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Önsöz
Günümün belirli bir zamanını bana gelen mailleri
cevaplamaya

ayırıyorum.

Kişisel

sorunlarla

ilgili

olanların yanında birçok konuda bilgi isteyen mailler
alıyorum.

Bazı

mailleri

de

hemen

ilgililerine

yönlendiriyorum. Mümkün olan en kısa zamanda
cevaplamaya çalışsam da bazı zamanlar gelen mesajların
yoğunluğu karşısında süre uzuyor. Bana en çok sorulan
soru şu: “ Nasıl yazar olabilirim?”
İnanın gelen her 10 mailden biri bu soruyu
içeriyor. Güzel insan Aziz Nesin‘e atfedilen “Her 3
Türk’ten 5’i şairdir!” sözü gibi gerçekten yazmayı seven
bir milletiz. Birçok yazar arkadaşım bu durumdan
yakınıyor. Eline kalem alan kendini yazar zannediyor,
diye sitemlerde bulunuyor. Ama ben aynı görüşte
değilim. Zira yazmanın da insanlar için bir ihtiyaç
olduğuna inanıyorum. Kimi günlük yazarak, kimi
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ajandasına notlar alarak, kimi şiir yazarak bu ihtiyacı
gidermeye çalışır. Bunun kötü hiç bir yanı yok.
Ben yazmak isteği ile gelen herkese yardımcı
olmaya, onlara kendi bilgim ölçüsünde yoldaşlık
yapmaya

çalışıyorum.

İlişkide

olduğum

sitelerde,

dergilerde yazılarının çıkmalarını sağlıyorum. Sonrası
kendilerine kalmış. Ortalama bir tahminle 500’ün
üzerinde arkadaşın ilk yazılarını böyle yayınlamışızdır.
Şu an yurt dışında yaşamam sebebiyle edebiyat
dergilerini çok takip edemiyorum. Kimler yazmaya
devam ediyor ya da etmiyor bilmiyorum ama bir kişi bile
yazsa, dünyanın güzelliklerini paylaşsa, bundan daha
güzel ne olabilir.
Konuyu çok dağıtmadan hemen mevzumuza
gelelim.

İçinde

yazmak

duygusu

olan,

kalemle

kelimelerle arası iyi olan ve “Nasıl yazar olabilirim?”
diye soran arkadaşlarıma tavsiyelerimi bu kitapta
topladım. Ayrıca bazı yazarların hangi safhalardan
geçtikten sonra, hangi eserleri verdikten sonra ünlü
olduklarıyla

ilgili

yaşanmış

hikâyeleri

de

kitapta

bulmanız mümkün. Zira bir işi en iyi öğrenmenin
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yollarından biri de, o işi yapanların hayatlarından ve
yaptıklarından alınacak örneklerdir. Kitabı okuduktan
sonra nasıl yazar olunabileceği hakkında doyurucu
bilgiler

edineceğinizi

düşünüyorum.

“Yazarlık

yolculuğuna hoş geldiniz!” diyerek sizi kitabınızla baş
başa bırakıyorum.
Yazar olabilmek için neler yapmalı?
Her meslekte olduğu gibi yazarlığın da birtakım
gereklilikleri vardır. Bunları tek tek ele almadan önce
belirtmemiz gereken bir husus var: O da, eğer gerçekten
yazar olmak istiyorsanız, yazmaya karşı bir tutkunuz
olması gerek. Çünkü tutkusuz yapılan hiçbir iş kıvamına
gelmez, tadını vermez. Aşk derecesinde bir tutkunuz
olmalı yazar olmak için. Bunun yanında düşünmeye,
yorumlamaya, okumaya, tartışmaya, öğrenmeye açık
olmanız ve bunlara zaman ayırmanız gerekiyor. Yazarlık
yolculuğuna çıktığınızda göreceksiniz ki, yazmak; epey
emek ve sabır isteyen bir iştir. Birkaç sayfa yazdıktan
sonra sıkılıp, kâğıdı, kalemi bir kenara atıyor ve bir daha
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çalışmıyorsanız, işte o bahsettiğimiz “yazma tutkusu”
sizde henüz oluşmamış demektir.
Yazarlık uzun ve ince bir yoldur; emek ister, sabır
ister, bilgi ister ve yetenek geliştirmek ister. Bunun
yanında kendinizi gerçekten bir yazar gibi hissetmeniz ve
buna motive olarak kâğıtla, kalemle, klavyeyle ve tabii ki
kitaplarla dost olmanız gerekiyor.
Şimdi gelelim, yazar olmanın olmazsa olmaz
şartlarına:

1. OKUMALI
Yazar olmak için “yazmalı” demem gerekirdi
değil mi? Hayır önce okumalı. Yazarlık bir bardak
gibidir. Doldurmadan boşaltacağınız bir şey olmaz. Ne
kadar çok okursanız, o kadar çok yazmaya hazır hale
gelirsiniz. Yazar ayırt etmeyin ve herkesten bir şeyler
okumaya çalışın, iyi ve dikkatli bir okuyucu olun. Okuma
esnasında belirli notlar almak ve yazarların üsluplarını
anlamak

yazma

yeteneğinizin

sağlayacaktır.
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gelişmesine

katkı

Aslına bakacak olursak, hepimiz kitap okumanın
faydalarını biliriz. Ancak bazılarımız okur, bazılarımız
ise

okumaz.

Kitap

okumayanların

birçoğu

kitap

okumanın faydasını biliyor; ama bunu uygulamıyor.
Kitap okuma alışkanlığı niye kazanılamıyor? Bu sorunun
cevabı;

“Çocukluğunda

kitap

okumayan

kişiler,

çoğunlukla ilerleyen yıllarda da çok iyi bir kitap
okuyucusu

olamazlar.”

şeklindedir.

Çünkü

kitap

okuyanların belki de tamamı çocukluk döneminde kitap
ile haşır neşir olmuş kişilerdir. İyi bir okuma alışkanlığı,
çocukluk ve gençlik döneminde kazanılır.
Bilimsel çalışmalar insanın beyninin okumayla
korunduğunu gösteriyor. Okuma esnasında, beyin kan
akımı, beyin elektrik aktivitesi ve metabolizmasında
büyük artışlar görüldüğü belirtiliyor.
Kitap okumak, boş zamanı doldurmak için değil,
bizzat zaman ayrılarak yapılacak bir faaliyettir. Okuma
alışkanlığının bir yaşam biçimi haline dönüşmesi gerekir.
Gerçekten

okuyor

muyuz?

Yoksa

zamanımızı

televizyonun, bilgisayarın başında, cep telefonuyla
yaptığımız uzun uzun muhabbetlerle, arkadaşlarımızla
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gereğinden fazla bir araya gelerek ve sohbet ederek, çok
uyuyarak, hiçbir şey yapmayarak hoyratça harcıyor
muyuz? Televizyonda ilgimizi çeken-çekmeyen bir
programa saatlerce boş boş bakıyor muyuz? Bunun
yerine birkaç sayfa kitap okusak kendimize kim bilir
neler katarız. Okumanın zevki, okuduklarından bir şeyler
elde etmeye başlayınca daha belirgin oluyor. Okuyan
insanın, zamanını iyi değerlendirmeye çalışan insanın
boşa söyleyecek sözü, boşa geçirecek vakti yoktur.
Townsend şöyle diyor: “Her ne kadar çok okursanız o
kadar çok öğrenir ve güç kazanır, yaşamınızın denetimini
kendi ellerinize alırsınız.” Mac McMillian ise şöyle der:
“Beş yıl sonra bugüne göre iki konu dışında aynı
kalacaksın: Bu süre içinde tanıdığın insanlar ve
okuduğun kitaplar.”
ABD Ulusal Eğitim Gelişimini Değerlendirme
Dairesinin (National Assessment of Educational Progress
- NAEP) 1986 yılı araştırmalarına göre, çeşitli yaş
gruplarına ayrılmış öğrencilerin okuma kabiliyetlerinin
gelişiminde sürekli bir düşüş olduğu gözlemlendi. Ayrıca
Kitap Sanayi Çalışma Grubunun yaptığı anketlere göre,
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düzenli kitap okuyan 16–21 yaşları arasındaki gençlerde
1978 yılında % 75 düzeyinde olan kitap okuma oranı,
1983’te % 63’e düşmüş. Düzenli kitap okuma alışkanlığı
olan kişilerde bile bu düşüş gözlenirken, televizyonun
hâkim olduğu hayatlarda bu durum daha da kötü sonuçlar
ortaya çıkartıyor.
NAEP’in 1980–1984 yılları arasında yaptığı
araştırmalarda, günde ortalama 5–6 saat televizyon
izleyen çocukların okuma yeteneğinin, günde 2 saat
televizyon seyreden çocukların okuma yeteneğinden çok
daha düşük olduğu ortaya çıktı. Seyretme miktarının
başarıyı etkilediğini vurgulayan araştırmacılar, en güçlü
olumsuz

etkiye,

belirtiyorlar.
problemlerden

neden

televizyonun

olduğunu

Özellikle

okul

ve

aile

ile

kaçmak

için

televizyon

ilgili

seyreden

çocukların okuma oranında ve okul başarısında düşme
görülüyor.

Neuman

ve

Prowda’nın,

Connecticut

eyaletinde yaptığı araştırmalar, aşırı televizyon seyreden
çocukların kitap okumayı sevmediklerini ve düşük
kalitedeki materyallere meyilli olduklarını ortaya çıkardı.
Neuman, televizyon seyretmek yerine kitap okumayı
8

tercih eden çocukların yüksek kaliteli kitapları tercih
ettiklerini, hayatında televizyon etkili olan çocukların ise
düşük kaliteli, basit kitaplara yöneldiklerini belirtiyor.
Wall Street gazetesi köşe yazarlarından Marie
Winn,

televizyonun

sadece

çocukların

okuma

yeteneklerini değil, aynı zamanda yazma yeteneklerini de
etkilediğini ileri sürüyor: “Doğru okuma kabiliyeti
olmayan çocukların asla yazmayı öğrenmeyeceğini,
şüphesiz bütün eğitimciler bilir. Yazı, kitapla yapılmış bir
konuşmadır ve sadece kitapla konuşmayı, okuyarak
öğrenebilirsiniz.” Ayrıca Winn, televizyonun, çocuğun
tanımasına,

kelimeleri
hecelemesine,

anlamlarını

kelime

haznesinin

çözmesine,
ve

düşünme

kabiliyetinin gelişmesine engel olacağını belirtiyor. Kitap
okuyan bir çocuğun, okuduklarını kafasının içinde
resimlendirdiğini ve bunu yaparken hayal gücünü
kullandığını

belirten

Winn

“Televizyon

görüntüleri,

şunları

sembollerin

vurguluyor:
ifade

ettiği

anlamları çözmeyi bize bırakmıyor. Televizyon seyretme
sırasında,

zihin

sembolleri

yararlanılabilir hale getiremez.”
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deşifre

edemez

ve

Yine

ABD

Ulusal

Eğitim

Gelişimini

Değerlendirme Dairesinin yaptığı eğitim istatistiklerine
göre, son yıllarda öğrencilerin okuma ve yazmadaki
başarı oranlarının düştüğü belirtiliyor. 1998 raporlarına
göre, dördüncü ve sekizinci sınıfların % 16’sı, on ikinci
sınıfların

%

22’si

temel

yazma

becerilerini

öğrenememişler. Yine aynı rapora göre, dördüncü,
sekizinci ve on ikinci sınıfların ancak % 40’ı yeterli
okuma seviyesine ulaşabilmişler. Dördüncü sınıfların %
7’si, sekizinci sınıfların % 3’ü ve on ikinci sınıfların %
6’sı ancak okumada ileri seviyeye gelebilmişler.
Kitap

okuma,

insana,

uzun

süre

konu

değiştirmeden dikkatini toplama eğitimi kazandırırken,
televizyon

bunun

tam

Televizyon

seyrederken,

tersine
beyin

insanı

alıştırıyor.

faaliyetleri,

uyanık

bilincin belirtisi olan beta dalgalarını, düşük bilincin
belirtisi olan alfa dalgalarına çeviriyor. Gözler açıkken
normal olarak meydana gelmeyen belirli elektronik
dürtüler, televizyon seyrederken meydana geliyor. Bu
dürtüler gözü bir noktada uzun süre odaklıyor. Bu yan
etkiler, özellikle yeni okumayı öğrenen çocuklarda zararlı
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oluyor. Çünkü bu zararlı etkiler, okumanın gerektirdiği
özelliklerin tam tersini geliştiriyor. Böylece, uzun süreli
televizyon seyretme, kitap okumayı zorlaştırıyor.
Uzmanlar, okuyan bir beyinin algılama ve anlama
oranının, hiç kitap okumayan bir insana göre %60 daha
fazla olduğunu belirtiyorlar. Okuyan beyin, üreten
beyindir.
Okuyan kişiler, güzel bir Türkçeye, akıcı bir
konuşmaya

sahip

olurlar.

Hikmetli

ve

etkileyici

konuşarak, hitap ettikleri kişilerde etki uyandırırlar.
İnsanlarla ilişkileri güçlenir, daha sosyal bir karakter
kazanır, sorunları daha kolay çözerler. Çünkü kendilerini
daha iyi ifade edebilmektedirler. Kitap okumak, beynin
iki lobu arasında bağlantıyı kurar ve beyinin gelişimine
yüksek oranda katkı sağlar. Okuyan insanın düşüncesi ve
konuşması daha farklı ve etkilidir. Okuyan insan
düşüncelerini insanlara çok daha güzel bir şekilde ifade
eder. Sağlam iletişimler kurar. Kitap okumak, beyini
güçlendirmekle

birlikte,

anlama

ve

algılamayı

kuvvetlendirir. Böylece okul ve iş hayatında yüksek
oranda başarı sağlanmış olunur.
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Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü
öğrenen kişinin, kendine olan güveni artar. Düşünce ufku
gelişir, geniş bir görüş açısı elde eder, olayları inceleme
yeteneği kazanır.
İnsan beyninde, yirmi yaşından itibaren her gün,
elli bin civarında sinir hücresi ölür. Ancak bu hücrelerin
yerine yenileri gelmez. Vücudumuzun yenilenmeyen tek
hücresi sinir hücreleridir. Okumayan kişi, yirmili
yaşlardan

itibaren

sürekli

ölen

sinir

hücreleriyle

bunamaya (demans) doğru yol alır. Ancak düzenli olarak
okuyanlar, bu tehlikeden korunabilirler. Çünkü okumak,
beyin hücrelerini korur. Yapılan bilimsel çalışmalarda,
okumanın, beyindeki elektrik aktivitesini ve kan akışını
arttırdığı görülmüştür.
İnsan

hangi

organını

çalıştırırsa

o

azası

kuvvetlenir. Basketbol oynayanın boyu uzar, halter
kaldıranın pazıları gelişir. Kitap okuyanın da beyni
gelişir ve her şeyi daha çabuk kavrar. Kitap, zekâyı
kibarlaştırır. Japon bir eğitimci şöyle bir deney yapar:
Otuz öğrenciye bir ay boyunca matematik dersi
verdirir. Yapılan sınav sonunda bütün öğrenciler aynı
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seviyededir. Ardından öğrencileri ikiye ayırır. Bir gruba
kitap okuma, diğer gruba da spor yapma görevi verir. Bir
ay sonunda öğrencileri aynı sınıfta toplar, kimyadan ilk
defa gördükleri bir konuyu anlatır. Ders sonunda yapılan
sınavda, kitap okuyanların çoğunluğu, spor yapanlara
oranla daha başarılıdır.
Amerika’da bulunan ve bilimsel açıklamalarda
öncülük eden Emory Üniversitesi, kitap okumanın beyne
olan etkileriyle ilgili bir araştırma yapmış. Yapılan
araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.
Üniversitedeki araştırmaların yayınlandığı Brain
Connectivity isimli makaleye göre, okurun kurgusal bir
hikâyeye kendisini kaptırması, beyin fonksiyonlarının
işleyişinde beş güne kadar değişiklik yaratabiliyor.
Emory Üniversitesi’nde yapılan araştırmada bilim
insanları; teste katılanlardan, M.S. 79 yılında geçen ve
âşık olduğu kadını Vezüv Yanardağı’nın patlamasından
kurtarmaya çalışan bir adamı anlatan, 2003 yılında
yayınlanmış tarihi gerilim kitabı Pompei’yi okumalarını
istedi.
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Teste katılan 21 kişinin temel beyin fonksiyonları,
kitabın okunmasından önceki beş gün boyunca incelenip
kaydedildi ve sonrasında da her bir katılımcı, romanı
bölümler halinde okuyup dokuz gün içerisinde bitirdi.
Sonrasında yapılan fMRI taramaları sonucunda her
günün sonunda, beynin sol temporal lobunda aktivitenin
arttığı tespit edildi. Ayrıca katılımcıların duyusal
becerilerinde de artış olduğu görüldü.
Nörolog Gregory Berns, konuyla ilgili şu
açıklamayı

yaptı:

“Fiziksel

hissetme

ve

hareket

sistemlerinde gözlemlediğimiz nörolojik değişiklikler,
roman okumanın, sizi, bir anlamda başkarakterin
bedenine

aktarabileceğini

kendisini

mecazi

anlamda

gösterdi.
bir

İyi

okurların,

başkasının

yerine

koyabildiğini zaten biliyorduk. Şimdiyse bunun yanında
biyolojik

değişikliklerin

de

gerçekleştiğini

söyleyebiliriz.”
İşin bir ilginç yanı da fMRI sonuçları, beyinde
gerçekleşen değişikliklerin, kitabın bitirilmesinden beş
gün sonra bile belirgin halde olduğunu gösterdi.
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İnsan kelimelerle düşünür. Her kitap, insanın
dağarcığına onlarca kelime ekler. Geniş kelime dağarcığı,
insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini sağlar.
İnsanın zekâsını ölçen en net kıstas kelime hazinesidir.
Bir insanın kelime hazinesi ne kadar genişlerse, anlayışı
o kadar yükselecektir. Örneğin tarihle ilgili birkaç kitap
okuyan biri tarihi içerikli bir konuşma dinlediğinde konu
ile ilgili terimleri hemen kavrayacaktır.
Atalarımız “testinin içinde ne varsa dışarı o sızar”
demişler. Bu bakımdan bol bol okumalı ve bilgi
dağarcığımızla

birlikte

kalbimizi

ve

ruhumuzu

beslemeliyiz. “Okumadan yazılmaz mı?” diye soranlar da
olabilir.

biliyorsanız

Okuma-yazmayı

bir

şeyler

yazarsınız elbette. Ayrıca yazarlık yeteneğiniz doğuştan
da

gelebilir.

Bununla

birlikte

bu

yeteneğinizi

geliştirmeniz, özgün, orijinal, sıra dışı, ilgi çekici, akıcı,
duyguları coşturucu, bilgilendirici şeyler yazmak için bol
bol okumanız gerekiyor. Şöyle de düşünebilirsiniz: İyi
bir sporcu, antrenmanlara devam etmediğinde yeteneği
yavaş

yavaş

kaybolur.

Yazarlığın
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antrenmanı

da

okumaktır ve ardından bol bol yazmak, bıkmadan,
usanmadan…
2. ARAŞTIRMALI
İyi bir yazar iyi bir araştırmacıdır aynı zamanda.
Bir konuyu yazarken hafızasındaki bilgilerle yetinmez.
Her zaman değişik bilgilerle yazısını zenginleştirir. Yerli
yabancı bulabileceği tüm kaynaklardan yapılan bir
araştırmadan sonra yazılan yazı da tadından yenmez.
Araştırma en genel tanımıyla, birtakım olguların
ortaya çıkarılması için bilgilerin aranması ya da bu
amaçla yapılan her türlü sistemli çalışmayı içeren
inceleme olarak tanımlanır. UNESCO'nun tanımına göre
araştırma, insan, kültür, toplum bilgilerinin birikimini
artırmak ve bu bilgiyi yeni uygulamalar için kullanmak
için girişilen sistematik yaratıcı eylemleri kapsar. İyi bir
yazar, aynı zamanda iyi bir araştırmacıdır. Olayların
nedenini, niçinini, nasılını, var oluşunu, var oluşuna
neden olan etmenleri, özelliklerini, tarihteki yerini, ilgili
terimlerini, niceliğini ve niteliğini araştırır. Birçok yazar,
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kitabında geçen mekânları bizzat gidip ziyaret eder, onlar
hakkında tarihi ve güncel bilgileri edinir, bilenlerden
sorar, onlarla sohbet eder. Bu anlamda yazar, sadece
oturduğu yerden araştıran değil, aynı zamanda seyahat
eden, araştıran ve gözlemleyen kişidir.
Şiir ya da öykü yazıyorsanız mutlaka edebiyat
dergilerini takip etmeniz gerekiyor.. Kendinizden önce
yazılmış ve bugün yazılmakta olan metinleri ve yazarları
öğrenin.

Bir

öykü

yazarı

veya

şairin

kitabını

yayımlatabilmesi için kendisini dergilerde göstermesi
gerekir. Bu sayede yazarın yetkinliği sınanır, yazdıkları
gelişir ve üstelik adı duyulur.
Araştırmak, bilgi edinmek için yapılır. Burada üç
türlü araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Birincisi,
yazarların

hayatları,

geçtiği

safhalar,

çalışmaları,

başarıları, yenilgileri gibi bilgileri edinmek, ikincisi ise
eserleri, yöntemleri, kullandıkları teknikler ve bunların
kuyucular nezdindeki geri dönüşümleridir. Üçüncüsü ise
sizin yazmak istediğiniz kitapla ilgili yer, mekân, kişi ya
da olay bizzat takip etmeniz, gerektiğinde seyahat edip
gözlem yapmanızdır. Çünkü iyi bir yazar, aynı zamanda
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iyi

bir

gözlemcidir.

Olayları

hayal

dünyasında

canlandırıp kaleme döktüğü gibi, bazı olayları da bizzat
yerinde inceleyerek kurgusunu oluşturur.
Amaç bilgi edinmek olduğuna göre, “bilgi” denen
kavramı biraz daha açmamız gerekiyor. Sözlüklerde
bilgi;
1. Öğrenme, araştırma ya da gözlem yoluyla elde
edilen gerçek, malumat, vukuf; (bilişimde) kurallardan
yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam.
2. Genel olarak ve ilksezi durumunda zihnin
kavradığı temel düşünceler, malumat; insan usunun
kapsayabileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümüne verilen
ad, malumat.
3. Bilim; insan anlağının çalışması sonucu ortaya
çıkan düşünsel ürün, malumat, olarak tanımlanır.
İşlenmiş veri olarak bilgi; seçeneklere etkiyen
işlenmiş veri olmak üzere göz önünde tutulur.

