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Bir İmzanın Peşinden, Şiir 
Hikâyeleri gibi dikkat çekici kitaplarıy-
la tanınan Haluk Oral, nihayet Bir Ro-
man Kahramanı Orhan Veli isimli kitap-
la çıkıverdi. Haluk Oral’ın bir fotoğraf 
karesinden, mektuptan, şiir parçasından, 
kartvizitten hareketle ilginç konulara te-
mas eden bir yazar olduğunu biliyoruz; 
öyle ki, aşağı yukarı on beş yıl boyunca 
incelediği arşiv malzemesi ve belgeler-
den derinlikli ve farklı bir Orhan Veli 
portresi çıkardığı görülüyor.

“Roman kahramanı” olarak nite-
lediği bu yeni Orhan Veli portresinin 
ana hatları şairin ailesi, yakın çevresi 
ve fotoğraflarına ışık tutuldukça ortaya 
çıkmıştır. Orhan Veli’nin bilinen arka-
daşlarının yanında ismi hiç duyulmayan 
yakın çevresine de temas ettiğini söyle-
yen Haluk Oral, şairinin yaşadığı hayat 
hikâyesinin eserlerine nasıl yansıdığını, 
bu etkileşimin ne gibi sonuçlar doğur-
duğunu da Bir Roman Kahramanı Or-
han Veli isimli eserinde ayrıntılı biçim-
de değerlendiriyor. 

Titiz ve sabırlı bir araştırmacı olan 
Haluk Oral, Bir Roman Kahramanı Or-
han Veli’de, şairinin hayat çizgisindeki 
bazı yanlış veya eksik bilinen yönlerini 
hayrete değer bir çalışmayla ortaya ko-
yuyor. Şairin doğum tarihinden tutunuz 
da ölüm sebebindeki yanlış algıya va-
rıncaya kadar tek tek sorguluyor ve bu 
yanlışları titiz bir şekilde tashih ediyor. 
Kardeşi Ali Adnan’ın şairin doğum ta-
rihini 1 Nisan 1330/13 Nisan 1914 ola-

rak kaydetmesinin yanlış olduğunu asıl 
tarihin 14 Nisan 1914’e denk geldiğini 
dile getiren Oral’a göre, ölüm sebebi de 
yanlışlıklar silsilesiyle doludur: Gazete-
lere “alkol zehirlenmesi” olarak geçen 
kayıtların yanlış olduğunu belgeleriyle 
değerlendiren Oral, savcılığın otopsi 
yaptırdığını ve şairin “iç kanamadan” 
vefat ettiğini belirtmektedir. 

Orhan Veli’nin bütün cephelerini 
aydınlatmaya çalışan Haluk Oral, bu 
önemli eserinde şairin çocukluk ve ilk 
gençlik dönemleri, Garip’in doğuşu sı-
rasında yaşadığı hadiseleri, Yahya Ke-
mal ile olan tuhaf ilişkisinden, büyük 
aşkı Nahit Hanım’dan, Yaprak dergisin-
den, Nasrettin Hoca’ya olan bağlılığın-
da çok dikkat çekici belgeler ışığında 
bahsetmektedir. 

Orhan Veli’nin “Efsane” şiirinde di-
van edebiyatıyla alay ettiğini, hatta Yah-
ya Kemal’in bu şiiri görünce “Siz biraz 
daha gayret ederseniz bizi de geçecek-
siniz” şeklindeki iltifatına “Aman efen-
dim biz bunu alay olsun diye yazıyoruz” 
diye cevap verdiği rivayetinin tamamen 
asılsız olduğunu vurgulayan Haluk 

Selçuk KAR AKILIÇ
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Oral’a göre, Yahya Kemal’le aralarında 
böyle bir konuşma dahi geçmemiştir. 
Orhan Veli’nin çeşitli zamanlarda yaz-
dığı yazılardan örnekler veren Oral, şa-
irin Yahya Kemal’e değer verdiğini ve 
önemsediğini yazmaktadır. 

Sıra dışı bir portre olduğu ilk ba-
kışta anlaşılan Bir Roman Kahramanı 
Orhan Veli’de Haluk Oral ayrıca şu ko-
nuları inceliyor:

Çocukluk, Lise ve Üniversite, Ti-
yatro, Ercümend Behzat Lav, Garip’in 
Doğuşu, Askerlik, Sabahattin Eyu-
boğlu, Tercüme Bürosu, Bella, Yahya 
Kemal ve Orhan Veli, Nâzım Hikmet, 
Bir Nasrettin Hoca Hikâyesi, Yaprak, 
Nahit Hanım, Fuat Ömer Keskinoğlu, 
Bir Mektup ve Meziyet Bölükbaşı’nın 
Esrarengiz Hikâyesi, Bir Arkadaşının 
Evinde Öğle Yemeği Yerken, Hastane 
Otopsi, Son Yaprak, Halim Şefik Güzel-
son, Adnan Veli, Bir Roman Kahramanı.

Haluk Oral, “Bir Roman Kahra-

manı” bölümde, şairin “Dünyalarının 
Dışında” ismiyle bir roman yazmaya 
başladığını ne var ki yarım kaldığından 
bahsetmektedir. 

