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ÖNSÖZ 

Edebiyat, insana dair olanın insan tarafından kendine özgü bir üslup 

ile yine insana aktarımını sağlayan önemli bir bilgi alanıdır. Edebiyat, 

insanın özelde kendi hikâyesini sözün efsununda ölümsüz kılma 

çabasının temsili olsa da sosyal olandan bağımsız değildir. İnsanın 

sosyal bir varlık oluşu ve anlamını toplumsal yaşamda bulması 

edebiyatın toplumsal olanla zorunlu bir bağ kurmasının temel 

nedenidir. Edebiyat, toplumsalın insan öznesinden bağımsız realitesi 

ile insanın öznel algılama ve hayal etme biçiminin kesişiminden 

doğan, karakterinde gerçeği ve kurguyu aynı anda barındıran, her 

çağda öne çıkan, günlük yaşamda etkili rol üstlenen bir alandır. 

Günümüz dünyasında da edebiyat, temel fonksiyonlarını sürdürmekte 

değişen yaşam biçimlerinde insanın ve toplumsalın gerçekliğini 

yakalamaya çalışmaktadır. Mecazlar, metaforlar, mübalağalar 

kullanan süslü dili ile sanatsal yönünü korurken gerçeğin 

izdüşümünde bu evrende olup bitenleri çözümleme gayreti ile de 

insanoğlunun yanında yol almaktadır. Bu yönüyle edebiyat, insanın 

hem süje hem de obje olduğu çeşitli sosyal-beşeri bilimlerle, felsefe 

ile konu ve yöntem bağlamında bir etkileşim içindedir. Modern 

dünyanın meselelerinin giriftliği edebiyatın farklı disiplinlerle 

kurduğu ilişkiyi derinleştirmekte, insanın ve toplumsalın realitesini 

farklı perspektiflerle ele almasını beraberinde getirmektedir. 
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Hakikatin peşinde insanın hikâyesini ele alan edebiyatın bu gelişmiş 

ve kapsamlı yapısı elinizdeki kitabın hazırlanmasına temel olmuştur. 

Edebiyatın hem sanatsal hem de bilimsel yönünü irdeleyen beş farklı 

konuyu ele alan “Edebiyat Çalışmalarında Farklı Perspektifler” adlı bu 

kitap içinde yaşadığımız dünyanın sürekli değişen yüzünü anlama ve 

edebiyat alanında sürekliliği devam eden meseleleri aydınlatma 

ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Kitabın içerisinde yer alan yazılar, farklı 

üniversitelerden değerli öğretim üyelerinin katkıları ile şekillenmiş, 

öneri ve eleştirilerle zenginleşen bir dizi aşamadan sonra yayıma hazır 

hâle getirilmiştir. 

Çalışmamıza makaleleriyle destek veren yazarlara, eserin vücuda 

gelmesi ve basımı aşamasındaki desteklerinden dolayı İKSAD 

Yayınevine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

“Edebiyat Çalışmalarında Farklı Perspektifler” adlı bu kitabın 

edebiyatın kendi özgün mecrasında ve diğer sosyal-beşeri bilimlerle 

konu, metot ve perspektif bağlamında kesişen disiplinler arası 

yapılacak olan çalışmalara yol göstereceğini ümit ediyoruz. 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice BUDAK 

Konya, 2020  
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GİRİŞ 

Bu çalışmada günümüzde hâlâ tartışmalı olan Altay Teorisi 

kapsamında Doerfer, Abel-Remusat ve Altayistik üzerine bir inceleme 

yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda Altayist ve anti-Altayist 

görüşü savunan dil bilimcilerin Altay Teorisi üzerine görüşlerine yer 

verilecektir.  

1. ALTAY TEORİSİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR 

Altay Teorisi üzerine geçerli tartışmalar devam ederken anti-Altayistik 

görüşün öncüsü olarak kaydedilen Doerfer (1973) Abel-Remusat’ın 

“Geniale Franzose” adlı çalışmasını yeniden keşfetmesi ile ilk kişisel 

saldırısını açık bir şekilde yöneltmiştir (Vovin, 2005).  

Bu konuda Manaster-Ramer (1996) Altay Teorisi yanlılarının, temelde 

Altay karşıtı olan Doerfer’in daha sonra geliştirmek üzere Altay 

dillerinde sözde paylaşılan temel kelimelerin yokluğu ve Türkçe ile 

Tunguzca arasında paylaşılan kelimelerin olmaması gibi Altay 

konusundaki geçerli temel argümanlardan iki formu kapsayan 

Abel-Remusat (1820) kitabı çevirisine bir cevap vermesi gerektiğini 

belirtmektedirler (Manaster-Ramer, 1996). Öyle ki Miller (1991:10), 

Doerfer’in kişisel yorumlarını katarak okuduğu “Abel-Remusat” 

kitabında, Doerfer’in şahsi düşüncelerini yansıtmasını bir problem 

olarak görmüş ve Remusat’ın (1820: 138) orijinal metni ile Doerfer’in 

(1973) çalışmalarındaki ilgili sayfalara kadar uzanan bölümlere hiçbir 

kişisel tartışma katılmaksızın bir inceleme yapılmasını büyük bir 
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çekingenlikle dile getirmiştir (Miller 1991). 

Manaster-Ramer ve arkadaşları (1997), Altay Teorisi karşıtlarına 

cevap olarak “Doerfer’in Abel-Remusat’ın erken tarihli çalışmasını 

kaynak gösterdiği çevirisi doğru olmuş olsaydı, Doerfer’in çalışması 

Remusat’ın evrensel kabul ve takdir gören birikimlerini olduğu gibi 

yansıtmış ve daha da önemlisi anti- Altayistik ana görüşünden 

bağımsız olmuş olurdu” demektedirler. Doerfer (1973)’ in, 

Abel-Remusat’ın Altay Dilleri hakkındaki gözlemlerini anlatırken 

yanıltıcı izlenimler bıraktığı belirtilmektedir:  

“…sind so gründlich übersehen worden, daβ sie selbst den 

Antialtaisten’ (Sır Gerard Clauson, Benzıng, mir et aliis) nicht 

bekannt geworden sind”(Doerfer, 1973: 89)2. 

Aslında, Abel-Remusat’ın çalışmalarına Pott (1885: 89), Nemeth 

(1812: 550, n.1), Abel Remusat’ı yanlışlıkla Altay yanlısı olarak 

tanımlayan Donner (1901: 130), Ramstedt (1957), Denny (1924: 185, 

isim vermeden, Donner’in yanlışını düzeltmiştir) ve Scherbak (1959: 

51, Denny’i kaynak göstermesine rağmen, yine de Donner’in hatasını 

tekrarlamıştır) tarafından atıf yapılmıştır. Daha da önemli bir nokta, 

Fransız araştırmacılar Ural-Altay karşılaştırmalı çalışmaların kurucusu 

olarak kabul edilen Shott’un (1836:2, 7-9) ilk çalışmasında açık ve 

ayrıntılı bir tepki gösterdiğini ifade etmişlerdir (Starostin ve ark., 

 
2 “…o kadar derinlemesine gözden kaçırıldı ki, anti-Altayistlerin (Sır Gerard 

Clauson, Benzıng ve ark.) haberi bile olmadı.” 
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2003). Sonuç olarak, Abel-Remusat’ın çalışması Doerfer ve diğer 

bütün anti- Altayistik yanlıları tarafından yüzyılın ikinci yarısında 

bilinmemiş ise, tamamıyla (Abel Remusat’ın farkında olan diğer 

yazarların okumaları sayesinde) dolaylı olarak Remusat’tan etkilenmiş 

olabilecekleri düşünülmektedir. 

2. DORFER VE ABEL-REMUSAT’IN ESERLERİNDE ALTAY 

TEORİSİ ÜZERİNDEKİ ZITLIKLAR 

Manaster-Ramer, Miller (1991)’in, her durumda Doerfer’in çevirisinin 

şüpheli olduğu yönündeki önerisinde haklı olduğunu belirtmektedir. 

Esasen Doerfer, Abel- Remusat’ın çalışmasını kendi tarihsel 

bağlamından sökerek, yazarın tırnak içine alarak gösterdiği bölümleri 

yaralayarak onun görüşlerini tamamıyla yanlış tanıtmaktadır. Doerfer, 

Abel Remusat’ın söylemlerinin kendi anti-Altayist tavrına açık destek 

sağladığı yönündeki düşünceyi sadece bu yolla başarmıştır. 

Doerfer, gerçekte Abel-Remusat’ın Türkçe, Moğolca ve Tunguzca 

arasındaki akrabalığa karşı olan güçlü iddasını tartışmaktadır, ancak 

daha da önemlisi – eğer Abel-Remusat’ın görüşlerini ve neleri takip 

ettiğini anlamak istiyorsak- eksiltisiz bir şekilde onun sözlerini 

okumak, onları gerçek manada olduğu gibi anlamak ve her şeyden 

önce onları geriye doğru tarihsel bağlamına koymak doğru olacaktır. 

Sonuç olarak, Doerfer’in bazı yerlerde Abel-Remusat’ın ifadelerini 

değiştirerek verdiği görülmektedir. Buradaki ana konu büyük 

farklılıklar ve hatta Abel-Remusat’ın 19. yy’ın erken dönemlerindeki 

dil değişimi ve dil akrabalıkları hakındaki görüşleri, günümüzdeki 
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Altay yanlıları ve karşıtlarının görüşlerinden ayrı bir bağlamda 

olmasıdır ve neticede Remusat’ın düşüncesi ile yorumları Türkçe, 

Moğolca ve Tunguzca arasındaki akrabalığı kabul etmese bile, hiçbir 

şekilde bugünkü modern Altay karşıtlarının duruşlarını 

desteklememektedir. Ayrıca yazarın daha önce tartıştığı diller 

hakkındaki somut gözlemleri ve diller arasındaki olası akrabalıklar 

üzerine vardığı kendi sonuçları arasında da tutarsızlıklar vardır.  

Doerfer’in (1973) Abel-Remusat’ın çalışmasından doğrudan alıntı 

yaptığı iki bölüm, gerçekten kendi yorumunu destekler gibi 

görünmekle birlikte yine de Remusat’ın çalışmasını bütünüyle ele alan 

yakın bir çalışma ve özellikle de Doerfer’in doğrudan alıntı yaparak 

gösterdiği bölümlerin devamı, durumun o kadar da basit olmadığını 

göstermektedir. 

“Les mots de ces…langues, particuliérement ceux qui désignent 

des objets de premiére nécessité, et qui constituent le fond des 

idiomes, sont radicalement différens…”(Manaster-Ramer, 1996: 

154)3. 

Burada Doerfer’in çıkardığı yer, alıntıladığı yer kadar önemlidir. 

Öncelikle Abel-Remusat burada sadece Türkçe, Moğolca ve 

Tunguzca’ya atıfta bulunmamakta, ayrıca dil gruplarını dört gruba 

ayırımaktadır; diğer bir söylemle yani bu üçünün yanı sıra Tibet dilini 

 
3 “Bu ... dillerin kelimeleri, özellikle de birincil zorunluluk nesnelerini belirleyen ve 

deyimlerin temelini oluşturan diller, kök bakımından farklıdır.”  
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de vermektedir. Doerfer kitaptaki “Les mots de ces…langues” 4 

cümlesini eksilterek Abel-Remusat’ın yazdığı ve bütün önemli 

gerçekliği gösteren “Les mots de ces…langues” ifadesini gizlemiştir. 

Kitabın Tibet dilini de içeriyor olması bir Altay dil ailesine ilişkin 

hiçbir somut dilsel öneriye yanıt vermediğini ortaya koymaktadır. 

Bunun dışında Remusat hiçbir yerde, hiçbir dil çalışmasında genel 

Türk ve Moğol-Tunguz dillerinin kökeni hakkında bir iddiada 

bulunmamıştır. Üstelik bunu yapması da olanaksızdır çünkü henüz hiç 

kimse bunlardan birini yazmamıştı.  

Türkçe, Moğolca ve Tunguzca arasındaki ilişki kabaca 

Abel-Remusat’ın zamanında görmediği eş zamanlı belirttiği 

görünümlerden ibarettir. Bunu Rask’ın “Afhandling om den finniske 

Sproklasse”5 cümlesi desteklemektedir. 1819’da yazılan ve 1820’li 

yıllarda basılan 1826’da Almanca çevirisi tekrar yapılan ve son haliyle 

kamuya açılan Rask (1834)’ın bu çalışmasının tamamlanmış 

versiyonu da Türkçe, Moğolca ve Tunguzca hakkında veri 

sağlamamaktadır ve gerçekten de bu versiyon ilk bölümü 

tamamlanmamış en büyük çalışma niteliğindedir (Manaster-Ramer, 

1997). Üstelik Rask, Türkçe, Moğolca ve Tunguzcanın bu büyük 

birliğin alt grupları olduğunu düşünmemiştir. Shott (1836)’a kadar 

Rask (1834)’e dayanan herhangi bağımsız bir çalışma yapılmamıştır 

(Manaster-Ramer, 1997). Sonuç olarak Abel-Remusat zamanındaki 

“proaltaisch These” üzerine Doerfer ile gerçekçi bir konuşma 

 
4 “Bu dillerin…. kelimeleri” 
5 “Fince dil sınıfı tezi” 
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yapılamamaktadır. 

Üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir soru da şudur: Remusat 

Altay dilleri teorisi gelişmiş bir hipotez olmasaydı bile bunu sonradan 

görerek gerçekten eleştirir miydi? Bu soruya cevap bulmak için 

sadece onun çalışmasının sonundaki sonuç bölümünü oluşturan ilgili 

bölümleri okumalıdır (Manaster-Ramer, 1997: 395-398). 

Bir düşünceye göre Abel-Remusat Altayca konuşan insanların dünya 

medeniyetlerini yaratmış olma görüşünü çürütmekle ilgiliydi. Diğer 

bir düşünce ise bütün Tatarlar etnik olarak ilişkiliydi veya Onun ortaya 

koyduğu gibi, aynı ırktan geliyorlardı (Ondan önce putları kıran 

Strahlanberg (1730) aynı bakış açısına sahipti). Dil bilimsel 

argümanlar, bu etnik sonuçların doğrulanmasında rol oynamıştır. 

Abel Remusat’ın düşüncelerinin bir yönü genel noktalar ile özellikle 

bugün sıkıntılı olan dil ve ırk arasında yakın bir bağlantı olduğunun 

kabul edilmesi ile ilgilidir (Shott’ un aksine Strahlenberg’de olduğu 

gibi). Onun insanlar ve diller arasındaki bağlantılar konusundaki 

görüşleri hayli empatiktir. 

Daha özel olarak, Abel-Remuset’ın açıkça kabul ettiği Türk, Moğol, 

Tunguz, Mançu ve Tibetler aynı ırktan geliyor ise, onların dillerinde 

her zaman akrabalık, doğa ve aritmetik gibi bazı temel kavramların 

aynı veya net bir şekilde benzer kelimeleri içermesi gerekmektedir. 

Önemli olmayan bazı benzerliklerin eksikliği, bu insanların 

kökenlerini ayırmada yeterli dayanak oluşturmamaktadır. Dilsel 
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biçimler ile ırksal sınıflamalar arasında yapılan böyle bir bağlantının 

tabi ki modern bir dil bilimci için hiçbir mantığı yoktur. 

Irk sorusunun ötesinde, bu spekülasyonlar hakkında Tatar halkının 

insan uygarlığının içinde değişmesinde rol oynadığı görüşü 

Abel-Remusat’ın endişesi gibi görünmektedir. Bu spekülasyonlar ve 

Altay hipotezinin hiçbir versiyonu Abel-Remusat’ın eleştirileri ile 

gerçekten doğrudan ilgili değildir. Bu bağlamda, bir merak öğesi eğer 

Remusat dillerin antikitesi ile kültür arasında bir bağlantı olduğunu 

hissetmiş ise, genel yeterli görüş bugün bunun dil bilimsel olmadığıdır. 

Öyle ki Abel Remusat’ın de eski dile sahip bu toplumları yadsıdığı 

Türkçe, Moğolca, Tunguz ve Tibet dilleri arasındaki akrabalığı inkâr 

edenler ve bu yüzden dolaylı olarak karşıt desteğe gereksinim 

duyanlar eski kültür ve uygarlığın gelişmesi için hiçbir şey elde 

edemememiştir. Bu yüzden onun görüşleri ile bizimkiler arasında 

büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır, çünkü kuşkusuz bugün hiçbir dil 

bilimci bazı dillerin diğerlerinden daha eski olduğuna 

inanmamaktadır. 

Sonuç olarak Abel Remusat’ın Altay Teorisi üzerindeki modern 

tartışmaların içinde farklı sorulardan bahsettiğini ve onun çok şaşırtıcı 

bir şekilde dil ile etnisiti arasında savunuculuk yaptığı görülmektedir. 

Buna rağmen bu görüşün çok geniş ve genel bir bakış açısı içerdiği 

düşünülmektedir. Doerfer’in anlattığı şeklin dışında aslında 

Abel-Remusat’ın özel alanlarda reddettiği pek çok şeyi bulunmaktadır. 

Bu durum Doerfer’in (1973) Abel-Remusat’tan (1820: 138) yaptığı 

alıntılarda açıkça görülmektedir. 
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“Un assez grande nombre de mots qui sont communs au mongol, 

au turk et au mandchou… Ce sont des mots dont il est vraiment 

difficile d’as-signer l’origine avec certitude, mais qu’il est 

natürel d’attribuer à celui des trois peuples dont l’existence 

politique est la plus ancienne, c’est- à-dire aux Turks; et leur 

passage chez les deux autres est un témoignage constant du 

mélange qui s’est fait à plusieurs reprises entre les trois races. Il 

est plus singulier qu’on rencontre des mots qui sont communs 

aux Turks et aux Mandchou, sans l’être aux Mongols; car, 

çömme ceux-ci habitent toute la circonférence du Gobi et la mer 

de Sable, ils sont un intermédiaire natürel pour les autres qui 

occupent des pays situés à quelque distance de ses deux 

extrémités”6 (Doerfer, 1973: 234). 

Bir düşünceye göre Doerfer, Abel-Remusat’ın görüşlerine yönelik 

gerçek düşünceyi tartışmamıştır ve bu önemli bir noktadır ve 

çalışmasında;  

“…gachan, qui signifie bourgade en mandchou et en turk, et qui 

n’a point d’analogie avec le mongol… aȉl;…ana, mére, en turk 

qui différe moins du mandchou…eniye que du mongol…eke, et 

 
6 “Moğolca, Türkçe ve Mançu'da yaygın olan oldukça fazla sayıda kelime ... 

Bunların kökenini kesin olarak belirtmek gerçekten zor, ancak bu kelimelere 

atfedilen kelimeler doğal olan kelimelerdir. Yani Türkler için siyasi varlıkları en eski 

olan üç halk ve diğer ikisi arasında geçişleri, üç ırk arasında defalarca meydana 

gelen karışmanın sürekli bir ifadesidir. Moğollarda ortak olmadan Türklerde ve 

Mançularda ortak olan sözcüklerle karşılaşmak daha tekildir; çünkü bunlar 

Gobi'nin ve Kum Denizinin tüm çevresinde yaşasalar bile, iki ucundan biraz uzakta 

bulunan ülkeleri işgal eden diğerleri için doğal bir aracıdırlar.” 
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quelques autres”7 (Manaster-Ramer,1996; 158). 

ifadelerine başvurmaktadır. Bütün bunların hepsi data yoluyla 

verilmektedir. Bu verilerdeki yetersizlik Abel-Remusat’ın bahsettiği 

ancak Doerfer’in çıkarttığı bölümlerden oluşan çalışma konusunda 

bulunmaktadır. 

Doerfer, ilk olarak Abel-Remusat’ın düşüncesindeki gerçek fikirlerini 

tartışmamıştır ki bu çok önemli bir ayrıntıdır. Paragrafların tamamına 

bakıldığında Remusat’ın çalışmasındaki iki önemli durumun Doerfer 

tarafından çıkarıldığı görülmektedir. Yine tartışma bölümünün 

altındaki kısımlarda alıntı yaptığı bütün bu cümlelerde karşıtlığı 

savunan küçük de olsa bir kanıt yoktur. İkinci olarak Doerfer, soru 

dilindeki çok sınırlı sözlüksel materyalleri kendi bakış açısına göre 

tekrar etmiştir. Bu iki faktörün sonucu olarak, Altay hipotezine 

muhalefet olarak kanıt gösterilen 1820 tarihli bu kitaptan yapılan 

alıntılar abartıldığı şekilde bir delil oluşturmamaktadır. Örneğin, 

Doerfer’in (1988; 194) alıntıladığı Türkçe “topïg” (diz) Tunguzca 

tobgiya ve Moğolca (toyiγ) ile ilişkilidir (Manaster-Ramer ve Vovin, 

1997).  Bu gerçek örnek “war Abel-Remusat nicht bekkant”8, “es 

doch einige den alt Sprachen gemeinsame Grundwörter gibt” 9 

(Manaster-Ramer, 1996:162) şeklinde ifade edilmiştir. Burada 

Abel-Remusat’ın ne kadar çok veya ne kadar az veri üzerinde çalıştığı 

 
7 “Mançurya'da ve Türkçe'de köy anlamına gelen ve Moğolca ile hiçbir benzerliği 

olmayan gachan ... aȉl; ... ana, anne, Türkçe'de Mançu ... eniye'den Moğolca'dan 

daha az farklı olan ... eke ve diğer sözcüklerdir” 
8 “Abel-Remusat bilinmiyordu" 
9 "Eski dillerde ortak olan bazı temel kelimeler var" 
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ya da örneğin onun bu spesifik kelimeleri bilip bilmediği 

anlatılmamıştır. Daha da önemlisi, bütün bunların anlamı 

Abel-Remusat muhtemelen bugün tanımlandığı şekilde Türkçe ve 

Tunguz dillerindeki eşdizinliliği bilmemekteydi ve daha ilgi çekecek 

biçimde bütün bunların varlığını keşfetmiştir. Bu bölümdeki bütün 

bağlantılar Doerfer’in açıkça Abel-Remusat’ı yanlış tarif ettiğini 

göstermektedir. Remusat’ın çalışmasındakinden farklı olarak Doerfer 

sadece benzer kelimelerin varlığını reddetmemekte aynı zamanda 

oldukça açık bir şekilde Remusat’ın yalnız Türkçe ve Tunguzca 

arasında yaygın kullanılan hiçbir kelime olmadığını belirttiğini idda 

etmektedir. 

Her durumda Türkçe-Tunguzca soydaş kelimelerin varlığı Altay 

Teorisinin sonucu olarak öngörülebilir (Poppe, 1991), diğer bir 

ifadeyle Doerfer (1973) tarafından savunulan tez sıkıntılıdır, çünkü 

Türkçe ile Moğolca arasında diğer yandan Moğol ve Tunguz dilleri 

arasında ve diğerlerinden ödünç kelimeler alınmaktadır ve bu durum 

da bu diller arasındaki akrabalığı zayıflatmaktadır. 

SONUÇ 

Bu çalışmada günümüzde hâlâ üzerinde tartışmaların yapıldığı Altay 

Teorisi kapsamında Doerfer, Abel-Remusat ve Altay Teorisi üzerine 

bir inceleme yapılmıştır. Altayist ve anti-Altayist görüşü savunan 

dilbilimcilerin Altay Teorisi üzerine görüşleri ve Abel-Remusat’ın 

söyledikleri dikkatlice incelenir ve Remusat’ın görüşleri kendi 

bağlamında değerlendirilirse, O’nun gerçek gözlemlerinin -önerilerde 
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görünenin aksine- doğru ifade edilebileceği düşünülmektedir. 

Gelecekteki dil değişimleri hakkındaki günümüz modern kabulleri, 

Altay dilleri arasındaki akrabalık ve diğer hipotezlerin dışında tutarlı 

bilgiler verecektir. Bu anlamda dilbilimciler ve Türkologların 

yapacağı kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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GİRİŞ 

Kovid-19 yeni, başkalaşmış, format atılmış yeni bir dünya düzenini 

getirmiştir. Yeni ve farklı bir pandemi türü olan Kovid-19 ile başlayan 

belirsizlik, korku, endişe, tereddüt ve ileriyi görememe durumu süreç 

içinde sağlıkçıların bilgilendirmesi ve halkı yönlendirmesi ile birlikte 

yerini güvene, iç huzura, aydınlanmaya hatta zaman zaman rehavete 

bırakmaktadır. Sosyal, fiziksel, psikolojik, sosyolojik, biyolojik ve 

kimyasal her alanda bir farklılaşma ve yeniden inşa yaratan bu süreçte 

insanlar da kendilerini hem mikro ölçekte (aile içinde, arkadaş 

çevresinde vb.) hem de makro ölçekte (halkın içinde, iş çevresinde 

vb.) yeniden yapılandırmıştır. Bu yeni ve farklı olan ve hayatın 

gündemine oturan konuda korku ve endişe süreç içerisinde önde gelen 

devlet büyüklerinin ve sağlık bilim kurulundaki üyelerin medyadaki 

açıklamaları ile yeni gündem olan ve bazıları da bilinen ancak 

gündemde olmadığından dolayı pek de kullanılmayan kelimeleri 

sıklıkla sağlık çalışanlarının kullanmaya başlamaları ile 

aydınlanmaya, açıklandıkça, anlatıldıkça, anlamaya, anladıkça da 

anlamlandırmaya başlanılan bir durumu ortaya koymaktadır. Buna 

bağlı olarak özellikle Kovid-19 ile birlikte yeni literatüre giren, var 

olan ancak güncellenerek sıklıkla kullanılmaya başlayan kelimelerin 

insanları psikolojik, sosyolojik bağlamda sosyal yaşama adapte 

olmalarına yaramaktadır. Bu çalışma da Kovid-19 ile birlikte literatüre 

yeni giren ve sıklıkla kullanılmaya başlayan 7 farklı kelimenin 

(pandemi, karantina, sosyal izolasyon, sosyal mesafe, covidiot, yeni 

normal, pik yapmak) twitterdaki üyelerin kullanımları sınıflandırılarak 

içerik analizi ile bulguların tartışılmasından oluşmaktadır. Bu yedi 
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ayrı kelime taranırken “tırnak içinde” kelime, yapılan yorumlar ve 

retweetler dâhil edilmeyerek, yalnızca Türkçe olan ve sınırlama 

getirebilmek için en az 100 beğeni almış tweetler seçilmiştir. Politik, 

yanlı, argo, küfür, ayrımcı, ayrıştırıcı, ırkçı, küçük düşüren, kin ve 

nefret söylemleri elenmiştir. Sadece sıradan insanın halk arasında 

kendi duygu, düşünce ve algısı ile oluşturmuş olduğu söylemler 

seçilmiştir.  

1. KOVİD-19’UN KAVRAMSAL ALTYAPISI 

Kovid-19 pandemisi, dünyayı bir sağlık krizi ile başbaşa bırakmıştır. 

Bununla beraber, hızla yayılan bu sağlık krizinin hiç vakit 

kaybetmeden, küresel, ekonomik, finansal ve sosyal bir krize 

dönüşmeye başladığı da gündemden düşmemektedir. Kovid-19 

pandemisi toplumun her bir katmanını etkilemekte ve bu etki bazı 

gruplar üzerinde daha ağır sonuçlara yol açmaktadır (Kara, 2020: 26). 

Kovid-19 pandemisi, sadece bu hastalığa yakalananlara fiziksel acılar 

getirmemekte, bunun yanında hem hastalara hem de diğer insanlara 

panik ve şok hâli, sosyal güven kaybı, üzüntü, utanç, şüphe ve öfke 

gibi ruh hâlleri de yaşatmaktadır (Brown, 2020). H1N1 influenza 

virüsünün yayılımını geciktirmek için sosyal mesafe gibi tıbbi 

olmayan müdahalelerin kullanımında sağlanan deneyim kazanımı 

bugün yaşanan Kovid-19 pandemisinin en önemli önleme aracı 

olmaktadır. Tüm ülkeler için büyük bir belirsizlik yaşandığı, sağlık 

bakanlıkları üzerinde baskı olduğu, influenza virüsleri hakkında 

söylenebilecek tek şeyin, davranışlarının tamamen öngörülemez 

olduğu ve hiç kimsenin mevcut durumun nasıl gelişeceğini 



 
 

 21 

söyleyemeyeceği ifade edilmiştir (WHO, 2020). Bugün yaşanılan 

Kovid-19 pandemisinde ilk tespit edilen virüs vakasının üzerinden üç 

ay geçtiği hâlde mevcut durumun nasıl gelişebileceğine dair birçok 

öngörü, matematik modellemeleri olmasına rağmen somut bir kanıt 

bulunmamaktadır. Kanıt oluşturmaya katkı sağlayacak araştırmalar 

devam etmektedir (Özlü ve Öztaş, 2020: 469). Bu sebeple, geleceği 

öngörülemeyen bu virüsle yaşamaya yeni normal hayat düzeni ile 

insanlar devam etmektedir. Başta maske, sosyal mesafe ve temizlik 

söylemi ile yola çıkılan yeni normal düzende insanları başlangıçta 

korku, endişe ve öfke ile başladıkları bu pandemi yolculuğu yerini 

memnuniyet, umut ve biraz da rehavete bırakmaktadır. Başlangıçta 

bilgi vererek bilinmeyeni azaltma yolunu tercih eden kişiler 

şimdilerde duygu durumu daha stabil seyreden ilk zamanki endişe, 

öfke ve korkudan çok dengeli, bilinçli bir duygu durumuna 

bırakmaktadır. 

Yukarıda sözü edilen yeni ortaya çıkan ve yeniden gündem oluşturan 

sözcüklerden ilki pandemi sözcüğü idi. Kovid-19 salgınının ilk olarak 

pandemi ilan edilmesi ile birlikte bilinmezlik ve bunun ile birlikte 

gelen endişe duyguları bireyleri konuşarak bilgi edinerek duygularını 

kontrol etmeye, bilgileri şematize ederek farklı bir anlamda akıllarda 

somutlaştırarak denge oluşturmaya sevk etmektedir. 

Pandeminin, anlık duygularımızı, düşüncelerimizi, tepkilerimizi bizim 

kontrolümüz dışında etkilemesi ilk aşamada doğal bir durum olmakla 

birlikte davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi ve olaylara 

bakış açımızı kontrol edebilmek bizim elimizde olandır. Bu noktada 
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özellikle bu salgın durumuna maruz kalan her bir bireyin sosyal 

medyaya özellikle başvurduğunu bir kontrol ve olağan dışı durumla 

baş edebilme mekanizması gibi gördüğü gözlemlenmektedir. Her 

birey bu süreci farklı bir psikolojide atlatıyor olsa da dünyada her 

bireyin aynı süreç ve zorluklardan geçiyor olduğunu sosyal medyadan 

ve diğer mecralardan takip etmek bireyi bir nebze de olsa 

rahatlatmaktadır. Bunun en güzel yansıması bireylerin twitter 

söylemlerinde görülmektedir. Bireyler içsel duygu ve düşüncelerini 

yeni gündem olan ve yeniden kullanılagelen Kovid-19 sözcükleri ile 

paylaşımlar yaparak bunu ortaya koymaktadırlar. 

Yeni teknolojiler sayesinde, Kovid-19'la ilgili daha çok kişi, bilgi, 

durum ve olgunun geçmiştekine göre daha görünür ve erişilebilir 

olması, Kovid-19 küresel salgınını diğerlerinden ayıran en önemli 

özelliğidir. Bu bakımdan salgınla mücadeleye devam edildiği bugün 

Türkiye'de, somut bir arada olmaya bağlı bulunmayan, sınırları 

olmayan farklı bir kamusal alan deneyiminden söz edilmesi 

mümkündür. Kitle iletişim araçları, özellikle de sosyal medya kamu 

ile ilgili konuların ulusal ve evrensel düzeyde tartışılmasını 

kolaylaştıran hatta bu kamusal etkileşimlere tüm yurttaşların aktif bir 

biçimde katılmasını sağlayan alanlar açmıştır. Kolektif biçimde bir 

araya gelmiş kişiler, güç asimetrilerinin ve salgının olumsuz 

etkilerinin üstesinden gelmeye bu şekilde çalışmaktadırlar. Ortak ve 

yaşamsal bir sorun üzerine fikirlerini tartışabilen bireyler söylemsel ve 

eylemsel etkileşim alanları ile toplumsal konsensüs imkânları 

yaratmışlardır. Salgın sürecinde kamusal alanların yeni görüngüleriyle 
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karşılaşılmıştır ve bu alanlar sıklıkla dinamik olmaktadır. İçinde 

bulunulan küresel salgın sürecinde bugün, pratikte iyi gitmeyen tüm 

yönlerine karşın Türkiye'de bir kamusal alan tecrübesinden 

bahsedebilmek mümkün görünmektedir (Hekimoğlu, 2020: 902). 

Kovid-19 pandemisinin yayılmasına engel olmak insanların virüs 

kaygılarını önlemek amacıyla çeşitli yetkililer halka evde 

bulunmalarını önermiştir.  Aktivitelerin azalması, bireylerin rutin 

günlük faaliyetlerinde farklılıklara sebep olmaktadır. Daha fazla 

televizyon seyretme, mobil teknolojik alet kullanma hareketten 

yoksun davranışlara aşırı oranda vakit geçirmeye sebep olmaktadır. 

Fiziksel aktivitelerin azalması beraberinde daha az enerji harcamaya 

sebep olurken bu durum fiziksel olarak bedenin kronik hastalıklarına 

potansiyel zemin hazırlamakta iken aynı zamanda kaygı ve 

depresyona sebep olan davranışları da artırabilmektedir (Arslan ve 

Ercan, 2020: 188). 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı Kovid-19 pandemisi döneminde yeni gündem 

olan ve yeniden sıklıkla kullanılmaya başlanan kelimeler dikkate 

alınarak insanların bu dönemi duygu durumlarını nasıl yönettikleri ve 

yönlendirdiğini ve kendilerine nasıl bir baş etme mekanizması 

oluşturduklarını araştırmaktır. 
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın evrenini Kovit-19 ile ilgili yeni ortaya çıkan ve yeniden 

gündeme gelen her sözcük oluşturmaktadır. Bu sözcükler içerisinden 

Twitter gelişmiş arama bölümünden değerlendirmeye alınan 7 sözcük 

(Pandemi, Covidiot, Karantina, Yeni Normal, Sosyal Mesafe, Sosyal 

İzolasyon, Pik Yapmak) tek tek girilerek (15 Mart, Nisan, 15 Mayıs) 

aylarında Türkçe olarak atılmış olan, cevaplar ve retweetler hariç en 

az 100 beğeni almış olan tweetler seçilerek örneklem oluşturulmuştur. 

Bu tweetler arasından, argo, ayrımcı, nefret söylemleri bulunan sözler 

dışarıda tutulmuştur. Bu seçilen tweetler hem cümlelerin içinde geçen 

kelimeler hem de kullanılan emojiler ile korku, umut, motivasyon, 

ilgi, memnuniyet, endişe, öfke ve bilgi verme kategorilerine koyulup 

içerik analizine tabi tutulmuştur. 

4. VERİ TOPLAMA VE BULGULARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Veriler toplanırken öncelikle seçilen “pandemi”, “covidiot”, 

“karantina”, yeni normal”, “sosyal mesafe”, “sosyal izolasyon” ve 

“pik yapmak” sözcükleri emojiler ve söylemlerin içeriğinde geçen 

duygu sözcüklerine yönelik olarak duygulara göre içerik analizine tabi 

tutulmaktadır. İlk tabloda “pandemi” sözcüğüne yönelik twitter 

söylemleri incelenmiştir. 
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Tablo 1: “Pandemi” Sözcüğüne Yönelik Twitter Söylemleri 

 

Duygular “Pandemi” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

Korku (Fear) “Sokağa çıkma yasağının benim üzerimde şöyle bir etkisi oldu. Bugün dışarı 

çıkabileceğimi bildiğim için, sanki artık pandemi bitmiş gibi bir hisse 

kapıldım. Eğer benden başka insanlar da aynı hisse kapıldıysa, durum fenadır 

muhtemelen.” 

Umut (Hope) “İngiltere’den sonra ABD’ye de tıbbi malzeme gönderen Türkiyem’le 

övünüyorum. Sağlığın petrolden de Patriottan da daha değerli olduğunu dünya 

Türkiye sayesinde görüyor. Pandemi sonrası dünya yeniden kurulacak. Türkiye 

yeni dünyanın güneşi olacak.” 

