tarihi özne ve nesne düalizmi üzerinde de-
belenir. Felsefe, buna göre tanımlanır. Fenomenoloji, bunun ye-
rine öznelerarasılık yaklaşımını benimser. Özne-nesne ayrımına 
son verir. Artık bu ayırım, kendini gösteren dünya ve hep dünyayla 
ilişkili olan bilinç tarafından aşılmaktadır(Safranski,2008: 132).

Fenomenoloji teorisinde, varlığın nesnelerdeki görünüşü 
önemlidir. Görünüş, arkasında aranandan daha aşağı bir yerde 
konumlanmaz. Fenomenoloji de kurgu ve tasarım değildir. “Sak-
lananları azaltma” ve onları “ görmeye bırakarak açığa çıkarma” 
araştırmasıdır. Fenomen üzerinde konuşmak ve kurgu yapmak 
yerine onun kendisini açmasına, göstermesine, arz etmesine ve 
ortaya koymasına izin vermek lazım(Safranski, 2008: 132 ve 
229). Anlam, insanın tutunabileceği bir şeydir. Tanrı, evrensel 
yasa, ahlak kuralları böyledir. Varlık ve Zamanda, varlığın anlamı 
araştırılır. Bulunan cevapta varlığın anlamının zaman olduğudur. 
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Varlık ve Zaman’ın yazarı Heidegger’e göre varlığın anlamı za-
mandır, ama zaman da bir anlam vermez(Safranski, 2008:225 
ve 228). Büyük bir bozgun ve büyük bir itiraf ! Bunu konuşmak 
şimdilik bir kenarda kalsın!

Modern zaman, artık farklı bir şekilde ortaya çıkar. Feno-
menoloji yönteminin kurucusu Husserl, bunu anlatmaya çalı-
şır. Moderniteyle zaman değişmez bir biçimde hep tekrarlana-
rak oluşur ve nesnel zaman “saat” olarak ortaya çıkar(Zahavi, 
2018:137). Nesnel zaman, kendisini belli bir alet ile ortaya ko-
yar. Modernite bu mekanik aleti sadece icat etmemiştir. Aynı za-
manda onu anlamdan soyarak çıplak bir nesnelliğe çevirmiştir. 
Zaman, anlamdan soyunarak ruhsuz haliyle ardışık, ilerleyen, 
mekanik, nesnel ve sekülerdir.

Tanpınar, zaman üzerinde yoğun bir şekilde duran düşünce 
adamı. Edebiyatında zaman çok temel bir meseledir. Hem top-
lum, hem modernite, hem de gelenek meselesidir. Bursa’da Za-
man şiiri ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü gibi eserleri zamanın bo-
zulan, dönüşen ve mazide kutsal olan ruhunu anlatır. Zamanın 
anlam ve eşya ile olan ilişkisine ayna tutar. Edebiyatla toplum-
sal varlığın zaman içindeki anlam oluşumlarını gözler. Bu açıdan 
çalışmalarını fenomelojiyle yorumlamamıza imkan verir. Feno-
menolojik sosyoloji yapmaya çağırır bizi.

Tanpınar, SEA’da insanın eşyalarla kurduğu ilişkilerin feno-
menolojini yapar. Tasvirlerinde benliğimiz ile eşyalarımız ara-
sında sıkı bir ilişki olduğunu gösterir. Eşyalar, sadece eşya değil-
dir. Eşyaların bizim benliğimizi, karakterimizi, alışkanlığımızı ve 
ıstıraplarımızı yansıtır. Eşyalar ile insan bilinci arasında derin bir 
etkileşim vardır. Eşyalar, özne-nesne etkileşimiyle (zaman üzerin-
den) bir anlam ile varlığa gelirler.

“İddia edebilirim ki…eski bir şapkadan ve ayakkabıdan sahibi-
nin bütün huyunu, alışkanlıklarını, hayatındaki aksaklıkları, hatta 
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ıstıraplarının çeşidini görmek mümkündür. Hizmetçilerimize hemen 
evimize gelir gelmez bir kat elbise, bir iki eski gömlek, boyunbağı, 
hiç olmazsa ayakkabılarımızdan birini hediye etmemizin hikmeti 
de bu olsa gerek. Bizi hiç tanımayan bu insan birden bire elbisemi-
zin içine girdiği, kunduramızla yürüdüğü için, adeta onun gizli zoru 
ile bize yaklaşır, farkına olmadan bizim itiyat ve düşüncelerimizi 
benimser”(Tanpınar;2018 16).

İnsan, varlıklar dünyasıyla nesnellik(şeyleri kendisini yok sa-
yarak anlamaya çalışmak) ilişkisini aşarak ilişkiler kuruyor. Oysa 
insan ile nesne arasında, öznelerarasılık ilişkisi geçerlidir. İnsan, 
bu ilişkiler içinde insan olur. Ne nesneler karşısında pasif ne de 
nesneler onun karşısında pasif. Anlam buradan doğar. Anlam, 
zamanın özneler arasılığından meydana gelendir. Paragrafta gös-
terildiği gibi elbise sadece elbise nesnesi değildir. Elbise, bizimle 
bir özne olarak ilişki kurar. Elbise, fiziki nesne olmanın ötesinde 
anlam taşıyan bir şeydir.

Fenomenolojinin bilinç ve nesne arasındaki ilişkiyi açıkla-
yan yaklaşımı, burada karşımıza çıkıyor. Eşya ile bilinç arasında 
düşünümsel bir ilişki vardır. Nesnenin “görüye” gelmesi söz ko-
nusudur. Bilincin katılımı, bilincin akışı ve “görü” ile meydana 
gelen durum... İnsandaki bilincin nesneye olan yönelimselliği 
ile(Staehler, 2019: 42) birlikte eşya da anlam kazanır. İnsan bi-
lincinden bağımsız bir eşya, bir var oluş mümkün değildir.

SAE’de mekanik saatin adı Mübarek’tir. Mübarek, zaman 
ile kurulan ilişkinin pre-modernliği anlatılır. Başka bir ifadeyle 
zaman, “geleneğin zamanı” içinde oluşur. Geleneğin zamanında 
anlam meydana gelir. Oysa modern zaman nesnel, kronolojik 
ve matematikseldir. Özneden bağımsız ve özerk bir fiziki uzam 
olarak gelişir. Bu zamanın anlamından bahsetmek de zor. İnsan 
onunla kozmik, anlamsal ve kutsal bir ilişki kuramaz. Bundan 
dolayı Heidegger, varlığın anlamı zamanda oluşur ama zamanın 
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anlamı yoktur der. Çünkü Heidegger’in bilinci moderndir. Mo-
dern düşünceyle çalışan, bakan, yorumlayan bir bilinç. Bu bilinçte 
zxamanın anlamı yoktur. Bu nedenle Heidegger, o muazzam fel-
sefe projesini adeta boşa kürek çekerek zamanın anlamı yoktur 
diyor. Varlığın anlamı sorusu da cevapsız kalıyor.

Romanın kahramanı Hayri İrdal, Mübarek dışında bir de 
masa saatinden bahseder. Bu saatin uhrevi olmayıp tam aksine 
laik olduğunu söyler. Radyonun sahnede yer almasıyla beraber 
birinci gruptaki saatlerin artık terk edildiğini gözler. Üçüncü saat 
ise İrdal’in babasının kolundaki saattir. Pusulalı, takvimli, kıble 
gösteren, alaturka ve alafranga bütün zamanları sayan “acaip bir 
saat”. Böylece üç saat biçiminden üç zaman biçimi doğuyor. Uh-
revi zaman, laik zaman ve nizamsız zaman. Toplumda da üç za-
manın rekabeti ve uyumsuzlukları yaşanır.

Tanpınar, SAE’de zaman(lar)ın anlamını göstermeye çalışır. 
Aslında gelenek zamanının anlamını göstermenin gayretindedir. 
Bunun için de modern zaman anlamının doğuşuna dikkat çeker. 
Zamanın, eşyaların, bilincin ve anlamın etkileşiminde varlığa ge-
len modernlik ve gelenek ilişkilerine yoğunlaşır. Aslında düaliz-
min peşinde de değildir. Daha çok geleneğin anlamının, modern 
(zaman) anlam karşısında yaşadıkları değişmeleri ve kopuşları ele 
alır. Yine modernleşme değişmeleriyle doğan zamanın berabe-
rinde getirdiği kaotikleri ifşa eder. Zamanların ve bunlara eşlik 
eden anlamların çatışması ve ucube hale gelmesi üzerinde durur. 
Bunları Türkiye’nin modern zaman bilinci içinde işler. Dolayı-
sıyla modernleşmenin Türkiye’deki fenomenolojik yapısına za-
man çerçevesinde önemli açıklamalar getirir. Edebiyat, modern-
leşen zamanla hesaplaşmanın bir sanatına dönüşür.
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Geleneğin zamanı ve anlamı

Gelenek anlamlı bir rutindir. Gelenekte zaman ve uzam 
muhtevasız değildir. Rutinin anlamı alışkanlıklarda ve saygıda 
ortaya çıkar. Ritüeller, çeşitli zorlayıcı pratikleri getirseler de in-
sanları rahatlatırlar (Giddens, 1994:96). Ritüeller, gelenekte an-
lam taşıyan çok önemli performanslardır. İnancın anlamını ey-
lemlerle gösterirler, canlandırırlar, pekiştirirler.

Geleneksel toplumlarda zamanı ölçen çeşitli formlar mev-
cuttu. Fakat bütün bu ölçüler zamanı hesap etmeye çalışırken, 
zamanı mekana bağlardı. Zaman, kesinlikten uzak ve değişkendi. 
Günün tarihi, içinde gerçekleştiği topluma ve bölgeye göre belir-
lenirdi. Ne zaman, “nerede” ile bağlantılıydı. Yine zaman doğal 
olaylarla ilişkili bir şekilde tanımlanırdı. Örneğin güneşin gün 
ve gece döngüsüne göre zaman açıklanırdı. Güneş doğarken, gü-
neş tepedeyken, güneş batarken, zifiri karanlıkta iken gibi ifade-
ler bütün ilişkilerde yaygındı.

Geleneksel toplumlarda zaman, Ahmet Haşim’in Müslü-
man Saati adlı denemesinde anlattığı gibi kutsallıkla, metafizikle 
ve doğa üstü alanla ilişkilidir. İkindi vakti, yatsı namazı sonrası, 
Kurban bayramının hemen öncesi gibi ifadeler gündelik hayat 
içinde kullanılır ve bunlar bize zamanın toplum hayatında kut-
salla olan ilişkisini anlatır. Zamanın geleneksel toplumlardaki 
sosyolojik durumunu gösterir.

Gelenek, aslında zamanın çok farklı bir tarzını yansıtır. Bu 
düşüncede mazi bugünü ve geleceği yorumlamanın önemli bir 
yoludur. Modernlik ise geçmişe yönelimle tanımlar geleneği. Bu 
da hem geriye dönüş hem de modernliğe karşı çıkmak biçiminde 
algılanır. Modernlik için geçmiş, hem gelecekten hem de şimdiki 
zamandan apayrı, kendi başına var özerk olan olgudur(Giddens, 
1994: 96). Modernite geçmiş ile alakasızdır, onun dışında ve 
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hatta ona karşıdır. Zaman, ilerleme halindedir. Geçmiş aşılmış-
tır. Oysa gelenekte mazi, şimdi ve gelecek arasında bir hiyerarşi 
söz konusu değil.

SAE’de, Muvakkit Nuri Efendi, geleneğin saatini(zamanını) 
temsil eden bir şahsiyettir. Müslümanlar beş vakit namazı, rama-
zanlarda iftar ve sahuru, her türlü ibadeti saate göre yaparlar. Bu 
nedenle Müslüman şehirlerde adım başı muvakkithaneler vardı. 
Müslümanlar, saatlerini besmeleyle ve dua ederek ayarlardı. “Saat 
sesi bu yüzden onlar için şadırvanlardaki su sesleri gibi hemen 
hemen iç âleme, büyük ve ebedi inançların sesiydi. Onun kendi-
sine mahsus, hayatın her iki buudunda genişleyen hassaları vardı. 
Bir taraftan bugününüzü ve vazifelerinizi tayin eder, öbür taraf-
tan da peşinde koştuğunuz ebedi saadeti, onun lekesiz ve arıza-
sız yollarını açardı”(Tanpınar;2018: 25)

Nuri Efendi, saati bir insan gibi değerlendiriyor. Eşyaya an-
lam üzerinden yaklaşıyor. Bundan dolayı insandaki kalp, beyin, 
ayak, biçare, hastalık, gibi özellikleri saat için de kullanıyor. Sos-
yolojik açıdan oldukça dikkat çekici olan ise toplumla saat ara-
sında da ilişki kurmasıdır(Tanpınar,2018: 33-34). Tanpınar’ın 
tam da cemiyet felsefesi dediği tutum ortaya çıkıyor. Toplum 
felsefesi, toplumun dayandığı anlamdır, değerdir, ilkedir. Top-
lumun fenomenolojisidir.

“Maden, kendiliğinden ayar kabul etmez. İnsan da böyledir. Sa-
lah, iyilik, Hakkın bize lütufla bakışı sayesinde olur. Saat de böyledir”. 
Nuri Efendi de saat sevgisi bir nevi ahlaktı: “Bozuk bir saate, bir has-
taya, bir muhtaca bakar gibi bakmağa alış!” ve Nuri Efendi hakika-
ten öyle yapardı”(32).

Tanpınar, romanda gelenekteki zaman ve anlam arasındaki 
ilişkiyi Mübarek ile göstermeye çalışır. Mübarek, başlı başına bir 
faildir. Nesne olmayı aşar. Aslında özne ve nesne ötesine geçer. 
Fenomenolojinin öznelerarasılık dediği şey gerçekleşir.
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“…ben bu saatin düşmanı olmuştum. Halbuki güzel saatti. Kendi 
halinde, hiç kimsenin haline karışmadan, kervanını kaybetmiş bir 
mekkare gibi başı boş, dalgın dalgın bir yürüyüşü vardı. Hangi tak-
vimle hareket eder, hangi senenin peşinde koşar, neleri beklemek için 
birdenbire günlerce durur, sonra ağır, tok, etrafı dolduran sesiyle hangi 
gizli ve mühim vak’ayı birden bire ilan eder? Bunu hiç bilmezdik. 
Çünkü bu bağımsız saat ne ayar, ne ıslah ne de tamir kabul ederdi. 
O başını almış giden, insanlardan tecerrüt halinde yaşayan hususi 
bir zamandı. Bazen durup dururken üst üste çalmağa başlardı. Ba-
zen durup dururken üst üste çalmağa başlardı. Sonra aylarca yalnız 
rakkasının gidiş gelişiyle kalırdı. Annem onun bu ihtiyari hallerini 
hiç iyiye yormazdı. Ona göre bu saat ya bir evliya idi, yahut da onu 
iyi saatte olsunlar çarpmıştı. Bilhassa İbrahim Bey’in vefat ettiği gece, 
belki de hemen hemen aynı sularda, haftalardır işlemeyen saatin bir-
den bire en derin sesiyle vurmağa başlamasından sonra bu korku he-
pimizin içine yerleşti. Annem o günden sonra ayaklı saatimizden hep 
Mübarek diye bahsetti. Bütün dindarlığına rağmen daha beşeri düşü-
nen babam ise ona Menhus adını koymuştu. Menhus veya Mübarek 
bu saat çocukluğumun bir tarafını zapt etmiştir” (Tanpınar, 2018: 28)

Saat ve insan ilişkisi Mübarek adıyla sembolleşen bir saat 
nesnesi üzerinden anlatılıyor. Saat, Mübarek olmuştur. Meka-
nik, seküler ve nesnel olan modern zaman nesnesi, burada tam 
tersine mübarektir, yani kutsaldır. Böylece saat, metafiziğe uza-
nan ve sıradan bir eşya olmaktan çıkan bir nitelik kazanır. Tran-
sandantal bir zaman mefhumu ile karşılaşıyoruz. Yine Mübarek, 
salt bir nesne değil, öznedir. İnsanları etkiler. Onların benlikle-
rine sızar. Mekanik bir tarzda çalışmaya da terstir. Bazen olmadık 
biçimde durması ve durduk yere birden çalışması bunu gösterir.

Saat, artık bir nesnel mekanik alet olmanın ötesinde bir an-
lama yerleşir. Saat, modern zaman için nesnel gerçekliktir. Fiziki, 
mekanik ve matematiksel nesnelliktir. Modernitenin zamanı içinde 
oluşan varlık “anlamsız”dır. Bundan dolayı Weber ve Berger gibi 
sosyologlar anlamsızlık meselesinden bahsederler. Anlamsızlık 
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meslesi doğar sosyolojide. Aslında Hegel ve Marx da yabancılaşma 
diyecekler buna. Ancak Saatleri Ayarlama Enstitüsünde ise gelene-
ğin anlamsal zamanıyla karşılaşırız. Mehmet Nuri Efendi ve onun 
söylemleri bunu anlatır. İnsan ve nesne ilişkisinde anlam vardır.

Tanpınar, geleneğin içinde yetişen saatçi Nuri Efendi için 
içtimaiyatçıdır(Tanpınar: 2018: 33) der. Çünkü Nuri Efendi, 
toplumu zaman içinde anlatan biridir. Sadece saatin nesnel ger-
çekliği olan mekaniği ile ilgilenmiyor. Saati, bir nesne olmanın 
ötesinde değerlendiriyor. Onu içinde olduğu zamanın toplum-
sal değerler dünyasıyla beraber değerlendiriyor. Saati duygularla 
beraber yorumluyor. Geleneğin inanışları, duyguları ve anlam-
larıyla birlikte ele alıyor. Saat, geleneğin sosyal anlam dünyası 
içinde bir varlığa dönüşüyor. İnsanlar da onunla anlamlı olan 
bir varlık olarak ilişki kuruyor. Ona anlam kattıkları gibi ondan 
anlam da alıyorlar. Düşünümsel ilişki gerçekleşiyor. Fail, ne salt 
nesne ne de salt öznedir. Saat de bir öznedir. İnsanlar da ilişkisi 
de öznelerarasılığı ifade eder.

Mübarek, bir duyumsal nesne değildir. Anlamlı olan bir var-
lıktır. Geleneğin içinde oluştuğu için geleneğin anlamı ile varlığa 
gelmiştir. Gelenek bilincinin eşyaya akışı ile birlikte saat mübarek 
olmuştur. Mübarek’in İngiltere’den getirilen bir saat olduğu ve 
daha sonra geleneğin değerleriyle bezenerek dönüştürüldüğünü 
düşünürsek daha anlamlı bir hikâye ile karşılaşırız. Türkiye’nin 
geleneksel mirası içinde modern zaman dönüşerek yerlileşiyor. 
İngiliz saati, İngiliz ve modern olmaktan çıkarak Türkleşiyor, 
Müslümanlaşıyor. Modernlik, yerlileşiyor, Türkleşiyor ve Müs-
lümanlaşıyor. Mazinin, modernleşme ile süren “şimdiyi” etkile-
yerek devam etmesi…

Fenomenolojinin babası Husserl, fenomenolojiyi nesneyi ko-
nuşturmak diye tanımlar. Nesne benliği çağırır(Staehler, 2019: 
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45). Tanpınar da bunu yapar. Mübarek, farklı eylemleriyle ken-
disini açar ve konuşur. Eşyalar, modern zamana konuşur. Konu-
şan eşyalarla beraber anlamlar ifşa olur. Ancak modern bilincin 
bundan kopuşu, bununla ilişki kurması ve onunla yeniden bir 
ilişki üretmesi gülünç bir hale gelir.

Zamanın toplumsallığı: Sosyal hayat ve saat

Tanpınar ile Proust’un zamanı yorumlama biçimleri aynı(Aydın, 
122-123) değildir. Proust’un zamanı bireysel bir biyografi üze-
rinden gider, psikanalizcidir. Tanpınar ise zamanın Batı dışında 
gelişen(gelenek içinde) ve modernlik içinde süren değişimini anla-
tır. Yine zamanı toplumsal bir bağlamda ele alır. Mazi ya da şimdi 
içindeki zaman çok sosyolojiktir. Mahalle, aile ve kuşak sosyolo-
jilerinde tezahür eder. Nesnede(Mübarek) bile tezahür ederken 
yine bir kolektif kültüre(geleneğin sosyolojisine) karşılık gelir.

SAE’de Halit İrdal’in çocukluğu Abdülhamit döneminde 
geçer. İrdal, bu dönemde(zamanda) neşesiz bir cemiyet hayatı 
olduğunu söyler. Bunun asık suratlı Padişahtan kaynaklandığını 
ileri sürer. Neşesizlik, padişahtan halka ve halktan da etrafa yayı-
larak eşyaya sirayet etmiştir. Hayatında vapur düdüklerinin acı, 
hüzünlü ve keskinliği vardır. Oysa daha sonra tramvay sesleri ve 
vapur düdüklerinin neşesi bunun yerine geçer. Aslında “zaman” 
acı, neşe, hüzün ve sevinç gibi anlamlarla tanımlanır. Zaman bir 
sosyal anlam muhtevasına sahiptir. Sübjektif sosyolojik anlam-
lar ya da duygu sosyolojisi de diyebiliriz buna.

Toplumdaki bilinç, eşyalara da akar. Romanda saatin döne-
min ve sahibinin yaşantısından etkilenmesi üzerine yapılan tas-
virler bunu göstermektedir. Saat örneğinde zamanın ve nesne-
nin failliği anlatılır.
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“Saatler de öyledir. Sahiplerinin mizaçlarındaki ağırlığa, canı tez-
liğe, evlilik hayatlarına ve siyasi akidelerine göre yürüyüşlerini ister is-
temez değiştirirler. Bilhassa bizim gibi üst üste inkılaplar yapmış, türlü 
zümreleri ve nesilleri geride bırakarak, dolu dizgin ilerlemiş bir cemi-
yette bu sonuncusuna, yani az çok siyasi şekline rastlamak gayet tabiidir. 
Bu siyasi akideler ise çok defa şu veya bu sebeple gizlenen şeylerdir…İşte 
bu gizlenmelerin, mizaç ve inanç ayrılıklarının kendilerini bilhassa 
gösterdikleri yer saatlerimizdir. Sahibinin en mahrem dostu olan, bi-
leğinde nabzının atışına arkadaşlık eden, göğsünün üstünde bütün 
heyecanlarını paylaşan…gün dediğimiz zaman bütününü onunla be-
raber bütün olup bittisiyle yaşayan saat, ister istemez sahibine temessül 
eder, onun gibi yaşamağa ve düşünmeğe alışır”(Tanpınar;2018:15)

Zaman, saat ile sembolleşiyor. Aslında bize dost olan, nab-
zımızla birleşen, sahibine temessül eden, onunla yaşamaya ve dü-
şünmeye alışan zamandır. Zamanla insan arasında ikili bir ilişki 
var: İnsanın içinde yaşadığı ve kendisinden etkilendiği zaman, bir 
de insanın içinde yaşayan ve insana alışan zaman. Yani bir yan-
dan insanın uyduğu, peşinde koştuğu ve benimsediği bir ilişki 
olarak zaman var olur. Modern zaman modern insanı, modern 
toplumu ve modern hayatı beraberinde getirir. İnsan ve toplum-
lar bunun bir parçası haline gelirler. O nedenle yeniliğin, icadın 
ve sinema gibi yeni meşgalelerin peşine düşerler.

İkinci ilişki ise insan bu zamanı kendisine uydurur. Hayri 
İrdal, iki zaman arasında gelip giden biridir. Hem geleneğin za-
manında büyümüş ve onun bilincini taşıyor hem de yeni aile ve 
yeni çevre ile modern zamanın içindedir. Ancak modern zama-
nın içinde ayakta kalması, iş sahibi olması ve insan yerine konma-
sına rağmen geleneğin zamanından kopamaz. Bundan dolayı hu-
zursuzdur. Aslında sahici olan bir şahsiyettir. Oysa Halit Ayarcı, 
tam tersine baştan başa modern zamanların adamıdır. Yeniye ina-
nır, icat peşinde koşar, irade ve kudret ile her şeyi değiştirebileceği 
duygusuna sahiptir. Hayri İrdal ve Halit Ayarcı, iki zaman tipini 
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üzerinde taşıyan insanlar olduğu kadar iki anlam tipini de temsil 
eder. Geleneğin anlamı ve modernliğin anlamı. Modernleşmenin 
Türk toplumunda meydana getirdiği iki insan tipi.

Tanpınar, Hayri İrdal ile hayata karşı kanaatkâr, uyumlu ve 
sahici olan bir zihniyetin insanını anlatır. Adeta geleneğin tasav-
vuftaki zahit veya derviş tipinin modern zamanlara düşen ka-
rakteridir. Geleneğin bu insanı, yok olup gitmemiştir. Varlığını 
sürdürmeye devam eder. Çünkü Tanpınar’a göre mazi geçmişte 
kalmış, olmuş bitmiş bir zaman değildir. Bergson’un maziyi gü-
nümüze akıp gelen bir zaman olarak gören yaklaşımına uygun 
bir şekilde o da Halit İrdal üzerinden bunu anlatır.

Modernleşme, zaman ve anlamsızlaşma

Modernite, dünya ölçeğinde kullanılan yeni bir takvim ge-
liştirir ve zamanı standart hale getirir. Zaman, uzamdan kopa-
rak bütün bölgeler ve toplumlar için (Giddens, 1994:23) “tek 
zaman”a dönüşür. Hatta geçmiş bile tek bir evrensel geçmiş olarak 
kodlanır. Uzam, yerden ayrılır. Haritacılıktaki modern yaklaşım-
larla birlikte mahalli/yöresel olarak algılanan tüm mekânlar stan-
dartlaşır. Mekân yeniden yapılanır. Zaman standartlaşınca anlam-
dan kopar ve bu da “zamanın boşaltılması” na yol açar(Giddens, 
1994:24 ve 26).

Türk modernleşmesi, geleneğin anlamla doldurduğu “za-
manı boşaltarak” bir çok sorunun doğmasına neden olmaktadır. 
SAE’de, Hayri İrdal’in karısı olan Pakize, modernliğe ve onun 
pratiklerine hayrandır. Modernliğin yaşantı dünyasında doğma-
mıştır, ama modernliğin yaşantısına imrenmektedir. Tanpınar tas-
vir ediyor: “Modern kadındı. Sinemayı seviyordu. Kainata beyaz 
perdeden bakıyordu. Binaenaleyh onun gözü ile ben de değişe-
cek, sinema olacaktım”(Tanpınar,2018: 281).
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Pakize, modern sosyete hayatına imrenen ve hayran kalan 
biridir. Ona ulaşmanın emelindedir. Süslenir, hayaller kurar, par-
tiler düzenler. Sinema olmak! Sinema, modernliğin yaşantı dün-
yasında doğan bir “nesne durumu”dur. Pakize, artık bu nesneye 
akar. Bilinciyle bu nesnede var olmak ister. Sinema bir varlık ise, 
aynı zamanda bir anlamdır. Bu anlam, artık modern zamanın 
içinden yükseliyor. Fakat Pakize, benliği ile varlık olmadığı için 
anlam da olamaz. O nedenle iğreti tutumlarıyla tezahür eder. 
Hayri İrdal’in baldızları da öyledir. Onlar da artist olmanın pe-
şinde koşarlar. Sesleriyle modern müziği taklide çalışırlar. As-
lında modern müziği de anlamazlar, klasik müziği(geleneksel 
müzik) de. Bir anlam içinde olan varlıklar değiller. Ama bu iki 
müzik âlemi arasında dolaşıp dururlar. Yani iki anlam arasında 
bocalarlar. Bir parti gecesinde caz çalarken zeybek oynamaları 
da bunu gösterir.

“Caz alabildiğine bir zeybek tutturmuştu. Ve kızım biraz evvel 
baldızımın marifet gösterdiği yerde, yani salonun ortasında, karşı-
sında Van Humbert, dünyanın en garip en akıl almaz zeybeğini oy-
nuyordu. Etraf sadece göz olmuş onlara bakıyordu. Biz de bir müddet 
van Humbert’in havada acemi acemi sarkan kollarına, yere indikten 
sonra güçlükle kalkan dizlerine baktık”(Tanpınar,2018:346).

Caz ve Zeyrek’in bir birine karışması zamanlar arasılığın ve 
anlamlar arasılığın kaotik durumunu gösterir. Müzik, anlam ile 
meydana gelen en önemli eylemlerden biridir. Caz ve Zeyrek iki 
ayrı zamanın ve iki ayrı anlamın varlıklarıdır. Bunları birbirine 
karıştıran varlıklar anlam bulamazlar, bu nedenle de varlık ola-
mazlar. Bütün yaşananları modern zamanın adeta icatçısı olan 
Halit Ayarcı, “süratli terakki” (Tanpınar, 2018: 346) olarak görür.

Süratli terakki, anlamı kaosa sürükleyen bir değişme biçi-
mini anlatmaktadır. Türk modernleşmesi de hızlıdır. İnkılap-
lar bunu gösterir. Bundan dolayı varlık anlam kazanarak varlık 
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haline gelemiyor. Doktor Ramiz, Halit Ayarcı, Pakize, Halit 
İrdal’in baldızları gibi karakterlerin çoğu anlam kazanarak var-
lık haline gelemeyen varlıklardır.

Halit Ayarcı, “ayarcı”dır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü fikrinin 
mucididir. Toplumu zaman aracılığıyla düzenleme(ayarlama) gay-
retiyle yanıp tutuşmaktadır. Zamanı nesnel ve kurumsal bir şekilde 
algılamaktadır. Maddi, uzamsal ve matematiksel zamana inan-
maktadır. Bir modern zaman tipidir. Fransız düşünür Foucault’un 
iktidar teorisiyle bunu açıklamak mümkündür. Toplumu zaman 
bağlamında düzenleyen, kontrol eden, disipline eden ve gözetle-
yen bir aktördür. Saatleri Ayarlama Enstitüsü adındaki kelimeler 
Foucault’un iktidar üzerinde anlattığı modern toplumla birleşir: 
Saat, ayarlama ve enstitü. Yani zaman, düzenleme ve kurumsal-
laşma. Zaman düzenlenen, standardize edilen, kontrol edilen, 
kurumlar haline getirilendir. Böylece zaman bir iktidar aygıtına 
dönüşür. İnsanların yaşama ritimlerini ve benliklerini disipline 
edip standartlaştıran bir teknolojidir. C. Chaplin’in “Modern 
Zamanlar” filmi de bunu anlatır.

Romanda anlam ve varoluş ilişkisini pozitivizm ve psikana-
liz bağlamında da gözlemliyoruz. Modernlik, yeni bir bireyin ve 
toplumun var oluşuna davettir. Türk toplumu da modernleşir-
ken yeni bir anlam etrafında var olmaya çalışır. Psikanaliz ve po-
zitivizm de modern anlamı üretmeye gayret gösteren adaylardır.

Olmak, varlık olmaktır; bu da anlamdır. Oysa psikanaliz ve 
pozitivizm birer ideolojidir. Olmayan ve anlam taşımayan var-
lığa karşılık gelirler. Olmayan varlığın anlamları olmaya adaydır-
lar. Olmayan toplum!..Olan toplumun benliğinden, inancından 
ve karakterinden kopan bir arayış…

Romanda Doktor Ramiz, Avrupa’da eğitim görmüş ve psi-
kanalizle her şeyi çözebileceğine inanan bir şahsiyettir. Viyana’da 
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doktorasını yaparak Türkiye’ye döndüğünden beri yalnız yaşıyor, 
memleketin hiçbir şeyini beğenmiyor. Ona göre toplumun zih-
niyeti eskidir, kendisine ve yeni gençlere imkân vermiyor. Dok-
tor Ramiz devam eder: “ Beni burada hiç sevmezler… O kadar 
eski metotla çalışıyorlar ki…Zaten yerim değil. Mecburi hizmet 
müddetimi geçiriyorum”(Tanpınar,2018:103). Doktor Ramiz 
için psikanaliz, bilimsel bir yöntem olmanın ötesinde bir ma-
naya gelmektedir. Bilim yerine inançtır, ideolojidir. Bundan do-
layı bütün hastalıkları çözecek tek yoldur. Bu nedenle adeta ta-
rikat işlevi görür. Doktor Ramiz’in Hayri İrdal’dan rüya görme 
talebi bunu çarpıcı bir biçimde ortaya koyar:

“Sizden hastalığınıza daha uygun rüyalar görmenizi istiyorum. 
Anladınız mı? …Babanızı rüyanızda kendi çehresiyle gördünüz mü 
iş değişir, her şey düzelir…Size bu hafta görmeniz gereken rüyaların 
listesini veriyorum.

Ve elime bir kağıt parçası uzattı.
-Doktor, isteyerek rüya görülür mü hiç? Reçeteyle rüya…İmkansız.
-Bu müspet bir ilimdir, dostum! Burada itiraz olmaz! ”(Tanpı-

nar, 2018:118).

Görülecek rüyaların listesini vermek, bilimin olgusal reali-
teyi dikkate almadan mutlak bir hüküm olarak ortaya çıkması-
dır. Çözümü realiteye bakmadan kutsal bir bilgi gibi dayatmaya 
çalışmasıdır. Daha çok olgusal gerçeklikleri dikkate almadan on-
ları düzelteceğine inanan ideolojik bilinç tutumudur. Psikana-
liz, bir ideolojik bilinç işlevi görür. Psikanaliz ile pozitivizm ara-
sında büyük bir benzerlik vardır. Çünkü pozitivizm de bilime 
inanç gibi yapışır. Onunla hayatı baştan başa yeniden düzenle-
meye çalışır. Bilim, bütün meselelerin çözümüdür. Türkiye’de 
modernleşmesinin en önemli felsefesi pozitivizmdir. Toplum, 
pozitivizme dayanarak modernleştirmek istenir. Bilim, bütün 
meselelerle başa çıkmanın yoludur. Toplumun yeni “mürşidi”dir, 
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yani aydınlatma öznesidir. Fakirlik, cehalet, geri kalmışlık gibi 
tüm meseleler, bilimle çözüme ulaşır!

SAE’de de bu bilim anlayışı psikanaliz üzerinden işlenir. Bi-
limin bir ideolojiye ve ütopyaya dönüştüğü anlatılır. Hasta olma-
dığı halde akıl hastahanesine atılan Hayri İrdal, psikanaliz tara-
fından tedavi edilmeye çalışılır. Ancak işin ironik tarafı, aslında 
hasta olan Hayri İrdal değil, psikanaliz ile hastayı tedavi edece-
ğini düşünen Doktor Ramiz’dir. Doktor Ramiz, psikanaliz ile 
Hayri İrdal’in bütün geçmişini, değerlerini, hafızasını kurcalar. 
Aslında kurcalanan bir toplumun hafızasıdır. Kurcalayan ise bi-
limden öte bilim ideolojisidir. Bilim ideolojisidir, çünkü psika-
nalize ”Bu müsbet bir bilimdir, dostum! Burada itiraz olmaz” de-
niyor. Yani psikanaliz, itiraz edilemeyecek ve mutlak bir biçimde 
teslim olunacak bir bilim olarak görülmektedir.

Türk modernleşmesinde peşinde koşulan bilim ile okunan 
hafıza, din, tarih ve gelenek de buna benzer. Pozitivist bilim fel-
sefesiyle bakıldığı için geçmiş, tarih ve gelenek ile oluşan toplum-
sal hafıza ret edilir. Çünkü bütün bunlar mevcut sorunların kay-
nağı olarak görülmektedir. Psikanaliz ve pozitivizm ne kadar da 
yakınlaşıyorlar birbirine! İkisi de geçmişe bakıyor, geçmişi bu-
günkü meselelerin kaynağı görüyor. Psikanaliz, Türk modern-
leşmesine pozitivizmle okunarak sorunları çözecek ve toplumu 
kurtaracak bir ideoloji olarak algılanıyor.

Psikanaliz, meselelerin kaynağı geçmiştir diyerek geçmişi 
kurcalar ve geçmişte olumsuzluklar arar. Hastayı iyileştirmek için 
de geçmişte yanlış olduğu varsayılan kötüleri hafızada atmaya ça-
lışır. Bir bakıma bireyin hafızası üzerinde operasyonlarda bulu-
nur. Pozitivizmde de mazi aşılmıştır. Mazi geri, karanlık, hurafe, 
metafizik ve karanlıktır. Moderniteye geçmek için bütün bun-
lardan kurtulmak gerekir. Toplumsal hafıza geri ve yaşanan kö-
tünün geçmiş kaynaklarını içinde barındırır. Bundan dolayı ret 
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edilir. Tarih reddiyeciliği bunun en bariz örneğidir. Osmanlı ve 
Selçuklu yok sayılır. Din ret edilir; bundan dolayı Osmanlı ve 
Selçuklu tecrübeleriyle ete kemiğe bürünen dini semboller, dini 
kurumlar ve dini pratikler tasfiye edilir. Bu açıdan da Türk mo-
dernleşmesi bir pozitivist psikanalizimdir. İnsan yerine toplu-
mun bilinçaltı dünyasına yoğunlaşılır. Kaybedilen savaşlar, Batı 
karşısında tutunamamak, sanayi inkılabını gerçekleştirememek, 
cihan devletini kaybetmek gibi bütün olumsuzlukların kökenine 
gidilir. Bir sosyolojik psikanaliz yapılır. Sonuçta da Osmanlı bü-
yük bir psikanalizden geçirilerek cumhuriyet ideali çerçevesinde 
bir modernlik icat edilir.

Toplum, ideolojiye uydurulmaya çalışılır. İdeoloji, modern-
liktir. Özelde de pozitivizmdir. Psikanalizin Türk toplumunda 
gördüğü işlev de budur. Hayri İrdal, hasta olmadığı halde psika-
naliz için hasta görülür. Hasta için bilim değil, bilim için hasta 
icat edilir. Fenomenolojik açıdan, modern varlığın anlamını po-
zitivizm ve psikanaliz beraber kurmak ister. Modern zaman bu 
bilim ideolojileriyle varlığı anlamlandırmaya çalışır.

Ayarsız modernlik: Bozuk saat, bozuk işleyen zamandır

SAE’de saat ve zaman arasında akış vardır. İkisi iç içe geç-
miştir. Saat, zamanı sembolleştirir. Böylece geçişler, etkileşim-
ler ve akışlar temelinde bir modernlik ve zaman ilişkisi ele alı-
nıyor. Geleneğin zamanından modernliğin zamanına geçerken 
hem kopuşlar hem de akışlar yaşanmaktadır. Nitekim cumhu-
riyet döneminin ailesi, modern kadınlar ve modern cemiyetler 
“Mübarekten” tamamen kopamazlar. Mübarekle ilişkilerini sür-
dürmeye devam ederler. Yine Zeybek oynarlar. Yine İstprizma 
Cemiyeti ile ruh çağırma seansları düzenlerler. Seyyid Lütfullah 
Bey’in metafizik âlemlere yaptığı seyahatler, evlilikler ve ilişkiler 
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sona ermiştir, ancak ruhlarla etkileşim yine de devam eder. Hem 
de bunlar İstanbul’un en modern çevresi olan sosyete içinde ger-
çekleşir. Fakat ne Zeybek Zeybek olarak oynanmakta ne de ruh 
çağırma seansları artık eski ruhlarla iletişim kurma anlamını ta-
şımaktadır.

Türk modernliği içinde geleneğin zaman ve anlamlarını ta-
şırken, Batılı anlamlar ve zamanlarla kurulmaya çalışılır. Türk 
modernliğinin bütün yenilik ve geçmişten kopma çabalarına 
rağmen yine de geçmiş onun peşini bırakmaz. Mazinin anlamı 
şimdinin anlamına akar yer yer. Tanpınar, Bergson’un zaman dü-
şüncesine bağlı kalarak mazinin aktığını şimdi ve geleceği etki-
lemeye devam ettiğini(Bergson,2017:93 ve 98) de işler burada. 
Zeybek’in oynanmaya devam etmesi ve İstprizma Cemiyetinin 
ortaya çıkması da bunu göstermektedir.

Modernleşme ile beraber zaman da anlamsal değişime uğ-
rar. Nitekim SAE’de anlatıldığı gibi, Meşrutiyetten sonra “ayar-
sız saatler” çoğalmaya başlar. Nuri Efendi bunlar karşısında çi-
leden çıkar. “Ona göre işlemeyen, kırılmış, bozulmuş bir saat 
hastalanmış insana benzerdi. Tabiatında mazurdu. Fakat ayar-
sız bir saatin hiçbir mazereti yoktu. O bir içtimai cürüm, kor-
kunç bir günahtı. İnsanları iğfal etmek, onlara vakitlerini israf 
ettirmek suretiyle hak yolundan ayırmak için şeytanın başvur-
duğu çarelerden biri de Nuri Efendiye göre şüphesiz ayarsız 
saatlerdi!”(Tanpınar, 2018:35).

Hayri İrdal, Halit Ayarcı ve Doktor Ramiz şehir turundayken, 
İstanbul meydanlarındaki saatlerin bozuk çalıştığını görüyorlar. 
Beyazıt meydanındaki, Eminönü’ndeki ve hatta Kadıköy’deki sa-
atler, “ayarsız saatler”dir. Şehirdeki saatlerin hiç biri birbirini tut-
muyor (Tanpınar,2018:197). Saatlerin bozuk çalışması ve her bi-
rinin zamanı farklı göstermesi bir “zaman ayarsızlığını” anlatıyor. 
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Bir bakıma modernite ile gelen zamanın işleyiş biçimindeki ayar-
sızlığı ifade eder. Aslında ayarsız saatler, ayarsız modernliği sem-
bolleştirir. Modernleşme, zaman bağlamında harmonisi olmayan 
bir ritimde yürümektedir.

Halit Ayarcı, bu “ayarsız saatler” meselesini tamamen nesnel 
algılıyor. Çünkü modern bilinçle bakıyor. Bundan dolayı bu du-
rumu düzeltmek istiyor. Bunun için de saatlere ayar verecek Sa-
atleri Ayarlama Enstitüsünü kuruyor. Saatin nesnel bir biçimde 
çalışmasını ve çalışma hayatının buna bağlı bir biçimde dakik 
ve verimli geçecek şekilde düzenlenmesini arzuluyor. SAE, Türk 
modernleşmesinin içinde kurulduğu bu nesnel zamanın inşasını 
anlatır. Toplum, modern zamanın bilinç ve pratiğine alıştırıla-
caktır. Aslında alıştırılmak istenen modern zaman bilincinin ika-
mesidir. Yeni toplum, yeni bir ritme dayanacaktır.

SAE, ismiyle bile çok şeyi anlatıyor. Zamanın modernleşme 
ile beraber Türk toplumundaki anlamını anlatan bir boyutu gös-
teriyor. Saatler, ayarlama ve enstitü gibi üç kavramdan meydana 
geliyor. Bahsettiğimiz geleneksel zamandan kopuşla beraber yeni 
zaman geçilmekte ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Zaman yanlış 
işliyor. Ruhu yoktur, akortsuz. Bundan dolayı İstanbul’un bir 
çok yerinde saatler yanlış gösteriyor. Yanlış giden toplumsal za-
man bilincinin akortsuzluğudur, anlamsızlığıdır. Bu zaman bi-
lincinde insanın davranışları da akortsuzdur, toplum da akort-
suzdur. Anlamsal bütünlüğü olmayan bir zaman içindeki sosyal 
hayat da biçimsizliklerle doludur. Bundan dolayı romandaki kah-
ramanlar Caz ile Zeybek oynamaya kalkarlar. Psikanalize kurta-
rıcı diye yapışırlar, icatlarla her şeyi kurtarmanın peşine düşer-
ler. Garip ve anlamsız kurumlar üretmenin hayaline kapılırlar.

Ayarlanmak istenen akortsuz zamandır. Akortsuz modern-
liğin belli kurumlarla düzene sokma çabasıdır. Dönemin devleti 
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de zaten birçok kurum ihdas eder. Halk Evleri, Köy Enstitüleri, 
Kız Enstitüleri, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Gazi Terbiye Ens-
titüsü…Bütün bu kurumların inşası, Halit Ayarcı’nın yenilikçi 
ve icat ihtirasını andırıyor. Toplumu akort etmek, z,amanı dü-
zenlemek, zamanın toplumsal bilincindeki ritmi yeniden inşa 
etmek, zamanı zapt-ı rapt altına almak…

Bahsettiğimiz bu kurumlar da modernleşmeyle bozulan, sarsı-
lan, kopuşlar yaşayan bir toplumsal varlığı “ayarlama enstitüleri”dir. 
Başlarında olan insanlar da Hayri Ayarcı gibi ihtiraslı, kurtarıcı 
ve yenilik peşinde koşarlar. Bu açıdan bakılınca SAE, Türk mo-
dernliğinin zaman tasavvurunda yaşadığı akortsuzluğa karşı de-
rin bir eleştiridir. Modernleşmenin bütünüyle maziyi ve onun za-
manını ret ederek sürdürülmesine karşı bir meydan okumadır. 
Modern zaman, hayatımızı istila eden bir kültürdür. Mazi, akıp 
gelen ve etkilemeye devam eden bir süredir. Türkler modern-
leşirken maziyi ve onun kurumlarını yıkarak yerlerine yenisini 
kurmakla başarılı bir değişmeyi gerçekleştiremezler. Bu nedenle 
mazi ile sağlıklı bir ilişki kurulmalıdır.

Romanda geleneğin toplumsal dünyası başlangıçta, bir ma-
halle formunda anlatılır. Seyyid Lütfullah, Nuri Efendi, Artisti 
Efendi gibi tiplerle bu toplum şekillenir. İlgileri, zihniyet dün-
yaları ve mahlale merkezli yaşamları ile modernitenin toplum 
tahayyülünden farklılaşırlar. Abdüsselam Bey, büyük aile ba-
bası, akrabaları etrafına toplayan ve koruyan kişiliği, yardım se-
ver tutumu ve kocaman eviyle birkaç aileyi birlikte yaşatan biri-
dir. Nuri Efendi, saatçi. Saat mesleğine bir iş diye değil, bir hayat 
ve anlam diye bakar. Seyyid Lütfullah, dünyanın ötesiyle, meta-
fizikle ilişkilidir. Periler, cinler ile haşir neşirdir. “Maddeye ru-
hen tasarruf etmek” isteyen adamdır. Seyydi Lutfullah, maddi 
ve bilimsel zahmetler çekmeden bir cinle, bir periyle , bir büyü 
ile hazineye ulaşmak emelindedir. Aristidi Efendi ise eczacıdır. 
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O laboratuvarda çalışır. Kimyasallarla ve bilimle altına varmak 
ister. Bir gün bu çalışmalarından dolayı da laboratuvarı ateş alır 
ve bütün dükkanı yanar. Aslında birbirinden oldukça farklı gö-
züken bu iki karakterler temelde birbirine çok benziyorlar. Aris-
tidi Efendi de bilime bilim olarak değil, simya olarak yaklaşıyor. 
Bilimle ruhani dünyaya hükmetmenin peşindedir. Metafizik ve 
fizik dünyasının iç içe geçerek yaşandığı zamanın tipleridirler.

Romanın ikinci faslında ise modern zaman arayışında teza-
hür eden modern tiplerle karşılaşırız. Doktor Ramiz, bilimi kur-
tarıcı gören bir pozitivisttir. Psikanaliz alanında doktora yapma-
sına rağmen psikanalizi bir kurtuluş ideoloji görür. Halit Ayarcı, 
icat adamı, kudret adamı, yenilik adamı. Tam modern bir tip. Pa-
kize, modernliğe tutkuyla yönelen, eğlence ve zevke düşkün biri. 
Adeta emek vermeden, hazır kalıp ve zevk üzerinden modernlikle 
ilişki kurma gayretinde olan bir toplumu anlatır. Halit İrdal, arafın 
adamı. Benliğinin farkında değil. Sıradan bir insan. Biraz mongol, 
biraz tesadüf. Daha çok sahih ve samimi. Modernlik ve gelenek 
arasında kalmış bir şahsiyet. Ya da bu aralıkta kalarak iki dünyayı 
birden seyreden iddiasız, kudretsiz, beklentisiz, ihtirassız bir adam. 
Mazinin modernitede akan varlığı. Bir modern zaman dervişi.

Geleneksel toplum ve modernleşen toplum tipler üzerin-
den de etkileci bir şekilde temsil edilir. Tipler, salt bireysellik te-
melinde var olmazlar. Daha çok sosyolojiktirler. Ya da sosyolo-
jik gerçekelikleri ve değişmeleri temsil eden kolektif varlıklardır. 
Weber’in ve Simmel’in tiplerle yorumladıkları toplumu, Tanpı-
nar da benzerini yapıyor.

Sonuç

Tanpınar, SAE adlı romanında Türkiye’nin modernleşme-
sini zaman ile yorumlar. Bir bakıma zamanın modernleşme-
siyle toplumsal hayatta meydana gelen sorunları, Türk toplumu 
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örneğinde değerlendirir. Zaman ve anlamın toplum ilişkilerin-
deki etkileşimlerine dikkat çeker. Modern zamanın anlamdan 
yoksun niteliğini göstermeye çalışır. Bunu doğrudan anlatmak 
yerine, geleneğin zamanındaki anlamı göstererek yapmaya çalı-
şır. Kuşaklar, dönemler ve aileler üzerinde modernleşen zama-
nın anlamını ifşa eder. Halit İrdal karakteriyle yeni zaman(asri 
zamanlar) bilincinin kaotik pratiklerini anlatır. Halit İrdal’ın eşi 
Pakize, Doktor Ramiz ve Halit Ayarcı etrafında dönen tutkular, 
pratikler ve arayışlar zamanın modernleşmesiyle beraber ortaya 
çıkan anlamın veya anlamsızlığın tezahürlerini eleştirir. Belki de 
daha çok bir türlü oluşmayan anlam ve yaşanan kaotik anlamı 
göstermeye çalışır.

Zaman, bir toplumsal bilincin ritmidir. Türk toplumsal bi-
linci, modernleşme ile beraber ritim dönüşümleri yaşıyor. Ancak 
bu dönüşümde ciddi sarsılmalar ve kopuşlar ortaya çıkıyor. Bun-
lar da insanın ruhunu ve toplumsal pratiklerini ciddi şekilde et-
kiliyor. Ayarsız saatler misali ayarsız ruhlar doğuyor. Milleti mil-
let yapan ruhsal temeller sarsılıyor.

Tanpınar’ın eşya ve insan arasındaki ilişkilerin ürettiği an-
lamın, zaman içinde bir hafıza oluşturduğundan bahsetmesi 
onu bir sosyolog yapmaz mı? Hem de gündelik hayatın sosyo-
lojisini yapan bir sosyolog! Tekrarlamakta fayda var: Tanpınar, 
Türk toplumunun modernleşmeyle beraber gündelik hayatı-
nın değişimini zaman üzerinden anlatıyor. Zamanın gelenek-
ten modernliğe geçerken saat sembolüyle nasıl bir anlam dönü-
şümüne uğradığına dikkat çekiyor. Bu açıdan bir fenomenoloji 
yapıyor. Sosyolojik fenomenoloji… Çünkü eğlence, tipler, dav-
ranışlar, psikanaliz, cemiyetler, kurumlar insanların gündelik ha-
yatları içinde yaşadıkları zamanlardır. Bu zamanlar yeni modern 
anlam içinde oluşmaya başlar. Fakat mazideki zaman istenmese 
de akmaya devam eder.
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Edebiyat mı sosyoloji yapıyor, sosyoloji mi edebiyat metin-
lerini sosyolojiye dönüştürüyor? Aslında ikisi de mümkündür. 
Tanpınar, SAE romanıyla bir toplumu anlatıyor. Modernlik ve 
zaman ilişkisinin sosyal hayatta, kuşaklar arasında ve toplumsal 
pratiklerdeki tezahürlerini ele alıyor. Bu açıdan toplum olayla-
rını romanla anlatan bir şahsiyettir. Sosyologlar, büyük bir ede-
biyatçının metinleştirdiği toplumsal anlatıyı görmezden gele-
mezler. Özellikle bu edebiyat, toplumun kendisini şiir, roman, 
hikâye ve dil ile anlatmasına imkan veriyorsa. Tanpınar da Türk 
modernleşmesinin kuruluş ve toplumsallaşma dönemlerinde ya-
şayan ve bunu edebiyatına konu edinen bir yazardır. Toplum da 
Tanpınar’ın muhayyilesinde ve üslubunda kendisini yansıtıyor. 
Edebiyatın, kurgunun ve sanatçının bütün sübjektifliğine rağmen 
yine de toplumsal gerçeklikler bir biçimde kendisini yansıtmaya 
devam ederler. Özellikle fert kadar cemiyeti de önemseyen an-
latı ve sanatçılarda bu daha da mümkün olmaktadır.
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edeBİYaT Ve felSefe İlİSkİSıne aHMeT 
HaMdİ TanPınar’dan PenCere açMak: 

SaaTlerİ aYarlaMa enSTİTÜSÜ* 1

Muhammet Enes Kala** 2

Giriş: Abes, Aşma, Arayış ve Şahitlik

Tek tür felsefe yapma biçimi yoktur. Felsefe yapma tarzla-
rından bahsedilebiliriz. Bu çerçevede mahsûsatı eksene alan bir 
tür felsefe imkânı vardır. Buradan felsefe-bilim-teknolojiye ula-
şabiliriz. Ancak felsefe buraya hapsedilmemelidir. Onun dışında 
aklın kendisi üzerinde işlediği yani mâkulât eksenli bir tür fel-
sefe yapma tarzı da söz konusudur. Burada mantık, matematik 
ve formel felsefe bizi karşılar. Bunun dışında vahiy eksenli felsefe 

* Bu çalışma “Edebiyat Eserlerinde Felsefe” adlı yüksek lisans dersinin ve-
riminin bir hülasasıdır. Yorum ve değerlendirmeleriyle sürece kıymetli 
katkıda bulunan öğrencilerimin makalede emekleri vardır. Bu vesileyle 
Betül Cansu Dişçioğlu, Beyza Aslan, Buket Doğan, Emine Göksu Se-
fer, Fatma Buse Civan, Hafize Çetin, Hanife Hilal Kalem, Mehtap Te-
miz ve Merve 3. Tekgül’e teşekkür ederim.

** Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bi-
limleri Fakültesi, Felsefe Bölümü, mekala@ybu.edu.tr Orcid No: 0000-
0002-3857-470X
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yapma imkânımız da vardır. Burada metafizik ve dinin felsefe ile 
anlaşılmasını ümit ederiz. Bunlar dışında hissiyat ve tahayyül ek-
senli bir felsefe yapma imkânı da vardır ki burada sanat ve edebi-
yatın felsefe ile irtibatını kurabiliriz. Felsefeyi sadece bilim mer-
kezli düşünmek onu sınırlandırmak ve ondan neşet edebilecek 
fikir ve açılım enerjisini hapsetmek demektir. Bazen üzerinde 
düşündüğümüz meselelere farklı yerlerden çözüm önerileri bu-
labiliriz. O çözümü felsefeden bekliyorsak onun farklı yapılma 
biçimlerine kendimizi kapatmamamız gerekir. Çalışmamızda 
felsefe yapma imkânlarından dördüncüsü üzerinden ilerlemeye 
çalışacağız. Konu edindiğimiz Tanpınar’ın sadece romanlarıyla 
kendimizi sınırlandırmak koşuluyla üçüncü bir Tanpınar tasav-
vuruna sahip olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu sınırlı ve güç ta-
savvurda Tanpınar, her şeyden önce keşkelerinin arasından bize 
bakan, yitik medeniyetin muhafızı olarak görünür. Çalışma-
mızda bu tasavvurdan neşet edebilecek bir Tanpınar profilinin 
izleri de sürülmüş olacaktır.

Abes/saçma, varoluş felsefesinin merkezi kavramlarının ba-
şında gelmektedir. Abesten inanca açılan birbirine taban tabana 
zıt iki kapı vardır. Bu kapılardan birisini teistler, diğerini ise ate-
istler açar. Abesi, iman şövalyesi olan ile olmayan ayrımını ve-
ren bir eşik olarak anlayan Kierkegaard’ın karşısına onu, Tan-
rıya rağmen insanı konumlandırmaya imkân sağlayan bir zemin 
olarak anlayan Albert Camus çıkar. Kierkegaard için saçma, akla 
rağmen iman ile sıçranan varoluş hamlesidir. Albert Camus ise 
Kierkegaard’ın bir sıçrayışa işaret eden saçma kavramını, Tanrı 
yaratımı olan hayatın bir tür tezahür biçimi olarak anlar. Saçma, 
Camus’a göre normal şartlar altında insanın tüm faaliyetlerine 
sinmiştir, ondan kurtuluş olmasa da insan, ona karşı bir tür 
tepki/isyan geliştirilebilir. Bu ise insanın, Tanrı yaratımı olan ve 
hazır olarak insanın karşısına çıkan tüm serencama isyan etmesi 



ahmet hamdi tanpınar’dan penCere açmak: Saatleri aYarlama enStitüSü

211

ve insanın mümkün bir serüveni farklı bir mecrada da olsa yeni 
bir kurguyla yeniden inşa etmesi hamledir. Bu hamlede insanın 
varoluşu kendisini saçmaya rağmen ortaya koyar. Yeni hamlede 
Tanrının sebep olduğu saçma karşısında insanın saçmaya karşı 
direnişi açığa çıkar.

Kuşkusuz abes/saçma kavramları varoluş felsefesinde iki cephe 
tarafından tüketilmiş değildir. Onu birbirine zıt şekilde teist ve 
ateist cephelerinin ortak kavramı görmekle birlikte, Tanpınar’ın 
abes kelimesine bambaşka bir perspektif ve içeriklendirmeyle 
işaret ettiğine değinebiliriz. Bu durum kuşkusuz abes kelime-
sini varoluşçulukta teist ve ateist kategorilerinden başka bir çiz-
giye de taşımış olur. Tanpınar’ın abes kelimesiyle vurguda bu-
lunduğu husus kendisini mizah ve ironiyle seslendirir. İki arada 
bir-deredelikte ama gerçeklikten koparılmış ikircikli bir yaşama 
mahkûm olmuş bir toplumun trajedisi, kendisini abes yaşam 
pratikleriyle ele verir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı işte 
tam da böylesi bir abes hayatı kendisine konu edinir. (Kaplan, 
1962:1-4) Berna Moran, iki medeniyette kökleşememe haliyle 
ne yaptığını bilememe durumunun romanda saçmayı ortaya çı-
kardığına işaret eder. (Moran, 1978:48-49) Burada toplumun 
yaşamakta olduğu bir buhran ile tecrübe edilen ikircilikle bir 
medeniyetten öbürüne geçme ve bulunduğu durumu bir türlü 
içselleştirememe sorunu kendisini gösterir. Eskiyi tamamen atıp 
yeniye sarılma veya yeniden kendini mahrum bırakıp geçmişle 
avunma şeklinde görülen birbirinden koparılmış tavırların sos-
yal pratiklerde saçma olarak idrak edileceğine mezkûr eserde mi-
zahi ve ironik bir vurgu yapılır. Söz konusu buhranı Tanpınar bir 
yazısında şöyle dile getirir: “Bizi değiştirecek şeylere karşı ne bir 
mukavemet gösterebiliyoruz ne de ona tamamıyla teslim olabili-
yoruz. Sanki varlık ve tarih cevherimizi kaybetmişiz; bir kıymet 
buhranı içindeyiz. Hiçbirini büyük manasında kendimize ilâve 
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etmeden her şeyi kabul ediyor ve her kabul ettiğimizi zihnimizin 
bir köşesinde adeta kilit altında saklıyoruz.” (Tanpınar, 2017:39)

Ahmet Hamdi Tanpınar, sosyal eşikte farklı tezahürlerini 
anlatmaya çalıştığı saçmanın aşılabileceğine duyduğu inancı kay-
betmez. Onu aşabilmenin imkânı ve yolu, çağa karşı yeni bir öz-
güven inşa etmek, geçmiş ve şimdiyle samimi şekilde maddi ve 
manevi değerler muvacehesinde hesaplaşabilmektir. Hesaplaşı-
lamadığı takdirde Tanpınar için adeta saçma binasının taşıyıcı 
kolonları olan bu ikiliğin “köklü bir atılışla ve bir sentezle aşıl-
madığı her yerde kültür yokluğuyla, taklitle, içi boşalmış bir dün-
yayla ve bu dünyanın insanlarıyla karşılaşmak” mümkün hale ge-
lecektir. (Hilav, Notlar) Ahmet Hamdi Tanpınar, yeni, dolgun ve 
anlamlı bir hayat imkânının, sadece geçmişe, geçmişin değerle-
rine dönüşle veya tam tersi istikamette sadece yeninin yüzeyinde 
kalan bayağı bir mukallitlikle değil, özellikle ekonomik ve sos-
yal şartların köklü bir değişime uğratılmasıyla söz konusu ola-
bileceğine inanır. Bununla birlikte söz konusu kapsayıcı ve sağ-
lam hayatın, ancak manevî dünyanın ve kültürün, eski ve yeni 
unsurları kapsayan güçlü bir senteze ulaştırılmasıyla bir yaşam 
küresi haline gelebileceği kanaatini taşır. Bu, Tanpınar’ın, üze-
rinde önemle durduğu ve çeşitli şekillerde dile getirdiği “aşma” 
fikriyle irtibatlıdır. Yani bu çerçevede o, ister ekonomik ve sos-
yal hayatta, ister fert ve kültür dünyasında olsun, gerçek yenili-
ğin, ancak eskiye dayanarak, onu bir taraftan olumsuzlayıp diğer 
taraftan ise içinde eriterek yüksek bir düzeye çıkarması şartıyla, 
yani diyalektik bir süreçle gerçekleşebileceğine işaret etmiş olur. 
(Hilav, Notlar) Aşabilmek için hayatı göremeyen ve yeterince 
güçlü şekilde anlamlandıramayan redd-i miras tavrıyla kör gele-
nekçiliğin reddinin düşünülmesi gerekir.

Bu durumu Tanpınar, Huzur adlı romanının farklı yerle-
rinde şöyle dile getirir: “Hepsi bir medeniyet çöküntüsünün 
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yetimleridir. Bu insanlara yeni hayat şekilleri hazırlamadan ev-
vel, onlara hayata tahammül etme kudretini veren eskileri boz-
mak neye yarar? Büyük ihtilaller bunu çok tecrübe etti. Netice 
olarak insanı çıplak bırakmaktan başka bir işe yaramadı. Bı-
rak ki her yerde, en zengin ve müreffeh cemaatlerde bile, hayat 
bir yığın artıklarla, yarı yolda kalmışlarla doludur.”(Tanpınar, 
2014:204) Tanpınar, içtimai alışkanlık kalıpları olan sosyal 
pratiklerin yerine onların çözdükleri sorunları daha iyi şekilde 
çözecek ve dahası toplum tarafından içselleştirilmeye matuf 
olan yenilerini ikame etmeden reddedilmesini yararsız ve za-
rarlı görür. Aynı eserin bir başka yerinde ise şunları söyletir: 
“Amcanın mahkemesinin uzamasıyla bu vatan üzerindeki tarihi 
haklarımızın, kız kardeşinin evlenmemesiyle Süleymaniye’de 
okunan sabah ezanının ve Müslüman bir babadan doğmanı-
zın, paranızı dolandıran emlak tellalıyla iç çehremizi yapan kıy-
metlerin, bizi biz yapan büyük realitelerin ilgisi nedir? Bun-
lar sonu cemiyete dayanan realiteler olsa bile, bizi kendimizi 
inkâra değil, şartları değiştirmeye götürmelidir.”(Tanpınar, 
2014:47) Hasbi şekilde hem geçmişle hem de yeninin sathi-
liğiyle hesaplaşma ve her iki yaklaşımı güçlü bir sentezle aşa-
bilme gerekliliği burada açıkça ifade edilir. Zira ancak samimi 
ve hasbi şekilde hesaplaşabilme cesareti gösterilirse abes aşıla-
bilecektir. Hesaplaşabilme imkânı ise bir toplumun varoluş 
hamlelerinde kendisini ele verir. Bu itibarla oluş hamlesi hem 
varlık imkânlarını açma hem de zamanın boyutlarını birleş-
tirerek aşma imkânı verir. Arayış ve oluş söz konusu zeminde 
bir imkânlar manzumesi sunar.

Tanpınar için aşma kadar önemli bir kavram da arayış ve 
şahitliktir. Tanpınar her şeyden önce bulan adam değil, arayan 
adamdır. Bulmak, Tanpınar’da sürekli arama halidir. Bir başka 
deyişle aramanın kendisi, bizzat aranan şeyken, arayış süreci ise 
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doğrudan doğruya bulmaya tekabül eder. Nitekim onun için bu-
luş bizzat arayışın kendisidir. (Kahraman,2000:14)

Arayış hali tahakkümde bulunmaktan ve tahakküm altında 
kalmaktan kaçar. Zira gerçekliği idrak etmek ile onu Hakikatin 
yerine ikame etmeye çalışmak farklıdır. Arayışta gerçekliği idrak 
etmek dışında başkasına hakikatmiş gibi sunulana ilişkin ten-
kidi bir hesaplaşma kendisini hissettirir. Arayış bu itibarla aynı 
zamanda kaçışın ve korkunun da müsekkini olabilir. Keşf-i ka-
dimden kaçılması, vaz’-ı cedidden ise korkulması Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın işlediği temalara mündemiçtir. İnsan korkar, çünkü 
özgüveni yoktur. İnsan kaçar, çünkü kendisini saracak ve söyle-
yecek yeni şeylere ihtiyacı söz konusudur. Yahya Kemal’in ifade-
siyle, ‘kökü mazide bir âti’ olmak zordur ama imkânsız da de-
ğildir. Bunun için bir duruş eşiğine ihtiyacımız vardır. Bu duruş 
eşiği Tanpınar’da şahitliktir.

Şahit olmak, üzerinde bulunulan arayış zemininde taraf-
tar, hâkim, savcı ve avukat olmamayı tercih etmektir. Şahit ola-
bilmekle arada fail için anlamı yakınlaştıran/tashihe imkân ve-
ren bir epistemik mesafeden söz edilebilir. Bu mesafe tahlilleri 
daha doğru şekilde yapabilme imkânını doğurur. Gerçekliğin id-
rak edilmesine dönük ötekinin iddiasına kör ve sağır kalan bir 
taraftarlık; hakikate ilişkin genelleyici ve çoğunlukla tahakküm 
edici hâkimlik; ötekini suçlayıcı savcılık ve kendi iddiasını her ne 
olursa olsun savunucu avukatlık insanı bizzat kendisine ve hayata 
karşı körleştirir. Ötekine karşı açıklık, maziye karşı şuurlu sada-
kat, yeniye karşı hassasiyet Tanpınar için oldukça önemlidir. Sa-
atleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanın kahramanlarından olan 
Hayri İrdal bu bakımdan eserde bir şahit olarak yer alır. Tan-
pınar, ona ayrı bir farkındalık verir vermesine ama kendilik şu-
urundan mahrumiyetin şehadet zemininde İrdal’ı oldukça zor 
durumda bıraktığı da eserde işlenir. Hayata kendi özgünlüğü 
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ile dâhil olamayan Hayri İrdal’ın farkındalığı her şeye bir şahit 
gibi bakabilme meziyetidir. Ancak farkındalığını iradesiyle bir-
leştirerek bir hamle yapacak meziyette olmadığından başkası-
nın arzu ve tercihlerinin dehlizlerinde ömrünü harcar.(Tanpı-
nar, 2008:32) Buna ileride yeniden döneceğiz.

Tanpınar’da önemli olan kavramlardan birisi de tercümedir.
(Kahraman, 2000:30-32) Tercüme, diğer iddiaları önemseme, 
kendi anlayışının düzeyine getirme ve kendi gününe taşıma ola-
rak karşılık bulur. Ancak tercümenin tenkidi usulü elden bırak-
maması ve hayata ilişkin farkındalığının yüksek olması son derece 
önemlidir. “Asıl Kaynak” adlı yazısında Tanpınar, hayata ilişkin 
şunları söyler: Bizim için asıl olan miras ne mazidir, ne de Garp-
tadır; önümüzde yumak gibi duran hayatımızdadır.” (Tanpınar, 
2017:48) Tercüme meselesinin de kendi kendine has olan gün-
demi takip etmek suretiyle teklifine dönüşebilmesi gerekir. Ter-
cümenin olduğu gibi tevarüs edilmesiyle onu eleştirel süzgeç-
ten getirmeden kabullenilmesi iyi bir taklidi meydana getirir. 
Ancak aranan taklit değil, özgün, kendilikten kopmayan teklif-
tir. Onun için tercümeyi tenkit takip etmelidir. Tenkidî tercüme 
ise şuurlu hesaplaşma ve tercihlerle yeni bir özgün telifi ve tek-
lifi meydana getirebilir.

Kurucu Unsur Olarak Kendilik Şuuru

Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanın kahramanlarından 
olan Hayri İrdal’den hareketle kendilik serüvenine imkân sağlayan 
kurucu unsurların izini takip edebilmek mümkün görünür. İrdal, 
nispeten kaderci bir tavra sahiptir. Ona göre hayatının yazılmış ve 
kendisi tarafından oynanması gereken şekli mevcuttur. O sadece 
yazılanı veya kendisine gösterileni yaşamakla mükellef olarak gö-
rür kendisini. Bu tavrı onu, hayatını bilinçlendirme gayesinden 
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uzaklaştırıp, başkalarının ayarlamasına göre yaşayan bir karakter 
haline de büründürür. Kendilik bilinci bütüncül idrak düzlem-
lerinin hepsinin harekete geçmesini şart koşar. Zira insan kendisi 
başta olmak üzere kendisi dışındaki tüm varlık âlemlerini aklıyla, 
kalbiyle ve duyularıyla birlikte idrak eder. İnsan varlığa aklî, kalbî 
ve hissî idrakiyle açılabilir. (Bkz. Görmez, 2021:86-87) Bundan 
ötürü varlığa sirayet etmeyi murat eden kendilik bilinci, idrakin 
tüm boyutlarını sürece davet edecek bir teemmülle başlar. (Faz-
lıoğlu, 2015:47) Kişi, tefekkür ve tedebbür arzusu ile yola koyu-
lur, irade gösterir, yapacağı işlerin sorumluluğunu üstlenir. So-
nunda kendini gerçekleştirip, kendini aşma imkânına erişebilir. 
Eserde kahramanın bu bağlamda yer yer onu şuura sevk eden te-
fekkürü, amele yönlendiren tedebbürü olmadığı gözlemlenmek-
tedir. Bundan ötürü kahramanımız hep birilerinin gözetimi ve 
kontrolü altında olmaya muhtaç görünür. Kendilik şuurundan 
uzaklaşınca başkalarının iradesinin taşıyıcı ve kollayıcısı olur in-
san. Bu çerçevede kendilik bilinci olmayan kişi ayarlanabilen, ha-
zır reçetelere itimat eden kişi olup çıkar.

Hayata kendi özgünlüğü ile dâhil olamayan Hayri İrdal bu-
nun farkındadır, farkındalığı ona veren husus esasında her şeye 
bir şahit gibi bakabilme meziyetidir. Ancak farkındalığını irade-
siyle birleştirerek bir hamle yapacak meziyette olmadığından baş-
kasının arzu ve tercihlerinin dehlizlerinde ömrünü tüketir. “Ben 
yıllarca bu adamların arasında, onların rüyaları için yaşadım. Za-
man zaman onların kılıklarına girdim, mizaçlarını benimsedim. 
Hiç farkında olmadan bazen Nuri Efendi, bazen Lûtfullah veya 
Abdüsselâm Bey oldum. Onlar benim örneklerim, farkında ol-
madan yüzümde bulduğum maskelerimdi. Zaman zaman insan-
ların arasına onlardan birisini benimseyerek çıktım. Hâlâ bile 
bazen aynaya baktığım zaman, kendi çehremde onlardan birini 
tanır gibi oluyorum.”(Tanpınar, 2008:51-52)
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İnsan kendilik bilinci oluşturmak için o bilinci inşa edeceği 
bir zemine ihtiyaç duyar. Eserde bu zemini ona sağlayabilecek 
kişi esasında saat ustası Nuri Efendi’dir. Nuri Efendi, irfan sahibi, 
ayaklarını gelenek zeminine basarak yol alan, saatlere insan gibi 
bakabilmeyi başaran, kendinin ve vaktin şuurunda olan bilge bir 
şahsiyettir. “Nuri Efendi bana fazla iş vermez, verdiği işin de be-
hemehal yapılmasını istemezdi. Aceleye lüzum yoktu. O, zama-
nın sahibi idi. Ona istediği gibi tasarruf eder, yanındakilere de 
az çok bu hakkı tanırdı. Zaten o beni daha ziyade bir dinleyici 
olarak kabul etmişti. Ara sıra, “Oğlum Hayri! derdi. İyi bir saatçi 
olup olmayacağını bilmiyorum. Doğrusu, bunu senin hayrın için 
çok isterdim. Sen erken yaşta bir iş tutup ona kendini vermezsen 
büyük sıkıntılara uğrayabilirsin. Yaradılışın mütevazı insan yara-
dılışı… Hayata ve etrafa karşı yeter derecede dayanıklı değilsin. 
Seni ancak iş kurtarabilir. Yazık ki bu iş için lâzım olan dikkat 
sende yok. Fakat saatleri seviyorsun, onlara acıyorsun! Bu mü-
him bir şeydir. Sonra ayrıca dinlemek gibi bir hasletin var. Burası 
muhakkak. Dinlemesini biliyorsun, ki bu mühim bir meziyettir. 
Hiçbir şeye yaramasa bile insanın boşluğunu örter, karşısında-
kiyle aynı seviyeye çıkarır!” diye iltifat ederdi.”(Tanpınar, 2008:35-
36) İrdal, hakikaten dinlemesini iyi bilen bir karakter olarak ro-
manda yer alır. Ancak, tefekkür ve tedebbürden mahrumiyetten 
neşet eden, kendilik şuurundan yoksun olan dinleme onu ancak 
başkalarının dediklerini yapma seviyesine getirmiş, onu mukal-
lit ve beşerlere muti kılmıştır. Eğitim, insana kelimenin tüm ta-
zammunlarıyla okuma terbiyesi kazandırma dışında bir bakıma 
işiten insanları duyan, duyan insanları ise dinleyen haline geti-
rebilme faaliyetidir. Okumak ve dinlemek eğitimin giriş kapısı-
dır. Okumak ve dinlemek bilgi kazanmanın önemli basamak-
larıdır ama tenkit olmadan ve öğrenilenler temessül edilmeden 
elde edilen bilginin de yük olduğu düşünülebilir.
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Aklın, kalbin ve hissin idraki birlikte insanı selim kılar. Se-
lim olanın bozuluşu Hakka teslimiyeti ve kendilik şuurunu tah-
rip edecektir. İrdal’ın eserdeki serüvenine baktığımızda onun 
zevk-i selimi baldızın sahne almasıyla, kalb-i selimi Muvakkit 
Nuri Efendi’nin vefatıyla, akl-ı selimi ise enstitünün kuruluşu 
ile bozulmuş olduğu fark edilebilir. Dahası tüm bunlarla as-
lında İrdal’ın kendilik şuurunun tamamen ortadan kayboldu-
ğuna, başkalarının onun hayatını şekillendirdiğine ve zaman id-
rakinin böylece buharlaştığına şahit oluruz.

Esasında olması gereken varoluşun faili olabilmeyi ba-
şarmaktır. Bunun için kişinin kendisi kalabildiği zeminde bir 
başkasıyla buluşabilmesi gerekir. Şuur ile sürece başlayıp, öteki 
benin varoluş serüvenine katkıda bulunabiliyorsa insan, varo-
luşun faili olabilir. Fert ancak başkasıyla buluşabilirse şahsiyet 
varlığı haline gelebilir. Ben, karşımdaki yine bir “ben” olan 
“sen”in varoluş imkânlarının keşf ve inşasında faaliyete imkân 
tanıyorsa o aslında fail olabilir. “Ben” “biz” şuuru ile kendisini 
tezyin edebilirse ahlâkî bir eksende bir varoluş öznesinin var 
olduğuna hükmedebiliriz. Aksi halde ya varoluşun tahakküm 
ve icbar edici öznesi ya da bu icbara belki de zorla razı olan va-
roluş nesnesi haline gelebilir kişi. Ancak burada kişinin kendi 
farkına varamaması, bir kendilik şuuru inşa edememesiyle de 
bu icbar gerçekleşebilir. Kendi olabilme ve kalabilme mesuli-
yet ve cesaretini gösteremeyen insanın başkasının bencil varo-
luşuna dayanak olabileceği, herhangi bir varoluş serüveninde 
özne olamayacağı unutulmamalıdır. Varoluşun faili olama-
yan, başkasının varoluşunun nesne mesabesindeki payandası 
haline getirilebilir.

İnsanın ayarı kalbindedir, zira orada hiç kimsenin dokuna-
mayacağı niyet ve irade kökleşir. İnsanın kalbindeki ayar bozu-
lunca bozuk bir saat gibi savunmasız kalır insan. Berna Moran 
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önemli bir ayrıntıya işaret eder. Moran, İrdal’ın çıraklığını yap-
tığı üstadı Nuri Efendi ve babasını eleştiren, iltimastan hiç hoş-
lanmayan, kendi ayakları üzerinde durup doktor çıkan İrdal’ın 
oğlu Ahmet’i aynı zemin ve ufukta birleştirir. İkisi de çalışma 
ahlâkını önemserler, insanı temizleyen hususun yaptıkları işi iyi 
yapmak olduğu noktasında ortak fikri paylaşırlar, dahası İrdal, 
ustasının bozuk saate bir hastaya ve muhtaca bakar gibi mer-
hametle ve dikkatle baktığını ifade ederken, oğlu Ahmet’in de 
hastaya adeta bir saate bakar gibi baktığına değinir. (Moran, 
1978:47) İrdal’a Tanpınar, adeta Nuri Efendi’den Ahmet’e cev-
val ve diriltici geleneğin sirayet ettiğine dair güçlü bir inanç ve 
umutla şunları söyletir: “Oğlumun beni sevmediğini iddia ede-
mem. Fakat bende kendi düşüncesine uymayan birtakım şeyleri 
beğenmediği birtakım şeylere düşman olduğu muhakkak. Buna 
rağmen gene içten içe onda yaşadığımı hissediyorum. Bir gün 
muayenehanesinde bir hastaya bakarken gördüm. Tıpkı benim 
bir saate bakışım gibi bir şeydi bu. Yahut da Nuri Efendinin… 
Çok temenni ederim ki, Nuri Efendininkine benzesin, çünkü iş, 
ona benden fazla hâkimdi.”(Tanpınar, 2008:53)

Yabancılaşma ve Zaman Mefhumu

Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı eserden istifade ederek fel-
sefenin önemli temaları olan yabancılaşma ve zaman kavram-
ları üzerinde de düşünmek mümkündür. Yabancılaşma temasını 
Marksist bir literatüre indirgeme gibi bir algıdan söz edilebi-
lir. Marksist literatür dışında da yabancılaşmaya ilişkin bir oku-
manın imkânından bahsedebiliriz. Kısaca değineceğimiz üzere 
eserde yabancılaşmanın tek boyutu değil; hakikate, bütüne, ça-
lışmaya, insana, topluma ve zamana yabancılaşmak gibi farklı 
veçheleri okunabilir.
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Kör bir uzmanlaşma çabası aslında insanı yabancılaştıran 
bir durum olarak karşımıza çıkabilir. Parçaların bütün yerine 
ikame edilmesiyse bütüncül ve tam resme karşı bizi yabancılaş-
tırabilir. Toplum gerçeğinden kopan, bencil, haz merkezli fer-
diyetçiliğin insanı topluma ve ötekine karşı yabancılaştırabile-
ceğini söyleyebiliriz. Yeni olana dönük ihtirasa mahkûmiyetin 
kurucu ve koruyucu gelenekten mahrumiyeti ve yabancılaşmayı 
getirebileceğini; zamana yabancılaşmanın da zamanın bütün-
cül boyutlarını parçalamak suretiyle olabileceğini ifade edebili-
riz. Zira kimisi bayağı romantikler gibi geçmişle avunur, kimisi 
hedonistler gibi müsrifçe gününü gün etmeye çalışır, kimisi de 
fütüristler gibi gelecek hayalinde yaşar. Üretmeden kazanma 
hırsına teslim olmak, insanı çalışarak ve hak ederek elde etme 
değerine karşı yabancılaştırabilirken, nepotizm ile insanların li-
yakat değerine yabancılaştığı da ifade edilebilir. Her şeyin de-
ğiştiğine ilişkin algı ile insanların yarar ve çıkar çatışmasının, 
insanı Hakikat iddiasının gücüne ve saygınlığına karşı yaban-
cılaştırabildiği de özellikle iddia edilebilir. Tüm bu yabancı-
laşma türlerine eserin satır aralarında rastlamak mümkündür. 
Yabancılaşma temasına eserden hareketle daha derin bir bakış 
mevcut literatürü zenginleştirmeye namzet görünür. Ne var ki 
bu, başka bir çalışmanın konusudur.

Yabancılaşma gibi başka bir felsefi konu olan zaman mev-
zuu da eserde güçlü şekilde işlenmektedir. Tanpınar eserini adeta 
Bergson’un zaman felsefesinin uzanımlarıyla yoğurmuş görü-
nür. Eserde, sürekliliği, hafızayı, zamanın parçalanamazlığını gö-
rebilmek mümkündür. Bergson, müşahhas zamanı zihnimizin 
oluşu ve yaratıcı hamlesi olarak görür. Müşahhas zaman, canlı 
hafıza üzerinden geçmişe kök salar, şimdide hamleye durur ve 
geleceği inşa eder. O halde bu süreklilikte “an”lar hem bütün-
dür parçalanamaz hem de sürekliliğe sahip olduğu için birbirine 
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organik olarak bağlanır. Aynı zamanda buradaki zaman idraki 
her şeyden önce içseldir. “Bergson’a göre süreklilik (duration), 
bellek, bilinçlilik (consciousness) ve özgürlüktür.”(Kahraman, 
2000:32)

Tanpınar, eserinde yaratıcı geçmiş, güçlü şimdi ve kurucu 
geleceği bir araya getirmeye çalışır. Bunun faili ise kuşkusuz ayarı 
bozulmamış insan olacaktır. Zaman, hakikatin tezahür biçimle-
rini yeniden inşa etmenin zeminine işaret edebilir. O halde va-
kit idraki ve çağın ihtiyaçlarına vukûfiyet o sahadaki hâkimiyeti 
meydana getirebilir. Tanpınar, hayatın akan canlılığına ilişkin 
farkındalığın akmakta olan güçlü bir geleneğin içerisinden daha 
güçlü şekilde yakalanabileceğine inanır. “Vâni Efendi’de Zembilli 
Ali Efendi, Zembilli Ali Efendi’de ilk İstanbul Kadısı Hızır Bey, 
Bursalı İsmail Hakkı’da Aziz Mahmud Hüdaî, Hüdaî’de Üftâde, 
Üftâde’de Hacı Bayram, onda Yunus Emre, Yunus’ta Mevlânâ 
aynı ocağın ateşiyle devam ediyordu. Bütün bu insanlar ne ken-
dilerinden ne de bir evvelkilerinden şüphe ediyorlar, hayatı, dü-
şünceyi, kendilerini idare eden değerleri kudsî bir emanet gibi 
kabul ediyorlar, aralarında nesil farklarını tabiî buluyorlardı. On-
lar parçalanmış bir zamanı yaşamıyorlardı. Hâl ile mâzi zihinle-
rinde birbirine bağlıydı. Birbirlerini zaman içinde tamamladıkları 
için, gelecek zamanları da, kendi düşünce ve hayatlarının muay-
yen olmayana düşen bir aksi gibi tasavvur ediyorlardı.”(Tanpınar, 
2017:40) Ferdî ve içtimaî hafıza üst üste bindirilip birbirini bes-
liyorsa orada hem değerli ve kurucu hatırlamalar hem de yara-
tıcı hamleler gerçekleştirilebilir. Tanpınar, Nuri Efendiye şunları 
söyletir: “Bana kalırsa bu hiç de garip değildir. Belki tabiî umur-
dandır. Hâl yoktur, mazi ve onun emrinde bir istikbal vardır. Biz 
farkında olmadan istikbalimizi inşa ederiz.” (Tanpınar, 2008:84) 
Vakti ölçme ve belirleme aracı olarak saatlerin sıhhati ve doğru-
luğu salisenin bile sürece dâhil edilmesine imkân sağlar. İnsan 



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

222

da saat gibidir. Onun ayarına güç veren ise insan tecrübelerinin 
aktığı geleneğin sıhhati ve direncidir. Ne var ki Tanpınar, yitik 
bir zamana özlem duymaktadır. Bizim toplumumuzda yitiğin de 
yitirilmesi kendisini hissettirir. Zira yitirilen zaman vardır ama 
asıl acı olan yitirilen zamanı yitirdiğimize dair olan şuurun da 
yitirilmiş olmasıdır.

Sonuç Yerine

Eserde Nuri Efendi’nin saatlere karşı dikkati ile onları in-
sanla birlikte anlamlandırması çok değerlidir. İnsan da saat gibi 
durabilir, yanlış vakitleri gösterebilir, durmaması için felsefeye, bi-
lime ve sanata ihtiyacı vardır. Onların miyârı ise ahlâktır. Ahlâk, 
insanın sadece yaşamak değil, yaşatma zevkine de talip olabilme-
sini mümkün kılar. Saatin bozulması zamanı, zamanın bozul-
ması ise insanı bozar ancak bozulan saati tamir edebilecek yine 
insandır. Asıl mesele bozuk olmayan saatin ayarının kaçmasıdır. 
“Nuri Efendi belki saat tamirinden ziyade saatlerin ayarında ti-
tizdi. Ayarsız saat bu halim selim adamı âdeta çileden çıkarırdı. 
Meşrutiyet’ten sonra bilhassa şehir saatleri çoğalınca “ayarsız saat 
göreceğim” korkusu ile muvakkithaneden çıkmaz olmuştu. Ona 
göre işlemeyen, kırılmış, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana 
benzerdi. Tabiatında mazurdu. Fakat ayarsız bir saatin hiçbir ma-
zereti yoktu. O bir İçtimaî cürüm, korkunç bir günahtı. İnsanları 
iğfal etmek, onlara vakitlerini israf ettirmek suretiyle hak yolun-
dan ayırmak için şeytanın başvurduğu çarelerden biri de Nuri 
Efendiye göre, şüphesiz ayarsız saatlerdi.” (Tanpınar, 2008:34) 
Saat gibi insanın da ayarının kaçacağına ve ayarı kaçmış insanın 
şirazesinin bozulduğuna, şirazesi bozulan insana çare bulunama-
yacağına Tanpınar, Mahur Beste adlı romanında değinir. “Oğ-
lum Behçet, sen bir medeniyetin iflası nedir, bilir misin? dedi. 
İnsan bozulur, insan kalmaz; bir medeniyet insanı yapan manevî 
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kıymetler manzumesidir. Anlıyor musun şimdi derdin büyüklü-
ğünü? Cahilsin; okur, öğrenirsin. Gerisin; ilerlersin. Adam yok; 
yetiştirirsin, günün birinde meydana çıkıverir. Paran yok; kaza-
nırsın. Fakat insan bozuldu mu, bunun çaresi yoktur. Sen cilt 
yapıyorsun; şiraze nedir bilirsin. Bizde insanoğlu şirazesiz kal-
mış. Hayat onun için ahenksiz, birbirini tutmayan, günün ha-
yatına cevap vermeyen bir yığın ölü kıymetler tarafından idare 
ediliyor. Dünyaya baktığımız zaman ayrı görüyor, kendi kendi-
mize kaldığımız zaman ayrı düşünüyoruz.” (Tanpınar, 2014:91)

Şirazesiz kalmak biraz da babadan utanmak ve ondan kaç-
makla birlikte okunabilir eserde. Tanpınar şöyle söyler: “Cesa-
ret edebilseydim, Tanzimat’tan beri bir nevi Oedipus kompleksi, 
yani bilmeyerek babasını öldürmüş adamın kompleksi içinde 
yaşıyoruz, derdim.”(Tanpınar, 2017:43) Bu düşüncesini Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü romanında işler. Baba aramak, cibilliyet 
kadar şahsiyet meselesidir. Baba, koruyan, kollayan, imkân sağ-
layan olmaya ve yetiştiriciliğe işaret eder. İnsanın ferdî varlığını 
koruyan, kollayan, onu yetiştiren kişi biyolojik babasıdır ancak 
onun pay aldığı içtimai düzenin muhafızı ve yetiştiricisi ise gele-
nek ve eğitim sistemidir. Esasında eserde Nuri Efendi de İrdal’ın 
babası olarak gördüğü kişidir, ona İrdal, ikinci babam der. (Tan-
pınar, 2008:112) O halde baba aramak akmakta olan geleneği 
ve eğitim küresinin beğenilmemesine ve reddedilmesine işaret 
edebilir. Bu köksüz ve temelsiz bir arayışa işaret edebilir. Zira bir 
toplumda dünyaya bakıldığında onun ayrı görülmesi, insanların 
kendi kendine kaldığında ayrı düşünmesi ayak altındaki zemi-
nin kaymasını seslendirebilir. Ne var ki canlı ve güçlü geleneğin 
temsilcisi olan Nuri Efendinin ölmesi değildir acı olan, öldürül-
mesidir, ama İrdal onu öldürmez, oğlunun ruhunda onun ruhu-
nun devamını diler. Öldürseydi Halit Ayarcı’nın damarlarında 
akmasını dileyecekti.
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SaaTlerİ aYarlaMa enSTİTÜSÜ’nde 
MeMlekeT zaMan aYarı

Özgür Taburoğlu* 1

Ahmet Hamdi Tanpınar, Bergson’un zaman nazariyesin-
den ilham aldığını açıklıkla dile getirir. Zaman, kesintisiz bir sü-
redir onun için de. Bu yüzden, geçmiş, şimdi ve geleceği kolay-
lıkla ayırt etmek olanaksızdır; mazi ve istikbal, hâlde toplanır. 
Hâlin içinde ortaya çıkan ruh hâlleriyle yeniden yaratılan geç-
mişler ve geleceklerden söz etmek gereklidir: “Bergson’un an-
lattığı, bugünün ışığında maziyi görmek keyfiyeti” (1988: 23), 
istikbal için de geçerlidir. Ama bir yandan da kesintisiz süre na-
zariyesini Hıristiyan kültürüne ait sayar. Çünkü zamansal sürek-
liliği sağlayan türlü vesikalar ve tarih şuuru içinden bakıldığında, 
örneğin Helenleri Romalılarla zamandaş saymak mümkündür. 
Oysa Müslüman Şark’ta vekayi geleneği içerisinde bazı olayların 
sıralanmasından başka bir tarih kaydı olmadığından, geçmiş, sırlı 
bir zaman parçasına dönüşür. Benzer şekilde istikbal, bir tevek-
kül ve “duanın” konusu olur; hâlin, mazi ve istikbale köprüler 

* Yazar
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atması zorlaşır. Sünni akide, geçmiş ve geleceğe müspet bir ba-
kışı olanaksız kılan, hâli tefsir etmeye imkân vermeyen haricî bir 
zaman şuuruna neden olur. Zamanın vecd halini, kaynaşmasını, 
kısmen Tasavvuf “temin eder” ama o da bir “firar kapısı” olarak 
farklı bir âleme kaçar. Müslüman Şark’ta, insanın yeri ve zama-
nıyla bütünleşmesi, fani olanla temas etmesini zorlaştırmaya dö-
nük ısrarlı bir çaba vardır. Dünyevî zaman duyusunun bir tür şirk 
gibi tasnif edildiği örtük bir baskı vardır. Zaman her durumda, 
kadere veya ebediyete yenik düşer.

Mazi, yeni ve eski arasında bir bağdır: “hâl, geleceği, geç-
mişi görmeye yarayan bir rasat kulesidir.” (2007: 157) Mazi, şim-
diye (ve geleceğe), yeni olanın eskiyi inkâr etmesini engelleyen 
bir canlılık taşır. Saf eski ya da yeni, bu zaman sürekliliğinden 
uzaktır. Mazi, eskide kalan, tarihî bir hadise ya da geçmiş par-
çası değildir. Yeniyle bağını kesmiş eskinin, artık hâle ve istik-
bale dair söyleyecek sözü kalmamış demektir. Böyle bir geçmişi 
dillendirmek, müstakil olaylara dair bir tarihçi ilgisinden öteye 
geçemez. Mazi, ruh hâliyle geçmişi görenin hafızası içinden bi-
çimlenir; hâli ve istikbali bir kehanet gibi içerisinde saklar; şim-
dinin içinde nüve halinde bulunur. Bu zaman sürekliliği içinde 
müspet tarih parçalarından söz etmek olanaksızdır. Tüm hepsi 
birbirinin nedeni ve sonucu sayılmalıdır.

Mekâna Serilmiş Zaman

Bu varsayımlar içerisinden bakıldığında, Tanpınar’ın sık-
lıkla karşılaştığı bir eleştiri olarak, tarihi tahrif etmesi olanak-
sız görünür. Zamana yayılmış, mekâna serilmiş bir heyula ola-
rak mazinin, bazı parçaları geçmişte, bazıları hâlde ve istikbalde 
olan uzvi bir varlık gibi, zaman içinde kimyası değişir. Bu var-
lığın şimdiyle irtibatı kesildiğinde, canlılığını yitirir. Bu canlılık 
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için tabiatla ruh hâlleri arasındaki geçitlerin açık olması zorun-
ludur. Hâli anlamak ve anlatmak isteyen, mazi ve istikbalden ge-
len hayâletlerle sarmalanmış eşyalara tanık olur. Irsi bir meyille, 
ikbal kaygısı veya gündelik niyetler, aynı anda en gündelik du-
yuma karışır; dile gelene hafıza katar, şuur ekler. Bu yüzden, söz-
gelimi Beş Şehir’in Erzurum’u gibi ilk bakışta ilhamdan uzak sa-
yılabilecek bir kent, görkemli bir geçmişle donanabilir.

Mimari bir yıkıntı, yerinde boşluk olan, yok edilmiş eserler 
bile böyle feyiz kaynağı olabilir. Bu zamanlar arasında gezinen 
hayâletler, olanlardan çok, olması muhtemel hadiselerin ifade-
sini mümkün kılar. Bu sırada, mümkün başka dünyalardan sah-
neler açılır. Sözgelimi Erzurum, Bursa ya da Ankara’nın muhte-
mel başka manzaraları ortaya çıkar. Bu yüzden buraları anlatan 
nazari bir eser de edebiyat niteliği edinir. Ruh hâlleriyle çizilen 
bir geçmiş resminde, hâlin içindeki türlü izlenimler, intibalar 
doğrudan maziye yansır. Örneğin Hâmid, “sanatını maziyle bir-
leştirmek” için, “tabiat ve mahalli renk” farklarına bakar (1988: 
266). Eski şiir, “tabiat ve eşyayı muhayyilemize ve duyularımıza 
hakkıyla mal etmeyi” beceremediğinden, bu canlı zaman kavra-
yışını üretemez; Hâmid’in, Zeynep adlı piyesinde olduğu gibi. 
Yazar, Maziye ve Atiye (geçmiş ve gelecek) adlı iki kişiyi etra-
fına yerleştirdiği Zeynep’i “zamanın hâkimi” yapmak ister. Ama 
ferdî iradeyi sahici bir şekilde tarif edemediğinden başaramaz. 
Zamanın sürekliliği, hâlin içindeki Zeynep’in, mazi ve ati ile ge-
zinmesi, beklendiği gibi bir talih şuuruna varmaz. Anlatı, zama-
nın süre halini yakalamaktan uzak bir nesir olduğundan, bir tah-
kiye gibi ortada kalır.

Maziyi, tahkiyede değil de, romanda gibi dile getirmek, 
plastik bir yetiye ihtiyaç duyar; örneğin resim ve heykel tecrü-
besine sahip olmak gerekir. Eşyayı mücerret, tabiatı fani kılan, 
ruh hâllerini mistik vecd ya da haricî yavanlığa gömen eskiler 
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için zaman, değişmeyen bir kâinatın ardında kaybolur. Üstelik 
böyle hariçte ya da vecd haliyle ebediyet kılıfı almış mazi, şim-
diyi “terbiye” edemez olur. Zamanın heyulasının şimdi ve gele-
cekte uzuvları olmadığından, hep söylenegelen “geçmişten ders 
almak” da mümkün olmaz. Ama tarih, sıklıkla tekerrürden iba-
ret kalır. Tarih ve kader ayırt edilemez olur bu durumda. Oysa 
“yaşayan mazi”, bir talih ve tarih şuurunu içinde barındırır. Mazi, 
taşıdığı zihin kalıpları kadar, zevk aktarımı yoluyla da bugünü 
terbiye eder. Zihni ve bedeni, muayyen bazı şekillerle donatır. 
Ama hâlin içinden geleceğe doğru meyleden fert ya da cemi-
yet, bu bilgiyi bir kader gibi değil de talih şeklinde yaşar; bazı 
fiiller ve hamleler yardımıyla irsiyeti bozar. Canlı zaman ya da 
süre, içine aldığını, geçmişi ve geleceği değiştirebilme imkânıyla 
donatır. Ebedi ya da haricî zamanın tevekkül sahibi failleri ol-
maktan uzaklaştırır. Böyle bir fail, maziyi kutsal saymaz, istik-
bale dualarıyla şekil verme gayreti içine girmez. Mazi, hâle ve is-
tikbale dair bir imkân, kuvve gibi kendisini duyurur. Ruhsal ve 
bedensel anlamda bir töre ve zevk terkibi olarak, yeniye daya-
nak olan eskiyi getirir. Bu bağ sürekli ileri geri kat edildiğinde, 
geçmişin hatırlanması muhafazakâr bir kalıcılık arayışı olmak-
tan çıkar. Maziden taşınıp gelen muhteva ve biçimler, hâlin ge-
rekleriyle boşaltılıp yeniden doldurulabilir. Ama mazinin tek-
lif ettiği muayyen bir şeklin olması, sözgelimi erken cumhuriyet 
yıllarında olduğu gibi sathi deneyleri, geçmişi inkâr eden tec-
rübeleri engeller.

Sadece yazılı eserlerle değil, maddi kültür yapıtlarına, mi-
mariye, musikiye, ferdî ya da içtimaî sahaya da kaydolmuş olan 
maziyi anlamak kadar, “duymak” da mümkündür. Zamanın süre 
şeklinde tecrübesi, Proust’un yapıtlarında olduğu gibi, irade-
dışı yollardan da hâle taşınabilir. Bu şekilde, mazinin şimdide 
cisimleşmesi, eşyanın doğası içinde saklı geçmişin kımıldaması, 
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sürenin beden bulması mümkün olur. Mazi, onu duyma karar-
lılığına sahip olanı rahat bırakmaz. Zaman, ebediyete ya da vecd 
haline terk edilmediğinde, en gündelik hâller içinde bile yer tut-
muş mazi fark edilebilir. Mazi, şimdi ve buradasını görmeyi ve 
işitmeyi bilene açılır. Bunun için tarih kitapları okumak gerekli 
değildir. Özellikle vesikacı, vekayi türü eserlerde, mazinin geç-
miş hali anlatılır.

Zamanın süre hali, hafızanın verileri ve haricî dünyaya ait 
izlenimlerin, tabiat ve ruh hâllerinin karşılaştığı bir aralıkta açığa 
çıkar. Fert veya cemiyetin hafızası, tabiatın müşahhas duyumu 
ile birleştiğinde, hâl maziye bağlanır. Ama şimdi ve burada açı-
lan bu manzaraya ait plastik yetiler olmadan, sürenin tecrü-
besi olanaksızdır. Sürenin açıldığı yerde zaman kaybolur. Süre, 
“mekâna serilmiş” zamana göre daha ileri gider ya da geri kalır. 
Bu durumda “zamanın ritmini” belirleyen ruh hâli olur. Örne-
ğin kederli ruhlar için süre geçmek bilmez. Abdullah Efendi, 
iki dünya arasında asılı kaldığında, sürenin tecrübesi sonrasında 
gündelik mekânlarla beraber kaybolan zaman, “ileri geri gider” 
(2011: 49). Bazen zamansız bir mekânı kat eder. Zamanın rit-
miyle uyumlu eylem ve olaylar da tuhaflaşır. Abdullah, alışkan-
lıkla, düşünmeden yaptığı bazı fiilleri ifa edemez olur; “garip bir 
âlemde” olduğunu düşünür (2011: 71). Hâlin, mazi ve ati ara-
sında dalgalanmasıyla, sırlı, rüyalı, masallı, hülyalı bir ara dünya 
açılır. Ne zaman ki, sürenin sezgisi yok olur, “hâle misafir olur”. 
Orada Bergsoncu “mekânlaşmış zaman” ortaya çıkar. Zamanın 
mekânın kuşatmasından kurtulması, bir çeşit hürriyet, ışıklanma 
gibi yaşanır. Kendi zamanı olan varlık, içeriden aydınlıktır, fark-
lıdır. Diğer yandan, mekâna boyun eğmiş zaman ve muayyen 
hayatlar içinde her eşya diğeriyle benzer olur. Ferdiyet, zama-
nın süre hâli içerisinde olanaklıdır. Mekânın zamanında, her şa-
hıs kendisine öğretilmiş olanı tekrarlar. Böyleleri, şark masalları, 
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tahkiyelerindeki tipler gibidir. Ama süre içerisinde türlü fiiller 
içerisine giren, bir roman kişisi olur.

Mekâna serilmiş zamanın ileri geri gitmesine, ferdî ruh hâlleri 
yanında, özellikle Müslüman Şark’ın haricî zaman kavrayışı da 
neden olur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, bu durumun bir paro-
disi gibi anlaşılabilir. Romanda, mahalli saatleri, ulusal mekânın 
ortak saatine çekmek isteyen devlet memurlarının, biraz da bey-
hude girişimleri anlatılır. Mahur Beste’de Behçet Bey’in saatleri 
de öyledir: “Hangi zamanı saydıkları bilinmeyen bir yığın saat 
tıkırtısı içinde uyuyordu.” (2007: 14) Ama bu şekilde ortaya çı-
kan, ferdî değil, keyfî bir zaman çokluğudur; ne içeri ne de dışa-
rıya ilgisi kalmamış saatlerin keyfidir. Behçet Bey, “ayrı mâna ve 
şekiller, ayrı çehreler vererek sahip olduğumuz zaman”, mekânın 
saatine uysun diye uğraşır. Bir yandan da bu saatlere merhamet 
eder, onları ayrı ayrı, kendi arızalarıyla sever. Tüm saatlerin ma-
kinesi, zembereği farklı olduğundan, zamanı da farklı gösterir. 
Onların keyfiliği yanında, ferdiyetine de işaret eder bu farklılık. 
Hepsi farklı bir sürenin tesiri altında, maziye veya istikbale ka-
çar. Her saat, malzemesinden gelen farklı bir uzviyetin, ırsiye-
tin, talihin etkisi altında, süreyi farklı kaydeder. Tüm eşyalar ma-
ziyi böyle kaydetme yetisine sahip olsa da, saatler en ayrıcalıklı 
olanlarıdır. Saatten gelen türlü sesler, mazinin hâl içerisindeki 
izleridir. Mazi türlü şekillerde kaydedilir: “gözlerinin önünde 
gene saat seslerini gördü.” Her farklı saat, “içerisinde her şeklin, 
her rengin çalkandığı sıcak bir çağlayan” (2007: 14) içerisinden 
kendi sesini çekip alır.

Zaman ve Mazi

Zamanın, maziyle bağı olan, yaşayan, eşyada, tabiatta batınî 
izler gibi saklı olan ve görmeyi, işitmeyi bilen bir fert için plastik 
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ifşaya açık kısmı yanında, “ölü şekiller” taşıyan bir başka par-
çası daha vardır. Yaşayan ve ölmüş mazi parçalarının bir araya 
gelmesi, “tehlikeli” biçimde “hayata müdahaleye hazır” bekler. 
Batı’yla karşılaşmanın sonucu plastik terbiye, bu tehlikeli kı-
sımları tasnif etmeyi mümkün kılar. Mazinin yaşayan bölüm-
lerini hayatın içinde “serbest bırakmak”, “bize kendiliğinden şe-
killer ve kıymetler teklif etmesi” için bu “yaratıcılık” zorunludur 
(2014: 265). Plastiğin terbiyesinden geçmiş olan, satıhta olanla 
derinlerde cereyan eden, tabiat ve ruh hâlleri arasında şekil bu-
lana dair bir şuurla davranır. Mazi, ilginç şekilde, içine ve dışına 
aynı anda bakamayana kendisini açmaz. Sürenin geçmişe uza-
nan hâli, şimdi ve geleceğin de kesintisiz tecrübesini gereksinir.

Sürenin akışında kesintiler, dış ve iç dünyalarda muayyen şe-
killer, kalıplar, semboller, hazır hayat bilgisi, müphem olmayan 
bir yer ve zaman duyusunu mümkün kılar. Bir başka deyişle, sü-
renin, mekâna serilmiş hâli, gündelik yaşam için gereklidir. Tan-
pınar da, sürenin aralıksız tecrübesini gerçekçi ve faydalı bulmaz 
zaten. Ama bu zaman duyusuna ait verimi hayatlarımıza katmayı 
teklif eder. “Kendi ihtiyaçlarımızı”, süreye ait vecd halinden ka-
famızı kaldırıp, akışın içinden çıkarak fark edebiliriz: “Hâlbuki 
şu değiliz; insan cemaatiyiz; ve bir nehre katılmıyoruz.” (2014: 
264) Akıp gitmekte olanın içinde, “hususî bir hüviyet” sahibi ol-
mak gerekir. Ama kendi hakikatiyle uyumlu mizacın sürekliliği, 
mekân ve zaman arasında sürekli bir söyleşi, birinin diğerini ka-
rartmamasıyla mümkün olabilir.

Tanpınar, zaman konusunda farklı, hattâ karşıt iki kavra-
yışı ortaya koyar. Bir yanda, ferdî sezgiyle açığa çıkan süre, diğer 
yandaysa mekânlaşmış içtimaî zaman bulunur. Tüm yeryüzünü 
aynı ayara çeken modern zaman, “zenginleşme”, hayatta kalma 
davasından öteye geçmek ve istihsal için gereklidir. İleri ya da 
geri giden saatler, “umumi zamanın” dışında kaldıkça, dünyadan 
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her anlamda geri kalır. Huzur’da İhsan, bu zaman nazariyesini 
savunurken tipik bir kalkınmacı gibi konuşur. Mekânın zama-
nına yetişmek, arayı kapatmak, ona doğru “koşmak” gerekir. Sü-
reyi tecrübe için, öncelikle yoksulluğu yenmiş olmak gereklidir. 
Hakikat ve realite bir kez daha ayrı düşer; hakikat dünyasında 
kanatlanmaya yardımcı olan süre, realite içerisinde “ayakta de-
mir” olabilir (2014: 268). İhsan, mekânlaşmış zamanın savunu-
sunu ortaya koyduğunda, biraz yavan şeyler söyler. Çünkü süre-
nin tecrübesinin sıcaklığı, keyfi ve vecd hâli dışında, meşakkatli 
bir çalışma, sorumluluk, zorunluluk, ödevler vardır.

İstihsale uygun mekânlara yer açmak için kaybolan süre, 
muayyen bir zaman içerisinde donar. Orada artık gündelik fi-
illere müsait bir yer açılır. Oysa sürenin uzamında, bir akışta 
sürüklenen failin, biri diğerine ulanan arzuları, duyguları, izle-
nimleri, ruh hâlleri, tesadüfleri vardır. Sürenin duyumu bir ışık-
lanma, musiki cinsinden sesler, renkler gibidir. Mümtaz’ın kula-
ğına “sesler akıtan” Nuran, bu süreyi kolaylıkla yaratabilir. Süre 
içinde belirgin sesler, renklerden ziyade, sırlı, müphem fısıltılar, 
mırıldanmalar, alacakaranlıkta cereyan eden olaylar vardır. Ama 
dünyanın ortak zamanı içinde bu akış halindeki latif duyumların 
bir zaman ve yere kapatılması, anlaşılır şekilde tefsir edilmesi, işe 
koşulması gereklidir. Keyfince dökülen, akan şeylerin âlemi, is-
tihsal dünyası için işlenebilir olmalıdır; “oluşun ağır sis perdesi” 
aralanmalı, vardiyalı iş düzeni başlamalıdır.

Arzunun ifadesini bulması, iyi ruh hâllerinin ortaya çıkma-
sıyla beraber yüzünü gösteren süreye yer açmak üzere, mekâna 
serilmiş zaman ritmini kaybeder. Sözgelimi “arzunun bütün 
uzviyetinde bir iksir gibi dolaştığını” duyan Abdullah Efendi, 
zamanın süre hâli içine girer. Muhayyilenin yeniden resimle-
diği bir manzaranın kendine özgü süresi içinde hareket eder. 
Haricî âlemde bir metronom kararlılığı içinde ilerleyen ya da 
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bir vecd hâliyle ebediyete yenildiği batınî zamanda olduğu 
gibi süre kaybolmaz; yeni bir salınım, titreşim edinir. Abdul-
lah, bu nedenle, “zembereği kırılmış eski bir saatin” hükmün-
deki tuhaflıklar dünyasına karışır. Arzunun hareketleri ile ha-
fızası, eski zaman içinde erişemeyeceği derinliklere girer: “bir 
eşik atlamakla insan, otuz sene geriye, ileriye gider.” (2011: 49) 
Ama mekân ve zaman beraber “yürümeye” devam eder. Ab-
dullah, sağduyu ve vecd haline varmayan, zamansız mekân ve 
mekânsız zaman arasındaki süre içinde gezinir. Saf hâlin or-
tasında bir nebat gibi de değil, geçmiş ve geleceğin yeşerttiği, 
zamanın ileri geri kaçarak yarattığı sırlı bir âlemde yol alır. Za-
manın yeni bir zemberekle titreşmesi, duyum, hafıza, muhay-
yilenin de dalgalanmasına neden olur. Zamanı işaret eden yeni 
makine düzeneği, farklı bir bakış açısı içinden, geçmişe, gele-
ceğe ve şimdiye bakmaya yardımcı olur. Bu yüzden Abdullah, 
sözde kendisine dışarıdan bakarken, başka birinin hayatını te-
maşa eder gibi olur. Üstelik sadece kendisinin değil, başka ha-
yatların da tecrübesi bu arada mümkün olur. Hayatına girmiş 
farklı insanların varlığını sezer. Yaşamöyküsü, farklı çizgilere 
sahip bir mecraya yerleşir.

Tanpınar’ın, Yahya Kemal ile Bergson’un nazariyeleri ara-
sında gezinen bir zaman tanımı vardır. Bu şekilde yaklaştığında, 
zamanın ileri geri hareketi, hakikat kurucu bir fiil gibi görünse 
de, maziyi ayrıcalıklı kılan, hafıza içinden şimdiye taşınan bir kö-
kenin varlığı bu üretimi önceler. Zamana sahicilik kazandıran da 
bu müphem kökün duyusuna ulaşmaktır. Mümtaz, böyle “kökü 
çok derinlerde” şeylere dokunduğu bir eşref saatinde, etrafında 
cansız gibi duran her şeyin dirildiğini, “seslerin kabartma kazandı-
ğını” düşünür (2014: 34). “Belkemiğinde” duyduğu bu ses, ken-
disi olmasını söyler ama “mânasını pek anlamadığı” bu çağrıyı 
kendisinin yorumlaması gereklidir. Mazi, “iklimini değiştirmiş 



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

234

bir zamanın” içinden geldiğinde, değdiği yeri böyle şenlikli kılar. 
Mümtaz, bitpazarında bile dolaşırken, sürenin yarattığı böyle bir 
cazibe içinden bakar ve etrafa saçılmış eşyaları terkip içinde ve 
sırlı gibi görür. Mazinin “zevk kırıntıları” ve hâlin moda ilgile-
rini yansıtan parçalar, “rutubetli ve yarı karanlık bir dünyada (…) 
yeni bir hüviyet” edinirler; “bu dar, iç içe dükkânların birinde en 
umulmadık şekilde birden parlarlar.” (2014: 46).

Tanpınar’ın romanlarında bazen zaman öylesine genelleşir 
ki, mekân ve onun üzerinde şekil bulan somut, soyut ne varsa za-
manın eseri gibi anlaşılabilir. Sözgelimi zamanın “donup kalması”, 
bir mimari ya da musiki yapıtının ortaya çıkmasıyla sonuçlanabi-
lir. Süre, ferdî ya da içtimaî bir hamle son bulduğunda, muayyen 
eşyaya şekil verir ve gözden kaybolur. Zamanın süre hâlinde akışı, 
eşyaya kenar çizgileri, renkler, sesler kazandırır. Zaman, temsile 
dönüştüğü anda orada olmaktan vazgeçer. Kendisine bir isim, 
sıfat, fiil bulduğunda kaybolan süre, realitenin hamuru, plastiği 
olur. Kendisini, varoluşun sayısız malzemesine kıvam vermek is-
teyen ellerin insafına terk eder.

Süreyi, zamandan bağımsız olarak terkibe kavuşturan eser 
klasik sıfatı edinir. Klasikler içerisine gömülmüş süre, zamansız-
lık gibi bir keyfiyete sahiptir. Uzak ya da yakın bir geçmişin anla-
tısı, cisimleşmesi olmaktan çıkar. Zamanın süreden çaldığı son-
suzluk olarak klasiklerin, kendi sözlüğü, zevki, şekli vardır. Ama 
Tanpınar, bu kapalı simgeler, mazmunlar düzenini aralayan sırlı 
imgeleri, ihsasları, izlenimleri, sonsuzlukta saklı şahsî masalların 
payını arar. Işığı, sesi ve renkleri, mânaları kendi simgesel düzeni 
içine hapseden klasiği müphem kılan ışık ve ses oyunlarını araş-
tırır. Zevki bölen arzu ve düşünce hareketlerinin peşine düşer. 
Zamanın kendisini bozarken bir yandan da inşa eden sürenin 
ilksel tecrübesini arar.
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Zamanın süre hâli içinden bakılmadığında, rahatlıkla kırık 
dökük, derbeder görünebilecek olan eşyalar, geçmişte kaldıkla-
rında, ya müzelik ya da zelil artıklar olurlar. Geçmiş, klasikler 
içinden şimdiye ulaştığında “zalim semboller” yayar etrafına. 
Diğer yandan şimdide bir artık gibi ortaya çıkan, vasıfsız, kul-
lanışsız bir eşya hâlini alır. Klasik, farklı zamanların katmanlaş-
mış zevkleri arasından bir tanesini ayrıcalıklı kılar. Zevke varmış 
arzunun belirli bir yorumunu öne çıkarır; “mazinin üst üste za-
manlarından” birisi hakikatin temsili gibi ortaya çıkar. “İçeriden 
aydınlık bir âlem” olarak tecrübe edilebilir bir zamanın sakin-
lerine seslenir. Ama bir yandan da bu zamanı aşıp gelen güçlü 
klasik terkipler, özellikle Müslüman Şark gibi tarih şuuru geliş-
memiş bir coğrafyada “mazinin anahtarı” gibi de kıymet görür. 
Özellikle musiki eserleri, maziye açılmanın ayrıcalıklı yollarını 
işaret eder. Üstelik sadece mutena bir geçmişi de değil: “bütün 
medeniyetimiz, kirimiz pasımız, güzel taraflarımız, hepsi musi-
kideydi.” (2014: 183) Klasiklerin yazılı değil de sesli olması, ma-
ziyi sayısız şekilde duymaya imkân verir. Müspet bir tarihin boş-
luğu, farklı keyiflere ve yeni terkip arayışlarına yer açar. Sözgelimi 
Mümtaz, musikinin tecrübesi içindeyken kendisini “mazi artığı” 
gibi duymaz. Musiki, şimdisiyle mazisi arasında geçitler yarata-
rak, daha hamleli bir mizaç kazanmasına, istikbale yüzünü çe-
virmesine yardımcı olur.