Askerlik dönüşü “Bir Roman Kah-
ramanı” adıyla bir şiir kitabı yayımla-
mayı ve kitap kapağını da tasarladığını 
söyleyen Haluk Oral’a göre, “Orhan 
Veli yayımlanan şiir kitaplarından hiç-
birine “Bir Roman Kahramanı” adını 
vermedi, romanını da yazmadı. Ama bir 
şiiri bu adı aldı ve ölmeden bir buçuk yıl 
önce yazdığı bir hikâyesinde de ‘dün-
yalarının dışında’ kalmayı, bir iki cüm-
leyle fısıldayarak da olsa anlattı. Bana 
öyle geliyor ki, Orhan Veli ömrünün son 
iki yılında hâlâ yazamadığı romanını 
düşünüyordu. Hatta biraz daha ileri gi-
derek tıpkı şiirinde yazdığı gibi roman 
kahramanının mevzuunu yaşamaya ça-
lışıyordu. Orhan Veli, kendi yaşamından 
vazgeçmiş roman kahramanıyla özdeş-
leşmişti”. (s. 288)

2003 yılı Ekim başları. Kültür Üni-
versitesine Erzurum’dan yeni bir hoca 
geliyor. Halk edebiyatı derslerini o oku-
tacak. İsmi, meslektaşları arasında yıl-
dız gibi parlıyor. Hocanın Köroğlu Des-
tanı, Ercişli Emrah ve Selvi Hikâyesi ve 
Ağıtlar başta olmak üzere önemli eser-
leri var. Türkoloji sahasının önemli ho-
caları ile birlikte çalışmış. Muhan Hoca, 
alanla ilgilenen herkesin malumu. Hoca 
ile tanıştıktan hemen sonra, onun sami-
miyeti içinde eriyoruz. Günler ilerledik-
çe, sohbetini dinlemek bizde tiryakilik 
hâlini alıyor. Her sabah mutlaka 10-15 

İsa KOCAKAPL AN

Muhan Bali Yankısı

Haz. Bahtiyan Aslan, Muhan Bali’ye 
Mektuplar, Kesit Yayınları, İstanbul Ekim 

2015, 272 s.
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dakika Hoca’nın odasına gidip onu din-
lemeden derse girmiyoruz. Sonra öğle 
aralarında devam ediyor bu sohbetler. 
Karşımızda bir hazine duruyor. 

Uzun çalışma yılları boyunca pek 
çok kişi tanımıştı. O konularda da asla 
yazmadı. Yalnız Hoca bütün akademik 
hayatını verdiği ve hem kendisi hem 
de halk edebiyatı alanında çalışanlar 
için engin ve paha biçilmez bir kaynak 
olan ses derlemelerini bütünüyle Kültür 
Üniversitesine bıraktı. O kayıtlar şim-
di CD’lere aktarıldı ve araştırmacıların 
faydalanmasına açıldı. Ancak engin bi-
rikimini hatıra olarak kaleme almayışı, 
onun yakından tanıdığı devir ve isimler 
hakkında Hocada saklı bilgilerin gün 
ışığına çıkmasına imkân vermedi.

Derken…
Hocanın değerli evladı Ece Hanım 

geçtiğimiz yıl Hoca’ya gelen mektupları 
Prof. Dr. İskender Pala’ya getirdi. Bir-
kaç görüşme sonunda bu mektupların 
notlandırılması suretiyle yayınını değer-
li kardeşimiz Bahtiyar Aslan’ın yapa-
bileceği konusunda mutabık kalındı. O 
günden itibaren Bahtiyar Aslan’ın titiz 
ve istikrarlı çalışmasına hep tanıklık et-
tim. Ve niyahet Muhan Bali’ye Mektup-
lar1 kitabı elimize geçti.

Mektuplaşmanın ne güzel ve ne 
faydalı bir gelenek olduğunu kitaptaki 
mektupları okuyunca bir kere daha an-
ladım. “Uslub-ı beyan ayniyle insan” 
deyimi belki de en çok mektuplar için 
geçerlidir. Okuduğum her mektupta ya-
zarının yüzü ve ruhu ayan beyan ortada 
idi. Ve bu mektupların her biri, rahmetli 
Muhan Hoca’nın seslendiği dostların-
dan kendisine dönen yankılardı. Kitap-
taki 79 mektup, çeşitli zamanlara ait 79 
Muhan Bali yankısı… Bu mektuplarla 

1 Muhan Bali’ye Mektuplar (Haz.: Bahtiyar 
Aslan), Kesit Yayınları, İstanbul Ekim 2015, 
272 s.

birlikte tanıdığım hocaların hayalleri de 
gözlerimin önünde beliriyor. Mektupları 
okurken bir tayflar geçidi beni de içine 
alarak sürükleyip hatıralar ülkesine gö-
türüyor.

Kaplan Hoca’yı görüyorum, kalın 
gözlüklü, bazen mütebessim, ama çok-
lukla ciddi yüzü ile… Mektup yazmayı 
hayatının en zevkli ve en ciddi meş-
galesi hâline getiren Kaplan Hoca’nın 
kitapta 17 mektubu var. Türkoloji ala-
nında Kaplan Hoca ile bağlantısı olup 
da kendisinden mektup almayan kişi 
yok gibidir. Dostları, arkadaşları ve öğ-
rencileri ile sürekli mektuplaşan, onları 
unutmadığını, ortak meseleler üzerinde 
düşünmek ve çalışmak gerektiğini sü-
rekli mektupları ile hatırlatan bir bilim 
ve kültür adamı idi o. 