Motivasyon 

(Inspiration 

/Elevator) 

“Pandemi nedeniyle karantinada geçirdiğimiz zaman “aman da ne güzel, eksik 

işlerimizi yapalım” zamanı olmuyor. Aksine pandeminin psikolojimize olan 

etkilerinden dolayı bir işe konsantre olmakta zorlanıyoruz. Düşünüldüğü gibi 

efektif olunmuyor. Bunun için kendinizi asla suçlamayın.” 

İlgi (Interest)   

Memnuniyet(

Contentment) 

 

Endişe “Yurdumuzun birçok yerinde olduğu gibi Eskişehir’de de tüm hastanelerimiz 

pandemi hastanesi ilan edilmiştir. Ancak bu diğer sağlık hizmetlerinin 

yürütülmesinde sorunlar yaşanmasına yol açmaktadır.” 

Öfke “Canım sıkıldı diyerek sokağa çıkma yasağına uymayanlara, para cezası yerine 

24 saat boyunca pandemi hastanelerinde sağlıkçıların getir götür işleri, sedye 

taşıma, hasta odalarında paspas çekme gibi cezalar verilsin. Sabaha şükür 

namazı kılıp eve kapanmazlarsa adam değilim.” 

“E bitmiş pandemi? Hiç haber vermiyorsunuz ” 

 

“Pandemi servisine konsultasyona gidiyorum hemen her gün. Bir tane n95’im 

var. 4 gün kullanılır dedik. Saklayıp kullanıyoruz. Az önce eve gelirken iki tane 

hanımefendi n95’leriyle sahile yürüyüşe gidiyordu. Kafamdan çok şey geçti. 

Toparlarsam yazarım. Şu anda toparlayamıyorum.” 

 

“Yemin ederim ki iki pandemi ile savaşıyoruz. COVID-19 ve Cehalet” 

 

“İsteyen ekşi maya yapar, isteyen kişisel gelişir, isteyen şpagat açar, isteyen 

durur duvara bakar. Sizi öldürürüm bak aptal aptal birbirinizin hayatlarını 

eleştiriyorsunuz. Ulan pandemi sanki her hafta olan bir şey, ne bilelim şok 

olduk herşeyi yapıyoruz SANA NE?” 

Bilgi Verme “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüştüm. Soyer, bugün 

Vali Erol Ayyıldız’ın başkanlığındaki Pandemi Kurulu’nda, İzmir için iki hafta 

sokağa çıkma yasağı uygulanmasını teklif ettiğini açıkladı. Soyer, “Hastalığı ne 

kadar zamana yayarsak o kadar iyidir” dedi.” 

 

“Alınan önlemler, hızla değişebilen ve genişletilen doğru kararlar, pandemi 

yönetiminde ülkemizi bir adım öne çıkarıyor: Yapabilen tüm üniversite 

hastaneleri koronavirüs testi yapacak. Bakanlık destek olacak. Ankara Üniv. 

Olarak biz bugün başladık. Salgını durdurmak elimizde.” 

 
“Sene-i devriye değil yıldönümü, 

Vefat değil, yaşamını yitirme, 

Tedbir değil, önlem, 

Pandemi, epidemi değil (yerel ya da küresel) salgın, 

İzolasyon, karantina değil, yalıtım, 
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Sosyal mesafe değil, güvenli uzaklık, 

Temas değil dokunum… 

Türkçe yazalım, Türkçe konuşalım…” 

 
“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi hastanesi kurmayı düşündüklerini 

ifade etmişti. Şayet kurulursa Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının verilmesi 

çok isabetli olur.” 

 
“Türkçesi varken topluma tıp öğrencisi işlemi yapmasak! 

Pnömoni: Zatürre, 

Peak: Zirve 

Entübe hasta: Solunum cihazına bağlanan hasta 

Mortalite: Ölüm oranı 

Epidemi:Salgın, Kıran 

Pandemi: Yeryüzü salgını 

Sosyal mesafe: Fiziksel mesafe, 

Diyelim ki “Entübe” (!) olmayalım.” 

 

Söylemler analiz edildiğinde korku duygusuna ait 1 söylem, umut 

duygusuna ait 1 söylem, motivasyon duygusuna ait 1 söylem, endişe 

duygusuna ait 1 söylem, öfke duygusuna ait 5 söylem, bilgi vermeye 

yönelik 5 söylem bulunmakta iken ilgi ve memnuniyet duygusuna ait 

hiçbir duygu söylemi bulunmamaktadır. Korkuya yönelik ele alınan 

söylem incelendiğinde sokağa çıkma yasağının bitmesi ve normal iş 

gününün başlaması ile birlikte kişi kendisinin normal rutinine 

döndüğü ve pandeminin bittiği hissine kapıldığını ve kendisi gibi 

diğer insanların da bu hisse kapılması durumunda salgının 

yayılmasından dolayı korku duyduğu ifadesi mevcuttur. Umut 

duygusuna ilişkin salgın döneminde ortaya çıkan yeniliklerin ve 

Türkiye’nin bu konuda öncü olmasının, söylemdeki örneğe bakılırsa 

Türkiye’nin İngiltere’den sonra Amerika’ya da tıbbi malzeme 

göndermesinin, sağlığın petrolden daha önemli olduğunu 

göstermesinin ülke için geleceği için umut verici gelişmelerden biri 

olduğu hissine kapılmaktadır. Motivasyon duygusu kategorisinde var 

olan söylem pandemi döneminin insanların yarım kalan işlerini 
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tamamlama dönemi olmadığına ve bu sebeple iş yapamayan insanların 

kendilerini zorlamamaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. Pandemi 

döneminin insanın iş ve şevk motivasyonunu kırdığını düşünmektedir. 

Endişe duygusu kategorisinde yurdun dört bir yanında olduğu gibi 

Eskişehir’de de tüm hastanelerin pandemi hastanesi ilan edildiğini 

vurgulamaktadır. Bu durumun diğer sağlık hizmetleri alanında 

aksamalar, yavaşlamalar ve kapasite sorunları gibi birtakım sorunları 

beraberinde getireceği endişesini taşıdığını vurgulamaktadır. Pandemi 

sözcüğünün en çok kullanıldığı duygu durumu öfke ile ortaya 

çıkmaktadır. Öfke kategorisinde 5 tane söylem bulunmaktadır. Bu 

söylemler “canım sıkıldı” deyip yasaklara uymayanlara öfke 

niteliğinde, yine sokağa çıkmış olan kişilere inceden bir sitem ile “eee 

bitmiş pandemi haber vermiyorsunuz” söylemi ile karşılık 

bulmaktadır. Yine pandemi döneminde sağlık personelinin 

kullanabilmesi için n95 maskelerinin normal insanın satın almasına 

gerek olmadığı söylenmesine rağmen buna yönelik bir sitem söylemi 

mevcuttur. “Covid-19 ve cehalet olmak üzere iki tür pandemi ile 

savaşıldığı”nı vurgulamaktadırlar. Pandemi döneminde evde can 

sıkıntısından sosyal medyada sıklıkla dönen ekmek yapımı 

fotoğrafları vb. eleştirenleri eleştiren, “pandemi bir kere başa geldi 

insanlar istediğini yapabilir” çıkışıyla öfke söylemini dile 

getirmektedir. Öfke söylemine benzer oranda bilgi verme kategorisi 

de oldukça yüklüdür. Bu söylemler alınan bilgiyi yaymak, paylaşmak 

şeklindedir, 2 söylem de pandeminin açıklamasına yöneliktir. 
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Tablo 2: “Covidiot” Sözcüğüne Yönelik Twitter Söylemleri 

 
Duygular “Covidiot” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

Korku (Fear) Az önce manavdan sarımsak alıyorum, bir amca koşarak yanıma geldi “Çin 

malıysa yeme onu” dedi. Ambalajda “made in Chine” yazıyordu. Canım 

ülkemin canım vatandaşı. Coronaya karşı topyekün 

savaşıyoruz.#covidiot#covid19 
 

Covid 19’dan da biraz seçici olmasını isteyeceğim; hala sahilde balık tutan, 

piknik yapan, bankları sökülmüş parklarda pinekleyen insanlarla benim canım 

bir olmamalı.#covidiot 

Umut (Hope)  

Motivasyon 

(Inspiration 

/Elevator) 

 

İlgi (Interest)   

Memnuniyet 

(Contentment) 

#covidiot Koronavirüsle birlikte insanlar birçok kötü alışkanlığından da 

vazgeçmek zorunda kaldı. Bunu lehimize çevirebiliriz. Mesela; Yere tükürenleri 

2 günde öldürüyormuş, 2 günde bir duş almayanı yamultuyormuş diyebiliriz.. 

 

İşte dil öyle bir şeydir ki duygularınızı ve düşüncelerinizi, kendi sistemi içinde 

durağanlaşmadan ifade etmenize olanak sağlar, “#covidiot” sözcüğü bunun çok 

güzel bir örneğidir. Onun için dili anlamak dilden fazlasını anlamaktır. 

Mesleğime bir kez daha aşık oldum!  

Endişe Bence şu an bu kadar uyarıya rağmen hala camiye girmeye çalışan, mangal 

yapmaya giden, asker uğurlayanların; yarasa yiyen adamdan daha fazla 

sorumluluğu var. Yarasa yiyen salak en azından sonucunu bilmiyordu.#covidiot 

 
Eczaneye sohbet edip çay içmeye gelen, eczaneye tartılmaya gelen, eczaneye 

parol almaya 4 kişi gelen, eczanede önlem aldık diye abartıyorsunuz diyen 

kişilerin literatürdeki adı #covidiot 

Öfke Bu salgın günlerinde saat 11’de açılacak AVM önüne saat 10’da gidip de sıraya 

girmek için ne tür bir ihtiyacın olabilir ki? #covidiot 

 

#covidiot 2020 yılının kelimesi olsun. Ülkemizde de bolca var. İşin ciddiyetini 

anlamayan, “bana bir şey olmaz” diyen, sorumsuzca dışarı çıkan herkes 

covidiot! 
 
#Covidiot’a türkçe alternatif #corcahil diyebilir miyiz? Yemin ederim 

koronadan değil cahilliğimizden öleceğiz çünkü 

 
Hani bizde bu ya yok ben korkar mıyım çok rahatım herkes korkuyor ben 

geziyorum kafasında olanlar var ya onlar işte covidiot. 

 
#covidiot olan çokbilmişler, sokağa çıkma yasağının bitmesine az kaldı, gece 

12’den sonra marketleri yağmalamaya devam edebilirsiniz. Sonuçta söylenenin 

tersini yapmakta üstünüze tanımıyorum. Çıkma deniyor evden çıkıyorsunuz, 

çıkabilirsiniz denince kesin evde kalırsınız #evdekal  
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Akademideki dinozorların #teknoloji ile imtihanı! Fi tarihinden kalma kitapları 

kullanan, sunu kullanmak deyince tüm kitabı sunuya aktarıp bir de onu okuyan, 

fakat her ayın 15’inde maaşı hiç çekinmeden cukka eden 

dinozorlar…dinozorlarımız #Pazar #covidiot 

 
Covidiot olan iki kardeşim eve wax ve cuticle için birini getirmiş! 

İnanamıyorum  Eğitimli olanlar bunu yapıyorsa eğitimsizlere laf söyleyemem 

artık. “Corona’dan ölürseniz öteki dünyaya hair’siz ve cuticle’siz gidersiniz 

artık” dedim. Sonra bana herşeye kızdığımı söylüyorlar! 

 
Bence sokağa çıkma yasağı değil Covidiot eleme gecesiydi. 

 
Hala daha insanların çoğu güzel havanın tadını çıkarıyor maşallah. Kendi 

canınızdan geçtiniz de Canını dişine takan sağlık çalışanlarından da mı 

utanmıyorsunuz? Akşam 9 oldu mu alkışlarsınız ama değil mi? “Çıkmayın” 

komutunun anlaşılmayan kısmı neresi? #covidiot #evdekal  

 
Bu bir sağlık seferberliğidir. Fenomen olmamız için sunulmuş bir fırsat değil! 

Viraz olmak uğruna devletin aldığı bunca tedbirin ciddiyetsizleştirilmesini 

anlamıyorum. #covidiot 

 
Salgına rağmen aylak aylak sokakta dolaşan aptallar. Salgında marketleri 

yağmalayan ahmaklar. Sorunun değil çözümün bir parçası olun!! İhtiyacın 

kadarını al#covidiot 

 
Dünya Sağlık Örgütü’nde bulunan batılı doktorların, COVİD-19’un 

yayılmasında payı çok yüksek. Asyalı doktorların, virüsün çok tehlikeli 

olduğunu ve ilk vaka görüldüğünde pandemi ilan edilmesi yönünde ki 

baskılarını Corclar dikkate almadı! #covidiot 

Bilgi Verme Covidiot: Sosyal mesafe kurallarına uymayıp virüsün yayılmasına neden olan, 

marketleri yağmalayıp gereksiz stokçuluk yapan, gereksiz panik yayan kişi. 

 
Yepyeni bir kelimemiz oldu: “Covidiot”. Uygunlanan kuralları çiğneyip, 

koronavirüsün yayılmasına neden olan veya çok fazla stok yaparak diğer 

insanları mağdur eden kişiye deniyormuş. Latince kökenli olan sözcüğün 

Türkçede henüz bir karşılığı yok. 

 

#Covidiot İngilizceye yeni giren kelimeymiş. Anlamı da Covid 19’u 

umursamayıp dışarda gezen, gereğinden fazla stok yapan insanlara deniyormuş. 

Parantez içinde de #idiot diye eklemişler. Tam bir Türkçe karşılığı yok... 

 
#Covidiot diye bir kelime literatüre girdi,  

-Bana bir şey olmaz, ben var ya ben diyenler, 

-Çözümün bir parçası olmayanlar, 

-Ortalığı karıştıranlara odun taşıyanlar, 

-Piknikçiler, ortalıkta cahilce dolaşanlar, 

-Yardımlaşmayanlar, 

Hepsi #covidiot hastası olmuş psikiyatrik manyaklar 

 
Covidiot kime denir? Evde kalması gerekirken pikniğe giden, marketleri talan 

eden idiotlara, toplu ibadet konusunda ısrar edenlere, bu salgın günlerinde insan 

sağlığını hiçe sayanlara covidiot denir #covid19 #pandemia #covidiot 
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Yurt dışında #Covidiot diye bir kelime sözlüğe girmiş, Covid virüsünün 

kısaltması ile İdiot’u birleştirmişler  

#Covidiot nasıl tanımlanmış? 

 

1- Kamu sağlığına yönelik uyarıları dikkate almayan kişi, 

2- Komşularını düşünmeden ihtiyaç fazlası mal stoklayan kişi, 

 

Covidiot Nedir? 

Sosyal mesafe kurallarına uymayıp virüsün yayılmasına neden olan, marketleri 

yapmalayıp gereksiz stokçuluk yapan, bütün uyarılara rağmen sokağa çıkıp boş 

boş dolaşan aptal kişi. 

Covid+ İdiot= Covidiot 

 
Sosyal mesafeyi reddedenler için İngilizce’de artık yeni bir kelime var, tam 

olarak bizim piknikçi tayfadan bahsediyor #covidiot 

 
Korona sayesinde yeni bir kelime daha öğrendim. Covidiot: Virüsü hafife alan, 

yasaklara uymayan oksijen israflarına deniyormuş. Yaz bunu güzel laf bu  

 
#Covidiot inatla sosyal mesafe protokolünü görmezden gelen ve böylece 

#COVİD-19’un daha da yayılmasına yardımcı olan gereksiz yere yiyecek içecek 

stoklayan hayatı malzemelerden başkalarını mahrum eden aptal kişi demek! 

 
#COVIDIOT diye bir kelime literatüre girdi, 

-Ortalığı karıştıranlara odun taşıyanlar, 

-Piknikçiler, ortalıkta cahilce dolaşanlar, 

#covidiot 

-Uyarılara uymayıp ortalıkta dolanan aklıevveller 

-Hunharca stok yapan cingözler 

Sizce Türkiye’de kaç milyon #COVIDIOT var? 

 
İngilizce de yeni bir kelime covidiot.. Covid-19 ile ilgili her türlü uyarıya 

rağmen sokaklarda it gibi dolaşan mal demek 

 
Filyasyon, Entübe, sosyal mesafe, yeni normal, pandemi, covidiot…herkes 

öğrendi mi? #koronavirüs 

 
İngilizceye “Covidiot” diye bir kelime eklenmiş, “Covid-19’a rağmen dışarı 

çıkan ve dolayısıyla diğer insanların zarar görmesine neden olan “idiotlar” için 

kullanılıyor. 

 
Sözlükten covidiot sözcüğünün anlamına baktım. İnsan ömrünün en fazla yüz 

elli yıl sürdüğü kadim çağlarda, Coronaviris salgını nedeniyle devletlerin 

uyarılarını dikkate almayıp hayatları riske atan insanlar için kullanılan bir 

kelimeymiş. 

 
Covidiot: 1. Kamu sağlığına dair uyarıları dikkate almayan kişi. 

2. Komşularının ihtiyacını hiçe sayarak mal stoklayan kişi. 

Türkçesi ne olmalı sizce? X “kovidraksız” önermiş. 
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Tablo 2’de covidiot sözcüğüne ait korku kategorisinde 2, memnuniyet 

kategorisinde 2, endişe kategorisinde 2, öfke kategorisinde 12, bilgi 

verme kategorisinde 16 söylem bulunmakta iken, umut, motivasyon 

ve ilgi kategorisinde hiçbir söylem bulunmamaktadır. Korku 

kategorisinde bulunan iki söylem incelendiğinde birinci söylemde Çin 

malı yazan ürünleri tüketmeye karşı toplumdaki insanlar tarafından bir 

korku oluştuğundan söz edilmekte iken, ikinci söylemde üstü biraz 

kapalı covid-19’dan seçici olmasını parklarda gezenlerle evde kalan 

kendisini bir tutmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Covid-19 ile 

birlikte insanların birçok kötü alışkanlıklarından vazgeçmesinden 

dolayı memnuniyet dile getiren bir bireyin söylemi bulunmaktadır. 

Diğer söylemde ise dilin duyguları ifade eden önemli bir araç 

olduğundan bir #covidiot ifadesinin neleri anlattığını ifade etmektedir. 

Endişe kategorisinin ilk söyleminde toplu yerlere giden ve kurallara 

uymayanların Çin’de yarasa yiyen insandan daha büyük sorumluluğu 

olduğunu endişe içinde dile getirmektedir. Diğer söylemde ise 

eczanelere keyfi çay içmeye, tartılmaya, ağrı kesici almaya gelenlere 

covidiot ifadesi ile endişesini ve inceden sinirini dile getirmektedir. 

Öfke kategorisindeki her bir ifade kuralları çiğneyen, 

sorumluluklarının farkında olmayan, avm’nin açılması için kuyrukta 

bekleyen kişilere yönelik öfke niteliğinde ifadeler bulunmaktadır. Bir 

başka ifade covidiot sözcüğünü ile birlikte içlerindeki öfkeyi dışa 

vurma mekanizması şeklinde kullandıkları görülmektedir. Covid-19 

pandemisi ile birlikte aktarılan kurallara uymayan ve sorumsuz 

davrananlara yönelik üretilen ve literatüre kazandırılan “covidiot” 

sözcüğü yeni olduğundan dolayı çoğu kişinin ilgisini çekmiş ve bilgi 
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verme farkındalık kazandırma ve uyarma amaçlı bu kelime çok fazla 

kullanılmıştır. 

Tablo 3 “Karantina” Sözcüğüne Yönelik Twitter Söylemleri 

 

Duygular “Karantina” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

Korku (Fear) Karantina bitecek ben bir de millet dışardan hevesini alsın diye beklicem… O 

kalabalıkta çıkılmaz… Bir ay da oradan yazıyorum. 

Karantina yüzünden aile evime dönüp yanlışlıkla sigarayı bırakmak 

Umut (Hope) Karantina önemli değil de içinde mezuniyetim vardı… 

 

Doğum günü karantina günlerine denk gelenler… Kıyamam. 

 

Karantina bitmiş evden uzak herhangi bir yere gitmişim… Evden uzak 

herhangi bir yer seni çok ama çok özledim… 

 

Karantina bitse bile kapanmayacak sosyal mesafeler var.. 

 

Şu karantina bitsin söz veriyorum buluşmalara geç kalmicam artık 

 

Bu karantina size, bir sürü zamanınız varken de kendinizi geliştirmek için bir 

bok yapmadığınızı gösterdi. 

Motivasyon 

(Inspiration 

/Elevator) 

Ders çalışmaya muhtemelen karantina bitince başlarım 

 

Manitayla ayrı evlerden aynı filmi aynı anda başlatmak.. ufak tefek karantina 

romantizmleri 

 

Şu karantina günlerinde farkettim ki asosyallik sadece keyfi olunca güzelmiş 

 

Arkadaşlar.. Karantina süresince her Cuma, fav, mention ve takibe takip 

gecesi… 

 

Karantina bitmiş starbuck baristaları kan ter içinde, berberlerin önünde uzun 

uzun kuyruklar oluşmuş, dönerci gün içinde 3 kez döneri yeniliyor. Kafelerde 

yer bulamayan insanlar çimenlere uzanıyor. Nerden girdik bu işe… 
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Bu karantina günleri adama ekran öptürtür ekran 

 

Karantina neyse de kardeşimle kaldım ben evde o biraz sıkıntılı oluyor 

İlgi (Interest)   

 

Gönüllü karantina..yani bir ömür kalbinde kalmaya razı ben 

 

Karantina’dan sonraki ilk kişi… ne diyebilirim ki çok şanslısın.. 

Memnuniyet 

(Contentment) 

 

Endişe Şimdi de karantina bitecek diye strese girdim bu nasıl bir döngü yarabbim.. 

 

Karantina hiç bitmezse diye anksiyete yapmak 

                                   

Karantina kısa zamanda biterse diye anksiyete yapmak 

Öfke Şu anda Corona karantina mücadelesinde en büyük çileyi biz 40 yaşlar hatta 

50’ler grubu çekiyor. 2 nesil arasında hayat boyu tost nesli olan bizler, ergen-

genç yaştaki çocuklarımız ve 70+ anne babalarımızı evde tutmak için mücadele 

ediyoruz. Arkadaş neymiş bizim neslin günahı 

 

Gönüllü karantina sınıfsaldır. 

Bilgi Verme Otuz Büyük İl ve Zonguldak… Karantina biter bitmez müzik grubu 

kuruyorum bu isimle 

 

Karantina 50 yıl daha devam etse bile aşk 101 dizisini hiçbir güç izletemez 

 

Karantina bir kez daha gösterdi ki, dünyanın en zor mesleği ev hanımlığı 

 

Tablo 3’te karantina sözcüğünün hangi duygu kategorilerinde daha sık 

kullanıldığı incelenmektedir. Korku kategorisinde 2, umut 
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kategorisinde 6, motivasyon kategorisinde 7, ilgi kategorisinde 3, 

endişe kategorisinde 3, öfke kategorisinde 2, bilgi verme kategorisinde 

3 söylem tweet atılmıştır. Öfke kategorisinde karantina bitince 

insanların dışarıdan hevesini almasını bekleyeceğini çünkü insanların 

bulunduğu alanlardan bulunmaktan korkan bir söylem bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra karantina aile mefhumunu yeniden canlandırdığı için 

aileden gizli edinilen alışkanlıklardan aile yanında vazgeçildiğinden 

söz edilmektedir. Mezuniyet ya da doğum günleri gibi 

organizasyonların yapılamayacağından dolayı umutlarının 

söndüğünden söz eden tweetler atılmış ve evden uzak yerlere 

gittiğinin hayalini yaşayan bir söylem bulunmaktadır. Karantina 

döneminde kişilerin kendilerine verdikleri sözler, umutlar 

bulunmaktadır. Her zaman dile getirilen “bir boş vaktim olsa neler 

yapmazdım” sözleri karantina döneminde o umudun da boşa çıktığını 

gösterdiğine dair kendini göstermektedir. Motivasyon kategorisinde 

genellikle motivasyonu negatif yönde etkilediğinden söz edilmektedir. 

“Asosyalliğin zorunlu hallerde keyifli olmadığı”ndan, sıkıcı 

olduğundan söz edilmiştir. İlgi alanlarının karantina dönemlerinde 

değiştiğinin ve karantina dönemlerinde en çok özlenen kişinin ilk 

görülecek kişi olduğundan söz edilmektedir. Memnuniyet 

kategorisinde hiçbir söze rastlanmamıştır. Endişe kategorisinde 

karantinanın biteceği endişesinin sarmasından söz edilmektedir. Öfke 

kategorisinde karantina sözcüğü ile az tweet atılmıştır. Bunlardan biri 

ergen tribi ve 60 yaş üstü aileleri arasında evde kalan 40’lı-50’li yaş 

grubudur. Karantina bilgi verme kategorisinde kişiler genellikle 

kendileriyle ilgili bilgiler vermişlerdir. 
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Tablo 4: “Yeni Normal” Sözcüğüne Yönelik Twitter Söylemleri 

 
Duygular “Yeni Normal” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

Korku (Fear) “Yeni normal”; Eski şartların değişerek yeni bir durum oluşması ve bu durumun 

uzun süre geçerliliğini koruyacağının kabul edilmesi! Benim yeni normalim; Dolma 

yaparken gelen görüntülü müşteri aramasına paniklemek! Hayır zaten her gün 

görüşmüyorduk ki neden görüntülü arıyorsun☺ 

 

Aklı olan avmye gitmez. O ayakkabıyı almak için ölmeyi ve öldürmeyi göze 

alamam kimse kusura bakmasın. Bendeki yeni normal, mecburi market alışverişi 

ve hava almalık yürüyüşten ibaret. 

Umut (Hope) Normalleşme yerine, “Yeni normal” deyimini tercih ediyorum. Daha doğrusu 

umuyorum. 

Sebebi, bana göre: 

“daha önce normal değildik ki!” 

Ümit ediyorum Karantina sonrasında, karantinadan daha büyük dersler çıkararak 

uzun süredir kaybettiğimiz ve özlediğimiz yeni normale geçebiliriz! 

 

İçinden geçtiğimiz ve bütün ağırlığını hissettiğimiz Kovid-19 salgını hayata 

bakışımızı, sosyal ve toplumsal ilişkilerimizi, siyasi ve ekonomik iletişimimizi 

müessir dercede tayin, hatta tevzi ve tçhiz etmektedir. “Yeni Normal’in tesiri “Eski 

Normal’den farklı olacaktır. 

 

Salgın sonrası iş dünyasında, iş süreçlerinde çalışanlar için “yeni normal” diye bir 

durumun olmayacağı şimdiden belli. Yöneticiler disiplin adına, sabah ilk iş olarak 

toplantı yapıyor ve herkesi bilgisayar başına çağırıyor. Gün içinde bu devam 

ediyor. Sürekli raporlama aynı. 

 

AVM’ler olmadan da oluyormuş, geçtiğimiz iki ay bunu gördük. Tepemizde AVM 

spotları değil, gökyüzünün pırıltıları olsun. Normal dediğimiz eski anormalin yerine 

daha insani ve daha sade bir yeni normal koyalım… 

 

“Yeni normal hayat nasıl olacak?” Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, 

kabullenseniz iyi olur, yeni bir dönem başlıyor, ahir zamandayız. 

Yeni normal=Eski normalin %30 daha pahalısı 

 

Pandemi bittiği gün herkes kaldığı yerden devam edecek. Yeni normal diye bir şey 

yok. Instagram Live’da üzerine konuşacak konu olsun diye uydurulan bir kelime. 
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Bu zamana kadar hangi hatasından akıllandı insanlık? Akıllansa zaten bu da 

olmazdı. 

 

Yeni normal; maske takarak eskiden yaptığın her şeyi yapmak 

 

Acilen içi boşaltılacak yeni moda kavramımız “yeni normal” 

 

Dünya yeni normal yaşama hazırlanırken önceliklerimiz ve ayarlarımız da esnek 

olmalı. İletişim gücü güzelliğin önüne geçecek mesela. Ağzı boş laf yapmak ve 

eleştirilmekten öte, zeka pırıltılı yükseltici enerjisi olana yarayacak bir döneme 

giriyoruz. 

 

Yeni normal, eski normale karşı. Eski normalimiz iyi olsaydı, yeni bir normalimiz 

olmazdı. Yeni normal ne zaman yıpranıp eski normal olur. Peki yeni normalde bizi 

görecek mi? Aklımda bir yığın yeni normal sorular  

 

Her alanda büyük dönüşümlere şahit olacağımız bu yeni düzene adaptasyon 

sağlamamız gerekiyor. Yeni normal, eskinin anormali. Bunu bilerek yola çıkarsak 

hiçbir kaygıya lüzum kalmayacak. Sanatta, siyasette, medyada… 

Motivasyon 

(Inspiration 

/Elevator) 

Çocuklar günler sonra dışarı çıkacaklar, peki dışarıda görecekleri manzara en son 

bıraktıklarıyla aynı mı? Onları mutlaka psikolojik olarak hazırlamalıyız. Dışarıdaki 

yeni normal, maskeli insanlar, her çocukta farklı etki yaratacaktır. Belki de 

düşündüğümüz gibi hevesli olmayacaklar 

 

Bence aramızda anlaşma yapalım. Bu dönemin sonunda hafif göbek yeni normal 

olsun. Bu koşullarda bile spor ve diyet yapmaya devam edenlereyse grev kırıcı 

muamelesinde bulunalım. 

 

Yeni normal: fermuarların kapanmaması. 

 

Gelecek endişesini yok etmenin yolu geleceği inşa etmektir. İnsan sadece bilmediği 

zaman endişe eder. Bundan sonra çok büyük bir çoğunluğumuz evden çalışmaya 

devam edeceğiz. Bunun inşa edilmesi lazım. Hem çalışanlar hem de işverenler 

tarafından. Bunun adı “Yeni Normal”. 

 

Yeni Normal: Yeni normal ve yeni normal kaide ve tutumlar ortaya koymak için, 

yeterli miktarda isteğinizin oluşması lazım. 

 

İlgi (Interest)   
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Memnuniyet 

(Contentment) 

Bu karantina süreci ilişkiye dönüşebilecek ne flörtleşmeler daha çiftler birbirini 

göremeden bitirdi be. Bu da yeni normal denilen şeyin bir parçası mı acaba. Seni 

sevmiyoruz “yeni normal”. 

 

“Yeni normal” nazarımda “farkındalık” kadar itici bir tanım. Direneceğim ve 

kullanmayacağım. Teşekkür ederim. 

 

Yeni normal diyip de ehvenişer günler getirmeyin bizim gönlümüz eski normali 

istiyor  

Yeni normal diye yeni bir kavramımız oldu. Eski anormallerimizle iyiydik biz. 

Endişe Suçluyu ararken parayı takip et derler ya, “Yeni Normal”de de havalandırmayı 

takip etmek gerek. Bence çektiğimiz havayı filtreleyerek de olsa tekrar aynı ortama 

veren uçak, otobüs, avm, otel vb yerlerde normalleşme uzayacak. Havalandırma 

işinde hızla yeni teknolojilere ihtiyaç var. 

 

Yeni Normal..sabah gözümü bu kelimeyle açtım. Nasıl olacak acaba yeni normal.. 

sevdiklerimize bir şey olmadan bir an önce dönseydik bu eski normalimize ya 

 

Yeni normal denilen hayat tarzı uzun yıllar sürecekse büyük şehirlerde bu şekilde 

yaşamak adapte olmak zor. Yavaş yavaş küçük bir kasaba olayına girmek lazım. 

 

Kendinizi, koca bir belirsizlikle zaman geçirmeyi yeni normal sayacak şekilde 

yetiştirin.- Covid Tarkovsky 

 

Haberleri izledikçe sosyal yaşamda hiçbirşeyin değişmeyeceğini görüyoruz. Yeni 

normal eski normal olacak. Yakın zamanda AVM’ler daha da dolacak. İstanbul 

şimdiden eski normale dönmüş gibi. 

 

Mayıs’ı da atlatırsak, “yeni normal” ile hayata dönüyoruz. Alışveriş de başlıyor, 

ligler de… Umarım iki şeyi unutmayız: Maslow’un hiyerarşi piramidinin en 

altındaki hayatta kalma, aile, barınma, yeme içme söz konusuysa geri kalan her şey 

önemsiz. Ancak bunlar tehlike altında+++ 

 

Bu bahsedilen normalleşme/yeni normal bizim hiç alışık olmadığımız bir normal..

 millet olarak bu yeni normal ile nasıl ve ne kadar normalleşebileceğiz hiç 

kestiremiyorum.. 

 

#Corona azalırken veya bu dalgası geçerken; 

1. Yeni-Normal hayata geçiş? 

2. #Corona’nın iyi mutasyonla intiharı: eski-normal hayat? 
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3. Aşı bulunsa, çipli aşı olsa; İnsan Tkip Sistemi?Veya ölüm kalım? 

4. Vatandaşlık maaşı özellikle yeni-normal işsizleri? 

 

Ülkeler sınırlarını kapattılar. 

Uçuşlar yasak. 

Ekonomik hayat, ticaret durdu. 

İnsanlar evlerine kapandı. 

Nezaman “çık, iş yerini aç” denecek bilmiyoruz. 

Çarkların “normal dönmesi o kadar çok şeye bağlı ki, “yeni normal” çok farklı 

olacak. 

 

Yeni, normal hayatlarımızda; Fiziki mesafe ve maske, günlük sıradanlığımız 

olmak zorunda. Eğer ki; tedbirleri ve kontrollü yaşamayı bıraksak; 2. Dalgayı 

yaşarız. Vu bunun bedelini çok ağır öderiz. 

 

Yeni normal hayatın eski normal hayattan kopamadığını görüyorum. 

 

Şu anda selin içinde saman çöpleri gibi oradan oraya sürükleniyoruz. Bugünleri 

ileride birileri güzel ve tarafsız bir gözle açıklar diye umuyorum. Şu anda olan 

hiçbir şey herhangi bir normale uymuyor.. Hemen her konuda yeni “normal”ler 

beliriyor. 

 

Normale dönüş takvimi konusundaki sabırsızlığı anlamakla birlikte, her faaliyet 

alanı için en ugun takvimin, Mayıs sonu sonuçları çerçevesinde kararlaştırılması 

gerektiğini düşünüyorum. Ancak bilmemiz gerekir ki, uzunca bir dönem hayatımıza 

“yeni normal” kavramı egemen olacaktır. 

 

Covid-19 öncesi normal insanlar olduğu gibi anormal insanlar az da olsa vardı. 

Sonrası ise bütün dünyanın dilinde “yeni normal” dolaşmakta. “Yeni 

Normal”lerin hayatımıza girdiği dünyamızda “Yeni Anormal”lerin olacağı da 

aşikardır. 

Öfke Plajlarda yeni normal ne olmalı; 

Bence yeni normal, yani aslında olması gereken; Vatandaşı halka açık sahil 

sokmayıp, gireceksen tosla bakalım 200 kaaat şezlong parası diyen solucanlara 3 ay 

ticari izolasyon cezası mesela☺☺ 

 

Sesinizi çıkarmadığınızda her şey yeni normal olabilir. 

Yeni normal ya da normale dönüş diye bir takım serbestlikler sağlandı, pandemi 

bitti sananlar sokaklarda ya. Kimi iş icabı orada tamam da bazıları watsonsun 

kapısına yığıldı ya.. onlara içerden bir haberim var yoğun bakımlarımızda yer var 
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size ya da risk faktörü olan akrabanıza 

Bilgi Verme Dünyada sıkça bahsediliyor, koronalı günler bittiğinde “yeni bir normal” olacak. 

Bence sevgi, kıskançlık vb insani duygularda değişme olmaz. Ancak çalıştığınız 

sektör “yeni normal”e geçmek durumunda kalabilir. İşinizden örnekler vererek bu 

konuda düşüncelerinizi paylaşır mısınız? 

 

Her olay, her durum, her dönemde yeni bir kavram ortaya çıkıyor. Corona 

sonrasında da iş yapış şekillerimizden sosyal hayatımıza, siyasetten eğitim 

sistemimize kadar bir çok alışkanlığımızın değişeceğini anlatan “Yeni Normal” 

kavramı ortaya çıktı. 

 

Eğitimde “Yeni Normal”i konuşurken, hep öğrenci penceresinden bakıyor ve 

onların zarar gören duygularını onaracak tedbirlerden söz ediyoruz. Aynı durumu 

sınıfta öğrencisine, okulda öğretmen arkadaşına sosyal mesafeli davranmak 

zorunda olacak öğretmenler için de kurgulanmalı. 