Maziyi içinde toplamış klasikler bu durumda, geçmiş za-
manın izini süren için, hem sembolik şiddetiyle dert hem de 
maziyi derli toplu taşıma imkânıyla deva olur. Ama ses gibi latif 
bir malzemeyle yaratılmış bir mazi parçası, maddi kültüre, mi-
mariye, vesikalara, plastik malzemeye, resimlere, tasvirlere kay-
dedilmiş bir geçmişi kendisiyle getirmez. Maziden ses terkip-
leriyle gelen, biraz suretsiz görünür; çizgileri belirgin değildir; 
dolayısıyla geçmişin “ölülerini” diriltmek zorlaşır. Ama tasviriyle, 
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vesikasıyla ortaya çıkan ölülerin, müşahhas, hatları belirgin ol-
ması da her seferinde aynı varlığın geri dönüp canlanmasına ne-
den olur. Oysa sesiyle gelen geçmiş, hayâlet gibi ortaya çıkan bir 
mazi parçasına hayat verir. “Zavallı dedelerimiz”, “musikişinaslar, 
şairler, iştiyakla” kendilerine hayat vermemizi beklerler: “onlara 
hayatımızda bir pay vermezsek tek yaşama haklarını kaybede-
cekler.” (2014: 187) “Dedelerimiz”, aynı zamanda mütevazıdır; 
örneğin “mimarisiz bir türbede” asırlarca yatarak şimdiye varır-
lar. Şimdide canlanan ölü dedelerin hayatı “istila etme tehlikesi” 
de bir kenarda durur. Ölüleri diriltmek, maziden şimdiye ve ge-
leceğe taşımak, “yarı ölü şekillerin hayata müdahale etmesine” 
de neden olabilir. Şimdinin ihtiyaçları ve hakikatinden bağım-
sız olarak diriltilmiş ölüler, “hayatı serbest bırakmazlar” (2014: 
264). Her yeni başlayan şimdide, dedelerle, ölülerle veya “ma-
ziyle alâkayı yeni baştan kurmak” gereklidir:

Çünkü hadiselerle beraber biz de değişiriz ve biz değişince ma-
zimizi de yeni baştan kurarız. İnsan kafası böyledir. Zaman, onda 
daima yeniden teşekkül eder. Hâl, bu bıçak sırtı, hem mazinin yü-
künü taşır hem de onu çizgi çizgi değiştirir. (2014: 372)

İleri Geri Giden Saatler
Tanpınar metinlerinde saatler, özel türde makinelerdir. Yer 

ve zaman, onlar üzerinden rastlaşır. Saat, en gündelik eylemin bile 
icra edildiği bu keşişim yerini işaret ederken, bir yandan da gös-
terdiğini düzene sokar. Saat, “hayatın ahengi” için zorunlu ma-
kinelerdir. Tüm diğerleri ona öykünür. Saatin ileri geri kalması, 
başka makinelere de sirayet eder; onların da ayarı bozulur. Sa-
atler, kendi içine yerleştikleri yer ve zamanın “nabzını sayarlar” 
(2007: 24). Behçet Bey’in tamir için bekleyen saatleri gibi, hepsi 
ayrı bir âlemin ahengini kendince seslendirir. Tamircisi, onların 
özünde farklı sürelerden feyz alan tabiatına şekil vermeye çalışır. 
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Ele aldığı bu saatler, iki nedenden, ferdî veya keyfî davranmala-
rından dolayı arıza yaparlar. Saat, doğru ya da yanlış çalıştığında, 
sadece hâli değil, maziyi de kaydeder. Tüm eşyalar bu kayıt vazi-
fesini yapar ama saat bunu düzenli ve müspet bir şekilde gerçek-
leştirir. Ayarı bozulduğunda, ortaya serdiği hatıratlar da “acayip” 
hâller alır. Her saat, bir metronom kararlılığı ile seslerin yanında 
resimleri de kayıt altına alır: “gözlerinin önünde gene saat seslerini 
gördü.” (2007: 25). Saatin ilerleyişi, maziyi de arkasından sürükler.

Mekâna serilmiş zamanın ileri geri gitmesine, ferdî ruh hâlleri 
yanında, özellikle Müslüman Şark’ın haricî zaman kavrayışı da 
neden olur. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, bu durumun bir paro-
disi gibi anlaşılabilir. Romanda, mahalli saatleri, ulusal mekânın 
ortak saatine çekmek isteyen devlet memurlarının, biraz da bey-
hude girişimleri anlatılır. Mahur Beste’de Behçet Bey’in saatleri 
de öyledir: “Hangi zamanı saydıkları bilinmeyen bir yığın saat 
tıkırtısı içinde uyuyordu.” (2007: 14) Ama bu şekilde ortaya çı-
kan, ferdî değil, keyfî bir zaman çokluğudur; ne içeri ne de dışa-
rıya ilgisi kalmamış saatlerin keyfidir. Behçet Bey, “ayrı mâna ve 
şekiller, ayrı çehreler vererek sahip olduğumuz zaman”, mekânın 
saatine uysun diye uğraşır. Bir yandan da bu saatlere merhamet 
eder, onları ayrı ayrı, kendi arızalarıyla sever. Tüm saatlerin ma-
kinesi, zembereği farklı olduğundan, zamanı da farklı gösterir. 
Onların keyfiliği yanında, ferdiyetine de işaret eder bu farklılık. 
Hepsi farklı bir sürenin tesiri altında, maziye veya istikbale ka-
çar. Her saat, malzemesinden gelen farklı bir uzviyetin, ırsiye-
tin, talihin etkisi altında, süreyi farklı kaydeder. Tüm eşyalar ma-
ziyi böyle kaydetme yetisine sahip olsa da, saatler en ayrıcalıklı 
olanlarıdır. Saatten gelen türlü sesler, mazinin hâl içerisindeki 
izleridir. Mazi türlü şekillerde kaydedilir: “gözlerinin önünde 
gene saat seslerini gördü.” Her farklı saat, “içerisinde her şeklin, 
her rengin çalkandığı sıcak bir çağlayan” (2007: 14) içerisinden 
kendi sesini çekip alır.
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Zamanın değil de saatlerin hükmü altındaki makineleşme, 
kendi halinde, keyfî şekilde eyleyen varlıkların, eşyaların, bir ter-
tibat, düzen etrafında toplanmasının işaretidir. Arızasız şekilde 
çalışan makine, doğru zamanı gösteren saatler gibi, terkibe var-
mış bir işleyişin kanıtıdır. Oysa parçaları uyumsuz çalışan ma-
kine arıza yapar; ileri geri giden saatler gibi. Ama her durumda, 
muayyen bir şekilde çalışsın ya da çalışmasın, görünür eylem-
lerin ardında türlü makineler vardır. Kocaman bir idari düzen 
ya da basit, nedensiz görünen bir tabiat olayının arkasında bile 
böyle makineler işler durur. Sadece görünür fiillerin değil, fikir-
lerin, ruh hâllerinin ardında da bunlardan vardır. Yalnız beden-
sel değil, ruhsal aygıt da böyle iç içe geçmiş makine düzenekle-
ridir. Zihnî ya da uzvî “melekeler”, ruhun ve bedenin imkânları, 
zamanla bir makine işleyişi içerisine kapatılır. Böyle olmazsa, ha-
yat keyfî bir akış ortasında dağılır.

Arkasında iyi işleyen makineler taşıyan failler, daha kararlı, 
yaptıklarında ısrarlı olurlar. Belirli bir “sahaya tatbik edecekleri” 
“metotlara” sahip olurlar. Her ne yapıyorlarsa kafaları karışmadan, 
dirençle icra ederler. Ama makinenin zembereklerinden herhangi 
birisi eksilirse bu kararlılık bozulur. Sözgelimi Nuran’ın içerisine 
eklendiği bir büyük makine içinde huzur içindeki Mümtaz’ın, 
sevdiği kadından ayrıldığında ruh hâleti bozulur; ne yaptığını 
bilmez şekilde dolaşmaya başlar. İstanbul manzarası içindeki ge-
zintileri değişir; bozuk bir saat gibi ileri geri gider. Makine bo-
zulunca melekelerini de yitirmiş gibi, en olağan fiilleri bile ifa 
edemez olur. Çünkü bu uzvî ve ruhî makine, çok farklı fiillerin, 
ruh hâllerinin, beden parçalarının, zamanın, mekânın eşsiz bi-
çimlerde bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Çok farklı bu zembe-
reklerden birisi eksilirse genel işleyiş aksar.

Makineler iyi işlemediğinde keyfî eylemlere fırsat doğar. Ama 
bir yandan da ferdî ifadeye yer açılır, hürriyet imkânı ortaya çı-
kar. Ama ferdî ya da içtimaî olsun, bu makineler birbirine göre 
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farklı işleseler de, önemli olan tutarlı olmalarıdır. Behçet Bey’in 
saatleri gibi tümü farklı zamanı gösterseler de, kendi içinde bir 
nizam sahibi olmaları, Tanpınar için yeterli gibidir. “Mekânın za-
manı”, bunların arasında herhangi birisinin diğerlerine hükmet-
mesiyle ortaya çıkar. Bir zaman makinesi olarak saat, farklı süre-
lere sahip diğerlerini zapt ettikçe müspet zaman kıymeti edinir.

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde, memlekette farklı işleyen 
saatleri ayarlamakla görevli kurum ve memurları da bu vazifeyle 
ortaya çıkarlar. Herkesin keyfince ileri geri giden saatleri bir araya 
getirip, beraber işleyen, zamana ve mekâna hükmeden o büyük 
makineyi yaratmak esas amaç olur. Çünkü küçük, ferdî ve da-
ğınık makineler bir dayanışma içine girmedikçe, içtimaî huzur, 
istihsal olmaz; medeniyet içeri girmeye tereddüt eder. Memle-
ketin farklı yerlerindeki keyfince işleyen saatleri önce bir araya 
getirip, sonra topluca ayarlayıp, muasır cemiyetlerin zamanıyla 
eşzamanlı yapmak, bir bakıma tüm kurumların vazifesi sayılma-
lıdır. Yurttaş denilen, kendi keyfî saatini bu saatte bakarak aralık-
sız düzeltendir. Ama Tanpınar, ne medeni yurttaşın ne de halk 
adamının serbest işleyen saatine odaklanır. Zamanın süre halini 
gösteren ferdin saatine kıymet verir.

Büyük bir makinenin hükmü altına girmeyen küçük maki-
neler, diğerleriyle dayanışma içerisinde olmadığında, ortaya türlü 
“tuhaflıklar” çıkar. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ndeki ironi, gro-
tesk anlatı, bu keyfî makinelerin bir araya gelmeye direnmesin-
den ileri gelir. Saatler gibi, şahıslar da farklı ruh hâlleri içerisinde 
gezinir, duygu ve akıl karmaşaları ortaya çıkar. Enstitü memur-
larından Hayri İrdal’ın ruhsal tedavisi de böyle bir sağduyuyu 
tesis etmek içindir. İyi işleyen büyük makinenin hükmü altında 
memleketin ortak zaman ayarı gerçekleştiğinde, bu grotesk gö-
rünümün yerini yapılaşmış bir tertibata bırakacağı umudu ku-
rum içinde hâkimdir.
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Büyük ve iyi işleyen makinenin vesayeti altında şekillenen 
yapı içerisine sadece muasır değerler değil, “taassup ve cehalet” 
de yerleşebilir. “Âdeta tek başına işleyen” büyük makine, bir za-
manların keyfi işleyen makinelerinden hangisinin hükümran ol-
duğuna göre değişir. Yapılaşmış bir makinenin, çağdaş bir fert 
ve ilişkiler üretmesi zorunlu değildir. Ama ferdî küçük makine-
ler hareket halinde olduğunda bu taassubu dağıtma ihtimali ba-
rındırır. Çünkü her makine, iradesi, hamlesi, arzusu olan bir fert 
gibi, kendisine rağmen işleyen bir büyük işlevin karşısında trajik 
bir kahraman gibi durma olanağına sahiptir. Tanpınar’ın, bazen 
bir Kafka romanında gibi tasvir ettiği o büyük makinenin zem-
berekleri de, her an bir araya gelip sonra kendi hâllerine döne-
bilecek olan böyle ferdî makinelerin terkibidir.
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derGâH MeCMuaSı Ve TanPınar

Yakup Öztürk* 1

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dergâh mecmuası ile irtibatı 
birkaç esaslı meseleye dayanır. En başta mecmuanın adının ne-
reden geldiği iddiasının Tanpınar’dan başka bir kalem tarafın-
dan dillendirilmemesi önemlidir. İkincisi, Tanpınar’ın edebiyat 
hayatı boyunca önce şair olarak tanınmak istemesi ve Dergâh’ta 
sadece şiirler yayımlaması gösterilebilir. Son olarak mecmua ve 
mecmuanın kadrosu hakkında ölümüne yakın tarihlere kadar 
farklı zamanlarda beyanlarda bulunması sayılabilir. Burada Tan-
pınar ve Dergâh mecmuası, Tanpınar’ın mecmua çevresinden 
dostlukları, yine burada kendisinden yaşça büyük sanatçılara ba-
kışı, mecmuada yayımladığı şiirler, Dergâh’tan sonra şiirle irtibatı 
üzerinden değerlendirilecektir. Mecmuanın iç yapısı, kadrosu ve 
yayın çizgisi üzerine Ali Kurt’un editörlüğünde yayımlanan 100. 
Yılında Dergâh Mecmuası kitabında (Gölcük Belediyesi Yayın-
ları, 2021) “Dergâh Mecmuası ve Yahya Kemal” başlıklı bir yazı 

* Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü, yakup.ozturk@bilecik.edu.tr.
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kaleme alarak bazı tespitlerde bulunmuştum. Burada tekrara düş-
memek için o yazıyı işaret ediyorum.

Yahya Kemal’in Şark mecmuasının 5. sayısında yayımladığı 
“İthaf ” manzumesi, Tanpınar’a göre Yahya Kemal’in tek otobi-
yografik eseridir. Bu şiir, şairin “Hayatının arızalarını değil, ru-
hunun susuzluğunu, zekâsının macerasını nakleder.” (Tanpı-
nar, 2001: 25) ve tartışılmaya muhtaç olmakla beraber Yahya 
Kemal’in kendisini, hayatının merhalelerini, tesiri altında kaldığı 
dünyayı sergilemesi bakımından dikkate değerdir. Şiirde geçen

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 
(…)

mısralarındaki “dergâh” ifadesinin “kaynaklar” biçiminde 
tercüme edilmesi durumunda Yahya Kemal’in araştırma arzusu-
nun, bu araştırmanın mahiyetinin ortaya çıkacağı iddiası da sa-
dece Tanpınar’a aittir. Onu ve sair gençleri etrafında toplamak 
için çıkardığı Dergâh mecmuasının adı da bu manzumenin ya-
rattığı iklimden doğmuştur. (Tanpınar, 2001: 26) Ahmet Ha-
şim ise mecmuaya isim olarak “Haşhaş”ı teklif etmiştir. Ancak 
Tanpınar, “Baudelaire’in “‘Sun’î Cennet’ini, Quincey’nin ‘Bir 
Opyamanın Hatıralarını’ henüz tanımayan ve sembolist edebi-
yatın, rüya ile şiir arasında kurduğu münasebetleri henüz bilme-
yen bizler Dergâh adını tercih etmiştik.” (Tanpınar, 2001: 26) 
diyerek Haşim’i anlayamadıklarını itiraf eder. Mecmuanın Yahya 
Kemal’e ait olduğunu, onun sanatının inceliklerini göz önüne 
aldığımızda Haşim’in anlaşılmasının mecmuanın adında bir 
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değişiklik getirebileceği ihtimali ortadan kalkar. “Haşhaş” değil 
ancak bir ara sözü edilen “Zaviye” adının konması daha güçlüdür.

“İthaf ” şiiri Sâmih Rifat’ın bir nefesine naziredir. Eski Şii-
rin Rüzgâriyle kitabında da Yahya Kemal “Abdülhak Hâmid’den 
sonra ledünnî şiirin menbâları kurudu. Sâmih Bey’in hâtif sada-
sını andıran bir manzumesi bu çorak devrin en güzel eseridir.” 
(Yahya Kemal, 2015: 73) der. Nefesin kafiyelerinden hareketle 
Yahya Kemal bu şiiri yazmış ve Sâmih Rifat’a ithaf etmiştir. Ne-
fes, “Hezerân per açıp reng-i ziyâdan / Ufûl etmiş güneş sahn-ı 
semâdan.” (Kara, 2000: sayfa numarasız) mısraları ile başlar. Tan-
pınar, “İthaf ”, Sâmih Rifat’ın manzumesiyle karşılaştırıldığında 
“Yahya Kemal’in bize ait şarkı mazisiyle ve bugünüyle nasıl ele 
aldığı görülür.” ifadelerini kullanır. (Tanpınar, 2001: 27) Yine 
ona göre Yahya Kemal’inki bir nostaljidir. O, bulamayacağı eski 
ledünnî şarkı arar. Tanrı’nın yaratılan her şeyde kendiliğinden 
var olduğu, bütün ayrılıkların ilahî aşkta eridiği, hayatın sadece 
aşk şarkısından ibaret göründüğü şarkı arar. Tanpınar için bu du-
rum şarkın öldüğünü ilandan başka bir şey değildir.

Dergâh ifadesinin kaynaklar biçiminde tercüme edilme-
sini dileyen Tanpınar, Yahya Kemal monografisinde “Kaynak-
ları İyi Yoklamak” ara başlığı açarak şairin fikir dünyasını daha 
sarih bir biçimde ortaya koymayı da hedefler. Orada Yahya Ke-
mal için “Tarihte veya sanatta, zaman ve mekân içine ancak bir-
takım küçük teferruatla yerleşilebileceğini biliyordu. Hatta fazla 
araştırmaya gitmeden eldeki kaynakları iyi yoklamakla elde edi-
len bir bilgi dahi bu işe kâfiydi. Elverir ki bu bilgi sahih olsun 
ve onu muhayyilemize mal ederek yaşayalım. Yahya Kemal bu-
günkü manasıyla ‘historicité’nin ehemmiyetini mazi karşısında 
ruhî bir esarete düşmeden bizde ilk idrak edendi.” (Tanpınar, 
2001: 30) diyerek tarihîciliğin körlükten uzakta, yaşayan bir mu-
hite ve bugüne bağlanmasının önünü açmıştır.
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Tanpınar, Yahya Kemal’le tanışması ve Dergâh’ın çıkışı gün-
leri hakkında da söz konusu monografide bilgiler verir. Birinci 
İnönü Savaşı yıllarında kalabalık bir talebe zümresi Darülfünûn 
binası olan Zeynep Hanım Konağı’nın konferans salonu önünde 
bir fotoğraf çektirmişlerdir. Aralarında Necmettin Halil, Ali 
Mümtaz, Yunus Kâzım, Hasan Ali de vardır. Daha sonra Ah-
met Kutsi ve Nurullah Ataç da bu isimlerle beraber mecmua 
kadrosuna katılır. (Tanpınar, 2001: 34) Mecmuaya istikamet 
veren Yahya Kemal’dir. Mecmua, önceleri Vefa Lisesi’nin ye-
rinde bulunan Evkâf-ı İslamiye Matbaası’nda basılır. Tanpınar, 
her on beş günün sonuna doğru birkaç defa buraya uğradık-
larını, makinelerin gürültüsünü kendi kalp atışları gibi dinle-
diklerini, mürekkep kokuları içinde sarhoş olduklarını anlatır. 
Yine bu sayfalarda mecmuayı kendi neslinden en fazla sahiple-
nenlerin Mustafa Şekip, Ahmet Haşim ve Yakup Kadri oldu-
ğunu dile getirir. Tanpınar’ın günlüklerini yayımlayan İnci En-
ginün ve Zeynep Kerman ise Dergâh çevresinden “samimiyetle 
sevdiği” isim olarak Ahmet Kutsi Tecer’i gösterirler. Hasan Âli 
ile ilişkilerinde “sevgi ve nefretin” iç içeliği görülür. Darülfünûn 
yıllarında arkadaşlık kurduğu isimlere yukarıdakiler dışında 
Halil Vedat Fıratlı’nın, Rıfkı Melûl Meriç’in, Mükrimin Halil 
Yınanç’ın isimleri de ilave edilebilir. Hasan Rasim Us, Hüseyin 
Avni Şanda’yı ise Ömer Faruk Akün hatırlatır. (Enginün-Ker-
man, 2008: 336) Tanpınar’a göre bu arkadaşları arasından Nec-
mettin Halil ve Ali Mümtaz, Dergâh tecrübesinden “ellerinde 
birer muhteşem şiir kitabıyla” ve “sağlam bir dil anlayışını he-
diye ederek” çıkmışlardır. Bir Gemi Yelken Açtı ile Çakıl Taşları 
bahsini ettiği şiir kitaplarıdır. Tanpınar bu hususta bir itirafta 
da bulunur: “Ayrı ayrı istikametlerde olmakla beraber o kadar 
sevdiğim ve inandığım bu iki şairi ve eserlerini vaktinde övme-
miş olmamı kendime hiç affetmedim.” (Tanpınar, 2001: 37)
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Ahmet Kutsi Tecer ve Mükrimin Halil, Tanpınar’ın gün-
lüklerinde ne derece acımasız olduğu göz önüne getirildiğinde 
aleyhlerinde yazmadığı kişiler olarak ayrıca dikkate değerdir. 
Yine günlüklere düşülen notlardan görüldüğü üzere Tanpı-
nar, son günlerinde, Necmettin Halil ile bezik partileri düzen-
ler. Ancak Mart 1961’de günlüklerine yazdığı “Necmi’de tat-
sız bir gece (25 Lira). Fakat doğrusu şu ki birbirimizden bıktık 
gibi bir şey.” cümle, Tanpınar’ın son günlerinde bu oyundan da 
zevk almadığını gösterir. Ancak Tanpınar’ın, kendisi hakkında 
pek müspet fikirleri olmayan Necmettin Halil, bu uzun yıllara 
dayanan dostluğun kendilerini daha da yakınlaştırdığını düşü-
nür. Tanpınar’ın ölümünden sonra evine ilk adım atanlardan biri 
Necmettin Halil’dir. 7 Şubat 1962’de Bedrettin Tuncel’e yazdığı 
mektubunda “Şimdi onun evini, yazılarını, kitaplarını toplamak 
işi de çaresiz bana düştü. Her gün içim parça parça oluyor. Orada 
nelere rastlamıyorum!” der. Necmettin Halil’in Tanpınar’la ar-
kadaşlığı Darülmuallimin’deki yan yana karyolalarının olduğu 
yatakhanelerde başlamıştır. Ancak Tanpınar’a karşı sevgisinin 
son yıllarda arttığını, daha da yakınlaşıp anlaştıklarını anlatır. 
Tanpınar’ın geride bıraktığı yazılarının ne olacağı kaygısını da 
taşıyan odur. Mektubunda geçen “Henüz hiçbir yazısını tetkik 
ve tasnif etmiş değilim. Daha evin her köşesinde ele geçen ya-
zılı kâğıtları derleyip toparlayamadım” cümlesi de Tanpınar öl-
düğünde evinde, masasında nelerin bulunduğunu açıklamaktan 
uzaktır.” ifadeleri bunu gösterir. (Enginün-Kerman, 2008: 337) 
Hem günlüklerinde hem de Hasan Âli’ye yazdığı mektuplarda 
Tanpınar’ın Hasan Âli’ye bakışını ve onunla ne derece bir yakın-
lık kurduğunu görmek mümkündür. Ancak burada samimiyete 
dayalı bir manzaranın görünmediği hatırlanmalıdır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Dergâh mecmuası koleksiyon-
larını düzenli bir evi ve kütüphanesi olmadığı hâlde ömrünün 
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son yıllarına kadar yanında taşıdığını gösteren bir ifade yine 26 
Ağustos 1961’de günlüğüne yazdığı şu ifadelerden anlaşılır:

“Bu gece hastalandım. Her şeyden çabuk vazgeçiyorum. Dergâh’ları 
okudum. Yahya Kemal, Haşim, Falih, Yakup ne güzel yazıyorlar. Ha-
lil Nihat, Mustafa Nihat, Halit Oğuz adamakıllı yazı yazmışlar. Beni 
onlardan ayıran neydi? Neden bir yerde tıkandım kaldım. Erzurum’da 
başlamam lazımmış nesre. Fakat evim yoktu.” (Tanpınar, 2008: 321)

Koleksiyonun o geceki tetkikinin ardında şiirlerini kitaplaş-
tırmak için giriştiği hazırlık olmalıdır. Tanpınar’ın ölümünden 
hemen önce Dergâh mecmualarını karıştırıyorum demesi şiirle-
rini ilk defa kitaplaştırmak için yaptığı hazırlığın yansımasıdır. 
Yeditepe sahibi, Tanpınar’ın yayımcısı Hüsamettin Bozok, “Ha-
tırımda kaldığına göre 1958 sonlarında veya başlarında bir gece 
ve gene yanılmıyorsam Aliye Berger’in bir toplantısında karşı-
laşmıştık. Misafirler pek çoktu, herkes ayakta oradan oraya do-
laşıyor, yiyip içiyor, birbirleriyle konuşuyor, bir salondan ötekine 
yer değiştiriyordu. Tanpınar, o hengâme içinde, şiirlerini artık bir 
kitap hâlinde bastırmak istediğini ve bu işi de Yeditepe’ye seve 
seve bırakacağını açıkladı.” der. (Bozok, tarihsiz: 100) Bozok’a 
göre Tanpınar’ın şiirlerini kitaplaştırmak için uzun yıllar bekle-
mesinin sebebi, bir ihtimal, Yahya Kemal’i o sıralarda kaybet-
mesidir. Tanpınar, hocası Yahya Kemal’in sağlığında şiir kitabı 
yayımlamamıştır.

Tanpınar’ın Dergâh’a dair konuştuğu kaynaklarda bu mec-
mua etrafında yakından tanıdığı kişiler hakkında birtakım de-
ğerlendirmelerde bulunduğu görülür. Ahmet Haşim, Yahya 
Kemal’den sonra Dergâhçıların sözüne itibar ettiği sanatçıların 
başında gelir. Dergâh’ın kuruluşu hakkında Yahya Kemal kita-
bında uzun uzadıya bilgi veren Tanpınar, Ahmet Haşim’in he-
men her gün Dergâh’a ve kendilerine birkaç saat ayırdığından 
bahseder. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim sohbetlerini monolog 
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hâline getirmeyi sevdikleri için Dergâhçılar, bu iki isimle ayrı sa-
atlerde buluşmayı tercih ederler. (Tanpınar, 2001: 36) Bu iki bü-
yük sanatçının birbirlerini kendilerine rakip görmeleri de edebi-
yat tarihinin malumudur. Tanpınar, Yahya Kemal’in, Göl Saatleri 
kitabı üzerine hiçbir şey yazmaması ya da söylememesinin arala-
rındaki kırgınlığın asıl sebebi olabileceğini düşünür. (Tanpınar, 
2001: 36) Tanpınar, Dergâh çevresinde Haşim ve Yahya Kemal 
arasında kalmış gibidir. Kitabın ilgili sayfalarında bu iki “ustadan” 
ayrı ayrı, sonra onları mukayese ederek söz açması bunu gösterir.

Tanpınar’a göre Abdülhak Şinasi Hisar da mecmuaya en ba-
şından beri “sadık” kalan, “kibar, çekingen, idaresi güç denecek 
kadar nazik, titiz ve o derece de alıngan” yazarlardandır. Arada 
bir İkbal’e gelir, ısmarladığı kahveye dokunmadan oturur, soh-
bet eder, çoğu zaman da bir önceki sayının dizgi hatalarından 
söz açar. Mecmuanın bu işlerinde Mustafa Nihad’a yardımcı olan 
Hüseyin Avni Şanda’nın bu hatalardan ürkerek, onları kendi şah-
sını hedef alan bir talihsizlik olarak gördüğü de yine Tanpınar 
tarafından nakledilir. (Tanpınar, 2001: 39)

Ahmet Haşim, Abdülhak Şinasi Hisar gibi isimler mecmu-
ada bir ağırlığı temsil etseler de “Mecmuaya asıl istikameti veren” 
Yahya Kemal’dir. Mecmua, Yahya Kemal’in musahabeleri ile açı-
lır, bazen de onun kroniklerdeki bir buluşuyla kapanır. (Tanpı-
nar, 2001: 39) Böylesine istikamet tayin edici şahsın tek olması 
mecmuanın selameti açısından faydalı olmuştur. Çünkü Dergâh, 
Tanpınar’ın ifadesiyle “aralarında büyük düşünce birlikleri olan 
muharrirlerin mecmuası” değildir. Millî mücadele ve Balkan harp-
lerinin getirdiği felaketlerle ortaya çıkan siyasî görüş birliği, zevk 
üstünlüğü, önceki edebiyat hareketliliklerine bakış ve dil mesele-
sindeki anlaşmalardan başka aralarında bir bağ yoktur. (Tanpı-
nar, 2001: 40) Tanpınar, bu bağı sağlayan unsurları belli ki yeterli 
görmemektedir ancak Dergâh, devri içerisinde en güçlü bağları 
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yakalayabilmiş sanatçıların dergisidir. Yahya Kemal’in, Ahmet 
Haşim ve Yakup Kadri’nin düşüncelerinin “ayrı âlemlerde” ge-
lişmesi Tanpınar’ın iddialarını desteklemek için yeterli değildir. 
Ancak “Yahya Kemal, sanatının bütün hususiyetini aradığı bir 
çeşit tarihî nasyonalizmin peşindeydi.” (Tanpınar, 2001: 40) ifa-
desi şairi diğer iki isimden ayırmak bakımından önemli bir tes-
pittir. Bu da mecmuanın bütünlüğü içerisinde derin bir kopuşa 
meydan verecek bir durum değildir.

Tarihî nasyonalizmin sembol metinlerinden biri olarak 
Yahya Kemal’in Dergâh’ın ilk sayısında yayımladığı “Üç Tepe” 
yazısı gösterilebilir. Tanpınar da “Üç Tepe başlangıçtı. Yahya Ke-
mal bu başlangıcı birbiri peşinden Dergâh’a yazdığı öbür musa-
habeler ve gazetelerde Dergâh’dan daha evvel başlayan maka-
leleriyle oldukça teferruatlı bir program hâline getirdi. Böylece 
teklif ettiği şey bir bakıma, Fransa’da Birinci Cihan Harbinden 
evvel Barrés’in ve arkadaşlarının yaptığına az çok benzeyen, fa-
kat realitelerimizden gelen mühim farklarla ondan ayrılan yeni 
ve tarihçi bir milliyetçilikti.” (Tanpınar, 2001: 44) diyerek bu 
kavrama açıklık kazandırır.

Dergâh ve Tanpınar ilişkisinin doğrudan meselesi olmayan 
bir hususa da burada değinmek gerekir. Tanpınar’ın büyük eseri 
19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin ismi üzerine Yahya Kemal’in 
bazı teklifleri olmuş, Tanpınar, bunları kabul etmemiştir. Yahya 
Kemal’in teklif ettiği isimler ile onun Dergâh’ta yazdığı vezin ve 
kafiye yazılarında savunduğu fikirler arasında bir irtibat söz ko-
nusudur. Tanpınar bu hususta şunları dile getirir:

“XIX. asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin basılması sıralarında bu ki-
tabın adı üzerinde birkaç defa Yahya Kemal’le konuştuk. İlk defasında 
‘Yenileşme Edebiyatımız’ adını teklif etmiş, sonra da beğenmeyerek ‘Ye-
nilenme Devri Edebiyatımız’ olmasında ısrar etmişti. İki addan da 
kastettiği şey çok açıktı. Edebiyatımızda bir kesilişi kabul etmiyor, bu 
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edebiyatın kendi gelişmesi içinde kendini yenilemiş olduğunu söyle-
memi istiyordu. Dergâh’ta yazdığı Vezinler ve Kafiyeler makalelerine 
dikkat edilirse bunun öteden beri üzerinde ısrarla durduğu bir me-
sele olduğu anlaşılır. Filhakika garptan gelen tesirlerden, hatta taklit 
meselesinden bahsetmesine rağmen, bu makalelerde edebiyatımızı hep 
aynı çizgide göstermek istiyordu ki, bir bakıma gayet doğrudur. Tek-
lifini kabul etmememin sebebi, evvela bulduğu adın bu görüşü yeter 
derecede belirtememesi, sonra da kitabımda XIX. asır edebiyatımızı 
baştan almamdır. Hülâsa fikirde az çok mutabıktık. Bir edebiyat dış-
tan gelen tesirlerle ne kadar değişirse değişsin, kendisinde maziden ge-
len bir yığın şeyi muhafaza eder.” (Tanpınar, 2001: 155)

1919 yılının bir Kasım sabahında adına sonradan Dergâhçılar 
denecek genç bir edebiyatçı kalabalığı, Zeynep Hanım Konağı’nın 
üst katındaki büyük sınıflardan birinde toplanmış beklemekte-
dirler. Mütarekenin bu “acıklı” günlerinde gelecek olan hoca-
ları Yahya Kemal’dir. Mecmuanın ilk ışığı da o gençleri himaye 
eden Yahya Kemal’den doğacaktır. “Dergâh çıkmadan evvel 
bir toplantı tertip etmiştik. Bu toplantıda Yakub’u, Falih’i tanı-
dım. Necmettin Halil’le, Mustafa Nihat’la, Halil Vedat’la, Ha-
san Âli Yücel’le fakülteden arkadaştık. Fevzi Lûtfi başından iti-
baren Dergâh’taydı.” (Tanpınar, 2013: 342) Tanpınar burada 
Ali Mümtaz’ı, Hasan Rasim’i, Yahya Kemal ve Haşim’le çok 
yakın dost olan Hüseyin Avni’yi de ilk nüshalardan beri kendi-
leriyle beraber olanlar arasında sayar. Nurullah Ataç ve Ahmet 
Kutsi biraz daha sonra dergiye katılır. Ali Mümtaz ve Kutsi için 
ilk edebiyat dostlarımdır, Kutsi ile birbirimizi hiç kaybetmedik 
der. Burada edebiyata ilgili gençlerin Yahya Kemal etrafında bir 
halka meydana getirmesi uzun sürmez. Bu yakınlık fakülte dı-
şına da taşar. Hususî sohbetler Sultanahmet civarındaki kahve-
hanelerde devam eder. Bunları İstanbul içinde yapılan gezinti-
ler de destekler. (Akün, tarihsiz: 5)
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1920’de Celal Sahir’in Altıncı Kitab’ında “Musul Akşam-
ları” ile şiir neşrine başlayan Tanpınar, bunları Dergâh’ta sür-
dürmüştür. Dergâh’ın varlığını o zamanki hayatının en mühim 
hadiselerinden biri olarak görmüştür: “Dergâh’ın çıkması, o za-
manki hayatımın en mühim hadiselerinden biri oldu. Bu mec-
mua millî mücadele devrinin bence en ehemmiyetli vesikasıdır. 
Orada hakikaten yeni bir edebiyatın ve dilin temeli kuruldu. Bu 
edebiyatın ve dilin bugün değişmiş olması bir şey ifade etmez.” 
(Tanpınar, 2013: 341) Ancak Dergâh’taki şiirlerinden ömrü bo-
yunca haz almamıştır. Bunu, Dergâh’ın kapanışının ardından 
Millî Mecmua’da çıkan birkaç şiiri istisna kabul edilirse (Akün, 
tarihsiz: 7) 1927’de Hayat’ta yeniden şiir yazmaya başlamasına 
kadar suskun geçirmesi ispatlar. Mecmuada neredeyse ayda bir 
şiir neşreden Tanpınar, yaklaşık beş yıl şiirle mesafeli olmuştur. 
Dergâh’ta çıkan on bir şiirinin hiçbirini 1961’de yayımladığı Şi-
irler kitabına almamıştır. Buradaki şiirler tanınmak arzusu du-
yan genç bir şairin manzumelerinden öteye gitmez. Bu pişman-
lığını Yaşar Nabi’ye yazdığı mektupta da vurgular:

“O zaman ne düşünüyorduk? Galiba kendimize bir şiir dili ara-
mağa ve yapmağa uğraşıyorduk. Dergâh’ta birkaç manzume neşret-
tim. Bunları neşretmemiş olmayı şimdi çok isterdim. Hatta o zaman 
da içimde bir hata işlediğim hissi vardı. Fakat bir kere kendime karşı 
zayıf davranmıştım. Adımın tanınmasını istiyordum. Ondan sonra 
devam ettim ve hemen hemen her müsveddemi neşrettim. Herkes beni 
bir fildişi kulede yaşıyorum, zanneder. Heyhat; görüyorsunuz ki, cam-
dan bir evde oturmuşum.” (Tanpınar, 2013: 342)

Turan Alptekin de Şiirler’in yayımlanışı hakkında başka 
türden malumat verir:

“Şiirler’in bir para sıkıntısı baskısıyla doğduğu açıktır. Ve bu se-
beple, Fransa’dan dönüşündeki ısrarla, tasarladığı manzumelerin bir 
bölümü de giremeden, yayınlanmıştır. Bir bölüm şiirler de, esasen, 
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serbest manzumeleri toplayacağı ikinci kitap için düşünülmüştü: Tan-
pınar, ilk kitabında hece vezni şiirlerini bir araya getirmek, ‘Zaman 
Kırıntıları’ ile serbest manzumeleri de ayrı bir kitap yapmak istiyordu. 
‘Eşik’ gibi üzerinde yeniden durmayı düşündüğü manzumeleri de yine 
ilk kitabının dışında bırakmıştı.” (Alptekin, 2010: 53)

Tanpınar’ın Dergâh’ta yayımladığı şiirler şunlardır: “Sonba-
har”, “Madalyon”, “Hicret”, “Annem İçin”, “Isfahan”, “Kerem’e”, 
“Odalarda Akşam”, “Beyaz Taş”, “Kalbim”, “Bir Yolcuya”, “Sene-
nin Son Gecesi”.

Tanpınar ve Dergâh ilişkisi edebiyat tarihi çalışmalarının 
tamamında hatırlansa da o, bu mecmua karşısında daima tem-
kinli ve uzaktan bir tavırla o yılların pişmanlığını yaşayan bir 
portre çizer. Orhan Okay, İkbal ve Dergâh yıllarının Tanpı-
nar romanlarına pek aksetmediğini söylerken sadece Sahnenin 
Dışındakiler’i işaret eder ve mütareke yıllarında Tıbbiye talebesi 
olan Cemal’i, M.’nin, bir gün Nuruosmaniye’deki İkbal’e götür-
düğünü, orada Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’i gördüğünü an-
lattığı sahneyi nakleder. Orhan Okay, Tanpınar’ın Dergâh yılla-
rında bir şiir dili aradığını söylediğini hatırlatarak onun “şeyhinin 
veya şeyhlerinin” peşinde, onların hareketlerini takip etmeye ve 
aralarından bir seçim yapmaya çalışan yumuşak başlı bir mürit 
olduğunu dile getirir. Tanpınar’ın Yaşar Nabi’ye yazdığı bir mek-
tupta geçen şu ifadeler de Okay’ın iddialarını doğrular: “Genç-
lerin Dergâh’ta büyük bir hissesi olmadı. Biz orada sadece kanat 
çırpıyorduk. Asıl bizden büyükler, Yakup, Haşim, Mustafa Şe-
kip ve bilhassa Yahya Kemal, mecmuanın havasını yapıyorlar ve 
kalacak eserleri veriyorlardı.” (Okay, tarihsiz: 432) Bu ifadelerin 
daha geniş hâli ise şöyledir: “Gençlerin Dergâh’ta büyük bir his-
sesi olmadı. Biz orada sadece kanat çırpıyorduk. Asıl bizden bü-
yükler, Yakup, Haşim, Mustafa Şekip ve bilhassa Yahya Kemal, 
mecmuanın havasını yapıyorlar ve kalacak eserleri veriyorlardı. 
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(…) Dergâh’ın kroniklerinin mühim bir kısmını yine Yahya Ke-
mal hazırladı. Ben bu mecmuaya hiç eser yazmadım. İlk ham-
leyi daima yenmeğe alışıktım. Kendimi hazırlıksız bulur, vazge-
çerdim. Bence nesir, şiirden güçtür. Çünkü her an elimizde olan 
bir şeydir. Aldanabiliriz.” (Tanpınar, 2013: 342)

Ahmet Hamdi Tanpınar, şiire Celal Sahir’in dergisinde 
başlamış, kısa bir süre sonra şiirlerini Dergâh’a taşımıştır. An-
cak sağlığında yayımlanan Şiirler kitabında Dergâh şiirlerine 
yer vermemiştir. Buna rağmen mecmua ile Tanpınar’ın edebî 
bir şahsiyet hâline gelişi arasında daima bir irtibat kurulmuştur. 
Yahya Kemal’in ve Mustafa Şekip’in öğrencisi olması, Bergson 
felsefesiyle burada tanışması vs. bu irtibatı kalıcı hâle getirmiş-
tir. Ancak Tanpınar, Dergâh sonrası günlerinde hem günlükle-
rinde hem de çeşitli vesilelerle verdiği mülakatlarında Dergâh’ta 
yayımladığı şiirlerinden duyduğu pişmanlığı sıklıkla dile getir-
miştir. Bugün elimizde olan baskıda bu şiirler görülebilir. Ali 
Püsküllüoğlu’nun yayımladığı Şiirimizin Dört Ahmedi kitabı, 
Tanpınar’ın kendi şiirlerini kitaplaştırmak üzere heveslendiği sı-
rada öfkelenmesine sebep olmuştur. Hatta Paris’te iken bu kita-
bın yayımlandığını duyunca ailesine haber verip kitap hakkında 
bir hukuk sürecinin başlatılmasını talep etmiştir. Bu kitaba Tan-
pınar, on dokuz şiirinin alınması karşısında bunun bir seçki için 
çok fazla olduğunu, seçkiyi aşan bir durum meydana getirdiğini 
ifade etmiştir. Bu şiirlerin bir kısmının Dergâh’ta yayımlanan şi-
irler olması bu yazıyı doğrudan ilgilendirir. Mecmuanın kapa-
nışından neredeyse kırk yıl geçtiği hâlde Tanpınar’ın Dergâh’la 
irtibatlı bir şair olarak görünmesi kendisini son derece rahatsız 
etmiştir. Bu durum, derginin mahiyetiyle mi, şiirlerinin niteliği 
ile mi yoksa mevzusuyla mı ilgilidir? Bu rahatsızlığın sebebi so-
nuncusu olmalıdır. Tanpınar’ın öne çıkan şiirlerindeki şiir este-
tiğine, Dergâh’taki şiirleri çok uzaktır. Dergâh, millî mücadele 
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yılları mecmuasıdır. İstanbul hükûmetine yakın Ümit’in karşı-
sındadır. Tanpınar orada millî mücadeleci, hatta ideolojik ve bir 
tez ileri süren şiirler yazmıştır. Bunlar, fakirlik, harp gibi Sahne-
nin Dışındakiler romanı hariçte tutulursa Tanpınar dendiğinde 
akla gelmeyen temaların şiiridir. Bir İstanbul romancısı olan 
Tanpınar’ın romanlarına bu roman dışında Dergâh’ın mahfili 
olan İkbal Kıraathanesi dahi yansımaz.

Tanpınar’ın yazdığı ya da konuştuğu her mecrada sahiple-
nilmeyen bir Dergâh mecmuası vardır. Ona, Dergâh’tan, red-
dettiği şiirleri ve dostlukları dışında bir şey kalmamıştır. Bunlar 
arasında Necmettin Halil gibi Tanpınar’ın ölümünden sonra şa-
irin odasına giren, dağınık evrakını tasnif eden sanatçılar görü-
lür. “Dergâhçı Tanpınar” ifadesini destekleyen elimizde sadece 
on bir şiir vardır. Burada bir satır nesir kaleme almamıştır. Yahya 
Kemal gölgesi ve Ahmet Haşim, genç Tanpınar’ı nesirden alıkoy-
muştur. Nesre Erzurum’da başlamadığı için oldukça muzdarip-
tir. Bunu da bir evinin olmamasına bağlar. Nesirsizlik ve evsizlik 
arasında nasıl bir irtibat vardır? Bu ayrıca incelenmeye değer bir 
bahistir. Hüsamettin Bozok’a şiirlerini yayımlaması için teklifini 
götürdüğü sırada bu ızdırabını günlüklerinde aktarması önemli-
dir. 1921’de kapanan kırk iki sayılık bir ömrü olan Dergâh’ın ko-
leksiyonlarını Tanpınar gibi dağınık bir hayat yaşayan bir sanat-
çının yatağı başında tutması bu hazırlığını gösterir. Tanpınar’ın 
Dergâh’a olan bağlılığı orada aradığı “şiir dili”nden öteye geçme-
miştir. Belli ki hocası Yahya Kemal ve bir grupla hareket etme-
nin getirdiği sorumlulukla dergiye şiirler vermiş, onlardan geri 
kalmak istememiştir. Ancak dergi yayınını durdurduktan sonra 
Tanpınar da şiir yazma faaliyetine ara vermiştir. O şiirlerden duy-
duğu pişmanlığı erken yaşta fark etmiştir. Adının tanınmasını 
istemek zaafını gösteren Tanpınar bu pişmanlığı ömür boyu ya-
şamıştır. Çünkü burada yayımladığı şiirlerini “müsvedde” olarak 
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tarif etmiştir. Yine de Dergâh’ın çıkışını hayatının en mühim ha-
diselerinden biri olarak görmüştür. Ancak bu kendi şiir ve sana-
tıyla ilgili değildir. Orada yeni bir edebiyatın ve dilin kuruldu-
ğunu söylemesine rağmen bu iddiamızı sürdürüyoruz.

Tanpınar ve Dergâh ilişkisi konuşulurken bu mecmuanın 
adının nereden geldiği iddiasının Tanpınar dışında başka bir 
kimse tarafından dillendirilmemiş olması da bilhassa hatırlan-
malıdır. “İthaf ” şiirine olan vurgu bu açıdan önemlidir.
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aHMeT HaMdİ TanPınar’da  
TeMellÜk Ve TaHaYYÜl: HİkâYelerİne 

YanSıYan İnSan Hallerİ Üzerİne

Yunus Emre Özsaray* 1

Özet

Tanpınar’ın hikâyelerinde insan, nesne ve mekân arasındaki 
ilişkiler; felsefî bir düzlemde ele alınır, bu yüzden yaşanmışlık-
lardan kaynağını alsa da hikâye perdesine yansıyan izdüşümler, 
Tanpınar’ın felsefî ilgisiyle şekillenerek kurmacaya dönüşmüş-
tür. Hikâyelerinde merkezine aldığı insan tipleri kendilik bilin-
cine ulaşmak için geçmişin ve geçmişlerinin tecrübeleriyle he-
saplaşmaktadırlar. Bu insanların özelinde bir bakıma Tanpınar 
da kendilik bilincine ulaşmanın imkânlarını ortaya koymaya ça-
lışır. Mesela mekânın gerçekliğini yitiren Abdullah Efendi’nin, 
Descartes’ın Meditasyonlar’ındaki usul üzere varlığını sorgula-
maya giriştiğine şahit oluruz. Descartes’ın kötü niyetli cini Abdul-
lah Efendi’nin yanına sokulmuş, onun gerçekliği sorgulamasının 

* Dr. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü. yunusemre.
ozsaray@medeniyet.edu.tr
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ve kendini bütünlemeye çalışmasının aracı haline gelmiştir. Yaz 
Yağmuru’nda birdenbire ortaya çıkan kadın, bir taraftan yalancı 
paradoksunun eşliğinde kendini var etmeye çalışırken, bir taraftan 
da geçmişin izleriyle hesaplaşmakta, yüzleşmektedir çünkü bu iz-
lerin hafızadan silinmesiyle ancak erginleşme mümkün olacaktır.

Bu ve benzer hususları göz önüne alarak Tanpınar’ın 
hikâyelerine yaklaştığımızda, felsefî bir ilginin de alanına gir-
mek kaçınılmaz olmaktadır. Bu bağlamda Descartes, Bergson, 
TH. Ribot, Heidegger, Ricoeur’a varana kadar bir modern filo-
zoflar silsilesi hikâyelerin anlamlandırılmasında başvuru yapıl-
ması gereken isimler olarak karşımızda dururken diğer taraftan 
Tanpınar’ın mitolojik ilgilerinin de hesaba katılması gerekmek-
tedir. Bu denklemler özelinde hikâyelere yaklaşıldığında insan-
lar, nesneler ve mekânlar arasındaki izleğin farklı bir söylem ze-
minine sahip olduğu ortaya konmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hikâye, Mekân, Mitoloji, Ricoeur, 
Kendilik Bilinci

Giriş

Kendiliğini tamamlama, bunun süreğinde de içine doğduğu 
medeniyetin izlerini yorumlama uğraşına ömrünü adayan Tan-
pınar; bu uğraşın sonucu olarak bir bilim adamı kimliğiyle araş-
tırmalarını, makalelerini, denemelerini ortaya koyarken aynı za-
manda bir sanatçı kimliğiyle şiirlerini, romanlarını ve hikâyelerini 
yazmıştır. Türkiye’nin devraldığı medeniyet mirası ve halde sos-
yopolitik olarak konumlandığı yerle, kişiliğinin yaşantılarından 
devraldığı miras ve psikolojik olarak durduğu yer arasında bir 
koşutluk kurmaya çalıştığı günlüklerinin sonunda, mevcut ha-
lin farkındalığıyla “bu şartlara rağmen kendimi yapacağım. Ken-
disini yapmak, yaparken eserini vermek, peşini bırakmamak, bir 
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gün mucize tahakkuk edebilir.” (Kerman, Enginün: 2013, 336) 
diyen Tanpınar, ömrünün nihayete yaklaştığı son günlerde bu 
ifadeyle mezkur çabasını zikreder. Tanpınar’ı, hem metinler kar-
şısında onları temellük etmek için mülksüzleşen okur kimliğiyle, 
hem de temellükünü tahayyül ile öyküleştiren sanatçı kimliğiyle 
ele aldığımızda kendilik kazanmak; onun bir sanatçı olarak mi-
metik temsili ibda etmesinden önce, bir okur olarak içine doğ-
duğu eserleri temellük etmesiyle gerçekleşecektir. Bu sebepten 
bütün bir tahrir yekûnunu “kendinin” ve içine doğduğu mede-
niyetin sınırlarını alımlamaya ve çizmeye adamıştır diyebiliriz. 
“Şiirde kendimin, hikâye ve romanlarımla kendimle beraber ha-
yatın ve insanların – benden başkalarının- peşindeyim veya baş-
kalarına ait zamanın peşindeyim.” (Kerman: 2017, 320) diyen 
Tanpınar’ın hikâyeleri, günlüklerde, mektuplarında izlerini or-
taya koyduğu hatıralarının ve aynı zamanda okumalarıyla ger-
çekleşen temellükünün izlerini yorumlarken beliren muhayyi-
levi yönün ortaya çıkardığı ima edilen yazarın (auteur impligue) 
kurmacaya dönüştürdükleridir. Birkaç örnek vermek gerekirse 
çocukluğunda ikamet ettiği Kerkük’te yaşadıkları evde babaan-
nesinin kutsallık atfettiği ağaç “Bir Yaz Gecesi” isimli hikâyeye 
konu olmuştur. Yine aynı yerden hafızasında kalan Gülbuy Ha-
nım, “Evin Sahibi” isimli hikâyede karşımıza çıkar. Erzurum’da 
bulunduğu zamanlarda karşılaştığı Tahsin isimli meczubu, “Er-
zurumlu Tahsin” hikâyesinde görürüz. Ve yine günlüklerinde 
açıkça görüleceği üzere hayatının sonuna kadar bir takıntı ha-
line getirdiği “kadın”lar, Yaz Yağmurları başta olmak üzere diğer 
hikâyelerine hatıralarından taşınan izlerdir. Bu izler, Tanpınar’ın 
bahsedilen kendini arayışının neticesi olarak hikâyelere dahil ol-
muştur ama bu dahil oluşlar, eseri yaratma anındaki şuur halinin 
yansıması olan ima edilen yazarın, gerçeği temsile evirmesiyle, 
geçmişin birikimini yansıtan sembollere dönüşecektir.
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Tanpınar’ın “Kendisini yapmak, yaparken eserini vermek, pe-
şini bırakmamak, bir gün mucize tahakkuk edebilir.” cümlesindeki 
“kendini yapmak” aşaması için gerçekleştirdiği okumalarla olu-
şan temellük, “eserini vermek” aşamasındaki tahayyül ile birleşe-
rek, hatıralarına konu olan bireysel izleri toplumun kolektif ha-
fızasının izlerine dönüştürmeye çalışır. Mesela bunun en bariz 
örneği Kerkük’te kendisini çok etkileyen yılanlı ev hadisesinin 
hafızasındaki izlerini hikâyelerinde kendini yaratmanın sembolü 
olan Ouboros’a dönüştürmesidir. Benzer şekilde günlüklerinde 
sıkça bahsettiği kadının, hikâyelerinde toplumun doğu batı iki-
leminde estetik alımlamasının sembolüne dönüşür. Ricoeur’un 
metinler ve dahi diğer insani tüm yapıtlar karşısındaki okurun 
konumunun nasıl inşa olduğunu açıklarken kullandığı temellük 
kavramı, kolektif anlatısal kimliğe öykülerle dahil olmakla birlikte 
başkalaşmadan kendi olarak kalabilmenin de anahtarını ortaya 
koyar. Tanpınar’ın “bir gün mucize tahakkuk edebilir” ifadesi de 
yine bu anlatının tahakkuk etmesi bağlamında, Ricoeur’un vurgu 
yaptığı ütopyaya karşılık gelmektedir. “Parisli kadını Fransız ro-
manı yarattı” diyen Max Nordau’nun (Andı: 2013, 13) roma-
nın Fransa’nın kolektif hafızasına etkisi/katkısına vurgu yapmak 
bağlamında bahsettiği ütopyanın gerçeğe dönüşümünü Tanpı-
nar, Türkiye’nin bağlamında Türkiye’nin kaderinde bir baht dö-
nüşüyle arzulamaktadır. Bu baht dönüşü ise kurmaya çalıştığı 
hikâyenin, kolektif hafızada karşılık bulmasıyla söz konusu ola-
caktır yani bir bakıma toplumu kuran mitler gibi edebiyat aracı-
lığıyla bir mit inşa etmeye çalışır. Ribot’un edebiyatı sükût etmiş 
ve aklileşmiş bir mitoloji olarak görmesi bundan olsa gerektir. 
(Ribot: 1932,71) Dolayısıyla kendini yapmak, eserini yapmak 
ve bu ikisinin gerçekleşmesiyle eserin inşa edeceği bir toplumu 
yapmak onun ütopyasıdır diyebiliriz. Her ne kadar bizim için 
bu yazının odaklandığı nokta hikâyeler olsa da bu cümleyi daha 
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sonraki okumalara bir şema oluşturması için Ricoeur’un kavram-
larıyla birlikte şöyle formülleştirebiliriz:

Kendisini yapmak Temellük Okumaları karşısında 
Tanpınar

Yaparken eserini vermek Tahayyül Şiirlerindeki Tanpınar1

Peşini bırakmamak Kolektif Anlatısal Kimliğe 
Dahil Oluş

Romanlar, hikâyeler2

Mucizenin gerçekleşmesi İdeoloji ve Ütopya Günlüklerine yansıyan 
beklentiler3

 1,  2,  3

Tanpınar’ın kendiliğini tamamlaması, içine doğduğu bütün 
göstergelerin ardındaki izlerin peşine düşmesiyle mümkün ola-
caktır. Kendi olma amacıyla yola çıkan insanın kendi olabilme-
sini aktif bir eylem olarak gören Ricoeur’un bakış açısını ödünç 
alırsak, kendiliğin kazanılabilmesi için izleri yorumlamak gerek-
mektedir. İzler; tarihsel olaylar, mimari yapıtlar, semboller, şiirler, 
romanlar, metaforlar insani tüm yapıtlar ve aynı zamanda bilin-
çaltıdır. Önemli olan insanın bu izler vasıtasıyla kendini sahip-
lenmesidir. Dolayısıyla Tanpınar’ın mitosu, temellük ettiği bü-
tün bu izlerin olay örgüleştirilmesiyle kurulacaktır.

Tanpınar, geçmiş ile şimdiyi olayörgüleştirirken Bergson’un 
zamanı alımlayışından istifade eder, bu sebepten kendiliğini ka-
zanma sürecinde temellük ettiği izler, geçmiş ile halin kaynaştığı 
bir zaman algısında birleşir. Hatıralarındaki izler; kurmacanın 
gerçeklik düzleminde yeri geldiğinde mitolojideki bir sembo-
lün, yeri geldiğinde halk hikâyesindeki bir sembolün veya felsefî 
bir paradoksun hikâyeye yansıyan izine dönüşür. Bu dönüşüm, 

1 Şiirde kendimin,
2 hikâye ve romanlarımla kendimle beraber hayatın ve insanların – benden 

başkalarının- peşindeyim veya başkalarına ait zamanın peşindeyim
3 Günlüklerinde Türkiye’nin kaderine dair söyledikleri bu ütopyanın göster-

geleri olarak değerlendirilebilir.
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Ribot’un sanatçı muhayyilesi için elzem gördüğü mümaseletle 
(temsille düşünmek, iki farklı şey arasında benzerlik kurmak) dü-
şünme eğilimin neticesidir. Böylesi bir düşünme eğilimi kişinin 
geçmişi ile içinde bulunduğu halin kaynaşması sonucunu doğu-
rur. Dolayısıyla Tanpınar’ı, hatıralarına konu olan insan ve nes-
neleri yeniden yorumlayarak medeniyetin izleriyle bütünleştiren 
bir tavrın sahibi olarak niteleyebiliriz. Bu bütünleşmeyi sağlayan 
büyük oranda Bergson’dan mülhem zamanın alımlanma şeklidir. 
Ricoeur, “ zaman bir öyküleme biçimine göre eklemlendiği ölçüde 
insana özgü zamana dönüşür, anlatı da zamansal varoluşun bir 
koşulu olduğunda tam anlamına kavuşur.” (Ricoeur, 2021, 108) 
tespitini yapar. Bu ifadeyi merkeze aldığımızda Tanpınar için öy-
külemek (eserini yapmak); temellükten (kendini yapmak) son-
raki aşama olarak kolektif anlatısal kimliğe Bergson kaynaklı es-
tetik algılayışla hikâyeler sunmak amacına matuftur. Dolayısıyla 
olayörgüleştirdiği romanlara, hikâyelere bakmadan önce temel-
lükü ve dahi Tanpınar’ın temellükünün nasıl gerçekleştiğini dü-
şünmek gerekmektedir. Bu bağlamda da Ricoeur’un temellük, 
tahayyül, kolektif anlatısal kimlik, ideoloji ve ütopya meselesine 
bakışı bizim için yol gösterici olacaktır.

Tanpınar’da Temellük Tahayyül ve Anlatının İnşası

Hermeneutik bir anlamanın neticesinde geçmişin metin-
leriyle yaşadığı dönem arasındaki mesafeyi kapatmanın araçları 
üzerine düşünen Ricoeur, temellük ve tahayyül kavramlarına 
vurgu yapmıştır. Ricoeur’un bu iki kavramı alımlama şeklini 
ele aldığı çalışmasında Selami Varlık; kendisi olmak isteyen 
insanın, bireysel ve toplumsal açıdan kimliğini sahiplenmek 
için entelektüel mirasını ve hafızasını sahiplenmesi gerekti-
ğine vurgu yapar. Bunun gerçekleşmesi için kişinin hem ya-
şadığı dönemin eserlerini, hem de geleneği oluşturan eserleri 
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özümsemesi gerekmektedir. Özne için zamanı sahiplenme, 
bu zaman içerisinde kendini sahiplenmeyi, bu da geçmiş eser-
leri sahiplenmeyi gerekli kılar. (Varlık:2021,140) Elbette bu-
rada, geleneğin metinleriyle yaşanan zaman arasındaki mesa-
fenin kapatılabilmesi için bu sahiplenmenin hangi bağlamda 
gerçekleşeceği sorunu ortaya çıkmaktadır. Geleneği tevarüs et-
mek isteyen her sanatçı için bu soru kaçınılmazdır. Ricoeur’a 
göre geçmişin metinlerini temellük etmek, bu metinlerle bir-
likte yaşanan zamanı da doğru şekilde sahiplenmekle gerçekle-
şir. (Varlık: 2021, 23) T.H. Ribot’un sanat eserinin ortaya çık-
masını sağlayan gerçeğin değişimi için şart koştuğu mümaselet 
ilkesine benzer şekilde Ricoeur da istiareye vurgu yapar. Bu 
yüzden şiirde kapalı istiare neyse, anlatı da mimesis odur, bir 
farkla ki mimesis de eylemlilik içerisinde bir benzeşim söz ko-
nusudur. (Ricoeur: 2021, 18) Metaforun benzemeyende ben-
zeyeni bulması, ilgisiz iki nesneyi bir temsilde birleştirmesi gibi 
tahayyül de yaşanan zaman ile geçmiş arasındaki mesafeyi ka-
patacaktır. Temellük, uzağı yaklaştırma, yabancıyı sahiplenme 
faaliyeti olduğu için tahayyüle başvurur. (Varlık: 2021, 23)

Tanpınar, bunun idrâkiyle Antalyalı Genç Kıza Mektup’ta 
nasıl bir hülya adamı olduğunun çerçevesini sunar. (Kerman: 
2017, 315) Meselesi temellükün nasıl gerçekleşeceği, geçmiş ile 
hal arasındaki mesafenin nasıl kapatılacağıdır. Çünkü Ricoeur’un 
de vurguladığı gibi temellükte amaç kaybolmuş bir şanı yeniden 
canlandırmak değildir aksine eleştirel bir boyutta geçmişi şim-
diye taşımayı gerektirir. (Varlık:2021,23) Tanpınar, bu eleştirel 
bakış açısına sahiptir. Geçmiş ile hal arasındaki mesafenin nasıl 
kapanacağını problem haline getirirken meselenin estetik alım-
lama boyutunda kalmasının ve öteye geçilmemesinin kaygısını 
yaşamaktadır. Bunu Mehmet Kaplan’a yazdığı mektupta görü-
rüz: (Kerman: 2017, 227)
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“ Şimdi bir realite var: Maalesef mazi bir sistem! Sen ve ben, onun 
zihniyetini değil, haklarını ve şiirini bugünkü hayata destek olabilecek 
taraflarını ayıklayabiliyoruz ve diyoruz ki şu hadlerde kalmak şartıyla 
maziyi bugünle birleştirelim, devamı kuralım. Bu inkârda yaşama-
yalım. Fakat büyük kitle böyle mi? O bizim kendisine teklif ettiğimiz 
münferit unsurlardan birisiyle karşılaştı mı bütünü istiyor. Asıl ma-
nası ve şümulünü kavramadığı hiddetler, “ revendication”lar içinde 
bütün hayata sahip oluyor.”

Milli hayatta bir takım büyük başlangıçlardan hareket etme-
nin gerekliliğine vurgu yapan Tanpınar, bu tecrübeden istifade 
etmenin cazip olduğu kadar güçlüklerle de dolu olduğunu söy-
ler. Sorduğu soru şudur: (Tanpınar: 1977, 97) “Halk muhayyi-
lesinde doğmuş ve yaşamış bir mevzua, bir efsane veya masala ne 
dereceye kadar tasarruf edebiliriz?” 1937 yılında Matbuat İdaresi 
Umum Müdürlüğünün halk hikâyelerinin yenilenmesine yöne-
lik çalışmalarını göz önüne aldığımızda bu elbette kolay bir iş 
değildir. (Boratav: 2018, 256-257) Bekir Sıtkı Kunt, Muharrem 
Zeki Korgunal gibi isimlerin absürt olmaktan öte gitmeyecek gi-
rişimlerine, Behçet Kemal gibi isimlerin yaklaşımlarına bakıldı-
ğında bu yenileşmenin güçlükleri ortadadır. Hikâyeleri yazmak, 
şimdiye taşımak, temellük etmek noktasında Tanpınar’ın tered-
dütleri şöyledir (Tanpınar: 1977, 97) :

“Basit bir tahkiyeden bugünün bir tiyatrosunu veya romanını, 
yahut canlı bir destanını çıkarabilmek herhangi bir muhayyel mev-
zuu işlemeğe benzemez. Onu olduğu gibi almak, hiç bir şey yapmak 
değildir. Değiştirmek güçtür. Şüphesiz ihtiva ettikleri büyük beşeri fi-
kirleri meydana çıkarabilmek yahut yeni kıymetlerle onları zenginleş-
tirmek için kahramanlara istediğimiz şahsiyetleri izafe edebiliriz. Fa-
kat böylelikle kendi mahiyetini kaybetmemesinin çaresi nedir? Çünkü 
bu cins düzeltmeler, eserin mahiyetini bazen tamamiyle değiştirebilir-
ler. Sonra hikayelerin cevap verdiği örfe ne dereceye kadar riayet edile-
cektir? Bir şark milletinin hikayesinden hayatının en küçük teferrua-
tına kadar muasır teknik ve örfü kabul etmiş bir milletin edebiyatını 
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yapmak, zaman içinde kendi kendisi kalmak şartiyle bugünü bul-
mak kolay değildir.”

Tanpınar’ın tereddüdünü anlamlandırabilmek için Ricoeur’un 
yaklaşımını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Ricoeur’a 
göre temellük okurun kendini tanımasının ve tamamlamasının 
yegane yoludur. Bu tanıma süreci için bir okuma kuramı gelişti-
ren Ricoeur, Wayne Booth’un kurmacanın retoriğindeki formü-
lasyondan faydalanır ve yazarın geliştirdiği ikna stratejisine odak-
lanır. Stratejinin amacı, okura bir dünya görüşünü bildirmektir. 
(Varlık: 2021,136) Booth’un okuma stratejisinde okurun var-
saydığı yazar, biyografilerin kaleme aldığı gerçek yazar değil ima 
edilen yazardır yani metnin ürettiği yazar tasviridir. Bu yazar da 
anlatıcıdır, yani metnin içinde gerçek yazarın kurmaca bir yan-
sımasıdır. (Varlık: 2021, 137) Booth, her türden kurmaca anla-
tıda sahnenin gerisinde duran kayıtsız bir yazarın zımnî bir res-
minin yaratıldığını söyler. Zımnî yazar kendisinden daha üstün 
bir versiyonu, ikinci kimliği yaratan gerçek yazardan farklıdır. 
(Booth: 2012, 163) Biz bu zımnî yazarı, Booth’un atfettiği üs-
tünlük sebebiyle yazarın temellük ettiklerinin neticesinde ortaya 
çıkan yazar olarak tanımlayabiliriz. Zımnî yazar için Bergson’dan 
mülhem şuurun determinizmden sıyrılmış halinin ortaya çıkar-
dığı anlatıcı değerlendirmesini de yapabiliriz.

Bergson’a göre şuurumuzun bir kabuk, bir de iç tarafı var-
dır. Kabuk tarafı akıl, zekâ, mantık, ilim tabakasıdır. Bu tabaka 
madde ve cemiyet hayatlarının pratik şartlarına uymaktan te-
şekkül etmiştir. Burada hürriyet yoktur, tamamen determinizm 
vardır temel ben ise, bunun tam zıttıdır. Birincisi madde ve ce-
miyete uymakla katılaşmış ve şahsilikten çıkarak mekânlaşmış, 
donmuş, sathi bir “ben” olmuş, dokusu da tamamıyla fikirler-
den örülmüştür. Şuur halinin ortaya çıkardığı canlı fikirler ise 
daimî bir kaynaşma, mütemadi bir erime ve karşılıklı bir girişme 
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halindedirler. (Tunç:1941, XVII) Bergson’un bahsettiği bu erime 
ve karşılıklı girişme, Ribot’ta karşımıza çıkan, gerçekliğin eserde 
değişerek temsili için bir şart olan mümaseletle düşünmenin so-
nucudur. Bu düşünme biçimi geçmişin birikimi ile anlatılan za-
man arasında ilgi kurarak Ricoeur’un eylem halindeki metafor 
olarak gördüğü mimesisi ortaya çıkaraktır. Hürriyet hayatımızı 
rüya ve hülyalarımızla yaşarız diyen Bergson, yazarın böylesi bir 
şuur halinde eserini verebileceğine vurgu yapar. Yazarın kurma-
cayı şekillendirirken şuur düzeyinde oluşturduğu bu ikinci ben-
lik, Bergson’un üzerinde durduğu şuurun determinist kayıtlar-
dan uzaklaştığı yaratma anında ortaya çıkar ki Booth bu ikinci 
benliği zımnî yazar olarak nitelemiştir.

Bir rüya ve hülya adamı olan Tanpınar’ın eserini yapma aşa-
masında ortaya çıkan şuur halinin bir yansıması olan zımnî ya-
zar, aynı zamanda onun bütün temellükünün de bir neticesidir 
diyebiliriz. Eserini yaratma anındaki şuur halinde ortaya çıkan 
zimnî yazar, bütün bir okuma uğraşının sonunda yorumladığı iz-
lerle, olayları birleştirerek metaforlar oluşturur ve yeri geldiğinde 
Tanpınar’ın hatıralarından da istifade ederek örnek okurunu dö-
nüştürmeyi hedefler. Bu dönüşümün ufuk kesişmesinde Tanpı-
nar için bir ütopya olarak toplumun dönüşmesini arzulamak 
da vardır ama öncelikle kendini bilmek, yapmak gerçekleşmeli-
dir. Dolayısıyla yazarın eserini vermesi için temellük, tahayyül, 
tahkiye, tahakkuk sıralaması kendiliğe ulaşmak için şart olduğu 
gibi, okur için de aynı sıralama söz konusu olacak ve gerçekle-
şirse, ortak hikâyede buluşmak ütopyanın(mucizenin) tahakkuk 
etmesini sağlayacaktır. Selami Varlık, Ricoeur’den mülhem şun-
ları söyler: (Varlık: 2021, 139) “Metni temellük etmeyi kendini 
temellük etmekten bağımsız düşünemeyiz, çünkü metinler insa-
nın varoluş gayretinin eserleridir. Başka bir ifadeyle, geçmiş eser-
leri sahiplenme eforu kendini bilme gayretinin zorunlu sonucudur.” 
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Tanpınar’ın gerek mektuplarına, günlüklerine gerekse makale-
lerine ve diğer çalışmalarına baktığımızda kendini bilmeyi ger-
çekleştirme arzusuyla ciddi bir okuma evreninin içinde bulun-
duğu söylenebilir. Kendisini bilmenin sınırlarının medeniyetin 
eserlerini bilmenin sınırlarına uzandığı göz önüne alınırsa, ya-
şadığı dönemin estetik birikimini temellük etme gayesiyle bir-
likte geçmişin deneyimini de sahiplenme gayretindedir. Bilhassa 
“ Edebiyat Üzerine Makaleler”de yer alan “Halk Destanlarından 
Milli Edebiyata I-II” yazıları bu gayretin haritasını ortaya koyar.

Temellükün tahayyül ile birleştiği kurmaca sahnesinde ya-
zarın ufukta bir ütopya olarak gördüğü toplumun değişiminden 
bahsetmiştik. Bu bir bakıma modern anlatıcıya, gelenekteki des-
tanın teşekkülünde ozanın rolünü de yükler. Ozan, destanların 
teşekkülünde, bir büyük toplumsal olayın akabinde bütün bir 
destan halkalarını birleştirerek bir büyük destan teşekkül etti-
rir. Bu teşekkülde milletin destan parçalarının bir büyük destanı 
meydana getirmesi söz konusudur. Dolayısıyla toplum destanları, 
destanlar da milleti yapar gibi bir formülasyon kurabiliriz. Rico-
eur de öyküler sayesinde değişen kimliğin, bir toplumun kimli-
ğinden bağımsız düşünülemeyeceğini söyler. Bu durum kişisel 
hafızanın toplumsal hafızaya tabi olmasında açığa çıkmaktadır. 
(Varlık: 2021, 179) Her tür değişimin temel aracını oluşturan 
öykülerin dönüştürdüğü kişisel kimlik toplumsal kimlikten ba-
ğımsız düşünülemediğine göre, anlatısal dönüşüm, toplum için 
de geçerlidir. Gelenekler ve beraberinde kolektif kimlikler dö-
nüşerek kendisini korur. Çünkü “ Bir grubun, kültürün, halkın, 
ulusun kimliği değişmez bir cevher veya sabit yapının değil, an-
latılan bir hikâyenin kimliğidir. Kimlik anlatısal bir yapıya sa-
hiptir. Değişebilmek için de geçmişin anlatılarına, hatta anlatı 
olarak geçmişe ihtiyaç duyar, bu noktada kolektif kimlik tıpkı ki-
şisel kimliğin anlatılarla şekillenmesi gibi şekillenir. (Varlık:2021, 
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186- 187) Bireysel kimlik gibi kolektif kimlik de aynı kalmasına 
rağmen dönüşür, bize ait geleneğin sürdürülebilirliğini sağlayan 
da bizzat bu dönüşümdür. Kolektif anlatısal kimlik, kültürel bir 
geleneğin ancak sürekli yeniden yaratıldığında hayatta kaldığını 
gösterir. Yeniden yaratma hiçbir zaman yokluktan yaratma ol-
maz. Geçmişin bıraktığı mirası şimdiki zamanın sunduğu yeni 
olay ve kuramlar aracılığıyla şekillendirir daima. Bireysel anlatı-
sal kimlik nasıl aynılık ve başkalıktan oluşuyorsa, her türlü öykü 
ve efsane tarafından şekillenen kolektif anlatısal kimlik de yeni 
olaylarla buluşmada gerçeklik kazanan içkin bir başkalık içerir. 
(Varlık:2021, 189) Geçmişi hatırladığımızda, bir rüyayı anlattı-
ğımızda, yarınla alakalı bir proje tasarladığımızda dünyayla kur-
duğumuz bağ anlatısal bir bağdır. Zira “ Zaman ancak anlatısal 
olarak eklemlendiği ölçüde insan zamanına dönüşür.”

Tanpınar’ın İnsanlarının Hikâyeye Yansıyan Halleri

“Tanpınar, hikâyelerindeki insanları hangi surette, neyin 
temsili olarak sergiliyor?” sorusunu kendimize sorduğumuzda 
nihayetinde yüzey yapıda karşımıza çıkan kişilerin bir temellü-
kün izdüşümleri olduğunu derin yapıya nüfuz etmeye, bir başka 
ifadeyle kendimiz için Tanpınar’ı temellük etme gayretine giriş-
tiğimizde görürüz. Hikâyelerin neredeyse tamamında ima edi-
len yazar, olayların akışında kurmacayı muhtelif geçişlerin, bir 
araya gelişlerin sahnesi haline getirir. Tanpınar’ın hatıralarından 
anlatının söylemlerine doğru, anlatılar arasında ve aynı zamanda 
uygun benzerlikler belirdiğinde başka göndergelere doğru da 
geçişler söz konusu olmaktadır. Burada gönderge ifadesini kul-
lanmamız, Ricoeur’un mimesisi eylem halindeki bir eğretileme 
olarak değerlendirmesi sebebiyledir. Varlık’ın ifadesiyle “eğreti-
lemede iki varlık arasında benzerlik ilişkisi kurulur ve biri diğe-
riyle anılmaya başlar. Metafor küçük bir öyküdür, öykü büyük 
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bir metafordur. Nasıl metaforda bir “mantıksal saçmalık” tama-
men zıt iki sözcüğü buluşturuyorsa, öyküde olay örgüsü kurma 
farklı ve heterojen ögeler arasında beklenmedik bir sentez ger-
çekleştirir. Alakasız amaçlar, tesadüfler, vesileler, tamamlanmış 
bir eylemin zamansal birliği altında toplanır.” (Varlık: 2021, 
152) Tanpınar’ın hikâyesinde, hatıralar gibi mitoloji de benzer-
liğin bir ucunda bulunmaktadır. Diğer taraftan felsefe tarihine 
mal olmuş akıl yürütmeler ve Tanpınar’ın düşüncelerinde prob-
lemleştirdiği kimi meseleler de yine olayörgüleştirilir ve geçişler 
tüm bunların arasında gerçekleşir. Daha önce bahsedildiği gibi 
şuurun determinist kayıtlardan uzaklaşmış bu halinde çağrışım-
lar muhayyilenin benzerlikler kurmasını sağlar. Hikâyeler üze-
rinde yapılacak yakın okumalar, bütün geçişler, bir araya geliş-
leri ve benzeşimleri gözler önüne serecektir fakat biz hikâyelerin 
katmanlı yapısından dolayı örnek olması için sadece bazılarına 
değinmekle iktifa edeceğiz, daha ötesi bu çalışmanın kapsamını 
aşacaktır. Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Geçmiş Zaman Elbise-
leri ve Evin Sahibi hikâyeleri bahsettiğimiz geçişleri göstermek 
için ele alacağımız hikâyeler olacaktır. Tanpınar, bize Abdullah 
Efendi’yi şöyle sunar (Tanpınar: 2011, 12)

“Hakikatte Abdullah Efendi, ömürlerinin sonuna kadar kendi-
leri olmaktan kurtulamayan, nefislerini bir an bile unutamayan, et-
rafındaki havaya kendilerini en fazla bıraktıkları zamanda bile, iç-
lerinde, tıpkı alt katta geçen bütün şeyleri merakla takip eden bir üst 
kat kiracısı gibi köşesinde gizli, mütecessis, gayrimemnun ve zalim 
ikinci bir şahsın mevcudiyetini, onun zehirli tebessümünü, inkar ve 
istihfaftan hoşlanan gururunu ve her an için ruhu insafsız bir muha-
sebeye davet edişini duyan insanlardan biriydi. Ah bu ikinci Abdul-
lah Efendi, bu üst kat sakini... Hayır, o kiracı değil, evin asıl sahibi, 
efendisi, hükümranıydı. Zavallı Abdullah Efendi bu sessiz seyircinin 
bakışları altında hayatının her lezzetinin birdenbire zehir kesildiğini 
bütün ömrünce görecekti.”
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Hikâyede Tanpınar’ın imâ edilen yazarının bize aktardığı 
Abdullah Efendi, Tanpınar’ın kişiliğinin bir izdüşümü olarak 
görünmektedir. Alıntıladığımız kısımda Abdullah Efendi’nin 
halet-i ruhiyesi aktarılırken kullanılan bazı göstergeler, bize Ab-
dullah Efendi’nin kişiliğini anlamlandırmada yol gösterici ola-
caktır. “Evin asıl sahibi” , “zehirli tebessüm”, “lezzetin birden-
bire zehir kesilmesi” gibi ifadeler okuru “Evin Sahibi” hikâyesine 
yönlendirmektedir. “Evin Sahibi” hikâyesinde Tanpınar, kayna-
ğını hatıralarından alan bir olayı anlatır. Bu bağlamda öncelikle 
Tanpınar’ın hatıralarındaki anlatıyı hatırlayacak olursak (Ker-
man, Enginün: 2013, 34).

“Bu evde Gülbuy Hanım, yanımıza girdi. Delişmen, hatta yarı 
isterik, hoşsohbet bir kadındı. Onun da bir gözü kördü. Çok zengin 
bir ailenin kızıydı. Güzel bir delikanlı ile nişanlanmıştı. Fakat daha 
nişanın gecesinde rüyasına giren bir yılan, ona aşık olduğunu, kendi 
malı telakki ettiğini söylemiş ve evlenmesini men etmişti. Sonra onu 
rüyasında çok güzel bir delikanlı olarak görmeye başlamış. Bu acayip 
aşık her defasında maceralarını kimseye söylememesini de tembih eder-
miş. Nikah zamanı gelince Gülbuy bu sırrı ev halkına açmaya mec-
bur kalmış. Bir sabah yatağının altında yakalamışlar ve öldürmüşler. 
Hemen arkasından babası, biraz sonra nişanlısı ölmüş, bir kardeşini 
vurmuşlar ve Gülbuy’un da saraları başlamış ve gözlerinden biri kör 
olmuş. Bütün sıcak memleketlerde olduğu gibi, yılanın Kerkük’te bir 
muhayyile saltanatı vardı. Bu saltanata asıl mitosların uydurulduğu 
devirlerde bu kadar kuvvetle rastlanmaz. Hiç olmazsa büyük sistem-
ler ondan bahsetmez. Yılan daima ikinci üçüncü derecede kalır.../.../ 
Bizde pek çok yerlerde olduğu gibi yılan Kerkük’te evin sahibi ve bir 
nevi tabu addedilirdi. Evin Sahibi hikâyem bu Gülbuy’un macera-
sının senelerden sonra uyanışıdır. Şurası da var ki, Kerkük’te üçüncü 
evimizde biz de bir yılan öldürdük. O sene içinde annem Musul’da 
Tifüsten öldü.”

Tanpınar’ın günlüklerinde geçen bu parçada evin sahibi-
nin halk inanışında yılana tekabül ettiğini görüyoruz. O halde 
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Abdullah Efendi’nin benliğinin bir parçasının yılanla özdeşleş-
tirildiğini söyleyebiliriz. İki durum arasındaki mümaselet ilişkisi 
bu şekilde kurulurken bir diğer taraftan aynı hikâyede yılan sem-
bolü hikâyenin sonunda da belirir: (Tanpınar: 2011, 46) “...kuy-
ruğunu yiyip kendi kendinden doğan büyük ve ebedi yılan, ayakla-
rının ucuna cansız ve upuzun yıkılmıştı. Abdullah sanki bu ölüye 
basmamak ister gibi dikkatle, yavaş yavaş, adeta çok koyu, çok ka-
ranlık bir mayide yüzer gibi yürüyordu.” Burada hikâyeye dahil 
olan yılan mitolojideki ouroborostur ve kendini yeniden yarat-
mayı temsil etmektedir. Bizim için burada esas olan hikâyede 
semboller arası ilgi kurmaktan çok hikâyenin nasıl inşa oldu-
ğuna deliller sunmak olduğundan hatıra, temellük, tahayyül ve 
tahkiye arasındaki ilişkiyi göstermek yeterli olacaktır. Tanpınar, 
hafızasında izleri olan bir anlatıyı, mitolojik ilgisinin neticesinde 
oluşan temellükle benzerlik ilişkisi kurarak olayörgüleştirmiş, bu 
anlatıyı aynı zamanda Abdullah Efendi’nin rüyalarında, kahra-
manın kimliğine hükmeden ikinci benliğin temsili olarak da ele 
almıştır. Aynı zamanda Abdullah Efendi, Tanpınar’ın şuur hali-
nin determinist yönü olan kimliğinin de temsili haline gelmiş, 
sanatçı muhayyilesine tahakküm kurmakla anılmıştır. Tanpınar, 
zımnî yazar üzerinden aktardığı anlatıda, şuurun bu şubesini ha-
kimiyet altına alabildiğinde hürriyet hayatımızı rüya ve hülyala-
rımızla yaşarız diyen Bergson’un vurguladığı seyr/hülya haline 
geçebilmektedir. Abdullah Efendi’nin şuurunun determinist ha-
linin tahakküm altına alınmasıyla “canlı şuurun her anında geç-
mişin bütün şuur halleri çınlar, geleceğin sesleri duyulur.” denilen 
hal gerçekleşecektir. Şekip Tunç, Yaratıcı Tekamül’e yazdığı ön-
sözde şuur ile çağrışım ilişkisini Bergson’dan mülhem şöyle ak-
tarır: (Tunç:1941, XV) Bu sesleri ruhumuzu tamamıyla kendi 
haline, samimi sevgi ve nefretlerine bıraktığımız zamanlar işiti-
riz. Murakabemiz ne kadar derin olursa şuur hallerini de o kadar 
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bozmadan ve sırf keyfiyet olarak yakalayabiliriz.” Bu bağlamda 
baktığımızda Abdullah Efendi, şuurun determinist yönünden 
kurtulduğunda hülya alemine dalacak ve orada geçmişin bütün 
şuur halleri çınlamaya başlayacaktır. Burada imajların iç içe geçti-
ğini, mitoloji ve felsefi yorumlamaların bir araya geldiğini görü-
rüz. Bütün bunların yanında hikâyenin kurgusunda Tanpınar’ın 
hatıralarında aktardığı kadın kimliğinin de önemli bir yeri ol-
duğu ortadadır. Tanpınar eserlerini kendisine ilham eden kadın 
hakkında şunları söyler (Kerman: 2013, 285)

“ ...hakikat şu ki bu kadın hayatımda bir rol oynadı. Bu böyle araya 
girmeseydi belki de hakiki yolunu başka bir sahada bulacak olan bir 
adam bir iki eser vücuda getirdi. Sıra ile sayıyorum: “ Evin Sahibi” 
kayıtsız şartsız onundur. Aynı kitapta bulunan Abdullah Efendi’nin 
Rüyaları onundur. Beş Şehir onunla başladı. (Bursa), onunla devam 
etti. Yaz Yağmuru’nda “ Teslim” bile onunla başladı. Yaz Yağmuru’nun 
kendisinde o yoktur. Huzur odur. Diğer eserlerim de nesirlerim de hep 
o. Kitaba aldığım şiirlerin (“ Şiir” “Sen akşamlar kadar” “ Bu akşam” 
“Gezinti”den gayrısı) “ Eşik”in son havası onundur. Şu halde ona ihti-
yacım vardı. O bende yazı yazma hevesini dechlance etti.”

Tanpınar’ın estetikle ilgili temellükünün sembolü haline ge-
len kadın, Abdullah Efendi’nin Rüyaları’nda mitolojik kahraman 
olarak karşımıza çıkar ve Tanpınar’ın şuurunun determinizmden 
sıyrılmasında bahsettiği deklanşe etkisini Abdullah Efendi’nin 
şuur halinde ortaya çıkarır. Uçan çatıdan görülen gökyüzünde 
yıldızların arasından süzülüp gelen kadın, Abdullah Efendi’nin 
hülya adamı olmasında muharrik unsur olacaktır. Mitolojideki 
yıldızdan gelen anlamındaki tanrıça Asteria olması kuvvetle 
muhtemel olan bu kadın sembolü onun kainat karşısında farklı 
bir kimlik kazanmasına sebep olmuş, hayatın bütünlüğü ve ba-
sitliğinin kaybolmasına sebep olmuştur. Hikâyenin devamında 
şuur halini bir hülya şeklinde yaşayan Abdullah Efendi’nin ar-
kadaşlarıyla gittiği genelevde kadına dair tensel yakınlaşmanın 
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gerçekleşmeden yine hülyaya daldığını ve duvarda asılı bir sepet 
içinde olduğunu hayal ettiği mitolojik kahramanın, aşk tanrıça-
ları olan Marica, Elenica, Esimenya, Kalliope, Artemis, Paras-
kevi isimlerini sayarken Abdullah Efendi’nin benliğinin karmaşa 
içinde kaldığını görürüz.

Gerçeğin temsilinin tahayyül sahnesinde tamamen farklılaş-
ması ve geçmişin bütün şuur hallerinin çınlaması ortaya bir sar-
napalus cümbüşü çıkaracaktır: (Tanpınar: 2011, 42)

“Hangi münkariz ve kanlı Roma, son günlerini eğlendirmek için 
bu sarhoş tenlerin ziyafetini hazırlamış, yahut hangi talih Abdul-
lah Efendi’ nin karşısına birdenbire bu Sardanapal cümbüşünü çı-
kartmıştı? Artık insan denen şey kaybolmuş, yerini birbirine kenet-
lenmiş, birbirine geçmiş mütesaviyen sarhoş uzuvların sar’ası almıştı.”

Tanpınar’ın sıklıkla vurguladığı medeniyet krizinin, bu kri-
zin sebeplerine dair düşünüşlerinin Abdullah Efendi’nin rüya-
daki seyrinde karşılaştığı içiçe geçişleri anlatıcının Sardanapal’ın 
Ölümü Tablosu’na benzetmesinde açığa çıkar. Kişiliğinin nihai 
halinde gördüklerinin gerçekliğinden kuşku duyar hale geldi-
ğine şahit olduğumuz Abdullah Efendi’nin mevcut halinin de 
Descartes’in şüpheciliğiyle olaylara yaklaştığını görürüz (Tan-
pınar: 2011, 43-44)

“ ‘Ah bir sabah olsa, bu uğursuz gece, hayal, hakikat, kendinden 
gelen her şeyi beraberinde alıp götürse, ben yine iki ile ikinin dört et-
tiği dünyada kendimi bulsam....’ Abdullah Efendi birdenbire aklına 
gelen bu kaziyeden fevkalâde memnun oldu. Şimdi hayatında o ka-
dar çok inanmış olduğu rakamları bir kat daha çok seviyordu. İki ile 
ikinin dört ettiğini bilmek mühim bir tecrübe, bir nevi mihenkti. Fa-
kat o birdenbire bu miyarın da doğruluğundan şüpheye düştü. ‘Ha-
kikaten dört mü eder acaba? Ya ikilerden biri kesirli ise...’ ”

Toparlayarak söyleyecek olursak Tanpınar’ın hatıralarında 
somut karşılığını bulan kadın, hikâyede Abdullah Efendi’nin 
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başından geçenlerin fabulası olmuş, kahraman bir kadının dek-
lanşe etmesiyle gerçeklik duygusunu yitirmiş, yine hikâyenin de-
vamında da tensel birleşme yaşamak arzusuyla geneleve gittiğinde 
bu gerçeklik algısı iyiden iyiye değişime uğramıştır. Tanpınar’ın 
hafızasında karşılığı olan bu iz; (hikâye izi) okumaları, sorgula-
maları, içinde bulunduğu medeniyetin izlerinden temellük ettik-
leriyle birleşmiş, şuur halini determinist kayıtlardan kurtaran ya-
ratıcı muhayyilenin bir verimi olarak olayörgüleşmiştir. “Abdullah 
Efendi’nin Rüyaları” hikâyesinin Necip Fazıl Kısakürek’in “ Bir 
Yalnızlık Gecesinin Vehimleri” ve “Çile” şiiri ile benzeşimleri de 
hayli fazladır. Necip Fazıl’ın hikâyesinde yıllar sonra gittiği ko-
nakta tedailerle gözünün önünde canlanan ölmüş kızkardeşi ona 
yarım ısırılmış elma sunar, aynı şekilde Tanpınar’ın hikâyesinde 
Abdullah Efendi’nin hikâyenin sonunda sığındığı evde gördüğü 
kız, ondan billur sürahiyi kaçırır ve pencereden fırlatarak kırar. 
Her iki sembolde de insanın yaratılışı ile ilgili bazı gizler söz ko-
nusudur. Billur avize ebediyet özlemine tekabül ederken Necip 
Fazıl’ın hikâyesindeki ısırılmış elma ise insanın ebedi hayattan 
dünyaya gelmesine sebep olan bir sembol hüviyetindedir. Yine 
Necip Fazıl’ın hikâyesinin bir başka yerinde şöyle bir ifade geç-
mektedir: (Kısakürek: 2009,8)

“ İçimde tedailer birbirini kovalardı. Yangından kundak sokmak 
tabirine geçer ve “kundak sokmak” tâbirinin tedâisiyle gözümün önüne 
alev alev yanan bir evin tavan arasında unutulmuş, kundaktaki bir 
çocuk gelirdi. O çocuğun yalnız çehresini görürdüm...”

Tanpınar’ın Abdullah Efendi’nin Rüyaları hikâyesinde de 
Abdullah Efendi tedâilerin ardına düştüğünde benliğinin diğer 
yüzü olan Abdullah Efendi’yi oturdukları mekanda bırakır ve 
tedâilerin ardından tekrar döndüğünde alevler içinde kalmış olan 
benliğinin diğer yüzü olan Abdullah Efendi’yi görür. Tanpınar’ın 
hikâyesinde kahramanın varlığın hakikatini sorguladığı yerde 
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rakamlar üzerinden bir muhakeme yaptığını görürüz. Necip 
Fazıl’ın hikâyesinde de anlatıcının varlığı Descartes’in şüpheci-
liğiyle sorguladığı bölüm şöyledir (Kısakürek: 2009, 12

“Bana var olan bir şey göster! Mesela şu masa... Ben diyorum ki 
masa yoktur! Gözünle görüyorsun değil mi? Gözünle gördüğün şeyin 
o olduğunu ne biliyorsun? Çünkü elinle de dokunuyor, vurduğun za-
man sesini kulağınla da duyuyorsun! Beş duyunla birden onun var-
lığını kaydediyorsun. Halbuki tutmak ayrı, görmek ayrı...Tuttuğun 
şeyi nasıl görebilirsin? Duymak ayrı, tutmak ayrı...Duyduğun şeyi 
nasıl tutabilirsin.”

Necip Fazıl’ın Çile şiirindeki “Ve uçtu tepemden birden-
bire dam; Gök devrildi, künde üstüne künde...” mısralarıyla 
Tanpınar’ın hikâyesinde kahramanın gerçeğin hakikatini kay-
bettiği sahnedeki (Tanpınar: 2011, 15) “Evet, odasında yapa-
yalnız, bir türlü görünmeyen bir sevgiliyi beklerken birdenbire 
tepesinde apartmanın çatısının uçtuğu ve odasına yıldızların dol-
duğu o büyük geceden beri Abdullah, mavera ile arasında hiç de 
temenni etmediği bir şekilde kuvvetli ve derin bir münasebetin 
başladığını hissetmişti.” anlatı birbirini çağrıştırmaktadır. Görü-
leceği üzere Tanpınar’ın hikâyesiyle Necip Fazıl Kısakürek’in 
Bir Yalnızlık Gecesinin Vehimleri ve Çile şiiri arasında bazı 
benzerlikler söz konusudur. Şu farkla ki Necip Fazıl’ın hikâyesi 
anlatıcının biyografisine dair tedailerle şekillenirken Tanpınar, 
çağrışımları kurgunun içinde medeniyet sembolleriyle çoğalt-
mış, mitolojik varlıklardan romantizm dönemi tablolarına ka-
dar pek çok izi hikâyesine taşımıştır.

Geçmiş Zaman Elbiseleri hikâyesinde ise Tanpınar’ın Beş 
Şehir’de de odağını oluşturan İstanbul, Ankara ve Bursa hikâyenin 
mekânını oluşturur. Hikâyenin anlatıcı kişisi Ankara’da Keti 
adını verdiği bir kadınla buluşma arzusunu yaşarken arkadaşları-
nın davetini kıramayarak onlarla kumarhaneye gider. Fakat Keti 
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bir türlü zihninden çıkmamaktadır. Bir süre oynanan kumardan 
sonra bulunduğu yerden ayrılan kahraman, şehirde kaybolur ve 
bir eve sığınmak zorunda kalır. Bu evde geçmiş zaman elbisele-
rini giymiş bir kadınla karşılaşacak ve onu şöyle tasvir edecektir 
(Tanpınar: 2011, 65)

“Baştan aşağı, üstünde küçük sırmadan koncalar ve yıldızlar ser-
pilmiş mavi kumaştan, ninelerimizin gelin oldukları zaman giydik-
leri cinsten, bir eski zaman elbisesi giymişti. Uzun kumral saçları iki 
sık örgü ile arkasına atılmıştı, çıplak bileklerinde bir zaman Trabzon 
taraflarında yapılan ince, telkâri altın bilezikler vardı ve belini yine 
aynı işten geniş bir kemer sıkıyordu. Ayaklarına gülkurusu renginde 
küçük pabuçlar giymişti.

...
Hafif bir tebessümle:
- Adımdan size ne, dedi. Ayşe, Zeynep, Fatma . . . Bana istediği-

niz adı verebilirsiniz.
- Öyle bir hakkım olsa ben size başka isimler veririm dedim. Me-

sela Leyla, Şirin, Zühre.”

Kadının otoriter bir baba figürünün baskısı altında yaşa-
dığını ve bir sabah ortadan kaybolduğunu, anlatıcının bu halk 
hikâyelerinden süzülüp gelen kadına hayal ile gerçek arasında 
son kez Bursa’da otelden ayrılırken rast geldiğini görürüz (Tan-
pınar: 2011, 75)

“ Çekirge’deki otelime dönüyordum. Birdenbire acayip bir duygu-
nun içimde dalga dalga büyüdüğünü ve beni istila ettiğini hissettim. 
İşte tam bu esnada ve bu marazi halin artık tahammül edilemeyecek 
bir hadde vardığı anda, yanı başımızdan geçen arabanın içinde, o ge-
ceki ev sahiplerimi gördüm. İhtiyar adam hiçbir şeyden habersiz gö-
rünüyor, sakin ve abus önüne bakıyordu. Genç kız ay ışığından örül-
müş yüzüyle ve bütün mevcudiyetinden taşan o garip saadet duygusu 
ile gülümseyerek bana işaret etti. Kendime gelir gelmez bir arabayı, 
onları takip için ters yöne çevirttim.”
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Ağaç Dergisi’nin 15. Ve 17. sayılarında bir bölümü yayın-
lanan bu hikâye 1939 yılında Oluş dergisinde tamamlanmıştır. 
Ağaç Dergisi’nde yayınlanan bölümde hikâyedeki geçmiş za-
man elbiseleri giyen kadının Bursa’ya gittiği ve anlatıcının onu 
son bir kez gördüğü bölüm yayınlanmamıştır, (Tanpınar: 1936, 
4-7) bu bölüm 1939 tarihli Oluş dergisinde karşımıza çıkar. An-
latıcı, hikâyesinde hikâyenin başında arzuladığı Keti isimli kadı-
nın hülyasına dalmışken, hikâyenin sonunda onu geçmiş zaman 
elbiseleri giymiş, Aslı, Şirin, Zühre temsili olan kadını ararken 
görürüz. Anlatıcı bu kadını son kez Bursa’da Çekirge’deki otelin-
den ayrıldığında görecek veya gördüğünü sanacaktır. Hikâyenin 
yazıldığı dönem halk kitaplarının modernize edilme gayretinin 
olduğu, kahramanların yeni bağlamlarda yeniden üretilme ça-
balarının tartışıldığı, bu bağlamda da Matbuat İdaresi Umum 
Müdürlüğü’nün bir talimname yayınladığı zamanlara denk gel-
mektedir. Bu konuların tartışıldığı dönemde Orhan Seyfi, halk 
kitaplarının yenileştirilmesi çabalarında öne sürülen tekliflerin 
parodisini yapmak için 1937 yılında Asrî Kerem isimli kitabını 
yazar ve o da Aslı ile Kerem’i Bursa’da bir araya getirir. Aslı’nın 
babası kızını Kerem’den kaçırdıktan sonra Bursa’ya götürecek-
tir, olay şöyle aktarılır (Orhan Seyfi: 1938, 6).

“Sabahleyin erkenden valizlerini hazırlattı. Kerem’e görünmeden 
hep beraber bir otomobile atlayıp Bursa’ya gittiler. Bayan Aslı Çekirge 
palasın tarasasında bir şezlonga uzanmış kaşlarını alıyordu. Ansızın 
kapının önünde bir otomobilin durduğunu gördü. Yüreği hop etti.”

Orhan Seyfi, mizahi destan olarak dönüştürdüğü bu anla-
tıda dönemin Matbuat İdaresinin çabasını hicveder. Hikâyenin 
devamında Kerem otelde Aslı’yı görecek, eline sazı alıp ona; (Or-
han Seyfi: 1938, 8) “ Elâ gözlüm ne işin var tarasta?/ Biraz da bu 
yana bak kerem eyle/Sıkıldınsa şu çekirge palasta, beraber gezelim 
kalk kerem eyle!” türküsünü söyleyecektir. Daha sonra Aslı’nın 
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Uludağ’a götürüldüğünü, orada kayak takımlarını giyerek kı-
zak yaptığını görürüz. Tanpınar’ın tıpkı Necip Fazıl’da olduğu 
gibi yarım bıraktığı hikâyesini tamamlarken bu kara mizahtan 
da etkilendiği açıktır. Diğer taraftan Tanpınar’ın, hikâyedeki bu 
mizahi unsuru, “Halk Destanlarından Milli Edebiyata” maka-
lesinde tartıştığı mesele ekseninde kurmacaya dönüştürdüğünü 
görürüz. Bir tarafta baskıcı baba otoritesi altında geçmiş zaman 
elbiseleriyle gezmek zorunda kalan kadın, diğer tarafta modern 
zamanların kadını iki farklı estetik zeminin temsilini sunmakta-
dır. Bu bağlamda bakıldığında Tanpınar’ın Geçmiş Zaman Elbi-
selerinde isimli hikâyesi de tıpkı diğer hikâyelerinde olduğu gibi 
metnin olay örgüleşmesinde bir takım meseleleri tartışma ko-
nusu haline getirmiş, bu meseleleri kurmacanın kurallarına tabi 
olarak hikâyesine dahil etmiştir denebilir.

Sonuç

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâyeler toplamına baktığımızda, 
hikâyelerin bir olay aktarımdan çok bir izler kompozisyonu ol-
duğunu söyleyebiliriz. Hikâyeleri bu izleri yorumlamaya çalışa-
rak okuduğumuzda, bütüne taalluk edecek bir anlamlandırma-
nın gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Abdullah Efendi’nin 
Rüyaları başta olmak üzere tüm hikâyeleri Tanpınar’ın okuma 
ilgisini yansıtmakta, bu ilgi onun yaşantısındaki izlerle bütünleş-
mektedir. Dolayısıyla hikâyelerde medeniyet sembollerine, felsefi 
paradokslara ve yaşantılara dair izler bulmak mümkündür. Bu-
nun yanı sıra Geçmiş Zaman Elbiseleri ve Abdullah Efendi’nin 
Rüyaları; dönemindeki metinlerle – Necip Fazıl Kısakürek; Bir 
Yalnızlık Gecesinin Vehimleri, Orhan Seyfi Orhon; Asrî Ke-
rem” önemli oranda benzerlikler taşımaktadır. Bu benzerlikler de 
Tanpınar’ın hikâyelerine taşınan izler çerçevesinde düşünülebilir.
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Tanpınar hikâyeleri tıpkı şiirleri ve romanlarında olduğu 
gibi yoğun sembollerle kurgulamıştır. Bu semboller anlamın kat-
manlaşmasını sağlar. Bununla birlikte Tanpınar’ın hikâyelerinin 
kimi yerlerinde kronotoplarında bağlamı aşan bir sembol yo-
ğunluğu göze çarpar. Bu durum onun kurguda yapay bir çağrı-
şım yoğunluğuna meylettiği yerlerde ortaya çıkmaktadır. Kimi 
zaman sanatçı kimliğinden uzaklaşarak bir bilim adamı kimli-
ğiyle bütün bir kültürel donanımını gizi dağıtmak pahasına an-
latıya dahil etmek istediğini görürüz, anlamı sembollerle yoğun-
laştırmak isterken kimi zaman bağlamla ilişkilendirilemeyecek, 
anlamı boşluğa düşüren rahatsız edici yoğunlaşmalar ortaya çık-
maktadır. Bir başka ifadeyle mekândan taşan anlam, kimi zaman 
mekânın taşıyamayacağı bir sembol ağıyla örülür. Yaz Yağmuru, 
Geçmiş Zaman Elbiseleri, Acıbademdeki Köşk hikâyelerindeki 
kimi bölümler okura bunu düşündürmektedir.

Bütün bunların yanında Tanpınar’ın hikâyeleri yakın oku-
malar yapılarak anlamlandırılacak bir hüviyettedir, bu yüzden 
örtük okurunu bekler. Böylesi bir okur kimliğiyle hikâyeye yak-
laşılmadığında Mehmet Kaplan’ın Abdullah Efendi’nin Rüya-
ları hikâyesini ilk defa temize çekerken “ rüyalar, vehimler, deli-
likler, mücerret şeyler.” yorumunu yapmak söz konusu olabilir. 
Bu bağlamda Tanpınar’ın hikâyeleri de her ne kadar gizi dağıta-
cak olsa da bir örtük okurdan bazı ipuçlarını açığa çıkarak anlatı 
kılavuzu ortaya koymayı beklemektedir, denebilir.
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aHMeT HaMdİ TanPınar’ın TenkİT dİlİ

Maksut Yiğitbaş* 1

Tenkidin öznel, nesnel, sanatkârane veya bilimsel olup ol-
mayacağına dair tereddütlerin yerini bu bağlamda verilen örnek 
eserlerin alması on yılları çoktan aştı. Dolayısıyla eleştirinin ne 
olup olmayacağı üzerine konuşmak ve yazmak gereksizleşti. Bu-
nun yerine artık eleştirmenin nasıl bir tenkit ortaya koyduğunu 
konuşmak ve kendini yetiştirmek isteyenlere yol gösterecek hu-
suslar üzerinde durmak daha doğru olacaktır. Biz bir sanatkâr 
olan Tanpınar’ın eleştirel kimliğinin sınırlarını belirleme iddia-
sında değiliz sadece onun tenkitçi yönüne ve bu türden yazıkla-
rına dikkat çekmeye çalışacağız. Hareket edeceğimiz en önemli 
dayanak ise kendi söylem ve eserleri olacaktır. Onun tenkit tari-
himizde yerini belirlemek ise metnimizin diğer bir yönünü oluş-
turacaktır. Bunun için öncelikle, genel olarak sanatkârane tenkit 
üzerinde durmak gerekecektir. Sanatkârane eleştiri ile ilgi pek çok 
görüş ortaya konulmuştur. Biz bu hususta daha çok Türk edebiyat 
tarihinde, sanatkârlığından ziyade edebiyat üzerine görüşleriyle 

* Doç. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi.



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

280

yer bulmuş, Edebiyat-ı Cedide sanatçılarına yön veren üstat Re-
caizade Mahmut Ekrem ile 20. Yüzyılda Fransa ve Avrupa ede-
biyatına etki eden gelenekçi edebiyatçılardan Anatole France ve 
T. S. Eliot’un tenkit ve münekkit hakkında görüşlerine başvu-
racağız. Edebiyatımızda ve Avrupa edebiyatında önemli yere sa-
hip olan bu adlarla mevzuyu sınırlamak bizi kavram karmaşasın-
dan uzaklaştıracaktır. Konumuz tenkidin ne olup olmadığı değil 
Tanpınar’ın tenkidi yaklaşımı ve bunun için tercih ettiği dildir.

Recaizade Mahmut Ekrem tenkidi diğer edebi türlerden farklı 
düşünmez ve onun da sanatkârlar tarafından yapılacağına inanır. 
Bu nedenle de münekkitte bulunması gereken özellikleri sıralar-
ken bir anlamda tenkidin ne olması gerektiğini de belirtmiş olur.

1. İhâta-i külliye
2. Nazar-ı hakîmane
3. Sür’at-i intikal
4.Tabiat-ı şâirâne
5. Kudret-i kalemiyye
6. Hüsn-i üslûp
7. Teşhis-i bedâyi
8. Dikkat-i temyiz
9. Zerâfet-i efkâr

10. Rikkat-i his (Önertoy, 1981: 78).
Ekrem Bey, münekkidin doğuştan birtakım yeteneklere sa-

hip olması gerektiğini ön plana çıkartarak ona sanatkârlık atfe-
der. Eleştirmen için öne sürülen bu görüşler Hermeneutik/yo-
rum bilimcilerle örtüşür. Sanata eğilimli olmayan veya en azından 
böyle bir terbiye edinmeyenlerin edebî eserle kuracakları bağ za-
yıf olacaktır. Anatole France göre tenkit “onu yapan insanla değer 
kazanır, üstelik en kişisel olanı en çok ilgi çeker.” Bu nedenle de 
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özneldir. Sanat nasıl ki şahsiyse tenkit de öyledir. “O halde eser-
lerine kendilerinden başka bir şey katmakla övünen bütün in-
sanlar en hilekâr bir felsefe ile aldanmışlardır… İnsan benliğin-
den dışarı çıkamaz.” (France, 1988: 146). France, eleştirmenin 
metin aracılığıyla sanatçının yetiştiği dönemle iletişime geçece-
ğini belirtir; bir anlamda eser, sanatçı ve devirle halleşir. Tanpınar 
19. Asır Türk Edebiyatı’ndaki kritiklerinde ve Edebiyat Üzerine 
Makaleler’inde bu türden konuşmaları ve diyalogları önemser: 
“...bir edebi eser her şeyden evvel kendisidir ve getirdiği duygu, 
görüş ve düşünüş yüküdür. Biz onu ister istemez kendi hudut-
ları içinde bir vakıa olarak ele alırken devriyle yaptığı konuşmayı 
da ihmal etmemeye çalıştık.” (1988: 10). Nitekim bu konuşma 
veya diyalogun en güzel örneğini Ahmet Cemil ile Mülakat baş-
lıklı yazısında verir. Bu mülakatta sadece dönem ve sanatkârla 
yapmaz, Mai ve Siyah romanının kahramanı Ahmet Cemil ile 
yapar. Oldukça ilginç, yaratıcı ve sanatçı muhayyilesi ile Cemil 
Beye sorular sorar. Böylece hem romanı anıştırır hem de roman 
kahramanını yaşatarak Mai ve Siyah’a 35 yıl sonra, bir başka ya-
zar ve eleştirmen olarak ilavede bulunur:

“Ahmet Cemil’le bir salı akşamı Eyüp iskelesinde karşılaştım… 
Uzun ve kırmızı saçları arkasına doğru taranmış idi… Dikkatimi 
farkeder etmez kendini topladı ve bana doğru dönerek yürüdü:

- Beni tanıdınız galiba!
Dudaklarının daha keskinleşen çizgilerine dikkat ettim, ha-

yattan istediği kadar ısıramadığını söylüyordu.
- Eğer aldanmıyorsam... diye başlamak istedim. Fakat o git-

tikçe mahzunlaşan tebessümüyle sözümü kesti:
- Ta kendisi ... dedi Ahmet Cemil, sonra ilave etti; Hemşireyi 

çoktan beri ziyaret etmemiştim. Bugün gideyim dedim. - Koyu 
lacivert sulu keten mendiliyle göz pınarlarını kuruladı- kabir çok 
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harap olmuş, bakımsız kalmış. . . vakıa yeri iyi ama. . . belki bili-
yorsunuz (Aziyade)’nin yanında yatıyor.” (1995: 270). Tanpınar 
bu yazısında sadece Halit Ziya’nın bu kült eserini konu edinmez, 
Piyer Loti’nin ünlü Aziyade romanına da göndermede bulunur.

20. Yüzyıl hem felsefe hem de edebiyat alanında geleneği 
göz ardı etmeyen bir asır olur. Bir tarafta Marksizm ile yeni 
dünya düzenini hedefleyen ideolojik hedefler diğer tarafta gele-
neğe dayalı, devamlılığın önemine dikkat çeken yaklaşımlar yer 
alır. Edebiyatta ve özellikle de şiirde geleneğe, Hristiyan misti-
sizmine ve Avrupa kültürüne son derece bağlı T.S. Eliot’un ten-
kit ve tenkitçi için söyledikleri Anatole France’tan farklı değildir: 
“… yaratıcı bir gücün mahsulü olarak eleştiri, bize sadece bazı iz-
lenimleri iletmez, aynı zamanda bizim de kendi izlenimlerimizi 
oluşturmamıza imkân verir.” (Eliot, 1983: 30).

Husserl nesnenin değişmez bir özü olduğu düşüncesine 
karşılık öğrencisi Martin Heidegger’in izinde olan Gadamer 
bu özün tarihe/zamana bağlı değişebileceği görüşündedir. Ga-
damer, okurla metin arasında doğrudan bağın olduğunu belir-
tir. Ona göre “yorumlama geçmişle bugünün, yazarla okurun 
ufuklarının kesişmesinden çıkar.” Husserl’in fenomenolojisin-
deki ‘indirgemeci’ tutumda dış dünya (zaman ve koşullar) yer 
alırken günümüzde metnin niyeti ve özellikle okur bu indirge-
meci tutuma dâhil edilir. Böylece okur “edilgen bir alımlayıcı de-
ğil, bir nevi yeniden ‘üreten’ bir etken varlık olarak öne çıkar.” 
(Ergiydiren, 2007: 15).

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Husserl, Heidegger ve Anatole 
France okuduğunu bilmiyoruz. Gadamer’ı ise bildiğini düşünmü-
yoruz çünkü bu yorumbilimci kendinden sonraki kuşağın düşü-
nürüdür. Antalyalı Genç Kıza Mektup’ta etkisinde kaldığı isim-
ler arasında bu adları zikretmez. Zaman telakkisi bakımından 
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Henry Bergson’dan etkilendiğini kendisi de itiraf eder. Kendi 
neslinin pek çok aydını gibi Bergson’un hem zamana dair öner-
melerinden hem de sezgiciliğinden yararlanır. 20. Yüzyılın bu 
önemli filozofu eserlerini sanatkârane bir üslupla yazar ve sez-
gisel yaklaşımlarla zenginleştirir. Bu nedenle eserleri salt birer 
felsefi metin değil sanatkârane hususiyet arz eder: “Bergson’un 
yazılarında kavramlar ve tanımlardan çok tarifler, metaforik an-
latımlar, analojiler ve mecazlar hâkimdir. Kavratmak değil sez-
dirmek amaçlanır; kendi yöntemini de eserinde uygulamasıdır 
bu bir bakıma.” (Eskin, 2012: 22).

Üslûp kelimelerin seçimine, cümle yapısına ve dilin sanatsal 
kullanımına bağlı olarak iletişim dilinin dışına çıkar. Üslubun ki-
şiye özgülüğü tartışılmaz bir gerçektir; mizaca, bilgiye ve dünya 
görüşüne göre farklılık gösterir. Orhan Okay, hocası Tanpınar’ın 
özgün üslubunun sadece şiir, deneme, hikâye ve romanlarında 
değil tenkitlerinde de görüldüğünü; sanatkâr muhayyilesinin 
kendini belli ettiğini dile getirir: “Tanpınar’ı her okuyuşumda 
şu dikkatimi çekiyor: Şiir, roman, hikâye gibi doğrudan doğruya 
edebî eserlerinde yazarın varlığı ve ne dereceye kadar fiksiyona 
(gerçekte olmadığı ya da olup olmadığı bilinmediği halde var-
mış gibi düşünülen şey) uğramış olduğu münakaşa götürür. Fa-
kat bunların dışında, yani edebiyat tarihi, tenkit ve denemele-
rinde, asıl anlattığı konunun ötesinde duygu ve düşünceleriyle, 
hülyalarıyla hep kendisinin varlığı muhakkaktır.” (Okay, 2002: 9).