Kaplan Hoca öğrencisini de me-
zun ettikten sonra bir başına bırakmaz, 
onu mektuplarıyla en iyiye, en güzele 
yönlendirmeye çalışırdı. Kitaptaki ilk 
mektubu 25 Mart 1964 tarihli. Muhan 
Bali Erzurum Atatürk Üniversitesinde 2 
yıllık asistandır henüz. “Erzurum’da ve 
bütün Anadolu’da öyle derin, saf, zengin 
bir ruh var ki, o bir meydana çıksa bü-
tün Türkiye aydınlanacak.” (s.15) cüm-
lesi bu mektuptan. Ülkenin geleceğini, 
millî kültürün derinliklerinden beslen-
mesinde gören bütüncü bakışa sahip bir 
büyük Hoca’nın görüşüdür bu. Elimizde 
ne varsa kaybolmadan bir an önce ya-
zıya geçirmek. Kültür değerlerimizi za-
manın yok edici etkisinden kurtarmak. 
Batılı metotlara hâkim olmak, bilimsel 
araştırmalar ve yayınlar yapmak. Bu-
nun için öncelikle bir yabancı dili iyice 
öğrenmek, yurt dışında pekiştirmek ve 
gece gündüz demeden çalışmak… Mu-
han Bali’ye yazdıkları mektuplarda bu 
tavsiyeleri bıkıp usanmadan tekrarlar 
Kaplan Hoca. 

Öğrencisini bin kilometre uzaktan 
sürekli motive etmek. Doktorasının, 
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diğer bilimsel çalışmalarının ulaştığı 
noktayı sürekli sorgulamak. Mehmet 
Kaplan bunu sadece Muhan Hoca için 
yapmıyordu. Doktora yaptırdığı onlarca 
öğrencisini sürekli yeni alanlara yönlen-
diriyor, onların çalışma şevkini artıracak 
konular buluyor ve mektuplarla onlara 
bildiriyordu. Onun bu paylaşımcı ve sü-
rekli aydınlatıcı tarafı, Hoca’yı Türkolo-
ji alanında ekip çalışmasını başarabilen 
nadir şahsiyetlerden biri yapıyordu. Kö-
roğlu Destanı, Cenap Şahabettin’in Bü-
tün Şiirleri, 5 ciltlik Yeni Türk Edebiyatı 
Antolojisi, 2 ciltlik Devrin Yazarlarının 
Kalemiyle Milli Mücadele ve Gazi Mus-
tafa Kemal, 2 ciltlik Atatürk Devri Fi-
kir Hayatı, 2 ciltlik Atatürk Devri Türk 
Edebiyatı antolojileri hep bu ortak çalış-
manın ürünü idi.

Kaplan Hoca’nın 1 Haziran 1967 
tarihli mektubu Münih’ten yazılmış. 
1966 yılında eşi Behice Hanım’ı kaybe-
den Hoca, bu mektubunda ruhi bir dep-
resyon geçirdiğini ve önce Londra’ya 
daha sonra da baldızı Bedriye Atsız’ın 
bulunduğu Münih’e geldiğini yazdıktan 
sonra, sözü Münih Üniversitesindeki 
Türkoloji bölümüne getiriyor ve orada-
ki öğretim elemanlarının donanımlarını 
övüyor.

İçine yuvarlandığı büyük acı za-
manında bile öğrencisini ve mesleğini 
unutmayan bir Hoca. Köroğlu kitabının 
telif gelirinin Behçet Mahir’e verilmesi-
ni isteyen bir vefa örneği… Kitapta bu-
lunan 17 mektubun her biri değerini asla 
kaybetmeyecek derslerle dolu. 

Muhan Bali’nin Erzurum’da en 
yakın arkadaşı olarak değerlendirebile-
ceğimiz Turgut Günay (Yetik Ozan) da 
15 mektubuyla kitapta yer alıyor. Mu-
han Hocanın Amerika’da bulunduğu 
Mayıs 1972-Mayıs 1973 tarihleri ara-
sında, Türkiye’deki gözü kulağı Turgut 
Günay’dır. Evine telefon bağlatmaktan, 
faturalarını ödemeye; üniversite ve ban-

kalardaki yazışmaları sonuçlandırmak, 
döviz işlemlerini halletmek için bürok-
rasi ile boğuşmaya kadar bir yıl boyun-
ca Muhan Hoca’nın bütün müşkülle-
rini Turgut Günay halleder. Bu on beş 
mektupta biz Yetik Ozan’ın zeki eleş-
tirilerini, bürokrasinin hantallığını ve 
Hoca’nın Erzurum’daki çevresinin canlı 
yansımalarını buluruz. 

Behçet Necatigil’in üç mektu-
bu, hazırladığı Edebiyatımızda İsimler 
Sözlüğü için bazı istekleri ve kendisine 
gönderilen bilgi ve yayınlara teşekkür-
leri barındırıyor. Biraz mesafeli, ama 
kibar ve nazik bir İstanbul beyefendi-
sinin ruhu yansımış bu mektuplara… 
Necatigil, mahçup ve çekingen yüzü ile 
hayalinizde canlanıveriyor mektupları 
okudukça…

Ve Orhan Şaik Gökyay… Dört 
mektubu ile giriyor kitaba… Destursuz 
Bağa Girenler kitabındaki yazıları ile 
pek çok ilim ve edebiyat adamını terle-
ten Gökyay, burada mütehakkim çehre-
si ile yer alıyor. İşte 12.XI.1973 tarihli 
kısacık ilk mektubundan bazı cümleler:

“Sayın Muhan, 
Erzurum’da sizlerle tanışmak be-

nim için kazanç ve sevinç oldu. Lutfedip 
verdiğiniz değerli eserinizi, ayrılacağı-
mız akşam, lokalin vestiyerinde unutmu-
şum. Acaba oradan alıp göndermeniz 
mümkün olur mu? Umarım ki size büyük 
zahmet olmaz.” (s. 119). 

Gökyay’ın sonraki mektuplarında 
daha sıcak ve samimi cümleler yer al-
maya başlıyor. Hatta mülakat vermeyi 
sevmediği hâlde, Muhan Hoca’nın 9 
soruluk anketine uzunca cevaplar da 
veriyor. Muhan Hoca’nın bir dergide 
yayımlamak için istediği şiirlerini de 
gönderiyor. 

Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türk-
çesi Lügati yazarı Andreas Tietze yaz-
dığı dört mektubunda Muhan Hoca’dan 
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Türk Halk Edebiyatı hakkında kaynak 
bibliyografya ve yeni yayınlanan eser-
lerin künyelerini istiyor. Çok zarif bir 
üslubu, nefis bir Türkçesi var. Kapsamlı 
bir Türkoloji bibliyografyası hazırlıyor. 
Bu işin zamanının büyük bölümünü 
aldığını belirtiyor. Batılı bilim adam-
larının nasıl ciddiyetle çalıştıklarına 
ve Kaplan Hocanın bahsettiği özellik-
leri nasıl kişiliklerinde topladıklarına, 
Tietze’nin mektuplarını okurken bir 
kere daha şahit oluyorsunuz.

Hukukçu ve folklor araştırmacısı 
Cemil Cahit Güzelbey, Gaziantep folk-
lorunu ortaya çıkarmak için çalışıp didi-
nenlerden. Muhan Bali’ye altı mektubu 
var. Asıl mesleğinin yanında her gün 
kaybolan değerleri, verimleri zaptede-
bilmek için çırpınan bir halkiyat âşığı 
Güzelbey. Nasıl zorluklar içinde çalıştı-
ğı, topladıklarını yayınlatmak için nasıl 
uğraştığı mektuplarında görülüyor. Bir 
şehir bazen bir adamla ayağa kalkar… 
Güzelbey bunun örneklerinden ve Mu-
han Hoca’nın sesinin en halis yankıla-
rından…

Bürokrasinin ve bilimin sıcak yüzü 
Talat Halman on bir, Anadolu Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi Dekanı İnal Cem 
Aşkun on mektup yazmış Hoca’ya. 
Talat Halman ABD’de bile yardımcı 
olmaya çalışıyor ona. ABD’de kalma 
süresinin uzaması için çok uğraşıyor, 
ancak sonuç çıkmıyor. Sempozyum, 
kongre ve yayınlarla ilgili pek çok is-
teği oluyor Muhan Hoca’dan. İnal Cem 
Aşkun ise Hoca’yı Eskişehir’e kazan-
dırmaya çalışıyor. Mektuplarından İnal 
Cem Aşkun’un Muhan Hoca ile hay-
li yakın ve sırdaş olduğu anlaşılıyor. 
Akademya’nın boğuştuğu sorunlar, 
bürokratik engeller, çekişmeler iki sa-
mimi dostun söyleşmeleri arasında yer 
buluyor. 

Değerli folklor araştırmacısı Sabri 
Koz iki mektubuyla Muhan Hoca’dan 

hem yardım istiyor hem de gördüğü ilgi-
ye teşekkürler gönderiyor. Sabri Koz’un 
bu iki mektubunda Hoca’nın zarif ve 
yardım sever yönü vurgulanıyor.

Uğur İbrahimhakkıoğlu Muhan 
Hoca’nın 8 yaş küçüğü olmasına rağ-
men en samimi ve teklifsiz dostu olarak 
karşımıza çıkıyor. Yazdığı yedi mektu-
bun her biri derin bir muhabbet, dostluk 
ve latifeler barındırıyor.

***
Eserde mektup yazarlarının el 

yazıları da yer alıyor. Kitapta geçen 
isimlerle ilgili notlandırmalar titizlikle 
yapılmış. Kitabın sonunda bulunan Mu-
han Bali albümü siyah-beyaz yılların 
bir özeti gibi. Eseri bir solukta okudu-
ğumu söyleyebilirim. Bitirdikten sonra 
keşke dedim, mektuplu yıllar geride 
kalmasa idi. Her bayram dostlarımıza 
tebrik kartları gönderseydik. Kendimizi 
hüzünlü ya da sevinçli hissettiğimizde 
duygularımızı mektup yolu ile dostları-
mızla paylaşsaydık. Mektup yazsak ve 
haftalarca cevap bekleseydik. Bizim de 
geriye bırakacağımız mektuplarımız ol-
saydı…

Olabilir…
Eğer sosyal medyanın revişine 

kendimizi kaptırmazsak, arkadaş sa-
yılarımızı sınırlı tutarsak ve onlara 30 
saniyede ellerine ulaşacak teferruatlı 
mektuplar yazarsak, bizim de geriye 
bırakacağımız mektuplarımız olabilir… 
Bu iş bugün, eskisinden daha kolaydır. 
Yeniden mektup yazma ruhunu yakala-
yabilirsek, bu ruhu tekrar diriltebilirsek, 
geçmişten daha zengin bir mektup külli-
yatına sahip olabiliriz.

Bize bu duyguları yaşattıkları ve 
tayflar geçidi ile buluşturdukları için 
Bahtiyar Aslan’a, Kesit Yayınları’na, 
Keriman Bali ve Ece Bali Hanımlara 
ve yaşayan mektup sahiplerine sonsuz 
teşekkürler… Aramızdan ayrılanlara ise 
sonsuz rahmetler…
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Almanya’nın ünlü Şarkiyat ve Tür-
kiyat yayıncılarından biri olan Harras-
sowitz yayınevinin sürdürmekte olduğu 
önemli bir dizinin 13. cildi olarak okuy-
uculara sunulan kitap, hem geçmiş 
yüzyıllardaki hem de günümüzde-
ki yabancı dil ilişkileri bakımından 
değerlendirilmesi gereken bir yayındır. 
“Fremdsprachen in Geschichte und Ge-
genwart” başlığını taşıyan bu önemli 
dizinin yayın sorumluları Helmut Glück 
ile Konrad Schröder’dir. Türkiye’deki 
Türkoloji alanında en belli başlı büyük 
bir kitaplığa sahip olan Türk Dil Ku-
rumu kitaplığında bu yayın evinin il-
gililerce takip edilecek yüzlerce kitabı 
bulunmaktadır. Yüksek lisans ve dok-
tora konularını bulmakta sıkıntı çeken 
öğretim üyelerinin TDK kitaplığındaki 
değerli eserlerden yararlanmaları hem 
kendi ufuklarını genişletecek hem de 
yeni ve önemli konuların Türkiye’de 
işlenmesini sağlamış olacaklardır. 

