AHMET HAMDi TANPINAR'IN ROMANLARINDA BAKI~ A~ISI

Koksal ALVER'

GiRi~

Modern TUrk edebiyatmm onemli edebiyat~l ve yazarlanndan olan Ahmet
Hamdi Tanpmar'm romanian ~er~evesinde dU~Uneeleri, bakl~ a~lsl, ideolojik
soylemini ~ozUmlemeyi ama~layan yazlmlz, edebiyat eseri ile dU~Unee yahut
ideolojilbakl~ a~lsl arasmda dogrudan veya dolayh bir ilginin, baglantmm oldugu tezi
iizerinde ~ekil bulmaktadlr. "Her edebiyat eseri belirli bir diinya gorii~iinii, inane 1,
doktrini, ideolojiyi savunur veya bunlara tepkide bulunur" (Kosemihal, 1967: 8)
sozUnU referans alarak ilerleyen yazlmlz, edebi eserlerin sosyolojik okuma yontemine
tabi tutulabilecegi sonueuna varmakta ve soz konusu edebi. eserleri hem metin hem de
metin-~evre ili~kisi baglammda ~ozUmlemeyi ama~lamaktadlr. DolaylSlyla yazlmlz,
yazann kendi hayat tecriibelerini ve hayat gorU~UnU ister istemez edebi eserlerinde
i~ledigini, bu nedenle soz konusu eserlerde yazann 'bakl~ a~lS1'mn ve dUnya
gorU~UnUn gorUlebilirligini (Wellek-Warren, 1993: 95) ~lkl~ noktasl olarak
belirlemektedir.
Tanpmar, kiiltUr, din, toplum, millet, medeniyet, estetik, gelenek, aydm gibi en
ba~ta sosyal bilimlerin konusu olarak gorUlen ba~hklara dair dU~Uneelerini, hUlasa
ideolojik yonUnii ve tezlerini edebi a~ldan zirve kabul edebileeegimiz romanlarma
ustaca yerle~tirmi~/yedirmi~, edebiyat~l kimligini ve edebiyatl oneelemeyi ideolojik
tutumuna hareatmaml~tlr. ideolojik tercihleri ve tezlerini roman sanatl i~inde
verebilme ustahgml gosteren ender sanat~llar i~inde yer alml~tlr. Tanpmar'm
ideolojisi ve bakl~ a~lsl, romanlarmda bazen ayan beyan ortadadlr, demek istedigini
egip biikmeden, dolandlrmadan ortaya serer. Bazen sembolik bir dil kullamr; simge
ve semboller vasltaslyla 0 yonUnU a~lga vurur. BUtiin bunlan yaparken romanm
estetik ~atlslm fazla zorlamamaya ~ah~lrsa da bazl durumlarda bir romanCldan ~ok
ideolog!dU~iiniir olma yonU aglr basmaktadlr. Sonu~ta Tanpmar, romanlannda kendi
bakl~ a~lsl/ideolojisini ~ozme baglammda okura aZlmsanmayaeak malzeme sunar.
..
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Bir noktada Tanpmar, Lucien Goldmann'm (1975: I) romamn sahih degerleri
~eklinde belirledigi bir dUzlemde kahr ve romanlannda ister ortUk ister a~lk ama
romanlannm teme! yaplslm belirleyen degerleri araclhglyla konu~ur.
Tanpmar'm romanIan i~in bugUne kadar farkh degerlendirmeler yapllml~tlr.
Bu degerlendirmelere bakIldlgmda, gerek edebi okumalarda gerek sosyolojik
okumalarda, bu romanlann bir dU~Unceyi, bakl~ a~lsml, tezi, teklifi barmdlrdlgl
soylenmi~tir. Tahsin YUcel'e gore Tanpmar'm anlattlgl, bir dU~Uncedir, fikirdir.
DU~Uncenin ger~ek ile i~ i~e, Ust Uste gelmesidir; dolayiSlyla romanlarma dU~Uncesi
baskmdlr (YUcel, 1962). Tanpmar'a yakmhglyla bilinen ele~tirmen Mehmet Kaplan
ise Huzur romam ozelinde edebi eserlerinin, Tanpmar'm hayat ve dUnya gorU~UnU
temsil ettigini belirtir (Kaplan, 1999: 373). Gene, Huzur romammn bir fikir oldugunu
beyan eden ele~tirmenler de bulunmaktadlr (KantarclOglu, 1988: 113). Bunun nedeni
hem bir edebiyat adammm ~agmda meydana gelen olaylara kaYltslz kalmamasl hem
de ectebi eserlerini bir kUltUr ortaml arkaplanmda kaleme almasldlr (Okay, 2000: 41).
Sonu~ta Tanpmar'm, romanlannda bir~ok 'mesele'yi kurcaladlgl, tartl~tlgl, a~lkladlgl
soylenebilir (I~m, 2005: 104; Okay, 2002: 592). Bir fikir adaml yonU de bulunan
Tanpmar, dU~Uncelerini ve bakl~ a~lsml romanlannda ortaya koymayl denemi~tir
(Onberk, 1986: 191). BUtUn bu kurcalama ve tartl~ma i~leminde belirleyici olan yahut
a~ikar olan Tanpmar' m bakl~ a~lSI ve dU~Unce yapIsldlr. Yazlmlzm amaCI,
Tanpmar'm romanlanm sosyolojik okumaya tabi tutarak soz konusu eserlerin hangi
temel sorunlar ve meseleler Uzerinde yogunla~ttgl ve yazann bak:t~ a~lsmm nasI I
olu~tugunu aramakttr.