Antalyalı Genç Kıza Mektup’ta “ilk ve galiba yüzünü gör-
düğüm son hocam” olarak andığı Yahya Kemal’den etkilenen 
Tanpınar’ın tenkidi yaklaşımlarında Beyatlı’nın 1922’de ya-
yımladığı “Tenkit Tecrübesi” başlıklı yazısında dile getirdiği 
görüşlerin izlerine rastlamak mümkündür. Yahya Kemal bu ya-
zısında “fikir ve tahlîl”e dikkat çeker. (2008: 65). Dergâh başta 
olmak üzere dönemin süreli yayınlarında okuduğu ve daha sonra 
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“Edebiyata Dair”’da bir araya getirilen bu yazılardaki hocasının 
üslubu ile kendisinin daha ileriye taşıdığı sanatkârane yaklaşım-
ları arasında bağ vardır. Onda fikir ideolojik düzlemden öte, 
sanatkârane yorumlamaya dönüşür. Bu arada Mehmet Kaplan, 
“Tenkit Tecrübesi”nde dile getirilen “fikir ve tahlîl” yaklaşımında 
fikri, ideolojik düzlemde tahlile bağlı kılan bir tenkidi benim-
sediğini belirtmek gerekir. Nitekim bu bağlamda yazdığı eleşti-
rel boyutlu eserlerinin çoğuna “Tahlil” kelimesini ekleyerek ya-
yımlar: “Şiir Tahlilleri I, II”; “Hikâye Tahlilleri”, “Tip Tahlilleri”.

Tanpınar’ı Türk edebiyatının en kültürlü sanatçısı olarak 
anan Mehmet Kaplan, onun müstesna kabiliyetlere sahip oldu-
ğunu düşünür. Bu eşsiz kabiliyetlere eşlik eden mükemmeliyet-
çiliğin onu şiir yazmakta kısıtladığını belirtir. Kusursuz yazma 
keyfiyetine modern Fransız sembolistlerinden Paul Valéry ve ho-
cası Yahya Kemal’in etkisiyle ulaşan Tanpınar’ın, sanatçı duyarlı-
ğını, şiirin dar şekli içinde dile getiremediklerini düzyazılarında 
sergilediğini düşünür. “Onu nesir yazmaya sevkeden âmillerden 
biri, kanaatime göre, şiirde mükemmeliyete ulaşmak için zaruri 
bulduğu ‘dar şekil’ cenderesinden kurtulmaktı. O, bu ‘dar şekil’ 
içine sokamadığı zengin duygularını, intibalarını ve hâtıralarını, 
nesirlerinin içine tabir caizse boca etti... Vâzıh ve sağlam düşün-
cenin hâkim olması lâzım gelen deneme ve tenkitlerinde Tan-
pınar kendisini sık sık şiir duygusuna kaptırır. İlmi bir görüş ve 
metodla kaleme aldığı kıymetli görüşlerle dolu olan XIX Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi’nde bile yer yer, sübjektif düşüncenin ye-
rini sübjektif bir davranışın ifadesi olan imajların aldığını görü-
rüz.” (1982: 13).

Edebi metni eleştirirken sanatkârane sezişle içten bakmak 
mümkün olduğu gibi sadece dıştan bakmak da mümkündür. 
Sanatçı mizaca sahip tenkitçi doğal olarak esere teknik veya sis-
tematik bir perspektiften öte, başka bir açıdan bakar. Bu bir 
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anlamda metni yeniden türetmedir de. Mevzuyu adlara boğma-
dan 20. Yüzyılın sadece iki eleştirmenini anmak isterim: Hüse-
yin Cöntürk ve Fethi Naci. Cöntürk ve Naci’nin eleştirileriyle 
Tanpınar’ın yaklaşımı kıyaslandığında bir metni sanatçı sezgi-
siyle yorumlamanın belirli ya da sistematik perspektiften ha-
reket ederek değerlendirmeden farkı olduğu daha iyi anlaşıla-
caktır. Cöntürk bilimsel ve nesnel (BİNES), Naci ise ideolojik 
eleştiriyi benimserler. Eser onlar için daha çok teknik ve tema-
tik düzlemde alımlanan; dönemle ilişkisi kurulsa bile bu ideo-
lojik (özellikle Fethi Naci için) bir bağdan öteye geçemez. Oysa 
metni sanatkârane kuşatmada eserin ait olduğu zamana ve ce-
miyetiyle diyaloguna kulak vermek gerekecektir. Dolayısıyla 
entelektüel donanıma sanatçı sezişi eşlik etmelidir. Recaizade 
Mahmut Ekrem’in tanımladığı münekkit vasıflarını bir daha ha-
tırlatmak gerekir: İhâta-i külliye, Nazar-ı hakîmane, Sür’at-i inti-
kal, Tabiat-ı şâirâne, Kudret-i kalemiyye, Hüsn-i üslûp, Teşhis-i 
bedâyi, Dikkat-i temyiz, Zerâfet-i efkâr, Rikkat-i his.

Bilindiği üzere 19. Asır Türk Edebiyatı tarihi bir zorunluğa 
bağlı olarak vücut bulmuş bir eserdir. Tanpınar, bu yıllarda ede-
biyat çevresinde tanınıyor olsa bile akademinin ve edebiyat orta-
mının karşısına bu eseriyle çıkacağını, bir anlamda kendini ispat-
layacağını bilmenin verdiği bir psikoloji içerisinde 19 Asır Türk 
Edebiyatı’nı yazar. Hal böyle olunca da meselelere, isimlere ve 
eserlere yaklaşımında sanatçı mizacını kısmen sınırlar, kaynak-
ları delil yaparcasına dipnotlara yer verir. Oysa Edebiyat Üzerine 
Makaleler’inde daha rahat bir yazma keyfiyeti içinde olur. Hal 
böyle olunca da kalemini özgür bırakmakla kalmaz, sanatçı in-
siyaklarının emrine verir.

Tanpınar’ın 19. Asır Türk Edebiyatı’nın ikinci cildinde 
Servet-i Fünun edebiyatına yer vermeyi düşündüğünü biliyo-
ruz. (Özgül, 2006: 109). Ancak ömrü buna vefa etmez. Buna 
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karşın bu eserinde ve Edebiyat Üzerine Makaleleri’nde daha 
çok Edebiyat-ı Cedide’nin iki önemli sanatkârı, Tevfik Fikret 
ve Halit Ziya Uşaklıgil hakkında 19. Asır’ın ikinci cildinin nü-
velerini oluşturan görüşler belirtir. Makaleleri’nde yorumlamaya 
oldukça müsait, ufuk açıcı; yer yer sembolik, kapsamlı bir ten-
kit dili kullanır. Yazımızın bu kısmından itibaren Servet-i Fü-
nun edebiyatının bu iki önemli sanatkârı Tevfik Fikret ve Ha-
lit Ziya Uşaklıgil’in eserlerine, sanatkârlıklarına ilişkin kritikleri 
üzerinde durmaya çalışacağız.

Halit Ziya mensur şiir, roman ve özellikle de hikâyelerinde 
renklerin dilinden yararlanan bir yazardır. Şahıs, mekân ve nesne-
leri betimlerken renk sembolizminden olabildiğince yararlanır. Bu 
bağlamda kaleme aldığı Ferhunda Kalfa, Zerrin sadece edebiyat 
çevrelerinin değil sıradan okuyucuların dahi bildiği hikâyelerdir; 
Uşaklıgil onlarda doğrudan renkler aracılığıyla okuyucularına 
mesajlar iletir. Kahramanların durumuyla ilişkili olarak kullanı-
lan renkler onun estetik üslubunun bir parçasıdır. Roman saha-
sında Mai ve Siyah, bu hususta örnek eseridir. Tevfik Fikret’in 
de şiirlerinde renklerin bilinçli kullanımlarına rastlarız. Süha ve 
Pervin’i renk sembolizminden yararlanarak ‘hayal-hakikat’ düz-
leminde okuyucuya sunar. Bütün bu hususları Tanpınar’ın 19. 
Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nde yoruma açık, belki de araştırma 
hevesi uyandıracak bir estetik söylemle dile getirir: “Fikret’te 
şair muhayyilesi, tıpkı Halid Ziya’nın nesrinde olduğu gibi res-
sam atelyesiyle beraber yürür.” (1988: 275)

Edebiyat- Cedide romancılığının önemli bir özelliği mekânların 
ve orada geçen diyalogların sahne tekniğini ve stabilitesini an-
dıran yapıda olmasıdır. Bu edebiyatla özdeşleşen Mai ve Siyah, 
Aşk-ı Memnu ve Eylül romanlarında geçen diyalogların ekserisi 
sahneyi andıran mekânlarda gerçekleşir. Örneğin Mai ve Siyah’ta 
Tepebaşı ve matbaa; Aşk-ı Memnu’da yalı ve Göksu; Eylül’de bağ 
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evi ve yalı birer sahneyi andırırlar. Yine 19. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi’nde bu hususu çok genel ya da biraz farklı düzlemde, Re-
caizade Mahmut Ekrem’in Pejmürde eseri bağlamında şu şek-
lide yer bulur: “Servet-i Fünun edebiyatının teatrali ile kendi 
(Recaizade Mahmut Ekrem) ihmalci sanatının acemilikleri ara-
sında bocalayan ve çok defa içi boş mısralarında insanı ve ızdı-
rabını beyhude yere aradığımız bu eser (Pejmürde) bize aynı 
zamanda hissi mizaç ve davranışların bütün mekanizmasını çö-
zer.” (1988: 488). Yazarın vurguladığı, dikkat çektiği konunun 
dışında şahsımıza ait bu çıkarım özel de olabilir. Fakat önemli 
olan Tanpınar’dan okuduğumuz bu tenkidi yaklaşımı kendi-
mizce yorumlayışımızdır. Elot’un bir tenkitçide olması gereken 
hususiyete dair dile getirdiği hakikati bir daha paylaşalım: “… 
yaratıcı bir gücün mahsulü olarak eleştiri, bize sadece bazı izle-
nimleri iletmez, aynı zamanda bizim de kendi izlenimlerimizi 
oluşturmamıza imkân verir.” (1983: 30).

Kültür müktesebatına ve belirli seviyeye ulaşmış bir edebî 
zevke sahip okuyucuya seslenen eleştirmen tavrı vardır Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın. Sıradan okurun, onun sadece tenkidi eserle-
rinden değil roman hikâye ve denemelerinden edineceği bilgi, sa-
natsal zevk sınırlı olacaktır. Kültürel birikim, aynı olmasa bile ya-
kın perspektiften hayata, geçmişe, bize ait olana bakış Tanpınar’ın 
eserlerini okumaya eşlik ettiğinde öğrenmeden çok daha öte bir 
haz gerçekleşecektir. Onu ve yapıtlarını özel, zevkli kılan budur. 
Orhan Okay, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’ne yansıyan zevk ve 
haz meselesine şu şekilde değinir: “Hiç şüphe yok ki Tanpınar 
edebiyat tarihinde yapmak istediğinin farkında ve bilincindedir. 
Kendinden önce nasılsa yerleşmiş olan ve hemen her edebiyat 
tarihinde tekrar edilen yanlış değer yargılarını sarsacaktır. Fakat 
asıl önemlisi, edebiyat tarihini ansiklopedik bilgi yığını olmak-
tan kurtarmaktır. Böylece edebiyat tarihinin de tıpkı edebiyatın 
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kendisi gibi ‘bir zevk ve haz meselesi olduğu’ inancıyla işe koyul-
muştur” (2006: 16).

Edebiyat-ı Cedide topluluğunun belki de en melankolik 
şahsiyeti Tevfik Fikret’tir. Pek çok manzumesinde olduğu gibi 
Resim Yaparken şiirinde halet-i ruhiyesini ve sanatının rafinesi 
diyeceğimiz elemini açıkça dile getirir:

Pek ruhsuz bulur da beğenmem tabiatı. 
Mutlak o gün beğenmek için hasta, münfail, 
Bir başka çehre, giryeli bir çehre isterim… 
Bundandır işte, şi’r olacak yerde sözlerim 
Ba’zan figân olur!

Fikret’te ziyade olmakla birlikte esasen Servet-i Fünun ede-
biyatının hemen bütün kalemi santimantalizmden az ya da çok 
beslenirler. Sis şairi “Musâhabe-i Edebiyye”lerinin birinde, Bir 
Mülahaza’da, bu hususa dikkat çeker ve başta kendi yazdıkları ol-
mak üzere topluluğun eserlerinin ekserisinde hastalık kertesinde 
bir melankolinin varlığından söz eder: “Edebiyât-ı hâzıranın bü-
tün inceliklerine, güzelliklerine, san’atlarına mukabil bir noksanı 
var ki telâfisi, öyle zannederim, üdebâ-yı hâzıraya nasîb olmaya-
cak… Bu bir noksandan ziyade bir hastalığa benziyor; Edebiyât-ı 
hazıra nâksı değil, hasta; ince, sârî bir hastalık ki kurbanının bü-
tün urûk-ı hayâtında mündemiç; sanki hasta bizzat hastalıktır. 
Bazı emrâz-ı müzmine var ki musâbını yiyip bitirdikten sonra 
kendi onun yerine kaim olur; …bütün alâ’im-i za’af ve zevâliyle 
maraz… Tekmîl şiirlerimizde, hikâyelerimizde, tasvirlerimizde bir 
solgunluk, bir kansızlık, bir eser-i hüzâl görülüyor…” (Parlatır, 
1993: 131). İstisnasız bütün eserlerinde donanımlı okura sesle-
nen, çoğu zaman da çevresinde sanatın ve toplumun temel mese-
lelerine dair ilgisi olmayanlarla bağ kuramayan Tanpınar, “Fikret 
Hakkında” başlıklı yazısında Tevfik Fikret’ten söz ederken Bir 
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Mülahaza’ya göndermede bulunur. Durum böyle olunca Fikret’in 
ve genel olarak Edebiyat-ı Cedide’nin melankolik edebiyatından, 
bu musahebeden haberdar olmaksızın Tanpınar’ın ne demek is-
tediğini ve tenkit dilini yorumlamak eksik olacaktır: “Fikret’in 
kendisi de şikâyetçi idi. Bir muhasebesinde, kendisinin ve arka-
daşlarının yaydıkları marazilikten acı acı şikâyet eder. O muha-
sebeye bakılacak olursa bütün bu şiirleri bir modanın dikte et-
tiğini kabul etmek lâzım gelir ki, bahsettiğimiz devrin hastalığı 
da budur. Vâkıâ Fikret, bu maraziliği zaman zaman merhamet 
şiirleri yazmak suretiyle tadil etmek istemiştir. Fakat onlarda da 
hayatı aynı gözle görmekten kendini alamamıştır.” (1995: 267).

Tevfik Fikret ilk şiirlerini yazdığı yıllardan itibaren sanatıyla 
birlikte, belki de daha çok şahsiyetiyle ünlenir. Tanpınar onu ba-
şından sonuna değin bir kahraman olarak niteler. Bu durumu 
zamanın Fikret’e tanıdığı bir imkân olarak değerlendirir; karak-
terinin ise bu fırsatı değerlendirmeye uygun olduğunu belirtir: 
“Kendisinden evvel, yeniliği başaran neslin en kuvvetli şahsiyeti 
olan Namık Kemal ölmüş, yeri boş kalmış, Hâmid’le Recâizâde 
Ekrem asıl eserlerini vermişler, yapacaklarını yapmışlardı. Ken-
disi ile işe başlayan diğer Servet-i Fünûn şairlerine gelince, onlar, 
yeni bir eserin geniş bir tabaka tarafından derhal anlaşılması ve 
benimsenilmesi için elzem olan ruh kudretinden ve büyük cazi-
beden mahrumdular.” (1995: 260). Tavırları, kendine has ahlak 
anlayışı ve çevresiyle ilişkisi sıra dışı olan Tevfik Fikret, dostları 
arasında özel bir yere sahiptir. Kendisi de bunun ayırdındadır. Az 
okumasını, fazlasıyla belli olan özgüvenini ve sanatına olan iti-
madını bu farkındalıkta aramak doğru olacaktır. Tanpınar onu, 
bu yönünden ötürü de bir kahraman olarak görür. Sanatı, ha-
yatı ve tabiat algısı vasat olsa bile Fikret, “orta çapta bir küçük 
burjuva şairi iken, cemiyet için bir nevi ahlâk ve medeniyet ha-
varisi oldu.” (1995: 261).
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Servet-i Fünun edebiyatçıları içerisinde Batıyı ve özellikle de 
Fransız edebiyatını en iyi bilen kişi Halit Ziya’dır. İzmir’in eşra-
fından olan ailesi, aldığı eğitim, entelektüel donanımı ve mizacı 
Uşaklıgil’i özel kılar. V. Mehmet (Mehmet Reşat)’ın Mabeyn-i 
Hümâyûn Serkâtibi olan ve önemli başka bürokratik görevlerde 
bulunan Halit Ziya, Fikret’in Aşiyan’daki inzivasının bir benze-
rini Ayastefanos (Yeşilköy)’de yaptırdığı köşkte yaşar. Toplulu-
ğun diğer kalemleri gibi Uşaklıgil de Batı medeniyetine inanan 
ve edebiyatından zevk alan belirli bir çevre içerisinde yaşamayı 
tercih eder, doğal olarak da halktan ve özellikle de sokaktan uzak 
olur. Bu durum çevresi gibi eserlerine de yansır. Tanpınar, onun 
toplumdan uzak oluşunu sanatı için bir eksiklik olarak değer-
lendirir ve eleştirir: “Nerede bir edebiyatın başladığını görsek, 
orada sokağın yazı masası ile birleştiğini görürüz. Malherbe so-
kağı dinledi, Dickens sokağı edebiyata soktu. Bir romanında ge-
çen ‘”sokağın anahtarı” sözü bu romancıyı tek başına izah edebi-
lir. Puşkin’de de sokağın anahtarı vardı. Bu sihirli anahtar, hiçbir 
zaman Halit Ziya’nın eline geçmedi.” (1995: 277). Zira roman-
cılık özellikle hayatın içinde solumayı gerektirir.

Sonuç

Sanatkâr ve eserinin ait olduğu döneme dair bir okurun ya 
da eleştirmenin bilgisi olmayabilir.  Bu durum eserin yazılma ne-
deni veya sanatçının niyeti değerlendirme konumunda olan okuru 
sınırlamaz. Okurun yaşamı, koşulları ve algılaması eseri anlam-
landırmada başat unsurlardır. Metodik yaklaşımları bu tanım-
lamanın dışında tutma koşuluyla bir sanatçıyı ve eserini değer-
lendirmenin hiçbir zaman tek bir şekli olmayacaktır. Bu durum 
kaçınılmaz olarak yorumlamayı ve eleştirel yaklaşımı öznel kılar. 
Bu konumda olan birinin bakış açısının zenginliği, algısı, yorum-
laması ve izlenimlerini ifade ediş biçimi son derece önemlidir.
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Ahmet Hamdi Tanpınar, kendini tanıtırken ilk olarak şair-
liğini zikreder. Şiir poetikası açısından daha çok Paul Valery ve 
diğer sembolist şairlerin çizgisinde olur. Şiirinde psikanalizim ve 
Henry Bergson’un zaman felsefesinden etkilenen Tanpınar ro-
man sanatında ise Marcel Proust’un izinde olur. Fakat bütün bu 
etkileşimleri kendine ve kültürümüze uyarlar. Şahsiyetini ve sa-
natını bu etkileşimlerle beslemekle birlikte nihayetinde bir Türk 
şair ve yazarı olarak millî kimliğiyle okurunun karşısına çıkar. 
Onun akademik ve entelektüel kimliği tenkide yakın olmasına 
neden olur. Ancak bu yazıları sanatçı sezişi, tespiti ve dile getiri-
şinden fazlasıyla beslenir. Durum böyle olunca sıradan bir eleş-
tiri metninden öte okunma zevki veren, yorumlamaya oldukça 
elverişli eserler ortaya koyar. Başta 19. Asır Türk Edebiyatı olmak 
üzere Edebiyat Üzerine Makaleleri ve diğer eserlerindeki edebî 
kritikleri zevkli metinlere dönüşürler. Bu eserlerinin ve yazıları-
nın ortak özelliği şiirsel dil ve imajları barındırmalarıdır. Oku-
yucularının yorum dünyalarına ve yeni ufuklar açan, kültür ve 
edebiyatla iç içe olmanın güzelliğini duyumsatan büyük bir mi-
rastır Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri.
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TanPınar’ın klaSİk dİVan şİİrİ İle 
İkİnCİ karşılaşMaSı

Necmettin Turinay* 1

Tanpınar 1941’de yazdığı bir denemesinde, “Eski şiirin tadı 
gittikçe beni daha fazla sarıyor. Eskiden de sevdiğim bazı şairler 
olsa bile, onların kusurlarını örter, görmemeye çalışırdım” diyor. 
Şimdi ise o şiire karşı sevgisinin daha bir derinleştiğini, eskiden 
kusur addettiği hususların şimdilerde, yavaş yavaş bir meziyete 
dönüşmeye başladığını ifade ediyor. Ayrıca şöyle bir itirafta da 
bulunuyor Tanpınar: “Bir zamanlar ben de onu kâh yaşa, kâh 
etrafımdaki esen havaya uyarak ihmal etmiştim; şimdi onu her 
şeklinde daha mütekâmil ve yüksek bulmaya çalışan bir taraf 
var.” (Eski Şairleri Okurken, Tasvir-i Efkâr, 25 Ağustos 1941)

Tanpınar’ın Edebiyat Fakültesine hoca olarak tayin edildiği 
ve bildiğimiz edebiyat tarihini yazmaya başladığı sıralara denk 
düşen bu görüşleri, onun klasik şiire olan bakışının değiştiğinin 
bir göstergesidir. Fakat bu noktada daha dikkati çeken husus, bu 
zevk değişikliğinin Tanpınar’la sınırlı kalmadığıdır. Yani Tanpı-
nar ilgili makalesinde, klasik şiire yönelik bu olumlu algılamanın 

* Dr. Öğretim Üyesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi.
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kendi dışındaki çevreleri de sardığı, bir asırdır devam eden bir 
fasılanın ardından, sanata ve edebiyata aşina çevreler tarafından 
eski şiirin giderek daha sevilmeye başladığı bilgisini veriyor. Buna 
da Nurullah Ataç ile Sabahattin Eyüboğlu gibi dost çevresinden 
bazı isimleri şahit gösteriyor. Nitekim 1938 yılından itibaren İn-
san ve Oluş gibi dergilerde, klasik şiire yönelik önemli çok sıcak 
bazı yazıların yayınlandığı bilinmektedir.

Tanpınar’ın söylediklerinden anlaşıldığına göre, ve tabii bir-
kaç yıl daha gerilere gitmek kaydiyle, edebiyat ve sanat hayatı-
mızda yeni bir hava değişimi belirmiş, bununla da kalınmayarak 
klasik şiire ve kültüre sıcak bakan sınıflar kendilerini ifade etmeye 
başlayabilmişlerdi. Bu havaya bakarak Tanpınar, sanat ve düşünce 
hayatımızdaki bu olumlu gelişmeyi, “gelecek zamanlar için bek-
lenilen bir rönesansın ilk müjdeleri” olarak yorumlamaktadır.

Tanpınar bu tespitleri ile, edebiyatımız adına farkına var-
madığımız bir geçişten, yeni bir dönemin başlangıcından söz 
etmiş oluyor. Bu geçiş edebiyatımızda nasıl vuku bulmuş ve bu-
nun sonu nere doğrusu bilmiyoruz. Dahası bu yeni dönemin ne-
reye kadar uzandığı hakkında da şu an için bir fikir sahibi de-
ğiliz. Fakat bu dönemi asgari 1945’e, Abdülbâki Gölpınarlı’nın 
Divan Edebiyatı Beyanındadır adlı protest çıkışına kadar vardır-
mak mümkündür diye düşünüyoruz.

Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz sanıyorum: Tanpınar’da 
gördüğümüz yeni idraki harekete geçiren dürtü, edebiyat tari-
hini yazmaya başlaması olmamalıdır. Nitekim ondaki değişimin 
ilk işaretlerine, edebiyat tarihini yazmaya başlamasından daha 
önceki yazılarında şahit olmaktayız. Gerek Divan şiiri ve diğer 
klasik sanatlarla ilgili yazılarında, gerekse 1938’de yazdığı Ken-
dimizin Peşinde gibi metinlerinde, Tanpınar’daki yenilenmenin 
ipuçları ile karşılaşmak mümkün olabilmektedir. Şu da var ki 
meşhur Bursada Zaman şiiri ilgili yıllarda yayınladığı gibi, Beş 
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Şehir’de yer alan Bursa bölümünü de gene bu dönemle ilişkilen-
dirmek gerekir. Dolayısıyla Tanpınar’da gördüğümüz bu yeni ba-
kış biçimini edebiyat tarihçiliği ile izah etmemek, bilâkis ede-
biyat tarihçiliğinin bu yeni bakıştan kuvvet aldığını düşünmek 
daha doğru olabilecektir.

Nitekim gerek Eski Şiir gibi yazılarını, gerekse aynı doğ-
rultuda kaleme aldığı klasik şiir sanatıyla ilgili diğer deneme ve 
eleştirilerini okurken, Tanpınar’ın klasik şiir hakkındaki düşün-
celerini, o şiirin Tanpınar üzerindeki tesirlerini daha yakından 
kavrama imkânı buluyoruz. Onda ilk gördüğümüz de Tanpınar’ın 
eski şiiri, sanatçı biyografi ve şahsiyetinden bağımsız değerlen-
dirmek arzusudur.

İşte bu okuma biçimi Tanpınar’ın, ilgili yıllarda henüz daha 
edebiyat tarihçisi nosyonu ile şiire yaklaşmadığının bir gösterge-
sidir. Şiiri devire, sosyal hayata, kültüre indirgemeden bir açık-
lama gayretidir onda dikkatimizi çeken. Şiire sanat olarak yaklaş-
mak, kendi şiirinden ve şairliğinden kuvvet alan bir bakışla eski 
şiiri değerlendirmek gibi bir tutum. Haliyle bu okuma biçiminin 
daha sanatkârane olduğunu söylememiz gerekebilir.

Onun yaptığı okumalarda klasik şairlerin mısrayı yoğuruşu, 
mısraların nasıl bir salâbetle inşa edildiği, kelimelere ve mısraya 
yedirilen mükemmeliyet duygusunun sırrı! Sözü sanata dönüş-
türmek mahareti, şiire mahsus özel bir ses icadı ve bundaki ba-
şarıları, şiirde şekle ve şekil sanatlarına verilen aşırı önem ve daha 
neler neler! Bunlara ziyadesiyle dikkat eden Tanpınar, ayrıca eski 
şiirin mevzusu üzerinde de duruyor. O hususta da bizim bildik-
lerimizin tamamen dışında şeyler söylüyor.

Mesela “eski şiirin mevzusu şekilden ibarettir” diyor. Bir başka 
yerde de Nefi’den ve kasidelerinden söz ederken, “Nefi’nin kasi-
delerinin tek bir mevzuu vardır; o da kafiyedir” diyor. Buradan 
yola çıkarak Tanpınar’ın klasik şiiri şekle yani yapıya indirgediği, 
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başarıyı da burada aradığı rahatlıkla söylenebilir. Dahası bu yapı 
inşa edilirken, eski şairler redif merkezli bir sese, yüksek şiirin asıl 
sesine ermektedirler ki, eski şiirin gücünü asıl burada aramak ge-
rekir diye düşünüyor.

Toparlayacak olursak, Tanpınar bu döneminde klasik şiire 
mısra ve beyit, ayrıca da kafiye ve redif merkezli yaklaşıyor ve 
ondaki başarıyı bu iki noktada arıyor demektir. Bunlardan bi-
rincisi mısrayı, dolayısıyla da beyiti eski şairlerin çok önemsedi-
ğini, ona bir tür inşa faaliyeti olarak yaklaştıklarını iddia ediyor. 
Mısra veya beyiti inşa ise onu bir sese, ahenk kümesine dönüş-
türmekle birdir. Haliyle aradıkları ahenge ulaşmak noktasında 
eski şairler, dil ile sonu gelmez oynamalara baş vurur ve bunda 
da tahminlerin ötesinde bir muvaffakiyete ererlerdi. Mısrayı, ke-
limelerin ses değerine bakarak kurmak, vezinin icap ettirdiğin-
den daha ötede mısrayı, ahenk kümesine dönüştürmek gibi bir 
emek! İşte bu uğraşılar sayesinde, türkçenin şiir diline dönüştü-
ğünü ileri süren Tanpınar, bu görüşünde daha da ileri giderek, 
bugünkü türkçenin kurucuları olarak selâmlıyor eski klasik şair-
leri. Dilde hazır bulduğumuz nice mecazları, alelâde kelimelerde 
gördüğümüz yeni yeni anlam genişlemelerini hep onlara borçlu 
olduğumuzu ileri sürüyor.

Tanpınar’ın ilgili yıllarda eski şiiri değerlendirirken baş vur-
duğu kıstaslardan biri ve belki de en önemlisi, klasik şiir ile, içinde 
doğduğu sosyal ve kültürel şartlar arasında bağ kurmak taraftarı 
olmamasıdır. Nitekim Tanpınar’ın bu yanı, Namık Kemal’den 
beri sürüp gelen asırlık geleneğin dışına çıkıldığını düşündürü-
yor insana. Kaldı ki Tanpınar ve çevresinde yer aldığı dost hal-
kının dışında, klasik edebiyatın bizde eski usul ile değerlendi-
rildiği bilinmez değildir. Edebi eseri, içinde doğduğu şartlara 
tutulmuş bir ayna kabul eden bu okuma biçiminin, romantik 
ve realist dönemleri bir kalıntı olduğunun şuuruna varan Tan-
pınar, işte o okuma biçiminin dışına çıkıyor ve ilgili şiire bizzat 
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kendi poetikası ile yaklaşarak daha yeni bir yorum getirmek is-
tiyor. Ona göre eski şiire yönelik bu tür pozitivist yaklaşımların, 
artık sonu alınmalıdır. Dolayısıyla şiir gibi edebi türlere doğru-
dan kendisi olarak bakılmalı, ihtiva ettiği sanat değeri üzerine 
de daha yeni perspektifler devreye sokulmalıdır.

Bu hususta şunu söylüyor Tanpınar: “Bizim eski şiirimiz, 
hayatı nehyeden bir şiirdir. O en yüksek mânâsında bir tecrit 
işidir. Eski şairlerimizin birçok eserlerinin bugün beğenilme-
mesi, bu sanat telâkkisine erişmiş olmamamızın (bir) cezasıdır.”

Dikkat edilirse Tanpınar burada iki hususa birden vurgu ya-
pıyor. Bunlardan birincisi eski şiirin, hayatı nehyeden, yok sayan 
bir şiir oluşudur. Dolayısıyla Tanpınar’ın söylediklerini şöyle dü-
şünmek gerekebilir sanıyorum. Klasik şairlerin amacı hayatı tas-
vir ve fotoğrafını çıkarmak değildi. Daha doğrusu da bildiğimiz 
muayyen bir bahçeyi, çarşıyı, sevgiliyi anlatmanın, onların naza-
rında herhangi bir değeri bulunmuyordu. Kuşkusuz o eski bü-
yük şairler âşık olur, sevdikleri birileri bulunur, onların hayatları 
kendilerine mahsus mekânlarda geçmez değildi. Onlar da günün 
belli vakitlerini idrak eder, sabah veya akşam, o saatlerin tesiri al-
tında kalırlardı. Dahası aynen bugünkü şairler gibi, yaşadıkları 
sosyal veya ekonomik şartlar karşısında onlar da bunalır, bezgin-
liğe düşer, yerine göre de isyan ederlerdi. Dolayısıyla onların kişi-
den kişiye, devirden devire değişen birer psikolojileri bulunurdu.

Fakat klasik şairler, içinde yaşadıkları mekânları ve zaman-
ları yazmaya sıra gelince, on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan 
romantik veya realist şairler gibi bir tutum takınmazlardı. Daha 
doğrusu da Namık Kemal ve diğerlerinin beklentilerine uygun 
bir gerçekliğin peşinde koşmazlardı. Ayrıca buna tenezzül et-
mezlerdi. O bakımdan edebiyatta, herhangi bir İstanbul çarşısı 
ile Halep çarşısının anlatımında fark bulunmayabilirdi. Ya da 
son derece idealize edilmiş âşık ve sevgili tiplerinde olduğu gibi!.. 
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Dolayısıyla ilgili şiirde anlatılan mekânlar, zamanlar, sevgililer, 
bildiğimiz cinsten bir gerçeklik olarak değil de, çok daha genel 
ve idealize edilmiş vasıfları ile temayüz ederlerdi. O bakımdan 
klasik geleneğin hayatı ve insanı ifade biçiminin, bir asırdan beri 
devamlı yadırgandığına parmak basan Tanpınar, bunun altında 
da “ilgili sanat tutumunun tanımamasının” yattığını vurguluyor.

Kuşkusuz klasik şiiri kendi gerçeği ile tanımamız için, ro-
mantik veya realist yani pozitivist anlayışları geride bırakmamız 
ve doğrudan sanatı merkez alan yeni estetik teoriler edinmemiz 
gerekirdi. İşte Tanpınar’da ortaya çıkan yeni okuma biçiminin 
altında da, bu tür bir arayış yatıyordu. Kısmen sembolizmin ge-
tirdiği imkânlar ve daha ziyade de Tanpınar’ın 1930’lardan iti-
baren edindiği Valeri estetiğinin bundaki payı büyüktür. Bu hu-
sus ileride biraz daha açılmaya çalışılacaktır.

Dolayısıyla burada şunu söylemek mümkündür. Eğer Türk 
şiiri 1930’larda “saf şiir” gibi bir dönem geçirmese idi, dahası 
Tanpınar Valeri’ye mahsus şiir poetikasını edinmemiş olsa idi, 
1935’ten itibaren temasa geçtiği hocası Yahya Kemal’in klasik şiirle 
ilgili görüşleri, Tanpınar üzerinde bu derece etkili olmayabilirdi.

Bütün bunlara bakarak Tanpınar’ın klasik şiire olan yak-
laşımının, doğrudan hocası Yahya Kemal’e indirgenmesini bi-
raz fazla bulduğumuzu da burada ifade etmek isterim. Çünkü 
o noktada Tanpınar, hocası Yahya Kemal’e göre daha farklı ve 
daha yeni bir poetika ile karşımızdadır. Yahya Kemal Fransa’dan 
edindiği neo-klâsik anlayışı hala daha sürdürürken, yeni bir ne-
sili temsil eden Tanpınar şiire başlarken, Yahya Kemal’in değil 
Ahmet Haşim’in yolundan ilerliyordu. Ardından Poule Valeri’yi 
tanımış, 1930 ortalarından itibaren de Bergson felsefesi ile yüz-
leşmişti. Dolayısıyla 1930’lar dönemi edebiyatımızda böyle bir 
rüzgâr esiyor, Tanpınar da dönemin dergilerinde bu yönde ma-
kaleler yayınlıyordu.
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Bu söylediklerimiz klasik şiir noktasında, Tanpınar’ın ge-
çirdiği evrilmeyi kuşkusuz açıklamaya yeterli olmayabilir. Nite-
kim 1930 başlarında Türkçe-Edebiyat Muallimleri Kongresinde, 
Divan edebiyatına dair sekter görüşleri ile tanıdığımız Tanpınar, 
nasıl olmuş da bu fikirlerinden vazgeçebilmiştir? Ayrıca bu ken-
diliğinden mi gerçekleşmiştir? Valeri ve Bergson okumalarının 
buradaki payı nedir? Dahası Güzel Sanatlar Akademisi’ndeki 
hocalığı sırasında edindiği estetik görüşler, Rıfkı Melûl Meriç 
ile olan dostluğu vs. Dolayısıyla bütün bunların Tanpınar üze-
rinde etkili olduğu, “zecrî garpçılık” düşüncesinden yeni bir id-
rake doğru evrilmesinin bu ara dönemde gerçekleştiğinin bilin-
mesi icap eder. Bu arada Tanpınar neyi söylerse söylesin, ondaki 
yenilenmenin 1933 veya 1935’te değil, 1936 veya 1937’de vuku 
bulduğunu düşünmek daha gerçekçi olabilecektir.

Kuşkusuz bu söylediklerimizi biraz daha açmak gerekebilir:
Şöyle ki uzun bir aradan sonra Tanpınar ve hocası Yahya Ke-

mal, 1935 başlarında bir araya gelmiş, ister istemez konuşmaları 
şiir etrafında dönüp dolaşır olmuştur. Ayrıca klasik şiir, modern 
şiir, 1930’larda Türk şiirinin durumunun, bu sohbetlerin merke-
zini teşkil ettiğini tahmin zor olmamalıdır. Bu arada Divan ede-
biyatının müfredat dışı bırakılmasında ısrar eden Tanpınar’ın, 
hocası Yahya Kemal’in klasik şiir hakkındaki düşüncelerini ilgi 
ile takip ettiğini söylemek de gerekir. Yani ilgili şiir üzerine Tan-
pınar, ilk defa derin bir vukuf ile karşılaşıyor ve zihnindeki iti-
razların parça parça nasıl bir çözüme kavuştuğunu fark ediyor 
olmalıdır. Klasik şiirin ruhuna doğru uzun bir seyahat! Ayrıca 
onu izah noktasında da Yahya Kemal’in yorumlarını öğrenmek, 
tanımak gibi bir süreç!

Bize göre bu ilişkinin bu seviyede bir izahı, Tanpınar’ı ol-
dukça edilgen bir konuma yerleştirmekle birdir. Çünkü o yıllarda 
Tanpınar’ın klasik şiire olan ilgisi henüz yeni başlıyor olsa bile; 
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onun şiire, romana veya türlü sanatlara dair düşünceleri ile, ken-
dini kabul ettirmiş ciddi bir sanatkâr olduğu nasıl olur da unu-
tulur? Ayrıca Ahmet Haşim’in vefatının ardından o boşluğunu 
dolduracak yeni bir hoca aranırken, hatıra gelen ilk isim Tanpı-
nar olmamış mıydı? Tanpınar Güzel Sanatlardaki hocalığı sıra-
sında klasik kültüre aşina, felsefi ve estetik birikimi haiz önemli 
bir hoca, düşünür, ayrıca kendi poetikasını oluşturmuş bir şair 
değil miydi? Dahası 1930 ortalarında Varlık, Ağaç, Kültür Haf-
tası gibi dergilerde yayınladığı yazıları ile, ilgiyle takip edilmi-
yor muydu? Dolayısıyla onun Yahya Kemal ile yaptığı sohbet-
leri, hoca-talebe ilişkisi seviyesine indirgemenin büyük bir hata 
olacağı düşüncesindeyiz.

Lâzım gelen bir vuzuh ihtiyacı ile, isterseniz meseleyi şu şe-
kilde ifade edelim. Yahya Kemal gibi büyük bir şair ile ondan 
aşağı olmayan Tanpınar, klasik şiir üzerine konuşuyorlar. Yahya 
Kemal’in klasik şiire olan vukufu, kuşkusuz Tanpınar’a göre hem 
daha eski, hem de daha köklüdür. O buluşmalarda eski şiir üze-
rinde durulurken, daha ziyade Yahya Kemal’in konuştuğu da 
tahmin edilmez değildir. Fakat klasik şiir üzerine yapılan o soh-
betlerde iki farklı zihnin, iki farklı poetik birikimin devrede ol-
duğu unutulmamak kaydiyle!

O buluşmalarda Yahya Kemal’in klasik şiire bakışı; hem 
onun büyüklüğünü ortaya koymaya, hem de hâiz olduğu neo-
klasik anlayış doğrultusunda, eski şiiri nasıl tecdid edilebileceği 
etrafında dönüp dolaşırken, unutmamalı ki Tanpınar’da böyle bir 
arayışa şahit olunmamaktadır. İkinci bir husus olarak da Yahya 
Kemal, klasik şairlerde gördüğü bazı arızalara dikkati çekiyor. 
Fakat o sohbetlerde eski şiirin en güzel beyitlerini belirlemek, 
onlarda yatan sırrı izaha çalışmak hep ön plandadır. Gene onda 
gördüğümüz bir başka yan ise, eski şiirde ve şairlerde tamlık, 
bütünlük duygusunun bulunmadığı fikridir. Dolayısıyla Yahya 
Kemal’in kendi sanatı adına, klasik şiirde aradığı ve bulduğu 
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güzel söyleyişlerin sırrına ermek, onları bugünün diliyle ifade et-
mek, fakat eski şairlerin düştüğü bazı hatalara da kendi şiirinde 
yer vermemek olarak özetlenebilir.

Klasik şiiri ne kadar takdir ederse etsin, şu açık ki Tanpınar’ın 
amacı, hocasının yolunda değildir. Dolayısıyla Tanpınar o şiiri 
okuyor, irdeliyor, fakat onu kendi şiiri vasıtasıyla tekrara veya ye-
nilemeye kalkışmak da istemiyor. Kuşkusuz eski sanatkârların şiir 
evrenine vakıf olmak, onların geliştirdiği ses icadının sırrına er-
mek Tanpınar için de önemlidir. Ama bu dürtülerin Tanpınar’ı, 
hocası yolunda bir şiire yöneltmediğini unutmayalım. Dolayı-
sıyla o sohbetler sırasında Tanpınar’da öne çıkanın, hocasından 
farklı olduğunun bilinmesi icap eder. O fark da ilgili şiiri anla-
mak, kavramak, temellendirmek ve özellikle de onun poetika-
sını tespit noktasında toplandığı rahatlıkla söylenebilir. Nitekim 
Tanpınar’ın vâki sohbetleri takip eden, klasik şiirle ilgili yazdığı 
metinlerden böyle bir sonuca ulaşmak zor olmamaktadır.

Dolayısıyla Tanpınar’ın klasik şiire olan ilgisi o sohbetler va-
sıtasıyla başlamış olsa, klasik şiire ve poetikasına yönelik sevgisi 
daha bir derinleşse bile, onda fark ettiğimiz asıl yenilik, klasik şi-
ire dair düşünce ağırlıklı denemeler yazmaya başlaması, o şiirin 
haiz olduğu poetik değerin temellendirilmesi yolundaki ısrarlı 
çabaları olmaktadır. Nitekim sanatkâr bir ruhun, kendi dışın-
daki bir şiiri kavrama gayreti öne çıkıyor onun yazılarında. Hem 
de aradan geçen yüzyıllık bir dönemin ardından, daha yeni bir 
poetik bakış ve birikimle yapmaya çalışıyor bunu. Haliyle Tan-
pınar gibi bir sanatkârın bunu yapabildiğini görmek, o yıllar 
adına oldukça yeni bir merhaledir. Ama unutmayalım ki yapı-
lan işin altında bir başka poetika, poetik bir birikim yatıyor. Do-
layısıyla o yazılarda gördüğümüz ansiklopedik ve didaktik bilgi 
yığını değil, klasik şiirle ilgili anonim tekrarlar değil, sistematik 
bir düşünce ya da karşılaştığı farklı bir sanatı anında teoriye dö-
nüştürebilmek gibi yüksek bir kabiliyet oluyor. İşte Tanpınar’ın 
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bu yanının, hocası ile izah edilemeyeceğini söylemek istiyorum. 
Kuşkusuz ikisi de seviyor eski şiiri! Fakat bu sevgiyi izah eder-
ken her iki sanatçının, birbirinden farklı poetikalardan hareket 
ettiği gerçeğini unutmamak şartıyla diyoruz.

Daha açığı şu ki Tanpınar’ı klasik edebiyata yönelik ilgisi-
nin başlangıcında, Yahya Kemal’in yönlendirdiği açık görünü-
yor. Yahya Kemal’in eski şiire vukufu kadar, yaptığı yorumlar da 
bunda bayağı etkili olmalıdır. Fakat Tanpınar 1938-1942 yılları 
arasında yazdığı makalelerde o kadar aşırıya varıyor ki, Divan şi-
irine hayran birisi olarak çıkıyor karşımıza. Nitekim 25 Ağus-
tos 1941’de, Tasvir-i Efkâr’da yazdığı Eski Şairleri Okurken baş-
lıklı denemesinde şunları söylemiyor muydu? “Eski şiirin tadı 
gittikçe beni daha fazla sarıyor. O kadar ki, divanlardan ayrı ge-
çirdiğim zamana acıyacağım geliyor.”

İşte bu derecede bir takdirin altında neyin yattığının dü-
şünülmesi, ayrıca bunun makul bir izahının yapılması icap eder 
kanaatindeyiz. Nitekim bu derecede bir takdir ifadesinin, Yahya 
Kemal tesiri ile izahı bize yeterli gelmiyor. Ayrıca bunda, dıştan 
yapılan telkinlerin daha ötesinde bir şeyler de yatıyor olmalıdır. 
Kaldı ki Tanpınar Yahya Kemal adlı monografisinde, yeni zev-
kiyle ilgili bazı yorumlar yapmıyor değil. Yapıyor fakat o yorum-
ları bile yeterli gelmiyor insanlara.

Bu yüzden spekülatif kaçacağını tahmin edilse bile, bu mese-
leyi yani klasik şiire yönelik bu derin zevk değişimini, doğrudan 
doğruya Tanpınar’ın kendi şiiri ve poetikası ile açıklamak daha 
uygun görünüyor. Kaldı ki Tanpınar’ın bu yönde kurduğu bir iliş-
kiye, şimdiye kadar şahit olmasak bile! O bakımdan Tanpınar’ın 
klasik şiirle kurduğu yüksek bağlantı, o şiire dönük coşkulu bir 
hayranlıktan ziyade onu kavrama gücünden, kendi şiiri ve poe-
tikası ile klasik şairler arasında yakaladığı örtük bazı çakışmaları 
fark etmesinden kuvvet alamaz mı diye sormak gerekiyor. Daha 
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açığını söyleyeyim isterseniz: Tanpınar klasik divanları okurken, 
onlardaki şiir tutumunu derinden kavrıyor. Daha ötede de o şiirle 
kendi poetikasının doğrulandığı gibi bir kanaate eriyor. Kendi 
şiir tarzının asırlar öncesinden denendiği, bunda başarılı olun-
duğu gibi yüksek bir tatmin duygusu! Böyle bir duygu hangi sa-
natçıya zevk vermez ki!

Fakat bu söylediklerimizin biraz olsun anlaşılması için, 
Tanpınar’ın ve klasik şiirin poetikasına dair bazı izahların yapıl-
ması icap edebilir. Ama böyle bir denemenin, okuduğunuz metni 
lüzumundan fazla uzatacağı da ortadadır. Onun için Tanpınar’ın 
yazdığı makaleleri okurken, klasik şiiri niçin ve nerelerini sev-
diği, eski şairlerin şiirlerini yazar veya inşâ ederken, nasıl bir tu-
tum takındıklarına dair pasajlara özellikle dikkat edilmesi gerekir.

İşte Tanpınar’ın öne çıkardığı hususlar:
Muhtevadan ziyade şekli, tekniği öne çıkarmak, şiirde 

mevzûyu neredeyse şekle kadar indirgemek, şiirin esasını söyle-
nenden (tema) ziyade söyleyiş tarzında bulmak ve daha mühimi 
de, klasik şairlerin kendine mahsus sesi yakalayabilmeleri!.. O şa-
irlerin, içinde yaşadıkları türlü görünümleri olduğu gibi anlat-
maya, tasvire heves duymamaları!.. Şiire mahsus sesi adeta ebe-
dileştirmeye çalışmaları, onu neredeyse kendi gönüllerinin vahyi 
derecesine yükseltmeleri!.. Daha doğrusu da kendi gönüllerinin 
vahyine ermeleri!

Ayrıca onların bahçeleri, meyveleri, şafakları veya geceleri 
dışarıdan değil, kendi gönüllerinden şiire boşalmaz mıydı? Yani 
dış hayattan ve tabiattan değil, şair gönüllerin mazhar olduğu 
bir idealizasyonun ardından onlar şiire aksetmez miydi? Dolayı-
sıyla bildiğimiz manasıyla gerçekliğini yitirerek, şiirin malzeme-
sine dönüşürdü her şey! Ayrıca o eski şairler kendi sanatlarından 
şüpheye düşmüş gibi, iki de bir şiir anlayışlarını değiştirmezlerdi. 
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Ezeli bir tekrarı andırsa bile, o bitmek tükenmek bilmeyen aşk-
larını, tekrar tekrar yazmaktan usanmazlardı.

Bütün bunların yanında, Tanpınar’a eski şiirde fark edil-
mesi gereken bazı yanlar daha bulunuyordu. Onlardan ilki, 
sanatkârların şiiri yazarken takındığı tutum! Zira o eski şairler şi-
irini yazarken, günübirlik duygularına asla râm olmazlardı. Eser-
lerini uyanık bir şuur ile, yani zekâ ve muhakeme ile kurarlardı. 
Kelimelerle oynaya oynaya, aralarındaki sonsuz ilişkileri yoklaya 
yoklaya yaparlardı işlerini. Dolayısıyla günümüz şairlerine ben-
zemezdi onların yaptığı! Bir mimar gibi ölçe tarta, yaptıklarını 
dilde tekrar ede ede çalışırlardı. Haliyle de onlar ardına şiir, gü-
nübirlik şair coşkusunun tamamen dışında, zihinle yapılan bir 
inşada toplanırdı. Öyleyse yapılan bu işin psikoloji neresinde? 
Varın gerisini siz düşünün!

Bir adım daha ileri giderek, Tanpınar’ın Valeri’den aktardığı 
bir düşünceyi burada hatırlamak gerekiyor. Tanpınar hem kendi 
şiirini, hem de eski klasik şairlerin tutumunu izah için şöyle bir 
cümle kuruyor: “Valeri’nin psikolojik pislikler dediği ferdi arıza-
lar, düşünce benzeşmeleri, dramatik karşılaşmalar, bizi çok defa 
aldatırlar ve asıl şiirin boş bıraktığı yeri doldururlar” (Eski Şiir, 
Oluş, 30 Nisan 1938, nr. 18)

Demek istiyor ki Tanpınar iyi şiirin ferdi psikoloji ve arıza-
larla herhangi bir alâkası yoktur. Daha doğrusu da şiir, alelâde 
duyguların anlatımına indirgenmemelidir. Asgariden bunu kendi 
şiirini açıklamak için söylüyor bunu Tanpınar. Fakat orda da kal-
mıyor, eski şairlerinde böyle bir yol izlediğini söylemek ihtiyacını 
duyuyor. İşte bu noktada Tanpınar, eski klasik şairlerle kendi şiir 
tutumu arasında büyük yakınlık tespit ediyor ve bundan büyük 
bir memnuniyet duyuyor.
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TanPınar’ın GÜnlÜklerİndekİ  
Yazar Ve şaİrler

Mehmet Kurtoğlu* 1

Özet
Türk edebiyatının önemli yazar ve şairlerinden Ahmet Hamdi 

Tanpınar vefatın sonra İnci Enginün ve Zeynep Kerman tara-
fından yayınlanan “Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa” 
kitabında geçen şair, Yazar ve siyasetçilere bakışı üzerinde du-
rulan bu makalede, adı geçen şair ve yazar hakkındaki yaptığı 
tanımlamalara yer verilmiştir. Ayrıca adı geçen şair ve yazarların 
da Tanpınar’a bakışlarının yer aldığı bu araştırmada, Günlükle-
rin ışığında Tanpınar psikoloji değerlendirilmiştir. Yaşadığı dö-
nemde korkaklığı, pısırıklığı, eksik ve tamamlanmış hissiyatıyla 
öne çıkan, çevresi tarafından kılıksız, zavallı, bayağı, beş para et-
mez, değersiz, önemsiz anlamına gelen “kırtıpil” diye tanınan 
Tanpınar’ın gerçek hayatta yazar dost ve arkadaşlarına karşı söy-
leyemediği şeyleri günlüğünde yazdığının anlatılmıştır. Bu ma-
kalede Tanpınar’ın ruh hali, çevresine bakışı ve çevresindekile-
rin de kendisine bakışı anlatılmaktadır.

Anahtar sözcükler: Edebiyat, Günlük, Tanpınar, Yahya Ke-
mal, Necip Fazıl, Payami Safa, Samet Ağaoğlu, Mehmet Kaplan

* Yazar
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Giriş:

Yazarlar, sanatçılar, hatta kahramanlar dahi genellikle sorunlu 
ve marazidirler; yarım ve eksik kalmış yanlarını tamamlamak 
için kalem yahut kılıca sarılarak tamamlamak isterler. Bundan 
dolayı da yazar ve sanatçılar kalemiyle, kahramanlar kılıçlarıyla 
kendilerini ifade ederler. Zira hepsinin içinde eksik kalmış his, 
bir duygu vardır. Hayatları boyunca o eksikliklerini tamamla-
mak isterler. Büyük psikolog yazar Sigmund Freud bu durumu 
Shakespeare’in III. Richard oyunundaki giriş monoloğunda son-
radan kral olacak Gloucester Dükü Richard’in;

“Ama ben ne gönül oyunları için yaratılmışım,
Ne oynaşmak için aynalarda
Kaba, görkemli güzelliklerden soyutlanmış
Havada uçuşan periler önünde boyun bükük
Güzel bir vücudun kendisinden esirgendiği ben
Doğanın yakışıklı bir bedeni kendine çok gördüğü
Çirkin, bakımsız, zamansız yollanmış dünyaya
Yaşamak için yollanmış, vakitsiz, yarım
Ve öylesine kütürüm ve yüzüne bakılmaz
Topallasam, köpekler havlar peşimden
Mademki kısaltamam bu uzun günleri
Eğleyerek gönlümü, dolarak sevi oyunlarına
Verdim kararımı, kötü kişi olacağım
Düşman kesileceğim dünya hazlarına” 1

söyledikleri üzerinden bir tanımlama yapar. Ardından Richard’ın 
kendisine karşı en ufak bir ilginin uyanmasına olanak vermeyen 
fiziki görünüşünün/eksikliğinin verdiği hisle dünyaya düşman 
kesileceğini belirtir. Böylece eksik, tamamlanmamış, marizi ve 

1 Sigmund Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine, Çev. Kâmuran Şipal, YKY. 
İstanbul, 2014, sh.177,178,
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sorunlu tiplerin kendilerini gösterecek bir “şey” e veya bir “güç”e 
sarıldıklarını belirtir. Bunu durumu usta yazar Cemil Meriç “Se-
zar tecavüze uğramasaydı Sezar olmazdı” diye açıklar.

Türk ve dünya edebiyatına baktığımızda bu “eksik” ve “ma-
razi” ruhun büyük yazar ve sanatçılar yarattığını görürüz. Örne-
ğin Haşim’in tıpkı III. Richard’ da olduğu gibi çirkinliğinden il-
hamla “sembolik” şiire sığındığını, Necip Fazıl’ın babasızlığını 
“ego”, korkularını “metafizik şiirle bastırdığını, Tolstoy’un vahşi ve 
çirkinliğini güç ve sanatla kapatmaya çalıştığını, Dostoyevski’nin 
ve Kafka’nın “baba” olgusu, korku ve suçluluklarını roman kah-
ramanlarıyla dönüştürdüklerini, Virginia Woolf ’un şizofreni-
sini yazarak rehabilite ettiğini görürüz. Bütün bunlar yazar, şair 
ve kahramanların gerçekte eksikliklerini ve zayıf noktalarını na-
sıl bir “güc”e ve “sanat” eserine dönüştürdüğünü gösterir. Yara-
tıkları sanat eserlerine rağmen bu eksiklik ve zayıflıkları onların 
sorunlu kişiliklerini yine de gizlemeye yetmez. İşte bu sorunlu 
ve sıkıntılı yazarlardan biri de Türk edebiyatının usta romancısı 
Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Tanpınar gerek kişiliği gerek eser-
leri bağlamında ele alındığında kıskanç, silik, mıymıntı, marazi 
ezik ve eksik bir kişiliktir. Trajik bir şahsiyettir. Onun bu so-
runlu marazi kişiliği edebiyatçıları tanımlamada etkili olmuş-
tur. “Benden evvelkiler benim lanetimdir” diyen Tanpınar’ın 
kıskanç olmaması mümkün değildir. O bu duygusuyla hem ya-
zar ve şair dostlarını kıskanmış hem de onlara düşman olmuştur. 
Aslında onun “benden evvelkiler benim lanetimdir” sözü ayını 
zamanda “benden daha şöhretli, daha büyük olanlar benim la-
netimdir” demektir. Ki onun bu duygu ve düşüncesini Günlük-
lerinde bütün çıplaklığıyla görürüz. Onun özellikle Yaşadığım 
Gibi, Mektupları, Günlüklerinde ezik, marazi, ve silik kişiliğini 
daha baskın bir şekilde görülür. Edebiyat Üzerine Makaleler, 
Beş Şehir, Ders Notları vb. kitaplarında ise yazar ve şairler ile 
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oldukça derinlikli ve yerinde tanımlar vardır. Ancak Günlükle-
rinde yazar ve şairlere bakışı oldukça sorunludur. Onun yakın ve 
uzak çevresindeki yazar ve sanatçı dostlarına bakışındaki sakatlığı 
Freud’un, Shakespeare’in III. Richard eserindeki Richard’ın (ruh 
halini tarif ettiği) monoloğunda görmek mümkündür. Özellikle 
Günlükler’de onun halinden şikâyetçi, silik ve marazi bir kişilik 
olduğu, Shakespeare’in III. Richard kahramanın “Verdim kara-
rımı, kötü kişi olacağım/Düşman kesileceğim dünya hazlarına” 
diye dile getirdiği duygu ve düşünceyi Tanpınar, Günlüklerinde 
dile getirmiş, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Peyami Safa vs. yazar ve 
şair arkadaşlarına karşı göstermiştir.

Aslında Tanpınar kendini bilen ve tanıyan adamdır. Örne-
ğin günlüğüne “birdenbire şu düşünce geldi: İyi olmaya çalış-
mak, kıskançlıktan, lüzumsuz hasetten, kötü olmaktan kurtul-
mak. Bazen kendimi düşündükçe korkuyorum. Fena adamım 
gibime geliyor, hodbin ve sevgiden mahrum bir insan. Nolur 
biraz kendimle meşgul olabilsem. Aslında fena adam değilim, 
fakat çok hırpalandım, çok sarsıldım, çok ihmal edildim, hor 
görüldüm” 2 diye yazmıştır. Bu bir nevi bir itiraf, bir günah çı-
karma ve aynı zamanda kendini çok iyi tanıyan bir yazarın ruh 
hali… Cemil Meriç, Tanpınar’ın yaşadığı dönemde anlaşılma-
mış, çevresi tarafından aşağılanmasını anlatırken; “Ben Ahmet 
Hamdi yaşarken muarefesine talip olduğum halde, buna imkân 
bulamadım. Çünkü müşterek dostlarımız beni sakındılar on-
dan. Bu itibarla yalnızdı. Mahiyet itibarıyla yalnızdı başkala-
rından. Ahmet Hamdi kitapla yaşayan, kitap için yaşayan, yani 
düşünce için yaşayan bir adamdı ve romantikti. Hayalleri vardı. 
Gerçekleştiremediği hayaller, herkesinki gibi. Bunu tamir ede-
cek bir yakınlıktan b.ir kadının yakınlığından da mahrumdu. 

2 İ. Enginün-Z. Kerman, Günlüklerin Işığında, Dergâh Yay. İstanbul, 2010, 
sh.236
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Hocalık yaptığı çeşitli yerlerde, talebelerini gördüm. Hepsi de sa-
dece yiyen içen belli bir elbise giyen, belli davranışları olan fizik 
insanı görmüşler. Hiçbiri Hamdi’nin iç dünyasının derinliğini, 
ıstırabını anlayamamışlardır. Muamma değildir bu, sadece geri 
kalmış ülkelerde, diyelim sanayileşmemiş ülkelerde olur. Kendi 
dünyasından kopmuş ve hiçbir dünyaya bağlanmamış ve hiçbir 
mukaddesi olmayan, sözde aydın zümrenin tabii anlayışsızlığın-
dan ibarettir” 3 diye yazar.

Tanpınar kitaplardan kurduğu dünya, kültürel birikimi onu 
yalnızlaştırmıştır. Meriç onun romancılığını Kemal Tahir ile kı-
yaslarken, Kemal Tahir’in hapishaneye düşmesinden dolayı Türk 
insanını daha yakından tanıdığını, Tanpınar’ın ise insanlara ya-
bancılaştığına vurgu yapar: “Ahmet Hamdi iste istemez fazla ya-
lan bulmak için hayaline sığınıyordu. Fazla yalan bulmak için giz-
liyordu kendini. Yani o, masada poker oynarken, o pokercilerden 
herhangi biri olarak görünüyordu. İç dünyasını, mahremiyetini 
açmıyordu hiç. Belki konuşmaysa layık görmüyordu. Belki anla-
yamayacaklarından emindi. Bu itibarla hem herkesle beraberdi, 
hem herkeslerden ayrıydı. Hâlbuki Kemal Tahir için böyle bir 
mecburiyet yoktu.” 4 Cemil Meriç, Tanpınar’ın yalnızlığını, dağı-
nıklığını, daha açık ifadeyle ezik, eksik ve silik kişiliğinin “onun 
bir dünya görüşüne bağlanmayışı”ndan kaynaklandığını söyler. 
Çünkü dünya görüşüne bağlanmak insanı dağılmaktan korur der.

Yahya Kemal’e Bakışı

Tanpınar, gerek Yahya Kemal biyografisinde gerek günlükle-
rinde olsun etkisinde kaldığı Yahya Kemal ile bir hesaplaşma içinde 
olmuştur. Tanpınar’ın Yahya Kemal’i birçok yönden kıskanmıştır. 
3 Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İletişim Yay. İstanbul,2010, 

sh.386
4 Meriç, age. sh.386
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Bunun nedenlerden biri Yahya Kemal şöhreti ve büyüklüğü al-
tında kendini ezik hissetmesidir. İkincisi psikolojik olarak insa-
nın kendine benzeyenden veyahut kendinin benzediği kişiden 
rahatsızlık duyar. Tanpınar’ın şiirlerinin Yahya Kemal etkisinde 
kalması, yine nesirlerinde Yahya Kemal’in açtığı yolda yürümesi, 
onun hep gölgede kalmasına neden olmuştur. Yaşadığı dönemde 
ustasını aşamayan Tanpınar, ancak vefatından yıllar sonra anla-
şılmış ve yaşadığı dönemden daha meşhur olmuştur.

Tanpınar’ın ölümünden otuz yıl sonra yayınlanan günlük-
lerine baktığımızda zengin bilgi birikimi, estetik duyarlılığı yük-
sek bir ruh ile küçük hesapların peşinde, cinsel açlık çeken, mıy-
mıntı, korkak, silik ve çevresinde kendinden daha şöhretli olan 
kişilere karşı kıskanç ve düşmanca tavırlar içinde olduğu gö-
rülür. Ezik ve eksik bir karakterdir. Hem yaşantısında hem de 
eserlerinde tamamlanmamışlık hissi vardır. Günlüklerine bak-
tığımızda böylesine ucuz hesapların adamı olan birinden nasıl 
büyük bir sanatçı çıkmış diye hayret ederiz. Tanpınar’a güzelim 
muhteşem eserleri yazdıran küçük hesapları, korkak ve silik ruh 
yapısı mı, yoksa bütün bunların ötesinde güçlü yaratıcı bir ruh 
mu, sormadan edemeyiz. Tanpınar, zaaflarını çekinmeden gün-
lüklerine yazmıştır. Örneğin Yahya Kemal, kendisinin hocası ve 
idolüdür. Hatta onun hakkında en güzel biyografik eser yazan 
adamdır. Ama günlüklerinde anlattığı Yahya Kemal bambaş-
kadır. “Dün Yahya Kemal’in hatıralarını bir daha okudum. Ni-
hat Sami’nin(Banarlı) bu büyük adamı kepaze edişine bir daha 
hayran oldum. Fakat unutmamalı ki Yahya Kemal onu kendisi 
seçmişti” 5 diye yazar. Tanpınar’ın bu bakışında iki nokta dikkat 
çekmektedir. Birincisi ustası Yahya Kemal’in kepaze edilişine se-
vinmesi, ikincisi ise bu çıkarsamasından Nihat Sami Banarlı’yı 

5 Halil Açıkgöz, Cemil Meriç ile Sohbetler, sh.205, Doğu Kütüphanesi 
Yay. İstanbul, 2013
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kıskandığı görülür. Oysa bu ikilemli ve hastalıklı bir ruh halidir. 
Tanpınar’da kıskançlık bir davranış, düşünüş biçimini almıştır. 
Kendinde olmayanı başkasında görmek onu rahatsız etmektedir. 
Bu yüzden kıskançlık gösterir. “Aslında o çevresindeki şöhretli 
herkesi kıskanmıştır, büyüklüğünün farkında olmasına rağmen 
kıskançtır. Belki de kıskançlığı yüzünden insani ilişkilerinde so-
runlar yaşamıştır. Arkadaşları arasında o denli itilmiş, kakılmış-
tır ki Kırtıpil Hamdi olmuştur. 6 Yahya Kemal’in ölümü üzerine 
onun “istismar” edileceğini biliyorum diye yazdıktan sonra “za-
vallı adam bu ahmakça gürültü arasında yapı Kredi’nin bastığı 
bir resmiden(yeni hayat) bize bakıyordu. Bir kere daha şiir oku-
masını bilmediğimizi anladım. Behçet kemal(Çağlar) kendisi 
yetişmemiş gibi, peşine Asım’ı takmış, radyoya kadar götürdü 
ve şiir okuttu. Behçet’te hiç tat ve şiire hürmet yok. O güzelim 
İtri’yi çevirip Yahya kemal methiyesi yapmaya bile cesaret ede-
biliyor. Ne yapılabilir? Orhan Şaik (Gökyay) düpedüz tiyatro 
yapıyor. Belki de sahnede (‘her yer karanlık’tan…) sanat terbi-
yesi yapmış. Salim (Rıza Kırkpınar) mutlak şekilde Gazi ter-
biye Enstitüsü’nde oynadığı Şaban efendi rolünün sesiyle oku-
yor. Vehbi(Eralp) kelimenin neresine basılacağını bilmiyor. Sona 
doğru manzume bir yığın can çekişme oluyor. Yahya Kemal’in 
bütün bu adamları başına toplayıp senelerce vakit geçirmesine 
hakikaten insan şaşırıyor” 7 diyor.

Tanpınar Yahya Kemal’in ölümü üzerine Günlüklerinde 
uzunca yer verirken “ölümü eserlerini bana daha iyi tanıttı” diye 
not düşmüş. Ardından “Acaba Yahya Kemal’de kolaya kaçıyor 
muydu? ‘yol düşüncesinde kaç mısra var? Hatta bazı gazellerinde 
bile. Bununla beraber bazı mısralar da muhteşem. Yahya Kemal 
“insan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar’ mısraını düşünebiliyor. 

6 Mehmet Kurtoğlu, Hasret Azap, Çizgi Yay. Konya, 2015, sh.21,22,
7 İ. Enginün-Z. Kerman, age, sh.131,132
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Bu bir realite fikri. Bunu yazabiliyor. Bu da başka bir şey. ‘Deniz 
türküsü’ bence en güzel şiirlerinden biri.” 8 (…) “Gençler yanımda 
Yahya Kemal’i çekiştirip duruyorlar. Büyüktü, değildi, şu, bu. Fi-
kirlerin bir kısmı benim. Bugünkü edebiyat âleminde yüzde hiç 
olmazsa beş fikirler benden. Benim adım yok ortada” 9 diye yaz-
mış. Günlüklerinde sık sık Yahya Kemal ile kendini kıyaslıyor. 
Onun şairliğini yazarlığını değerlendiriyor. Örneğin Abdülhak 
Şinasi ile Yahya kemal üzerine konuştuğunu söyledikten sonra 
“Bittabi şair anlamıyor. Zevki karışık. İnsan Comtesse De Noa-
illes ile Valery’yi beraber nasıl sever? Yahya Kemal’e, hatıralarına 
hürmetsizlik ettiğinden, mazisi değiştirdiğinden kızıyor. Bu arada 
çok trichant; kendisini çok iyi anlatan bir cümlede ‘mazi bizim 
cennetimiz’ dedi. Şimdi içimde bir azap belirdi. Yahya Kemal’ 
bana bir şiir ithaf etti. Ben Zühtü’ye (Müridoğlu), Tarık’a (Te-
mel) kitap ithaf ettim, ona ithaf etmedim. Söylemedi ama emi-
nim ki alınmıştır. Vâka ithafları biraz da ibzal ediyordu. Şimdi 
içimde azap belirdi, doğru mu? Azap duydum, içim birden bire 
yandı diyecektim. Biz Türkçeyi bilmiyoruz”  10 diye yazar.

Yahya Kemal’in yakınında bulunduğu için Günlüklerinde 
en uzun Yahya Kemal tanımlamalarına yer vermiştir. Günlük-
lerinde Yahya Kemal birçok yerde karşımıza çıkar. Büyük şai-
rin son görüşünü anlattığı satırlarda hocasının büyüklüğünden 
bahseden bir şakirt değil, onun ölüme gidişini acıyarak izleyen, 
onun yıkılışından gizli sanki bir haz alan kıskanç bir rakip var-
dır: Günlüklerinde; “Yahya Kemal’in yarattığı bir çeşit atmos-
fer olan ikinci bir masal daha vardı. Yahya Kemal kendisi için bu 
romaneskin havasını çok geniş bir muhitte hazırlamıştı. Şiirinin 
müstakbel havasını başkalarından doğru teneffüs ediyor. Canan 

8 Enginün-Kerman, age. sh.134
9 Enginün-Kerman, age. sh.134
10 Enginün-Kerman, age. sh.135
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kelimesi etrafa yayılmıştı. Hakikatte biraz benim için humiliant 
olsa da fizik kudretlerimin hayatımın tesadüflerinin yardımıyla 
biraz onun şiirinin havasını yaşıyordum. Daha doğrusu iki ayrı 
masal birleşmişti. Ben kendi santimantalizmimle – ki Yahya Ke-
mal’inkinden çok ayrıydı- Yahya Kemal kendi hayatı dediği san-
timantalizmden ve romaneskle bir noktada o zamanlar o yazdığı 
için onun şiirlerinde birleşmişti. Zavallı Yahya Kemal. Bir insa-
nın bir insanda bu birbiri ardınca değişen çehreleri ne garip ve 
hazin oluyor ve nasıl en son çehre hepsini siliyor, bitiriyor. Park 
Oteli’n barında gördüğüm küçük, dar, takatsız adımlarla ancak 
yürüyebilen biçare ve acınacak ihtiyar. Otelin odasındaki hasta 
ve büyük kuş. Muhacir kuş. Ve nihayet şimdi çıktığım odada son 
defa konuştuğum, tebessümüne, bakışının manalığına ve hiddet 
ve o kadar psikolojik hususiyetlerine rağmen iskelet olarak gül-
meye hazır kemik külçesi baş nasıl hepsini sildiler” yazan Tan-
pınar gerçekte hocası Yahya Kemal’i aşamamanın, onun kadar 
şöhretli olamamanın getirdiği eziklik duygusuyla günlüğüne 
not düşmüştür. Zira Yahya kemal yaşadığı devirde dev bir şa-
irdir ve etrafında ona hayran binlerce insan vardır. Ayrıca Tan-
pınar, şiirini onu şiiriyle kıyaslar. Kendi şiirinin ondan farklı ol-
duğunu vurgular.

“dün Yahya Kemal’in hatıralarını bir daha okudum. Nihat 
Sami’nin (Banarlı) bu büyük adamı kepaze edişine bir daha hay-
ran oldum. Fakat unutmamalı ki Yahya Kemal onu kendisi seç-
mişti. Ne fukaralık yarabbi… Efkâr-ı umumiye, şair rüşvet verirse 
böyle olur. Anti militarist Yahya Kemal ‘Askerlik vazifemi bile 
yapamadım’ diye üzülüyor. İyi ama Yahya Kemal Bey, siz Harb-i 
Umumi’ye girmenin aleyhinde idiniz. Sulh-ı münferit taraftarı 
idiniz. Cemiyetin sair eller tarafından idare edildiğini iddia eder-
diniz ve galiba Enver paşa düşünülürse haklıydınız! Nayır, as-
kerlik vazifesini yapmadığına müteessir, fakat yine yapmadınız. 
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Onu söylemiyorsunuz… Rumeli’deki çiftlikten bahsetmiyorsu-
nuz. Yugoslav tebaası kaldıkça bu çiftliklerdeki hakkınızı ala-
caktınız da; kaldı ki Yahya Kemal Bey bu yüzden Tevfik Rüştü 
(Aras) ile darılmayı (Türk emlakini Balkan Paktı’na feda ettiği 
için). Yahya Kemal bunda da haklıydı. Balkan Paktı bir ütopya 
idi; yahut ikinci Harb-i Umumi’nin erken çıkması yüzünden 
böyle oldu. Yahya Kemal ki Arif Bey’in (Hersekli) ‘Yarab bu ne 
tükenmez hazinedir’ mısraını sık sık tekrar ederdi. Şimdi o hazi-
neye el açmaya benziyor. Ne kadar ahlaklı adam. Nasıl milliyet-
perver? Mamafih bu askerlik meselesini, Falih’in9 (Rıfkı Atay), 
(Ahmet) Ağaoğlu’nun Matbuat Müdürü olduğu güne kadar çar-
lık pasaportu ile gezmesini ifşa etmesi üzerine yazdığı zannedi-
lir. Asıl dikkatimi çeken, beni hakikaten üzen şey on senelik Av-
rupa tecrübesinin sefirliğin hatırasının birkaç satırda ve sadece 
milliyetçiliği behemahal kendi bulması için harcatması. Elbette 
Yahya Kemal hatıra yazmağa mecbur değildi. Fakat o şekilde baş-
ladıktan sonra bize Avrupa’yı anlatmağı lazımdı. Büyük resimle 
temasından, garbı anlayışından, musikiden, devrin edebiyatçıla-
rından, sevdiği kadınlardan bahsetmesi. Sonra İttihat terakki ve 
harbi Umumi için tek satır yok. Bu hatıratı ilk önce bana dikte 
etmeğe kalktı, sonra Cahit’e (Tanyol). Cahit’te daha geniş parça-
lar olsa gerek. Yahya kemal biraz da konuşarak harcayan adamdı, 
güzel konuşması onu birçok meselelerde akim bıraktı. Eğer nesir 
yazmağa devam etseydi evolution’u başka türlü olurdu. Kaldı ki 
kimse nesrinde poesie’sini harcamıyordu benim gibi. Tembelli-
ğine bütün bir istitadı feda ettiğini bana daima söylemiştir. Ne-
sir, nesir esastır.” 11

“Yahya Kemal’in beğendiğim ve sevdiğim noktalarından bi-
risi buradadır. Onda eski Osmanlının yuvası vardı” 12

11 Enginün-Kerman, age. sh.205,206
12 Enginün-Kerdman, age. sh.238
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Necip Fazıl Kısakürek

Tanpınar’ın kıskandığı, hatta günlüklerine baktığımızda 
korktuğu kişilerden biri Necip Fazıl’dır. Onun Necip Fazıl’ı kıs-
kanması ve korkması oldukça anlamlıdır. Necip Fazıl ne denli 
özgüvenli ve enayine/ego sahibi ise Tanpınar o denli özgüvensiz 
ve eziktir. Onun bu ezikliğinin verem, parasızlık, kumar özellikle 
de annesiz büyümekten kaynaklanmaktadır. “Ve Dostoyevski’nin 
Yer Altı’nı okumaya kalktım. Benim şimdiki vaziyetimden bir 
parmak ötede. Necip Fazıl(Kısakürek) yeniden moda olmuş, kor-
kuyorum, şantaj başlayacak. Bazı büyük eserleri hayatımın arıza-
larıyla daima karıştırdım ve sonuna kadar okumaktan korktum. 
Ömrümün bir hadisesi var ki bahsedilmesinden korkuyorum. 
Necip de Nihat bunu yapabilirler: Şantaj.” 13

Sabahattin Eyüpoğlu ve Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Tanpınar’ın kıskandığı şairlerden biri de Sebahattin Eyüpoğlu’dur. 
Sabahattin Eyüpoğlu ile ilgili olarak; “Sabah manasız bir di-
dişme içinde geçti. Akşamüstü Pen Club’te Sabahattin Yahya 
Kemal’in aleyhine konuşmak için fırsat arar gibiydi. Bu herif 
hakikaten aptal” 14 diye yazar. 1959 yılında Mehmet Ali Cim-
coz ile Sebahattin Eyüpoğlu Türk dil kurumu çeviri ödülü al-
dıklarında, Tanpınar günlüğüne şunları yazar: “Mehmet Ali, 
Sebahattin’le mükâfat almışlar. Tabi memnun oldum ama şu 
benim edebiyat tarihinin bayındaki mukaddime, Beş şehir bir 
mükâfat alamazlar mıydı? Sebahattin’in bir ele devlet kapısında, 
öbürü hudutların ötesinde. Mütevekkil, fakir, şansın tecellile-
rine amede, para kazanmak için hiçbir fırsatı kaçırmadan ya-
şıyor. Ah bu orta sınıf ! Onun oyunları Sebahattin Müslüman 

13 Enginün-Kerman, age. sh.139
14 Enginün-Kerman, age. sh.149
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severse, ya Kürt, Arap, Hindli, yahut da komünist filan olacak. 
Müslümanın dışında hepsi şeyan-ı kabul.” 15 Daha sonra öğren-
cilerinden Selim’in bir derdi olduğunu, sözü Sebahattin’e getir-
mek istediğini söyleyen Tanpınar, Selim’in kendisine; “Bedri 
Rahmi’nin resimlerinin yarım kalmasında Sebahattin’in payının 
olduğunu, ayrıca Sebahattin’in kadın kompleksi yaşadığını, ka-
dına yanaşamadığını, odasına götürdüğü orospularla yemek yi-
yip konuştuğunu” 16 söylediğini, yazar. Bedri Rahmi Eyüpoğlu’nu 
ise “acayip, acınacak bir adam olmuş. Hodbin, nefsine emniyet, 
yaptığı işin ehemmiyetine inanma, bir yığın zaaf, unutmalar ve 
yanlış görüş, sakat mütalaa ve bütün bir ihtiyarlık alameti. Ka-
rısı sadece çocuk. Ve bu çocuklukta gecikmiş kadınla bu erken 
ihtiyarlamış idefiksli adamı aciyip, zıt bir çift yapıyorlar. (karı-
sına tahammül edemiyor, seviyor, bütün bunlar bir burjuvazi 
biçareliği)” 17 diye tasvir ediyor.

Bedri Paris’te Unesco’culara verdiği bir ziyafette bizim par-
tiler idealist partilerdir sözünü yumurtalayarak Türkiye’nin siyasi 
vaziyeti hakkında izahat vermekten kurtulmuş. Söz yahut tabir 
onun değil, Memduh Şevket’indir (Esandal). Acaba buradaki 
idealist kelimesine inanmış mıydı? Paris’te bile düpedüz tenkit-
ten korkuyordu. Bütün on sene, yalnız kendi gemisinin rotasını 
düşünerek, Unesco’ya sımsıkı yapışmış, Fransızca rapor yazarak, 
tozu dumana katarak konuşmalar yaparak, tercüme ederek ya-
şadı. Çok dikkatli bir bürokrat olduğu muhakkak. Fikir işlerinde 
daima zavallı değilse bile sadece hayvandı. Acayip haltta insan 
ruhu. Kıskançlık, civanmertlik, para aşkı ve cömertlik. Bedri’de 
her fazilet daima zıddıyla beraberdir. Bununla beraber beni sever, 
iyi arkadaştır. Ben de onu sever ve bilhassa Ankara’daki senelerde 

15 Enginün-Kerman, age. sh.168
16 Enginün-Kerman, age. sh.179
17 Enginün-Kerman, age. sh.182
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gösterdiği yakınlığı unutamam. Hulasa komplekslerinden kur-
tulursa çok memnun olurum.” 18

Dostoyevski ve Shakespeare

Dostoyevski’nin Beyaz Geceler romanını okumadan filini 
izleyen Tanpınar, bu film hakkında düşüncelerini dile getirir-
ken, “hakikaten güzel film. Karanlık olmasına rağmen. Bazen 
rüya hissi veren tarafları var. Patetik, fekalede bir şey. Bilhassa 
İtalya yok. Venedik’te çekildiği halde Venedik’i adeta gösterme-
mek istemiyor. Rusya hissi vermek fikri. Petersburg. Ben bilhassa 
hikâyenin kendisini sevdim. Yunus (Kâzım Köni) bana Beyaz 
Geceler’den çok bahsetmişti. Fakat okumamıştım. Belki her ese-
rinden fazla burada Dostoyevski Shakespeare ile karşı karşıya. 
Adeta hesaplaşıyor Romeo Juliette’nin şairiyle. Fuzuli makale-
sinde temas etmiştim. Genç meselesi. Sanatkâr büyük sanatkârla 
hesaplaşan adamdır” 19 diye yazar.

Mehmet Kaplan

27 Mayıs Askeri darbesi olduğunda hep korkan hem de 
bu darbeden medet uman Tanpınar’ın günlüğünde yapmış ol-
duğu yorumlar onun korkak ve ezik ruhunu daha bir ortaya çı-
karmıştır. Darbe olduğunu Paris’te iken haber Tanpınar “Allah 
devlete zeval vermesin” diyerek kapı kulluğunu dile getirdiğini 
bizzat kendisine haber veren Güzin Dino söylüyor. Aynı şekilde 
darbe sonrasında haklarında tahkikat yapılmasından endişe duy-
duğu Kaplan’ı anlatırken; “Galiba (Abdülkadir) Karahan ve 
Cevdet Perin (Akün) için tahkikat. (Mehmet) kaplan için aynı 
tehdit. Faruk Erzurum’da gitmesinden evvel Kaplan’a verdiğim 

18 Enginün-Kerman, age. sh.219,220
19 Enginün-Kerman, age. sh.154
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nasihatleri çok iyi hatırlıyor. Tevkif edileceği hakkında dedikodu, 
Nesterin’le (Dirvana) Süheyla (Bayrav) ile Taki’nin (Takiyettin 
Mengüşoğlu) odasında. Mükrimin(Halil Yinanç) çok solgundu. 
(…) Sırf vaktinde Kaplan’dan haber alabilmek için Adalet’lere 
gittim. 9 da Faruk’un telefonu. Bir şey yok. Niçin biraz asil, bi-
raz akıllı ve kibar ve dizginli olamıyoruz. (…) Cahit (Okurer) 
Erzurum dönüşü korku yüzünden Kaplan’ı evine almamış. Ne 
asil ruh… Zavallı Kaplan” 20 diye yazar.

Mehmet Akif Ersoy

27 Mayıs darbesiyle büyük bir korku yaşayan Tanpınar, 
günlüğüne düşüncelerini yazarken, kendisinin nerede durdu-
ğunu anlatma gereği duyar. O sırda Türkiye’nin gizliden gizliye 
bir iç harp yaşadığını söyler ve ardından “ Ben ne sağdanım, ne 
de komünist veya deklare sempatizanıyım. Sadece demokratım, 
mümkün olursa, demokrat sosyalist bir teşekkülün manevi teşek-
külüne girerim ve memnun olurum. Fakat böyle bir teşekkülün 
manevi mesuliyetini de üzerime alamam. (…)Sağlarda beraber 
değilim, çünkü sağ şarktır ve şark bizi daima yutmağa, içimizden 
doğru yutmağa hazırdır. Eğer bir Barres, bir Maurras, bir L. Da-
udet gibi insanlar olsaydı etrafımda iş değişirdi. Fakat Mehmet 
Akif ’le (Ersoy) yol arkadaşlığı, Mümtaz’la (Turhan) fikir bera-
berliği, asla…” 21 diye yazar.

Peyami Safa

Tanpınar Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Tanpınar, yakın-
dan tanıdığı, çevresindekilerinden ilhamla adlarını vermeden 
göndermeler, taşlamalar ve alaya almalara yer vermiştir. Turan 

20 Enginün-Kerman, age. sh.201,202
21 Enginün-Kerman, age. sh.205
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Alptekin’in yazdığına göre Tanpınar, “aynı çizgide, bana dikte 
ederek tamamlamış bulunduğu halde, Peyami Safa ile ilgili ge-
niş bir bölümde, yazarın oğlunun hazin ölümü üzerine ‘acılı bir 
arkadaşımla alay edemem’ diyerek müsveddelerinden çıkardı-
ğını ve yalnızca kısa bir bölüm bıraktığını da bu gözlemlerle il-
gili olarak anmak istiyorum” 22 diye yazar. Tanpınar’ın Peyami 
Safa’ya karşı bu alaycı tutumunun nedenlerini bilemiyoruz. An-
cak Günlüklerinde Peyami Safa’yı sevmediğini, ondan nefret et-
tiğini biliyoruz. “Yeni sağcılığa geliyorum. Sağcı olmak güç hatta 
imkânsız. Evvela memleketimde en cahil ve budala insanlar sağcı. 
Yahut da aşikâr şekilde hain ve ahlaksız” 23 diye yazdıktan sonra 
sözü Peyami Safa’ya getirir ve “ Peyami Safa’dan daha iğrencine 
tesadüf etmedim” der. Peyami Safa’nın ölüm haberini aldığında; 
“Peyami’ye acımadım. Zaten güç acıyorum artık. Ölüm dışarı-
dan geldikçe acının ötesinde bir şey oluyor.Yıkıntı. Peyami’ye 
acımadım. Fakat bu memlekette muharrir hayatı üzerinde beni 
düşündürdü. Kitapları satılan, okuyucusu peşinde bir muharrir 
olsa idi ne olurdu acaba? Peyami huysuz, karışık, küçük hesap-
ları, en kötü insanlarla beraberliğe hazır ve menfi adamdı… Bu 
menfi kelimesini muasır herşeye kapalı olmak manasında alıyo-
rum. Egotisme’i hiçbir akidenin kendisinde kökleşmesinde mani 
idi. Evvela komünizmi(Nazım’la) tecrübe etti. Sonra nasyona-
list, sonra muhafazakârlık, halk Partici ve demokrat oldu. Hiç 
kimseyi çekemezdi. Bununla beraber bazı esaslı şeylerde de da-
ima değilse bile zaman zaman doğru oldu. Mesala yeni dille mü-
cadelesi. Fakat burada ağır ithamlara gitti. Nurallah’ı ve bütün 
dilcileri komünistlikle itham etti. Peyami nuans denilen şeyi bil-
mezdi. Tabi Yahya kemal gibi, ihtirası gözlerini bürüdü mü her 

22 Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar, Bir Kültür Bir İnsan, İletişim 
Yay. İstanbul,2008, sh.29

23 Enginün-Kerman, age. sh.207
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şeyi unutuyordu. Hiç zevki yoktu, belki sadece politikası vardı. 
Peyami otodidaktikti, menfiydi, hedefsiz münekkit ve muhte-
risti. Sentimend dinfereriorite’si onu insanlara düşman, agresif 
yapmış; para kazanmak ihtiyacı ise muhtaç olduğu ışık ve gıdayı 
almak için her sene bir kere büyümesinin istikametini değiştiren 
acayip, tortueux, eciş bücüş bir ağaç haline sokmuştu. Jurnal, şan-
taj, hiçbir şeyden çekinmezdi. Bununla beraber severdim. Uzun 
bir dostluk devrimiz oldu, kendisine mahsus bir nezaketi, zekâ 
ve hatta tatlılığı vardı. Baba olarak Peyami’ye çok acıdım. Fakat 
edebiyat fakültesi için verdiği jurnaller yüzünden ta’ziyet etme-
dim. Demokrat Parti devrinde zaman zaman hakiki bir jurnalci 
idi. Necip’le(Fazıl Kısakürek) teşrik-i mesai edecek kadar. Acı-
madım, dedim, acıdım tabi… Ölen Peyami’ye değil, Necip’te ol-
duğu gibi başından kaybettiğimiz Peyami’ye acıdım. Hepimiz gibi 
otodidaktikti. Okuduğu şeylerden, hepsine işine gelmek üzere 
inanıyordu. Fakat en ziyade inandığı şey kendisiydi. Karısı ta-
lebem Melahat hasta idi. Peyami, Çallı, Muhtar, Necip, Fikret 
Adil, (Mustafa) Şekip (Tunç), Eşref Şefik bunlar bir devrin bo-
hemiydiler. Bu bohemde üslup Peyami ile Çallı’dan gelirdi. Na-
mık İsmail aile çocuğu sıfatı ile bu boheme iştirak ederdi. Elif 
Naci üç kat rate sıfatıyla… Fakat onlar range adamlardı. Namık’ın 
ve Haşim’in ölümlerinde hep Peyami ve Çallı ile beraberdim. 
Çallı, Namık’ın cenazesinden dönüşte sabaha karşı bir barda ‘gü-
zel, sportmen Namık öldü. Ama Sarhoş Çallı yine yaşıyor’ de-
mişti. Şimdi bakıyorum bütün bunlara ve hepsi bana hem gü-
lünç, hem çok insani geliyor. Peyami ile birkaç defa kokain de 
çektik. Fakat verdiği baş ağrısı tahammül edebileceğim gibi bir 
şey değildi. O tahammül ediyor, az sarhoş oluyordu. Son karşı-
laşmalarımızdan birinde, belediye Gazinosu’nda o sessiz ve kor-
kunç ve gülünç sahne de oldu. ‘Hülyalarımın melikesi’ de işe ra-
zıydı. Ey Baudleaire, o gece seni ne kadar çok anmam gerekirdi, 
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fakat biraz sonra erotik iltifatların cennetinde idim. İşte Peyami 
bu cins Peyami idi. Vücutça, yüzün kendisi, gözlükleri yan bakışı 
ve nezaketi ile Peyami daima karıncaya benzerdi. Sinistre bir ta-
rafı vardı. İnsan keşfetmesinden hoşlanır, sonra kendi çerçeve-
sinden çıkınca nazikâne düşman olurdu. Bazen de açıkça Cahit 
Sıtkı (Tarancı) ve çocuk ve Allah şairi ile böyle oldu. Bir gün 
benim için ‘şu devleti ne güzel şey. İnsana hem psikoloji öğren-
mesini sağlıyor hem de para veriyor’ demişti. Kutsi’ye kendisi-
nin yetiştirdiğine kani idi. Ona da düşman oldu. Bana muhab-
beti hakkında tek tenkit yazdığım içindir. Beyhude kaybettiğim 
senelerdi bunlar. İçki ve can sıkıntısı” 24

Ahmet ve Samet Ağaoğlu, Osman Turan, Faruk Nafiz

Tanpınar kitaplığını düzenlerken Samet Ağaoğlu’nun ken-
disine 1955 senesinde bir tren yolculuğu sırasında hediye ettiği 
“Muallim Gaffur” adlı hikâye kitabını değerlendirirken, “babam” 
adlı hikâyesinin babası Ahmet Ağaoğlu’nu anlattığını söyler. “oğ-
lum” manasız bir yazı. Garip santimantalizm. Fakat “babam” Sa-
met denen muammanın bir tarafı. Okurken o kadar çok gördü-
ğüm Destinasyon’da beraber içtiğimiz Ahmet Bey (Ağaoğlu) 
karşımda gibiydi. Keçiören’deki evi de hayal meyal hatırlıyorum. 
Bir gün öğle yemeğine davet etmişlerdi. Zemin katta bir odaday-
dık. Kapının yanında Ağaoğlu’nun ailesinin aylık yemek listesi 
(belki de haftalık) asılıydı. Sofrada ne konuşulduğunu hatırla-
mıyorum.(Keçiören’de) kitap bana Ağaoğlu’nun başka bir çeh-
resini öğretti. Çocuklarıyla çok yakından meşgul olmuş. İstemiş 
ki kendisine tapsınlar. Hepsini dost gibi almış, zapt etmiş, ayrı 
ayrı ülkeler gibi. Hepsine bir şeyler aşılamağa çalışmış. Hepsi az-
mış adeta. Şimdi Tezer (Taşkıran) Hanım’la Süreyya (Ağaoğlu) 

24 Enginün-Kerman, age. sh.306,307
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ile konuşurken bütün o hümanist tavırların, meydan okuyuşların 
arkasındaki halet-i ruhiyeyi, bilhassa Tezer’de beni o kadar mus-
tarip eden hissiliği ve ahlakiliği daha iyi anlıyorum. Samet’in me-
busluğundan evvelki devrinde bu hissilikten bir şeyler vardı. Bir 
cumhuriyet bayramı gecesinde Vahit’le (turan) ve karısıyla bera-
ber rastladığım zaman bana çok kalabalık bir ağızla kendinden, 
faziletinden bahsetmişti. Ve ben bu tarzda konuşmasından adeta 
onun hesabına utanmıştım. Cemiyet işlerinde faziletten ziyade 
yapılacak olan programdan bahsedenleri daima tercih ederim. 
İkincisi o kadar kolay ki ve çarçabuk bozulabiliyor. Babası hak-
kında okuduklarım bana evvela son derece birbirine bağlı, bu 
yüzden etrafıyla kapanmış patriarcal bir aile, bir çeşit ada hissini 
verdi. Bizzat bu kapalılık belki de muhacir psikolojinin bir neti-
cesidir.- bilhassa mezhep ayrılığıyla- olabilir. İkincisi de Samet’in 
istidatsızlığı! Filhakika bu tatlı istibdattan bir çeşit Kafka doğa-
bilirdi. Babasına karşı hiçbir isyanı yok. Hatta onu güzel bile bu-
luyor ve arslana benzetiyor. Şüphesiz çirkin bir arslana benzerdi. 
Samet’in bugünkü macerasıyla bu hatıraların, yani çocukluğunun 
alakası nedir? Olsa olsa İsmet paşa ve belki de Atatürk düşman-
lığı, devrin bütün Ankara’sına düşmanlık. Son celsedeki nutkunu 
da böyle bir düşmanlıkla ancak izahı kabildir. Fakat para hırsı, 
bütün o şenaatler, rezaletler… Bu kadar faziletli babanın böyle ev-
ladı olması. Ama galiba Mehmet Ali’nin dediği gibi, hiçbir koca 
evine, ‘eh hanım bugün yarım milyon lira vurduk’ diye sevinerek 
girmez. Samet’le son tesadüfümüz de trende! ‘kapalı âlemde ya-
şıyorsunuz. Hükumet elbette böyle bir şeye göz yummaz!’ diye 
hep ellerimi öperek tabii tehdit etmişti. ‘Ellerinizden öperim ho-
cam ama siz kapalı âlemde yaşıyorsunuz’ bununla beraber Samet 
tanıdığım adamdı. Talebemdi. Yassıada’dakiler içinde nadir acına-
caklardan biridir; milyonları kustuktan sonra affedilmesine taraf-
tarım. Zavallı Samet, bir kuklaya, bir Pitre’e ne kadar benzerdi? 
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Samet’ten sonra yahut evvel Faruk Nafiz’e, bütün şenaatini bil-
mekle beraber, galiba biraz da Osman(Turan) eşeğine acıyorum. 
Faruk’la son konuşmam galiba Park otelinin önünde oldu. Ha-
luk Şaman’ı Borsa’da gördüm. Osman’a yolda rastladım. Damat 
paşa elbisesiyle… Hiçbirini estime etmedim. Sevmedim. Sadece 
tanıdım. Samet bir devir beni hoca olarak sevdi ve belki de bana 
inandı, fakat Adnan Bey’i hepimize tercih etti. Belki de banka-
daki hesapları ona da tercih ederdi. Rivayete göre o son celseden 
iki gün evvel Adnan Bey’in aleyhine atıp tutuyormuş.” 25

Günlüğünde 27 Mayıs Darbesi’ne geniş yer veren Tanpı-
nar, sık sık korkulu rüyalar görür, hatta bazen korkarak uyanıp, 
yatağında kötü dakikalar geçirir. Bunun nedeni darbe sürecinde 
kendini de çok güvende hissetmemesidir. Çünkü darbeciler bir 
takım arkadaş, dost ve tanıdıklarını tutuklamış, Yassıada’da yar-
gılamaktadır. Tanpınar, her an kendisinin de bunlarla ilişkisin-
den veya bizim bilemediğimiz daha başka korkularından dolayı 
her an tutuklanma korkusu yaşamaktadır. Özellikle Samet Ağa-
oğlu, Faruk nafiz ve Osman turan ile en son nerede görüştüğünü 
günlüğüne yazması, onlarla çok önceleri ilişkilisinin koptuğunu 
belirtmek içindir. Aslında darbe sürecinde Tanpınar, günlüğüne 
yazdı4klarıyla hem korkularını bastırmak istemiş nem de ken-
dini temize çıkaracak satırlara imza atmıştır. Ezik ve eksik olduğu 
için Zorlu ve Samet Ağaoğlu’nun dövülmesinden dolayı herke-
sin onlara hıncı olduğunu söyledikten sonra kendisinin de on-
ların dövülmesinden hoşnut olduğunu yazıyor.

Hasan Ali Yücel

1 Mart 1961 tarihli günlüğünde Hasan Ali’nin ölümü üze-
rine duygularını yazan Tanpınar, onun hakkında geniş bir tahlil 

25 Enginün-Kerman, age. sh.211
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ve tanımla yapmıştır. Ondan “hakikaten dostumdu” diye bah-
seder. Onu anlatırken “ bu eski arkadaşa çok acıdım. Felaketleri 
onu değiştirmiş, yumuşatmış, başka bir Ali yapmıştı. Ve asıl dost-
luğumuz bu itibarla bu devrede başladı. Hakikaten ona her gi-
dişimde iyi kabul gördüm.(vekilliğinde değil), fakat bu asıl son 
devre sevdiğim dostum olmuştu. Yalnızlık beni ona kabul et-
tirdi. Yahut ikimizin ayrı ayrı yalnızlıkları. Ne kadar seversem 
seveyim, hiç kimseyi olduğundan gayri bir çehre ile görmedim. 
Bunu belki yazıda yaptım, fakat kendi içimde verdiğim not da-
ima ayrı oldu. Ali’de de yazık ki bu ikiliğe düşüyordum. Ali’nin 
biçare tarafları vardı. Atatürk devrinde açıkça dalkavuk, İsmet 
Paşa devrinde aşikâr şekilde pervenue idi. Hiç olmazsa böyle gö-
rülebilir. Fakat benim onda bulduğum husus bu değildi, eksik-
likleriydi. Ali neleri iyi tanıyordu? Hiçbir şeyi yakından bilen 
adam edildi. İnkılabın rüzgârına onu hususi şekilde manalan-
dırmadan, kendi içinde münakaşa yapmadan uymuştu. İnanış-
ları da naslar halinde idi.(bu akşam hilafetin kaldırılışının 37. 
Günü imiş.) maarif vekâletinde ise bütün bir zengin eleman ve 
hazırlık imkânlarına sahip olmasına rağmen işin satıh tarafında 
kaldı. Başka bir şey yapabilir miydi? .u sualin cevabı güçtür. Fa-
kat muhakkak olan bir şey varsa o imkânlar devrinde orta tedri-
satı daha iyi tanzim edebilirdi, Köy Enstitüleri daha başka türlü 
olabilir, hatta tercüme hareketi de dil ifratına düşmeden yapıla-
bilirdi. Ali birçok meselelerde idare edildi. Birçok meselelerde de 
sürüklendi. Bütün buna rağmen yine de en muvaffakiyetli maarif 
vekili oldu” 26 diye yazdıktan sonra 4 Mart tarihli günlüğünde; “ 
Ali benim hakikaten dostumdu. Kendisine para meselesinde (İş 
Bankası’na satılan iki kitap ve bilhassa paraların vaktinde alın-
ması, evinin açık olması, Beş Şehir’in çıkması. İla.. Bununla be-
raber ikinci kitap çıkmadı ve ben bu işten borçlu çıkabilirim) 

26 Enginün-Kerman, age. sh.258
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Üniversiteye tayinimde, yani en hayati işlerimde minnettarım. 
Ama maarifteki rolünün hakikaten faydalı olduğuna inanmadım” 27 
devam eder. Ardından “Ali’nin tahlilinde onun dergâh ve tekke 
adamı olmasına kâfi yer vermeyişimdir. Tekke adamıydı. Antiki-
teyi sevmesi filan, laf. Ama Atatürk’ün tesiri muhakkak. Hangi 
saiklerle gitti? Bazen sistemler bize düşünce yokluğundan gele-
bilir. Bir imanı kabul etmek o kadar kolaydır ki. Asfaltta yürü-
mek… Her şey hazır şekilde döşeli. Bu mesele benim Yahya kemal 
makalemde münakaşa edilebilir. Komünizm, sosyalizm, mut-
lak garpçılık, Akif ’in şark çehresinde medeniyetçiliği hepsi ko-
lay şeydir. Güç olan bugünkü maddi ve manevi biçarelikten kur-
tulmaktır. Ne Yakup (kadri Karaosmanoğlu), ne Ali (Yücel), ne 
Falih Rıfkı (Atay) hiç kimse bunun angoisse’ını duymadı. Şarkı 
şarka tabanca sıkmakla öldüremeyiz” 28 diye yazar.

Ve diğerleri, Baudelaire, Mallerme, Sartre, Camus

Tanpınar’ın günlüklerinde bazen okuduğu kitaplar, ba-
zen yaşanmışlıklar veya tanıklıklar üzerinden bir iki cümleyle 
tanımladığı yazarlar vardır. Örneğin “Baudelaire sefalete acı-
mıyor, kızıyor. Fazla duymanın başka şekli değil mi? (…) Mal-
lerme bu işi bir estetiğe ve estetiğini bir tabiat hadisesine bağla-
mış. Ben bunu yapamadım. Bir çeşit halta oldum. (…) Oktay’la 
(Aslanapa) konuştum. Çok eşek. Böyle herif vaktini doldurdu 
diye profesör olur mu?” 29

“Benim şairlerim Baudleaire, Mallerme, Nerval ve Valery’dir.” 
diyen Tanpınar; “Şüphesiz ki Valery’ye benzemiyorum. Ne sci-
entifigue deham, ne psikolojik cruostite’lerim var. Olsa olsa şüp-
heci oluşum, bazı şeylere merakım ona yakın. Fakat düşüncesi 
27 Enginün-Kerman, age. sh.259
28 Enginün-Kerman, age. sh.259
29 Enginün-Kerman, age. sh.211
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beni en ziyade saranlardan biri, nedir bu? Burada bana ait bir 
sır olsa gerek. Hakikaten polis romanı ve Valery” 30 diye yazar.

“Mesela ne Sartre,’ı, nea Brecht’i, ne Camus’yü seviyorum. 
Camus belki en yakınım. Fakat zaman zaman öyle assomnant 
ki. Dün bana Gide’i sordular. Birdenbire ne diyeceğimi şaşırdım. 
Şüphesiz Journale sahibini, These ve Symphonie Pastorale’i, hatta 
Faux Monna Yeurs’ü yazan adamın çok sevdiğim yerleri var. Fa-
kat Corydan biçareliğine, bütün o pervesite7ye ne demeli. Bu-
nanla beraber tekrar edeyim ki dün akşam gafil yakalandım, 
çünkü Gide’i severim. Kendi kendisiyle konuşmasını bilen adam 
olduğu için severim. Valery ile dostluğu nadir görülmüş hadise-
lerdendir. Ayrıca dünya meseleleri karşısındaki davranışı da be-
nim ihmal edemeyeceğim bir tarafıdır. Kongo seyahatnamesi, 
Rusya’dan Dönüşler ancak nadir insanlarda rastlanır namuslu 
hareketlerdir. Hayır, Gide’i seviyorum. Dünya Nimetleri’nde ho-
şuma giden birkaç parça var. Hele o küçük bahar şiiri.” 31

Tanpınar’ın günlüklerinde birçok yazar, şair, ressam vs. isim-
ler yer almıştır. Çok zengin edebiyat bilgi ve birikimine sahip tir. 
Edebiyat dünyasından yerli ve yabancı onlarca isim zikretmiş, on-
lar hakkında tahlil ve tanımlamalarda bulunmuştur. Hugo, Ver-
laine, Nabi, Nef ’i, itri, Tevfik Fikret, Hayyam, Mevlana, Yunus, 
Evliya Çelebi, Mahar Osman, Orhan Veli, Faruk Nafiz, Cahit 
Sıtkı, Ahmet Muhip Dranas, İdil Biret, Beethoven, Prost, ve bir 
çok isim günlüklerinde geçmektedir.

Sonuç olarak Tanpınar; günlüklerinde yayınlanacağını bil-
diği halde hiç çekinmeden kim hakkında ne düşünmüşse onu 
yazmaktan çekinmemiştir. İleride bu günlükler yayınlanır, insan-
lar benim kendileri hakkındaki düşüncelerimi öğrenir kaygısı 

30 Enginün-Kerman, age, sh.152
31 Enginün-Kerman, age. sh.261
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hiçbir zaman taşımamıştır. Hatta diyebiliriz ki, Tanpınar, silik 
ve ezik kişiliğini Günlüklerinde bir tarafa bırakmış, herkesi sa-
nık sandalyesine oturtan bir hâkim olmuştur. Yakın dost ve ar-
kadaşlarını kendi gözüyle anlatmıştır. Necip Fazıl’ın güçlü ben 
duygusuyla kaleme aldığı Babıali hatırasındaki egoist tutum, 
Tanpınar’ın Günlüklerinde adeta intikama dönüşür. Tanpınar 
kendini rahatlatmak, açıktan söyleyemediği şeyleri gizlice günlü-
ğünde dile getirmek için bu satırları kaleme almıştır. Ancak onun 
günlüklerinde yazar ve şairler için yaptığı tanımlama ve tespitler 
oldukça önemlidir. Zira Türk edebiyatının 20. Yüzyılını değer-
lendirmek isteyenler onun Günlüklerine başvurmak zorundadır.
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BurSa’da zaMan, ParİS’Te deVrİM: 
TanPınar’ın “GeleCek” şİİrİ Üzerİne

İsa İlkay Karabaşoğlu* 1

Ahmet Hamdi Tanpınar (1977: 13), Edebiyat Üzerine 
Makaleler kitabının ilk yazısı “Şiir Hakkında”da şiiri, “kendi üs-
tüne çöreklenen bir ruhun” ürünü olarak tarif eder. Buna göre 
şiirin kendinden başka gayesi yoktur. Onun şiir anlayışı şiirin 
gündelik kaygılarla hareket etmesinin mümkün görünmediği, 
kendi ifadesiyle bir “bedii alakanın” uyandırılmasına matuftur. 
Tanpınar bu fikri şiir hakkındaki düzyazılarının –yazılma ara-
lığı yahut vesilesi fark etmeksizin– hemen hepsinde dile geti-
rir. Bu tasavvurda kendisinden oldukça etkilendiği Fransız şair 
Valery’nin görüşlerinin payı büyüktür –elbette Tanpınar’ın Va-
lery yorumunun neredeyse tamamen “saf şiir” üzerine kuruldu-
ğunu unutmamak gerekir. Bu noktada Fransız şairi de kendine 
yaklaştırır. Bu kendi kendinin amacı olan şiir telakkisiyle bir-
likte Tanpınar’ın genel kültür eleştirisini teşkil eden söylem de 

* Bilim ve Sanat Vakfı Medeniyet Araştırmaları Merkezi Koordinatör Yar-
dımcısı ve İlim Yayma Vakfı Lisansüstü Bursiyeri. E-posta: isakaraba-
soglu@bisav.org.tr
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büyük ölçüde estetiğin belirleyiciliği altında şekillenir. Bu ma-
nada şiir, önemli bir ayağını oluşturduğu sistemin (mesela daha 
çok ön plana çıkan bir diğer önemli sacayağı musikidir) homo-
tetik bir cüzüdür. Bu düşüncenin içinde gelenek, mazi, devam-
lılık, imtidat, rüya, bütünlük gibi sözcüklerin önemli bir yeri 
vardır. Bu manada Tanpınar’ın kendi şiiri de sahip olduğu şiir 
düşüncesine son derece sadıktır. Muhtemelen en meşhur şiiri 
olan “Bursa’da Zaman” şiirinin, Tanpınar’ın geçmişe dair ancak 
tarihsiz (bir anlamda süreksiz, yani yekpare) rüya estetiğini bü-
yük bir muvaffakiyetle yansıttığı söylenebilir. Şiir ile şiirin içe-
riği arasında büyük bir kesişme vardır. Osmanlı Devleti’nin ku-
ruluştan sonraki ilk başkentliğini yapan payitaht şehir Bursa’nın 
tahayyülü şiirin estetiğini desteklemektedir. Bursa’nın tarihsel-
kültürel manzarasını kendine nakşeden bu şiir, uzun zamandır 
Bursa’ya nazarımızı şekillendirdiği gibi Tanpınar şiirine bakışı-
mızı da belirlemektedir. Ancak Tanpınar’ın bütün düşünsel, es-
tetik, poetik birikiminin hilafına yazdığı bir şiir vardır ki büyük 
romancının tüm bu sistemini bulandırır. 27 Mayıs darbesi sıra-
sında bulunduğu Paris’te yazdığı bu şiir, “Gelecek” başlığını ta-
şır. Tanpınar’ın günlüklerinde bulunan şiir, bütün şiirlerine daha 
sonra dâhil edilmiştir –ki bu konunun kendisi de ilginç ve tar-
tışmaya değerdir. 1960 askeri müdahalesi taraftarı şiir, o zaman 
76 yaşındaki İsmet İnönü’yü övmektedir ve onu geleceğin kur-
tarıcısı olarak çizmektedir. Tanpınar’ın yazdığı bu son şiir onun 
ömrü boyunca kurduğu poetikaya taban tabana zıttır. Saf şiirin 
yerini siyaset ve gündelik kaygılar, Bursa’nın yerini Paris, geçmi-
şin yerini gelecek, imtidadın yerini ihtilal, rüyanın yerini yaşam 
almıştır. 1960 sonrası devrim versus karşı-devrim çizgisine otu-
ran Türk şiirinin pişdarı gibidir. Bu yazıda yukarıda zikredilen 
iki şiirden hareketle Tanpınar’ın şiir kavrayışındaki bu değişimin 
-eğer bundan bahsedilebilirse tabii- izini sürmeye ve anlamlan-
dırmaya çalışacağım. Önce şiir:



BurSa’da zaman, pariS’te devrim: tanpınar’ın “GeleCek” şiiri üzerine

333

GELECEK 
Geleceğin kapısında 
Şimdi yalnız sen varsın, 
Alnında çelengi 
Doğmasını hazırladığın güneşin 
Ve kucağında 
Dipçik ve çizme altında inleyerek 
Ve arkanda kalabalığı ölen gençler. . . 
Seninle bu dar, dikenli yolda 
Süngü safları arasında 
Ateş, kan ve hakaret içinde yürüyenlerin 
Geleceğin kapısında vücudun onlar gibi 
Yara bere, ellerin tırnakların kan 
Zorluyorsun bu tunç kanatları, 
Zorluyorsun yirmi dört milyonun gecesini 
Zorluyorsun yolunu kapatan 
Cesedini çürümüş şevkin 
Çoktan insan emeği görmemiş bir tarlada 
Yeniden çalışan sapan demiri gibi 
Ölmemiş bir damar arıyorsun 
Usta ellerinde 
24 milyonun kalbinde 
Ne kadar uzak yollardan gelecek buraya 
Sen ki 
Şimdi geleceğin kapısında 
Yalnız sen varsın, 
İman alevinin yandığı bir kandil olmuş 
Küçücük vücudunla 
Ve yetmiş altı yaşınla

Anladın artık, 
Bütün ümitsizliklerin ötesinde 
Kanın ve ateşin kurtuluşu var 
Anladım artık, 
Tek duvarını 
Ancak isyanın güneşi yıkar. (Enginün ve Kerman, 2007: 191)
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Tanpınar’ı Temellük, Kültür Savaşları ve İkinci Cumhuriyet

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türkiye’nin yakın tarihteki kültür 
savaşlarının en önemli figürlerinden birini teşkil ediyor. Özellikle 
Türk cemiyet hayatının açmazlarını anlattığı romancılığının ye-
niden keşfedilmesiyle birlikte yaşanan Tanpınar rönesansı (yahut 
Dellaloğlu’nun deyişiyle Tanpınar fetişizmi) yazarın mirasını sa-
hiplenmeye gayret eden entelektüel-toplumsal blokların son dö-
nemdeki mücadelelerinin kaynağını oluşturuyor. Bu mücadele 
alanı üniversiteden yayınevlerine, adliyeden külliyeye kadar ge-
niş bir spektrumu kapsıyor. Tanpınar’ın ardında bıraktığı tere-
kesindekilerin gizemiyle alevlenen temellük ve tevarüs gerilimi 
ve Tanpınar’ın yayıncısı Dergâh Yayınlarının, 2000-2004 yılları 
arasında Tanpınar’ın kitaplarını basması nedeniyle Yapı Kredi 
Yayınlarıyla başlattığı telif hakları ve tazminat davası bunun son 
zamandaki önemli görüngülerindendir.