Kitabın ön sözünü takip eden yazı 
Matthias Schulz’a aittir: “Sprache Un-
terwegs, Verstaendigung auf Reisen 
1500-1800” (s. 9-26). Yazar üç yüzyıllık 
bir süre içinde yolculuklar sırasında 
karşılaşılan dil örneklerini sergiliyor. 
Karşılıklı anlaşmanın sıkıntıları vee 
özelliklerini açıklıyor. Peter Bruns’un 
yazısı çevirmenlikle ilgili... (s. 27-40). 
Ancak; “Situtionen des Sprachkontakts 
in den Berichten deutscher Orient- und 
Asienreisender des l6.·und 17. Jahr-
hunderts” başlıklı yazıyı kaleme alan 
Mark Haeberlein’ın görüşleri Türk dili 
ve edebiyatı bakımından da göz önüne 
alınması gereken bir çalışma. 

Gerhard Diehl’in yazısı Alman 
gezi edebiyatına ait (s. 59-74). Martin 
Behr ise “Gott grüss die Kunst! Spra-
chliche Aspekte der Wanderbelvegun-
gen im frühen Buchdruckgewerbe” 
yazısında matbaa dünyasındaki dil 
özelliklerinin göçü üzerinde duruyor 
(s. 75- 98). Christine Ganslmayer, Bar-
bara Kaltz ve Helmut Glück’ün yazıları 
bizi fazla ilgilendirmiyor. Ama Kon-
rad Schröder “Der Iter Littrarius als 
sprachliche und kulturelle Grenzüber-
schreitung” başlıklı yazısında yabancı 
dil pedagojisi bakımından dış gezilerde 
karşılaşılan özellikleri inceliyor (s. 169-
183). Yararlanılması gereken bir yazı... 
Yerli Türkologlarımıza salık vereceğim 
ciddi bir kitap...

Sprachliche Aspekte des Reisens ın Mittelalter 
und Früher Neuzeit, Herausgegeben von 

Matthias Schulz, unter redattioneller Mitarbeit 
von Peter Hinkelmanns, Harrassowitz Verlag, 

Wiesbaden 2014, 184 s.

Nevzat GÖZ AYDIN

Fremdsprachen in Geschichte 
und Gegenwart



GÜNDEM

1 1 3Tü r k  D i l i 

“Her roman farklı gözlerle görü-
len hayatın, farklı kalemlerden yeniden 
yorumlanışı demektir.” Bizim edebiya-
tımızın ancak on dokuzuncu yüzyılın 
son çeyreği içinde tanıyabildiği roman, 
siyasi, sosyal ve kültürel tarihin izlerini 
taşıyan çok boyutlu bakılması gereken 
edebî bir türdür. Özellikle felsefe, sos-
yoloji, tarih hatta siyaset bilimi oku-
maları yaparak romanları çözümlemek 
eserlere farklı bir gözle bakabilmemizi 
sağlayacaktır. Selim Somuncu’nun Ro-
manda Bilgi İktidar İdeoloji adlı ese-
ri tam da bu soruna ışık tutuyor. Eylül 
2015’te Hece Yayınları’ndan çıkan eser 
modern Türk romanındaki bilgi-iktidar-
ideoloji kavramalarını sorguluyor.

Modernleşmeyle birlikte Türk kül-
türünde yer edinmiş, “benim düşünce 
dünyam yanlışsızdır, yalnız ben bilirim, 
benim iddialarım doğrudur” şeklinde 
kendini gösteren hegemonik söylemin 
Türk romanındaki izlerini sürüyor Se-
lim Somuncu. Türk edebiyatı tarihinde 
romanın bazı yazarların kalemiyle siya-
sal iktidarın elindeki önemli araçlardan 
birine döndüğünü söyleyen yazar çalış-
masını iki bölüme ayırmış. İlk bölüm-
de bilgi iktidar ve ideoloji kavramları-
nı tafsilatlı biçimde sunmuştur. İkinci 
bölümde siyasi iktidarların amaçları 
doğrultusunda hegemonik bir söylem 
içeren örnek metinler yine bilgi, iktidar 
ve ideoloji kavramları çerçevesinde çö-
zümlenmiştir.

İlk bölümde bilgi-iktidar-ideoloji 
kavramları sözcük kökenlerinde başla-
mak suretiyle Batı felsefesiyle ilişki ku-
rarak incelenmiştir. Çalışmanın kuram-
sal temellerini inşa eden bu kavramların 

edebiyatla ilişkisine de değinilmiştir. 
Örneğin ortak fikirlere sahip romancı-
ların ideolojik eğilimlerinden kaynak-
lanan klişelerin hegomonik söylemin 
önemli özelliklerinden biri olduğu, en 
titiz sanatçının bile ideolojik eğilimleri 
yansıttığı noktada bayağıdan, işitilen-
den, basmakalıptan kendini kurtarama-
dığı vurgulanmıştır. İlk bölümde sorgu-
lanan ve açıklığa kavuşturulan kavram-
lar “ve” bağlacıyla edebiyatla/romanla 
ilişkilendirilmiştir. Söz gelimi: Bilgi 
ve roman, edebiyat ve ideoloji, Mark-
sizm ve edebiyat, beğeni ve iyi edebi-
yat gibi. Çözümleme yapılmadan önce 
hegomonik söylemin temelinde yer alan 
kavramların derinlemesine tanıtılması 
ikinci bölümdeki çözümlemelerin daha 
kolay anlaşılması adına okuyucuya ze-
min hazırlamıştır.