 

COVİD-19- İKTİSAT METODOLOJİ; İLK DEĞERLENDİRMELER Tweet 

dizisiyle Covid-19 salgınıyla, iktisattaki gelişmeleri metodolojik açıdan çok kısa 

değerlendirmeye çalışacağım. 

1. İktisatta her yeni durum kendi normalini yaratır; yeni normal. 

 

Yıllarca normalin anormal, anormalin ise normalleştiği toplumda “yeni normal 

konuşuluyor  

 

“Yeni Normal” 2021’in sonuna, belki daha ileriki bir tarihe kadar devam edebilir. 

Lütfen Bilim Kurulu’nun ve devlet yetkililerinin tüm tavsiyelerine uyulsun. 

 

Korona virüsle mücadelemiz sona erdiğinde ekonomik anlamda artık yeni bir 

dönemin içerisine gireceğiz. Yeni dönemde en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm 

iş yerlerinin kendini güncellemesi ve bu “yeni normal” olarak adlandırılan döneme 

ayak uydurulması gerek. 

 

Normalleşmeyeceğiz, yeni “normal”e geçeceğiz. Bu ikisinin arasındaki farkı çok 

iyi idrak ve etüt etmemiz gerekiyor. Esaslı mücadele bu süreçte olacak. Üstesinden 

gelebilmemiz için akılcı ve kollektif hareket etmemiz şart. 

 

Yeni normal dönemin sloganı; MASKELİ ve MESAFELİ YAŞAM 
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Tablo 4’teki “yeni normal” sözcüğünün duygu kategorilerinde ne 

kadar yer ettiği incelendiğinde öncelikle “covidiot” kadar sevilen ve 

sıklıkla kullanılan bir sözcük olduğu görülmektedir. Korku 

kategorisinde 2, umut kategorisinde 12, motivasyon kategorisinde 5, 

memnuniyet kategorisinde 4, endişe kategorisinde 14, öfke 

kategorisinde 3, bilgi verme kategorisinde 9 söylem bulunmaktadır. 

2.Tablo’dan temel farkı covidiot sözcüğü öfke ve bilgi verme 

kategorisinde çok kullanılırken yeni normal sözcüğü öfke 

kategorisinde az kullanılıp daha çok umut, endişe ve bilgi verme 

kategorisinde kullanılmıştır. Buradan çıkan bulguya göre henüz 

yaşanıp bilinmeyen “yeni normal” için endişe eden bir grup ve daha 

dikkatli daha temiz, daha kurallara uyan bir neslin umudunu taşıyan 

bir grubun varlığından söz edilebilmektedir. Bu tabloda motivasyon 

kategorisinde “yeni normal” sözcüğü motivasyon kırıcı şekilde 

kullanılmıştır. Memnuniyet kategorisinde de “yeni normal” sözcüğü 

her 4 söylemde de memnuniyetsizlik belirtmek amaçlı kullanılmıştır. 

Endişe kategorisi ise bilinmemezliğin, yeni normal hayatın nasıl 

olacağı, düzenli işleyip işlemeyeceği, insanların bu yeni normal 

duruma adapte olup olmayacağı şeklinde kullanılmıştır. Öfke 

kategorisinde “yeni normal”i eski hayat gibi yaşayanlara karşı öfke 

niteliğinde söylemlere rastlanmaktadır. Bilinmeyen ya da yeni 

literatüre geçen kelimeler kullanılmaya başlanınca açıklayıcı bilgi 

vermeye yönelik daha fazla söyleme yer verildiğine rastlanmaktadır. 
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Tablo 5: “Sosyal Mesafe” Sözcüğüne Yönelik Twitter Söylemleri 

 

Duygular “Sosyal Mesafe” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

Korku (Fear) TV’ye çıkan uzmanlardan biri canlı yayında öksürmesini “polen alerjisi” ile 

açıkladıktan birkaç gün sonra korona pozitif olduğunu ilan etmiş.. Salgın alev 

alev yayılıyorken medyanın hala stüdyoya “uzman konuk” toplayıp TV’lerden 

“sosyal mesafe” uyarı yapması gerçek bir dram… 

 

Sokağa çıkma yasağı öncesi onbinlerce kişi markete ve semt pazarlarına hücum 

etti. Sosyal mesafe kuralına kimse aldırmıyor. Amerika’dan sonra vaka artış 

hızında ikinci sıraya yükseldik. Biz bu salgınla böyle mücadele edemeyiz. Bu iş 

uzar gider, çok insan sevdiğini kaybeder. Yazık. 

Umut (Hope) Sosyal mesafe diye boşluk bırakıyorsun gelip önüne geçiyorlar İşte öyle bir gün

 

 

Motivasyon 

(Inspiration 

/Elevator) 

İki, üç bilemediniz dört haftalık kritik süreçteyiz. En zorlu kısmı başladı. Evde 

kalalım. “Sosyal mesafe”ye uyalım. Üstesinden geleceğiz. 

 

Daha fazla malumat edinerek virüsü daha iyi kontrol edemiyoruz. Tam aksine, 

virüse dair haberlere gömüldükçe endişemiz artıyor. Virüsle aramıza sosyal 

mesafe koyduğumuz kadar ruhsal mesafe de koyalım. Bir kitapla, bir filmle onu 

bir süreliğine unuttuğumuz bir yolculuğa çıkalım. 

İlgi (Interest)   

Memnuniyet 

(Contentment) 

Bu süreç bazı insanların gri alanlarına ışık düşürdü. Tanıdığımızı sandığımız 

bazı kişilere “ömür boyu sosyal mesafe” koymak hiç fena olmayacak. Bilim 

aydınlatır. 

 

Sosyal mesafe olayı güzelmiş virüs gidince de yapalım. 

Endişe Pazarlar dolup taştı, kuyruklarda sosyal mesafe 30 santim, yollarda trafik 

sıkışıklığı var! Koronayla 2. Dalga geçiyoruz. 

 

Son 2 ayın tüm evde kalma ve sosyal mesafe bırakma öğretileri yarım saatte 

buhar oldu gitti sanki. Hiç anlamamışız biz bu pandeminin ciddiyetini. Uzun 

kuyruklar, kalabalık mekanlar, maskeli balo… Virüs bile bu kadarına anlam 

verememiştir.. Sadece üzgünüm… 

 

Fırına kadar gidip geldim. Güneşi gören kendini dışarıya atmış, geziyor. 

Maskeler takılmamış, sosyal mesafe filan hak getire. Bu iş uzarsa bu 

sorumsuzlar yüzünden uzayacak. 
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Kabus gibi bir geceydi. 

Halkı hazırlamadan, belediyelere bile haber vermeden, ansızın açıklanan sokağa 

çıkma yasağı sonrası oluşan panik görüntüleri sabaha kadar gözümün önünden 

gitmedi. Marketlere hücumda ne maske takıldı, ne de sosyal mesafe bırakıldı. 

Yazık oldu onca çabaya! 

Öfke # COVIDIOT ne demek? 

1) İnatla sosyal mesafe protokolünü görmezden gelen ve böylece 

COVID-19’un daha da yayılmasına yardımcı olan aptal kişi 

2) Gereksiz yere yiyecek stoklayarak COVİD-19 korkusu yayan ve 

hayati malzemelerden başkalarını mahrum eden aptal kişi 

Bilgi Verme Salgının kontrol alındığı vurgusu büyük risk taşıyor. Salgın devam ediyor. 

Lütfen sosyal mesafe uygulamalarına uyalım, karantina önlemlerinden 

vazgeçmeyelim. Rehavet için çok erken. 

 

1-30 Büyükşehir ve Zonguldak’ta hafta sonu dolayısıyla oluşması muhtemel 

sosyal mesafe ihlallerinin yol açabileceği korona virüs yayılımını engellemek 

üzere alınan ve bu gece yarısından  itibaren iki gün geçerli olacak sokağa çıkma 

yasağı kararı, yerinde ve uygundur. 

 

PTT: Sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk 

yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. 

 

Berberler ve kuaförlerde klima veya merkezi havalandırma çalışıyorsa 

(özellikle avm içindekilerde) gitmeyin. Gidenleri uyarın. Tezgahın veya 

yerlerin hijyeninin sağlanması veya sosyal mesafe kurtarmayacak. 

Havalandırma, hasta kişilerin hastalığını size taşıyacak veya tersi… 

 

New York Cuomo: New York’daki Coronavirüs vakalarının %54’ü 19-49 yaş 

aralığında. Sadece yaşlıları etkiler diye bir durum söz konusu değil. Sosyal 

mesafe ve serbest dolaşmamak çok önemli 

 

İl ve ilçelerdeki PTT kuyruklarını gösteren görüntüler çok kötü… Sosyal 

mesafe yok, maske yok, insanlar dip dibe ve kuyruklar almış başını gitmiş.. 

Acilen bu durumun düzeltilmesi gerekiyor. 

 

ABD Harvard Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya 

göre koronavirüs salgını nedeniyle 2022 yılına kadar belli dönemlerde sosyal 

mesafe uygulaması gerekebileceğini ortaya koydu. 
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Lütfen rehavete kapılmayalım. Bugün nöbetten çıktım ve 13 gün önce tuttuğum 

servis nöbetiyle kıyaslayınca hasta sayısında herhangi bir azalma yok. 

Pazartesiden beri sokaklar çok kalabalık, sosyal mesafe korunmuyor ve hatta 

maskesiz sokağa çıkanlar var. Gevşemenin hiç zamanı değil. 

 

Tablo 5’te “sosyal mesafe” sözcüğü kategorilere uygun bir biçimde 

incelenmektedir. Bunun sonucunda, 3 korku temasına yönelik, 1 umut 

temasına yönelik, 2 motivasyon temasına yönelik, 2 memnuniyet 

temasına yönelik, 4 endişe temasına yönelik, 1 öfke temasına yönelik, 

8 bilgi verme temasına yönelik sözlemlere rastlanmıştır. Bu tablodaki 

korkuya dayalı söylemler endişe ile karışık korku duygusudur. Umut 

kategorisindeki 1 tek söylem sosyal mesafeye uymayanlara ve onlara 

yönelik umudu olmadığına bağlı bir umutsuzluk söylemidir. Sosyal 

mesafeye uyulduğu takdirde bu salgının atlatılabileceğine yönelik 

motivasyon veren iki söylem bulunmaktadır. Endişe duygu durum 

kategorisindeki 4 söylem de sosyal mesafeye uymayan kişiler 

yüzünden karantina sürecinin uzayacağına yönelik endişe söylemleri 

mevcuttur. Öfke duygu durum kategorisinde Covidiot’un tanımından 

yola çıkarak sosyal mesafeye uymayan aptal kişi söylemini yapmıştır. 

Bilgi verme kategorisinde ise çeşitli küçük esnaf ve kamu dairelerinin 

söylemlerini kamuya duyurma, kitlelere yaymaya yönelik söylemler 

bulunmaktadır. 
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Tablo 6: “Sosyal İzolasyon” Sözcüğüne Yönelik Twitter Söylemleri 

 

Duygular “Sosyal İzolasyon” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

Korku (Fear)  

 

Umut (Hope)  

Motivasyon 

(Inspiration 

/Elevator) 

Bu izolasyon dönemi bana şunu öğretti, şöyle bir eve kapanıp yapmam gereken 

her şeyi yapsam dediğin şeyler, şöyle eve kapanınca da yapılmıyormuş. 

 

Şu an bireysel olarak yapabileceğimiz en önemli şey: Önlem almak. Sosyal 

izolasyon. Ama değil. Sonra değil. Yalnızca birileri için değil. Herkes için. 

Bugün. 

İlgi (Interest)   

Memnuniyet 

(Contentment) 

 

Endişe  

Öfke Salağa anlatır gibi anlatıyorum. Yaşlılara kötü davranmayın. Bizim derdimiz 

onları korumak. Aşağılamak değil. Gençlerin bu virüsün taşıyıcısı olarak 

topluma zararı daha fazla. Mesela okulların tatil olma nedeni sen gez toz diye 

değil! Sosyal izolasyon için. Kapiş? 

 

Çok ciddi bir şekilde izolasyon gerekiyor. Kişisel temasların durması şart. Tüm 

restoranlar, kafeler, klüpler, spor etkinlikleri, sinema, tiyatro, konser, toplantı, 

ibadethaneler, heryer kapılarını kapatmak zorunda. İnsanlar evlerinde oturup bu 

patlamayı durdurmak zorunda. BUGÜN. 

Bilgi Verme Ev içi bulaştırıcılık çok yoğun, semptomatik veya Covid-19 pozitif hastayı 

izolasyon için eve göndermek çok büyük bir hata. Eğer bu hastaları karantina 

merkezlerinde takip edersek, o hasta için RO değeri yani bulaştırırcılık sıfır 

olacak. Lütfen bunu yapalım, lütfen. 

 

“Salgın hastalık; toplumda %100 izolasyon sağlanırsa 2 ayda bitiyor. Bu 

izolasyon %75-80 olursa 7-8 ay sürüyor.” 

 

Biraraya toplanmaların arttığı bu günlerde en azından virüsü bulandırma riski 

yüksek olan sağlık personeli, garson, kasiyer, berber, otobüs şoförü, otel 

çalışanı, satış elemanı gibi meslek sahiplerine, belirti olmasa bile test yapılması 

ve + bulunanlara izolasyon yararlı olur 
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Televizyonlarda hala sokağa çıkma konusunda tedbir almak için yeterli verinin 

olmadığı ve halkın bireysel olarak sosyal izolasyon kurallarına uymamasına 

rağmen sokağa çıkma yasağı istemesinin “psikolojik nedenleri” tartışılıyor… 

 

Sosyal izolasyon kelimesi sıklıkla kullanılıyor. Belki ben de kullandım, 

bilemiyorum. Ama bizler çok sosyal insanlarız ve sanki psikolojik olarak ters 

etki yaratıyor. Fiziksel izolasyon bana çok daha doğru bir terim gibi geliyor. 

 

Annemin Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan kuzeni, Müyesser Teyze’nin 

hayatını kaybettiğini duydum. Sosyal izolasyon konusunu ciddiye almayanlar 

için hikayesinin bildiğim kısmını anlatmak istiyorum.  

 

Tablo 6’da “sosyal izolasyon” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

incelenmiştir. Bu noktada motivasyon kategorisinde 2, öfke 

kategorisinde 2, bilgi verme kategorisinde 6 söyleme rastlanmaktadır. 

Diğer kategorilerin hiçbirinde sosyal izolasyon kelimesinin 

kullanıldığı Twitter söylemine rastlanmamıştır. Motivasyon 

kategorisinde 1 söylem “evde olsam yaparım” dediği birçok işin insan 

eve kapansa da bitemediğini “sosyal izolasyon” sürecinde 

deneyimlendiğini ifade eden motivasyon kırıcı bir ifadedir. İkinci 

söylem tüm önlemleri, sonra değil hemen şimdi alınırsa bu süreçten 

çabucak çıkılabileceğini vurgulayan bir ifadedir. Sosyal izolasyonun 

bir amacının olduğunun insanların başı boş gezip tozup eğlenmesi için 

alınan bir önlem olmadığını vurgulayan bir öfke söylemidir. Diğer 

öfke söylemi de insanların evlerinde oturup bu virüs patlamasına bir 

dur demesinin şart olduğuna yönelik bir söylemdir. Bilgi vermeye 

yönelik 6 tane söyleme rastlanmıştır. Bunların hepsi sosyal 

izolasyonun neden şart olduğunu açıklamaya yönelik verilmiş 

söylemlerdir. 
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Tablo 7: “Pik Yapmak” Sözcüğüne Yönelik Twitter Söylemleri 

 

Duygular “Pik Yapmak” sözcüğüne yönelik Twitter söylemleri 

Korku (Fear) Ortada pik mik yok güzel kardeşim. Gevşeme. Bu uzun ince bir yol. Salgın 

dinamiği öyle diyor. 

 

Merakla beklenen “pik”, muhtemelen bu geceden 2 hafta sonra olacak. 

Umut (Hope) Bilim Kurulu Üyesi “tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz” 

demiş. İnsan böyle bazen de olsa olumlu şeyler duymak istiyor. Ha gayret biraz 

daha kasalım, bir süre daha asosyal olmak hayat boyu asosyal kalmaktan iyidir. 

 

Pik dönemindeyiz, hastalık düşüş trendine geçti. Koronanın fişini bayramda 

çekiyoruz. 

Motivasyon 

(Inspiration 

/Elevator) 

Valla normalleşme sürecine beş yıl önce boşandığımda girdiydim ben ama olsun 

pazartesi de girerim. Böylelikle kendime pik yapacam. 

 

İlgi (Interest)   

Memnuniyet 

(Contentment) 

 

Sonunda instagram canlı yayınlarında azalma var. Pik noktayı geçtik galiba. 

Hızla düşüş diliyorum çok amin. 

Endişe Ramazan Bayramı’nda önümüzdeki hafta normalleşen hayattan dolayı artan 2. 

Salgın turunun rakamlarını görürüz. Ne pik noktaymış be diye tartışan TV 

doktorlarını görür gibiyim biz demiştik AVM kapalı kalmalıydı diye sıkıyorlar 

yine… 

 

Virüs ne zaman pik yapar bilmem ama faturalar pik üstü pik 

 

Pik bekliyorduk iyi oldu. Bugün o gün… 

 

İtalya’da bugün ölen kişi sayısı 969 kişi. Bu iş nereye gidecek çok merak 

ediyorum. Umarım bu sayı adamların pik seviyesidir. 

 

Anlaşıldı pik noktanın bilançosun 10-15 gün sonra ortaya çıkacak ve bence en 

fazla yayılım bu gece gerçekleşecek. 

 

Günün verileri bu saate sarktığına göre 120+ vefat ve 4500’ün üzerinde yeni vaka 

sayısına hazırlıklı olmalıyız. Pik noktasına en az daha 10 gün var diye 

düşünüyorum. 
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Ve beklenen pik tarihimiz belli oldu. 14 gün sonra! 

 

Bu hafta pik, 3 güne pik, haftaya pik derken hükümetimiz olaya el koydu ve 

salgının pik noktasını kendi yönetimine aldı (ki zaten öyleydi). 2 saat 

hızlandırılmış kurla virüse darbe yaptı. Pik noktası vol1 başladı!. 

 

Bu işin şakası yok arkadaşlar, hala dalga geçen var. Bu aralıkta virüs kapanların 

kuluçka dönemi bitip belirti başlayacak, pik seviyesine ulaşılabilir, çıkmayın 

lütfen… 

 

Bu noktada yapılacak en doğru şey yasağı 14 güne uzatmak olur herhalde. Aksi 

halde önümüzdeki haftalarda vaka sayısının nasıl pik yapacağını düşünmek bile 

istemiyorum. 

Öfke Amerika’nın “Pik yaptık, şimdi normale dönelim.” Algısı kadar saçma ve 

tehlikeli bir yaklaşım olamaz. Pike benzer bir yavaşlama elbette olacak, çünkü 

sosyal mesafelendirme işe yarıyor. İlaç ve aşı ortada yokken açarsanız, pik de 

kaybolur. Sebep… Sonuç.. 

Madem pik noktası bize gelmiyor, biz ona gideriz gibi bir gece… 

Bilgi Verme Bugün Coronavirüs ile ilgili bir son durum değerlendirmesi yapalım: 

1-Ülkemiz pik noktasını geride bıraktı. Artık pozitif vaka sayısı ve yoğun bakım 

hasta sayısı azalıyor. Can kayıplarımız da stabil devam ediyor. 

2-Özellikle tedavi ve takipte birçok ülkeden daha başarılıyız. 

 

Zeka her yaşta farklı özellikler gösterebilir. Pratik zeka dediğimiz hızlıca sonuca 

varabilme 30’lu yaşlarda pik yaparken, kristal zeka adı verilen sözel ifade, 

bilgiyi yorumlama 50’li yaşlarda pik yapar. 

 

Herkes bir pik deyip duruyor. Ya peak deyin ya zirve. Pik maça demektir. 

 

Pik yapmak nedir? “Tepe yapmak” diyin, “zirveyi görmek” diyin. Pik nedir? 

Dilinizi eşek coronası sokmasın…  

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal hizmet uzmanları pandemi 

süreçlerinde psikososyal hizmetlerin sunulmasında etkin rol oynamaktadır. Pik 

ve toparlanma dönemlerinde politikaların bütüncül bir şekilde belirlenmesi ve 

uygulanması için #toplumbilimlerikurulundaSHU 

 

Eskiden tavan ya da zirve yapardı, artık “pik” yapıyor. Peak pik 
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Tablo 7’de “pik yapmak” eylemine yönelik ifadelerin duygu 

durumlarındaki karşılığına bakılmaktadır. Bunlardan 2 tanesi korku, 2 

tanesi umut kategorisindedir. 1 tanesi motivasyon, 1 tanesi 

memnuniyet, 10 tanesi endişe, 2 tanesi öfke, 6 tanesi bilgi verme 

kategorisindedir. Korku kategorisindeki 2 ifade salgının dinamiğinin 

“bu yolun uzun ince bir yol olduğunu bu sebeple gevşememek 

gerektiğini” vurgulamaktadır. Umut kategorisindeki her iki söylem de 

içinde pozitif bir itici güç bulundurmaktadır. Biraz daha gayret 

edildiği takdirde koronanın ipinin yakında çekileceğini umut 

etmektedir. Memnuniyet söylemi karantina döneminde canı sıkılan her 

kişinin Instagram canlı yayını yapmasından dolayı bunalan kişinin 

salgının pik yapmasıyla bu durumun da azalacağını umarak 

memnuniyetini dile getirmesi ifadesidir. Endişe kategorisindeki 10 

söylem de yönetimin acil bir biçimde karantina ilan etmesi ile birlikte 

bir anda sokağa alışverişe çıkan vatandaşlar ve sosyal mesafenin 

korunamaması sebebiyle 14 gün içinde pik yapışı gözlemleyeceğimizi 

vurgulaması yönündedir. Öfke söylemlerinden bir tanesi de sosyal 

mesafeyi koruyamamak ve aşının bulunmasından önce insanların 

kurallara uymayıp gevşek bir biçimde davranmasından 

kaynaklanmaktadır. Bilgi verme kategorisindeki 6 söylem de pik 

yapmak teriminin Türkçe ve İngilizce açıklamasını yapmaya yönelik 

ifadelerden oluşmaktadır. 

 

Yukarıda incelenen tüm tablo verilerinden çıkan bulgular şu şekilde 

olmaktadır: Daha önce kullanılmayıp Covid-19 pandemisi döneminde 

ilk defa kullanılan ve literatüre katılan “covidiot” ve “yeni normal” 
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sözcüğü ve kelime öbeği daha çok öfke ve bilgi verme amaçlı 

kullanıldığı görülmektedir. Yeni normalin nasıl yaşanacağı 

bilinemediğinden umut ve endişe duygusu birbiri ile karışmaktadır. 

Bir tıp terimi olan pandemi sözcüğü de en çok öfke ve bilgi verme 

amaçlı kullanılmıştır. Karantina sözcüğüne bakıldığından öfke ve bilgi 

verme kategorisinde azalma görülürken motivasyon ve umut 

kategorisindeki söylemlere daha fazla yer verilmektedir. Bu durum 

izole dönemde kişinin kendisi ile iç hesaplaşmalara girdiği ve 

karantinadan çıkıldığında olmak istediği ideal insanı olabilmek adına 

umut ve motivasyon sözleri verilmektedir. Sosyal mesafe ve sosyal 

izolasyon kelimeleri sıklıkla bilgi verme anlamında kullanılırken, pik 

yapmak terimi de en çok endişe kategorisinde ve covidiot terimiyle 

birleştirilerek kullanıldığı görülmektedir. Karantina ve sosyal 

izolasyon gibi sözcükleri özellikle motivasyon kategorisinde olumsuz 

anlamda kullanılmakta ve genellikle çoğu insanın söylemi olan 

“Vaktim olsa yaparım” söyleminin tezini çürüten niteliktedir. Bu 

söylemleri “İnsan vakti olunca da yapamıyormuş” ya da “Asosyallik 

keyfi olunca güzelmiş” sözleri ile belirtmektedirler. 

 

SONUÇ 

 

Yapılan çalışma kapsamında Kovid-19 pandemisi döneminde 

bireylerin endişe, bilinmezlik, korku, sürece hâkim olmakla birlikte, 

umut, motivasyon, memnuniyet gibi bir duygu durum sürecine 

evrilme çizgisi görülmektedir. Bireyler bu süreci yeni gündem olan 

covidiot, yeni normal ve süreçle birlikte yeniden sıklıkla gündem olan 

sosyal mesafe, sosyal izolasyon, karantina, pandemi, pik yapmak 
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kelimeleri ile öğrenmekte ve öğrendiklerini çeşitli duygu ifadeleri ile 

sosyal medyada kullanarak bir çeşit duygu kontrolü ya da yalnız 

olmama tüm dünyanın sürece dahil olması ile birlikte bilgileri ve 

duyguları takip ederek ilk başlarda sebep olan duygu çalkantılarını, 

endişeyi kaygıyı azaltma yöntemi olarak seçmişlerdir.  

 

En sık kullanılan kelimelerden biri olan “covidiot” kelimenin kendi 

içinde anlam olarak da barındırdığı kurallara uymayan, sorumsuz 

davranan, “bana bir şey olmaz” zihniyeti ile çevresindeki kişilerin de 

sağlığını riske sokan kişilere yönelik öfkelerini dile getirmek amaçlı 

Twitter söylemlerine sıklıkla rastlanmaktadır. İkincil olarak yeni bir 

kelime olduğu için daha geniş kitlenin öğrenmesi ve “covidiot” 

olmaktan kaçınması için bilgi vermeye yönelik pek çok tweet 

atılmıştır. Bunun dışında yeni gündem olan kelimelerden “yeni 

normal” ifadesi de en çok umut ve endişe kategorisinde 

kullanılmaktadır. Bunun sebebi olarak insanların yeniye kendine çeki 

düzen veren kurallara uyan bir dünya düzenine olan ihtiyacını 

umudunu barındıran niyetler için kullanılmakta iken, diğer bir kısım 

insan da yeni normalin eski düzenin tekrarı olacağı endişesini taşıyıp 

pandemi sürecinin uzayacağından endişe etmektedir. 

 

“Sosyal mesafe” sözcük öbeğinin genellikle bilgi verme amaçlı 

kullanıldığı, toplumda farkındalık yaratma ve sorumluluk duyan 

sosyal vatandaş prensibine uygun şekilde hareket eden insanların 

söylemlerine rastlanmaktadır. Sosyal izolasyon bilgi vermek amaçlı 

sıklıkla kullanılırken “pik yapmak” terimi endişe verme anlamında 

kullanılmaktadır. 
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Pandemi sürecinde yeni hayatımıza giren ve yeniden gündem olan 

kelimelerin varlığı kişilerin kendilerini ifade ederek sosyal medyada 

içlerini dökmelerini sağlamış ve duygu kontrol mekanizması görevi 

görmüştür. Bu sürecin, fiziksel, toplumsal, psikolojik çıktıları 

olmuştur. Fiziksel sonuçlar toplumsal sonuçları ilgilendirdiği gibi 

psikolojik sonuçlar da toplumsal sonuçları ilgilendirmektedir. Sağlık 

mekanizması bir bütündür ve bir çıktı diğerinden bağımsız 

olamamaktadır. Dolayısıyla, doğru bilgi ile, şeffaflık ilkesi ile kaygı, 

endişe, korku duygusu daha stabil daha kontrollü bir sürece doğru 

evrilmiştir ve evrilmektedir. 
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GİRİŞ 

Anonim karakterli halk edebiyatı ürünleri geçmiş ile gelecek arasında 

köprü olması; toplumun yaşantısını, duyuşunu, düşünüşünü en ince 

detaylarıyla temsil etmesi; yüzyıllarca damıtılmış tecrübeyi günümüze 

taşıması yönüyle yabancı dil öğretimi sürecinde tercih edilebilecek 

yardımcı materyaller arasındadır. Bu bağlamda; eğlendirici, kültürel 

göstergelerle örülü şarkılar, müzikal/estetik/sanatsal yönüyle dil 

öğretiminde; kaygıyı azaltma, eğlenirken öğrenme, dersi 

monotonluktan kurtarma ve kalıcı (izli) öğrenme fırsatı sunabilecek 

içeriğe sahiptir. 

Temsil ettiği topluluğun kültürel karakteristiğinin göstergesi, duygu ve 

düşüncelerin muhataba müzikal/sanatsal formda iletildiği şarkılar; 

yabancı dil öğretiminde kültürlerarası iletişim ve etkileşimin en 

eğlenceli şeklidir. Kaynak kültüre dair farklı dilsel yapıların 

tekrarlarıyla örülü, kalıplaşmış sözcükler yönüyle zengin kullanımlar 

içeren şarkılar yabancı dil öğretimi süreçlerinde etkin kullanılabilecek 

ürünler arasındadır. Toplumsal gerçekliğin, günlük yaşantının aynası 

olan şarkılar, güncel iletişimin belki de en etkili anlatım şeklidir. Dilden 

dile, gönülden gönüle yol bulan şarkılar, kültürel bileşenlerin vücut 

bulmuş hâlidir (Ataseven, 1998). Şiirin müzikle sanatsal birleşiminden 

oluşan şarkı, öğrenciyi hedef dilin şiirsel dünyasına taşıyan bir kapıdır 

(Délière et Layfayette, 1985; akt. Bekker, 2008: 19). Şiirsel 

anatomisiyle şarkı, öğrencinin estetik ve hayal dünyasına harekete 

geçiren, motive edici ve rahatlatıcı yönüyle yabancı dil öğretiminde 
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destekleyici materyal olarak kullanılabilir. Yüksek kaygının 

azaltılması, motivasyonun desteklenmesi; öğrencinin çoklu zekâ 

potansiyelini ön plana çıkarılması; kültürel ilgi, etkileşim ve paylaşım 

ortamı müziğin yüksek cazibesi ile mümkün olabilir (Kara vd. 2013: 

2740).  

Modern öğrenme yaklaşım, yöntem ve tekniklerine bakıldığında, 

öğrenmek ve öğretmek amacıyla oluşturulmuş şarkılar, şiirler, 

parodiler, sahne sanatları, atasözü ve deyimler, taklit ve hicviyeler, 

münazaralar, sosyal ve kültürel uyum temalı etkinlikler tercih edilen 

ürünlerdir (Tabak ve Göçer, 2014: 153).  

Emmanuelle Rassart’a göre şarkılar öğrenenlerin dersi ilgiyle takip 

etmesini sağlayacak çok özel ürünlerdir. Çünkü, az sözle çok şey 

anlatan şarkılar metaforlarla doludur ve anlatılmak istenen konunun 

birçok yönünü içerir (Giguet-Legdhen akt. Bekker, 2008: 19).  

İkinci dil olarak Japonca öğrenen iki farklı öğrenci grubuna şarkıların 

dersi anlamadaki etkisi sorulmuş; 1. gruptaki öğrencilerin % 80’i ve 

ikinci gruptaki öğrencilerin % 91’i şarkıların; dersi eğlenceli hâle 

getirdiğine, ilgiyle takip etmelerine ve konuyu daha iyi anlamalarına 

destek olduğu görüşündedir (Joly, 1975; akt. Demirci, 2019: 17). 

Şarkılar yabancı dil öğretiminde motivasyonun artmasına destek olan, 

eğlenirken öğreten, öğrenilenlerin kalıcı ve izli olmasına yardımcı olan, 

kaynak kültür göstergelerince zengin, en etkin öğretim 

materyallerinden biridir. Çünkü şarkılarda; toplumun dilini, kültürünü, 
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yaşantısını, âdet ve inanışlarını, geçmişini, bugününü, geleceğini 

bulmak mümkündür. Şarkılar adeta toplumun turnusol kâğıdı gibidir. 

Tegos (2009: 1) şarkıların yabancı dil öğretimindeki işlevine dair 

yukarıdaki görüşleri destekler nitelikte şunları söylemiştir:  

1. Şarkılar, yabancı dil öğretiminde etkin kullanılabilecek çok yönlü 

araçlardır. Şarkılarla ders ortamı zenginleştirmek ve şarkıları 

ezberlemek, öğrenenlerin hedef dile ait kelime ve kavramları, 

kalıplaşmış sözcükleri farkında olmadan öğrenmesi anlamına gelir. 

Bunun yanında bol tekrarlarla kurgulanmış şarkılar, yabancı dildeki 

dilbilgisel yapılarla ilgili farkındalık oluşumunu destekler.  

2. Şarkılar, öğrenenlere eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğretme fırsatı 

sunar. Şarkılarda her öğrenen kendi algı, ilgi ve ihtiyacına göre bir 

şeyler bulur. Şarkılar, sıradan ya da sıra dışı yaşantılara, duygu ve 

düşüncelere tercüman olur.  

3. Şarkılar, kaynak kültür kodlarına sahip olan yabancı dil öğrencileri 

ile hedef dil arasında bir etkileşim atmosferi oluşturur. Duygulara hitap 

etmesi yönüyle eğlenceli olan şarkılar; öğrenciyi sıkıcı etkinliklerden, 

yorucu dil öğrenme sürecinden kurtaracak özelliktedir. Yabancı dilde 

eğlenirken öğrenme modeli şarkılarla kurgulanabilir.  

4. Nakaratlarla bolca tekrar yapılan şarkıların hafızayı güçlü tutma 

özelliği vardır. Öğrenilen bir şarkının ritmi, temposu, nakaratı; hedef 

dilde var olan bazı kalıplaşmış sözcükler, zor söyleyişler ve dilbilgisel 
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yapıların kolayca edinilmesini (Ör. Candan Erçetin’in “Olmaz” 

şarkısının nakaratıyla Türkçede olumsuzluk eki olarak kullanılan; -ma, 

-me ekinin cümlede kullanımı) sağlar. (Akt. Göngör, 2014). 

1. DÜNYADA YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE MÜZİK VE 

ŞARKI KULLANIMI 

Müzik belki de insanın en eski sanatsal uğraşlarından biridir. Müzik 

sanatının birçok sanat dalının atası olduğu da bilinmektedir. Sözü 

söyleyenin insan ve toplum üzerindeki etkisini güçlendirme, insana ve 

hayata hâkim olma çabası şiirsel söyleyişlerin efsaneye, destana, ağıta 

dönüşmesini sağlamıştır. Müzikal formda ya da müzik eşliğinde 

söylediği sözlerin muhatabını derinden etkilediğini gören insan, bu 

gücü hayatın bütün kademelerinde kullanma eğilimi göstermiştir. 

Başta, eğitim olmak üzere; hastaların iyileştirilmesi, ayrılık acısı, 

kavuşma isteği, sevgi göstergesi, kızgınlık belirtisi, niyet bildirimi vb. 

duygularının iletiminde aracı olarak evrensel dil, yani müzik tercih 

edilmiştir.  

Dünyada yabancı dil öğretimi literatürü incelendiğinde çok farklı 

yaklaşım, yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, çok farklı ve renkli 

uygulamalar olduğu yönünde bilimsel çalışmalar bulunmaktadır. 

Özellikle müziğin her türünün ve şarkıların etkin kullanımına dair 

önemli araştırmalar yapılmış ve etkileyici bulgulara ulaşılmıştır. Bu 

bağlamda; ulusal ve uluslararası düzeyde kayda değer lisansüstü 
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çalışmanın yapıldığı da bilinmektedir. Bu lisansüstü çalışmalardan 

bazıları şu şekilde sıralanabilir: 

Çelikkol (2007) tarafından yapılan yüksek lisans tezinde çeşitli 

değişkenler dikkate alınarak seçilen 87 öğrenci deney ve kontrol grubu 

olarak hazırlanmıştır. Bilişsel öğrenme ve çoklu zekâ temelli öğrenme-

öğretme yaklaşım, yöntem ve teknikleri göz önünde bulundurularak 

deney grubundaki öğrencilere müzik eşliğinde sözcük öğretilirken 

kontrol grubundaki öğrencilere klasik yöntemlerle sözcük öğretimi 

yapılmıştır. Çalışma sonunda, deney ve kontrol grubunun sözcük 

öğrenme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır 

(Akt. Demirci, 2019: 23).  

Saka (2008) tarafından yapılan yüksek lisans tezinde yabancı dil olarak 

İngilizce öğretimi üzerine geniş çaplı bir literatür taraması yapılmıştır. 