Biiyiik Kmima, Terkib ve Devam Dii~iincesi

Tanpmar'm romanIan temel sorunsal olarak TUrk toplumunun ya~adlgl bUyUk
kmlma, degi~im ve donU~UmU belirler. Soz konusu 'bUyUk ktrllma/donU~Um',
Tanzimat ve oncesiyle ba~layan Cumhuriyet'le radikal bir yorum eklenerek yeni bir
yon ahp sUren 'Batthla~ma'dlr. Bu sorunsal etrafmda estetik, a~k, musiki, din, kUltUr,
medeniyet, devlet yonetimi, siyasal iktidar, aydm gibi degi~ik sorunlar i~lenir.
Tanpmar'm anlatlsmm 'tedirginlik' ve 'huzur'un kimyasmdan elde edildigini belirten
I~m, soz koilUSU anlatmm Osmanh modemle~mesinin trajik tarihi boyunca uzanan
portrelerini izleyerek van~ noktasl belirsiz bir yolculuga tamkhk ettigini soyler.
Boylece par~alanml~ kimlikler, bilin~ altma itilmi~ bireysel tutkular ve medeniyet
degi~tirmesinin yol a~tlgl toplumsal sarsmtllar onun anlattslmn da temelini
olu~turmu~tur (I~m, 2000: 113). 'Medeniyet degi~tirmesi', Tanpmar'm gerek ruh
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diinyasml gerekse dii~iinee diinyasml derinden etkileyen onemli bir meseledir. Biitiin
romanlannm alt yaplsml olu~turan dii~iinee, kahramanlannm hayatml ve
istikametlerini dogrudan etkileyen sosyolojik vaka budur.
Tanpmar 'medeniyet degi~tirmesi' olarak gordiigii Batlhla~maYI gergekte
sogukkanhhkla kar~dar; Bahhla~maYI "tarihi zaruretlerden kudret alan bir irade"
(Tanpmar, 1996: 40) ~eklinde goriir ve bir anlamda BatIel aydm kimligiyle onun
farkh bir yorumunu gergekle~tirir (Demiralp, 2000: 94). Aneak Batdda~mamn
sonu9ta bir ikilik dogurdugunu da belirtmekten ka9mmaz. "Bu ikilik, evveHi umuml
hayatta ba~laml~, sonra eemiyetimizi zihniyet itibariyle ikiye aylrml~, nihayet
ameliyesini derinle~tirerek ve degi~tirerek ferd olarak da i9imize yerle~mi~tir"
(Tanpmar, 1996: 34). Tanpmar'a gore bu ikiliklikiye bOlUnmU~IUk (bir yanda
ge9mi~/mazi ve bir yanda da ~imdiye hiikmeden BatIlBatlhla~ma 9abasl) birey ve
toplum sathmda bir marazi durum yaratml~tlr. Toplum ve toplumsal slmfiar (aydm ve
halk) soz konusu marazi durumu a~mak, izah etmek, farkh bir yoruma tabi tutmak
i9in eanhlra~ miieadele vermektedir. Aneak bu miieadele beklenen izahl, yorumu ve
rahatlamaYI getirmemektedir. Tedirginlik, rahatslzhk, zeminsizlik bUyiik bir sorun
olarak devam etmektedir. Tanpmar'm Tiirk toplumunun izahta zorluk gektigi bu
sorunu a~masma donUk onerdigi 91kl~ terkip ve devam dii$iincesinde bulunabilir.
Mazi ile ~imdiyi/yanm birle~tirerek 0 kopu~tan kurtulmaYI dener. Burada bir yontem
onerdigi de soylenebilir. Onun yontemini "devam ederek degi~mek, degi~erek devam
etmek" ~eklinde belirleyen Demiralp'e gore devamlsiireklilik kavraml Tanpmar'm
dU~Unee diinyasmm orta diregi ve zaman, kiiltUr, ya~am, sanat anlaYI~lmn da ortak
paydasl halini alml~tlr. "$iirlerinden ve diizyazmm ~iirsel bOliimlerinde i~ledigi
zaman ve an kavramlan, kesintisiz bir akl~1 anlatmakla siireklilik dU~iineesine
ka!lhrlar. KUltiir ve toplumsal degi~ime ili~kin dU~Uneeleri gene siireklilik izlegine
baghdlr" (Demiralp, 1993: 61). i~te bu devam dii~iineesi Tanpmar'm romanlanmn da
arkaplanmda yer bulan hayIi etkiIi soylemin adldlr.
Tanpmar, devam dU~iineesine/yontemine baglI olarak 'bize ait bir diinya'
in~asma giri~ir. Bu giri~imde onerdigi kimlik ve bilin9te 'bizlik' duygusulkategorisi
hayli baskmdlr; 'oteki' ise donii~tiirUlmeyle kar~1 kar~lyadlr; donii~tiiriilerek 'biz'e
eklemlenir. Onun sisteminde 'bize ait bir diinya', kaynagl ne olursa olsun hamurunu