İkinci bölümde yapılan söylem 
çözümlemeleri: “Metindeki bilgi hangi 

Semih DİRİ

Romanda Bilgi İktidar İdeoloji

Selim Somuncu, Romanda Bilgi İktidar 
İdeoloji, Hece Yayınları, Eylül 2015, Ankara.
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ideolojiye denk düşer?” “Diyaloglar-
da yazarın müdahalesi hangi boyutlar-
dadır?” “Karakterlerin diyaloglarında 
hangi ideolojinin izleri yer alır?” “Bu 
bilgiler hakikat ile yanılsama, ön yar-
gı ile nesnellik, realite ile ütopya, dinî 
inanç ile ideolojik bilinç arasında nere-
de durur?” sorularından hareketle met-
nin içindeki bilgi dönüşümlerini ya da 
yazarın metne müdahalesini inceleme 
biçiminde yapılmıştır. Çözümlemeler 
için Ahmet Mithat, Halide Edip, Yakup 
Kadri, Peyami Safa, Kemal Tahir ve 
Tarık Buğra’nın romanları seçilmiştir. 
Eleştirilere Hüseyin Rahmi de dâhil 
edilmiştir.

İlk çözümleme Ahmet Mithat ile 
ilgilidir. Eserleriyle kadın haklarını sa-
vunan ve Batı yaşam biçimini birçok 
yönüyle destekleyen Ahmet Mithat 
Efendi’nin diğer yandan bütün ilha-
mını pozitivist bilgi kuramından alan 
Osmanlı entelijansiyasının karşısında 
mevcut iktidarı ve II. Abdülhamit’i sa-
vunan aydınlardan biri olduğu vurgu-
lanmıştır. Buna karşın Ahmet Mithat 
Efendi, modernleşme için çaba sarf 
eden hem gazeteci hem ahlakçı hem  
teorisyen hem tarihçi olarak okuru bilgi 
ve ide sahibi kılma gayretinde önemli 
bir otorite, sağlam bir idealisttir.

Halide Edip’in Sinekli Bakkal ro-
manı kurulacak yeni rejimin din algısına 
yönelik ideolojik bir okuma ile çözüm-
lenmiştir. Yazarın Sinekli Bakkal’da mo-
dern Türkiye’nin muhtemel toplumsal 
yapısıyla uyumlu dinsel bir model sun-

maya çalıştığı, din ile modernleşmeyi iç 
içe işlediği ifade edilmiştir.

Yakup Kadri’nin nehir roman ile 
eleştirel açıdan Türkiye siyaseti irde-
lenmiştir. Ankara romanıyla Garp’ın 
sanatını, düşüncesini, tekniğini alıp, 
ahlakından uzak durmayı önerdiği, her 
kesimi eleştirdiği romandan alıntılarla 
gösterilmiştir.

Peyami Safa’nın Marksizm, poziti-
vizm ve materyalizm gibi tezleri çürüt-
meye çalıştığı Matmazel Noraliya’nın 
Koltuğu romanıyla ilgili bölümde hem 
muhafazakâr hem inkılapçı duruşuna 
dikkat çekilmiştir.

Kemal Tahir ve Tarık Buğra’ya 
yönelik incelemeler tematik ya da ide-
olojik düzlemde bazı eşleştirmelerle 
ele alınmış, Devlet Ana ve Osmancık 
romanları kurgusal benzerlikler ve söy-
lemsel karşıtlıklar açısından incelen-
miştir. İki farklı ideolojinin aynı konuyu 
farklı ideolojik söylemlerle ele alışının 
altındaki hegemonik algı sorgulanmıştır. 

Özetle yazarın arka kapakta dile ge-
tirdiği gibi bu çalışma “romanı ‘sokağa 
tutulan bir ayna’ olarak görmenin değil, 
romanı yazarın düşünce dünyasını yan-
sıtan bir ayna olarak görmenin, görme-
ye çalışmanın bir sonucu olarak ortaya” 
çıkmıştır. Yazar Türk romanından seç-
tiği örneklerle romancımızın zihnini, 
eserlerini hegemonik söylem boyutuyla 
incelemiştir. 
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Naime Erkovan’ın geçen yılın son 
aylarında Şule Yayınları tarafından 
yayımlanan ve ESKADER 2015 Kül-
tür Sanat Ödüllerinden hikâye dalında 
ödüle layık görülen Ay ve Güneş Kum-
panyası adlı kitabında on dört öykü yer 
alıyor. 

Erkovan’ın daha önce yayımla-
nan Beşinci Düğme (2011), Soğuk Taht 
(2012), Asılsız Hikâyeler (2013) adlı üç 
öykü kitabı bulunuyor. Aynı zamanda 
Karabatak, Hece, Varlık, Türk Edebi-
yatı ve Mühür dergilerinde öyküleri ya-
yımlanan, Kafka ve Saint-Exupéry’den 
çeviriler yapan Erkovan, öykü kitapla-
rını Ay ve Güneş Kumpanyası ile dört-
lemiş oldu. 