Data

bazen formatlanır, filitrelenir ve özetlenir. Araştırmacılar
veriyi hipotezleri test etmek için toplarlar, böylece veri,
işlenmemiş ve analiz edilmemiş sayılara bağlıdır. Data,
analiz edildiğinden, bilim adamları verinin içerdiği bilgi
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hakkında

konuşurlar,

bilginin

yorumlanması

ise,

analizlerinden elde edilir.
Literatürlerde

bilginin

çevrimi

ise

şöyle

maddelenir:
• Bilgi doğar, bulunur ya da keşfedilir.
• Bilgi kaydedilir.
• Bilgi kullanılır, değerlendirilir.
• Bilgi geliştirilir.
• Bilgi aktarılır.
• Bilgi arşive kaldırılır.
Bilginin ne olduğu konusunda çok çeşitli görüşler
vardır. Bunlardan en yaygın ve kolay anlaşılır olanı ile
konuya başlayabiliriz. İnsan, duyu organları yoluyla
yaşadığı çevreyi ve evreni algılar. Bu algılamada “özne”
(suje) ve “nesne“ (obje) adı verilen iki temel unsur
vardır. Özne, bilen, yani insan; nesne ise bilinen, yani
varlıklardır. Bilgi, çoğu zaman bilen özne ile bilinen
nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan
ürün olarak tanımlanır. Bu tanımlamada geçen özne, aktif
bir tavır sergileyen insan; nesne ise öznenin yöneldiği
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pasif durumdaki varlıktır. Ayrıca bilgi aktı (bağ) da
algılama, düşünme, anlama, açıklama gibi faaliyetleri
ifade eder. Aktif bir tavır sergileyen insan bilinçli ve
amaçlı bir biçimde bir nesneye yönelir, onu kendisine
konu yapar. Özne ile öznenin yöneldiği bu nesne arasında
bilgi aktı ilişkisi kurulur ve bu ilişki sonucunda da bilgi
oluşur.
Rasyonalizm

akımında

bilgimizin

kaynağını

akıldadır. Bilgimizin kapsamını yani neyi bilip neyi
bilemeyeceğimizin
bilgimizin

sınırlarını

ölçütü

aklımızdır.

deney

ötesine

Akılcılar,

geçebileceğini

söyleyerek metafizik bilgiyi olanaklı yaparlar. Doğuştan
gelen bilgilerin varlığını kabul ederler. Bilgilerimizin
sınırlarını deneyicilerden daha geniş tutarlar.
İçkin idealizm akımının öncüsü George Berkeley
(1685-1753)’e göre: bildiğimiz her şey ide adını
verdiğimiz kendi zihinsel içeriklerimizdir. Bilgi, insanın
zihninden bağımsız bir gerçekliğin değil, insanın kendi
zihin

durum

içerikleri

ve

zihinsel

süreçleridir.

Bilgilerimizin tek kaynağı akıldır. Algılar da yalnızca
zihnimizde varolan idelerden ibarettir.
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Aşkın

idealizmin

öncülerinden

Immanuel

Kant(1724-1804)’a göre biz fenomenleri, yani nesnelerin
bize göründükleri şekillerini biliriz. Bunların dışında
kalan numen(kendinde şey) alanının bilgisine sahip
değiliz. Bilgi deneyle başlar, fakat deneyle bitmez.
Bilgilerimiz anlığımızın yapısı çerçevesinde oluşan
görüşlerle sınırlıdır. Zihnimizden bağımsız varolan
şeyleri zihnimiz bilme yapısına sahip değildir.
Emprisizm yani deneycilik akımına göre bilgi
tecrübedir. Bilginin sınırı duyuların sınırıdır. Duyularla
edindiğimiz deneyimler bilgidir. Duyularla edinilen
deneyler dışındaki bilgi gerçek varlık bilgisi değildir.
Metafizik ve doğuştan bilgi söz konusu değildir.
Nesnelerin

bizi

bellek ve duyularımızın dolaysız

izlenimlerinin ötesine götürebilen biricik bağlantı ya da
ilişkisi neden- etki ilişkisidir; çünkü ben üzerine bir
nesneden

bir

başkasına

doğru

bir

çıkarsamayı

dayandırabileceğimiz biricik ilişkidir. Neden ve etki
düşüncesi, bize tüm geçmiş durumlarda şu ya da bu tikel
nesnelerin değişmez olarak birbirleri ile bağlantılı
olduklarını bildiren deneyimden türer.
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Sezgicilik

(entüisyonizm)

akımına

göre;

bilgilerimizin sınırlarını sezgilerimiz belirler. Akılcılar
gibi bilginin sınırlarını geniş alana yayan sezgiciler de
metafiziği ve doğuştan bilgileri kabul ederler. Akıldan
daha geniş sınırlar çizen sezgiciler bilgilerimizin
sınırlarını öznel sezgilere veya aşkın varlığın sezgisel
bilgisine kadar vardırırlar. Duyumcu görüşün aksine,
gerçek bilginin sezgi dedikleri maddeyi aşan soyut
edimlerle oluşacağını söyler.
Pozitivizm (olguculuk) akımına göre, bilginin
sınırları

duygusal

olanın

ötesindeki

bir

dünyayı

kapsayamaz çünkü bilgilerimiz deney verileri ve bu
verilerin akıl yürütme yollarıyla çıkartılan yeni bilgilerle
sınırlıdır. Bilgilerimizin sınırlarını bilimler belirler.
Bilimsel bilgilerin dışındaki bilgilerin doğruluğu ve
değeri her zaman tartışılabilir. Duyu, algı, deney ve bilim
verilerine indirgenen bilginin sınırları da bu ölçütler
doğrultusunda çizilmiştir.
Pragmatizm (faydacılık) akımına göre bilginin
niteliğini, işlevi ve sonuçları belirler. Bilginin sınırları
verdiği yarara bağlıdır Doğru bilginin kaynağı verdiği
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yarardır. Doğru bilgi, işe yaradığı ölçüde aranan ve
istenen bir etkinliktir.
Duyumculuk (sensualizm) akımına göre, bütün
zihin hallerinin, tüm bilinç içeriklerinin, birleşim ya da
çağrışım yoluyla duyumdan türediği, dünya ile ilgili
bütün

önermelerin

hiçbir

anlam

kaybı

olmadan

duyumlarla ilgili önermelere indirgenebileceği kabul
edilir. Duyumculukta insan dış dünyayla olan bilgi
ilişkisi, yalnızca uyaranın alınması ve uyaranlara
duyularla verilen yanıtlardan oluşur. Bilgi dışardan gelen
şeylerin edilgin bir şekilde alınmasından ibarettir. Her
türlü zihinsel faaliyet önem bakımından ikinci plana atılır
ve yalnızca duyumları düzenleme aracı olur. Düşünmek
de bir duyum çeşididir.
Gündelik bilgi, sadece duyu organları aracılığıyla
dış

dünyanın

açıklanma

biçimidir.

Bu

bilginin

oluşumunda denemelerin, tecrübelerin ve gözlemlerin
etkisi

büyüktür.

Belirli

bir

yönteme

dayanılarak

kazanılmış bir bilgi değildir, genel geçerliliği de yoktur.
Örnek: birkaç yeşil elmanın ekşi olduğunu görünce;
"elmalar ekşidir" genellemesine ulaşılabilir.
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Gündelik bilgi subjektiftir ve sonuçları kesin
değildir. Nedensellik ilkesine dayanmaz.
Teknik

bilgi,

insanın

temel

ihtiyaçlarını

karşılamak ve günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla
araç gereç yapımı ile ilgili bilgidir. Teknik bilginin bilgi
aktı yarardır. Teknik bilginin iki türü vardır: Gündelik
bilgiye

dayalı

yaşantısındaki

teknik

bilgi:

tecrübelere

İnsanın

dayanarak

gündelik

araç

gereç

yapmasıdır. Bilimsel bilgiye dayalı teknik bilgi ise
bilimsel verilerden yararlanarak araç gereç yapılması ve
insan hayatının kolaylaştırılması ile ilgili bilgidir.
Mühendislik ve tıp bu alana girerler.
Sanat bilgisinin kavrama gücü, bilimden ve
felsefeden farklıdır, akla dayanmaz. Duyguya, coşkuya
ve sezgiye dayanır. Sanat bilgisi; sanatçı ile onun
yöneldiği nesne arasındaki ilgiden doğan bir bilgidir.
Sanatı diğer bilgi türlerinden ayıran en önemli özelliği
sanatçının kullandığı ifade aracının farklı olmasıdır.
Diğer bilgi türleri, ifade için kelime ve terimler kullanır.
Buna karşı sanatçı; sesi, rengi ve maddenin çeşitli
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şekillerini de kullanır. Yöneldiği nesneyi özne olarak
ifade eder.
Dini bilgi, Tanrı'nın insanlara peygamberler
aracılığıyla, vahiy yoluyla doğru olan yaşam tarzını
bildirmesi şeklindeki bilgidir. Kutsal olanla bunun
karşısındaki insanın konumunu ifade eder. Dinsel bilgiye
kesin iman ile inanılır, eleştirisi yapılamaz.
Bilimsel bilgi, bilimsel yöntem ve akıl yürütme
yoluyla varlıklar hakkında elde edilen bilgidir. Bilimsel
bilgi nedensellik ilkesini kullanarak olgular üzerinde
hipotezler üretir ve bunları deneyle sınar. Deneysel
testleri geçen hipotezler bilimsel bilgi dağarcığına katılır.
Felsefi

anlamda

bilgi,

Platon'un

Theatetus

diyalogundan beri gerekçelendirilmiş doğru inanç olarak
tanımlanır. Bilgi, doğru ya da yanlış olma olasılığı olan
sanıdan farklıdır. Bilgi, doğruluğu yönünde yeterli
gerekçelere sahip olunan inanç veya iddiadır.

3. NOT ALMALI
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İyi yazar kalemi ve defteri yanından ayırmaz. Her
zaman aklına gelenleri not alır. Hatta uykudan uyanınca
rüyasında hatırladıklarını not alır. Kalemi yoksa telefona
not alır. Olmadı telefonuna sesini kaydeder. Yani illaki
notunu olur. Bu notları da yazarken zamanı geldiğinde
bir güzel kullanır.
Dinlemek, düşünmek, okumak ve tüm bunların
özetini ilgili not etmek oldukça faydalıdır. Bunun için not
defteri bulundurulmalı ve çok yazmak yerine konunun
özünü düzgün bir şekilde yazma alışkanlığı kazanmalıdır;
önemli notların altı çizilmelidir. Not tutmak, öğrenmenin
en büyük düşmanı olan unutmayı önlemektedir.
Okuduklarımızın

%10’unu,

duyduklarımızın

%20’sini, gördüklerimizin %30’unu, hem görüp hem
duyduklarımızın % 50’ sini, söylediklerimizin % 80’ini,
söylediklerimizin

davranışlarımızla

ifade

ettiğimiz

kısmının %90’ını hatırlarız. O halde okuyun, yazın,
yüksek sesle tekrarlayın.
% 100 öğrendiğimiz bir şeyin 20 dakika içersinde
yarısını, 60 dakika içerisinde %70’ini, gün sonunda da
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%80’ini unuturuz. Bunu önlemek için not tutun ve tekrar
edin.
Öğrendiklerimizi uykuda daha yavaş, uyanıkken
daha hızlı unuturuz. Öğrenme üzerinde bozucu en az
etkiyi yapan etkinlik “uyku”dur. Eğer bir şeyi kalıcı
olarak öğrenmek istiyorsanız, uyumaya gitmeden önce
küçük bir tekrar yapmanızda büyük bir yarar vardır.
Sinir sistemimiz dakikada 200-250 kelimelik
konuşma hızını anlama kapasitesine sahiptir. Normal bir
konuşmanın hızı ise 40-70 kelime arasındadır. Kalan 150
kelimelik boşluk not tutma şeklinde doldurularak, sinir
sisteminden en üst düzeyde yararlanılmış olur.
Not almak, sadece okuduklarımızdan değil, aynı
zamanda katıldığımız çeşitli seminer, konferans, söyleşi
türü faaliyetlerde de önem taşır. Bu tür faaliyetlerde iyi
birer dinleyici olmamız gerekiyor. Dinleme bir beceridir.
Ve bu beceri birtakım ilke ve yöntemlerle çok daha etkili
bir şekilde kullanılabilir. İnsan iletişiminin yaklaşık
%90’ı sözel olarak yapılmaktadır. Bu iletişimin ancak
yarısı kısa bir süre sonra hatırlanabilir. Aradan daha fazla
zaman geçtiğinde ise %20-25’ini bile zor hatırlarız.
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Bütün bu nedenlerden dolayı etkili dinleme ilke ve
yöntemlerini öğrenmek ve bunları uygulamak daha da
önem

kazanmaktadır.

Etkili

dinleme,

söylenilenleri

duymak

değil,

söylenenleri

önemli

bulmak,

değerlendirmektir.

Not

aynı

tutulurken

sadece

zamanda
kavramak
dikkat

bu
ve

edilmesi

gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öncelikle not
tutulan kâğıt konusunda cömert olmamız gerekir. İleride
okuduğumuz zaman anlayabileceğimiz şekilde, boşluklar
bırakılarak not tutmamızda yarar vardır. Hiçbir zaman
küçük bir kâğıda sıkışık bir şekilde not tutulmamalıdır.
Hatta not tutmak için bir defter olursa daha düzenli not
tutulur ve de sayfanın altında, üstünde, yan taraflarında
boşluk bırakılırsa buralara eksik kalan bilgileri daha
sonra yazabiliriz. Dinleme ile not tutma arasında bir
denge oluşturmak gerekir. Tüm dikkati dinlemeye
ayırırsak, verimli bir şekilde not tutamayız. Aynı şekilde
çok ayrıntılı not almaya kalkışırsak bu sefer de
anlatılanları anlamamız güçleşir ve bu da dinlemeyi
olumsuz etkiler. Dolayısıyla dinleme ve not tutma
arasındaki dengeyi çok iyi ayarlamamız gerekir. Not
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tutarken ana fikirleri, önemli noktaları not etmek çok
önemlidir. Not alırken seçici olmakta yarar vardır.
Önemli noktaları belirlerken konuşmacı bize çeşitli
ipuçları verir. “Burası önemli”, “Burada esas olan...” ,
“Dikkat ederseniz...” vb. ipuçlarıyla bu bölümlerin
önemini vurgular. Bu bölümler mutlaka not alınmalı ve
önemli olduğunu belirtmek için de yanına bir işaret
konmalı ya da altı çizilmelidir.
Not tutarken zamandan tasarruf etmek ve geri
kalmamak için, öğrenci kendi anlayabileceği şekilde
çeşitli kısaltmalar kullanmalıdır. Bu kısaltmalardan
bazılarına örnek verirsek:
- ve: &
- gibi: .
- örneğin: ör.
- sonuç olarak: son. ol.
- kadar: =
- matematik: mat
- yüzyıl: yy
- birbirine: 11
- buna ek olarak: +
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- açısından: ?
Not tutarken kendi cümlelerinizle not alın. Bu
şekilde hem anlatılanları özetleme imkânı bulusunuz,
hem de anladığınız biçimde not alma imkânı bulursunuz.
Bazı durumlarda anlatılanların aynı şekilde not alınması
gerekebilir. Ya da tahtada yazılanları aynı şekilde
kaydetmek gerekebilir. Bu durumda anlatılanlar ya da
yazılanlar aynı şekilde not alınmalıdır.
Not almakla; unutkanlık sonucu doğabilecek
olumsuz sonuçlar engellenmiş olur. Dikkat edilmesi
gereken en önemli noktalardan biri de tutulan notların
mutlaka temize geçirilmesidir. Tutulan notları temize
geçirirken bir kez daha tekrar etmiş olursunuz ve bu da
unutmanızı engeller.
İyi bir dinleyici olmanın temel kuralı iyi not
tutmak, iyi not tutmanın yolu da iyi bir dinleyici
olmaktır. Bu anlamda iyi not tutmak ve iyi bir dinleyici
olmak birbirleriyle bağlantılı Teorikte anlatılan bu
hususlar, pratikte uygulandığında kişiye birçok yararlar
sağlar. Çok ufakmış gibi görünen ayrıntılar ileride büyük
farklar yaratacaktır. Bunu sizler de yaşayıp görebilirsiniz.
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Özetle not tutarken;
 Anlatılanlar,
çıktığı

konuşmacının

gibi

değil,

ağzından

anlaşıldığı

gibi

yazılmalıdır.
 Konuşmacının anlattığı konunun ana fikri
ve

anlamları

kavranıncaya

kadar

yazmakla

değil;

beklenilmelidir.
 Zamanın

çoğu

dinlemekle, fikirleri kavramaya çalışmakla
geçmelidir.
 Konu; grafik, şekil, istatistik vb. bilgilere
dayalı olarak anlatılıyorsa notlar arasına
bunlar da alınmalıdır.
 Önemli

fikir

ve

paragrafların

aynen

yazılmasında fayda vardır.
 Yazıların düzgün ve okunaklı olmasına
önem verilmelidir.

Edison gibi not tutmak
Thomas Edison, muhtemelen tarihin en çok not
tutan bilim adamlarından biriydi. Ömrü boyunca 5
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milyon sayfadan fazla not tutmuştu. Önemli çalışmaları,
izleyeceği adımlar, hemen hemen aklından geçen her şey
bu notlarda yazıyordu. Peki, onun gibi not tutmak ne
işimize yarayabilir? Kendi ismiyle 1000’den fazla patenti
bulunduğunu düşünürsek, acaba “Düzenli not tutmak
insanı başarıya ulaştırabilir” diyebilir miyiz?
Çalışmanızdaki bütün önemli ilerlemeleri bir yere
not edin. Böylece başarısız bir hareketinizi tekrar
etmekten

veya

aynı

deneyleri

tekrar

etmekten

kurtulabilirsiniz. Edison’un bu yöntem, bir dönem
yanında çalışan başka bir bilgin Nikola Tesla tarafından
“deneysel ağ” olarak adlandırılmıştı. Edison gibi sıkı
çalışan ve çok sık yeni yöntemler deneyen birisi için
sistemli çalışmanın önemli olduğu bir gerçek.
İleriye bakın
Edison’un listesi sadece yaptıklarını içermiyordu.
Yapacağı görüşmeler, yapılacaklar listesi, bağlantılar,
bundan sonra neler yapacağına dair bilgiler de notlarında
yer alıyordu.
Geriye bakın
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Geriye dönüp yaptıklarını kontrol edebilme
imkânı, birçok yönden işimize yarar. Örneğin Edison,
kendisine açılan davalarda ve kendisinin açtığı davalarda,
tuttuğu notları delil olarak sunmuş ve başarılı olmuştu.
Rakipleri, genelde kayıt tutma konusunda kendisiyle
yarışamadıklarından,

yasal

çatışma

durumlarında

Edison’a yeniliyorlardı. Söylediği, anlattığı şeyleri
kolaylıkla bulabiliyor, gösterebiliyordu. Not tutarak, bu
bilgiler için hafızasına güvenmekten kurtulmuştu.
Aranabilir bir dosyalama sistemi kurun
5 milyon sayfa nottan bahsettiğimiz zaman, ilk
aklımıza gelen şey, arama konusu olmalı. Gerçekten bu
boyutta

bir

arşivi

gruplandıramazsanız,

fonksiyonel
asla

altından

bir

şekilde

kalkamazsınız.

Üstelik tuttuğunuz notlar da bir işinize yaramaz. Edison,
notları zamana veya içerdiği bilgiye göre farklı şekillerde
dosyalıyordu. Bu şekilde istediği bilgilere kısa zamanda
ulaşabiliyordu. Tabii ki o zaman bilgisayar sistemleri
yoktu. Bu yüzden kısa zaman sözcüğünü, bulunduğu
tarihe göre anlamak gerekiyor. Bugün ARA tuşuna
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basarak istediğimiz veriyi bulmak, tabii ki çok daha hızlı
olacaktır.
Kim, ne, nerede, ne zaman, ne kadar?
Edison,

finansal

bilgilerini

bu

şekilde

depoluyordu. Kendisine gelenlerle, kendi göndereceği
mektuplar da bu bilgiler ışığında kategorize ediliyordu.
Nasıl ve niçin?
Elbette Edison, nasıl ve niçin sorularına detaylı
cevaplar

vermek

zorundaydı.

Yaptığı

iş

gereği,

ürünlerinin patentlerini alabilmesi için ürünün nasıl
çalıştığını ve neyin niçin yapıldığını detaylı biçimde
anlatması gerekiyordu. Daha önce de söylediğimiz gibi,
tuttuğu

notlar

sayesinde

patentlerini

rakiplerine

kaptırmıyordu. Edison’un bu buluş ve detaylı kayıt
sistemi, daha sonra modern endüstriyel araştırma
enstitülerinin temelini oluşturdu.
Hafıza yardımı
Edison’un çok kuvvetli bir hafızası vardı. Pek çok
konuda bilgisi vardı ve kendisine söylenenleri ve
söylediklerini kolay kolay unutmuyordu. Bu durumun,
not tutmasına bağlı olduğu söylenir. Yazması gereken her
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şeyi not ettiğinden, her şeyi hatırlamak zorunda olduğunu
hissetmiyordu. Garip bir şey gibi gelebilir ama, not
tutması,

hafızasını

kuvvetlendirmişti.

Hatırlaması

gereken her şeyin bir yerde not edilmiş olduğunu
bilmesinin verdiği güven ve hafıza dinginliğiyle,
hafızasını

pek

çok

insandan

çok

daha

verimli

kullanabiliyordu.
Peki Edison’un bu sistemini günümüze nasıl
entegre edebiliriz? Bir kere artık tablet kalemlerimiz var.
Elimizi mürekkebe değdirmeden not tutabiliyoruz.
Edison’un notlarının bile internete atıldığını düşünecek
olursak, kâğıda elimizi sürmeden not tutmanın ileriye
dönük olarak çok daha faydalı olacağını anlayabiliriz.
Kuracağınız

sistem

Edison’un

sistemiyle

yarışabilir mi? Edison’un sistemi her şeyden önce
genişleyebilir şekilde tasarlanmıştı. Sizinki öyle mi?
Tuttuğunuz notların ne kadarı ortak kategorilere giriyor?
Edison

verilerini

çalışmalarının

tamamen

başarısını

kaydetti

arttırdı.