bu topraklarda yogurdugumuz ve ~eklini de bizim verdigimiz ogelerden olu~ur; buna
mazi de dahildir, Batl da ve diger kiiltiirlerin ogeleri de. Aslolan 'bizim damgamlz'l
ta~lmasldlr. Bazen mazinin yeni insan/yeni hayat ~ekillerinin olu~turulmasmda
gorecegi (~ok da etkin olmayan) vazifeyi hatlrlatlr durur, bazen de '~imdi'nin her ~eyi
belirleyeeegini, dolaylSlyla temel kategorik alamn (kimligin olu~umu) '~imdi'nin
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giidiimiinde bulundugunu lsrarla ve yllmadan belirtir. <;:iinkii Tanpmar. hemen her
olguda ve geli~mede 'bizim damgamlz'l gormek ister. Peki bu nasll olacaktlr? Tiim
'oteki'ne ait olanlan atarak, onlardan slynlarak ml yoksa 'oteki'ne ait olam da ahp
kendimize gore bir bi~im ve ruh vererek mi? Tanpmar, daha ~ok ikinci yontemi tercih
etmek gerektigini soyler ve tiim kategorik alanlarda 'bizim damgamtz'm olmasml
teklif eder. Bir tiir 'donii~tiirme'dir sundugu. Ancak bu ne derece ger~ekle~tirilebilir
bir durumdur, 0 biiyiik bir soru olarak hlWI. oniimiizdedir. Omegin Ball'nm teknigi
nastl 'bizim damgamlz'la donU~iime ugralliacakllr? Diger millet, gelenek ve
tecriibelerin bulu~tuklan 'ortak zemin'de kendi donii~tiirmemiz nastl olacakllr? Soz
konusu donii~tiirmeler ne kadar 'bizim damgamlz'l ta~lyacak ve 'saf biz'i temsil
edecektir? Biitiin bu temel sorulann cevabl yoktur Tanpmar'da. Verdigi cevaplar ise
kimligi, medeniyeti, duyguda~hgl bir cografya ve bir milletle slmrlandlrarak
olu~turmaktadlr ancak. Gomlek soyunur gibi diger geleneklerden, medeniyetlerden
ve milletlerden alman degerlerin attlmasml bir teklif halinde sunan Tanpmar, nedense
bunu Batl'ya kadar vardlrmamaktadlr. Degi~im davasmda "az ~ok olmaz; bu hep
veya hi~ davasldlr. Nispet girmez. Bir zihniyet ya tam degi~ir, ya degi~mez; gerisi
dl~ta kahr" gorii~iinii dile getiren Tanpmar, yonteminin ipu~lanm vermi~ olur: "daha
derinlerden birtaktm ~eyler ~lkanp atmak lazlm geldigini", "bize lazlm olan(m)
gomlek degi~tirmek degil, i~ten degi~mek" oldugunu soyler, ~iinkii ona gore "biitiin
cemiyet hayall zihniyet etrafmda doner" (Tanpmar, 1988: 104). "Ne ~arka, ne garbe,
ne falana, fe~mekana baghYlm; bize baghYlm." (Tanpmar, 1988: 111) der. Tiirkliik
dedigi yaplya ne bula~ml~/eklemlenmi~ ise ondan slynlmayl teklif eder. Terkibi var
etmek gerektigini ve onun bir par~asl oldugunu ifade eder (Tanpmar, 1990: 75).
Boylece ~ok onemsedigi terkip dii~iincesinin yolunu a~maya ~ah~lr.
Tanpmar, Tiirk toplumunun ya~adlgl biiyiik kmlmamn en onemli
gostergelerinden birinin din ve ona bagh kurumlar oldugunun farkmdadlr. Bundan
otiirli romanlannda din ve dinin toplum hayatmdaki yerine ili~kin belirlemeler
yapmaktadlr. Din konusunda oldugu gibi tarihsel ve milli benlik dii~iincesinin
olu~umu, milli terkip ve devam fikri, 'kendimize mahsus yeni bir hayat ~ekli
yaratma' ~abasmda da iistadl Yahya Kemal'i izleyerek, "dine itikat, iman, ilmihal
yoniinden ziyade Cemaat ve atmosfer olarak onem veri~iyle ... Miicerret islam'a kar~l,
cemaatin tabii hali olan, yerli ve ya~ayan islam'l one ~lkanr" (Giirbilek, 2004: 121;
Bora, 1998: 86). 0, islam'm kendisine bir ya~am tarzmdan ~ok estetik, zevk meydana
getiren gelenek, adet ve yapltlar toplamt olarak bakar (Moran, 1995: 217). Bu
ciimleden olmak iizere Tanpmar, romanlanndan anla~tldlgl iizere 'Halk isIamlNolk
islam'l kitabi olana kar~l gii~lendirrneye ~ah~maktadlr. Volk islam'a yon veren hayat
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~ekilleri,