Betimsel nitelikte doküman analizi yöntemiyle yapılmış bu çalışmaya 

göre çoklu zekâ yaklaşımı, telkin yöntemi ve etkin filtre hipotezi 

perspektifinde şarkıların yabancı dil öğretimine olumlu katkılar 

sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (Akt. Demirci, 2019: 23).  

Kusnierek (2016) tarafından Polonya’da yapılan yüksek lisans tezinde 

yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde söz dağarcığınının 

geliştirilmesinde müzik ve şarkının doğrudan ya da dolaylı etkisinin 

olup olmadığı incelenmiştir. Çalışma deney ve kontrol olmak üzere iki 

farklı grup üzerinden şekillendirilmiştir. Çalışmaya 28 öğrenci katılmış, 

deney grubunda şarkı kullanılırken, kontrol grubunda klasik 
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yöntemlerle sözcük öğretimi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, şarkı 

kullanılarak sözcük öğretilen deney grubundaki öğrencilerin 

öğrendiklerini kalıcı belleklerine taşıdıkları sonucuna ulaşılmıştır (Akt. 

Demirci, 2019: 21).  

Mots (2016) tarafından Estonya’da yapılan yüksek lisans tezinde 

doküman incelemesi yöntemiyle iki farklı İngilizce kitabı incelenmiş, 

yabancı dil olarak İngilizce öğretimi sürecinde şarkı kullanımının sınıf 

ortamında olumlu bir etki oluşturduğu, hedef dilin kültürel yapısına 

uygun, bağlam içinde sözcük edinimini desteklediği, temel dil 

becerilerinin tamamının gelişmesine katkı sağladığı yönünde bulgulara 

ulaşılmıştır (Akt. Demirci, 2019: 21). 

2. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN KARBON KÂĞIDI: BARIŞ MANÇO 

1960-1999 yılları arasında Türk müziğine damga vuran, Murat 

Yatağanbaba’nın deyimiyle; “Türk kültürünün karbon kağıdı Barış 

Manço” şarkılarıyla adeta destan yazmış modern zaman halk ozanıdır. 

Manço, 7’den 77’ye Türk milletinin yakından tanıdığı, anadolunun dili 

ve kültürüyle yoğrulmuş şarkılarını tüm dünyaya duyurmuş modern 

seyyahlarımızdandır. Arı duru Türkçesi, giyinişi, elinde gitarı, uzun 

saçları uzun bıyıkları ve takıları ile bir döneme damga vurmuş olan 

Manço, şarkılarında kullandığı atasözü ve deyimlerle evrensel dili 

yakalamış nadir halk ozanları arasındadır. Barış der ki nidasıyla 

başlayan şarkılarında kılıktan kılığa girerek; “bir bakmışsın, 

Anadolu’nun dert ortağı Dadaloğlu; Torosların bıçkın delikanlısı 
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Karacaoğlan; aşkın, sevginin, hoşgörü ve dürüstlük abidesi Yunus, 

Mevlana oluveriyordu. Bu yönüyle O milli ve manevi değerlerimize 

sıkı sıkıya bağlanmayı birlik ve beraberlik içinde yaşamayı anlatmıştır” 

(Erdoğan, 2015). 

Murat Yatağanbaba’ya göre “anonim silsileyle günümüze kadar 

ulaşmış kalıplaşmış sözcükler (atasözleri ve deyimler) Barış Manço’da 

yeniden hayat bulmuştu” (Akt. Turan, 2009). Manço'nun şarkı 

sözlerindeki kalıplaşmış sözcükler üzerine yapılan bir araştırmaya göre 

69 şarkısında 38 atasözü ve 283 deyim kullandığı sonucuna ulaşılmıştır 

(İspirli, Röportaj, 2003). Bu verilerden haraketle Barış Manço’nun 

temel amacının, başta Türk toplumu olmak üzere bütün insanlığa (7’den 

77’ye) ulaşmak, geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak ve atalar 

sözü ile insanları uyarmak olduğu söylenebilir. 

Yatağanbaba; “Barış Manço içimizden biriydi; sarı çizmeli Mehmet 

Ağa’nın kapı komşusu, Ahmet Bey ve ceketi’nin şahidi, hal hal’ın 

temsilci, Süper Babaanne’nin  torunu, Halil İbrahim Sofrası’nın baş 

müdavimi, Dıral Dede’nin Düdüğü, Sakız Hanım ile Mahur Bey’in 

akrabası; Kezban’ın, Zehra’nın, Düriye’nin, Gülpembe’nin, 

Hanımeli’nin Süleyman’ın, Mehmet’in hikayesi olmuş, Nazar 

Eyle’miş, Lambaya Püf demiş, Aynalı Kemer’ini takmış, Nane Limon 

Kabuğu ile şifa dağıtmış, Domates, Biber, Patlıcan satmış, Eşekle 

arkadaş olmuş…daha neler neler” (Akt. Turan, 2009). 
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Türkiye’de uzun yıllar televizyon programlarına imza atmış, 200’den 

fazla şarkısıyla ile ünü Türkiye’nin sınırlarını aşmış, şarkıları en az 9 

dile çevrilmiş (Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, Flemenkçe, 

Japonca, İbranice, İngilizce, Yunanca), farklı ülkelerde verdiği 

konserlerde on binlerce insana ulaşmış, koro hâlinde şarkıları 

söylenmiş, şarkılarıyla sınırları, dil ve kültür bariyerlerini aşarak 

evrensel dili yakalamış Barış Manço, Mısır’da “Dağlar Dağlar”ı 

söylemiş halkın yoğun ilgisiyle karşılaşınca programı defalarca 

tekrarlanmıştır (barismancomix.com).  

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

1960-1999 yılları arasında Türk müziğine damga vuran, şarkılarıyla 

adeta destan yazmış modern zaman halk ozanı Barış Manço’nun 

şarkıları üzerinden, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıplaşmış 

sözcüklerin öğretimine betimsel bir yaklaşım denemesidir.  

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırma, betimsel tarama modelinde, ses dosyalarının taranması ve 

amaca uygun olarak betimlenmesi yöntemiyle şekillendirilmiş nitel bir  

perspektife sahiptir.  

Olayların, olguların, göstergelerin, nesnelerin, varlıkların, kurumların, 

toplulukları, uzmanlık alanlarını tespit edip betimlemeye çalışan 

betimsel araştırmalar, betimlenmek istenen göstergelerle ilgili 

sınıflandırma, gruplandırma fırsatı sunar ve bu sayede göstergeler 

http://barışmançomix.com/
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arasındaki örtük ilişkiler ortaya çıkarılmış olur (Kaptan, 1998). Bu 

bağlamda çalışma için gerekli olan veriler; Barış Manço’nun iki yüz 

civarı şarkı evreninden elde edilmiştir. Rastgele (random) seçilen 

şarkıların taranmasıyla elde edilen veriler beş kültür deseniyle 

sınırlandırılmış, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde şarkılarla 

kalıplaşmış sözcüklerin anlatımına dair bulgulara ve bu bulgulardan 

hareketle dilsel ilişkilere ulaşılmaya çalışılmıştır. 

5. BULGU VE YORUMLAR 

5.1. Sofra /Yemek Kültür Deseni 

 

“Halil İbrahim Sofrası 

Daha çatal bıçak kaşık icat edilmemişken 

İsmail’e inen koç kurban edilmemişken 

Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna 

Kapağı ver kulbu al kurbanı ne hiç soran yok 

Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna 

Kapağı ver kulbu al kurbanı ne hiç soran yok 

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına 

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına 

Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına” (Akt. Erdoğan, 

2015: 121). 

 

“Dört Kapı 

Tuz ekmek hakkı bilerek  

Sofra kurmasan da olur  

Ilık bir tas çorba yeter  
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Rızkım buymuş der içerim” (sarkisozlerihd.com). 

Türk kültür desenleri içinde (hedef kültür); sofra/yemek kültür desenine 

dâhil edilebilecek Barış Manço’nun “Halil İbrahim Sofrası ve Dört 

Kapı” isimli şarkılarında, “İsmail’e inen koç, kurban edilmek, nasip 

kısmet uğruna, Halil İbrahim Sofrası’na buyurmak, tuz ekmek hakkı 

bilmek, sofra kurmak, rızkım buymuş” gibi kalıplaşmış sözcükler tespit 

edilmiştir. 

Şarkıda, “İsmail’e inen koçun kurban edilmesi, Halil İbrahim Sofrası” 

vb. ifadelerle, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’in kurban hadisesine atıfta 

bulunulmuştur. Şarkıda geçen Halil İbrahim aslında İbrahim 

Peygamberdir. O çok cömert ve insanlara bol bol ikram eden bir kimse 

olduğu için Türk kültüründe; Halil İbrahim Sofrası, Halil İbrahim 

Bereketi, şeklinde kalıplaşmış ve ilgili bağlamlarda kullanılagelmiştir. 

Bu yönüyle şarkı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kalıplaşmış 

sözcüklerin öğretiminde ders materyali olarak kullanılabilecek zengin 

içeriğe sahiptir. 

5.2. Helalinden Kazanma Kültür Deseni 

 

“Kazma 

Selam büyükler, merhaba çocuklar 

Bu akşam size, yine bir öyküm var 

Dilim sürçerse, kusura bakmayın 

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var 

Diyeceğim o ki, kişi yetinmeli 

http://barışmançomix.com/
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Yaşam dediğin incecik bir çizgi 

Namus, şeref, onur, hepsi güzel amma 

En önemlisi helâl alın teri 

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen 

Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen 

Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın amma 

Gün gelir, sapın ucuna olursun kazma 

En güzel pilav Dimyat’ta pişer 

Yanında hoşaf ne güzel gider 

Sen yan gelip yatar, karnın guruldarken 

Evdeki bulgur herkese yeter 

Şam ipeğinden, urba giysen bile 

Zemzem suyuyla yıkansan bile 

Dünya ahret bir keyif sürmek için 

Mutlak dökmeli, helâl alın teri 

İnsanın bir kez ters gitmesin işi 

Muhallebi yerken kırılır dişi 

Kazma olmaya özenmeyin dostlar 

Alın teriyle kazanan, en mutlu kişi 

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen 

Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen 

Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın amma 

Gün gelir, sapın ucuna olursun kazma” (Akt. Erdoğan, 2015: 122). 
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Barış Manço’nun Kazma isimli şarkısında geçen; “dili sürçmek, helâl 

alın teri, alın teriyle kazanmak, bir baltaya sap olamamak, Dimyat’a 

pirince giderken evdeki bulgurdan olmak, yan gelip yatmak, zemzem 

suyuyla yıkanmak, keyif sürmek, işi ters gitmek, karnı guruldamak, 

muhallebi yerken dişi kırılmak, bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır, 

komşunun tavuğu komşuya kaz görünür, kaz gelen yerden tavuk 

esirgenmez” gibi kalıplaşmış sözcüklerin belli bir bağlam içinde 

verildiği görülmektedir. Şarkı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde 

kalıplaşmış sözcüklerin öğretimi bağlamında, kültürel motifler 

açısından zengin, kalıplaşmış sözcüklerin bağlam içinde kullanılması 

yönüyle destekleyici materyal olabilecek niteliktedir. 

 

5.3. Evlilik/Düğün/Sefer Kültür Deseni 

 

“Nazar Eyle 

Nazar eyle, nazar eyle     

Nazar eyle, nazar eyle 

Gel yanıma, pazar eyle 

Gel yanıma, pazar eyle 

Yüce Hakan, sefere gitmiş 

Bilge Hatun, dokuz doğurmuş 

Dokuz oğlan, beş yaşına gelmiş  

Dokuzu birden kılıç kuşanmış  

Nazar eyle, nazar eyle  

Sırma saçlı kırk güzel gelmiş 

Levent boylu kırk yiğide varmış  
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Düğün dernek kırk gece sürmüş 

Kırk deve, kırk koyun kurban kesilmiş  

Nazar eyle, nazar eyle 

Avucuna bir kuş konmuş 

Biri tutmuş kanadın yolmuş 

Biri kesmiş, öteki yemiş 

Garip Barış: Hani bana?” (Akt. Adıgüzel, 2009: 87). 

 

“İşte Hendek İşte Deve 

Kuyu başına vardım Zeynebim bekler diye 

Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda 

Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin 

Sana bir çift lafımız var hele buysa niyetin 

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin 

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı 

İşte halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin 

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı”  

(sarkisozlerihd.com).  

 

Türk kültür desenleri içinde (hedef kültür); evlilik/düğün/sefer kültür 

deseni çerçevesinde değerlendirilebilecek Barış Manço’nun “Nazar 

Eyle ve İşte Hendek İşte Deve” şarkılarının; “nazar eylemek, pazar 

eylemek, sefere gitmek, kılıç kuşanmak, düğün-dernek, kırk gece 

sürmek, kurban kesmek, işte hendek işte deve, işte halep işte arşın” gibi 

kalıplaşmış sözcüklere ulaşılmıştır.  

http://barışmançomix.com/
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Şarkıda, “Yüce hakan sefere gitmiş, Bilge hatun dokuz doğurmuş, 

sırma saçlı kırk güzel gelmiş, levent boylu kırk yiğide varmış, düğün-

dernek kırk gece sürmüş, kırk deve kırk koyun kurban kesilmiş” vb. 

kalıplaşmış sözcüklerle Türk destan geleneğine atıfta bulunulmuştur. 

Türk destan geleneğinde, hakanlar sefere çıkar, hakanın eşi doğum 

yapar, sırma saçlı güzeller, levent boylu yiğitlerle evlenir, kırk gün kırk 

gece düğün yapılır, kırk deve, kırk koyun kurban kesilirdi. Bu şarkıda 

geçen atıflar yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere kalıplaşmış 

sözcükleri kaynağından öğrenme, bağlam içinde anlama ve müzikal 

olarak hissetme fırsatı sunacaktır.  

5.4. Geçici/Fani Dünya Kültür Deseni 

 

“Abbas Yolcu 

Denizlerde okyanuslarda 

Dalgaların koynunda 

Bir ömür tükettikten sonra 

Su içip boğulmak varsa 

Çöllerde kızgın kumlarda 

Karlı buzlu daglarda 

Bir ömür tükettikten sonra 

Çukurda kaybolmak varsa 

Korkunun ecele faydası yok 

Bu koşuşma niye 

Abbas yolcu soran yok 

Yolculuk nereye 
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Kim kaldı geriye” (sarkisozlerihd.com).  

Türk kültür desenleri içinde günlük iletişimde sıkça tekrarlanan geçici-

fani dünya kültür desenine dair Barış Manço’nun “Abbas Yolcu” isimli 

şarkısında; “Abbas yolcu, bir ömür tüketmek, korkunun ecele faydası 

yok” gibi kalıplaşmış sözcüklere ulaşılmıştır. Abbas Yolcu ismiyle 

müsemma; dünyanın geciciliği/faniliği’ne dair yaratılmış olana uyarı 

niteliğindedir. Şarkı, insanoğlunun bu dünyada geçici/fani olduğu, bir 

gün mutlaka aslına döneceğine dair evrensel hatırlatmalarla örülüdür. 

Bu atıflar vasıtasıyla yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler kalıplaşmış 

sözcükleri kaynağından öğrenme fırsatı yakalayacaktır. 

5.5. Hastalık/Sağlık/Tıp Kültür Deseni 

“Nane Limon Kabuğu 

Eski adamlar doğruyu söylemiş 

Bir çiçekle bahar olmaz 

Kişi kendini bilip sağa sola sormalı 

Can pazarı bu oyun olmaz 

Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü 

Sonunda şifayı kapıpta şaşırınca 

Bana gel beni dinle iyi yaz 

Defteri kalemi al iyi yaz 

Nane limon kabuğu bir güzel kaynasın aman 

Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çörek otu katasın aman 

Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın bir tutam zencefil aman 

Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor biraz daha sabret güzelim 

http://barışmançomix.com/
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Ha ha ha ha ha hapşu 

Çok yaşa 

Sende gör 

Rahat ve iyi yaşa 

Sen tedbirini al önünü kış tut bırak yine de yaz gelsin 

Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz sonra dizini döversin 

Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü 

Sonunda şifayı kapıpta şaşırınca 

Bana gel beni dinle iyi yaz” (sarkisozlerihd.com). 

 

Hedef kültürün şifalı bitkiler-alternatif tıp kültür desenine dair Barış 

Manço’nun Nane Limon Kabuğu isimli şarkısında; “can pazarı, şifayı 

kapmak, çok yaşa, sen de gör, darısı başına, bir çiçekle bahar olmaz, 

önünü kış tut, bırak yine de yaz gelsin, iğneyi kendine çuvaldızı ele 

batır” gibi kalıplaşmış sözcüklere ulaşılmıştır. 

Barış Manço’nun bu şarkısında meşhur halk kahramanı Lokman 

Hekim’e atıf bulunulmuştur. Lokman Hekim Türk kültüründe, birçok 

derde deva olabilicek bitkilerle ilgili hikmet sahibi bir hekim olarak 

tanınmaktadır. Bu şarkıda geçen kalıplaşmış sözcükler ve atıflar 

yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler kalıplaşmış sözcükleri 

kaynağından öğrenme fırsatı sunabilir. Bir şifa reçetesi olarak 

kurgulanmış şarkı sözleri ve aynı anda birçok çağrışıma sahip 

kalıplaşmış sözcükler, kaynak kültür ve hedef kültür arasında kültürel 

etkileşim zemini oluşturabilir.  

 

http://barışmançomix.com/
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SONUÇ 

Çalışmanın sınırlılıkları içerisinde beş kültür desenine indirgenerek 

incelenen Barış Manço şarkılarının “kalıplaşmış sözcük” hazinesi 

olduğu tespit edilmiş, kültürel etkileşim temelli yabancı dil olarak 

Türkçe öğretimi sürecinin bütün kademelerinde kullanılabileceği 

yönünde dilsel göstergelere ulaşılmıştır. Barış Manço’nun 

“Sofra/Yemek Kültür Deseni” bağlamında incelenen “Halil İbrahim 

Sofrası” ve “Dört Kapı” isimli şarkılarında 7; “Helalinden Kazanmak 

Kültür Deseni” bağlamında incelenen “Kazma” isimli şarkısında 14; 

“Evlilik/Düğün/Sefer Kültür Deseni” bağlamında incelenen “Nazar 

Eyle” ve “İşte Hendek İşte Deve” şarkılarında 8; “Geçici/Fani Dünya 

Kültür Deseni” bağlamında incelenen “Abbas Yolcu” isimli şarkısında 

3; “Hastalık/Sağlık/Tıp Kültür Deseni” bağlamında incelenen “Nane 

Limon Kabuğu” isimli şarkısında 8 kalıplaşmış sözcüğe ulaşılmıştır. 

Son tahlilde, çalışma kapsamında Barış Manço’nun 7 şarkısı incelenmiş 

ve toplamda 40 civarında kalıplaşmış sözcüğün varlığı tespit edilmiştir. 

Bu verilerden hareketle; Türk toplumuna dair yoğun kültür desenleriyle 

örülü olan Barış Manço şarkılarının nesilden nesile aktarılan 

‘kalıplaşmış sözcükler’ ve kültürel göstergeler bağlamında müstesna bir 

yere sahip olduğu yargısına ulaşılabilir.  

Temsil ettiği kültüre dair farklı dilsel yapıların tekrarlarıyla dolu, 

kalıplaşmış sözcükler yönüyle zengin kullanımlar içeren, kültür 

aktarımına kaynaklık edebilecek zenginliğe sahip olan Barış Manço 

şarkıları; kültürel etkileşim bağlamında yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimi sürecinde kaygıyı azaltıcı, motivasyonu artırıcı, eğlenceli 
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sözlü/müzikal eğitim materyali olarak etkin kullanıma uygun olduğu 

söylenebilir.  
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GİRİŞ 

Mihael Nuayme, modern Arap edebiyatının Rus eğitimi almış birkaç 

simasından biri olarak bilinir.  Şair, hikâye ve roman yazarı, 

eleştirmen ve çevirmen olan Nuayme (Ürün,  2015: 101), 1889 yılında 

Lübnan’da Bestinka isimli bir köyde dünyaya gelmiştir. Ailesinin 

üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiş olan Nuayme’nin toplam beş 

kardeşi vardır. Ailesi, o dönem ülkenin de bir gerçeği olan, okuma 

yazma bilmeyen fakir bir ailedir. Lübnan’da siyasi, dini ve ekonomik 

sıkıntıların yüksek olduğu bir dönemde dünyaya gelmiş olan Mihael 

Nuayme’nin babası, ailesinin geçimini temin etmek için Amerika’ya 

gitmiştir. Nuayme, bundan dolayı babasından uzak altı yıl geçirmiş, 

bu süreçte tüm bakımı annesi tarafından sağlanmıştır. İleride de 

değinileceği üzere, Mihael Nuayme’nin Hristiyanlık ile ilgili inancının 

temeli, bu yaşlarda annesiyle beraber gittiği kilisede oluşmuştur. O 

dönem Lübnan’da; Osmanlılar, Rumlar ve Ruslar tarafından açılmış 

olan okullar bulunmaktadır. Mihael Nuayme, beş ve altı yaşlarında 

köyünde bulunan okulda eğitimini almaya başlamış, on yaşına gelince 

de Rusların Ortodoks ailelerinin çocuklarına eğitim vermek amacıyla 

kurmuş oldukları okula kayıt yaptırmıştır. Okulda göstermiş olduğu 

başarısıyla dikkatleri üstüne çekmiş, 1902 yılında Filistin Nasıra’da 

yer alan Rus öğretmen okuluna, burslu olarak kaydı yapılmıştır. 

Kendisi, burada yaşadığı yılları, yalnızlık dönemi olarak 

nitelendirmiştir. Muhtemeldir ki eşyanın hakikatine ulaşabilmenin 

ancak yalnızlıkla mümkün olabileceğine olan inancı, belleğine bu 

dönemde yerleşmiştir. Netice itibariyle, ömrünün sonuna kadar hiç 

evlenmeden tek başına yaşamıştır. Mihael Nuayme, bu okulundaki 
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başarısı sebebiyle 1906 yılında Rusya’nın Poltava şehrinde bulunan 

Ortodoks Akademisine yine burslu olarak gönderilmiştir. Burada Rus 

yazarlar ve edebiyatından oldukça etkilenmiş, dini inanışı başka bir 

mecraya doğru kaymıştır (Nuayme, 1991: 8-270; Türkan, 2011: 38-

40). 

Poltava’daki dört yıllık eğitiminin ardından Lübnan’a geri dönmüş, 

kısa bir süre sonra da Amerika’ya giderek Washington üniversitesine 

girmiştir. Buradaki eğitiminin ardından mezun olmuş, edebiyat alanını 

seçerek bu alana yoğunlaşmıştır. Bir dönem Suriye’yi Osmanlı 

devletinden koparmak için faaliyet gösteren “Özgür Suriye Derneği” 

ne katılmıştır. Bunun yanında üniversite yıllarında tanıştığı İskoçyalı 

William aracılığıyla, Reenkarnasyon (Ruh Göçü) Teosofi derneğiyle 

tanışmıştır. Mihael Nuayme, hayatının merkezine aldığı bu öğreti 

sayesinde sorunlarından kurtulmaya çalışmış, felsefi hayatının çoğunu 

bu öğretiye ayırmıştır (en-Nâʻûrî, 1966: 376; Hamidov, 2011: 24-26). 

Bir dönem Seattle’de bulunan Rus konsolosluğunda sekreter 

yardımcılığı görevine getirilmiş, ancak bu görevi fazla sürdüremeden 

ayrılmıştır. Mihael Nuayme, üniversite eğitiminin ardından ülkesine 

dönmek istemişse de Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 

mecburen Amerika’da kalmak zorunda kalmış hatta burada askerlik 

görevine bile alınmıştır. Amerika’da arkadaşlarıyla beraber 1920 

yılında kurdukları er-Rabitatu’l-Kalemiyye derneğinde edebi 

faaliyetler yürütmüştür. 1931 yılında arkadaşı, Cubran Halil 

Cubran’nın ölmesiyle bu dernek kapanmıştır. 1932 yılında ülkesine 

kesin dönüş yapmış, tam bir uzlet hayatı yaşamaya başlamıştır. 1961 
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yılında, Lübnan Yazarlar Cemiyeti tarafından kendisine başkanlık 

ödülü verilmiştir. Kendisi hayatta olmasına rağmen 1978 yılında 

Mihael Nuayme’yi anma haftası düzenlenmiştir. 28 Şubat 1988 

yılında doğduğu memlekette 99 yaşında ölmüştür (en-Nâʻûrî, 1966: 

377; Hamidov, 2011: 31-36; Türkan, 2011: 40-42).    

Ülkesine döndükten sonra büyük bir uzlet hayatı yaşaması, Mihael 

Nuayme’ye öteden beri ulaşmaya çalıştığı derin düşünce ortamını da 

sunmuştur. Kısa sürede Nuayme’nin içinde, kilisenin ve din 

adamlarının yerini tabiat ve derin düşünme sevgisi yer almıştır. 

Mihael Nuayme, edebiyatçı olmasaydı bir din adamı olabilecek kadar 

din bilgisine sahip olmasının yanında, tüm dinlere ve inanışlara eşit 

mesafede durmaya çalışmıştır (Şimşek, 2011: 198-211). Mihael 

Nuayme’nin gerek çocukluğunda gerekse de üniversite yıllarında 

yaşadıkları ve kaldığı çevre sebebiyle, düşünce dünyası çok farklı bir 

şekilde gelişmiş ve sonraki dönemlerini ciddi derecede etkilemiştir. 

Mihael Nuayme’in eser ve şiirlerinde çok fazla felsefi ve dini temalara 

rastlanırken yer yer dini bir anlayışın üstüne çıktığı da görülmektedir. 

Çalışmamıza konu edindiğimiz eseri, söz konusu düşünce yapısının 

bariz bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. 

Mihael Nuayme, “Ey İnsanoğlu”3 adlı eserini, bir diyalog şeklinde 

kurgulamıştır. Bu diyaloğun temelde iki kahramanı vardır. 

Kahramanlardan ilki, yazarın bir anlamda kendisinin yerine koyduğu 

ve geçmişte yaptıklarından pişman olarak hayatını sorgulayan Bilge, 

 
3 İlgili eser incelenirken Eyüp Tanrıverdi’nin 2002 yılında “Ey İnsanoğlu” adıyla 

çevirdiği kitabından faydalanılmıştır. 
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diğeri ise dünyanın en büyük haber ajanslarından birinde çalışan, çok 

ünlü bir muhabirdir. Yazarın Bilge ve Muhabir karakterleri oldukça 

ilgi çekicidir. Bunun en büyük sebebi muhabirin olayları sorgulaması, 

Bilge’nin ise bu sorgulamalara karşı verdiği cevaplardır.  

Çalışmamızı, Bilge’nin muhabirin sorularına vermiş olduğu cevaplar 

üzerine kurguladık. Eserde Bilge karakteri ile Muhabir arasında geçen 

ve yazar tarafından sorgulanan başlıca kavramlar şu şekildedir: 

1. TANRI 

Kâinatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık olarak 

tanımlanan Tanrı kavramı (TDK, 2011: 98), Mihail Nuayme 

tarafından hayata benzetilmiştir. Mihail Nuayme, inancı 

doğrultusunda eserinde hayatı, ulaşılamaz bir boyut olarak 

göstermiştir. Yazar, “Ey İnsanoğlu” adlı eserinde okuyucuya sunduğu 

alternatif insan modelinde, yaratıcı (Tanrı) kavramını hayat ile eşdeğer 

tutmuştur.  

Bilge, Muhabir tarafından bilinç kavramının rastgele olup olmadığı ile 

ilgili bir sorusu üzerine cevaben: “Bana göre dostum, bu sonsuz 

kâinattaki hiçbir şey gelişi güzel meydana gelmiş ya da geliyor 

değildir. Aksine kısır aklımızı şaşırtacak derecede, hayalimizin en 

cüretli ve en uç sıçramalarında bile kanatlarını kıracak derecede 

planlıdır.” (Tanrıverdi, 2002: 33, 34) ifadelerini kullanmıştır. 

Nuayme, eserinde hayat kavramına dair tanımlamaların tamamında 

Tanrı’ya ait özellikler kullanmıştır. Bu durum, Muhabir tarafından 

sorgulanarak şu ifadelerle Bilge’ye yöneltilmiştir. “Bu “ne güzel” 



 

 
 81 

ifadesi, sözünü ettiğin hayat ile dinlerin anlattığı Allah’ın gerçekte 

aynı olduğunu mu ima ediyor? İkisi de ezelî, ebedî ruhtur, her yerde 

vardır, her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Eğer öyleyse neden ısrarla 

“hayat” kavramını kullanıyorsun da “Allah” kelimesinden 

kaçınıyorsun. Bilge: Çünkü “Allah” kelimesi insanların dillerinde ve 

zihinlerinde hayata yabancı bir sürü şeyi kasteder hale gelmiş.” 

(Tanrıverdi, 2002: 59). Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere Bilge, 

hayatı ebedi ruh, her yerde var olan, her şeye gücü yeten ve her şeyi 

bilen bir konuma yerleştirmiştir. Tanrı kavramını ise, insanların 

zihinlerinde farklı çağrışımlar uyandıran bir konumda göstermiştir. 

Bilge, hayat kavramı ile Tanrı kavramının kendi nezdinde eşit 

olmadığını, hayat kavramının Tanrı kavramından daha geniş 

olduğundan şu şekilde söz etmektedir.  

“Bilge: Hayat, çocuklarını özelikle insanı küçük düşürmez. İnsandan 

eşiğine üşüşmesini, dilenmesini, kurbanlar ve yakarışlarla 

hoşnutluğunu dilemesini, efendisine tapınan köle gibi kendisine 

tapınmasını istemez. Aksine, ondan hayatı eksiksiz bir bilinç ile 

tanıyabilmesi için kendini eksiksiz bir bilinç ile tanımasını ister. 

Kendini ve onu tanıyınca zihninde zaman ve mekânın sınırları yıkılır, 

hayatla artık bölünmez bir şekilde bütünleşir.” (Tanrıverdi, 2002: 60).  

Bilge’nin bu ifadelerinde Mihael Nuayme, Tanrı’ya ibadet etmeye 

eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmış ve ibadeti köleliğe benzetmiştir. 

Kendi tabiriyle insanın bu kölelikten kurtulabilmesi için hayatı 

(Tanrı), eksiksiz bir bilinç ile tanımasının yeterli olduğunu 

belirtmiştir. Yazar, görüşlerini desteklemek maksadıyla, hayat 
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kavramının Tanrı kavramından daha kapsayıcı olduğunu göstermek 

için;  

“Bilge: Hayat, hiçbir halk kitlesini seçip de onu seçilmiş halk 

yapmaz. Yeryüzünde belirli bir dili seçip sadece onunla 

konuşmaz. Bütün kitleler onun kitleleridir. Kâinattaki her şey 

onun sınırsız alfabesinin harfleridir. Hayat, dünyayı yoktan 

yaratmadı. Yedinci gün istirahat etmek için altı günde de 

yaratmadı. Aksine onu başlangıcı ve sonu olmayan kendi 

varlığından yarattı. Böylece o da başlangıçsız ve sonsuz olmuş 

oldu. Hayat hiçbir zaman yaratmayı durdurmuş değildir. 

Kendisi devam ettikçe yaratması da devam edecektir. 

Milyonlarca yıldan beridir, nice alemler parçalanmıştır, niceleri 

parçalanmaktadır, nicesi de oluş aşamasındadır.” (Tanrıverdi, 

2002: 60, 61) ifadelerini kullanmıştır. 

Mihael Nuayme, bilinen Tanrı kavramını eleştirdiği bu ifadelerinde, 

hayat kavramının Tanrı kavramına göre kapsayıcı olduğunu tekrar 

vurgulamıştır. Hayatı, yaratıcı konumunda gören yazar, onu gerçek 

üstü bir konuma yerleştirmiştir. Dinlerdeki yaratıcı korkusuna dair 

eleştirisini ise yazar, “Korku ile inanç bir arada bulunmaz. İnsanlar 

arasında dolaşan en yaygın söz muhtemelen Süleyman Hekim’in 

sözüdür: “Hikmetin başı Allah korkusudur.”  Herhalde Süleyman 

Hekim, “Hikmetin başı Allah sevgisidir”’ demiş olsaydı bu ifade, 

gerçeğin kalbine ve Allah’ın kalbine daha yakın olurdu.”  (Tanrıverdi, 

2002: 110) ifadeleriyle okuyucuya aktarmıştır. Ayrıca, yaratıcı sevgisi 

ve korkusu arasındaki farka da dikkat çekmiştir. Yazar, yaratıcı 
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konumunda gördüğü hayat kavramını, bir sanatçıya ve kendi inancına 

göre insan bedenini ise bir sanat eserine benzetmiştir:  

“Bilge: Şu ilginç alete yani bu bedene sahip olmak…Bu aletin 

kendiliğinden ve şaşırtıcı bir düzenle senin dışında çalışması ve bir 

bedene sahip olduğunu unutman. Dilinin ağzının içinde yatışması.” 

(Tanrıverdi, 2002: 26) … “Bilge: Belki de bugün eski elbiseni 

çıkardın, yenisini giydin ha? Güle güle giy! Güle güle giy! Yeni 

elbiseni kim dikti Cleopatra, nerede? Paris’te mi? New York’ta mı? 

Yoksa Londra’da mı? Ücreti için ne ödedin? Yüz dolar? İki yüz? 

Beş yüz? Gerçekten eşsiz bir sanat eseri, hem de ne eser! 

Kumaşıyla sanat eseri, renkleriyle sanat eseri, ölçüsü ve biçkisiyle 

sanat eseri. Üzerine tam oturmuş ne bir milim fazla ne de bir milim 

eksik. Ne bir iğne ne bir iplik ne de birbirine bağlanan dikiş izi.” 

(Tanrıverdi, 2002: 42). 

Yukarıdaki ifadelerde de görüleceği üzere Nuayme, insanlardaki deri 

üzerinden benzetme yaparak birçok şeyin paha biçilemez derecede 

değerli olduğuna ve hiçbir şeyle kıyaslanamayacağına dikkat 

çekmiştir. Bunun ise insanlar arasında ki karşılıklı ilişkinin aksine 

karşılıksız verildiği hususunu vurgulamıştır.  

2. İNSAN 

Sözlüklerde, toplum halinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme 

ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları 

sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen, ahlâklı, huyu üstün, 

değerli ve faziletli kimse (Ayverdi, 2011: 1436; TDK, 2011: 1195) 
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olarak tanımlanan insan kavramı, Mihael Nuayme’nin, üzerinde en 

çok durduğu hususlardan birisidir. İnsanları kendi özelinde, 

“İnsanların hayal dünyası bazı konularda ne kadar da geniş, 

bazılarında da ne kadar dar!” (Tanrıverdi, 2002: 17) şeklinde 

değerlendiren yazar, Bilge karakterinin yapmış olduğu büyük bir 

buluşa işaret etmiştir. Bu buluş (silah), nedeniyle birçok insanın hayatı 

kararmıştır. Böylesi bir silahın ardından Bilge kendini dünyadan 

soyutlamış ve adeta bütün dünyayı merak içinde bırakmıştır. Onu 

arayanlardan biri olan muhabirin, neden ortadan kaybolduğunu 

sorgulaması üzerine; “Buluşumun kullanım hakkını ülkeme verdiğim 

gün hayatımı kullanma hakkını da ona verdiğimi sanmıyorum…” 

(Tanrıverdi, 2002: 13) diyen Bilge insanın değerine atıfta 

bulunmuştur.  

Mihail Nuayme, eserinde doğayı, hayatın ve insanın ayrılmaz bir 

parçası olarak okuyucuya sunmuştur. Romanın bazı kısımlarında 

insanlar için tehlikeli sayılabilecek kaplan ve yılan gibi hayvanları, 

hatta çok ürkek bir hayvan olarak tanımlayabileceğimiz tavşan ve 

ceylanı, ironik bir şekilde resmetmiştir. Burada ironi olan durum, 

günümüz dünyasında insanların da bu hayvanlar için tehlikeli bir canlı 

olmasıdır. Yazar, eserde bu durumu anlaşılır ve akıcı bir üslupla ele 

almıştır. İncelediğimiz eserin özellikle bazı noktalarında Bilge 

karakterini bu hayvanlarla yan yana getirerek konuşturmuştur. Burada 

dikkat çeken en önemli husus, Bilge karakterinin önceki hayatı olarak 

tabir edebileceğimiz yaşamında yapmış olduğu icatları ile doğaya 

zarar veren bir kişi konumunda iken sonradan seçmiş olduğu hayat 
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sayesinde bu hayvanlarla iletişime geçebilmesidir. Yazarın okuyucuya 

vermiş olduğu en önemli mesajlardan birisi de budur. Yazar, Bilge’nin 

kaplan (Hannibal) ile konuşmasına atfen insan ile ilgili düşüncelerini 

okuyucuya aktarmıştır.  