Sizin

ve

bu

da

sisteminiz

çalışmalarını verimli hale getirebilir mi? Kurduğunuz
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sistem, çalışma alanınızı değiştirdiğinizde yeni işinize
uyum sağlayabilir mi?
Edison, yaşadığımız şeylerin yazmaya değer
olduğunu düşünüyordu. Edebiyattan, sanattan, süsten
uzak notlar; ağdadan, şatafattan uzak kelimeler…
4. GÖZLEMLEMELİ
İyi bir yazar, gözünü dört açandır aynı zamanda.
Bakmakla görmek arasında farkı anlamış bir şekilde
dünyadaki her canlıyı, her olayı, her hissi görür.
İnsanların bakışlarından hikâyeler yakalar. Kuşların,
çiçeklerin, yıldızların söylediği her şeyi belleğine
kaydeder.
Gözlemlemek; “bir nesneyi, olayı veya bir
gerçeği, niteliklerinin bilinmesi amacıyla, dikkatli ve
planlı olarak ele alınıp incelemek, müşahede etmek”
şeklinde tarif edilir. İnsanları gözlemlemek güzeldir ama
bunu yaparken kişileri rahatsız etmemelidir. Çevremize
ve insanlara ilişkin gözlemler yaparken zor olsa da,
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tarafsız ve rahatsızlık vermeyen bir referans noktası
olabilmeyi başarmalıyız. Gözlemi yaparken gerekçeniz
ne olursa olsun; yanlış, sığ, kaba veya saygısız olarak
anlaşılma riskini taşıdığınızı unutmamalısınız. Gözlemci
olan, akıl ve ruh gözünüz olmalıdır.
Peki, neler gözlemleyebilirsiniz? Yaşadığımız
çevre, bunun için bizlere oldukça zengin bir çeşit sunar.
Örneğin, deniz, dalgalar, kuşlar, vapurlar, gemiler iyi bir
gözlem

malzemesidir.

Veyahut

evli

bir

çift

ve

çocuklarını, bir taraftan dondurma yalayıp diğer taraftan
şen şakrak yürürken gözlemleyebilirsiniz. El ele tutuşup
sessiz sakin yürüyen sevgililer; arabasında 1-2 yaşlarında
şirin bir bebek ve ailesi, yaşlı bir çift ve torunları ve daha
nicesi iyi birer gözlem malzemesidir.
Hayatı yaşarken karşımızda bir sürü olay cereyan
eder. Paulo Coelho’nun “Simyacı” kitabında bir hikâye
vardır. Gezgin; muazzam hazinelerle dolu bir saraya
gelir. Eline yağla dolu bir kaşık verilir. Bütün sarayı
gezmesi ama bu yağı dökememesi gerekmektedir. Yağa
odaklanmaktan saraya bakamaz bile. Bütün bunlar
gözlemci olamama durumlarıdır.
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MIT

(Massachusetts

Technology)araştırmacılarına

Institute

göre,

beynimiz

of
bir

görüntüyü sadece 13 milisaniyede anlamlandırabiliyor.
Diğer bir deyişle gördüklerimizi anlamlandırabilmek için
belirli konseptler arıyoruz ve bunu ışık hızında
yapıyoruz.
Bazı insanlar bu doğal yetiyi gerçek bir yeteneğe
dönüştürebiliyorlar. Adli psikoloji profesörü ve PHD’li
yazar Katherine Ramsland, Ocak 2014’de Psychology
Today’de yer alan makalesinde bu kişilere “Süper
Gözlemciler” adını verdi. Süper gözlemciler bir takım
özel egzersizlerle ve rutinlerle ortalama bir insandan daha
fazlasını görebilen insanlar. Ramsland, bu egzersizleri ve
rutinleri

süper

gözlemcilerin

5

alışkanlığı

olarak

yazısında listeliyor. Bunu yaparken dünyanın en ünlü
dedektifi Sherlock Holmes’un yaratıcısı Sir Arthur
Conan Doyle’a ve ona ilham kaynağı olmuş mentörü,
Doktor Joseph Bell’e de atıfta bulunuyor.
Joseph Bell 19. yüzyılda yaşamış İskoç bir
cerrahtı. Edinburgh Üniversitesi’nde eğitmenlik yaparken
Sir Arthur Conan Doyle ile tanıştı ve onun hocası oldu.
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Bell’in muhteşem gözlem ve tümdengelim yetenekleri
vardı ve bu yetenekler tanı koyma konusunda ona çok
yardımcı oluyordu. Sir Arthur Conan Doyle ise hocasına
duyduğu derin hayranlıkla ve aldığı ilhamla ünlü
Sherlock Holmes karakterini yarattı
Ramsland’a göre Dr. Joseph Bell gibi yüksek
gözlem yeteneği olan gerçek insanları ya da Sherlock
Holmes gibi kurgusal karakterleri, psişik güçleri olan
medyumlar gibi düşünmemeliyiz. Bu, insanüstü bir
yetenek değil. Bu insanların elde ettiği yüksek gözlem
avantajı

kendilerini

sürekli

olarak

bu

doğrultuda

eğitmelerinden ileri geliyor. Bunun sonucunda da sıradan
insanların gözlemlerinden çok daha sofistike ve tutarlı
gözlemler yapabiliyorlar.
Katherine Ramsland’ın listesine dönecek olursak;
iyi bir gözlemci olmak için:
1. Gözlem yapılan konuyla ilgili elinizdeki
detaylara bütünüyle hâkim olun.
Örneklemek gerekirse, Bell daha tanışmadığı
hastalarında pek çok ipucu ve detay görebiliyordu. O
kişinin mesleği, ev hayatı, aktiviteleri, genel sağlık
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durumu gibi. Bunu yapabiliyordu çünkü daha önce
meslekler, yara izleri, kıyafetler, duruş, hastalıklar ve
aksanlar (diyalektler) gibi spesifik detaylarla ilgili
kendini defalarca denemiş ve belirli kalıpları öğrenmişti.
2. Bilginin uygulamaları için tetikte olun ve
bunları test edin.
Çalışmalara göre, yeni nesil doktorlar gözlemsel
yetilerini eskiye oranla daha az kullanıyor ve daha az
geliştiriyor. Bunun yerine laboratuar testleri ve radyoloji
gibi daha kesin yöntemlerle çalışıyorlar ve dolayısıyla
klinik gözlem yetenekleri köreliyor.
Harvard Tıp Fakültesi’nde profesör olan Dr. Joel
Katz, gözlem yetenekleri konusunda kafa yormadan önce
kendi özgeçmişiyle ilgili düşündü. Dâhiliye Uzmanı
olmadan önce Dr. Joel Katz bir grafik tasarımcıydı. Katz,
sanat yorumculuğunun da tıpkı tıp mesleğindeki gibi
doğası gereği belirsiz olduğunu ve gözlemciyi eksik veri
ile karar alma durumuna zorladığını biliyordu. Sanat ve
tıptaki bu benzerliği fark ettiğinde bu iki disiplini
birbirine bağladı ve aslında bu da biri bir sonraki
alışkanlığa götürüyor.
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3. Çeşitli yetenekleri ve farklı arka planları
bütünleştiren çalışmalar yapın.
Katz, sanat yorumculuğu ve tıp arasındaki
benzerlikten yola çıkarak eşsiz bir fikir geliştirdi. Hem
sanat hem de tıp dünyasından çeşitli meslektaşlarını
yardıma çağırdı ve bir deney yürüttü. Deneyin amacı
sanat eserlerini gözlemlemenin ve yorumlamanın tıpta
muayene, teşhis ve tanı yeteneklerini güçlendirip
güçlendirmeyeceğini görmekti. Bu önseziyi test etmek
için, Katz ve meslektaşları 10 haftalık bir kurs tasarladı
ve bazı öğrencilerini bu kursa davet etti. Deneyde 24
öğrenci deney grubunu, 32 öğrenci kontrol grubunu
oluşturdu.

Kontrol grubu normal müfredata devam

ederken, deney grubu her hafta Boston Güzel Sanatlar
Müzesi’ni ziyaret ederek sanat eserlerinin gözlemlenmesi
etkinliklerine
yorumculuğunun

katıldı.
tıbbi

Bu
teşhisle

egzersizler,
olan

sanat

bağlantısının

açıklandığı teorik derslerle de desteklendi. Öğrenciler
müzenin içinde gezinerek Gauguin, Picasso, Pollock,
Monet ve Munch gibi sanatçıların resim ve heykellerini
gözlemlediler. Antik yerli sanatçıları gözlemlerken
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‘biçimin sanat eserinde yarattığı etki’ üzerine kafa
yordular; ve aynı metodu solunum rahatsızlığı olan
hastalarına uyarladılar. Solunum rahatsızlıklarında mide
nasıl hareket

ediyor?

Ses nasıl

yaratılıyor ve

yansıtılıyor? Duruşa ve kaslara ne oluyor?
4. Uygulamalarda yaratıcı ve esnek olun; yeni
bakış açıları kazanın.
Kursun sonunda katılımcılar görsel yetenek
sınavına tabi tutuldular ve sonuçlar kontrol grubuyla
kıyaslandı. Sanat müzesindeki etkinlikleri tamamlayan
öğrenciler diğerlerine göre çok daha fazla gözlem
yapıyordu. Ortalama olarak görüntü başına 5.41 daha
fazla gözlem yapabiliyorlardı ve gözlemlerinde daha üst
düzey bir açıklayıcılık vardı. Özetle, bu öğrenciler
normal

müfredata

devam

eden

kontrol

grubu

öğrencilerinden çok daha iyi ve hassas gözlemler
yapabiliyordu. Ayrıca eleştirel düşünme yeteneklerinde
de artışlar vardı. Sanatsal yorumculuk, öğrencilerin tıpta
bilinen yorumların ötesine geçmelerine ve vakalara farklı
açılardan bakmalarına yardımcı olmuştu.
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5.

Gözlemsel

yeteneklerin

gelişmesi

için

elinizdeki bütün fırsatları değerlendirin.
Son madde aslında şimdiye kadar yazılanların
özeti niteliğinde... Dikkat ve bağlantı kurma yeteneği
insanüstü bir yetenek değil ve hepimizin içinde var olan,
keskinleştirilebilen, doğal bir yeti… Eleştirel düşünmek
ve daha sofistike çıkarımlar yapabilmek içinse en
önemlisi, elimize geçen her fırsatı değerlendirmek. Bu
kapsamda etrafımızdaki her türlü olay ve durum aslında
potansiyel birer inceleme fırsatı. Bu fırsatları kullanarak
bu yetimizi daha ileri taşıyabilir, daha doğru tahminlerde
bulunabilir ve bu tahminlerle etrafımızda olan bitenleri
çok daha iyi yorumlayabiliriz. (Psychology Today)
5. DİNLEMELİ
Bir yazarın en büyük zenginliği başka insanların
hikâyeleridir. O hikâyelerden şiirler yazılır, romanlar
yazılır, kelimelerle can verilir. Özellikle çocukların ve
yaşlıların dünyaları büyülüdür. Onları dinleme fırsatı
olduğunda hemen dinleme moduna geçilmeli ve “of the
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record”

yapıyormuş

görünümünde

zihne

her

şey

kaydedilmelidir.
Dinleme; iletişimin en temel alanlarından biridir.
Empatik iletişimin gerçekleşmesinde dinleme en önemli
unsurdur. Karşımızdaki kişiyi işitmek yeterli olmaz.
Onun söylediklerini anlamak, düşünmek, etkin bir
dinleyici olmak gerekir. Hiç kuşkusuz dinleme edinimini
sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek kolay değildir.
Günlük hayatımızın koşuşturması ve yorgunluğu içinde
sürekli bir şeyleri dinlemek zorunda kalırız.
Dinlemenin sözlük anlamı; işitmek için kulak
verme işlemidir. DeVito dinlemeyi; ”iletişimde algılama,
anımsama,

değerlendirme

ve

yanıtlamanın

aktif

sürecidir” şeklinde tanımlamaktadır. Myres ve Myres’e
göre ise, dinleme kişiler arası iletişimi gerçekten etkili
kılan ve bu iletişime dahil olanları ödüllendiren, karşılıklı
etkileşime dayanan bir süreç ve yetenektir. Gordon’a
göre, iletişim becerilerinden birisi olarak kabul edilen
dinleme davranışı, karşıdaki kişiye kabul edildiğini
gösteren temel bir davranıştır. Reardon’un belirtiği gibi
dinleme, iletişimin yeterliliğini artırmakta ve iletişimin
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başkalarının ihtiyaçlarına göre yönlendirilebilmesini
sağlamaktadır.
Etkin dinleme; konuşan kişinin anlatmak istediği
duygularını ve bunun içeriğini ona geri iletme yöntemi
olarak tanımlamaktadır. Etkin dinleme; konuşan kişiye,
anlatmak istediğini içerik ve duygu boyutları ile geri
göndermektedir. Etkin dinleme, yalnızca konuşan kişinin
kelimelerine tekrarlama anlamına gelmemekte, daha çok
konuşan kişinin mesajının sözel ve sözel olmayan, içerik
ve duyguları ile bütüne anlam katma yöntemidir. Etkin
dinleme ile konuşan kişinin duyguları ve düşünceleri
olduğu

gibi

kabul

edildiğinden,

kişi

savunmaya

geçmemektedir. Etkin dinleme, söylenen hakkında bir
hükme varmaksızın, konuşan kişinin ilettiği duyguları
anlaşıldığını belirtmek için söylenenleri geri yansıtarak
dinlemektir. Yorum yapmamak ve karşıdaki kişiye
duygularının anlaşıldığını göstermek, onun daha fazlasını
anlatması

için

rahat

olmasını

ve

söylediklerinin

yargılanma riskinin olmadığını anlamasını sağlamaktadır.
Böylece yaratılan kabul edici, eleştirel ve yargılayıcı
olmayan ortam, konuşmacının kişisel savunmalara
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başvurmasını engellemekte ve kendilerini güvende
hissetmelerini sağlamaktadır.
Gordon’a göre, etkin dinleme öğrenilebilecek en
önemli iletişim becerilerinden biridir. Etkin dinlemede,
mesajı alan kişi gönderen kadar etkin olmaktadır. Mesajı
alan kişi, öncelikle göderenin duygularını ve iletinin ne
anlama geldiğini anlamaya çalışmakta, daha sonra
anladıklarını,

doğruluğunu

sözcükleriyle

gönderene

sınamak

için,

iletmektedir.

kendi

Gönderen

iletilerini, değerlendirme, öneri, görüş ve sorularını
karıştırmamaktadır. Etkin dinleme alıcının duyduğunu
geri göndererek doğru anladığını ve söyleneni işittiğini
göstermesi açısından edilgin dinlemeden ayrılmaktadır.
Egan’a göre, etkin dinleme karşıdaki bireyin sözel
olmayan davranışlarını (vücut duruşu, yüz ifadesi,
hareketleri, ses tonu) gözlemleme ve anlama; sözel
mesajları

dinleme

ve

anlama;

içeriği

dinlemeyi

içermektedir. Dolayısıyla kişi fiziksel ve psikolojik
olarak dinlemeyi, kendisini karşıdaki kişi ile “birlikte
olmaya” vermek ve birlikte çalışmayı kapsamaktadır.
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Etkin dinleme becerilerini öğrenmek oldukça
kolay gibi görülse de, kişinin etkin dinleme becerisini
kazanabilmesi

için

çok

fazla

çaba

göstermesi

gerekmektedir.
Devito’a(1995) göre, etkin dinlemenin yararları
şunlardır:
1. Etkin dinleme, konuşan kişinin anlatmak
istediğini

ne

kadar

doğru

anlaşıldığının

kontrol

edilmesine yardım eder anlamı konuşmacıya geri
yansıtarak, ona, algılarını doğrulama, açıklama ya da
düzeltme fırsatı verir ve bu sayede, daha sonraki
mesajların konuyla ilgili ve anlamlı olma şansı
artmaktadır
2. Etkin dinlemeyle, konuşan kişinin duygularının
kabul edildiği ifade edilmektedir. Etkin dinleyici,
konuşan kişiyi kabul etmekte ve duygularına karşı
gelmemektedir, bunun yerine, anladığını empatik bir
şekilde tekrar yansıtmaktadır
Gordon (1997) ise, etkin dinlemenin yararlarını
şöyle sıralamaktadır:
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1. Etkin dinleme; bireylerin bastırdıkları, sıkıntı
veren duygularını keşfetmelerine yardımcı olmaktadır
özellikle

çocukların

olumsuz

duygulardan

korkmamalarına yardım etmektedir.
2.

Etkin

dinleme;

kişinin

gerçek

soruna

ulaşmasına ve var olan sorunu çözmesine yardım
etmektedir
3. Etkin dinleme; kişinin sıcak ilişkilerinin
gelişmesine yardım etmektedir. Çünkü anlaşılmak,
bireylerde olumlu duygular yaratmakta ve dinleyen
kişiye yakınlık duymasına neden olmaktadır.
Görüldüğü

gibi

etkin

dinleme,

kişilerin

birbirlerinin duygu ve düşüncelerine doğru bir şekilde
anlamalarını

ve

bireylerin

gözlemlerini

sağlamaktadır.

yaşadıkları
Ancak

etkin

sorunlarını
dinleme,

konuşan kişinin anlaşıldığını hissetmesini sağladığından
kişiler arası sıcak bir ilişkinin kurulmasına yardım
etmektedir.
Etkin dinlemenin unsurları
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Dinlemeyi ilerletmenin en etkili yolu, “kendi
katılım

davranışlarımızın”

ne

olduğuna

dikkat

etmektedir. Bunlar;
• Fiziksel dinleme
• Psikolojik dinleme şeklinde ikiye ayrılır.
1. Fiziksel Dinleme: Dinleyici olarak dinleyici
davranışlarının
Çeşitli

gösterilmesi

araştırmalardan

etkenlerin

fiziksel

anlamına

gelmektedir.

alınan

sonuçlar

aşağıdaki

katılımda

önemli

olduğunu

göstermektedir.
Karşındakine cepheden bakmak: Konuşmacıyı
cepheden

görmek,

sizin

söylenenler

üzerinde

yoğunlaştığınızı gösterir. Bu ilgilendiğinizi gösteren
temel duruştur. Ben senin için hazırım demektir.
Danışanın bunu algılaması danışmayı daha sağlıklı hale
getirecektir.
Göz İletişimi: Konuşana doğru bakılmalıdır. Bu
durum, “dinliyorum” mesajını güçlendirecektir. Göz
iletişimi tabi ki konuşmacıya kocaman ve boş boş
gözlerle bakmak değildir. Üstelik birçok insan bu bakışı
dikkat dağıtıcı bulur. Dngeli bir göz iletişimi gereklidir.
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Açık

beden

duruşunu

sürdürme:

Bunu

örneklemenin en güzel yolu, iyi haber aldığınızdaki
halinizdir. Bir kelimeyi kaçırmamak için bile kulak
kesilirsiniz. Ne giysilerinizle oynar, ne saatinize bakıp
durur,

ne

bir

kâğıdı

karalar,

ne

tırnaklarınızla

ilgilenirsiniz. Açık beden duruşu, konuşan kişinin
söylediklerini dinlemeye ve onunla iletişime hazır
olduğunuzu

gösterir.

Bu

savunucu

olmayan

bir

pozisyondur.
Karşıdakine doğru eğilme: Bu da hazır olmanın
varlığını sunmanın bir diğer işaretidir. Günlük bir
yaşamda ciddi bir konuşmada birbiriyle ilgilenen insan
örneklerine bakınız. İlgi göstermenin bir göstergesi
olarak birbirlerine doğru ne kadar eğildiklerine dikkat
ediniz.
Rahat pozisyonun sürdürme: Görece rahat
olmak, ben seninle rahatım demektir.
2. Psikolojik Dinleme: Dinlemenin özüdür.
Sadece konuşmacının söylediğini dinlemek değil aynı
zamanda nasıl söylediği gibi sözsüz davranışlara dikkat
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etmektir. Ayrıca konuşmacı tarafından verilen sözsüz
mesajların da algılanmasıdır. (Yüz ifadesi, bedenin
duruşu, ellerin kullanımı vb.)
Sözsüz davranışları dinleme: Sözel olmayan
mesajlara dikkat edin. Yüz ifadeleri, enerji düzeyleri,
duruşları, davranış değişiklikleri gibi sözel olmayan
yollardan iletilir. Konuşanın ifadeleri, mimikleri ve
duruşu dinleyici tarafından çok iyi gözlemlenmelidir.
Sözsüz davranışlar genellikle mesajın duygusal boyutunu
taşır.
Gerçek dinleme; söylenenleri dikkatimizi tam
vermemiz

ve

onları

anlamamız

anlamına

gelir.

Dinleyerek yakın çevremizdeki arkadaşlarımızı, aile
üyelerini anlamamızı, neler hissettiklerini öğrenmemizi,
onları ve ilişkilerimizi daha iyi değerlendirmemizi
sağlayacaktır. Dinleyerek evimizde, mutlu ya da mutsuz
insanların

varlığını,

işte

daha

iyi

çalışmamızı

sağlayabiliriz. Yanlış duymuş bilgiler, yarım yamalak
duyulmuş mesajlar gereksiz zaman kaybına, verimliliğin
düşmesine ve moral bozukluğuna yol açar.
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Dinlemenin değişik türleri vardır. Görünüşte
dinlemek en yaygın karşılaşılan türlerinden birdir. Bir
kişinin dinliyor görünmesine karşın aslında dinlemediği
duygu ve düşüncelerinin başka bir yerde olduğu bir
dinlemedir. Bir diğeri ise kendi konuşacakları dışında
başka bir şeyle ilgilenmeme durumudur. Bir diğer
konuşmacı konuşurken kendi notları ile ilgilenen, büyük
bir heyecanla konuşma sırasının kendine gelmesini
bekleyen bir açık oturum ya da panel konuşmacısı bu türe
örnek olarak verilebilir.
Seçici

dinleme

türü

ise

konuşanın

söylediklerinden yalnızca kendi ilgilendiklerini dinleme
durumudur. Bir diğer örnek ise saplantı türü dinleyicidir.
Bu tür dinleyiciler ne söylenirse söylensin kendi
saplandıkları konuların dışındakileri işitmezler. Benzer
olarak ta savunucu dinleyici de her söyleneni bir tür
saldırı olarak algılar. Tuzak kurucu dinleme ise
karşısındakini zor duruma düşürme amaçlıdır. Yüzeysel
dinleme ise derinliğe inemeyen ve sadece sözcüklere
takılan bir dinleme türüdür.
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Aktif dinleme türü ise iletişim etkinliği artırır.
Aktif dinlemede dinleyici konuşmacının mesajının
tamamlamaktan sorumludur. Aktif dinlemede dinleyici
sözlü, sözsüz diğer iletişim unsurlarını dikkat eder. Aktif
dinleyici empatik dinleyicidir. Kişinin bulunduğu yeri
bilir. Dinleyici mesajı konuşmacının bakış acısından
algılamaya çalışır. Böylece konuşmacının duygu ve
düşüncelerini anlama ve yorumlama çabası içindedir.
Dinleme sürecini daha iyi anlamak için öncelikle
dinleme ile duyma arasındaki farkı belirtelim. Duyuş,
kulaklarımız bir sesi algıladığında ve başka bir
konuşmacı veya başka bir kaynak tarafından ses
iletildiğinde olur. Duyuş olması için sadece bir ses
kaynağı ve bunları algılayabilecek kulağa gereksinim
vardır. Duymada algılanan sesi çözmek için dikkate
gerek yoktur. Her gün yüzlerce ses duyarız, asansördeki
fon müziği, bir bilgisayarın uğultusu, dışarıdan geçen
araçların

sesi,

hatta

başkası

sizi

uyarmadan

algılamadığınız bir sürü ses... Dinleme ise bize ne
gelmişse onları algılamayı, çözmeyi ve değerlendirmeyi
içerir. Dinleme, sadece duymayı içermez; dinleme aynı
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zamanda dikkat etmeyi ve duyduğunu düşünmeyi de
içerir. Dinlerken sesleri duyar aynı zamanda bilinçli
olarak da değerlendirirsiniz. Etkili dinleme aktif bir
süreçtir ve aktif dinleme de enerji harcamayı, düzgün bir
şekilde yanıt vermeyi, değerlendirmeyi ve duyduğunu
hatırlama süreçlerini içerir.
Yetenekli yazarlar, dinleme faaliyetlerine bir
şeyler öğrenmek isteğiyle girerler. Dinlemelerine bir
hedef koyarlar ve konuşmacının söyleyecekleriyle ilgili
öngörülerde bulunurlar. Konuşma başlamadan önce konu
hakkında önceden bildiklerini zihinsel olarak gözden
geçirirler. Önemli ve konuyla ilgili olanlara “kulak
kesilmek”
başladıktan

için

bir

sonra

niyet

oluştururlar.

odaklanmalarını

Dinlemeye

korurlar.