cemaatin istekleri, cografyanm hususiyetleri, gunun gerekleri ve
ihtiya~landlr. Kitabi olan ise degi~mez ilkelerden; her millet, cografya, gelenek ve
zamana yon verme iddiasmdaki dizgeden olu~ur. "En ~etin flklh meselesini,
haZirladlglm bir fetYa ile hallettigim bir gUnUn sonunda, eyimin kaplSlnda yanh~
yunlu~ bir Arap~a ile dua eden, abani sankh kor dilenciye glpta ettim. Onu AlIah'a
daha yakm buldum; medreseden ogrendigim, tekkede dinledigim Allah' a degil, fakat
i,inde yayadlglm bu hayatm butun yuksek taraflarml, insanilgml, cevherini kendinde
toplayan Allah'a. Anladlm ki ikisi ayn ayn ~eylerdir" (Tanpmar, 1988: 108) ~eklinde
konu~turdugu ismail Molla, bu aynml, bu aynmdaki yerini Yeciz bir ~ekilde anlatlr.
Bu anlatlmda mUslUmanhglll/islam'1ll gUndelik hayata eklenerek izahl soz
konusudur. Toz olan mUslUmanhgm bir dilenci ile, ramazan manisi, kandil ~oregi, iyi
yakllml~ bir mahya, hat yazlSl, bir beste ile e~le~tirilmesi, bu dUzeye ~ekilmesi
cografya/toprak ile dinin bUtlinle~tirilmesi ~abasma denk dU~mektedir. MUslUmanhgl
'ya~anan'la irtibatlandlrma istegi, ister istemez halkl ve onun ya~antlSlllt!anlaYl~ml
one ~lkarmaYI Ye bir anlamda onu yUceltmeyi gerekli ktlar; '!Oz' geride kahr. Bagh
olunan mUslUmanhkta bu halk ve topraktan ogeler, renkler, nefesler yardlr;
'ba~kasl'mn katktlan dl~anda blrakthr.
Hayata, halka ye ~ehre kan~ml~ bir mUslUman olarak ismail Mollil'nm (Mahur
Beste) belirlemeleri deyam eder. Ona gore, "Bu mUslUmanhkta Tekirdag karpuzunun,
Manisa kayununun, Amasya kaYlslslmn, Haclbekir lokumunun, Itri bestesinin,
Kandilli yazmaslllm, Bursa dokumasmm hisseleri Yardlr. Bu mUslUmanhgm ~ehresi,
otuz kirk senede biitlin etraflyla beraber degi~ir; ramazan sofrasl, cami sebili, Fatih
kahyeleri, Kii~iikpazar ~ar~lSl, Diyanyolu ... Bu mUslUmanhgm benim de herkes gibi
inandlglm akideleri Yardlr. Fakat onlann arkasmda kendilerini aydmlatan,
manfilarml yapan butun bir hayat vardlr, halk vardlr. ASII sihrini 0 yapar. 0 ne
medreseden, ne tekkeden, ne §eyhulisWm kaplSlndan, ne kazasker konagmdan gelir;
halkm hayatmdan dogmu§tur. Onun i,indir ki 0 hayatm emrindedir, ruhaniyeti
onunla beraber yurur. j,ine Firenk icadl bile girer, fakat manzaraSI bizim kailr"
(Tanpmar, 1988: 109). Dinin ya~amhr klhnmasmm halklll alglsmdan ge~tigi tezi
Wenmeye ~ah~lhr. Sanki ge~erli olamn, olmasl gerekenin de yorumlanml~ !Oz oldugu
yarglsl i~lenmektedir. Bu bakl~ a~lsllla gore halk neyi benimsemi~se 0 akidedir;
elbette bu akidenin i~inde halkm benimsedigi yahut halka benimsettirilen her ~ey
bulunabilir. Tanpmar'm boylesi degerlendirmelere ula~masmlll temel nedeni, dini
kUltiir i~inde gormesi, onu kUltliriin bir ogesi olarak kabul etmesidir. Bu ili~kide
belirleyen din degil kUltUrdiir. Oysa kUltliriin arkasmda insanlhalk olmasma kar~lll
dini akidenin belirlenmesinde insan degil Tann Yardlr. DolaYlslyla Tanpmar'm Tiirk
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toplumunun degi~im sureemm en onemli gorUnUmlerinden biri olan dine bakl~l
tamamlyla ktiltUreldir. KUltUrel yakla~lm zaten Tanpmar i9in esas bir noktadlr.
Hemen hemen biitUn meselelere kiiltUr eenahmdan yakla~mak onun bakl~ a9lslm ele
veren en onemli gostergelerden biridir.
0, kiiltUrel ve toplumsal sUreklilige inanmaktadlr; "devam fikrine bir vehim de
olsa muhtaelz" demektedir (Tanpmar; 1986, 303). Bir devrimciden 90k Islahat91
yamyla dikkat geker. Hatta bazen kiiltUrel ve toplumsal baglamda kesintiler yaralIr
diye ihtilallerin olmasml istemez. Derin kmlma mazinin kaybolmasl, birikimin yok
olmaSI ve her ~eye yeni bir ba~langI9tlr. Aneak dogal donU~iimdenidonii~tUrtilmeden
rahatslz degildir ve bunu teklif eder; donii~iimiin yonii, tarzl ne olursa olsun. Onun
istedigi eskinin tamamlyla YlkIimamasl, tiim birikimiyle iizerinin 9izilmemesidir.
Oysa, Tiirk toplumunu Batl'ya a9an, onunla bulu~turan bir90k yenilikler yapllmasma
ragmen Tanzimat hareketi, onemle aillm 9izdigi 'devam ve biitUnliik fikri'ni
kaybettirmi~tir (Tanpmar, 1996: 36).