Tanpınar’ın geçmiş süreli yayınlarda kalan yazılarının der-
lenmesi, günlükleri gibi eski harfli metinlerinin yeni harflere 
aktarılarak çağdaş okurla buluşması gibi yazarın edebiyat dışı 
(özellikle de eski tabirle içtimai ve siyasi meseleleri yazdığı) kül-
liyatının toparlanmasıyla tüm romancı, şair, estetik hocası gibi 
kimliklerinin yanında iyiden iyiye tebarüz eden, günümüzdeki 
bu arzulu alımlamayı rahatsız eden bir yönü daha açığa çıkar: 
Kemalist (daha doğrusu İnönücü) Tanpınar’ın 27 Mayıs dar-
besi ve İkinci Cumhuriyet hakkındaki görüşleri. Tanpınar çok 
uzun bir zaman kendini günlüklerinde tanıttığı gibi sağın da so-
lun da sükût suikastına kurban ettiği, eski kültürle hemhal olma-
sından ötürü solcuların; Halk Fırkası’ndan olması hasebiyle de 
sağcıların dışladığı, kendi semasında tek yıldız bir aydın figürü 
olarak Doğu-Batı, medeniyet değişimi, iç-insan, Türk modern-
leşmesi gibi konularda yazdıklarıyla bugün Türkiye’de her kesi-
min mutabık olduğu ender klasiklerinden biri olma şerefine nail 
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olmuştu. Peki, Tanpınar’ın uzun zamandır ihmal edilen, -belki- 
örtülen, görmezden gelinen İkinci Cumhuriyetçiliği tekrar na-
sıl gündeme geldi? Bugünkü Tanpınar mücadelesinden geriye 
doğru gidildiğinde belirli kamplaşmalardaki tavırların bunda et-
kili olabileceğini görürüz. Öncelikle, 1960 darbesinden iki sene 
sonra 1962’de vefat eden Tanpınar’ın eserleri 60 sonrası sol ha-
reketin zaten kendiliğinden ve bu tarihten daha önce ihmal et-
tiği bir mirastır. 40 kuşağı toplumcuları, Nâzım Hikmet’in tek-
rar dolaşıma girmesi, 65 sonrası yeni devrimci şairler; henüz şair 
olarak ön plandaki Tanpınar’ı bu edebiyat için tabiatıyla diska-
lifiye etmiştir. Tercüman’ın 1972’de Huzur’un ikinci baskısını 
yapması vesilesiyle Fethi Naci’nin 1973’te yazdığı eleştiriye ka-
dar toplumcu bir eleştirmen veya yazar ilgilenmemiştir onunla 
–ki o da romancıyı altyapı ve sosyal süreçler konusunda kıyasıya 
eleştirecek, Türkçede okuduğu en iyi aşk romanı olmasıyla seve-
cektir: “Tarihe kaçış, musikiye kaçış, İstanbul’a kaçış” diyecektir 
(2008: 178). Yine Tercüman baskısı münasebetiyle Selahattin 
Hilav’ın Yeni Ortam gazetesindeki yazısını, Tanpınar’ı sosyalist 
gerçekçi paradigmaya dâhil etmeye çalışan önemli bir deneme 
olarak zikredebiliriz. Hilav da (2008: 193) Fethi Naci’nin gör-
düğü aksaklıkları teslim etmekle birlikte onun üstyapı meselele-
rini açıklarken ekonomi, üretim, sınıf sorunu gibi konulara de-
ğinen iktisadi bir sezgisinin olduğunu vurgular. Bunu Lukacs’ın 
Balzac yorumuna da benzetebiliriz. Hilav’la polemiğe giren Hilmi 
Yavuz’un (2008: 201) cevabıyla birlikte bu tartışma Tanpınar’ın 
Marksist olup olmadığı bahsine evrilmiştir. Bu yazıların da an-
cak yeni baskı fırsatıyla kaleme alındığına ayrıca dikkat edilmeli.

Diğer cephede, Tanpınar’ın Osmanlıcı yanını kabul edip onun 
CHP’li Kemalist ve DP karşıtı tutumunu benimsemeyen daha 
muhafazakâr araştırmacılar ise yazarın bu yönünü ve 27 Mayıs 
konusundaki görüşlerini genel okuryazar kamusunun dikkatine 
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sunmaktan imtina etmişlerdir. Tuncay Birkan’ın (2016) dikkat 
çektiği üzere Tanpınar’ın 1960 darbesini kutlayan yazıları ancak 
2002 yılında YKY’den Mücevherlerin Sırrı derlemesiyle gün yü-
züne çıkmıştır. Tıpkı bunun gibi Ömer Faruk Akün’ün 1962’deki 
Tanpınar yazısının (1962: 18-32) sonunda yer verdiği bibliyog-
rafyada listelediği bazı “muzır” yazılar Yaşadığım Gibi’nin ilk bas-
kısında (1970) yer almaz. Yine Tanpınar’ın ölümünden sonra ya-
zarın pek çok eserini derç edip yayımlayan talebesi ve iş arkadaşı 
Mehmet Kaplan’ın, İnci Enginün ve Zeynep Kerman’ın (2007: 
7) günlüklere yazdıkları önsözden öğreniyoruz, “hatıralarındaki 
bazı kısımların çarpık yorumlamasından” endişe ettiği korumacı 
tavrı, onu Tanpınar’ın günlüklerini neşretmekten alıkoymuştur. 
Bu günlükler okuyucuyla henüz 2007 yılında tanışmıştır. Günlük-
lerin Işığında bu yazı için önemli çünkü mevzubahis “Gelecek” 
şiirini burada buluyoruz. “Gelecek” şiiri Tanpınar’ın siyasi görü-
şüyle estetiğinin bu kadar açık birleştiği çok ender örneklerden 
birini -hatta belki bu kadar bariz olduğu biricik örneği- sunuyor.

Görüldüğü üzere bir tarafta ihmal edilmiş, diğer tarafta 
ise seçmece bir Tanpınar kurgusu vardır. Türkiye’deki ideolojik 
kampların daha kültüralist bir cepheye çekildiği 1980 sonra-
sında ise Tanpınar yorumları çeşitlilik kazanmış, bir kültür mil-
liyetçisi olmaktan bir Osmanlı modernistine, çağdaş bir estete 
kadar birçok kisveye bürünmüş, hatta Türk romanının 90’lar-
daki neo-Osmanlı temasının ve çok-kültürlü İstanbul nostal-
jisinin (özellikle Orhan Pamuk tabii) önemli referanslarından 
biri hâline gelmiştir.

Geçmiş Günlüklerde “Gelecek”

Bugün Tanpınar’ı daha çok romancılığıyla tanıyoruz, konu-
şuyoruz, ele alıyoruz. Buna karşın Tanpınar kendi döneminde 
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-romanları kendi ifadelerinin aksine takdirle ve dikkatle okun-
masına rağmen- şair olarak görülmüştür. Kendi de günlüklerinde 
“Şiirim esastır” der. Mesela Sabahattin Eyüboğlu, Tanpınar’ın bu 
dünyadan gitmesinin ardından yazdığı yazıya şöyle başlar: “Şair 
Ahmet Hamdi Tanpınar da öldü” (2008: 132). Tanpınar’ı “Kara 
Atlar” yazısıyla ahirete uğurlayan Oktay Akbal (2008: 87) ise 
“Şair de herkes gibi bir insan ölüm karşısında” diyor onun için. 
Lise hocasının peşinden yazan Dıranas (2008: 89), “Hamdi’nin 
ölümünün âdeta bir lezzeti var gibiydi. Şiirlerinin tadı sinmişti 
belki ölüme de” diyerek anar onu. Melih Cevdet, Hilmi Ziya, 
Fikret Ürgüp… Kâfi. Örnekler çoğaltılabilir.

Tespit edebildiğim kadarıyla “Gelecek” şiiri Tanpınar’ın 
bütün şiirlerine 2012 yılında girmiş. Bu kitaba en son giren ve 
en son sırada yer alan şiir. Bütün şiirleri Tanpınar’ın sağlığında, 
ölmeden bir sene önce, yani 1961’te kitaplaşmış. Yeditepe Ya-
yınlarından. O zaman bu şiir şair tarafından dâhil edilmemiş. 
Bütün şiirlerin Mehmet Kaplan tarafından genişleterek hazır-
lanan 1976 ve 1981 baskılarında da yer almaz. Bununla birlikte 
Kaplan’ın 1963 yayımlanan Tanpınar’ın Şiir Dünyası inceleme-
sinde bu şiirin de yer aldığı günlüklerden pasajlara yer verdiğini 
biliyoruz. Kaplan burada Tanpınar’ın şiirini anlamak için gün-
lüklerindeki şiir “müsveddelerinden” de faydalanmıştır. Ancak 
Kaplan’ın tasavvur ettiği şiir dünyası “Gelecek”e kapalıdır. 1989 
yılında İnci Enginün’ün hazırladığı ve Tanpınar’ın daha önce neş-
retmediği yahut henüz bitirmediği şiirlerinin de yer aldığı yeni 
bir baskı yapılır. Bu şiir burada da yer almaz. Bunun için günlük-
lerin düzenlenip yayımlandığı 2007 yılı sonrasını beklemek gere-
kecektir. Ne var ki artık Tanpınar’ın şairliği geri planda kalmış, 
Türk modernleşmesine dair fikirleri ve romanları öne çıkmıştır. 
Edebiyat dışı yazıları ve 27 Mayıs hakkındaki fıkraları yayım-
lansa da bunlar ideolojik kamplaşmanın yoğunlaştığı dönemin 
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soğumasının ardından, edebiyat alanının kültüralist momen-
tinde ancak bir arşiv değeri görmektedir. Yani Tanpınar imgesi-
nin artık serbest kaldığı bir dönemde gün yüzüne çıkar bu şiir. 
Bu yüzden de hak ettiği yere oturtulamaz. Böyle bir çabanın bu-
gün pek tekin sayılacağını da düşünmüyorum çünkü Tanpınar 
geçmişle aramızda bağ kuran ince iplikler ören, Türk toplumu-
nun da teraküme dayalı bir zevki olduğunu bize hissettiren bir 
yazar olarak kıymetli görülüyor. Bunun dışındaki biyografisi ıs-
rarla görmezden geliniyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar’a ilişkin imgesel ve kuramsal ar-
şivin büyük ölçüde maziden devşirilen bir kavram haritasıyla 
biçimlendiğini biliyoruz. Tanpınar metinlerini kaplayan mu-
siki, ışık, şark ve talih gibi kavramlar, daima mazinin ve onu 
kendinde aksettiren şimdinin aynasında sunulur. Okurlar ma-
zinin bıraktığı ağır yükle geçmiş zamanda mukim hâle gelirler 
bir bakıma. Dolayısıyla geçmiş zamanın hem Tanpınar’ı hem 
de onun muhayyel okurlarını Osmanlı/Türkiye uzamının kül-
türel ve siyasal yarılmalarıyla yüz yüze bırakması şaşırtıcı olmaz. 
Mehmet Kaplan (2009: 86), “Bursa’da Zaman” şiirini incele-
diği makalesinin şu son pasajında Tanpınar’a dair bütün mu-
hayyileyi ele verir: “Bursa’da Zaman” şiirinde hem kozmik alemi 
hem tarihi zamanı bir arada kavrayan, milli tarihli şahsi hayat 
macerasını birleştiren, hayata karşı derin hayranlık duygusuyla 
beraber, ‘bir rüyadan arta kalmanın hüznü’nü ve ebediyet iş-
tiyakını bir musiki parçasının çeşitli sesleri gibi birbiri içinde 
eriten Tanpınar, kompleks duyuş tarzına uygun gene komp-
leks bir üslup vücuda getirmiştir.” Mehmet Kaplan bu alıntıda 
bize bütün anahtar kelimeleri vermektedir. Kozmik zamanın 
bükümlü yapısından ve rüyanın yer değiştirmeli aynasından ba-
kılan tarih, buna ileride değineceğim, bize İsmet İnönü’yü Or-
han Gazi olarak gösterebilir.
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Tanpınar ve gelecek. Bu iki kelime yan yana geldiklerinde 
bile bir tür tezat yaratıyor gibidir. Bununla birlikte gelecek vur-
gusunun Tanpınar edebiyatında kışkırtıcı bir tartışma vadettiğini 
düşünebiliriz. Demokrat Parti idaresini bir ejderhaya benzeten, 
27 Mayıs darbesini devrim olarak kutlayan, kansız ihtilal yaptık-
ları için orduyu kınayan, Menderes ve Celal Bayar için küfürler 
savuran, Yassıada davasının ihtilalin ruhuna zarar veren bir hu-
kuk merasimine çevrilip idamları geciktirdiği için öfkelenen bir 
Tanpınar’dan söz ediyoruz (2007: 224). En önemlisiyse “bir se-
viyedir” dediği İsmet İnönü’ye beslediği hayranlıktır. Tanpınar’ın 
İsmet İnönü teveccühü 1960 darbesinin ardından örtük olarak 
ona yazdığı “Gelecek” şiiriyle en güçlü anlatımına kavuşur. Bu 
şiir bildiğimiz Tanpınar şiirlerinden büsbütün farklı bir içeriğe 
ve biçimsel düzenlemeye sahiptir. Burada artık mazinin Tanpı-
nar’ından değil, geleceğin Tanpınar’ından konuşuyoruz. Şiirin 
hemen girişinde İsmet Paşa kucağında güneşle geleceğin kapı-
sında tasvir edilmektedir. Paşa geleceğe yürürken arkasında dip-
çik ve çizme zulmü altında ezilen gençler vardır. Ateş, kan ve ha-
karetler içinde zorlukla yürür İnönü. Bütün meşakkatlere rağmen 
24 milyonun geleceğini usta elleriyle kurtaracak ve 76 yaşında 
ümitle ışıyan bir kandil olacaktır. “Gelecek” şiiri, isyan güneşine 
yönelik övgüyle sona ererken (“Anladım artık/Tek duvarını/An-
cak isyanın güneşi yıkar”) Tanpınar edebiyatına ilişkin yaygın 
anlatıyı boşa çıkarır. Bu şiirdeki enerjiyi Nâzım Hikmet’in “gü-
zel günler göreceğiz” dizesiyle simgesel ifadesine kavuşan dev-
rimci şiirin gelecek vurgusuyla (“yarının münadisiyiz”) beraber 
okumak pek de aşırı yorum olmayacaktır. “Bursa’da Zaman” ile 
“Eşik” gibi şiirleriyle Yahya Kemal ve Ahmet Haşim gibi şairlerin 
temsil ettiği dünyaya yaklaşan Tanpınar’ın, “Gelecek” şiiriyle ide-
olojik olarak Nâzım Hikmet’in kurucu figürü olduğu devrimci 
geleneğe eklemlendiğini söyleyemesek de aynı auradan taştığını 
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iddia edebiliriz. Tam bu noktada Selahattin Hilav’ın daha önce 
de andığım 1973 tarihli, Tanpınar’ı Marksist görüşler çerçeve-
sinde ele alan yazı dizisini hatırlamak iyi olacaktır. Hilav (2008: 
108) bu yazılarında Tanpınar’ın üstyapıyla ilişkili sorunların te-
melinde maddi şartların ve üretimin yattığını sezdiğini savunur. 
Tanpınar’ın “eşyaya tasarruf ediş” ifadesini Hegel’in aufhebung 
kavramıyla okuyan Hilav (2008: 113), ondaki temel eksikliğin 
toplumu sınıflar ya da çatışmalar şeklinde değil, soyut bir impa-
ratorluk, bir devlet ya da bir millet hâlinde görmesi olduğunu 
söylüyordu. Buradan hareketle Tanpınar’daki maddeci tarih ve 
kültür felsefesi potansiyelinin azımsanmaması gerektiğini dü-
şünebiliriz.

Meslekten bir Tanpınar araştırmacısı olan, uzun yıllar Tan-
pınar metinlerini düzenleyen ve yayınlayan, yazara bakışını hep 
ideolojiler üstü bir sanat ve -o kuşağın kendi deyimiyle ilmî bir- 
dikkatle terbiye eden İnci Enginün’e göre pek muhtemeldir ki 
“Gelecek” şiiri bir anomalidir. O yüzden kendi Tanpınar para-
digması dışında nasıl tüketeceğini bilemez. Hem günlüklere yaz-
dığı açıklamada hem de bütün şiirlere yazdığı ön sözde şu ben-
zer sözlere yer verir: “Tanpınar güncel olaylarla ilgili şiir yazmaz, 
onun kendi içinde tamamlanmasını, evrensel boyuta ulaşmasını 
bekler. Bu şiir üzerinde çalışmak niyetinde olmalı ki günlükle-
rinde “Gelecek” başlığıyla yer almış. Ama onun ilk şekli ile bu 
metin arasındaki farkı bilmiyorum” (2012: 6). Hâlbuki şiirin bit-
miş olmasa bile çalışılmış olduğu, başlığın değişmeyeceği birkaç 
sebepten bellidir. Öncelikle Tanpınar’ın günlüklerindeki yayım-
lanmamış birçok şiir ve dörtlük başlıksız yer alırken bu şiir açıkça 
tesmiye edilmiştir. Ayrıca şiirde birkaç defa tekrar eden ilk di-
zeler şöyledir: “Geleceğin kapısında / Şimdi yalnız sen varsın”. 
İlaveten, Tanpınar “Anladın artık” ile başlayan son kıtayı üstün-
deki büyük pasajdan ayırmıştır ve “Ancak isyanın güneşi yıkar” 
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retorik mısraıyla duygusal olarak da finale erdirdiği şiirin bu so-
nuncu dizesinin bitiminde nokta kullanır. Tanpınar da kendi ku-
şağının şairleri gibi şiirde noktalama işaretlerine riayet ediyordu. 1 
Bununla beraber bu şiirin Tanpınar’ın itiyadı olduğu üzere hece 
ölçüsüyle ve kafiye şemasıyla yazılmayıp serbest nazım kullanıl-
ması, Tanpınar şiirinde önemli bir farka işaret edebileceği gibi, 
yayımlanmamış ve bitmemiş şiirlerinde de uzun, anlatısal ve ser-
best şiirlerin bulunması bu şiirin hâlihazırda çalışıldığına ya da 
yarım bırakıldığına delil sunulabilir. Fakat Tanpınar’ın “Zaman 
Kırıntıları” ve “İnsanlar Arasında” gibi son dönem şiirlerinde de 
bu tarza yaklaşması bunun gerçekten yapısal bir dönüşüm olduğu 
intibaını kuvvetlendiriyor. Üstelik bunun şairin estetik fakülte-
sini devre dışı bırakan anlık bir cezbe hâlinin ürünü olmadığını 
söylemek güvenli gibi görünüyor. İnci Enginün (2012: 180-181) 
bütün şiirlerin sonundaki notlar bölümünde, “Gelecek” şiirinin 
günlüklerde başka bir başlangıcının daha olduğunu belirtir. Eli-
mizdeki versiyona hayli benzeyen bu dizeler şöyledir:

“Geleceğin kapısında şimdi yalnız sen varsın 
Işıklarıyla çelenkli 
Doğmasını hazırladığın güneşin 
Ve kucağında 
Adını anarak can veren gençler 
İhtiyar vücudunla çırpınıyorsun”

Dünya ile Devlet Arasında Türk Şiiri: “Gelecek”

“Gelecek” şiirinin en azından orta vadede çalışılmış ol-
duğunu bildiren bir diğer gösterge, Güzin Dino’nun hatırala-
rında bulunur. Daha da önemlisi Dino’nun anlattıkları sadece 
1 Günlüklerdeki versiyonunda şiir virgülle biter ancak bunun bir tashih ol-

duğunu düşünüyorum. Tabii orijinal sayfayı görmeden kesin konuşmak 
mümkün değil.
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bir çalışmayı değil, içerik konusunda da bir yeniden yazımı ima 
eder. Yani Dino’nun bahsettiğiyle elimizdeki birbirinden bam-
başka iki ayrı şiir olabilir. Bu yeniden yazımın işaret ettikleri ise 
provokatif bazı düşüncelere yol açıyor. Yeniden yazımın ema-
resi Dino’nun şiirden bahsederken bunun “27 Mayıs kurbanı 
genç için” yazıldığı ifadesidir. Dino şiirin “bir çeşit mersiye” ol-
duğunu söylüyor (1991: 195). Oysa günlüklerde okuduğumuz 
şiir ne bir gence yazılmıştır ne de bir mersiyedir. Tanpınar bu sü-
reçte günlüklerinde üniversite protestolarından da sık söz eder 
ve olaylara büyük bir duygudaşlıkla yaklaşır. Uzak bir tahmin 
lakin Dino’nun ifadesi 28 Nisan’daki gösteride öldürülen İstan-
bul Üniversitesi öğrencisi Turan Emeksiz’i akla getiriyor. Güzin 
Dino, 27 Mayıs’ı anlatan anısında France-Soir gazetesinin ön 
sayfasında cesedi taşınan bir gencin olduğunu söylüyor (194). 
Fransız gazetesinin darbe haberi için daha önce elinde bulunan 
öğrenci olaylarının fotoğrafını kullanmış olması muhtemeldir. 
Unutmamalı ki bu hadise herkes gibi şairler arasında da büyük 
bir yankı bulmuştur. Aynı yıl Nâzım Hikmet’in “Beyazıt Mey-
danındaki Ölü”, Cahit Külebi’nin “28 Nisan”, Enver Gökçe’nin 
“Turan Emeksiz”, A. Kadir’in “Dört Pencere” şiirlerini yayım-
ladıklarını hatırlarsak, Tanpınar’ın da ilkin bu mevzuda bir şiir 
yazmış olması garip gelmiyor. Pek tabii Dino’nun sözleri tüm 
gençliği kasteden retorik bir ifade de olabilir. Tanpınar’ın şiiri-
nin toplumcu-gerçekçi şairlerin dikkatlerine ve duyarlığına yak-
laşmış olması ihtimali aklımızın spekülatif melekelerini gıdıklı-
yor tabii ancak şiirin elimizdeki hâlinde bu genç yok, en fazla bu 
genç dinamizmi sırtlamış görünen bir İsmet Paşa var. Şayet şii-
rin varsayımsal ilk versiyonuyla bize ulaşan hâlini karşılaştırırsak 
Tanpınar’ın “devletimize zeval gelmesin” düşüncesinin ağır bas-
tığını söyleyebiliriz. Daha sonra da değineceğim ama “Gelecek” 
şiirinin Tanpınar poetikasında ayrıksı bir yer tutmakla birlikte 
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kendi düşünce evreninde bir kopuşu temsil etmemesinin sebebi 
de budur. 28 Nisan 1960 tarihli günlük maddesinde “iki zıt dü-
şüncenin altında” olduğunu yazar. Bir taraftan gençliğin idareye 
başkaldırmasını haklı bulmaktadır, diğer taraftan bunun “millî 
birlik” için getireceği tehlikelerden endişelidir: “Birdenbire genç-
likle devletin arasının açılması. Bu bizi nereye götürür? Biz dev-
letimizden gayrı serveti ve güveneceği olmayan bir milletiz. Da-
ima milli birlik sayesinde yaşadık” (2007: 184). Görünen o ki 
27 Mayıs müdahalesi Tanpınar’ı bu dilemmadan kurtarmıştır. 
Çünkü böylece gençlik ve devlet, İnönü kurucu figüründe tek-
rar birleşmiştir. Tanpınar’ın “Gelecek” şiiri bu toplumsal çatış-
manın sembolik çözümünü ifade eder: “Geleceğin kapısında/
Şimdi yalnız sen varsın,/Altında çelengi/Doğmasını hazırladı-
ğın güneşin/Ve kucağında/Dipçik ve çizme altında inleyerek/Ve 
arkanda kalabalığı ölen gençler…” (191). Tanpınar’ın bilmediği 
ise 60 sonrasında devlet ve gençliğin ayrışmasının iyice derinle-
şeceği, daha çok gencin dipçik ve çizme altında inleyerek ölece-
ğidir. Dolayısıyla “Gelecek” şiirini aceleyle doğruca bir “isyan” şi-
iri olarak yorumlamak da yerinde olmaz. Özellikle de 60 sonrası 
Türk şiirinin toplumcu duyarlığına çok uzaktır. Tanpınar hâlâ 
Türk muharririnin devletlû evresidir. Hatta bu şiir daha çok bu-
nun bir beyanı ve ikrarıdır. Bir çözüme ulaşmasına rağmen şiiri 
yayımlamaması ise yine de sorulara gebedir. “Gelecek,” en kötü 
senaryoda bile şairin siyasete kurban gittiği bir talihsizlik, basit 
bir propaganda şiiri olarak değerlendirilip genel Tanpınar imajı 
korunmaya çalışılabilir mi mesela? Bu şiiri 27 Mayıs sonrası yeni 
siyasal düzendeki kurucu meclise girebilmek için İsmet İnönü’ye 
takdim etmek üzere yazdığını varsayalım? Bu neyi değiştirir?

Tanpınar bir daha bu tarz bir şiir yazmamakla beraber 27 Ma-
yıs konusundaki yazılarını sürdürmüştür. Günlüklerinde “İkinci 
Cumhuriyetin Eşiğinde” başlıklı bir makale yazmak istediğini 
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belirtir (208). Bu yazı Tanpınar’ın ölümünden sonra “Tarih ve 
İnönü” başlığıyla Ulus gazetesinde (25 Eylül 1962) yayımlanır. 2 
Sağlığında neşretmemesinin sebebini bilmiyoruz. Günlüklerinde 
yazıyı beğenmediğini ifade ediyor: “Yahya Kemal ve İnönü ma-
kalelerini yazdım. İkisini de pek beğenmedim” (313). Günlük-
lerde Yahya Kemal yazısının 15 Temmuz 1961 tarihli künyesi 
verilmiş. Demek ki beğenmemesine rağmen onu yayımlamıştır. 
O hâlde İnönü makalesini neşretmesinin önündeki tek engelin 
beğenisi olduğunu gerçekten kabul edebilir miyiz? Yoksa “Ge-
lecek” şiirini müsvedde defterlerinde bırakmasıyla aynı sebepten 
midir? Şüphesiz bu yazı ve şiir aynı kaygıları, aynı arzuları ve dü-
şünceleri paylaşmaktadır. Yazının ilk başlığının “eşiğinde” keli-
mesini taşıması bu açıdan anlamlıdır: İnönü makalede “İkinci 
Cumhuriyetin eşiğinde” durmaktadır; şiirde ise bu durum “ge-
leceğin kapısında” diyerek betimlenir. Bunların birbirine tahvil 
edilebileceğini düşünüyorum. Ancak şiir ve politikanın tarihin 
gözeneklerinden birbirine aktığı bu durum, bunu hemen izle-
yen tereddüt yüzünden müsveddelere gömülür. Nedir bu hâl? 
Tanpınar’ın bu şiirini -en azından ilk hâlini- o sırada Paris’te 
sürgündeki Güzin Dino’ya okuduğunu ikincisinin anılarından 
öğreniyoruz. Dino’nun sözleri Tanpınar’ın bir yalaza gibi geçen 
çarpıntısını özetler: “Nefis, uzun bir şiir, ama yayınlamak yürekli-
liğini gösteremiyor. Güzin elinden kapmak istiyor, hemen cebine 
sokuyor Hamdi ve de Orly’de bu şiiri okuduktan sonra uçağa bi-
nip, dönüyor İstanbul’a” (195). Açık etmek arzusuyla korkusu yan 

2 Bu yazıyı dönemin yayınından bulup bugünün okuruna sunan kıymetli 
yazar, çevirmen ve editör Tuncay Birkan, ilgili yazısında bu yayının 
Tanpınar’ın 27 Mayısçı imajını pekiştirmenin ötesinde değerli olmadı-
ğını söylüyor. Ancak “Gelecek” şiiriyle birlikte ele alındığında, ikisinin de 
müsveddelerinde kalıp yayımlanmadığını düşünürsek, daha manalı gele-
bilir. Birkan’ın yazısı için bkz. Tuncay Birkan, “Kitapsız Kalmış Metin-
ler: Ahmet Hamdi Tanpınar,” https://t24.com.tr/k24/yazi/kitapsiz,695.
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yana duruyor. Fransa’da heyecanla okunan şiir İstanbul’da oku-
namıyor ama yine de cebinde bu şiiri taşıyarak dönüyor yurda 
Tanpınar. Tanpınar’ın 27 Mayıs’a giden olaylarda tüm süreç bo-
yunca ikilemde bir ruh hâlinde yaşadığı görülüyor. Yine üniver-
site protestolarını düşünürken yazdığı 1 Mayıs tarihli günlüğüne 
şunları kaydeder: “Fakat niçin bu kadar mütereddidim? Çocuk-
larımız hürriyet! Hürriyet! diye bağırdılar. Onu istediler. Onun 
için yaralanmayı, belki de ölmeyi kabul ettiler. Yoksa artık hür-
riyete inanmıyor muyum?” (205). Dino’nun hatırasından anlı-
yoruz ki şiiri yazdıktan sonra da bu tereddüdü yaşamaya devam 
etmiştir. Dino’nun açıklaması, Tanpınar’ın günlüklerinde üni-
versite olaylarına gösterdiği ihtimam ve şiir konusundaki tered-
düdü bu şiirin ilk hâlinin gerçekten de İsmet Paşa’ya değil, genç-
liğe yazıldığı şüphesini güçlendiriyor. Şiirin İnönü’ye adanmış 
hâlinin Tanpınar’ın daha sonra kendi içinde vardığı sembolik 
çözümün bir neticesi olduğunu düşünmek elverişli görünüyor.

İçsel Yaratıcı Hamle ve Dışsal Zamanın Tazyiki

Hem bu hipotetik yeniden yazımın ima ettiği hem de şi-
irin bize ulaşan hâlinin eriştiği sembolik çözüme rağmen gene 
de yayınlamaya cüret edememesinin izhar ettiği birkaç şey var-
dır. “Gelecek” ile rüya hâlinden bir sadmeyle yeryüzüne indirilen 
Tanpınar şiirinin dünyevi olanla ve tarihsel eylemle etkileşimin-
den türeyen enerji, yazarın kendisi tarafından söndürülür. Üto-
pik mesafede yer alan yekpare parçalanmaz ânıyla mazi fikri, bir 
türlü yerini gerçekten tarihselleşmeye bırakamaz Tanpınar’da. Bir 
yazısında “şiir bir iç kale sanatıdır” der ve “milletin iç kalesidir” 
diye ekler (2002: 84). Bu tasvir, şiirin kendi üzerine katlanan ya-
hut Tanpınar’ın deyişiyle “çöreklenen” bir uğraşı olduğunu bil-
diren diğer Ahmet Hamdi tanımlarına muvafıktır. Fakat yazar 
burada milletin de kendi üstüne kapanan bir teşekkül olduğunu 
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ima eder. Bu hisarın kapıları dışarının akışına kapalıdır. Dışarı-
dan gelenler onun mantığına uyar. “Gelecek” şiirini Dino’ya oku-
duğu 8 Haziran 1960 tarihini esas alırsak, “anladın artık/bütün 
ümitsizliklerin ötesinde/kan ve ateşin kurtuluşu var/anladım ar-
tık,/tek duvarını/ancak isyanın güneşi yıkar” diyerek geleceğin is-
yancı figürü rolünü verdiği ve gençlik aşısı yaptığı İnönü’yü, daha 
sonra bu “iç kaleye” almak için çabalar zihni. Hasan Saka’nın ce-
nazesini anlattığı 2 Ağustos 1960 tarihli günlük sayfasında İs-
met Paşa’yı geçmişin fatihlerine benzetir: “Onun elini öperken 
Orhan Gazi cinsinden bir adamın elini öpüyorum, sandım” 
(2007: 205). Tam burada Tanpınar’ın şiir, toplum (veya millet) 
ve tarih (ya da zaman) kavrayışları birbiriyle kesişir. Paris’te ihti-
lal ateşini yakıştırdığı palimpsestin altından Bursa fatihi Orhan 
Gazi tecelli eder. Orhan Gazi’nin ve geçmişin figürasyonu İs-
met Paşa’yı ve geleceği fetheder. Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” 
şiirinde bahsettiği ve pek çok eserine sirayet eden bir “sonsuz de-
vam vehmi”dir bu. Her şeyden önce bir manzara ve temaşa fikri-
dir. Tarih ve toplumu yalınkat kırılmalar ve süreçler yerine birbiri 
üstüne binen tecelli, tamamlanma ve sembollerle değerlendirir. 
“Bursa’nın Daveti” yazısında bir taraftan şiirde hareketi ve devi-
nimi savunurken; diğer taraftan bunun doğrusal değil, dikey bir 
manevra olduğunu iddia eder. Ona göre “asıl hareket dışta de-
ğil, ruhtadır” (2000: 215). Dışarıdaki bütün hareketler “bu içe-
rideki itişin bir aksi, iş halindeki tercümesidir” (215). Tanpınar 
için dış hareketi temsil eden “küçük realiteler tarafından zapt 
edilme[k]” bu içsel, yani esas hareketin yokluğuna delalet eden 
“şifasız ruh fakirliği[nin]” ifadesidir (215). Sonra daha da ileri 
giderek insanın tüm eylem alanlarını bu iç hamlenin yönettiğini 
savunur: “Biyolojiden cemiyete ve ferde kadar bütün hamleler 
içerdedir. İç zembereklerle kımıldanarak hayatı kurar ve fethe-
deriz” (215). Tarih, toplum ve şiir tasavvurları yine iç içe geçer. 
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Tanpınar sanki Fichteci bir yaratıcı muhayyileyi tarif ediyor gi-
bidir. Tıpkı bu ateşin romantik düşünürün etrafında bir nesne-
ler dünyası (non-ego, dışarısı, çevre) ihdas eden büyük Öznesi 
(ego, yaratıcı karakter) gibi, Tanpınar’ın hareketi de ilkin bilin-
cin dışsallaşması anlamına gelir. Ancak Tanpınar’a göre bu fe-
nomenolojik bir dünya değil, gerçekten yaratılan bir âlemdir. 
Ayrıca onun büyük öznesi Türk milletidir. Bursa şehrini “ruhu-
nun miracına ermekte olan bir millet[in]” (216) vücuda getir-
mesi gibi “Bursa’da Zaman” şiiri de bu miracı aksettirmek iste-
yen bir görüşün eseridir.

“Gelecek” şiiri ise Tanpınar poetikasında ilk defa dışsal ey-
lemin bütün belirlenimlerden ari bu içsel hamleyi tayin ettiği, 
onu zapturapt altına aldığı bir ânı temsil eder. Ne var ki bu enerji 
Tanpınar tarafından hem öncesinde henüz açığa çıkmadan hem 
de şiirin yazılmasının sonrasında olmak üzere iki kere sakatlan-
mıştır. Tanpınar’ın 27 Mayıs refleksi bu hareketin daha başla-
madan malullükle yazgılandığını bildirir gibidir: Tanpınar belki 
de hayatının en devrimci ânında, 27 Mayıs’ın ilk sabahında, ih-
tilal haberini alır almaz Paris’te Güzin Dino’ya “Aman devleti-
mize zeval gelmesin!” demiştir (1991: 195). İşte “Gelecek” şi-
irindeki hamleyi söndüren, aynı zamanda yayımlanmasına da 
mâni olan kararda bana göre bu tutumun payı büyüktür. Tan-
pınar “Gelecek” şiirini yazdığında kendi deyişiyle dışsal hareke-
tin küçük realitesine hapsolduğu bir ruh yoksulluğu çektiğini 
düşünerek hayıflanmış mıdır? Kim bilir, “Gelecek” şiirini belki 
de 27 Mayıs’ı şiirin iç kalesine alamadığı için yayımlamamıştır. 
Tanpınar’dan iktibasla “şairin Roması, kartallarını zamanla sur-
larının dışına çıkarır” (2002: 84). Aksi hâlde dönemin gazete-
lerinde 1960 darbesi konusunda yazdıkları dikkate alındığında, 
Tanpınar’ın müdahaleyi desteklemekte ne şahsen ne de siyase-
ten bir çekincesinin olmadığı aşikârdır.
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Devletten Gelen Şiir: “Devletimize Zeval Gelmesin!”

Tanpınar’ın devlet tepkisinin, şiirinin potansiyel tarihselleşme 
atılımını zedelediğini söyledim. Bu tutum, edebiyatın kendisini 
ayrışmanın gerçek alanı olarak görmediğinden, onu siyasalın ye-
değinde ve siyasaldan başka bir şey olarak gördüğü için böyledir. 
Bizler edebiyat alanında maalesef genellikle kararları devletten 
bekleyen bir edebiyat tarihine boyun eğeriz. Gerçekler öyle ol-
masa da devletin kararlarına bakarak anlam veririz edebiyat ta-
rihine. Bu yüzden -elbette çeşitli boyutlarıyla makul ve manalı 
olsa da- şiir tarihimizi de darbelerin, fermanların, ilanların kroni-
ğiyle bölümleriz: Tanzimat, II. Meşrutiyet, Millî Edebiyat, 12 Ey-
lül… Hâlbuki pek çok zaman gerçek olayın kendisi çoktan vuku 
bulur, devletin kararı yalnızca bir intaçtır. Ad koymadır. Mesela 
12 Mart (1971 Muhtırası) romanlarının ilki Melih Cevdet’in 
Gizli Emir’i kabul edilir. Bununla birlikte bu roman muhtıra-
dan önce yazılmıştır. Fakat olayın kendisi aslında fenomenolo-
jik olarak gerçekleşmiştir. Hem de bu romanla. Bunun gibi 27 
Mayıs 1960 ayrışmasının gerçek olayı da Sezai Karakoç’un dar-
beden önce çıkan Diriliş dergisidir.

Bu gözle bakıldığında İsmet Özel’in deyişiyle Tanpınar’ın 
“Gelecek”i, kararı devletten alan bir şiirdir. Devlete giden bir şiir 
değildir onunki. Devletten gelen bir şiirdir. Karar (27 Mayıs dar-
besi) şiir dışındaki bir alanda alınmış ve ona bunu iskandil etmek 
kalmıştır. Sezai Karakoç’un Diriliş’i ise karara doğru bir şiirdir. 
Tanpınar’ın şiiri Güzin Dino’nun dediği gibi “27 Mayıs’ta ölen 
gence” yazılsaydı belki gerçekten de ismi gibi “geleceğin” şiirine 
namzet olabilirdi. Fakat Tanpınar’ın elimizdeki İkinci Cumhu-
riyetçi şiiri gelmekte olanın değil, devletten gelen kararın şiiridir. 
Tarihselleşme hamlesi fırsatını yitirdiği yerlerden birisi de budur. 
Tanpınar’ın dışarıyla muvazene halindeki içsel alanı dıştaki basın-
cın kudretiyle çökerken bu denge içinde kurduğu estetik özerkliği 
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de kaybeder. Fakat toplumsala teslim olduğu için değil, aksine; 
ayrışmayı edebiyat alanının içinde görmediğinden, edebiyatı si-
yasalın yedeğinde ve siyasaldan ayrı bir şey tuttuğu için kaybet-
mektedir estetik özerklik talebini. “Gelecek” şiiri özgürleşmek 
yerine devlete teslim olur. Bu yüzden tarihsel ayrışmayı kaçır-
dığı gibi özerkliğini de feda eder. Buna rağmen Tanpınar’ın bu 
şiire zorlanması, “iç insan” deyiminin sahibinin içe dönük dik-
katinin hariçteki hareket tarafından esir alınması, şiirinin tarih-
sel yöneliminde apaçık bir değişimi işaret eder.

Gelecekten Gelen Şiir

Tanpınar 27 Mayıs’ta daha genç bir yaşta olsaydı edebiyatı 
başka bir yol izler miydi? 1960 sonrası, Türk edebiyatında İkinci 
Yeni şairlerini bile daha toplumsal içerikler yazmaya iten bir sü-
reç olmuştur. Bu durum romanlarında sınıfsal meselelerin et-
rafında dönen Tanpınar’a cezbedici gelir miydi? İsmet Paşa’yı 
Türkiye’nin beklediği isyan ateşini yakacak bir Promete olarak 
betimleyen Tanpınar şiirini bu yönde geliştirir miydi? Bunları 
bilemeyiz fakat şunu biliyoruz: “Gelecek” şiirinin Tanpınar’ı bü-
tün ezberimizi bozuyor ve bizatihi kendi şiir anlayışında bir ni-
fak hâline geliyor. Geleceğin şiiri olmamasına rağmen gelmekte 
olan şiiri haber veriyor.

Şunu da “Gelecek” şiirinin tekilliğini ön plana çıkaran bir 
yorum olarak istitrat kabilinden katmak istiyorum. Selahattin 
Hilav’ın yazısı, Tanpınar’ı yeni kavrayışta romanların nasıl dö-
nüştürücü olduğunu göstermesi açısından önemli bir vesika su-
nar. Hilav’ın (2008: 190) yazısının bir paragrafında Tanpınar’ın 
şiirlerini romanlarıyla kontrast kurarak tahlil etmesi “Gelecek” 
şiirinin Tanpınar’ın şiir evrenindeki açtığı gediği daha iyi anlatır: 
“Tanpınar’ı şiirlerinden tanıyan, bu yazarı ‘sağcıların’ iddialarına 
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ve ‘ilericilerin’ suçlayıcı sükutuna dayanarak değerlendirmek zo-
runda kalan okur bakımından bu açıklamaların şaşırtıcı olduğunu 
biliyorum. Ama yazarımızın romanlarındaki ve fikir yazıların-
daki hakikat gerçekten şaşırtıcı.” Selahattin Hilav bu sözleriyle 
Tanpınar’ın şiirlerinin mazi fikriyle saplantılı ve geçmiş zama-
nın zevk kaidelerine özlem duyan gerici bir edebiyat görüldü-
ğünü, düzyazılarının ise maziyi ele alırken toplumsal meselelere 
dair umulmadık bir dikkati barındırdığını dile getiriyor: “Tan-
pınar, İstanbul’un eski hayatını ve bu hayatın değişikliğe uğrayı-
şını da üretim, zanaatkârlık, dünya ticareti, vb. gibi ekonomik 
ve sosyal kavramları kullanarak açıklıyor” (190). Tanpınar’ın şi-
irlerine bakarken geçmişin, müspet veya pejoratif olsun, bu ka-
dar belirleyici olduğu bir ortamda “Gelecek” başlığı taşıyan bir 
şiir Tanpınar’ın poetik dünyasını yeni bir manzaraya bürüyor.

Tanpınar’a Gelecekten Bir Bakış

Tanpınar imparatorluğun kurucusu Osman Bey’in “Gü-
müşlü” adlı bir Bizans yapıtına -bunun eski bir Doğu Roma şapeli 
olduğunu biliyoruz- defnedildiğini aktarırken bu binaya verilen 
bu ismin Türk muhayyilesinin Bursa’daki ilk çalışması olduğunu 
iddia eder (2000: 216). Geleneğe göre Osman Bey oğlu Orhan 
Gazi’ye şehir fethedilmeden önce bu gümüşlü kümbeti işaret 
ederek oraya gömülmek istediğini vasiyet etmiştir. Tanpınar’a 
göre “Gümüşlü” adıyla Türk lisanı şehrin imgelemine bizden 
önce girer. Burada Tanpınar’ın içsel yaratıcı hamlesi iş başında-
dır. Onun deyişiyle iç zembereklerle kımıldayarak “keskiden ve 
çekiçten evvel Türkçe Bursa’yı bizim namımıza fetheder” (216). 
“Gümüşlü” Osman Gazi’nin, fetih ordusunun şehre ilk defa inen 
bakışıdır. “En ateşli visal kadar feyizli bakış” der Tanpınar. Yani 
eylemin sonucunu kendi içinde taşıyan bir niyet; dışarıyı fethe-
den, hatta belki yaratan bir tinsellik: “Bu bakıştan bir medeniyet 
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doğar” (216). Tanpınar kadar iddialı ve cesur bir savım yok an-
cak edebiyat araştırmalarında yeni bir bakışın ortaya çıkarabile-
ceği verimin azımsanmaması gerektiğini biliyorum. “Gelecek” şi-
irine bakıştan yeni bir Tanpınar tartışmasının örgütlenmemesi 
için bir neden görmüyorum. “Gelecek” kelimesinden niçin yeni 
bir Tanpınar doğmasın?
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Yerlİ Yerİnİ kaYBeTMİş Bİr dÜnYanın 
Yerlİ Yerİnde GÖrÜlen rÜYaSı

Olgun Gündüz* 1

“Bendedir korkusu biten şeylerin”

Giriş

Günümüz dünyasında Tanpınar’ı konuşmak –ki bu konu-
şacağımız konu şiir de olsa- bu dünyanın değişkenlerini dikkate 
alarak bir değerlendirme yapmayı zorunlu kılmaktadır. İçinde 
bulunduğumuz dünyanın gidişatını, değişkenlerini açıklama 
çabasına birçok kuram, ideoloji ve yaklaşım eşlik edebilmek-
tedir. Bunlardan post-modernite, büyük anlatıların yıkıldığı, 
meta kuramların geçerliliğini kaybettiği bir dönemi işaret eden 
en önemli kavramlardan biri olarak açıklayıcılığını korumakta-
dır. Küreselleşme, tüketim kültürü, dijitalleşme ile birlikte top-
lumsal değişmeyi ivmelendiren teknoloji ve internet merkezli 
bir dizi gelişme çağımızı takip edilmesi güç bir değişim halesine 

* Doç. Dr., Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Genel Müdür Yardımcısı. 
E-posta: gunduzolgun@gmail.com
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sevketmiştir. Bu yüksek değişim hızı içinde izahı karmaşıklaşan 
günümüz dünyasında yerli yerini kaybeden birçok şeye karşın 
Tanpınar her şey yerli yerinde diyerek zihnimizi adeta bambaşka 
bir düzleme taşımaktadır.

Her Şey Yerli Yerinde şiirinin Tanpınar şiirleri içinde müs-
tesna bir konumu vardır. Zira bu şiir şairin şiirini merkezine 
oturttuğu zaman kavramını ve bu kavramın şiirle olan ilişkisini 
göstermesi bakımından öne çıkmaktadır. Her şeyin çok hızlı de-
ğiştiği ve dönüştüğü bir zamanda Tanpınar neden Her Şey Yerli 
Yerinde diye bir şiir yazmış olabilir? Ya da soruyu şöyle soralım, 
Tanpınar’ın bu değişen ve dönüşen zaman içinde yerli yerinde 
gördüğü neydi? Bu çalışmada bu sorulara adı geçen şiire baka-
rak yanıtlar bulmaya çalışacağız.

Tanpınar’ın rüya düzlemi ile zaman algısını birleştirdiği 
metinlerin başında şiir gelmektedir. Her Şey Yerli Yerinde şiiri 
de onun bu birlikteliği gösterdiği metinlerin en önemlilerinden 
biri olarak dikkat çekmektedir. Diğer şiirlerinde de bulabileceği-
miz gibi bu şiirde Tanpınar zaman algısını rüya metaforuyla iliş-
kilendirmiş ve şiire dâhil ettiği hemen her şeyin o zaman içinde 
adeta asılı durur hallerini verebilmiştir. Bu sebeple gündelik ha-
yatta yerli yerinde bulamadığımız birçok şey şiirde yerli yerindedir.

Tanpınar ve Şiir

Türk şiirinde pek az şair Tanpınar gibi şiirini ve düşüncesini 
zaman kavramı içinde oluşturmuş, bu kavram üzerine derinle-
şebilmiştir. Felsefenin çok uzun bir süreden beri Bergson, Hei-
degger gibi temsilcileri ile meşgul olduğu zaman kavramı, belki 
de ilk kez Tanpınar’la şiirde bu seviyede kendine yer bulmuştur.

Tanpınar’ın başta romanları olmak üzere diğer türlerde 
verdiği eserlere bakıldığında, bu eserlerin şiirinden bağımsız 
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şekillenmediği görülür. Tanpınar’ın şair kimliği şiir dışında ver-
diği eserlerde de kendini açık eder. Bunu anlamak için eserleri-
nin herhangi birine bakmak kâfidir. Bu eserlerin roman olma-
sına da gerek yoktur, Beş Şehir mesela, orada ele alınan şehirler 
bir şair muhayyilesi içinde tanımlanmış, anlatılmıştır. Daha ese-
rin önsözünde geçen ilk ifadede bile bu poetik dil kendini gös-
terir: “Beş Şehir’in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin 
ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır” 
(Tanpınar, 2002a: 23).

Şairin şiire bakma biçiminde millet ve lisan vurgusu öne çı-
kar: “Şiir, güzel sanatlar içinde maddesinin tabiatı itibarıyle başlı 
başına bir hususiyet teşkil eder. Diğer sanatlar yalnız kendilerine 
ait ve has olan maddelere müftedir iken o, doğrudan doğruya 
malzemesini umuma ait olan ve onun ihtiyaçlarından doğan li-
sandan alır” (Tanpınar, 2005: 14). Aynı minvalde, Bir Bakıma 
Tek Milli Sanat Şiirdir adıyla kaleme aldığı bir yazıda Tanpınar 
şiire dair şunları söyler: “Şiir bir iç kale sanatıdır… bir milletin 
insanının, tarihinin, kültürünün ta kendisidir. Köpüğüdür, çiçe-
ğidir, tacıdır” (Tanpınar, 2002b: 84). Buradan anlıyoruz ki Tan-
pınar, şiirin diğer türlerden ayırıcı en önemli vasfını, onun milli 
bir sanat olmasına bağlamaktadır. Aynı metinde “Yalnız şiirdir ki 
yazıldığı lisanın malıdır” ifadesi de geçmektedir (a.g.e. s. 82). O 
halde şiir içinden çıktığı milletin karakterini içinde taşıyan onu 
doğrudan yansıtan bir tür olarak algılanmaktadır.

Tanpınar şiiri üzerine yapılan çalışmaların sayısı, diğer eser-
leri üzerine yapılan çalışmalardan azdır. Bu durum Tanpınar’ın 
şiirlerinden çok diğer türlerde verdiği eserlerle tanınmasının bir 
neticesi olabilir. Diğer yandan Tanpınar gibi, düşüncesini önemli 
ölçüde şiir içinde kurmuş bir entelektüelin şiirlerini dikkate alma-
mış olmak onun düşüncesini tam manası ile anlamamak mana-
sına da gelecektir. Bu durumda Tanpınar’ın şiirini diğer metinleri 
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ile birlikte düşünmek değerlendirmek gerekir. Tanpınar’ın şiir 
ve diğer metinleri birlikteliğine dair şu sözleri onun bu ilişkiyi 
nasıl gördüğünü anlamamıza katkı sağlayabilir: “Şiir söylemek-
ten ziyade bir susma işidir. İşte o sustuğum şeyleri hikâye ve ro-
manlarımda anlatırım. Onun için mümkün olduğu kadar ka-
palı âlemler olmasını istediğim şiirlerimin ana hatlarını roman 
ve hikâyelerim verir” (Tanpınar, 2006: 352). Bu ilişkiyi belli bir 
mantık içinde Tanpınar’ın kurduğu da görülmektedir.

Şiir ve Zaman

Şiir türü gereği bir duyuş derinliği, tahayyül katmanı, Tan-
pınar içinse daha çok rüya düzlemidir. Şiir kısa, damıtılmış, bil-
lurlaşmış imgeler, ahenkli seslerden, dizelerden kurulu estetik bir 
seviyedir. Bu durumda şiir düşüncenin sıkıştırılmış, zaman mef-
humundan uzaklaştırılmış halidir. Tanpınar şiiri için bu tanım-
lamalar elbette daha da ileri götürülebilir.

Şiir düşünce ilişkisini Tanpınar’ın bir şiiri üzerinden irde-
lemeye gayret edeceğimiz bu çalışmada şairin Her Şey Yerli Ye-
rinde şiirini ele almayı uygun gördük. Bu şiir Tanpınar’ın hem 
zaman telakkisini ortaya koyması bakımından hem de bu telak-
kinin içinde ilişki kurduğu evrenin unsurlarıyla olan bağını gös-
termesi bakımından dikkat çekmektedir.

Her şeyin çok hızlı değiştiği ve dönüştüğü bir zamanda Tan-
pınar neden Her Şey Yerli Yerinde diye bir şiir yazmış olabilir? 
Ya da soruyu şöyle soralım, Tanpınar’ın bu değişen ve dönüşen 
zaman içinde yerli yerinde gördüğü neydi? Bütün bunlara adı 
geçen şiire bakarak yanıtlar bulmaya çalışalım.

Evvela Tanpınar’ın zaman tasavvurunda ikinci bir hale işa-
ret ettiği bilinir. İlk hal zamanın geçmiş, bugün ve gelecek örün-
tüsü ise ikinci hal Tanpınar için bütün bunları birlikte içine alan 
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ikinci bir zamandır. Bunu şair kutlu temel zaman olarak da ad-
landıracaktır. Bu tanımı biraz “zamanın hem geçen hem sanki 
duran bir şey olması” anlatımına benzetebiliriz. Şiirde geçen “Bü-
yülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman” bu tanımı açık eden dize 
olarak karşımıza çıkacaktır.

Zamana bakmak, zamandan bakmak, zamanın bize bak-
ması bahsi, kabul edelim ki oldukça geniş ve derin bir konudur. 
Bu mesele pek çok şairi meşgul etmiştir de. Cahit Külebi’nin 
her kıtasında “dön geri bak” diye seslendiği Tokat’a Doğru şii-
rini anımsayalım.

“ Çamlıbel’den Tokat’a doğru 
Tozlu yolların aktığı ırmak! 
Ben seni çoktan unuttum; 
Sen de unuttun mu, dön geri bak.” (Külebi, 1954)

Şüphesiz bu seslenişte belleğin geriye doğru bir yönelme 
kavsi çizdiğinden bahsedebiliriz. Her kıtada tekrarlanması, şai-
rin bundaki ısrarı, bugünü, geçmişle birlikte düşündüğünün işa-
reti kabul edilebilir. Tanpınar bundan farklı olarak zamanı ha-
lin içinde dondurur ve oradan geliştirdiği bir perspektifle varlığa 
insana ve eşyaya bakar. Bu bakmada tarih, kültür, gelenek vb. 
pek çok unsur sürece dâhil olur. Ortaya zengin, çok katmanlı 
bir manzara çıkar.

Tanpınar Şiirinin Kavram Halesi

Tanpınar şiirini anlamanın ya da onun şiirini anlamaya 
yaklaşmanın bir yolu da onun şiirini ilişkilendirdiği mefhum-
ları tanımaktır. Tanpınar’ın şiirlerinde hemen dikkati çeken ilk 
kavramlar rüya, zaman, eşik, ayna ve gül gibi kavramlardır. Bu 
kavramlar, geçtiği şiirin temellendiği düşünce aksini vermesi ba-
kımından oldukça işlevseldir.
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Bunların başında şüphesiz rüya gelir. Çoğu kez, Tanpınar 
şiirini bir rüyanın içinde söylemiş, yazmış gibidir. Çoğu şiirinde 
rüya kelime olarak da geçer, bu sık tekrarlar şairin rüya ile olan 
bağının canlılığını ve sağlamlığını göstermesi bakımından dikkat 
çeker. Tanpınar’ın şiir ve rüya ilişkisine dair görüşlerinin en geniş 
halini Edebiyat Üzerine Makaleler eserinde yazdığı ‘Şiir ve Rüya 
I, II’ yazılarında bulabiliriz. Burada Tanpınar rüya hakkında belli 
tanımlamalara giderek şiirin bu tanımlama içindeki konumunu 
işaret eder: “Öteden beri rüyanın ikinci bir hayat olduğu söyle-
nir. İçiçe iki oda gibi, uyanık hayat ile rüya hali yanyana durur-
lar ” (Tanpınar, 2005: 32). Yine aynı yazılarda rüya gören birine 
dair Tanpınar şu betimlemeleri yapar “Zaman mefhumu artık 
onun için yoktur. Saniyeler bu gölgeler âleminde ebediyet kadar 
uzundur yahut daha iyisi, maphus ve münfail yaratıcısı olduğu 
bu dünyada her tasavvur kendi başına bir andır” (a.g.e. s.33).

Peki Tanpınar’ın rüya düzlemi ütopik bir gerçeklik midir, 
yoksa onun rüya diye adlandırdığı şey zaman algısının bir teza-
hürü müdür? Bu soruya yine şiir içinden yanıt vermek doğru 
olacaktır. Tanpınar’ın içinde rüya geçen şiirlerine bakıldığında 
şöyle dizeler karşımıza çıkmaktadır: “rüyası ömrümüzün çünkü 
eşyaya siner”, “Bir garip rüya rengiyle/Uyuşmuş gibi her şekil”, 
“Tahtadan ve yumuşak rüya işçiliğinde”, “Akşamın mercan dal-
lar gibi / Suda olgunlaşan rüyâsı”, “Belki rüyalarındır bu taze aç-
mış güller”, “Gül, ey bir âna sığmış ebediyet rüyası!”.

Bu dizelerden de anlaşılacağı üzere Tanpınar için rüya, onun, 
geçmişi, anı ve geleceği aynı anda bünyesinde barındırdığı için 
seçtiği bir metafordur. Bir anlamda rüya şairin zaman telakkisi-
nin sonucu ulaştığı bir algı ve kavrayış düzlemidir. Özellikle sı-
ralanan dizelerden sonuncusuna bakılacak olursa ebediyet rü-
yası diye telakki edilen şeyin onun şiirinde asıl ulaşmak istediği 
zaman eşiği olduğu anlaşılacaktır.
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Tanpınar, şiir estetiğinin temeli olan rüya fikrini Antalyalı 
Genç Kıza Mektup metninde şöyle açıklar: “rüyanın kendisinden 
ziyade benim şiir anlayışımda, bazı rüyalara içimizde refakat eden 
duygu mühimdir. Asıl olan bu duygudur… Bunu, yaşadığımız-
dan başka bir zamana gitmek diye tarif edebilirim” (Tanpınar, 
2006: 351). Edebiyat Üzerine Makaleler eserinde de Tanpınar, 
şiirde asıl olanın, şiire has bir atmosfer, hususi bir hava olduğunu 
söyler: “şiirde mâna vardır, fakat bu mâna nesrin ve konuşmanın 
mânası değildir ve asıl kıymet onda değil, şiirin manevi benliğini 
yapan havasındadır” (Tanpınar, 2005: 18).

Rüya ile birlikte Tanpınar şiirini örüntüleyen bir diğer kavram 
da zamandır. Zaman, Tanpınar şiirinde hem anlam olarak fazlaca 
yer tutar hem de kelime olarak da kendini gösterir. Zaman kavra-
mının geçtiği dizelere batığımızda ise: “Büyülenmiş bir ceylân gibi 
bakıyor zaman”, “Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında”, 
“Savruluyor yüzü, çılgın kolları/ Yarattığı zaman bahçelerinde”, “Ey 
bitmek bilmeyen hıncı zamanın”, “Hiç akmayan bir zaman neh-
rinin sularında” gibi dizeler karşımıza çıkar. “Şiir ve sanat anlayı-
şımda Bergson’un zaman telakkisinin mühim bir yeri vardır” diye-
rek Tanpınar da bu konuda Bergson’dan etkilendiğini açıkça ifade 
eder (Tanpınar, 2006: 352). Bergson, Düşünce ve Devingen’de, za-
mana dair algısını şöyle dile getirir: “Ne kadar basit olursa olsun, 
hafızasız şuur olmadığına, geçmiş lahzalar hatıranın şimdiki duy-
guya katılışı olmadan bir durumun devamı bulunduğuna göre her 
an değişmeyecek ruh durumu yoktur” (aktaran Yavuz, 2008: 243-
244). Geçmişin şimdinin içinde devam ettiği, zamanın bütünlüğü 
içinde parçalanmaz bir akışla seyrettiği anlayışı Tanpınar’ın zaman 
algısını biçimlendirmiştir. Burada hemen akla şairin Ne İçindeyim 
Zamanın şiirinin ilk dizleri gelmektedir:

“ Ne içindeyim zamanın 
Ne de büsbütün dışında 
Yekpare geniş bir anın 
Parçalanmaz akışında” (Tanpınar, 1998: 19)
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Dizelerden de anlaşılacağı üzere, rüya gibi zaman da, 
Tanpınar’ın varlık âlemine dair unsurları muhayyile evrenine 
yerleştirdiği geçmiş şimdi ve geleceği birleştiği yekpare geniş bir 
andır. Bu geniş zaman algısı içinde bilincin yönelimi zamanın 
üç hali ile birlikte mümkün olabilir. Bunu şairin bir başka şiirin-
deki şu dizelerle daha iyi anlamak mümkündür:

“ Bu günün rüzgârında yıkanan mazi gülü 
Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya 
Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya.” (Tanpınar, 1998: 52)

Şiirin adı ‘Bir Gün İcadiye’de’dir. Burada şimdi (bugün/ân) 
mazi gülü ile yıkanmaktadır. Geçmiş gül ile temsil edilir yıkan-
dığında ise şimdi (bugün/ân) böyle güzel kokacaktır. Ömür yine 
bir uykuya yani rüyaya, bu ömrün içindeki zamansa suya ben-
zetilir. Bu suyun içinde mazi gülü, kokusuyla güzelliği ile yayı-
lacaktır. Bu kısa hatırlamadan sonra şimdi Tanpınar’ın Her Şey 
Yerli Yerinde şiirine geri dönebiliriz.

‘Her Şey Yerli Yerinde’ Şiiri
Her Şey Yerli Yerinde şiirinin Tanpınar şiirleri içinde müstesna 

bir konumu vardır. Zira bu şiir şairin şiirini merkezine oturttuğu 
zaman kavramını ve bu kavramın şiirle olan ilişkisini göstermesi 
bakımından öne çıkar. Bir anlamda bu ilişkinin özetini temsil eder.

Her Şey Yerli Yerinde 
Her şey yerli yerinde; havuz başında servi 
Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan, 
Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan, 
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

Her şey yerli yerinde; masa, sürahi, bardak, 
Serpilen aydınlıkta dalların arasından 
Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman 
Sessizlik dokunuyor bir yerde yaprak yaprak
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Biliyorum gölgede senin uyuduğunu 
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin 
Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin 
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu.

Belki rüyalarındır bu taze açmış güller, 
Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde, 
Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde, 
Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner.

Her şey yerli yerinde; bir dolap uzaklarda 
Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan, 
Bir şeyler hatırlıyor belki maceramızdan 
Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda. (Tanpınar, 1998: 40)

Dizelerde görüleceği üzere rüya ve zaman kavramları bu şi-
irde birlikte geçmektedir. Aynı zamanda bu iki kavram Tanpınar 
şiirini anlamak bakımından da elverişli bir imkân sunmaktadır. 
Böylece bu şiirle Tanpınar şiirinin bir anlamda özünü yakalama 
fırsatı da bulabileceğiz. Şimdi bu şiire detaylıca bakalım.

Şiire baktığımızda ilk aldığımız izlenim güven duygusudur. 
Zira şiiri okuduğumuzda, çalışmanın başlarında sorduğumuz 
Tanpınar’ın bu değişen ve dönüşen çağda yerli yerinde gördüğü 
neydi sorusunun yanıtını bir anlamda almış gibi oluruz. Tanpı-
nar bu şiirle, bir şekilde, bir düzlemde her şeyi şiirde sabitlemeyi 
başarmış gibidir. Selvi havuzun başında yerli yerindedir. Gıcır-
dayan dolap sesi bizi daha ilk dizelerde geçmişe götürmekte ora-
dan şimdiye bir süreklilik halkası tesis etmektedir. Eşyanın tıl-
sımlı bir uykudan aksetmiş hali ile rüya düzlemine giriş yapmış 
oluruz. Sarmaşıklar ve böcek sesleri ile sarmalanan ev, ise kendi-
mizi güvende bulduğumuz bir yaşam alanına işaret eder, burası 
yuvadır. Canlı, yaşayan bir yuva buna işaret eden imgelerse sar-
maşık ve böcek sesleridir.
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Şiirin ikinci bölümünde zaman kavramı kendini gösterir. 
O zaman ki eşsiz bir anlatımla ceylanın gözleri ile tasvir edilir: 
“Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman”. Bu dize tek başına 
hem şiiri hem de Tanpınar’ın zaman tahayyülünü taşıma gücüne 
sahiptir. Burada şairin zamanın hem geçen hem de duran bir 
şey olduğunu anlatmak için bulduğu imge ‘ceylan gözü/bakışı’ 
harikuladedir. Bir anlığına donmuş gibidir zaman ama bir süre 
sonra devam da edecektir. Ama o kısa anın belki de uzun bile-
miyoruz içinde şu dize ile şairin halenin yavaş yavaş örülmesine 
tanıklık ettiğini görürüz: “Sessizlik dokunuyor bir yerde yaprak 
yaprak…” O sessizlik özenle dokunan bir şey olup çıkar. Şiirin 
devam eden bölümlerinde konu bir şekilde rüyaya gelip dayanır:

“ Biliyorum gölgede senin uyuduğunu 
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin 
Hazların âleminde yumulmuş kirpiklerin 
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu”

Bu dizelerle Tanpınar zaman algısını rüyanın içine doğru 
nakleder. Görülen rüyanın verdiği haz yüzdeki tebessümden an-
laşılır. Devam eden dizeler bu rüya hakkında biraz daha malu-
mat verir. Burada karşılaştığımız en güçlü dize: “Rüyası ömrü-
müzün çünkü eşyaya siner” dizesidir. Belki bu dize ile bu şiirin 
anlam örüntüsünü ortaya çıkarmak mümkün olabilir. Şöyle ki 
Tanpınar’ın zamana ve rüyaya değerek oluşturduğu varlık evre-
ninde eşyanın ayrı bir yeri vardır. Eşya, geçmekte olan zamanı 
bir miktar tutması eskimişliği, deneyimi, yaşanmışlığı ile muha-
faza etmesi ile öne çıkar. Bu sebeple Tanpınar eşyaya böyle ses-
lenir, rüyamızın sindiği şey odur. Ömür gelip geçecek ama eşya 
o ömrün hafızasını tutabilecektir. Oğuz Demiralp (2001: 167) 
Tanpınar’ın eşyayla kurduğu bağa dair şunları söyler: “(şair) 
Eşyayla, doğayla ilişkiye girmek, darlıktan genişliğe çıkmak, o 
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‘büyük doygunluğu’ duymak istemektedir”. Cümlelerin deva-
mında Tanpınar’ın şu sözünü nakleder : “Eşyayı bırakmalı, gü-
zelliğinin saltanatını içimizde kursun” (a.g.e. s. 167).

Şiirin ilk bölümünde geçen “Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir 
uykudan” dizesini burada yeniden hatırlamak gerekir. Yaşam bu-
rada tılsımlı bir uykuya benzetilir bu aynı zamanda rüyadır. Bu 
rüyanın yani ömrün yansıdığı şey eşyaya akseder, eşyada bu ömür-
den izler hatırlalar bir anlamda kalıntılar buluruz. Rüya zamanın 
gelip geçiciliğini eşya ise bu geçiciliği tutan nesneleri temsil eder.

Şiirin son bölümlerinde şu dizelerle karşılaşıyoruz: “Belki 
rüyalarındır bu taze açmış güller”, “Bitmeyen aşk türküsü kum-
ruların sesinde”. Bu iki dizeye daha yakından bakalım. Taze açıl-
mış güller ve rüyaların yan yanalığı burada yine özlemle hatırla-
nan ömrün yenidenliğini ve faniliğini temsil eder, taze açılmış 
güller bu birlikteliği işaret eder. Taze açılmışlardır, çünkü öm-
rün her şekilde hatırda kalan veçhelerinde bu tazelik duyumsa-
nabilir. Diğer dizede ise kumruların sesi ile temsil edilen şey, ar-
tık yaşama formu haline gelen aşktır.

Şiirin son dizeleri ise önceki dizelere yapılan atıflarla son 
bulur. Şiirin başlarında karşımıza çıkan dolap burada da ken-
dini gösterir: “Her şey yerli yerinde; bir dolap uzaklarda”. O do-
labın sesi de “Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan” dizesi ile 
acı çeken ruha benzetilir. Bundan sonraki dizede o ruhun bize 
ne söylediği konusu açıklığa kavuşur: “Bir şeyler hatırlıyor belki 
maceramızdan”, yani geçmiş, deneyimler hâsılı yaşanmışlıklardır 
o sesle taşınan. Şiir “Kuru güz yaprakları uçuşuyor rüzgârda” di-
zesi ile nihayetlenir. Azapta ruh geçmişi anımsamakta ve acı çek-
mektedir anımsadıkları da rüzgârda uçuşan kuru yapraklar gibi 
artık darmadağınık ve kopuktur.
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Sonuç ve Değerlendirme

Tanpınar’ın rüya düzlemi ile zaman algısını birleştirdiği ze-
minlerin başında şiir gelir. Her Şey Yerli Yerinde şiiri de onun bu 
birlikteliği gösterdiği metinlerin en önemlilerinden biri olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Diğer şiirlerinde de bulabileceğimiz gibi bu şi-
irde de Tanpınar zaman algısını rüya metaforuyla ilişkilendirmiş 
ve şiire dâhil ettiği hemen her şeyin o zaman içinde adeta asılı du-
rur hallerini verebilmiştir. Bu sebeple şiirde her şey yerli yerindedir. 
Biten şeylerin korkusu gerçeğinden, her şeyin yerli yerinde olduğu 
bir rüyaya kaçış, bu şiirin belki de en sade özeti budur.

Şiire, her şeyin yerli yerinde olduğu bir güven duygusu ile 
başlayıp nihayetinde o yerli yerinde olan şeylerin kuru bir yap-
rak gibi savruluşunun yarattığı kaygı ve hüzünle tamamlarız. 
Çalışmanın başında alıntıladığımız Tanpınar’ın “Bendedir kor-
kusu biten şeylerin” demesi bundandır. Yeniden başlardaki za-
man algısını anımsayalım, -hem duran hem geçen bir şey gibi ol-
duğu- bu zaman algısının şiirin sonuna geldiğimizde sağlamasını 
da yapmış oluruz.
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arafTa Bİr YunuS eMre MuHİBBİ: 
aHMeT HaMdİ TanPınar

Mustafa Özçelik* 1

Milli Edebiyat devri, çeşitli özelliklerinin yanı sıra aydınları-
mızın Yunus Emre’yi de keşfettikleri bir dönemin adıdır. Cum-
huriyet devrine ve günümüze kadar devam eden bu süreçte pek 
çok şairimiz Yunus ikliminde şiirler söylemişlerdir. Rıza Tevfik’le 
başlayan bu gelenek içinde Necip Fazıl, Halide Nusret Zorlu-
tuna, Behçet Kemal Çağlar, Arif Nihat Asya gibi pek çok isim-
den söz edebiliriz.

Bu isimler arasına Ahmet Hamdi Tanpınar katılabilir mi ya 
da Tanpınar’ı tasavvuf yahut sufizm kavramlarıyla dolayısıyla Yu-
nus Emre ile yan yana düşünmek mümkün müdür diye sorduğu-
muzda bu sorulara ilk bakışta müspet cevap vermek elbette zor-
dur. Hatta mümkün bile değildir. Zira Tanpınar’ın gerek kendi 
eserlerinde gerekse hakkında yazılan eserlerde bize böyle bir mü-
nasebeti doğrudan hissettirebilecek, düşündürecek bir malumata 
da rastlayamayız. Ayrıca ortada onun Yunus’la bağını gösterecek 

* Yazar
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ne bir ithaf şiiri vardır ne de bir kitabı… Fakat edebiyatımızın bü-
tün büyük şahsiyetleriyle yakında ilgili olan Tanpınar’ın “Edebiyat 
Üzerine Makaleler” kitabında yer alan “Yunus Emre” (Tanpınar, 
1969: 139) başlıklı yazısı ile ve “Beş Şehir”in “Konya” bölümünde 
yer alan ve Yunus Emre’nin de ele alındığı “Mevlâna” (Tanpınar, 
2001: 153) ile ilgili anlatımı onun çok ciddi bir Yunus Emre okuru 
olduğunu göstermektedir. Onun bu iki yazısı, Yunus konusunda 
bir hayli özgün yorumlar içermektedir. Aynı şekilde Tanpınar’ın 
başka eserlerinde de mesela “Huzur” (Tanpınar, 1972) ve “Mahur 
Beste” (Tanpınar, 1975) romanlarında ve günlüklerinde Yunus’a 
atıflar yaptığı görülür. Buna kimi şiirlerinde özellikle “Ne İçinde-
yim zamanın” şiirinde görülen mistik hava da eklenince onu da 
Yunus Emre muhipleri arasında saymak gerekecektir.

Bu çerçevede şunu da söyleyebiliriz. Tanpınar da devrinin 
pek çok aydını gibi arayışların insanıdır. Doğu-Batı arasında sü-
rekli bir ilkem halini yaşar. Gönlüyle doğulu, zihniyle batılıdır. 
Mehmet Kurdoğlu’nun bir yazısında söylediği gibi “Hep içe, de-
rinlere doğru inmeye çabalar. Gözlemleyen ve sorgulayan adam-
dır. Tamamlanmamış bir şahsiyet sahibidir.” (Kurtoğlu, 2021: 
122) Tanpınar, işte bu süreçte kendi köklerimize eğilirken Yu-
nus Emre’ye çok özel bir yer verir. Fakat “araf ”ta bir aydın olması 
onun Yunus’a uzaktan ama samimi niyetlerle yaklaştığını göste-
rir. Bu da elbette çok kıymetli bir durum demektir.

Çocukluğunun Yunus’u

Söze önce Tanpınar’ın bir çocukluk hatırasıyla başlayalım. 
Beş Şehir’de anlatılan bu hatıraya göre henüz çocuk denecek 
bir yaşta, on bir yaşında Erzurum’a giderlerken büyük annesin-
den duyduğu Yunus Emre ilahileri onda derin bir iz bırakmış-
tır. Kendisi bu durumu anlatırken şöyle der: “…bu yolculuğu hiç 
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unutmam. Büyük annemin masallarıyla Kerem’den, Yunus’tan oku-
duğu beyitlerle, bana öğretmeye çalıştığı yıldız adlarıyla muhay-
yilemde büyülü hatırası hâlâ pırıl pırıldır.” (Tanpınar, 2001:161)

Benzer bir hatıra da onun Kerkük yıllarıyla ilgilidir. Tanpı-
nar, henüz 13 yaşında iken 1914’te babasının görevi nedeniyle 
Kerkük’e gider. Kerkük, onun hayatında derin izler bırakmış bir 
şehirdir. İlk ciddi okumalarına burada başlar. Şiir, edebiyat, tarih, 
kültür…artık ilgilendiği meseleler arasındadır. Trajik bir anısı da 
vardır burada. Annesi bir yıl sonra 1915’de burada ölür. Dahası 
gurbettedir. Bütün bunlar genç Ahmet Hamdi’yi bir hayli etki-
ler. Tanpınar’ın Kerkük Hatıralarını anlattığı yazısında geriye 
dönüşle bütün bu olaylara temasla birlikte babaannesinin evini 
de anlatır. Şöyle der: “Bu ev, muhayyilemde büyükannemin evi-
dir. Onun korkuları, vehimleri, unutkanlıkları, memleket hasreti 
ve Yunus ilahileri ile doludur.” (Tanpınar, (1969:574) Belli ki, 
Yunus’un ilahilerinde dile getirdiği ölüm, gurbet, yalnızlık, arayış 
gibi duygular, Tanpınar’da derin izler bırakmış olmalıdır. Böy-
lece çocukluk hafızasında Yunus Emre, özel bir yer edinmiş olur.

Şiirinde Yunus Emre

Tanpınar, Türk şiirinde özel bir yere sahiptir. Bu şiirde ölüm, 
akşam, rüya, ayna, aşk, hüzün, sonsuzluk, inanç, inkâr gibi in-
sanoğlunun kadim meselelerinin ağırlıklı tema olduğu görülür. 
Keza sembolizm de bu şiirlerin bir başka ana özelliğidir. Berg-
son ve Freud ise onu etkileyen ve şiirinin de bu etkiyle kurulma-
sını sağlayan düşünürlerdir. Dolayısıyla felsefi ve mistik sularda 
iç beni anlatan şiirlerdir bunlar. İşte bu anlayış, onu bir mistik 
olan Yunus’a götürmekte gecikmez. Şüphesiz ki onun manevi 
dünyasına tam bir nüfuz imkânı bulamaz ama söz yerindeyse 
kapısındadır.
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Bu söylediklerimize uygun düşen ve Yunusça izler arayabile-
ceğimiz şiirlerinden en öne çıkanı ise: “Ne içindeyim zamanın/
Ne de büsbütün dışında/Yekpâre, geniş bir ânın/Parçalanmaz 
akışında” Dörtlüğü ile başlayan“Ne İçindeyim Zamanın” başlıklı 
şiiridir. Bu şiirde şairin zaman ve mekân fikrini aşma isteği içinde 
olduğunu görürüz. Rüya, mavi ışık gibi semboller de bunu zen-
ginleştiren unsurlar olarak karşımıza çıkar. Hele şairin kendini 
“abasız postsuz bir derviş” olarak nitelemesi onu Bergson’un zıt-
lık ve uzlaşma görüşleri ile Bachelard’ın denge arayışını, İslâm ta-
savvufunun zamanı ve mekânı aşma anlayışı ile birleştiren mo-
dern bir mistik şair olarak karşımıza çıkarır. Şiir evrenle insanın 
birleşmesini anlatır ve bu bir çeşit aşkınlık ve rüya halidir. Duygu 
ve musiki arasında büyük yakınlık vardır. İkisi de insanı içinde 
yaşadığı zamandan başka bir zaman boyutuna götürür. Aynı şe-
kilde; “Selâm olsun bizden güzel dünyaya/Bahçelerde hâlâ güller 
açar mı?/Selâm olsun sonsuz güneşe, aya/Işıklar, gölgeler suda 
oynar mı?” Şeklinde başlayan “Selâm olsun” şiirinde de Yunus’un 
şiiriyle en azından dolaylı bir akrabalık kurulabilir.

Tanpınar’ın bu şiirinde “Selâm olsun” ifadesi başlıkla birlikte 
üç defa tekrar edilmektedir. İşte bu dize Yunus’un “Biz dünya-
dan gider olduk kalanlara selâm olsun” dizesini çağrıştırmakta-
dır. Bilindiği üzere Yunus’un şiirinde de tekrarlanan ifade “selam 
olsun” şeklindedir. Orada da bu ifade sekiz defa kullanılmakta-
dır. Fakat Yunus’un dünyaya bakışı ile şair Tanpınar’ın bakışı 
arasında farklılık olduğu için bu durum anlama yansımaktadır. 
“Yunus Emre, şiirinde dünyanın faniliği üzerinde dururken Tan-
pınar, dünyadaki güzelliklerden ayrılmaktan gelen hüzne vurgu 
yapmaktadır. Bütün bunlara ilave olarak söylenebilecek son şey 
ise, belki bunlardan daha kötüsü “adımızı soran, arayan” kimse-
nin olmamasıdır. Şaire göre asıl karanlıklar ülkesi nisyan perdesi 
altında örtülü kalmak ve bir zamanlar dünyada var olduğunun 
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dahi kimseler tarafından hatırlanmamasıdır.” (Akın, 2016:167) 
İşte bu anlam farklılığı Tanpınar’ın Yunus’un bu şiirinden anlam 
olarak değil de ses, söyleyiş olarak etkilendiği sonucuna götüre-
bilir. Bir mutasavvıf şair olmamasına rağmen Yunus’tan dil ve 
söyleyiş olarak bu şekilde de olsa etkilenmesi yine de bizi onun 
Yunus’a ilgisine dair bir kanaate götürebilir.

Mana açısından ise bu yazıda biraz önce sözünü ettiğimiz 
“Ne içindeyim Zamanın” şiirinde benzer ruh hallerine rastla-
nabilir. Şiirin özellikle: “Başım sükûtu öğüten/Uçsuz, bucak-
sız değirmen/İçim muradına ermiş/Abasız, postsuz bir derviş” 
dörtlüğü onu da Yunus’un mutlaka arayış hikayesinden izler ta-
şır. Bu da “kozmosla insanın birleşmesi, içe dalma, murakabe ve 
rüyâ hâli “olarak adlandırılabilir. Burada “ Büyük kâinat olan 
kozmosla küçük kâinat diyebileceğimiz insan aynileşmiş olur. 
Daha açık bir ifadeyle, şair, derin bir sükût sayesinde kozmosun 
çeşitliliği ile belli bir duyuşta yoğunlaşan iç beni arasında denge 
kurar.” (Yıldız, 2000:5)

Bir önceki şiirdeki durum burada da görülür. “Ne İçinde-
yim Zamanın” şiirini başka bir zamana geçme arzusu şeklinde 
anlamak mümkün olmakla birlikten bu arzu, tasavvuftaki sı-
laya -Tanrı katına ulaşma, bir gölgeden ibaret olan bu dünya-
dan kurtulma arzusundan çok farklıdır. Yine şiirde derviş ima-
jına yer vermiş olmasına rağmen, Tanpınar’ın mistik bir tavır 
içinde olmadığı, şiirin kendisini başlı başına bir cezbe kaynağı 
olarak gördüğü ve şiir hâlinin verdiği coşkunlukla böyle bir ruh 
hâli sergilediği düşünülebilir. Mistik cezbede, insan ilâhî birta-
kım tesirlere tabidir; Tanpınar ise şiir hâlini yarı uyanık bir uy-
kuda yaşar ve tamamıyla beşerî kaynaklı bir sanat mistisizmine 
bağlıdır.” (Yıldız, 200: 6) Bu değerlendirmeye göre Yunus’u bir 
İslam mistiği, Tanpınar’ı ise sanat mistiği olarak değerlendirdi-
ğimizde yüzeysel bir benzerlikten söz edilebilir.
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Yunus Emre konuşması
Tanpınar’ın Yunus hakkındaki kanaatlerini derli toplu anlat-

tığı yazısı ise aslında bir radyo konuşması metni olduğu anlaşılan 
“Yunus Emre” başlıklı yazısıdır. Bu yazıda öncelikle Yunus’un bir 
meçhuller sultanı olarak “aşk meydanına soyunurken fani varlı-
ğını terk ederek namsız, nişansız, isimsiz yaşamayı seçtiğinden ba-
hisle onu “Türkçenin içinde uçan bir yıldız” şeklinde değerlendi-
rir. (Tanpınar, 1968: 139) İşte bu müstesna şair, “tarih ve zaman 
fikrine meydan okuyan” mısraların şairidir. (Tanpınar, 1968: 139) 
Dahası her devrin insanına hitap edecek şekilde evrensel insani has-
sasiyetlerin ve hislerin şairi olarak dikkat çeker.

Tanpınar’ın dikkat çektiği bir husus da “daima tek başına” ol-
masıdır. Yani onu çevresinde hangi isimler olursa olsun hiç birine 
doğrudan bağlayamayız. “Hiç biriyle onun şiirini izah edemeyiz.” 
(Tanpınar, 1968: 140) Dolayısıyla onun öncesi yoktur ama sonrası 
vardır. Onlarda ondan beslenen Baki, Fuzuli, Şeyh Galip, Yahya 
Kemal gibi onun yaptığı işi devam ettirenlerdir.

Yunus: Bir masal kahramanı
Anadolu’nun karanlık çağında “diken içinde açan gül”lerin en 

ihtişamlı; fakat bir o kadar de sade olanı Yunus’tur. Bu sade der-
vişin hayatı tam bir “masal güzelliği” taşır. Gerçekten de Yunus’un 
hayatı tam bir masaldır. Tabii, sade ve güzel bir masal... Ama bu 
masal Tanpınar’a göre daha Yunus’un adından başlar. Tanpınar’a 
göre Yunus, Anadolu’da bu ismi taşıyan ilk sufidir. Üstelik bu isim 
onun doğduğunda kendine verilen ismi değildir. Yunus, sonradan 
Yunus peygamberin isminden mülhem olarak bu ismi benimsemiş-
tir. Tanpınar, sözün sonunu şöyle bağlar: “Çok muhtemeldir ki Yu-
nus bu adı seçmiş olsun. Yahut da bu tesadüf bütün hayatına istika-
met versin. Ben yine Peygamber Yunus’un balığın karnına coşkun 
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bir fırtına yüzünden düştüğünü göz önünde tutarak birinci şıkka 
ihtimal veriyorum.” (Tanpınar, 1968: 140)

Tanpınar, buradan daha ilginç bir sonuca daha ulaşır. Ona 
göre “Fırtınanın yerini burada Moğol istilasının hakiki bir cehen-
nem yaptığı, doğduğu bu XIII. Asır ortası tutar.” (Tanpınar, 1968: 
141) Gerçek böyle yahut değil. Ama Tanpınar’ın bu yorumu, üze-
rinde dikkatle durulmaya değer bir özellik taşıyor. Eğer öyle olma-
saydı; “Ben bu sûretden ilerü adum Yunus degil iken/Ben olıdum 
ol ben idüm bu aşkı sunandayıdum” ya da “Adımı Yunus dakdum 
sırrum âleme çakdum/ Levh ü kalemden öndin dilde söylenen be-
nem” şeklindeki mısralarını nasıl anlayabilecektik ki?

Tanpınar’a göre ikisi de Yunus Peygamber de Yunus Emre de 
karanlıktan ışığa dönmeyi başarmış mana kahramanlarıdır. Biri 
bu çilesini balığın karnında diğeri Tabduk Emre’nin dergâhında 
çeker. Yunus’un “Tabduk’a intisabı, dergâhında kalışı, oradan ay-
rılışı, tekrar gelişi ve nihayet irşat için inanların arasına katılması” 
gibi olaylar “kaybolma, kapanma, yeniden ve başka bir hüviyette 
doğma” gibi bir insani oluşun ve çilenin hikayesidir ve bu hikaye ta-
mamen sembollerin diliyle anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu masalın 
şifrelerini çözmek bu sembolleri anlamakla mümkün olabilecektir.

Tanpınar, iki Yunus arasında bu karşılaştırmayı yaparken pey-
gamberlerin ve ermişlerin kemal yolundaki maceralarından elbette 
haberdardır. Peygamberler de dervişler de bu anlamda ortak bir ka-
deri yaşarlar. Onlar “Mânâ erleri” olarak “ipek böceği”ne benzerler. 
Onların da bir “koza dönemi” vardır. Arif Nihat Asya’nın da belirttiği 
gibi “Yunus peygamber, bu dönemi balığın karnında, Yunus Emre 
de Tabduk’un kapısında ve yollarda” geçirmiştir. (Asya, 1994:31)

Tanpınar’a göre hayatının bilinmezlikleri ve şirinin niteliği 
onu bir masal kahramanına dönüştürmüştür. Onu anlamak ve an-
latmak ancak evliya menkıbelerinde anlatılan hikâyelerin gizemi 
içinde mümkün olabilir.
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Hem entelektüel hem gönül adamı
Tanpınar, yazısında bu genel girişten sonra Yunus’un özel-

likle Risalet’ün-Nushiye isimli eserine dikkat çeker. Malum, bu eser 
Yunus’un bilgelik yanının gösteren bir kitaptır. Tanpınar, bu eserde 
ele alınan konulardan ve Yunus’un onlara yaklaşımından hareketle 
bu eseri “zamanın bütün ilimleriyle beslenmiş gerçekten müstesna 
bir zekâyı, üstün bir entellektüaliteyi göster”en bir eser olarak ni-
teler. (Tanpınar, 1968: 141)

Fakat Yunus, sadece bundan ibaret değildir. O, zamanın bir 
bilgesi olmakla birlikte bir “kalp adamı”dır. (Tanpınar, 1968: 141) 
İnsanlarla derin yakınlığı ve onlar üzerindeki tesiri bu özelliği do-
layısıyladır. O gurbet, aşk, yalnızlık gibi bütün insani ve derin duy-
guları hem dilimize hem de ruhumuza aşılayan bir isimdir.

Osmanlı’yı kuran ruh
Tanpınar’ın yazısında dikkat çektiği bir durum da Yunus’un şi-

iriyle devri arasında kurduğu münasebettir. “Moğol istilasının kan 
ve ateş çağında” Yunus’un insanları “rahmani ümit kapısına çağı-
ran şiirleri”ni bir ihtiyaç olarak gören Tanpınar, Yunus’u Osman-
lıyı kuran ruh olarak niteler.

“Bir ben vardır bende benden içre, diyerek bizi maddemizin 
ötesinde ve onun dayandığı bütün bir âlemi açan bu şairi, iki insa-
nın arasında mütalaa etmek daima faydalıdır. İkincisi ile olan mü-
nasebeti ise asıl aksiyonudur. Ben Orhan Gazi’yi ve onunla bera-
ber ikinci imparatorluğu kurmağa çalışanların hiçbirini Yunus’tan 
ayıramadım. Ne zaman Orhan Gazi’nin çehresine biraz eğilsem, 
orada Yunus Divanı’ndan aksetmiş çizgiler görürüm ve bütün bu 
fütuhatların arasında bu ruh kasırgası ile Türkçe’de doğan yapıcı 
değerler dünyasını selamlarım.” (Tanpınar, 1968: 142)
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Beşşehir’de Yunus Emre
Tanpınar’ın Yunus değerlendirmeleri Mevlâna’nın anlatıldığı 

bölümde yer alır. Burada asıl konu Konya ve Mevlâna’dır ama Yu-
nus olmadan bu anlatım eksik kalacaktır. Zira; Yunus da Mevlâna 
gibi Moğol kasırgasının darmadağın ettiği “Anadolu’da bir bahar 
rüzgârı gibi dalgalanan sesin sahibidir.” (Tanpınar, 2001: 153)

Tanpınar, bu yazısında bu iki büyük mana eri ararsında muka-
yeseler de yapar. Aralarındaki benzer ve farklı noktalara işaret eder. 
Ona göre Yunus da “Mevlâna’nın söylediği sözleri söylemektedir. 
O da aşk adamıdır. Ama biri Farsça’nın diğeri Türkçenin saltana-
tını kurar. Yine ölüm fikri ikinde farklılık gösterir. Ölüm, Yunus’ta 
daha fazla yer tutar. Fakat ölüme yenilmiş değildir. “Hakikatte ölüm 
ağacı Yunus’ta sonsuz oluşun çıkrığıdır. O da Mevlâna gibi insanı 
içinden görür.” (Tanpınar, 2001: 153)

Tanpınar, daha sonra sözü Mevlâna-Yunus Emre münasebe-
tine getirir. Bu, elbette boşuna değildir. Zira Konya merkezinde 
neşvünema bulan bu ses, bu haritanın dışına çıkmalıdır ki bütün 
Anadolu’ya hatta bütün dünyaya yayılsın. Çünkü Mevlâna gezgin 
bir şair değildir. Bu nasip Yunus Emre’nin olur. Bir Mevlâna mu-
hibbi hatta müridi olarak Yunus Emre, onun sevgi ve hoşgörü te-
malı anlayışını benimser ve diyar diyar gezdiği her coğrafyaya ulaştı-
rır. Bu iki büyük aşk adamı arasında elbette dil, söyleyiş farklılıkları 
vardır ama ikisinin de terennüm ettiği lisan aşkın lisanıdır. Mevlâna 
nasıl Selçuklu kışında açan bir kardelen ise, Yunus ta Osmanlı ilk-
baharında açan bir sarı çiğdemdir. İkisi de çiçektir. Sadece açtıkları 
topraklar, adları ve renkleri farklıdır.

Mevlana Yunus buluşması
Tanpınar, bu iki ruh kahramanının buluşmalarından da söz 

eder. “Divanına bakılırsa Yunus, Mevlâna ile buluşmuş, meclisine 
ve semaına girmiştir.” diyen Tanpınar, sözü o meşhur rivayete de 
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getirir. Bu rivayete göre Yunus, Mesnevi’yi okuyunca “Hazret, güzel 
söylemişsin ama, sözü biraz uzatmışsın. Ben olsam “Ete kemiğe bü-
ründüm/Yunus diye göründüm” der, keserdim, demiş.”(Tanpınar, 
2001: 154)

Tanpınar, bu menkıbenin Yunus’a ait olduğundan emin de-
ğildir ama güzel bulur. Fakat bir itirazı vardır. Bu menkıbe, hikâye 
basitleştirmekten hoşlanan Bektaşi zihniyetinin eseridir. Çünkü 
Mevlâna’nın Vahdet-i vücut felsefesi bu kadar kısa anlatılamaz. 
(Tanpınar, 2001: 154)

Diğer eserlerinde Yunus Emre
Tanpınar’ın Yunus’a atıfta bulunduğu bir diğer seri ise “Ma-

hur Beste”dir. Malum, Tanpınar da Yahya Kemal’in “Türk Müslü-
manlığı” fikrini benimseyenler arasındadır. İşte romanda bı fikir 
işlenirken karşımıza Şeyh Galip’le birlikte Yunus Emre adı da çı-
kar. Roman kahramanı Arabistan’la Türkiye’yi Müslümanlık an-
layışlarını karşılaştırırken şöyle demektedir: “Din, akide hepsi bu 
hayatta şekil alıyor, değişiyor. Arabistan’da ramazan geceleri mina-
relerde söylenen naatları dinlerken Peygamber’in bile bizimkinden 
ayrı olduğunu sandım. Düşün bir kere Yunus’ta yahut Şeyh Ga-
lip’teki Muhammed’i…Bizim ruhaniyetimiz, nuraniyetimiz bize 
aittir.” (Tanpınar, 2001: 91) Buradan çıkarılacak sonuç, konu ile il-
gili bir makalesi de bulunan Cafer Gariper’in de belirttiği gibi “Yu-
nus Emre’nin Türk halkına has inanç algısını kuran ve şekillendi-
ren sanatkârlardan biri olarak” görülmesidir. (Gariper, 2013:109)

“Huzur” da Yunus’un adının anıldığı romanlarımdan bir di-
ğerdir. (Tanpınar, 1949:44) Tanpınar, Yunus’a üç kez atıfta bulun-
duğu bu eserinde de Yunus, yine Cafer Gariper’in de belirttiği gibi 
“Türk milletinin temel özelliklerini bünyesinde toplayan (…) Türk 
medeniyetini ve sanatını temsil eden bir sanatkâr” gözüyle değer-
lendirir. ((Gariper, 2013:110) “Sahnenin Dışındakiler” romanında 
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da “Dertli Dolap” ilahisinden hareketle bir Yunus Emre yorumu 
yapılarak Yunus Emre’nin milletimizin manevi zenginliğini ve de-
rinliğini dile getiren biri olduğu belirtilir. (Tanpınar, 1990: 70)

Türkçe’nin en büyük şairi
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yunus’a bir şair sıfatıyla yaklaştığı için 

onun dil özelliklerine de temas eder. Yunus, ona göre bu anlamda 
“çok büyük bir şair”dir. Bu büyüklüğü, onun Türkçe’yi kullanma 
gücünden gelmektedir. “Türkçe’nin en büyük şairi bir bakıma Yu-
nus, daha doğrusu Yunus Divanı’dır.” şeklinde ders notlarında yer 
alan cümlesi çerçevesinde Tanpınar’ın Yunus’u önemli klasik şair-
lerimizden biri olarak değerlendirdiği görülür. (Tanpınar, 2002: 
261) Bu değerlendirmeyi yaparken onu Fuzuli, Şeyh Galip gibi şa-
irlerle de karşılaştırarak şu hükme varır: Necati, Fuzuli, Baki, Na-
ili, Nedim ve Şeyh Galip Türk şiirinin kurucu büyük ustalarıdır. 
Fakat sade Türkçe’ye bağlılık bakımından konuya yaklaşıldığında 
Yunus Emre’nin onlardan ilerde olduğu görülür. İşte Yunus’un dil-
deki bu tavrı, halka daha yakın olmasını sağlamıştır. Kendisi bu yö-
nüyle Dante’ye benzemektedir. Tanpınar’ın ders notlarında yer alan 
şu cümlelerde işte bu durum dile getirilir: “ Büyük şair, kendisin-
den evvelkini silen adamdır. Yunus ile yürüyen birkaç Yunus daha 
vardır. Bu kategride bir şair, kitlenin malıdır. Hareket, halka doğ-
rudur. Ve ses, halkın içindedir. Yunus, tasavvuf ve İslam kültürün-
den halka gider. Yunus, halkın konuştuğu dili tanzim eden adam-
dır. Dante de Yunus gibidir. O da antik Latin dili ve kültüründen 
halka gider.” (Tanpınar, 2002: 114-115)

Bütün bu değerlendirmelerden çıkan sonuç ise şudur: Tan-
pınar, Yunus’a içerden bir bakışla eğilebilmenin imkânlarına sahip 
olmadığı için ona sadece sanatkâr bakışıyla yaşamaktadır. Bu yak-
laşım ise Yunus’u Türkçe’yi kuran, onu şiir dili haline getiren bir 
şair sıfatıyla değerlendirme sonucunu doğurmaktadır. Tanpnar’ın 
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vurguladığı bir başka husus ise Yunus’un halka gidişi ve Türk mil-
letinin kültür ve medeniyetinin en sembol şahsiyetlerinden biri 
oluşudur. Yunus bu anlamda bizim aynı zamanda manevi dünya-
mızın mimarıdır. Tanpınar gibi bir kültür adamının bu değerlen-
dirmeleri elbette önemlidir. Dolayısıyla onu da Yunus muhipleri 
arasına anmak gerekecektir.
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aHMeT HaMdİ TanPınar karşıSında 
MeHMeT kaPlan* 1

Nuray Alper** 2

Öz

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yalnızca ülkemiz sınırları içinde 
değil, dış dünyada da tanınıp okunmasındaki en büyük pay kuş-
kusuz öğrencisi Mehmet Kaplan’a aittir. Bu sebeple Kaplan’ın 
Tanpınar’ı konumlandırışı, ona yaklaşımı ve değerlendirmeleri 
özel bir önem arz etmektedir. Tanpınar ile uzun zamanlar bir 
arada bulunmuş, onunla fikrî ve edebî istişareler yapmış ve kırk 
beş yıllık yazı hayatının önemli bir bölümünü Tanpınar’ın ro-
man, şiir ve hikâye tahlillerine ayırmış olan Mehmet Kaplan’ın 
hocasından hangi noktalarda etkilendiği kuşkusuz önemlidir. Fa-
kat Kaplan’ın Tanpınar’dan felsefî ve edebî bazı noktalarda ya-
şadığı ayrılıklar da aynı cihetten önem arz etmekte ve üzerinde 
durulmayı gerektirmektedir.

* Bu makalede büyük oranda TOBB Yeni Türk Edebiyatı bölümünde ger-
çekleştirdiğim “Bir Deneme Yazarı Olarak Mehmet Kaplan ve Düşünce 
Dünyası” adlı yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır.

** Yazar, şair. E-posta: nurayalper1983@gmail.com
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“Bir Deneme Yazarı Olarak Mehmet Kaplan ve Düşünce 
Dünyası” adlı tez çalışmamız esnasında bu iki büyük hoca ara-
sındaki bazı temel farklılıklar dikkatimizi çekmekten geri kalma-
mıştır. Bu ayrılığın temelini de Alain ve Bergson’a dayalı düşünce 
farklılıkları ile edebî eseri izah ederken kullanılan yöntem fark-
lılıkları oluşturmaktadır. Ancak ömrünün sonuna kadar Alain 
merkezli bir bakış açısı oluşturmakla birlikte, 1960 ortalarından 
itibaren Mehmet Kaplan’ın Alain’den kademe kademe uzaklaş-
tığına ve 1980’lere gelindiğinde Bergsonizmi de içine alan pek 
çok fikir hareketinin incelenmesi gerektiğini ifade ettiğine şahit 
olunmaktadır. Mehmet Kaplan’ın düşünce dünyasında ikinci bir 
aşama teşkil eden bu döneminde, hocası Tanpınar’ın üzerine daha 
yoğun bir dikkatle eğildiği bilinmektedir. Bütün bunlardan ha-
reketle M. Kaplan’ın Tanpınar çalışmalarını vefatından ziyade, 
bu yeni dönemiyle izah daha isabetli olacaktır.

İlk Yaklaşım; Görünenin Ardında Kalan Bir Eleştiri 
Okuması

Bir sanatkârın mektup ve günlüklerinin araştırma alanına 
dâhil edilmesini edebiyatın riskli bölgesi içerisinde gören ve 
“mahremiyete hürmetsizlik” olarak yorumlayan araştırmacıların 
sayısı oldukça fazladır. Bu yaklaşım topluma mâl olmuş öncüle-
rin sahneye yansıttığı ile iktifa edilmesi noktasında ısrar göste-
rir. Etik manada tartışmaya açık görünen mesele, mevcudiyetini 
yazı ile ortaya koyan ve imha edilmeyen bir duygu ve düşünce-
nin neden belge olarak kullanılmaması gerektiği sorusuna da ce-
vap aramalıdır. Edebiyatın önemli bir türü olarak gittikçe daha 
yüksek bir alakayla takip edilen günlük, mektup ve dahi hatı-
ralar, “yazın”ın merkezinde duran fikir adamı ve sanatkârların 
tarihini, psikolojisini, hadiselere ve kişilere hakiki yaklaşımını 
anlama hususunda birer yardımcı vazifesi üstlenmektedirler. 
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Nitekim Mehmet Kaplan’ın 1940’lı yılların ilk yarısını ihtiva 
eden mektup ve günlükleri de pek çok sanatkâra bakışı gibi ho-
cası Ahmet Hamdi Tanpınar’ı nasıl değerlendirdiği konusunda 
önemli emareler içermektedir.

Yazı hayatının başında, yani 1940’larda Mehmet Kaplan’ın 
hocasına karşı edebî noktada daha ihtiyatlı ve eleştirel bir tutum 
içinde olduğu, onun fakülteden arkadaşı olan Âli Ölmezoğlu’na 
yazdığı mektuplar üzerinden takip edilmektedir. Mehmet Kap-
lan alenen kaleme aldığı metinlerde değilse de özellikle günlük 
ve mektuplarında zaman zaman “üslupçu” bir sanatkâr oldu-
ğunu vurguladığı ve üslupçu tutumu sebebiyle iyi bir hikâyeci 
olamayacağını düşündüğü Tanpınar’ı eleştirir (t.y., 194). Asis-
tanlığı sırasında da Mehmet Kaplan’ın hocasıyla zıt istikamette 
bir yazma tutumu içerisinde bulunduğu fark edilmektedir. Dü-
şünür, Tanpınar’ın üslûbu ile kendi tutumu arasındaki farklı-
lığı 29 Ağustos 1953 tarihli hatırasında şu sözlerle nakletmek-
tedir (t.y., 234):

“Ben açıklığı, kısalığı, tekniği seviyorum. Bu acaba sanatkâr 
olmayışımdan mı ileri geliyor? Belki. Hamdi Bey kendiliğinden 
imajlar bulur, bol teşbihlerle konuşur, ben daha ziyade hülasa 
eder, prensibi yakalamaya çalışırım. Bu tehlikeli bir şey.”

Bununla birlikte, Tanpınar’ın şiirlerinin incelendiği Tanpınar’ın 
Şiir Dünyası adlı eserinde de o, nesrine şiir duygusu karıştırdığı 
için eleştirilmektedir (1982, 57):

“Fakat Tanpınar, insan hayatında “rüya”nın ve “güzellik duygusu”nun 
mühim bir yer tuttuğuna inandığı için nesirlerine de şiir duygusunu 
karıştırmış, yalnız “kapalı âlemler olmasını istediği” şiirlerine dış ha-
yatın ve toplumun günlük hadiselerini sokmamıştır.”

Tenkit, merkeze alınan sanatkârın fikirlerinin şerh edil-
mesi hususunda bir dikkat geliştirdiği kadar, tenkitçinin de 
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edebî görüşünü ortaya koymaktadır. Mevcut örnekte dikkati 
çeken ilk husus da Mehmet Kaplan’ın nesri şiirsellikten ayıran 
ve bir düşünce evreni üzerine inşa eden tutumunun öne çık-
masıdır. Nitekim düşünürün “mürşit” dediği Alain de nesre 
duyguyu karıştırmayan, ona bütünüyle fikir zaviyesinden ba-
kan ve nesirde gerçekliği önceleyen bir yaklaşım içerisinde-
dir. Kaplan’ın henüz üniversite yıllarında okumaya başladığı 
ve bir ömür tesirini taşıyacağı Alain’den aldığı edinimlere ba-
kıldığında, “her zaman değilse bile, çoğu zaman akıl, mantık, 
hakikat aranır (2014, 101)” dediği nesri ses ve ahenk öğelerin-
den soyutlayarak fikri ve mesajı olan bir konuma yerleştirmeyi 
de öğrendiği fark edilmektedir. Edebiyat Üstüne Söyleşiler’i-
nin “Düzyazı ile Şiir” adlı metninde Alain’in işaret ettiği hu-
suslar Kaplan’ın yazı hayatı boyunca savunacağı görüşlerle pa-
ralellik teşkil etmektedir (1985, 68):

Düzyası (nesir), şiir değildir. “Düzyazı şiirden daha az ritim, daha 
az imge, daha az güç taşır,” demek istemiyorum bununla. Düzyazının 
şiire özgü her şeyi atarak, iterek oluştuğunu söylemek istiyorum. Düz-
yazının şiirsel hiçbir yanı bulunmadığını söylemek istiyorum. Bilin-
diği gibi, zamanın yasalarına bağlıdır şiir. Okunmaktan çok işitilmek 
için vardır. Şiirde ölçü, ahenk, sözcüklerin içine yerleştiği boş biçim-
leri önceden belirler. (…) Gerçek düzyazı ise tam tersine gözlerle okun-
mak zorundadır. Çünkü ölçüyü aşmakla yetinmez düzyazı, onu iter 
aynı zamanda. Böylece hem şiire, hem de belâgâte karşı koymuş olur.

İlgili yazısında Alain düzyazıyı teşkil eden bu ilkelerin gizli 
olduğunu ifade ederek, pek çok yazarda sözsel hareketlerin ve 
şiirsel özelliklerin ağır bastığını vurgular. Bu hassa ise metinde 
düzyazının çok genç olmasına bağlanır. Pek çokları için edebî 
bir gösterge olan “şiirsel unsurların düzyazıya karışmış olması” 
Alain’in perspektifinden “düzyazının arınmamış, ayıklanmamış 
olduğunu gösteren bir zaaf belirtisi” olarak yorumlanır (1985, 68).



a h m e t  h a m d i  ta n p ı n a r  k a r ş ı S ı n d a  m e h m e t  k a p l a n

383

Kaplan’ın Tanpınar’ın nesrini, Tanpınar’ın Şiir Dünyası’nda 
eleştirdiği ikinci husus da şairin şiirlerine dış hayatın ve toplu-
mun günlük hadiselerini sokmamasıdır. Buradan hareketle dü-
şünürün şiiri toplumun sesine, günlük hayata, sokağa açılan bir 
kapı olarak değerlendirdiği yönünde bir saptama yapmak aykırı 
bir yorum olmayacaktır. Nitekim Kaplan, Cumhuriyet devri ede-
biyatının şiirde ve nesirde en kuvvetli cereyanını da, ferdî ve sos-
yal realizmde bularak gözle görülen, elle tutulan varlıkların başlı 
başına bir değer ifade ettiğini dillendirir (2018, 227). Bu ifadeler 
sanat ve sanat eserinde gerçekçi bir tutumu önemseyen Kaplan’ın, 
bilhassa sezginin hükümran olduğu bir dönemde akılcılığa ver-
diği ehemmiyeti ortaya koyar. Mehmet Kaplan’ın öğrencilik yıl-
larından başlayarak özellikle asistanlığı döneminde daha nesnel 
ve somut bir edebiyat tutumuna taraftar olduğu gözlenmektedir.

Bütün bunlardan hareketle Kaplan ile hocası Tanpınar ara-
sındaki en temel farkın akılcılık-sezgicilik karşıtlığına dayalı Berg-
soncu bakış açısında ortaya çıkmakta olduğu müşahede edilmek-
tedir. Fakülte ikinci sınıfta iken kendisini dirilttiğini söylediği 
Alain okumalarına başlayan Mehmet Kaplan, Tanpınar’a asis-
tan olduğu sırada, çoktan onun fikir dünyasına nüfuz ettiğinin 
farkındaydı. Alain’in irade ve harekete dayalı, insan aklını ve dü-
şüncesini somut ve soyut bütün unsurların üzerinde tutan yakla-
şımı, Bergson felsefesi ile tezat teşkil etmekteydi. Henri Bergson’ın 
yaklaşımı ise hayatın belli hâller içinde ve belli şeylere müessir 
olmak üzere yarattığı bir düşüncenin, içinden çıktığı yahut par-
çasını teşkil ettiği hayatı kucaklayamayacağını ifade yönündeydi 
(2017, 66). Alain’in büyük ölçüde irade ve düşüncenin disiplin 
altına alınması üzerine yoğunlaşan metinlerinde “insanoğlu elin-
dekilerin tümünü, hatta kendi varlığını bile güdümlü bir çaba sa-
yesinde kazanmıştır (1962, 163)” fikrinin derinleştirilmesi akla 
verilen ehemmiyeti ortaya çıkarmaktadır. Nitekim dinin yerine 
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düşünceyi ve insan iradesini koyan Alain’in iradeyi bütün kuv-
vetlerin üzerinde tuttuğu gözlemlenir. Düşüncenin gözlem, mu-
hakeme ve deneme yolu ile gerçeğe ulaştığını (2001, 186) her fır-
satta vurgulayan Alain aklın kabullenmediği hiçbir şeye inanmaz 
ve onu kendi gerçekliği ile yan yana koymaz. Dinin getirdiği dü-
şünülen mucizeleri kişinin algısı ile ilişkilendirir. Ona göre muci-
zeler ya bir algının eseridir yahut bilimsel izahları vardır. Kaplan 
da insanın yazı, renk, taş, ses vasıtasıyla kendini geliştirdiği gibi, 
cemiyet ve topluluk içinde nizam ve “şekil” yaratmak suretiyle 
kendini ortaya koyduğunu ve kendiliğinden olmayan, “irade ve 
akıl vasıtasıyla yapılan her şeyin bir sanat olduğunu” ifade eder 
(t.y., 176). Âli’ye Mektuplar’da yer bulan bu ifadelerden anlaşıl-
maktadır ki Kaplan için de tıpkı Alain gibi, sanat ve sanat eseri 
vahyin ve sezginin değil, aklın ve iradenin hâkimiyetini kabul 
eden bir mertebede durmaktadır. Sanatta akıl, mantık ve muha-
keme ilhamın anlık pırıltılarının önüne geçmektedir. İşte, Meh-
met Kaplan da Alain’in aklı ve düşünceyi önceleyen, nesri fikrin 
izahı gören tutumundan etkiler taşımaktadır.

Özet olarak Kaplan’ın, Bergsonizmin bir fikir ve sanat mo-
dasına dönüştüğü 1940’larda hocasından ve dönemin diğer dü-
şünürlerinden ayrılarak pozitivist bir felsefeci olan Alain’i ken-
dine model aldığı görülmektedir. Dolayısıyla bu durum onda, 
Tanpınar’ın ve pek çok çağdaşının içinde bulunduğu hareketlere 
karşı mesafeye neden olmaktadır. Alain’in Türkçe’ye tercüme edi-
len sanat ve felsefe içerikli tüm eserlerini okuduğumuzda karşı-
laştığımız bir durum daha var ki kendisi Tanrı inancını yitirmiş 
ve dolayısıyla metafiziği reddeden bir filozoftur. Alain’i, etkilen-
diği isimlerden okuduğu eserlere kadar modelleyen Kaplan’ın bu 
noktada da –günlük ve mektuplarından yola çıkarak- zaman za-
man filozofun etkisinde kaldığı, arka planda adeta bir çıkmaz 
ve arada kalmışlık hâli taşıdığı görülmektedir. Elbette bu husus 
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makalenin sınırlarına hapsedilmeyecek kadar derindir ancak hiç-
bir şekilde dillendirilmeyen mesele burada bir değini gerektir-
mektedir. Tanpınar’ın bu kadar yanında olan, onu içselleştiren 
bir anlayışın arka planda yaşadığı felsefî ve edebî anlayış farklı-
lığı oldukça dikkat çekicidir. Alain etkisinin çok yoğun hissedil-
diği bu ilk döneminde Kaplan’ın Tanpınar’ı özelde eleştirmek 
dışında, Peyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek, Abdülhak Şinasi 
Hisar, Mustafa Şekip Tunç gibi Bergson tesiri taşıyan düşünür 
ve sanatkârlar üzerinde yazmadığı, adeta bir direniş içerisinde ol-
duğu görülmektedir. Hocası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur 
adlı romanı üzerine uzun yıllar yazmamış olmasının nedeni de 
bu direnişle izah edilebilir. Huzur kitabının Türk Dili ve Edebi-
yat dergisindeki ilk incelenmesi 1962 yılına tekabül etmektedir.

Kaplan’ın hocası Tanpınar’ın dağınıklığından da mustarip 
olduğunu vurguladığı Âli’ye Mektuplar’da ve Tanpınar’ın Şiir 
Dünyası’nda yaptığı tespitlerin ve Tanpınar’a karşı sergilediği 
eleştirilerin doğruluğu tartışılmakla birlikte ilerde Tanpınar’ın 
hikâyeciliğini çok beğenen yazılar da kaleme aldığı bilinmekte-
dir. Düşünürün Tanpınar’ın mensubu bulunduğu edebî ve fikrî 
hareketlerine karşı yaşadığı kırılmanın ilk adımları ise İstanbul 
Sanat ve Edebiyat dergisinde görülmektedir.

İstanbul Sanat ve Edebiyat Dergisi ile Yaşanan İlk 
Kırılma; Mehmet Kaplan’ın Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
Karşısındaki İkinci Evresi

Hiçbir fikir ve sanat adamı yoktur ki felsefesinde kırılma, 
değişim yahut dönüşüm diyebileceğimiz evreler yaşamasın. Hiç-
bir görüş ve yöntem de yoktur ki tekâmül sürecini içine alma-
sın. Ülkemizdeki akademik çalışmaların büyük çoğunluğu bir 
sanatkâr ya da düşünürü tek bir görüşe hasretmektedir. Oysa 
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ilgili isim kronolojik bir okumaya tâbi tutulduğunda görülecek-
tir ki, sanatkâr ile ilişkilendirilen o fikir hareketi aslında bir aşa-
mayı ifade etmektedir. Kaplan’ın kırk beş senelik yazı hayatı da 
bu kırılma ve tekâmül süreçlerinin önemli bir örneğini teşkil et-
mektedir. 1950’lerin ortalarından itibaren karşı çıktığı ya da ses-
siz kalarak onaylamadığını izah ettiği pek çok fikir ve harekete 
karşı Mehmet Kaplan’ı daha esnek bir tavır içinde görmekteyiz.

1953 yılının ortalarından sonra Kaplan, yöneticisi olduğu 
İstanbul Sanat ve Edebiyat dergisi ile birlikte, yeni açılımlar için-
dedir. 1940’ların başından dergi sürecine kadar Alain dışında 
çok fazla dışarı açılmamış olan düşünürün dergi içinde Alman 
filozof ve psikiyatrist Karl Jaspers’ten ve parapsikoloji ve mistik 
felsefenin önemli bir ismi durumundaki Aldous Huxley’den 
tercümeler yaptığı görülür. Derginin, Ağustos 1954 tarihli sayı-
sında Karl Jaspers’ten çeviri yapan Kaplan, psikiyatriden ikinci 
önemli çevirisini Haziran 1955 tarihli sayıda “Bilinenden Öte-
lere” adıyla gerçekleştirir. Bir roman, deneme ve biyografi yazarı 
olan André Maurois’ten yapılan “Yazar ve Okuyucuları” adlı de-
neme derginin Ocak 1955 tarihli nüshasında yer alırken, Nuri 
Hisar adıyla dergiye kazandırılan bir diğer tercüme Nicolas Ber-
diaeff adıyla karşımıza çıkar. Kaplan’ın Gandhi’den de çeviriler 
yaptığı İstanbul Sanat ve Edebiyat’ın Eylül 1955 tarihli sayısında 
Aldous Huxley’den “Sanat ve Din” çevirisinin yer alması ise ol-
dukça dikkat çekicidir. Görülmektedir ki Kaplan, dergi içinde 
Alain üzerindeki ısrarını kısmen terk etmiş, daha yeni filozoflara 
açılmaya başlamıştır. Onun adeta bir yenilenme sürecine girdiği 
ve Alain dışında daha yeni isimlere açıldığı sürrealist ve egzis-
yansiyalist unsurlarla beslenen içeriklerle de ortaya çıkmaktadır.