Eğer

dikkatleri dağılırsa, onu tekrar konuşulan kelimelere geri
getirirler. Kafa karıştıran ya da kendilerine tanıdık
gelmeyen detaylarda kaybolmaya izin vermezler. Bunun
yerine anlamadıklarını not alırlar ve bunların ne anlama
gelebileceğine dair ellerindeki ipuçlarından yola çıkarak
çıkarımlarda bulunurlar. Bu çıkarımları; konu hakkında
önceden sahip oldukları bilgilere, konuşmanın içeriğine,
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konuşmacının

kimliğine

ve

benzeri

faktörlere

dayandırırlar. Ana fikri anlamak için dinlerler ve detaylı
analizlerin ince ayrıntılarında kaybolmazlar.
Dinleme faaliyeti gösteren yazarlar, duyduklarını
ve

duyduklarının

ne

kadarını

anladıklarını

değerlendirirler. Doğru anlayıp anlamadıklarını görmek
için çıkarımlarını kontrol ederler. Cevaplarını daha sonra
bulmak üzere var olan sorularını belirlerler.
Bu tür yöntemler, metabilişsellik ile ya da
düşünme üzerine düşünme ile ilgilidir ve çok çeşitli
faydalar sağlarlar. Araştırmaya göre öğrenirken daha
metabilişsel

olanlar;

yeni

bilgileri

özümseme

ve

depolama konusunda, alıştırma yapmanın en iyi yollarını
bulma

konusunda

ve

öğrendiklerini

pekiştirme

konusunda daha iyilerdir. Singapurlu araştırmacılar
tarafından

2006

yılında

yapılan

bir

çalışmada,

İngilizce’yi ikinci dil olarak öğrenen Çinli konuşmacılar,
metabilişsel

yöntemleri

öğrendikten

sonra

motivasyonlarının ve kendilerine güvenlerinin arttığını
belirtiyorlar.
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Metabilişsellik,

ya

da

‘düşünme

hakkında

düşünme’, insanların nasıl düşündüklerini kontrol eden
ve

düzenleyen

Marzano’nun

zihinsel

(1998)

müdahalesine

süreçlere

dört

yönelik

bin

işaret
farklı

araştırması,

eder.
öğretim

öğrencinin

öğrenmesini geliştirmede en etkili olanların; öğrencilerin
öğrenme süreçleri hakkında nasıl düşündüklerine ve
öğrenenler

olarak

kendilerini

nasıl

hissettiklerine

odaklananlar olduğunu bulmuştur.
Metabilişselliğin

en

temel

öğesi,

düşünme

süreçlerine yönelik farkındalıktır. Bu farkındalık, hem
öğrencilerin genellikle bir işe yaklaşma yollarını hem de
ona yaklaşabilecekleri alternatif yolları içerir. İyi
öğrenenler, nasıl düşündüklerinin farkındadırlar ve etkin
stratejiler hakkında akıllıca seçimler yapabilirler.
Metabilişselliğin

planlama

ögesi,

‘amacı

gerçekleştirmede kullanılacak özel beceri, taktik ve
süreçleri belirleme ve etkinleştirme’den sorumludur
(Marzano, 1998). Bu aşamadaki bir öğrencinin, ne
yapabileceği ve o koşullar altında neyin en etkili
olabileceği hakkında içsel bir konuşması vardır.İş basitse,
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kişi yaptığı seçimlerin farkında bile olmayabilir. Ancak,
karmaşık bir işle, öğrenci farklı seçenekleri zihninde
evirip çevirdiği için, metabilişsel süreç daha açıktır.
Metabilişselliğin son öğesi izlemedir. Bu işlev,
kullanılan planın ve stratejilerin etkinliğini kontrol eder.
Örneğin, bir son sınıf biyoloji öğrencisi, sınav için
kitabın bir bölümünü gözden geçirmek için bilgisayarda
bir harita oluşturmaya karar vermiştir. Birkaç dakika
sonra, yazılımı anlamak için içerik hakkında düşünmek
için harcadığından daha fazla zaman harcadığını fark
eder ve haritayı kâğıda çizmeye karar verir. Sıcaklık ve
nemlilik hakkında veri toplayan bir beşinci sınıf
öğrencisi, uzun sayı listeleri eklemeye başlar ve sonra,
bir elektronik çizelge programı kullanırsa işin daha çabuk
ve daha doğru olacağını fark eder. Düşünme süreçlerini
sürekli

izleme

ve

gerekli

değişiklikleri

metabilişselliğin önemli bir öğesidir.
6. BİLGİSEVER OLMALI
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yapma,

Nice yazarlar bilirim; ansiklopedileri sözlükleri
ellerinden
sayfalarında

düşürmezler.
müthiş

Ansiklopedi

bilgiler

saklıdır

ve
Hayat

sözlük
boyu

duymadığınız bir kelimeye bir sözlüğün sayfasında
rastlayabilirsiniz. O yüzden “iyi yazar olacağım” diyen
herkes

bilginin

peşinde

koşmalı,

elinden

sözlük,

ansiklopedi eksik etmemelidir.
Yazar, yaptığı işi seven, işini aşkla yapan kişidir.
Yazarlığın birçok zorluları vardır. Saatlerce, günlerce
araştırmak, uzun süreler boyu bilgisayarın başında
çalışmak, düşünmek, fikir yürütmek, yorumlamak,
özetlemek, ana fikri çıkarmak gibi faaliyetlerle bilgiye ve
hikmete ulaşmaya çalışır. Bu iş sevmeden yapılamaz.
Bilgiye ulaşmak gerçekten zor yollardan geçmeyi
gerektirir. Eğitimde her birinin tarihçesi binlerce yıla
dayanan iki karşıt gelenek vardır. İkisinde de amaçları,
uygulamaları ve doğruluğunu sonuna kadar savunan
izleyiciler vardır. Jackson’a göre bu iki geleneğin
özellikleri şunlardır:
1. Öğrencilerin konuları ve becerileri alıştırmalar
yoluyla öğrenmeleri beklenir.
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2. Öğrencilerin tutum ve ilgi alanlarını etkileyerek
bakış açılarında değişiklik yaratmak hedeflenir.
Birinci uygulamada öğretmenler bilgi verir,
öğrenciler alır. İkincisinde ise öğrenci aktiftir ve
öğretmen uygun ortam sağlar. Bu ikilem yanlış anlamaya
dayanmaktadır. İlkemiz bu iki ucu dengelemek olmalıdır.
Ayrı ayrı her ikisi de bilgi ve becerilerle görüş ve
yaratıcılık için gerekli olan tutum ve ilgilerin gerekli
olduğu bir evrene hazırlık için yetersiz kalacaktır.
Bilgisayar kullanabilmek için, öncelikle bir bilgisayar
programına gereksinmemiz vardır. Bir mikro dalga fırını
kullanabilmek için radyasyonla ilgili bilgi sahibi olmak
gerekmektedir.
Bir yazarın en önemli sorusu, “gerçek yaşamda
var olan sorun ve olayları çözebilmek için yaratıcı
yeteneklerimi kullanarak bir bilgi ve beceri temeli
oluşturmama nasıl yardımcı olabilirim?” olmalıdır.
Yapılandırma (constructivist) kuramları bu sorunun
yanıtını bulmaya çalışırlar. Yapılandırma kuramının
ışığında öğretmenler yukarıda sözü edilen ikilemde bir
denge kurabilirler.
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Yapılandırma kuramı bugün geçmişte olduğundan
daha

fazla ilgi

toplamaktadır. Kuramın romantik

olduğunu eleştiren Suppes (1989) “Ne yapacaksınız,
tekerleği yeniden mi keşfedeceksiniz?” diyor. Yanıt,
evet. Böyle bir ortamda bazen tekerleği yeniden
keşfetmek, savaşın korkunçluğunu tekrar anlamak bir
yazar için oldukça faydalı olabilir.
Dikkat etmemiz gereken bir husus vardır ki, o da
çağımızda bir bilgi kirliliğinin yaşandığı gerçeğidir.
Çağımızda da bilgi kaynaklarının artmasına rağmen bu
alanda bir karmaşa ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla
doğrulara ulaşabilmemiz için çok iyi seçici olmaya
ihtiyacımız var.
Bilgi ve haber konusunda seçici davranmanın
birinci şartı bilgiyi veya haberi getirenin güvenilir
olmasına dikkat etmektir. Tabii buradan “güvenilir
olanların her getirdikleri haber ve bilgi doğrudur” anlamı
çıkmaz. Ancak getirenin “güvenilir” olması en azından
kasıtlı bir yanıltma olmayacağı güvencesi verir. İkinci
önemli şart da akli muhakeme gücünü iyi kullanmaktır.
Doğruluk derecesini araştırırken akli muhakeme gücünüz
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ve karşınıza çıkacak birtakım emareler size yol
gösterecektir.
İnternet üzerinden bilgi edinirken:
1. Geleneksel araştırma noktalarını göz ardı
etmeyin.
Kitap, dergi, gazete gibi basılmış, CD-ROM
kaynakları gibi elektronik ortamdaki bilgi kaynaklarını
ve konu ile ilgili kurumları da araştırmanıza dahil edin.
Bu türden resmi ve doğruluğundan emin olduğunuz bilgi
araştırmanızda size sağlam bir altyapı oluşturur.
2. Araştırmanızı planlayın.
Konu ile ilgili anahtar kelimeleri belirleyin.
Araştırmanın hedef noktasını daraltmak için alternatif
anahtar kelimeler bulmaya özen gösterin.
3. Birden fazla tarama aracını kullanın.
Internet üzerinde çalışan tek bir tarama aracının
sonuçları ile kendinizi kısıtlamayın. Her araç interneti
farklı bir yöntem ile tarar ve bilgileri farklı olarak
indeksler. Bazı araçlar sadece doküman başlığını temel
alırken diğerleri bilginin içeriğini de göz önüne alıyor
olabilir. Ayrıca her tarama aracının kullanım yolunda
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farklılıklar olabilir. Dolayısı ile kullanma talimatlarını
dikkatli okumak gerekmektedir.
4. Bulduğunuz bilginin kalitesini sorgulayın.
İnternet sayesinde herkes istediği yayını bir kısıt
olmaksızın

yapabilmektedir.

Dolayısı

ile

üretilen

dokümanlarda bir kalite ve güvenilirlik sorunu da
bulunmaktadır. Bulduğunuz dokümanın hangi kurumda,
kim tarafından, ne zaman yazıldığı gibi özelliklerini
sorgulayın. Eğitim ya da devlet kurumlarında bulduğunuz
bilgilerin genellikle daha değerli, doğru ve tarafsız
olduğunu unutmayınız.
5. Yardım istemekten çekinmeyin.
Araştırma yaptığınız konu ile ilgili listelere ve
usenet

haber

taleplerinizi

gruplarına sorularınızı
yollayabilirsiniz.

Size

ya

da bilgi

yardım

etmek

isteyecek pek çok kişinin olduğunu göreceksiniz. Ancak
özel bir alanla ilgili sorunuzu konu ile ilgisiz bir listeye
göndermeniz

durumunda

tepki

alabileceğinizi

aklınızdan çıkarmayınız.
6. İlgili haber gruplarını takip edin.
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de

Ulaşmayı hedeflediğiniz bilgi ile ilgili haber
gruplarını takip ediniz. Haber gruplarında tarama yaparak
konunuzla ilgili tartışma olup olmadığını araştırınız.
Sorunuzu ya da gereksinim duyduğunuz bilgi talebini
mümkün olduğunca açık ve detaylı bir elektronik mektup
ile haber grubuna yollayınız. Haber grubuna gelen
cevapları düzenli olarak takip ediniz.
7. GEZMELİ
Çok yaşayan mı çok gezen mi diye sorulup
durulmuştur ya, bence gezerken okuyan çok bilir. İyi
yazar adayı da gezmeli, dolaşmalı, bir taraftan da gezdiği
yerlerin

bilgilerini

okumalı,

insanlarla

konuşmalı,

hikâyeler biriktirmelidir. Gün gelecek yazdıklarınıza
mekân ararken o gezdiğiniz yerler ‘Buyur benden olsun.”
diyecektir.
Seyahat eden insanlar bizzat hayatla iç içe olur.
İnsan okuduklarını unutur, ama yaşadığını, gördüğünü,
gezdiğini unutması daha zordur. Gezen kişi, bilgiyi bizzat
yerinde görür ve öğrenir. Gezerek öğrenmek birçok
duyuya hitap ettiği için daha kalıcıdır.
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Kitaptan okumak teorik bilgidir, gezmek ise
bizzat pratik bir bilgidir ve en kalıcı öğrenme bizzat
yaparak yaşayarak öğrenmedir. Keşfetmek, keşfedileni
okumaktan daha yararlıdır, daha akılda kalıcıdır. Çok
gezen kişiler farklı insan ve kültürlerle tanışıp bilgi
haznelerini büyütürler.
Çok okuyan mı çok gezen mi bilir? Okumak
elbette

çok

önemli

ama

bunu

gezip

görerek

zenginleştirmelidir. İyi bir yazar olmak için her daim
hareket halinde olacaksınız. Yaşayarak öğrenmenin yeri
bir başkadır. Gezerseniz yeni dostluklarınız oluşur.
Önyargılar ortadan kalkar. İnsanlar ne kadar gezip
birbirini tanırsa halklar birbirleriyle o derece kaynaşır.
Çok gezen mi bilir yoksa çok okuyan mı?”
ikilemi, birçok kişi için, “tavuk mu yumurtadan çıkar
yumurta mı tavuktan?” sorusuna benzer bir açmazdır.
Okul yıllarında üzerine kompozisyon yazan ya da
münazaraya katılan herkes için de, anılarla dolu bir
cümle olduğu kesin. Eğer bir seyahat firması reklamı
yapıyorsanız, ya da internette bir gezi blogunuz varsa,
şüphesiz altını çize çize üzerine oynayacağınız şey,
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gezmek eylemi olacaktır. Ama bir kitap satış sitesiyse
internette ziyaret ettiğiniz, ya da bir yazarsanız, okumak
eylemi üzerine güzellemeler yapma durumundasınız
demektir. Aslında her iki fikrin savunucuları için de,
yeterli örnek üretmek mümkün. En basitinden, gezmenin
en iyi öğrenme yöntemi olduğunu savunanların “ne kadar
okursan oku, çok güzel tasvir edilmiş bir roman bile size
çam ormanının kokusunu öğretemez” gibi bir cümlesi, ya
da okumanın en iyi öğrenme yöntemi olduğunu
savunanların “gezerek integrali öğrenmek imkânsız ama”
şeklindeki bir örneği, kafa karışıklığı yaratmak için
yeterli argümanlar olabilecektir.
“Çok gezen mi, çok okuyan mı?” sorusu, bir gezi
yazarı için de ilginç bir paradoks oluşturacaktır hiç
şüphesiz. Düşünsenize. Siz gezerek öğreniyorsunuz ama
yazdıklarınızı

okuyanlar

da

öğreniyor

sizin

öğrendiklerinizi. Örneğin Evliya Çelebi için “gezip
öğrenmiş” demek mümkün. Ama aynı cümleyi farklı
şekilde

Seyahatname’yi

okuyanlar

için

“okuyup

öğrenmiş” şeklinde söylemek de mümkün değil mi?
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Kavramları

biraz

didiklediğimizde,

aslında,

“gezen”den kastın “deneyimlemek”, “okuyan”dan kastın
da “araştırmak” olduğunu düşünmek için dahi olmaya
gerek yok. Bu anlamda, gezenin deneyimleyerek elde
ettikleri

de,

okuyanın

bilgi

birikimi

de

yabana

atılamayacak kazanımlar olarak değerlendirilmelidir hiç
şüphesiz.
Konuya daha en baştan taraf olmayıp, soğukkanlı
ve analitik bir yaklaşımla göz atmaya çalıştığımızda, soru
cümlesinden uzaklaşarak, gezenin de okuyanın da
bildiğini söylemek, hatta “hem gezen hem okuyan daha
da iyi olur” demek daha akla yakın görünüyor.
Öyle ya. Bir turistik seyahati düşündüğümüzde
örneğin, en ideal bilgilenme, hem gezmek hem de gezilen
yer hakkındaki yayınları okumakla olacaktır. Yani belki
de en ideal yanıt, “hem gezen hem okuyan” olacaktır.
Oysa atlanmaması gereken nokta, gezmek ya da okumak
eylemiyle elde edilecek “şey”dir aslında. Yani “bilmek”.
Asıl amaç budur: Bilmek.
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Söz konusu olan “bilmek” eylemiyse eğer, doğru
yanıt, “hem gezen hem okuyan” değil, “ne gezen ne
okuyan, farkında olan” olacaktır. Çünkü “bilmek”
eyleminin ya da gerçek anlamda “bilgi”nin en önemli
ayağı,

“farkındalık”tır.

Farkındalık,

keşfetmektir.

Farkındalık, aydınlanma, gözün ve algının açılmasıdır.
Farkındalık en nihayetinde, olay ve olguların farkına
varmaktır. Farkındalık, hayatta bize sunulan onca
kirlenmiş malumattan sıyrılıp, bilgiye ulaşmanınsan
ruhunun genel zaaflarından biri, değişiklik ihtiyacı
duymasıdır.
Yeni

bir perspektif

edinmek, hali

hazırda

uğraştığınız sorunlardan biraz uzaklaşarak farklı bir bakış
açısı yakalamak sizi gündelik stresinizden uzaklaştırdığı
gibi, değişiminize ve gelişiminize de destek olur. Seyahat
etmek de bunun en etkili yöntemlerinden biri. Rutininizi
bozar, aklınızı farklı çalışmaya zorlar ve siz istemeseniz
bile sizi stresten uzaklaştırır. Bu da size yeni bir bakış
açısı kazandırmak ya da kimi zaman sorunlara etkin
çözümler bulmak şeklinde geri döner. Yani ektiğinizi
biçersiniz. Kendinize iyi davranırsanız aklınızda size iyi
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davranır. Ve bir bakarsınız takılıp kaldığınız soruna yeni
bir çözüm bulmuşsunuz.
Gezmek, monotonluğu gidermek, ruhu zindeliğe
kavuşturmak bakımından son derece faydalı bir şeydir.
Doktorların depresyon geçiren hastalarına ilâçtan çok
seyahat tavsiye etmelerinin sebebi budur. Ara sıra alışkın
olduğumuz çevreden dışarı çıkmak, yorgun gözlerimizi
başka âlemlerin manzaralarında dinlendirmek, yeni
insanlar tanımak, dostluk ilişkileri kurmak insanlardaki
yaşama ve mücadele isteğini kuvvetlendirir. Seyahatin
faydası yalnız ruh sağlığı üzerinde değildir. Hiç şüphesiz
yabancı diyarların havasına girmek bize bir takım
gözlemler yapma fırsatını verir; böylelikle nazari
bilgilerimizi

uygulama

fırsatını

bulmuş

oluruz.

Gözlemlerimiz sırasında dikkatimiz yoğunluk kazanır,
hayal gücü, muhakeme ve dimağımız ahenkli bir tempo
ile çalışmaya başlar. Bir takım incelemeler, mukayeseler
ve

görgüyle

beslenen

düşünceler

sayesinde

türlü

gerçeklere ulaşırız. Başka diyarlar halkının sosyal ve
ekonomik yaşayışlarını, kültür ve inanışlarını yakından
inceleme fırsatını buluruz. İnsanları her türlü atmosfer
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içinde tanıyıp değerlendirmek bizi bir takım peşin ve
olumsuz yargılardan kurtardığı gibi gittikçe genişleyen
bir insan sevgisi yaratır içimizde; kaba yabancılık
duygusundan sıyrılırız.
Kişisel açıdan bakıldığında, seyahat etmenin
faydaları daha da büyüktür. İlk olarak, şurası bir gerçek
ki hepimiz hayatımızda geniş bir ufka, olup bitenlere
karşı kapsamlı bir farkındalık düzeyine sahip olmaya,
diğer kişi ve nesnelere toleranslı bir bakış açısına, kendi
kimliğimiz ve kültürümüz hakkında daha öz güvenli
olmaya ve herkesin saygı duyabileceği bir anlayışa
ihtiyaç duyarız. Seyahat etmek, sadece seyahat edilen
yerleri dışarıdan cam fanustan izler gibi izlemek yerine
oranın yerli halkı ve kültürel dokusu ile etkileşim içinde
olmak ve seyahat edilen yerde farklı ve güzel ne varsa
mümkün olduğu ölçüde içselleştirmek yukarıda sayılan
ihtiyaçlarımızın giderilmesinde büyük fayda sağlar.
8. KONUŞMALI
İnsanların hikâyelerini onlara anlattırmanın en iyi
yolu tabii ki karşılık sohbetten geçer. Hiç bir insan yoktur
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ki beş dakikalık samimi bir sohbetten sonra bülbül gibi
hayatını şakımaya başlamasın. O zaman konuşun,
konuşun,

konuşun.