Yeni Hayat, Yeni insan

Tanpmar, romanlannda yem msan ve yeni hayatlnizamm olu~turulmasl
gerekliliginin altml ,izer. Neredeyse ger,ekle~tirilmesi gerekli bir onemli proje
olarak addettigi yeni insan ve yeni hayat ~ekillerinin olu~turulmasl "asll yapllmasl
lazlm gelen" ~eydir ve bunun i,in U9 onemli kaynaktan beslenmek gerekir. ":;;ark'a ve
Garb'a aneak birbirinden ayn iki kaynaglmlz gibi bakabiliriz. Her ikisi de bizde ve
geni~ bir ~ekilde vardlr; yani realitelerimizin i,indedirler. Fakat onlann meveudiyeti
kendi ba~larma bir deger olamaz ve sadeee boyle olmasl bizi, kendi hayatlmlzda,
kendimiz i,in kendimize mahsus bir hayalI, geni~ ve ~iimfillii bir terkibi yaratmaya
davet eder. i,imizdeki kayna~ma ve kar~lla~mamn verimli olmasl i,in bu hayatl, bu
terkibi dogurmasl ~artlIr. Bu da asIi ii,iineii kaynaga 'memleketin realitesi'ne
varmakla kabildir" (Tanpmar, 1996: 43). Tanpmar'a gore yeni insan, toplumu, aileyi,
iktisadl, ~ehir ve koyii, iiretim ili~kilerini yeniden kurarken olu~aeaktlr. Yeni insan ve
yeni hayat ~ekilleri birbirlerini besleyeeek ve tamamlayaeaklardlr. 'Devam'
dii~iineesi ise yeni insan ve yeni hayatm temel harel olaeaktlr.
Bir toplumun degi~iminde ana esas, iktidar akt6rlerinin degi~mesi degil aksine
tam anlamlyla zihniyetin degi~mesidir. Aktor ve yonetim ~ekillerin degi~mesi
derilerden ve elbiselerden soyunmak gibidir; oysa ger,ekte yapIimasl gereken
"gomlek degi~tirmek degil, i,ten degi~mektir" (Tanpmar, 1988: 104). Tanpmar'm
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degi~im