O zamana kadar daima Alain gibi aklı önceleyen ve aklın 
hâkimiyetine inanan Kaplan, 1954 yılında “Açık ve Kapalı Şiir” 
adlı metninde açık ve kapalı şiirin tanımını yaparak son asır 
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psikolojisi ve felsefesinin, akıl ve şuurun değerlerini hayli sarstı-
ğını (1954, 5-6) belirtir. “Derin gerçeğin akıl ile değil sezgi ile 
hayal ile başkalarına nakli imkânsız ferdi tecrübe ile bilinebile-
ceği iddialarının ileri sürüldüğünü” ve günlük dilin aldatıcılığı ve 
basitliği üzerinde durulduğunu” ifade eden düşünür, metne dek 
üzerinde ısrarla durduğu pek çok fikri burada çağın konseptin-
den süzen yepyeni bir tavır içindedir. Yine bu sürece kadar “sabit 
şekle”, gerçekçiliğe ve sıkı nizama ehemmiyet veren, daima sarsıl-
maz ve değişmez gerçekliğe vurgu yapan bir Mehmet Kaplan ile 
karşılaşılmaktaydı. Ancak Ekim 1955’te yayımlanan “Bozma ve 
Değiştirme” adlı deneme gerçeğin kişinin algısına göre değişim 
göstereceğinin anlatılması, bu açıdan görecenin öne çıkarılması 
bakımından mühimdir. Bu metin Kaplan’ın yaşadığı kırılmanın 
en somut bir örneklerinden biridir. Şevket Arı’nın tanıttığı köylü 
ile Mahmut Makal’ın “Bizim Köy” ü arasındaki farka dikkat çe-
kilen yazıda “gerçekçi” olarak tanımlanan bu iki yazarın ayrı mi-
zaca, ayrı kültüre, ayrı tecrübelere, duygu ve ideallere sahip ayrı 
iki kişi olmasının, “köy”ün yansıtılmasında da bir farklılığa ne-
den olduğu söylenir.

Bütün bunların yanında derginin kapak resimleri ve sayfa 
aralarında yer alan görsellerde Picasso gibi kübist ressamlarla be-
raber, Rodin, Hans Baldung, Ingres, Cranach, Rubens, Botticelli 
gibi modern ressamların resimlerinin de sık sık kullanıldığı dik-
kat çekmektedir. Van Gogh tablolarının çokça kullanıldığı dergi 
sayfaları Van Gogh, Ingres, Rodin’in görsellerini tanıtmakla bir-
likte, onların hayat hikâyelerini ve sanat anlayışlarını ihtiva eden 
yazılara da yer verir. Gerçeğin değiştirip dönüştürüldüğü modern 
ve figüratif resimlerin yer aldığı dergi sayfaları, biçim ve içeriği 
ile bütünlük arz etmektedir. Bu detaylar, o güne dek realist bir 
sanat tutumu ile karşımıza çıkan Kaplan için yeni bir yazı dö-
nemini imler. Düşünürün gerçeküstücülük ve varoluşçuluk gibi 
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felsefelere ilgi duymaya başladığı, şimdiye kadar haklarında hiç 
yazmadığı düşünür ve sanat eserlerini yazması üzerinden ken-
dini ortaya koymaktadır. Buradan hareketle memleketin hemen 
her alanda tesiri altında kaldığı Batılılaşma fikrine alternatif ge-
tirmeye çalışan İstanbul Sanat ve Edebiyat’ın Kaplan için de bir 
kırılmayı işaret ettiği söylenebilir.

Mehmet Kaplan eşiğinde durduğu tavır değişikliğini daha 
önce hakkında yazmadığı şair ve yazarlar üzerine tahliller ka-
leme almasıyla da gösterir. Onun, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
“Yaz Yağmuru” ile birlikte, şiirlerinde kapalı bir tutumu benim-
seyen Asaf Halet üzerine bir yazı yazdığı da görülür. Yine, daha 
önce hakkında hiç yazmadığı Abdülhak Şinasi Hisar’ın eserleri 
üzerine iki makale kaleme alması bu tekâmülün büyüklüğünü 
izah etmektedir. Kaplan’ın İstanbul Sanat ve Kültür dergisinde 
kaleme aldığı Ekim 1955 tarihli metninde o döneme dek ses-
siz bir tavırla takip ettiği sanatkârın Fahim Bey ve Biz adlı eseri 
üzerine yazdığı görülür (1955, s. 7-9). 1963’de Çağrı dergisinde 
yayımlanan yazısında da sanatkârın, hatıraları vasıtasıyla yaşa-
dığı hayatı ve çevresini bir sanat eseri gibi zevkle seyretmesini ve 
onun sırlarını yakalamasını bilen nadir Türk yazarlarından birisi 
olduğunu söyleyerek aleladeye alışıldığı için kendilerine bu üs-
lubun süslü geldiğini, aslında bin bir rengi ve şekli bulunan ha-
yata uygun üslûbun da gazete üslubu değil bu üslup olduğunu 
ifade eder (Kaplan 1963, 1-2). Aslında bu, Kaplan’ın şimdiye 
kadar savunduğu tutumu sorguladığını izhar eden bir itiraftır. 
1940’larda Abdülhak Şinasi Hisar’dan neredeyse hiç söz etme-
yen Kaplan’ın 1953’ten itibaren sanatkârın eserleri üzerinde dur-
makla birlikte daha önce mektup ve günlüklerinde eleştirdiği 
üslûbu methettiği görülür. Düşünürün dergide Sait Faik, Orhan 
Veli gibi sanatkârların gerçeküstücü eserleri hakkında de metinler 
kaleme aldığı fark edilir. Kendinden önceki dönemlerin sanatçı 
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ve düşünürleri dışında dönem içinde yaşayan pek çok sanatkâr 
ve düşünür üzerine incelemesi bulunan Kaplan İstanbul Sanat 
ve Edebiyat’tan önce Peyami Safa’nın dinî ve hissi metinlerinde 
hassasiyetle kaleme aldığı meselelere temas etmez. O, daha çok 
gerçekçi ve güncel meseleler üzerinde durmayı tercih eder ancak 
dergi sayfalarında Safa’nın Doğu batı sentezi önerisine girme ih-
tiyacı hisseder. Yani Tanpınar’ın mensubu bulunduğu fikir ha-
reketleri karşısında daha ılımlı, daha esnek bir Mehmet Kaplan 
gerçeğini karşımıza çıkarır. Onun yaşadığı bu ince değişimin so-
mut adımlarını Şiir Tahlilleri I ve Şiir Tahlilleri II arasında da 
görmek mümkündür.

Şiir tahlilleri I’de fikir dünyasına daha yakın şiirleri seçen ve 
seçtiği şiirlere daha tarihi ve sosyolojik zaviyeden bakan Mehmet 
Kaplan, Şiir Tahlilleri II’de gerçeküstücü eserleri merkeze alır; 
şuuraltına iner ve psikoloji temelli incelemeler yapar.

Mehmet Kaplan’ın Türk Edebiyatı’nın Ocak 1972 tarihli 
sayısında Tanpınar için kullandığı ifadeler gelinen noktada dik-
kat çekici ve önemlidir (2014, 83-84):

Tanpınar ile beraber ve Tanpınar’dan sonra, son çağ Türk edebi-
yatı tarlasını süren biri olarak tam bir inançla diyebilirim ki, geniş 
kültüre sahip Halit Ziya Uşaklıgil, Halide Edib Adıvar, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu, hatta hocası Yahya Kemal Beyatlı dâhil, Tanpınar 
kadar çok okumuş, okuduklarını şahsiyetine sindirmiş başka bir Türk 
edebiyatçısı yoktur.

Bununla birlikte Tanpınar’ın vefatından sonra, 1930’lu yıl-
lardan 1960 başlarına kadar onun çeşitli gazete ve dergilerde ya-
yımlanmış denemelerinden derlenen Yaşadığım Gibi adlı ese-
rine “Tanpınar’ın Denemeleri Hakkında Birkaç Söz” başlıklı bir 
takdim yazısı koyan Mehmet Kaplan “Derin bir tabiat ve gü-
zellik duygusu, zengin bir muhayyile, geniş bir kültür ve duygu 
ve düşüncelerini san’atkârâne bir şekilde ifade etme gücü… İşte 
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Tanpınar’ı Cumhuriyet devrinin en kudretli yazarlarından biri 
haline getiren bu müstesna kabiliyetlerin terkibidir.(…) Tanpı-
nar, Türk edebiyatının en büyük denemecilerinden biridir.” de-
mektedir (2017, 11-12).

Görülmektedir ki Mehmet Kaplan’ın Tanpınar karşısındaki 
duruşu, onun fikir aşamaları ile birlikte tekâmül göstermektedir. 
Düşünürün bulunduğu ortamlarla ve okumalarla gelişim ve deği-
şim ihtiva eden felsefesi onun edebî eşiklerini de ortaya koymak-
tadır. Nitekim Mehmet Kaplan’ın hocası Tanpınar’ın “Bursa’da 
Zaman” şiiri üzerine dört ayrı değerlendirme kaleme aldığı göz 
önünde bulundurulduğunda bu tasnifin önemi daha net görünür.

Bursa’da Zaman Şiirini Kaplan’ın Tarihî Eşiklerinden 
Okumak

Mehmet Kaplan, 1944’te İstanbul dergisinde yayınlanan 
“Bursa’da Zaman Şiiri Hakkında” adlı metninde (2014, 77-83), 
Bergson’un zaman kavramı üzerinde durarak, zamanın Türk 
edebiyatında felsefî manada bu kadar derin algılanabilmesi için 
Tanpınar’ı beklemek gerektiğine dikkat çeker. “Bursa’da Zaman” 
değerlendirmesini zaman estetiği üzerinden ilerleten düşünür, 
Tanpınar’ın zamanını Yahya Kemal’in sosyal ve tarihi zaman an-
layışı ile mukayese eder ve daha sonra, ele aldığı şiirdeki rüya ve 
zaman kavramlarını birbiri ile ilişkilendirerek zamanı “pitoresk 
bir manzara” içinde yorumlar. Bununla birlikte onun bu değer-
lendirmesi sanat eserine, fert ruhunun olduğu kadar millet ru-
hunun da bir sembolü olarak bakılması gerektiğini; zaman, ru-
haniyet, zafer, sanat ve tabiat perspektifinden vurgular.

Kaplan Ekim 1955’de Türk Yurdu’nda yayınlanan “Yeni 
Türk Şiirinde Bursa” adlı denemesinde de Ömer Bedrettin 
Uşaklı’nın uzak bir tablo atmosferiyle kaleme aldığı çıkarımını 
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yaptığı “Bursa’da Akşam” şiirini, Selahattin Batu’nun “daha ge-
niş bir tablo oluşturduğu fakat ölçülü ve insicamlı bir bütünlük 
bulunamadığını” söylediği “Bursa’da Yeşiller” şiirini, Tanpınar’ın 
Bursa’da Zaman”ı ile mukayese eder. İlgili yazıda Tanpınar’ın şi-
irini merkeze alır ve yukarıda temas ettiğimiz “Bursa’da Zaman 
Şiiri Hakkında” metnine nazaran, ona sadece zaman şuuru ve 
rüya estetiği üzerinden değil, daha geniş bir perspektiften bak-
maya çalışır. Türk edebiyatındaki hiçbir eserin, medeniyet ile ta-
rih, sanat ve insan arasındaki derin münasebeti bu şiir kadar gü-
zel anlatmamış olacağına dikkat çeken Kaplan’ın şu cümleleri 
(2014, 115) altı çizilecek bir değer taşır:

Türk tarihi, Türk medeniyeti, Türk ruhu sanat eserlerinde gizli-
dir. “Bursa’da Zaman” kalplerde tarihe, sanata ve insana karşı gerçek 
sevgiyi uyandıran nadir eserlerden biridir. Namık Kemal’in “Hürri-
yet Kasidesi”, Mehmet Akif Ersoy’un “İstiklal Marşı” gibi “Bursa’da 
Zaman”ın da bütün Türk gençleri tarafından su gibi ezberlenmesi 
ve daima hatırlanması terbiye bakımından çok faydalıdır. Tarih ve 
sanat derslerine bu şiirin tahlili ile başlansa, güzel bir giriş olurdu.

Görülmektedir ki bir önceki değerlendirmesinde eseri, za-
man estetiği açısından ele alan Kaplan, yaklaşık on bir sene sonra 
kaleme aldığı bu değerlendirmesinde ona sosyal bir misyon yük-
lemekte, disiplin ve terbiye için bu tür şiirlerin ezberlenmesinin 
şart olduğunu düşünmektedir. Bu metinde dikkat çeken bir diğer 
nokta da, düşünür denemesinin sonunda Oktay Rıfat’ın “Ulu-
dağ Sokak Satıcıları” adlı şiiri üzerinde durarak onun “şanlı ta-
rih, ulvî din, ihtişamlı sanat değil, sokak satıcıları, meyveci, ga-
zeteci, sütçü gibi küçük ve alelâde konulara temasını sevimli 
bulmakta, diğer taraftan da tarih değil, şimdiki zamana verilen 
değeri vurgulamaktadır (2014, 19). “Günlük hayata önem ver-
dikleri için maziyi unutuyorlar.” dediği Orhan Veli ve Oktay Rı-
fat grubunun Eminönü, Sultanahmet veya Bayezıt Camilerinin 
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avlularında güvercinler için yem satan fakir çocuklar veya zavallı 
kadınları görerek, onların arkalarında yükselen koca mabetlere 
bakmadıklarını ifade eden Kaplan yazısının sonunda “bu iki var-
lıktan hangisi gerçek?” sorusu üzerinde okurunu düşündürmeye 
çalışmaktadır. Düşünür, iki hakikatin sentezini hangi neslin yapa-
cağı konusunda yarınlara bir mesaj bırakmaktadır. Elbette hangi 
şiir estetiğine daha yakın durduğu sorusunun cevabını okura bı-
rakarak… Ancak onun sokağı, sokağın dilini, güncel meseleleri 
ve sosyal konuları ne kadar edebiyatın içinde tuttuğu hususu bu 
noktada akıllara getirilmelidir.

Türk Yurdu’nun 1961 tarihli Mart sayısında “Bir Gül Bu 
Karanlıklarda” adını taşıyan inceleme metninde ise Kaplan, 
Tanpınar’ın “gerçek şiir” addettiği eserlerini varlığın temel sır-
ları ile karşı karşıya getiren bir yapı üzerinden anlamlandırır. 
Bu değerlendirmesinde “Bursa’da Zaman” şiiri üzerinde de du-
rarak, onun Yahya Kemal’in tarihî şiirleri havasında yazıldığını, 
belki de bundan dolayı şairi tarafından bu şiirin kitaba alınmak 
istenmediğini iddia eder (2018, 169). Yahya Kemal’in şiirleri ile 
Bursa’da Zaman’ın farkına işaret edilen yazıda: “…Fakat bu ben-
zeyiş zahirîdir. “Bursa’da Zaman” hece ile yazılmıştır. Tarihî du-
yuş, şiir dokusu ve imaj sistemi bakımından da Yahya Kemal’in 
şiirlerinden farklıdır. Buradaki kompleks şiir cümlesine Yahya 
Kemal’in hiçbir şiirinde rastlanılmaz” denilmektedir. Kaplan’ın 
1965’te ilk baskısı yapılan ve Cumhuriyet Devri Türk şiirini ele 
alan Şiir Tahlilleri II’sinde ise Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” 
şiiri, İstanbul dergisinde yayımlanan metnin genişletilmiş şekli 
olarak göze çarpar (2019, 90-100). İncelemede “Bursa’da Zaman 
şiirinde hem kozmik âlemi, hem tarihî zamanı bir arada kavra-
yan, millî tarihle kendi şahsî hayat macerasını birleştiren, hayata 
karşı derin bir hayranlık duygusu ile beraber, “bir rüyadan arta 
kalmanın hüznü” nü ve ebediyet iştiyakını bir musiki parçasının 
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çeşitli sesleri gibi birbiri içinde eriten Tanpınar’ın kompleks du-
yuş tarzına uygun yine kompleks bir üslûp vücuda getirdiğine 
(2019, 100)” dikkati çeker.

Görülmektedir ki, bu son incelemesinde Mehmet Kaplan 
şiiri hem tarihi, hem sosyal, hem ferdî ve hem de üslup zaviye-
sinden ele almaktadır. Bu şiir üzerinden ortaya konulan grafik 
sanattan, sanatı da içine alan bir düşünce atmosferine evrilen bir 
yapı sergiler. Sadece Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” şiirini Meh-
met Kaplan’ın farklı dönemleri içerisinde okumak bile, düşü-
nürün sanat ve edebiyat tutumuyla beraber düşünce dünyasın-
daki değişme ve gelişmeleri görmek açısından dikkat çekicidir. 
Bu açıdan Kaplan’ın sanata bakışı gibi sanatkâra bakışının bir 
kronoloji üzerinden okunması zaruridir. Kaplan’ın Tanpınar’a 
bakışı da dönemleri içinde daha çarpıcı bir grafik üzerinden or-
taya çıkmaktadır.

Sonuç

Çalışmamızda Mehmet Kaplan’ın Tanpınar’a bakışı, onun 
düşünce dünyasında iki aşama teşkil eden dönemi üzerinden 
okunmaya çalışılmıştır. İlk döneminde aleni olmasa bile mek-
tup, günlük ve hatıralar dışında Tanpınar’ın Şiir Dünyası’nda 
da hocasına eleştirel bir tavırla yaklaşan Mehmet Kaplan’ın tu-
tumunun Alain ve Bergson’a dayalı fikir farklılıklarından, bura-
dan hareketle edebî eseri yorumlarken ki yöntem farklılığından 
ileri geldiği anlaşılmaktadır. Ancak Kaplan’ın, yazın hayatında 
İstanbul Sanat ve Edebiyat dergisi ile ikinci bir aşama teşkil eden 
başka bir dönemi daha vardır ki, onda hem Tanpınar’a, hem de 
Tanpınar’ın mensubu bulunduğu fikir hareketlerine karşı bir es-
neklik meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Makalemizde ge-
rek ilk dönemi gerekse Kaplan’ın hocası üzerine daha yoğun bir 
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dikkatle eğildiği ikinci dönemi tüm hatlarıyla olarak ortaya çıka-
rılmıştır. Bütün bunlardan hareketle de M. Kaplan’ın Tanpınar 
çalışmalarını Tanpınar’ın vefatından ziyade, bu yeni dönemiyle 
izah etmenin daha isabetli olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Yine 
belirtilmelidir ki Mehmet Kaplan, Tanpınar gibi bir hocaya ta-
lebe olduğu hâlde onun karşısında asla bir eziklik ve kompleks 
duygusuna kapılmamış, kişiliğini her daim muhafaza etmiştir. O, 
hocasının eserlerini yaşatmayı bir borç addetmiştir.
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OrHan OkaY’a GÖre  
aHMeT HaMdİ TanPınar

Gülşen Özer*

Merhum Orhan Okay, Cumhuriyet’in radikal kültürel uy-
gulamalarının hız kazandığı 1930’larda İstanbul’da dünyaya ge-
len bir kültür insanı olarak Osmanlı’dan kalan kültürel iklimin 
etkilerinin hissedildiği yıllara şahitlik etmiştir. İstanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi ile Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Türk 
Dili ve Edebiyatı bölümlerini çok partili siyasi hayata adım atı-
lan yılların ortalarında bitirmiştir. Mezun olduğu 1955 yılın-
dan itibaren Artvin ve Diyarbakır’da öğretmenlik yapan Okay, 
1959’da Erzurum Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nde asistanlığa başlamıştır. 1

* İstanbul İl Milli Eğitim Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü
gulsenozer@gmail.com

1 M. Orkan Okay’ın bu yıllara ait net ve zengin hatıralarını şu kitapların-
dan takip etmek mümkündür. Mehmet Kaplan’dan Hatıralar Mektup-
lar, İstanbul, 2015. Anadolu’dan Hatıralarla Nurettin Topçu’nun Mek-
tupları, Ankara, 2015.
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Orhan Okay ilmî kimliğinin yanı sıra sanat zevkinin şe-
killendirdiği eserleri, hayat tarzı ve tüm bunların arka planında 
sahip olduğu kültürün derinliği ile bu coğrafyayı vatan kılan 
değerlere bağlı bir kişiliktir. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde öğ-
retmenlik yaptığı yıllar bir bütün olarak ele alındığında şahsiye-
tinin bu özellikleri ve kültür birikiminin kaynakları rahatlıkla çı-
karılabilir. Akademik hayatı Mehmet Kaplan’ın daveti üzerine 
Erzurum’da devam etse de ruhu daima İstanbul’da kaldığı kıs-
men kendi mektuplarından, bazı söyleşi ve yazılarında dağınık 
olarak yer alan hatıralarından, kısmen de olsa öğrencilerinin an-
lattıklarından yakalanabilir. Kendisi hakkında çok önemli ipuç-
ları taşıyan Silik Fotoğraflar (2001) Balat (2009) ve Bir Başka 
İstanbul (2012) hatta Bir Başka Paris (2016) onun bilinen bi-
yografisini derinleştirmenin yanında, yetiştiği çevre, kültür or-
tamı, yetişme tarzı ve sanat çevresi bakımından kendisini deği-
şik istikametlerde tanımanın yollarını açabilir.

Daha üniversite hayatına başlamadan evvel kültür, dü-
şünce, edebiyat ve sanatla yakından ilgilenen Orhan Okay, 
tarihî ve kültürel zenginliğimizin temel taşları olan isimlerin 
ve meydana getirdikleri eserlerin kendisinden sonraki nesil-
lerce de tanınması için olağanüstü bir çaba ortaya koydu. İşte 
bunlardan arasında bir “eşik” nesli olarak tarif edebileceğimiz 
Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yazdıkları ayrıca önem taşı-
maktadır. 1970’li yıllardan sonra çeşitli eserleri; kültür, siya-
set, sanat, edebiyat hakkındaki görüşleri ele alınmaya, müna-
kaşa edilmeye başlanan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı “bir hülya 
adamı” şeklinde tanımlayan Okay biri erken tarihli diğeri geç 
tarihli iki kitabında Tanpınar okurlarının ve edebiyat dünya-
sının çözemediği esrar perdelerini bir bir aralamıştır. Böylece 
Okay Tanpınar’ın başlattığı yeni Türk edebiyatı incelemelerinin 
en önemli temsilcilerinden biri olarak, hocasının izin sürmüş 
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ve aynı zamanda bu çalışmalarına hocasını da araştırma konusu 
yaparak vefa göstermiştir.

Sanatkâr ruhlu edebiyat bilimci kimliği öne çıkan Orhan 
Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar hakkındaki eserinin en çok be-
ğendiği çalışması olduğunu belirtir. Tanpınar’a dair yapılan çalış-
malara kaynak teşkil edecek kapsamdaki 2010 tarihli Bir Hülya 
Adamının Romanı adlı eseri aynı zamanda Okay’ın Ahmet Mit-
hat Efendi, Beşir Fuat gibi isimlere dair yazdığı biyografi kitapla-
rının devamı niteliğindedir. Daha da önemli Tanpınar portresine 
ve kitaplarına estetik zevk açısından yaklaşması, kuru akademik 
bir dile mukabil sanatkârca bir üslup kullanması dikkat çekmek-
tedir. Zaten ona göre Tanpınar’ın mizacı bir ilim adamı olmak-
tan ziyade bir sanatkâr olmaya, bir şair olmaya daha yatkındır.

Hatıralar Eşliğinde

Biraz evvel de belirtildiği üzere Orhan Okay’ın çok cepheli 
hayatının ayrılmaz bir parçasını yaşanmışlıklar üzerine kurduğu 
eserleri meydana getir. Kendisi hakkında biri giriş niteliğinde 
diğeri tahliller içeren olmak üzere iki kitap yazdığı Tanpınar’ı 
yüz yüze ilk defa İstanbul Üniversitesinde talebesi olarak tanı-
mış, davranış ve tutumlarını yakından gözlemleme imkânı bul-
muştur. Bu noktada Silik Fotoğraflar kitabının bazı bölümleri ile 
2014 yılında muhtemelen konuşma şeklinde olmayıp, kendisine 
yöneltilen soruları yazılı biçimde cevaplamasıyla oluşan söyleşi 
önem kazanmaktadır.

“Hiç de kalabalık olmayan sınıfımızda beni tanır mıydı 
bilmiyorum. Öğrenciliğimden sonra da bir mektupla olsun bir 
yakınlığımız olmadı.” diyen Orhan Okay’a göre Ahmet Tanpı-
nar hele hele Mehmet Kaplan’la karşılaştırıldığında disiplinli, 
programlı ideal bir üniversite öğretim üyesi değil, fakat zevkle 
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dinlenilecek bir hocadır. Bir Hülya Adamının Romanı adlı çalış-
masının giriş kısmına onun öğrencisi olduğunu belirterek başlar 
ve fakat bu öğrencilik sürecinin aslında çok yakın bir hoca-talebe 
ilişkisi kurulmadan geçip gittiğini, o yıllarda Mehmet Kaplan’ın 
kendisi için daha dikkat çekici ve rol model hoca olduğunu ifade 
eder. Okay tüm sevgisine rağmen objektif bir portre çizmeye gay-
ret eder. Hocasının çelişkisine rastladığında bunu okur ile pay-
laşmaktan geri durmaz. 19 Ocak 1943 ve 7 Şubat 1943 tarihli 
mektuplarında hocalıktan şikâyetinin olmadığını sadece üniver-
site çevresinden hoşlanmadığını yazan Tanpınar, günlüklerinde 
hocalığı 32 senedir sevemediğini belirttiği biliniyor. Okay ise 
Tanpınar’ın 1956 yılında “Hocalığı severim” dediğini aktarır. 
Estet mizaçlı Tanpınar’ın hocalık konusundaki nihai hissi ne-
dir kesin bir cümle kurulamayabilir ama Okay onun hocalığını 
derse ve öğrenciye ilgisiz tanımlar, ders konusuyla tam örtüşmese 
de ilginç ve güzel bir anlatımı olduğunu kaydeder. “Hocalıktan 
hoşlandığına, bu mesleği zevkle götürdüğüne dair de bir inti-
baım yok.” 2 diyerek hoca olarak izini takip ettiği kişinin Meh-
met Kaplan olduğunu belirtir. Okay’a göre Tanpınar hocalığı 
döneminde ve eserlerinde felsefesini aktarım başarısıyla, kültü-
rel birikimini yansıtmasıyla eşsizdir. Hem felsefi hem psikolojik 
tahlilleri hem Doğu-Batı analizleriyle medeniyet meselesi roman-
larında yer almış tüm bu yönleriyle çağdaşlarının epey ilerisinde 
fakat yaşarken hakkı teslim edilememiş bir yazardır.

Hiç tartışmasız bunun kendi hayatında da yansımaları var-
dır; mesela Vefa Lisesinde öğrenciyken son sınıfta hocası Be-
hice Kaplan o sırada yeni çıkmış olan Huzur’a dikkatini çektiği 
hâlde onu bile okuyuşu ancak daha sonraki yıllarda gerçekleşe-
cektir. Abdullah Efendi’nin Rüyaları adıyla bir araya getirilen 
hikâyelerini de çok geç okuduğunu, ilk okuyuşunda pek de zevk 
2 M. Orhan Okay, Silik Fotoğraflar, İstanbul, 2001, s. 83.
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almadığını itiraf eder. Poetika meselesine Büyük Doğu’daki ya-
zılar vesilesiyle daha yakından ilgi duyduğu sıralarda “Ne İçin-
deyim Zamanın” ve “Bursa’da Zaman” şiirlerini fark eder. Bunu 
fakültedeyken takip ettiği Aile dergisinde çıkan “Mavi Maviydi 
Gökyüzü”, “Bir Gün İcadiye’de” şiirleri izler. Peyami Safa’nın Mat-
mazel Noraliya’nın Koltuğu romanı ve Enis Behiç’in Varidat-ı Sü-
leyman Çelebi’sini okuduğu yıllarda Tanpınar’ın “Acıbadem’deki 
Köşk”, “Rüyalar” hikâyelerini de okur, özellikle ikinci hikâyeye 
konusunun bir tarafıyla o dönemdeki okumalarına denk düşme-
sinden dolayı tutkuyla eğilir. 3

Bilindiği üzere biyografisi yazılacak kişinin seçimine farklı 
birtakım sebepler etki eder. Orhan Okay’ın Tanpınar seçimini 
belirleyenler arasında sanat zevki konusundaki benzerliklerin rolü 
nedir bilinmez ama bu biyografi yazımında Okay’ın da rastladığı 
pek çok kendilikler söz konusudur. Bunlardan en dikkat çekici 
olanı tartışmasız bir biçimde estetik duyarlılık ve sanat zevkidir. 
Doğu ve Batı musikisine ilgileri de aynı noktada buluşturur on-
ları. Okay, Tanpınar gibi sanatkâr olma arzusu taşıdığını ifade 
eder. 4 Dolayısıyla Tanpınar biyografisi Tanpınar’ın sanatkâr ve 
akademik yönlerini anlamasını kolaylaştırmış bu iki yönün den-
gesini kendi yaşamında da benzer şekilde sürdürmüştür. Denile-
bilir ki Okay, İstanbul beyefendisi Tanpınar’ı Anadolu’dan ama 
İstanbul duyuşu ile yazar.

Bütünlüklü Bir Tanpınar Değerlendirmesi

Orhan Okay için edebiyat tarihini kuru bir kronolojik ya-
pıdan kurtaran Ahmet Hamdi Tanpınar imzalı On Dokuzuncu 

3 Nur Özmel Akın, “Prof. Dr. Orhan Okay İle Ahmet Hamdi Tanpınar 
Üzerine Mülakat”, Akpınar, 2014, sayı: 50, s. 3.

4 “Bir Başka Hoca: Prof. Dr. M. Orhan Okay” Paneli [13.01.2022], Zey-
tinburnu Kültür Sanat, https://youtu.be/seYwJUf4opM
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Asır Edebiyat Tarihi (1939) ise üslûbu, medeniyet ve kültür ta-
rihiyle ilişkileri, zengin yorumlarıyla benzerleriyle hiç ilgisi olma-
yan ve aşılamayan bir edebiyat tarihidir. Öte yandan az sayıdaki 
hikâyeleriyle insan psikolojisinin marazi, kimi zaman Freud’u an-
dıran kimi zaman metapsişik derinliklerini kurcalamıştır. Tanpı-
nar başta Huzur olmak üzere her biri Osmanlı’dan Cumhuriyet 
Türkiye’sine, tek partili yıllardan çok partili hayata çok önemli 
zaman kesitlerinde geçen, aşkla beraber kültür ve medeniyet so-
runlarına açılan, aynı zamanda ele aldığı tarihî dönemin sosyal 
eleştirilerini yapan bütünlüklü romanlarıyla da romancılığımı-
zın önde gelen isimlerinden biridir. Olay örgüsü yirmi dört sa-
atlik zamana sığdırıldığı hâlde geriye dönüşlerle zamanın geniş-
letildiği hayli hacimli Huzur romanı hakkında 1970’li yıllarda 
çeşitli açılardan ileri sürülen değer yargılarının farklılığı bilini-
yor. Huzur’un hem içeriğini hem de tekniğini dikkate alan Okay, 
böylesi farklı hata taban tabana zıt yorumların romanın anlaşı-
lamadığını veya bulanıklığını değil, sınırlı ve basit bir teze da-
yanmadığını, okuyucunun her okuyuşunda zengin ve farklı bir 
dünyaya açılabildiğini gösterdiğini düşünür. Marcel Proust gibi 
geçmiş zamanın peşine düşen Tanpınar’ın romanlarında kendi 
hayat tecrübelerinin de bulunduğunu örneklerle ortaya koyan 
Okay’ın dikkat çektiği şu nokta meseleyi bütüncül olarak kav-
ramanın anahtarıdır:

Tanpınar’ın romanları için birer kültür romanı demek doğru 
olur. Hemen her eserinde, çok defa entelektüel, yazar ve sanatkâr 
olan kahramanlarının, bazan da diğer figüratif diğer şahsiyetlerinin 
diyaloglarında, iç konuşmalarında yakın devir tarihinden mimarî, 
resim, hat, musiki ve felsefî ve tasavvufî meselelere kadar zengin bir 
kültür birikimini sergilenir. Bu yüzden Tanpınar’ın romanları her 
zaman bu kültüre yabancı olmayan okuyucuların kitapları olmuştur. 5

5 M. Orkan Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul, 2010, s. 41-42.
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Orhan Okay “Tanzimat’tan itibaren Türk insanı Batılılaş-
mak ile biz olarak kalmak arasında kaldı. Bu ikisi arasında ter-
kip yapma millî edebiyatçılara kaldı” dediği röportajında Türk 
romanını teknik bakımdan mükemmelleştirenin Peyami Safa 
olduğunu Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da onu devam ettirdiğini 
zikreder. Böylece talebeliğinin ilk yıllarındaki beğeni sıralama-
sını da koruduğunu hissettirir. Bu noktada teknik başarı vur-
gusunun altını belirgin olarak çizmek gerekmektedir. Okay, ro-
manda yazarın anlatıcılığının görünmez kılındığı kahramanın 
dilinden konuşulduğu kurgulama biçimini takdir etmektedir. 6

Orhan Okay için Ahmet Hamdi Tanpınar başarılı bir ro-
mancı olduğu gibi gelişkin bir şehir monografi yazarıdır da. Şe-
hir kültürünü başarıyla anlatırken salt coğrafi bilgiler veren şehir 
yazılarından ayrılır daha da önemlisi Beş Şehir ile yaptığı seçim 
bir bütün hikâyenin parçalarını oluşturur. Gerek deneme türü 
gerekse içeriği bakımından dikkat çeken Beş Şehir’in en bariz 
yanı eskinin büyük değerleriyle geleceğe uzanan Türk şehirleri-
nin tarihî ve kültürel maceralarını ve ümitlerini yansıtmayı ba-
şarmasıdır. Kitabın ikinci basımının girişindeki “Hayatımızda 
kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye beslenen 
iştiyak” bunu ortaya koymaktadır.

Hiç tartışmasız Ahmet Hamdi Tanpınar’ın anlattığı “beş 
şehrin her birinde geçmişin nostaljisi ile yenileşmenin heyecanı, 
birbirinden kopmadan, birincisi ikinciyi güçlendirerek sürekli bir 
akış halinin” hissedilmesi Yahya Kemal’den gelen tarih zevki ve 
kültürle doğrudan bağlantılıdır. 7 Nitekim Tanpınar, şehirlerle il-
gili bu eserini Yahya Kemal’e ithaf etmek istediğini fakat kitabın 
sağlığındaki iki basımında da Yahya Kemal’in çok uzakta bulun-

6 M. Orhan Okay, “Türk Romanı”, https://www.youtube.com/
watch?v=mfMSCTGGP1s [Erişim Tarihi, 3 Nisan 2022]

7 M. Orkan Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 44-45.
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duğu için bu arzusunu yerine getiremediğini Antalya mektu-
bunda yazacaktır. Tanpınar’ın eserleri arasında en çok dikkati 
çekmiş olan ve şiir üslubu ağıt basan Beş Şehir deneme-monog-
rafisi kendisinden öncekilerden farklı bir konumda değerlendi-
rilmelidir. Şu satırların Okay’ın söyleşilerinin yanında biyogra-
fik bir çalışmasında da neredeyse aynen tekrar edildiği dikkat 
çekmektedir:

Ondan önce de bazı şehir monografileri yazılmışsa da onlar 
bir tarih ve coğrafya bilgisi çerçevesinde kalmıştır. Tanpınar’da 
tarih bilgisi değil tarih kültürü, sanat tarihi değerlendirmelerin-
den çok sanatkâr sezgisi, toplum yapısında sosyolojik gözlemler 
yerine insanî değerler ve insan ilişkileri ön plandadır. Burada ay-
rıntılarına girmeme imkân olmayan daha başka özellikleri do-
layısıyla Beş Şehir edebiyatımızda edebî şehir monografilerinin 
de ilki olmuştur. 8

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şehirlere dair anlatımları içine 
Paris’in özel bir yerinin bulunduğu bilinir, hatta sırf bu yüzden 
onun Paris odaklı yazılarının müstakil bir kitap şeklinde yayım-
lanması gerektiği vurgulanır. Orhan Okay ise Paris’le ilgili anı-
larından oluşan eserinde, Paris’in vitrin zengini bir şehir vasfına 
dikkat çeker, ardından ise sözü tablo gibi seyredilebilecek vitrin-
lere getirir. Onun Paris’i anlatırken “sanat eserini lüzumsuz kı-
lan vitrinler” nitelemesinin yerli yerine oturduğundan bahseder. 9

Ahmet Hamdi Tanpınar, sınırlı sayıdaki şiirleriyle Türk şii-
rinde kuvvetli bir etki bırakmayı başarmıştır. Hayattayken yayım-
lanan Şiirler (1961) kitabına toplam otuz yedi şiirini aldığı ve 
bunun da yazdıklarının üçte biri civarında olduğu düşünülürse, 
şiir zevkinin ve terbiyesinin boyutları çok daha iyi kavranabilir. 

8 Nur Özmel Akın, ags., s. 7.
9 M. Orhan Okay, Bir Başka Paris, İstanbul, 2016, s. 87.
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Tanpınar, şiirleriyle Yahya Kemal gibi büyük bir dikkat ve itina 
ile kelimeleri seçen fakat daha çok Ahmet Haşim etkisinde baş-
layıp giderek bir rüya atmosferi arayan bir şair olarak karşımıza 
çıkar. Orhan Okay, Tanpınar’ın şiirlerini şiir üzerine düşün-
celerini yansıtan yazılarını ve Türk şiirindeki arayışlar çerçeve-
sinde ele alır. Mehmet Kaplan’ın Tanpınar’ın Şiir Dünyası, Tu-
ran Alptekin’in Ahmet Hamdi Tanpınar Bir Kültür Bir İnsan 
gibi eserlerden hareket ederek şiirlerinin hususi boyutlarını yo-
rumlar. Tanpınar’ın sanat görüşleri ve poetikası hakkında son 
derece önemli ayrımları gündeme getirdiğinin altının belirgin 
şekilde çizilmesi gerekmektedir. Tanpınar’ın şiirlerinde hocası 
Yahya Kemal’de önemli bir toplama ulaşan memleket, tarih ve 
millî değerler gibi temaların hemen hiç yer almadığını hatırla-
tarak şu tespitleri yapar:

Şiirinin bu özellikleri dikkate alındığında Tanpınar’ın, hayranı 
ve çok şeyini borçlu olduğunu söylediği hocası, dostu Yahya Kemal’in 
değil, edebiyat meclislerinde onunla hep rakip görünmüş olan Ahmed 
Haşim’in izini takip etmiş olduğu anlaşılır. 10

Ayrıca Okay, Tanpınar’ın, başta denemeleri olmak üzere 
hemen her eserinde kendi şiirinin düzeni fark edileceğini vur-
gular. Ne var ki böylesine önemli tespitleri yaparken Türkiye’de 
Tanpınar’la alakalı tartışma gündemini daha çok romanların-
daki fikrî temaların ve diğer yazılarına yansıyan düşüncelerin iş-
gal ettiğinin farkındadır.

Tanpınar’ın Bitmeyen Keşfi ve Tartışmalar

Orhan Okay, Türk Edebiyatı’nın temel yapıtaşlarından biri 
olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ı hem toplumun hem de kendi-
sinin kıymetinin geç fark ettiğini tüm samimiyetiyle itiraf eder. 

10 M. Orkan Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 115.
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Okay’ın tamamen kendine özgü bir biçimde çizdiği Tanpınar 
portresi aynı zamanda onun başka metinlerinden de takip edi-
lebilecek olan portre yazarlığını belirgin kılmaktadır. Söyledik-
leri değerlendirildiği zaman Okay’ın 1940’lı yıllardan 1970’lere 
hatta sonraki yıllara uzanan bir zaman dilimini kapsayacak bi-
çimde Türk kültür hayatında Tanpınar imgesinin silik bir portre 
olmaktan nasıl kurtulduğu fark edilir. Bu şu anlama gelir: Okay, 
kendi okumaları ve başkalarının yazdıkları üzerinde derinleme-
sine düşünmüştür. Bunun içinde hülya adamlığı da yer alır, mil-
letvekilliği yıllarında “Sokak politikası, kahvehane politikası ya-
pıyorum kardeşim ve bundan nefret ediyorum. Benim işim değil 
bu” 11 diyen hayli üzüntülü ve hınçlı Tanpınar da yer alır. Her 
ne kadar hocasının siyasi konulardaki yaklaşımlarını çok doğru 
bulmasa da Okay, Tanpınar’ın bitmeyen keşfi noktasındaki dü-
şüncelerini dolaylı değil, doğrudan anlatmayı yeğlediği için dü-
şünme çerçevesi daha da önem kazanmaktadır. Şu satırlar bu du-
rumu somutlaştırmaktadır:

Tanpınar genellikle önemi belki varlığı bile geç fark edilen, fark 
edildikten sonra da bugüne kadar hiçbir aydının hatta ciddi bir okur-
yazarın ilgisiz kalmadığı bir şahsiyet. Fakülteden hocam olduğu hâlde 
benim de geç anladığım bir insan oldu. (…) Bu yetersiz birikimimle 
bir iki yıl sonra bir gün Tanpınar’ı fakültedeki kürsüsünde hocam ola-
rak karşımda buldum. Şairliğini, hikâye ve roman yazarlığını âdeta 
unutmuştum da sadece hoca olarak mı görmüştüm, neydi. Doğrusu 
bildiğimiz hocalardan farklıydı. Bunu birkaç yazımda anlattım. Öğ-
rencisiyle ilgisi pek yoktu. Hatta o günkü konusu olan dersle de. Ama 
anlattıkları çekiciydi ve güzel anlatıyordu. Hayran, dinlerdik. Ben öğ-
renciliğimde daha çok Mehmet Kaplan’ın izinden gittim. Tanpınar’a 
bu yarım ilgim ölümünden sonra da yıllarca devam etti. Nihayet bir-
çoklarının da dikkatini çektiği gibi, ölümünden on küsur yıl sonra Se-
lahattin Hilav’la Hilmi Yavuz arasında başlayan siyasi/doktriner bir 

11 M. Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı, İstanbul, 2010, s. 265.
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münakaşa onu önce fikirleriyle gündeme getirdi; daha sonra da roman-
cılığı, hikâye yazarlığı, denemeciliği ve şairliğiyle belki hiçbir yazarı-
mıza nasip olmayan bir ilgi alanı gittikçe genişledi. Neredeyse hemen 
her akademisyenin onun hakkında bir kitap, hiç değilse birkaç yazı 
yazması veya tebliğ vermesi zaruret oldu. 12

Orhan Okay’ın Ahmet Hamdi Tanpınar (2000) adlı kü-
çük ebatlı çalışmasında ilk elli sayfası Tanpınar’ın hayatını an-
latır daha sonraki kısmı ise eserlerinden birtakım bölümler içe-
rir. Türkiye’de henüz Tanpınar odaklı endüstriyel incelemelerin 
kapısının aralanmadığı bir dönemde kaleme alınan metinler, 
belli açılardan sonraki yıllarda öne çıkacak tartışmalar hakkında 
Okay’ın ne düşündüğünü de belirgin kılması yönüyle önem ta-
şımaktadır. Okay’ın kitabının “Siyaset Dergâhında Bir Şair” bö-
lümü Tanpınar’ın 1943 ile 1946 yılları arasındaki milletvekilli-
ğini değerlendirir. Tek parti devrinin seçime benzemeyen tayin 
sistemiyle Maraş milletvekili seçilir. Okay, bin bir ümitle mec-
lise giren şairin yaşadığı hayal kırıklıklarını hatıra parçaların-
dan ve mektuplardan yola çıkarak belirgin kıldıktan sonra şun-
ları yazacaktır:

Tanpınar’ın Türkiye’nin siyasi meselelerine duyduğu ilgi bazı ro-
manlarına yansımış, birkaç makalesinin de konusunu oluşturmuştur. 
Bunları sahip olduğu Batı ve Doğu kültürleri dengesi çerçevesinde ve 
sanatkâr ruhlu bir adam için çelişkili bulmamak mümkün değildir. 
Her şeye rağmen kendisine dört yıl milletvekilliği sağlayan dönemin 
tek partili iktidarına borçlu olduğunu hissetmiş olmalıdır. O, bu tara-
fıyla tek partili Cumhuriyet devri tipik aydını olmaktan kurtulama-
mıştır. Tanpınar’ın Demokrat Parti’ye, hatta Türkiye’deki demokrasi 
tecrübesine bile sıcak bakmadığını görülmektedir. Tamamlayama-
dığı ve ölümünden sonra yayımlanan son romanı Aydaki Kadın’ın 
da arka planında bu devrin ironik bir kritiği vardır. Daha da önem-
lisi 27 Mayıs operasyonundan kısa bir süre sonra yazdığı ve her biri 

12 Nur Özmel Akın, ags., s. 3-4.
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birer trajedi kahramanının tiradlarını hatırlatan yazılarında ise, 
ihtilâl devrinin spekülatif bilgileri üzerine kurulmuş isabetsiz değer 
yargıları yer almaktadır. 13

Orhan Okay’ın Bir Hülya Adamımın Romanı: Ahmet 
Hamdi Tanpınar kitabı ise gerek Ahmet Tanpınar’ın 27 Mayıs 
Darbesi övgüsü içeren yazılarını bir araya getiren Mücevherle-
rin Sırrı 14 (2002) gerekse çok öznel yanlarını içeren günlükleri-
nin yayımlanmasından sonra okurlarla buluşur. Hayatı boyunca 
kendi arzu ettiği tahta oturamayan Tanpınar’ın özellikle siyasi 
içerikli yazıları ve günlükleri peyderpey açığa çıktığında bilhassa 
kendisine dönük olumlu değerlendirmeler yapan çevreler ciddi 
bir şaşkınlık yaşadı. Türk düşünce hayatında çeşitli boyutlarıyla 
sıkça ele alınan Kemalist ve modernist anlayış doğrultusunda bir 
Tanpınar imgesi teşekkül etmeye başladı. 15 Günlüklerinin Işı-
ğında Tanpınar’la Başbaşa (2008) adlı kitaba bakıldığında ise 
çok daha başka noktalar gündeme geldi. Ayrıca arada Tanpınar 
külliyatının Yapı Kredi Yayınları tarafından basılmasının ardın-
dan hız kazanan Tanpınar odaklı metinlerin oluşturduğu devasa 
bir hacme ulaşan yazılar da göz ardı edilmemelidir.

Orhan Okay hocasının eserlerini gençlik yıllarının bakışıyla 
değil yetmiş seksen yaş tecrübesiyle tekrar tekrar okumuş, “bü-
yük bir ruhla, derin bir kültürle” yüz yüze gelmiştir. Okay’ın 80 
yaşından sonra yazdığı biyografi, aynı zamanda Tanpınar’a dair 
çalışmaların da tarandığı kapsamlı bir metindir. Tanpınar’ın ka-
muoyu ile buluşan günlükleri hem egemen bakış açısını kıran 
hem de Okay’ın çalışmasını zenginleştiren unsurdur. Arşivlerden 

13 M. Orkan Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 29-30.
14 Ahmet Hamdi Tanpınar, Mücevherlerin Sırrı, haz. İlyas Dirin, Turgay 

Anar, Şaban Özdemir, İstanbul, 2002.
15 Kurtuluş Kayalı, Eskimeyen Entelektüellere Yaslanan Türk Düşüncesinin 

Dinamikleri, haz. Asım Öz, İstanbul, 2021, s. 44.
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alınan fotoğraflar ile metni beslense de biyografi yazarlığında ge-
rekli olan objektiflik şartı ihmal edilmiştir, Bunun yerine belki 
mistik diyebileceğimiz, iki ruhun yakınlaşması gibi bir duyguya 
dönüşerek kaleme alınan bir eser ortaya çıkmıştır.

Orhan Okay’ın ilk kitabı Ahmet Hamdi Tanpınar biyog-
rafisinin yazımı için bir giriş mahiyetindeyken ikincisi ise hayli 
kapsamlı ve birtakım tartışmaları daha derinlikli bir şekilde ele 
almasıyla farklılaşır. Ne var ahir ömründe yazdığı kitabın daha 
başında iddiasız bir girişle, okurun tam bir biyografi beklenti-
sinin farkında olduğunu ancak bu kitabında tam bir Tanpınar 
portresi vermeyeceğini ancak daha sonra yapılacak yeni bakış 
açıları ile yorumlanacak çalışmalar için malzeme sunduğunu be-
lirtir. Ayrıca Tanpınar’ı sevenler için ayrıntılı bir hayat hikâyesi 
olmadığını ama yine de şahsiyetinin çekirdeğini oluşturan ko-
nular üzerinde döndüğünü söyler.

Orhan Okay’ın Bir Hülya Adamının Romanı üç bölüm 
şeklinde kurgulamış; ilk bölümde yazarın doğduğu çevreyi ve 
sosyal dokuyu ele almış. Ailesi ve etrafındaki belirgin karakter-
ler ve yaşadığı evler olmak üzere bir girizgâh yapılmış, ikinci bö-
lümde ise tekrar çocukluğunu ve ilk gençlik yılları olmak üzere 
daha kronolojik bir sıra izlenerek yazarın hayatı anlatılmış. Ne 
var ki eser biyografi açısından başarılı bir metin olma imkânını 
kaçırmıştır. Kitabın baştan daha sistematik bir tarzda kurgulan-
maması bunun en temel sebebidir. Hiç şüphesiz Okay daha önce 
yazdıklarını bir araya getirmek yerine aynı malzemeyi doğru bir 
kurgu içinde değerlendirse idi elimizde mevcutlar arasında en iyi 
diyebileceğimiz bir metin çıkabilirdi. Mesela eserin Tanpınar’ın 
içine doğduğu dünyadan ve aile ortamından bahseden kısmının 
ardından tekrar başa dönülerek yazarın doğumundan başlaya-
rak hayat seyrinin verilmesi kitabın sistematik bir biyografi ol-
madığını gösteriyor.
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Üçüncü bölümde ise eserleri ve daha çok Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın dünyasında öne çıkan kavram ve kişi analizlerine 
yer veriliyor. 2000 tarihli ilk kitabın ikinci kısmında Tanpınar 
metinlerini aynen alıntılamışken bu kez metinler yorumlanmış-
tır. Orhan Okay, Tanpınar’ın dünyasında önemli bir yeri bulu-
nan Yahya Kemal’in yanında Tanpınar’ın rüya ve kader gibi te-
mel kavramlarını kritik ediyor. Bu kavramların onda nasıl bir 
karşılığının bulunduğu çeşitli metinlerinden yararlanılarak bü-
tünlüklü şekilde ortaya konmaya çalışmış. Kitabın sonunda ise 
Tanpınar’ın epey detaylı kronolojisi ile birlikte ona dair yazılan 
kitap ve metinlerin yer aldığı bibliyografya yer alıyor. Buna kar-
şın Okay, yıllar arasında boşluklar doğduğundan haberdardır. 
Mesela milletvekilliği sona erdikten sonra Ankara’da, ortaöğre-
tim müfettişi olarak geçirdiği iki yıllık zaman zarfında neler ya-
şandığının bilinmediğini ifade eder.

Orhan Okay’ın Ahmet Hamdi Tanpınar’a dair asıl kritik-
lerini üçüncü bölümde görüyoruz. “Politika Batağında Bir Şair” 
başlığıyla şairin vekilliğini ‘heves’ kelimesi ile tanımlarken iler-
leyen sayfalarda Tanpınar’ın kendisini esasında şair olarak gör-
düğüne vurgu yapılır. Okay, Tanpınar’ın heves olarak nitelen-
dirdiği siyaset macerasını Mehmet Kaplan’ın arkadaşı Ali’ye 
yazdığı mektubunda onun siyasette başarılı olamayacağını sa-
natını ve şahsiyetine zarar verebileceğini yazdığı kısmı referans 
gösteriyor. Tanpınar’ın mebusluğu esnasında kendisi ile karşıla-
şan Halide Nusret’e “sokak politikası, kahvehane politikası ya-
pıyorum kardeşim ve bundan nefret ediyorum, benim işim de-
ğil bu” dediğini alıntılıyor.

Ahmet Hamdi Tanpınar mektuplarında milletvekili seçilirse 
daha geniş vakit bulacağını, daha rahat çalışacağını ifade eder. 
Bu yıllarda hocalığı bile istemeyerek yaptığı dikkate alınırsa bir 
yerden devamlı ve iyi bir gelir sağlamayı böylece para sıkıntısı 
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çekmeden hayatını sürdürerek eserlerini verebilme ümidini dile 
getiriyordu. Ne var ki milletvekili seçildiği yıllarda yaşadıkları 
meselenin böyle olmadığını ortaya koyar mahiyettedir. Nitekim 
Orhan Okay, Tanpınar’ın Ankara Lisesi’nden öğrencisi olan Sa-
met Ağaoğlu’nun hocasının milletvekilliği ile ilgili anekdotunu 
hem ilk kitabında hem ikincisinde aynı şekilde aktarır. Burada 
ilkinde “dergâh” şeklindeki tasvirin “bataklığa” dönüştüğü he-
men fark edilir. Milletvekilliği yıllarında öğrencisi ile karşıla-
şan Tanpınar, hâlinden hiç memnun olmadığını şöyle yansıtır:

Bak Samet. Ben Büyük Millet Meclisinde değil, bir tekkeye gir-
mişim meğer. Postnişin bir şeyh, çevresinde derece derece rütbeli mü-
ritler. Şeyh ve yanındakiler koridorların ortasında, başları dimdik, 
gözleri dört yana fırıl fırıl dönerek dolaşıyorlar. Müritler de yine de-
recelerine göre duvar diplerine yakın sıralar hâlinde. Benim gibi ye-
niler ise duvarlara hemen hemen sürünerek, başları eğik yürüyorlar, 
daha çok kaş göz işaretiyle konuşmağa çalışıyorlar. Niye girdim bu 
tekkeye, niye girdim. 16

Böylesi hatıra parçalarından yola çıkan Orhan Okay, içten 
içe memnuniyetsizlik yaşayan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aynı 
hissiyatı ya da orada onun neden bulunduğunu anlamlandırama-
yanların da duyduğunu bundan dolayı onu vekilliğe tekrar aday 
göstermediğini söyler. Bu noktada şayet Tanpınar tekrar vekil gös-
terilseydi dile getirdiği memnuniyetsizliklere, şikâyetlere rağmen 
milletvekiline devam eder miydi yoksa edebiyata, sanata, hoca-
lığa geri dönmeyi mi tercih ederdi, sorusu akla geliyor. Dolayı-
sıyla buradaki sonucun arzulanan mı yoksa kendi dışındakilerin 
yaptığı tercihe razı olmak mı olduğu belirsizliğini korumaktadır.

Orhan Okay, son tahlilde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın po-
litikaya girişini, bir heves, ekonomik şartlarını iyileştirme arzusu 
biçiminde izah eder fakat onu asıl hayal kırıklığına uğratan ve 

16 M. Orkan Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar, s. 28.
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Tanpınar biyografisinde de çamurlanmış sayfalar olarak tanım-
ladığı husus 27 Mayıs Darbesi üzerine yazdıklarıdır. Onun, “Su-
çüstü”, “Yakın Tarihimiz Üzerine Dikkatler ve İçtimai Cürüm”, 
“İnsan Adaleti” başlıklı yazılarını bir türlü sindiremez. Bu me-
tinleri Tanpınar’ın sanatkâr ruhuna sığdıramadığı gibi sıradan 
bir yazarın bile yazmaması gereken bayağı ifadeler olarak dü-
şünür. Okay için “katil saltanatı”, “refah düşmanı”, “imar çılgın-
lıkları”, “entrika ihanet”, “yaban domuz sürüsü”, “psikopatlar sü-
rüsü” gibi hakaret ifadeler kabullenilemezdir. 17

Orhan Okay’ın Ahmet Hamdi Tanpınar portresinin bütü-
nüne gölge düşüren hisleri ilk kitabında da yer alır ancak gün-
lükleri tamamını ortaya çıkmasıyla, Tanpınar’a dair inşası büyük 
bir yıkıma uğrayacaktır. Evvela 27 Mayıs Darbesi’ne uğrayan De-
mokrat Partililer hakkındaki “tükenmez kini” zaten biliniyordu. 
Bunlar biraz daha netlik kazandı fakat herkesi şaşırtan, bu gün-
lüklerde başta Yahya Kemal olmak üzere en yakın dostlarından, 
hatta kendisinin hizmetinde olanlardan bile birtakım hoş olmayan 
ifadelerle bahsetmesidir. Ölümüne yakın günlüğünün son sayfa-
larında yazdıkları arasında denemelerinin, hikâyelerinin, şiirleri-
nin yeteri kadar, hatta hiç ilgi görmediğinden şikâyet etmesi bir 
yönüyle kendisine karşı yapılan bir sükût suikastıyla bağlantılıdır. 
Son kertede Tanpınar’ın duygularının günlüklerde yalın, çıplak 
bir biçimde yansıması ve bu yansıyanın da bilinenden ayrılması 
ona dair hemen her şeyi tepetaklak eder. Yaşanan ilk hayal kırık-
lığı hiç şüphesiz Tanpınar’ın her zaman övgüyle bahsettiği, izin-
den yürüdüğü Yahya Kemal’e dair duygularıdır. Şair üzerine refe-
rans kitabı vasfındaki çalışmasını hazırladığı günlerde eşzamanlı 
olarak günlüğüne düştüğü notlar, onda gördüğü zayıflıkları ifade 
edişi ya da eleştirileri, iç dünyasında aslında bir şekilde yenişmeye 
çalıştığı bir Tanpınar görüntüsü verir. Günlüklere yansıyan bu 
17 M. Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı, s. 288
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satırlar Okay’ı şaşırtır fakat esasen siyasi arena hakkındaki sert 
eleştirilere anlam vermekte zorlanır. “Kansız ihtilal yapmaktansa 
hiç yapmamak evladır” diyen Tanpınar ile Okay’ın ince ruhlu 
Tanpınar’ı birbirinden çok uzaktır. 18 Bu yüzden Tanpınar’ın ha-
yat hikâyesini yazarken, onu çok defa sevdiği, bazen ona kızdığı 
zamanlarda bile onun yaşadıklarını yaşamaya, hissetmeye kendini 
zorladığını kaydedecektir. Günlükler aslında ilk dönem meclis-
teki şikâyetlerinin çok da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Darbe 
sonrası İsmet Paşa’yı konağında ziyaret ederek kuvvetle muhte-
mel yeni kurulacak vekillik için bir umut araması, söylemine si-
yasetin kendi ruhuna uygun olmadığını yansıtsa da kişisel kon-
foru ve bulunmak istediği çevre açısından siyaseti tercih ettiğini 
ortaya koyuyor. Okay esasında günlüklerin ortaya çıkmasına bir 
yandan da üzülüyor. “Tahayyülümüzde kalsın eski hâliyle” diye-
rek görmek istediği Tanpınar’ın şair, sanatçı, hoca ve akademis-
yen kimlikleri olduğunu söylüyor.

Orhan Okay, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 27 Mayıs Darbesi 
akabinde gelen 147’ler olayı üzerinde yaşadığı duyguya vurgu ya-
pıyor. Tanpınar, daha önce babasının da günlerce ağzını açtırma-
yan cinsten bir “tenkisat”ın on yıllar sonra yaşanmasına duyduğu 
hayreti ve kendisini böyle bir olaydan kimin koruduğunu bilme-
diğini yazar günlüğüne ama babasını koruyan Rıza Nur’dur. Bu 
durum tüm darbe sürecinde Tanpınar’ın yakınına kadar gelen 
kıyımdan küçük bir ürperti hissidir bir yanıyla.

Kitabımda bu konuyu epey ayrıntılarıyla işlemeye çalış-
tıysa da kendini tatmin edici bir cevap bulmakta güçlük çeken 
Orhan Okay, edebî kimlikli birinin yahut herhangi bir aydı-
nın doğal olarak siyasi bir tutumunun bulunacağını ama siya-
setçi olmasına sıcak bakmadığını ifade eder. Tanpınar’ın darbe 

18 M. Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı, s. 299.
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sürecindeki yazılarının öncesinde 1940’lı yıllarda, siyaset için 
“benim işim değil bu” cümlesinin asıl hissiyatı olduğunu umut 
ediyor. Okay, Osmanlı’nın musikisine, mimarisine, sanatına, şi-
irine, hatta belki yaşama tarzına hayran olan Tanpınar’ın Cum-
huriyet Halk Partisine izahı zor bir sempati duyduğunu başka 
yazılarında da ortaya koymuştu. 19 Okay Tanpınar’ın açığa çı-
kan iki portresini âdeta birbirinden uzaklaştırmak istiyor zira 
27 Mayıs Darbesi sonrasında darbe mahkemeleri karşısına çı-
karılanlar için “idamının bile yeterli olmayacağı” yönünde ver-
diği görüşlerin Tanpınar’a değil ekonomik ve konfor nedeniyle 
seçmek durumunda kaldığı politik makamın diyeti olarak gör-
mek eğilimindedir. 20 Öte yandan Sanatkâr mizacı, hemen bü-
tün değer yargılarında önde tutan Tanpınar’ı ise başka bir nok-
tainazardan değerlendirir.

Sonuç

Geçiş dönemi düşünürlerini eleştirel bir dikkatle takip et-
miş ve bu isimlerden talebesi olarak tanıştığı Ahmet Hamdi Tan-
pınar üzerinde çalışmalar yapan Orhan Okay gözlemlerini bi-
rikimlerini yazarak kalıcı hâle getirmiştir. Değişen düşünceler, 
muhafaza edilenler arasında kalan erken dönem Cumhuriyet 
aydınlarını dışarıdan ve kısmen ana aktör olmayanlar üzerinden 
anlamaya çalışmak önemli bir imkândır. Bu nedenle Tanpınar’a 
çok yakın olmadığı hâlde yıllar içinde onun eserlerini yorumla-
yan, hakkında çeşitli yazılar kaleme alan isimler yanında Orhan 
Okay’ın hülya adamı, şair ve romancı kimlikli Tanpınar anlatısı 
oldukça ehemmiyetlidir. Talebesi olarak yakından tanımış ol-
ması ve düşünme biçimine şahitlik etmesi bizi Tanpınar port-
resini en geniş anlamda vermesini sağlamıştır.
19 M. Orhan Okay, Silik Fotoğraflar, s. 80.
20 Nur Özmel Akın, ags., s. 5-6.
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Bin bir ayrıntı ile zenginleştirilmiş monografiye göre Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın mizacı bir ilim adamı olmaktan ziyade 
bir sanatkâr olmaya, bir şair olmaya daha yatkındır. Tanpınar iç 
veya dış gözlem olsun, güçlü bir müşahede kabiliyeti bulunan 
Okay için etkisi belirgin bir portre olmakla beraber kendisinin 
ele aldığı Mehmet Âkif, Necip Fazıl, Nurettin Topçu, Mehmet 
Kaplan gibi isimlerle yan yana getirdiğimizde Tanpınar apayrı 
bir yerde durmaktadır.
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aHMeT HaMdİ TanPınar’ı Yakından 
TanıMak: Turan alPTekİn’İn MeTİnlerİ 

Üzerİne

Asım Öz 1

Günümüzde 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli isimle-
rinden biri hüviyetindeki Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yazı-
lanlar başlı başına bir alan hâline geldi. Hakkında müstakil bir li-
teratür oluşturacak kadar çalışma yapılmasına karşın, Tanpınar’ın 
hayata, sanata, zamana, topluma, siyasete bakışı üzerinde düşün-
celer üretilmeye devam edecektir. Muhtelif metinler, inceleme-
ler ve biyografiler arasında kendileri pek öne çıkmasa da şu ya 
da bu şekilde alana etki edenlerin kaleminden çıkanlar ise ayrıca 
önemlidir. Meşhur yazarın derslerini dinlemiş, edebiyat sohbet-
lerinde yer almış, ölümüne dek yanında ve yakınında bulunmuş 
Turan Alptekin (1933-2019), bu bağlamda muvaffakiyet göste-
ren kitaplar neşrettiği, yazılar yazdığı için hatırlanması gereken en 
mühim simalardandır. Dikkatle okunduğunda Alptekin’in me-
tinlerinde tarihten felsefeye, şiirden musikiye, plastik sanatlardan 

* Yazar
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siyasete, kitaplardan yayın sorunlarına kadar uzanan çok zengin 
bir birikimle karşılaşılır. Nitekim Tanpınar çalışmalarının ye-
terli olup olmadığıyla alakalı bir soruya verdiği cevap farklılığı-
nın ipuçlarını yakalamak açısından güzel bir başlangıç olabilir:

Evet, yana ve karşı, her düşünce, Tanpınar’ın ruhuna, yaşadığı 
dünyadan gönderilmiş bir selam olacaktır. Yeter ki, ‘iftiralar, gayzlar, 
yalan yanlış yakıştırmalar’ olmasın. İnsan yalnızca insandır. Bizim, 
elimize kalem geçti diye, ölüleri lekeleme hakkımız yoktur. Bu bilgi-
sizliktir. Elbette, kimseyi idolleştirmeyelim de. (Öztürk, 2018, s. 61).

Zengin bir kültür birikimine sahip olan Turan Alptekin (1933-2019)  
hocası Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlatırken. 

http://www.tanpinarmerkezi.com/sesli-tarih/ [Erişim Tarihi: 14 Nisan 2022]

Peki, anlamayı bir düşünce eğitimi sorunu gören ve kimi eser-
ler için bazen kuşaklarca birikim gerektiğinin farkında bir ede-
biyat bilimcisi vasfıyla Turan Alptekin’in Ahmet Hamdi Tanpı-
nar yorumu, metinleri ve savunması niçin önem taşıyor? Onun 
gündeme getirdiği fakat başkalarının hiç yaz(a)madığı hangi 



t u r a n  a l p t e k i n ’ i n  m e t i n l e r i  ü z e r i n e

417

hususlar var? Tekrar eden pasajların ötesine uzanan çıkarımları-
nın gerçeklik değeri nedir? Hocası Tanpınar’ın yanında çalışma 
fırsatını yakalamasının kendisine kazandırdıkları nelerdir? Onun 
Tanpınar’ın eserlerini gerek yayıncı, editör nazarıyla gerekse ede-
biyat okuru olarak değerlendirmesinde karşımıza hangi hususlar 
çıkar? Mesela Tanpınar yaşarken kendisi “sükût suikastı” diye ad-
landırılabilecek bir muameleye tabi tutulmuş mudur? Tanımla-
mak, bir yerlere oturtmak gerekirse, böyle bir tespit zorunluluğu 
duyulursa, Alptekin’i kimlik düzleminde nereye yerleştirebiliriz? 
Hayatı boyunca yaptığı çalışmalarla 1950’lerden itibaren oluş-
turduğu birikimi hep derinleştirip, geliştirdiği söylenebilir mi? 
Bu ve buna benzer sorular Alptekin’le alakalı birtakım tartışma-
ları tetikleme ihtimalini arttırsa da kenarda kalmış Tanpınar yo-
rumlarının belirginlik kazanmasının yolunu açabilir.

Bir Yazardan Bahsetmenin Güçlükleri

Gelgelelim Turan Alptekin’in hocası Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın romanlarına, 1 resim ve plastik sanatlarla ilgili yazıla-
rının yıllarca kitaplarına alınmamasına, günlükleri ile Yahya Ke-
mal hakkındaki metinlerini bir araya getiren aynı adlı monog-
rafinin sorunlarına dair yazdıklarının kahir ekseriyeti üzerinde 

1 Bunun tek istisnası bütün yazılış evrelerinde yazarının yanında olduğu 
1954’te tefrika edilen 1961’de basılan Saatleri Ayarlana Enstitüsü roma-
nının başkahramanı Halit Ayarcı’nın ağzından Doktor Ramiz’e hitapla 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eseri bitirdiği güneşli ve yüzünün muzip bir 
mutlulukla parladığı bir günde kendisine dikte ettirdiği mektuptur. Ro-
manın başına girmesi düşünülmüşken, yayınından vazgeçilerek Alptekin’e 
emanet edilen mektup, “eserin kendisi kadar büyük ironi taşımakta ve 
hem eseri, hem de çağımızı açıklamaya yönelmiş bulunmaktadır.” (Alpte-
kin, 1975, s. 32-35). Mektubun romana bağlı kalınmadan ayrı bir metin 
olarak da anlamlı olduğunu düşünen Alptekin, yayımlandığında mektu-
bun böyle ele alınmamasından mustariptir. Oysa bu mektup yazarın tar-
tışmak istediği meseleler için vazgeçilmez imkânlar verir. (2015, s. 55).
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neredeyse hiç durulmamıştır. Hatta hiçbir yorum getirmeden bil-
giye dayalı tanıklığından kaynaklanan ve 2003’te Hürriyet Gös-
teri dergisinin 253. sayısında yayımlanan “Ahmet Hamdi Tan-
pınar Hakkında Bir Tartışmaya Son Nokta” başlıklı düzeltici 
müdahalesi hayli kapsamlı bir bibliyografyadan dışlanabilmiş-
tir. (Alptekin, 2009, s. 51).

Turan Alptekin, 1975 yılında Bir Kültür Bir İnsan Ahmet Hamdi Tanpınar 
ve Edebiyatımıza Bakışlar kitabını yayımladı. Kitabın çıktığı Nakışlar Yayınevi 
o dönemde Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sahnenin Dışındakiler, Yaz Yağmuru, 
Abdullah Efendinin Rüyaları, Yahya Kemal gibi kitaplarını da neşrediyordu.
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Derin, geniş ve sindirilmiş kültürüyle Turan Alptekin, 
1970’li yıllarda sol çevrelerin bir kısmının da dâhil olduğu en-
telektüel öbeklerde yeniden okunmaya başlanan Ahmet Hamdi 
Tanpınar’dan kalan fikir ve konuşmaları Ortadoğu gazetesinde 
1 Kasım 1974’ten itibaren üç bölüm şeklinde yayımlama gereği 
duyar. O yazıları ise 1975 yılında Bir Kültür Bir İnsan Ahmet 
Hamdi Tanpınar ve Edebiyatımıza Bakışlar adıyla kitap şek-
linde neşrederek, hocasından kalan fikir ve mesajları daha geniş 
bir topluluğa sunar. Sonraki çalışmalarının da temelini oluştu-
ran eserinde, 1953’ten 1962’ye kadar çokça zaman geçirdiği ho-
cası ve eserleri hakkında ilgi çekici görüşler ileri sürmüştür. Erken 
tarihli metninde Tanpınar’a başta Batı’ya duyduğu sempatinin 
fazlalığı hususu olmak üzere kimi eleştiriler yöneltse (Alptekin, 
1975, s. 66-68) de bu bağlamdaki yaklaşımları dönemin çisen-
tisiyle izah edilebilir. Alptekin, hassasiyeti ve inceliği ile birçok 
dağınık konuşmayı belli bir plan doğrultusunda toplayıp nesil-
lere devretmekle bir hizmet gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğ-
rultudaki çalışmalarını Yeni Gelen dergisinin Ocak 2019 tarihli 
11. sayısındaki “Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanının İletisi 
Neydi?” başlıklı yazısında da görüleceği üzere fasılalarla da olsa 
ömrü hayatı boyunca sürdürmüştür.

Turan Alptekin’in panoramik bir kitap şeklinde hazırlama-
dığı ilk eseriyle dergilerde kalan metinlerindeki gözlemleri sa-
hiden zihin açıcıdır ve okura Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çoğu 
araştırmacıya kabul ettirdiği “sükût suikastı” yakınmasının pek 
de geçerli olmayabileceğini ihsas ettirir. Bunlardan biri hiç şüp-
hesiz Tanpınar’ın otuz yedi şiirini bir araya getiren ve dört bö-
lümden oluşan Şiirler (1961) kitabı vesilesiyle Fikret Ürgüp im-
zasıyla Yeditepe dergisinde yayımlanan, coşkulu övgülerin yanında 
hatıralar da içeren “Şair” (1961) başlıklı yazıdan söz ettiği satır-
lardır. Alptekin, Tanpınar’ın severek okuduğu bu yazı için, ho-
casını “en iyi anlatan metin” demekten kendini alamayacaktır. 
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(1975, s. 12). İşte ancak böylesi anılar ve dikkatler sayesinde ke-
limelerden bir âlem yaratma peşinde, çevresi ve geçmişi ile ko-
nuşan Tanpınar’ın dünyasına, şahsi hikâyesine düşünce hayatı-
nın eşiği konumundaki eleştiri aracılığıyla girmek için bulunmaz 
ve önemli metinler ortaya çıkabilmiştir.

İnsanların biraz da geç fark ettikleri, belki de okudukla-
rını hayli geç anladıkları hatta çok da anlamadıkları metinlerin 
müellifi Turan Alptekin’in ilginç tahliller de barındıran yazıları 
herhangi bir yazardan söz ederken, ister olumlu isterse olumsuz 
anlamda olsun onun nasıl değiştirilebildiğinin müstesna örnek-
lerindendir. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanlarını Tür-
kiye’deki somut siyasi, iktisadi, toplumsal ve kültürel dönüşümler 
çerçevesinde anlamayı denemesi göz ardı edilmemesi gereken bir 
tutumdur. Hocasının “çok anlamlılık” noktainazarından okuna-
bileceğini düşündüğü romanlarından yola çıkarak Tanpınar’ın 
elit sınıftan liberal halk topluluklarına doğru yön değiştirdiğin-
den söz ederek bir zihniyet farklılaşmasına işaret eder. (Alptekin, 
2009, s. 51). Hedeflediği okuyucu kitlesi itibarıyla seçkin bir çev-
reyi muhatap aldığını düşündüğü Tanpınar’ın durumunu, aka-
demiye yönelmesini ve etkilerini kurcalayan satırlar ise geçmişten 
günümüze süregelen yorumların anlaşılmasını kolaylaştırabilir:

Geniş halk yığınlarınca okunması zaten beklenemezdi. Eğitim 
reformları, dil değişmeleri, siyasi yönelimlerde ayrışmalar, elit sını-
fın çökmesi Tanpınar’ı bir yazar olarak içinde yaşadığı topluluk-
tan soyutladı. O da bunun bilincinde bir seçimle, akademik yaşamı 
yeğledi. Kendisine bugün sahip çıkanların da genç akademisyenler 
oluşu bir rastlantı olmamak gerekir.

Etkiye gelince bu, eserin talihinin yalnızca bir yanı ve bizi en çok 
ilgilendiren yanıdır. Bir ikinci yazar çıkar ve iki yazar arasında parla-
yan bir kıvılcım, her iki yazarın da eserlerini, birer yıldıza döndürür. 
Bu, tıpkı bir derste kırk öğrenci arasında, bazen bir tek öğrencinin 
gözlerinin parlaması gibidir. Yazarlar insanlık sınıfının öğretmenle-
ridirler. (Öztürk, 2018, s. 62).
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Turan Alptekin, Türkiye Yazarlar Birliğinin 13 Kasım 1984’te Ankara’da 
düzenlediği “Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı Anma 

Semineri”ne katılır. Buradaki konuşmasının metni Türk Edebiyatı dergisinin 
134. sayısında yayımlanır.
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Turan Alptekin, hocası Ahmet Hamdi Tanpınar’ın alkışla-
dığı 27 Mayıs Darbesi sürecinde Demokrat Partinin (DP) üni-
versiteye ve kendi yanında olmayanlara karşı sergilediği tavrı 
sert bir biçimde eleştirmesiyle belirginleşen siyasi yönünü gerek 
doğrudan gerekse kendisine yöneltilen eleştiriler zaviyesinden 
ele alıp kurcalayan pasajlar ve metinler yayımlamıştır. Bilindiği 
üzere Millî Birlik Komitesi, darbeden sonra 28 Ekim 1960’ta 
üniversiteleri “düzeltmek” kastıyla 147 öğretim üyesini üniver-
siteden uzaklaştırmıştı. İşte bu yüzden Tanpınar’ın, başlangıçta 
destek verdiği darbecilerle zamanla görüş ayrılıkları su yüzüne 
çıkmıştır. 27 Mayıs Darbesi’ne katılan subayların uygulamaları 
doğrultusunda, kapıları kilitlenen odalarda yapılan toplantılar ve 
tabanca üzerine yeminlerle öğretim üyelerinin de tıpkı öğrenciler 
gibi yönlendirilmeye çalışıldığı bir dönem başlamıştır. (Alptekin, 
2010, s. 39). Şüphe yok ki arkadaşlarının çoğunlukta olduğu bu 
tasfiyeler Tanpınar’ı derinden yaralamıştır. Alptekin, hocasının 
bu süreçte yaşadıklarını ve düşüncelerini anlatmasıyla da önemli 
bir portredir. Tanpınar, İkinci Meşrutiyet Devri’ni başlatan ge-
lişmelerin uzantısı konumundaki İttihat ve Terakki taraftarlığı-
nın, giderek bilim ve siyaset kurumlarına yön verecek bir görüş 
hâline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir me-
sela. (2001, s. 23- 24; 2009, s. 47-48; 2010, s. 40). Diğer yandan 
Tanpınar’ın Bedri Rahmi, Eren Eyuboğlu sergileri üzerine yaz-
dıklarının Yaşadığım Gibi (1976) kitabının eleştiri öncesi baskı-
sında yer almadığına 2 (Alptekin, 2015, s. 10) dikkat çekmesi de 
ağırlıklı olarak siyaset odaklı ilerleyen Tanpınar “endüstrisine” 

2 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hazırlıklarını tamamladıktan sonra yayımlat-
ması için Hasan Âli Yücel’e gönderdiği fakat ancak 1970’te Birol Emil ta-
rafından hazırlanarak okuyucularla buluşan kitabındaki plastik sanatlarla 
ilgili yazıların müellifin kendisi tarafından çıkarılıp çıkarılmadığı belirsiz-
liğini korumaktadır. (Alptekin, 2015, s.11) Altı ayda derlenip hazırlanan 
Yaşadığım Gibi adlı eserin yayını gecikince Tanpınar, o zamanki Türkiye 
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farklı bir boyut eklemesi yönüyle altı belirgin bir şekilde çizilmesi 
gereken bir tespittir. Hocasının resim ve plastik sanatları konu 
edinen metinlerinin ciddi bir yayına dönüşmesini gündeme taşı-
yan önerisi nazarıitibara alınırsa, Alptekin’in Tanpınar’ın döne-
min kültür ortamına ışık tutan resim ve plastik sanatlar üzerine 
yazıları vesilesiyle sanat yayıncılığını içeren orijinal teklifler ge-
tirdiği anlaşılabilecektir. (2001, s. 61). Kendisi Tanpınar’ın eser-
lerinin yayınıyla hocasının âdeta “vârisi” gibi hareket edenlerin 
değerlendirmelerini çapaklarını söz konusu edebilecek kadar il-
giyle izliyordu. Denilebilir ki Alptekin, sınıflanan ve sıralanan 
Tanpınar’ın kaleminden çıkmış ve onun kalemiyle biçimlenmiş 
külliyatın dağılmış parçalarını, arkeologların yaptıkları gibi, dil, 
anlam ve estetik kuruluşuyla yan yana getirmeyi, eksikleri belir-
lemeyi ve buna göre yapılacak bir metin/yayın onarımıyla göz 
ardı edilenleri ayağa kaldırmayı teklif etti.

Ahmet Hamdi Tanpınar vefat ettiğinde, onun “morgda gü-
lümseyen yüzünü gördüğünü” belirten Turan Alptekin’in hayli 
erken bir zamanda Tanpınar’ın öğrencisi sıfatıyla hocası hakkın-
daki ilk kitaplardan birini kaleme aldığını kaydettik. Tanpınar’la 
alakalı bu eserin “Ahmet Hamdi Tanpınar’a Saygı” başlıklı kıs-
mının birinci paragrafı, hem ondan bahsetmenin barındırdığı 
güçlüklere işaret eder hem de hatıralarını nakleder:

Bir yazarı memnun edecek bir yazı kaleme almak ne kadar güç 
bir iştir. 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin yayınlandığı günlerde, ki-
tabın giriş 3 bölümü için Ölçü dergisine yazdığım bir yazı dolayısıyla, 
uzun zaman yanında çalıştığım Profesör Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
—galiba o günlerde bir parça az görüşüyor olmalıydık— odasına 

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kozlu’ya bir mektup yazmış-
tır. (Alptekin, 2001, s. 62-63).

3 Yazı boyunca alıntı yapılan metinlerin imlasında büyük ölçüde cari yazım 
kılavuzu esas alınmıştır.
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ısrarla çağırarak çay ikram ettiğini hatırlarım. Ama doğrusu istenirse, 
yazı ne kadar memnun edici olabilmiştir, bilemeyeceğim.

Öldükten sonra ise bir insandan bahsetmek çok daha güç ol-
maktadır. Belki de yıllardır hocamız için bu yüzden yazamadım.

Prof. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1955 Şubat’ında katıldığı Av-
rupa Filmoloji Kongresi’nden döndükten hemen sonra 10 Mart 
1955’te öğrencileri ile yaptığı bir konuşmada sinemadan bahseder-
ken ‘Gizli Celse filme alınmış. Böylece kelimeye emanet edilen şey 
resme geçmiş. Eser çok güzel oynanmış; fakat Sartre kaybolmuş. 
Kırmızı ve Siyah filme alınmış. Romanın bütün ana hatları mev-
cut; fakat (roman Stendhal) değil. Demek sinema, roman ve tiyat-
royu aldığı zaman onu başka bir şey yapıyor’ dediğini o gün bu ko-
nuşmayı dinleyenler bilmem hatırlayacaklar mı?

Aslında bir yazardan bahsederken de onu değiştiriyoruz ve bir 
yazardan bahsetmek asıl bunun için güç bir iş oluyor. (Alptekin, 
1975, s.11)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ı Yahya Kemal’in şiiri ile Batı kül-
türünün ve estetiğinin sorunlarına ağırlık veren bir hoca konu-
muna yerleştiren Turan Alptekin, şair kimliğinden olsa gerek 
1980’lerde Tanpınar’ın Yahya Kemal’e bakışına odaklanır. Bu çer-
çevede Türkiye Yazarlar Birliğinin 13 Kasım 1984’te Ankara’da 
düzenlediği “Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyatlı 
Anma Semineri”ne katılır, buradaki konuşmasının metni Türk 
Edebiyatı dergisinin 134. sayısında yayımlanır. 4 Metinler üzerinde 
ufuk açıcı, okuyanı farklı olana yönlendirici dikkatler geliştirir 
kaldı ki aktardığı düşünceler, bilgiler doğrudan buna yöneliktir. 
Yahya Kemal’in modern Türk şiirindeki konumunu Tevfik Fik-
ret, Abdülhak Hamit, Ahmet Haşim ve Mehmet Âkif üzerin-
den değerlendirerek onu birinci sıraya yerleştirir mesela. Onun 

4 Bu metnin değişik bir varyasyonu için bk. Turan Alptekin, “Ahmet Hamdi 
Tanpınar ve Yahya Kemal’e Bakışı”, Yeni Defne, sayı: 39, 40, 41, (Ekim, 
Kasım, Aralık) 1984, s. 7-10.
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çıkarımına göre şayet bir tanımlama yapılacaksa bu beş şair, 
aynı zamanda Türk şiirinin ulaştığı beş zirve şeklinde ele alı-
nabilir (Öztürk, 2018, s. 61). Tanpınar’ın ruh dünyası bakı-
mından Ahmet Haşim’e daha yakın durduğu hâlde düşünce ve 
seçişlerinde Yahya Kemal’e bağlı kalmayı sürdürdüğünü dile ge-
tirir. Öyle ki Yahya Kemal’in sanatına ve şiirine herhangi bir sa-
taşmanın Tanpınar’ı kırmaya yetebileceğini ifade eder. Ne var ki 
Tanpınar’ın günlüklerine yansıyan birtakım hususlar bu konu-
nun bugün artık çok daha farklı bir biçimde ele alınması gerek-
tiğini ortaya koymaktadır.

Hatırlanacağı üzere Hasan Âli Yücel, Türk edebiyat tarihi-
nin bir dönemine, Yakup Kadri’nin çevresinden bakmayı dene-
mişti. Tanpınar ise aynı dönemde, çağa verilmiş ikinci bir ceva-
bın daha varlığını gösterme amacındaydı. Turan Alptekin’e göre 
Tanpınar, Yücel’in Edebiyat Tarihimizden adlı çalışmasına ben-
zer şekilde Yahya Kemal’in şiiriyle, tarih telakkisiyle Türk ede-
biyatına katkılarını göstermeye, üstadının kişiliği çerçevesinde, 
yaşadığı dönemlerin sanat ve düşünce tablosunu vermeye çalı-
şıyordu. (Alptekin, 1984, s. 103). Onun yorumu, Tanpınar’ın 
biyografik ilgilerden yola koyularak şairin kültür etkilerine ve 
yaşama üslubuna doğru genişleyen bir perspektif sunduğu şek-
lindedir. Tanpınar’ın yumuşak-kısık sesiyle anlattığı derslerinden 
hareketle Yahya Kemal’in Türk insanının Avrupalılaşmış çehresi 
olduğunu, bu yönüyle Doğu-Batı ikiliğini sona erdirdiğini ak-
tarır. Eskinin genişçe ele alınması yönüyle Yahya Kemal’in mazi 
telakkisinin bile Avrupai tarzı yansıttığını telaffuz etmesi dik-
kat çekmektedir. Meseleyi Tanpınar’la da irtibatlandırdığı satır-
ları kültürel süreklilik telakkisini ve eleştirilerini belli ölçüde so-
mutluk kazandırabilir:

Tanpınar, Yahya Kemal’in seçkin öğrencisi bütün özellikleriyle 
Cumhuriyet dönemi şairidir ve aynı zamanda, önde gelen yazarlarından 
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biridir. Bu dönem, aynı zamanda, modaların ve ‘rağbet’in öne çıkar-
dığı, -her zaman olabilecek, yetersiz ya da ‘taklit’ düzeyinde eserlerle 
birlikte-; Türk edebiyatının çağdaşlarıyla eş bir düzeye ulaştığı bir dö-
nemdir ve etki artık bir özümseme, bir birliktelik olmuştur. Cumhu-
riyet Dönemi Türk Edebiyatını, böyle değerlendiriyorum. Boşluk; 
felsefe ve eleştiri yokluğu sonucu, ‘rağbet’in değer gibi alınışından 
doğmaktadır. (Öztürk, 2018, s. 61).

Turan Alptekin kendisiyle yukarıdaki alıntının yer aldığı 
söyleşinin kimi pasajlarında ise ancak usta bir portre yazarının 
kaleminden çıkabilecek yorumlar getirir. Tanpınar’ı bütünüyle 
anlamaya çalıştığının göstergesi satırlar unutulur gibi değildir. Ki-
taplara yansıyan ve çoğu zaman tekrar içeren bazı yüzeysel tes-
pitlerin ötesine geçen Alptekin’in, hocasına ne kadar geniş öl-
çekli baktığını şu pasajdan çıkarmak mümkün:

Tanpınar’ı; tarihin belirgin kabullenişiyle, Yeni Türk Edebiya-
tında roman ve öykü türünün mühim bir evresi, şiirde Mütareke ku-
şağının önde yer almış üç öncü şairinden biri ve görüşümce, edebi-
yat tarihçisi olarak, Türk üniversitelerinde karşılaştırmalı edebiyat 
araştırmalarının asıl anlamıyla kurucu adı olarak tanımlamak iste-
rim. (Öztürk, 2018, s. 61).

Hiç şüphesiz Turan Alptekin’in Ahmet Hamdi Tanpınar 
hakkında dönemler içinde başkalaşan, farklılaşan ve çelişen (Ka-
yalı, 2021, s. 44-45, 74) yorumların tahakkümü altına girmekten 
büyük ölçüde imtina etmesi, bazı konularda daha açık bir zihne 
sahip olması biraz da bu kendine has yorum tarzından ileri gel-
mektedir. Bu konunun çeşitli boyutlarına geçmeden evvel haya-
tının nasıl şekillendiğini, üniversite yıllarını, farklı ilgi alanlarını 
ortaya koyacak bir hayat hikâyesi belli noktaların açıklık kazan-
masını sağlayabilir. Kaldı ki, kişilerin fikrî yaklaşımlarının ne-
reden kaynaklandığını daha sağlıklı analiz edebilmek için on-
ların biyografisine ve sosyal hayatta işgal ettiği yere bakmaktan 
başka bir yol da bulunmamaktadır. Ancak bu sayede Alptekin’in 
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1974’ten başlayarak Tanpınar hakkındaki araştırmalara yeni ta-
nıklıklar ve bilgiler ekleyen yönü dahası onun üzerine çalışma-
ların/yorumların günümüzdeki durumu daha iyi kavranabilir.

Karşılaşmaların Şekillendirdiği Bir Hayat

Turan Alptekin, Ali Alptekin ile Müsebbiha Hanım’ın oğlu 
olarak 12 Aralık 1933’te Konya’da dünyaya geldi. Temel eğitimini 
ve lise öğrenimini burada tamamladı; ortaokulda Türkçe öğret-
meni Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kardeşi Kenan Tanpınar’dı. Or-
taokul sıralarında başlayan bu tanışıklık lisede Necip Fazıl, Ömer 
Bedrettin Uşaklı gibi şairlerle birlikte Tanpınar’ın şiirlerini oku-
masıyla devam etti. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tür-
koloji Bölümüne şiirin inceliklerini öğrenme umuduyla 5 gider-
ken Tanpınar’ın derslerine girmek onun öncelikli birinci hedefi 
olmuştu. Dönem tüm boyutlarıyla Halide Edip Adıvar, Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Vehbi Eralp, 
Takıyettin Mengüşoğlu gibi adların çizdiği çerçeve içinde haya-
tın kendisi için gerçekten bir kültür umudu taşımaya değer ol-
duğu yılları içeriyordu. (Alptekin, 2001, s.16).

Eski Türk edebiyatı, felsefe, sosyoloji hocalarıyla birlikte, 
birçok hocanın üzerindeki etkilerini taşıyan Turan Alptekin’in 
Ahmet Hamdi Tanpınar’a yakınlığı, XIX. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi kitabının ikinci baskısını yeniden yayıma hazırlayan ho-
casına yardımcı olmak üzere görevlendirilmesiyle artar. Henüz 
yeni geldiği kürsü tarafından bu işte görevlendirilmesine yol açan 
gelişme ise Mehmet Kaplan’ın Avrupa’ya gitmek zorunda kal-
masıdır. Bununla birlikte, eklemek gerekir ki hem Tanpınar’ın 
hem de Kaplan’ın ona güvenmelerinin arkasında, o dönemde 

5 Arkadaşı Mustafa Necati Sepetçioğlu ise aynı bölüme hikâyeler yazmak 
için kaydolmuştur. (Alptekin, 2010, s. 35).
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Kadıköy III. Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan, Tanpınar’ın 
kendinden küçük kardeşi, Kenan Tanpınar’ın büyük payı var-
dır. (Alptekin, 2018, s. 13). Çok daha derin bir kültür gerektiren 
bu teklifi hiç düşünmeden büyük bir memnuniyetle kabul eder. 
(Alptekin, 1975, s.28). “Böylece genç bir şair olarak usta bir şai-
rin, büyük bir yazarın çırağı olma talihini yakala”mıştır. Ayrıca, 
“hem bilgilerinden, hem de kitaplığında bulunan, değerli kitap-
larından yararlanma imkânını elde ettiği” hocasının yeniden öğ-
rencisi olmuştur. Alptekin bu konudaki hatıralarını düşüncele-
rini de ekleyerek açıklamayı şöyle sürdürür:

Kitabın baskısı 1955 yılında tamamlandı ve ben de derslerime 
döndüm. Kendisinin, kişiliğim üzerinde hiç şüphesiz bildiğim ve bil-
meden taşıdığım büyük etkileri oldu. Yaşamım, yazdıklarım, öğren-
cilerim bu etkilerden paylarına düşenleri almışlardır. Fakat yine de 
unutmayalım ki bir kişiliğin oluşmasında sayısız etkenlerin payı var-
dır ve kişilik her zaman bir sentezdir. (Öztürk, 2018, s. 56).

Şiiri ve hocasının çıraklığını seçen Turan Alptekin, 1958’de 
üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra vefatına kadar Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın yakınında bulunan birkaç kişiden biri-
dir. Askerlik vazifesini 1959-1960 yıllarında topçu asteğmen rüt-
besiyle yedek subay olarak Genelkurmay Başkanlığında yerine 
getirir. Askerliğin ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesinde mezun olduğu bölüme 1961’de Yeni Türk Edebiyatı 
asistanı kabul edilir. Tanpınar günlüklerinde erkek talebenin çok 
az olduğu üniversiteye yeni alınan asistanları pek beğenmediğini 
yazacaktır. Her ne kadar nikâh şahitliğini de yaptığı Alptekin’e 
hiç hoşlanmadığı bir yemek takımını hediye etmek zorunda kal-
mışsa da onun yetişmesiyle yakından ilgilenir. Dersleri hiç değilse 
Alptekin’in yetişmesine faydalı olsun diye yapmaktadır, çünkü 
ondan gayet memnundur. (Enginün & Kerman, 2008, s. 236, 
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260). Alptekin ise nikâhı vesilesiyle gündeme gelen yemek ta-
kımı özelinde güzel bir açıklama yapar:

Tanpınar daha sonra, nikâhımda şahidim oldu. Günlüklerinde 
söz konusu ettiği sofra takımını bu sebeple almış olacaktır: Eşimi 
onaylamıştı. Evlendikten sonra ablasının evine el öpmeye gitmemiz 
gerekirdi. Ablası Nigâr Hanım, ne zaman evlerine gitsem dar büt-
çesine rağmen kardeşinin öğrencisiyim diye bana biftek falan ha-
zırlardı. Onları hediye mecburiyetinde bırakmamak için ziyaretten 
kaçınmıştım ve sanırım yanlış yapmıştım. Tanpınar’ın aldığı sofra 
takımı da ne kadar ucuz olursa olsun, hiç şüphe yok, benim dar büt-
çemle alamayacağım bir takımdı. Fakat o, üst düzey şeyleri tanıyan 
bir insan olarak aldığı takımı beğenmemiş olacaktır. (2009, s.51).

Bilimin metotları fikrini Hilmi Ziya Ülken, Takıyettin Men-
güşoğlu, Joachim Ritter gibi felsefeci hocalardan edinen Turan 
Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın XIX. Asır Türk Edebiyatı 
Tarihi’nin değerini ona yardım ederken değil, bu metotları öğ-
rendikten sonra kavrayabildiğini itiraf eder. Ancak kendisini böy-
lesi problemlere gönderen ve Batılı bir tavır kazandırmaya çalı-
şan da yine hiç şüphesiz hocasıdır. Tanpınar’dan her çeşit bilgide 
daima birincil kaynaklara inmeyi, insana ve kültürlere önyargı-
lardan arınarak ve taassuptan uzaklaşarak bakmayı, kendini ara-
mayı, bir terkip kurma fikrini almıştır. (Alptekin, 1987).

Gelin görün ki, Turan Alptekin bir müddet sonra edebiyat 
öğretmenliğine tayinini ister. Fernando Pessoa’nın “Vazgeçmek 
özgür; hiçbir şey istememek güçlü olmaktır” ifadesini hatırlatan 
böylesi bir seçimin sebepleriyle alakalı farklı görüşler ileri sürü-
lebilir. Yeri gelmişken bu bağlamda öncelikle Alptekin’in (1975, 
s. 29) yazdıklarını okumak yararlı olabilir:

Onun Avrupa gezileri, benim imtihanlarım ve askerliğim gibi 
önemli bazı sebeplere bağlı birkaç fasıla dışında, ölümüne kadar, 
hemen bütün eserlerinin çıkışında, hatta derslerini hazırlayışında, 
kendisine yardımcı olma imkânı buldum. Bu yardımda kültürüne 
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yetişemeyişimden ve bir de kürsü çalışması yanında bir yandan felsefe 
ve sosyoloji, bir yandan Türk dili ve edebiyatı, bir yandan da Fran-
sızca ve Fransız edebiyatı gibi çok geniş alanlarda yetişmek zorunda 
oluşum yüzünden dağılan dikkatimle bazı hatalar yaptığımı hatırla-
rım. Bütün bu hatalarda bir gün bile sert veya kırıcı tek bir kelimesini 
işitmedim. Buna karşılık istediğim şekilde yetişme imkânını buldum.

Nitekim ölümünden sonra da fakültede kalma isteğini duy-
madım.

Aslında kalma arzusunu öldürecek raddeye vardıran du-
rumların Türk siyasi hayatı başta olmak üzere kültürel alanda ve 
toplumda kalıcı olumsuzluklara yol açan 27 Mayıs 1960 Dar-
besi ve akabinde 147 öğretim üyesinin üniversitedeki görevle-
rine son verilmesiyle ilgili soruşturmalarla sıkı bir bağı ve ilişkisi 
vardır. 147’lerin ayrılışından sonra üniversitede doktorasız öğ-
retim üyeleri ayrımının öne çıkarılması dolayısıyla olmalıdır ki, 
bu sıralarda, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın karşı karşıya kaldığı 
problemlerden biri, doktora yönlendirmelerindeki karşı görüş 
sorunuydu. Nitekim Turan Alptekin tez konusu olarak Saba-
hattin Ali’yi düşünmesine karşın, “konunun zorlukları ve hiçbir 
problemin üzerine yürümeye imkân olmayışı” dolayısıyla dok-
tora çalışmasını “sonra sınırlandırırız, diyerek Hüseyin Rahmi 
Gürpınar’a yönlendiren” bizzat hocasıdır. (2009, s. 48). Zorluk-
larla yüz yüze kalan Tanpınar, yanındaki genç asistanını koruyup 
savunmak için üniversite yönetimi nezdinde birtakım girişim-
lerde bulunmak mecburiyetinde bile kalacaktır. Tanpınar’ın, ölü-
münden hemen on beş gün kadar önce, daktilo edilerek dekan-
lığa verilmiş bulunan bir tezkiyenin müsveddesi aynı zamanda 
Alptekin’in son kitabının niçin bir savunma düşüncesiyle yazıl-
dığını anlaşılır kılar:

Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü asistanı T... çalışkan, zeki bir öğretim 
unsurudur. Kürsümüzce kendisine verilen vazifelerin hepsini büyük 
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bir dürüstlük ve itina ile yapmıştır. Akademik kariyerin icap ettiği 
şekilde yetişmeğe azimle çalışmaktadır. Ahlâkı öğrenci ve öğretim 
üyelerimizle olan münasebeti daima gereği gibi olmuştur. Terfie her 
suretle layık olduğunu hürmetlerimle arz ederim. (Alptekin, 2001).

Gelgelim o yılların genel ortamı ile bugünkünü açıklık açı-
sından benzer saymamak gerekir. İşte bu yüzdendir ki, Turan 
Alptekin’in o zaman pek çok olay gibi öğretim üyelerinin tasfi-
yesiyle kesif hâle gelen iklimde peyderpey vuku bulan hadiseleri 
içselleştirmekten uzaklığını ancak yıllar sonra yayımlanan kita-
bından öğrenebiliriz:

Bütün kaçmalarıma ve soruşturma gibi yansıtılan engellemelere 
karşı beni kürsüye almakta direnişini bugün daha iyi kavrayabildiğim 
asistan seçiminde de sorunlar yaşandığı günlüklerinden anlaşılmak-
tadır. Ölümünden sonra kapalı biçimde bana söylenen de buydu ve 
–bu üzüntü içinde- açıkça, başımın çaresine bakmam gerektiği be-
lirtiliyordu; biraz daha yumuşak öneri ise, Erzurum’a gitme önerisi 
kaldı. (Alptekin, 2015, s. 47-48).

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın vefatına yakın günlerde Tu-
ran Alptekin, estetik ve edebî ilgilerinin yerini yavaş yavaş etik 
ve mistik ilgilerin almaya başladığını, sosyal görüşlerini teolojik 
temele dayamaya yöneldiğini anlatır. (1975, s. 38). Bir yandan 
yıllar sonra kendisinin “sosyalist” görüşlü “İslamcı hümanizm” 
diye tarif edeceği (2018, s.13) kimlik teşekkülünün yolunu aça-
cak olan Kitabı Mukaddes, Kur’an-ı Kerim, Mesnevi ve zengin 
bir şiir dünyası ile hemhâl olmuş diğer taraftan da bu çalışmalar 
arasında gönülsüzce sürdürdüğü doktora tezinden sıkılmaya baş-
lamıştır. Tanpınar vefat edip Rumeli Hisarı’nda, Aşiyan’a çıkan 
yolun sağında üstadı Yahya Kemal’in yanındaki küçük erguvan 
ağacı valiliğin izni ile kesilerek orada toprağa verildikten sonra ise 
genç asistan Alptekin, zaten belli ölçüde tuhaf bulduğu Türko-
loji koridorlarından büyük bir buruklukla ayrılmaya karar verir:
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Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul Üniversitende öğrencileriyle bir arada… 
Tanpınar’ı aynı zamanda bir eğitimci olarak gören Turan Alptekin’e göre 

Tanpınar’ın eğitim anlayışı, insanın yüzünü bilgiye döndürmeyi, onu bilgiyle karşı 
karşıya getirmek ve böylece onu eserlerinde de yazdığı gibi hür kılmaya matuftur. 

http://arsiv.tanpinarmerkezi.com/fotograflar/ [Erişim Tarihi: 14 Nisan 2022]

Yılların ağırlığı içinde epeyce yorulmuş bulunan asistan […] ki-
taplarını topladı ve ağır adımlarla fakülteden çıktı. Dinlenmeye ve 
yeni bir çevreye ihtiyacı vardı. Önemli olan ‘söylenen söz ve onu işi-
tecek kulak ve imkânlarını o yola dökecek insan meselesi’ idi. O ça-
lışmalarına ve hayatına hür bir yol çizmek istiyordu. (1975, s.42).

Bir değer ayrışmasının yaşandığı açık olduğu için Turan Alp-
tekin belki de sezgisel biçimde kendini yıpratmak yerine üniver-
siteden liseye çekilmesinin daha yerinde olacağını düşünüyordu. 
Haksız da sayılmazdı aslında, artık üniversiteden ayrılıp “tek ba-
şına kaldığı hayatında bir maraton koşusunun başladığını” his-
seden Alptekin, öğretmenliğe geçtikten sonra hocalarından al-
dıklarıyla, girdiği derslerin karşısına çıkardığı boşlukların üzerine 
eğilir. Öğretmenlik yıllarının başlarında edebiyat eğitimi, ede-
biyat bilimi ve karşılaştırmalı edebiyat araştırmalarına henüz 
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yeterince açılmayan yılların verilerine dayandığı için edebiyat ta-
rihi ağırlıklı olsa da kendine özgü bir yöntem geliştirmeyi başa-
rır. Türkiye’de edebiyat öğretiminin geldiği noktada divan ede-
biyatının hiç okutulmamasının, öğretim programları ve ders 
kitaplarındaki sorunların Türk kültürünün birçok unsurunun 
yeni nesillere iletilmesini engellediğinin alını çizer. (2001, s. 91). 
Kendini inşa eden Turan Alptekin, edebiyat eğitimi/bilimi için 
büyük bir merakla araştırıp okumuştur. Kompozisyon öğretimi-
nin sahipsiz olduğunu gördüğü için bu saha üzerinde özellikle 
durur. Şayet bir tek kelimede toplamak mümkün olsaydı Alpte-
kin için mütecessis denebilir. Kendi tecrübelerini merkeze alarak 
yaptığı değerlendirmeler edebiyat eğitimini ilgilendiren mevzu-
lar yanında Tanpınar’ın başka etkilerinin izini sürmek açısından 
da fazlasıyla önemli:

Üniversiteden yeni bilgilerle geliyordum ve yeni bilimsel bul-
gulara yabancı değildim. Derslerimde, müfredat programını dik-
katle izlerken, ders kitapları metinlerini ve programa uygun kendi 
seçtiğim metinleri öğrencilerime özgürce getiriyordum. Uygula-
mada da yazarın kişiliği ve alındığı eserin anlamı içinde tanımla-
dıktan sonra, eserle ilgili herhangi bir önyargıya gitmeden, metnin 
bizi götürdüğü sorularla öğrenciyi doğrudan metni anlamaya gö-
türmeyi amaçlıyordum. Her metin, en azından amaçlarımdan bi-
rine götürmeye yetiyordu.

Kompozisyon derslerinde de, sağlam bir dil kavrayışıyla, yine 
metinlere ve yaşama dayalı tümevarımcı bir düşünme biçimiyle, 
öğrencileri olgulardan sentezlere götürmeyi hedefliyordum. (Öz-
türk, 2018, s.54).

Anlaşılan o ki, üniversiteye uzun bir lise öğretmenliğin-
den ve bakanlık müfettişliğinden sonra gelen Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın insanın yüzünü bilgiye çevirmeyi, onu bilgiyle karşı 
karşıya getirmeyi esas alan eğitim felsefesinden çok etkilenmiş-
tir. (Alptekin, 2018, s.14). Şimdi de daha Tanpınar’ın öğrencisi 
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olmadan merakının peşinden giden Turan Alptekin’in (1975, 
s.17) ondan dinlediği ilk dersi ile alakalı duygularını anlatırken 
yazdıklarını okuyalım:

Ders, her şeyden önce güzel bir kompozisyondu ve Ahmet Hamdi 
Tanpınar, bir estetik dünyanın kapılarını aralamaya çalışıyordu. […]

Nitekim daha sonraki derslerimizde de, Tanpınar’ı Yahya Kemal’in 
şiiri ile Batı kültürünün ve estetiğinin sorunlarına ağırlık veren bir 
hoca olarak tanıdık.

Turan Alptekin, öğrencisinin çehresini değiştirmeyi öne 
çıkaran bir anlayışla 1962’den 1980’li yıllara kadar sırasıyla 
Manisa Salihli, Ankara Akşam Ticaret, Ankara Etlik, Ankara 
Kurtuluş, İstanbul Kasımpaşa liselerinde edebiyat öğretmen-
liği yaptı. Yükseköğretim okullarında görev alışı ise 1971 yı-
lında Ankara’ya gelişinden sonraya rastlar. 1974 yılında Gazi 
Eğitim Enstitüsünde kısa süreli müdür yardımcılığımla başla-
yan bu süreç, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ba-
sın-Yayın ve Gazetecilik Yüksekokulunda alanıyla ilgili derslere 
girmesiyle devam etmiştir. Emekliliğinin ardından Mimar Si-
nan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
bölümü başkanı arkadaşı Mehmed Çavuşoğlu’nun Yeni Türk 
Edebiyatı derslerini okutmasını önermesiyle tekrar üniversiteye 
döndü. Mersin Üniversitesinde 1994 ila 1998 yılları arasında 
öğretim görevlisi unvanıyla Yeni Türk Edebiyatı ve karşılaştır-
malı edebiyat dersleri okuttu.

Onun nazarında öğretmenlik uğraşı bir yanıyla gençlerin 
arayışının öne çıktığı lise kademesinde onlarla yakınlık kurup, 
yol göstermeyi içerir. Bir diğer yanıyla ise “yaratma alanı olarak 
edebiyat ve kompozisyon öğretmek; onlar aracıyla, üst düzey 
bir dil ve düşünme, anlama ve sentezler oluşturma”yı esas alan 
bir eğitim anlayışını benimser. (Öztürk, 2018, s.53). Bu sebeple 
yıllar boyunca ders işlerken, öğrencilere önerilen ders kitabının 
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dışına çıkarak, anlatılan konuyla ilgili kendi özel birikimlerini 
de derse katmayı hatta ders dışına da çıkarak yeni bilgiler ver-
meyi öncelemiştir.

Üniversite yıllarında emeli yalnızca şiir olan Turan Alpte-
kin, iki şiir kitabı yayımladı fakat mesuliyet duygusu kendisini 
öğrencilerine, hayaller değil doğru bilgiler vermesi gereken bir 
hoca olmaya sevk etti. Daha sonra Türk kültürünün birikim ve 
gelişim süreçlerini kavramak gayesiyle erken yaşlarına keşfettiği 
mistik temayülle tasavvuf sahasına yöneldi. Türkiye’yi daha iyi 
anlamayı mümkün kılan Nakşibendilik tarikatının kökenlerine 
dair birtakım incelemelerde bulundu. Abartılı bulunabilir fa-
kat Alptekin’in 1950’leri Tanpınar üzerinden hatırlarken tasav-
vuftan, tasavvuf terbiyesinden, tasavvufi derinlikten, mutasavvıf 
şairlerden bahsetmesi onun sonraki yönelimlerinin gençlik yıl-
larıyla da bağlantısını kurmayı mümkün kılmaktadır. (1975, s. 
17-18). Edebiyat araştırmalarında öne çıkarılan anlamıyla deği-
şen kültürü, estetik bir şekilde kavrama çabasıyla bağlantılı olan 
dilin yalınlaşması, şiirde düşüncenin mazmunların yerini al-
ması, halk kültürünün tebellür etmesi gibi meseleler kendisini 
Niyazi Mısrî ülfetine ulaştırdı. Onu yalnız halk tasavvuf gelene-
ğindeki yeri dolayısıyla değil, yeni Türk şiirinin doğuşundaki ko-
numu cihetiyle araştırdı. (Öztürk, 2018, s. 58). Şarkiyatçı Irène 
Mélikoff ’un Alevilik, Türk tarihi ve Türk halk İslam’ı üzerine 
çalışmalarını Fransızcadan Türkçeye kazandırması kültürel ilgi-
lerinin genişliğini gösterir.

Turan Alptekin “Ahmet Hamdi Tanpınar isteseydi çok 
modern bir Yunus Emre olabilirdi” (1975, s. 23) derken hoca-
sının bu şaire ayrı bir kıymet verdiğinin farkındadır. Bu hük-
mün doğru olup olmadığı tartışılabilir elbette. Alptekin, sıranın 
böylesi erken dikkatlere geldiği 1990’larda Yunus Emre şiirleri-
nin elde bulunan el yazması ve taş-basma nüshalarına odaklanır. 
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Karşılaştırmalı edebiyatın temel yöntemleri özellikle Mehmet 
Kaplan sayesinde tanıdığı stilistik ve yapısal karşılaştırmalar yo-
luyla Yunus Emre divanlarının, birden çok kişilik ve dönemin 
müşterek ürünleri olduğu neticesine ulaşır.

Muhtemelen ortaokuldan edebiyat öğretmeni olan İtalyan 
Lisesi mezunu ve mütercim Kenan Tanpınar’ın etkisiyle İtalyanca 
öğrenir. Zira Gabriel D’Annunzio’dan çeviriler yapan öğretmen 
Tanpınar, kendisine İtalyancayı öğrenmesinin Dante’yi okuma 
arzusuyla alakalı olduğunu söylemiştir. (2018, s.13). Alptekin 
ise daha sonra Sultan II. Abdülhamid tarafından saray ressam-
lığına atanan İtalyan ressam Fausto Zonaro’nun anılarını, basıl-
mamış aslından çevirerek Türkçeye aktarır. Ahmet Haşim, Tev-
fik Fikret, Yakup Kadri ve Namık Kemal üzerine denemeler ve 
Türk edebiyatının farklı konularına dair yazılar kaleme alır. Şi-
irleri ve diğer metinleri 1949 yılından itibaren Edebiyat Âlemi, 
Orkun, Millî Mecmua, Genç Kalemler, Hisar, İstanbul, Galeri, 
Arayış, Türk Edebiyatı, Hürriyet Gösteri, Sanat Çevresi, Evren-
sel Kültür, Yeni Defne ve Journal of Turkish Studies dergileriyle 
Memleket, Ortadoğu ve Tasvir gazetelerinde okurlarla buluşur. 
Tanpınar’ın romancılığını ele aldığı son yazısı Yeni Gelen der-
gisinin Ocak 2019 tarihli sayısında yayımlandı. (Tan, 2019, 
s.110-111) Alptekin’in kendine mahsus anlatımlarındaki dö-
nemsel farklılaşmanın izi ise Tanpınar odaklı 1975 tarihli kita-
bından çıkardıkları kadar 2001’deki yeni edisyonuna ekledikleri 
üzerinden sürülebilir.
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Mehmet Kaplan Fransa’ya gideceği için, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi ki-
tabının tekrar yazımında, Ahmet Hamdi Tanpınar’a Turan Alptekin’in yar-
dımcı olmasını önerir. Tanpınar da bu teklifi kabul eder. Bu çalışma süreci 

Alptekin’i Tanpınar’ın zihin dünyası ile tanıştırır. Kitap basıldıktan sonra Tan-
pınar öğrencisine iltifatlı bir sunumla eserini imzalar.(Alptekin, 2018, s. 15).
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Süreklilik Arz Eden İki Kavram: İnsan ve Kültür

Turan Alptekin’in nesli, şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ı, he-
yecanla bekledikleri, beğenerek okudukları Aile dergisindeki şi-
irleri, “Bursa’da Zaman”, “Zaman Kırıntıları” ve “Eşik”le tanı-
mıştır. (2010, s.25). Tanpınar’ın Halkevleri yayını olarak çıkan 
Ülkü dergisinde yayımlanan ve şehirli tarih ile folklor ögelerini 
birleştiren yazılarından mürekkep Beş Şehir adlı deneme yönü 
baskın şehir monografisi ile yeni bir bakış tarzı kazanmış ve hay-
ranlıkla, şairi tanımaya koşmuş, bununla da yetinmemiş âdeta çı-
raklığını üstlenmiştir. Nitekim XIX. Asır Türk Edebiyatı’nın ye-
niden yayıma hazırlanmasında kitabın birinci baskısında önemli 
rol üstlenen Mehmet Kaplan’ın teklifi ile Turan Alptekin’e de gö-
rev verilir. Tanpınar da esere yazdığı önsözde talebesinin adını 
zikrederek kendisine teşekkür eder. (1988, s. X). Alptekin yıllar 
sonra hocası ile teşrikimesaisi için “kendimi Rodin’in atölyesin-
deymiş gibi duyumsuyordum.” (Alptekin, 2012, s. 21) diyecek-
tir. Teknik okurluğun bir başka yönü ise okunan eserlerin tadını 
her zaman alamamaktır. Turan Alptekin o yıllarda yayına hazır-
ladığı Yaz Yağmuru kitabının tadına yıllar sonra vardığını itiraf 
edecektir. Hele Tanpınar’ın sinemaya dönük ilgisini dağınık par-
çaları toplamanın sıkıntısı içinde pek kavrayamaz.