“Bilge: Bunlar, yeryüzünü kaba güçle bölüşüp sonra bölüşmede 

anlaşamayan ve bunu kaba güç ile düzeltmeye girişen insanların 

haberleridir. Keşke güçleri; ormanların, çöllerin insanlar 

dışındaki sakinlerininki gibi kas, pençe ya da diş gücü olsaydı. 

Onların gücü gösteriş, hile, para ve adam gücüdür; bomba, 

roket ve hayatın nesiller boyunca ancak yetiştirebildiğini göz 

kapayıncaya kadar imha eden cehennem ışınları gücüdür. 

Yeryüzünün alanı şimdikinin yüz katı büyük olmuş olsa bile 

insanların yeryüzünde birbirleriyle savaşmaları yine de hiç 

değişmeyecekti.” (Tanrıverdi, 2002: 39, 40). 

Yukarıdaki ifadelerde görüleceği üzere; Yazar burada, insanların sahip 

olduğu gücü, para, silah ve hile gibi geçici ve gerçek olmayan bir güce 

benzetmiştir. Ayrıca insana dair yapmış olduğu benzetmelerde, son 

derece olumsuz ve ümitsiz ifadeler kullanması bir diğer dikkat çekici 

husustur. Bu ümitsizliğine binaen kendini insanlardan soyutlayan 

Bilge karakteri vasıtasıyla, insanların içinde bulunduğu durumu, şu 

ifadelerle özetlemiştir: “Onlar kendilerinden sıkılmış bir güruhtur. 

Boş vakitlerinde kendileriyle baş başa oturamazlar. İşte bunun için 

kendilerinden kaçarlar. Sıkılmak nedir bilmeyen yaratıkların izini 

sürmede teselli ararlar, işte bunun için yabana, ava çıkarlar.” 

(Tanrıverdi, 2002: 47). İnsanları onca imkana rağmen vakit ve maddi 
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konularda bencillikle itham eden Mihael Nuayme, aşağıda yer alan 

ifadelerde insanı bir avcıya benzetmiştir.  

“Bilge: Bu çeşit av, insanların sözlüğünde kahramanlığın 

kahramanlığıdır. Özellikle de “vatanın bağımsızlığını koruma, 

asalet, özgürlük” ve benzeri isimlerle adlandırdıkları sebeplerle 

kırıcı savaşlara daldıklarında. Bunlar insandan daha değerli, 

hayattan daha kutsalmışçasına. Kahramanlar kahramanı da 

savaşta paramparça ederek ya da ateşle yakarak ya da kurbanın 

veya hayatta kalan yakınlarının çektiği acılara aldırmaksızın 

mikrop veya zehirle yavaş yavaş öldürerek en çok insan 

avlayandır. Yakın zamana kadar bende bu avcıların seçkinleri 

arasındaydım. Benim aptallığımı bağışlar mısın Apollo?” 

(Tanrıverdi, 2002: 47, 48). 

İfade de geçen “Apollo” yazar tarafından bir ceylana verilmiş isimdir. 

Nuayme, insanları, en ürkek hayvanlardan birisi olan ceylana, onun 

anlayabileceği dilden avcı olarak resmetmiştir. Burada yazar 

tarafından okuyuculara verilen en önemli mesajlardan birisi de Bilge 

karakterinin insanların düşünce yapıları vb. sebeplerden dolayı 

kendisine doğayı ve hayvanları dost edinmesidir. Ayrıca Bilge 

karakterinin dostları olan hayvanlara, hemcinsleri olan insanları bu 

şekilde anlatması da oldukça önemlidir. Yazara göre insan, kendi 

vicdanını rahatlatacak bağımsızlık ve özgürlük gibi bahanelerle pek 

çok savaşa sebep olmuştur. Bu savaşlarda avcı olarak nitelediği insanı, 

hayata en çok zarar veren canlılar olarak tanımlamıştır. İnsanların bu 

hale gelmesini erdemsizliğe bağlayan Mihael Nuayme, “Erdemsiz 
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servet, yoksul bir sefalettir; kara cehalettir, erdemsiz din, zifiri 

karanlıktır. Bunun için erdemli olanlar insanlığın serveti, gücü, 

aydınlatıcısı ve dinlerinin dayanağıdırlar.” (Tanrıverdi, 2002: 56) 

ifadeleriyle insanın en büyük gayelerinden olan din ve zenginlik gibi 

kavramların anlamsızlığına dikkat çekmiştir. Yazar, insanların 

özgürlük ve bağımsızlık gibi kavramların arkasına sığınarak yaptığı bu 

saldırganlıkların nedenini para ile ilişkilendirmiştir.  

“Bilge: İnsanın ihtiyaçlarını kim sağlayabilir ki? 

Sayılamayacak kadar çok. İnsanlar üzerindeki otoritesini 

perçinleştirmek için durmadan yeni ihtiyaçlar yaratan paradır, 

başka hiçbir şey değildir. Evet, yaratıcıdır para. Ama bataklıkta 

üreyen sivri sinekler gibi büyüyen krizler yaratır, durmadan 

kokuşmuş bir cesette üreyen kurtlar gibi çoğalan sorunlar 

yaratır.” (Tanrıverdi, 2002: 68). Bu ifadelerde, paranın insan 

üzerindeki etkisine değinen yazar, onun huzursuzluktan başka 

bir şey getirmeyeceğine vurgu yapmıştır. Paranın çoğalmasını 

bataklıkta üreyen sivri sineklere benzeten yazar paranın 

insandan aldıklarını ise “kokuşmuş bir cesette üreyen kurtlara” 

benzetmiştir. Mihael Nuayme, yapmış olduğu ustaca 

benzetmelerle paranın adeta bir kanser gibi insanlar arasında 

yayılmasını, “Çok tuhaf değil midir, insanların para kanseri 

hariç diğer bütün hastalıklardan tedavi olmaları? Hatta 

insanlar tam aksine o yayılıp çoğaldıkça övünürler onunla. Ona 

yakalanmamış olanlar ise yakalanmayı temenni ederler.” 

(Tanrıverdi, 2002:68) ifadeleriyle okuyucuya sunmuştur. 
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Yazarın burada parayı “kanser” e benzetmesi, henüz bu 

hastalığın çözümünün bulunamamış olmasına bağlanabilir. 

Buradan hareketle Nuayme, insanların bu hastalık hariç her türlü 

hastalıktan kurulabileceğine işaret etmiştir.  Yazarın ironi 

yaptığı en önemli noktalardan bir diğeri ise, paranın bu derecede 

tehlikeli olmasına rağmen insanların bunun için her şeylerini 

ortaya koymalarıdır. Yazar, insanların bu hastalığa yakalanma 

çabalarını ise dolaylı yoldan eleştirmiştir. Bu tutumu, tapınmaya 

benzeten Mihael Nuayme, paranın insanlar nezdindeki önemine 

şu ifadelerle bir kez daha vurgu yapmıştır: “İnsanlar bu yüzden 

paraya üşüşüyorlar, sözleriyle düşünceleriyle ona tapıyorlar 

gece gündüz. Onun uğruna alın teri döküyorlar, onun için 

yürekleri kan damlıyor. Türlü türlü yaltaklanıyorlar. Ne helal 

önemlidir ne de haram fark eder. Parayı korumak için 

hayatlarını tehlikeye atıyorlar.” (Tanrıverdi, 2002: 69, 70). 

Eserdeki en önemli konuları Bilge karakteri ile okuyucuya 

aktaran yazar, yapmış oldukları tüm yanlışlara rağmen, varlık 

içindeki önemi sebebiyle insanlıktan ümitsiz olmadığını şu 

ifadelerle okuyucuya aktarmıştır: “Muhabir: Seni duyan da 

medeniyetten ümitsiz olduğunu düşünür, insanlıktan 

bile…Bilge: Medeniyetten, evet! İnsanlığa gelince, hayır!” 

(Tanrıverdi, 2002: 70). Görüleceği üzere yazar, medeniyetin 

geldiği noktayı ümitsiz olarak görmüştür. Ancak burada dikkat 

çeken husus, Nuayme’nin medeniyetin bu hale gelmesine sebep 

olan insanlığa karşı ümit var oluşudur. Bunun yanında o, 

insanlığın içinde bulunduğu yozlaşmayı şu ifadelerle okuyucuya 
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aktarmıştır.  

“Muhabir: Ben ne bilim adamıyım ne de mühendis, maliyeci, 

sosyolog, iktisatçı ve siyasetçi de değilim. Ama aşırı bir cüretle 

diyorum ki her gün askerler ve savaşlar için, savaşların ve 

askerlerin silah ve mühimmat gereksinimleri için toplanan 

milyarı verin bana, aristokratların ve doymuşların her gün tören 

ve ziyafetlerinde saçıp savurdukları milyonları verin bana, 

kadınların, güzelleştirmeyen aksine çirkinleştiren makyajlar için 

harcadıkları yüklü servetleri verin bana, devletlerin zehir, hile 

ve iftira kokan propagandalar için dağıttıkları paraları verin 

bana, ben yeryüzündeki çöllerden bile bütün yeryüzü 

çocuklarına süt ve bal akıtmayı taahhüt ediyorum.” (Tanrıverdi, 

2002: 78, 79).  

Yazar, kendisini hiçbir meslek grubuna ait görmeksizin, toplumun 

savaşa ve askerlere ayırdığı maliyetle neler yapılabileceğini örneklerle 

açıklamıştır. Vermiş olduğu bu örneklerle okuyucuyu, kendi iç 

dünyasında düşünmeye sevk etmiştir.  

Yazar, eserinde Bilge ve Muhabir karakterleri üzerinden insanlar 

arasındaki nüfus planlaması ile ilgili düşüncelerini ise şu şekilde 

sunmuştur.  

“Muhabir: Sence bilimsel metotlarla ya da savaşla nüfus 

planlaması, gerçekten kaçınılmaz hale gelmemiş midir? Aksi 

taktirde yeryüzü dar gelecek sakinlerine…Bilge: İnsan niçin 

kendi soyunu sınırlamak istiyor da köpekler, kurtlar, tilkiler, 
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tavşanlar, fareler, köstebekler, arılar, karıncalar, kelebekler, 

yarasalar, muz, badem, limon, zeytin ve benzeri yaşayan 

canlılar soylarını sınırlama talebinde bulunmuyor? Hem de 

bunlar ancak milyon milyon sayılabiliyorken? Yoksa insanın 

bilinci, hikmeti ve iradesi bütün bunlardan daha az olduğundan 

mıdır? Ya da insan hayat ananın bilincine, hikmetine ve 

iradesine değil kendi bilincine, hikmetine ve iradesine 

dayanmakta olduğundan mıdır” (Tanrıverdi, 2002: 76). 

Yazar, insanların bir bilinç yoksunluğu içerisinde olduğunu 

belirttikten sonra, insanların nüfus planlaması fikirlerini doğa ile 

karşılaştırarak mantıki temelinin olmadığına dikkat çekmiştir.  

3. HAYAT 

Hayat, sözlüklerde organların canlının varlığını devam ettirecek 

şekilde işlemesi ve canlıların organlarının gösterdiği faaliyet 

sonucunda varlıklarını sürdürmesi durumu, sürüp giden yaşama, canlı 

olma ve dirilik olarak tanımlanmaktadır (Ayverdi, 2011: II/1238). 

Yazarın yoğun olarak işlediği konulardan bir diğeri de hayat 

kavramıdır. Tanrı bahsinde geçtiği gibi burada da yer yer hayat 

kavramını Tanrı kavramı yerine kullanmaktan geri durmamıştır. 

Hayatın kapsayıcılığı ve cömertliğine dikkat çekerek anne kavramıyla 

hayatı birbirine benzetmiştir. 
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Bilge, yapmış olduğu olağanüstü buluşun ardından ortadan 

kaybolduğunda bulunması adına başına koyulan ödülü duyunca: “Bir 

milyon dolar mı? Hayatın düşmanı olarak ne de pahalıymışım! 

Hayatın dostu olarak ise çok ucuzmuşum!”  (Tanrıverdi, 2002: 13) 

ifadeleriyle olaya bakış açısını ifade etmiştir. Muhabirin kişisel 

sorunlarını dile getirip, geldiği durumu ve neticesinde ruh halini arz 

etmesi, kendisinin de böyle bir duruma düşüp düşmediği sorusu 

üzerine Bilge, “Kendimin kendime düşman kesildiğini hissettim. 

Kişinin kendine düşmanlığı, dünyanın düşmanlığından çok daha 

hırslıdır.” (Tanrıverdi, 2002: 20) ifadeleriyle cevap vermiş, özellikle 

kişinin kendisine karşı olan düşmanlığına dikkati çekmiştir. 

Muhabir ve Bilge arasındaki muhabbet bir ara kesilir. Bilge derin 

düşüncelere daldıktan sonra konuşmasına devam eder. Muhabirin 

sebebini sorması üzerine, bu tür düşüncelere dalmasının sebeplerinden 

söz eder. Ardından tüm bunların sahip olduğu çehreyi alıp 

götürdüğünü söylemesi üzerine, muhabirin giden bu çehrenin ne 

olduğunu sormasıyla da; 

“Bilge: Bu çehre dostum, bildiğin çehrelerden değil. Bu çehre 

sözle anlatılamaz. Renklerle çizilemez. Tahtaya ya da mermere 

kazınamaz. Etten, kandan olan gözle görülen de değildir. Ama 

eğer gözünün ve en önemlisi kalbinin merceği duru ise her 

çehrede onun izlerini görebilirsin. Hele çocukların ve bütün 

canlıların küçüklerinin gözlerinde. Hatta onun yansımalarını 

her şeyde görebilirsin.; cansız varlıklarda, insanların ve 

hayvanların salgıladığı sevimsiz pisliklerde bile. Muhabir: 
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Doğrusu ilginç bir çehre bu sözünü ettiğin. Ama kimin 

çehresidir bu? Bilge: Bu çehrenin sahibini söylememi mi 

istiyorsun benden? Muhabir: Bunu rica ediyorum. Bilge: Fakat 

o isimlendirilemez. Muhabir: Yine de benim gibi hâlâ isimler 

dünyasında yaşamakta olan biri için adının anılması gerek. 

Bilge: Mutlaka bir adla anmak gerekiyorsa o takdirde ben ona 

hayat derim.” (Tanrıverdi, 2002: 28) ifadeleriyle açıklamış, 

hayatı somut örneklerle, aslında her şeyin temelinde var olan bir 

kavram olarak göstermiştir.  

İsteyenlerin onu (hayat) görebileceğine dikkati çeken yazar, ondan 

kaçmanın mümkün olmadığını vurgulamıştır. Hatta: “Ondan anlamı 

sınırlı kelimelerle söz etmek benim cüretkârlığım hatta saflığım. O 

sınırlandırılamaz.” (Tanrıverdi, 2002: 30) sözleriyle, hayata dair sarf 

ettiği sözlerinin yeterli olamayacağını belirterek ona bir yücelik 

atfetmiştir.  

Bilge, varlığın temelinde yatan ve onu idare eden kaynağın hayat 

olduğu gerçeği üzerinden, insanın bir düzen içerisinde yaşamını 

sürdürmekte olduğunu ve yeri geldiğinde insanın bu düzenden 

ayrılmak istediğinde hayatın ona bu imkânı verdiğinden söz etmiştir. 

Muhabir, bunun neticesinde bir cezalandırmanın olup olmadığını 

sorgulamasıyla; 

 “Bilge: Sağlayabilirdi. Ama böyle yapmış olsaydı, insan bir 

çocuk gibi kalmaya devam ederdi. Kendini ve hayatı 

tanıyamazdı, kendisinin düzeni demek olan hayatın düzenini 
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bilemezdi. Hangi anne çocuğunun sonsuza dek çocuk kalmasını 

ister? Tıpkı karşı çıkmadıkça çocuğun, annesinin iradesini 

bilmemesi, karşı çıktıkça da annesinin onun cezalandırması gibi 

insan da hayat annesinin iradesini bilemez; ona karşı 

çıkmadıkça, o da buna karşılık kendisini cezalandırmadıkça.” 

(Tanrıverdi, 2002: 57) şeklinde cevap vermiş, bu cevabıyla 

insanın ve hayatın karşılıklı bir mücadeleyle aslında birbirlerini 

güçlendirdiklerine vurgu yapmıştır. Örneğini de yine insanın 

çocukluk evresi üzerinden somut bir şekilde vermiş olan yazar, 

aralarındaki kopmaz bağa dikkat çekmiştir. Dolaylı yoldan 

hayatı Tanrı kavramının yerinde vermeye devam eden yazar, 

“Hayır oğlum, hayat imkânsızı yüklemez sana. Hayat, istediğini 

gerçekleştirme gücü vermeden onu kapsayıcı tam tanıma 

özlemini de uyandırmaz sende. Hayat, onu ezelleriyle, 

ebetleriyle tanımak için bütün zaman onun elindeyken sadece 

birkaç senelik süre verecek kadar tamahkârda değildir.” 

(Tanrıverdi, 2002: 85) diyerek, insanların sahip oldukları 

şeylerin tamamının hayat tarafından verildiğini ve bunu 

yaparken de insana bir zorluk çıkarmadan yaptığını belirtmiştir. 

İnsanın yaşarken hoşuna giden şeyleri kabul etmesi ve hoşuna 

gitmeyen şeyleri de reddetmesi durumu, çoğu insanın 

karşılaşabileceği bir durumdur. Böyle bir durumda hayatın 

insana karşı takınacağı tavrı merak eden muhabirin sorusu 

üzerine; 
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“Bilge: Bu reddetmeyi, çocuğum, hayat kabul etmez. Sen 

ondansın ama o senden değildir. O annedir, sense çocuk. O 

senin ihtiyaçlarını senden daha iyi bilir. O aynı anda hem süt 

annedir hem hizmet edendir hem de eğitendir. Ama hiçbir 

zaman üvey ana değildir. Bebeği rahatsız eder; annesinin 

kendisini bezlere sarması, atıklarıyla kirlettiği bu bezleri temiz 

yeni bezlerle değiştirmesi ve bedenini suyla sabunla yıkayıp 

temizlemesi. Rahatsız eder onu annesinin bir damla ilaç 

içirmesi; hele biraz büyüyünce annesinin, kulağını çimdiklemesi, 

zarafet ve güzel davranış sınırlarının dışına çıktığında başına 

fiske atması hoşuna gitmez. Çocuk onu emziren olarak kabul 

eder, hizmetçi ve eğitici olarak reddeder.” (Tanrıverdi, 2002: 

53) diyecektir. Bu durumu tekrar somut örneklerle açıklamaya 

çalışan yazar, anne ve çocuk ilişkisi üzerinden olayı detaylı bir 

şekilde vererek bunun doğal bir netice olduğuna dikkat 

çekmiştir. 

Yazar, görüşlerinin büyük bir çoğunluğunu Bilge karakteri üzerinden 

okuyucuya aktarmaktadır. Sorgulayıcı konumda olan Muhabir 

karakteri üzerinden ilk kez bir görüşü aşağıdaki ifadelerle açıklamıştır.  

“Muhabir: Hayatımda senin gibi vicdana böyle önem veren 

kimse görmedim daha. İnsanlar gerek fert gerek toplum olarak 

bütün niyetlerinin, atacakları her adımın, söyleyecekleri her 

kelimenin, yapacakları her işin hesabını, senin yapmalarını 

istediğin şekilde yapsalar düşünceleri donar, dilleri tutulur, 

elleri ayakları tutmaz olurdu, cansız varlıklarla aynı seviyeye 



 

 
 95 

inerlerdi. Senin insanların cansız varlıklara dönüşmelerini 

isteyeceğini ise sanmıyorum.” (Tanrıverdi, 2002: 99). 

4. ÖLÜM 

Ölüm, bir canlıda hayati fonksiyonların tam ve kesin bir şekilde sona 

ermesi durumu olup Arapça ’da ki karşılığı “mevt, irtihal ve vefat” 

kelimeleridir (Ayverdi, 2011: III/2456). Romanda yazarın değindiği 

en dikkat çekici hususlardan birisi de ölümdür. Kendi perspektifinden 

ölümü, yeniden doğuşa benzeterek ondan korkulmaması gerektiğinden 

bahsetmiştir. Nuayme, ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğu 

farkındalığıyla ölümü, kendi hayat ve yaşam felsefesine uyarlayarak 

okuyucuya sunmuştur. Kendi inanışı gereği hayatı yaratıcı konumuna 

koyan Nuayme, her şeyin bir zıddı olduğunu ancak, hayatın bir 

zıddının olmadığını belirtmiştir. Muhabir ve Bilge karakteri ile 

sorguladığı temalardan biri olan ölümü, hayatın değil de doğumun 

zıddı olarak okuyucunun karşısına çıkarmıştır.  

“Muhabir: Tabi, tabi, ölüme de. Ölüm hayatın zıddıdır. Zıtlar 

ayrılamaz. Her şeyin bir zıddı ya da karşıtı vardır. Allah bile 

karşıttan kurtulamamıştır… şeytan. Bilge: Evet dostum! Her 

şeyin bir zıddı ya da karşıtı vardır…hayat hariç. Sadece hayatın 

ne zıddı ne de karşıtı vardır… Muhabir: Peki ölüm? Ölüm, 

hayatın karşıtı değil midir?  Bilge: Ölüm, doğumun karşıtıdır. 

Her doğan ölür. Ama sözünü ettiğim hayat doğmamıştır; nasıl 

ölebilir ki?” (Tanrıverdi, 2002: 29). 
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Yazarın burada ölümü hayatın değil de doğumun bir zıddı olarak 

görmesi, hayatı kendi bakış açısıyla üst mertebede tutmak 

istemesinden kaynaklanmaktadır. İnsan başlığı altında değindiğimiz 

savaş konusunu, ustaca ölüme bağlayan yazar; “Bunlar kendileri 

dışındakilere ölüm tattırmak ve ölülerin kanları ve etleriyle 

beslenmekten duydukları sevinci başka hiçbir şeyde bulamalar. 

Kendileri içinse ölümden hiç hoşlanmazlar. Ölümden beslenen birinin 

ölüme yem olmaması nasıl olabilir.?” (Tanrıverdi, 2002: 48) 

ifadeleriyle okuyucuyu bu noktada sorgulamaya itmiştir. İnsanları, 

başkaları için ölümü isteyip kendisi kaçan canlılar olarak 

tanımlamıştır. Bu sebeple insanları ve anlayışlarını eleştirmiştir. 

Yazar, insanların ölüm gerçeğinden ne kadar kaçmaya çalışsa da bunu 

başaramayacaklarını muhabirin “Ama unutuyorsun pusuya yatmış 

bekleyen ölümü. Ölüm de hayatın bir parçası.” (Tanrıverdi, 2002: 85) 

ifadeleriyle sorgulatırmıştır.  

“Bilge: Ölüm, ah bir anlayabilsek, hayatın özellikle insan için 

çağlama sevgisinin en muhteşem görünümlerinden biridir… 

Muhabir: Ölüm sevgi midir? Kabul etmek bir tarafa bu sözü 

duymak bile ağır geliyor bana? İnsanların yaratılıştan bu yana 

ölümden nefret etme konusunda söz birliği ettiklerini 

sanmıyorum. Hayır, hayır sevgili hocam! Ne söylersen söyle, 

ölümü bana ne kadar süslersen süsle, yine de ölünceye kadar 

ölümden nefret edeceğim…Bilge: Bu ölüm için değil senin için 

bir şansızlık.” (Tanrıverdi, 2002: 85,86) ifadeleri ile okuyucuya 

ölümün bir sevgi çeşidi olduğunu aktarmıştır.  
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Bilge, muhabirin ölüm korkusuna verdiği tepkide, insanı ölüm 

noktasında şansız görmüştür. Bunun sebebi de ölümü, hayatın bir 

parçası olarak görmesinden dolayıdır. Yazar, insanların ölüm 

korkusunu şu sözlerle eleştirirken aynı zamanda doğaya verdiği önemi 

de anlatmaya çalışmıştır. 

“Bilge: Benim söylediklerimde alay söz konusu bile değil. 

Aksine senin ve insanların ölümden nefret etmesi alaydır. Siz 

ondan diğer varlıklar için değil sadece kendiniz için nefret 

edersiniz. Siz ölümle dirilmiyor musunuz? Etlerini yemek için 

her gün milyonlarca kuş ve hayvan öldüren siz değil misiniz? 

Her gün milyonlarca ton hububat, sebze ve meyve tüketen siz 

değil misiniz? Siz değil misiniz evlerinizi kestiğiniz milyonlarca 

ağaç kırdığınız milyonlarca kaya ile kuran?  Bunların ölümünü 

nasılda kutlu sayıp kendi ölümünüzü lanetlersiniz? Yoksa ölüm 

aynı anda hem saadet hem felâket oluyor? Sen hayatı seven 

değil misin? Muhabir: Evet hayatı severim. Bilge: Ölümü 

sevmen gerekir. Ölüm olmasaydı hayatı bilemezdin.” 

(Tanrıverdi, 2002: 86). 

Yazar, insanlar tarafından doğaya verilen zararı ölüm ile bağdaştırarak 

okuyucuya sunmuştur. Bu ifadelerde dikkat çeken en önemli husus, 

muhabirin hayatı severim demesi üzerine Bilge’nin ölümü sevmen 

gerekir demesidir. Yazarın daha önceki ifadelerinde her ne kadar 

hayatı yüceltse de bu noktada, hayat yerine ölümü sevmeye 

yöneltmesi önemlidir. Hayatı her şeyin üstünde gören yazarın burada, 

ölümü hayattan daha önemli bir konumda resmetmesi dikkat çekicidir.  
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Bir diğer ifade de ölümü, yaşamın devamlılığı olarak görerek şu 

ifadelere yer vermiştir: “Muhabir: Ölümün benim yeryüzüne 

gelmemle ilgisini anlayamadım. Bilge: Hemen anlamak yaraşır sana. 

Adem’den günümüze kadar hiçbir insan ölmemiş olsaydı, yeryüzünde 

hiçbir bitki, haşere, kuş ve hayvan ölmemiş olsaydı ne sana ne de 

bana ayak basacak yer kalırdı yeryüzünde. Yeryüzünün milyonlarca 

yıl boyu bütün bunları barındırabilmesi mantıklı değildir.” 

(Tanrıverdi, 2002: 87). Yazar, insan başlığı altında insanların 

yaptıkları nüfus planlamasını, eleştirmiş olsa da burada bunun, hayatın 

sürekliliği için önemli olduğunu belirtmiştir.   

“Bilge: Bu medeniyet, barış zamanında deli, vebalı, bebek ya da 

bir ayağı mezarda olan bir yaşlıyı bile öldürmeyi yasaklamıştır. 

Savaş zamanında ise sağlıklı, hasta, dâhî, aptal, suçlu, rûhanî 

büyük, küçük arasında hiçbir ayırım yapmaksızın öldürmeyi 

serbest bırakmıştır. Üstelik öldürmeyi bir meziyet saymıştır. Bu 

meziyeti de kahramanlık derecesine yükseltmiş, ödüller tayin 

etmiş, onur madalyaları tertip etmiştir. Böylece vicdanını 

erdemli bir insanın değil, şeytan işi olan kutsallık parıltısını 

eklediği birçok tılsım ile uyuşturmuştur.” (Tanrıverdi, 2002: 97, 

98).   

Mihael Nuayme, hayatının bir döneminde Amerika da zorunlu 

askerlik yapmıştır. Bu süreçte, deniz piyadesi olarak gönderildiği 

Fransa kıyılarında dokuz günlük ciddi bir çatışma ortamında kalmıştır 

(en-Nâʻûrî, 1966: 377; Hamidov, 2011: 31-36; Türkan, 2011: 40-42). 

Bu durum, yazarın savaş ve barış hakkındaki görüşlerinin 
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şekillenmesinde etkili olmuştur.  Yukarıdaki ifadelerde de bunun 

yansımalarını açık bir şekilde görmek mümkündür. 

5. RUH 

Ruh, dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık 

olarak kabul ettiği öz ve tin olarak tanımlanabilir (TDK, 2011 :1985). 

Mihael Nuayme, ruh kavramını farklı açılardan yaklaşarak ele 

almıştır. Muhabirle Bilge arasında geçen diyalogda muhabir, 

gazeteciliğin zorluklarından söz ederken sorunlarıyla ilgili olarak 

danıştığı doktorun hayretler içinde kalarak “Be günahkâr! Kendini 

nasıl bu kadar ihmal edersin? Delilik ile aranda sadece ramak kalmış. 

Bütün işi ama her şeyi bırak ve ıssız bir bölgeye git; kuşlar ve 

haşereler nasıl yaşarsa sen de öyle yaşa. Haberleri ne oku ne de dinle. 

Kendini unut, bir seneliğine bile olsa.” şeklinde verdiği reçeteden söz 

etmesi üzerine Bilge, bu reçeteyi çok beğendiğini söyler. Muhabirin 

nedenini sormasıyla: “Çünkü bütün hastalıkların ilacı bunda. Peki sen 

kendini unuttun mu?” (Tanrıverdi, 2002: 18). Bilge’nin belirttiği 

sebep, aslında yazarın öteden beri vermeye çalıştığı, insanın yalnızlığı 

ve kendini bulma arayışının, var olan tüm hastalıkların şifası 

mahiyetinde olduğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

Muhabir, Bilge gibi yalnızlığı tercih etmiş ancak, henüz uzun bir süre 

yalnız kalamamıştır. Muhabir, bu adayı tercih etme sebebinin Bilge ile 

aynı olduğunu belirtir. Bilge ise muhabire “Yani medeniyetin daha 

burayı arabalarıyla, uçaklarıyla, çarşılarıyla, bankalarıyla, 

okullarıyla, mabetleriyle, polisiyle, askeriyle, otelleriyle, 

kahvehaneleriyle, yöntemleriyle ve diğer tılsımlarıyla işgal etmemiş 
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olmasını mı kastediyorsun?” (Tanrıverdi, 2002: 19) sorusunu 

yöneltmiş karşılık olarak Muhabir ise bunun doğru olduğunu 

belirtmiştir. Görüleceği üzere yazar, medeniyetten uzaklaşmanın veya 

medeniyetin tüm yönleriyle ulaşamadığı kimsenin, ruhunun mutluluğa 

ulaştığını ve insanın kendini bulduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. 

“Dostum, farkında olmaksızın bazı şeyler ruhlarımızda olgunlaşır. 

Onları ancak onlar olgunlaştığı an; kaynayıp kendisi dışındaki her 

şeyi kapladığı an hissedebiliriz.” (Tanrıverdi, 2002: 22) sözleriyle 

Bilge, başından beri anlatmaya çalıştığı ve içinde bulunduğu durumun 

da sebebini vermeye çalışmıştır. Aslında insanın içinde dürtülerin var 

olduğunu ancak, kimilerinde bunların harekete geçtiğini, kiminde de 

harekete geçmediğinden söz eden Bilge, ruhunu kurtaranların, 

içindeki dürtüleri harekete geçirenler olduğunu belirtmiştir. 

“Muhabir: Atomun ve kozmik ışınların sırlarına dalan birine kendi 

ruhuna dalmak zor gelmez hiçbir zaman. Bilge: Ruh, yani ruhumuz 

dostum, atom değildir. Kozmik ışın da değildir. Ruh, bilim 

adamlarının laboratuvarlarında tahlil edilmeye, araştırılmaya 

elverişli olmayan his siluetler topluluğudur. Bunun için ruhla ilgili 

sözler yanılgılarla dolu.” (Tanrıverdi, 2002: 23) şeklinde verdiği 

cevapla, ruhun sınırlandırılamayacağını, üzerinde herhangi bir 

bilimsel çalışma yapılamayacak kadar yüce olduğuna dikkat çekmiştir. 

Ona göre ruh tanımlanamaz. Bundan dolayı, bunu yapmaya 

çalışanların kesin bir sonuca varamayacaklarını ve mutlaka 

yanılacaklarını vurgulamıştır.   
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Yazar, Bilge karakteri vasıtasıyla insanın maddi dünyada ruhunu ve 

benliğini saran her türlü şeyden kurtulmasını hayal etmesini isteyerek 

ruhun varacağı noktaya şu ifadelerle işaret etmiştir: “Ruhunda 

korkuya hiçbir barınak kalmaması. Ruhunun her çeşit kederden 

arınması, ruhunda sadece sevginin barınması.  Sevmen, sevmen, 

sevmen, sevgiye boyun eğmen; kendinden geçecek kadar. Kendini 

unutman…” (Tanrıverdi, 2002: 27) sözleriyle yazar ulaşılacak 

neticenin de “sevmek” olduğunu belirtmiştir. Sevginin boyutunu da 

kişinin kendisini kaybetmesi, varlığını ve benliğini unutması şeklinde 

tanımlamıştır. Muhabir karakterinin uzayı bir boşluk olarak 

tanımlaması üzerine: “Bu boşluk, sevgili oğlum, bilinen anlamıyla 

boşluk değildir. Bu boşluk, kıyısı olmayan, içinde hayattan başka 

hiçbir şey bulunmayan hayat denizidir. Bu hiçbir şey ise her şeydir. 

Her şeyde bu hiçbir şeydendir. Onun varlığıyla varlık olan ruhtur.” 

(Tanrıverdi, 2002: 31) ifadeleriyle, ruhun tüm evreni kuşatan bir 

mahiyette olduğuna dikkat çekerek görünenin dışında aslında var olan 

şeyin perde arkasındaki kaynağın ruh olduğuna vurgu yapmıştır. Bir 

anlamda ruh kavramına, Tanrı algısı da vermeye çalışan yazar, insanın 

görünenin dışına uzanması ve gerçeği burada araması gerektiğini ifade 

etmiştir. 

Muhabirin, bilim insanlarının ruh kavramına olan olumsuz bakış 

açılarını hatırlatması üzerine; 

 “Bilge: Bir gün gelecek herkes, bilim adamları bile bu sonsuz 

uzayı dolduran şeyin ruh, ama sadece ruh, ezelî, ebedî, 

bütüncül, tam, kapsayıcı, hiçbir kayıt ile sınırlanmayan, hiçbir 
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ölçü ile ölçülemeyen ruh olduğunu anlayacaklar. Tek varlık 

odur. Her varlık onun varlığındandır. Ama onun varlığı donuk 

değil, sürekli bir devinimdir. Yeryüzü ve yeryüzündeki canlı ve 

cansız varlıklar hep ondandır; yıldızlar ve yıldızlarda 

bulunanlar ondandır. Muhabir: Sen uzaya hayat denizi 

diyorsun sonra hayata ruh diyorsun. Bu sözlerinden hayatın 

ruh, ruhun hayat olduğunu ve ikisi arasında hiçbir farkın 

bulunmadığını mı anlamalıyım? Bilge: Fark sadece 

adlandırmadadır; hepsi o kadar. Önemli olan anlamı kavramak 

ve kelimelere takılmamaktır.” (Tanrıverdi, 2002: 31) diyerek, 

ruha verdiği tüm bu vasıflarla hayatın kaynağının, bu ruh 

olduğuna vurgu yapmıştır.  

Ayrıca, insanların genel olarak kavramların isimlerine takıldıklarını, 

aslında her şeyin bunun ötesinde bir anlam taşıdığına değinmiştir. 

Muhabir Bilge’ye daha önceki söylemlerinde hayatın karşıtının 

olmadığını söylediğini hatırlatması üzerine Bilge, bunu söylediğini 

onaylamıştır. Bunun üzerine;  

“Muhabir: Öyleyse hayatı nasıl ruh ile aynı sayarsın? Biz 

ruhun bir karşıtı olduğunu biliyoruz. Bu karşıt da maddedir. 

Bilge: Bu bir kuruntudur sevgili oğlum, madde elbette 

ruhtandır; varlığı ruha bağlıdır, ruhtadır. Ruh yoğunlaşır, 

madde olur. Madde saydamlaşır, ruh olur. Ruh her iki durumda 

ezelî ve ebedî gerçekliktir. Ruh bir pınardır. Ruh bir kaynaktır. 

Ruh özdür. Yoğunlaşmaları ise arazdır, varlığını özden alır. 