konusundaki ilkesi bellidir: "Biitiin cemiyet hayatl zihniyet etrafmda doner."
Bundandlr ki astl degi~im zihniyet degi~imidir. Boylesi bir degi~imin amaci toplumu
olu~turan halkl/insam yeniba~tan ~ekillendirmek, bu insam yeni esaslarla bezemek,
yeni degerlerle ya~amasma yol a~maktlr. Ger~ek degi~imin alam insandlr. Bundandlr
ki, Tanpmar' a gore iktidan sahiplenen ki~ilerin ala~agl edilmesi yahut ba~ka
geleneklerden ahnanlann attlmasl arzulanan degi~imi kar~llamayacaktlr. "Yeninin
bulundugu yerde ba~ka meziyete llizum yoktur" "Hayat ylirliyor. Bu diinyada yeni
diye bir ~ey var. Onu inkar edenin yay haline! Biz canh hayatm pe~indeyiz!" diyen
Halit Ayarci (Saatleri Ayarlama Enstitiisii), pratik faydaYI gozeten, sonu~ almaYI
hedefleyen bir eylem adaml kimligiyle (<;:etin, 2004: 226), yeniyi yaratmanm,
olaylara, sorunlara yeni bir ~ekilde bakmakla mlimkUn olabilecegi fikrini tekrar eder
(Tanpmar, 1987: 229).
Tanpmar, romanlannda 'ya~anan hal'/,~imdi'nin hemen her ~eyi belirledigi,
her geli~meye baskm oldugu, donii~iimiin temel motoru oldugu tezini i~ler. "Ben
~arka bagh degilim, eskiye de bagh degilim; bu memleketin hayatma baghYlm"
(Tanpmar, 1988: 108) ile "Din, aklde, hepsi bu hayatta ~ekil ahyor, degi~iyor"
(Tanpmar, 1988: 110) sozleri aslmda '~imdi' hiikmii ge~en degi~imldonii~iimiin
a~lklanmasl ve me~rula~tmlmasldlr. Tanpmar, 'aslolan ya~anandlr' aforizmasml
dillendirir. Oyle samldlgl gibi maziye meftun degildir. Bir biiylik 'ger~ek~i' olarak
'~imdi'nin makbul oldugunu vurgular. 0, kitabi olana degil ya~anana, hfil'in
iirettigine itibar eder. "Bizi yapan hayattJr. Biitiin hususiyetJerimiz oradan gelir. Bu
ise kitapta okuduklanmlz gibi bir kere i~in olup bitivermi~ ~eylerden degildir; daima
degi~en degi~tik~e bizi de degi~tiren bir ~eydir. <;:Unkii arkasmda eline ge~en her
meyvaYI i~tahla lstrmasml bilen bir cemaatin zevk hayatl vardlr" (Tanpmar, 1988:
108). Tanpmar' m me~rula~tlrma ideolojisini net ~izgilerle temsil eder bu sozler.
Daima degi~en ve bizi de kendi yorlingesine alan bir hayat vardlr; onun kar~lsmda
durmak niye der gibidir. Tanpmar'm Batlhla~ma siyaseti ve onun radikal bir
bi~imi/yorumu olan Cumhuriyet'le bulu~ma noktalarmdan birisidir bu tez.
BatJhla~mak siyasetinin kar~lsmda ise 'direnen' degil her meyvaYI i~tahla yiyen bir
kitle vardlr. Bu i~tahla yenen meyva sakm Batl (medeniyeti) olmasm? Ve son olarak,
bir ~ey zevkle iiretilmi~se (estetik bakl~ ve ya~antl varsa) Tanpmar ona deger verir.
<;:iinkii ona gore zevklestetik her ~eyin Oniindedir. Tanpmar, ge~mi~e demir atan bir
dii~iiniir degildir; bir tutucu, bir maziperest ise hi~ degil. Modernle~menin getirdikleri
ve gotiirdiikleri noktasmda bir uyum ve terkib saglamaya ~ah~maktadlr. Aklp giden
hayattan yana olu~u, onun yapltlm modernle~me sorunu i~ine yerle~tirmektedir
(Oktay, 1995). DolaYlSlyla modernle~me Tanpmar ~ozlimlemesinde anahtar
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kavrarnlardan biri haline gelrnektedir. Biitiin sorunlara da "Batl rnedeniyetinin zevk
ve terbiyesini benirnserni~ bir ki~i olarak" bakrnaktadlr (Onberk, 1986: 191),
Tanpmar, romanlanndaki bakl~ a~lSl ve dU~iinceleriyle, Tiirk toplumunun
degi~irnine ili~kin belirlerneleriyle TUrk muhafazakarhgl kategorisine dahil
olrnaktadlr. Dogu-Batl sorunsah, TUrk aydlm ve toplum-kUltlir-din hususlanndaki
gorU~leri, ya~anan hal, insan ili~kileri, kUltlir ve medeniyet vb. konulara ili~kin
yakla~lml onun bakl~ a~lSIm ortaya koyrnaktadlr: Maziyi, bugUnkU hayata bir Ustkirnlik olarak yakla~t1rrnamasl ve ikisini bir1~tirmemesine ragmen, onu muhayyel bir
kimlik'in ternel kurucu unsuru olarak kabul etrnesi, tamamen YlkttrrnaYlp bir yamyla
rnuhafaza edilrnesini ifade etrnesi. .. Dini (islam) bir iman, itikad ve hayata mUdahil
bir unsur olarak degil de toprak ve millet ekseninde onlann etkisine a~lk, onlardan
etkilenen bir kUltlirel form olarak gormesi, kUltUrel ve toplumsal geli~imi bir
'sUreklilik ~izgisi' ~eklinde tasavvur ederek kmlma ve koprnaya kar~1 durmasl ... Ustli
~izilen, olu~umundaki ruhun kaybolrnasma daha aglt yakrnadan yeni'yi hernen
kabuIJenrnesi, yeni'yi maziye baglama ~abasl ve yeninin koksUz, baglantlSlZ
olmadlgml ispata ~ah~maslyla... Yeni bir 'terkip' forrnUlU ile maziyi ve
~irndiyi/gelecegi uzla~tlf1p, bir potaya koyup senteze varmaslyla Tanpmar, Tiirk
muhafazakarhgmda, yerini almaktadlr.

Maziye Bakl~
Mazi, Tanpmar'm Wrn romanlannda one ~Ikan anahtar kavramlardan biri ve
yapltmm aktlgl yataktlr. Anlatlsmm arkaplamm olu~turan temel kategorilerden biri
olan mazi bir hayat tarzl olarak degil estetik age olarak rnevcuttur. Mazi, musiki,
rnimari, hayat Uslubu, ev dizaym ve e~yada yani topyekUn kUltUr formu i~inde yer
bulur. Tanpmar, maziyi yeniden (bugUne hUkrneden hayat tarzmdan kalkarak, bugUnti
aS11 bilerek) Uretir, kurgular, yeni bir bi~im ve dil ile sunar. Mazinin hayatl
bi~imlendiren, onu anlamlanruran ve ona yon veren kuvvetlerini, ilham kaynaklanm,
anlam haritasml 'yeni hayat ~ekilleri'nin vUcuda getirilrnesini teklif ettigi 'yeni
zamanlar'da hukmiinUn olmadlgml ifade eder. Mazi, hayata mUdahale etmeden kendi
ko~esinde huzur i~inde hayat sUrmelidir. Hatta bir ba~ka yerde mazinin tisWnde
cisirnle~tigi Dogu'ya son ~arklsml soyletip defteri kapatmaYI dahi onerir. Abdtilhamit
kar~ltl rnuhalif Sabri Hoca'nm (Mahur Beste) agzmdan ~u sozler dokUlilr: "~ark
i9imizde son soziinii soylemedi~e kurtulu~ yoktur. Saraydan koylii kullibesine kadar,
~ark son sozUnU soylernedik~e hUr olarnaYlz, ya~adlglmlz zamana sahip olarnaYlz. Bir
medeniyet, gUnUn efendisi olrnadlr. Biz artlkla ya~lyoruz" (Tanpmar, 1988: 105). Biz

115
~agda~lar ise son soziinii soyleyip kenara ~ekilen maziyi (Dogu'yu) bir miize gibi
ziyaret etmeli, atalanmtztn ne biiyiik eserler ortaya koyduklanm gozlerimizle
gdrmeli, ~anh mazimizden gururlamp yeni hayata (ba~ka tiirlii de olsa) farkh bir ~kil
vermeliyiz. Maziye bu kadar degeri reva gdrmeyenleri Tanpmar ho~ kar~tlamaz.