Apartmanın

kapıcısıyla,

otobüsünüzün şoförüyle, kapı önünde laflayan teyzelerle,
durakta bekleyen öğrencilerle, kimi bulursanız işte…
Konuşun ve anlatılan kelimeleri yazarlık heybenize atıp,
bekletin.
Sosyalleşmenin en zor tarafı birçok insan için
konuşmanın başlatılmasıdır. Bununla birlikte, hayatta ilk
hareketi hep başkasının yapmasını beklemek de büyük
bir hatadır. Bu senin her zaman, her şeyde ilk olman
gerektiği manasına gelmez, ya da her insanla konuşmaya
çalışman demek de değildir. Söylenmesi gereken, sohbeti
iyi

bir

şekilde

başlatmaktır,

aşk

hayatın

veya

tanışıklıkların gibi geri kalan diğer bir çok şey zaten
kendiliğinden gelecektir.
Hepimiz hiçbir şeyden sıkılmadan hayatın tadını
çıkarmayı hak ederiz. Ancak, sessiz sakin yani içine
kapanık olan insanlar bu konuda pek de başarılı
değildirler. Kendilerini hayatın eğlencelerinden ister
istemez geri tutarlar. Eğer siz de bu içine kapanık
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insanlardansanız ve bu durumdan kurtulmak istiyorsanız
bir an önce kabuğunuzdan sıyrılın ve kendiniz olmaya
çalışın. Yeni insanlarla konuşmak için çaba sarf edin.
Evde öylece oturarak veya insanlarla tanışamayacağınız
yerlerde takılarak bunu başaramazsınız. Pozitif düşünün
ve öyle davranın.
İçe kapanık insanlar için bu durum kişilik haline
gelmiş bir hastalık gibidir. Ancak yalnızca belli başlı
birkaç adımla düzeltilmemesi için hiçbir sebep yoktur.
Öncelikle kendinize saygı duyun ve güvenin. İçe
kapanıklığınızın

sebebini

öğrenmeye

çalışarak

işe

başlayın. Bu konuda birtakım genel tanımlamalar vardır.
İçe kapanık insanlar genellikle kendileriyle ilgili çok
fazla şey düşünürler. Doğru bir şekilde davranıp
davranmadıklarını sürekli sorgularlar. Bu sorgulamanın
sonucu da çoğu zaman negatiftir. Yani kendileriyle ilgili
hep negatif şeyler düşünürler. Kimsenin dikkatini
çekemeyecek

kadar

silik

olduklarından

neredeyse

emindirler. Bu durumda da sinirli bir ruh haline girip
kendilerini dış ortamdan soyutlarlar. Eğer siz de böyle bir
durumdaysanız tüm her şeyi bir kenara bırakın.
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Kendinize bakım yapın ve aynada kendinize bakın.
Kendinize

güvenmeyi

öğrenin.

Ne

kadar

önemli

olduğunuzu kendinize hatırlatmaktan çekinmeyin.
Pratik yapmak her zaman iyidir. İçe dönük bir
insansanız insanlarla muhabbet kurmakta pek de iyi
değildiniz

demektir.

Ancak

meraklanmayın

pratik

yaparak bu sorunu kolayca halledebilirsiniz. Bir aynanın
karşısına geçin ya da karşınıza bir nesne alıp karşısında
konuşun. Bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. İçe
kapanık kişilerin sinirli olduklarını zaten söylemiştik.
Eğer bu şekilde bir ruh halindeyseniz rahatlamayı
öğrenmeniz gerekiyor demektir. Sizi en çok nelerin
rahatlattığını düşünün ve sinirlendiğiniz anlarda bunları
düşünerek kendinizi rahatlatın. Her şeyin çok daha güzel
olacağını göreceksiniz.
İnsanlarla sohbeti başlatmanızın neden iyi bir şey
olduğunu bilmeniz gerekir. Eğer başkalarına kolaylıkla
ulaşırsanız, daha kolay ulaşılabilir bir insan olursunuz.
Yeni insanlarla tanışmak, yeni bilgiler ve deneyimler
edinmemizi sağlayacak kişilerarası bağ kurmamızın bir
yoludur. Yalnız başına birçok şey öğrenebilirsin ama
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eminim

ki

başkalarından

bir

şeyler

öğrenmenin

faydalarının da farkındasındır. Bir grup insanın içinden
iyiyi kötüden ayırabilmek sana uygun bir kişilerarası ağ
kurmaya veya eğlenceli bir gece geçirmeye yardım
edecektir.
Herhangi birisiyle iyi bir zaman geçirebilmek
dikkate değer bir özelliktir ve daha sonra tartışılabilecek
bir konudur. Eğer sosyal ilişkilerde spesifik bir amacınız
varsa uygun insana yaklaşmayı isteyebilirsiniz. Bu senin
sana uygun insanlarla uygun olmayanlar arasında ayırım
yapmandır.
İnsanlarla konuşurken dürüst olun, kendiniz olun.
Bırakın, insanlar size kendilerini rahatça anlatabilsinler.
Gerçekte herkesin bir hikâyesi vardır. Bazı kişiler
başlangıç için biraz daha zordur ancak eğer bir insan
bulma yolculuğundaysanız, herkes sizin için eğlenceli bir
oyunun parçasıdır. Söylenen odur ki, bir fonksiyon için
dışarıdaysanız ve etrafınızda insanlardan bir grup insanla
ağ oluşturmak istiyorsanız, insanlardan bir kısmını
seçmeniz gerekmektedir. Bir insan grubunun içindeki
lideri bulup ona ne aradığınızı söyleyin. Esasen ne
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yapmak istediğinizi bilin ve uygun insanları ayırt etmeye
çalışın. Birilerini veya bir grup insanı bulduğunuz vakit
de olaya balıklama atlayın.
Bir sohbeti başlatan olabilmek için kaçınılmaz
olarak en önemli şey kendine güveninin olmasıdır.
Kendine güvenin yoksa işin içinden çıkamazsın. Kendine
ve kim olduğuna dair güvenin olursa, işler oldukça
kolaylaştıracaktır.
Konuşmak

aslında

medeniyetlerin

temelini

oluşturur; okumak ise bu medeniyetlerin çakıl taşlarıdır.
Okumadan iyi bir konuşma yapılamaz. Birçok zaferin
gerisinde güzel konuşma ve güzel konuşmadan doğan
güzel sözlerin etkili cereyanı yatar.
İdari
baktığımızda

mekanizmalarda
onların

başı

etkileyici

tutan

insanlara

konuşmaya

sahip

oldukları görülür. Bu özellileri onları farklı kılmıştır.
Çünkü insanlar arasında gür ve isabetli konuşmak, savaş
alanındaki kılıç kalkan sesleri gibidir; kimin kılıç kalkan
sesi daha gür ve daha isabetli ise zafer onundur. En
başarılı işadamları, en başarılı toplum temsilcileri, en
başarılı grup ve topluluk amirleri, müdürleri en iyi
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hitabete sahip olanlar arasından çıkmıştır. İyi bir hatip,
aynı zamanda karşısındaki dinleyicilerin hareket ve yüz
mimiklerinden onların tahlililerini yapabilendir; bu
yeteneği ona kazandıran da yine hitabet sanatıdır.
Hitabet sanatının mükemmel bir şekilde eski
çağlardan beri uygulandığı iki merkez vardır: birincisi
Arabistan, ikincisi ise Yunanistan-Roma'dır. Bugün hâlâ
camilerde

kürsüden

muhteşem

hitabet

örnekleri

sergileyen insanlar vardır; aynı şekilde Roma ve
Yunanistan’da ve onun uzantısı medeniyetlerde, (örneğin
Londra’daki

Hyde

Park)

mükemmel

konferanslar,

mükemmel hitabet toplantıları olmaktadır. Amerika’da
da bu işin uzmanı insanlar yetişmiştir.
Avrupa’nın birçok kentinde hatta kasabasında
halkı ilgilendiren konularda etkileyici konuşmalar yapılır,
maksat bireyleri etkileyerek onların görevlerinde şevkli
olmalarını

sağlamaktır.

Dünyanın

birçok

gelişmiş

ülkesinde hatipsiz yemek toplantıları düşünülemez. Öyle
görünüyor ki hitabet sanatı geleceğin meslekleri arasına
girecek. Tüm partiler, tüm dernekler, tüm yardım
kuruluşları ve sivil örgütler belki de kendilerine ücretli
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hatipler tutacaktır. İşte size bir örnek: Profesör Philip
Kotler bir konuşma için 20 Ekim 2000 tarihinde
İstanbul’a gelmişti. Bir saatliğinde aldığı ücret tam
200.000 dolardı. Aynı şekilde Dale Carnegie’in hitabet
kurslarına katılanların sayısı 700 bini geçmiştir. Carnegie
milyonlarca dolar kazanmıştır.
Bernard Shaw, dünyanın en güçlü hatiplerindendi.
Thomas Edison onu, İngiltere’de açtığı şirketinin başına
propagandacı olarak alıp, yüz binlerce dolar ödemiştir.
Shaw, hitabet için şunları söylüyor:
“Hitabet, bilinmeyen esrarengiz yerlerden dev
rüzgarların sürüklediği büyü bulutlarıdır. Her kim ki bu
bulutların altına durur, etkilenmemesi mümkün değil.”
Kendi hatipliği için de George Bernard Shaw
şöyle konuşuyor:
“Ben konuşmayı, buzda kaymayı ve bisiklet
kullanmayı

öğrenmeye

çalışan

bir

çocuğun

her

düşüşünün, arkadaşlarının kendisiyle alay etmesine vesile
olması gibi kendime güldüre güldüre öğrendim.”
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Siz

de

belki

dünyanın

en

büyük

hatibi

olmayabilirsiniz; ama bulunduğunuz yerin en iyi hatibi
olabilirsiniz.
“Bir fıçının çatlak olup olmadığı nasıl çıkardığı
sesten anlaşılırsa, insanların da akıllı mı yoksa ahmak mı
oldukları ağızlarından çıkan kelimelerle anlaşılır.” diyen
dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hatiplerinden olan
Demosten bir kekemeydi. O, bırakınız hatipliği, normal
konuşabileceğine dahi inanmıyordu. Fakat ağzına aldığı
birkaç taşla haftalarca alıştırma yaptı. Önce hitabetin
inceliklerini öğrendi. Sonra uygulamaya koyuldu. Sırf
hitabetten kazandığı paranın haddi hesabı olmadı.
Siz de eğer “konuşmayı dahi beceremiyorum”
diyorsanız, hitabet tam size göre bir iş. Yeter ki biraz
sabırlı olun.
Asırlar önce hitabet sanatı üzerine yazılar
yazanların isimlerine baktığımızda Sokrates, Plato, Aristo
gibi ünlüleri görürüz. Bir zamanlar batı ve doğu
kültürlerinde en çok para kazananlar ve itibar görenler
hatiplerdi. Romalı Kuintilyan, tarihçi Tasitis, Fançis
Bacon, Arap yarımadasında Fenelope, İslam tarihinde
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Hz.

Ali,

Napolyon,

Abraham

Lincoln,

Benjamin

Franklin, Atatürk, Churchill gibi kimi yazar ve kimi
devlet

adamları

başarılarını

güçlü

hatipliklerine

borçludurlar.
Örneğin Hz. Ali’nin Iraklılara yaptığı konuşma
onlara cesaret vermiştir, Abraham Lincoln’ün KuzeyGüney savaşlarında yaptığı meydan konuşmaları savaşın
kaderini etkilemiştir. Benjamin Franklin’in Paris’teki ve
İngiltere’deki etkileyici konuşmaları güçlü ve verimli
Amerika Birleşik Devletleri’nin temellerini atmıştır.
Yazı

ve

yorumlarıyla

belagatin,

hitabetin

sarsılmaz şahsiyetlerinden biri olan Epiktetos, sıradan bir
köleydi.

Onun

güçlü

ve

karakterli

konuşmaları

özgürlüğüne giden yol olmuş, sonraki dönemlerde adı ile
çağa damgasını vurmuştur.
Hem Epiktetos, hem de Kuintilyan hitabet
sanatında başarılı olacak kişinin karakterli ve iyi insan
olması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Güçlü devlet
adamlarının çoğuna baktığımızda, önderlerin ve liderlerin
çoğunu incelediğimizde sağlam karakterli olduklarını
görürüz. Bu insanların hepsi de iyi birer hitabetçiydiler.
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Kadim tarihlerden bu yana toplulukların liderleri
kimlerdi? Bilime damgasını vuranlar kimlerdi? Sosyal ve
siyaset alanında en ön saflara kadar çıkanlar kimlerdi?
İnsanları arkasından sürükleyenler kimlerdi? Onlar
insanları ikna edebilecek güce sahip, sağlam karakterli
hatipler değiller miydi? Ünlü müzisyen Beethoven’in
Goethe’ye yazdığı mektup, eşsiz hitabet örneği değil
midir? Kendisine mektup gönderip, imzasını “toprak
sahibi” diye atan bir kompradora Ludwig Beethoven’in
cevabı “akıl sahibi” olmamış mıydı? Bu ondaki eşsiz
hitabet örneğini ve zekâsını göstermez mi? Aynı şekilde,
“Ey Rabbim! Senden başka kimsesi olmayan ben, senden
başka her şeyi olana acırım.” diyen Konfiçyüs’ün bu
sözü, onun hangi özelliğini gösterir?
Hitabet bir sanattır. Sadece birilerine ait, sadece
birilerinin yetenekleri kapsamında bir uygulama değildir,
bu sanatı çalışan herkes başarır. Mutlaka ki doğuştan bu
yeteneğe sahip insanlar vardır; fakat bu istisnai haller
genel geçer kuralın önünde değildir.
Pek çok utangaç insan, bu sanat sayesinde
utangaçlıklarını ve şaşkınlıklarını yenmişlerdir. Öyleyse,
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hitabette yapılmaması gereken şey, “Ben bu işi
beceremem.” şeklindeki yanlış kanaate kapılmadır.
Yapılamaması

gereken

durumlardan

biri

de

söz

canavarlığından uzak durmaktır. Nedir söz canavarlığı?
Kürsü, bir hatibin kişisel menfaatlerinin depreştiği
yer değildir. Hitabet sanatında asla olumsuz ve ahlâk dışı
sözcükler yer almaz. İkna etme ve kabul ettirme
becerisini, kötü sözcüklere yüklemek isteyen bir insan
aciz insandır.

Böyle bir durum normal bir konuşma

olmadığı gibi, hitabet hiç olamaz. Öyleyse daha işin
başında argo sözcüklerden ziyade motive edici sözcük
hazinesinin artırılması gerekir. Hitabet malzemeleri,
hitabetin

incelikleri

kadar

önemlidir.

Eğer

sizin

malzemeleriniz tıpkı savaş alanındaki hileli ve kumpas
malzemeler gibiyse, bu manada hitabetin hiçbir önemi
olmaz.
Hitabet ve belâgat, hiçbir şekilde politik bir yapı
değildir. İçten, samimi, gerçekten söylenecek bir şeylerin
olduğu bir yapıdır hitabet sanatı. Ne bir reklâm
konuşmasıdır, ne bir gereksiz eylemdir, ne de laf
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salatasıdır; hitabet, var olan durumları kitlelere anlatmak,
onları, eğer gerek varsa, ikna etmektir.
9. PAYLAŞMALI
Hep başkalarının hikâyelerinin peşinde olmamalı
yazar

adayı.

Kendi

hikâyelerini

de

paylaşmalı.

Arkadaşlarına, dostlarına, ailesine ve okuruna anlattıkça
anlatmalı. İnsan anlattıkça hikâyesinin içinde gizlenen bir
sürü detayı fark eder. Bu ince detaylar hikâyelerin asıl
güzellikleridir.
Hepimiz insanız ve hepimizin zaman zaman
anlatmaya, konuşmaya ihtiyacımız olur. Bunu en iyi
dostlarımızla yaparız. İnsan konuşmak ister, anlatmak
ister, paylaşmak ister. Birçok sorun, kişinin içinde kaldığı
sürece sorun olmaya devam eder. Oysaki paylaşılan
sorunlara çözüm bulmak daha kolaydır. Ve bir yazar
adayı güvendiği insanlara içini açar, sorunlarını anlatır,
hikâyesini

paylaşır.

Karşılıklı

konuşmalardan

elde

edeceği tecrübeleri ise ileride yazılarına malzeme olacak
şekilde hafızasına kaydeder.
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Kendinizi kötü hissettiğiniz anlardan birinde
birinin sırtınıza elini değdirip “Neşelen, neşelenmek için
her şeye sahipsin!” dediği oldu mu? Büyük ihtimalle o an
karşınızdaki kişiye bir yumruk atmak istemişsinizdir.
Neden? Çünkü yardım etmeye çalışıyor olsa bile, asla
sizin ne hissettiğinizi anlayamayacaktır.
Birisi fiziksel olarak yaralanmışsa, insanlar ona
yardım edecektir. Ortada bir parmak yarası varsa, herkes
su, bandaj gibi o anda gerekli olan şeylerin peşine düşer.
Fakat acı duygusal ise, bizler o anda ne yapacağımızı
bilemeyiz, uzak durmaya çalışırız. Aslında bu zamanlar,
kendimizin

ötesine

giderek

başkalarının

acılarını

paylaşmayı öğrenmenin zamanıdır. Çünkü genellikle
kırık bir kalp kırık koldan daha kötüdür.
Sıkıntıları paylaşmanın ilk adımı, başkalarını eşya
gibi değil, gerçek bir insan gibi görmektir. Genelde,
insanları kalptenmiş gibi görünen “nasılsın?” sözcüğü ile
selamlarız. Bu kabul gören sosyal bir davranıştır; fakat
isteyeceğimiz

en

son

şey

dinlemektir!
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bu

sorunun

cevabını

Kendinizi

onun

yerine

koyun.

Onun

problemlerinin sizin problemleriniz olduğuna inanın.
İşteki ilk gününde kendisini nasıl hissediyor? Yeni bir
eve taşınmak nasıl bir duygu? Kendinize sorun: Ben o
olsaydım kendimi nasıl hissederdim? Postanede çalışan
gencin zor bir işi var. Acaba neler yapıyor? Sadece fark
etmek yetmez. Bunu hissetmek de gerekir. O kişiyle
birlikte bunu hissetmelisiniz. Onun problemi sizin de
probleminizdir. Eğer sıkıntılıysa, bu sıkıntıyı onunla
birlikte hissedin. Yaşlı olmak nasıl bir his? Zayıflık mı?
Duyma zorluğu mu? Dişsizlik mi? Hastalıklar mı?
Konsantre olun ve gerçeğe dönüştürmeye çalışın.
Örneğin yaşlı insanlarla konuşurken, onların sizin gibi bir
zamanlar genç yaratıcı ve dinamik olduklarını düşünün.
Peki

ya çocuklar?

Onlara küçük oyun

oynayan

yaratıklarmış gibi bakmak aynı zamanda hassas birer
canlı olduklarını unutmak çok kolaydır.
Her insanın -farkında olsa da olmasa da savaşmakta olduğu onlarca sıkıntısı vardır. Hepimizin
kişisel saygınlıkla, hayata geçirilememiş planlarla,
başarısızlıklarla, endişelerle sorunları vardır. Bunlar
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hayatımızın
insanlar

birer

parçasıdır.

çoğunlukla

gerçek

Sıkıntılarına
duygularını

rağmen,
saklarlar.

Dışarıya yansıyan her davranışın içeride düşünülenin bir
yansıması olduğunu düşünmeyin. Dışarıdan çok saf
görünen bir kişi aslında tam tersi olabilir.
İnsanlara dikkatle bakın ve içlerinde neler
olabileceğini düşünün. Başka insanların sorunlarının,
umutlarının, hayallerinin ve arzularının en az sizinki
kadar gerçek olduğunu fark edin. Aynen sizin gibi
onların da birçok sorunu vardır. Kendinize “onların
sıkıntıları nelerdir?” şeklinde sorarak olaya konsantre
olmaya çalışın. Hayal gücünüzü kullanın. Dikkatli olun.
Bu kişi mutlu mu yoksa mutsuz mu? Güçlü mü yoksa
zayıf mı? Korkak mı yoksa kendine güvenli mi? Dikkat
ederseniz, o kişinin problemlerini paylaşabilirsiniz.
Hepimizin

insanları

değerlendirmek

için

kullandığımız farklı algı güçlerimiz vardır. Bizler bunu
bilinçsizce

yaparız.

Uçakta

yan

koltuğunuza

biri

oturduğu zaman, o kişiyi tanımaya çalışırız. Bu gücümüz
vardır. Şimdiden sonra bunu daha bilinçli kullanmaya
çalışın.
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Hepimiz başka insanlarla tartışmalara girer ve o
konu hakkında savundukları fikirlere şaşırırız. İşte bu,
dünyaya karşı taraftan bakmanın gerekliliğini bize
gösterir.

Örneğin

aileniz

size

zamanınızı

boşa

harcadığınız konusunda konuşma yapıyor. Misilleme
yapmayın, onların kötü yönlerini bulmaya çalışmayın.
Bunun yerine kendinizi onların yerine koymaya çalışın,
onların hissettiği endişeyi hissedin ve hayatı konusunda
endişelendiğiniz bir çocuğunuz olsaydı kendinizi nasıl
hissedeceğinizi anlamaya çalışın. Onları rahatsız eden
nedir? Benim hakkımda neden endişeleniyorlar? Peki, ne
görüyorlar?
düşünüyorlar

Endişeliler,
ve

bu

hayatımı
konuda

harcayacağımı

kendilerini

kötü

hissediyorlar.
Diğer insanların kendi aralarında sizinkinden çok
farklı

bakış

açıları

olan

kocaman

bir

dünyayı

oluşturduğunu fark edin. Onların dünyalarına girebilmek
ve ne düşündüklerini anlayabilmek için zaman harcayın.
Kendi fikrinizi empoze etmeye çalışmak için fazla
aceleci davranmayın; diğer insanlarınınkini de dikkate
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alın.

Dinleyin.

Olayları,

başka

insanların

bakış

açılarından görmek, öfkenizi azaltmanızı sağlayacaktır.
Birisiyle bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz
zaman, sadece kendi düşündüğünüz mantık ve adalete
odaklanmayın. Karşınızdakinin probleminin ne olduğunu
anlamaya çalışın. Gerçeği görmesine engel olan bir
etmen

mi

var?

Arkadaşınızın

nerede

takıldığını

hissetmeniz gerekir. Bir hata yaptığını kabul etmek
istemeyecektir. Öyleyse üstelemeyin. Huzursuz olacağı
için sonuçtan hoşlanmamaktadır. Öyleyse onu rahat
bırakın.
Göremeyen bir kimsenin yaşadığı sorunları
anlayabilmek için, kendinizi onun yerine koymaya
çalışın. Ya da hastaneye gidip organlarını kaybetmiş
hastaları ziyaret edin. Başkalarının acılarını gerçekten
anlamaya başladığınız zaman, insanlara daha kolay
yardımcı olmaya başlayacaksınız. Karşınızdaki kişi, sizin
onun o anda ne hissettiğini anladığınızı fark ettiğinde,
sıkıntısı

otomatik

olarak

hafifleyecektir.

Bir

arkadaşınızın ailesinden birinin vefat ettiğini farz edin.
Oraya gidersiniz ve konuşmak istemiyorsa bile, yanında
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durup oturmak bile arkadaşınızın acısını hafifletecektir.
Sizin orda olmanız ve onun duygularını paylaşmanız onu
rahatlatacaktır.
Bu durum hasta insanlar için de aynıdır.
Ziyaretiniz, hasta kişinin kendini daha iyi hatta daha
sağlıklı hissetmesini sağlayacaktır. Eğer vaktinizi onun
için harcıyorsanız ve karşınızdaki kişi onun sıkıntılarını
paylaştığınızı

biliyorsa,

sıkıntıları

hafifleyecektir.