“Yönlerin Savruluşu”, “Uyumayan 
Topraklar”, “Soylu Sinbad”, “Leyla 
Yolu”, “Tekinsiz Denizler”, “Anka’nın 
Çaresizliği”, “Kutsal Mübadele”, “Mut-
lu Ho Ho’lar”, “Toz Bulutlarının Cazi-
besi”, “Çakıl Taşlarının Gölgesinde”, 
“Batıya Çağrılan Şiir”, “Dağ Sesi”, “Al-
tın Pusula”, “Hey Hey”. Adlarından da 
anlaşılacağı üzere biraz masalsı, biraz 
da efsanelerin işin içine karıştığı öy-
külerle yüz yüzeyiz. Hangi tespit daha 
doğru olur? Masal kılığına bürünmüş 
öyküler mi, öykü kılığına bürünmüş ma-
sallar mı? Efsanelerde kaybolmuş öykü-
ler mi, öykülere karışmış efsaneler mi?

Öykülerde ironinin ağırlığı göze 
çarpıyor öncelikle. Muecke’ün “Bir iro-
nik durumun tipik kurbanı temelde saf 
biridir.”1 tespitini Erkovan’ın öykülerin-

1 D. C. Muecke’den aktaran: Cort Egan, 
“İroninin Kurbanı”, kitap-lık, Sayı: 123, 
Ocak 2009, s. 64.

de somut olarak görmek mümkün. Kah-
ramanların hepsi içinde bulundukları 
kültür ve anlatı geleneğindeki varoluş 
özellikleri korunarak, onları kendileri 
yapan hasletlerinden soyutlanarak ya da 
biraz sıyrılarak öykülere konu olmuşlar. 
Yazar, sanki Doğu’nun ve Batı’nın kah-
ramanlarından her öyküde bir kurban 
seçmiş. Tanıdığımız, bildiğimiz kahra-
manların bu farklılaştırılmış, saf, biha-
ber yahut gafil hâlleri, ironik bir durum 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Necip Tosun, ironik anlatımı bir 
kontra vuruşa benzetiyor ve modern 
insanın durumu göz önüne alındığında 
bunun etkin bir anlatım tercihi olduğuna 
değiniyor. Gözden kaçırılan, atlanılan 

Naime Erkovan, Ay ve Güneş Kumpanyası, 
Şule Yayınları, Kasım 2015, Ankara. 

Sevde GÜREL

Batı’da Doğu’yu, Doğu’da Batı’yı 
Bulmak
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kimi gerçeklerin/doğruların/olguların 
ironiyle modern insanın ilgisine sunu-
labileceğine işaret ediyor ve bu duru-
mu, yazarın kayıtsızlığa karşı eleştirel 
bakışı, başkaldırısı olarak niteliyor.2 
Erkovan’ın öykülerinde de bu tavrı 
görmemek mümkün değil. Çoğunlu-
ğun sorgulamaksızın kabullendiklerinin 
eleştirisi bir bakıma. Her öykünün eleş-
tiriye hedef olarak belirlediği bir durum 
var ve bu eleştirilerin sunumunda mut-
lak olarak bir “gafil” ya da “bihaber” bir 
kimse var. Öyküler, bu “gaflet içinde” 
ya da “bilinç kaybı hâlindeki” öykü kişi-
sinin bir şekilde mevcut durumuna dair 
farkındalık kazanması ile sonlanıyor. 

Erkovan’ın öykü kişilerinin tama-
mına yakınını, Doğu’nun ve Batı’nın 
sözlü ve yazılı edebiyat geleneğinde 
-ağırlıklı olarak sözlü geleneğinde- 
yer edinmiş kahramanlar oluşturuyor. 
Öykülerin Doğu ayağında Şehrazat, 
Sinbad, Leyla, Ferhat, Dede Korkut, 
Seyyahî, Surre alayı, Anka kuşu ve Kaf 
Dağı varken; Batı ayağında ise Kum 
Adam, Uçan Hollandalı, Santa Cla-
us, Parsival, Robin Hood, Bizanslı din 
adamları ve kontlar karşımıza çıkı-
yor. Doğu ve Batı’nın en bilinen halk 
hikâyeleri, masalları, rivayetleri ve ef-
sanelerinin dilden dile dolaşan kahra-
manları nasiplerini almışlar Erkovan’ın 
öykülerinden. Mitolojik kahramanlar ve 
Yunan tanrıları da yer yer eşlik ediyor 
onlara. 

Doğu’nun ve Batı’nın zamana di-
renen ve insanlık var oldukça yaşa-
yacağına inandığımız kahramanları; 
masallarından, efsanelerinden, halk 
hikâyelerinden kopup bu öykülere dâhil 
olarak nereye varmak ve ne yapmak 
istemektedirler? Köklerinden sıyrılıp 

2 Necip Tosun, Modern Öykü Kuramı, Hece 
Yayınları, 2011, Ankara, s. 289-290.

gurbette aranmalarını salık veren kim-
dir? Yazar, bu kahramanları yerinden 
yurdundan ederek onları sürgün mü et-
miştir, yoksa görülecek bir hesabı vardır 
da onları bu hesabın temsilcileri olarak 
mı tayin etmiştir? 