Aslına bakılırsa Turan Alptekin’in hikâyesi bir yönüyle yazdık-
larını hiç fark etmemenin 6 yahut geç farkına varmaların tarihiyse 
diğer açıdan kendisinin de Ahmet Hamdi Tanpınar anlatılarına 
ve yorumlarına çoğu zaman geç katılmaların hikâyesidir. Burada 
Türkiye’deki Tanpınar telakkisini yakından ilgilendiren üç önemli 

6 Uzun yıllar boyunca hocası Ahmet Hamdi Tanpınar hakkında çeşitli ya-
zılar yazmış, eserlerini yorumlamış Orhan Okay, Turan Alptekin’in Tan-
pınar üzerine yazdığı ve birbirinden hem içerik hem hacim itibarıyla epey 
farklı olan kitaplarının ikisinden de haberdardır. (Okay, 2000, s.36; Okay, 
2010, s. 10-368).
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eşikten bahsetmek yerinde olur. Bunlardan ilki Selahattin Hilav’ın 
Tanpınar’ın çeşitli konulardaki görüşlerini ve romancılığını ele al-
maya, gözden kaçmış özelliklerini göstermeye çalıştığı Yeni Ortam 
gazetesinde yayımlanan “Tanpınar Üzerine Notlar” başlıklı yazısıyla 
(31 Mart – 9 Nisan 1973) başlayan, farklı yorumlara hatta isabet-
siz değer yargılarının ortalıkta dolaşmasına yol açan hayli hararetli 
münakaşalarla şekillenmiştir. Dönemin yayınlarına göz atan her-
hangi bir okur, Alptekin’in bunlara katılmadığını fakat Ortadoğu 
gazetesinde 1 Kasım 1974’ten itibaren yayımlanan üç yazısında 
Tanpınar’ın çeşitli yönlerini ortaya koyduğunu, görmezlikten geli-
nen düşüncelerini aktararak ve hepsinin hakkını vermeye çalışarak 
Tanpınar’ı yerine oturtmaya ve değerlendirmeye yöneldiğini göre-
cektir. Alptekin’in Hilav’ın başlattığı Tanpınar tartışması hakkın-
daki farklı kanaatlerinden ilkini okumak için ise 1980’lerin sonunu 
beklemek gerekecektir. Tanpınar’ı, Hilav’ın dediği şekilde, doğru-
dan doğruya Marksist yoruma kaydırmanın da Hilmi Yavuz gibi 
Nietzsche tarzında yorumlamanın da bir sınırlandırma içerdiğini 
kaydedecektir. Bununla birlikte hocasının Kant, Nietzsche Hegel, 
Marx gibi büyük düşünürleri bir yana atarak hiçbir yere gidileme-
yeceğini gördüğünü belirtir. (1987). Tanpınar’ın tüm romanlarını 
derli toplu yorumladığı 2000’lerdeki hayli kapsamlı yazısının Ma-
hur Beste ile alakalı kısmında Hilav’ı da hatırlamadan edemeye-
cektir. Ona göre Tanpınar bu romanında Charles Dickens’ın İki 
Şehrin Hikâyesi ile yaptığını yani devrime karşı merhalelerle ola-
cak bir değişim düşüncesini vermektedir. Alptekin, “Hilav’ın işa-
ret ettiği bütün sol belirlemelerle birlikte, Tanpınar, bu görüşleri 
sosyal evrim ile varılacak sonuçlar olarak görmede, sınıf kavgasını 
ve böyle bir ihtilali benimsememektedir.” diyecektir. (2015, s.60). 
Aslında okur, sadece Alptekin’in yazılarının muhtevasından hatta 
kitabının adına yansıyan “kültür” ve “insan” kelimelerinden bile, 
ne söylemek istediğini anlayabilir.
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Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın edebî tadına doyum olmaz ders 
notlarını esas alarak Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kültür, Bir İnsan (2001) 
kitabını hazırlandı. Tanpınar’ın “katı çizgileri yumuşatan ve birleştiren, ruh-
ları bir potada eritip şekillendiren konuşmaların sırları”nı içeren kitabın ikin-

cisi baskısı ancak 2008’de yapılabildi.

İkinci eşik ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, 1962 yılında ge-
çirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmesinin üzerinden 
yıllar sonra 2000 yılında eserlerinin çok farklı bir mecrada, Yapı 
Kredi Kültür Sanat ve Yayıncılık (YKY) tarafından yayımlan-
maya başlamasıyla ilişkilidir. Bilindiği üzere Dergâh Yayınları, 



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

442

Tanpınar’ın yasal mirasçıları kardeşi Kenan Tanpınar ve Nigar 
Tümer ile 1970’lerin ikinci yarısında bir sözleşme imzalayarak ya-
zarın bütün eserlerini neşretme hakkını almıştı. YKY, yazarın mi-
rasçısı kardeşi Kenan Tanpınar’ın yeğeni Meliha Büyükçelebi’den 
bu hakları devraldığını belirterek Tanpınar’ın kitaplarını bas-
maya başladı. Daha sonra telif sözleşmesiyle alakalı meselenin 
farklı boyutları gündeme gelse de bu durum Tanpınar’ın algı-
lanması sürecini ciddi ölçüde etkiledi.(Dellaloğlu, 2012, 90-92). 
Şöyle ki 2000 yılında YKY’nin Tanpınar’ın kitaplarını basmaya 
başlaması ve Kitap-lık dergisinin özel sayısı ile birlikte edebiyat 
kamusunun yazara ilgisinde bir artış, daha doğrusu önemli bir 
dönüşüm gerçekleşti. Turan Alptekin, artan Tanpınar yorumla-
rının hemen öncesinde ilk baskısı 1975’te yapılan monografisi-
nin hayli genişleterek Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kültür, Bir 
İnsan (2001) adıyla yayımladı. Yirmi beş yıl aradan sonra ve he-
nüz Tanpınar’ın eserleri YKY tarafından basılmadan evvel yaza-
rın sanatçı yönünü öne çıkarmaya matuf bu yeniden yayına yol 
açan süreç ise kamusal Tanpınar imgesinin farklılaşmasına dö-
nük bir müdahale içermesi yönüyle de önemlidir. “Sunuş” kıs-
mındaki şu satırlar kayda değerdir:

Tanpınar’ın bende kalmış bulunan belge ve eserleri sorusu ile ölü-
münden sonraki yıllarda birçok kez karşılaştım. Bir Kültür, Bir İn-
san adlı çalışma, bu sorulara bir yanıt olmak üzere, arkadaşım Ömer 
Öztürkmen’in desteğiyle yayınlandı. Bu konuya bir daha dönme ni-
yetinde değildim. Fakat Tanpınar’ın, zaman zaman, ‘gözde büyütül-
müş’ biri ya da sadece bir ‘öğretici’ gibi algılanmaya başlandığını; 
eserlerinin, kendi yapısı dışında ‘kategorik’ bölümlemelerle, asıl an-
lamların dışına çıkarıldığını ve yayınlarda bazı atlamalar bulundu-
ğunu gördüm; ciddi görünüşler altında, Tanpınar’ın şiirde başarı-
sız olduğunu yahut şiirlerinin Necip Fazıl izinde ürünler sayılması 
gerektiğini söylemek isteyen yazılara rastladım. Ahmet Hamdi Tan-
pınar ve Edebiyatımıza Bakışlar’ın bu yeni düzenlenişine bunun 
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üzerine kalkıştım. Fazlaca ders notu ağırlıklı bölümleri, değerli ar-
kadaşlarımızın, yayınladıkları ya da ellerinde bulundurdukları öbür 
ders notları ile birlikte değerlendirebilmeleri için bu yeni düzenle-
menin dışında bıraktım. Böylece, Tanpınar’ın sanatçı yönüne ağır-
lık vermek ve genç şairlere, yazarlara, bizden önce yürünmüş çok 
değerli bir yolu göstermek istedim. Ayrıca, sessizce geçilen bir ‘kar-
şılaştırmalı edebiyatçı’yı da, bu vesileyle ortaya çıkarmayı amaçladım. 
Tanpınar’ın bu öncü yanı, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin baş-
langıç bölümlerinde de çok belirgin olarak görünmektedir. (Alpte-
kin, 2001, s. 7-8)

Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Sahnenin Dı-
şındakiler, Yaz Yağmuru, Abdullah Efendinin Rüyaları, Yahya Ke-
mal gibi bazı kitaplarını da çıkaran Nakışlar Yayınevince okur-
lara buluşturulan kitabının ilk baskısının daha hacimli ikinci 
kısmına lüzumlu gördüğü birtakım haşiyeler eklemişti. Gelge-
lelim Alptekin, yazdıklarının büyük bölümünü dolayısıyla kita-
bın bir yönünü tanımlasa da aktardıklarının tümüyle “ders not-
ları” şeklindeki sınırlı bir çerçevede ele alınmasını doğru bulmaz. 
Zira sözlü iletişim, her zaman alıcıyla oluştuğundan, alıcılar her 
zaman birbirinden farklı şeyler almadadır ve alınan, her zaman 
yalnızca anlatılanlara sınırlı kalmamaktadır. Bu çerçevede Alp-
tekin, Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinde 1975’te, 2001’de (ve 
hiç şüphesiz 2015’te) yayımladığı kitaplarının nasıl algılandı-
ğına da temas eder:

Şair Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine, doğrudan tanıklığa dayalı 
bir monografi olarak tasarladığım ve 1975 yılında yayıma sunduğum 
Bir Kültür-Bir İnsan adlı çalışmam, öğretilen görüşler dışında, deği-
şik bilgi birikimi ile o yıllarda ikiye bölünmüş genç kuşağa, açık bir 
düşünce ufku oldu. Belki bu etki dolayısıyla aktarımların çoğu kez 
aktarıcının sözcüklerine bürünmüş olduğu da belirtilmişken 2001 
yılında gerçekleştirdiğim yeni baskı, daha çok doğrudan ‘Tanpınar’ın 
ders notları’ olarak görülmek istendi.
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Hâlbuki Turan Alptekin’e göre kendisinin yazdıklarının 
kültür tarihindeki yerini doğru bir şekilde tespit edebilmek için 
Sokrates’in savunmasının, Platon ve Ksenofon tarafından akta-
rımlarına bakılmalıdır. Yine aynı şekilde Goethe’nin Eckerman’la 
konuşmaları da bir alıcının, dinleyen ve aktarıcı bir başka öz-
nenin eseri olarak sonraki kuşaklara ulaştığının ayırdına varıl-
malıdır. Bununla birlikte ister ders notları ister müstakil kitap 
şeklinde ele alınsın söz konusu metinlerin Türk edebiyatının ne-
sirden şiire, eskide yeniye, Doğu’dan Batı’ya, şairlerden romancı-
lara, tiyatrodan tercümelere uzanan çeşitli meselelerini ele alır-
ken, Tanpınar’ın özellikle hocalığı ve okuttuğu derslerle ilgili son 
derece önemli bilgiler verdiği göz ardı edilmemelidir. Tanpınar’a 
dair edebî, fikrî ve şahsi birçok hususiyeti aksettiren fakat yazarın 
Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kültür, Bir İnsan (2001) kitabına 
“fazlaca ders notu ağırlıklı” bazı sayfaları girmeyen ilk basımı-
nın ikinci kısmı oldukça önemlidir. Tanpınar’ın diğer öğrenci-
lerinin ders notlarıyla gösterdiği benzerliklerin yanında farklı-
lığı ile çok zengin çağrışımlara yol açan bu bölümün yazarın 
arkadaşlarından Ali F. Karamanlıoğlu, Mehmed Çavuşoğlu ve 
Gözde Halazoğlu’nun yayımlandıklarıyla (Tanpınar, 2013) bir 
arada değerlendirilmesi gerekir.

Turan Alptekin, bir edebiyat tarihçisi hatta bir eleştirmen 
kimliğiyle Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dünyasını her türlü ve-
sikanın hakkını vererek tespit etmeye çalışsa da onun eseri ho-
casıyla ilgili tartışma sahasına girmeyi başaramamıştır. 7 Necip 
Fazıl’ın “Dedektif X Bir” adıyla Büyük Doğu’da Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ı töhmet altına bırakmak için yaptığı yayınlar (2001, 
s. 17-19) göz ardı edildiği için Alptekin’in bu konuda yazdıkları 

7 Bunu kitabın ikincisi baskısının Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlükleri-
nin yayımlanmasından sonra, 2008’de yapılması da başka bir açıdan doğ-
rulamaktadır.
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çoğu araştırmacının ilgisini çekmemiştir mesela. Hayli önemli 
tanıklıklar ve tespitler içeren Ahmet Hamdi Tanpınar: Bir Kül-
tür, Bir İnsan kitabının önemli bir boyutunun daha önceki yıl-
larda Alptekin imzasıyla çeşitli dergilerde yayımlanan yazıları-
nın kolajıyla oluştuğu da…

Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1928-1960 arası 
gazete ve dergilerde yayımlanmış ama kitaplarında yer almayan 
yazı, röportaj ve anket cevaplarını bir arada okuma imkânı su-
nan Mücevherlerin Sırrı (2002) yayımlandıktan sonra daha fark 
edilir duruma gelen 8 İsmet İnönü, Adnan Menderes, Demokrat 
Parti (DP), 27 Mayıs Darbesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
gibi konular çerçevesindeki polemiklerden de uzak durmuştur. 
Köy Enstitüleri, Mahur Beste’nin tamamlanmadan yarıda kesilişi 9, 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanındaki yergiler ve 27 Mayıs’a 
bağlı gelişmelerin Tanpınar’ın görüşlerini giderek CHP’li çev-
relerin dışına kaydırması gibi görüş ayrılıklarına ise çeşitli yazıla-
8 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın siyasi kimliği bağlamında bilhassa 27 Mayıs 

1960 Darbesi sonrasında yazdıkları ekseninde gündeme getirilen hususlar 
genelde Mücevherlerin Sırrı (2002) ile Günlüklerin Işığında Tanpınar’la 
Baş Başa (2007) sınırlıdır. Oysa bu konular daha önce Kurtuluş Kayalı’nın 
Tarih ve Toplum dergisinin, 27 Mayıs’a odaklanan Mayıs 1994 tarihli 
125. sayısında (1994, s. 5-19) ve Orhan Okay’ın Tanpınar’la ilgili kısa 
biyografisinde (2000, s.30) ele alınmıştı. Öte yandan Tanpınar’ın öldüğü 
1962 yılının Aralık ayında asistanlarından Ömer Faruk Akün, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin çıkardığı Türk Dili ve Edebiyatı der-
gisindeki “Ahmet Hamdi Tanpınar” makalesinde yazarın gazete ve der-
gilerde çıkmış metinlerin geniş kapsamlı bir bibliyografyasını neşretmiş-
tir. Bu metinde Demokrat Parti (DP) karşıtlığını içeren bütün yazıların 
da künyesi yer almaktadır. Dolayısıyla 2002 tarihli neşirden kaynaklan 
yanlış varsayımdan kurtulup kıyaslamalı çalışmalar yapılmalıdır.

9 Tanpınar, İstanbul’dan Bedrettin Tuncel’e gönderdiği 4 Şubat 1950 ta-
rihli mektubunda, Mahur Beste romanını tamamlayıp yayımlamak is-
tediğini dile getirir. Bk. Bedrettin Tuncel’e Mektuplar, haz. A. Kabacalı, 
YKY, İstanbul, 1995, s. 36-37. Ancak bu düşünce gerçekleşmemiş ve ro-
man Ülkü ergisinde tefrika edildiği şekliyle 1975’te yayımlanabilmiştir.
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rında temas etmiştir. (2010, s. 40). Buna karşın kitabında “İsmet 
İnönü konuşmadan siyasette görüş bildirmeyen” Tanpınar’ın siyasi 
görüşlerinin hep “İnönü’nün yanında” olduğunu “kültürün poli-
tik yönünden” ötürü CHP ile münasebetlerini sıcak tuttuğunu, 
hatta bundan dolayı 27 Mayıs Darbesi sonrasındaki mecliste yer 
almayı da her zaman arzuladığını belirtmiştir. (Alptekin, 2001, s. 
24-25, 72). Tanpınar’la alakalı kitabı esasen “yazarın yazıya geç-
memiş düşüncelerine dayalı, canlı konuşmalarına dayalı bir mo-
nografi” (Alptekin, 2015, s.20) niteliğindedir. Bu sebeple 1960 
yazıları diye anılabilecek olanlara pek girmeden elindeki “nega-
tifleri olduğu gibi kullanmayı yeğlemiş” eserine çizdiği çerçeveyi 
aşmama düşüncesiyle Tanpınar’ı unutulduğunu sandığı metin-
lerine değinmekle yetinmiştir. (Alptekin, 2001, s. 64).

“Memnu Mıntıka” Yahut Tanpınar’ın Siyasi Yönüne Dair 
Tartışmalar

Bilindiği üzere Ahmet Hamdi Tanpınar’ın kültürel miras 
bağlamında Selçuklulardan Osmanlılara uzanan yanını onayla-
yıp Kemalist 10 –yahut daha ziyade ise İsmet Paşacı–ve dolayı-

10 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yaşadığım Gibi adlı eserinin Birol Emil ta-
rafından hazırlanan 1976 tarihli ilk baskısına girmeyen Mustafa Kemal 
Atatürk’le ilgili yazıları kitabın Dergâh Yayınlarınca basılan 1996 yılındaki 
ikinci basımına alınmıştır. Hemen tümü Atatürk’e “mersiye” niteliği taşı-
yan “Mucizeli Bir Ölüm”, “Kahraman ve Ölüm”, “Atatürk”, “Atatürk’ten 
Alınacak Büyük Ders” başlıklı bu metinlere karşın yazarın, İsmet İnönü’ye 
hayranlık beslemeyi aşan yanını ortaya koyan metinleriyle DP karşıtı ya-
zıları kitabın genişletilmiş ikinci basımına girememiştir. Bunun temel se-
bebi muhafazakâr çevrelerin İsmet Paşa ile özdeş gördükleri “kültürel Ke-
malizm” anlatısı karşısında belli bir rahatlama getiren DP devriyle ilgili 
eleştirilerindeki çekinikliktir. Ayrıca hürmet beslenen, hayranlık duyulan 
Tanpınar’ın DP’ye yönelik bütün eleştirilerinin “son derece hakaretamiz 
bir üslup” içerdiği de göz ardı edilmemelidir. Bk. Tuncay Birkan, “Tan-
pınar Örneğinde Türk Sağının ‘Gerçek’ Travması”, https://t24.com.tr/
k24/yazi/kitapsiz,695 [Erişim Tarihi: 11 Nisan 2022].
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sıyla DP karşıtı tarafından hoşlanmayan talebeleri uzun yıllar 
onun bazı metinlerini yayımlamadılar. Tanpınar’ın DP ikti-
darını yerden yere vurup 27 Mayıs Darbesi’nin coşkuyla alkış-
ladığı meşhur dört yazı ile yine DP aleyhinde sert hükümler 
içeren “Hasan-Âli Yücel’e Dair Hatıralar ve Düşünceler” bu 
çerçevede hatırlanabilir.

Turan Alptekin ise hayranlık duyduğu ve hürmet ettiği hocası 
ile alakalı siyasi içerikli nizalara ancak Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
günlüklerinin Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Baş Başa (2007) 
adıyla neşrinden sonra ve bu kitapla belirginlik kazanan üçüncü 
eşiğin “uyandırdığı hayal kırıklığıyla” katılmıştır. Önce 2011’de 
Evrensel Kültür dergisi için söz konusu “memnu mıntıkayı” da 
içeren fakat onunla yetinmeyen kapsamlı sayılabilecek bir me-
tin kaleme alır. Bundan bir yıl sonra ise Tanpınar’daki belli nok-
taları geç fark eden Aydınlık yazarı Seyyit Nezir’in yönlendirme 
odaklı yargısız infazı vuku bulur. Nezir, Tanpınar’ın “gizlenen” 
ya da “unutturulmak istenen” metinlerini mevzubahis ederek 
yazarın gerçek fikrî kişiliğinin saptırıldığını işlemiş, kültür ve 
edebiyat dünyasını bu konuda etkili bir tutum izlemeye çağır-
mıştı. Güya kendisi, bir yandan Tanpınar’ın İnönü sempatisini 
faş ediyor öte yandan da Alptekin’i Tanpınar’ın düşüncelerini 
“Atatürkçü kişiliği” ile değerlendirmediği için eleştiriyor, hoca-
sına karşı sorumluluğunu yerine getiremediğini belirtiyordu. 
Aslında Nezir’in başkalarını “sansür” dolayısıyla “çelişkiler” ek-
seninde yerdiği, “negatif yorum bilgisi” olamayacak ölçüde ce-
haletten kaynaklanan metinleri üzerinde durulmayı hak ediyor.

Siyasi harareti baskın olduğu kadar seküler safları sıklaş-
tırma kavgası da veren Seyyit Nezir, Mustafa Kemal ve İsmet 
İnönü’ye duyduğu hayranlıkla fakat muhafazakâr çevrelerden 
pek hazzetmeyen keskin öfkesiyle yol alıyordu. Mesela Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Atatürk’ten Alınacak Büyük Ders” başlıklı 
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yazısını Aydınlık Kitap ekinde 30 Kasım 2012’de bir sunuş ya-
zısıyla tekrar yayımlarken, yazarın Kemalist yanının özellikle 
gizlenmeye çalışıldığını belirtmişti. 11 Nezir, Tanpınar’ı tanıta-
rak başladığı başka bir yazısında Türk düşünce ve edebiyat tari-
hinin önemli bir parçasını oluşturan Tanpınar’ın kitap ve yazı-
larının neşir sürecini yakından takip etmediğini hatta “düzenin 
normalleşmesi” çerçevesindeki birtakım adımlardan duyduğu 
rahatsızlığı ortaya koymuştu:

Ahmet Hamdi Tanpınar, derin ve engin olduğu kadar somut kav-
rayış gücünün yoğun ve sanatsal anlatımla kalıba döküldüğü belki 
de en özgün yazarımızdır. XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin aynı 
zamanda edebiyatımızın temel özelliğinin bir yansıması olarak dü-
şünce tarihi niteliği taşıması, sanatsal araştırmaların yanı sıra, bü-
tün düşünce tarihi ve toplumsal tarih çalışmaları için anahtar kitap 
olma gücünü yüklenmesi Tanpınar’ın doğrudan kapsadığı bir işle-
vin sonucudur. Bununla kalmıyor, günümüz Türk siyasal düşünce-
sindeki eğilimleri tohumlayan, kökleşip fide tutmasını sağlayan bir 
deha olarak hep önümüze çıkıyor. […]

Kılıçdaroğlu’nun “ezber bozan” Anıtmezar ziyareti sonrasında 
ülkemiz insanına DP (ve izcisi çeteler) üzerinde sıcağı sıcağına, enine 
boyuna düşünüp tartışma fırsatı sağlayacak “Suçüstü” yazısını ya-
yımlama şansı tepilmiştir. Oysa Tanpınar, bu ibret dolu yazıda, yal-
nızca DP’yi sergilemiyor, Kabakçı Mustafa ve Abdülhamit kırması, 
Hitler özentili nice siyasi çete ve elebaşının her dönemde halkı ve 
ülkeyi tehdit edebileceğinin tarihsel gelenek ve köklerini gösteri-
yor, tekbir ve tehlilli cenaze törenleri düzenleyen bakanların kula-
ğını çınlatıyordu. […]

Tanpınar’ın bir iç gereksinmesiyle yazılmış, “Suçüstü” başlıklı, 
bilinen tek siyasal yazısı, sanki Demokrat Partiye karşı 27 Mayıs 

11 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Mustafa Kemal Atatürk odaklı yazılarının 
yıllar evvel kitaplaştığının farkında olmayan Seyyit Nezir, DP’nin dola-
yısıyla Adnan Menderes’in 10 yıllık yönetimini ortaya döken Tanpınar’ın 
siyasi metinlerini Türkiye’nin o dönemdeki aktüel gelişmeleri doğrultu-
sunda yeniden araçsal kılarak Aydınlık Kitap ekinde yayımlamıştı.
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Devrimi ertesinde yöneltilmiş bir iddianamedir: “Demokrat Parti 
iktidarı 10 yıllık cürüm yönetimidir.” Cumhuriyet’in “Müşahede-
ler” köşesinde 50 küsur yıl önce (14.06.1960) yayımlanmış olan 
bu yazı, “Moğol ordularından sonra eşine Anadolu’da rastlanma-
yacak bir cinayet”le bu ülkedeki özgürlük arayışının yeniden kat-
ledilmesi karşısında bir yazar çığlığını çok aşan tarihsel ve siya-
sal saptamalarla yüklüdür. Tanpınar’ın bu yazısında vurgulanan 
olgu ve gerçekler daha sonra yüzlerce kitapta işlene işlene bitiri-
lememiş, ama kitaplarına girmeyen bu yazı, ne sağda ne de solda 
anımsanmıştır. […]

Yazıların gazetelerde artık belli vuruş sayılarıyla yer alabilmesi 
yüzünden Aydınlık Kitap’ta (19.10.12) ancak kimi cümle ve parag-
raflarını okura sunduğum “Suçüstü” yazısını Cumhuriyet’te yayım-
lanan bütünlüğüyle okuyabilmek herhâlde yazarın bir kitabına alı-
nırsa mümkün olacak! Ama zor görünüyor: Çünkü o gün, Eminönü 
- Karaköy motor iskelesinden başlayarak Sirkeci’dekiler dâhil Cağa-
loğlu merkeze kadar sorduğum 20 kadar bayiin hiçbirinde Kitap eki 
yoktu. Gazete eksik satılıyordu! Yazının çıktığını gelen telefonlardan 
öğrendim ve eki ta akşamüstü Kadıköy’de görebildim. (Nezir, 2012).

Oysa Seyyit Nezir’in “yeni bir keşif ” diye sunduğu ilk ma-
kale Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yaşadığım Gibi kitabının 1996 
tarihli ikinci baskısında zaten yer almıştı. Nezir’in bahsettiği 
Tanpınar imzalı “Suçüstü” başlıklı yazı, kendi metninden tam 
12 yıl önce Kitap-lık dergisinin Mart- Nisan 2000 tarihli 40. sa-
yısında yayımlanmıştı. (Tanpınar, 2000, s. 85-87). Ardından da 
Mücevherlerin Sırrı adını taşıyan derlemede tekrar okurlarla bu-
luşmuştu. (Tanpınar, 2002, s. 104-111). Turan Alptekin böylesi 
“netameli” konuları ele aldığı ve bir yanıyla Tanpınar müdafaası 
da içeren eseri Tanpınar’ın Ölümü: Apologia (2015) kitabını Tan-
pınar eksenli yorumların iyiden iyiye farklılaştığı bir dönemde 
çıkarır. “Sokrates’in Savunması”ndan ilham alan zeyl hüviyetin-
deki kitap hissiyatı gereği Tanpınar’ı 27 Mayıs Darbesi, Kema-
lizm, Millî Birlik Komitesi, 147’ler, İsmet İnönü, CHP, İslamiyet, 
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gelenek, Avrupalılık gibi bir dizi çok konuşulan olay, kavram ve 
kimlik arasında kendi şahitliğiyle uyumlu, dolayısıyla kendince 
en doğru yere yerleştirmeye çalışır.

Turan Alptekin, Tanpınar’ın Ölümü Apologia (2015) kitabının akademik 
bir inceleme olarak değil, bir reddiye olarak okunmasından yanaydı. Hare-
ket noktası Tanpınar ve çevresinde oluşmuş yargıların ve haksızlıkların üs-
tüne gitmek olan kitabında Alptekin, sadece kendi şahitliğine dayanmıyor, 
Tanpınar’ın günlüklerine ve göz ardı edilmiş yazılarına da dikkat çekiyor.



t u r a n  a l p t e k i n ’ i n  m e t i n l e r i  ü z e r i n e

451

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1960’larda yazdığı bir dizi si-
yasi yazının, onun ne kadar sıkı bir Atatürkçü olduğunu ve “27 
Mayıs Devrimi’ni” içtenlikle destekleyen bu metinlerin kasıtlı 
bir şekilde gözden kaçırılmasının “gerici” sebeplerini tartışan 
Seyyit Nezir’e karşı Turan Alptekin’in çok esaslı bir itirazı yok. 
“Benim görüşüm, Tanpınar’ın ölümünden sonraki yıllarda eseri 
üzerine örtülmek istenen örtü ve kişiliğini hedef alan söylemler, 
şairin ölümünden önce yaşadıklarının günümüze uzanan göl-
geleri olduğudur.” (2015, s. 20) diyen Alptekin’in daha ziyade 
bu yazıların, bir nevi 27 Mayıs Darbesi fırsatçılığı şeklinde yo-
rumlanmasına itiraz ettiğini görülür. Tanpınar’ın, zannedildiği-
nin aksine, hürmet edilen bir kişilik olduğunu belirten Alpte-
kin, onun ikbal kaygısı ile yazmaya ihtiyaç duymadığını, kurucu 
meclise girmeyi istemesinin en tabii hakkı olduğunu dile geti-
rir. Ayrıca Alptekin’in bir teklif gibi sunulan “Atatürkçü” telak-
kiye itirazı çok bariz:

‘Atatürkçü kişilik’, ‘Atatürkçü düşünce’ tanımları, saygınlaştırıcı 
olmakla birlikte her tanım gibi sınırlayıcı da olduklarından, bu çeşit 
söylemler, düşüncenin düşebileceği tuzakların en başında gelmede-
dir, demekle yetinebilirdim, bir kitap yapmayı yeğledim. (2015, s.22).

Turan Alptekin’in bu küçümen kitabında çizdiği Ahmet 
Hamdi Tanpınar portresinde yeri geldikçe daha evvel anlattığı 
üniversiteden tasfiye edilen 147’ler için Millî Birlik Komitesi’ne 
yazdığı mektuba atıfta bulunarak, onun 27 Mayıs Darbesi’nin 
oluşturduğu düzenle çok da sorunsuz bir ilişkisi olmadığını be-
lirgin kılar. Tanpınar, öğretim üyelerinin isimlerini sayan bir ka-
nunla üniversite dışına çıkartılmasının ne üniversite muhtari-
yeti ile ne hak ve ne de kanun fikri ile telif edilebileceğine kani 
değildir. Ayrıca bu tarzda üniversiteden tasfiye edilen hocala-
rın en azından yüzde doksanında ilmî ve ahlaki bakımdan bir 
isabetsizlik söz konusudur.(Alptekin, 2010, s. 39). Daha önce 
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yazdıkları da göz önünde tutulursa ona göre Tanpınar’ın aktüel 
siyaset odaklı yazıları, hem bir dönemin, 1970’lerin ortaların-
dan itibaren kademe kademe unutturulan yanlışlarının tanıkları 
olmaları bakımından, hem de yazarın, bir zaman kendisine yö-
neltilmiş bir suçlamaya aynı dilde verdiği haşin cevaplar niteliği 
taşımasından ötürü atlanmaması gereken belgelerdir. Alptekin 
söz konusu metinleri Tanpınar’ın kişiliği için bir “şaibe” olmak 
şöyle dursun bilakis siyasi kimliğini gösterdiği ve cumhuriyetin 
“erdem” temelini savunması bakımından ayrıca değerli bulur. 
(2001, s. 63). Buna karşın Nezir’in temelsiz iddialarını kabulle-
nerek cevap vermeye çalışmış, bir metnin dipnotunda kendisine 
yolladığı mektuptan bir bölümü paylaşmayı lüzumlu görmüştü:

2012 yılında Seyyit Nezir Aydınlık Kitap’ta Tanpınar’ın siyasi gö-
rüşlerinin neden örtülmek istendiğini sorgulayan bir dizi yazı arasında, 
yazarın hepimizin gözünden kaçmış bir yazısını yayımlamıştı.[…]

Tanpınar’ın bir yazar, bir şair, bir düşünce adamı olarak yöne-
timlerle karşı karşıya gelmeleri olmuştu. Ölümünden sonra bu ça-
tışmaları gösteren yazıları önce yok sayıldı. Eleştirilerimizle o yazı-
lar kitaplarda yer almaya başlayınca bu kez yönetimi savunanlarca 
sureti haktan bir görünümle anısı ağır söylemlerle gölgelenmek is-
tendi. Ne yazık ki yazarlar bunları susarak, bir bölümü de bu du-
rumlarda her zaman yapıldığı gibi destekleyerek izlediler. Konuya 
el attığınız için sizi kutluyor ve bir yazar olarak da bu sebeple teşek-
kürlerimi sunuyorum. (Alptekin, 2015, s.9-12).

Az evvel de zikredildiği üzere Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
27 Mayıs 1960 Darbesi’nin ruhunun sindiği “Atatürk’ten Alı-
nacak Büyük Ders” başlıklı yazısı Yaşadığım Gibi eserinin ikinci 
baskısına girmeyi başarmıştı. Anlaşılan o ki kanıların, bilginin 
yerini alması, metin üzerinde, metinle ilgisi ikinci planda soru-
ların ezberlenmiş cevapların, “anlama” işleminin yerini alması 
sorunu aşılmış görünmüyor.
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Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın politik yönü 
öne çıkan metninin okurlarla buluştuğunu gözden kaçırsa da 
hocasının üslubu hakkında birtakım bilgiler aktarmayı ihmal 
etmez. Tanpınar, kendisine Ulus gazetesinde siyasi metinler 
yazma teklifinde bulunulmasından gayet memnundur, öğren-
cisine arzu edileni yerine getirebilmek için Fransız yazar Léon 
Daudet’nin polemiklerini örnek almak istediğini söyler. (2015, 
s.10). Edebî itibarını büyük ölçüde gazete yazarlığına ve hicivle-
rine borçlu olan Daudet, Fransız Devrimi’nden sonra Fransa’da 
tapılan sahte tanrıları şiddetli bir şekilde kınamasıyla başka bir 
ifadeyle devrim karşıtlığıyla öne çıkar. Öteden beri yazarı tanı-
yan Tanpınar’ın DP karşıtı yazıları için karşı-devrimci bir karak-
terin yazılarındaki üsluptan yararlanması sınırlı sayıdaki metnine 
yansıyan ruh hâlini çok daha iyi kavramanın yolunu açabilir.

Turan Alptekin, 1980’lerin sonunda “bizim insanımız ola-
rak konuşan” Ahmet Hamdi Tanpınar’ı sağda yahut solda de-
ğerlendirme çabalarının anlamsız bulduğunu zira onun “insan 
olma” düsturu ile hareket ettiğini yazmıştı (1987). Yıllar sonra 
yayımladığı kitabında ise Tanpınar’ın siyasi yazılarının göz ardı 
edilmesini bir sağ sol sorunu, hatta yazarı solculardan kurtarma 
ve koruma çabası söylentisiyle yorumlayan Seyyit Nezir’in gö-
rüşlerini aktarır. Gelgelelim muhatabının küpüne zarar keskin-
liğinden çekinen Alptekin’e göre Tanpınar olayındaki temel 
sorunu, CHP ile ona katılmayanların karşı çıkışları arasında 
günümüze kadar gelen ve kişisel duyguların da işin içine karış-
tığı bir süreç şeklinde tanımlamak daha doğrudur. (2015, s.11). 
Daha sonra ise her nedense sol liberallerin penceresini andı-
ran bir yaklaşım geliştirmeyi tercih eder. Aslında bunun ipuç-
larını yıllar önce “bireyin özgürlüğünü korumak için, Tanpınar 
gibi düşünenlere, her zamandan daha çok gereksinimimiz var” 
(2001, s. 204) diyerek vermişti. Alptekin’in mukayesesine göre 
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bir yandan Genelkurmay’ın “militer” öbür taraftan Diyanet’in 
“dinci” dogmaları eğitim sistemine kadar yansımış vaziyettedir. 
Oysa bu iki görüş arasında yapılması gereken “Osmanlı temelli 
bir ulus, ‘milliyet’ ve Tanzimat’a dayalı bir ‘medeniyet’ görüşü 
Yahya Kemal gibi Tanpınar’ın da ‘esas düşüncesi’ni oluşturu-
yordu. Tanpınar’a göre Cumhuriyet ve devrimler, bu sürecin bir 
sonucu idiler.” (2015, s.11)

Tekrar belirtmek gerekirse Turan Alptekin açısından Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın ömrünün son yıllarında kaleme aldığı 
siyasete dair metinleri, hem bir dönemin bugün çoğu zaman göz 
ardı edilen yanlışlarının tanıkları olmaları açısından hem de ya-
zarın dönemin aktüel gelişmelerine müdahalesini yansıtmaları 
bakımından atlanmaması gereken belgelerdir. Bunlar göz önüne 
alınmadan, onun Tanpınar’ın 27 Mayıs Darbesi sonrası yazıla-
rını yorumlama şekli gereğince kavranamaz.

Roman Yorumlarından Bir Kesit

Turan Alptekin’in Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanları üze-
rine pek çok yazısı ve farklı yorumları var. Türkiye’deki gelişmeler 
ekseninde de hiç şüphesiz sıkça sözünü ettiği eserler romanları 
olmuştur. Elbette hikâyelerini bir araya getiren kitaplarıyla eleş-
tirel denemelerine de dikkat çekmiştir. Alptekin’in düşünceleri 
dünya edebiyatı okumalarıyla başka bir ifadeyle karşılaştırmalı 
edebiyatın kendisine sunduğu imkânlar içinde değerlendirilme-
lidir. Mesela ona göre Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanının 
birinci bölümü “Büyük Ümitler” başlığıyla, Victoria Devri’nin 
meşhur yazarı Charles Dickens’ın Büyük Umutlar romanına 
doğrudan bir gönderme içermektedir.

Turan Alptekin, şairin kaynaklarından, estetik anlayışından ve 
yüksek beğeni standartlarından hareketle hocasının edebiyatının, 
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hayatı ve tarihselliği ile diyalog hâlinde geliştiğini kabul eder. Bu 
yüzden Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün dünya edebiyatı içindeki 
yerini belirlerken romanın ikinci kahramanı Halit Ayarcı’dan çok, 
insanların menfaatlerinden ve ihtiraslarından doğan sorunların 
hep var olacağını belirten mesajı dolayısıyla Dickens’ın romanı 
muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. (Alptekin, 2019). 
Nasıl ki Tanpınar ders anlatırken çok farklı isimlere ve eserlere 
gönderme yapmışsa, Alptekin de hocasının romanlarını başka 
romanlar ve düşünce metinleri ekseninde anlamayı denemiştir. 
Birçok yazar, düşünür ve şairle, açık ya da kapalı diyalogları bu-
lunan romanları aynı zamanda Tanpınar’ın çevresi ve geçmişi ile 
konuşan bir yazar olduğunu gösterir. Çok bilinen Huzur, Saat-
leri Ayarlama Enstitüsü gibi romanlarının yanında kişilikleri tam 
bir tema ağırlığı kazanamayan Sahnenin Dışındakiler, bölümleri 
yorumlanarak birleştirilen Aydaki Kadın’da daima bir nesil prob-
lemi söz konusudur. (Alptekin, 2001; s. 71-73).

Turan Alptekin romanlar üzerine akademide yapılan tahlil-
lere benzer bir inceleme tarzını “eser parçalayıcı operasyon” şek-
linde gördüğü için hem hiç sevmemiş hem de pek az doğruyu ve-
rebildiklerini belirtmiştir. (Alptekin, 1975, s. 36). İhtiyatı elden 
bırakmadan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal’e bakışını 
Huzur romanının iki karakteri; Mümtaz ve İhsan diyaloğu üze-
rinden ele almıştır. Ona göre bu diyalog Yahya Kemal’in tarih me-
sajının sosyal ve psikolojik alanlara yansıtılmasıdır. Dahası Yahya 
Kemal’in kimi düşünceleri Nuran ve Mümtaz’ın yaklaşımlarında 
bazen doğrudan doğruya, bazen ise dolaylı bir biçimde şiiriyle ve 
kendisi olarak yer almaktadır. Romanın tüm dokusuna yansıyan 
İhsan’ın kişiliği ise Yahya Kemal’in portresini açıkça vermekte-
dir. Alptekin, bu hususun gözden kaçırılmaması gereğine işaret 
ettikten sonra sözü Tanpınar’ın Huzur’da Yahya Kemal’i konuş-
turmasına getirir. Onun yazdığına göre bu sayede okurlar, divan 
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şiiri, klasik Türk musikisi, tarih, mistik telakkiler, insan, medeni-
yet, kültür ve ekonomi üzerine görüşleriyle çok farklı bir Yahya 
Kemal portresi ile karşı karşıya kalmaktadırlar.

Turan Alptekin’in Huzur sayfalarında tespit ettiği ülke man-
zarası ise yazarın dünyasından ipuçları sunmaktadır: “imkânlar 
hazinesi bir Doğu Anadolu, Tortum’dan başlayarak Akdeniz’e 
kadar inen bir enerji sistemi, servete gömülü bir Marmara, eko-
nomi-politik bilmeden yapılan yenilikler, nesillerin beraberce 
okuduğu beş kitap bulunmayan bir Türkiye söz konusudur.” 
(Alptekin, 1984, 103). Huzur’u ana çizgileri ile gözden geçirir-
ken, romanın İstanbul ve Boğaziçi tablolarını geniş bir çerçeve 
içinde anlamlandırmak için çağdaş ve oryantalist tablolarla Fa-
usto Zonaro’nun resimlerinin yazarın önünde ve onu derinden 
etkileyen eserler olarak gündeme taşınması gerekliliğini vurgula-
ması farklılığının başka bir yönüne işaret eder. (Alptekin, 2011). 
Hiç şüphesiz uzun yıllar Tanpınar’la alakalı eleştirilerin karşılaş-
tırmalı edebiyat ve diğer sanat alanlarıyla, toplumsal dönüşümün 
nabzıyla barışık olmayan bir kültürün içinden yapılması böylesi 
tespitleri geciktirmiştir.

Alptekin, çoğu kimseye rüyalar içinde bir idealist gibi gö-
rünen oysa yakaladığı gerçekleri farklı bir tarzda kuşatan Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın sistemi “topa tutan” Saatleri Ayarlama Ensti-
tüsü romanının başkahramanı Halit Ayarcı’nın ağzından ve Dok-
tor Ramiz’e hitapla kaleme aldığı mektubu bilgileriyle yorumlar. 
Ona göre söz konusu mektup “Mahur Beste Hakkında Behçet 
Beye Mektup” metnindeki gibi ya yazarın söyleyeceği sözün bit-
meyişinden ya da bir tartışma yaratma amacı yahut saçmayı en 
uca götürme tutumuyla bağlantılıdır. Erasmus’un Deliliğe Övgü 
adlı metnini hatırlatarak eserin ciddi eleştirisini gerektiğinde deli-
liğe vurulmuş bir satire çevirme düşüncesiyle kurgulandığını vur-
gular. Ayrıca, Tanpınar’ın Keçecizade İzzet Molla’nın, “Be-hakkı 
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Hazret-i Mecnûn izâle eyleye Hak/ Serimde derd-i hıredden bi-
raz eser kaldı.”[Başımda bir parça akıl kaldı, ondan da Mecnun 
aşkına Allah kurtarsın.] beytini epigraf seçmesinin göz ardı edil-
memesi gerektiğini belirtir. (2001, s.65).

Bu, romancının alayı sonuna kadar götürerek ince bir mizah-
tan bir trajikomiğe geçmemek ve eserin akli çağrısını yok etme-
mek için başkahramanın ağzından yazdığı mektuptan vazgeçti-
ğini gösterir. Ona göre mektuptaki “içtimai” ve “hasta” kelimeleri 
sistemle ilgili ipuçları sunmaktadır. Romandaki eleştiriler ise 
okura, yazarın yarım kalmış Mahur Beste’deki sosyal evrim dü-
şüncesinden artık umudunu kestiğini düşündürür. İşte bu yüz-
den Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanıyla elitlerden 
liberal halk topluklarına yönelen bir anlatı dünyası inşa etmiş-
tir. Eserinin çevresini kuşatan “susma” çemberini kırarak yaygın 
bir benimsenişe ulaşması da bundan sonradır. Yazarın doğrudan 
doğruya sistemle ilgili ince mesajlarını içeren romanı, CHP’ye 
yöneltilen bir yergi diye görmek ise böylesi bir okumaya yardım 
edecektir (2009, s. 51). Görüldüğü üzere, yazarın romanlarını 
yorumlaması okuyucuyu eserin farklı boyutlarını keşfetmeye da-
vet eder niteliktedir.

Turan Alptekin yazılarını daha çok kitaplar üstüne ya da kitap-
lardan yola çıkarak yazdı fakat “eser parçalayıcı operasyon”lardan 
uzak durmayı başardı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanları 
üzerine yargılarını apaçık, dolaysız biçimde yazmaktan hiçbir 
zaman vazgeçmedi. Kılı kırk yaran, keskin bakışı okuduğu ro-
manların satır aralarındaki canlılığı hemen görebiliyordu. Doğru 
düzgün değerlendirilemeyen meseleleri yarattığı birikimle başka 
arkadaşlarının tepkilerini göze almak pahasına kurcaladı. Mesela 
Huzur’un sanat ve duyarlılık eğitimlerini tamamlayan entelek-
tüel yönelimli kahramanlarının karşılaştıkları sorunların üstesin-
den gelme biçimleriyle Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanındaki 
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karakterlerin dünyasının farklılığının altını çizdi. (Alptekin, 2019). 
Yakından tanıdığı Tanpınar’ın, bazılarını daktilo ettiği roman-
ları ile ilgili ne düşünüyorsa sakınıp gizlemeden yazması onun 
eleştirmenliğine çok şey borçlu olunduğunu gösterir. Buna kar-
şın, güncel kimi anlaşmazlıklara Huzur ya da Saatleri Ayarlama 
Enstitüsü romanlarından örneklerle cevap veren tutumunu so-
runlu bulanlar olabilecektir.

Tanpınar’ın Kitaplığı ve Yayın Sorunları

Çok farklı alanları içeren geniş bir kitap dünyasından bes-
lenen Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ölümünden sonra evinde bu-
lunan kitapların sayısından hareketle birtakım ihtilaflı yaklaşım-
lar sergilendi. Turan Alptekin, alelacele oluşturulan 178’i Türk 
yazarlardan, 19’u çeviri, birkaçı Almanca ile İngilizce ve 371’i 
Fransızca olmak üzere toplam 568 kitabı içeren liste üzerinden 
konuyla ilgili çok farklı bir hususu gündeme getirir. Üstelik Dr. 
Tarık Temel 12 ya da Necmeddin Halil Onan’ın el yazılarıyla, deği-
şik bir mürekkeple atılan Kenan Tanpınar’ın imzası başta olmak 
üzere pek çok noktayı aydınlatmayı ihmal etmeden yapar bunu.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 1953 yılında Paris’e gidişinde 
Narmanlı’daki evi boşaltırken kendisine devrettiği İngilizce po-
lisiye romanları “göçer kiracı” hayatından dolayı koruyamadığını 
anlatır. Bunun yanında Orhan Okay’ın bir duyuma dayanarak 
yazdığı “1953’te Tanpınar Avrupa’ya gitme hazırlıkları içindedir, 
dairedeki fazlalıklardan kurtulmak istemiştir. Alptekin’e Agatha 
Christie’nin İngilizce romanlarını satarak parasını harcamasını 

12 Aslında burada Dr. Tarık Temel’den söz edilmesi, şair, edebiyat hocası ve 
entelektüel olarak Tanpınar’ın dostlarının çoğunun doktorlardan oluş-
tuğu meselesini de kurcalamanın yolunu açabilir. (Ürgüp, 1961). Bu ko-
nuda ayrıca Tanpınar’ın günlükleri de oldukça önemli veriler sumakta-
dır. (Engünün & Kerman, 2008, s. 261)
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tembihlemiştir” (2010, s.51) şeklindeki ifadelerinden hareketle 
Sefa Kaplan’ın (2013, s. 403) kendisine yaptığı ağır göndermeyi 
reddeder. Okay’ın naklettiği gibi bir “tembih”in söz konusu ol-
madığını belirtir ve ekler: “Tarih, edebiyat tarihçilerinden doğru 
bilgi istiyor.” (Alptekin, 2015, s. 25-30). Ona göre Tanpınar, İn-
gilizcesini güçlendirmek için, çoğu Agatha Christie olmak üzere, 
her gece bir polis ya da gangster romanı devirip öyle uyumakta-
dır. O sıralarda öğrenciler arasındaki lakabının “Al Capone” ol-
masının sebebi geniş kenarlı gri fötrü değil polisiye roman me-
rakıdır. (Alptekin, 2012, s. 21; 1987). “Güzel bir yazı konusu 
olabilirdi bu durum” der ve Fransızca olanları uzun yıllar elinde 
tuttuğunu anlatır. Ardından Tanpınar’ın fakültedeki odasındaki 
kitaplarını kendisinden hiç esirgemediğini kaydeder. Onlardan 
serbestçe yararlanmasının altındaki düşünceyi ise “Kültürüne 
erişmezseniz, kendisine yardım da edemezdiniz” diyerek ortaya 
koymuştur. Bir mektubunda André Gide’in bir kitabından ve 
Anne Karanina’nın Fransızca resimli kısaltılmış bir baskısı başta 
olmak üzere pek çok eserden söz ederek şu hususa temas eder:

Bunları size, bir yazarın kaynaklarını tam olarak belirlemenin güç-
lüğünü belirtmek için yazdım. Hepimiz kıymetli bazı kitaplarımız 
dışında kütüphanelerimizi zaman zaman yenileriz. Yenilerini alınca 
Verlaine’leri bana verdiği gibi, Tanpınar’ın başka dostlarına, öğren-
cilerine verdiği kitaplar da olabilecektir. Bununla birlikte elinizdeki 
listenin yayımlanması, Tanpınar’ın zekâsını besleyen kaynakları bir 
ölçüde gözler önüne serebilir. (İnci, 2012, s. xv-xvii)

Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok boyutlu 
sanatçı kişiliğiyle bağlantılı öncü kavrayış ve mesajlarının, ken-
disi ile ilgili tüm hatıra ve belgeleri değerli birer kaynağa dönüş-
türdüğü kanaatindedir. Hocasının günlüklerini içeren defterleri, 
mektupları, yazıları, Tanpınar’ı edebî kamuda “her zaman başvu-
rulması, araştırılması, derinleştirilmesi ve yorumlanması gerekli 
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bir odak” yapmıştır. Nitekim Alptekin’in 1990’ların daha ba-
şında Tanpınar’ın her hâliyle Paul Valéry’yi hatırlatan Monsieur 
Teste çevirisinin müsveddelerini, proloğu yayımlanan “İnsan-
lar Arasında” adlı şiirinin yazarın evrakı arasında bulunduğunu 
tahmin ettiği tamamlanmamış devamını hocasını daha iyi kav-
ramayı sağlayacak belgeler arasında saydığını bu cümleden an-
mak gerekir. (Alptekin, 1990, s. 28).

Aslında Turan Alptekin’in Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ki-
tapları ve yazılarıyla ilgili dikkati yıllar öncesinden başlar. Hoca-
sının vefatından sonra Edebiyat Fakültesinin çıkardığı Türk Dili 
ve Edebiyatı dergisinde yayımlanan geniş bibliyografya vesilesiyle 
unutulan bazı yazıları hatırlatır. Amacı bibliyografyayı yermek de-
ğildir, sadece gözden kaçan birkaç yazıya dikkat çekmektir. Peki, 
kendisi Tanpınar’ın metinlerine neden bu kadar aşinadır? Hiç 
şüphesiz bunun sebebi elinde Yaşadığım Gibi adlı eserin hazırlık 
sürecinde tespit ettiklerinden oluşan bir listenin bulunmasıdır. 
(1975, s. 31). Alptekin, Tanpınar’ın sağlığında hazırladığı fakat 
yayının gecikmesinden dolayı ölümünden yıllar sonra yayımla-
nan makalelerden müteşekkil bu kitabın neşir sürecinde gündeme 
gelen problemler başta olmak üzere hocasının pek çok eserinin 
basımına dair önemli bilgiler, itirazlar ve teklifler sunar. Denebi-
lir ki yayınlarda bir sorun olduğunu gerçek anlamda kavrayan ilk 
kişi kendisidir. Makalelerin gününde kisve-i taba bürünmeme-
sinin okuma şansını azaltmasından Beş Şehir kitabının 1976 ta-
rihli baskısında metinlerin sırasının değiştirilmesine, 13 şiirlerinin 

13 Turan Alptekin, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir’i Ankara mer-
kezli bir planla kaleme aldığı için kitaptaki metinleri Ankara, İstanbul, 
Bursa’da Zaman, Konya ve Erzurum şeklinde sıraladığını belirtir. Fakat 
yazarın ölümünden sonraki 1976 tarihli yayınında eserin planı değiştiri-
lerek, İstanbul, Bursa’da Zaman, Konya, Erzurum, Ankara sıralaması ya-
pılmıştır. (2015, s. 42).
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doğru dürüst bir basımının yapılamamasından günlüklerindeki 
hatalı 14 okumalara kadar uzanır müdahaleleri.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü ro-
manının sevimli kahramanı Hayri İrdal hakkında, romanın kah-
ramanlarından Halit Ayarcı’nın ağzından Doktor Ramiz’e yazıl-
mış mektupla ilgili olanı ise tartışmalara yol açtığı için (Enginün 
& Kerman, 2008, s. 261) üzerinde durulması gereken noktalar-
dan biridir. Tanpınar’ın Alptekin’e dikte ettirdiği hem eseri hem 
de çağı açıklayan mektubun hikâyesi ise kısaca şöyledir:

Türkçenin çok başarılı romanının yayınlandığı günlerde, Hamdi 
Bey’i ya söyleyeceği son sözün bitmeyişinden ya ada esere bir rek-
lam zemini hazırlamak amacıyla, mektubu yazdırmış fakat sonra-
dan yayınlamaktan vazgeçmişti. Yırtmamı istemediğine göre belki 
de bende kalmasını uygun görmüştü. (Alptekin, 1975, s. 31-32).

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hocası, dostu ve ölümüne ka-
dar yakınında bulunduğu Yahya Kemal üzerine pek çok yazısı 
vardır; ders notlarına da yansıdığı üzere düzensiz seyreden anla-
tımlarında da hiç şüphesiz en çok sözünü ettiği kişi Yahya Kemal 
olmuştur. Tanpınar’ın büyük bir kısmını yazmasına rağmen bir 
türlü son noktasını koyamadığı eserlerinden biri de, büyük şaire 
dair yazdığı monografidir. Önsözünden hareketle yazdığı üzere 
“sadece bir portre çizmekten” ibaret kalmamış Türk edebiyatında 

14 Ahmet Hamdi Tanpınar’ın günlüklerine değindiği Evrensel Kültür der-
gisindeki yazının yanında Tanpınar’ın Ölümü adlı son kitabında üç aşağı 
beş yukarı hemen hemen aynı ifadelerle şunları yazmaktadır. “Günlükler’de 
rastladığım bir okuma yanlışını da burada düzeltmek isterim: Tanpınar’ın 
30 Ağustos (1960) günlü yazılarının sonuna doğru ‘Nur’un resmi çok gü-
zel. Tekrar asacağım. Fakat (ilin) karısına âşığım zannederler diye korku-
yorum.’ cümlesinde “ilin” sözcüğü aynı yazılışta “ilk” sözcüğü biçiminde 
okunmuş bulunmaktadır.” (Alptekin, 2015, s. 38; 2009, s. 50). Alptekin’in 
kitaplarında ve metinlerinde konu benzerliklerinden doğan tekerrürler 
hayli fazladır.
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kıymetli bir tema araştırması, bir büyük şairi ve eserini tarih ala-
nının ötesinde tüm canlılığı ile tespit eden ve bir kişiliği yaşadığı 
dönemle birlikte dönemin içindeki hareketiyle vermeye yönelen 
bir edebiyat tarihi olmuştur. Turan Alptekin, Yahya Kemal’i Se-
venler Cemiyeti Neşriyatının birinci kitabı olarak Yahya Kemal 
adıyla 1963’te yayımlanan bu kitap vesilesiyle hocasının eserle-
riyle ilgili yayın sorunlarına döner:

Tanpınar’ın eserine dipnotları koymak istemeyişi […] canlılığı ko-
rumak isteğine dayanıyordu. Bununla birlikte, belki sonradan toplu 
olarak vermek ister düşüncesiyle, kendisine sormadan müsveddeleri 
daktilo edişim sırasında, sahife altlarında kaynakları da göstermeyi 
ihmal etmemiştim. Nitekim bu kısımların ölümünden sonra olduğu 
gibi matbaaya verilmesi sonucu eser, bu husus dikkate alınmadan ba-
sılmış, fakat hiç olmazsa bu sayede neticesi bağlanmamış ve son göz-
den geçirilmesi yapılmamış bu sahifelerin kaybolmadan edebiyat dün-
yasına sunulması mümkün olabilmiştir. (Alptekin, 1975, s. 112-113).

Anılarında kalanlar ve eserleri ile hocasının mirasını kuşat-
maya çalışan Turan Alptekin, güçlü yorumları bir araya getiren 
böyle bir esere, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Yahya Kemal hak-
kındaki görüşlerine yapılabilecek bir ilavenin olup olamayaca-
ğını sıklıkla düşünür. Kitaba Tanpınar’ın Yahya Kemal’in ölü-
münden sonra yazdığı “Yahya Kemal İçin” ve “Yahya Kemal’in 
Ardından” başlıklı metinlerin eklenmesi durumunda kitabın ta-
mamlanacağını ileri sürer. (1984, s. 103). Tanpınar gibi bir hoca-
nın öğrencisi ve Yahya Kemal’i önemseyen biri olarak bu konu 
üzerinde ne kadar yoğunlaştığını fark etmemek mümkün de-
ğildir. Bu bakımdan Alptekin “ufuk açıcı” bir kültür teknisye-
nidir aynı zamanda. Aslında Tanpınar külliyatının nasıl yayım-
lanması gerektiği konusundaki teklifleri bununla sınırlı değildir.

Turan Alptekin’in Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiirlerinin ki-
tap olarak yayımlanması ile ilgili de pek çok değinisi, eleştirisi ve 
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takdiri vardır. Mesela Tanpınar’ın yayıncı Hüsamettin Bozok’a 
hitaben yazdığı bir mektuptan hareketle şiirlerinin kitap şeklin-
deki neşrini hep geciktirmeye çalıştığını, bu yüzden Fransa’dan 
dönüşünde yayımlanan Şiirler’in ısrarla ve tasarladığı şiirlerin 
tümü giremeden basıldığını belirtir. Tanpınar’ın şiirlerinden 
bir kısmını esasen, serbest nazım şiirlerini bir araya getireceği 
ikinci kitap için düşünüldüğünü aktarır. Hocasının şiirlerinin 
ilk yayınında, düzeltmelere ve düzenlemeye kendisinin de yar-
dımının dokunduğunu anlatır. Şairin ölümünden sonra 1976’da 
Tanpınar’ın bütün şiirleri bir araya getirilirken, bazı değerlen-
dirmelerin atlandığını, orijinaldeki planın bu baskıda göz ardı 
edildiğini, genel kompozisyondaki sıranın değiştirildiğini, ilk 
baskıya alınmayan “Yağmur” adlı şiirin de bu planın içinde dü-
şünüldüğünü kaydeder. Mısra ve dörtlük atlamaları da dâhil ol-
mak üzere çoğu hatanın Şiirler kitabının ilk baskısından yirmi 
sekiz yıl sonra, 1989’da yanlışsız ve eksiksiz olarak bir araya ge-
tirilmesini ise takdirle anar.(Alptekin, 1990, s. 28-29). Sonraki 
yıllarda yazdığı kimi metinlerde ise aynı zamanda büyük bir şair 
olan hocasının şiirlerinden yapılacak seçkilerde, okurların daha 
parıltılı bir sonuca ulaşabilmelerinin ancak bu şiirlerin ilk yayın-
lanış şekillerine gitmekle sağlanabileceğinin altını çizer. (2001, s. 
49). Kitaplarının yanında Yeni Gelen dergisindeki söyleşisinde 
Tanpınar’ın şiirlerinin, özenli bir baskısının gerçekleştirilmesi 
gereğinden bahseder. Böylece her okuyan onun şiir dünyasının 
başka bir yönünün peşine düşebilecek, her neslin onu daha farklı 
bir şekilde yorumlama hakkı doğabilecektir.

Ahmet Hamdi Tanpınar, eğitimde İkinci Meşrutiyet dev-
rinden beri tartışılan üniversiteden aşağıya doğru gelecek bir 
aydınlanmaya inanıyordu. Bu yüzden, Hasan Âli Yücel’e karşı 
beslediği muhabbete rağmen, köy enstitülerini hiç tutmadı. (Alp-
tekin, 2001, s. 23). Ayrıca burjuva sınıfının insanlığa armağanı 



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

464

olan liselerin eğitim hayatında öne çıkan kurumlar olmasının 
yanında üniversitelerin liselere güçlü öğreticiler göndermesi ge-
rektiğini savunuyordu (Alptekin, 2018, s. 14). Ancak bu bağlam 
dikkate alındığında onun kültür ve edebiyat programı için bilgi-
lenmek üzere öğretmenlerince kaynağa yönlendirilen Antalyalı 
bir lise öğrencisine yazdığı mektup gerçek anlamıyla kavranabi-
lir. Mehmet Kaplan’ın içeriğini yanlış yorumlayarak hatalı bir şe-
kilde “Antalyalı Genç Kıza Mektup” diye yayımladığı bu metnin 
adının “Antalyalı Gence Mektup” olması gerektiği ancak yıllar 
sonra anlaşıldı. Zira Tanpınar’ın “kendi gençliğini gördüğü” li-
seli bir delikanlıya yazılmıştır. (Alptekin & Emil, 2000, s. 125). 
Handan İnci’nin arşivde bulup belgesini yayımladığı 15 bu mek-
tubun kamuoyu ile paylaşılmasından mektubu daktilo eden Alp-
tekin gayet memnundur. Çünkü yıllardır mektubun muhatabı-
nın erkek olduğunu bildiği için mektubun bir genç kız imajına 
bağlanarak “Antalyalı Genç Kıza Mektup” başlığıyla yayımlan-
masının doğru olmadığı konusunda ilgilileri uyarmıştı. (Alpte-
kin, 2001, s. 209, İnci, 2018).

Turan Alptekin’e göre kendisine gönderilen tek bir kâğıdı 
bile atmayan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın eserleri kadar ehem-
miyet taşıyan mektupları özel olduğu gerekçesiyle göz ardı edil-
memelidir, zira onun yazdıklarından yapılacak bir seçki edebiyat 
tarihimizin ayrılmaz bir parçası olabilecektir. Üzerinde çokça du-
rulan Tanpınar’ın metinlerinin kitaplaştırılmasıyla ilgili düşünce-
lerini ortaya koyan satırlar, “düşünce ve sanat dünyasına yeni bir 
canlılık getirecek” ve “bu alanda örnek bir boşluğu dolduracak” 
(2015, s. 83) olan plastik sanatlar alanına tekrar dönmektedir:

Hiçbir yazarın eseri, ölümünden hemen sonra, Tanpınar’ın ya-
zıları ve kitapları gibi üniversite hocalarının, süren ilgi ve özenle-
riyle yayımlanmadı. Tanpınar’ın mektupları makaleleri, görüşmeleri, 

15 Bk. Handan İnci, “Tanpınar Kime Mektup Yazdı?”, Kitap-lık, 2011, sayı: 147.
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denemeleri, şiirleri, öykü ve romanları günlükleri, dağılıp tek bir sa-
hifesi yok olmadan bu sayede okuyucuya ulaştırılmış; okunması zor 
metinler okunmuş, bir araya getirilmiş, karşılaştırmalar, yorumlar 
yapılmış, yarına derli toplu bir Tanpınar kütüphanesi bırakılmıştır. 
Tanpınar’ı okumamış olanlar onu okumaya başlamış, birçok eseri de 
ölümünden sonraki yıllardaki yayımlarıyla daha geniş topluluklara 
ulaşmış, mesajı, çağrısı, bu yayınlarla yeni kuşaklara ve gelecek kuşak-
lara iletilmiştir. Ve bu, Profesör Mehmet Kaplan’ın ve öğrencilerinin 
çabaları sonucu olmuştur. Onların, Tanpınar’ın eseri üzerinde hakları 
vardır. Giderek, eksikler giderilecek, daha iyi yayınlara ulaşılacaktır.

Bence, bundan sonra yapılacak ilk iş Tanpınar’ın şiirlerinin, özenli 
bir baskısını gerçekleştirmek olmalıdır. Bir de Tanpınar’ın plastik 
sanatlar üzerine yazılarının -Mimar Sinan Üniversitesine yakışacak 
bir iş- röprodüksiyonlu bir yayını yapılabilecektir, düşüncesindeyim. 
Günlüklerinin ise, yayımlayanlarının önyargılarından arındırılmış, 
yalın bir baskısının yarınlara bırakılması da gerekli bir düzeltme ola-
caktır. (Öztürk, 2018, s. 60-61).

Bitirirken…

Zengin bir kültür birikimine sahip olan Turan Alptekin 
1-2 Kasım 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 
düzenlenen Ahmet Hamdi Tanpınar Sempozyumunda hoca-
sını her zaman şair yönüyle hatırladığını ve ona bir şair olarak 
bağlandığını dile getirir. Ona göre Tanpınar, şiirin olağanüstü-
lüğünü, büyülü ışığını düşüncenin sularında, felsefenin parıltılı 
yansımalarında aramaktadır. Zaten kendisi onu salt entelektüel 
kimliğiyle ele almayı eksik bulduğu için kitaplarında şiirleriyle 
alakalı metinler hayli yekûn tutmaktadır. Gençlere roman yazarı 
Tanpınar’ı daha önce incelediğini hatırlatarak, onun şiirine, bir 
şişe içinde suya bırakılmış bir mektup gibi bakmalarını tavsiye 
eder. (Alptekin, 2012, s.21-22).

Turan Alptekin, bir taraftan hatıra ve gözlemleri paylaşmayı 
diğer taraftan sorunları gündeme taşımayı değerli bulur; fakat 
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bununla beraber yazdıkları bir insanın ve kültürün aynasıdır. Onun 
ortaokulda başlayan, lise hayatında çiçeklenen üniversite hayatında 
olgunluk kazanan ve hemen hemen ömrü boyunca devam eden 
Ahmet Hamdi Tanpınar dostluğunu yansıtan metinleri, bütün-
lüklü bir biyografi şeklinde yazılmamıştır. Yazarın şahsi hatıraları 
ve yaşantısı eşliğinde, yine onun estetik bakış açısıyla kaleme alın-
mış notları ve yazıları, Tanpınar üstüne birtakım biyografik bilgi-
lerin sıralanmasından çok Türkiye’deki kültür hayatına, bakış tar-
zına tesir eden şair ve entelektüel hocanın yeniden hatırlanmasıdır. 
Kendisi, öğrenmesi gerekenleri öğrendikten sonra, Tanpınar’a dair 
değerlendirmelerin tümünden bağımsız, kendine özgü, farklı bir 
eleştiri anlayışına uygun metinler yazabilmiştir.

Turan Alptekin, denemelerinden ve ihata edici polemikler-
den meydana gelen son kitabında, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
eserleri merkezde olmak kaydıyla siyasetten yanlış anlamalara 
uzanan ilginç yorumlar yapmıştır. Esasen Tanpınar’ı yargılayan 
dolayısıyla kolayca hınca dönüşebilen önyargıları kırmak iste-
miştir. Bu yüzden kitaplarına girmediği için arandığında bulu-
namayan yahut girse bile çoğu zaman doğrudan atıf yapılma-
yan çeşitli türlerdeki Tanpınar metinlerinin derlenip bir araya 
getirilmesi bu yaklaşımının daha net bir şekilde kavranmasını, 
bu ise tartışma ortamlarının gelişmesini sağlayabilecektir. Çok 
daha önemlisi öteden beri daima ihtilaflı olan Tanpınar külliyatı 
neşrindeki problemlerin giderilerek bambaşka kitapların yayım-
lanmasının kapısını aralayabilecektir.
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“kaYıP Hafızanın İzİnde”:  
TanPınar’ın şeHİr TeCrÜBelerİnİn 

BuGÜne SÖYledİklerİ

Ebru Burcu Yılmaz* 1

Giriş:  
Tanpınar’ın Rehberliğinde Mekâna Bakmayı Öğrenmek

“Şehirde bir sanat eserinin içinde imiş gibi yürürsünüz.” 
(Tanpınar-Yaşadığım Gibi)

Mekân, hatırlama ve hafızayı canlı tutma noktasında önemli 
bir referans kaynağıdır. Mekânla insan ruhu arasındaki ilişkiyi ke-
limelerle resmeden edebiyat, mekânda biriken hatıra ve deneyim-
lerden yola çıkarak okura bir estetik mürebbi gibi tesir edebilir. 
Zira, mekânı duygusal olarak anlamlandırabilmek, kişinin aidi-
yet duygusu ve mekânla irtibatlı olan kimliği üzerinde oldukça 
etkilidir. Dolayısıyla insan ve yeryüzü arasındaki karşılıklı ilişki 
sadece insan bedeninin mekândaki hareketleri ile sınırlı değildir. 
Edebiyat, mekânı pratik kullanım alanı olarak değerlendirdiği gibi 

* Prof. Dr. İnönü Üniversitesi.
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estetik algıyı ortaya çıkaran mekân ve insan ilişkisini de dikkat-
lere sunar. Böylece edebiyatın mekân anlatımı üzerinden mekân 
algımızı şekillendiren kültürel kimlik, estetik tavır ve mekânsal 
hafıza gibi unsurlara dâir farkındalığımız artabilir.

Edebiyat hikâye anlatmanın dışında ne yapar? sorusuna 
mekân odaklı verebileceğimiz cevaplar, bizi şehir ve edebiyat iliş-
kisi üzerine düşünmeye sevk eder. Edebiyat, mekânsal hafızayı 
söz ve yazıyla kayıt altına alırken kelimeler birer hafıza mekânı 
işlevi görüyor. Zira, dil ve kelimeler çeşitli mânâların hatırala-
rını taşırlar. Okurla, dilin gündelik kullanımından farklı bir bo-
yutuyla iletişim kuran edebiyat, kanun, yönetmelik ve vaaz dili-
nin aksine kesinlik iddiasında bulunmadan hakikati daha tesirli 
bir şekilde duyurma imkanına sahiptir. Dolayısıyla mekânın 
anlatımı ve aktarımında da edebiyatın işlevi şehir tarihçiliğine 
önemli kazanımlar sağlayabilir. Tarihi birikimin yanı sıra ede-
biyat sayesinde şehre dair körelen algı, zengin estetik yaşantı-
larla canlandırılabilir.

Şehre edebiyatın penceresinden bakmak algısal ve estetik 
yaşantıları ön plana çıkaracaktır. Şüphesiz modern kent ve kent-
leşmenin sorunlarından biri teknolojinin getirdiği konforla bir-
likte kimliksizliğin ve estetik zaafların da artmasıdır. Modern in-
san şehirle arasındaki “gönül bağı”nı kaybederek mekânı meta 
estetiğinin bir ürünü olarak değerlendirmektedir. Örneğin, bir 
kök salma ve içtenlik mekânı olması gereken ev, yuva çağrışımını 
kaybederek, sadece bir gayrimenkul olarak anlam taşımakta ve 
“ne kadar eder?” sorusu eşliğinde sahip olunan, alınıp satılan bir 
metâ seviyesinde algılanmaktadır. Bu noktada, insana bir kalbi 
olduğunu hatırlatan edebiyat, manevi bir zırh gibi kuşattığı şeh-
rin hatıralarını kolektif hafızaya eklemler. Bu çaba nostaljik bir 
güzelleme ya da yitip gidene yakılan bir ağıt olmayıp, hatıralar 
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yardımıyla “biz” demeyi öğrenen toplumları güçlü bir ortaklıkta 
birleştirme amacı taşır.

Şehrin tarihini anlatan bilgiler kadar şehirlinin fiil ve tavır-
larını yansıtan yaşama üslubuna dâir ayrıntılar da önemlidir. El-
bette şehir tarihi kaynakları şehirlerin kimlik bilgilerinin kayıt al-
tına alınmasını sağlar. Ancak bu bilgilerin müzelik bir birikimin 
ötesinde bugüne dokunabilmesi, bugünün şehirli kimliği üzerinde 
inşâi/yapıcı etkiler meydana getirebilmesi için şehirlerin ruhuna 
nüfuz etme ayrıcalığı yaşatacak metafizik deneyimlerin rehber-
liğine ihtiyaç var. Edebiyat bu konuda hem zengin bir birikime 
sahip olması hem de tesir gücü bakımından önemli bir mevki-
dedir. Şehir edebiyatı söz konusu olduğunda akla ilk gelen yazar-
lardan biri Ahmet Hamdi Tanpınar olmakla birlikte edebiyata 
konu olan ve ilham veren şehirler sadece Tanpınar’ın İstanbul’u 
ile sınırlı değildir. Anadolu’nun farklı şehirlerini edebiyatın şa-
hitliğinde dolaşma imkanı veren yazar ve şâirler, bir hayal per-
desinin ardından okurda bir keşif duygusunun uyanmasına yar-
dım ederken şehrin kayıp zamanlarına da ışık tutarlar. Sözgelimi 
Şemsettin Ünlü’nün ve Metin Önal Mengüşoğlu’nun Harput’u 
anlatan metinleri, Mitat Enç’in yakın tanıklıklara dayanarak 
Gaziantep’i kelimelerle resmettiği kitapları ve Kadir Üredi’nin 
şehrin farklı halleri ve bilhassa ahşap zamanlarına odaklanarak 
anlattığı Sivas hatıraları… Şüphesiz dil ve kalem işçiliğinde ma-
hir yazarların üreteceği metinler onların şehirlere yapabilecekleri 
en büyük hizmetler arasındadır. Bu çalışmaların her şehir için 
yapılmış ve yapılacak olması son derece elzem. Zira şehre bak-
mayı bilen ve şehrin kaygısını taşıyan insanların mekânla kur-
dukları duygusal ilişkinin farkına varmak, bize kendi şehirleri-
mize nasıl bakmamız gerektiği konusunda bir estetik mürebbi 
tavrıyla yol gösterebilir. Bugün bilgiye ulaşmak hiç zor değil ama 
bilgiye refakat etmesi gereken manevi ve ruhaniyetli perspektif 
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ne yazık ki bugünün dünyasında söz konusu değil. Her şeye fi-
yatıyla ve maddi getirisiyle kıymet biçildiği bir çağda şehri, tu-
ristik tavrın tüketen ve müzeleştiren anlayışının dar kalıpların-
dan kurtarmak gerekiyor. Bunun için de şehirleri, yaşanan canlı 
hayatın sıcaklığı içinde görmek, tanımak ve anlamak lâzım. İşte 
bu noktada edebî eserlerin mekân anlatımı oldukça zengin bir 
birikimle değerlendirilmeyi bekliyor. Zira mekân, sadece mate-
matiksel olarak kavranan bir yer değil, oradaki insan deneyim-
leri üzerinden duygusal olarak anlamlandırabildiğimiz yerlerdir. 
Edebiyat da mekânın bu vechesiyle meşgul olur.

Edebiyatın sunduğu geçmiş zaman fotoğraflarına bakmak 
ve onlardan haz almak geçmişe saplanıp kalmak anlamına gel-
miyor. Nitekim böyle bir tavır da mekânın sıhhati açısından sa-
kıncalıdır. Sanata duyulan ihtiyaç sadece eskilerin eserlerini ko-
rumakla iktifa edilebilecek bir şeyden ibaret değildir. Kadim 
olanı muhafaza gayretinin yanında zamanın gerekleriyle müte-
radif üretimlerin de olması gerekir. Ahmet Haşim’in “Mürteci 
Mimari” başlıklı yazısında ifade ettiği gibi geçmişi donmuş bir 
fotoğraf gibi muhafaza etmekle yetinmek ve yeniye kapalı bir 
dünyada sıkışıp kalmak da bir nevi irticadır. Üretimin eşlik et-
mediği bir süreç zamanla çorak bir alanda eskinin tekrarından 
müteşekkil bir anlayışa mahkum olur. “Böyle bir toplumsal ya-
pıda irade gücü zayıftır yahut büsbütün mevcut değildir. Bu top-
lum, sanata olan ihtiyacını eskiyi tekrar ederek gidermeye çalışır ve 
yabancı sanat ürünleri böyle bir yapıya hiçbir özelliğini kaybetme-
den kendi bilinci ve etkisiyle nüfuz edebilir. Bu toplum yeni sanat 
eseri üretemez. Eskilerle yetindiği için ve yabancı etkilere karşı ko-
rumasız kaldığından bu yapıda ortak toplumsal duygudaşlık da 
oluşmaz.” (Ökten, 2019: 190-191)

Şehri, kurguya zemin olan bir mekânın ötesinde hafızası, 
kimliği ve estetik hususiyetleriyle eserlerinde işleyen yazarlardan 
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biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar, İstanbul başta olmak üzere, 
Kadı olan babasının görevi vesilesiyle gittiği Ergani, Sinop, Si-
irt, Kerkük ve Antalya gibi farklı şehirlere ait tecrübelerini ak-
tarırken aynı zamanda metinleriyle bir şehir edebiyatı külliyatı 
ortaya koyar. Beş şehire ilave altıncı şehir olarak Paris, onun şe-
hir algısını besleyen önemli bir durak olmuştur. Tanpınar, dü-
şünceyi sanat ve edebiyatla genişletmeyi başarabilen yazarlardan 
biri olarak şehrin kaygısını taşır ve kötü gidişat karşısında yapıcı 
teklifleriyle çözümler üretmeye çalışır. Bu bakımdan Tanpınar’ın 
şehir tecrübeleri bugünün sorunlarına çözüm sunabilecek zengin 
muhtevasıyla edebiyat alanıyla birlikte mimari, sosyoloji ve ta-
rih gibi pek çok disipline de katkı sağlayabilir. Şehre Tanpınar’ın 
penceresinden bakmak, geçip giden maziye hayıflanmaktan iba-
ret bir tavırla sınırlı değildir. Zira onun cümleleriyle söylemek 
gerekirse: “Umumî hayat değiştikçe medeniyet de müesseseleriyle 
ve kıymet hükümleriyle değişir. Bazen bunların bir kısmını tasfiye 
eder” (Tanpınar, 1996: 35). Değişimin kaçınılmazlığına inana-
nan Tanpınar, bir çözüm olarak da vurguladığı sürekliliğe dik-
kat çeker. Bu süreklilik nesiller arasında güçlü köprülerin tesis 
edilmesini sağlarken nesil farkından kaynaklanan “parçalanmış 
bir zamanı yaşama” tehdidi karşısında da bir çözüm olarak ifade 
edilir. Tanpınar’a göre hâl ve maziyi zihinlerinde birleştirmeyi ba-
şaranlar ne kendilerinden ne de öncekilerden şüpheye düşerler. 
Bu yaklaşım, mazinin birikimine ve bugüne taşıdıklarına nasıl 
bakmamız gerektiği konusunda fikir veren yönlendirici telkin-
ler sunmaktadır. Parçalanmış zamanların birleştirilmesini sağ-
layan unsurlardan biri olan mekân, şehir örneğinden hareketle 
Tanpınar’ın eserlerinde hatırlama figürü işleviyle dikkat çeker.

Tanpınar’ın rehberliğinde şehre bakmayı öğrenen ve bu 
tecrübeyi estetik bir zeminde gerçekleştirebilen insanlar için 
Tanpınar metinleri, kurmaca eserler olmanın ötesinde birer 
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mürebbi olarak değerlendirilebilir. Samiha Ayverdi’nin de işa-
ret ettiği gibi,“amma ne hazin ki güzelliği görme imtiyaz ve na-
sibi bugünkü insanın kaybettiği manevi hazineler arasındadır.” 
Tanpınar da 1958’de yayımlanan “Lodosa, Sise ve Lüfer’e Dâir” 
yazısında, “Otuz seneden beri, güzele karşı gergedan derisine ben-
zeyen bir zırh geçirdik içimize.(…) Asrımıza gelecek asırda kulak 
verenler, belki de tek bir çığlık işiteceklerdir: ‘Güzel öldü. İyi niye-
timizle güzeli öldürdük, vah bize… Güzelle birlikte insanı öldür-
dük!” (1996: 168) derken güzelin hayattan çekilip giderken be-
raberinde götürdüğü pek çok değere gönderme yapar. Değişimin 
kaçınılmaz olduğu şehirlerde Tanpınar’ın refakatinde yapılacak 
bir yolculuk bugünün sorunlarına çözüm bulma konusunda il-
ham verebilir. Bu süreçte odak noktasını hafıza, kimlik ve este-
tiğin oluşturduğu şehir anlayışıyla Tanpınar metinleri, kaybedi-
lenler kadar kayıpların nasıl telafi edilebileceği konusunda da 
yol gösterici olabilir.

Şehirle insan arasındaki tahrip olan ve kopma noktasına 
gelen bağı tamir edebilmek için birer reçete olarak okunabile-
cek Tanpınar metinleri, içinde yaşadığımız ya da ziyaret ettiği-
miz mekânlara nasıl bakabileceğimiz konusunda da eğitici bir 
muhteva sahiptir. Sözgelimi Tanpınar, yazılarının birine “Ni-
çin Bursa’yı bu kadar seviyoruz?” sorusuyla başlar. Bu sevginin 
geçmişe körü körüne bağlılıktan ibaret olmadığını söyledikten 
sonra, “Bursa’ya zamanımızın gürültüsünden uzaklaşmak, bir 
hamam kubbesi çınlayışında kendimizi kaybetmek için gitmiyo-
ruz. Eskiyi zorla sanatkârca bir rüya temini için sevenlerden deği-
liz. (…) Onda en saf şeklinde kendimizi gördüğümüz için Bursa’yı 
seviyoruz. Kuruluş devrinin bütün şiiri, füsunu Bursa’dadır. Bu 
füsunu, üstünde yükseldiği toprağı kavramasını bilen ve o kadar 
asırdan sonra ilk günlerin tazeliğiyle bizi saran mimari yapar. Bü-
tün hayat orkestrasını bir sanatın tek başına idare ettiği bir şehir 
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görmek isteyenler -hiç olmazsa vatanımızda- Bursa’yı görmelidir-
ler. Evliya Çelebi, Bursa’ya ‘ruhaniyetli bir şehirdir’ derken bu ger-
çeği anlatıyor ” (1996: 201) ifadeleriyle mekânın kimlikle olan 
yakın ilişkisine ve mimari üzerinden taşınan hafızanın şehre ru-
haniyet kazandırdığına dikkat çeker. Dolayısıyla bir şehirde do-
laşırken temaşa fiilinin beraberinde getirdiği dikkat ve hassasi-
yet o şehri bir şiir gibi okuyabilmeye imkan verebilir.

Şehir ve Hafıza:  
Tanpınar’ın Şehirlerinde Geçmiş Zaman Güzelleri

“Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, 
onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz.” 

(Tanpınar-Beş Şehir)

Mazi bilgisi şimdiyi genişletme imkanı verir. Jan Assmann’ın 
kültürel bellek kuramına göre, geçmiş, ancak kendisiyle ilişki 
içinde olunması halinde ortaya çıkar. Edebi eserler bir hayal 
perdesi ve maziye doğru bir zaman koridoru açarken belleği 
mekânsallaştırarak görünür ve duyusal olarak hissedilir kılarlar. 
Şüphesiz, edebiyat üzerinden taşınan hafıza, bizi yetişemediğimiz 
zamanlarla buluştururken sadece görüntüler değil ses ve koku-
lar da bu sürece dahil olur. Dolayısıyla mekân üzerinden taşınan 
hafıza, kişinin bütün duyularına hitap eden zengin bir dünyaya 
kapı aralar. Hafızaya tutunan mekânlar fiziki vechelerinden zi-
yade kişide ileriye dönük gelişme gösterebilecek estetik tavrın ve 
tekamülün temellerini atabilirler. Zira bugüne ait estetik kabul-
lerde geçmiş zamanın kokusu daima hissedilir.

Tanpınar’ın şehir tecrübelerinin bugüne söyledikleri, bir ta-
raftan okuru şehrin mazisiyle karşılaştırdığı gibi bir taraftan da 
bugünün şehirlerinde çözümsüzlüğe doğru sürüklenen mesele-
lerin mazi bilinci ve gelecek tasavvuruyla yoğrulmuş bir idrakin 
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refakatinde nasıl değerlendirilebileceğine dair teklifler olarak 
okunabilir. Şehrin çehresine can katan bir etkiye sahip olan 
kültürel hafıza ve estetik tavır, şehrin hikayesinin farklı bölüm-
lerini oluştururken bu hikâyenin baş aktörü olan şehirli, ruh, 
beden ve zihin yönüyle mekânla irtibat hâlindedir. Dolayısıyla 
Tanpınar’ın dolaştığı şehirler sadece mekânsal düzlemde değil 
düşünce ve kimlik boyutuyla da ön plana çıkarlar. Bergson’un 
da ifadesinde olduğu gibi “her an, yaşanmış olan tarihi içinde 
taşır” (Erzen, 2015: 189) ve şehir bu yönüyle hafızasında bi-
riktikleriyle birlikte sayısız anları bugüne ve geleceğe nakleder. 
Hatırlama konusunda çok önemli bir referans noktası oluştu-
ran mekân, Tanpınar metinlerinde olduğu gibi zamanla ilişkili 
olarak anlam kazanır. Bir mekân yok edildiğinde kişinin de za-
manda tutunması zorlaşır. Zira Henri Lefebvre’in tabiriyle her 
zaman bir mekânı, her mekân da bir zamanı taşır. Mekânsal ha-
fızada meydana gelen tahribat ve boşluklar mekânla insan ara-
sındaki mesafenin açılmasına sebep olur.

Şüphesiz, dijital teknolojiler hatırlama biçimlerini olduğu 
kadar bellek kayıtlarının mahiyetini de farklılaştırdı. Ancak hâlâ 
değişmeyen şeylerden biri, hatıraların kişiye ulaşırken mekânlar 
üzerinden bir güzergah takip etmesidir. Mekânsız bir hatırlama 
imkan dahilinde değildir. Mekânla birlikte beden ve mekânda 
kurulan insan ilişkileri de hatırlamanın biçimini ve boyutunu et-
kileyebilir. Maurice Halbwachs, hatırlamak için bir sosyalizasyon 
sürecine ihtiyaç olduğunu söyler ve ona göre “uzamsal bir çerçe-
vede gelişmeyen hiçbir kolektif hafıza bulunmamaktadır” (2018: 
153). Şehir, dışardan görülen fiziği varlığından ziyade içindeki in-
san ilişkilerinin ördüğü anlam dünyasına göre değer kazanır. Ki-
şilerin şehirdeki mekânsal deneyimleri ve bu deneyimlerinin za-
man içinde geçirdiği değişim şehrin morfolojisindeki dönüşümü 
anlamamızı kolaylaştırır. Tanpınar’ın şehir hatıraları ve izlenimleri 
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hem kültürel hafıza hem de toplumsal hafızanın hangi ilişkilerle 
kayıt altına alındığını gösteren örnekler sunar. Yani o metinleri 
okurken aynı zamanda hatırlama figürleri ve toplumsal hafıza-
nın çerçevelerine dâir modeller, örnekler görmek mümkündür.

Tanpınar gibi “taştan rüya çıkaran insan” sıfatını hak etmiş 
yazarların anlattıkları mekâna nasıl bakmamız gerektiğini öğret-
tiği için bugün çok daha anlamlıdır. Bakmak, duymak ve hisset-
mek gibi mekânla insan ruhunu yaklaştıran eylemlerin niteliği, 
kaynağını mekânsal hafızanın zengin birikiminden alır. Zira şeh-
rin bugünü hafızaya dünden daha fazla muhtaçtır. Şehir tarihini 
anlatan kaynaklar şüphesiz ciddi bir birikim sunar. Ancak edebi-
yatın şehir anlatımındaki farklılık ve ayrıcalık, işin içine sanat ve 
estetiğin de girmesidir. Ki kısa süreli ve tüketimlik bakışları, te-
maşaya dayanan derin tecrübelere dönüştürme noktasında ede-
biyat, duyusal ve duygusal dünyayı zenginleştiren etkilere sahip-
tir. Bu sebeple Tanpınar’ın, kurmacanın imkanlarıyla aktardığı 
mazi fotoğrafları bugünün aynasında yeniden değerlendirilme-
lidir. Medeniyeti, maziden gelen bir kültür yığılması olarak ka-
bul eden Tanpınar, bu yığılmanın temeline şehir ve mimari eser-
leri yerleştirirken nesiller üzerindeki etkisine dikkat çeker. Şehir 
kültürü ve mimari eserlerin nesilleri nasıl terbiye edeceği soru-
suna cevap vermeye çalışan Tanpınar, mekâna bırakılan izleri 
hikayeleştirerek kendisinden sonraki nesillerin terbiyesinde de 
pay sahibi olur.

Hafıza ve hatıralar mekânın ömrünü uzatır. Fiziki olarak yi-
tip gitse de söz, yazı ve görseller yoluyla geleceğe taşınan mekânsal 
hafıza, hatıralar yoluyla mekânı yaşatır ve mukimin aidiyet duy-
gusunun kökleşmesini sağlar. Ayrıca şehrin kimliğini aksetti-
ren ayrıntıları da içinde barındıran hafıza, bir şehirde farklı za-
manların bir arada yaşanılmasına imkân verir. Yakup Kadri’nin 
Ankara’sı ile Tanpınar’ın Ankara’sı arasındaki farklılık bu durumu 
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sarih bir şekilde anlatır. Zira Ankara romanında, “Yeni Ankara, o 
eski Ankara’nın daha olgun bir şekli olması lazım gelmez miydi? 
O millî ateşin hararetinden bu buzdan şehir maketi nasıl çık-
mıştı?” sorusu hafızasız bir şehrin statik manzarasını aksettirir-
ken, Tanpınar’ın Beş Şehir’indeki Ankara, “uzun tarihin şaşırtıcı 
terkipleriyle doludur. (…) Türk velileri Roman ve Bizans taşlarıyla 
sarmaş dolaş yatarlar.” (2014:17) Tanpınar’ın işaret ettiği terkip, 
içinde barındırdığı hikâyelerle canlılığını muhafaza eder ve eski 
zamanlara ait yaşantıların bugünün pratikleriyle buluşmasını sağ-
lar. Böylece şehrin şimdiki zamanının dar kalıplarını kırmayı ba-
şaran insan, mekânla daha köklü bir ilişki kurmayı başarabilir.

Tanpınar’a göre mimari ile görünür hâle gelen şehrin ma-
nevi yüzü, milli hayatın koruyucusudur. Bu eserlerini kaybeden 
toplumların karşı karşıya kalabileceği en büyük tehlike devam 
fikrinin ortadan kalkmasıdır. Tarihi bir eserin varlığı bugünün 
insanını önceki nesillerle buluşturabildiği için de anlamlıdır. Bu 
sebeple şehrin tarihi dokusu konusunda Tanpınar’ın gösterdiği 
hassasiyet, nesiller arasında kurulması gereken köprülerin öne-
mine işaret eder. İbrahim Paşa Sarayı için yazdıkları Tanpınar’ın 
bu konudaki düşünceleri özetler mahiyettedir:

“İbrahim Paşa sarayı yıkılmamalıdır. O, Türk tarihinin bir 
abidesidir. Türk eliyle yıkılamaz. Hiçbir eski binayı kendi elimizle 
yıkamayız. Çünkü onların hepsi bize, ömrümüzün bir devama 
bağlı olduğunu, zaman boyunca uzanan bir zincirin bir halkası 
olduğumuzu hatırlatır. Bu zincir, o mucizeli devam duygusuyla 
milli hayatın kendisidir. ‘İşte şu bina, benden dört yüz bu kadar 
sene evvel yapıldı. Bir Türk ustası tarafından yapıldı. Bana kadar 
geldi. Benden sonra da devam edecek. Ben ona bakarken, benden 
evvelki nesillerle birleşiyorum. Sanki onlar bende yaşıyorlar ve ben 
onlar gibi genişliyor, büyüyorum ve doğrusu da budur.” (1996: 199)
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Tanpınar, denemelerinde şehre dair düşüncelerini eleştirel 
bir üslupla aktarırken romanlarında kurmaca dünyanın içinde 
mekânsal hafızayı ön plana çıkarmayı tercih eder. Mahalle, sokak, 
kahvehaneler ve emek mekânları onun anlatımıyla birer kültü-
rel hafıza mekânı olarak anlam kazanır. Tanpınar, kültür mahfil-
leri üzerinden toplumsal analizler yaparken, şehrin iktisadi ha-
yatına dâir görüş ve teklifleriyle de emeğin hafızasını muhafaza 
edip geleceğe taşır. Mesela Küllük, Huzur romanında İhsan ve 
Mümtaz’ın fikri olarak beslendikleri muhitlerden biri olarak an-
latılırken Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ‘sosyal psikanaliz için 
bundan iyi yer bulunmaz’ ifadesi ile karşımıza çıkar.

Şehrin hafızasıyla birlikte kimliğini oluşturan unsurlar bü-
yük ölçüde kültürel göstergelerden oluşmaktadır. Sözgelimi Tan-
pınar, şehrin kimliğini meydana getiren unsurlar konusunda kül-
türel Müslümanlık mevzuuna önemli bir yer ayırır. Mahur Beste 
romanında Müslümanlık, edebî ve sanatsal boyutlarını zengin-
leştiren bir dindarlıkla görünür kılınır. Medrese ve tekkede öğ-
retilen dinin ötesinde mensubu olduğu toprağın değerleriyle 
iç içe geçmiş bir din anlayışı söz konusudur. Romanda İsmail 
Molla’nın sözleriyle ifadesini bulan bu anlayış, dini hayatın her 
safhasına tesir eden ve halkın hayatıyla özdeşleşen birleştirici bir 
unsur olarak değerlendirir:

“Bizim Şark, Müslümanlık, şu bu diye tebcil ettiğimiz şeyler, 
bu toprakta kendi hayatımızla yarattığımız şekillerdir. Bize ulu-
hiyetin çehresini veren Hamdullah’ın yazısı, Itrî’nin tekbiri, kim 
olduğunu bilmediğimiz bir işçinin yaptığı mihraptır. (…) İki yüz 
yıl bu memleketin hayatına karışmış yaşayan dedelerimden bana 
miras kalmış bir Müslümanlık. Bu Müslümanlıkta Tekirdağ kar-
puzunun, Manisa kavununun, Amasya kayısısının, Hacıbekir lo-
kumunun, Itrî bestesinin, Kandilli yazmasının, Bursa dokuması-
nın hisseleri vardır. (…) Bu Müslümanlığın benim de herkes gibi 
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inandığım akideleri vardır. Fakat onların arkasında kendilerini 
aydınlatan, mânâlarını yapan bütün bir hayat vardır, halk var-
dır. Asıl sihrini o yapar. O ne medreseden, ne tekkeden, ne şeyhü-
lislam kapısından ne kazasker konağından gelir; halkın hayatın-
dan doğmuştur. Onun içindir ki o hayatın emrindedir; ruhaniyeti 
onunla beraber yürür. İçine Frenk icadı bile girer, fakat manza-
rası bizim kalır.” (Tanpınar, 2004: 90)

Tanpınar’ın şehir anlatımında “ruhaniyetli” ve “şahsiyetli” 
şehir vurgusunun kendisini hissettirmesi büyük ölçüde hafıza 
ve kimlik bileşenlerini aktarma konusundaki duyarlılığının bir 
sonucudur. Dolayısıyla mekânsal hafıza meselesi, içinde şehrin 
kimliğini oluşturan unsurları da barındırmaktadır. Bize ait bir 
manevi ritmin oluşabilmesi için şehri tanımlayan sıfatlarda da 
kendilik değerlerimizin ifadesi karşılık bulmalıdır. “Şahsiyetli şe-
hir” ya da “ruhaniyetli şehir” vasfını hak eden bir yerde aidiyet 
ve sahiplenme duygusunun güçlendiği ve şehrin kendine mah-
sus bir yaşama üslûbuna sahip olduğu söylenebilir.

Şehirli ve Şehirde Yaşama Üslûbu:  
Kaybolan Şehir Fikrinin Peşinde

“Yaşamak, etrafımızdaki şeylerin şuuruna erdikçe bir dua olur.” 
(Tanpınar-Yaşadığım Gibi)

Şehrin fiziki varlığını anlamlı kılan ve ona manevi bir çehre 
kazandıran şehirli, sahip olduğu ve devamlılığını sağladığı ya-
şama üslûbuyla şehri içten içe inşa eder. Zira yaşamak sadece 
canlı olmak değildir. Şehirde yaşarken karşılıklı olarak şehirle 
birlikte kendi kimliğini de zenginleştiren insan, estetik bir ya-
şantı dahilinde bütün duyularını şehre açar. “Çok basit gibi görü-
nen bu olgu, şehri kullanan insanları sanatsal dokunuşlarla eğite-
rek onlara ruhsal bir zenginlik ve kaliteli bir şehirli olma imkanı 
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sunar” (Ökten, 2019: 169). Dolayısıyla şehirde yaşayabileceği es-
tetik uyaranlara dikkati açık olan kimseyi şehirli olarak tanım-
lamak mümkündür.

Şehirde yaşama üslûbunu meydana getiren kurallar, yazılı 
bir metin hâlinde bulunmamakla birlikte toplumun bir muta-
bakat halinde benimsediği değerler etrafında örülmüş bir hayat 
biçiminin paylaşılması bu üslûbu meydana getirir. Doğal bir akış 
hâlinde hayata geçirilen ve kültürel hafızayla birlikte kuşaktan 
kuşağa aktarılan üslubun izlerini mekân üzerinde de görebilmek 
mümkündür. Şehrin manevi çehresi yok oldukça yaşama üslûbu 
da hayattan çekilmeye başlar. Tanpınar’ın, “her şehre hüviyetini 
katan büyük şehirliler vardır” (s. 178) derken işaret ettiği gibi 
birer manevi muhafız gibi şehri koruyan gerçek şehirlilerin var-
lığı hayati öneme sahiptir. Bir şehirde yaşıyor olmak, şehirli sıfa-
tını taşımak için yeterli değildir. Bu şekilde şehirde yer kaplayan 
pek çok kişinin işlevi pasif bir tüketicilikten öteye geçemez. Bir 
dostunun değişen şehir tecrübelerinden bahsederken Tanpınar, 
şehri “bir müze gibi seyrediyor, bir konser gibi dinliyordu” ifa-
desini kullanır ve İstanbul için “o bizim hakiki ruh mimarımız-
dır” der. (1996: 157) Burada öne çıkarılan şehirli tavrı, sevgi ve 
hürmetle güçlenen bir gönül bağının varlığına işaret eder. Söz 
konusu aidiyet ilişkisinin kurulmasında şehrin yaşayan sakinle-
riyle birlikte ölülerin de etkili olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. 
Şehrin hafızası ve manevi çehresinin şekillenmesinde yaşayanlar 
kadar ölüler de pay sahibidir. Mezarlıklar hem ölüm estetiğinin 
fiziki veçhesini hem de şehrin geçmişteki sahiplerini göstermesi 
bakımından önemlidir. Şehre, yaşayanlarıyla birlikte olduğu ka-
dar ölüleriyle de sahip çıkabilmek şehrin manevi muhafızlarının 
hem şehrin kimliği hem de estetiği üzerinde nasıl müessir olduk-
larını gözlemlemek için anlamlıdır.



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

484

Şehrin tabiatla arasındaki mesafe arttıkça suni bir mekânla 
çevrelenmiş bir hayata mahkum olan şehirli, çevresindeki doğal 
güzellikleri fark etmek için gerekli olan estetik nazardan da mah-
rum kalır. Mevsim müzesinin farklı bölümleri gibi temaşa edi-
lebilecek tabiat döngüsünü sadece takvim yaprakları üzerinden 
takip eden insan için Tanpınar’ın işaret ettiği, İstanbul halkının 
baharı aramak amacıyla yollara dökülmesi ve bunun bir ihtiyaç 
olarak hissedilmesi hiçbir şey ifade etmez. “Artık bahar zevkini 
şehre en yakın kırda, Kâğıthane deresi etrafında tatmıyoruz ve 
baharı aramak, yakalamak için bütün şehir halkı yola dökülmü-
yoruz” (1996: 142) cümleleriyle ifade edilen bu durum şehir ve 
tabiat arasındaki kopukluğun bir sonucudur. Maddeye teslim 
olan şehirlerde tabiata yabancılaşan insanın içine düştüğü durum 
aynı zamanda şehirlinin geçirdiği değişimi de yansıtır. Şehri sa-
hiplenen mukimler, yerlerini şehrin kaynaklarını sömüren pasif 
tüketicilere bırakır. Bu konuda Tanpınar’ın bir tespit olarak or-
taya koyduğu “şehir fikrini kaybettik” vurgusu, ideal şehirli pro-
filinin de kaybına işaret eder. Sahiplenmekle sevmek arasındaki 
ilişki mekân ve insan söz konusu olduğunda da geçerlidir. Vergi-
sini ödeyen bir vatandaş olarak şehre karşı hoyratça tavırlar ser-
gilemeyi kendisinde bir hak olarak gören kişi ile sevdiği ve ken-
disini ait hissettiği için koruma ve hürmet duygusuyla muamele 
edilen şehir bambaşka olacaktır. Tanpınar, “biz şehrin sahibi de-
ğiliz. Sadece içinde oturuyoruz. Devletin veya belediyenin bir mi-
safiri gibi” (1996: 208) derken bu kopuşa dikkat çeker.

Tanpınar’ın şehir konulu metinleri içerisinde bilhassa “Şehir” 
başlığını taşıyan yazısı mühimdir. Muhtevasının yanı sıra vefatın-
dan önceki son yazısı olması sebebiyle de dikkat çeken bu metin 
aslında İstanbul radyosu için hazırladığı konuşmayı içermekte-
dir. Tanpınar, metinde dostuyla arasında geçen diyalogdan yola 
çıkarak bir soruyu gündeme getirir: “Sence sanat meselelerinde 



ta n p ı n a r ’ ı n  ş e h i r  t e C r ü B e l e r i n i n  B u G ü n e  S ö Y l e d i k l e r i

485

en güç davamız hangisidir?” Cevaben önce şiir, sonra da mimari 
üzerinde durulurken mimari mevzuunda dostunun ağzından ak-
tardığı düşünceler şehir konusundaki yaklaşımını da aksettirir:

“Biz, şehir mefhumunu kaybettik. İçimizde fıkaralığın nizamı 
kuruldu. Bilir misin ki parasızlık tek başına mühim bir mesele de-
ğildir! Fakat fakrın nizamı bir yere yerleşip de hayatı idare etmeğe 
başladı mı işin ötesi yoktur. Biz çoktan beri şehir fikrini kaybet-
tik. Bu nizamın emrinde yaşıyoruz. Yahut da ondan kaçıyoruz. 
Ve durmadan bu yüzden, bu güzelim şehri harcıyoruz. (…) Bak 
şu İstanbul’daki hayatımıza! Abidelerimiz bir başka gurbette, biz 
başka gurbette. Şehrin yarısı boş. Öbür yarısı gecekonduların, kü-
çük imalathanelerin emrinde. Biraz imkanı olanlar da her gün 
ya budayacak bir koru buluyorlar yahut da istedikleri kırda çadır 
kurar gibi mahalle ve semt kuruyorlar.(…)

“Nerede eski Istanbul? Haraptı, fakir ve biçareydi. Fakat ken-
dine göre bir hayatı ve üslûbu vardı. Her meslek bir ocaktı. Her 
mal satıcısı hususi bir makamla malını satardı. Şehir, bir terbi-
yenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayattır. Mi-
mari bu hayatın asıl büyük üslûbunu yapar.” (1996: 205-206)

Tanpınar’ın arkadaşının ağzından aktarılan bu satırları roma-
nın itibari dünyasına ait bir anlatımla Sahnenin Dışındakiler’de 
görürüz. Romanda sokakla ilgili ifadeler şehirdeki yaşama üs-
lubunu şekillendiren insan ilişkilerinin mekândan aldığı etki-
leri ve mekânı etkileme biçimini yansıtması açısından dikkate 
değerdir. Bahse konu olan sokakta, satıcıların geliş saatine göre 
tayin edilen bir vakit söz konusudur ve her evin bir dilencisi 
vardır. “Çocuğun tek yardımcısı” olarak tanımlanan sokağın iş-
levlerinden biri de çocuğu hayata hazırlamaktır. Samimiyetin 
yoğun olarak hissedildiği bu mekânda şehir hayatının munis ve 
sıcak çehresi tebessüm eder. Tanpınar’ın kelimelerle resmettiği 
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sokağın sesleri ve renkleri bugünün okuruna nelerden mahrum 
kaldığını hissettirir:

“Büyükler orada evden, mektepten çok başka türlü ve daha 
tabii görünürler. Sokakta herkes kendisidir. Orada hayat sıcak bir 
ekmek gibi karşınıza çıkar. Orada iyice ayıklanmış, sentetik bir 
ilaç gibi süzgeçlerden geçmiş, aslının dışına çıkmış şeylerle karşı-
laşmazsınız. İnsanı, işi, hürriyet aşkını, sefaleti, merhameti çocuk 
orada tadar. Korkutacak şeye rastgele bile, bu içtimai makinenin 
ezen ve değiştiren korkusu değildir. (…) Sokak, evinizinin kapısın-
dan başlayan hayat, ayrıldığınız zaman hüzün duyduğunuz ar-
kadaş, bir humma gibi sizi saran macera ve yarın içine gireceği-
niz kör döğüşüdür.” (2005: 50)

Şehirde eksikliği hissedilen manevi ritm duygusu, bir ya-
şama üslûbu etrafında bir araya gelen insanlar arasındaki yazılı 
olmayan anlaşmanın bir sonucudur. Tekrarlarla hafızada kök 
salan ve adeta birer ritüel halini alan pratikler, şehir insanının 
yaşadığı yerle arasındaki aidiyet bağının güçlenmesini sağlar. 
Halbwachs’ın “hayatın bir dönemini unutmak o zamanlar etra-
fımızda olan kişilerle teması kaybetmektir” (2018: 83) tespitinde 
vurguladığı gibi insan ilişkilerinde çözülme zamanla mekânda 
bırakılan izlerin de silinmesine sebep olur. Dolayısıyla mekâna 
tutunamayan anılar zaman çizgisi üzerinde kendilerine yer bula-
mazlar. Sahnenin Dışındakiler romanında tasvir edilen mahalle 
ve sokak manzaraları bu bakımdan bugün inşası mümkün ol-
mayan bir hayat tarzını anlatmaktan ziyade hafızada meydana 
gelen boşluğun nasıl doldurulduğu konusunda düşünmeye sevk 
ettiği için önemlidir:

“Lamba ve şişe satan Yahudi, Isfahan makamıyla sokağı dol-
durmuştu. Arkasından yoğurtçu, Hüseynî’nin penceresini açtı. 
Sonra ağır adımlarla fenerci önümüzden geçti, biraz aşağıdaki 
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havagazı lambasını yaktı. (…) Biraz sonra her evin dilencisi gelir. 
(…) Aşağı yukarı her evin sarıklı, abanî sarıklı, keçe külahlı, fesli, 
derviş kıyafetli alîl veya sağlam bir iki gedikli dilencisi vardır. Bun-
lar bilhassa akşamüstleri gelirler, küçük evlerin kapısında kendi-
lerine verilen yemekleri yerler, eğer yakında çeşme varsa sahanları 
yıkayıp dua ederek ayrılırlardı.” (2005: 58)

Huzur romanında şehrin ihtiyarları, hafızanın taşıyıcıları 
olarak takdim edilir. Mümtaz ve Nuran, Emirgan’dan ayrılarak 
Kanlıca’ya geldiklerinde Mümtaz, iskelede akşamı karşılayan ih-
tiyarların sükunetini fark edince Yahya Kemal’in “Eylül Sonu” 
şiirini hatırlar:

Günler kısaldı. Kanlıca’nın ihtiyarları 
Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları.

Şiirin örtük anlam dairesi içinde aksettirdiği bu manzarada 
Kanlıca’nın ihtiyarları, geçmiş zamanın hatıra ve hafızasının kişi 
düzlemindeki temsilcileridir. Zira, bir devrin zevk ve kültürünü 
temsil eden özel bir semt olan Kanlıca, somut varlığının öte-
sinde kimlik değeri açısından seçilen bir örnektir. “Kanlıca’nın 
ihtiyarları, âlim ve fazıl kimselerdir, hepsi seçkindir, görgülüdür 
ve umurdîdedir. Her biri kendi gök kubbemizin ve onun altında 
yer alan vatan toprağının bir yerinde, bir zamanlar çok mühim 
hizmetler başarmışlardır. Şimdi derin ve engin maziye doğru uza-
nan Kanlıca’da, Boğaziçi’nin bu simge semtinde, mütevazı ve mü-
tevekkil son demlerini geçirmekte ve visal ânını beklemektedirler” 
(Ökten, 2017: 25).

Kanlıca’nın yanı sıra Koca Mustafapaşa semti de şehrin ma-
nevi çehresini aksettiren özel insanlar bağlamında romana dahil 
olur. Romanda Mümtaz ve Nuran, Kocamustafapaşa semtinde 
dolaşırken Sümbül Sinan ve Merkez Efendi’yi ziyaret ederler. Bu 
özel insanlar yattıkları yerden hayata tesir eden ölülerdir. Şehirde 
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birer ruh saltanatı kurarlar. Ölmüş olsalar da hayatla ve yaşayan-
larla iç içedirler. Bulundukları muhiti tükenmez bir hazine haline 
getirerek oraya kıymet kazandıran bu insanlar, şehrin mevcut za-
manına farklı boyutlarıyla yeni zamanların eklenmesini sağlarlar. 
Ayrıca, kendilerini önceki nesillerin varisi olarak gören şehirliler 
miras olarak devr aldıkları emaneti korumak konusunda daha 
özenli davranabilirler. Tanpınar, şehrin özel insanlarını, “devir-
lerin sert hayatını yumuşatan” kişiler olarak tanımlarken onların 
varlığını“bir şefkat tebessümüne” benzetir. :

“Her şehre hüviyetini katan büyük şehirliler vardır. İstanbul’un 
büyük hemşehrileri de tespit edilmeli, hayatları, eserleri araştırıl-
malı, Selim Ağa kütüphanesi, Şemsi Paşa külliyesi gibi büyük mi-
mari eserleri için monografiler hazırlanmalıdır. Bizim bir şeye sap-
lanmak gibi fena bir huyumuz vardır. Eskiden dünya fani, ahiret 
baki derdik. Şimdi başka şeyler öğrendik; dünya yuvarlaktır, Si-
nan büyük mimardır. Barbaros denizcidir. İyi amma dört yüz sene 
deniz muharebesi yaparız, en aşağı yüz büyük mimarımız vardır, 
onlar? İstanbul’un beş yüzüncü yıldönümünü kutlarken bu sap-
lanışlara nihayet vermeli, tarihimizi bir bütün olarak almayı öğ-
renmelidir.” (1996: 178)

Bu örnekler şehirde yaşamanın bir üsluba göre gerçekleşti-
ğini ve hayatın doğal akışı içerisinde nesilden nesile aktarıldığını 
fark ettirir. Ancak değişimin kaçınılmazlığı bu üslubun örselen-
mesine sebep olsa da insan eliyle gerçekleşen tahribatın yine in-
san eliyle düzeltilebileceği konusunda da umut verebilir. Ayrıca 
şehir ve şehirli konusunda bir bilincin oluşabilmesi için edebiya-
tın araladığı perdeden görülebilecek yaşanmış hayat manzaraları, 
okuruna kendi hayatında tatbik edebileceği uygulamalar için bi-
rer ilham kaynağı olabilir. Dolayısıyla maddenin hâkimiyetinde 
sesini ve kokusunu kaybeden şehirleri duyusal idrakle birlikte 
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düşünebilmek için geçmiş zaman örnekleri önemli yol gösteri-
ciler olarak değerlendirilmeyi beklemektedir.

Şehirde Zamanı Yavaşlatmak: Tanpınar’da Duyusal İdrak

“Bir gün Anadolu insanının his tarihi yazılır ve 
hayatımız bu zaviyeden gerçek bir sorgunun süzgecin-

den geçirilirse, moda sandığımız birçok şeylerin hayatın 
kendi bünyesinden geldiği anlaşılır.” 

(Tanpınar- Beş Şehir)

Edebiyat, izlemekten temaşaya doğru gelişen bir bakış açısı 
kazandırarak kişiye yavaşlamayı öğretir. Hıza odaklı bir hayatın 
akışı içinde güdümlü füze gibi rutin bir güzergaha hapsolan in-
sanın çevresine odaklanması güçtür. Bu statik düzen mekânı sa-
dece üzerinden geçip gidilen bir yer hâline getirerek anlamsız-
laştırır ve “içini boşaltarak kendi başına bir değeri olmayan bir 
koridora çevirir. Mekânsal aralığı aşmak için gerekli olan zaman-
sal aralığın tamamen ortadan kaldırılması girişimidir hızlanma. 
Yolun zengin semantiği ortadan kalkar. Yolun bir kokusu yoktur 
artık. Hatta yol da ortadan kalkar. Hızlanma dünyanın seman-
tik açıdan kısırlaşmasına yol açar.” (Byung-Chul-Han, 2019: 48).

Tanpınar metinlerindeki şehir anlatımı okuruna, onun ayak 
izlerini takip ederek şehri keşfetme ayrıcalığı yaşatır. Şehrin yaşa-
tabileceği estetik deneyimlere kapı aralayan bu metinlerde Tan-
pınar, mekânın göze ve gönle olduğu kadar ayaklara da hitap 
edecek yönlerini fark ettirir. Ancak bu farkındalığın gerçek ha-
yatta tecrübe edildiği takdirde bir anlamı olabilir. Zira, temâşâ 
eylemi, bakışlarda derinleşmek için yavaşlığa ihtiyaç duyar ve 
bedenin mekândaki hareketini yavaşlatır. Frederic Gros’un Yü-
rümenin Felsefesi’nde söylediği gibi, adımların birbirini izleme-
sini tekdüzelikten kurtaran, yürümenin zihni temizlemesi ve ki-
şiye ruhi derinlik kazandırmasıdır. İnsan bu tecrübe ile birlikte 
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“adımların topraktaki yankısı ile kalbin gümbürtülerini” (2017: 
39) aynı anda hissedebilir. Şehir sadece görsel boyuttan ibaret 
değildir. Bu sebeple bedenin mekândaki hareketi şehirle insan 
arasındaki iletişimin niteliği üzerinde etkilidir ve “bir kenti ya da 
herhangi bir çevreyi anlayabilmek için bedenin o mekânda nasıl ha-
reket ettiğini ve ne hissettiğini bilmek gerekir” (Erzen,2015: 191).

Italo Calvino, “bir kentte hayran kaldığın şey onun yedi ya 
da yetmiş yedi harikası değil, senin ona sorduğun bir soruya ver-
diği yanıttır” (2011: 88) derken akla şu soruyu getirir: Şehirler 
bizimle nasıl konuşur? Şüphesiz edebiyat, şehirle insan arasın-
daki diyalog için en elverişli araçlardan biridir. Anılarla birlikte 
mekânı duygusal olarak anlamlandıran insan, mekâna kimlik 
kazandıran kültürel hafızayı biyolojik olarak gelecek nesillere 
aktaramadığı için söz ve yazı ile bu birikimi canlı tutmaya çalı-
şır. Elbette hafızaya eşlik etmesi gereken bilgi de bu eylemin ni-
teliğini artırır. Aksi taktirde mazi sadece müzelik bir obje ya da 
nostaljik bir yitik zaman olmaktan öteye gidemez.