İnsanlara sıkıntılarını paylaştığınızı gösterin.
Herkes iyi insan olup, insanlığa yardım etmek
ister. Medeni bir dünya istiyorsanız, başkalarına karşı
hassas olun ve onların duygularını paylaşın. Başkalarına
yardımcı olabilmek için, onların nereden geldiğini
bilmeniz gerekir. Eğer karşınızdakinin bakış açısından
bakmazsanız olayı çözümleyemezsiniz. Kendinizi nerede
bulursanız bulun - sınıfta, işte, ya da sosyal herhangi bir
ortamda - yakın çevrenizde bulunan insanlara dikkat
edin. İsimlerini öğrenin, onlarla konuşun, bakış açılarını
öğrenin ve onları dinleyin. Eğer kendinizi karşınızdaki
kişi yerine koyamıyorsanız onun sıkıntılarına sıkıntı
eklememeye çalışın; o acı çekerken ters bir şey
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söylemeyin.

Sıkıntılı

olan

birinin

sıkıntısını

paylaştığımızda, bunu kendimiz yaşamış gibi oluruz.
Hayatı

daha

objektif

gözlerle

görmeye

başlarız.

İnsanların bizle aynı şeyleri hissettiğini ve yaşadığını
görmek bizlere ayrı bir huzur verecektir. Başkalarının
sorunlarını paylaşmak, bizi insanlığa ve dünyaya bağlar.

10. DÜZENLİ YAZMALI
Ve yukarıda saydığımız her şey yapıldı ise sıra
geldi yazmaya. Yazmaktan maksimum verim almak
istiyorsak düzenli yazmalıyız. Aklımıza estikçe değil,
belli bir disiplinde yazılmalı. Kalem ve kelimeler yazarı
değil yazar onları yönetmeli. Elbetteki iç sesimiz çok
önemli, ama o sesin de bir düzene sokulması gerekiyor.
Düzenli yazmaya başlayınca bir süre sonra
yazmanın güzelliği sizi esir alacaktır zaten. Zaman
geçtikçe de kendinizdeki gelişimi göreceksiniz. Bir iki
sene önce yazdıklarınızı beğenmeyeceksiniz mesela. Bu
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yazarlık yolunda durmadan ilerlediğinizi gösteren bir
durum.
Yazdıktan sonra yazılarınızı kontrol etmeyi, iyice
gözden geçirmeyi unutmayın. Bence iyi yazar geldiği
gibi yazan değil, gelenleri iyi bir süzgeçten geçiren
yazardır.
Düzenli yazmanın en iyi yollarından birisi de net
ortamında blog yazarı olmaktır. Buralarda yazdığınız
yazılarla hem çevreniz genişler ve hem de düzenli
yazarak yazma becerilerinizi geliştirirsiniz.
Mark Schaefer blog yazmanın faydalarını 5
madde ile anlatmış. Ben bunları biraz değiştirerek ve yeni
maddeler ekleyerek 7 maddeye çıkardım. Ve şimdi
gelelim blog yazmanın faydalarına faydalarına.
1. Blog yazmak öğretir
Öğrenmenin en iyi yolu öğretmektir. Blog
yazarken hem kendiniz öğrenir hem de okurlarınız
öğrenir. Blog yazısı yazmak incelik ve araştırma ister. Bu
araştırma

sırasında

konu

ile

ilgili

hiç

farkında

olmadığınız şeyler öğrenirsiniz. Yazarken anlar daha
önce fark etmediğiniz şeyleri de fark edersiniz.
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Okuyucunuz bir yorum yapar, bir soru sorar ve daha çok
öğrenmek zorunda kalırsınız
2. Kendinizi iyi hisseder ve işinizde daha çok
başarılı olursunuz
İş hayatınızda sıkıntılı anlar geçiriyor olabilirsiniz
veya işler istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Kariyerinizi
sürdürdüğünüz alandan memnun değilsinizdir ve arayış
içindesinizdir. İstediğiniz alan ile ilgili blog yazmaya
başlarsınız. Gündüz pazarlama üzerine uğraşırken akşam
kariyer üzerine bir şeyler karalayabilirsiniz. Hobi gibi
başlayan bu arayış bir süre sonra gerçek mesleğinizi
seçmenize bile yol açabilir. Bir şeyler yazmak ve
düşünmek, yazdıklarınızın okunması sizin kendinize olan
özgüveniniz ve motivasyonunuz yükselir ve işinizde daha
başarılı olursunuz. Onlarla başlayan okuyucu sayınız
önce yüzlere sonra binlere çıkar bir yılda 1 milyon kez
okunduğunuzda

artık

iyi

şeyler

ürettiğinizi

düşünebilirsiniz ve bu da inanılmaz bir motivasyon
sağlar. Yeni bağlantılarınız olur, ağınız genişler ve çok
sayıda harika insanla tanışırsınız.
3. Networking yaparsınız
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Blog yazmanın en önemli faydası çok iyi
Networking yani çevre yapmanızdır. Alanınızda uzman
bir blog yazarıysanız çok sayıda kişi sizi tanımaya başlar.
Gittiğiniz konferanslarda sizi görüp tanırlar, çok sayıda
okurunuzla

karşılaşırsınız.

Bu

kadar

çok

insan

etkilediğinizi görüp şaşırır ve onlarla tanışırsınız. Diğer
blog

yazarları

ile

tanışır,

sosyal

medyadan

meslektaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. Bir etkinliğe
gittiğinizde mutlaka mesleğinizle ilgili blog yazan başka
bir blog yazarıyla karşılaşır, ufkunuzu açarsınız. Bu blog
yazarlarından çevre edinir, bilgiye ihtiyacınız olduğunda,
kariyerinizle ilgili bir probleminiz olduğunda veya başka
bir

şeyde

hemen

yardımlaşırsınız.

Siz

onlara

sorarsınız,onlar ise size sorar. Blog ağı fikir ve bilgi
temellidir, bu yüzden oldukça sağlam ve faydalıdır.
4. Kişisel markanızı oluşturur
Blog yazmak, günümüzde kitap yazarlığı gibidir.
Nasıl kitabı olan bir yazar çok tanınırsa bu iyi bir blog
yazarı için de geçerlidir. Blog yazarı olmak tüm kapıları
size açar. Çünkü bir tür tescillenmiş bilgi sahibi
olursunuz. Üstelik internet kitaptan daha kalıcıdır ve
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Google aramalarında birilerinin karşısına çıkmaya devam
edersiniz. Sadece sosyal medyada yer almak (twitter,
facebook) yetersizdir. Sosyal medyada içerikler fast food
gibidir ve bir süre sonra görünmez olur. Oysa blog yazısı
hep var olmaya devam edecektir. İçerikleriniz ilgi
çektikçe normal medyada da yer bulmaya başlarsınız. Bu
da bilinirliğinizi artıracaktır. Birinin CV’sini incelemek
yerine blogunu incelemek daha sağlam bir özgeçmiş
bilgisi sunabilir. Çünkü blog yazıları çoğu zaman
yapılacakları da kapsar ve özgeçmişten ziyade bir
özgelecek sunar.
5. Blog yazmak ve okumak ilham verir
Blog

yazarken

başka

blog

yazarlarının

yazdıklarından ilham alır, işinizde inanılmaz ilerlemeler
gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca okuduğunuz her yazı size
yeni bir yazı için de ilham verir. Her blog yazarı başka
bir ilham dünyası, başka bir bakış açısı ve penceredir.
Blog yazıları ücretsizdir ve çoğu uzman deneyiminden
geçmiştir. Blog yazarak çok sayıda kişinin hayatına
dokunur ve onların hayatlarında küçüklü büyüklü
değişiklikler meydana getirirsiniz.
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6. Etkinliklerden önce siz haberdar olursunuz
Blog yazdıkça ve tanındıkça uzmanlığınız ile
ilgili konferans ve duyurular ajanslardan size gelmeye
başlar. Hatta bu etkinlikler için davetiyeler gönderilir ve
blogunuz sayesinde çok sayıda etkinliğe katılabilirsiniz.
Bu

etkinliklerde

paylaşırsanız

öğrendiklerinizi

okurlarınızla

da

bilginizi

blogunuzda
paylaşmış

olursunuz.
7. İş teklifi veya proje teklifi alabilirsiniz
4. maddede belirttiğim gibi, blog yazmak kişisel
markanıza deneyim sağlar ve blogunuz sayesinde,
mesleğiniz ile ilgili çok sayıda şirket ve kişinin dikkatini
çekersiniz. Blogunuz üzerinden iş veya proje teklifini
daha kolay alabilirsiniz. Özellikle blogunuzu Linkedin ile
entegre ettiğinizde bu tür fırsatlar daha çok karşınıza
çıkmaya başlayacaktır.
Blog yazmak önünüze başka başka pencereler
açar, kişisel ve mesleki başarınızı destekler. Yeni şeyler
öğrenir ve öğretir, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar,
Networking yapıp iş çevrenizi genişletirsiniz. Zamanla
kişisel markanız oluşur ve bilinirliğiniz artar. İş
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dünyasının içindeyseniz ve hala bir blogunuz yoksa ilk
işiniz kendinize bir blog açmak olmalı.
Yazma sürecinde kişisel koşullardan, toplumsal
sorunlardan yakınma, sürekli bahane arama, mazeret
üretme eğilimindeyseniz, işiniz zorlaşır. Bu tuzağa
düşmeyin, yazarlığa giden yolun ilk adımı “her şeye
rağmen” yazmaktır. Hayatı tanımanın, gözlem yapmanın,
seyahat etmenin, yazacağınız kitaptaki olayların geçtiği
mekânları görmenin önemi tartışılmaz. Ancak farklı türde
yazılmış pek çok edebi eseri okumadan yazmaya
başlamak, dilini bilmediğiniz, coğrafyasını, iklimini
tanımadığınız bir ülkede

yolunuzu bulmak kadar

zahmetli olabilir. Yazarların, bestekârların, ressamların
hayatlarında pek çok ortak nokta vardır. Sanatçı
biyografilerini, otobiyografilerini okumanın da bir yazar
adayının

ufkunu

açabileceğine,

irade

ve

azmini

güçlendireceğine inanıyorum.
“Yazmanın kuralı yoktur” der Hemingway.
“Bazen kendiliğinden ve mükemmel bir şekilde geliverir;
bazen bir kayayı matkapla delip patlatmaya benzer.” diye
devam eder. Bu işin olmazsa olmazı çok çalışmaktır.
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Yılmadan, pes etmeden, düzenli olarak yazmak, yazmak,
yazmak… Eğer o azim, o disiplin, o sabır sizde varsa,
gerisi er geç gelecektir
Her yazarın farklı bir tarzı, tercihi vardır. Stephen
King, rock müziği dinlerken, yarı sarhoş yazmıştı pek
çok eserini. Hemingway gün doğmadan kalkar, saatlerce
hiç ara vermeden ayakta yazardı romanlarını. Hasan Ali
Toptaş, bütün gün ofiste memur olarak çalıştıktan sonra
evine dönüp sabaha kadar çalışarak yazmıştır ödüllü
romanlarını.
Orhan Pamuk romanlarını bölüm bölüm, sayfa
sayfa kurguladıktan sonra yazmaya başladığını söyler.
“Zihnimde tek bir sahne canlandı ve hemen yazmaya
koyuldum” der kimi yazarlar. Marquez, “En önemli şey
ilk

paragraftır”

der.

“İlk

paragraf

için

aylarımı

harcamışımdır. Bir kez istediğimi elde ettim mi, gerisi
arkadan gelir.”
Bence her yazar kendi kişiliğine, kendi yaşam
biçimine uygun bir çalışma tarzını seçmelidir. Önemli
olan bir kere başladıktan sonra ara vermeksizin, ilhamın
titrek ışıklarını beklemeksizin her gün yazabilmektir.
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Bazı yazarlar ilk taslak bitinceye kadar asla geriye
dönüp bakmayın der. Başlayın ve bitirinceye kadar
durmaksızın yazın…
Yola

yeni

çıkan

yazar

adaylarına

roman

taslaklarını her yaştan, farklı zevk ve deneyim sahibi
okurla

paylaşmalarını

ve

tüm

eleştirileri

ciddiye

almalarını öneririm. Pek çok yazarın bir ilk okuru,
eleştirmeni vardır, bu kişi çoğu kez fikirlerine değer
verdiği bir dostu ya da hayat arkadaşıdır. Bu sürprizlerle
dolu gizemli yolculuğa çıkan tüm yazar adayı dostlarıma,
son durağı başarı olan doyurucu bir deneyim diliyorum.
Umarım bu anlattıklarım, bu konuda soru soran
arkadaşlar için faydalı olur.
Yazmayı seven, yazar olmak isteyen tüm adaylara
bol kelimeler, cümleler ve noktalama işaretleri diliyorum.
2. BÖLÜM
KİTAP NASIL YAZILIR?
Kitap

yazımı

tamamen

kişinin

bireysel

özelliklerine bağlıdır. İlk önce zihinsel olarak kişinin
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kendini yazması için yeterli görmesi gerekir. Zihinde
tasarlanan kitap daha sonra yazıya aktarılır. Yazmak için
bir başlangıç şart, kelimeler yazıldıkça bir birini takip
eden cümleler heyecanlı bir yolcuğu başlatır.
Yazdığı bir kitabın yayımlanmasını isteyen bir
kişi, bunu bir yayınevine gönderir. Kitabın basılıp
basılmayacağına yayımcı karar verir. Eğer kitabın değerli
olmadığı ya da iyi satış yapmayacağı kanısına varırsa
kitabı yayımlamaz, yazarına geri verir. Yazar, kitabını
yayımlayacak bir yayınevi bulmak için başka yayımcılara
başvurur. Hiçbir yayımcının kitabı yayımlamayı kabul
etmemesi durumunda, kitap ya yayımlanmadan kalır ya
da kişi kendi maddi olanaklarıyla kitabı yayımlar. Okul
kitapları ve bilimsel kitaplar ise devlet ya da üniversiteler
eliyle yayımlanır.
Yayımlanacak metni dikkatle okuyarak yayıma
hazırlayan kişiye yayın yönetmeni (editör) denir. Metin
daha sonra basımevine gönderilir. Kitabın biçimini,
boyutlarını, ne tür harflerin kullanılacağını, kaç tane
basılacağını ve kullanılacak kâğıdın niteliğini yayınevi
belirler.
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Mekanik dizgi makinelerinin icadına kadar,
harfler elle tek tek dizilerek sözcükler ve satırlar
oluşturulur, bundan sonra satırlar, sayfalar biçiminde
düzenlenerek sayfa kalıpları hazırlanırdı. Mekanik dizgi
makinelerinde ise, yazılar satır olarak dizilir ve
makineden çıkan dökme kurşun satırlar bir araya
getirilerek sayfalar oluşturulur. Günümüzde foto dizgi
yöntemiyle ve genellikle bilgisayarlar kullanılarak dizgi
yapılır. Çağdaş elektronik yöntemler, basım sanayisinde
tam anlamıyla bir devrim yapmıştır.
Kitap baskıya hazırlanırken yayımcı basılacak
kitap sayısına göre, istenen boyut ve nitelikte kâğıt satın
alarak basımevine gönderir. Bu arada basımevinde
dizilmiş olan kitabın “prova” adı verilen ilk baskıları
yapılır.

Kitabın

yazarı

provaları

okuyarak

dizgi

yanlışlarını düzeltir; bazen gerekli gördüğü değişiklikleri
ve eklemeleri de provalar üzerinde yapar. Düzeltilmiş
provalar yeniden basımevine gönderilir. Provalardaki
düzeltmelere uygun olarak sayfa kalıplarında düzeltmeler
yapılır. Bir kez daha prova baskıdan sonra yayımcı ve
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yazar kitabın yanlışsız olduğu kanısına varırsa baskıya
geçilir.
Genellikle bir tabaka kâğıdın bir yüzüne kitabın 8
sayfası birden basılır. Aynı tabaka basım makinesinden
ikinci kez geçirilerek, kâğıdın öteki yüzüne 8 sayfa daha
basılır ve 16 sayfalık bir forma elde edilir. Daha büyük
Makinelerde 16’nın katları olarak 32 ve 64 sayfa
basılabilir. Baskıdan çıkan kâğıt tabakasının katlanarak
forma yapılmasına “kırma” denir. Kırma ve sonraki
işlemler ciltçide yapılır. Sırayla üst üste konarak dikilen
formalara yayımcının seçmiş olduğu renk ve biçimdeki
kapaklar takılarak kitap tamamlanır. Ders kitapları
dışındaki kitapların çoğunun üzerine hem cildi korumak,
hem de kitaba çekici bir görünüm vermek amacıyla
renkli kâğıt ceketler geçirilir. Günümüzdeki çağdaş
basım

teknikleriyle

bir

kitabın

tamamı

kesintiye

uğramadan bir defada basılabilir ve baştan sona otomatik
ciltleme makinelerinde ciltlenebilir. Ciltçiden yayımcının
deposuna götürülen kitaplar sonunda satışa hazırdır.
Kitapların kitapçılara gönderilmesini genellikle dağıtım
şirketleri

yapar.

Bu

şirketler,
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satabileceklerini

düşündükleri sayıda kitabı yayınevinden alır ve ilişkide
oldukları kitapçılara gönderir.
Çok satan bir kitap yazmak için neler
yapılabilir?
Yazmaya

gönül

vermiş

herkes,

bir

gün

kitaplarının yayınlanmasını ve elbette çok satanlar
listesine girmesini ister. Burada şans ve talih faktörü de
etkili olmakla birlikte sizin de yapacağınız birçok şey
var. Örneğin bir roman yazmak istiyorsunuz; burada
nelere dikkat etmeniz gerekir diye merak ediyorsanız
aşağıdaki püf noktalarına dikkat etmenizde fayda var:
1. Gizemli Bir Karakter Yaratın
Issız, sırlarla dolu ve mümkünse çok gizli
geçmişlere sahip olan bir karakter yaratın. Bu karakter
inanılmaz

derecede

zengin

olabilir,

eğer

zengin

olamayacaksa insanüstü güçler verin. Vampir olabilir,
kurt adam olabilir fark etmez. Bu noktada önemli olan
“gizem” ve ‘olağanüstülük’ olmalı.
2. Kitabı ‘Ben’ Diliyle Anlatın
Kitabı ‘ben‘ diliyle anlatın. Kitabı anlatacak
karakter kız ve insan olmalı. Mümkünse biraz aciz,
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kendini beğenmeyen

“Tanrım, bu sabah yine çok

kötüyüm, berbat hissediyorum, olamaz yine dudağım
uçuklamış, ben çirkinim.” diyebilen bir karakter olmalı.
Bu kız güzel olmalı fakat bunu bilmemeli ve kendini
vasat hissetmeli. Güzel olmalı çünkü ilerde senaryoya
dönüştürülen kitabınız için çekilecek filmde bu kız lazım
olabilir. Çirkin bir kızla olağanüstü bir adamı kimse yan
yana görmek istemez.
3. Aşk ve Tutku
Yukarıda

yarattığınız

karakterlerin

arasında

şartsız, koşulsuz, çılgın bir aşk kurgusu oluşturun. Bu
kurgunun imkânsız, mantıksızca ve şehvet ile süslenmiş
olması

gerektiğini

unutmayın.

“Onun

gözlerine

bakamıyorum, kalbim yerinden çıkacak gibi. Yine de
kendime engel olamıyorum.“
Tutku önemli, bu kitabınızın daha hızlı üne
kavuşmasını sağlayacak. “O an, kalbimin titremesini
hissettim, titreme parmak uçlarıma kadar yavaşça
ilerliyordu. Tanrım! Onun için ölebilirim.” tarzında
anlatımları uzun tutun. Çok da abartmayın, kitabınızın
‘erotik yayınlar‘ rafında sergilenmesini istemezsiniz.
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4. Düşmanları Unutmayın
Karakterlerinize bir düşman ya da birkaç düşman
yaratın. Kitabınızın sonuna kadar çeşitli entrikalar ve
hayal günücünüzle karakterlerinizi zor durumda bırakın.
Bu zorlukların üstesinden birlikte gelirken aynı zamanda
birbirleri arasındaki bağı güçlendirin. İki karakterden biri
ölürse, bu âşıklar yaşayamaz hissini okuyucuya itinayla
iletin.
5. Açık Kapılar Bırakın
Her şey yoluna girmişti diye düşünürken,
yaklaştığını hissediyordum. Hava aniden kararmaya
başlamıştı, etrafta hiç kimse yoktu. Hızlı adımlarla nefes
nefese ilerlemeye çalışırken birden yalpalayarak yere
düştüm. Avuçlarım soğuk karların içine girmişti.
Kalkmak zorunda

olduğumu

biliyordum. Kendimi

toparlayıp, hemen ayağa kalktım ve birden onun soğuk
nefesini arkamda hissettim. Yaşıyordu ve intikam almak
için geri dönmüştü.
Kitabınızda açık kapılar bırakın; fakat yukarıdaki
gibi

sonlanacak

açık

kapılar

bırakmayın.

Bu

okuyucularınızın size küfretmesi dışında hiçbir işe
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yaramaz. Bırakacağınız açık kapıları daha çok gelişme
bölümünde verin, bu bölümde açıkta bırakacağınız
olaylarla

ilerde

birkaç

kitap

daha

yazabilirsiniz.