Hayal gücünün sınırlarının zorlan-
masına tahammülü bulunmayan, ara-
yışı daima gerçekten yana olan okurun 
kitaba temkinli yaklaşması gerek. Çün-
kü öyküler; bir kont ve bir seyyahın 
seyahatlerini ‘kısmet’ mendilinde dü-
rer, Dedem Korkut’u kadim bir kitaba 
hapsedip küffar için dua etmeye sevk 
eder, Robin Hood’u zekât memuru 
olarak atar, Noel ve yılbaşını bir tutan 
zihniyete karşı Santa’yı isyan ettirir, 
Uçan Hollandalı’ya lanetini unutturu-
rarak onu Allah’ın rahmetine sığındırır, 
Ferhat’a fazladan, hem de cebren dağ 
deldirir, Pastival’i Surre alayına katar, 
Anka’yı cahil köylülere tanrı olmadığı-
nı ispat edebilmek için kül eyler. Yani 
öyküler tercihini “en fantastik”ten yana 
kullanır. 

Fantastiğe tutkun bir yazar Naime 
Erkovan. Ara sıra başka yollarda yürüse 
de -Asılsız Hikâyeler kitabında olduğu 
gibi- yine dönüp onda durmaya kararlı 
görünüyor. “Soluklanmak için hep fan-
tastiğin kapısını çalacağım.” diyor bir 
söyleşisinde Erkovan. Yazarı solukla-
nırken öyküleri yol almaya devam ede-
cektir. 

Yazar, fantastiğin topraklarını ve-
rimli buluyor olmalı ya da bunlar ya-
zarın kendi yaşam ekseninde zaten 
mevcuttu ve bir bir açığa çıkıyorlar; 
bir gömünün topraktan çıkarılışı gibi. 
Çocukluktan yetişkinliğe uzanan yol-
culuğunda karşılaştığı her bir anlatıyı 
başucunda biriktirmiş yazar. Biriktirdik-
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lerine rüyadan kaftanlar da biçmiş. Do-
ğudan aldığını batıya, batıdan aldığını 
doğuya salmış. Çocukluğunu ‘Batı’da 
geçirmiş bir yazarın, Doğulu kahraman-
larını Batı’ya salmasında öyle çok şaşı-
lacak bir şey yok. Yine bir söyleşisinde 
kullandığı “Size sorulmadan gittiğiniz 
bir ülkeden, yine size sorulmadan dön-
mek zorunda kaldınız.”3 ifadeleri, öy-
külerinin iz düşümü aslında. “Özellikle 
Batı’ya giden kahramanlarımı benden 
daha iyi anlayacak kimse yok.”4 derken, 
bu yer değiştirmece oyunlarının altya-
pısını açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Yazarın derdi Batı’ya hepten reddi-
ye yapmak olmasa gerek. Ne var ki öy-
külerin muhtevası, yazarın, farklılıkları 
ortaya koyarak bir öz bilinç yoklaması 
yapmayı amaçlamış olduğunu düşün-
dürtmüyor da değil: Koptuk birbirimiz-
den / O beni unuttu / Ben onu değil / 
Batıdaki şiir bilmedi / Doğulu köklerini.

Ay ve Güneş Kumpanyası’ndaki öy-
küler sağlam bir kurguya sahip. Bunda 
yazarın kullandığı tekniklerin de kotarı-
cı bir işlevi var. Noktalama kurallarının 
uygulanmadığı bölüm, öykü içinde şiir 
formu, tekrarlar ve teşhisler Ay ve Gü-
neş Kumpanyası öykülerinin sağlam bir 
kurguya, akıcı bir üsluba sahip olduğu-
nu gösteren yönlerden birkaçı: “Uçan 
Halı Tapınağı tabelası, şehrin her ye-
rinden görünmeye başladı. Işığı yandı 
söndü. Yandı söndü. Yandı söndü…”  
(s. 119). “Anahtar, kilitte döndükçe 

3 “Leyla özgünlüğünü koruyabildi”, Yeni 
Şafak Kitap, 13 Ocak 2016, Sayı: 106, s. 9.

4 adı geçen söyleşiden.

ayıldı. Döndükçe uyandı, döndükçe 
uyandı. Son dönüşünde büyük bir iş-
tahla geçirdi dişlerini kilide.” (s. 121). 
“Daha kelimeleri nihayete ermeden, ki-
tabın sayfaları aç bir ağız gibi aralandı 
ve ihtiyarı tekrar satırlarına hapsetti.” 
(s. 124). 

Bu öykülere bir köken bulmaya 
çalışmak faydasız ama öykülerin bir 
yerden beslendiği açık. Yazarın hem 
Doğu’nun hem de Batı’nın sözlü anlatı 
geleneğine hâkimiyeti bu kaynaklardan 
biri. Yazarın hayal gücünün çocuklu-
ğundan bu yana kendini aynı canlılıkta 
muhafaza edebilmeyi başarmış olan 
parçacıkları birleşip birer öyküye mih-
mandar olmuşlar, demek de mümkün. 

Ay ve Güneş Kumpanyası’nda, bir 
arada hayal edemeyeceğimiz yahut da 
yan yana getirmekten sakınacağımız 
unsurları aynı öykü hatta aynı cümle 
içinde görüyoruz. Bu bir araya getirilişi 
körükleyen şey hiç şüphesiz aralarında-
ki karşıtlık ilişkisidir. Yaşamın her saha-
sında, ak ve karayı bir araya getirmenin 
oldukça çekici bir yanı olduğu hemen 
herkesçe kabul edilir. Erkovan’ın öykü-
lerinde de bu böyle. Öykülerin her biri, 
sanki birbirine zıt iki yönün, Doğu’nun 
ve Batı’nın farklılıklarını ortaya koy-
mayı amaçlayarak kurgulanmış ve bu, 
ikisinden unsurlar birbiriyle buluşturu-
larak yapılmış. Yazarın, Mr. Sandman’i 
sahura kalkmak isteyen bir çocukla aynı 
öyküye katışını ancak böyle açıklayabi-
liriz. 