Tanpmar, mazinin tiim bi~imleri ve insan algtlayt~t ile modem zamanlarda
dnermez; mazi bir kdk haliyle muteberdir ve bugiinkii insanm nereye
baglanacagt sorunsahmn ~ozUmiidiir. 'icabeden yerlerde' tasfiyesinden de sdz edilir;
dlii kokler attlacak, bugiinden, ihtiya~lardan, realitelerden htz alarak yeni bir hayat
kurulacak ve ona yeni bir ~ekil verilecek, "0 ~eklini ahrken, kendi ~arktsmt
yapacak"ttr (Tanpmar, 1986: 110-111). Batt ise biiyiik bir realitedir ve bizim
yonUmiizii dondUgiimiiz, tUm geli~melerini izleyip taklit ettigimiz yeni bir diinyadtr.
Batt'ya kendimizi asIa kapatmayacagtz, ~iinkii 0 ~imdiyi temsil etmektedir, 0
'zaman'm tii kendisidir, bundandtr ki, "zamana dogru ko~maga" ve tempomuzu
degi~tirerek diinyaya yeti~meye mecburuz (Tanpmar, 1986: 301). GdrUldiigii gibi bir
modern yazar kimligiyle Tanpmar, modemizmden bakmakta ve tiim zaman
kategorilerini bu zeminden degerlendirmektedir. Mazi'yi yeni hayatta ve yeni ili~kiler
ortammda degerlendirecek, konumlandtracak, ya~atacak gene modem zihin ve
algtdtr. Astl zemin mazi degil modern zamanlardtr. Mazi yalmzca bir kUltiirel doku
ve fonn olarak modem zamanlarda yer bulabilecektir; yoksa astl renk ve kategori
haline asIa ula~amayacakttr.
ya~attlmasmt

Tanpmar, maziyi ~ok guzel anlattr. Onun kaleminde mazi kendinden guzeldir,
~iinkii estetik kategorisinde degerlendirilir mazi. istanbul, yahlar, konaklar, bogaz,
musiki, mimari, hat, tezhib, ~iir, oyunlar, agttlar, evlere renk veren e~yalar (saatler,
~amdanlar, avizeler, hahlar.. ), cemaat~t yapt, mahalle, sokak sattctlan, ihtiyarlar ve
~ocuklar, kadmlar ve gen~ ktzlar hep guzelce anlatthr. Tanpmar mazinin giizelligini
mumyalar yahut levha yaptp asar. 0 giizelligin ardmdaki ruhu pek aramaz, yalmzca
'~imdi'de onu bulamamanm amttm diker durur, bazen agtt yakugt da olur. Ger~i
Tanptnar Mahur Bestede Sabri Hoca'nm dilinden de olsa 0 'ruh'a ili~kin
belirlemelerde bulunmaktan kendini alamaz. Batt kar~tstnda gerileyen medeniyeti
ardmda kiil, kararmt~ direk, pash demir, tiiten duman, is ve ~amur btrakarak ~oken
bir konaga benzeten Sabri Hoca, 0 konaga hayat veren nefesin ne oldugunun
farktndadtr; konak sevgi ve sihirli elin mucizevi birle~imidir. "~imdi sen istedigin
kadar bu arttkla yeni bir ~ey yapmaya ~ah~; istedigin kadar ~arkt, eski diinyamtzt sev,
ona bagh ya~a; sihirli nefes artadan kaybalduktan sanra elindeki ~er~op ytgmtndan
ne ~tkar? Hatta hiittranda kalan ~ey bile bir i~e yaramaz" (Tanpmar; 1988, s. 108).
Tanpmar'm eksik btrakttgt belki maziyi giizel ktlan, degerli yapan hususlartn her
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zaman bulunabilecegi imkam. Boylesi bir imkan hayatl slirekli kllacak ve belki de
devam dli~lincesine can suyu akltacaktlr. Yoksa mazi oIU bir kliltlirden ba~ka nedir
ki? Tanpmar, olli bir kliltUrU mU gUzel anlatmaktadlr, olU bir kUltUre mi aglt
yakmaktadlr?
Estetize Edilmi~ Hayat