Araz olduğu için bir hâl üzere bulunmaz. Öz ise hep birdir. 
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Değişmez, dönüşmez, artmaz, azalmaz.” (Tanrıverdi, 2002: 32) 

sözleriyle ruhun madde üstü bir durum olduğunu belirtmiş, 

tekrarla her şeyin kaynağının ruh olduğuna vurgu yapmıştır.  

Maddi her varlığın bir döngü içinde olduğunu, bu döngünün de 

aslında yine ruh üzerinden gerçekleştiğini belirten yazar;  

 “Bilge: Bununla beraber bazı şartlarda bunların yoğunlaşıp 

somutlaştığını görüyorsun. Çok soğuk bir günde evden 

çıktığında nefesinin buhar şeklinde çıktığını ya da burnunun 

veya bıyığının varsa tabi hatta kirpiklerinin üzerine kırağı 

şeklinde düştüğünü bir kere bile olsun görmedin mi hiç? 

Muhabir: Defalarca kere, sadece bir kere değil. Bilge: Ruh işte 

böyle yoğunlaşır ve maddeye dönüşür. Önce ruh, sonra madde. 

Önce nefes, sonra buhar ve kırağı. Bunun için ruhu yok sayıp 

maddenin gerçeğini maddede arayan bilim, madde gözünün 

önünden çekilinceye kadar boş bir halkada dönmek zorundadır. 

Kendimi o olmadığı takdirde sınırsız ve sayısız biçim ve 

şekilleriyle maddenin olmayacağı hayat ile karşı karşıya 

bulduğum gibi.” (Tanrıverdi, 2002: 32, 33) ifadeleri ile daha 

önce vermeye çalıştığı döngüyü somut örnekler üzerinden 

anlatmaya çalışmıştır.  

Bilimin bunu göremediğine vurgu yapan yazar, ruh olmazsa aslında 

hiçbir şeyin olamayacağını ispat etmeye çalışmaktadır. Yazar, 

yeryüzünün var olmadan önce hayatın var olduğundan hatta, bunun 

için bir bedene bile ihtiyaç duyulmadığından bahsederek sözü ruha 
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getirmiştir: “Ayrıca uzayda bedensiz ruhların; iyi ve kötü ruhların var 

olmasına ne engel var ki? Ya da onlarla yeryüzündeki iyi ve kötü 

ruhlar arasında iletişim kurulmasına ne engel var ki? Bizimle ruhlar 

arasında nice konuşmalar meydana gelir ama biz onları görmeyiz, 

bilmeyiz. Bunları kuruntu, vesvese, iç fısıltı, sanır, aldırmadan geçer 

gideriz.” (Tanrıverdi, 2002: 63).  

Yukarıdaki ifadelerde yazar, insani durumların da temelinde yatan 

sebebin ruh olduğunu belirtmiştir.  

6. SEVGİ 

Sevgi, insanı bir yere veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık 

göstermeye yönelten duygudur (TDK, 2011: 2080).  

Yazar eserinde sevgi olgusunu ele alırken, gerçek ve sahte olarak iki 

çeşidinden bahsetmiştir. İnsanların arasında var olan sevgiyi karşılıklı 

ve sahte olarak tanımlayan yazar: “Ama bütün dünya senin 

büyüklüğüne tanık oldu. Buna nasıl sahte diyebilirsin?... Bilge: 

Dünyanın tanıklığı da sahte bir tanıklıktır. Ben bunun için ondan 

kaçtım.” ifadeleri ile dünyaya dair pek çok şeyi sahte olarak 

nitelemiştir (Tanrıverdi, 2002: 22). Nuayme, okuyucuların doğayı 

doğru bir şekilde algılayabilmesi için eserinde bazı hayvanlara yer 

vermiştir. Eserde, önemli bir konumda olan bu hayvanlar ile Bilge 

karakterinin konuşturulması oldukça önemlidir.  Bu hayvanlardan 

birisi olan yılan (Kleopatra) ile Bilge’nin hayat ve sevgiye dair yapmış 

oldukları konuşma şu şekildedir.  
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“Bilge: Bu elbiseye tek kuruş bile vermedim mi diyorsun? Ne 

kadar tuhaf! Şu köşeye sinmiş dostumuz böyle bir şeye inanmaz. 

Onun geldiği dünya da her şey para ile alınır, para ile satılır; 

vicdan ve inanç bile. Sevgi bile bir alışveriş malzemesidir. Eğer 

şimdi onun senin elbiseni çıkarıp ülkesine götürme imkânı olsa 

onu en uç fiyata satar. Hatta seni bütünüyle ülkesine götürebilse 

büyük bir meblağ dolar karşılığında satar. Burada ne kadar 

ucuzsun! Orada ne kadar pahalısın!” (Tanrıverdi, 2002: 42). 

Yazar, Bilge ile yılanı konuşturarak yılanın derisine işaret etmiş ve bu 

kadar intizamlı bir elbisenin bedava oluşuna ironik bir şekilde 

değinmiştir. Ardından Bilge, muhabire işaret ederek insanların 

dünyasında vicdan ve inanç dahil her şeyin para ile satın 

alınabileceğini belirtmiş ve dünya düzenine karşı bir eleştiride 

bulunmuştur. Satın alınabilecek bu şeylerden birisinin de sevgi 

olduğunu belirtmiştir. Burada dikkat çeken husus, bir duygunun sevgi 

olabilmesi için karşılıksız olması gerektiğidir. Ancak yazar, bu 

duygunun dahi insanlar arasında değerini yitirdiğini, açık ifadelerle 

okuyucuya sunmuştur. Bununla ilgili olarak; 

“Bilge: Evet, şartlı hiçbir sevgi hayata yaraşmaz. Sevgi şart 

kabul etmez. Muhabir: ‘’ Şartlı’’ sevgi ile neyi kastediyorsun? 

Bilge: Şartlı sevgi, hayatı yalnızca kendi isteklerince kabul 

etmendir; bütün isteklerini yerine getirdiğinde onu sevmen, 

herhangi bir isteğini yerine getirmediğinde de onu sevmemen ya 

da ondan nefret etmendir. İsteklerini yerine getiren olarak 

sevmen, bir vasi olarak sevmemendir.” (Tanrıverdi, 2002: 52) 
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ifadeleri oldukça dikkat çekicidir.  

Sevginin önemine yapılan vurgu yazarın şu ifadelerinde de 

görülmektedir. “Eğer büyü varsa, evladım, bu benim yaptığım bir 

büyü değil, bir büyücünün büyüsüdür. Bu büyücünün adı da sevgidir. 

Sadece sevgi harikalar yaratabilir. Yalnız sevgi hayatın geniş 

yüreğinin ve ebedi düzeninin anahtarına sahiptir.” (Tanrıverdi, 2002: 

51). Hayat kavramını yaratıcı konumunda gören yazar, sevginin ise 

bütün canlılar üzerindeki etkisini bir büyüye benzetmiş ve hayatın 

anahtarı olarak tanımlamıştır.  

Gerçek sevgiyi anlatmak adına, anne sevgisini örnek veren yazar, şu 

ifadeleri kullanmıştır: “Sevgi insanlar arasında en güzel şekliyle anne 

sevgisinde temsil edilir.” (Tanrıverdi, 2002: 53). Anne sevgisinin 

neden bu derece önemli olduğu ise, “Hayat, annenin bebeğine yaptığı 

gibi insana şefkat gösterir, hayatın içinde bulunan her şeye şefkat 

gösterir. Bu, duru bir sevgidir. Bu sevgiye en ufak bir zorlama, 

böbürlenme, hınç ve intikam arzusunun ilişmesi söz konusu olmaz. 

Eğer hayat cezalandırırsa onun cezalandırması sevgidir. Kendinden 

kendine yedirirse, yedirmesi de aynı şekilde sevgidir.” (Tanrıverdi, 

2002: 60) ifadeleri ileri anlaşılır ve akılda kalıcı bir tarzda okuyucuya 

sunulur.  Ardından, Muhabir aracılığıyla peygamberler ile sevgi 

arasındaki bağı sorgulatan Nuayme, “Peygamberler? Peygamberlerin 

durumu farklı. Onlar, ezeliyle, ebediyle, yoğunlaşmış ve 

yoğunlaşmamış şeyleriyle kapsayıcı hayatı hisseden seçkin 

insanlardır. Onlar hayatın, aklımızın ve hayalimizin sınırlarıyla 

uyuşur bir şekilde düzenlenmiş olduğunu kavramışlardır. Hayat 
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düzeninin en geniş anlamıyla ve en asil görüntüsüyle sevgi olduğunu 

hissetmişlerdir.”  (Tanrıverdi, 2002: 55) sözleri ile peygamberlerin 

gerçek sevgiye ulaştıklarını belirtmiştir.  Bunun aksine, durumun 

insanlar arasındaki boyutunu ise “İnsanların sevgiye hiçbir zaman 

bugünkü kadar uzak kaldığını sanmıyorum.” (Tanrıverdi, 2002: 55) 

sözleri ile düşüncelerini okuyucuya aktarmıştır.  

İnsanlar arasında yaşanan ve adına sevgi denen duygunun gerçek bir 

sevgi olmadığını “Erkeğin kadına, kadının da erkeğe duyduğu sevgi 

ise sevgi adını hak edecek kadar duru ve kapsamlı değildir.” 

(Tanrıverdi, 2002: 53) sözleriyle açıklayan yazar, sevgi, inanç ve 

vicdana dair şu çarpıcı benzetmelere yer vermiştir: “Haklısın oğul, 

haklısın. Yeryüzü insanlar dar gelmiş değildir. Onların gönülleri 

birbirine karşı daralmış. Sevgi, vicdan ve inanç hariç bin bir şey ile 

yarattıkları medeniyet dar gelmekte onara. Bu medeniyet, sevgisi 

cebinde olan bir medeniyettir, vicdanı karnındadır, inancı da 

laboratuvarlarında.” (Tanrıverdi, 2002: 79). Bu ifadelerle Mihael 

Nuayme, günümüz dünyasında sevginin, vicdanın ve inancın gerçek 

anlamlarını yitirdiğini ifade etmiştir. Bu duyguların, günümüz 

dünyasında satın alınabileceğine işaret etmiştir. Ayrıca, gerçek 

sevginin oluşabilmesi için, bir reçete niteliğindeki şu ifadelere yer 

vermiştir: “Olanlar, seni üzmesin oğlum. Sevgi emri vaki ile olmaz, 

sevenin kalbinde sevginin kaçındığı bir amaca bağlı da olamaz. 

Muhabir: Ama ben bütün kalbimle sevmiştim. Bilge: Aksine sen onun 

sana sağladığı ya da sağlayacağı bir milyon dolarlık ödülü sevdin” 

(Tanrıverdi, 2002: 65). Eserin birçok noktasında olduğu gibi eleştiri 
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amacıyla iğneleyici üslubunu burada da sürdüren Nuayme, yukarıdaki 

ifadelerle, gerçek sevginin kolay bir şekilde elde edilemeyeceğini ve 

sevgi zannedilen şeyin aslında sevgi olmadığını tekrar vurgulamıştır.  

7. DOĞA 

Doğa, kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve 

cansız varlıkların hepsidir (Ayverdi, 2011: 688). Varlık için önemine 

binaen Mihael Nuayme, eserinde doğaya önem vermiştir.  

Yazar, Bilge karakterini, yapmış oldukları sebebiyle pişman olan ve 

dünyadan kendini soyutlayarak inzivaya çeken bir kişi olarak 

okuyucuya sunmuştur. Bu yeni yaşantısında gerçek hayatın farkına 

varan Bilge, önceki meşhur hayatından dolayı tüm dünya tarafından 

aranmaktadır. Onu arayanlardan birisi olan Muhabir, kendisini bir 

ormanın içerisinde bulmuştur. Bilge’yi gördüğünce şaşkınlığını 

gizleyemeyen muhabir, yanına gireceği esnada elindeki silah ve av 

malzemelerinden dolayı uyarılır.  “Ama oturmadan önce tüfeğini ve 

bütün av takımlarını dışarı koymanı ve onları hiçbir gözün hatta bir 

sineğin, bir kelebeğin gözünün bile göremeyeceği bir şekilde otlarla, 

yapraklarla örtmeni rica ediyorum.” (Tanrıverdi, 2002: 11). Yazarın 

doğaya verdiği önem, bu ifadelerde açık bir şekilde görebilir. 

Bilge’nin muhabirin silah ve av malzemelerini nasıl saklayacağı 

konusundaki ifadeleri ise dikkat çekicidir. Hayata, gezegene ve 

doğaya farklı bir perspektiften yaklaşan Miahel Nuayme, kendi bakış 

açısıyla Ay, Güneş, Yıldız ve Yeryüzü hakkında şu tanımlamaları 

yapmaktadır.   
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“Bilge: Kendimi büyülü bir dünyada büyülenmiş buluverdim. 

Bir sihirdir ay; doğuyor, sonra dolunay oluyor, sonra 

küçülüyor, sonra da kayboluyor; aylarca, yıllarca, binlerce yıl 

boyunca hep yeniden doğuyor; dolunay oluyor. Ayın nasıl bir 

sihir olduğunu anlamak için sadece dünyanı onsuz düşünmen 

yeter. Güneş bir sihirdir; milyonlarca yıldır tutuşuyor ama hâlâ 

yanmış değil. Ayın ışığı onun alevinden. Senin, benim ve bütün 

gözlerin ışığı onun ışığından. Senin, benim ve canlı cansız bütün 

vücutların ısısı onu ısısından. Sihirdir yıldızlar, diğer gezegenler 

ve yörüngelerindeki gökcisimleri, binlerce ışık yılı uzağında 

olduklarımız. Bir sihirdir yeryüzü; dağlarıyla, ovalarıyla, 

nehirleriyle, denizleriyle, çölleriyle ormanlarıyla, kuşlarıyla, 

haşereleriyle, hayvanlarıyla ve insanlarıyla.” (Tanrıverdi, 2002: 

24,25). 

Ay, Yıldız, Güneş ve Doğa gibi kavramları sihre benzeten yazar, 

neden sihir olduklarını yapmış olduğu benzetmelerle canlandırarak 

okuyucuya aktarmıştır. Örneğin Ay’ın nasıl bir şey olduğu anlamak 

için dünyayı onsuz tahayyül etmen yeterli diyerek hem okuyucuyu bu 

noktada düşünmeye yöneltmiş hem de bu kavramların dünya için 

önemine vurgu yapmıştır. Gezegendeki her şeyin birbiri arasında sıkı 

bir bağ olduğunu şu ifadelerle pekiştirmiştir. “Yeryüzü ile ilgili 

ihtiyaçların yeryüzündeki gazlar, akıcılar, donuklar, bitkiler, 

haşereler, hayvanlar ve insanlar gibi yeryüzündeki bütün varlıkların 

ihtiyaçlarıyla sıkı sıkıya bağlı ise senin onardan bağımsız olman 

mümkün olmaz.” (Tanrıverdi, 2002: 82). Hayat gibi doğayı da gerçek 
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üstü bir konumda tasvir eden Mihael Nuayme: “Tabiat sanatının nasıl 

bir sanat, geometrisinin nasıl bir geometri, biliminin nasıl bir bilim, 

hayalinin nasıl bir hayal; tabiat yaratmasının nasıl bir yaratma 

olduğunu anlaman için, küçücük böcekleri ve hayatın yeryüzünde 

yaşamaları için onları donattığı ilginç sistemleri düşünmen yeter. En 

küçüğünden en büyüğüne kadar, aradakileri artık sen düşün.” 

(Tanrıverdi, 2002: 88) ifadeleri ile adeta bir yaratıcıya işaret etmiştir. 

Ancak, burada yaratıcı onun inanışına göre tabiattır. Görüleceği üzere 

yazar, sözlerine dikkat çekmek maksadıyla, tekrar örneklendirmeye 

başvurarak, insanlara düşünmeleri için küçük böcekleri örnek 

vermiştir.  

8. İNANÇ 

İnanç, bir düşünceye gönülden bağlı bulunmaktır (TDK, 2011: 1186). 

Yazarın eserinde inanç, ayrıntılı işlenen hususlardan birisidir.  Mihael 

Nuayme, Bilge ve Muhabir karakterlerinin diyalogları üzerinden inanç 

kavramıyla ilgili düşüncelerini okuyucuya aktarırken; Bilge, iyiliğe 

giden iki yoldan söz etmiştir. Bunun birincisinin akıl yolu olduğunu 

söylemiş, muhabirin ikincisini sorması üzerine ise aşağıdaki diyalog 

gerçekleşmiştir.  

“Bilge: İkinci yolun adı inanç yoludur. Muhabir: Senin gibi bir 

adamın inancı akıldan çok üstün tuttuğunu duymak çok şaşırtıcı. 

Oysa bence inanç, yenik düşen aciz kimselerin sığınağıdır. Akıl 

ne zaman bir sorunu çözmekten aciz kalsa hemen inanca sarılır 

“Allah böyle istedi, onun isteği dışında bir şey olmaz; ben ona 



 

 
 111 

dayandım” diyerek başarısızlığını örtüverir. Bilge: Hiç 

kimsenin inancıyla alay etme oğlum, ilkellerin ve cahillerin 

inancıyla bile. Dil ile gevelenen ama kalbin derinliklerine 

uzaktan yakından dokunmayan bir inanç olmadıkça. Aklın bittiği 

yerde inanç başlar. İnanç iki çeşittir; görmeyen ve gören. 

Görmeyen inanç, korkunun inananın kalbinde yarattığı inançtır; 

şerrinden kurtulmak ve bir şeyler alıp vermek için tanımamış 

olduğu bir gaddarın gücünden korkar ve ona inanır, onun 

huzurunda ezilir, muhtelif şekillerle onu hoşnut etmeye çalışır. 

Bu en zayıf inançtır ama yine de inançsızlıktan daha iyidir.” 

(Tanrıverdi, 2002: 109).   

Yukarıda geçen ifadelerden de anlaşılacağı üzere yazar, bilime önem 

veren kimselerin inançla bir bağlarının olmaması gerektiği 

varsayımına karşı çıkmış, her ne sebeple olursa olsun, hiç kimsenin 

inancıyla alay edilmemesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Daha sonra 

okuyucunun dikkatini, inanç çeşitlerine yönelterek en zayıf inancın 

bile değerli olduğunu belirtmiştir. Aklın sınırlı olduğunu ifade eden 

yazar, bu sınırın bittiği yerde, inancın başladığına ayrıca dikkat 

çekmiştir.  

Muhabir, inanç kavramının akıldan arınma anlamına mı geldiğini 

sorması üzerine: “Asla, aksine aklın barbarlıktan, haksız taleplerden 

ve büyüklük taslamaktan arınması demektir bu inanç. Akıl, kendi 

sınırları içinde bir nimettir.” (Tanrıverdi, 2002: 110) sözleriyle, akıl 

ve inancın ayrılamayacağını, her ikisinin de insanı frenleyen bir 

mekanizma görevi gördüğünü belirtmiştir. Aklın belli sınırlar 
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içerisinde kalması koşuluyla, inançla yan yana bulunacağını belirten 

yazar, belirlenen sınırları aşması durumunda da zararlı olmaya 

başladığını, burada da inancın devreye girdiğini aktarmıştır. Bu 

ifadelerin ardından muhabir, insanın tamamıyla kendini hayatın 

akışına bırakarak çalışmaması gerektiğini, hayatın insanın tüm 

ihtiyaçlarını bildiğinden dolayı buna gerek olmadığını belirtmiştir. 

Bunun üzerine: “Aksine, insanın, gücü olduğu sürece çalışması 

gerekir. Zaten insan çalışmadan yapamaz. Hayat insandan bunu 

istemiştir. Ama çalışanın kendisi değil, hayat olduğuna inanarak 

çalışması gerekir. Çalışmanın meyvesini sevdiği için değil, hayatın 

kendisini sevdiği için çalışmalıdır. Hayat, insanın işinin sonucunu 

insan ve diğer çocukların yararına nasıl kullanacağı bilgisinin yegâne 

sahibidir.” (Tanrıverdi, 2002: 112) diyen Bilge’nin sözleriyle yazar, 

söylenenlere karşı çıkmış, çalışmanın da temelinde inanç ve sevgi 

kavramlarının yattığına dikkat çekmiştir. Çalışmak gerektiğinden 

değil, sevdiğinden ve inandığından dolayı çalışmak gerektiğini 

vurgulamıştır. İnanç ile ilgili sözlerinin devamında: “Bu inanç, 

inancın düşmanıdır. Bu, kalplerin değil dudakların inancıdır. Bilinç 

ve sevgi üzere kurulu olmayan her inanç, uyuşturulmuş bir inançtır. 

Uyuşturulmuş inanç ise uyuşturulmuş akıl ve vicdandan daha 

tehlikelidir insanlar için.” (Tanrıverdi, 2002: 112) diyerek, inancın 

temelinde yatan iki şeyin bilinç ve sevgi olduğuna tekrar atıf 

yapmıştır. İnancın tehlikeli olabileceği duruma da göndermede 

bulunan yazar, bunun akıl ve vicdandan daha tehlikeli olabileceği 

konusunda uyarıda bulunmuştur.  
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9. VİCDAN 

Vicdan, kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, 

kişinin kendi ahlak değerleri üzerine doğrudan ve kendiliğinden 

yargılama yapmasını sağlayan güçtür (TDK, 2011: 2485). Mihael 

Nuayme’nin eserinde vicdan, sıkça sorgulanan terimler arasında yer 

almaktadır. Muhabirin, vicdanın bilincin gelişimindeki yerini merak 

etmesi üzerine: “Bilge: Vicdanın yeri çok büyüktür. Vicdan, bilincin 

gelişmesinde akıldan çok daha etkindir. Her şeyden önce insanı 

hayvandan ayıran şey, vicdandır; konuşmak değildir, akıl da değildir, 

biçim ya da iki ayak üstüne yürümek de değildir”. (Tanrıverdi, 2002: 

91, 92) diyerek, vicdanın bu konuda akıldan daha etkili olduğunu, 

aslında insanı insan yapan ve onu diğer varlıklardan ayıran temel 

nitelik olduğunu belirtmiştir.   

Eserin başında da belirttiğimiz gibi Nuayme, Bilge karakterini büyük 

bir buluş yapan ve sonrasında ortadan kaybolan bir bilim adamı olarak 

kurgulamıştır. Bilim adamının büyük buluşunu yaptığı gece ile ilgili 

sözleri yazarın vicdan hakkındaki düşüncelerini özetler mahiyettedir.  

“Bilge: O geceden önce, o korkunç buluşumla kendime, benim 

ve yeryüzündeki bütün canlıların anası olan hayata karşı feci, 

menfur bir suç işlediğimi biliyor değildim. O geceden önce 

bütün yaptıklarımın vicdanımı uyuşturduğunu, vicdanın ise 

uyandığı taktirde acımayan ve merhamet etmeyen bir cellat 

kesildiğini de bilmiyordum.  O an, ne pahasına olursa olsun 

cihazımı bir şekilde harp bakanlığından geri alıp paramparça 
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etme, formülünü yırtıp ateşe atma, sonra küllerini dört rüzgâra 

salma imkânım olmasını ne kadar da isterdim. Ama heyhat! 

Olan oldu bir kere.” (Tanrıverdi, 2002: 94) diyerek, insanın her 

ne yaparsa yapsın vicdanının uyanık olması gerektiğine vurgu 

yapmış, aksi taktirde olacakların tehlikeli sonuçlar 

doğurabileceğini, kendi yaşantısı üzerinden somut örnek vererek 

göstermeye çalışmıştır.  

Vicdanın uyanık olmaması durumunda, ortaya çıkacak 

olumsuzlukların sonuçlarına pişmanlık duygularının da fayda 

etmeyeceğini yine kendisi üzerinden okuyucuya sunmuştur. 

Muhabirin, bazı insanların vicdansız olabileceklerini söylemesi 

üzerine Bilge’nin verdiği karşılık şöyledir:  

“Bilge: Değil, sevgili kardeşim, yeryüzünde yaşayan her 

insanda bir vicdan vardır. Bence vicdan kişilikte gelişmeye 

elverişli bir kaynaktır. Aynen dişinin rahmindeki insan ya da 

hayvan spermi gibi; bir kuşun, balığın, haşerenin yumurtadaki 

spermi gibi ya da bitki tohumundaki hayat kaynağı gibi. 

Kimileri vardır, vicdanları rahimlerin, yumurtaların ve toprağın 

karanlığında kalakalır. Kimileri vardır, vicdanları ışığa 

filizlenmiştir ama halâ çocukluk çağında, acizliğinde, benliğinde 

ve serkeşliğindedirler.” (Tanrıverdi, 2002: 94, 95).  

Yaratılmış her insanın aslında vicdanıyla birlikte yaratıldığını ancak, 

bazılarının bunu geliştirebildiklerini bazılarının da bunu 

başaramadıklarını kuş, balık, haşere ve tohum örnekleri üzerinden 
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belirtmeye çalışmıştır. Bu ifadelerde de görüleceği üzere yazar, 

benzetmelerdeki ustalığını tekrar kullanmıştır. 

“Muhabir: … uyanık, diri, duyarlı vicdanın hiçbir canlıya 

hiçbir zarar veremeyecek seviyede bilinç ve hayat sevgisine 

ulaştığını anlıyorum.” (Tanrıverdi, 2002: 95) sözleri ile yazar, 

Bilge’nin vicdan ile ilgili söylediklerinden çıkarılabilecek en 

kapsamlı çıkarımı okuyucuya aktarmayı başarmıştır. Nuayme, 

vicdanın uyuşturulması veya uyuşan vicdanla ilgili olarak ise, 

“Bütün bunlardan anlaşılıyor ki içinde yaşadığımız dünya, 

vicdanını yitirmiş bir dünyadır. Ya da vicdanı, övündüğü ve 

korumaya çalıştığı bütün din, felsefe, insanî ilimler, hayır 

kurumları ve güzel sanatlara rağmen sürekli bir uyuşukluk 

içindedir.” (Tanrıverdi, 2002: 96) ifadelerini kullanmıştır. 

Yazar, dünyadaki mevcut sisteme karşı eleştirilerini bu noktada 

da sürdürmüştür. Yazarın -insanlara karşı olan ümidini 

yitirmemiş olsa da- sisteme karşı bir ümitsizlik içinde olduğu 

görülmektedir.   

Muhabirin, “insan oğlunun taşıdığı vicdanıyla barışık olması çok 

güzeldir. Fakat…” demesi üzerine: “Bilge: Bu “fakat…”ı anlıyorum. 

Bu, başka türlü bir uyuşturma. Birinin kendi kendine “bu, benim 

gücümün üstünde; bu, insan tabiatına aykırı” demesi gibi.  Muhabir: 

Söylemek istediğim aynen buydu. Bilge: Bu, çoğu insanın vicdana 

karşı işlediği kabahatleri meşrulaştırmak için sığındığı bir yol.” 

(Tanrıverdi, 2002: 105) diye karşılık verecektir. Nuayme, insanların, 

bu ve buna benzer ifadelerle yapmaya çalıştıkları şeyin aslında, 
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vicdanlarını dolaylı yoldan uyuşturmaları olarak tanımlamış ve 

yaptıklarını haklı gösterme çabası şeklinde yorumlamıştır. 

10. ÖZGÜRLÜK 

Özgürlük, özgür olma durumu, bir kısıtlamaya ya da şarta bağlı 

olmama ve serbestliktir (Ayverdi, 2011: III/2472). Nuayme’nin 

üzerinde durduğu bir diğer konu ise, özgürlük kavramıdır. Muhabirin, 

insanın özgürlük denilen şeye asla ulaşamayacağını çünkü, insan 

bedeninin daima artan ihtiyaçları yüzünden her zaman bedeninin 

kölesi olmaya mahkûm olduğunu ifade ederek: “Hayatında bu 

özgürlüğü edinmesi yeter insana. Bedende iken başlar; bedeni, 

ihtiyaçlarını artırmak yerine azaltır. Sonra hayatın kendisini 

eğitmesini şükranla ve memnuniyetle kabul eder. Kendisiyle hedefi 

arasında engel olarak duran bütün düşünce, fikir ve arzulardan 

arındırır kendisini. Hayatın bilinci kadar kapsayıcı oluncaya dek 

sürekli daha çok hissetmeye koyulması yeter. Bu taktirde özgürlük 

uzak olmayacaktır.” (Tanrıverdi, 2002: 84). Bu ifadelerle yazar, 

insanın bu arayıştan ve özgürlüğü isteme duygularından asla 

vazgeçmemesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca bu davranışlarıyla 

insan, arzu ettiğine ulaşmak için umutlu olması gerektiğini ifade 

etmiştir. Muhabirin insanın kısa ömründe böyle bir özgürlüğe asla 

ulaşamayacağını söylemesi üzerine Bilge, cevaben: “Eğer bu doğru 

olmuş olsa, özgürlük deniz kıyısındaki bir sedeften ya da deniz 

yüzeyindeki bir avuç köpükten daha değersiz olurdu.” (Tanrıverdi, 

2002: 85) sözleriyle, özgürlüğün değerini kısa ve net ifadelerle gözler 

önüne sermiştir.  
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11. MEDENİYET 

Medeniyet, bir millet ve toplumun maddi, manevi varlığına ait üstün 

niteliklerden, değerlerden, fikir ve sanat hayatındaki çalışmalardan 

ilim, teknik, sanayi, ticaret ve benzeri sahalardaki nimetlerden 

yararlanarak ulaştığı bolluk, rahatlık ve güvenlik içindeki hayat tarzı, 

yaşama biçimidir (Ayverdi, 2011: II/2001). Yazar, Bilge karakteri 

üzerinden medeniyet kavramını, okuyucuya yaşadıkları dönemin 

kötülüklerinden şikâyet eden muhabirin şu ifadelerini onaylayarak 

aktarmıştır. “Dediğin doğru sevgili oğlum. Zaten daha önce bu 

medeniyete “paket medeniyeti” demiştim. Aynı şekilde ona 

“uyuşturucular medeniyeti” demekte yerinde olur. Vicdanı için icat 

ettiği uyuşturucular ne kadar çok ne kadar da kurnazca. Ne kadar 

ilginçtir ki bu medeniyet haşhaş, afyon, kokain gibi birçok uyuşturucu 

türünü, insan vücudunun sağlığı için yasaklamış ama insanın 

insanlığını kırıp geçen sayılamayacak kadar çok uyuşturucuyu serbest 

bırakmıştır.” (Tanrıverdi, 2002: 97). Nuayme, medeniyet kavramını 

açıklarken paket medeniyeti ve uyuşturucular medeniyeti 

benzetmelerini kullanmıştır. Bu şekilde tanımlamasının sebebi, 

medeniyeti ironik bir şekilde ele almasından kaynaklanmaktadır. 

Çünkü medeniyet bir yandan insanlığı önemserken öte yandan 

uyuşturucu gibi insan sağlığına zararlı maddelerin kullanımına da izin 

vermektedir. Bu ifadelerle yazar, okuyucunun bakış açısını tezat bir 

duruma yönlendirmiştir. 
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Mihael Nuayme, medeniyeti anlatırken insanların istedikleri ülkelere 

rahatça gidemediklerini ve bunun için izin almaları gerektiğine 

değinmiştir. Bunu yaparken hayvanlar üzerinde bir karşılaştırma 

yaparak onlar da böyle bir durumun söz konusu olmadığını 

belirtmiştir. Ardından her iki türün de canlı olmasına rağmen bu 

farklılığın sebebini şu ifadelerle sorgulamıştır:  

“Bilge: Ama bu tür bir seyahati bukalemun, samur, çakal, 

baykuş, yarasa, sinek, çekirge ve yeryüzünde uçan ve kaçan her 

şey için hiçbir izne gerek kalmadan serbest bırakmıştır…Çünkü 

vicdanını asıl anlamlarından çıkarıp uyuz ve boş hale getirttiği 

pırıltılı kelimelerle uyuşturmuştur; özgürlük, bağımsızlık, 

saygınlık, ulusçuluk, vatanseverlik, itibar, onur, şeref, 

demokrasi, kültür, medeniyet, yüksek hayat standardı, düşük 

hayat standardı, bölgesel kara, hava, deniz ve hatta gökyüzünün 

bağrındaki sınırlar. Bütün bunlara kutsallık atfetmiş, dillere, 

kalemlere ve hayatların hoyratlığına karşı fildişi kulelere 

yerleştirivermiştir.” (Tanrıverdi, 2002: 99).  

Yazar, günümüz medeniyet kavramına dair yapmış olduğu bu 

eleştirilerde bazı kavramlara anlamsız bir kutsallık yüklenildiğini 

belirtmiştir. Bunun yanı sıra özgürlük, bağımsızlık ve saygınlık gibi 

terimlerin medeniyetteki durumunu ise aksesuar olarak tanımlamıştır.  
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12. AKIL 

Akıl, düşünme, anlama ve kavrama gücüdür (TDK, 2011: 62). 

Muhabir, Bilge’nin yaptığı müthiş buluşa rağmen akıl ile ilgili 

düşüncelerini çok katı bulduğunu söylemiştir: “İnsanın en zayıf 

organı aklıdır. Daha ilginç olan ise insanın en zayıf organı ile 

böburlenmesidir. Bilge: Sen büyük değilsin, çünkü sen atomu 

parçaladın ve ondaki korkunç enerjiyi başı boş saldın. Oysa atomu 

meydana getiren hayat; büyük olan odur işte! Bu ise aklının 

karşısında anlaşılmaz bir sır olarak kalmaya devam edecektir.” 

(Tanrıverdi, 2002: 34, 35). Yazar, bu ifadelerin ardından insanın akıl 

karşısında neden büyük olmadığını sebepleri ile birlikte ele almıştır.  

Nuayme’nin akıl üzerine vermiş olduğu en önemli mesaj, kişinin 

hangi konum ve durumda olursa olsun akıl gibi sınırlı ve zayıf olan bir 

şey ile övünmemesi gerektiğidir. Yazarın aklı, dünya için çok büyük 

bir buluş yapmış olan Bilge’nin ifadeleri üzerinden tanımlaması ise 

okuyucular için oldukça manidardır.  

13. REENKARNASYON (RUH GÖÇÜ) 

Reenkarnasyon, ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek 

varlığını sürdürdüğü inancıdır (TDK, 2011: 1986).4 Mihael Nuayme, 

üniversite yıllarında tanıştığı İskoçyalı William aracılığıyla, 

Reenkarnasyon (Ruh Göçü) Teosofi derneğiyle tanışmıştır. Yazar, 

hayatının merkezine aldığı bu öğreti sayesinde sorunlarından 

 
4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Vahdi Boydaş, “Ruh Göçü (Reenkarnasyon)”, Diyanet İlmi 

Dergisi, S.2, c. 31, 1995, s. 33-44. 
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kurtulmaya çalışmış, felsefi hayatının çoğunu bu öğretiye ayırmıştır 

(en-Nâʻûrî, 1966: 376; Hamidov, 2011: 24-26). Bu düşüncelerini 

yansıtması bakımından muhabirle yaptıkları konuşma sırasında ölüm 

ve sonrası ile ilgili bir diyalogda:  

“Muhabir: Ama biz uykudan aynı beden, aynı tabiat, aynı 

düşünce ve aynı kaygılarımızla uyanmaktayız. Oysa öldükten 

sonra zihinlerimizde ölmeden önceki zihnimizin benzeri bir 

tablosu bile olmadan dönüyoruz.; tabi eğer döndüğümüz doğru 

ise. Bilge: Aksine tamamen ölmeden önceki tablo ile geri 

dönüyoruz. Bu tablo, küçücük hurma çekirdeğindeki kocaman 

hurma ağacıdır. Bu tablo bir kişiliktir. Bu tablo, kapsadığı 

bütün eylem, düşünce, istek, hayal, özlem ve düşlerle “ben” 

dir.” (Tanrıverdi, 2002: 89) sözleriyle, bu konudaki görüşlerini 

örneklendirerek okuyucuya aktarmıştır.  

13. DEVLET 

Devlet, belli bir toprakta bir hükümet idaresi altında yapılanmış 

bulunan bağımsız siyasi topluluk ve milletin hukuki şahsiyet kazanmış 

şeklidir (Ayverdi, 2011: I/701). Bilge ve Muhabir karakteri arasında 

mevcut kurulu düzen üzerine yapılan bir konuşmada, düzen sahibi 

olarak devletin yaptıkları ile söyledikleri arasındaki çelişkiye dikkat 

çekilmiştir. “Bir insanın diğer bir insanı köle gibi sahiplenip ona 

istediği gibi davranmasını yasaklamıştır. Oysa “devlet” adını 

koyduğu bir grup insana, vatandaşları hakkında istediği gibi 

davranmayı; ölüme bile götürmeyi serbest bırakmıştır.” (Tanrıverdi, 
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2002: 98) diyerek, bu çarpıklığa dikkat çekmiştir.  Nuayme, eserinde 

ele aldığı birçok konuda olduğu gibi kendi bakış açısıyla devlet 

düzenine de eleştiride bulunmuştur.  