Tanpınar, Yahya Kemal’le yaptıkları gezileri anarken İstan-
bul içinde dolaştıkları zamanları büyülü bir şey olarak tanımlar. 
Yahya Kemal, şehrin yetişemediği zamanlarını şahsî bir macera 
gibi yaşadığı için “bu gezintilerde büyük bir canlandırma kuvve-
tinin derinleştirdiği, adeta bir ruh haleti şekline soktuğu sağlam 
ve geniş bir tarih bilgisi size her an başka bir devrin zevk ve hayat 
ufkunu açar. Nesiller, maceralar ve hatta ömürlerinin tadı ve acı-
lığı ile önümüzden geçer. (…) Hülasa canlı bir tarihin içine katıl-
mış olursunuz. Zaman kervanı sizin için yolunu değiştirir ve ge-
risi geriye, tesadüflere göre menzil menzil sizi taşır” (1996: 210). 
Yahya Kemal’den Tanpınar’a intikal eden bu bakış açısı ona ay-
lak tecessüslerle şehri keşfetme konusunda ilham verir. Hem bi-
reysel tecrübelerini hem de kurmaca metinlerini bu duyarlılıkla 
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kaleme alan Tanpınar, okurunun mekânı anlamlandırmasına 
da yardımcı olur.

Yazarların ve onların sözünü emanet alan karakterlerin 
mekânsal deneyimleri durum ve devir değişse bile bugünün oku-
runa bir şeyler söyleyebilir. Örneğin, şehri yürüyerek keşfetmenin 
yaşatabileceği sürprizler ve bu pratiğin estetik algıyı nasıl zengin-
leştirebileceği bir roman kahramanından ilhamla öğrenilebilir ve 
elde edilen kazanım bugünün şehirlisinin yaşadığı şehirle ileti-
şim kurma biçimini etkileyebilir. Sözgelimi Huzur romanında 
kahramanlar çoğunlukla şehri yürüyerek keşfederler. “Yaya do-
laşmak”, “başıboş gezmek”, “mazi daüssılası refakatinde mekâna 
bakmak” ve “hülyaya dalmak” gibi eylemler, şehri tanımak için 
sarf edilen çabanın göstergeleridir. Mümtaz’ın ayak izlerini ta-
kip ettiğimizde şehrin yürüyerek keşfedilebilecek yerleriyle kar-
şılaşırız. Nitekim Mümtaz da tramvaya binmek yerine yürümeyi 
tercih eder, güzergah olarak en kestirme olana değil dolambaçlı 
yollara sapar ve bakmaktan ziyade seyreder. Seyrine takılan her 
manzara Mümtaz üzerinde sarhoşluğa benzer bir tat bırakır ve 
bu geziler onda tiryakilik halini alır. Tanpınar bu roman vesile-
siyle bugünün okuruna “dâussıla” kelimesini hatırlatır hatta daha 
önce duymamış olanlara da şehre bakış konusunda yeni bir pen-
cere açar. Şehrin farklı zamanlarını hissedebilmek için bütün du-
yularını şehre açması gereken insan bu çabanın sonunda şehrin 
farklı zamanlarını bir arada hissetme ayrıcalığı yaşayabilir. Şehrin 
iki ayrı zamanına şahitlik etme konusunda Tanpınar’ın Bursa’da 
yaşadığı tecrübe dikkate değerdir:

“Yaşadığımız, gülüp eğlendiğimiz, çalıştığımız zamanın yanıba-
şında, ondan çok daha başka, çok daha derin, takvimle, saatle ala-
kası olmayan; sanatın ihtirasla, imanla yaşanmış hayatın ve tarihin 
bu şehrin havasında ebedî bir mevsim gibi ayarladığı velet ve yekpâre 
bir zaman…
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Bu zamanı bildiğimiz saatler saymaz, o sadece mazisinde yaşa-
yan bir geçmiş zaman güzeli gibi hatıralarına kapanmış olan şehrin 
nabzında kendiliğinden atar” (2014: 96).

Şehrin “geçmiş zaman güzeli” vasfını haiz yönlerini fark ede-
bilmek için idrakle birlikte bedensel çabanın da önemi aşikârdır. 
Tanpınar’a göre maddenin taşıdığı hatıralar zamanla kutsilik ka-
zanarak bir şehrin kendi zamanlarını muhafaza etmesini sağlar. 
Aksi taktirde şehir tarihi ve hatıraları sadece kitaplarda kendi-
sine yer bulabilir. Bu durum şehrin kendine mahsus zamanıyla 
birlikte kimliğini ve hafızasını da kaybetmesi anlamına gelir.

Şehrin, sakinlerine yaşatabileceği duyusal tecrübeler vardır. 
Ayrıca şehirle özdeşleşen renk, ses ve kokular şehrin kimliğini de 
şekillendirebilir. Ses ve koku, hafızayı harekete geçiren güçlü uya-
rıcılardır. Çünkü mekânın görsel olduğu gibi işitsel bir peyzajı 
da vardır. Bugün şehirlerde doğal seslerin büyük ölçüde kaybol-
duğunu buna mukabil mekanik seslerin ve trafik gürültüsünün 
hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tabiattan uzaklaşma ve biyolo-
jik çeşitliliğin azalması da şehir algısını besleyen duyusal etkiye 
dâir kayıplar bahsinde değerlendirilebilir. Kendilerine özgü va-
sıflarını kaybederek tektipleşen şehirlerde rengini ve kokusunu 
kaybeden bir zamana tutuklu olan modern insan hacmin, küt-
lenin ve fiyatın belirleyici olduğu bir mekân anlayışına sahiptir. 
İçinde bulunduğu yoksunluğu fark edebilmesini sağlamak için 
edebi eserler önemli bir veri deposu işlevi görebilir. Nitekim ilk 
bakışta şehir nostaljisi gibi görünen anlatımın satır aralarında 
şehre duyularını açmanın sağlayacağı güzellik duygusu ve şehirle 
kurulması gereken gönül bağının lüzumuna dikkat çekilir. Söz-
gelimi Tanpınar’ın romanlarında ve yazılarında önemine vurgu 
yaptığı türküler, Anadolu’nun romanını hazırlamakla kalmayıp 
sokağın seslerine karışarak mekânın ses peyzajına katkı sağlar-
lar. Huzur romanında sokağın sesine karışan türküler Mümtaz’ın 
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hafızasında özel bir yer teşkil eder. Böylece mekânsal hafıza, se-
sin estetize edilmiş hâli olan musikinin refakatinde teşekkül 
eder. Geçmişten geleceğe uzanan bir gönül köprüsü oluşturan 
türküler, mimari bir abide gibi kimliğini aksettirdiği kültürün 
birikimini sonraki kuşaklara aktarır. Tanpınar’ın ifadesiyle mu-
siki, zamanın üzerinde çalışarak hâli yok eder ve zamana hususi 
bir nizam verir. Musiki ile insanın kozmik bir seyahate çıktığını 
düşünen yazara göre, “musiki, giydirilmiş zamandır.” Hatta Tan-
pınar, Mücevherlerin Sırrı’nda Huzur için “romanın asıl kahra-
manları İstanbul ve musikimizdir” der. Tanpınar, romanlarında 
şehrin ses kimliğini meydana getiren sokak satıcılarının sesleri, 
çocuk oyunlarında söylenen şarkıları, martı ve vapur seslerini 
bir fon müziği gibi vakanın arka planında kullanır. Buna karşı-
lık şehrin ses kimliğinin kaybıyla ilgili olarak Beş Şehir’deki İs-
tanbul bölümündeki ifadeleri, Tanpınar’ın dilinden erken bir 
metalaşma eleştirisi olarak okunabilir:

“Üst kattaki gramofonla yan taraftaki radyo arasında bir uğultu 
değirmenine dönen bugünün kafası için bir satıcı sesinin değeri an-
cak satılan şeyle ölçülebilir” (2014: 132).

Şehrin ışıkları üzerine de tespitleri olan Tanpınar, 1941 yı-
lında yayımlanan “Karanlıkların Tadı” başlıklı yazısında “bu-
günkü şehir, şeddâdî bünyesi ve kaderiyle kendi başına olarak 
mevcut olan bir muayyeniyettir ve her türlü metafiziğin dışında 
kendine has bir rüyanın sahibidir” (1996: 160) derken şehirde 
fiziğin metafizikle tamamlanması gerektiğine dikkat çeker. Ya-
zısında şehrin gecesi ve gündüzü arasındaki farktan bahs eder: 
“Şahsa ait sokak ve semt isimlerinin muhayyilemizde hakiki hü-
viyetini alması için gece saatlerini beklemek lazımdır. Gündüzle-
yin bizim için sadece Vefa olan semt, geceleyin Şeyh Vefa Efendi 
olur. Fakat bugünkü şehrin gecesi, tepesine asılmış keskin sokak fe-
nerleri altında her hülyayı ezdiği gibi bu hayaletleri de siliyordu” 
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(1996: 160). Yaşadığım Gibi’de Tanpınar, şehrin gecesinden 
bahsederken, suni ışıkların mekânın büyüsünü bozduğunu söy-
ler ve ‘medeniyetin aydınlık ve esrarengiz gecesi’ diye tanımla-
dığı şehrin yeni zamanlarında, ay ışığıyla birlikte mehtabın fark 
edilmediğini, suni ışıklar yüzünden gecenin metafizik boyutu-
nun silindiğini belirtir.

Tanpınar, şehrin insana yaşatabileceği son derece kolay ve 
masrafsız estetik deneyimlere dikkat çeker. Bugün bu durum, 
şehirde güzel zaman geçirmek için paraya ihtiyaç olduğuna ina-
nan kişiler için romantik bir yaklaşım olarak yorumlanabilir. 
Ancak maddi bir bedel gerekmeksizin muhatap olunabilecek 
güzellikler, şehir ve insan arasındaki menfaat ilişkisini manevi 
bir zemine taşıyarak iyileştirebilir. Böyle bir girişim hem şehire 
hem de şehirliye iyi gelecektir. Bunun yanı sıra şehirde kişinin 
geçmişe ve geleceğe uzanabileceği bir zamansal tecrübe gerçek-
leştirebilmesi, kendisiyle birlikte şehrin de nefes alıp verdiğine 
delildir. Tanpınar’ın tenkit ve teklifleriyle de desteklediği şehir 
düşüncesinin hem bilgi hem de görgü noktasında bugünün in-
sanına söyleyebilecekleri, maddenin sesinin yükseldiği bir çağda 
birer şifa vesilesi olarak değerlendirilebilir.

Tenkit ve Teklifleriyle Tanpınar’ın Şehir Eleştirisi

Tanpınar, sadece şehir güzellemesi yapan bir sanatçı değil-
dir. Tespitlerinin yanı sıra yapılması gerekenlerle ilgili teklifler 
de ortaya koyar. Sözgelimi yıkılması İstanbul’un güzelliği için 
lazım olan binaları teker teker yazmak istediğini söylerken ya-
şanan durumu “zevk iflası” olarak değerlendirir. Bugün içinde 
bulunduğumuz durumun en sarih ifadesidir: Zevk iflası ya da 
zevk hezimeti. Somut teklifleriyle de dikkat çeken Tanpınar, ka-
lemiyle verdiği mücadeleyi imkan buldukça yetkili mercilere de 
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taşımaya çalışır. Sözgelimi Bursa seyahatlerinden birinde kendi-
sini dikkatle dinleyen ve bazı fikirlerine iştirak eden Bursa Vali-
sine, şehrin ovaya doğru yayılan kısmının Yıldırım Camii tarafla-
rına kaydırılması imkanı olup olmadığını sorar ve yeni binaların 
bir çoğunun o bölgede inşa edilmesini teklif eder. Tanpınar, şeh-
rin iktisadi kudreti nisbetinde mamur olabileceğinin idrakinde 
olmakla birlikte yöneticilerin de şehre dâir aldıkları kararlarda 
gözetmeleri gereken hususiyetlere vurgu yapar: “Paranın ha-
yata tasarrufu vardır. Fakat şehre ancak devlet ve belediye, o da 
çok uyanık ve şuurlu, zevkli olmak şartıyla tasarruf edebilir. Hü-
seyin Avni Paşa yalısını bir daha yapmak imkânsızdır; fakat tü-
tün deposu her yerde ve her gün yapılabilir. Bizim vazifemiz yık-
mak değil, onarmak olmalıdır.” (Tanpınar, 1996: 174)

Tanpınar, 1946 tarihli “İstanbul’un İmarı” başlıklı yazısında 
şehrin sıhhati ve estetik kıymetini tehdit eden önemli bir sorun 
olarak kömür depolarına dikkat çeker. Şehrin en güzel yerleri-
nin ekonomik gerekçelerle feda edilmesini eleştirirken kömür de-
poları örneğini veren Tanpınar, kömürün iktisadi kalkınma için 
önemini bilmekle birlikte Boğaziçi’nin adeta bir kömür depo-
suna dönüştürülmesine tepki gösterir:

“Nakli kolaydır, çabuk boşalır, çabuk doldurulur diye kömürü-
müzü Boğaz’a sermekte mânâ ne? Bu gaflette ısrar edenlere, karaciğeri 
veya bağırsakları dışarıda işleyen -farz edelim şeffaf- bir adamın karşı-
sında ne düşüneceklerini sorarım? (…) Hülasa Boğaziçi’nde kömür de-
posu, Haliç’te mezbaha kadar ağır ve hazin şeydir. Birisi şehrin sıhha-
tiyle, öbürü sıhhat kadar lüzumlu olan zevkiyle oynuyor” (1996: 193)

Şehrin manevi sıhhati ifadesi Tanpınar’dan önce Ahmet 
Haşim’in 1928 tarihini taşıyan

“Yeni İstanbul” yazısında da karşımıza çıkar. Haşim, “aciz 
bir muhayyile, fakir bir ruh, yol ortasına dikilmiş taştan koca bir 
şekle inkılap edince bütün bir şehrin manevi sıhhatini, nesillerce 
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bozmak kudretinde bir tehlike olur” (2020: 42) derken aynı has-
sasiyete işaret eder.

Zamanla birlikte değişimin kaçınılmazlığının farkında olan 
Tanpınar, şehirlerin de bu değişiminden nasibini alacağını ka-
bul eder ancak insan eliyle gerçekleştirilen suni müdahaleler ya 
da malzemeden kaynaklanan kayıpları eleştirir. Örneğin, ahşap 
binanın zamana karşı mukavemetsiz oluşunu, şehrin büyük bir 
kısmını silip süpüren yangınlar sebebiyle taş eserlerin haricinde 
eski eserlerin yitip gitmesini bir tespit olarak dikkatlere sunar. 
Ayrıca imar faaliyetlerinin keyfiliği de bu konudaki bir başka 
önemli ihmali gümdeme getirir. Tanzimat ricalinin, Rumeli şi-
mendifer yolunu saray bahçesinden geçirecek kadar şehircilik-
ten anlamadıklarını söyleyen Tanpınar, İstanbul’un en güzel yer-
lerinin bu şekilde feda edilmesini eleştirir.

Gerek romanlarında gerekse deneme ve eleştiri yazılarında 
yer bulan şehre dair yaklaşımlarına bakıldığında Tanpınar’ın tes-
pitlerini tenkit ve tekliflerle desteklediği görülür. Tespitler, şehre 
bakış açımızı sorgulatmaya yönelik özeleştirilerden oluşmakta-
dır. Şehir fikriyle birlikte mukavemetin kaybedilmiş olması, ithal 
bir zevke göre yaşanması ve bunun sonucunda ortaya bir zevk 
iflasının çıkması, kendimizi sevmemek yüzünden başka millet-
lerinin tecrübelerini yaşamamız, maziyle nerede, ne ölçüde ve 
nasıl bağlantı kuracağımızı bilmeyişimiz ve nihayetinde haya-
tın manevi ritmini kaybetmiş olması bu tespitlerden yansıyan 
temel konulardır. Bilhassa mukavemet kelimesi Tanpınar söz-
lüğünde önemli bir yer tutmaktadır. Mukavemeti ön siperdeki 
nöbetçi bölüğü gibi her an uyanık olmak şeklinde tanımlayan 
Tanpınar, ne eskiye ne yeniye mukavemet gösterilebildiği için 
yaşanan kültürel bocalamaya dikkat çeker. Buna karşılık ortaya 
koyduğu tekliflerde de, ölü kökleri atarak zamana doğru koş-
mak ve insanı birleştirmek gerektiği kanaatindedir. Birisi eski bir 
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medeniyetin enkazı, diğeri yeni bir medeniyetin henüz taşınma-
mış kiracısı olarak iki ayrı cepheye ayrılmalarını sağlıklı bulmaz 
ve iki insan tipi arasında bir kaynaşmanın gerekliliğine değinir. 
Bunun için insanların hayat standartları ayrı olsa da aynı haya-
tın ihtiyaçlarını duymalarını ister. “Türk İstanbul” vurgusuyla 
kaleme aldığı yazısında da Istanbul’u kurtarmak için yapılması 
gerekenleri ifade eder:

“Türk İstanbul’u kurtarmak lazım. Bu belki masraflı ve külfetli 
olur. Fakat sağlam bir programla çarçabuk yapılır. Tekrar edeyim, bü-
yük imar hareketlerinden bahsetmiyorum. O büsbütün ayrı bir şeydir. 
(…) İstanbul’u kendi öz çekirdeği etrafında, onunla uygun br kılığa 
sokmak meselesinden ve imkanlarından bahs ediyorum.

İstanbul bu çehreyi tekrar kazandığı zaman bizim zahmetlerimizi 
bir kaç misli ile bize çabukça ödeyebilir. Çünkü bizim milliyetimize 
ve zevkimize sahip bir İstanbul derhal kendine mahsus bir hayat ya-
ratacak ve etrafı kendisine doğru çekecektir. Elverir ki o melez levan-
ten zevkini ve onun taklitkâr ruhunu, bir de eski çağlardan kalma en 
kötü miras olan kayıtsızlığı, bu güzeller güzeli şehrin işlerinde kökün-
den bırakmaya çalışalım.” (1996: 194)

Tanpınar, şehir planlaması ve yönetiminde mesul mevkide 
olan kişilere sorumluluklarını hatırlatmakla birlikte bu konuda 
gerçekleşen suistimalleri, sebep olanlarla birlikte eleştirmekten 
geri durmaz. Hatta kendisini İstanbul’un imar işlerinden sorumlu 
kişinin yerine koyarak, şehirde ecdat elinden çıkan en küçük taş 
parçasını bile yerinden oynatırken yüz kere düşüneceğini ve ga-
liba yüzüncüsünde gene o taşı yerinde bırakacağını söyler. Bu te-
reddütün kaynağında şehri güzelleştireyim derken fakirleştirme 
ve soysuzlaştırma korkusu yatmaktadır. Zira ona göre, bu şehir 
en büyük zenginliğini mazisinden alır. Onu nesiller önünde ya-
şattıkça zengindir” (1996: 197). Zaman karşısında yıpranmaya 
mahkum olan madde bir müddet sonra tahrip olabilir ya da yı-
kılabilir. Böyle bir durumda Tanpınar yine İbrahim Paşa Sarayı 
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örneği üzerinden yapılması gerekenleri ifade ederken, sahip ol-
duğumuz geçmiş zaman güzellerini kendi elimizle yıkmamızı 
milli vicdana karşı işlenmiş bir günah olarak niteler:

“Bunlar o cinsten eserlerdendir ki ancak sakınılmaz kader mahi-
yetinde darbelerle yokluğuna katlanılır ve böyle olunca da fırtına ge-
çer geçmez ilk fırsatta plânlardan, hatıralardan, yazılı şahadetlerden 
istifade edilerek yerine konulur. Fakat kendi elimizle yıkmak… Asla! 
Bu millî vicdana karşı bir günah olur” (1996: 198)

Tanpınar’ın şehir eleştirisi, ihtiva ettiği fikrî içeriğin yanı 
sıra yazarın kullandığı kelimeler ve tanımlamalar bakımından 
da ufuk açıcıdır. Sadece kelime düzeyinde yapılacak bir okuma 
bile şehir algısının mahiyetinin ve niteliğinin anlaşılması açısın-
dan mühimdir. Kurmacanın estetik ve edebi boyutunu ihmal et-
meden fikri, sanatın diliyle işlemeyi iyi bilen Tanpınar’ı zaman 
karşısında güçlü kılan yönlerinden biri de eleştirilerini edebi-
yatın diline tercüme edebilmesindeki başarısında aranmalıdır.

Sonuç

“Yaşanmış hayat unutulmuyor, ne de büsbütün kayboluyor, ne 
yapıp yapıp bugünün veyahut dünün terkibine giriyor.” 

(Tanpınar-Beş Şehir)

Derin tecrübelerin ürünü olan edebî eserlerde işlenen mekân, 
üzerinde bırakılan izler ve bu izlere ait hikâyeleri bugüne taşır-
ken okuru, yetişemediği zamanlarla buluşturur. Bu yönüyle ede-
biyat, fizik ve metafiziği şehir odağında buluşturarak şehrin kül-
türel tarihini bir yaşama üslûbunun refakatinde aktarır. Bilhassa 
şehir duyarlılığına sahip yazarların metinlerinde hayat bulan şe-
hirlerin bugün yeni bir dikkatle okunması, geçmişin mekânsal 
tecrübelerinden yararlanma konusunda yapıcı bir pratik ola-
rak değerlendirilmelidir. Şüphesiz değişim kaçınılmaz olsa da 
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Tanpınar’ın anahtar kavramlarından biri olan “süreklilik” vur-
gusu, edebiyatın mekânsal hafızayı koruma ve taşıma işlevini bu-
gün için daha anlamlı kılmaktadır.

Bugünün şehirlerinde ciddi boyutlara ulaşan sorunların çö-
zümünde edebiyatı bir başvuru alanı olarak görmek, meseleye ha-
fıza, kimlik ve estetik bağlamında bakmayı gerektirir. Edebiyatla 
hafızanın aktarımı arasında kuvvetli bir bağ vardır. Bu noktada 
Ahmet Hamdi Tanpınar gibi, şehre dâir hatırlama figürlerine 
eserlerinde önemli bir yer veren yazarların mekân anlatımları, 
okurun kayıp hafızasındaki eksik parçaları bulmasına yardımcı 
olabilir. Şehri sadece bir mekânsal yapılanma olarak değil, kül-
tür, kimlik, estetik, hafıza ve medeniyet gibi kuşatıcı mefhum-
lar çerçevesinde ele alan Tanpınar, roman, şiir, hikâye ve dene-
melerinde, şehri bir yaşama üslubunun ayrıntılarını aksettirecek 
şekilde anlatır. Yazar, algısal mekân anlayışıyla gerçek mekânlara 
şahsî hikayesi doğrultusunda yeni anlamlar ve renkler giydirir. 
Çocukluğundan itibaren farklı şehir deneyimlerinin eserlerinde 
karşılık bulduğunu söylemek mümkündür. Ancak onun şehir an-
latımı bir nostaljik yönelimden ziyade bugünün şehir ve şehirli 
profilinde eksikliği hissedilen hususları idrak etme noktasında 
yönlendirici işleve sahiptir. Şehri bir sanat eserinin içinde yürür-
müş gibi keşfetme anlayışını benimseyen Tanpınar’ın eserlerinden 
yola çıkarak bugüne dönük bir okuma yapmak, şehir ve insan 
arasındaki gönül bağının yeniden kurulmasına yardımcı olabilir.
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TanPınar’ın BurSa’Sı Ve BenİM 
BurSa’M, eşİkTe Bİr BuluşMa

Metin Önal Mengüşoğlu* 1

Akademik bir kariyerim hiç yoktu kendimi bir ömür mek-
tepli kimliğine sahip biri olarak da görmedim, böyle takdim 
de etmedim. İstanbul Hukuk Fakültesinden kerhen mezun ol-
dum ama hukukçuluğu benimsemedim, becerebileceğimi de 
sanmıyordum. Mimar ve mühendislik gibi teknik hususlardaki 
bilgisizliğimi ise bir ben bilirim bir de yakınlarım. Görsel tasa-
rımcılık derseniz resim ve benzeri kabiliyetlerden de nasibim 
yoktur. Gece karaladığım el yazımı gündüz kendim dahi oku-
yamam bazen. Bütün bu kısırlıklar arasından nasıl oluyor da 
Harput Şehrengizi, Yerler Mühürlendi, İstanbul Hikâyeleri, 
Şehir Yollarında Bir Şair Gezgin ve nihayet Bursa Çarşısında 
Kervan Eğledim adında şehir kitabı tadındaki eserlere imza 
atabildim? Buna kendi Beş Şehir kitabımın hazırlıkları içeri-
sinde bulunduğumu da eklersem birileri haddimi aştığımı dü-
şünebilir. Anlatayım, anlatabilirsem.

* Şair Yazar
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Bursa Yıldırım Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği ortak 
çalışmasıyla 60 yıl Sonra Ahmet Hamdi Tanpınar Bilgi Şöleni 
ana başlığını taşıyan sempozyumdaki konuşmam sona erdiğinde 
Tanpınar’ın Bursa’sından çok kendi Bursa’ma dair konuştuğum 
anlaşılırsa peşinen bağışlanma dilerim dinleyenlerden. Şehre, 
Bursa’ya ben hangi yönden, nasıl bir gözle bakacağım ve nere-
sinden başlayarak anlatacağım? Kendimi tanıdığımı sanıyorum; 
bu suale cevabı yıllar önce Çamurlu Bir Irmak adlı eserimde yer 
alan bir şiirimden verebilirim belki:

BEN DE OZANIM 
Kimi anlatsam 
Dönüp tekrar bakıyorum 
Gözleri gözlerimin renginden 
Kendimi anlatmışım 
Korkarım her şeyden çok 
Ben, beni seviyorum

Rabbim, ben de ozanım 
Bir çıkış yolu arayan kulun 
İkimizin arasında bir ayna 
Öyleyse şeytan 
Seni bilmeme engel 
Ve hep kendimi gösteren

Ahmet Hamdi Tanpınar Eşik adlı şiirinde bir dize kullan-
mıştı: Her aynada yalnız kendi görünen diyordu. Yukarıdaki di-
zeleri muhtemelen ben de benzer endişeler altında kaleme almı-
şım, çok yıllar evvel. İşte tam bu nedenle diyorum ki Tanpınar’ın 
Bursa’sı yerine kendi Bursa’mı konuşabilirim. İkimiz bir Eşik’te 
buluşuyoruz çünkü. Elimde değil dersem mübalağa sanılabi-
lir. Öyleyse bir formül bulalım, orta yol fikrini ileri sürerek ben 
de tıpkı Tanpınar gibi yaşadığım, dolaştığım şehirlere ancak ve 
belki sadece şairane bir bakışla yaklaşabilirdim, diyeyim. Öyle 
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yaptığımı düşünüyorum. Şairler her vadide şaşkın dolaşır ve yap-
madıklarını söylerler diyen İlahi buyruğun birinci cümleciği belki 
de bizi anlatmaktadır.

Okumalarım, düşünmelerim, seyahatlerim boyunca edindi-
ğim izlenime bakılırsa neredeyse bütün dünyada şairlerin, ediple-
rin şehirlerle başı belada idi, onu gördüm. Elbette tatlı bir belaydı 
bu, acımtırak hoşluk taşıyan bir bela. Şairler şehirle de olamıyor-
lardı şehirsiz de. Onlara bir ömür dolaşacakları vadiler gerekti. 
Şehir nasıl bir iklim, nasıl tatlı zehir içeren bir virüstü ki şairle-
rin adeta kanına işlemekteydi? Gerek Doğu toplumlarında ge-
rekse de Batı toplumlarında, babalarının kendilerine taktığı isim-
ler unutulmuş ama yaşadıkları şehirlere nispet edilerek kendi 
unvanlarının önünde bizzat o şehirlerin ismini sıfat yerine kul-
lanarak hatırlanan bilim, düşünce ve sanat insanları vardır. Şeh-
rin ismi anıldığında kimi okuryazarlar zihninde hemen o şehrin 
ünlü kültür insanının çağrışımı doğar. Harrani, Isfahani, Şirazi, 
Mısri, Konevi, Malati, Bitlisi, Vani, Karahisari, Akseki ve benzeri 
sıfatlandırmaları geçmiş tarihimizden hatırlamak mümkündür.

Tanpınar’ın hocası Yahya Kemal Üsküp doğumludur. Ama 
Üsküp’ten ziyade İstanbul ile beraber hatırlanır. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ı bu anlamda tek bir şehirle irtibatlandırmak çok ko-
lay gözükmez gibi geliyor insana. Ancak onu mesela şehirsiz dü-
şünmek mümkün müdür diye sorulacak olursa cevabı asla ola-
caktır. Onun tek bir şehirle anılması ne kadar müşkül görülse 
de özellikle Beş Şehir adlı artık Türkçe deneme edebiyatının kla-
sikleri arasında yerini almış bulunan harika beş metni içeren bu 
eser üzerinden bir okuma yapıldığında nasıl bir sonuca varılır?

Beş Şehir kitabındaki Ankara, Erzurum, Konya ve İstanbul, 
Tanpınar’ın belli dönemlerde ikamet ettiği dört şehirdir. Onlar 
arasındaki beşinci şehir olan Bursa ise zaman zaman ziyaret ettiği 
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ama ikamet imkânı bulamadığı bir şehirdir. Niçin acaba, ikamet 
ettiği şehirler arasına Bursa’yı katmış olabilir? Bence kitabı oku-
muş olanlar bu suali gereksiz göreceklerdir. İstanbul’u değerlen-
dirme dışında tutarsak besbelli ne Ankaralı, ne Konyalı ne de 
Erzurumlular alınmasın ama o kitaptaki Bursa diğer şehirlere 
fark atacak özellikler taşıdığından mümtaz bir mevkide durmak-
tadır. Daha denemelerin başında dört şehir yalnızca isimleriyle 
yer alırken Bursa’ya Zaman kavramı eşlik etmiştir. Bursa’da Za-
man denemesini aynı isimle bir de şiir yazarak taçlandırmış bu-
lunan Tanpınar bu şehre ayrı bir önem atfettiğini hiç gizleme-
miş, öteki şehirlerin kıskanma ihtimali üzerinde de durmamıştır.

Ancak öyle harika bir tespit yapmış ve bunu Bursa’yı ko-
nuşturarak sağlam cümlelerle trajik biçimde şöyle anlatmıştır 
ki, okuyalım:

BURSA ilk önce EDİRNE’nin kendine ortak olmasına, sonra 
İSTANBUL’un tercih edilmesine kim bilir ne kadar üzülmüş, için 
için ağlamıştır.

Ölen padişahların CEM’e kadar öldürülen şehzadelerin cena-
zesi getirildikçe geçmiş zaman güzeli BURSA’nın kalbi her sefe-
rinde burkulmuştur.

Benden uzak yaşıyorlar, ancak öldükleri zaman bana dönüyor-
lar. Bana bundan sonra sadece onların ölümlerine ağlamak düşüyor.

Şimdi kendi beş şehrime gelecek olursam benim de tıpkı 
Tanpınar gibi Bursa’ya yüklediğim anlam niçin daha özeldir; 
belki anlatabilirim. Ben Elaziz’de doğdum. Göbeğim Harput 
toprağına gömüldü. Her ne kadar panelimizi yöneten sevgili 
dostum Mustafa Kara kendisinin de benim de Bursa’nın muha-
ciri olduğumuzu söylemişse de, ben iki canımı oğlumu ve anamı 
Bursa toprağına gömmüşümdür. Bu sebeple artık muhacir kim-
liğinden sıyrılmış Bursa yerlisi olmuş sayıyorum kendimi. Doğ-
duğum Harput toprağı bugün harabeye dönmüş vaziyettedir. 
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Annem Harput’un Süt Kalesi içerisinde bir konakta doğdu-
ğunu anlatırdı. Oysa Süt Kalesi şimdilerde, ancak küçük kazı-
lar sonrasında orada bir hayat sürdürüldüğüne dair kimi alamet-
lere sahne olmaktadır.

Harput niçin harap oldu? Sultan Abdülaziz döneminde 
İran demiryolu inşa edilirken bir adı da Yukarışehir olan Har-
put, konum itibariyle yüksek bir mevkide bulunduğundan mı-
dır nedir, yoksa daha ekonomik düşünüldüğünden midir; demir-
yolu oraya çıkartılmak istenmemiştir. Böylece Harput’un sekiz 
kilometre aşağısında bulunan ve şehrin ziraat arazisi durumun-
daki, ahalinin Mezra diye hatırladığı bugünkü Elaziz’e bir istas-
yon kurmuş ve tren hatlarını oradan geçirmişlerdir. Harputlula-
rın yaşadığı yere uzaktaki bu mevki ayrıca devlet tarafından yeni 
bir şehir olarak kurulmak üzere hazırlanmıştır. Ahalinin de ister 
istemez Yukarışehir’den aşağı şehre taşınma zorunluğu doğmuştur.

Osmanlı devletinin hayli zayıfladığı yabancı ülkelere hem 
muhtaç hem de özenti içerisinde bulunduğu bir dönemde yok-
sul halk, Harput’taki evini bırakarak aşağıdaki yeni şehir mev-
kiine yeni bir ev yapabilecek ekonomik güce sahip değildir. Bu 
durumda devlet zoruyla aşağıda bir ev yapabilmenin en maliyet-
siz yolu, Harput’taki evlerini yıkarak, oradan çıkacak taş, kereste 
gibi malzemelerle yeni şehirdeki yeni evi kurmaktan geçmekte-
dir. Öyle yapılmış ve Harput bizzat sakinleri tarafından yıkılan 
bir şehre dönmüştür. Şehre çok manidar da bir isim verilmiştir: 
Mamurat’ül Aziz, Sultan Abdülaziz tarafından ve onun döne-
mine denk geldiği için onun adını hatırlatan bu isim bir müd-
det sonra halkın dilinde kısaltılmış vaziyette Elaziz’e dönüştü-
rülmüştür. Elazığ ismi ise Mustafa Kemal’in tarih silme arzusuna 
kurban gitmiştir. Şehre vardığında bereketli ürünlere nispetle El-
Azık gibi bir isim koymaya çalışmış ama o da söylene söylene 
Elazığ’a dönüşmüştür. Bundan muhtemelen ne Abdülaziz ne de 
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Mustafa Kemal memnun kalacaktır ancak her ikisi de dünyala-
rını değiştirdiklerinden bize emanet kalan isimlerden ben ken-
dimi halkımın ilk diline doladığı Elaziz’e alıştırdım öyle gidiyor.

Demiryollarında tren şefi olan babamın tayini önce Maden 
kasabasına ardından Diyarbekir’e çıktığından ilk mektebi orada 
okudum ve beş yıl yaşadık. Malatya ise orta ve lise tahsilimi yap-
tığım ayrıca ölünceye kadar baba evimizin bulunduğu Elaziz ve 
Diyarbekir’e göre daha uzun süre yaşadığım bir şehir olmuştur.

İstanbul’a gelince, Hukuk Fakültesini okuduğum, 1973 yı-
lında evlenince de ailece ikamet ettiğim on beş yılımı geçirdiğim 
şehirdir. Böylece Elaziz, Diyarbekir, Malatya ve İstanbul bu dört 
şehir aynı zamanda ikametlerime de sahne olmuştur. Benim be-
şinci şehrim Bursa’yı son sıraya yerleştirdim; niçin? İşte bu sem-
pozyum münasebetiyle asıl üzerinde durmam gereken hususa 
ulaştık. Bursa’da benim yarım asra doğru koşan zamanıma geldik.

Kanaatimce Tanpınar’ın beş şehri arasında Bursa nasıl 
mümtaz bir mevkide duruyorsa benim nazarımda da Harput 
hasretini bir kenara bırakırsak aynı biçimde özel bir yer işgal et-
mektedir. 1979 Ağustos ayı itibariyle başladığım ikamet bugün 
tam kırk üçüncü yılını doldurmaya başlamıştır. Ayrıca 1962’de 
Tanpınar’ın vefatından beş yıl sonra 1967 yılında ilk defa ayak 
bastığım ardından 1979’daki tam ikametime kadar yine birkaç 
kez ziyaret ettiğim Bursa, Tanpınar’ın bıraktığı yerde durmuyor 
olsa da günümüzdeki tahribatın bir kısmını henüz yaşamamıştı.

Altmışlı yıllarda şeftaliler sahiden Bursalı idi, kestane de öyle. 
Mesela Tahtakale’de satılan yoğurtların üzerinde iki parmak kalın-
lığında kaymak görürdünüz. Bugün şeftali de kestane de Bursa’ya 
Aydın, Kütahya gibi şehirlerden gelmektedir. İstanbul tarafından 
şehre giren bir yolcu merkeze yakınlaştıkça Ulucami’nin iki mi-
naresi arasından Uludağ’ı temaşa ederek girerdi. Bugün onun 
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yerine adı Kent Meydanı olmasına rağmen, sizi çelik, beton ve 
camdan oluşan kimliksiz bir ucube karşılamaktadır. Oysa mesela 
benim vardığım 1967 yılında İstanbul’dan şehre girenler, yolun 
her iki yanındaki şeftali bahçelerinin pembe çiçeklerini hayran-
lıkla izler ve her bahçenin başında kendiliğinden akan suların se-
siyle mest olurlardı. Şimdi ne o şeftali bahçeleri çiçek açmakta 
ne de sular akışını sürdürmektedir.

Müşküle ve Razakı denilen üzümleriyle meşhur İznik Ka-
sabasının zeytin bahçeleri altında ocak ayına kadar dalından do-
mates toplamak mümkündü. Onlar kaybolduğu gibi korkarım 
zeytinlerin de başına bir iş gelmesin.

Şehre yerleştiğimde hemşerim olan Ahmet Gevaşlı ağabe-
yim ipek işiyle meşguldü ve firmasının adı İpek Ticaret idi. İşine 
beni de ortak edince firmamızı biraz daha büyüttük ve hatta kü-
çük çaplı imalata da başladık. Bursa bir ipek şehri idi. Yakın ci-
varında ekilen dut ağaçlarının bahar yaprakları ipek böceğinin 
temel besin kaynağı idi. Ayrıca bilen bilir Bursa kadim tarihler-
den bu yana Hindistan ve Çin’den kervanlarla gelen hem kuzey 
hem de güney ipek yollarının Avrupa’dan önce buluştuğu kav-
şak şehir idi.

Seksenli yılların başına kadar Bursa Uzun Çarşısındaki İş-
hanlarının birer ipekli kumaş merkezi olduğu biliniyor. Eski 
İpek Hanı, İpek Hanı, Pirinç Hanı, Fidan Hanı, Eskişehir Hanı, 
Geyve Hanı hep birer tekstil ürünleri pazarı sayılırdı. Ama bun-
lar arasında en önemlisi bence Koza Hanı’dır. Bahsettiğim sek-
senli yıllara kadar Koza Hanı’na kamyonlar girer ve mevsiminde 
koza bırakırlardı. Orada bir Koza borsası mevcuttu. Köylerden, 
kasabalardan ve civar mahallelerden gelen ipek kozaları burada 
sergilenir, kalitelerine göre ayrılır ve piyasaya sürülürdü. Koza 
tüccarları birbiriyle yarışır pazarlıklar kızışırdı. Bunlara tanıklık 
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etmiş birisi olarak bugün Koza Hanı’nın öteki hanlarla birlikte 
çay ve kahvehaneye dönüşmüş olmasını bir türlü içime sindire-
memişimdir.

Peki, ipeğe, kozaya ne oldu, denilirse, derim ki şehre yeni 
muhacirler yerleştirmek maksadıyla ve onların çalışabileceği sa-
nayi merkezleri oluşturmak düşüncesiyle bütün dut bahçeleri 
talan edildi, ağaçlar köklerinden çıkartıldı, oralarda sanayi ve 
ikamet siteleri inşa edildi. Temel besin kaynağı olan dut ağaçla-
rındaki yapraklar elinden alınınca ipek tohumları yeniden ana va-
tanı olan Çin’e hicret etti. Hatta yol üzerindeki İran’a da uğradı.

Bizim şirketimiz ipek ipliğiyle alakalı küçük işini sürdürdü-
ğünde Bursa’da hala ipekçilik öyle yaygın idi ki mesela Hereke 
ipek halılarının ipliği Bursa’da bükülüp boyanarak oraya gönde-
riliyordu. Yalnızca Hereke de değil, Kayseri başta olmak üzere 
ipek halı fabrikalarının bulunduğu bütün şehirler ipek ipliğini 
Bursa’dan temin etmekteydiler. Hereke ipek halıları dünya pazar-
larında en gözde mamul olarak müşteri bulmaktaydı. Bursa’nın 
tahribatına göz yuman yerel yöneticiler dut bahçelerini söküp 
ipek böceğini besininden mahrum edince artık dünya pazarla-
rında Hereke halısı diye bir üründen söz edilemez oldu ve o pa-
zarı İran ile Çin paylaşmaya başladı.

Hülasa elimizden giden, kaçan her ne varsa şehre dair on-
ların ardından şairane ve nostalji yüklü hasret bakışları gönde-
rerek bilmiyorum nereye varabiliriz? Ahmet Hamdi Tanpınar 
Beş Şehir adlı deneme kitabıyla bu duyguyu bizden evvel yaşa-
mış bir üstattı. Acaba bizim yaşadığımız zamanlardaki tahri-
bata da şahitlik edebilseydi nasıl bir şehir kitabına imza atardı?

Onun gerçek bir sosyolog titizliği, şair inceliği ve romancı has-
sasiyetiyle ortaya sergilediği şehir kritikleri, şehir sevdası, yerli kültür 
ve medeniyet ufku yüreğimizi titretmekte ve hatta incitmektedir.
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Onun Osmanlı Devleti yıkılıp Cumhuriyet rejimi kuru-
lunca, cumhuriyetin tarih inkârı karşısında nerede durduğunu 
gösteren üstü örtülü ifadelerinden asıl temayülünün ipuçlarını 
şu alıntıdan okuyabiliriz:

Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile 
yeniye karşı beslenen iştiyak; bu iki duygu ilk bakışta birbiriyle ça-
tışır görünen bu iki duyguyu SEVGİ kelimesinde birleştirebiliriz.

SEVGİ kelimesini büyük harflerle yazarak düşünmek gere-
kiyor. Kaç kişi kaldı yaşadığı şehre sevgi ile bakan günümüzde? 
Şehri sevmek fikrini ortaya sürdüğünüzde yeni kuşaklar acaba 
sizi nasıl karşılayacaklar? Çünkü onların zihni ne yazık ki epeyce 
bir zamandan bu yana okudukları, öğrenim gördükleri okullar-
daki müfredatın tahribatıyla çoğunlukla öyle kirlenmiş ve öyle-
sine kendilerine yabancılaştırılmıştır ki. Birbirine en yakın tarihli 
iki kuşak arasında bile muazzam bir dil farkı oluşturulmuştur. 
Aynı dili konuşamayanların anlaşmaları, birbirine anlayışla yak-
laşmaları giderek zorlaşmaktadır. Birbirini anlamayanların bir-
birlerini sevmeleri de mümkün olamamaktadır.

Tanpınar’ın hassasiyeti içerisinde yer alan, onu endişelere 
sürükleyen asıl mesele, adına medeniyet değiştirme demeye ça-
lıştığı reformlara dairdi. Hayatına bakıldığında denebilir ki Ba-
tılı bir hayat sürmüş bu adamın Doğu ile ne alakası kalmıştır ki. 
Ancak durum hiç de öyle basit değildir. Dış görünüşüyle Batılı 
bir izlenim bırakan bu önemli şair ve romancının kalbi asla Ba-
tılılaşmamıştı. Bunu en iyi ifade edecek olan şiirleri, hikâyeleri 
ve romanlarıdır. Şunu söylemek mümkün, o bir köy edebiyatçısı 
değildir; her haliyle şehirlidir. Ancak Parisli değil Ankaralı, Kon-
yalı, Erzurumlu, İstanbullu ve elbette Bursalıdır.

Doğu Batı arasında gidip gelen, memleket münevverlerinin 
tercihlerindeki ikileme sebebiyet veren çatışmanın tam ortasında 
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Ahmet Hamdi Tanpınar nerede yer almaktadır diye sorulacak 
olursa cevabı kendi cümleleriyle öğrenmeye çalışmak en doğ-
rusu olacaktır; Medeniyet değişmesinden duyduğu kaygıyı şöyle 
dile getirmiştir:

“Tenkidin, bir yığın inkârın, tekrar kabul ve reddin, ümit ile hül-
yanın ve zaman zaman da gerçek hesabın ikliminde yaşadığımız bu 
macera daha uzun zaman hayatımızı yeniden şekillendireceği güne 
kadar TÜRK cemiyetinin hakiki dramı olacaktır.”

Tarihten, dilden, yerli kültür ve medeniyet bağlarından kop-
manın ne büyük trajedilere meydan vereceğini görmüştür Tanpı-
nar. Şöyle söylüyor: “Sade millet ve cemiyetin değil şahsiyetlerin 
de asıl mana ve hüviyetini, çekirdeğini TARİHİLİK oluşturu-
yor.” Onu 27 Mayıs 1960 askeri darbesini destekleyen söylemi ve 
CHP’ye yakınlığıyla tanıyanlar, bu arada öldükten sonra yayım-
lanmış bulunan günlükleri üzerinden anlamaya çalışanlar belki 
ancak tek bir yönü ile öğrenmiş olacaklardır. Böylece asıl özlemi 
yerine konjonktürel davranışları ile tanıma kişiyi eksik okuma sa-
yılır. Kendi toplumunun tarihinden medet uman, ona değer veren 
öğrencilerine tarihilik yönünde dersler aktaran biri, tarihi inkâr 
eden bir yönetim modelini gönülden destekler miydi?

Bursa’da Zaman şiiri ve denemesinde Evliya Çelebi’nin Ruha-
niyetli Şehir benzetmesine sarıldığı, Keçeci Zade İzzet Molla’nın 
Bursa için söylediği: Osmanlı tarihinin dibacesi sözünü dilinden 
düşürmediği hatırlanırsa, onun bu ülkenin tarihi değerleriyle zih-
nen nasıl barışık bulunduğunu göstermiyor mu? Daha geniş bir 
perspektiften bakarak ben diyorum ki Müslümanların kelam ta-
rihlerinde bir söz vardır, denilir ki: Bir kişinin küfrüne doksan do-
kuz delil, imanına ise tek bir delil varsa, onu tekfir edemezsiniz.

Ahmet Hamdi Tanpınar evet, elbette bilinen anlamda bir 
İslamcı değildi. Olması mı gerekirdi bu da başka bir sualdir. 
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Bence böyle bir gereklilik hiç kimse için de yoktur. Müslüman 
bir toplumda doğmuş olmak kimsenin Müslümanlığı tevarüs 
etmesini gerektirmez. Zaten tevarüs yoluyla da Müslüman ola-
maz kimse. Bu bakımdan kişilerin inancını kendine ve de hesap 
gününe havale ederek, onların eserleri üzerinden okumalar, an-
lamalar yapılmalıdır. Bence bir insan ZAMAN meselesini bü-
tün ömrü boyunca dile getirmiş, kendine dert edinmiş ise, onun 
ölümden sonra diriliş hususunda bir bilgi ve kaygısı var demek-
tir. Tanpınar’ın anahtar kelimesi nedir sualinin cevabı ZAMAN 
değil midir, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Bursa’da Zaman; başka 
saymaya hacet yoktur.

Bursa’da Zaman denemesinden, Beş Şehir kitabından oku-
mayı sürdürelim:

Biz neydik, neyiz ve nereye gidiyoruz? BURSA manzaralarında 
yalnızlığımı avuturken divanlarımızı dolduran kervan seslerine ka-
rışmış su seslerinin gurbetini, Itri’nin, Dede Efendi’nin musikisini 
dinlerken zihni işgal ediyor.

Şimdi hemen 1932 yılından itibaren devletin resmen ezanı 
Türkçe okutmaya başladığını, Anadolu türküleri ve klasik Türk 
musikisini devlet radyolarında çalmayı yasakladığını hatırlaya-
rak, yukarıdaki ifadelerini tekrar okumalıdır. Tanpınar’ı asıl ta-
nıtması gereken ve onun karakterini ele veren hangi tutumudur; 
1960 askeri darbesini övmesi mi yoksa yerli olan ne varsa hep-
sini hasretle hatırlaması mı? “Biz neydik, neyiz ve nereye gidiyo-
ruz” sualindeki yürek acısını okuyan herkesin kendi yüreğinde 
hissetmemesi mümkün müdür?

Dahası var yine Bursa’da Zaman metni üzerinden okuna-
cak nice yürek burkuntularından biri de şu cümlelerde saklıdır:

ULUDAĞ’da bir sabah saatinde, dinlediğim çoban kavalına bir-
birini çağıran koyun ve kuzu seslerinin sarıldığını gördüğüm anda, 
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gözlerimden sanki bir perde sıyrılmıştır. Türk şiir ve musikisinin gur-
bet macerası olduğunu bilirdim fakat bunun hayatımızın bu tara-
fına sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilmezdim.

“Hayatımıza sıkı sıkıya bağlı olan” nedir? Neyin hasre-
tini çekmektedir şair? Bursa’da Zaman için “Muayyen bir dev-
rin malı” diye yazmıştır. Yine “İlk kuruluş çağının havasını sak-
lar” sözü de ona aittir. Nihayet: “Türk ruhunun halis ölçülerine 
kendiliğinden sahip” diyerek de Bursa’nın hakiki varlığını ortaya 
koymuştur. Bilenler bilir Bursa’daki ilk mescitler tıpkı İslam’ın 
ilk dönemlerinde Hz. Peygamber’in bulunduğu mescitlere çok 
benzemektedir. Peygamberin mescitlerinde yalnızca namaz kı-
lınmazdı. O mekânlar aynı zamanda Medine Site Devleti’nin 
yönetim merkezleriydi. Oralarda orduya talimat verilir, toplu-
mun ve fertlerin problemlerine çareler aranır, yemek yenir, uy-
kusu gelen uyuyabilir, elçiler ağırlanır ve elbet vakti geldiğinde 
namaz da kılınırdı.

Bursa mescitlerine girenler çoğunlukla ortada küçük bir ha-
vuz civarlarda da kimi odalar bulunduğunu göreceklerdir. Üst 
katlarda ise sultanın, sadrazamın, kadı efendinin, öteki devlet 
yöneticilerinin mevkileri vardır. Devlet de tıpkı vakit namazına 
gelen insanlar gibi orada mescittedir. Halk bir müşkülü oldu-
ğunda mescide varıp rahatlıkla en yüksek devlet kapısının ba-
şındaki kişi ile hatta bizzat sultan ile rahatlıkla muhatap olabi-
lecektir. Saraydaki sultan ile camideki sultanı birbirinden ayıran 
ruh Bursa’da yaşamaktadır.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın birçok okuyucu tarafından sık-
lıkla hatırlanan meşhur sözü de Bursa şehri üzerinden dile ge-
tirilmiştir: “Cetlerimiz inşa etmiyor, ibadet ediyorlardı.” İbadet 
eden cetleriyle övünen bir şairin inancını sorgulamakta acele et-
memelidir. Sözlerinin arkasını ise şöyle getirmektedir:
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DEDELERİMİZ (bu ifadeler onun tarafından majiskül harfle 
yazılmıştır) zaferin kendilerine ilk gülüşü saydıkları şehir BURSA’yı 
öyle sevmişler ki o kadar candan kucaklamışlar ki hala taşı toprağı 
bu yükseltici ve şekil verici ihtirasın nurdan izleriyle doludur.

Zafer ve fetih Tanpınar’ın dilinde birer şenlik, şölen ha-
vasında daima kullanılan iki kelimedir. Batı toplumlarını tanı-
mış, oralarda bulunmuş, yakın tarih hakkında malumatı keskin 
olan şair muhtemelen elimizden kopup giden Balkanları hatır-
layarak iç geçirmektedir bu satırlarda. Balkanlar diyoruz çünkü 
bir bakıma Osmanlı bir Balkan Devleti sayılmaktaydı. Yunanis-
tan, Bulgaristan, Romanya, hatta Macaristan ve Polonya’da bile 
Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna’da olduğu kadar de-
ğilse de Osmanlı mührü görülmektedir. Günümüzde de Bursa 
nüfusunun yüzde altmıştan fazlasını Balkanlardan geri göçlerle 
gelen Türkler teşkil etmektedir. Balkan ülkeleri ile Osmanlı ve 
de Türkiye Cumhuriyeti arasındaki nüfus yoğunluğu ve irtibatı 
hayli önemlidir.

Zaman metaforu zihnini bir ömür meşgul etmiş bulunan 
Tanpınar Bursa’da Zaman denemesinde bir de şöyle bir yakla-
şım sahibidir:

BURSA’da ikinci bir zaman daha vardır. (Adeta bir zaman tü-
nelindedir şair. m.ö.m.) Takvimle, saatle alakası olmayan, sanatın 
imanla, ihtirasla yaşanmış hayatın ve tarihin bu şehrin BURSA’nın 
havasında ebedi bir mevsim gibi ayarladığı VELUT VE YEKPARE 
BİR ZAMAN.

İki zaman anaforunda ince bir zar, sırçadan bir kubbe, bir türbe, 
bir cami, bir han, bir mezar taşı, eski bir çınar, ötede bir çeşme… (Te-
ferrüç mevkiinde Fransızların inşa ettiği ham demirden bir çeşme 
vardı; hala durur, DEVRENGEÇ SUYU ihtiva eder. m.ö.m.)

Bu ifadeler, Tanpınar’ın Yahya Kemal’den sonra en ziyade 
etkisinde kaldığı Ahmet Haşim’in meşhur denemesi Müslüman 
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Saati ile epeyce ciddi bir yakınlık göstermektedir. Ahmet Ha-
şim de o denemesinde iki saat türü arasında bir mukayese ya-
par. İsmet Özel’in Amentü şiirine konu ettiği “Bilmezdim ne-
den bazı saatler/ Alaturka vakitlere ayarlı” dizeleriyle anlamaya 
çalıştığı bir şuurun ayak sesleri, her üç şairin kapısı önünde işi-
tilmektedir. Ahmet Haşim Saat” zamanı ölçen aleti değil bizzat 
yaşanan Zaman’ı dile getirir. Ve şöyle söyler:

Ziyada başlayıp ziyada biten, on iki saatlik kısa, hafif, yaşanması 
kolay bir günümüz vardı. Müslümanın mesut olduğu günler, işte bu 
günlerdi; şerefli günlerin vakayiini bu saatlerle ölçtüler.

Şimdi heyhat, eski “saat”le beraber akşam da, fecir de bitti. Bir 
çoklarımız için fecir, artık gecedir ve bir çoklarımızı güneş, yeni ve 
acayip bir uykunun ateşlerinden, eller kilitli, ağız çarpılmış, bacak-
lar bozuk çarşaflara dolanmış, kıvranırken buluyor. Artık geç uyanı-
yoruz. Çünkü hayatımıza sokulan yeni ve fena günün eşiğinde çö-
melmiş, kin, arzu, hırs ve haset sürülerinin bizi ateş saçan gözlerle 
beklediğini biliyoruz.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dönemi son derece acıklı ve isa-
betli tasvir eden ve 1921 yılında Dergâh dergisinde yayımlanan 
bu deneme metninden etkilenmediğini düşünemiyorum açıkçası. 
Çünkü o etkiyi Beş Şehir adlı eserinden her okuyuşumda hisse-
diyorum. Tanpınar ayrıca Bursa mahalleleri, onların isimleri ve 
hatıralarına da değinerek dilin sırrına yaklaşmaya çalışır. Öyle ki 
Gümüşlü ve Yeşil semt isimlerinden hareketle Türkçedeki Ş ve 
L seslerinin ortaya koyduğu güzel terkibe olan hayranlığını zik-
reder. Gümüş ve yeşil kelimelerinde Türkçenin sırrını yakaladı-
ğını görürüz. Gümüş, mavimtırak beyazlık ve şafak renklerini 
andırır. Yeşil ise çimen tazeliği ve bahar müjdesinden başka ne-
dir ki? Bütün bu hassasiyetlerin Müslüman Saati yahut Zamanı 
ile en azından organik ilişkisi ihmale gelemez.
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MAZİ DEDİĞİMİZ O UZAK MASAL ÜLKESİ terki-
biyle de geçmişin inkârı üzerine kurulmaya çalışılan yeni ve güya 
modern temayüllerin sığlığını göstererek bir idrak ve şuur tazele-
mesi yapar. Söz gelimi YEŞİL TÜRBE ile adeta konuşurcasına 
yani türbeyi konuşturarak der ki: “Ben hayatın susan ve değiş-
meyen kardeşiyim, vazifesini hakkıyla yapan faninin alnına bir 
sükûn ve sükûnet çelengi gibi uzanırım. Ona göre BURSA’da 
YEŞİL’in manası şudur: “Ebediyetin rahmani yüzü, mükâfata 
benzeyen bir sükûnun fani bir saate sinmiş manası.”

“Devam ederek değişmek, yenilenmek; değişerek, yenile-
nerek devam etmek” düşünce adamı sıfatıyla Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ı en iyi anlatacak olan bu kanaatlerinden de çıkarıla-
cak netice odur ki, Tanpınar yerli ve kelime doğru kullanılırsa 
milli bir şair ve yazarıdır Türkçenin. Bursa’da Zaman şiirinden 
bir parça okuyarak bu fikrin şiirlerine bile ciddi biçimde yansı-
dığı görülebilir. Bu örnekle sözü bitirmenin isabetli olacağı dü-
şüncesiyle alıntıyı aktarıyorum:

Bir zafer müjdesi burda her isim 
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim 
Yaşıyor sırrını geçmiş zamanın 
Hala bu taşlarda gülen rüyanın 
Güvercin bakışlı sessizlik bile 
Çınlıyor bir sonsuz DEVAM vehmiyle
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TanPınar’ın  
Beş şeHİr’İnde anlaTTığı Tek kÖY: 

erzuruM’un CİnİS kÖYÜ

H. Ömer Özden* 1

Tanpınar, Beş Şehir içinde en uzun bölümü, asırlar boyu 
Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olması, dünyanın en gü-
zel coğrafyasını barındırması ve hayatının büyük bölümünü ge-
çirdiği şehir olması hasebiyle İstanbul’a ayırmıştır. İstanbul’dan 
sonra en uzun ikinci anlatım ise Erzurum’dan söz ettiği bölüm-
dür. Kitapta Erzurum, yedi bölüm halinde ve her birinde farklı 
yönlerine temas edilerek ele alınmıştır. Niçin Osmanlı Devleti’nin 
ilk başkenti, Bursa’da Zaman şiirini layık gördüğü Bursa; niçin 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin başşehri, Mevlana’nın dünyaya 
tanıttığı Konya; neden bir zamanlar ahilerin devlet kurduğu, 
Hacı Bayram Veli’nin yurt tuttuğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başkenti olan Ankara değil de Erzurum ikinci önemli şehir ko-
numunda görülmüştür? Öncelikle bu sorunun cevabını vererek 
başlamak gerekir.

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.
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Coğrafi konumu itibariyle Anadolu’nun doğu tarafından ki-
lidi olduğu için Selçuklu, Malazgirt savaşından önce Erzurum’u 
almıştır. Bu kilit aynı zamanda anahtardır; çünkü Erzurum’a sa-
hip olmak demek, Anadolu’ya sahip olmak demektir. Bölgenin 
doğu, kuzey ve güneyinden gelen ticaret yollarının birleştiği İpek 
Yolu’nun en önemli kavşağı olan Erzurum, Osmanlı tabiiyetine 
geçtikten sonra, devletin İstanbul ve İzmir’den sonraki üçüncü 
büyük gümrüğü olmuştur. Jeopolitik ve stratejik açıdan oldukça 
önemli bir mevkide bulunan Erzurum, 23 Temmuz 1919’daki 
Erzurum Kongresi’nde alınan kararlarla Cumhuriyet’in temelle-
rinin atıldığı şehirdir. İsmail Habip Sevük’ün de ifade ettiği gibi 
Erzurum, kahramandır. Her kahraman, savaşta kahramanlığını 
gösterir. Erzurum da bütün savaşlarda yapması gerekenden fazla-
sını yapmış, fakat her kahramana yapıldığı gibi iş bitince unutul-
muştur. Savaş zamanı en önde olması istenen Erzurum, savaşlar 
bitip de imar faaliyetlerine başlandığında hep unutulmuştur. Bu 
nedenle İsmail Habip Sevük, Yurttan Yazılar adlı eserinin Erzu-
rum bölümünde. “Kahraman, her harpte yapacağını yaptı ve dev-
let, harp bitince kahramanı unuttu. Kan akıtmada Erzurum en 
önde; imar etmede Erzurum çok uzakta. Vatana olan borcun, hiç-
bir vakit sonu olmaz; fakat borcundan ziyade Erzurum vatandan 
alacaklıdır.” 1 demektedir. Erzurum halkı, Erzurum’un bu unutul-
muşluğunu bildiği için “sahapsız memleket!” diye hitap eder kendi 
şehrine. Yeri gelir Erzurumlu bile şehrini tanımaz; ama İsmail Ha-
bip Sevük ile Ahmet Hamdi Tanpınar’a müteşekkiriz, Erzurum’a 
gelip de sahip çıktıkları için.

Tanpınar’ın Beş Şehir kitabının Erzurum bölümünde şehrin 
tarihi, gelenekleri, türküleri, medreseleri, ekonomisi, tarihi eser-
leri, hikâyeleri, geçirdiği afet ve felaketlerin yanında Erzurum’un 
tanınmış ve aynı zamanda benim sülalemin de köyü olan Cinis 

1 İsmail Habip Sevük, Yurttan Yazılar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1987, s. 343.
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anlatılmaktadır. Kitapta başka hiçbir şehrin köylerinden biri se-
çilerek anlatılmadığı halde Cinis özellikle anlatılmıştır. Niçin an-
latılmıştır? Bildirimizde buna da yer vereceğiz.

Ahmet Hamdi Tanpınar, kendi ifadesiyle Erzurum’a üç kere 
üç farklı yoldan gelmiştir. İlki, babasının memuriyetindeki tayini 
sebebiyle Trabzon limanından vapurla İstanbul’a gitmek için yol 
üstünde bulunan bir şehir olması vesilesiyle bir iki gün dinlene-
rek tekrar yola çıkmak üzere kısa süreli kaldıkları çocukluk gün-
lerine denk düşmüştür. İkinci gelişi, Cumhuriyet’in ilanından 
hemen sonra öğretmen olarak Erzurum Lisesi’ne edebiyat öğret-
meni olarak atanmasından dolayıdır ve şehirde bu sebeple ikamet 
edip iyice tanımıştır. Üçüncü gelişi, ikincisinden yaklaşık yirmi 
yıl sonra, İkinci Cihan Harbi’nin sonlarında ve yataklı vagonla 
yaptığı seyahattir. Daha önceki seyahatlerinde zorlu yolculukla-
rını unutamayan Tanpınar, bu rahat yolculuğun eski zamanlar-
daki seyahatlerin tadını vermediğinden yakınır. Geçmiş zaman-
lardaki yolculuklarda yaşananlar, sözgelimi bir kervana katılıp, bir 
handa veya kervansarayda gecelemek, buralarda başka yolcularla 
tanışmak, Tanpınar’a göre masalların ve hikâyelerin esin kaynağı 
olarak görülmektedir. Yataklı vagonla seyahat yapmaksa, halktan 
yani ilham kaynağından uzaklaşmak anlamını taşımaktadır. O, 
eğer trenle bir yolculuk yapılacaksa, en iyi yerin üçüncü mevki 
olduğu kanaatindedir. Çünkü trende ancak bu mevkide halkla iç 
içe olunabilir. Öbür türlüsü istasyondan ayrılıp bir başına kalmak-
tır ki bir iki manzara dışında hiçbir şey görmeden ve duymadan 
varılacak yere ulaşmaktır. Günümüzde bu şikâyet, tren seyahati 
yerine uçakla yapılan yolculuklar için geçerli olsa gerektir. Trende 
görülen üç beş manzara uçakta uzaktan ve oldukça yüksekten ve 
son derecede süratle görüldüğünden dolayı hiçbir anlam ifade 
etmemektedir. Halbuki seyahat, biraz da heyecan ve maceradır.

Tanpınar, bir önceki gelişinde harabe halinde gördüğü 
Erzurum’un, bu son gelişinde oldukça toparlanmış olduğunu, 
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geliştiğini, yaraların sarıldığını gözlemlemiştir. Tanpınar, eskideki 
çekiciliğin yeni şehirde görülmediğinden yakınırken, bu yeni şehir 
yapısında iktisadi ilerlemeye yol açacak hamlelerin gelecek gün-
lerde mutlaka gerçekleşeceğine inandığını belirtmektedir. O yıl-
larda Almanya’dan gelen mimarlar şehrin gelecekteki durumuna 
göre planlamalar yapıp grup inşaatlar adı verilen inşaatlarla şehre 
yeni, fakat eskiyi aratmayan estetik binalar kazandırmışlardır. Bun-
lar arasında şimdi yerinde yeller esen PTT binası, Halkevi, Doğu-
mevi, Özel İdare Binası gibi çok estetik ve eski mimariyi hatırla-
tan taş binalar yanında 9. Kolordu ve 29. Tümen ve diğer birkaç 
askeri bina, Merkez Komutanlığı, Erzurum Lisesi, Nene Hatun 
Kız Lisesi, Şerif Efendi Polikliniği, Vali Konağı, banka binaları 
(Türkiye İş Bankası ki halen duruyor ve Ziraat Bankası ki maale-
sef yıkıldı), istasyon binası vs. gibi önemli yapılar taştan olmakla 
birlikte beton binalar da yapılmaktaydı. Yeni yapılan beton bi-
nalarla eski şehir arasında ciddi farklar oluşmaya başladığını mü-
şahede eden Tanpınar, bugünkü estetikten uzak inşaat yığınla-
rını görseydi acaba nasıl tasvir ederdi merak etmemek elde değil.

Şehir, gelecek günlerde gelişmenin hayalini kurarken, top-
rak, kendisini işleyen çiftçilerin yüzüne gülmüş ve köyler yeni-
den kurulmaya başlamıştır. Bunu çarşıda gezen köylülerin kıya-
fetlerinden anladığı gibi, hemen o gece gittiği Cinis’te aynelyakin 
olarak da görmüştür. 2

Cinis, Erzurum’un en eski yerleşim yerlerinden biri olup 
özellikle 17. asırda buraya tımar sahibi olarak yerleştirilen bey-
leriyle ün kazanmıştır. Mensubu olmakla iftihar ettiğim Cinis 
Beyleri sülalesi, şehir kültürünü Cinis’e yerleştirip yaşatarak bu-
rayı mamur hale getirmişlerdir. Fakat Türk Ordusu’nun Allahu-
ekber dağlarında soğuk, hastalık ve Ruslara yenik düşmesinin 

2 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Dergâh Yayınları, 6. Baskı, İstanbul, 
1979, s. 204-205. Buradan itibaren metin içinde ve sadece sayfa numa-
rası verilecektir.
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arkasından Doğu’da Rusların başlattığı işgal hareketi üzerine 
Osmanlı Devleti, daha güvenli bölgelere gidilmesi için muha-
cirlik çağrısında bulununca, pek çok Erzurumlu gibi Cinisli ai-
leler de muhacir olup, işgal sona erince tekrar geri dönmek üzere 
Anadolu’nun çeşitli şehirlerine göç etmişlerdir. Cinis Beyleri sü-
lalesi de köyümüzün diğer aileleriyle birlikte bir kış gününde ale-
lacele hazırlanıp kağnı arabalarına yükledikleri kullanabilecekleri 
değerli eşyalarını yanlarına alarak Kayseri’ye (Talas) doğru göçe 
başlamışlardır. Yağan kar ve karın getirdiği ayaz altında ilerle-
mekte güçlük çeken kafile, her an Ermeni çetelerinin baskınına 
uğrama tehlikesinden kurtulmak için yükü hafifletmeyi seçmiş 
ve yanlarında götürdükleri ağır eşyalarını atarak ilerlemişlerdir. 
İşgalin sona ermesinin ardından, Kayseri’deki resmi yöneticiler-
den aldıkları izin belgesiyle dört yıl kaldıkları Talas’tan döner-
ken yine uzun bir seyahat sonrasında tekrar köye ulaşmışlardır. 
Ancak köyü maalesef bıraktıkları gibi bulamamışlardır.

Hastalık ve yoksulluk sebebiyle köyden göç edemeyen ai-
lelerin katledilmiş olduklarını öğrenmişlerdir. Ayrılırken geride 
bıraktıkları konakların bir kısmı yakılıp yıkıldığı için barınacak 
yerleri bile kalmadığını görmüşlerdir. İşte onlardan biri, büyük 
dedem Ahmet Bey’in konağıdır. Giderken yanlarında götür-
dükleri menkullerini de Talas’ta kaldıkları süre boyunca harca-
dıkları için, yokluğun içine düşmüşlerdir. İşte Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Cinislilerin muhacirlikten dönüşlerinden yaklaşık 25 
yıl sonra gittiği Cinis’te, daha önce duyduklarını görememek-
ten yakınmaktadır.

“Cinis’te vaktiyle lastik tekerlekli paytonla Aşkale’ye gidip 
gelen beyleri bulamadık. Emekle, zevkle yetiştirilmiş gül bahçe-
leri gibi onlar da kaybolmuştu. Şimdi onların çocukları, köylü-
lerle aynı refah seviyesinde değilse bile, aynı çalışma şartları içinde 
yaşıyorlardı. Hepsi de toprağının başında duruyor, gündelik ça-
lışmaya katılıyor, çuval kaldırıp yüklüyor, arabasına at koşuyor, 
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değirmenin suyunu, patatesin ekilme vaktini düşünüyor, harman 
makinesinin yokluğundan, Ziraat Bankası’nın ticarî kredi şeklin-
den şikâyet ediyorlardı. Bana asıl ehemmiyetli gelen şey, kendi-
siyle uğraşana toprağın gülmesiydi. Eski Cinis beylerinin torun-
ları, muhacirlikten sonra baba yurtlarına döndükleri zaman yemek 
için bir çuval bulgurla, Kars’tan tedarik ettikleri bir çift öküzle 
işe başlamışlardı. Fakat toprak onlara gülmüştü. On yıl sonra köy 
ekinleriyle hayvanlarıyla yeniden kurulmuştu.”(Beş Şehir, s. 205)

Tanpınar, daha evvel iki kere geldiği Erzurum’a üçüncü kez 
niçin gelmiş ve niçin Cinis’e gitmiştir? sorusunun cevabına ge-
lince. O yıllar, tek parti dönemidir ve Ahmet Hamdi Tanpınar 
da CHP milletvekilidir. Erzurum’da anneleri tarafından Cinis 
Beyleriyle akrabalıkları bulunan ve Milli Mücadele yıllarının 
başlangıcında Erzurum Kongresi’nin düzenleyicileri arasında 
yer alan Cevat Dursunoğlu ve özellikle Sıtkı Dursunoğlu ile de 
Tanpınar’ın yakın arkadaşlıkları bulunmaktadır. Bu üçüncü zi-
yaret, muhtemelen Cevat Bey’in davetiyle gerçekleşmiştir. Ce-
vat ve Sıtkı Beylerin misafiri olarak Erzurum’a geldiği gün tanış-
tığı, bugünkü adıyla İl Genel Meclisi üyesi olan ve bu vesileyle 
zaman zaman Aşkale Belediye Başkan Vekilliği de yapan Mutah-
har Ömeroğulları, Tanpınar’ı Cinis’e davet etmiştir. Muazzam 
bir gözlemci olan Tanpınar, Cevat ve Sıtkı Beylerden duyup me-
rak ettiği Cinis’i görmek için bu daveti reddetmeyip kabul etmiş 
ve sülalemizin değerli mensuplarından Mutahhar Bey’in misa-
firi olarak hemen o akşam Cinis’e gitmiştir. Tanpınar’ın tüm ki-
tapları arasında köy olarak Cinis’i seçmiş olmasının nedeni, bu-
rada yaptığı sosyolojik gözlemlerdir. Bu bakımdan Cinis, sadece 
Beş Şehir’de değil, Tanpınar’ın bütün kitaplarında bahsettiği tek 
köy olma özelliğinden dolayı özel bir yere sahiptir.

Cinis, muhacirlik öncesinde çok az da olsa bir gayri müslim 
nüfusu da barındırmaktadır. 1828-1829 yıllarında Ruslarla ya-
pılan bir antlaşma neticesinde Doğu Anadolu’da bulunan gayri 
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müslimler Rusya’ya giderken, oradaki Müslüman Türkler de 
Anadolu’ya dönmüşlerdir. Az sayıdaki bu gayri müslimlere ait 
olan emvali metruke (terkedilmiş mallar) arazi de bir daha geri 
gelmeleri söz konusu olmadığı için, meclis üyesi sıfatıyla Mutah-
har Bey tarafından arazisi olmayan köylülere dağıtılmış ve Tan-
pınar da bunu Beş Şehir’de şöyle ifade etmiştir. “Köyün ‘emvali 
metruke’sini topraksızlara dağıtan Mutahhar Bey’in bu başarı-
daki payına işaret etmek isterim. Cinis’te onun misafiri idim. 
Dünyada bundan sevimli insan bulamazsınız. Çiftçiliği bir ma-
cera gibi yaşıyordu. Yorulmak nedir bilmiyordu.” (s. 205)

Cinis, muhaceret sonrası toparlanmaya fırsat bulamadan 
bir de eşkıya baskınına uğramış ve elde avuçta ne varsa onlara 
kaptırılmıştır. Tanpınar bundan da söz etmektedir. “Muhacirlik-
ten sonra yeniden kurulan Cinis, on dört yıl kadar sonra bir eş-
kıya baskınına uğramış, gene tohumdan hayvana, halıdan elbi-
seye kadar ne varsa elden gitmişti. Şu halde benim gördüğüm, 
beş evinde radyo çalınan köyün hakiki geçmişi on yıllıktı. Gene 
aynı aileden Naci Bey’in evinde bize şerbet ikram ettikleri gümüş 
takım bir yana bırakılırsa, geçmiş zamanın servetinden yaşlıla-
rın hâtırasında kalanlardan başka hiçbir miras yok gibiydi. Bu-
nunla beraber köy mesuttu, refahlıydı.” (s. 205) Beylerin zengin 
zamanlarında olduğu gibi, maddi sıkıntı çeken yeni nesil beyler 
de dedelerinin izinden gidip varlıklarını da darlıklarını da aha-
liyle paylaşmakta, işten güçten arta kalan zamanlarında yine kır-
lara çıkıp seyir yapmaktaydılar.

Cinis’te pek çok mesire alanı vardır. Sık sık gidilen ve adına 
Germeşevi denilen yer de bunlardan biridir. Buraya bu adın ve-
rilişinin nedeni, burada yetişmekte olan ‘germeşo’ adlı bir bit-
kiden dolayıdır. Germeşo, kırmızı meyveleri olan bir tür bodur 
ağaç olup bu ağacın meyveleri bazı ilaçların yapımında kullanıl-
dığı gibi, oldukça yumuşak ve esnek olduğu için dalları da ağızlık 
yapımında kullanılırmış. Germeşo bitkisi, sigaranın nikotinini 
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emmesinden dolayı ağızlık yapımında makbul bir bitkiymiş. Eski 
ehl-i keyfler, ağızlığın ağız kısmına bir de kehribar taktırırlarmış 
ki bu tarz olanları çok daha gösterişli olurmuş.

Germeşevi, köyden biraz uzakta olduğu için sabah erken-
den öküz arabalarıyla çıkılarak gidilir ve burada çadırlar kurula-
rak veya ağaç dallarından güneşlik yapılarak akşama kadar eğle-
nilir, kuzular kesilip pilavla birlikte yenilir, çaylar içilip akşama 
tekrar dönülürmüş. Ben (H. Ömer Özden) bu kır eğlencelerini 
görmedim ama büyüklerimin keyifle anlatışlarını adeta yaşamış 
gibi hissederdim. Nitekim Ahmet Hamdi Tanpınar Cinis’e git-
tiğinde Mutahhar Bey onu, Germeşevi’nde de ağırlamıştır. Tan-
pınar, burada gördüklerini, “Bir öğle yemeğini yediğimiz Ger-
meşevi sırtlarında iki bin hayvan otluyordu. Küçük bir kaynak 
başında halkalanarak geviş getiren on beş kadar öküze baktım: 
ebediyetlerinde vakarlı, arızasız sessizlikleri içinde dalgın duran 
Olimposlulara benziyorlardı. Geniş gövdeleri ara sıra bir sarsıntı 
geçiriyor, adaleli boyunları geriliyor, şöyle bir gerdan kırışla bir 
sineği kovalıyorlar, sonra siyah, ıslak çeneleri gene eski yerine dö-
nüyor, gene aynı rüya bir iplik halinde ağızlarında sarkıyordu.

Köy toplanınca yeniden geleneklerini, türkülerini bul-
muştu. Aynı akşam, gece yarısına doğru, Gemeşevi’nden lüks 
lambalarıyla inerken gözlerimin önünde o eski âlem canlandı. 
Anadolu, getirdiği tecrübelerle yıkılmamış, sadece ders almıştı. 
Dört gün süren bu misafirlik bana bir kütüphane kadar faydalı 
oldu.” (s. 205) ifadeleriyle anlatmaktadır. Cinis’in bir başka me-
sire alanı da Değirmenbaşı’dır. Ancak belli ki Tanpınar orayı 
görmemiştir. Bir vadi içerisinde bulunan değirmende güz ayla-
rında hem un, hem de yanı başındaki dinkte bulgur imal edi-
lir ve aynı zamanda da seyir keyfi sürülürdü. Maalesef günü-
müzde hazır un, değirmen ununun yerini; Aşkale’den getirilen 
somun ekmeği de tandırda pişirilen o leziz açma ekmeğin ye-
rini almış durumdadır.
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Cinis, bahçelerinin çokluğu, arazisinin genişliği, otlakları-
nın bolluğu ve toprağının verimliliğiyle tanındığı için eski köy 
isimlerinin değiştirilmesi sırasında Ortabahçe adı verilerek bu 
yeşillik ve verimlilik anlatılmak istenmiştir.

Tanpınar, Cinis’teki dört günlük misafirliği sırasında dik-
katini çeken iki Cinisliden bahsetmektedir. Bunlardan biri har-
man yerinde rastladığı 13-14 yaşlarındaki kız çocuğu, diğeri de 
bahçe duvarından konuştuğu ihtiyar çiftçidir. Düven üzerinde 
gördüğü genç kızı, Babil kraliçesi Semiramis’e benzeten Tanpı-
nar, bu gözlemini şöyle tasvir etmektedir: “İki Cinisliden bahse-
deyim: bunlardan biri, düveninde aslanlarının çektiği arabasında 
bir Semiramis gibi kurulmuş on iki, on üç yaşlarında küçük bir 
kızdır. Etrafında parlayan, uçuşan yüzünü okşayan samanın al-
tın parıltısı içinde kumral saçları daha koyu görünüyordu. Küçü-
cük esmer yüzü, sanki topraktan yeni çıkarılmış bir eski madal-
yondu. Çok temiz, düzgün profili, vakarın, güzellik şuurunun 
yarattığı bir hava içinde yüzüyor gibiydi. Düveninin üstünde hiç 
kimseye bakmadan, dimdik duruyor, rüzgâr çarptıkça vücuduna 
daha sıkı sarılan yırtık entarisinin içinde küçük, ölçülü vücudu, 
bir midye kabuğunun düzgün inhinasiyle (yay şeklinde eğilme), 
birkaç sene sonra gelişecek kadınlığın bütün güzelliklerini müj-
deliyordu. Ertesi gün ona yolda rast geldik. Düveninden inmiş 
olması kendisini küçültmemişti. Karpuz tarlaları arasındaki kü-
çük yolda aynı sade vakarla yanımızdan geçip gitti.(s. 206-207)

Burada dikkatimizi çeken nokta, Cinis’te o yıllarda pek çok 
tarlada karpuz yetiştirildiğidir. Rahmetli Babam Cevdet Özden 
Bey, rahatsızlanmadan önce çocukluk hatıralarını anlatırken Ci-
nis karpuzunun lezzetinden söz ederdi. Cinis’in karpuzu çok 
meşhurmuş. Babamın dediğine göre yetiştirilen bu karpuzlar, bal 
gibi olurmuş ve Erzurum şehir merkeziyle civar köylerde Cinis 
karpuzu en aranan ve sevilen meyveymiş. Ama şimdilerde artık 
karpuz yetiştirmekle uğraşan maalesef yok.
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Bu anlatılan kısımda dikkat çeken bir başka husus ise genç 
kızın, Semiramis’e benzetilmesidir. Babil’in ünlü bahçelerini yap-
tırdığı iddia edilen Semiramis, mitolojide, Afrodit’in kızı olarak 
bilinir. Afrodit tarafından terk edilen küçük kız, güvercinlerin 
çobanlardan çalıp getirdiği gıdalarla yaşamış ve sonra kendisini 
çobanlar bulup reislerine götürmüşler, o da bu küçük kıza güver-
cinlerin getirdiği anlamında Semiramis adını vermiştir. Büyüyüp 
genç kız olunca önce Babil kralının danışmanı ile o ölünce de 
kral ile evlenip kraliçe olmuş, çölün ortasına Babil asma bahçe-
lerini yaptırmış ve bu bahçeler, dünyanın yedi harikasından biri 
olarak tarihe mal olmuştur.

Tanpınar’ın Cinis’te tanıdığı bir başka köylü de Mutahhar 
Bey’in ortakçısı olan ihtiyar çiftçidir. Seksen yaşında olmasına 
rağmen hâlâ bir toprak tanrısı gibi sağlam duran bir adam olan 
bu çiftçi, Tanpınar’la son derece saygılı, ama aynı zamanda da 
vakarlı bir şekilde konuşmuştur. “dinç, kır sakallı, gür kaşlı, uzun 
boylu bir ihtiyar. Seksen yaşında imiş. Hâlâ bir toprak tanrısı 
gibi sağlamdı. Elindeki değneğe dayanarak bizimle vakarlı, say-
gılı konuştu. Yanında ortakçı olarak çalıştığı Mutahhar’a, onun 
dostları bildiği bizlere gösterdiği saygı içinde, toprağa yakın ol-
duğu için kendisini Tanrı’ya daha yakın bulmanın şuurunu, gu-
rurunu duymamak kabil değildi. Bu bir insan değil, âdeta, yaşlı 
bir çınardı. Bir ara yerden bir avuç saman aldı, ellerinin arasında 
bir nezri yerine getirir gibi oğuşturup havaya üfledi. Bütün ha-
reketlerine baktım; tabiatın yetiştirici kuvvetlerine bir ibadet gi-
biydi. Geleceğimiz gün onu oğluyla, torunlarıyla gene aynı yerde 
çalışırken gördük. Soyunun sopunun içinde mesut bir Kitab-ı 
Mukaddes ihtiyarı sandık. Bu iki Cinisli bana insanoğlunun sa-
dece toprakla temas ederek yaptığı bir arınmanın muzaffer, ilâhî 
mahsulleri gibi geldi.

Cinis’ten içimde, biri ölümünün eşiğinde bekleyen, öbürü 
hayatın kapısından henüz girmiş bu iki insanın bende uyandırdığı 
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bir yığın düşünce ile ayrıldım. Harp yıllarının iskelet takırtılarıyla 
dolu dünyası içinde, dört bir yanını kavrayan yangın ortasında, 
onlar benim için yeni bir âlemin, asıl insanlığın dersini verir gi-
biydiler. İnsanlar çalışırken ne kadar mesut oluyorlar! Yaratmanın 
hızı, onları içlerinden kavrayıp kurduğu zaman bu ölüm maki-
nesi ne güzel, ne temiz bir ahenkle işliyor! Sonra insanoğlu me-
sut olunca bütün varlık nasıl değişiyor, ölüme kadar her şeyi na-
sıl sevimli, cana yakın oluyor, hiçbir şey kendi alın teri kadar bir 
insanı tatmin edemez. Çalışan insan, kendi varlığında hüküm 
süren bir ahengi bütün kâinata nakleder hayatın biricik nizamı, 
bu ahengin kendisi olmalıdır. Böyle olunca her şey değişir, pe-
şinde koştuğumuzu buluruz. Şüphesiz bugünün büyük mesele-
leri var. Fakat hiçbiri kanla halledilemeyecek, insan ruhu kendi 
gerçeklerine erişene kadar bu acıyı çekecek.” (s. 207)

Tanpınar, Cinis’ten ayrılıp, trende arzu ettiği üçüncü mev-
kide hepsi ayrı sebeplerle bu trene binmiş olan toplumun her 
sınıfından insanla bir arada ve bir yandan onlarla sohbet ede-
rek, bir taraftan da uçsuz bucaksız Daphan Ovası’nı seyrederek 
Erzurum’a dönmektedir. “Erzincan ile Erzurum arasında her gün 
işleyen küçük trende -sadece bu trenin varlığını düşünmek ara-
daki bu yirmi yığın nasıl geçtiğini gösterir- izinli asker, tedaviye 
giden çocuk, iş adamı, düğün davetlisi, hepsi ayrı ayrı sebeplerle 
bu trene bilmiş bir yılın kadın, erkek, köylü, kasabalı halk ara-
sında zihnim hep bu düşüncelerle doluydu. Ayakta zengin ovayı 
seyrediyorduk. İkide bir, Karasu’nun bir yanından bir pelikan 
kalkıyor, havada geniş bir kavisle etrafı şöyle bir kolaçan ettikten 
sonra ovanın içinde süzülüp gidiyordu.” (s. 208) Burada dikkati-
mizi çeken husus, 1940’lı yılların ortalarında Karasu’nun aktığı 
Daphan Ovası ve çevresinde Pelikan kuşlarının bulunduğudur. 
Aslında o yıllarda ve öncesinde Erzurum’da sadece Pelikan değil 
birçok kuş türü bulunmaktadır. Çünkü bahsi geçen ovada Karasu 
boyunca ciddi sazlıklar bulunduğunu biliyoruz. Bu sazlıklarda 
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cil diye isimlendirilen bataklık bitkisi, aynı zamanda yöre köy-
lülerinin uzun yıllar geçim kaynağını da oluşturmuştur. Ancak 
sazlıkların daimi konuğu olan sivrisineklerin yaydığı sıtma has-
talığıyla baş edebilmek için 1950 yılından itibaren sazlık, açılan 
drenaj kanalları yoluyla kurutulduktan sonra kuşlar yavaş yavaş 
Erzurum’u terk etmeye başlamışlardır. Buna rağmen bu bölgede 
halen iki yüzün üzerinde kuş türü varlığını devam ettirmektedir. 
Leylekler ve daha birçok göçmen kuş, belki de kalıtımsal olarak 
nesilden nesile aktarılan karakter yapılarıyla, bataklıklar kurutul-
muş olmasına rağmen, atalarının geldiği yerlere her yıl yine gel-
mekte ve yuvalarını buralara kurmaktadırlar.

Engin ovayı seyrederken bir taraftan da Cinis’te gördükle-
rini düşünen Tanpınar, şu tahlillerde bulunmaktadır: “Cinisli 
ihtiyarla küçük kızın bende uyandırdığı hayallerden kurtulamı-
yorum. Kendi kendime ‘İstinat noktasını bulmadıktan sonra, 
kuvvet, hattâ manivela neye yarar?’ diyorum. Bu nokta insanoğ-
lunun iyiye, güzele olan kabiliyetlerinden başka ne olabilir? Bu 
kabiliyetleri hayatta üstün kılacak bir dünyayı aramalıyız. Türkiye 
bunu en iyi şekilde başarabilecek bir mevkide. Henüz yolun ba-
şındayız. Geniş ve hür bir vatanımız var. Milletimiz de çok kabi-
liyetli. Ona, içinde kendisini gerçekleştirecek büyük, planlı bir iş 
hayatını açmak lâzım. Cumhuriyet, yirmi yıldan beri birçok şey-
ler yaptı. Şartlar düşünülürse bundan daha büyük başarı olamaz. 
Yedi cephe artığı bir avuç okuryazarla işe başladı. Şimdi yurdun 
istediği yerinde bilgili adam, teknik adamı yığabiliyor. Şimdi ha-
yatı daha vuzuhla fethedebilecek durumdayız. Realiteyi daha ya-
kından, daha iyi görüyoruz. Bu görüşü planlamak lâzım.” (s. 206)

Ilıca istasyonuna giren trenin önemli yolcusu Tanpınar, Ci-
nis’teki dört günlük misafirlikten kalan düşüncelere kendisini 
o kadar kaptırmıştır ki ne 17. asırda Revan Seferi’ne giderken 
Aşkale’den sonra Cinis’te ve Ilıca’da konaklayıp Erzurum’a ula-
şan Dördüncü Murad’ı düşünebilmiştir, ne de Evliya Çelebi’nin 
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anlattığı Zurnazen Mustafa Paşa’yı. (s. 208-209) Tanpınar’ın an-
cak Ilıca’da aklına gelen Dördüncü Murad’ın, bu sefere gider-
ken otağ kurdurup dinlendiği yerlerden biri de Cinis’in yakın-
larındaki bir tepedir. Bu tepe halk arasında ve Cinis’te ‘Padişah 
Tepesi’ olarak isimlendirilmektedir ve Tanpınar’a belli ki köyde 
bundan bahsedilmemiştir.

Cinis’te bir tepe daha var ki Tanpınar ondan da maalesef söz 
etmemiştir. Cinis’in çok eski tarihli bir köy olduğu, köyümüz-
deki bu tepe höyükten anlaşılıyor. Bu höyük, eskiden çok yük-
sek ve üzeri çok geniş olmasına rağmen, sürekli toprak alınma-
sından dolayı eski heybetini kaybetmiştir. Bundan elli yıl kadar 
önce Cinis’e maksatlı olarak gelen turistlerin, köylülerin tepe-
den buldukları eski çağlara ait arkaik ürünleri ellerinden alarak 
gittikleri halen anlatılmaktadır. Cinis höyüğü üzerine birkaç bi-
limsel (arkeolojik) çalışma da yapılmıştır. Bu tepe oldukça bü-
yük bir alandır ve Cinis Beylerinin ‘paşa’ olarak adlandırılan eş-
leri, anaları, kızları yaz aylarında bu tepe üzerinde neredeyse her 
gün seyir yapar, yer içer, eğlenirlermiş. Köylülerin ev ve ahır ya-
parlarken sürekli toprak alıp damlarına çekmelerinden ötürü bu 
tepe yok olma tehlikesiyle baş başadır.

Bu höyükten başka Tanpınar’ın bahsetmediği bir başka 
mekân da Cinis’in tarihî mezarlığıdır. Bu mezarlıkta bulunan 
kitabeli mezar taşlarını beş kişiden oluşan bir ekiple (Prof. Dr. 
H. Ömer Özden-Doç. Dr. Yusuf Bilen-Şair-Yazar TRT Prodük-
törü İsmail Bingöl, Prof. Dr. Ali Kurt ve Prof. Dr. Osman El-
malı) okuduk ve Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlandı. Ki-
tabın adı “Erzurum’da Gizli Kalan Cinis Köyü Mezar Taşları” 
olup, Üniversite Yayın Müdürlüğü ve internet üzerinden temin 
edilebilmektedir.

Yine Beş Şehir’de bahsedilmeyen bir üçüncü mekân da Ci-
nis Beylerinden büyük dedem Ahmet Bey’in yaptırdığı, içerisinde 
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dört mermer kurna ve soğukluk yerinin de bulunduğu ve aile-
miz mensuplarının kullandığı kubbeli hamamdır. Tanpınar’ın 
geldiği yıllarda sağlam vaziyette olan hamam, benim çocukluk 
yıllarımda kubbenin kilit taşının sökülmesinden dolayı atıl du-
ruma gelmişti ve rahmetli amcam Fikri Bey samanlığa dönüştür-
müştü. Zaman içerisinde gün gün harabe haline gelen hamam, 
2004 yılında yaşanan depremde yerle yeksan olmuş durumdadır.

Tepe, tarihi mezarlık ve hamam, Anıtlar Yüksek Kurulu Er-
zurum Müdürlüğü envanterinde tescil edilmiş vaziyettedir. An-
cak maalesef tepe, sürekli toprak alınmasından dolayı neredeyse 
zemine yaklaşmış, tarihi mezarlık ise saygıdan yoksun define ara-
yıcıları tarafından sık ziyaret edilerek mezar taşları sürekli kırı-
lıp parçalanmaktadır.

Bildirimizi, Tanpınar’ın Cinis’e ayırdığı bölümdeki parag-
raflarla sonlandıralım: “Trene bir yığın insan bindi. Hepsinin 
yüzünde açık havanın, sıcak suyun izleri var. Çocukların yüzleri 
bir meyva gibi taze. Tren yavaş yavaş şehre giriyor. Yayla gecesi 
avının üstüne sıçramış büyük bir kuş gibi her yanı sarıyor. Dört 
yanımı alan büyük insan kalabalığına rağmen derin bir gurbetle 
mumyalaşmış, küçük, çok küçük bir şey oluyorum. Bir yığın se-
zişler arasında, geniş, karanlık bir sudaymışım gibi, bu su ile be-
raber akıyorum.” (s. 209)

Tanpınar, edebiyatımızda Evliya Çelebi’nin başlatmış ol-
duğu seyahat yazılarını devam ettirmiş, şehir, mahalle, köy, so-
kak, ev ve insanın nasıl tasvir edilebileceğini öğretmiştir. Her 
okuyuşta Beş Şehir’den öğrenilecek çok şey olduğunu bir kere 
daha görüyor oluşumuz, Beş Şehir’i daha çok okumamız gerek-
tiğini de gösteriyor. Şehir, köy, kasaba, mahalle yazmak isteyen 
herkesin mutlaka Beş Şehir’i okuması gerektiğini bir kez daha 
hatırlatmak isterim.
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Beş şeHİr’de TÜrkÜ Ve erzuruM 
BÖlÜMÜndekİ TÜrkÜler

İsmail Bingöl* 1

Özet
Türküler; halkımızın dünyasında kendine özgü bir yer edin-

diği gibi, kültür ve sanat adamlarımızı da etkilemiş, eserlerinde 
yer vermelerini sağlamıştır. Bunlardan biri de Ahmet Hamdi 
Tanpınar… Ona göre; “Anadolu kadınları, bu türkülerle, redif, 
ihtiyat, müstahfaz adlarıyla evlerinden alınan, bir daha memle-
ketlerine dönemeyen erkeklerine ağlıyorlardı.” Yine Anadolu 
insanının his dünyasını dolduran ve onu eski sevdaların yakıcı 
ve inceltici zamanlarına geri götüren türkülere dönüşü; “haya-
tın kendi bünyesine bir geri dönüş olarak” görüyordu. Çünkü 
Tanpınar, “eserlerinde yalnız türkülere yer vermekle kalmamış, 
bu türkülere bağlı olarak Anadolu insanını hemen her yönüyle 
dile getirmiş; âdeta türkülerden hareketle Anadolu insanı üze-
rinde pek çok sosyal değerlendirmelerde bulunmuş, bu insanla-
rın psikolojisini yansıtmaya” çalışmıştır. Biz de bildirimizde, Türk 

* TRT Erzurum Radyosu, Prodüktör,bingolismail@gmail.com
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musikisine ve bu musikinin milletimizin hayat serüveninde ne 
kadar önemli olduğuna yazılarında ve romanlarında yer veren 
yazarın bu yönüne değinip, asıl olarak da “Beş Şehir” adlı ese-
rindeki türkülere ve Erzurum bölümünde yörenin türkülerine 
bakışını ele almaya çalışacağız.

Giriş

Türküler, Türk kültürünün temel unsurlarından biridir. Tür-
küler yaşadıkça, bu vatanın da yaşayacağını düşünen ve türküsüz 
kaldığında kendini gurbette hisseden insanımız için hiç miadı 
dolmaz. Her devirde, sevdalılarını bulup, dirliği ve birliği çağrış-
tırmaya, yürekleri birbirine bağlamaya, gönülleri dağlamaya de-
vam edecektir türküler. Halkımızın dünyasında kendine özgü 
bir yer edindiği gibi, kültür ve sanat adamlarımızı da etkilemiş, 
eserlerinde türkülere yer vermelerini sağlamıştır.

Bunlardan biri de edebiyatımızın önemli isimlerinden olan 
Ahmet Hamdi Tanpınar… Ona göre; “Anadolu kadınları, bu 
türkülerle, redif, ihtiyat, müstahfaz adlarıyla evlerinden alınan, 
bir daha memleketlerine dönemeyen erkeklerine ağlıyorlardı.” 
Yine Tanpınar, Anadolu insanının his dünyasını dolduran ve onu 
eski sevdaların yakıcı ve inceltici zamanlarına geri götüren türkü-
lere dönüşünü; “hayatın kendi bünyesine bir geri dönüş olarak” 
görüyordu. O, çeşitli eserlerinde türküler üzerinde durmuş, on-
ları kendince yorumlamıştır. Çünkü Tanpınar, “eserlerinde yalnız 
türkülere yer vermekle kalmamış, bu türkülere bağlı olarak Ana-
dolu insanını hemen her yönüyle dile getirmiş; âdeta türkülerden 
hareketle Anadolu insanı üzerinde pek çok sosyal değerlendirme-
lerde bulunmuş, bu insanların psikolojisini yansıtmaya” çalışmıştır.

Biz de bildirimizde, eserlerinde Türk musikisine ve bu musi-
kinin milletimizin hayat serüveninde ne kadar önemli olduğuna 
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yazılarında ve romanlarında yer veren yazarın bu yönüne deği-
nip, asıl olarak da “Beş Şehir” adlı eserinin Erzurum bölümünde 
yörenin türkülerine bakışını ele almaya çalışacağız.

Ahmet Hamdi Tanpınar’da Musiki

Türk aydınları içinde genel olarak halk edebiyatının deği-
şik türlerine, özel olarak da türkülere yer veren isimlerin başında 
Tanpınar’ın geldiği söylenebilir.

Yazar, eserlerinde sadece türkülere yer vermekle kalmamış, 
bu türkülere bağlı olarak Anadolu insanını hemen her yönüyle 
anlatmaya çalışmış, türkülerden yola çıkarak Anadolu insanı hak-
kında birçok sosyal tahlillerde bulunmuş, bu insanların psikolo-
jisini yansıtmaya çalışmıştır. 1

Oysa Tanpınar hakkında yazılan yazılarda, üzerinde en az 
durulan yönlerinden biri, Türk halk edebiyatı ve özellikle halk 
türkülerine bakışıdır. 2 Eserlerinde musiki üzerinde önemle du-
ran Tanpınar hakkında kapsamlı bir monografi çalışması yapan 
Orhan Okay, onun bu tarafıyla ilgili olarak şunları yazmaktadır:

“Özellikle Batı resim sanatı ve Batı klasik müziği ile Türk 
musikisinin, başta edebi eserleri olmak üzere, denemelerine ve di-
ğer yazılarına, mektuplarına, günlüklerine yansımış izleri, bunları 
çok değişik imajlarla yorumlaması, sembolik ve metaforik ifade-
lerle açıklama gayretleri, üzerinde ayrıca durulması gereken konu-
lardır. Tanpınar’ın hemen hiçbir edebiyatçımızda örneğine rast-
layamayacağımız kadar zengin olan kültürünün verileri bugüne 
kadar yeteri derecede ele alınmış değildir. Daha çok Türk mu-
sikisiyle, kısmen de Batı musikisiyle ilgili olarak yapılmış birkaç 

1 Nurettin Albayrak, Tanpınar’ın Türküsü, İstanbul 2016, s.13
2 A.g.e.s.14.
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çalışma da yeterli değildir.” 3 Nitekim Huzur’da musiki üzerine 
müstakil bir çalışma yapmış olan Erdoğan Erbay, “Huzur’da hu-
zuru sağlamanın yegâne yolu musikidir.” diyerek, yukarıdaki gö-
rüşleri desteklemektedir.  4

Bunu Tanpınar’ın kendisi de şu cümlelerle ifade etmekte-
dir: “Musiki dinlerken kendi meleğime teslim olurmuş gibi olu-
rum; beni taşıdığı tehlikeli uçurumlarda ömrümün en güzel ma-
cerasını yaşarım. Hülâsa onunla beslenirim. Belki bilgisizliğimin 
imtiyazı, belki asâbımın bir ihtiyacı, hiçbir san’at, hatta çok sev-
diğim resim ve o kadar muhteşem mimarî bile beni bütünüyle 
cahili olduğum bu san’at kadar mesut edemediler, diyebilirim. 5

“Huzur’da, Tanpınar’ın musikiye yüklediği misyon, insanı mis-
tik dünyalara götüren ya da o dünyaya yolaçan bir vasıta olarak ge-
rekli yolu hissettirme kaygısıdır.”  6

Tanpınar, “Bilhassa romanlarında, roman kahramanlarını 
mutlaka musikiyle ilişkilendirip onların ağzından bu konu ile 
ilgili görüşlerini dile getiren yazar, Huzur romanında bunu ol-
dukça başarılı bir şekilde ortaya koymuştur.” Huzur’da, her fer-
din bir musukî dünyasının varlığına şahit oluruz. Her ferdin, her 
toplumun, her devrin birer birer ya da topluca yaşadıkları hayat-
ların teferruatını bir musiki eseri destanlaştırır. Her musiki eseri, 
ortaya çıkışından başlayarak, bugüne gelinceye kadar, her fert ve 
her devre ait hayat parçalarını bir araya toplayarak ortaya konu-
lan yapının adıdır.”  7

3 A.g.e.s.27
4 A.g.e.s.29
5 Tanpınar, Ahmet Hamdi, Yaşadığım Gibi; Dergâh Yayınları İstanbul 

2000.s.178.
6 Erbay, Erdoğan, Doğumunun Yüzüncü Yılında Tanpınar’ın Huzur’unda 

Musikinin Büyülü Dünyası, Erzurum. 2001 s.88
7 Erbay, a.g.e.s.13
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Şiir estetiğini “musiki ve rüya” üzerine kurduğunu söyleyen 
Tanpınar’ın alaturka musiki ile ilgili olarak 1946 yılında yazdığı 
bir yazıda teklif ettiği; fakat bugüne kadar henüz tam manasıyla 
gerçekleştirilemeyen önemli bir arzusundan sözedelim:

“Bizde belki de mimarî kadar ehemmiyetli bir sanat olan ve millî 
dehayı zannettiğimizden çok fazla aksettiren alaturka mûsikînin tam 
bir diskoteğini yapmamız lâzımdır. Türk İstanbul’un beşyüzüncü yıl-
dönümünde, dünyaya, beş asır Boğaz sularına akseden bu mûsikî bü-
tün eb’ad ve kudretiyle tanımak fırsatını ve imkânını bulmalıdır.”  8

Üstâd bildiği ve şiirimizin abide şahsiyetlerinden olan Yahya 
Kemal’in “Eski Mûsikî” şiirinin bir bölümünde dediği gibi:

Çok insan anlayamaz eski mûsıkîmizden 
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden 
(…) 
Bu sazların duyulur her telinde sâde vatan 
Sihirli rüzgâr eser dâimâ bu toprakdan,

Tanpınar da bizim öz sanatımızın eski musikimiz olduğunu 
her fırsatta işaret ederek, bu musikinin derin ve yüksek kemali 
karşısında hayretini ve takdirlerini gizlememiş, düşüncelerini şu 
cümlelerle anlatmıştır:

“Hakikatte eski musikîmiz belki bizim en öz olan san’atımızdır. 
Türk ruhu hiçbir sanatta bu kadar serbest surette kendi kendisi 
olmamış, bu kadar derin ve yüksek kemale mutlak bir hamle ile 
erişememiştir. O ne büyük ibda’dır; o ne zenginliktir.”  9 Tanpı-
nar; böylesine yüksek bir kültürle ve yüksek san’at zevkiyle or-
taya konan eserleri, yaşadığı dönemdeki musiki eserleriyle kıyas-
ladığında söyledikleri ise; bu alandaki yoksulluğumuzu en acı 
biçimde göstermektedir:

8 Yaşadığım Gibi.s.375-376
9 A.g.e. s.363
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“Eski musikimiz bir medeniyetin zinde tarafıydı. Eski mu-
sikinin bugünkü mahsulleri ise içinden sıyrıldığımız bir âlemin 
çürümüş taraflarının son filizlerinin olup, birisi elbette öbürü-
nün yerini tutamaz.” 10 Hocası Yahya Kemal’in “ITRÎ” adlı şii-
rinin son bölümünde dediği gibi:

“Öyle bir mûsıkîyi örten ölüm, 
Bir tesellî bırakmaz insanda. 
Muhtemel görmüyor henüz gönlüm; 
Çok saatler geçince hicranda, 
Düşülür bir hayâle, zevk alınır: 
Belki hâlâ o besteler çalınır, 
Gemiler geçmiyen bir ummanda.”

Şiirde musikinin etkisi olduğunu ve şiirin bir yanının da 
musiki olduğu bilinen bir gerçektir ve bu durumun kendisinde 
de çok büyük yer tuttuğunu ve onu ne kadar etkilediğini ifade 
ettiği şu cümleler çok çarpıcıdır:

“Ben bundan sonra yalnız musikiden bir şeyler ümit edebilirim. 
Hayatımı onun etrafında kurmaktan başka bir çarem yoktur. Bunu 
on yıldır düşünüyorum. Gecikmesi hiçbir şey ifade etmez. Tek ça-
relerde zaman kaybedilmesinin kıymeti olmaz. Ben ancak musiki-
den hareketle, onun vasıtasıyla poetik dünyamı kurabilir, yani ken-
dime bir iç âlem hazırlayabilirim.”  11

Fakat daha sonraki zamanlarında bunun pek de kolay ve 
aynı zamanda yeterli olmadığı kanaatine varan Tanpınar; yine 
de Türk toplumunun ruh dünyasını keşfetmek için musikiye yö-
nelmek gerektiği tezini benimsemek anlamında bu iddiasını şu 
cümlelerle ortaya koyar:

“Bu cemiyeti ruhundan mı öğrenmek istiyorsunuz? Musikisine 
ve halk havalarına, tekke nefeslerine bakacaksınız. O zaman bizi biz 

10 A.g.e. s.364
11 Tanpınar’ın Türküsü. s. 44



B e ş  ş e h i r ’ d e  t ü r k ü  v e  e r z u r u m  B ö lü m ü n d e k i  t ü r k ü l e r

537

yapan, hayatla oynamaktan hoşlanan coşkunluğu, onun san’atta ifa-
desi olan büyük lirizmi keşfederdiniz. Halka ve onun aksülamelle-
rine bakacaktınız. O zaman onu kendi zamanında ve bütün zaman-
ları ve aksülamelleri içinde görürdünüz.”

Bu cümlelerden hareketle denebilir ki; kendini bilmenin, 
kendini ve toplumu tanımanın, o toplumun değerlerinin insanı 
olduğunu bilmenin, kanıyla, canıyla ona ait olduğunu hissetme-
nin kişide oluşturacağı dünyaya yabancı kalmak, anlaşılır ve ka-
bul edilebilir bir hal değildir. Buna bütün kalbiyle inanıp, bunu 
da kelimelere döken Tanpınar şöyle demektedir:

“Tesadüfen Dede’yi tanımışım. İnsanlığın ayrı bir yüzünü öğren-
mişim. Yunus diye bir şairim, Nâbî diye acayip bir şairim var, o hâlde 
niçin bilmeyeyim!.. Bilmesem rahat edebilir miyim? Ve meselâ kendi 
kendime ‘Oh bugün şu Dede Efendi’yi de unuttum, yarın da Itrî’den 
kurtulsam….’ diyebilir miyiz? Dememiz doğru mu?”  12

Tanpınar, eserlerinde ve yazılarında bilinçli olarak “Kendi 
Gök Kubbemiz” üzerinde durur. Bu kendi gök kubbemizin 
muhtevasını da farklı bir aydın bakışıyla ve ısrarla dile getirir. 
“Tanpınar’ın ‘büyük rüyası’ da bir bakıma ‘kendi gök kubbemiz’i 
simgeler. Bu gök kubbe dört ayak üzerine oturur. Mimari, şiir, 
müzik ve resmin yerine ikame edilmek üzere hat sanatı.  13

Tanpınar, eserlerinde klasik Türk musikisiyle halk musiki-
sini birbirinden ayrı düşünmüş ve öyle değerlendirmiştir. Klasik 
musikinin dili, muhayyilesi ve aşkı üst perdedendir.  14 Kültürel 
manada belli bir vasfı olan ve tahsiliyle, kendilerine ait yaşayış 
tarzıyla diğer halktan ayrılan kesime, kısaca elit diyebileceğimiz 
insanlara hitap etmektedir.

12 Tanpınar’ın Türküsü. s. 45
13 Tahir Abacı, Gerçekçilik Açısından Ahmet Hamdi Tanpınar. İstanbul 

2015, s.181.
14 Yaşadığım Gibi, s.360
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Çalışmalarında ve hayat hikâyesinde, Batı’yı da iyi okudu-
ğunu ve etüt ettiğini anladığımız Tanpınar, aslında Batı’yı ve Batı 
sanatını tanımanın yolunun da kendi sanat değerlerimizi tanı-
maktan, sevmekten, daha başka bir deyişle kendi özünü sevmek-
ten geçtiğini örnekleriyle ifade eder:

Her san’atın cins tarafı birbirine benzer, Fuzulî’yi, Nef ’î’yi ha-
kikaten sevip anlayan bir muasır, ondan Avrupa şiirine, Goethe’ye, 
Shakespeare’ye çok kolay geçebilir. Behzad’ı veya şakirtlerini ta-
nıyan elbette ki bir Watteau’ya herhangi bir resim terbiyesin-
den mahrum insandan daha çabuk ve zahmetsizce erişir. Dede 
Efendi ile beslenmiş bir ruh için ise Bach sadece bir kardeştir.  15

Klasik musikiyi bu kadar önemseyen Tanpınar için, halkın 
dinlediği havalar da önemsiz değildir ve bunu eserlerinde deği-
şik vesilelerle birçok kere dile getirmiştir. Bir yerde söylediği gibi: 
“Şüphesiz klâsik musikimiz halk havaları ile beraber dünyanın 
en zengin denebilecek nağme hazinesidir. Bu musikiye bağlıyım. 
Fakat eksiklerini de inkâr edemem.”  16 Eserlerinde de bu iki tür 
müzik arasında hiçbir ayrım yapmamış ve klasik Türk musikisi 
kadar Türk halk musikisi üzerinde de durarak Anadolu halkının 
bütün bir hayatını yansıtan türkülerden, bugüne kadar benze-
rini görmediğimiz yorumlarla sözetmiştir. 17 Hasılı; Tanpınar’a 
göre musiki bizim “bütün medeniyetimiz”dir.

Tanpınar’ın Eserlerindeki Musikinin İçinde Türkülerin Yeri

Klasik Türk musikisi dendiğinde nasıl ki akla hemen şarkı-
lar gelir, Türk halk musikisi dendiğinde de akla hemen türkü-
ler gelir. Tanpınar, Cumhuriyet dönemi Türk aydınları içinde 
15 A.g.e. s.364.
16 Enginün, İnci-Kerman, Zeynep, Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Baş 

Başa, İstanbul 2017.s.290.
17 Abacı, a.g.e.s.57.
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türkülere dikkat çeken, bunları anlayıp yorumlayan ilk isimler-
dendir. Bizim “değişmeyen yanımız” olan, “gösterişsiz, yoksul ve 
acılı” türkülerde Anadolu insanının bütün bir hayat macerasını 
görmek ve yaşamak söz konusudur. Gerek söyleyeni halk olan 
anonim türkülerde gerekse söyleyeni belli olan âşık türkülerinde 
bu hayat macerası bazen büyük bir hüzün ve ıstırapla, bazen de 
coşkuyla milletin maşeri vicdanında yankısını bulur.  18

Çocukluğundan itibaren Tanpınar’ın halk musikisinin yay-
gın olarak icra edildiği yörelerde-Ergani Madeni, Kerkük, Erzu-
rum, Konya gibi- yaşaması, ondaki dikkatlerin halk musikisi zev-
kini edinmesine sebep olmuştur, denebilir.  19

Türk halk musikisinde dile getirilen her konuda mutlaka 
bir yaşanmışlık söz konusudur. Bilhassa Erzurum’da edebiyat 
hocası olarak bulunduğu kısa süre zarfında hem halk musiki-
sini hem de âşık kahvelerinde sanatlarını icra eden âşıkları tanı-
ması, onun halk musikisine daha yakından eğilmesinin önemli 
sebeplerindendir. 20

“Erzurum’un mahallî musikisini anlatırken de kendisinden 
‘Billûr Piyale’yi-belki daha pek çok Erzurum türküsünü-dinle-
diği Hafız Faruk’un sesini bir daha duyamayacağı için, onun er-
ken ölümüne içi yanmaktadır.”  21

Memleketinin fakir insanlarıyla bir arada haşrolmak arzu-
sudur ki Tanpınar’ın “gösterişsiz, yoksul ve acılı” Anadolu’nun 
“başka türlü hasletleri”ni dile getiren türkülerini sevmesini sağ-
lamıştır.  22

18 Tanpınarın Türküsü.s. 63.
19 A.g.e.s.63.
20 Tanpınarın Türküsü.s. 63.
21 Orhan Okay, Bir Hülya Adamının Romanı/Ahmet Hamdi Tanpınar, 

İstanbul 2010(2.bsk.),s.147.) (Tanpınar’ın Türküsü.s. 64.)
22 Tanpınar’ın Türküsü.s. 65
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Ahmet Hamdi Tanpınar, kültürümüzün her sahasını yok-
layan tecessüsü ile dikkati çeken bir fikir ve sanat adamıdır. Ro-
man, hikâye ve makalelerinde zengin bir muhteva vardır. O, 
kurulacak yeni terkibin peşinde koşarken, mazideki kültür değer-
lerimizi çeşitli yönlerden değerlendirmiştir. Türkülerimizin asıl 
anlam ve önemini bize öğretenlerden biri de Tanpınar olmuş-
tur. O, zaman zaman çeşitli eserlerinde türküler üzerinde dur-
muş, onları yorumlamıştır. Huzur romanının kahramanı İhsan, 
“Her ninnide milyonlarca çocuk başı ve rüyası vardır.” diye düşü-
nür. Tanpınar da her çocuk gibi ninni ve türkülerin havası içinde 
büyümüştür. Türkülere olan ilgisi ve sevgisi çocukluk günlerinin 
hatırası ile beslenir.  23

İşte bütün bunlar sebebiyle, türkü denilince, akıllara başka 
yazar ve şairlerin yanı sıra, değeri ancak 20. yüzyılın son çeyre-
ğinde anlaşılabilmiş büyük şair, romancı ve edebiyat tarihçisi Ah-
met Hamdi Tanpınar da gelmelidir. Zira onun türkülere olan 
ilgisi ve bunun eserlerine yansıması, bugüne kadar bazı makale 
ve birkaç kitap dışında geniş bir incelemeye tabi tutulmamıştı. 
Türkülerle ilgili şu çarpıcı tespit ve teşhisleri birçok makale ve 
kitapta (Abacı, 2000, Bayramoğlu 2007, Erbay 2001, Karaca 
2005, Kerman 2010, Kurnaz 2008, Yakıcı 2013, Albayrak 2016 
gibi), ana fikri destekleyici unsur olarak kullanılmış, âdeta vecize 
hâline gelmişti: “Anadolu’nun romanını yazmak isteyenler, ona 
mutlaka bu türkülerden gitmelidir.”  24 “Yemen Türküsü ile ona 
benzer türküler, Anadolu’nun iç romanını yaparlar.”  25 “‘Di gel, 
di gel, daaaş gel!’ diye atılan çığlıklar bu toprağın üstünde yaşa-
yanların asıl romanını; şartların ve zaruretlerin gerçek yüzünü 

23 Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Türkülerin Gücü, Ankara 2013
24 Ahmet Hamdi Tanpınar, , Beş Şehir, MEB Yayınları, 1000 Temel Eser 

Dizisi: 5,İstanbul, 105
25 A.g.e.s.56
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verirler.”  26 “Çerden çöpten yuva kurdum uçurmadım bala ben 
beytinin bütün bir hayat destanı olabilmesi için bir an gerçek bir 
romancı muhayyilesine çarpması yeter.”  27 “Yük vagonlarında isli 
lambaların altında bir yığın soluk ve yorgun benizli çocuk, birbi-
rine yaslanmışlar, bu ezik, eritilmiş kurşun gibi yakıcı ve yaktığı 
yerde öyle külçelenen türkülerden birini söylüyorlardı.”  28

“Konya Hapishanesinin kadınlar kısmında yüzünü görme-
diğim, fakat sesini çok iyi tanıdığım bir kadın vardı. Akşam sa-
atlerinde onun türkü söylemesini âdeta beklerdim. Ve bilhassa 
isterdim ki ‘Gesi bağlarında bir top gülüm var’ türküsünü söy-
lesin. Bu acayip türkü hiç fark edilmeden yutulan bir avuç ze-
hire benzer.”  29 “Devam etmesi gereken işte bu türküdür… Her 
şey değişebilir, hatta kendi irademizi değiştiririz. Değişmeyecek 
olan, hayata şekil veren, ona bizim damgamızı basan şeylerdir.”  30 
“Halkımıza ve hayatımıza ne kadar yaklaşırsak, o kadar mesut 
olacağız. Biz bu türkülerin milletiyiz.”  31 “Sabahleyin Hekima-
lipaşa Camii taraflarında idim. Kız çocukları türkü ile oyun oy-
nuyorlardı. Tâ fetihten beri belki bu türküler vardı. Bu kız ço-
cukları onları söyleyerek oynuyorlardı. İşte bu türkülerin devam 
etmesini istiyorum.”  32 “Her ninnide milyonlarca çocuk başı ve 
rüyası vardır.”  33

“Hiç unutmam: Uludağ’da bir sabah saatinde, dinlediğim 
çoban kavalına birbirini çağıran koyun ve kuzu seslerinin sarıl-
dığını gördüğüm anda, gözlerimden sanki bir perde sıyrılmıştır. 