Tanpmar'm yaplh, hayatm estetikle~tirilmesi baglammda da okunabilir.
Hayatm estetikle~tirilmesi Featherstone'a gore U~ anlamda ele ahnabilir: ilki, L
DUnya Sava~l Ylllannda ve 1920'lerde ~ah~ma ve yazllannda hayatlannda sanat ve
gUndeJik hayat arasmdaki smlfl yok etmeye ~ah~an Dada, Tarihsel hareket ve
Ger~ekUstUcU hareketleri Ureten sanatsal ~evre baglammda; ikincisi, hayali bir sanat
eserine donU~tUrme projesine gonderme yapma baglammda; D~UncUsU ise, ~agda~
toplumdaki gUndelik hayatm dokusunu dolduran gostergelerin ve imajlann hlZh
akl~ma gonderme baglammda (Featherstone, 1996, 117-119). Tanpmar'm anlatlsl
tam da hayatm estetikle~tirilmesinin ikinci baglamma oturmaktadlr; Tanpmar, hayatl
ve kahramanlanm bir sanat eserine donU~tUrUr, hayat ve kahramanlan birer sanat
eseriymi~ gibi anlahr. Bunu kendisi de Huzurda MUmtaz'a ~oyle soylettirir: "$urasl
muhakkak ki, bir insanm hayali bazan bir sanat eseri kadar gUzel olabiliyor"
(Tanpmar; 1986, 150). Ve omek olarak da $eyh GaJip'i, Dede Efendi'yi gosterir.
Aym tutum Mahur Beste romanmda da ortaya ~lkar. Beh~et Bey'in e~ya ile ili~kisi,
e~yayl algilamasl estetize edilmi~ bir hayali onUmUze ~Ikanr hemen. E~yadan
hareketle bir anlam dUnyasl ormesi, onlan canh varhklarml~ gibi telakki etmesi ve
ba~ka bir hayata i~lerJik kazandlrmasl, hayata ve e~yaya farkh bir bakl~l zorunlu
kllmaktadlr. Bu da e~yamn, sanat~mm, aydmm ve top yekfin hayatm
estetikle~tirilerek sunulmasml doguruyor. BUtUn bu kategoriler lipkl bir sanat eseri
gibi algilandlgl i~in yeniden Uretilirier, yeni imajlarla donalihr ve bir temsil etme
imkam tammr. Bu tutum ki~inin estetize ettigi ~eye kar~l 'dl~arhkh' olmaslO! gerekli
kllar: ya~amaktan ziyade gostermek one ge~mi~tir. Tanpmar bu gosteriyi ~ok ba~anh
bir ~ekilde sunar, gozleri kama~tlflr ve sanki bir ger~ek hayat saklanmaya ~ah~lhr.
Tanpmar, kendisi gibi bir~ok romanclYl da me~gul eden Dogu-Bali meselesine
yakla~lrken de estetikten hareket eder. Hatta digerlerinden aynldlgl temel nokta,
bir~ok meseleye estetik kaygllarla egilmesidir. 'Hayat ~ekilleri' kavramma
yakla~lmmda da aym tutum kendisini gosterir. Hayat ~ekilleri onun i~in bir estetik,
bir begeni sorunudur ve bakl~ a~lsml belirleyen temel nokta estetiktir (Moran, 1995:
215).
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Tanpmar i9in estetik temel bir kategoridir elbette. Ancak Tanpmar. kUltiirel
sentez arayl~mda sadece kiiltiir ve estetik bakl~ a9lslyla yetinmez; toplumsal alan ve
toplum diizeni ile ilgili de g6rii~ ortaya atar ve bu alanlarda da bir sentez arayl~ma
girer (Timur, 2002: 237). DolaYlslyla bir estet olmasmm yanmda bir dii~iince ve
pratikten de vazge9medigi soylenebilir.

SONU(::
ideoloji ve bakI~ a9lsmm edebt eserlere i9kin olu~undan hareket ederek ornek
bir 90ziimleme yaplIglmlz Tanpmar'm romanIan, edebiyat eseri olmasmm yanmda
dii~iince kategorisinde de okunmu~tur. Romanlanna bagh kalarak anlamaya
9ah~lIgnruz Tanpmar'm ideolojik yonelimleri bazen a9lk dii~iincelere bazen sembolik
ifadelere dayah bir ~ekilde kendini belli etmektedir. Bu ideolojik yonelim kendisini
muhafazakarhk, geleneksel degil aksine modernist 9izgiye ait olma, '~imdi'ye yaplIgl
yogun vurgu ile BalIhla~ma siyasetini onemseme ve onun yanmda yer alma, estetik
begeniyi (hayatm estetikle~tirilmesi) her ~eyin oniine koyma, Dogu ile BalI'YI bir
potada birle~tirip yeni bir senteze (terkip) varma, kiiltiirii temel yaplcl un sur olarak
one 9lkanp 'kiiltiirel bakl~'l geli~tinne ve toplumsal yaplya ait diger kurum ve
olgulan kiiltiiriin belirleyiciliginde degerlendirme ozellikleriyle cisimle~tirmektedir.
Tanpmar'm yapltl 'bir tath huzur' arayl~mm huzursuzluk, geli~ki, bunahm, aydm
9lkmazma varsa da estetik ya~am dtinyasmda izini lsrarla stirmeye denk dii~en bir
ideolojik yonelim ve bakl~ a9lslyla one 9lkmaktadlr.
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ABSTRACT

.In this essay, my aim is reading one of the important figures of Modem Turkish
literature Ahmet Hamdi Tanpmar's novels sociological context. This essay is claim
that there is incontrovertible connection between the work of literature with opinion
or ideology/perspective. Tanpmar explain his opinion about culture, religion, nation,
civilization, aesthetic, tradition, intellectual etc. in Huzur, Mahur Beste, Saatleri
Ayarlama Enstitiisii, Sahnenin Dl$mdakiler novels. In fact his narrative is opinion.
Consequently, Tanpmar exites researcher to analysis himself perspective in frame
novels.