14. BİLİNÇ 

Bilinç, insanların kendini ve çevresini tanıma yeteneğidir (TDK, 2011: 

341). Bilinçle ilgili olarak muhabirin Bilge’ye: “Sence benim gibi biri, 

bilincini kendi varlığı ve kâinatın varlığı hakkında kendisine has bir 

teori oluşturabilecek kadar nasıl geliştirebilir? Ben ve kendini aydın 

olarak gören milyonlarca kişi teorilerini başkalarından alıyor. Onları 

hazır olarak veya senin ifadenle paket olarak alıyor. Çünkü biz 

bağımsız düşünme ve yıpratıcı araştırma külfetine katlanamıyoruz” 

(Tanrıverdi, 2002: 91) sorusu üzerine;  

“Bilge: Varlığın sonsuzluğu, en detaylı hareketlerinde ve 

duraklarında bu varlığa egemen düzenin büyüklüğü seni dehşete 

düşürdüğünde: Dış duyuların dalıp da gözlerinin görmediğini 

gördüğünde, kulaklarının işitmediğini işittiğinde: Düşüncen 

dünün, bugünün ve yarının kuruntularından arındığında: Kalbin 

korku, kin ve hırs kerpeteninden kurtulduğunda: Vicdanın 

uyanıp hayat anaya karşı işlediğin büyük küçük bütün kusurlara 

karşı seni detaylıca hesaba çektiğinde: Kâinattaki herhangi bir 

şeyle aranda hiçbir engeli, hiçbir ayırıcıyı hissetmeyecek 

derecede kâinata açıldığında: İşte o zaman bilincinin, gelişmesi 

gereken ve doğru olan yönde geliştiğini bilirsin.” (Tanrıverdi, 

2002: 91) sözleri ile hem muhabire hem de Muhabir gibi olan 
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kimselere yol gösterecek ayrıntılı bir cevap vermiştir.  

Ayrıca yazar, bilincin gelişmesi gereken ve doğru olan yönde 

gelişmesini ise şu ana kadar anlattığı görüşlerine bağlamıştır. Örneğin, 

vicdan başlığı altında bahsedildiği üzere Nuayme, vicdanın olması 

gerektiği gibi olduğunda bilincin gelişebileceğine değinmiştir.  Daha 

öncesinde Bilge’nin normal yaşantısını bırakarak dünyadan 

uzaklaştığını ve tüm dünyanın kendisini aradığından bahsetmiştik. 

Bulunması için başına ödül konulan Bilge’yi Muhabir karakteri 

bulmuş ve ilk başlarda bu ödülü alacağı için mutlu olmuştur. Ancak 

romanın son safhalarında “Muhabir: Ödülü almayacak olsam bile. 

Bugün bana bahşettiğin ödül yeter.” (Tanrıverdi, 2002: 115) 

ifadelerini kullanmıştır. Muhabirin başlangıçta Bilge’nin yanına 

geldiği sırada arzuladığı ödülü almaktan vazgeçmesi ise bu bilince 

ulaşma noktasında verilen örneklerden birisidir.  

SONUÇ 
 

Mihael Nuayme tarafından kaleme alınan bu eser, bir diyalog tarzında 

yazılmıştır. Eser Bilge ve Muhabir karakterleri üzerine kurgulanmıştır. 

Karakterlerden birisi olan Bilge, geçmiş yaşantısında tüm dünyaca 

tanınan bir silah mucidi olup sonraları yaptıklarından pişmanlık 

duyarak inzivaya çekilen birisidir. Muhabir karakteri ise, dünyanın en 

ünlü haber ajanslarından birisinde çalışan bir kişidir. Yazarın 

karakterleri bu şekilde seçmesi oldukça manidardır. Buradaki amaç, 

mesleğinin gereği olarak Muhabir karakterine hayat ve hayata dair pek 

çok şeyi sorgulatmaktır. Eserde yer alan Bilge karakteri ise, doğrudan 

yazarın kendisini temsil etmektedir. Bilge karakterinin geçmişte 
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yaşamış olduklarından pişman olarak hayata dair birçok şeyi farklı 

açılardan değerlendirmesi ise okuyucu açısından oldukça dikkat 

çekicidir.  Bir diğer önemli husus ise, Bilge’nin yeni hayatında doğa 

ve hayvanları kendisine dost edinmesidir. Hayat, insan ve ruh gibi pek 

çok terimin anlaşılması için doğa ve hayvanlar eserde adeta bir 

anahtar konumunda kullanılmıştır. Kullanılan hayvanların çeşitleri ve 

isimleri de gözümüze çarpan bir diğer husustur. Yazar, kaplan, yılan, 

tavşan ve ceylan gibi hayvanlara eserinde yer vermiştir. Bunun önemli 

olmasının sebebi, kaplan ve yılan gibi hayvanların yırtıcı olması, 

bunların aksine ceylan ve tavşan gibi hayvanların ise oldukça ürkek 

olmasıdır. Buradan hareketle her iki türün de insan ile bağ kurması 

oldukça zordur. Nuayme, bu hayvanlarla Bilge karakterini yan yana 

getirerek okuyucuya anlamlı bir mesaj vermiştir.  

Eserde ön plana çıkan değerli noktalardan birisi de yazarın inanışı 

gereği hayat ve ruh gibi kavramlara göstermiş olduğu ehemmiyettir. 

Nuayme, bu kavramları eserinde yaratıcı konumunda ele alarak 

okuyucuya sunmuştur. Onun eserinin merkezine bu tip kavramları 

alması ise, inanışının bir gereği olarak görülebilir.  

Eseri anlaşılır ve akıcı kılan bir diğer önemli husus ise yazarın 

kullanmış olduğu benzetmelerdir. Mihael Nuayme, kullanmış olduğu 

bu benzetmeler aracılığıyla okuyucunun zihninde kalıcı olmayı 

amaçlamıştır. Son olarak eserin son kısmında yer alan “Yâ İbn-i 

Âdem” adlı şiir, eserde verilen tüm görüşlerin özeti mahiyetindedir. 

Bu şiir, aynı zamanda eserin adını almasındaki en önemli etmenlerden 

birisidir.  
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GİRİŞ 

Bir merhamettir yanan, daracık odaların, 

İsli lâmbalarında, isli lâmbalarında. 

Ağlayın, âşinasız, sessiz, can verenlere 

Otel odalarında, otel odalarında!2 

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Necip 

Fazıl Kısakürek Fransa’daki çalkantılı eğitim hayatı sonrasında yurda 

dönmüş, İstanbul’da bohem bir hayat tarzını benimseyen entelektüel 

bir sosyal çevrede yaşamaya başlamıştır. Bu bohem hayatının 

düzensizliği onun psikolojik buhran dönemlerinin de temel sebebidir. 

Bohemlik ve buhran dönemleri onun en etkileyici eserlerini verdiği 

verimli dönemlerine denk düşse de artık Necip Fazıl bu hayatı terk 

etmesi kanaatindedir (Sönmezer, 2014: 94).  

Kısakürek, fikrini ve ruhunu sükûnete erdirecek arayışlar içindedir. Bu 

sancılı dönemde 1934 yılında hayatına giren Abdülhakim Arvasi ile 

Kısakürek adeta bir “yeniden doğuş” yaşar (Güngör, 2015: 154). 

Kendi ‘ben’inde yaşadığı değişimi “… dünya benim için başka bir 

dünyadır” şeklinde ifade eden Kısakürek, yalın bir tasavvuf ehli 

olmayı değil toplumunun da ihtiyaç duyduğu değişim fitilini 

ateşleyecek bir düşün ve eylem adamı olmayı tercih edecektir. Bu 

tercihi doğrultusunda “taklidi çilelerle dolu bir yaşamı terk edecek 

ancak eski yaşamından da zorlu yeni bir yaşama adım atacak, ömrünü 

fert ve cemiyet davasına adayacak” (Kurt, 2000: 8), dini inançlarının 

 
2 Necip Fazıl Kısakürek, Otel Odaları (1927) şiiri. 
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paralelinde toplum sorunlarına ağırlık veren bir sanat anlayışının öncü 

isimlerinden biri olacaktır (Çakmaker, 2014: 70). 

Kısakürek, içinde yaşadığı dönemin entelektüel çizgisinin dışına 

çıkarak sanat ve düşün alanında metafizik ve dini konulara eğilerek 

Batı’nın fikri yolunu takip etmekten kaynaklı toplumsal sorunlara 

dini, ahlaki, milli teamüllerin eklendiği yeni bir ideal ile cevap 

vermeye çalışmıştır. A. Karadeniz’in (2004: 17) ifadesiyle Kısakürek, 

Türk toplumunun ve aydınının din algısının geleneksel çeperlerini 

genişletmiş, dini tefekkürümüzü derinden etkilemiştir. 

Kısakürek için İslam toplumlarını (bilhassa Türk toplumunu 

kastetmektedir), gerileten unsur öncelikle ham ve kaba softa saf iman 

cephesini kurutmuş sonra ise Avrupalıya körü körüne hayran olan 

kopyacılar ahlakın öz kaynağını tahrip etmişlerdir. Toplumun sahip 

olduğu ahlakın öz kaynağını yıkanlar, yeni bir ahlak terakkisi 

getirememiş ve en nihayetinde iman ve ahlak kaynaklarıyla toplumun 

birlikteliği dağılmış böylece ahlak faciası doğmuştur Toplumun başına 

gelen musibetlere sebep fikirsizliktir. Fikirsizliğin idrak edildiği gün 

toplum her şeyi idrak edecek ve felaketlerin çaresini bulacaktır 

(Kısakürek, 2018: 95-489). 

Kısakürek, insan ve toplum hayatındaki düzeni sağlayacak tek 

kuvvetin İslam olduğuna inandığı için, fertte başlayıp sonrasında her 

bir fertten dalga dalga topluma yayılacak fikri değişimin mayasını da 

İslam ruhuyla bütünleşmek olarak ifade etmiştir. Buhranlar çağından 

nizama erdirecek toplum idealini “Büyük Doğu” olarak 
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kavramlaştıran düşünür, eserlerinde “Büyük Doğu”nun İslam’la 

hemhal olmuş fert ve cemiyetini tanımlayıp açıklamaya çalışmıştır. 

Okay’ında (2003: 16) belirttiği gibi Kısakürek, bir filozof değildir 

ancak sanatkârlığı yanında bir fikir adamıdır. Bir fikrin, bir idealin, bir 

davanın temsilcisi olarak bilinen Necip Fazıl’ı aynı davayı ilmi 

yazılarla anlatan diğer aydınlardan ayıran fark, fikirlerini şiir ve nesrin 

tekniğinden, edasından faydalanarak ifade etmiş olmasıdır. 

Kısakürek, merkez noktasına İslam’ı yerleştirerek ilmek ilmek ördüğü 

‘ideolocya örgüsü” ile fert ve topluma kılavuzluk etmeyi amaçlamış 

ve sanatını bu amacın hizmetine vererek her nevi eserinde fikrini 

işlemeye, hayat sahasında gerçek kılmaya çalışmıştır. Birçok 

edebiyatçı tarafından en yetkin alanının şiir olduğu ifade edilen 

Kısakürek, inanç ve fikri eylem ile buluşturabilme noktasında piyesin 

önemini fark etmiş ve tiyatroya edebi bir tür olmanın ötesinde çok 

farklı bir misyon yüklemiştir.  

Kısakürek, insan ve topluma dair ideallerini, tiyatro eserlerindeki 

temalar yoluyla aktarmaya çalışmıştır. Kendini arama ve bulma çilesi 

içinde olan insanın (ki bu çoğu kez kendi hayatının akisleridir) 

gayretlerini tiyatro kahramanlarının karakterlerinde işleyerek topluma 

fikir rehberliği yapmayı ülkü edinmiştir. 

Kısakürek, toplumla ilgili hiçbir endişesi olmayan sanatkârların aksine 

milli ve manevi değerleri kendine dert edinmiş bir aksiyon ve dava 

adamıdır. Bu nedenle toplumun yeni bir bilince ve uyanışa ihtiyaç 
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duyduğu bir devirde kendi sanatını ideolojisinin emrine vermiş olması 

gayet doğaldır (Erol, 2014: 399).  

Kısakürek, “(Tez)in lâf olmaktan çıkıp büyü olduğu yer, işte o esrarlı 

dört köşe…” (2017: 6) şeklinde tanımladığı tiyatroyu fikri ideallerinin 

vücut kazanacağı bir alan olarak biçimlendirmiştir. Bu gaye ile kaleme 

aldığı Reis Bey, Büyük Doğu idealinin insanın varoluşsal değişimini 

ve bu değişimden hasıl olan ahlaki yapısını tiyatro sahnesinden hayat 

sahnesine sunduğu temel yapıtlarından birisidir. 

Madde ve ruhu birleştirememiş insanlığın düştüğü dehlizden muzdarip 

olan Kısakürek, bu dipsizlikten kurtuluş reçetesini “Reis Bey” de 

insan ruhunun duygusal vasıflarından ve sosyal yaşamın ahlaki 

değerlerinden biri olan “merhamet” üzerinden yazmaya çalışmıştır. 

Kısakürek, eserde merhamet ahlakını sadece teorik kaideler üzerinden 

işlememiş insanın eylemsel yönünün kıymetini ana kahramanın 

değişen hayatının ve karakterinin pratikleri üzerinden de aktarmıştır.  

Çalışmanın amacı, Reis Bey eserini sosyolojik bir okumayla tahlil 

etmek ve bu tahlilde Reis Bey’in değişimini Kısakürek’in ve 

Nietzsche’nin merhamet ahlakı kıyası üzerinden gösterebilmektir. 

Çalışmaya F. Nietzsche’nin dâhil edilmesindeki murat, Reis Bey’in 

seyr-i sülukundan önceki evresinde Nietzsche’nin üstinsan ve 

merhamet anlayışına yakın durmasıdır. Reis Bey’in İslam’ın insan ve 

merhamet anlayışına doğru giden değişiminin daha net tasvir 

edilebilmesi için Kısakürek ve Nietzsche’nin düşünce sitemlerinin 
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karşılaştırılmasının çalışmaya farklı bir boyut kazandıracağı 

düşünülmüştür. 

Çalışma, merhamet kavramının tanımını içeren ilk bölümün ardından 

Kısakürek ile Nietzsche’nin insan ve merhamet anlayışlarının Reis 

Bey eseri merkezinde karşılaştırıldığı bölüm ile devam etmiştir. Sonuç 

bölümünde ise Reis Bey eserinin tahlilinden elde edilen veriler 

değerlendirilmiştir.  

1. MERHAMET KAVRAMININ TANIMI 

Merhamet kelimesi, sözlükte mastar olarak “acımak, şefkat 

göstermek” anlamına; isim olarak ise acıma duygusunun etkisiyle 

yapılan iyilik anlamına gelmektedir (Çağrıcı, 2004:184).  

Terim olarak merhamet, bazen nezaket ve şefkat dolu bir söz, bazen 

sabırlı bir duruş sergilemek, bazen başkasının ağrı-acılarını kendi 

ruhunda hissedip acıyla birlikte kalma iradesi göstermek, dolayısıyla 

bencillik duygularından sıyrılmış fedakârlık ve diğerkâmlık (özveri/ 

başkasını kendisine tercih etme) olarak (Gafarov, 2016: 108) 

tanımlanabilir. 

19. yüzyıl Batı ahlak felsefesinde merhameti bir erdem olarak ele alan 

önemli düşünürlerden biri A. Schopenhauer’dır. Schopenhaure’a göre 

(2017: 83) insan davranışlarını belirleyen üç temel güdü vardır. 

Bunlar: 

a- Bencillik: Bu güdü, öncelikle kişinin kendi rahatını ve 

refahını arzular. (Arzusu sınırsızdır.) 
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b- Bu güdü, ona sahip kişi dışındaki herkesin kötülüğünü 

istemektedir. (Bu güdü en şiddetli gaddarlığa kadar gider.) 

c- Merhamet: Bu güdü ise ötekinin rahatını ve refahını arzular. 

(Kibarlık ve cömertlik ile başlar, buradan da merhamete kadar 

uzanır.). 

Schopenhaure (2017: 59), merhamet duygusu sayesinde karşımızdaki 

kişinin sevinç ve acılarını paylaştığımızı ve bu paylaşımda bencillik 

olmadığını vurgulamıştır. 

Kemal Sayar’a göre (2011: 70) de merhametin hüneri, bireyin 

diğerinin derdine odaklanabilmesidir. Merhamet sahipleri diğerinin 

yaşadığı ıstırabın ne kadar acı verici olduğunu tahayyül edebilen, 

ötekinin acısı ile acı duyan ve onun ıstırabını dindirmeye soyunan 

soylulardır. 

Kısakürek, insan ve ahlak anlayışını İslam dini temelinde oluşturduğu 

için onun merhamete yüklediği anlam ve fonksiyon da İslam’a 

referansla belirlenmiştir. Bu nedenle İslam dininin temel karakteristik 

özeliklerinden biri olarak değerlendirilen merhametin metafiziksel 

içeriğini bilmek Kısakürek’i doğru okuyabilmek için gereklidir. 

İslam kaynaklarında merhamet, genellikle aynı kökten gelen ve aynı 

anlamda kullanılan rahmet kelimesi ile karşılanmaktadır. Rahmet 

kelimesinin anlamı “acımak, merhamet etmek”tir. Allah’ın rahmeti 

yani acıması ise rahman ve rahim olmak üzere iki türlüdür. Rahman, 

inanan veya inanmayan, iyi veya kötü fark etmeksizin yaratılan bütün 

mevcudatı kapsadığından umumi bir acıma/merhamet halidir ve 
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genellikle yaşadığımız dünyada tecelli eder. Rahman ismi sadece 

Allah’a verilen bir isimdir. Rahim ise sadece saadet ehline/müminlere 

ait hususi bir acıma/merhamet halidir ki ahirette tecelli eder 

(Cebecioğlu, 2005: 510; Erginli, 2006: 791). 

Rahmet ve merhamet kelimeleri öncelikle Allah’ın bütün 

yaratılmışlara yönelik lütuf ve ihsanlarını ifade etmekte, bununla 

birlikte insanlarda bulunan, hem cinslerinin ve diğer canlıların 

sıkıntıları karşısında duyarlı olmaya ve yardım etmeye sevk eden 

acıma duygusuna işaret etmektedir. Bu minvalde Allah’a nispet 

edildiğinde merhamet O’nun fiili sıfatı olarak; insana nispet 

edildiğinde ise duygu olarak kabul edilmektedir (Çağrıcı, 2004: 184). 

Allah’ın rahmetinin bir yönü de peygamberlere bağlıdır. Rahman olan 

Allah, yarattıklarına karşı sonsuz merhameti ile onlara yol gösterici 

peygamberler gönderir ki kulları hataya düşmesin veyahut doğru 

yoldan ayrıldıkları vakit aftan ümit kesmesinler. Allah’ın rahman ve 

rahim ismi hakkı için son peygamber Hz. Muhammed’in 

peygamberlik görevi de “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 

gönderdik” (Enbiya 21/107) ayeti ile dile getirilmiştir. 

Öztürk (1985: 265), İslam’da rahmet ve merhametin esas ve kural, 

azap ve gazabın ise istisna olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu 

gerçek, Kuran’ın ilk suresinin ilk ayetlerinde mucizevi bir şekilde 

sunulmuştur. Kuran’ın ilk suresi olan Fatiha suresinin ilk ayetinde 

“âlemlerin rabbi” olduğunu söyleyen Allah, ikinci ayette ise 

kendisinin “rahman ve rahim” isimlerini ön plana çıkartmaktadır. 
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Aynı yaratıcı kudret, “hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) sahibi 

olma” sıfatını üçüncü ayette zikrederek gazabını, rahman ve rahim 

sıfatlarının sonrasına bırakarak merhametinin(rahmetinin) daha üstün, 

sınırsız ve sonsuz olduğuna kullarının dikkatini çekmiştir. 

2. REİS BEY: SEYR-İ SÜLUKTA MERHAMET MENZİLİNDE 

KONAKLAMAK 

Reis Bey, eserinin analizine geçmeden önce iki konuyu aydınlatmak 

önemlidir. Bunlardan ilki, Kısakürek’in eserde toplumla birlikte 

ferdinde kurtulduğu, fert ve cemiyeti felakete sürükleyen hasis nefs 

kaygılarına yer verilmediği ideal toplumun İslam’dan beslenen 

mefkûre ahlakını (Kısakürek, 2018: 519-520) anlatması ile ilgilidir. 

Ancak eserde Kısakürek’in açıkça İslam ve bu dinden kaynaklı ahlak 

kavramını kullanmadığı görülmektedir. Kısakürek, eserde “merhamet 

tez”i kavramını kullanmayı tercih etmiştir. Bunun en temel nedeni 

Kısakürek’in Batı ve Doğu mukayesesi ile ilgili görüşlerine 

dayanmaktadır. 

Kısakürek’e göre (2018: 24) Batı’nın Doğuya karşı bakışında, Şarklı 

ispat edilemeyen her şeye sadece inanır, bilmez. Şarklı kafasında, 

parmakla sayılabilir, gözle görülebilir, akılla ispat edilebilir hiçbir 

unsur bulunmaz. Kısakürek’in yaşadığı dönemde Batı kaynaklı 

pozitivist anlayışların etkin olduğu da dikkate alındığında Şark’ın 

sadece inançtan ibaret olmadığını göstermek için insan ve merhamet 

anlayışını doğrudan Kur’an ve hadis kaynaklarına gönderme 

yapmadan felsefi bir akıl yürütme ile temellendirmeye çalıştığını, 
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merhamet ahlakı ifadesi yerine merhamet tezi ifadesini kullandığını 

söyleyebiliriz. 

Aydınlatmak istediğimiz bir diğer husus da, eserin ana 

kahramanındaki değişimi analiz ettiğimiz bölümde Nietzsche’nin 

insan ve merhamet anlayışına yakın duran aşaması için “Reis Bey”, 

Kısakürek’in insan ve merhamet anlayışını yansıttığı aşaması için ise 

“gözyaşı çetesi reisi” ifadelerini kullanmayı tercih ettiğimizdir. 

2.1. Reis Bey’in Konusu 

Eserin ana kahramanı Reis Bey, Ağır Ceza Mahkemesi hakimidir. 

İstanbul’un Nişantaşı semtinde yaşlı bir kadın öldürülür. Cinayet 

zanlısı olarak kadının oğlu tutuklanır ve mahkemeye sevk edilir. 

Duruşma esnasında mahkûm, masum olduğunu söylese de delillerin 

görünen kısmına itibar eden Reis Bey, idam hükmü verir. Bir müddet 

sonra gerçek katil suçunu itiraf eder. Masum bir gencin idamına 

hükmeden Reis Bey, vicdan azabı çekmeye başlar ve emekliye ayrılır. 

Merhamet ve acıma duygusuna itibar etmeyen Reis Bey, vicdanının 

sesi ile mührü kırılan kalbinin izinde manevi bir değişim yaşar. İdam 

ettirdiği gencin gittiği bitirim yerlerine giderek gözyaşı, acıma ve af 

ile işlediği merhamet tezini anlatmaya çalışır. Kumarhanede olduğu 

bir gün polis mekâna baskın yapar ve Reis Bey cebinde birçok kesici 

alet ve esrar ile yakalanır. Reis Bey, gözyaşı çetesinin reisi olarak 

girdiği hapishanede ve çıkarıldığı mahkemede merhamet tezini 

anlatmaya devam eder. Duruşmada o kadar tesirli konuşur ki esrarı 

cebine koyan kişi ayağa kalkarak suçunu itiraf eder. Baro tarafından 
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kendisine layık görülen ödülü ise merhametin lafazanı değil yaşayanı 

olarak gördüğü katile verilmesini isteyen Reis Bey, piyesin sonunda 

merhamet tezi ile idealize ettiği toplumu gerçekleştirmek isteyen bir 

fikir ve eylem adamı olarak sunulur. 

2.2. “Reis Bey” Eserinin Sosyolojik Tahlili 

Kısakürek ve Nietzsche insanın varoluşsal tekâmülünü savunan ancak 

insanın kendini arayıp bulma yolunda kendini ne ile tanımlayacağı, 

kendisine hangi değerlerin eşlik edeceği ve yolculuğunu nasıl 

tamamlayacağı noktasında birbirinden farklılaşan düşünürlerdir. Bu 

farklılıklardan biri de insanın değişimi ve ahlakın nitelikleri üzerinde 

merhametin konumudur. 

Kısakürek, insanı ele alış biçiminde tasavvufi çizginin etkisindedir. Bu 

nedenle insanı ham ve olgun olmak üzere sınıflandırır. Ham insan, 

olayların dış yüzüne, görünen kısmına bakar; olgun insan ise olayların 

iç yüzünü görebilmeye itibar eden hakikati görebilen kimsedir. 

İnsanın hamlıktan olgunluğa geçebilmesi mümkünkür ancak bu 

sadece iman ile olabilir. Ona göre insan gerçek anlamına Allah’a 

inanmakla ulaşır (Kısakürek, 1940: 52). 

Nietzsche’nin insan sınıflamasının nihai noktası ise sürü insanından 

üst-insana ulaşmaktır. Ona göre üst insan yaşama yüz çevirmek yerine 

yaşama güç istenci ile asılan mücadele eden insandır. Yaşamla 

mücadelesinde üst insanın zaferi eski değerleri yıkıp yeni değerleri 

oluşturabilmektir (İncir, 2013: 23). 
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Reis Bey, annesini öldürmekle itham edilen mahkûmun 

mahkemesinde olayların görünen kısmı ile hükmederek Kısakürek’in 

ham insanını; hayatta yüce olan her şeyi yarım bırakmış, kumar ve 

eroin bağımlısı mahkûmu süfli gören ve kendi değerlerinin gücüne 

yaslanan bir hakim olarak da Nietzsche’nin üstinsanını temsil 

etmektedir. Gözyaşı çetesinin reisi ise kalbinin mührü açıldıkça 

(Kısakürek, 2017: 54 ) olayların görünmeyen kısmına, iç yüzüne itibar 

eden olgun insana yaklaşacak, vicdan ve merhametin ateşinde piştikçe 

Nietzsche’nin insan ve merhamet anlayışından uzaklaşacaktır. 

Kısakürek’te insan iyi ve kötüye yatkın bir fıtrata sahiptir. Ancak 

yeryüzünde iyilik mutlak, kötülük ise geçicidir. Kısakürek, kötülüğe 

ve kötülük yapana düşmanca bir tavır alınmasına da taraftar değildir. 

Çünkü ona göre kötülükte, müminlerin iyiliğe geçişte bir araç olması 

ve Allah’ın rahmetinin tecelli etmesi bakımından sırlar mevcuttur 

(Kısakürek, 1985: 55). 

Reis Bey, kötülüğün (suçun) şiddetle karşısındadır, kötülük yok 

edilmesi gereken bir marazdır. Bu marazın cemiyetten kazınması için 

“bir kötünün bürünmesi ihtimali olan masumluk maskesini 

kullanılmaz hale getirmek için bin masumu feda edecek” (Kısakürek, 

2017: 73) kadar katı ve merhametsizdir. 

Merhamet nedir bilmeden diğer insanları ve vakıaları anlayamayan, 

merhametten sadece kötülük doğacağına inanan fakat ondan ne büyük 

iyilikler doğacını unutan, kalbinden rahmetin kaldırıldığı, buz çölünde 

yol alan (Kısakürek, 2017: 20-50) bir insan olarak değerlendirilen 



 
138 EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER 

Reis Bey, kötülüğün geçiciliğini ve nefsin en aşağı merhalelerden 

arınıp ruhun en yüksek merhalelere ulaşmasını sağlayacak merhamet 

ve af lütfu ile tanıştıkça kötülükten iyiliğe geçişin mümkün olduğunu 

anlayacaktır. Bu idrak ile gözyaşı çetesi reisi merhamet tezini 

üniversite kürsülerinde değil akrep yuvası (Kısakürek, 2017: 79) 

olarak adlandırdığı katillerin, hırsızların, kumarbazların ev sahipliği 

yaptığı bitirim yerlerinde anlatacak, kötülükten iyiliğin doğuşuna 

liderlik edecektir. Bu öylesine bir değişim halidir ki gözyaşı çetesinin 

reisi, “insanda kötülük iktidarını döve döve pekiştirmek yerine, 

hohlaya hohlaya yumuşatmak, insanı kötülüğe iktidarsız kılmak için 

merhameti öğretmek” (Kısakürek, 2017: 126) gerektiğini 

savunacaktır. 

Kısakürek’e göre (1990: 193), merhamet “duyguların sultanı”dır. 

Merhamet, insanı nefsinin dar kalıplarından, esaretinden özgürleştiren, 

iç esenliği veren bir duygudur. Merhamet öyle bir duygudur ki insanı 

sadece ferahlatmaz ayrıca hem iç âlemi terbiye eden hem dış âleme 

yansıyan görünümleriyle eğitici bir vasıfa da sahiptir. 

Reis Bey, eserdeki diğer kahramanların merhamet vb. değerlerin 

uzağında kendi değerlerini oluşturmuş bir kişi olarak değerler tertibini 

insanlarla belli diyaloglar içinde paylaşır. Nitekim Nietzsche’de 

üstinsanın diğer insanlara liderlik etmesini salık verir ancak insanın 

esasen kendisini takip etmesini ister. Bu bağlamda merhamet 

duygusunu hor gören Reis Bey, diğer insanları eğitmek için özel bir 

çaba harcamaz. Gözyaşı çetesi reis’i ise “akrep yuvasında akreplere 

dokunan, kansızlıktan kuruyan insanlığın halini seyrederek bu 



 
 

 139 

seyirden ağlamayı öğrenmelerini isteyen, ağlamanın ve yumuşaklığın 

yolunu öğreten” (Kısakürek, 2017: 79-88) bir rehberdir.  

Kısakürek, merhamet duygusunun İslam’da varılması en zor, en 

yüksek makam kıymetinde olduğunu ifade etmektedir. Zira “kin ve 

nefretin tam zıddı olan merhamet, onların besleyicisi olan kıskançlık 

ve küçümsemenin, ihlas, aşk ve fedakârlıkla beraber panzehiridir. 

Merhamette şefkat, rikkat, yumuşaklık, incelik hakimken darlık, 

katılık, kabalık, vurdumduymazlık hiç yoktur. Kısakürek’e göre birçok 

ahlaki yücelik kendi kıymetleri ile birlikte bu dört temele –ihlas, aşk, 

fedakârlık, merhamet- bağlıdır” (Kısakürek, 2018: 116). 

Nietzsche ise erdem olarak takdim edilen nice değer ve duyguyu, 

insandaki birtakım psikolojik durumların, aşağı görülen birtakım 

içgüdülerin rafine edilerek açığa çıkartılması olarak düşünmektedir. 

Bu bağlamda ona göre merhamet, aslında insanın cinsel içgüdülerinin 

gelişiminden doğmuştur (Nietzsche, 2002: 147). Öyleyse neden 

merhamet bir erdem olarak görülür, merhamet duygusuna verilen 

kıymetin kaynağı nedir? sorularını “… bir duygu, biz ona eşlik eden 

düşünceleri derin saydığımız için derindir” (Nietzsche, 2016a: 13) 

şeklinde yanıtlayarak yaşamdaki tüm vakıalar gibi duygularında 

insanın anlam yüklemesinin bir ürünü olduğu fikrini temellendirmiş 

olur.  

Nietzsche’ye göre (2011: 18) “Merhametin dini adı Hristiyanlıktır. 

Çöküşe sebep olabilecek her şey bu duygunun içinde barınır”. 

Nietzsche’ye göre merhamet, Hıristiyan ahlakı olarak nitelediği sürü 
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ahlakının ürettiği öte dünyacı değerlerin yüceltilmesini dolayısıyla bu 

dünyanın değerinin düşürülmesini sağlayan unsurlardan biridir. 

Merhametin acıma duygusuna dayanması sürünün üst insan ve onun 

yüksek değerlerine galip gelmesine neden olur ( Ay, 2013: 208). 

Nietzsche için merhamet ancak çürüme (dekadans) içinde olan bir 

toplumun erdemi olabilir. Yabancılaşmanın ve yozlaşmanın tesirinden 

arınmış bir toplumda ““Merhamet göstermek en akıllılar için 

olanaksız bir duygudur” (Nietzsche, 2016b: 47). 

Nietzsche merhamet göstermeyi en büyük çılgınlık olarak 

değerlendirirken bir insanın merhamet dilenmesini ise en aşağı, en 

kepaze davranış olarak değerlendirir. “Dünyanın hiçbir yerinde 

görülmemiştir merhamet gösterenlerin çılgınlıklarından daha büyük 

bir çılgınlık. Ve hiçbir şey merhamet edenlerin çılgınlıklarından daha 

çok ıstırap vermemiştir” (Nietzsche, 2007: 108).  

Reis Bey, içindeki güç istenci ve aklına göre varoluşu tanımlarken 

hapishane müdürü tarafından örnek alınmıştır. Hapishane müdürü, 

çürümüşlüğün kol gezdiği hapishanede mahkûmlara gösterilen 

merhameti, yumuşaklığı kitaptan kazımak sayesinde disiplini 

sağlamada muvaffak olduğu ile övünür ve kendi nefsini de aynı rejime 

bağlaması şartını (Kısakürek, 2017: 47) hatırlatan Reis Bey’in 

takdirini kazanır.  Gözyaşı çetesi reisi ise merhamete mazhar oldukça 

emekli ikramiyesini oğlu hakkında verdiği hüküm ile mağdur ettiği 

yeldirmeli kadına verir. Bir zamanlar Reis Bey’i kendine örnek alan 

hapishane müdürü ona “ bu aklından zoru olanın işi” derken gözyaşı 
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çetesi reisi “bu kalp işi” (Kısakürek, 2017: 102) diyerek kuru akıl ile 

merhametin değerine gölge düşürülmesine itiraz edecektir. Gözyaşı 

çetesi reisinin davranışı bir merhamet çılgınlığıdır, lakin nedeni gibi 

sonucu da ıstırap değil umut vericidir.  

Nietzsche için merhamet öylesine bir çılgınlık hali ve uçurumun 

kıyısında yok oluşa iten bir duygudur ki Tanrı bile merhametin bu 

yıkımından kurtulamaz. Tanrı öldü derken Nietzsche, Tanrı’nın 

insanlara duyduğu merhamet yüzünden öldüğünü kastetmekte ve 

Tanrı’nın insanlara duyduğu sevginin Tanrı’nın cehennemi olduğunu 

(Nietzsche, 2007: 108) düşünmektedir. 

Kısakürek’in ise “Şüphesiz, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve 

güçlüdür, merhamet sahibidir.” (Şuara 26/9) ayetinin manası ile 

Tanrı’nın rahmet sıfatını, Tanrı’nın mutlak varlığına bir delil olarak 

gördüğünü söyleyebiliriz. Nietzsche’den farklı olarak Kısakürek “Kim 

kötülük işler veya nefsine zulmedip sonra Allah’tan bağışlanma 

dilerse Allah’ı bağışlayıcı ve merhamet edici olarak bulur.” (Nisa 

4/110) ayeti ile merhameti Tanrı’nın kullarına olan sevgisinin 

tezahürü şeklinde ve Tanrı’nın veya insanın ölümüne sebep değil 

bilakis sonsuzluk ve ölümsüzlük işareti olarak okumaktadır. Zira 

gözyaşı çetesi reisi “Göklerin merhamet dolu olduğuna inanıyorum. 

Yağmurun yalnız suyunu toplayabiliyoruz; ruhundan uzağız! Hâlbuki 

ne güzel isim koymuşlar ona: Rahmet…Âlem bu temel 

üzerinde…”(Kısakürek, 2017: 138-139) sözleri ile Hakk’ın tecellisi 

olan merhamet ile insanların hakiki bir yaşamı bulacağını 

söylemektedir. 