Kitabınızın sonu kesinlikle mutlu, mesut bitmeli.
Ünlü yazarlardan yazarlık tüyoları
Bu konuda Deniz İnceoğlu’nun araştırmasını
okumakta fayda var. Şöyle yazmış İnceoğlu:
Diyelim ki, aklınızdaki fikri kitaba dönüştürmek
istiyorsunuz. Ama nereden başlayacağınızı, taslağı nasıl
oluşturacağınızı bilmiyorsunuz. Yazar Karen Wiesner’in
‘First Draft in 30 Days (30 Günde İlk Taslak)’ adlı rehber
kitabından esinlenerek, işin erbabı yazarlarımıza kitap
yazma taktiklerini sorduk...
İnci Aral: “İlk 30 sayfa önemli”
Şiir, öykü ya da roman yazmak isteyenler
öncelikle çeşitli sanal ya da baskı dergilere üye olmalı.
Edebiyat gruplarıyla takılmalı. Bu, işin sosyalleşme,
adını camiaya az çok da olsa duyurmanın yolu. Ama tabii
ki, kitabı yazma kısmı çok göreceli...
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Ben, öncelikle fikri kafamda tasarlar sonra notlar
almaya başlayıp üzerine yoğunlaşırım. Bu yoğunlaşma,
tabii ki bazen yıllar sürebilir. Kafamda her şeyi
tasarlarken anlatacağım konu üzerine kitaplar okurum.
Hem tekrara düşmemek için hem de anlatılmış şeyi ‘ben
nasıl anlatırım’ diye bakabilmek adına... Bu sırada kendi
sesimi bulmaya çalışırım. Ardından yapıyı oluşturur ve
kendime sorarım; “ne anlatmak istiyorum” diye. Cevap
bulamadıkça süreç uzar. Ve cevabım, her zaman tek
cümle olur. Böylece konuya kuşbakışı bakarım. Örneğin
‘Safran Sarı’ romanımda cevabım ‘gelecek perspektifinin
kaybolmuş olması’yla ilgili bir cümleydi. Ardından yol
haritamı çıkarırım; zaman, mekân ve kişiler oluşur. Ve
temel atma kısmı, yani ilk sayfaları yazmak gelir. İlk 30
sayfa çok önemlidir. Romanın tüm verileri ortaya çıkar.
Aynı metni 30 kez yazdığım olmuştur. Sonrasıysa,
temeller iyi atıldığı için çözülüp gider.
Murat

Gülsoy:

“Eli

korkmayın”
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boş

dönmekten

30 günde ya da 3 saatte bir romanın ilk taslağını
yazmak kulağa ilginç bir yazı deneyi gibi geliyor. Farklı
yazma

süreçlerinin

hepsinin

de

denenebileceğine

inanıyorum. Edebiyat tarihinde kendine özgü bir yeri
olan Beat yazarları geliyor aklıma örneğin. Uyarıcı
maddeler kullanarak hiç uyumadan günlerce yazan mı
istersiniz, yoksa daktilosuna bir rulo kâğıt takıp elinden
geldiğince hızlı, tuşları dövenleri mi? OULIPO’culara ne
demeli peki? Bir çanağın içinden şans eseri çektikleri
cümlecikleri arka arkaya dizerek şiir yazmak gibi aklın
sınırlarını zorlayan arayışları var. Herkesin faklı bir
biçimi olabilir.
Benim yazma sürecim uzun bir ön çalışmayla
başlıyor. En çok zevk aldığım kısım da budur aslında.
Yazacağım romanla ilgili bilgi toplamak, hayal kurmak,
planlar

yapmak,

farklı

olay

örgüleri

düşünmek,

karakterler hakkında notlar almak... Ardından tüm bu
hazırlıkların tamamlandığına kani olup yola çıkarım. Bu
da duruma göre bir yılı bulan bir süreç. Belki ilk taslak
diyebileceğim kısım ilk üç-dört ay içinde tamamlanıyor
ama birbirinin içinde eriyen durumlar olduğu için sınır
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çizgisi çizmek zor. Kimi zaman da o uzun yolculuktan eli
boş dönersiniz. Yani yazdıklarınızı beğenmezsiniz,
çekmecenin en dibine fırlatır atarsınız. Her ne olursa
olsun, yazı alışkanlıklarını da arada sırada değiştirmekte
yarar var. Alışkanlıklar çalışkanlığınızı garantiler ama
yaratıcılığı da ufak ufak kemirir. Farklı arayışlara açık
olmayı öneririm.
Pınar Kür: “Hayata itirazınız olmalı”
Herhangi bir öyküye (şiir ve deneme dışındaki
tüm edebiyat eserlerine) başlarken fikirden değil, insan
ya da olaydan yola çıkmalısınız. Fikirden yola çıkarsanız
kurur kalırsınız. Eseri bitirseniz bile hayatiyeti eksik
kalır.
Yaşadıklarınızdan elbette esinleneceksiniz ama
yaşadıklarınızı olduğu gibi kaleme alırsanız bu, edebiyat
olmaz. Yaşanan olaylar hayal gücünün süzgecinden
geçirilerek

dönüştürülmelidir.

Bunlara

anlam

yüklenmelidir. Yaşamla edebiyatın en önemli farkı,
ikincisinin anlamlı olması zorunluluğudur.
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Edebiyatçı olacaksanız, hayata bir itirazınız
olmalı. Bir şeylere karşı çıkıyor olmalısınız. Hayatla ve
çevrenizle barışıksanız ve kaleminiz iyiyse, reklam ya da
dizi yazarı olarak çok para kazanabilirsiniz ama
edebiyatçı olamazsınız.
Hepsinden önemlisi, yazmaya niyet bile etmeden
önce ‘çok çok çok’ okumalısınız. Popüler kitaplar değil,
edebiyatın başyapıtları bol bol okunmalı.
Ahmet Ümit: “Cesur olmak şart”
Edebiyat dünyasına kalıcı bir eser bırakmak için
özgün, biricik olmak şart. Bunun birkaç yolu var.
Öncelikle, bakış açınızın çok gelişmiş olması lazım.
Sizden önceki bütün literatürü bilmeniz şart. Yoksa
Amerika’yı yeniden keşfedersiniz. İkincisi; çok cesur
olmak lazım… Farklı şeyler her zaman saldırıya maruz
kalabilir. Mesela ben, 96’da ‘Sis ve Gece’yi yazdığımda
ilginin yanı sıra tepki de gördü. Polisiyeyi edebiyat
olarak yazacağım dediğimde çok tepki aldım. Bunlardan
asla yılmayacaksınız, inandığınız şey için kararlılıkla
yürümeniz gerekir. Örneğin Picasso, klasik resimler
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yapamaz mıydı? Ama yapmadı. Kendi tarzını yarattı.
Dışlansa da 20. yüzyılın en büyük ressamı oldu.
Yazarlar farklı yöntemlerle çalışabilir. Benim,
önce fikir gelir aklıma. Örneğin ‘Sultanı Öldürmek’ adlı
son romanımdan yola çıkalım... Fatih Sultan Mehmet var
eserde ve ben onun hakkında uzman değilim. Hakkında
yazılmış tüm kitapları okudum. Bu da neredeyse bir yıllık
bir araştırma süreci demek. Eser Edirne, Bursa ve
İstanbul’da geçiyor. O şehirleri gezerim. Tüm detayları
incelerim. Notlar tutar, fotoğraf ve film çeker, insanlarla
röportajlar yaparım. Bu sırada kurguyu da oluştururum.
Yazma süreci de en az bir yıl sürer.
Eğer yazarken takılırsam bırakırım. Sosyalleşirim.
Zorlamam. Eğer yine devam edemiyorsam, sıkıntı var
demektir. Kurguda değişiklik yaparım. Başlarda hayatı es
geçmem. Sadece sonlara doğru kendimi kitaba çok
kaptırırım.
Başlangıç

zordur.

Üslup

belirlenmeli.

Dili

oturtmak için karakteri ya da hikâyeyi çok iyi
hissederseniz, zaten her şey gözünüzün önünde canlanır.
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Sahnenin ruhunu hissederim ve zaten o zamanda dil
kendiliğinden ortaya çıkar.
Final de çok önemli. Roman bittiğinde uzanırım
ve eşim kitabı sesli olarak okur. Dinleyince yanlışlar ve
dildeki akıcılık daha iyi anlaşılıyor.
Hamdi Koç :”Hep Yalan!”
30 gün çok! İlk taslak 10 günde, son taslak 15
günde bitmeli ve 26. günün sabahı roman, mevsimin yeni
bestseller adayı olarak yayıncıya teslim edilmeli.
Romanın matbaadan geleceği 15 gün içinde de yazar
hangi konularda ilgi, hatta tercihen tepki çekecek,
mümkünse azıcık da başını derde sokacak açıklamalar
yapması gerektiğini düşünerek kendini romanın çıkışına
hazırlamalı. Her şey beklendiği gibi giderse 40-50 günde
elimizde yeni ‘bestseller’ adayı olur. Oluyor yani,
görüyoruz!
Bu habere konu olan kitabı bildiğimden değil, bu
türü bildiğimden söylüyorum. 30 günde roman yazma ya
da 10 günde her şeyi yiyerek 20 kilo verme, aynı şey.
İnsan inanabilir. Hepimizin zaafları var ve imkânsız
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şeylere inanabiliriz. Bunu anlarım. Ama bu tuzağı
hazırlayanları hoş göremem. Türkler de bu işe girdi
(ülkede romanlar artık para ediyor ya).
Gelelim yazmayı öğrenmeye, öğretmeye. Kendini
kanıtlamış yazar, gençlerin “nasıl yazılır” sorusuna
nezaket gereği cevap verir. Birçok büyük yazar eleştiri,
inceleme yazısı yazmıştır. Ama bildiğim hiçbir ciddi
yazar “nasıl yazılır” konusunda bir şey yazmamıştır.
Çünkü bunun dile getirilebilir bir yöntemi olmadığını
bilir. Dile getirilmiş ve unutulmaz olanlar sanatsal ahlaka
ilişkindir. Henry James’in söylediği söz en büyük
öğüttür: “Edebiyat ciddiye alınmak istiyorsa önce kendini
ciddiye almak zorundadır.”
Bu işin, yazarın kendi kendine keşfettiği ve
kişiselleştirdiği bir yolu bile olduğuna inanmıyorum.
Üslup ve kişisel nitelikler bir yana, yazar aynı yolu
izlerse

tekrara

düşer.

Kendini

bilen

her

yazar

malzemesinin sesini dinleyerek devam eder. Taslak
denen şeye inanmayın. Ancak dizi film yazarları taslak
peşindedir. Ciddi yazarın gözü kulağı yarattığı orijinal
durum ve karakterin kendi özgür gelişimlerindedir.
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Olaylar karakterler tarafından yaşanmaya başlanmadan
neyin nasıl olacağı belli olamaz. Çünkü hiçbir düşünce
taslağı, düşüncenin kendisinden daha büyük değildir.
Bunu kısaca kendimden bahsetmek için söyledim, yoksa
yakındığım

türden

yol

göstericilere

benzemek

istediğimden değil. Her yazarın yöntemi, alışkanlığı
elbette farklıdır. Ama ortak olan şey, bunun zaman
içinde, kişisel mücadele yoluyla, sessiz bir inatla,
yazılmış tüm iyi romanları tekrar tekrar okuyarak, yazıp
yazıp çöpe atarak, vazgeçmeyerek, kendini az beğenip
ama bir gün çok beğenmeyi istemesidir.
‘30 Günde İlk Taslak’ kitabı neler öneriyor?
Yazar Karen Wiesner’in ‘First Draft in 30 Days
(30 Günde İlk Taslak)’ kitabının yazacağınız eserin bir
enstantenesini oluşturduğunu unutmamak gerek. İlk
tavsiyesi büyük bir ‘beyin fırtınası’ yapmanız. Ve bakın,
hikâyenizi oluşturmak için kafanızı toparlayamadığınızda
neler yapmanızı öneriyor:
* Aklınızdaki konularla ilgili kitaplar okuyun ya
da filmler izleyin.

111

* Hikâyenizin içindeki bölümleri anlattığını
düşündüğünüz bir müzik listesi yapın. Bu listedeki
şarkıyı herhangi bir yerde duyduğunuzda aklınızda yeni
fikirler dolanabilir.
* Alışverişe gidin. Ana karakterinizin seveceği bir
şeyler alın.
* Evden çıkın ve herhangi bir yerde insanları
izleyin. Karakterinizin parçalarını oluşturun.
* Hikâyenizi birilerine anlatın. Bu, sadece yeni
fikirler oluşturmayı değil, hikâyedeki zayıf noktaları da
görmenizi sağlar.
Günbegün taslak oluşumu
1-6. Gün: Karakterler, plan ve kurgu
İşe, fikrinizi benimseyerek başlayın. Kendinize
konuyla ilgili ne kadar derine inebileceğinizi sorun,
cevapları not edin. Karakterler üzerinde yoğunlaşın.
Hepsinin

kendine

özgü

kimlikleri

olması

gerek,

unutmayın. Aralarındaki bağı sağlam tutun. Her gün
düşündüklerinizi not edin.
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7-13. Gün: Araştırma
Araştırmadaki amaç, konuyla ilgili daha sağlam
bilgilere ulaşmak, kişilerle görüşme yapıp diyalogları
kaydetmek. Bunlar kitabı yazarken size çok yardımcı
olacak, en önemlisiyse güven verecek.
14-15. Gün: Hikâyenin gelişimi
Kitabın

iskeletini

sağlamlaştırın.

Kitabınızı

‘giriş’, ‘gelişme’ ve ‘son’ olarak ayırın. Giriş bölümünde
karakterlerinizi tanıtmayı ve en önemlisi de kurduğunuz
cümlelerde

gizem

yaratmayı

ihmal

etmeyin.

Gelişmedeyse çelişkiler ağını detaylandırın. ‘Son’da tüm
çelişki ve gizemli karakterlerin çözülmesi gerekiyor.
16-24. Gün: Bir araya getirme
Taslağı oluşturmayı bir yapboz gibi düşünün, tek
farkı parçaları siz üretiyorsunuz. Şimdiye kadar pek çok
fikri ve hikâyeyi kağıtlara yazdınız. Şimdi onları
birleştirme zamanı.
25-28. Gün: Güçlendirme zamanı
Bir araya getirdiğiniz kaba taslağı iyice kontrol
edin. Hikâyedeki akışta herhangi bir problem olup
olmadığı önemli. Cevapsız kalan sorulara dikkat edin.
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Karakterlerin hikâyeye doğru zamanda dahil olup
olmadığı önemli.
29-30. Gün: Son kontrol
Öncelikle yaptığınız araştırmalardan aktardığınız
bilgilerin

doğruluğunu

kontrol

edin.

Cümleleri

güçlendirin. Bölümler doğru ayrılmış mı, kontrol edin.
Bitirdiğiniz taslağı kitap haline getirmek için başına
oturmadan önce mutlaka birkaç hafta dinlenin ve
taslaktan uzak durun!
Nasıl yazar olunur?
Elif Şafak, Zaman’da yayımlanmış yazısında
bakın yazar olmanın aşamalrını nasıl anlatmış:
“Gizli edebiyatçılar ülkesidir Türkiye. Ortaya
çıkmamış, henüz üretmemiş ama üretme hayalinden hiç
vazgeçmemiş potansiyel yazarlar ülkesi” Kitap okuma
alışkanlığının görece sınırlı olduğu birçok ülkede, buna
paralel olarak toplumda şair ya da romancı veya aydın
olma arzusu da düşük kalır.
Başka meslekler ve uğraşlar revaçtadır. Bu da
anlaşılır bir kalıptır. Hâlbuki bizde durum böyle değildir.
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Türkiye’de kitap okuma alışkanlığı, kitap

yazma

arzusunun fersah fersah gerisinde kalır. Uzun lafın kısası,
bizde henüz ‘okur’ olmadan, kısa yoldan ‘yazar’ olmak
istenilir. Pek çoğumuz, edebiyat şehrinin kestirme
yollarının peşindedir.
Eskiden herkesin gönlünde bir şair yatardı.
Diyebiliriz ki; 2000’lere kadar bu böyle devam etti. Ama
şimdilerde pek çoklarının gönlünde yazarlık yatıyor.
Herkesin illâ ki yazmak istediği bir kitap var. Günün
birinde, işler biraz rayına oturunca, bir kenara üç beş
kuruş para koyup çalışmak zorunda kalınmadığında
oturup yazılacak bir kitap... Hayali bile güzel kitap!
Kimisi hayat hikâyesini yazmak istiyor, kimi bir
tanıdığının başından geçenleri. Kimi geçmişin intikamını
kitapla almak istiyor, kimi sadece kalıcı bir eser
bırakmak. Kimi bir kurgu peşinde, öyle bir kurgu ki
sürekli yeniden yazılıyor zihinde. Ayrıntılar ekleniyor,
ayrıntılar çıkarılıyor. Ama kitap hayali hep sabit kalıyor.
Böyle bir ortamda sık sık ‘Nasıl kitap yazarım?
Yazdığım kitabı nasıl yayınlatırım? Roman yazmak için
önce ne yapmalıyım? Size yollasam okur musunuz?’
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konulu

mesajlar

alıyor

ya

da

sorulara

muhatap

kalıyorum. Doğrusu, beni zorlayan sorular bunlar. Çünkü
her insanın hayatı ve kişiliği, mayası ve kimyası nasıl
farklıysa, yazı serüveni de farklıdır. Herkese uyan
evrensel bir reçete yok. Kimi kırkından sonra yazmaya
başlar, kimi en güzel eserlerini gençliğinde verir. Kimi
bir kitabı beş senede tamamlar, kimi beş ayda. Hiçbir yol,
bir diğerine üstün değildir. Aslolan, ortaya çıkan eserin
derinliği ve kalitesidir.
Ama işte gene de dinmiyor sorular. Her yaştan,
mizaçtan ve meslekten insan benzer şeyler danışıyor.
Sanki bildiğim ve kendime sakladığım bir formül var.
Coca-Cola’nın açıklanmayan terkibi ya da simyacıların
kadim bilgileri gibi saklı, özel bir formül... O formülü
uygulayınca pat diye çıkıveriyor kitap. Baktım ‘herkesin
yolu kendine’ demekle bu işin içinden çıkamayacağım,
ben de bu makalede kitap yazmanın formülünü
açıklayacağım.
Aslında bir değil iki formül var. Zira iki temel
itkiden beslenir kitap. Birbirine taban tabana zıt ama ikisi
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de son derece güçlü ve devingen iki süreç eşlik eder
edebiyatçıya.
Formül bir: Hınç/Hırs çarpı Emek artı Disiplin
bölü Yalnızlık. Kitap yazmanın ve ‘meşhur’ yazar
olmanın ilk formülü kişisel hınç ve hırsla ilgilidir. Kimi
yazarlar kızgınlıktan, kırgınlıktan, hakkının yenildiği ya
da kıymetinin yeterince bilinmediği saplantısından, bir
konuda kimsenin kendileri kadar uzman olmadığı
inancından

yahut

birilerine

bir

şeyler

anlatma

arzusundan, bazen de kavgadan, kavgacılıktan beslenir.
Hınç, hırs ve öfke... Üçü de kudretli çarklardır. İnsanı
hayli üretken kılabilirler. Her halükârda tek başlarına
yetersiz kalırlar. Muhakkak emek ve disiplin gereklidir,
bir de tabii yalnız kalmak. Yalnızlık olmadan yazarlık
olmaz.
Formül iki: Aşk/Tutku çarpı Emek artı Delilik
bölü Yalnızlık. Yazar olmanın ikinci formülüdür. Burada
temel etmen aşk ve tutkudur. Ve aşk demek irrasyonellik
demektir. Akıl, mantıkla açıklanamayan bir öte boyut.
İnsan niye âşık olduğunu bilebilir mi? Tek bildiği âşık
olup olmadığıdır. Niyesi değil. Bu formüle uyan kişi
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severek ve tutkuyla yazar. Yaptığı işi o kadar çok
benimser ki yazmadan yaşamayı, hatta nefes almayı bile
düşünemez. Burada disiplinin yerini delilik almıştır. Kişi
yazmaya koyuldu mu durmadan, duramadan, gece
gündüz yazar. İçinden cin çıkartırcasına. Gene de
muhakkak artı bir emek harcamak durumundadır. Saatler,
günler, aylar ve senelerce gıdım gıdım biriken emek. Ve
tabii bir de yazarlığın olmazsa olmazı: yalnızlık.
İki formülden hangisinin uyacağı tamamen kişiye,
kişinin ruhunun rengine kalmıştır.”
Mükemmel Bir Roman Nasıl Yazılır?
Nuray Lale, mükemmel bir roman yazmanın
kriterleri üzerine bir araştırmasını sufizmveinsan.com
sitesinde şöyle paylaşıyor:
Her

sanat

dalında

olduğu

gibi,

edebiyat

dünyasında da mükemmel bir eser yaratmak için yazarın
yazma tekniğine muktedir olması, yaptığı işi avucunun
içi gibi tanıması gereklidir.
Güzel yazı yazma sanatı okuyarak öğrenilebilen
bir kabiliyettir. Bu kabiliyete sahip olabilmek sayısız
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kitap okumaktan geçer. İster hikâye, ister roman, ister
tiyatro, sinema oyunu olsun, her ne yazıyorsanız yazınız,
gelmiş geçmiş yazarların, sanatçıların sanat eserlerini
tanımalısınız.
Bir örnek vermek gerekirse: Alman filozofu
Johann Wolfgang Goethe bütün eski Yunan ve Roma
filozoflarının

hepsini

Edebiyatımıza

kadar

okumuştur.
tüm

dünya

Bizim

Divan

edebiyatlarını

incelemiştir. Yaklaşık 200.000 kelime hazinesine yoksa
nasıl ulaşmış olabilir ki? ‘Wilhelm Meister’ eserini ve
orada arka planda yürütülen entrikaları halkın anlayacağı
bir dille anlatabilmek için, on kuruşluk kitap ve
romanları, ‘trivial edebiyatı’ bile incelemiştir. Goethe
yazdığı eserleri çağ arkadaşı Schiller’e düzeltmesi için
yollarmış. Shakespear’in Saray dramlarını, Lessing’in
sanat kavramını okuyup, diğer düşünürlerin hüner ve
marifetlerinden

her

zaman

faydalanırmış.