26 A.g.e.s.57
27 A.g.e.s.57
28 A.g.e.s.103-104
29 A.g.e.s.104
30 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergâh Yayınları İstanbul 2013,s.18
31 A.g.e.s.275
32 A.g.e.s.320
33 A.g.e.s.18
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Türk şiirinin ve Türk musikisinin bir gurbet macerası olduğunu 
bilirdim, fakat bunun hayatımızın bu tarafına sıkı sıkıya bağlı ol-
duğunu bilmezdim. Manzara hakikaten güzel ve dokunaklıydı, 
beş on dakika bir sanat eseri gibi seyrettim. Bir gün Anadolu 
insanının his tarihi yazılır ve hayatımız bu zaviyeden gerçek bir 
sorgunun süzgecinden geçirilirse, moda sandığımız birçok şey-
lerin hayatın kendi bünyesinden geldiği anlaşılır.”  34

Tanpınar, çocukluğunun geçtiği veya daha sonra çeşitli vesi-
lelerle bulunduğu Anadolu şehirlerinin halk kültüründen, özel-
likle türkülerinden de haberdardır ve yeri geldiğinde, başka özel-
likleriyle birlikte, türkülerden de söz eder. Türküleri anlatırken 
ve musiki açısından kıymetlerini yorumlarken çok değişik nok-
talara dikkat çeker ve onların Anadolu insanının hayatında nasıl 
bir yer edindiğine, doğuşlarının şekline kendine has bir vurgu ya-
parak, gönül dünyamızda bıraktıkları izi şu cümlelerle ifade eder:

“Erzurum’da kaldığım müddetçe mahallî diyebileceğimiz 
musikiyi şahsî bir macera gibi yaşamıştım. Fakat ancak yıllardan 
sonra onunla yeniden karşılaşınca, taşıdığı ıstırap yükünü anla-
yabildim. Tabiî bu havaların hepsinde, olgun bir sanat kuvveti 
aramak, onlardan meselâ bir Tellâlzade’nin veya Tab’î Mustafa 
Efendi’nin, Sadullah Ağa’nın, Seyyid Nuh’un veya millî hayatın 
her yanını yoklamış bir deha olan Dede Efendi’nin eserlerin-
den beklediklerimizi isteyemeyiz. Fakat bilhassa böyle olduğu 
içindir ki kendilerini yaratan insanların malıdırlar, bize top-
rağı, iklimi, hayatı, insanı, onun talihini ve acılarını verirler. Bir 
kere zihnimize takıldıktan sonra onların mucizeli bir nebat bü-
yüyüşü ile bir an gelip dört yanımızı almamaları kabil değildir. 
Tabiatla doğrudan doğruya temas gibi insanı saran bir humma-
ları vardır. Şüphesiz bu eserler klasiklerden daha fazla geleneğe 

34 34 Beş Şehir.s.2
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tabidirler. Herhangi bir makamdan yürük semaî, bestekârdan 
bestekâra geçtikçe ayrı bir şey olur. Fakat bir mayanın, bir hoy-
ratın değişmesine imkân yoktur. Asırların hazırladığı bu kadeh, 
olduğu gibi kalacak, içine dökülen her şeye kendi hususî lezze-
tini verecektir. Bu itibarla çeşnisi ancak coğrafyaya tâbi olan bir 
üslûptur, denebilir. ”  35

Tanpınar’a göre türküler, hayatın sürekliliği içinde bir yı-
ğın değişmeye rağmen daimi kalan, aslî yanımızı ifade ederler. 
Yazar, Huzur isimli romanının kahramanı Mümtaz’a şöyle söy-
letir: Mümtaz “Aç kapıyı bezirgân başı” diye türkü söyleyerek 
oyun oynayan kız çocuklarını görünce: “Nuran bu oyunu çocuk-
luğunda muhakkak oynamıştı. Ondan evvel annesi, annesinin an-
nesi de aynı oyunu oynamışlardı. Devam etmesi gereken işte bu 
türküdür. Çocuklarımızın bu türküyü söyleyerek, bu oyunu oyna-
yarak büyümesi… Her şey değişebilir, hatta kendi irademizle de-
ğiştiririz. Değişmeyecek olan, hayata şekil veren, ona bizim dam-
gamızı basan şeylerdir.”  36 Huzur’da yine yazarın, bir başka yerde 
kahramana söylettiği şu cümle adeta bizim hayatımızın özetidir: 
“Biz bu türkülerin milletiyiz.”

Beş Şehir’in Erzurum Bölümünde Türküler

Türküler, folklor varlığımız içinde nasıl ayrı bir yere sa-
hipse, Erzurum türküleri de, türküler içinde ayrı bir yere sa-
hiptir. Her ne kadar, bugünün Erzurumlusu türkülerine ge-
rektiği gibi sahip çıkamıyorsa da; geçmişte durumun böyle 
olmadığını, o yılların Erzurum’unu anlatan kişilerin yazıla-
rından okuyoruz. Tanpınar’ın; “(...) Musiki zevki de böyle idi. 
Bütün Erzurumluların bildiği Bar oyununda.....” şeklindeki 

35 A.g.e.s.52
36 Huzur, s.18
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ifadesi, bunun en iyi delillerinden biridir. Ne var ki; yine de 
şu soruyu sormalı kendine her Erzurumlu: Bugün kaçımız bi-
liyoruz Erzurum barlarını ya da Erzurum türkülerinden biri-
nin sözlerinin tamamını? Hâlbuki “Erzurum, yalnız dadaş-
ların değil; efsânelerin, destânların, türkülerin, koşmaların da 
vatanıdır. Bir Erzurum barındaki davulun tokmağı, gazilerin 
destânlarını dile getirirken, Erzurum’u kucaklayan yüzyıllar, 
efsânelerle, hikâyelerle süslenir. “  37

Türkülerde yöre önemlidir ama bir yöreye ait olan türkü-
lerde, başka yörelerin de kokusu, tadı, söyleyişi hissedilebilir. Bu 
da göstermektedir ki; yöresi Sivas ya da yöresi Erzincan olarak 
geçen türkülerin hepsi o yöreye ait değillerdir. Uzaklardan bir 
geliş vardır ve o yörede konaklayan türkü orada sevilmiş ve za-
manla oranın malı sayılmıştır. Bu durum Erzurum türküleri için 
de geçerlidir. Tanpınar’ın ifadeleriyle;

“Bu türkülerle şarkıların hepsinin Erzurum’un kendi malı ol-
duğu iddia edilemez. Bazıları Erzurum’da doğmuşlardır. Bir kıs-
mında Azerbaycan ile Kafkasya ile sıkı münasebetin doğurduğu 
tuhaf bir çeşni, bütün melez şeylerdeki o marazî hislilik vardır. Bir-
takım hoyratlar, mayalar bütün Bingöl havalisinin malıdır; Bin-
göl çobanlarının koyun otlatırken çaldıkları kaval nağmelerinden 
izler taşırlar. Bunlardan bazıları, bu çobanların ıssız dağların bi-
rinden öbürüne ünleyişlerine benzeyen seslerle başlar. Bir kısmı, 
Yemen Türküsü gibi, Harput ağzıdır. Bazısı İstanbul’da çıkmış, 
kervan yoluyla Zigana’yı, Kop’u; yahut da Samsun, Sivas, Erzin-
can yoluyla Sansa’yı geçerek uğradığı yerlerden bir yığın hususîlik 
alarak Erzurum’a gelmiştir. Kiminin bestesi yerli, sözü başka yer-
lerdendir. (Mesela; Âşık Sümmani’nin “Ervah-ı ezelde levh i ka-
lemde / Şu benim bahtımı kara yazmışlar / Bilirim güldürmez 
37 Mehmet Önder, Şehirden Şehire Anadolu, Ankara, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları 1997, s.174
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devr i âlemde / Bir günümü yüz bin zara yazmışlar” deyişinde 
olduğu gibi; söz Erzurum yöresinindir, ama makam Erzincan 
yöresine aittir. İ.B.) Kiminde dışardan gelen beste, makamın bi-
raz daha üstüne basmak yahut kararını değiştirmek suretiyle yer-
lileşmiş, bu dağların, yaylanın malı olmuştur. Fakat hepsi birden 
bize büyülü bir ayna gibi Erzurum’u, gurbeti verirler. Bunlar ara-
sında Yayla Türküsü’nü başta sayabiliriz:

Yaz gelende, çıkam yayla başına, 
Kurban olam toprağına, taşına. 
Zalim felek ağu kattı aşıma 
Ağam, nerden aşar yolu yaylanın?

diye başlayan bu acayip, kudretli ızdırap, hangi ümitsiz gur-
betten doğmuştur? Hangi zindanda havasızlıktan boğulduktan 
sonra, ruh birdenbire bu geniş, bu hür havaya kavuşur; bu çi-
men, bu taze sağılmış süt, koyun sürüsü, kır çiçeği kokusunu, bu 
dalga dalga büyük dağlar rüzgârını nereden bulmuştur? Sıla 
hasreti bu kadar geniş bir bayrağı pek az açmıştır. Ses bir kar-
tal gibi süzülüp yükseldikçe ruhumuzu da beraberinde sürüklü-
yor. Yolda sevdiklerini eke eke kendini Suşehri’nde veya Sivas’ta 
bulmuş hangi biçare, sadece hatırlamanın kuvvetiyle bu yüksek-
liklere erişti?”  38

Günümüzde hemen birçok yerin türküleriyle ilgili yayın-
lar çıktı. Bir bütün halinde Erzurum türkülerini ele alan yayını 
ise; Erzurum Halk Oyunları-Halk Türküleri Turizm Derneği-
nin uzun yıllar başkanlığını yapan folklor araştırmacısı rahmetli 
Sebahattin Bulut ve ondan daha kapsamlısını TRT Erzurum 
Radyosunun değerli ses sanatçısı Kenan Tuna yaptı. Sebahat-
tin Bulut’u hürmetle yâd ederken, türkü dünyamıza sadece se-
siyle değil, kalemiyle de katkıda bulunan sanatçıya da teşekkür 

38 Beş Şehir.s.52



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

546

etmemiz gerektiğini buraya not ettikten sonra, Tanpınar’ın “Beş 
Şehir”de Erzurum türküleriyle ilgili olarak yazdıklarını okumaya 
devam edelim:

“Yemen türküsünü okuyalım: 
Mızıka çalındı, düğün mü sandın, 
Al beyaz bayrağı gelin mi sandın, 
Yemen’e gideni gelir mi sandın?

Dön gel ağam, dön gel dayanamiram, 
Uyku, gaflet basmış, uyanamiram, 
Ağam öldüğüne inanamıram...

Ağamı yolladım Yemen eline, 
Çifte tabancalar takmış beline. 
Ayrılmak olur mu taze geline? 
   (Döşeme)

Akşam olur, mumlar yanar karşımda, 
Bu ayrılık cümle âlem başında 
Gündüz hayalimde, gece düşümde. 
   (Döşeme) 
Koyun gelir, kuzusunun adı yok, 
Sıralanmış küleklerin südü yok; 
Ağamsız da bu yerlerin tadı yok. 
   (Döşeme)

... Anadolu kadınları, bu türkülerle, redif, ihtiyat, müstahfaz 
adlarıyla evlerinden alınan, bir daha memleketlerine dönemeyen 
erkeklerine ağlıyorlardı. Fakat bizim acılarımız nedense hapsedil-
meye mahkûmdur. Onlar, dinlenilmesi sadece tesadüfe bağlı bir-
kaç türküde yaşıyor... Bugünkü nesil ortadan çekilince belki onlar 
da kaybolacak.”  39

39 A.g.e.s.53
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Burada sevinilmesi gereken nokta şu ki; durum, hiç de ya-
zarın öngördüğü biçimde tahakkuk etmemiş, Anadolu insanı-
nın tarih macerası, kimliği, aşkları, sevgileri, dostlukları bugün 
dahi türkülerde yaşamaya, şarkılarda terennüm edilmeye, dil-
lerde dolaşmaya devam etmiştir. Edecektir de... Çünkü acıları 
yeni acılar takip etmekte, şanssızlıklar bir türlü peşini bırakma-
maktadır Anadolu insanının... Dün olduğu gibi bugün de, ne 
yazık ki, iç ve dış mihrâkların parçalama oyunlarına, bilinçsiz-
liğimize ve tedbirsizliğimize yüzlerce, binlerce insanımızı şehit 
vermeye devam etmekteyiz.

“Yemen; Anadolu’nun çektiği acıların bir parçası, hatta en küçüğü-
dür. Daha acıklısı var: Verimsiz bir toprağın getirdiklerine beş on ku-
ruş eklemek için memleketinden ayrılıp İstanbul sokaklarında kaybo-
lan zavallılara arkada kalanların hasreti...”Di gel, di gel, daaş gel!...” 
diye atılan çığlıklar bu toprağın üstünde yaşayanların asıl romanını, 
şartların, zaruretlerin gerçek yüzünü verirler.”  40

Bu kayboluş, henüz son bulmamış, hatta azalmamıştır bile... 
Köyünde toprağını, meskenini, yaşantısını bırakanların çoğu, İs-
tanbul sokaklarında kaybolmaya koşmaktadır. Büyük şehre göç 
ederken elinde onu koruyacak hiçbir silahı yoktur. Ne bilgisi var-
dır, ne bilinci ve ne de eğitimi... Hızlı değişim sonucunda elinde 
kalan yarım yamalak kültürü bile köyünde koymakta ve öylece 
göçmektedir İstanbul’a... Topraklarını, meskenini ve yaşantı-
sını mahzun bırakarak... Gittiği yerde onu bekleyen tehlikeler-
den habersizdir bu gidişte... Ki bunlardan bazıları, bulunduğu 
yere uyum sağlayamama, kültürel dinamikleri olan yeni bir ya-
şantı oluşturamama ve kalmayı başaramadığında geriye dönme 
cesaretini bulup bulamamadır... Zihnimizi sürekli meşgul eden 
bu “göçüş”e kısa değinmelerden sonra yine aradan çekilelim.

40 A.g.e.s.55
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“Bunların birinden aldığım: Çerden çöpten yuva kurdum,/ 
Uçurmadım bala ben... beytinin bütün bir hayat destanı olabil-
mesi için bir an gerçek bir romancı muhayyilesine çarpması ye-
ter. Bu halk havaları içinde beni en çok saran Billûr Piyâle oldu:

Nezaket vaktinde serv-i bülendim, 
Salın, reftâre gel yasemenlikte. 
Kimseler görmemiş , canım efendim, 
Sen gibi bir dilber gülbedenlikte.

Bezme teşrif eyle, ey çeşm-i âfet! 
Bu şeb hane halvet, eyle muhabbet 
Baş üzre yerin var, teklif ne hacet? 
Sen bir gülsün, gezme her dikenlikte

Çağırırım, çağırırım yanıma gelmez, 
Bülbülden öğrenmiş, dikene konmaz. 
Yüz bin öğüt versem biri kâr etmez

Aslı da beyzadelim, sen safa geldin! 
Billûr piyalelim, bize mi geldin?

Bin türlü acemiliği, saflığı içinde, bu küçük parça baştan aşağı 
incelik, zevk, lezzettir. Gerçekten billûr bir kadeh... Belki büyük bir 
geleneğin son tezgâhında yapıldığı için küçük bir çatlaklığı, tadını 
arttıran bir donukluğu var. Fakat meselâ Behzad’ın elinden çıkmış 
bir minyatür kopyası gibi bütün bir tarz, bütün bir edâdır... Asıl 
güzel tarafı, bu küçük billûrdan bütün zevki, hayatı, düşünceyi, 
zaman telâkkisini fışkırtan bestedir. Esnaf sıra gezmelerinde söy-
lendiği tahmin edilen bu türküye Orta Anadolu’da da rastlanıyor.

Fakat Erzurum’da şimdi artık sesini duyamayacağım Hâfız 
Faruk’tan dinlediğim şeklinde, oraya mahsus bir çeşni ayrılığı gös-
terdiği, tadının daha keskinleştiği muhakkaktır. Billûr Piyale, bizi 
“mahallî klasik” adını verebileceğimiz orta sınıf musikisine götürür. 
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Bu sınıf musikisinin daha belli hususilikler taşıyan eserlerine geç-
meden önce, iki türküden bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri, 
Billûr Piyale gibi oyun havası olan Sarı Gelin’dir.. “ Erzurum 
çarşı pazar” diye başlayan bu türkünün canlandırma kudretine 
daima hayran oldum.” 41

Tanpınar’ın da belirttiği gibi, bu türkünün sözlerinde, in-
sanın hayal dünyasını müthiş şekilde canlandıran bir yön var. 
Türküyü dinlerken, insanın gözlerinin önünden, o günler bir 
film şeridi gibi geçmekte, eskinin Erzurum’u, çarşıları, pazarları, 
mekânları ve insanlarıyla arz-ı endam etmektedir. Ve bu filmin 
karelerinde bir kız görürsünüz, elinde divit kalem, dertlere der-
man (bazı yerde katle ferman ) yazan... Salına salına yürür bu 
kız... Boyu, posu, kaşı, gözü, bakışı, duruşu Erzurum’u çağrıştı-
rır ve her hali bu şehri anlatır... Yanmış yakılmış, sevdası sinesini 
yakmış ama bir türlü yârinden karşılık alamamış talihsiz âşıkların 
derdidir onun yazdığı... Bilinen ama anlatılamayan, düşünülen 
ama söylenemeyen dertleri hep o kızın kalemi anlatır... Hep o 
kızın tavrı, edası söyler. Güzelliği ise dillere destandır bu kızın... 
Son yıllarda kime ait olduğu konusunda değişik görüşler ileri 
sürülen ve fırtınalar koparılan türkü, bir bağrı yanık tarafından 
ona yakılmıştır ve herkes hayrandır ona... Bir bakışı cihanı de-
ğen kızın, bakışının değdiği her civândan bir ‘ahhh’ nidası yük-
selmektedir. İşte böylesine anlamlı, insanın hayal dünyasını böy-
lesine renklendiren bir türküdür ‘Erzurum çarşı pazar/ İçinde 
bir kız gezer.’ Tıpkı; bu yazdıklarımda görüleceği üzere, benim 
hayal dünyamı renklendirdiği gibi...

“İkincisi Yıldız Türküsü diye tanıdığımız parçadır. Bu türküde in-
san sesi yıldız parıltılarıyla, onların bu iklimde her şeye sindirdikleri 
talih sezişiyle, bir nevi hurafeyi andıran bir korkuyla dolup boşalır. 
Sonuna doğru çeşit çeşit renkler her yanımızı esrarlı bir şafak ışığıyla 

41 A.g.e.s.56
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sararlar. Bir billûr prizmada ömrün rüyasını seyredersiniz. Sözlerinde 
sert, hoyrat, Tanrı çehresiyle geçen Kervankıran’a rağmen bu türküde 
hiç bir büyüklük kaygısı yoktur. Daha ziyade, penceresinden ayı ilk defa 
gören bir çocuğun mırıldandığı o garip şeyler gibi, yarı duaya, yarı tür-
küye benzer. Fakat belki de bunun için bizi sırrın ta ortasına atar. “  42

Erzurum’un bu meşhur sarı yıldız türküsünde, “Kervankı-
ran” lakabıyla adlandırılan yıldızın, aldatıcı görüntüsüyle koca 
bir kervanı helâk etmesi, karlara gömmesi, hazin bir şekilde dile 
getirilmektedir. Halk muhayyilesi ise; “beller büken, evler yıkan 
“ yıldıza bu türküyü yakmıştır.

Bu cümleden olarak bir de şunu söyleyelim ki; yıllardır ma-
zinin kanatları altına sinen ve nerdeyse hafızalardan silinme nok-
tasına gelen bu türkü, son yıllarda yeniden su yüzüne çıktı ve nis-
yana terkedilmişlikten kurtuldu. Okuyuşlarıyla bu türküyü bize 
tekrar hatırlatan sanatçıların isimlerini burada zikretmekten zi-
yade, şunu söylemek belki daha doğrudur:

Radyolarımızda, bu ve bunun gibi türküleri; çok hantal ve 
türkünün insana anlatmak istediklerini ortaya koymaktan uzak 
bir şekilde icra edilmesi mahkûm etmiştir unutulmuşluğa... Za-
man içerisinde, asıl yapıyı bozmadan, yapılması gereken yeni-
lenmeler bir türlü yapılmamış, yapılmak istenmemiş, bundan da 
şahsî birtakım menfaatler gözetilmiştir. Bu arada, olan türküye 
ve türkülerimize olmuştur. Konuyu enine boyuna inceleyen ve 
bu konuda çok değerli yazılar kaleme alan Ali Osan Öztürk’ün 
cümlelerini buraya almakta yarar görüyoruz:

“Bugün ülkemizde bir “arabesk” tartışması sürüp gidiyor. Yine 
bir iki dikkatli gözün dışındakilerin farkedemediği bir şey var ki; bu 
şarkılar bugün büyük ölçüde halk türkülerinin işlevini üstlenmişler-
dir ve denilebilir ki, basın-yayın araçlarının verdiği hızla alışılmışın 
dışında değişime uğrayan hayat şartları sonucunda, eskiden olduğu 

42 A.g.e.s.56
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gibi yayıldıkça değişen, değiştikçe o bölgenin insanının gereksinimini 
karşılayarak, sübab görevi üstlenen türkülerimiz bu işlevi yerine ge-
tiremez olmuşlar; çağın, şehirleşme ve eğitim gibi gelişmelerin geri-
sinde kalmışlardır.” 43

Yine Tanpınar’a göre Erzurum türküleri; “Son zamanlarda 
ölen Hacı Hâfız Hâmid’in  44 Tatyan bestesi  45 Erzurumlu Kâmi 
(Tivnikli Kâmi) adında bir şairin, şöyle böyle bir şiirinden birden-
bire altın çizgilerin hendesesini fışkırtan acaip bir beste Erzurum’un 
mahallî klâsiğine en güzel örnektir. Doğu ve şimaldoğu tesirinin 
az çok karıştığı birkaç beste bu sıraya konmalıdır. Tatyandan daha 
pürüzsüz, daha temizi şehrin büyük hemşerilerinden biri olan, on-
dan Marifetname’sinde “belde-i tayyibemiz Erzurum-ı rif ’atlüzum” 
diye bahseden İbrahim Hakkı’nın Su manzumesinin bestesidir.

Su vâdi-i hayrette, / Her senk ile cenk eyler. 
Deryasına vuslatta, /Aheng i pelenk eyler.

43 Ali Osman Öztürk, Türkü Yazıları, Ankara, Milli Folklor Yayınları 1995, 
s.12-13

44 Lalapaşa Camii İmam ve Hatibi. Kitapçızadeler’den... 1873 yılında 
Erzurum’da doğmuş, 13.3.1931 yılında vefat etmiş. (Sebahattin Bulut, 
“Erzurum’da İz Bırakanlar “)

45 Erzurum Halk Musikisinin klâsik örnekleri arasında tadına doyma-
dan dinlediğimiz “Tatyan”ların en meşhuru, yerli hançereden gönüllere 
serpilen:“Yandı canım tende, ey revanım bir su ver / Kurudu sâkî hara-
retten dehanım bir su ver ” beyti ile başlayan ve pek çok okunan Fuzûli 
tarzında bir gazeldir ki, Tivnikli Halid Kâmi, (vefatı 1841) bunu köyün 
Altunbulağ’ından su doldurmaya gelen sevgilisine söylemiştir. Zaten ga-
zelin sonundaki: “Sıva beyaz kolların Altınbulak’tan Kâmiyâ / Ey dudağı 
havz’ı kevser’den nişanım bir su ver,” beyti, bu rivayeti vesikalandırıyor. 
Erzurum’un yine kuvvetli halk şairi Erbâbî’ye, ayrıca Bayburtlu Zihni’ye 
nâzire olarak yazılan bu gazeli, sonradan çok kimselerin tanzîr etmiş ol-
duklarını görüyoruz; bunların da meşhuru Kındığılı Şeyh Hüseyin Gedaî 
Efendi’ye (Alvar İmamı diye tanınan Muhammed Lütfi Efendi’nin ba-
bası) ait olanıdır. (Cemâlettin Server Revnakoğlu, Tarih Yolunda Erzu-
rum Dergisi, Erzurum Tanıtma ve Araştırma Derneği, 1 Mart 1959, Sayı 
2, s.10)
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Su havza kudum eyler, / Şevkiyle hücum eyler. 
Geh nağme-i Rûm eyler, / Geh raks-ı Frenk eyler. kıtaları bu muta-
savvıf âlimin, akike veya yıldıztaşına kazılmış o eski mühürleri andıran: 
Hiç ummadığın yerde, / Nâgâh açılır perde, 
Derman erişir derde, / Mevlâ görelim neyler, / Neylerse güzel eyler. 
beşliğini aratmayacak kadar kuvvetlidir.”

Bazı yazarlar; o günkü Maarif Vekâleti’nin Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ı niye kendi şehirlerine de göndermediği konusunda 
üzülürler. Zira çok haklıdırlar. Aslında imkân olsaymış da, ya-
zarın o güçlü kaleminden şehirlerimizin birçoğu istifade etseler-
miş. Ne var ki o günün şartlarında bu hem kolay değil ve hem 
de nasip işi.

Biz de bu durumdan mülhem olarak diyoruz ki; o günün 
Maarif Vekâleti iyi ki Tanpınar’ı Erzurum’a göndermiş ve ortaya; 
türkülerinin ve insanlarının böylesine güzel anlatıldığı bir Erzu-
rum bölümü çıkmış. Türk edebiyatının bu büyük yazarını, bu 
yazı vesilesiyle bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.
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aHMeT HaMdİ TanPınar’ın PanGalTı 
erMenİ Okulu GÜnlerİ* 1

Tahsin Yıldırım** 2

Giriş:

23 Haziran 1901’de İstanbul’da doğan Ahmet Hamdi Tan-
pınar babasının memuriyeti sebebiyle Osmanlı Devleti’nin çe-
şitli şehirlerinde öğrenim görmüştür. 1918’de İstanbul’a gelerek 
Baytar Mektebi’ne kaydolmuş, burada bir yıl okuduktan sonra 
Darülfünun-ı Osmani’nin (Bugünkü İstanbul Üniversitesi) Ede-
biyat Fakültesi’nden 1923’te mezun olmuştur. Erzurum, Konya, 
Ankara ve İstanbul’daki liselerde edebiyat öğretmeni olarak ça-
lışmıştır. 1939’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 
yeni kurulan Türk Edebiyatı Kürsüsü profesörlüğüne getirilmiş-
tir. 1942 ara seçimlerinde CHP’den Kahramanmaraş milletvekili 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmiş, 1946 seçimlerinde 
CHP tarafından aday gösterilmeyince bir süre Milli Eğitim Ba-
kanlığı Müfettişliği yapmış, Güzel Sanatlar Akademisinde tekrar 

* Yazı Pangaltı Ermeni Okulunda kurumda vazife yapmış olan müteveffa 
İsmail Dervişoğlu’ndan alınan bilgi ve belgelerle şekillenmiştir. Kendi-
sine rahmet diliyorum.

** Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni (tahsinyildirim1972 @gmail.com)
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derse girmeye başlamıştır. 1949’da da İstanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne dönmüştür. Aynı 
görevdeyken 24 Ocak 1962’de İstanbul’da yaşamını yitirmiştir.

Edebiyat Öğretmeni Tanpınar

Edebiyatta ve edebiyat öğretiminde kendisine örnek al-
dığı Yahya Kemal’i her alanda takip eden Tanpınar, Darülfü-
nun Edebiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Erzurum 
Lisesi, Konya Lisesi, Ankara Erkek Lisesi, Gazi Eğitim Ensti-
tüsü, Eseyan ve Pangaltı Ermeni okulları ile Üsküdar Amerikan 
Koleji’nde edebiyat, Güzel Sanatlar Akademisi’nde de estetik ve 
mitoloji dersleri vermiştir.

Ankara Lisesinden öğrencisi olan Ahmet Muhip Dıranas, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ı şöyle anlatmıştır: “Hamdi’yi ilk gör-
düğü günü daima hatırlayacağım. Bundan otuz yıl önceki belki 
daha eski Ankara’nın Taş Lisesinde, şimdiki Yenişehir’e fakat o za-
manki deve dikenli tarlaya bakan bir sınıf odasında bize ilk dersini 
vermeye geldiği gündür o gün. O ilk dersten şu anda tek hatırladı-
ğım kırk beş dakika müddetle bize sadece Jokonda’nın ellerini an-
latmasıdır. Benim sanata tutkunluğum Jokonda’nın ellerine o gün 
duyduğum aşkla başlar. Hamdi genç bir adamdı ve elleri durma-
dan öpüşlere boğuyormuş gibi anlatıyordu…Onu ikinci defa, lise-
nin ek binalarından birinde bekâr odasında gördüm. Yerler ge-
lişi güzel atılmış kitaplarla bir kitap mezarlığı idi: Bir yığın garplı 
yazar. Bunlardan bir tanesini elime tutuşturdu ve bunu mutlaka 
okuyup anlamalısın dedi. Baudelaire’in Kötülük Çiçekleri. O ak-
şam yabancı dil öğrenmeye başladım, kaldı ki Hamdi ile dostluğu-
muz da başlamıştı; asıl bunu tercih ederim.”(Dıranas 2008: 102)

Ankara Lisesinde Tanpınar’la aynı odada kalan Suut Ke-
mal Yetkin de uyuşan zevklerini ve edebiyata, kitaba bakışlarını 
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şöyle anlatmıştır: “Bizim için yaşam o zaman başlardı. Sanat ve 
edebiyat üzerindeki konuşmalarımız, okuduğumuz yeni kitaplar 
üzerine birbirimize bilgiler vermemiz, geç saatlere kadar sürüp gi-
derdi.” (Yetkin 2008: 310)

Azınlık Okullarında Öğretmenlik

Kurulduğu günden bugüne, temel insanî değerler istikame-
tinde faaliyetlerini sürdüren azınlık okullarında binlerce aydın 
öğrenci yetişmiştir. Bu okullar coğrafyanın velud bir ağacı olan 
kültür-sanat insanları, meyvelerinin bir kısmını bu toprakların 
farklı bir rengi olan azınlık okullarında yeni ve mesut güzel bir 
dünyaya ulaştıracak bir vasıta olan edebiyatı, kültürü ve sanatı 
öğrencilerle buluşturmuştur. Bu kurumların eğitim kalitelerinin 
yüksekliğine katkı sunan amillerden biri de öğrencilerin araştır-
macı, sorgulayıcı, yaratıcı bir anlayışla yetişmesine katkı sunan 
kültür sanat insanlarıdır. Gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet 
idaresi eğitim politikası gereği olarak kültür ve sanat insanlarını 
azınlık okullarına yönlendirerek bu okullara pozitif ayrımcılık 
yapmıştır. Devlet tarafından yapılan bu teşviklerin en iyi örne-
ğini içinde birçok sanatçıyı barındırmış Pangaltı Ermeni Okulu 
örneğinde görmek mümkündür.

Köklü bir geleneği sürdüren, temel ve ortak insanî değer-
lere sahip çıkan, evrensel ve millî değerleri hayata geçiren, uygu-
layan, zamanı ve mekânı en verimli şekilde kullanan öğrencileri 
yetiştirme çabasında olan Pangaltı Ermeni Okulu yaptığı kültü-
rel etkinliklerle aslî vazifesine katkı sunan kurumlardandır. Milli 
Eğitim Bakanlığı nezdinde azınlık okulları koordinatörü olan 
Pangaltı Ermeni Okulu 1825’te kurulmuştur ve ilk müdürü de 
P.Serope Mercanyan’dır. Bu okul gerek mezunları gerekse gö-
rev alanları ile her daim dikkatleri üzerine çekmiş başarılı bir 
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kurumdur. İlk müdürlerden P.Vırtanes Çalıkyan Avrupaî eği-
tim sistemini kurumda uygulamış bir kültür sanat adamıdır. “Ki-
taptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamadım. Kitaptan 
korkmak, insan düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemek-
tir. Kitaptan korkan adam, insanı mesuliyet hissinden mahrum 
ediyor demektir.” (Tanpınar 1951: 2) diyerek öğrencilerini kitaba 
yönlendiren Ahmet Hamdi Tanpınar’da Pangaltı Ermeni Oku-
lunda görev yapmıştır.

Pangaltı Ermeni Okulundaki Günleri

Edebiyatın her alanında çok başarılı eserler veren, tarihini 
ve edebiyatını iyi bilen, dilini en iyi şekilde koruyan, musikî, 
mimarî, resim, tarih gibi alanlarda adından söz ettiren Tanpı-
nar aynı zamanda bir süre Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde, iki 
farklı Ermeni okulunda edebiyat dersleri vermiştir. Esayan Er-
meni Ortaokulu’nun öğretmen kayıt defterinden öğrendiğimize 
göre Tanpınar, 1933 ile 1937 yılları arasında bu okulda Türkçe ve 
Yurtbilgisi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Tanpınar biyogra-
filerinde rastlanmayan bazı bilgiler yeni yeni ortaya çıkmaktadır. 
Örneğin Pangaltı Ermeni Okulu arşivindeki 1937 /1938 eğitim 
öğretim yılı ders kesim öğretmen raporunda el yazısı ile “1317, İs-
tanbul” doğumlu olduğu diğer kaynakların aksine İstanbul Üni-
versitesindeki mezuniyet yılı “1922” olarak yazılmıştır.

Eseyan Ermeni Okulundan sonra Pangaltı Mıhitaryan Er-
meni Lisesi memur sicil defterindeki kayda göre 1 Aralık 1937 
tarih ve 67004/2098 sayılı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı 
ile 497 sicil numaralı öğretmen olarak bu okulda göreve başla-
yan Tanpınar’ın “Güzel Sanatlar”da kadrolu “Eseyan [Ermeni] 
Okulu” görevlendirme ve yine bu okul üzerinden ikinci bir görev-
lendirme yapıldığı görülmektedir. Bu belgede 15 yıllık öğretmen 
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olduğu, bu okulda 9. Sınıfların 5 saatlik[Okul arşivindeki 7 Ka-
sım 1938 tarihli “Öğretmen Kadro Cetveli”nde ders saati 6 olarak 
görünmektedir.] Türk edebiyatı dersini asil öğretmen olarak ay-
lık maaşı 25 TL olmak üzere “5 TL” ücreti de bu okuldaki vazi-
fesine istinaden aldığı yazışmalardan anlaşılmaktadır. Okul sicil 
kayıtlarına göre 17 Nisan 1938 ve 7 Haziran 1938’de Tanpınar’ın 
diğer okullarla beraber toplam maaşı 30 TL olarak görünmek-
tedir. Okul arşivindeki İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 5 
Eylül 1938 tarih ve 128 /2 sayılı yazısına karşılık 8 Eylül 1938 
tarihli cevaba göre göre “Ahmet Tanpınarın Güzel San’atlar Aka-
demisindeki maaşı 5500. KŞ.tır.” Tanpınar’ın bu okuldaki göreve 
başlama tarihi “1937 Eylül” olarak yazmıştır. Bu raporda ders-
leri belirtilen müfredat istikametinde talebelere Ali Canip’in yaz-
dığı ilk baskısı 1924’te yapılan daha sonraki yıllarda müfredata 
dayalı olarak içerik de değişiklik gösteren bakanlığın tarafından 
ders kitaplarında yer alacak metinler ve bunların işlenişi ile il-
gili hükümleri çerçevesinde 1936’da basılan önceki baskılardan 
farklı olarak metin ağırlıklı edebiyat kitabını okutmuştur. Yine 
bu rapora göre talebeye “ancak sekiz vazife yapdırabil”miş tale-
beye “yazı ve bir fikir etrafında konuşma” kazanımı edindirmiş 
müfredatta belirtilen konuları da bitirmiştir.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Özel Esayan Ermeni Ortaokulu 
ve Pangaltı Mıhitaryan Lisesindeki görevine dair resmî biyogra-
filerinde herhangi bir bilginin yer almaması kendisinin bu iki gö-
revden hiçbir yerde söz etmemiş olmasındandır. Bu söz etmeyiş 
yalnızca Ermeni okullarında yaptığı görevlere mahsus değildir. 
Orhan Okay, büyük titizlikle hazırladığı Tanpınar biyografisinin 
birçok yerinde Tanpınar’ın gerek bizzat kendi biyografisine dair 
bilgilerden gerekse çok yakından şahit olduğu, hatta içinde ol-
duğu olaylara dair hiçbir şey yazmadığını ifade etmiştir. Örneğin 
edebiyat fakültesine kaydolmadan önce bir yıl Baytar Mektebi’ne 
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devam etmiştir. “Bu bir yılın Tanpınar’ın hayatında ne okulun 
bulunduğu Halkalı semti, ne okul binası, ne hocalar, ne de sınıf 
arkadaşları hakkında bir izlenimi vardır.” (Okay 2010: 105)

Okuldan Ayrılış
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın deneme, günlük ve mektupla-

rında yakındığı bazı hastalıklar roman ve hikâyelerinde kendi-
sine yer bulmuştur. Çocukluğundan itibaren zayıf bir bünyeye 
sahip olan Tanpınar’da zamanla çeşitli bedensel ve psikolojik has-
talıklar da ortaya çıkmıştır. Bir ara prevantoryumda yattığı bili-
nen Tanpınar, Huzur’da Suat’ın sanatoryumda yattığı bilgisini 
vermiş, veremi Suat’a bir kıyafet olarak giydirmiştir.

Öğretmenlik yıllarında bünyesinin vereme yakalanmaya mü-
sait olduğu Konya’da çalıştığı okulun müdürü tarafından şöyle 
ifade edilmiştir: “Sağlam bir bünyeye sahip değildir. Mektep tabibi 
vereme istidat görmüştür. Konya iklimi sıhhatine müsait olmasa 
gerektir. Birkaç defa hastalanmıştır.” (Okay, 2010: 210) Tanpınar, 
1937 yılının Mart ayında askerlik şubesinden çağırıldığında sağ-
lık sorunlarından dolayı Haydarpaşa Askerî Hastanesi’ne sevk 
edilmiştir. (Okay, 2010: 205). Bu kontrolde hastalığının farkına 
varılıp tedavisi yapılan Tanpınar, 1938 yılında da ciğerlerinden 
geçirdiği bir rahatsızlık yüzünden uzun bir müddet prevantor-
yumda yatmıştır. (Akün, 1962: 12). Prof. Dr. Mehmet Kaplan, 
Tanpınar’ın sağlığı hususundaki kanaatlerini şöyle ifade etmiştir: 
“Prevantoryum müdavimi olduğu ilk intibaıma hâkim bulundu-
ğundan mı nedir, Hamdi Bey bana, daima sıhhati bozuk bir in-
san gibi geldi. Ortadan daha kısa bir boyu, gevşek, şişmana yakın 
bir vücudu var. Yüzünün rengi belki tabiî olarak böyle, hasta sa-
rısı gibi görünür. Dolgun ve beş altı kere boğazını gıcıklayan ök-
sürük ona daima refakat eder. Hamdi Bey’in kendisinde de sıhha-
tine dair bir vehim vardı; ciğerlerinden korkar, ikide bir sigarayı 
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bırakacağından bahseder, bırakmaz, içki içtikten sonra rahatsızla-
nır, uykusuzluk, baş ağrısı ve rüzgârlar onun daimî şikâyet mev-
zularıdır.” (Kaplan, 2015: 233-234)

1938 yılında ciğerlerinden geçirdiği rahatsızlıktan dolayı te-
daviye başlamıştır. Okul arşivindeki “İstanbul Kültür Direktör-
lüğü Yüksek Makamına” yazılan 3 Haziran 1938 tarih ve 809 sa-
yılı yazıya göre “6 Haziran 1938 pazartesi günü yapılacak olan 
Zoğrafyan Lisesinin son sınıf Edebiyat sınavı için muvafıkatı alın-
mak suretile Edebiyat öğretmenlerimizden Ahmet Hamdi Tan-
pınar mümeyyiz seçilmiş isede, rahatsızlığı dolayısile berai tedavi 
Prevantoryuma gitmiş olduğundan ödevi başında bulunmadığı 
takdirde yedek mümeyyiz” seçilmesinin gereği yazılmıştır. Bu ya-
zının ilgisi olarak aynı gün 810 sayılı yazı ile Zoğrafyan Lisesi 
Direktörlüğünden “Son sınıf Edebiyat mümeyyizi öğretmenleri-
mizden Ahmet Hamdi Tanpınar, rahatsızlığı dolaysile berai te-
davi Prevantoryuma gitmiş olduğundan” yedek mümeyyizin gö-
revlendirilmesi istenmiştir.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünün 5 Eylül 1938 tarih ve 
128 /2 sayılı yazısına karşılık 8 Eylül 1938 tarihli cevaba göre 
“Ahmet Tanpınar hastalığı dolaysile iki ay mezuniyet almış fa-
kat Kültür Direktörlüğünce ancak bir ayı için” izin aldığı liseye 
bildirilen rahatsızlığı, hayatına tesir eden sıkıntılardan biri ola-
rak değerlendirilmelidir. Pangaltı Mıhitaryan Ermeni Lisesi me-
mur sicil defterindeki kayda göre 10 Kasım 1938 tarih ve 70172 
/4453 sayılı yazı ile “Validebağ Prevantoryumu”na tedavi olmak 
üzere hastaneye yatmıştır. Okul arşivinde bulunan ve “İstanbul 
Kültür Direktörlüğü Yüksek Makamına”nın 70172 / 4453 sayı 
ve 10.11.1938 günlü yazısına karşılık olarak yazılan 14 Kasım 
1938 tarih ve 878 sayılı yazıda belirtildiği üzere “Ahmet Hamdi 
Tanpınarın 12.11.1938 gününde ödevinden ayrıl”ıp okul ile ili-
şiği kesilmiştir.
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Sonuç

Edebiyat öğretmeni olarak derslerinde eşsiz bir bilgi hazi-
nesi sunan Ahmet Hamdi Tanpınar, edebiyatımız için de sanatçı 
kimliğiyle yeri dolmayacak bir şahsiyettir. Tanpınar’ın uzun yıl-
lar görev yaptığı Ermeni okullarından, orada tanışmış olduğu 
insanlardan, öğrencilerden hiç bahsetmemiş olması, bu okul-
lara mahsus bir durum gibi görünmüyor.

Hem Ankara’da hem İstanbul’da aynı zamanda çeşitli okul-
larda eş zamanlı çalışmış olması Tanpınar’la Başbaşa adıyla der-
lenen günlüklerinde sıklıkla yakındığı geçim sıkıntısıyla ilgisi 
olmalıdır.

Devletin pozitif ayrımcılığı da unutulmamalıdır. Dolayı-
sıyla soruyu sadece, Ermeni okullarında çalışmış olduğundan 
niçin bahsetmediği şeklinde değil, onun gerek kendi hayatına 
dair bazı bilgilerden, gerekse şahit olduğu hadiseler gibi birçok 
önemli konudan niçin hiç bahsetmemiştir, şeklinde sormanın 
daha doğru olacağını düşünüyorum.
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TanPınar’ın GÖnlÜne SeSlenen YOl: 
CelVeTîYYe

Sevim Şentürk Altıntaş 1

Özet

Arapça celâ kelimesinden türeyen ve aşikâr olmak, or-
taya çıkmak demek olan Celvet, ıstılahta; ‘halvete giren kulun 
kendi benliğini, varlığını yok ederek Hakk’ın sıfatları ile halvet-
ten çıkması ve Hak’ta fani olması durumu’dur. Aziz Mahmud 
Hüdâyî’nin, mürşidi Üftâde Hazretleri’nden öğrenerek sistem-
leştirdiği Celvetîyye, Anadolu ve Rumeli’nde yaygınlık kazana-
rak, Osmanlı coğrafyasını mayalar. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Celvetîliğin bütün Türkiye’de asıl şöhretine I. Ahmed devri-
nin en nüfuzlu şeyhi saydığı Üsküdarî Mahmud Efendi zama-
nında kavuştuğunu söyler. Bu bakımdan Doğancılar Dergâhı, 
İstanbul’un gerek halk nazarında gerek Osmanlı bürokrasisi ka-
tında en popüler ve muteber yerlerinden biri hâline gelir. Şeyhi 
Üftâde’nin açtığı yolda ilerleyen Hüdâyî Sultan, hemen herkesin, 

* Tarihçi-Editör. ikrasevim@gmail.com.
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her kesimin teveccühünü kazanır. Aziz Mahmud’un ilk başkent-
ten son payitahta gelmesi, manevî haritanın da yer değiştirmesi 
olarak yorumlanır. Öyle ki İstanbul’un onun hicretiyle mana 
âleminde zirveye ulaştığına inanılır. Tanpınar, 15. ve 16. yüzyıl-
lar boyunca Bursa’nın, İstanbul’un karşısında bile manevî salta-
natın sahibi olduğunu, ancak Üftâde’nin müridi Aziz Mahmud 
Hüdâyî’nin İstanbul’a gelişiyle ikiliğin ortadan kalktığını söyler, 
Hüdâyî Efendi’nin hükümdar kadar nüfuzlu olduğuna dikkat 
çeker. Bu bildiri; Tanpınar’ın Huzur’da, “Ben o zamanlar gel-
seydim muhakkak Celvetî olurdum.” dediği Celvetîyye’ye iliş-
kin okumayı öngörür.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Yaşa-
dığım Gibi, Beş Şehir, Celvetîyye, Üftâde Hazretleri, Aziz Mah-
mud Hüdâyî, İsmail Hakkı Bursevî.

Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962), hiç kuşku yok ki 
Türk edebiyatında dokunduğu her şeyi altın yapan adamdır. 
Onun şiir, roman, hikâye, deneme ve inceleme alanında kaleme 
aldığı eserler, birer başyapıttır. Huzur, ilkin Cumhuriyet gazete-
sinde 22 Şubat- 2 Haziran 1948 tarihleri arasında tefrika edil-
dikten sonra ilk baskısı, 1949 yılında Remzi Kitabevi tarafın-
dan yapılır. Tanpınar’ın Osmanlı kültür, medeniyet ve musiki 
çevresinde Cumhuriyet aydının kimlik problemlerini ele aldığı 1 
Huzur, “İhsan, Nuran, Suad ve Mümtaz” alt başlıklarını taşıyan 
dört bölümden müteşekkil. 2

Kocasından boşanmış olan Nuran ile Edebiyat Fakültesi’nde 
asistan, aynı zamanda romanın asıl kahramanı Mümtaz arasında 

1 Orhan Şaik Gökyay, “Huzur” maddesi, İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 18, sayfa 
439-441.

2 Bakınız: Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur/Eleştirel Basım: Tefrikadan 
Kitaba: Huzur, Handan İnci, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2003.
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bir aşk yaşanır. Edebiyat olduğu kadar, İstanbul’un tarihini ya-
kından bilen Mümtaz, mimarîye, musikiye de ilgi duyan biri-
dir. Nuran’la geçirdikleri yaklaşık bir yıl içinde İmparatorluğun 
son başkentinin kenar mahallelerini, mimarî eserlerini, Adalar’ı, 
Boğaziçi’ni dolaşırlar. Hatta romanın bir yerinde Mümtaz, Nuran’a 
şu soruyu sorar: “Birbirimizi mi yoksa Boğaz’ı mı seviyoruz?” 3

Orhan Pamuk tam da burada şöyle konuşur:
“Bu, temel bir Ahmet Hamdi Tanpınar yer değiştirmesi-

dir. İki kişi birbirini sever, sonra aşk ve kültür yer değiştirir. Ah-
met Hamdi Tanpınar’da Osmanlı kültürünün huşu ile yapılan 
bir müze gezintisinde tek tek görülüp, tanınıp sevilecek olan 
unsurları, aşk ile hafifçe yer değiştirirler. Böylelikle kahramanlar 
yalnızca birbirleri tarafından büyülenmezler, gezdikleri Boğaziçi, 
Osmanlı musikisi, evlerde gördükleri eski eşyalarla da büyülenir-
ler. Anlatıcı ve okur aşkın etrafını bir hâle gibi saran bu nesne-
lerin, -ironik bir şekilde söylersem- bu kültürel gezinin unsurla-
rıyla çevrilidir. Böylelikle aşk, kafamızda bir şekilde yerini eski 
kültürün ayrıntılarına ve kaybolan bu kültürün giderken yerine 
gelenler karşısındaki akıl karışıklığına bırakır. Aşk böylece bir 
kültürel yer değiştirmenin esrarına, kültürel yer değiştirmenin 
şaşkınlığına bulanır. Böylelikle kahramanlar arasındaki gerilim 
yeni bir boyut kazanmış olur. Bu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
en büyük numarasıdır.” 4

İki sevgili, “İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar”ı 5 da adımlar. 
Yazarın, “Üsküdar, bir hazine idi. Bir türlü bitmiyordu. Valide-i 
3 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, İstanbul 2010, Dergâh Yayınları, sayfa 

198.
4 Orhan Pamuk, “Ahmet Hamdi Tanpınar ve Türk Modernizmi”, Defter, 

Sayı: 23, Bahar 1995, sayfa 31-45.
5 “Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehri/Seni gıptayla hatırlar vatanın her 

şehri…” Yahya Kemal Beyatlı, “İstanbul’un Fethini Gören Üsküdar”, Kendi 
Gök Kubbemiz, İstanbul 2008, İstanbul Fetih Cemiyeti, sayfa 16.
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Cedid’in biraz arkasında Aziz Mahmud Hüdai Efendi vardı. Bi-
rinci Ahmed devrinin bu manevi saltanatı, Nuran’ın ailesi gele-
nekleri arasına girmişti. (Araya girip hatırlatayım: Nuran, baba 
tarafından Mevlevî, anne tarafından Bektaşî’dir.) Daha yukarıda 
Dördüncü Mehmed devrinin dizginlerini elinde tutan Selami 
Efendi vardı. Karacaahmet’te an’anenin Orhan Gazi zamanına 
çıkarttığı, Horasan erenlerinden Bursa’daki Geyikli Baba’nın 
çağdaşı, belki de gaza arkadaşı Karaca Ahmet, Sultantepe’de 
yine Celvetî Baki Efendi yatıyordu. Nuran, tarikatları çok me-
rak ediyor, fakat ikisi de mistik yaratılışta olmadıklarından üze-
rinde durmuyorlardı. Bir gün istediği zaman takındığı o çocuk 
tavrıyle: -Ben o zamanlar gelseydim… Muhakkak Celvetî olur-
dum, dedi.” diye resmettiği tabloya daha yakından bakalım:

Celvetîlik, 17. yüzyılda Hasan Kâmil Yılmaz’ın tarifiyle 
Bayramiyye tarikatının Aziz Mahmud Hüdâyî tarafından ku-
rulan bir kolu. 6 Peki, şehir tarihçisi Samet Altıntaş’ın Bursa’nın 
tasavvufî boyası 7 olarak andığı Celvetiyye yolu nedir? Öncelikle 
halvet ve celvetin Hazreti Peygamber’in yaşadığı hâllerden çıktığı 
serdedilir. Peygamber Efendimiz’in (sav) Hira Mağarası’nda bir 
müddet halvet ettiği, yani insanlardan uzaklaştığı bir devri var-
dır. İşte, burada geçirdiği mübarek inziva dönemi, Halvetîliğin 
başlangıcı sayılır. Onun nübüvvet kaftanıyla halkın içine dön-
mesi ise Celvetîliği temsil eder. Yani “Lailahe illallah” demek 
halvet, “Muhammeden Resulullah” demek de celvettir. Ehli 
kalp söz konusu silsileyi şu şekilde resmeder: Celvetîlik, İbra-
him Zahid döneminde hilal, Üftâde Hazretleri döneminde ay, 

6 Hasan Kâmil Yılmaz, “Celvetiyye”, İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 7, sayfa 273-
275.

7 Bakınız: Samet Altıntaş, “Sultanlara Sultanlık Eden Sultan: Aziz Mahmud 
Hüdâyî”, Boğaz’ın Dört Muhafızı, İstanbul 2020, Timaş Yayınları.
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Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri döneminde de dolunay devre-
sine ulaşır. 8 Silsile-i Celvetîye, aslında şehrin hep kendi aynasına 
bakmasıdır: Somuncu Baba, Hacı Bayram-ı Veli, Bıçakçı Ömer 
Dede, Akbıyık Sultan, Hızır Dede, Muhyiddin Üftâde, Aziz 
Mahmud Hüdayi… Gazzîzâde Abdüllatif, bir nevi silsileimera-
tibi hatırlatan kadrodaki halita için “Tarîk-i Celvettiyye’nin aslı 
Bayramî’dir.” der ve usulün Üftâde’nin mürşidi Hızır Dede’nin 
içtihadı olduğunu kaydeder. 9

En büyük eseri Aziz Mahmud Hüdayi olduğu söylenen 
Üftâde Hazretleri, Manyaslı bir baba ve Hamamlıkızık köyünden 
bir annenin çocuğu olarak 1490 senesinde Bursa’da dünyaya gelir. 
Asıl ismi Mehmed Muhyiddin... Üftade ise ‘düşmüş ya da âşık’ 
anlamlarına geliyor. Veli zatın bu mahlası alış hikâyesi ise şöyle: 
Mehmed Muhyiddin, Ulu Cami ve Doğanbey Mescidi’nde mü-
ezzinlik yapıyordur. Sesi o kadar güzeldir ki o neredeyse, cemaat 
oradadır. Öyle ki halk, ezandan önce caminin etrafına toplanır, 
çağrısına kulak verirmiş. Bir gün caminin mütevellisi Hazret’e 
yaptığı iş karşılığında akçe vererek, onu maaşa bağlamak istedi-
ğini söyler. Bunu kabul eden Mehmed Muhyiddin’e, o gece rü-
yasında kendisine hitaben, ‘Mertebeden düştün Üftade oldun!’ 
ikazı gelir. Genç müezzin, ertesi gün maaşı derhal terk eder ve 
kendisine bundan böyle ‘Üftade’ denilmesini ister. Nefsine karşı 
giriştiği cehd, ismini değiştirmesiyle başlamış olur aslında.

Hazreti Üftade, Selçuk Hatun mahallesinde ermişten 
olan Muslihiddin Efendi’den hayır dualarını alır. Hatta Abdal 
Mehmed’in tavassutuyla birtakım hallere vakıf olur. Ama onun 

8 Yayına Hazırlayan: Abdurrahman Yünal, Metin Okuma: Muhammed 
Safi, Menâkıb-ı Hazret-i Üftâde, Bursa 1996, Celvet Yayınları, sayfa XLI.

9 Bakınız: Gazzîzâde Seyyid Abdüllatif Efendi, Gazzîzâde Abdüllatif ’in 
Hayatı, Eserleri ve Vakı’atı, Hazırlayan: Hamdi Tekeli, 2016, Uludağ Ya-
yınları.
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tasavvuf dünyasının sırlarıyla tanıştıran kişi, şeyhi Hızır Dede’dir. 
Hızır Dede, Hacı Bayram-ı Veli’nin halifelerinden, aynı zamanda 
İstanbul’un fethine katıldığı için nime’l-ceyş addedilen Akbıyık 
Sultan’dan icazet almış bir velidir. Karacabey’de çobanlık yaptığı 
sıralarda ayakları donmuş ve kötürüm kalmıştır. Bu haliyle Ulu 
Cami yakınındaki Vaiziye medresesine yerleşen Hızır Dede, bu-
rada Üftade’yi eğitmeye başlar. Şeyhinin ayakları kötürüm oldu-
ğundan ötürü şifalı sulara ihtiyacı vardır. Üftade, hocasını sır-
tında taşıyarak; kaplıcalara götürmeyi vazife addeder ve öyle de 
yapar. Bu arada hayatını ibadet ve riyazet ile geçiren Hızır Dede, 
1509 senesinde dar-ı bekaya irtihal eder. Üçkozlar zaviyesinin al-
tına defnedilir.

Üftade Hazretleri, babasının isteğiyle bir yandan çok iste-
mese de ipekçilik işi ile meşgulken öte yandan da müezzinlik 
yapıyordur. Ulu Cami’de fahrî müezzinlik yaptığı sıralarda 16 
yaşlarında olan Hazreti Üftade, bu vazifesini 18 yıl gibi bir za-
manda tamamlayıp; halkı irşada başlar. Doğanbey Mescidi’nde 
Namazgâh ve Kayhan Camilerinde hitabette bulunur. Nitekim 
Aziz Mahmud Hüdaî de kendisini Kayhan Cami’nde tanıya-
caktır. Emir Sultan’ın rüyasına girip; “Bizim hitabetimizi ve ca-
mimizde hizmetimizi kabul ediniz.” der. O da burada, imam-
hatipliğe başlar. Üftade’nin yolunu takip eden bir başka mânâ 
büyüğü İsmail Hakkı Bursevî’den öğrendiğimize göre Hazret, 
Atik Ali Paşa Cami’nde halvet, Kayhan Cami’nde itikâfa girer, 
Umur Bey Cami’nde Cuma kılar, Doğanbey’deki bir evde de 
ayda bir ikamet edermiş.

Bursa kadısıyken, Üftade’nin müridi olan Mahmud Efendi, 
seyrisülûkunu tamam eder ve şeyhinden icazet alır. Derviş Mah-
mud Aziz Mahmud Hüdâyî olarak hocasının, “Bir zamandan 
beri gönlüme seni mevlidin olan Sivrihisar’a göndermek hutur 
ederdi.” demesi üzerine halifesi olarak yola revan olur. Hazret-i 
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Üftâde, yolculuktan önce, “İstersen sana bir tâc giydireyim ya 
Emir Sultan’ın tâcı yahut Baba Yusuf Efendi veya Hacı Bayram 
üslubunda.” diyerek sufi yelpazeyi gösterir. Mahmud Efendi de 
“Hacı Bayram tâcı olsun.” diye konuşur ki bu tavır Celvetîliğin 
arketipinin Bayramîlik olduğuna işaret eder aynı zamanda.

Hasan Kâmil Yılmaz, Hüdâyî Hazretleri’nin çocukluk ül-
kesine yaptığı seyahati, “Bu suretle Hüdâyî, genç yaşta tahsil 
için ayrıldığı memleketine olgun bir yaşta zahirî ve batınî ilim-
leri tahsil etmiş olarak halife-i mürşid sıfatıyla dönüyordu. Za-
ten bir hayli özlemiş olduğu memleketini rüyasında görüyor, 
sıla hasreti burnunda tütüyordu. Hüdâyî, çoluk çocuğu ve ka-
yını Ali Çelebi ile Sivrihisar’a gitti.” sözleriyle yorumlar. Hazret, 
Sivrihisar’da altı ay kadar kaldıktan sonra 1580’nin Haziran’ında 
Bursa’ya döner, temmuz ayında da şeyhi Üftâde Efendi ahirete 
doğar. Bu vefattan büyük bir üzüntü duyan Hüdâyî, yeniden 
memleketine avdet eder. Ailesiyle birlikte Rumeli taraflarına gi-
der, ardından İstanbul’a gelir.

Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi adlı eserinde, 
Celvetîliğin bütün Türkiye’de asıl şöhretine I. Ahmed devri-
nin en nüfuzlu şeyhi saydığı Aziz Mahmud Efendi zamanında 
kavuştuğunu söyler. Bu bakımdan Doğancılar Dergâhı, şehr-i 
İstanbul’un gerek halk nazarında gerek Osmanlı bürokrasisi ka-
tında en popüler ve muteber yerlerinden biri hâline gelir. Mür-
şidi Üftâde Sultan’ın açtığı yolda ilerleyen Hüdâyî Sultan, hemen 
herkesin, her kesimin teveccühünü kazanır. Aziz Mahmud’un ilk 
başkentten son payitahta gelmesi, manevi haritanın da yer de-
ğiştirmesi olarak yorumlanır. Öyle ki İstanbul’un onun hicre-
tiyle mana âleminde zirveye ulaştığına inanılır. Mesela Ahmet 
Hamdi, 15. ve 16. yüzyıllar boyunca Bursa’nın, İstanbul’un kar-
şısında bile manevî saltanatın sahibi olduğunu ancak Üftâde’nin 
müridi Aziz Mahmud Hüdâyî’nin İstanbul’a gelişiyle ikiliğin 
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ortadan kalktığını söyler. 10 Mustafa Kara’nın yorumu ise şöyledir: 
“Şeyh Vefa Zeyniyye tarikatının payitahttaki ilk temsilcisi olduğu 
gibi Şeyh Hüdâyî de Celvetiye’nin bu şehirdeki ilk mürşididir.” 11

Hüdâyî Efendi’nin hükümdar kadar nüfuzlu olduğuna dik-
kat çeken Tanpınar’a göre, Üsküdar- Doğancılar’daki Aziz Mah-
mud Hüdayi Külliyesi, Tanzimat mimarîsinin zevksizliğine en 
büyük misaldir. Beş Şehir müellifi, burada şöyle konuşur: “Kış 
bahçesi kılıklı camekânlarıyla, karşısındaki kadîm eserler müzesi 
taklidi bina ile Bursalı Üftade’nin müridi, Aziz Mahmud Efendi-
nin ne münasebeti vardır? Bu binalar ikinci imparatorluk devri-
nin o meşhur arması gibi her ruh ve mânaya yabancı kalıplardır.”

Netice: Aziz Mahmud Hüdâyî’nin, mürşidi Üftâde Hazretleri’nden 
öğrenerek sistemleştirdiği Celvetîyye, Anadolu ve Rumeli’nde 
yaygınlık kazanarak, Osmanlı coğrafyasını mayalar. Celvetîlik, 
Selamî Ali Efendi (ö. 1691) tarafından Selamiye, Haşim Baba 
(ö. 1783) tarafından Haşimiye kolları 12 üzerinden 1925’te tek-
kelerin sırlanmasına değin yolculuğunu sürdürür.

Son söz Bursa’da ‘ikinci zaman’ın kapısını aralayan Tanpınar’ın 
olsun: “Ben Aziz Mahmud Hüdayi Efendi’yi, Sultanahmet 
Cami’nin temelleri arasında tahayyül ediyorum. Zaman zaman 
benim için oradan çıkar ve hiçbir hikmetin teselli edemeyeceği 
bir hüzünle o çok sevdiğim beytini tekrarlar: Günler gelip geç-
mektedir/Kuşlar gibi uçmaktadır. Evet, günler gelip geçtiler. Fakat 

10 Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bursa’nın Daveti”, Yaşadığım Gibi, İstanbul 
2005, Dergâh Yayınları, sayfa 218.

11 Prof. Dr. Mustafa Kara, “Bursa’dan İstanbul’a Revan Olan Dervişler”, 
Uluslararası Hüdayi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 485-498.

12 (Haşim Baba’nın üçüncü kuşaktan torunu Yusuf Fahir Baba eliyle de 
Bektaşîlik ile birleşir.)
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zamana sevgi ve inançlarının izini geçirenler hâlâ aramızdalar; 
adları ve hayatları bize manevî ufuk oluyor…” 13
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PelİkÜle YanSıYan aHMeT HaMdİ 
TanPınar eSerlerİ  

aHMeT HaMdİ TanPınar’ın şİİrlerİnden 
YaPılan uYarlaMalar

Nevzat Çalıkuşu* 1

Sinema-edebiyat ilişkileri hem bizim kültür ortamımızın 
hem de dünya kültür ortamının ezeli tartışma konularından-
dır. Edebiyatla yedinci sanatın iş birliği ile ortaya çıkan eserler, 
aslında geniş olarak çeşitli açılardan ele alınmak zorundadırlar. 
Çünkü “uyarlama” olarak tanımladığımız işleri salt edebiyatın 
ya da sinemanın merceğinden bakarak doğru ve yeterli bir de-
ğerlendirmede bulunamayız.

“Sinema tarihinin başlangıcından bu yana konulu sinema film-
leri ya özgün senaryolarla ya da edebi eserlerin uyarlanmasıyla mey-
dana getirilmiştir. Diğer ülke sinemalarında olduğu gibi Türk sine-
masında da özgün senaryoların yanı sıra edebi eserler de filmler için 
kaynak olmuştur. Televizyonun ortaya çıkışıyla TV filmlerine de kay-
naklık etme görevini yüklenen edebi eserlerin, sinema ve televizyon 

* Yazar
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filmlerine uyarlanan başlıca türleri olarak da hikâye, roman ve piyes 
türleri öne çıkmıştır.” (1)

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bazı edebi eserleri filme çekil-
miştir. Filme alınan ilk edebi ürünleri ise bazı şiirleri olmuştur. 
1976 yılında TRT’nin televizyon ekranında yayımlanan “Şiir 
Defteri” adlı programda Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman”, “Ne 
İçindeyim Zamanın”, “Her Şey Yerli Yerinde”, “Rıhtımda Uyu-
yan Gemi”, “Selam Olsun” ve “Raks” adlı şiirleri filmleştirilmişti. 
“Tanpınar’ın şiiri hakkındaki ara konuşmaları saymazsak, bu ya-
pımın geri kalan kısımlarını edebiyat-sinema çalışmaları çerçeve-
sinde ele alabiliriz. Çünkü eksikli ve hatalı bir çalışma olsa bile 
bu yapımda altı Tanpınar şiiri film haline getirilmiş oluyordu. 
‘Şiir Defteri’ programında her şiir için yapılan çekimi birer kısa 
film olarak da kabul edebiliriz.” (2)

“Şiir Defteri” programında Tanpınar’dan yapılan uyarla-
maların eksikli ve hatalı oluşundan söz etmemizin sebebi film-
leştirilen şiirlerin sinematoğrafik özelliklerinin olup olmaması 
konusu ile ilintisi vardır. “Her şeyden önce seçilen şiirin -uyar-
lamanın başarılı olması açısından- sinematografik olması önem-
lidir. Roman, hikâye ve piyes gibi türlerde de aranan edebi ese-
rin sinematografik olması özelliği şiir türü için birinci derecede 
önem kazanmaktadır.” (3) “Şiir Defteri” programında sunulan 
bazı Tanpınar şiirlerinin uyarlanmasındaki aksamaların ana se-
bebi o şiirlerin sinematografik özelliklerinin zayıflığıdır.

“Geçmiş Zaman Elbiseleri” Hikâyesinden Yapılan 
Televizyon Filmi

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Abdullah Efendi’nin Rüya-
ları” (4) kitabında yer alan hikâyelerinden “Geçmiş Zaman El-
biseleri” (5) hikâyesi yine TRT televizyonu tarafından 1975 
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yılında yapılan “Beş Hikâye” projesi çerçevesinde filmleştiril-
miştir. Bu projede yönetmen Metin Erksan’ın beş ayrı edebiyat-
çımızdan seçtiği birer hikâye, bu kıymetli yönetmen tarafından 
televizyon filmi olarak uyarlanmıştır. Tanpınar’ın “Geçmiş Za-
man Elbiseleri” hikâyesini kısaca hatırlayalım. Bu hikâyede ken-
dini tesadüflerin eline bırakmış genç bir adamın bir gün içinde 
başından geçenler anlatılır. Hikâyede de adı anılmayan bu genç 
adamın filmde de adı zikredilmez. Genç adam Keti adlı Alman 
sevgilisiyle buluşacağı için heyecan duymaktadır. Buluşma saa-
tine kadar odasında kalmak isteyen kahramanımızı bir arkadaşı 
ısrarla dışarı çıkarır. Gece talihsizliklerle doludur. Kahramanımız 
Ankara Keçiören’deki bir bağ evinde içki içip kumar oynayarak 
geçirdiği saatlerin ardından karanlıkta tek başına yürürken kaza 
geçirir. Kaza sonrasında tanımadığı bir evde kendini bulur. Bu-
rada ruhi sıkıntılar içindeki genç bir kadın ve yaşlı bir adamla 
karşılaşır. Genç kadın geçmiş zaman elbiseleri giymektedir. Ba-
bası olarak takdim ettiği kişinin bu elbiselere düşkün olduğunu, 
bu sebeple bu elbiseleri kullandığını söylemektedir. Lakin kadı-
nın babası olarak söz ettiği adam, aslında kadının kocası oldu-
ğunu ve kadının ruh hastası olduğu için böyle davrandığını söy-
ler. Rüya ile gerçeğin iç içe geçtiği bu gecede her şahsın kendi 
gerçeği diğerleri için bir yalan halini alır. Kahramanımız ertesi 
sabah uyandığında hiçbir şey yerli yerinde değildir. Ne kadın ne 
adam ne eşyalar. Kahramanımız etkisinde kaldığı geçmiş zaman 
elbiseleri giyen kadının peşine düşer. Kadın sahiden yaşlı adamın 
kızı mıdır ya da eşi midir?

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın hikâye ve romanlarının atmos-
feri onun eserlerinin sinemaya uyarlanmasını zor kılar. Şiir gibi 
bir nesri olan, ayrıntı ustası Tanpınar’ın eserleri olsa olsa onu de-
rinlemesine kavrayabilecek yönetmenlerce ele alınıp filmleştiri-
lebilir. Bu manada Metin Erksan’ın vücuda getirdiği uyarlama 
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önemli bir aşama teşkil etmektedir. Herhangi bir yönetmenin 
elinde zayi olabilecek olan “Geçmiş Zaman Elbiseleri” metni 
Erksan’ın müthiş tecrübesiyle elli beş dakikalık bir filme dönüş-
müştür. Tanpınar’a göre kültür parçalanamaz bir bütündür. Yahya 
Kemal’in “imtidat” düşüncesi tabii olarak Tanpınar’a da sirayet 
etmiştir. Mekânın, zamanın, tarihin, kültürün “devam ederek de-
ğişmesi, değişerek devam etmesi” bu üç sanatkârın (Yahya Ke-
mal-Tanpınar-Erksan) da paylaştığı bir olgudur. Geçmiş zaman 
elbiseleri giyen kadın muhtemelen bir semboldür. Tanpınar’ın 
karakter yaratma zenginliğini sergileyen hikâyelerinden biri olan 
bu eserin sinemaya eli-yüzü düzgün bir şekilde aktarılması için 
Erksan, sinemadaki estetik birikimini mümkün olduğunca kul-
lanmıştır. Erksan’ın uyarladığı hikâyeye olan birebir sadakati; 
onun doğru olmayan bir anlatım yolu seçtiğine ve bu sebeple 
uyarlamasının sonucunun başarısız olduğuna dair savlara yol açsa 
da bu doğru değildir. Erksan eseri öylesine sahiplenmiştir ki; bu 
filmde kullanacağı müzikleri derlemiş, çekim senaryosunu hazır-
lamış ve filmi yönetmiştir. Erksan’ın ortaya koyduğu televizyon 
filmi; sinemasal anlatımın bütün imkanlarını deneyen, sinema-
tografik zenginliklerle dolu bir eserdir.

“Yaz Yağmuru” Hikâyesinden Uyarlanan Televizyon Filmi

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın filme alınan bir diğer hikâyesi 
de yazarın 1955 yılında yayımladığı ve içinde yedi hikâyesinin 
yer aldığı “Yaz Yağmuru” (6) adlı hikâyeler kitabının aynı adı ta-
şıyan ilk hikâyesi olan “Yaz Yağmuru”dur. Hikâyeyi şöyle bir ha-
tırlayalım: Filmde Boğaziçi’nde oturan köklü bir aileye mensup 
genç, güzel ve tuhaf bir kız olan Fatma ile orta yaşlı bir yazar olan 
Sabri’nin aralarında başlayan tutkulu ilişki anlatılır. Bir yaz yağ-
muru yağmaktadır ve genç bir kadın bu yağmur altında dolaş-
maktadır. Hayatı yorumlamayı hayatı yaşamaya tercih eden bir 
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kişi olan yazar Sabri Bey, evinin bahçesinde gördüğü bu genç ka-
dını evine davet eder. Genç kadına ıslanan elbisesini değiştirmesi 
için Antalya’daki ailesini ziyarete giden eşinin elbiselerinden bi-
rini verir. Bu genç kadın her türlü halleriyle Sabri Bey’i çok etki-
ler. Sabri Fatma’yı geçmişin büyülü güzelliklerinin içinden gelen 
bir kişilik olarak sevmektedir. İkili arasında ruhsal açıdan karma-
şık bir ilişki gelişse de sonuçta herkes kendi hayatına dönecektir.

Senaryosunu Tomris Giritlioğlu ile senarist Ümit Ünal’ın 
birlikte yazdıkları “Yaz Yağmuru” filmini, yönetmen Tomris 
Giritlioğlu 1993 yılında doksan beş dakikalık uzun metrajlı bir 
televizyon filmi olarak gerçekleştirir. Yönetmen; filmini uzun 
yıllar TRT’de birlikte çalıştığı ve Tanpınar’ın eserleri üzerinde 
birlikte düşler kurduğu yönetmen Okan Uysaler’e adar. Birçok 
eserinde hafıza, hatırlama meselesini deşen Tanpınar gibi bir ya-
zarla; mekânla, kostümle, tarihi dokuyla derdi olan Giritlioğlu 
gibi bir yönetmenin sentezinden ancak böyle bir film çıkabi-
lirdi. Giritlioğlu Erksan’ın yaptığının tersine- Tanpınar’ın met-
niyle oynamaktan ve o metni kendince yeniden kurgulamaktan 
çekinmemiştir. Bu manâda Giritlioğlu’nun “Yaz Yağmuru” için 
“bu benim tek kişisel filmimdir” açıklaması boşuna değildir. Yö-
netmen eleştirilere uğrasa da -bilinen bir edebi metni sinemacı 
olarak yeniden yaratma- çabasında başarılı olmuştur.

“Yaz Yağmuru”nun Tanpınar’ın “Emirgân’da Akşam Saatleri” 
hikâyesiyle bağı olduğu söylenir. Zaten Tanpınar’ın hikâyelerinin 
birbirine geçgili, benzerlikler içeren yapıları malumdur. Meselâ 
kadınlar hep erkek kahramanın hayalleri arasında duran bir başka 
hayal unsurudurlar adeta. Rüya ve hayal birlikteliğinin yarattığı 
metaforlar hikâyeleri gizemli kıldığı gibi bunları çeken yönet-
menlerin de canlandırmaya özen göstermelerini zorunlu kılar. 
Eserin erkek kahramanı Sabri’nin Tanpınar’la özdeşliğini akade-
misyen Handan İnci bir söyleşide şöyle belirtir: “Romanlarında 
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ve hikâyelerinde Tanpınar’ın ön plândaki erkek karaktere ken-
disinden çok şey yansıttığı bilinen bir durumdur. Bunlar çoğun-
lukla yazıyla uğraşan, varoluşsal sıkıntılar yaşayan, içe dönük, gü-
zelliklere düşkün, aşkı hayatın merkezi yapan kültürlü ve duyarlı 
erkeklerdir. Bu açıdan baktığımızda, evet, ‘Yaz Yağmuru’ndaki 
Sabri’nin de bu kategoriye girdiğini ve yazardan izler taşıdığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz.” (7) Yönetmen Tomris Giritlioğlu da 
filmdeki yazar Sabri’yi doğrudan Tanpınar olarak düşündüğün-
den Sabri’nin yaşadığı evin dekorlarının tasarımını Tanpınar’ın 
evindeki eşyaları örnek alarak yaptırmıştır. Yine yönetmenin 
seçtiği iyi oyuncu Ahmet Leventoğlu yazar Sabri rolünde fiziki 
açıdan çokça Tanpınar’dır. Tanpınar’ın sevdiği ve sık dinlediği 
Debussy müzikleri de filmin havasına gayet uygun düşmüştür. 
Yönetmen Giritlioğlu “Yaz Yağmuru” hikâyesinin Tanpınar’ın 
diğer eserleriyle bağlantılarını çözmüştür. Tanpınar’ın dert et-
tiği temel meseleleleri hissederek kendine özgü bir estetik içinde 
sunuşu bundandır. Yönetmen; Tanpınar’ın külliyatına olan ha-
kimiyetinden ötürü filmini yaratmada bütün müktesebatını ve 
enerjisini kullanarak olumlu sonuç almıştır.

Ahmet Hamdi Tanpınar-Sinema İlişkisi

Ahmet Hamdi Tanpınar yedinci sanata dair düşünceleri 
olan, kendi kuşağı içinde sinemayla oldukça ilgili sayılabilecek 
bir yazardır. Salâh Birsel “Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu” kitabında, 
Tanpınar’ın içinde bulunduğu bir gurubun Abdülhak Hamid’in 
“Eşber”inin filme alınıp alınamayacağını dört saat boyunca tar-
tıştıklarından bahseder. Zaten Tanpınar’ın çok film izlediği bili-
niyor. Birçok eserinin kahramanlarının sinemayla olan ülfeti de 
açıktır. Ama o da her yazar gibi eserinin filme alınırken değişme-
sinden endişe duyar. Turan Alptekin’in “Bir Kültür Bir İnsan” ki-
tabında aktardığı anekdot mühimdir: “Tanpınar şöyle diyordu; 
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‘Gizli Celse’ filme alınmış. Böylece kelimeye emanet edilen şey 
resme geçmiş. Eser çok güzel oynanmış fakat Sartre kaybolmuş. 
‘Kırmızı ve Siyah’ filme alınmış. Romanın bütün ana hatları mev-
cut fakat roman Stendhal değil. Demek sinema; roman ve tiyat-
royu aldığı zaman onu başka bir şey yapıyor.” (8)

Akademisyen Seval Şahin bir söyleşide Tanpınar ve eser-
lerindeki karakterlerin sinema ile ilişkisi üzerine şunları söyler: 
“Sinema, sanatta yapmaya çalıştığı rüyaya benzer bir büyülü at-
mosfer onun için. Tanpınar’ın eserlerinde bu büyülü atmosfer-
den ilk etkilenen ‘Bir Tren Yolculuğu’ hikâyesinin kahramanı 
Zeynep ve ağabeyi olur. O kadar çok etkilenirler ki Hollywood’a 
gidip orada oyunculuk yapmak için kaçmayı bile denerler, fakat 
başarısız olurlar. ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Hayri İrdal’ın 
karısı Pakize ve kız kardeşleri de sinemadan çok etkilenir. Hayri 
İrdal’ın ikinci karısı Pakize’nin hayatta en çok sevdiği şey sine-
madır. Kendisini ve etrafındaki insanları seyrettiği filmlerden 
gören, hayatını bu filmlerdeki gibi yaşayan bu kadın için İrdal, 
‘Hangi zemberek bozulmuştu ki böyle durmadan sürükleniyor 
ve orada kalıyordu? Acaba can sıkıntısı mı onu zaman zaman 
böyle çocuk yapıyordu?’ diye düşünür. Yoksulluk içinde iki ço-
cukla, arada onaltı yaş fark bulunan böyle bir insanla evlendik-
ten sonra sinemadaki hayatı evinde yaşaması ve kocasını Napol-
yon, kendisini Josephine’in yerine koyması -bu daha sonra başka 
sinema kahramanlarıyla yer değiştirecektir- onun kendi dünya-
sında oynadığı bir oyundur. Öyle ki bu noktada İrdal ona Na-
polyon olmadığını anlatmaya çalıştığında, ‘Kendini unuttura-
caksın’ demesi anlamlıdır. Yani yaptıklarının farkındadır ama bu 
oyunu oynamaya, üstelik de oynatmaya devam etmek ister.” (9)

Rüya şiirinden rüya sinemasına salınan Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın “Sahnenin Dışındakiler” romanının karakterle-
rinin çoğu oyuncudur. Üstelik Tanpınar bu eserinin sinema 
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senaryosunu da “İki Ateş Arasında” başlığı altında yazmıştır. Se-
naryosunun baş kısmına eserini filme çekecek olan muhayyel yö-
netmene hitaben koyduğu notlar, yazarın sinema konusunu ne 
kadar önemsediğini gösterir. Bu senaryo çalışması aynı zamanda 
Tanpınar’ın kendi eserlerini peliküle yansımış olarak görmek is-
tediğinin de bir göstergesidir. Biz bu bildirimizde Tanpınar’dan 
yapılmış nadir sinema uyarlamalarına kuşbakışı değindik. Onun 
edebi eserlerinin tam olarak anlaşılması nasıl zaman aldıysa film-
leştirilmeyi bekleyen diğer eserlerinin de sinemaya uyarlanması 
daha çok zaman alabilir.

Son olarak şu notlarımızı ekleyerek bildirimizi tamamla-
yabiliriz. Tanpınar hakkındaki ilk belgesel filmi Mesut Uçakan 
1986 yılında TRT için çekmiştir. Filmin senaryosunu Beşir Ayva-
zoğlu yazmıştır. Altmış dakikalık bu belgeselde Tanpınar’ı aktör 
Selim Naşit Özcan canlandırmıştır. Ayrıca Tanpınar’ın “Huzur” 
romanı Kenan Işık tarafından sahneye uyarlanmış ve sahnelen-
miştir. “Yaz Yağmuru”nun radyo tiyatrosu uygulaması da Zihni 
Küçümen tarafından hayata geçirilmiştir. Avni Özgürel’in “Port-
reler Galerisi” adlı televizyon belgeselinde, Ahmet Hamdi Tan-
pınar da bir bölümün portresi olmuştur.
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TanPınar’ın MeTİnlerİ TÜrk 
SİneMaSına neden uYarlanMadı?

Mesut Bostan* 1

Ben biraz dünkü tartışmalardan bağlantı kurarak sunumumu 
yapmak istiyorum. Dün Mahmut Hakkı Akın’ın Tanpınar’ın 
şehirli muhafazakarlığı ile taşra muhafazakarlığı arasında ay-
rım yaparken arada söyleyip geçtiği bir durum vardı. Tanpı-
nar klasik Türk müziğine çok atıf yapar, türkülere de atıf ya-
par, ama onun asıl olarak ilham kaynağı klasik Türk müziğidir. 
Tanpınar’ın romanlarına hissiyatını veren o müziktir. Bugün 
de sunumlardan birinde Mahur Beste’den yola çıkarak bu ko-
nuya değinildi mesela. Mahur Beste çok temel bir zihinsel me-
kanizma ve anlatıdır Tanpınar romanlarında ve bunun kaynağı 
klasik Türk müziğidir. Türkülere geldiğimizde Anadolu’ya yö-
nelik bir tür sempatinin göstergesi olarak Tanpınar romanla-
rında yer aldıklarını görürüz. Yani Tanpınar, Mahmut Hakkı 
Akın’ın da söylediklerine atıfla denebilir ki tam olarak bir Türkü 
insanı değildir. Türküler romanlarında önemli de bir yer tutar, 

* Dr. Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi.
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Anadolu insanıyla, daha geniş manada halkla ilişki kurma an-
lamında. Ve şunu da söyleyen Tanpınar’dır: “Anadolu’nun ro-
manını yazmak isteyenler ona mutlaka türkülerden gitmelidir-
ler”. Ama Tanpınar’ın romanlarına baktığımızda türkülerin o 
kadar da merkezi olmadığını görürüz. Dolayısıyla Tanpınar’ın 
Anadolu’nun romanından çok İstanbul’un romanını yazdığı 
söylenebilir ve bu romanların ana ilham kaynağı klasik Türk 
müziğidir.

Şimdi Tanpınar’ın İstanbul’un romanını yazması onun 
Türk sinemasıyla ilişkisine dair ne söyler? Öncelikle Türk sine-
masının halkla yani geniş toplum kesimleriyle yoğun ve sıcak 
bir ilişki kurduğunu ve aslında tam olarak bu ilişkiden kaynak-
landığını göz önünde bulundurmamız lazım. Tanpınar ise im-
paratorluktan cumhuriyete intikal eden şehirli ve hassaten İs-
tanbullu bir seçkin zümresinin romanını yazmıştır. Dolayısıyla 
onun halkla irtibatı Türk sinemasının halkla irtibatıyla aynı fre-
kansta bir yoğunluk ve sıcaklık içermez. Bu noktada Tanpınar’a 
değil ama onun ustası olan Yahya Kemal’e dair bir anekdot üze-
rinden bu irtibatı düşünebiliriz. Tanpınar (1995), Yahya Kemal 
hakkındaki bu anekdotu şöyle anlatır:

Matbaada galiba musahhihlik yapan bir Mevlevi vardı. Şarkın 
tanzimini o kadar iyi bildiği o veli çehrelerinden biri. Yahya Kemal, 
bütün vahdet felsefesiyle zengin sandığı bu adama, onun efendice ve 
daima bir yığın tasavvuru imkânsız sırra sahip görünen sessizliğine, 
asırlık ocaktan gelmiş terbiyesine ve çelebiliğine hayrandı. Bize sık sık 
ondan bahsederek “İşte Şarkın kemal zirvesi bu tiptir” derdi. Sonra-
dan bu adam için şu fıkrayı anlattı: Bir gün Beyazıt Camiine uğra-
mıştım. Bizim Mevlevi vaaz ediyordu. Kendi kendime, işte, dedim, 
onu konuşurken yakaladım. Kim bilir ne güzel şeyler söyliyecek… Ve 
bu ümitle yaklaştım. Adam koyu Üsküp ağızıyla konuşuyordu. İlk işit-
tiğim cümle, “Roman okuyorlar, sakın okumayınız. Dininizden olur-
sunuz…” cümlesi oldu. (s. 33)
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Şimdi bu anekdotun bir benzerini Tanpınar için de tahay-
yül edebiliriz. Beş Şehir mesela özellikle bu bağlamda özellikle 
düşünülebilir. Dünkü sunumlardan birinin başlığı “Tanpınar’ın 
Beş Şehir’inde Anlattığı Tek Köy”dü ve Erzurum’un Cinis kö-
yünden bahsediyordu. Aslında belki bu başlığı “Tanpınar me-
tinlerindeki tek köy” olarak genelleştirerek düzeltmek gereke-
bilir. Yani Huzur’da Mümtaz’ın İzmir’in işgali sonrası şehirden 
kaçan muhacirler arasında ilk aşkı olarak tarif edilen köylü kızı 
dışında köylü karakter yok gibidir. O kız da isimsiz, ergen cin-
selliğinin arzu nesnesi şeklinde betimlenir. Bunun dışında köy 
denince Tanpınar romanlarında sadece Boğaz köyleri akla gelir. 
Cinis köyü bu açıdan istisnaidir. Bu köyde Tanpınar’ın karşılaş-
tığı köylüler de öyle. Tanpınar (2019) bunlardan birini şu ifa-
delerle tanıtır: “düveninde arslanların çektiği arabasında bir Se-
miramis gibi kurulmuş on iki, on üç yaşlarında bir küçük kız” 
(s. 59). Bir diğerini ise şöyle anlatır: “Dinç, kır sakallı, gür kaşlı, 
uzun boylu bir ihtiyar. Seksen yaşında imiş. Hala bir toprak tan-
rısı gibi sağlamdı” (s. 60). Bu iki kişinin de konuşmalarını Tan-
pınar bize vermez. Zaten kızla konuşmamıştır da. Burada da 
Yahya Kemal’in yaptığına benzer bir idealleştirme söz konusu. 
Yahya Kemal bir şekilde yaptığının farkında ve bunu bir latifeye 
dönüştürebiliyor. Benzer bir şeyi Tanpınar için söylemek müm-
kün değil. Mesela yine Beş Şehir’in yeni baskısı için yazdığı ön-
sözde şöyle der Tanpınar (2019):

Hiç unutmam: Uludağ’da bir sabah saatinde, dinlediğim çoban 
kavalına birbirini çağıran koyun ve kuzu seslerinin sarıldığını gördü-
ğüm anda, gözlerimden sanki bir perde sıyrılmıştır. Türk şiirinin ve 
Türk musikisinin bir gurbet macerası olduğunu bilirdim, fakat bu-
nun hayatımızın bu tarafına sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilmezdim. 
Manzara hakikaten güzel ve dokunaklıydı, beş on dakika bir sanat 
eseri gibi seyrettim. (s. 10)
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Anadolu Tanpınar için pastoral bir manzaradır ve Tanpınar 
onu Batılı bir imgelem içinde bir sanat eseri gibi seyreder. Ana-
dolu insanı da estetize edilmiş bu manzaranın sessiz güzellikle-
rinden biridir. Bu noktada insanın aklına Yahya Kemal’in haya-
lindeki dervişin gerçekliğiyle karşılaşmasına benzer karşılaşma 
sahneleri geliyor. Tanpınar’ın Semiramis’e benzettiği köylü kızı 
ya da “toprak tanrısı gibi sağlamdı” dediği köylü ihtiyar konuşsa 
ne söyler? Ya da sanat eseri gibi seyrettiği Uludağ manzarasına 
kavalıyla fon müziği teşkil eden çoban Tanpınar’ın düşüncele-
rini öğrense ne hisseder? Bu soruların cevabı ya da cevap oluş-
turabilecek bir ipucu Tanpınar metinlerinde yoktur.

Türk sineması Yeşilçam döneminde Anadolu insanını olduğu 
kadar İstanbullu yoksulların da hikayesini anlatmıştır. Tanpınar 
için İstanbul’un romanını yazdı dedik. Peki bu romanlarda şehirli 
yoksullar nasıl temsil edilir? Bu temsilin bir örneğini Huzur’da 
(2010) buluruz. Mümtaz girdiği bütün o buhranlar içerisinde 
bir gün yolda yürürken bir hamal ile burun buruna gelir. Hamalı 
önce “Puget’in Cariatide’lerine” (s. 338) benzetir. Sonra bu ben-
zetmeyi hatalı bulur, mimarın taşıyıcı devleri ile hamal arasın-
daki kapanmaz ayrımı ortaya koyar:

Onlar gerilmiş adalenin, bütün vücuttan akan kudretin ifade-
sidirler. Bu biçare ise sırtındaki yük tarafından yutulmuş! (s. 339)

Bu noktada Tanpınar halkı tasvir ederken giriştiği estetikleş-
tirme ameliyesine dair bir bilinç ortaya koyduğu görülür. Aklına 
gelen ilk imgeyi dağıttıktan sonra hamalı tarihsel bağlam içeri-
sinde düşünmeye çalışır Mümtaz ve dolayısıyla Tanpınar’ın ken-
disi. Bir dönem hamalların sırtlarında eşya taşımalarının yasak-
landığını hatırlar. Ama bu “iyi niyetli kanun” İstanbul’u birkaç 
gün “allak bullak” ettikten, çekçek arabalarının ortaya çıkmasına 
ve “taşıma denen şeyin güçleşmesine” (s. 339) sebep olduktan 
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sonra her şey eski haline döner. Tanpınar, böylelikle Mümtaz’ın 
dilinden hamalı kaderci bir sosyoloji içerisinden resmeder. Ha-
malı çıkışsız bir sosyal çerçeveye oturttuktan sonra Tanpınar daha 
yakın bir bakışın gerekliliğini hisseder ama bunun için kendini 
donanımlı hissetmez. Bu yetersizliği yine Mümtaz’ın ağzından 
hamala dair söylenmiş şu sözlerle ifade eder:

Acaba kimdi? Nasıl yaşar, ne düşünürdü? Evli miydi, çocukları 
var mıydı? Birkaç saat evvel Bitpazarı’nda gördüğü eşyaların, o ucuz 
tulumların, eski fistanların bolluğu bu gibiler içindi. Hayatlarını hiç-
bir zaman öğrenemeyeceği insanlardı bunlar. Ara sıra gazetelerde, bü-
yük, ciddi münakaşaların, hayatın çiçeği zannedilen artist resimleri-
nin, emrivakili dünya havadislerinin arasında iki üç satırlık bir fıkra, 
bir cinayet veya ani ölüm haberi çıkar, o zaman, gözümüzün önünde 
yaşadıkları halde yine bizim için gölgede kalan bu insanların hayatı, 
üzerinden bir tabancanın, bir hançer veya Bursa bıçağının kısa pa-
rıltısı geçtiği veya bir ev çöküntüsünün altında kaldıkları için, bir sa-
niye aydınlanır, sonra yine unutulurdu. (ss. 339-340)

Tanpınar’ın hamalı İstanbulludur. Yani aslında onun sürekli 
gördüğü biridir. Tanpınar romanlarında şehirli yoksulların başka 
görünümleri de mevcut. Bununla birlikte Mümtaz karakteri üze-
rinden dile getirdiği bilgisizlik bir yerde Tanpınar romanlarının 
asıl bilgi alanını da gösteriyor. Daha çok Mümtaz gibilerin ro-
manıdır Tanpınar romanları. Oysa Türk sineması özellikle Ye-
şilçam döneminden itibaren Anadolu insanının sineması olarak 
temayüz etmiştir. 1945’e kadar sinema daha çok büyük şehir-
lerde orta sınıf seyircinin devam ettiği bir kültürel aktivite iken 
bu tarihten sonra yavaş yavaş Türkiye’de o dönem yaşanan kül-
türel genişlemeyle ya da başka bir tabirle liberalleşmeyle birlikte 
sinema Anadolu’ya ve geniş toplum kesimlerine yayılıyor. Aynı 
zamanda Anadolu da İstanbul’a akmaya başlıyor bu dönemde. 
1950 sonrası, 1960’larda, 1970’lerde giderek hızlanan bir göç 
olgusu var. Bu göç olgusu Türk sinemasının sosyal enerjisini 
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oluşturuyor, yani hem insan kaynağını ve hikayelerini oluşturu-
yor, hem seyircisini oluşturup yapısını belirliyor. Yani tam ola-
rak Tanpınar’ın hamalının hikayesini anlatmıyor olabilir Türk 
sineması ama bir hamalın hikayesini anlatabiliyor. Gurbet Kuş-
ları (1964) filminde taşradan İstanbul’a gelip arada hamallık da 
yapan bir karakter vardır mesela. Hızla toplumda yükselir bu ka-
rakter. Toplumsal karşılığı tartışılabilir ama söz konusu karakter 
bir manada yıkılmış imparatorluğun ağırlığı altında ezilmiş bir 
toplumun sembolü olarak değerlendirilebilecek olan Tanpınar’ın 
hamalından çok farklı bir toplum tahayyülü yansıtır. Gurbet Kuş-
ları’ndaki genel anlatıdan da farklıdır bu karakter. Muhtemelen 
senaryoya Orhan Kemal’in katkısıdır. Filmin genel bakış açısı bir 
yerde Tanpınar’ınkiyle örtüşürken bu karakter Türk sinemasının 
ana akımıyla daha uyumlu olacak şekilde hem filmden hem de 
Tanpınar metinlerinin genel anlatısından ayrışır.

Buradan bakınca Tanpınar metinleri ile Yeşilçam döneminde 
gelişen sinema arasında genel bir hissiyat uyuşmazlığı olduğu dü-
şünülebilir. Ancak diğer yandan Tanpınar ve Türk sineması bir-
likte de düşünülen kültürel olgular. En azından son 20-30 yılda 
ikisi de geçmiştekinden farklı biçimde tekrar gündeme geliyor. 
Kültür konusuna duyarlı bir sosyal bilimcinin de ifade ettiği gibi 
Türkiye’de Ahmet Hamdi Tanpınar’ın aydın kamusunda meşru 
bir konu haline gelişi ile Türk sinemasının meşru bir konu ha-
line gelişi aynı sürecin sonuçları olarak ortaya çıkıyor (Kahra-
man, 2007). Bu süreç de temelde Türkiye’deki meselelere geç-
miş dönemdeki ekonomi merkezli açıklamalardan farklı olarak 
kültür merkezli bir bakış açısının yaygınlaşması şeklinde teba-
rüz ediyor. Dolayısıyla en azından kağıt üzerinde Tanpınar ro-
manlarının, hikayelerinin ve senaryolarının Türk sineması için 
uygun bir kaynak olabileceği fikri akla geliyor.
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Belki bu noktada kültürel meşruiyet konusunu açmak ge-
rekebilir. Bugün Tanpınar hakkında konuşmak kültürel açıdan 
meşru bir eylem. Sadece aydın kamuoyunun belirli bir cenahına 
has bir durum da değil bu. Tanpınar hakkında konuşmak en-
telektüel statü göstergesi bir yerde. Ama mesela Kerime Nadir 
hakkında konuşmak öyle değil. Hala değil. En azından eleşti-
rel tonu belirgin olmayacak şekilde konuşmak değil. Tanpınar 
hakkında da bir dönem konuşmak belirli rezervleri koyma-
dan mümkün değildi. Bu konu bir şekilde geçmiş sunumlarda 
da tartışıldı. Bugün için konuştuğumuzda Tanpınar’ın kanona 
dahil olduğunu, hatta dahil olmak ne kelime kanonun merke-
zini oluşturduğu söylenebilir. Türk sineması da Tanpınar’ınkine 
benzer bir süreç geçirdi ve kültürel açıdan mutenalaştırıldı. Bu-
gün Türk sineması da, özellikle Yeşilçam dönemi filmleri, bir ka-
non dahilinde hakkında konuşulması meşru konulardan biri ha-
line geldi. Ama bu her zaman böyle değildi. İsmet Özel (1995), 
Waldo Sen Neden Burada Değilsin’de 1960’lı yıllarda bir taşra 
şehrinde polis memuru çocuğu olmanın sağladığı sahte soylu-
luk duygusunu anlatırken bu duygunun dayanaklarından biri-
nin hiç yerli film izlememek olduğunu söyler (s. 23). Benzer şe-
kilde Türkiye’de bir üniversite bünyesinde film merkezi kuran, 
sinema üzerine dersler veren ve sinema alanında hâkim konum-
lar elde eden birçok kişiyi etkileyen bir sinefil kendisiyle yapılan 
nehir söyleşide gençliğinde Türk filmlerine sadece yazları yazlık 
sinemada başka film olmadığı zamanlarda dalga geçmek gittik-
lerini söyler (Alam, 2017, s. 39). Nehir söyleşi kitabının adı Si-
nemayı Seven Adam. Dolayısıyla insanın aklına geliyor tabii. Si-
nemayı seven adam Türk sinemasını neden sevmedi? Bu soru 
Tanpınar için de sorulabilir.

Yeşilçam döneminde aydınların Türk sinemasına karşı belir-
gin bir olumsuz tavrı var. Tanpınar da bundan münezzeh değil. 
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Tanpınar’ın günlüklerinde ve yazılarında çeşitli vesilelerle film-
lere atıf yaptığı, filmler hakkında değerlendirmelerde bulunduğu 
vakidir. Bir edebiyatçı için fazlasıyla ilgilidir sinemayla Tanpınar. 
Ama değerlendirdiği onlarca filmden biri bile Türk filmi değil-
dir. Sanki Tanpınar Türkiye’de film çekilmeyen paralel bir ev-
rende yaşamış gibidir. İşin daha da garibi Tanpınar’ın senaryo 
çalışmalarının olmasıdır (İnci, 2017). Yani bir şekilde sinema ala-
nında çalışmanın yollarını aramasıdır. Türk sinemasına yönelik 
yazılarındaki kayıtsızlığını bilinçli bir tutum olarak düşünmek 
mümkündür bu yüzden. Türk sinemasının Tanpınar’ın yaşadığı 
dönemde aydınlar tarafından algılanışıyla ilgilidir bu da muh-
temelen. Sinema alanının, bu alanda çalışanların Tanpınar’a yö-
nelik ilgisizliğinde bir karşılıklılık olduğunu düşünmek mantıklı 
olabilir. Kemal Tahir mesela Türk sinemasına her zaman sıcak 
yaklaşmış sinemacılarla içli dışlı olmuş biridir. Klasik aydın tav-
rını Kemal Tahir’de görmeyiz. Tanpınar ise edebiyat alanı içeri-
sindeki kırılgan konumu sebebiyle muhtemelen alanın kültürel 
yargılarına daha uyumlu bir profil çizer.

Tanpınar’ın sinemaya karşı bilinçli kayıtsızlığı bir ölçüde si-
nemanın Tanpınar metinlerine karşı kayıtsızlığını açıklayabilir 
görünüyor. Özellikle ana akım sinema pratiği açısından bakıldı-
ğında edebiyatçı ve üniversite hocası Tanpınar personasıyla bu 
pratiğin yan yana gelmesi çok muhtemel görünmüyor. Ama bu-
nun ötesinde sinemada edebiyat uyarlamaları dolayımında “nite-
likli sinema” söz konusu olduğunda da Tanpınar metinleri akla 
gelmiyor. İşin aslı akla geliyor. Ama sadece Metin Erksan’ın ak-
lına geliyor. Tanpınar metinleri Türk sinemasına neden uyarlan-
madı sorusuna yanıt arıyoruz ama aslında iki uyarlama mevcut. 
İkisi de hikayeden uyarlama. Bunlardan ilki Erksan’ın TRT için 
hazırladığı beş hikâye uyarlamasından biri olan Eski Zaman El-
biseleri (1975). Erksan’ın yaptığı uyarlamalar o dönem edebiyat 
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ve sinema camiasında geniş bir tartışmaya yol açıyor. Aslında bu 
tartışma yakın bir döneme kadar Tanpınar uyarlaması yapılma-
sının önündeki engelleri ortaya koyuyor. Bu tartışmada mizah 
yönüyle öne çıkan bir hikayeci gayet ciddi bir şekilde “Ben bü-
tün yasaklamalara karşıyım. Ancak Metin Erksan’ın yaptığı film-
lerin televizyonda gösterilmesine de karşıyım.” (“TRT’nin ‘Beş 
Öykü’ Dizisine Koyduğu Sansürün Tepkileri”, 1976, s. 6) diye-
bilmiştir. Bu tavrını da Erksan’ın uyarlama için “yanlış” hikaye-
leri seçmesine dayandırır. Bir başka hikayeci de o dönem yöne-
tici olduğu yazar sendikası adına daha yasak kararı öncesinde 
seçilen hikâyelerdeki içeriğin topluma “olumlu yönde iletilecek 
hiçbir mesajı” (Akt. Kirisci, 2015) olmadığı için protesto etmeyi 
düşündüklerini açıklar. Tanpınar’la birlikte yasaklanan filmler-
den birinin hikayesinin ait olduğu Sabahattin Ali’nin ismini bu 
kapsamdan ayrı tutar. Dolayısıyla iki hikayecinin de açık sözlü 
bir şekilde varlığını ortaya koyduğu bir meşru edebiyat seçkisi 
yani bir kanon söz konusudur. Politik söylemi ve siyasi angaj-
manı temel alan bu kanonda açık ki Tanpınar metinlerine yer 
yoktur. Tanpınar dönemin hâkim edebi anlayışına göre “yanlış” 
bir edebiyatçıdır.

Diğer yandan Tanpınar’ın meşru bir edebi değer haline ge-
lişi 1990’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Bu dönemde siyasi ve sosyal 
meseleler geçmiştekinden farklı şekilde kültür merkezli yorum-
lanmaya başlar. Bu süreçte Tanpınar metinleri ilgi görmeye baş-
lar ve bir başka Tanpınar uyarlaması söz konusu olur. Bu uyarla-
manın yönetmeni Tanpınar hikayesini senaryoya dönüştürmek 
için dönemin en öne çıkan romancısına başvurur. Bu romancı 
aynı dönemde kendi yazdığı bir senaryoyla da Türk sinemasında 
yer bulmuştur. Bu iki filmin öncesinde de ikinci filmin yönet-
meninin gerçekleştirdiği Anayurt Oteli (1987) uyarlaması döne-
min edebiyat uyarlamalarının ufkunu ortaya koyar. Bir şekilde 



6 0  Y ı l  S o n r a  B u r S a’ d a  Ta n p ı n a r  Z a m a n ı

592

bireyin sinemasını yapmak gündeme girmiştir. Tanpınar da bu 
bağlamda akla gelen bir romancı olur. Bu dönemde Tanpınar 
ile Türk sinemasının birlikte düşünülmesi yine dönemin öne çı-
kan romancısı sayesindedir. Yeşilçam sinemasının aydınların uf-
kuna girişi bu dönemde çok ses getiren Kara Kitap’taki Yeşilçam 
göndermeleriyle eşzamanlıdır. Tanpınar’a yönelik sinema bağ-
lamındaki ilgi ise Yeşilçam sineması ile 1990 sonrası gelişecek 
olan yeni sinema arasında geçiş dönemiyle sınırlı kalmış görün-
mektedir. Bu dönemde yapılan Yaz Yağmuru (1993) adlı 
filmden sonra Tanpınar uyarlaması fikri bir şekilde gündemde 
kalsa da ortaya başka bir ürün çıkmaz. Bu genel ve belirli bir dö-
nemle sınırlı ilginin istisnası ve daha erken bir örnek olarak Se-
lim İleri’nin senaryosuna katkıda bulunduğu Kırık Bir Aşk Hi-
kayesi (1981) filmi zikredilebilir. Bu filmde “eskiyi toptan inkâr 
ettiğimizden herhalde yeniyi de sindiremiyoruz” diyen karak-
terde Tanpınar etkisini gözlemlemek mümkündür.

Şimdi Tanpınar metinlerinin uyarlanması konusunu yukarı-
daki örnekler ışığında daha geniş bir bağlamda tekrar düşünmek 
gerekiyor. Filmi geriye sardığımızda Türk sinemasında edebiyat 
uyarlaması konusunun Yeşilçam döneminin başından itibaren 
önemli bir gündem maddesi teşkil ettiğini görüyoruz. Yeşilçam 
öncesi dönemde sinema alanında tiyatrocuların ağırlığı söz ko-
nusu. Yeşilçam yapısını geliştirenler biraz da bunu tiyatrocuların 
hâkim olduğu yapıyı tasfiye ederek başarıyorlar. Bunun için de 
edebiyatı hem metin hem de insan kaynağı açısından yoğun bir 
şekilde kullanıyorlar. Sinema alanının bağımsızlaşmasında edebi-
yat bir değer alanı olarak da büyük rol oynuyor. Bir yandan po-
püler roman uyarlamaları üzerinden melodramatik bir sinema 
geliştirilirken bir yandan da daha nitelikli sayılan edebi eserle-
rin sinemaya uyarlanması gündeme geliyor. Özellikle bu bağ-
lamda 1960’lı yıllardan itibaren köy romancısı olarak nitelenen 
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yazarların metinleri ve bunlarla birlikte Yaşar Kemal metinleri 
gündeme geliyor. Doğrudan bir uyarlama gerçekleşmese de genel 
bir İnce Memet etkisi var dönemin “nitelikli edebiyat uyarlaması” 
yaklaşımı üzerinde. Bununla birlikte hem senaryolarıyla hem de 
eserlerinden yapılan uyarlamalarla Orhan Kemal Yeşilçam’la da 
en uyumlu romancı konumunda yer alıyor. Orhan Kemal’in me-
tinlerine baktığımızda göç eden köylüleri, daha doğrusu işçileşen 
köylüleri ve onlarla birlikte şehirli yoksulları anlattığını görürüz. 
Tanpınar’ın romanlarında çok da merkezde olmayan figürlerdir 
bunlar. Orhan Kemal metinlerinin Yeşilçam yapısının iki farklı 
eğilimi için de tercih edilen bir yazar olması genel Yeşilçam hi-
kayesiyle bu metinlerdeki sosyolojik imgelemin çakışmasından 
kaynaklanır. Bu aynı zamanda Tanpınar metinlerinin neden ter-
cih edilmediğinin de bir tarafını oluşturur. İşin diğer tarafı ise 
Tanpınar’ın aydın kamusu tarafından algılanışıyla ilgilidir. Me-
tin Erksan’ın gerçekleştirdiği uyarlama etrafında yaşanan tartışma 
nitelikli edebiyat uyarlamaları bağlamında da Tanpınar’ın “yan-
lış” bir yazar olarak yaftalandığını ortaya koyar.

Tanpınar’ın “doğru” bir yazar haline gelişi 1990’lı yıllar-
dan itibarendir. Bu dönem aynı zamanda Yeşilçam yapısının da 
ortadan kalktığı bir dönemdir. Sinemada “sosyal içerik” geri çe-
kilirken “bireyin sineması”nı yapmak söz konusu olmaya baş-
lar. Aslında sinemadaki bu yeni eğilim açısından da Tanpınar 
doğru bir isimdir. Mesela bu dönemin öncü filmlerinden biri 
olan A Ay’ı (1988) yapan Reha Erdem’in Tanpınar uyarlaması 
yapması mümkün görünüyor. Ama bu gerçekleşmiyor. Benzer 
şekilde Rüya (2016) filmini gerçekleştiren Derviş Zaim’in Tan-
pınar uyarlaması yapması beklenebilir. Ama Derviş Zaim sine-
ması için muhtemelen Tanpınar metinleri fazla klasik kaçıyor. 
Zaim’in Türk edebiyatıyla da ilişkisi güçlü. Buna rağmen doğ-
rudan bir Tanpınar uyarlaması gerçekleştirmedi bugüne dek. 
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Tanpınar uyarlamalarının belki de talihsizliği birey sineması ara-
yışının kısa sürmesinden kaynaklanıyor. “Sosyal içerik” geçmiş-
teki şekliyle geri çekilse de taşra filmleri şeklinde ulusal alegori-
lerle bir nevi geri dönüyor. Bireyin sineması yapmak yerine Bir 
Zamanlar Anadolu’da (2011) diyerek memleket hikayeleri an-
latmak yeğlenmeye başlıyor. Bu da bir yanıyla 1990 sonrası or-
taya çıkan yapıyla ve yeni sinema pratiğiyle ilgili. Yeşilçam yapısı 
ortadan kalkarken uluslararası fonlarla film yapmak söz konusu 
olmaya başlıyor. Yurtdışına açıklık yönetmenlerden Batılı seyir-
cinin ilgisini çekecek egzotik manzaralar resmetmeleri beklenti-
sini doğuruyor. Bu egzotik filmlere edebiyattan bir kaynak dev-
şirilmesi söz konusu olduğunda ise yerli yazarlar değil yabancı 
yazarlar tercih ediliyor. Tanpınar bu bağlamda yeteri kadar eg-
zotik bulunmadığı gibi yeteri kadar evrensel de bulunmuyor. Bu-
nunla birlikte Semih Kaplanoğlu taşradan şehre dönerek filmler 
yapmaya başladığında Tanpınar gündemine giriyor. Huzur ro-
manını çekmeye çalışan bir yönetmenin hikayesini çekmek is-
tediğini söylüyor. Belki Derviş Zaim için olduğu gibi onun için 
de Tanpınar fazla klasik kalıyor. Bu yüzden Tanpınar uyarla-
masını bir meta film olarak tasarlıyor. Yine de Türkiye’de bire-
yin sinemasını yapmak söz konusu olduğunda Tanpınar’ın hala 
önemli bir potansiyel taşıdığını söylemek gerekiyor. Belki de 
auteur yönetmenlerimizi ürküten klasik yanı bu uyarlamaların 
daha geniş kitlelere hitap etmesini de mümkün kılıyor. Bu bağ-
lamda son olarak Yücel Çakmaklı’nın hayatının son dönemle-
rine dek Tanpınar uyarlaması yapmaya niyet etmiş olduğu be-
lirtilebilir. Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nü çekmeyi düşünüyor 
kendisi. Ancak bir söyleşide seyircilerden gelen bu konuda ciddi 
olup olmadığına dair soru dönem itibariyle şartlar elverişli gö-
rünse de Çakmaklı’nın bu filmi çekme imkanını neden bula-
mamasının nedenini ortaya koyuyor. Çakmaklı bu soruya gayet 
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kendine güvenen bir şekilde çekebileceği karşılığını veriyor (Yü-
cel Çakmaklı ile Milli Sinema Üzerine, 2004). Geçmişte gerçek-
leştirdiği edebiyat uyarlamaları göz önünde bulundurulduğunda 
Çakmaklı’nın Tanpınar uyarlamasını gerçekleştirebilecek en iyi 
isimlerden biri olduğunu düşünmek mantıklıdır. Ancak yeni dö-
nemde Tanpınar ne kadar “doğru” bir edebiyatçı ise Çakmaklı 
da kendi sosyal çevresi için bile bir o kadar “yanlış” bir yönet-
mendir. Tanpınar uyarlaması yapılmasının, en azından bir çevre 
açısından, önündeki engellerden biri de budur.
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