 
142 EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER 

Nietzsche’ye göre merhamet duygusu, insanın yaşam enerjisini 

sömürüp yaşam gücünü kaybetmesine neden olur. Çünkü merhamet, 

“yaşamı korumaya alan, değer açısından insanın yükselişini 

amaçlayan içgüdülere ters düşmekte böylece sefaleti arttırıp sefilleri 

koruduğu için dekandanlığı artırmaktadır. (Nietzsche, 2011: 19). 

Nietzsche için merhamet ahlakı, bireyi eylemsizliğe ve umutsuzluğa 

sevk ettiği için güçsüzlüğü temsil eder. Merhamet bir olumlamadır, 

ancak yaşamı değil eylemsizliği olumlar. Yaşama hayır demek olan 

merhamet ayrıca güçsüz olanın korunma yoludur. Merhamet, güçlüyü 

güçsüzün hizmetine veren, bireyi ve doğayı hasta eden, güçlü bireyin 

yaratıcılığını yok eden bir vebadır (Öztürk, 2019: 141). 

Kısakürek için merhamet sadece acımak duygusu ile karşısındakine 

yaklaşmak onu güçsüz kılmak değildir. Merhamet, insanı acının 

dindirilmesi, sorunun çözümü için eyleme geçiren bir duygudur. Dişi 

ağrıyan ve kendisini taştan taşa çarpan bir adama merhamet, onu 

şişkin yanaklarından öpmek midir, yoksa zorla ağzını açıp bağırta 

bağırta dişini sökmek mi? (Kısakürek, 2011: 36) sorusunun yanıtı 

merhametin eylemsizliği teşvik etmediğinin kanıtıdır. 

Nietzsche’ye göre (2011: 19) “merhamet duygusu insanı hiçliğe ikna 

eder; hiçlik’e öbür dünya ya da “tanrı” ya da “gerçek hayat” ya da 

Nirvana, kurtuluş, mutluluk da denir”. Hâlbuki Nietzsche için bu bir 

yanılsamadır ve merhameti yenmeyi soylu erdemlerden kabul eder 

(Nietzsche, 2017a: 13). Ona göre merhameti yok edecek, öldürecek 

olan yürekliliktir. 
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Reis Bey, mahkûmun idamı esnasında savcının müteessir olması, 

ondaki acıma ve merhamet hissi karşısında, merhameti yenmeyi 

başarmış cesur bir savaşçı edasıyla konuşur. Reis Bey, önce gözlerini 

idam gömleğine sabitleyerek “seni doğru biçen makastara ne mutlu” 

(Kısakürek, 2017: 46) diyecek ardından savcıya yönelerek “savcımız, 

acıklı vazifesinden biraz yılgın…hâlbuki neşteriyle şifa arayan bir 

operatör gibi, cesur olması lazım” (Kısakürek, 2017: 47) sözleri ile 

hislerin değil fikirlerin hakimiyetinin esas olduğunu ifade edecektir. 

Nietzsche’nin merhametten sakınılması gerektiğini ifade etmesinin bir 

diğer sebebi de insanları birbirine bağımlı kılmasıdır. O, “merhametli 

olmaya mecbur kalsam bile uzaktan merhamet göstermeyi tercih 

ederim” (Nietzsche, 2007: 106) derken “ister tanrının ister insanın 

merhameti olsun, merhametin utanma duygusunu linç edeceğini bu 

nedenle yardım etmek istememenin yardım etmek için çırpınan 

erdemden daha zarif olabileceğini (Nietzsche, 2007: 285) anlatmak 

istemiştir.  

Reis Bey için merhamet, insanı güçsüz kıldığı, kötülüklerin kaynağı 

olduğu ve insanları birbirine bağımlı kıldığı, yaşam karşısında cesareti 

pul ettiği için idamlık bir suçtur (Kısakürek, 2017: 26). 

Reis Bey, yeldirmeli kadının merhamet sözlerine kulağını tıkayıp, 

gerçeğin ortaya çıkması için yardım talebini “gözyaşı suçun rengini 

soldurmaz” (Kısakürek, 2017: 22) sözleriyle geri çevirmiş ve oğlunu 

esrar satmaktan (ki masumdur) hükümlü bulmuştur. Gözyaşı çetesi 

reisi ise ikinci kez kendinden yardım isteyen kadına yardım etmek için 



 
144 EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER 

çaba harcamış oğlunun masumiyetini ispat edebileceği hukuki yolları 

göstermiştir. Çünkü gözyaşı çetesi reisi, “Allah’ın yüz parçaya ayırıp 

bir parçasını yeryüzüne indirdiği rahmetten payını almış, bu pay ile 

bütün mahlûklara merhametli davranılmasını”3 idrak etmiş olgun 

insan mertebesine ulaşmayı hedefleyen insandır. 

Nietzsche, merhamet ahlakı karşısındaki tavrını, “Zamanımızın bu 

rezil duygu yumuşamasının karşısındayım ben”  (Nietzsche, 2016c: 

12) sözü ile özetlemektedir. Nietzsche’nin merhamet anlayışına 

benzer bir ifade Reis Bey’in dudaklarından da süzülür. “Ne kelimeler, 

ne duygular var; öğretemiyoruz da, sıra merhamete geldi mi herkes 

ezbere biliyor. Ağızların iğrenç sakızı!” (Kısakürek, 2017: 26).  

Nietzsche, ahlakın kaynağını teşkil eden çok az sayıda olumlu duygu 

ve erdemden bahsetmiştir. Bunlardan biri de yalnızlıktır. “Çünkü 

yalnızlık, bir erdemdir bize, incelmis bir eğilim, insanlar arasındaki 

ilişkileri bulup çıkaran bir temizlik itkisidir.” (Nietzsche, 2017b: 209). 

Nietzsche için yalnızlık aslında insanın toplumsalı aşıp kişiselliğini 

geliştireceği olgunlaşmasını sağlayıcı bir imkândır. Sürü insanı kendi 

kendine yetemediğinden yalnızlığından kaçmak için başkalarına koşar 

ve onlara bağımlığı hale gelir. Bizi bizden uzaklaştıran, dikkatimizi 

kendimize odaklamaktan kaydıran bütün unsurlar olarak 

 
3 Ebû Hüreyre’nin işittiğine göre, Resûllah (sav) şöyle buyurmuştur: “Allah rahmeti 

yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını yanında tuttu, bir parçasını ise 

yeryüzüne indirdi. İşte bu parça (rahmet) sayesinde bütün mâhluklar birbirlerine 

merhametli davranırlar. Hatta kısrak (yavrusunu emzirirken) basıp da ona zarar 

verme korkusuyla ayağını (bu rahmetin eseriyle) kaldırır.” (Diyanet İşleri 

Başkanlığı, 2015: 87). 
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nitelenebilecek komşu sevgisi Nietzsche’ye göre insanın varlığını 

toplumsal seviyede sürdürmesine böylece benliğinin zayıflamasına 

neden olur ( Baykan, 2000: 45-46). Üst insanın ihtiyaç duyduğu 

kendini bağımlı kılacak bir komşu sevgisi değil yeni değerler inşa 

etmesini sağlayacak gücü besleyecek yalnızlıktır. 

Reis Bey’de bir otel odasında tek başına yaşayan, kimseye bağımlı 

olmayan, kendi gücüne dayanarak diğer insanlardan uzak duran, 

yaşamın karşısında adeta bir heykel gibi duygusuz, sert bir duruş 

sergileyen kimsedir. Varlıklarını birbirine olan bağımlılıkları ile 

sürdüren otelin diğer müşterileri ile bağ kurmayan, yedi senedir 

kaldığı otelin katibi ile konuştuğu yetmiş kelimeyi geçmeyen 

(Kısakürek, 2017: 14), sevgisini insanlara değil kitaplarına veren öyle 

acayip bir benzeri olmayan  (Kısakürek, 2017: 23) yalnız bir insandır. 

Nietzsche’ye göre üstinsanın sevgisi, acıma ve merhamet duygularının 

ötesinde insanın değer yaratıcısı olmasıyla ilgilidir. Küçümseme 

üstinsanın erdemleri arasındadır; çünkü küçümsemeden daha yüksek 

olanı hedefleyemez, ilerleyemez ve yaratamaz. Onun sevgisi bir 

değerlendirme olarak yaratımdır (Dürre, 2017: 72). 

Kısakürek, insanın ruhi vasıflarının inceliğini bozacak en nefsi 

hastalıkların başında kibri görür. Kibir, insanın kendisini büyük 

bilmesi ve bunun neticesi olarak diğer insanları hor ve hakir 

görmesidir. Ona göre insana kibir musallat olduğunda artık hiçbirşeyi 

işitip görmez adeta kalbine zulmet kaçmıştır. Kibir, insana lütfedilmiş 
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ilahi nimete karşı bir nankörlük, bir idraksizlik halidir (Kısakürek, 

1968: 35-36). 

Reis Bey, yanındaki odada kalan İstanbul’a tedavi için gelen felçli 

genç kızın iniltilerinden dolayı kazanmış olduğu istirahat hakkının 

çalınmış olduğunu düşünür. Bu düşünce ile kızın babasını “hemen 

susturmazsan polise haber veririm” (Kısakürek, 2017: 26) 

ikazı/tehditi ile uyaran, oğlunu müdafa için otele gelen yeldirmeli 

kadına “çıkarın şu kadını dışarıya!” (Kısakürek, 2017: 20) emrini 

vererek itilip kakılmasına kör olan muhatabını küçümseyen ancak 

kendisini büyük gören bir üstinsandır. Kısakürek’in merhamet tezi 

açısından ise Reis Bey, “nefsinin baskısını kendine hak tanıyan, 

nefsiyle mağrur, dünyayı dört köşe gören”  (Kısakürek, 2017: 39) 

kalbine zulmet kaçmış kişidir. 

Gözyaşı çetesi reisi ise “yalnızca şaki (bedbaht) olan kimsenin 

merhametten yoksun bırakıldığını”4 idrak eden, hapishaneye 

düştüğünde kendini bir zamanlar hor gördüğü diğer adem babalardan 

biri (Kısakürek, 2017: 103) olarak gören, mahkûmların acısını 

merhametiyle duyan kibrin azametinden koyunun yumuşak başlılığının 

(s.61) asaletine bürünen, gücünü inancından (s.144) alan olgun bir 

insandır.  

 

 
4 Ebû Hüreyre diyor ki: Ebu’l-Kâsım’ı (HZ. Peygamber’i) (sav) şöyle derken işttim: 

“Yalnızca şakî (bedbaht) olan kimse merhametten yoksun bırakılır.” (Diyanet İşleri 

Başkanlığı, 2015: 87). 
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Kısakürek için merhamette bencillik değil diğerkâmlık ve fedakârlık 

vardır. Merhamet tezini İslam’a bağlayan Kısakürek’in, “ Müminler, 

birbirini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı 

bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek 

ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer”5 hadisini takip ederek 

başkalarının acısından kederlenen merhamet sahibi insanlardan 

müteşekkil bir toplumu gaye edindiğini söylemek mümkündür.    

Kısakürek’in merhamet ve diğerkâmlık arasında kurduğu rabıta; 

“Merhametin kalpte hissedildiği her an, kişi için karşısındakinin rahat 

olması veya acı çekiyor olması anlam ifade etmeye başlar ve 

karşısındaki kişinin dertlerine iştirak eder. Bu iştirak sayesinde kişinin 

acılarını bizzat kendi içinde duyumsamaya başlar ve karşısındaki 

kişinin acı çekmesini engellemeye çalışır. İşte ancak merhamet 

duygusu sayesinde kişi ile diğer insanlar arasındaki duvarlar ortadan 

kalkar” diyen Schopenhauer’un (2017: 81-82) merhamet anlayışı ile 

benzerdir. 

Nietzsche’ye göre ise merhamet bencilce işler. Merhamet duyan insan 

görünürde bilinçli olarak kendini düşünmez ancak bilinçsizce 

tamamen kendini düşünür. Yani insan merhametten dolayı bir iyilik 

yapıyorsa bu eylemdeki iyilik başkasına değil kendisine yapılmış bir 

iyiliktir (Nietzsche, 2002: 193; Nietzsche, 2013: 107). 

 
 

5 Nu’man b. Beşîr’in naklettiğine göre, Resûllah (sav) şöyle buyurmuştur: 

“Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı 

bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı 

paylaşan bir bedene benzer.” (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015: 85). 
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Nietzsche’nin merhamet ahlakına sapladığı oklardan biri de 

diğerkâmlık kavramını hedef almıştır. Diğerkâmlık insanın kendisine 

yönelttiği kötü sevginin ürünüdür. Sürü ahlakına bağımlı kişi sadece 

yalın anlamıyla yaşamdan değil kendinden de kaçar. Kendinden 

kaçtıkça en yakınına sığınır, kendisinden en yakınına yönelttiği 

sevgiden bir erdem yaratmak ister ancak kişinin kendisine 

yönlendirdiği kötü sevgi (diğerkâmlık) insanın yaşamını çekilmez 

kılar. Bu nedenle Nietzsche (2007: 83), insanlara “yakınlarından 

kaçmayı uzaktakini sevmeyi, nesnelere duyulan sevginin insanlara 

duyulan sevgiden daha yüce” olduğunu salık verir. 

Reis Bey, evden kaçan kızını arayan taşralı müşteriye, felçli genç 

kızına deva arayan köylü müşteriye, suçsuz oğlunu hapisten gelini ve 

torunlarını düştükleri sefaletten kurtarmak isteyen yeldirmeli kadına, 

idam mahkûmu gencin annesinin katili olamayacağını haykıran dadıya 

merhamet ve şefkat göstermeyi sefil gören, onların acılarını 

hissetmeyen, sevgisi kendine yönelmiş bir insandır. 

Gözyaşı çetesi reisi ise “uykuda, baygınlıkta, annemin karnında, 

babamın kanında ben ne yaptım ki diye sorup kendisini gelmiş geçmiş 

bütün fenalıkların tek sorumlusu bilen, incecik manaları ezmeyeyim 

diye toprakta basacak yer bulamayan, içtiği suyu olduğu gibi 

gözyaşına çeviren çilekeş insanlardan oluşmuş bir cemiyeti” kendi 

varoluşsal değişiminden, “ben”liğinden soyunup giyindiği 

diğerkâmlık esbabından kurmaya çalışan bir meczup (Kısakürek, 

2017: 136-146) adayıdır. 
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Nietzsche, merhamet ahlakını insanları değerleri bakımından 

eşitlemesi nedeniyle de eleştirir. Nietzsche’nin insan anlayışında 

şiddetle karşı çıktığı “eşitlik ilkesi” merhamet ahlakının bir başka 

deyişle “hakkı olmayana hakkı kadar vermek” ilkesinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkmıştır (Ay, 2013: 209). Haklı ile haksız ayrımını 

ortadan kaldıran bu seviye eşitliği ile kişinin güç istencine darbe 

vurularak, kişinin güçten düşürülmesi hedeflenir (Dürre, 2017: 57). 

Reis Bey’in insanları yaşam karşısında aldıkları tavır ve değerleri 

noktasında eşit görmediğini, kendi güç istemine yüz çevirip zayıflığı 

tercih edenlere karşı tavrını idam ettirdiği mahkûmun ağzından çıkan 

şu sözlerden anlamak mümkündür. “ benim suçum anne katilliği 

değil…Bitirim yerlerine düşmüş, eroine alışmış olmak benim 

suçum…En yüksekten en aşağıya düşmüş olmak… Bu yüzden nefret 

ediyorsunuz benden…” (Kısakürek, 2017: 31).   

Gözyaşı çetesi reisi ise “ ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz diyen 

idam mahkûmun değer seviyesini ağladıkça anlayan, idealindeki 

merhamet cumhuriyetinde bütün sınıflara paydos diyen, yalnızca 

acıyanlar ve acınanlar olmak üzere iki yahut iç içe tek sınıfı insanlığa 

yeni kurtuluş yolu olarak sunan, katilin tezgahtar, hırsızın kasadar 

olacağı bir cemiyeti tasavvur eden” (Kısakürek, 2017: 50-87-141) bir 

fikir ve dava adamıdır. 
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Kısakürek için insan ruhunun ahlakı vasıflarının tamamlayıcılarından 

biri acımak duygusudur. Kısakürek’e göre (2017: 82),“acımak, 

düşünmektedir. acımak, bulmaktadır”, acımak insanın aczini, 

merhamet ve affa muhtaç olduğunu idrak etmektir. 

Bu nedenle gözyaşı çetesi reisi, kumarhanede bulunanlara, “Can 

taşıyan, yüreği atan her yaratığa acıyın! Ağzından kemiğini çaldıran 

köpeğe, her parçası ayrı ayrı kıvranan solucana… Hepsinin üstünde 

insana; buruş buruş beyni, alnı ve çenesiyle gözyaşı döken insana 

acıyın!” (Kısakürek, 2017: 82) diye seslenir. 

Kısakürek için acımak ve ağlamak merhametin iç içe geçmiş 

tezahürleridir. Kısakürek ağlamanın kaynağı ve tesiri hakkındaki 

kanaatlerini gözyaşı çetesi reisinin ağzından okuyucuya aktarır. 

“Ağlayın çocuklar! Mazlumun kendinde kıyılana, zaliminde kendinde 

kıydığına ağlayın! Çocuklar; dünya bir gözyaşı evinden başka ne 

olabilir? Ağlayanlardan olmak dururken, üstelik ağlatanlardan olmak 

revâ mı?” (Kısakürek, 2017: 84-89). 

Ağlama eyleminin kaynağında merhamet ve sevgi vardır. Bu nedenle 

katı kalpli insanlar kolay kolay ağlayamazlar. Ağlayabilen kişi, 

merhamet duyabilen, yumuşak kalpli kişidir Kişinin ağlayabilmesinde 

kendisine karşı duyduğu merhametin de tesiri vardır (Schopenhauer, 

2017: 61). 

 

 



 
 

 151 

Nietzsche’ye göre merhamet ve acıma, öte dünyacı değerleri yaratan, 

bu dünyayı küçülten, değerini azaltan, canlılık hissinin enerjisini yok 

eden, kişiyi güçten düşüren duygulardır (Ay, 2013: 208; Dürre, 2017: 

38).  

Acı çekme ise Nietzsche’de iki şekilde değerlendirilir. Acı çekme, öte 

dünyacı görüşlere ve bu görüşlerle yaşamını sürdürmeye çalışan sürü 

insanına aitse bir kıymeti yoktur. Şayet acı çekme soylu olanın, 

üstinsanın yaratma sürecine eşlik ediyorsa ve bu dünyanın değerini 

artıran perspektiflere katkı sağlıyorsa değerli olabilir ( Ay, 2013: 209). 

Nietzsche’ye göre (2013: 108) üstinsan, gelişimi için gerekli olan acı 

çekmeye dayanıklı olduğu için acı çeken kişiye alışılagelen merhameti 

göstermek onun mizacında yer almaz. 

Reis Bey’in mizacında da acı çeken kişilere karşı alışılmış merhameti 

göstermek yoktur. Reis Bey için acıma duygusu bir marazdır. Bu 

marazlı duygunun bedenini, zihnini, kalbini ele geçirmesine izin 

vermemek için merhamet ve acıma duygusunu kendi değerlerinden 

neşter ile kesip atmıştır. Otelde Reis Bey’in yattığı katta üniversiteli 

bir gencin kendisini tavana asarak intihar etmesi karşısında bütün otel 

ayağa kalkarken onun tüyü bile kıpırdamaz. Gelen polislere, odamda 

yazımı yazıyordum, on günlük uzaktaymışım gibi hiçbir şeyden 

haberim olmadı der, her gece olduğu gibi kahvesini içer, yazısını 

bitirir ve uyur. Sabahleyin gelen savcının ısrarı ile gencin yüzünü 

gördüğünde ise “Benden merhametin öldürdüklerine merhamet 

beklemeyiniz” der. Merhametin öldürdüğü demek, merhamet göre 
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göre ona muhtaç, yaşayanlar… Merhametten doğan ihmal ve ona 

ihtiyaç yüzünden ölenler…” (Kısakürek, 2017: 26-27) demektir. 

Bu hikâyeyi otel kâtibinden dinleyen taşralı müşterinin “Başka neye 

muhtacız ki? Allah’ın rahmeti olmasa ne olur halimiz?” (Kısakürek, 

2017: 27) cevabı, ilerde Reis Bey’den gözyaşı çetesi reisinin 

doğmasını sağlayacak merhamet kudretine bir göndermedir. 

Gözyaşı çetesi reisi için ise “merhamet, hiçbir şeyin kendisi değil, su 

gibi, toprak gibi, hava gibi, ateş gibi, her şeyin temelidir” (Kısakürek, 

2017: 141). “Merhamet, harikulade bir şey; içinde hayat kaynayan 

kazandır” (s.136). Merhamet, insanı öldürmez bilakis yaşatır. 

Merhametin kuracağı iklimde iyi’nin ölü bitkileri düzelir, kötünün de 

diri bitkileri ölür (Kısakürek, 2017: 141). Merhamet insanı güçsüz ve 

sefil kılmaz ancak şerefini artırır.6  

Kısakürek’in ahlak formülasyonunda merhamet değerine eşlik eden 

kavram vicdandır. Vicdan insanın nefsi ile ruhu arasında kıymetli bir 

muhasebe vasıtasır. İnsan vicdan ile hakikati görür ve hakikate esir 

olur. Ancak hakikate esaret insanın hürriyetinin yolunu açar. İnsanın 

hürriyeti sınırszlık demek değildir bilakis Hakk’ın sınırlarına 

teslimiyettir ki bu nevi bir hürriyet tam bir vicdan bağımsızlığına 

ermektir (Kısakürek, 2018: 425-426).  

 

 
6 Ebû Hüreyre’nin rivayet ettiğine göre, Resûllah (sav) şöyle buyurmuştur: 

“…Allah, affeden bir kulunun ancak şerefini artırır…” (Diyanet İşleri Başkanlığı, 

2015: 317). 
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Kısakürek’e göre merhametten yoksun bir vicdan vakıalar karşısında 

dengeyi doğru kuramaz dolayısıyla insan vakıanın gerektirdiği ahlaki 

eylemi de gerçekleştiremez. Ancak merhametle kuşatılmış bir vicdan 

insanı ahlaki doğruya yöneltebilir. 

Nietzsche, vicdanı insana bir şeyi niçin yaptığını veya yapmadığını 

sorgulatmadan eylemde bulunmasını sağlayan gereklilik duygusu 

olarak tanımlanmaktadır. Vicdanın kaynağı; otoritelere duyulan 

inançtır. Yani vicdan, insanın kalbindeki tanrının sesi değil, bazı 

insanların insandaki sesidir” (Nietzsche, 2016b: 40). Vicdan, insanı 

bu dünyadan koparıp öte dünya inancını pekiştirdiği için 

Nietzsche’nin felsefesinde yeri olmayan bir kavramdır. İnsan güç 

istencinin ve yaşamın gereklerini göre davranacaksa vicdan denen 

şeyden yüz çevirmelidir. 

Reis Bey, katı, acımasız, kendi değer hükmünden gayrısına kıymet 

vermeyen, verdiği kararların şüphe gölgesinde belirsizleşmeyecek 

derecede isabetli olduğunu düşünen bir insandır. Ancak Kısakürek’e 

göre “dünya ile hesaplaşmada insanoğlu, kendini eğer son hükmü 

verici bir kıymet ve önemde görüyorsa, aldanma cetveline en hazin 

cetveli ilave ediyor demektir” (Kısakürek, 2018: 449). 

Reis Bey’de aldanmıştır. Bu hazin aldanıştan vicdan ile gözyaşı çetesi 

reisliğine uzanan bir hakikat değişimi yaşar. Reis Bey, vicdan denen 

kuvvetin kendinde meydana getirdiği değişimi idam ettirdiği 

mahkûmun dadısına hıçkırıklar içinde söylediği şu sözlerle özetler. 

“Altmış beş senenin ördüğü buz kozasından çıkıp güneşine 
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kavuşabilmem için, oğlunu astırmam mı lazımdı? … beni bu hale onun 

acısı düşürdü. Sizinle ikimiz bir olduk. Halimize karşılıklı ağlarız.” 

(Kısakürek, 2017: 106-148). 

Kısakürek, merhameti tamamlayan bir diğer kıymetli duygunun af 

duygusu olduğunu savunur. Ona göre bir insanda affetme yeteneğinin 

gelişmesi için hakiki bir merhamet duygusuna sahip olması gerekir 

Merhamet olmadan af olmaz görüşünü savunan Kısakürek, merhamet 

ve affı içiçe kullanmaktadır (Kısakürek, 1990: 192). 

Reis Bey’in idam ettirdiği mahkûmun masumiyetinin anlaşılmasından 

önce af duygusundan da uzak olduğu söylenebilir. Çünkü Kısakürek 

için merhamet, acıma, vicdan ve af birbiri ile iç içe girmiş biri 

olmadan diğerlerinin hakiki manada zuhur edemeyeceği ahlaki 

vasıflardır. Reis Bey’in vicdanı ile muhasebesinden sonra af dilediği 

ilk insan idam edilen mahkûmun dadısıdır. Reis Bey ve dadı 

arasındaki diyalog oldukça çarpıcıdır. 

Dadı: Eğer seni affedersem, yeryüzünde suçu kalmadık insan 

kalmaz! 

Reis Bey: Yeryüzünde suçu bağışlanmadık insan kalmaması için 

beni affet! 

Dadı: Hiçbir şey yapmadan hiçbir şey söylemeden gidiyorum. 

Reis Bey: Beni affetmeden mi gidiyorsun? 

Dadı: Allah’a başvur! 

Reis Bey: Başvurdum. O’nun affı seninkiyle belli olacak 

Dadı: Ben de öyle bir kuvvet yok! 



 
 

 155 

Reis Bey: Sende, astırdığım ve her gün beni ipe çeken masumun 

yakını olmak gücü var (Kısakürek, 2017: 71-72) 

Reis Bey, gökyüzündeki(lerin) kendisine merhamet etmesi için 

öncelikle yeryüzündekilerin kendisine merhamet etmesi gerektiğini7 

anladığında merhamet tezinin ana kavramı affetmek/bağışlamak 

olacaktır. Affı anlayınca, kendisinden başka herkesi mâzur görmeye 

başlayan Reis Bey, gözyaşı çetesi reisi olarak insanlara, “hepimiz 

birbirimizi affetmeliyiz. Dağları kaydıran bir zelzele olurken, birbirine 

sarılmış çocukların haline dönmeli değil miyiz? Nedir bu zelzele 

arasında birbirimizin şaçını yolduğumuz, ciğerini söktüğümüz? 

Bunlar, hep affı bilmemenin açtığı mesafeler…Herkes herkesi 

affetsin!” (Kısakürek, 2017: 75-76) diye seslenecektir.  

Gözyaşı çetesi reisi, affedilmemekten korkar. Onun için kendine, 

sonsuz bir af vazifesinden başka bir görev tanımaz (Kısakürek, 2017: 

130). Zira bilir ve inanır ki “insanlara merhamet etmeyene Allah’da 

merhamet etmez.”8 

Kısakürek için “merhamet o kadar İslam’ın şiarıdır ki, gerçek bir 

insanda (müminde) onun edebiyatı, şamatası, taklidi yoktur yalnızca 

hakikati vardır” (Kısakürek, 2018: 115).  

 
7 Abdullah b. Amr, Hz. Peygamber’e (sav) nispet ederek şunu nakletmiştir: 

“Merhametliler (var ya!)…Rahmân, işte onlara merhamet eder. Siz yeryüzündekiler 

merhamet edin ki gökyüzündeki(ler) de size merhamet etsin.” (Diyanet İşeri 

Başkanlığı, 2015: 87). 
8 Cerîr b. Abdullh’ın naklettiğine göre, Resûllah (sav) şöyle buyurmuştur: “İnsanlara 

merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.” (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2015: 

87). 
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Gözyaşı çetesi reisi, merhametin ukalası olmayı merhametsiz 

olmaktan beter (Kısakürek, 2017: 141) bulur. O, merhametin 

lafazanlığının yapılmasını değil ihlas, sammimyet ve fedakârlık ile 

yaşanılmasını ister. Bundan sebep gözyaşı çetesi reisi, baronun 

kendisine verdiği ödülü kendisinden daha lâyık olduğuna inandığı 

Kaatile verir. Bir insanı öldürmüş olan Kaatil, merhamet tezinin fikir 

babası tarafından neden ödüle daha layık görülür. Çünkü gözyaşı 

çetesi reisine göre o, merhametin lafazanı değil (Kısakürek, 2017: 

151) dir. Reis Bey’in tutuklanmasının ardından hapishanede Reis 

Bey’i korumak, ona kol kanat germek için tesliminden üç gün önce 

hapishaneye dönen, geceleri Reis Bey’in üstünü örten, bütün bunları 

Reis Bey’e hissettirmeden yapan, Reis Bey’in masumiyetine inandığı, 

ona gönülden bağlandığı için mahkemede suçu üstüne alan Kaatil, 

merhametin ta kendisidir (Kısakürek, 2017: 151)   

Eserin sonunda, merhamet tezinin fikir çilekeşi Reis Bey ve 

merhametin yaşayan neferi Kaatil, “…uğrunda kaybedildikçe, 

kazancının büyüklüğünü gösteren kaskatı bir gerçek” (Kısakürek, 

2017: 126) olan merhamet tezinden yeni bir cemiyetin doğması için 

“merhamet isteyenleri susturmaya giden” (Kısakürek, 2017: 152) 

meşakkatli bir yolun yolcularıdır.  
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SONUÇ 

Batı’nın sebep olduğu, kendisi ile beraber topyekûn dünyayı manevi 

bir buhrana gark ettiği yirminci yüzyılın açmazlarına çare arayan bir 

düşünür olan Necip Fazıl özel de Türk toplumu genelde ise tüm 

insanlık için ideal bir toplum tahayyül etmiş, bu toplumun hakikatini 

İslam’da ve düşlediği ferdi İslam peygamberi Hz. Muhammed’in 

şahsiyetinde görmüştür. Sultanu'ş Şuara (Şairler Sultanı) unvanına 

sahip bir şair olan Kısakürek fikirlerini, sözün şiirde bulduğu kuvvet 

iksiriyle işlemekle birlikte sözün kıymetini eylemle bulduğuna inanan 

bir dava adamı olarak piyes türünde de eserler vermiş, tiyatro sahnesi 

ile hayat sahnesini birleştirmiştir.    

Kısakürek, kendi yaşamının tezatlarından uyumu, iniş ve çıkışlarından 

dinginliği yakalama deneyimini Reis Bey’in şahsiyetinde yansıtarak 

bireyin “benlik” arayışından toplumun “kimlik” arayışına 

yönlendirebilmiş, merhamet teziyle Hakk’a teslim olabilmeyi bireyin 

ve toplumun ahlak hakikati olarak sunmuştur.  

İslam’ın en temel özelliği bütün insanlığın dini olmasıdır. Bu nedenle 

İslam’ın kaidelerinde ırk, dil, kültür vb. farklılıklar gözetilmeksizin 

bütün insanlık dikkate alınmıştır. İslam kendini dinler içinde bir din, 

fikir sistemleri içinde bir fikir olarak değil ezelden ebede insana dair 

olan yaratılış ve varoluş yasalarının bütünü şeklinde ortaya koyar. 

Âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından yine âlemlere rahmet olarak 

görevlendirilen peygamber aracılığıyla bütün insanlığa hitap eden 

İslam’ın, dünyevi fikir sistemlerinin büyük çoğunluğu ile çatışma 
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içinde olmadığı görülmektedir. İslam’ın bu evrensel vasfı 

Kısakürek’in ideal toplumun ahlak anlayışını İslam dininin değerler 

manzumesinin üstüne oturtmasının yegâne sebebidir. Kısakürek, 

merhamet dairesinde geliştirdiği ahlak görüşünü bugün bin bir türlü 

kötülük ve manevi bunalım ile cebelleşen insanlığın ortak çaresi 

olarak sunarken bir din taassubu veya ideolojik bir sübjektiflik içine 

düşmemenin gönül rahatlığı içindedir.   

Necip Fazıl’ın çalışmamıza konu olan “Reis Bey” adlı tiyatro 

eserinde, Batı’nın ahlak nazariyelerinde önemli isimlerden biri olan F. 

Nietzsche’nin üstinsan ve merhamet söylemine eleştirel yaklaştığı 

söylenebilir. Necip Fazıl’ın Reis Bey’i, üstinsan derisini İslam’ın 

ilkeleri ve tasavvufun değerleriyle değiştiren, merhametin 

gözyaşlarıyla yıkanıp aklanan ruhunu merhamet derisiyle kaplayan bir 

bedende tecelli etmiştir. Bu nedenle Necip Fazıl’ın Reis Bey’i için, 

Hıristiyan bir öz taşıması nedeniyle F. Nietzsche’nin insan tasavvuru 

ile birebir örtüştürülemeyeceği, aralarındaki rabıtada özsel birliklerden 

ziyade derin farklılıklar bulunduğu söylenebilir.  

Nietzsche, duyguları insanın biyofizyolojik yapısının uzanımları 

olarak değerlendirir. Dolayısıyla insan yaşamında duyguların çeşitli 

akisleri vardır. Ancak Nietzsche, birtakım olumsuz duyguların insanın 

özünü belirleyen güç istemini kırdığını, insanın içgüdüleri ve bedenin 

gerekliliği doğrultusunda yaşamasını engellediğini düşünür. Bu 

nedenle Nietzsche, insanlara kendilerini aşmayı istiyorlarsa sürü 

ahlakını temsil eden, çöküşe götüren merhamet, acıma, fedakârlık, 
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diğerkâmlık, vicdan gibi olumsuz duygulardan arınmayı salık verir. 

Çünkü bu duygular bilhassa merhamet insanı öldürür. 

Nietzsche, ideal insan tipi olan üstinsanın henüz gerçekleşmediğini 

çeşitli yazılarında belirtmiştir. Bu bağlamda Reis Bey’in 

Nietzsche’nin üstinsan tasavvuru ile bütünüyle örtüştüğünü söylemek 

mümkün değildir. Bununla birlikte Reis Bey’in kendi gelişimi için 

yalnızlığı seçmesi, çoğunluğun değerlerinden farklı kendine özgü bir 

değer sistemi oluşturması, acıma duygusundan uzak, vicdandan yüz 

çevirmiş, katı, cesur bir karaktere sahip olması, merhameti 

çoğunluğun ağzındaki iğrenç bir sakız olarak görmesi, merhameti 

insanları bağımlı kılan ve bu suretle öldüren bir duygu olarak 

değerlendirmesi gibi özellikleri dikkate alındığında üstinsanın 

vasıflarını taşıdığı söylenebilir. 

Merhamet kavramının ahlakla bir bağlantısı vardır. Kısakürek için 

merhamet, Allah’ın kendi rahmetinden insanların fıtratına yerleştirdiği 

bir duygudur. Bu duygu vasıtasıyla yapılan eylemler bencilce insanın 

kendisine yönelik eylemler olmayıp öncelikle diğer insanların acı, 

sıkıntı veya hatalarını duyumsayıp onları kurtaran böylece insanın 

kendi kurtuluşuna imkân sağlayan eylemlerdir. 

Kısakürek, Reis Bey’de kâinatta olup bitenlerin görünen yüzüne göre 

hüküm veren, aklın hudutlarında ahlaki değer sistemini tesis eden ham 

bir insanın yaşadığı vicdan azabı neticesinde yüce kudret karşısında 

aczini fark eden, görünenin ötesinde görünmeyen manaları kavrayan, 



 
160 EDEBİYAT ÇALIŞMALARINDA FARKLI PERSPEKTİFLER 

varoluşun sırrına eren olgun bir insana dönüşümünü göstermeye 

çalışmıştır. 

Reis Bey, ‘ben’ini bulma yolculuğunun ilk aşamasında Nietzsche’nin 

üstinsan ve merhamet anlayışına yakınken merhamet menzilinde 

konakladığı vakitten sonra Kısakürek’in olgun insan ve merhamet 

anlayışına yakınlaşmıştır. 

Kısakürek’te ahlakın gayesi Hakk’ı bulmaktır. Hakk’ı bulmak isteyen 

insanın çilesi ağırdır ve bulmak için önce kaybetmek gerekir. Reis 

Bey, masum bir genci idam ettirmeden önce kıymet verdiği, malik 

olduğu neyi varsa kaybettiği anda Hakk’ı bulan, düştüğü çukurdan 

mertebelerin en yükseğine ulaşan, kendi kurtuluş reçetesinden 

toplumun kurtuluşuna vesile olacak ahlak manifestosu yazan bir 

gözyaşı çetesi reisine dönüşmüştür. 
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