Goethe

eleştirmeni Theodor Fontane (benim gibi) Goethe’yi
oldukça sıkıcı bulurmuş. (Nedense ben de Goethe’nin
yazmış olduğu felsefik şiirleri çok duygusuz buluyorum.
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O yüzden Almanya’da lise bitirmiş erkek kardeşimle hep
tartışırız, Goethe’nin dehalığı üzerine).
Hiç bir deha yeryüzüne gökten zembille inmez.
İyi bir müzisyen, iyi bir ressam, iyi bir heykeltraşçı
olabilmek için bir yüksek öğrenimden geçmek gerek.
Ancak ne var ki, iyi bir roman yazmanın henüz bir okulu
yok. Roman yazma tekniği, şiir yazma tekniği, hikaye,
tiyatro oyunu yazma tekniği gibi sanat dalları kendi
başına hiçbir yerde yoktur. Eğer öyle fakülteler
ülkemizde olsaydı, en az kitap yayınlanan ülkemizde
yazar sayısı bin kat yükselirdi. Hayat hikâyelerine özel
bir ilgi duyduğumdan üniversitelerde Biyografi Bilimleri
diye bir dal olsaydı, büyük ihtimal o dalı okurdum.
Mükemmel Bir Roman Nasıl Olmalı?
Mükemmel bir roman ilk etapta etkileyici, tesirli,
dokunaklı, elektrize edici bir niteliğe sahiptir. Şaheser bir
roman aşağıdaki nitelikleri taşır:
Romanın bir kahramanı vardır. Orta noktadaki bu
ana figür herhangi bir sorunla (ikilemle) karşı karşıyadır.
Halk diliyle anlatmak gerekirse:”Yardan mı geçersin,
serden mi?“ ya da ”Yukarı tükürsem bıyığım, aşağı
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tükürsem sakalım” türünden bir çözümsüz problemle
karşı karşıyadır. Bu çözümsüz problem gitgide bir yığın
komplikasyona dönüşür ve doruk noktasında kitabın bu
karmaşıklık, bu düğüm yazar tarafından bir çözüme
vardırılır.
Bu niteliklere sahip olan romanlar dünyaca ün
kazanmışlardır. Okuduğum eski ve yeni birkaç örnek:
Maxim Gorkı’nin ‘Ana’ kitabı, Dostoyevski’nin ‘Anna
Karenina’sı, Ernest Hamingway’in ‘Yaşlı Adam ve
Deniz’ kitabı, John Le Carre’sin ‘Soğuktan Gelen
İspiyoncu’su, Ken Kesey’in ‘Guguk kuşu üzerinden biri
geçti’ kitabı, Vladimir Nabokov’un ‘Lolita’ sı, Mario
Puzo’nun mafya romanı ‘Der Pate’ (Kirve) kitabı, Gustav
Flaubertin ‘Madam Bovary’ adlı eseri, M. Mitchel’in
‘Rüzgar

gibi

geçti’

si,

Collen

McCulough’un

‘Çalıkuşları’, gibi.
Türk Edebiyatımızda da çok mükemmel eserler
verilmiştir. Liseli yıllarımda okuduğum birkaç romanı
örnek olarak

yazıyorum: Reşat Nuri Güntekin’in

‘Çalıkuşu’, Yaşar Kemal’in ‘İnce Mehmed’i, Fakir
Baykurt’un ‘Irazca’nın Dirliği’, ‘Yılanların Öcü’, Yılmaz
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Güney’in ‘Sanık’ kitapı, ismini hatırlamadığım bir iki
yazarın: Liseli Bir Kız Sevdim, ‘Konak’ gibi eserleri. (Bu
liste oldukça uzundur, çünkü uzun zamandır yurtdışında
olduğumdan, yeni çıkan eserleri pek tanımamaktayım).
Kısaca okuduğunuz romanlarda eğer yukarıda
sıralanan özellikler varsa, o zaman onlar gerçekten
mükemmel yazılmış romanlardır.
Romanın Bel Kemiği ‘Kim’dir
Roman yazarken eğer bir figür yaratamıyorsanız,
o zaman hiç bu

işe başlamayınız. Okuyucunun

fantezisine kanat açan, hayal dünyasını canlandıran tek
şey romanın kahramanıdır. Nasıl ki odun marangozun,
kiremit

inşaat

ustasının,

boya

ressamın

temel

malzemesiyse, figür de roman yazarının şekil verdiği
temel malzemedir.
Romanlarda iki çeşit figür bulunur:
- Hayali, fiktiyonal figür
- Gerçek, yaşamış figür
Birinci figür çeşidine ‘Homo Fiktus’ diyelim,
çünkü bu figürün ‘Homo Sapiens’le, insanla bir alakası
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yoktur, et ve kemikten değildir, çünkü. Bu tür figürlere
insanların ilgi duymasının ana sebebi olağanüstü bir
karaktere ilgi duymaları, güncel, alışılmış kişileri
sevmemeleridir.
Okuyucu her zaman ‘Homo Fiktus’un gerçek
insandan daha güzel, daha çirkin, daha kaba, daha kibar,
daha kinci, daha alçakgönüllü, daha korkusuz, daha
cesaretsiz, daha korkak olmasını istemesindendir. Figür
duygularını çok belirgin göstermek zorundadır: oldukça
ateşli, oldukça hırslı, oldukça tutkulu, eğer kızgınsa aşırı
kızgın, eğer kavga ediyorsa, adam gibi kavga etmeli, eğer
seviyorsa ölürcesine sevmeli. Kısaca ‘Homo Fıktus’ta
herşey oldukça fazlasıyla mevcut olmalı.
Gerçek figürler, yani yaşayan insan ‘Homo
Fıktus’a nazaran daha değişik bir yapıya sahiptir. Mesela
içinde birçok çelişki taşır: daha ikiyüzlü, daha kaypak,
daha sebatsızdır. Bir an kendini mutlu hissederse, diğer
an bir olayla karşılaşınca Karadeniz’de gemileri batmış
gibi hisseder kendini, çünkü hayatında her an değişik bir
olayla karşılaşması mümkündür. Duyguları çevresine
bağlıdır. Eğer sevilmiyorsa, mutsuzdur. Bazı insanlar
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vardır

ki,

duygularını

nefes

aldıkları

kadar

sık

değiştirirler. Bir an bakarsınız burunları Kaf Dağı’na
çıkmış, diğer bir an duyguları Van Vadisi’ne inmişler.
Homo Fiktus ise daha karmaşık bir karakter
yapısına sahiptir. Dalgalı da olabilir, durgun da, kitap
gibi açık ta olabilir, sır ve muamma dolu da. Aradaki tek
fark ‘Homo Fiktus’un her an tasavvur edilebilir oluşudur.
Eğer öyle değilse, okuyucu kitabı kapatır, ‘Homo
Fiktus’un işi bitmiş olur.
‘Homo

Fiktus’u

‘Homo

Sapiens’ten

ayıran

şeylerden biri de romandaki yer sorunudur. O yüzden
hikâyesi belli bir sayfa sayısının içine sığmak zorundadır.
Tıpkı hikâyelerde yaşanan hayat gibi... Gerçek hayat,
dışarıdaki hayat, her zaman hikâye ve romanlarda
yaşanan hayattan daha karmaşıktır.
Diyelim

ki

kahvaltı

yapmadan

önce

yaşadıklarınızı, aklınızdan geçenleri yazmaya kalktınız.
Eğer gerçekten duygu ve düşüncelerinizi yazmaya
kalksanız, kafanızdan geçen milyonlarca düşünceyi,
envai çeşit duyguyu kaleme alsanız, her şeyi kelimelere
dökebilseniz, oldukça kalın bir eser yazabilirsiniz.
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Bir roman figürünün hayat hikayesini yazan yazar
o yüzden en önemli fikirleri, refleksiyonları, duygu ve
istekleri dile getirir. Figürün gelişmesine katkısı olan her
motifi kilim dokur gibi renk renk işler. Kahramanın karar
vermesine etkisi olan her olayı yansıtır, ya da
şahsiyetinin en belirgin niteliklerini gözler önüne serer.
Sonuç olarak ‘Homo Fiktus’ gerçek insanlara
benzese de, gerçek değildir, çünkü yazarın kafasında
tasavvur edilmiş, abstrakt bir figürdür ve yazar tarafından
bir yığın eleme işleminden, imtihanından geçmiştir.
Homo Fiktusun Alt Türleri
İki çeşit ‘Homo Fiktus Figürü’ vardır. Birinci
kategoride olanlar; basit, düz, şematik, tek yönlü
figürlerdir. Bunlar kısa sahnelerde/gösterilerde kullanılır.
Mesela figür ortaya çıkar, bir iki cümle söyler, kaybolur.
Bunlar genellikle ya garsondur, ya gazete dağıtan bir
çocuk, ya bekçi, ya otelde çalışan bir kapıcı veya bir
kurye. Bu figürler renkli bir görünüme sahip olabilirler,
ya da hiç vasıfsız olabilirler, çok sinirli veya çok sakin
olabilirler. Ancak her zaman yan figürlerdir, hiçbir
zaman orta noktayı teşkil etmezler. Okuyucu sadece
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geçici bir ilgi duyar bu figürlere. Genellikle bir karakter
yönüyle tasvir edilen yan figürler okuyucuyu geçici bir
zaman için korkutabilir, bir fikir verebilir veya
eğlendirebilirler. Fakat uzun zaman ilgi çekmezler. Bu
roman figürlerinin ruhu fazla derin değildir, yazar bu
figürlerin ne iç dünyalarını yansıtır, ne de hareketlerinin
sebebini açıklar. Bu tür figürler romanlarınızda yan roller
oynuyor olabilirler, ancak ana figür rolüne geçerlerse,
anlattığınız dramatik hikâye aniden “Melodramaya”
dönüşür.
Diğer bir figür çeşidi ise: ‘yuvarlak’, ‘çok yönlü’,
‘üç boyutlu/dimensiyonlu’ figürlerdir. Bütün ana figürler,
kahramanlar bu kategoriden olmalıdır. Bir karaktersizi
tarif ederken bu kategoriyi seçmelisiniz. Yuvarlak
figürleri belirlemek oldukça güçtür. Çünkü bunların
motifleri karışıktır, istek ve dilekleri çelişkilidir. Bunlar
ya büyük günah işlerler, ya büyük acılar çekerler,
hayatları hüzün ve keder doludur veya çözümü olmayan
ruhsal bunalımlarla okuyucunun dikkatini çekerler. O
yüzden

okuyucu

‘yuvarlak

şahsiyetlerin’

hayat

hikâyelerini tüm detaylarıyla okumayı sever. Romanın
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sonuna kadar heyecanla takip eder. Sonuçta bu tür
figürlerle karşılaşmış olmak okuyucu için bir kazançtır,
çünkü okuyucu yeni bir ülkeye ayak basmış gibi hisseder
kendini...
Harikulade Yuvarlak Figürler Yaratınız!
Mucizevî

yuvarlak

figürler

genellikle

üç

boyutludurlar. Lajos Egri’ye göre bu tür figürlerin üç
temel yönü vardır:
1. Fizyolojik
2. Sosyolojik
3. Psikolojik

boyut. (The Art of dramatik

Writing, 1946).
Her insan bio-psiko-sosyal bir varlık olduğundan,
bu figur türü gerçeğe en yakın figur türüdür.
1. Fiziyolojik boyut:
Bir figurun boyunu, posunu, yaşını, cinsiyetini,
ırkını, sağlık durumunu, ağırlığını, uyruğunu kapsar.
Buna bir örnek vermek gerekirse:
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Marlyn Monroe karpuz göğüslü doğmasaydı,
belki Marlyn Monroe olamazdı. Veya karga sesli bir
Sezen Aksu tasavvur edilebilir mi?
Güzel ya da çirkin, küçük ya da büyük, şişman ya
da zayıf, tüm bu bedensel nitelikler bir roman
kahramanının gelişmesini etkileyebilir, tıpkı gerçek
insanların

hayatlarında

olduğu

gibi.

Fiziki

yapı

küçümsenmeyecek derecede romanda da büyük önem
taşır.

2. Sosyolojik boyut:
Figür hangi sosyal sınıfa mensuptur? Hangi
tabakada büyümüştür? Hangi okullara gitmiş, hangi
kişisel görüşleri kazanmıştır? Hangi dinden, hangi
mezhepten, hangi aileden gelmektedir? Soyu, sopu nedir,
kimin nesidir? Eğitimi nasıl olmuştur? Baskı altında mı
büyümüş, yoksa bağımsız yaşayarak mı geçirmiştir
hayatını? Arkadaş çevresi nasıldır? Çok mu, az mı
arkadaşı

olmuştur?

Mesela

İstanbul

Beyoğlu’nda

büyüyen biriyle, İzmir Karşıyaka’da büyüyen biri aynı
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karakteri taşımaz. Ya da Urfa’da yaşayan biriyle,
Antalya’da büyüyen biri aynı şeyleri sevmez.
Bir figürü kavrayabilmek için onun geçmişini iyi
bilmek gereklidir. Çünkü bir insanın karakteri içerisinde
yaşadığı sosyal iklim içerisinde şekil alır. Sosyal çevresi
tarafından biçimlendirilir. İster gerçek hayatta, ister bir
romanın içinde olsun, durum değişmez. Bir yazar eğer
roman kahramanının gelişmesini dikkate almıyorsa, o
zaman onun neyi, niçin öyle yaptığını anlatamaz. Yazar
figürünü çok iyi tanımalıdır. Çünkü tüm hareketler,
karakter yapısıyla alakalıdır. Ve figürler ancak bu şekilde
hikâyelerde ilgi toplarlar.

4. Psikolojik Boyut:
Bu boyut fizyolojik ve sosyolojik boyutun
toplamının sonucudur. Psikolojik boyutta şahsiyetlerin /
figürlerin kompleksleri, fobileri, korku ve sıkıntıları,
utançları, vicdan azapları, hasretleri, özlemleri, fantezileri
yer alır. Bu dimensiyon ayrıca zekâyı, kabiliyetleri,
alışkanlıkları, duyarlılığı, duyarsızlığı vs. de içerir.
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Ancak roman yazmak için psikolog olmanız
gerekmez. Sigmund Freud’u, F. C. Jung’u okumuş
olmanız

gerekmez.

Çünkü

bir

psikopatı

bir

depresyonludan ayırmak sizin göreviniz değil. Ancak
insanın doğası üzerine büyük tecrübe sahibi olmalısınız.
Bir insan neden, niçin, ne söylüyor veya neden, niçin,
nasıl davranıyor, açıklayabilmelisiniz.
Düşünün ki dünya bir hikâye meydanı. Siz ise bu
dünyada

bir

görev

üstlenmişsiniz,

bir

roman

yazacaksınız. Yolda evinize giderken, birileri trende,
otobüste işten çıktığını anlatıyor. Sorun ona, acaba neden
işinden çıkmış? Ya da bir tanıdığınız boşanıyormuş.
Boşanma sebebi neymiş acaba? Anlaşamadıkları noktalar
nelermiş? Eğer gerçek hayatınızda sorgulama yapmayı
bilir, en az bir psikolog kadar dinleme kabiliyeti gösterir
iseniz, yazacağınız romanlar da o kadar dokunaklı, o
kadar etkileyici olur. Tüm büyük yazarlar bu kabiliyete
sahiptirler. Örneğin Fakir Baykurt çevresinde yaşayan
insanların hayat hikâyelerine bir dedektif gibi ilgi duyar,
herkesi sorgularmış.
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Kibarca sorulan sorulara birçok insan gerçekten
samimi cevaplar verir. O yüzden birçok yazar karşılaştığı
insanlar üzerine günlük tutar. Veya insan karakterleri
üzerine özel notlar alır. Tanıştığınız, karşılaştığınız
insanların karakterleri, mizaçları üzerine siz de her yerde
not alabilirsiniz.
Örneğin benim en güzel uğraşım kalabalık bir
alanda

bir

banka

oturup,

gelen

geçen

insanları

seyretmektir. Her insanı yürüyüş şeklinden, kafasını nasıl
tuttuğu, fiziki yapısından, bakış tarzına kadar, ruh
halinden baştan aşağı süzerim. Ve gelen geçen insan
yığınları üzerine yüz bin düşünce üretirim saatlerce.
Bence insan yüzlerini seyretmek kadar güzel bir şey
yoktur. Dünyada okunması gereken en güzel kitap
insandır, çünkü. Dünyada çirkin insan yoktur aslında,
sadece çirkin ruhlu insan çoktur. Dış görünümü alımlı
olmayıp da, karakteri mükemmel, çok sempatik olan
insanlar vardır.
Şimdi sizi biraz güldüreyim:
Grace Metalious, Peyton Place“ (Peyton’da
yaşayan insanlar) adı altında bir roman yazmış. Romanını
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yazarken

bütün

roman

figürlerini

kasabasındaki

insanlarla donatmış. Kendi arkadaş çevresini, kendi
komşu ve akrabalarının hayat hikâyelerini anlatmış. Öyle
ki, roman yayınlandığında kimin kim olduğunu tahmin
etmek, hangi utanmaz figürün, kim olduğunu kestirmek
hiç te zor değilmiş. Kadın kimin kimin yatağına gittiğini,
kimin

kimin

çorabını

çaldığını,

kimin

kimi

dolandırdığını, kimin kime tuzak kurduğunu açık açık
tasvir etmiş. Roman yayınlandığında tabi herkesin ayıbı
açığa

çıktığı

için,

kadınla

bazıları

selamı-kelamı

kesmişler, arkadaşları, akrabaları, komşuları kadına sırt
çevirmişler. Ama sonuçta kadın mükemmel bir roman
yazmış.
Eğer romanınızın sadece başarılı olmasını değil
de, elektrize edici olmasını istiyorsanız, romanınızı
dinamik

figürlerle

donatmalısınız.

Statik

figürler

(değişmeyen karakterler), mücadele etmesini bilmeyen,
herhangi bir problem karşısında kılıfına çekilen, dilini
yutan, hareketsiz, korkak, ahmak figürlerin romanınızda
işi yok. Sabit figürleri romanda herhangi bir kazaya
kurban etseniz, en iyisini yapmış olursunuz. Bu tür
132

figürler olsa olsa romanınızı batırır, tıpkı güzel bir
yemeğe katılan fazla tuz gibi.
Etkileyici romanlar dinamik figürler gerektirirler.
Büyük duyguları, büyük hedefleri olan kahramanlar
isterler. Bu duygular veya hedefler pozitif karakterli de
olabilir,

negatif

karakterli

de.

Mesela:

Azgınlık,

kıskançlık, fesatlık, ihtiras, nefret, fenalık, kabalık,
aşk/sevgi, azim, hoşgörü, kibarlık, centilmenlik, vs...
gibi… Figürlerinizden, özellikle romanın kahramanından
duygusal ateş fırtınaları/ateş çemberleri yapınız!
Kitap Nasıl Yazılır ve Nasıl Yayınlatılır?
Elif Kaygısız; bilgiustam’daki araştırmasında
bakın bu hususta neler demiş:
Kitap yazacak olan kişinin öncelikle yazma
konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir. Bunun
temel kuralıda çok okumaktan geçmektedir. Bir insan ne
kadar çok kitap okursa o kadar düzgün konuşur ve en az
o kadar düzgün yazabilmektedir. Yazdığımız kitabı
yayınlatmak için öncelikle kitabın bitmiş olması,
dipnotlarının ve kaynaklarının belirlenerek yayınevine
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ulaştırmak gerekir. Bunu direk elden ya da yayınevinin
web adresinden gerçekleştirebiliriz.
Kitap sahibi ve yayınevinin arasında klasik
sözleşmeler vardır. Bu sözleşmeler yayınevinin hukuk
bürosuna hazırlattığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmede
dağıtım ve yayın hakkını yayınevine verdiğinizin
kanıtıdır. Her sözleşme yapılan kitap hemen basıma
gitmeyebilir. Çünkü zaman doğru olmayabilir yada sıra
olamayabilir.

Öncelikle

kitap

yayın

kurulundan

onaylanmalıdır. Daha sonraki süreçte yazar ve yayınevi
arasında anlaşma olmalı, hangi zamanın uygun olduğu
ortak kararla belirlenmelidir.
Yayınevleri, yayınlayacağı kitapları yayınevinin
bakış açısına göre değerlendirir. Hangi konularda öne
çıkmak

istediği

önemlidir.

Örneğin

din

kitapları

yayınlayan bir yayınevi kişisel gelişim kitabını kabul
etmez. Tabiî ki de geniş bakış açısı olan yayınevleri de
vardır. Bunlar tek bir konuda yoğunlaşmazlar. Bunun için
kitabınızı hangi yayınevine vereceğinizi düşünürken,
yayınevinin bakış açısını, izlediği yolu öğrenmek gerekir.
Bu da yayınlamış olduğu kitaplardan belli olacaktır.
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Kitabın basım ve dağıtım masraflarını yayınevi
karşılamaktadır. Bazı yayınevlerinde ise basım parası
yazardan, dağıtım ve pazarlama masrafları yayınevinden
karşılanabilir. Kimi kitaplarda ise sponsor bulunarak bu
masraflar sponsor tarafından karşılanabilmektedir. Bu
durum yayınevine bağlıdır. Kitabınızı yayınlatmadan
önce iyi bir yayınevi bulmalı, ortak karar vermeli ve
doğru zamanı belirlemelisiniz.
Roman Yazma Metotları Ve Teknikleri
Çoğu insan yazar olmak için hayal kurar. Bu
yüzden saatlerce duvarı seyreder ve çok az satır ve hatta
paragraf

yazarlar.

Bunlardan

bazıları

romanlarını

bitirmek için çok fazla zaman harcarlar. Roman yazmak
için

metotları

bilmeniz

gerekir.

metotlardan bazıları var.
1- Tema
2- Olay Örgüsü
3- karakter geliştirme
4- Diyalog
5- Zaman yönetimi
6- Aşamalar
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İşte

burada

bu

7- Romanın bitirilmesi
8- Hataları gözden geçirme
9- Tekrar gözden geçirmek
Romanınızın Teması
İlk önce ne tip bir eser yazacağınıza karar
vermelisiniz: Kurgu, bilim kurgu, Tarihi, korku, ya da
sosyal içerikli roman. Bir kere buna karar verdiniz mi,
hikâye temasına, planına ve romanınızın bir parçası
olacak

karakterlere

Romanınızı

kurmak

karar
roman

vermeniz
yazmanın

gerekecektir.
en

önemli

parçasıdır. Yarattığınız dünyayı bilmek zorundasınız.
Çünkü romanın örgüsü, seçtiğiniz bu dünyada geçer.
Eğer bilinen bir şehirde geçmesini istiyorsanız o zaman
oranın

coğrafya

şekillerine,

kültürüne,

toplumuna,

caddelerine, ünlü yerlerine, tarihi önemine aşina olmanız
gerekir. Uygun bir olay örgüsünden sonraki işiniz romanı
yazmaya başlamaktır.
Romanınızın Karakterleri
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Gelelim

can

alıcı

noktaya.

Karakterleriniz

romanınızın bir parçası olacaklar. Sadece ana karakteri
geliştirip diğerlerini görmezlikten gelmemelisiniz. Her
karakteri tek tek ele almalı ve üzerinde çalışmalısınız.
Romanınızın ana öğeleri olacak iki ya da üç ana
karakterden fazlası olmamalıdır. Diğerlerinin basit
ayrıntıları olacaktır. Bu ana karakterleri romanınızın
başındaki iki üç sahnenin tam ortasına yerleştirmelisiniz.
Romanınızdaki Diyalog
Diyalog roman yazımının en önemli parçalarından
biridir. İlk önce hangi anlatımı seçeceğinize kara
vermelisiniz: Birinci tekil kişi mi, üçüncü tekil kişi mi?
Roman kimin ağzından anlatılacak bu önemlidir. Mesela:
“Karşıya doğru bakıyordum, ansızın bir kurşun geldi ve
bacağıma saplandı.” Ya da “ karşıya doğru bakıyordu,
ansızın bir kurşun geldi, bacağına saplandı.”

‘Birinci

tekil kişi’nin ağzından yazmayı seçtiğiniz zaman bazı
sınırlamalarınız olacaktır. Ana karakterin bildiğinin
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dışında başka bir şey bilemezsiniz; çünkü ana karakter
anlatıyordur hikâyeyi.

Temanın her bir köşesini ve

açısını keşfedebileceğiniz için ‘üçüncü tekil kişi’ roman
yazmak için en iyi yoldur her bir durumu ana karakterden
bağımsız

olarak kurarak daha iyi

sonuçlar elde

edebilirsiniz.
Zaman yönetimi ve Aşamalar
Birkaç saat içinde roman yazmak imkansızdır.
Umulandan çok daha fazla zaman alır. Ortalama bir
romanın 90,000,000 ile 150,000,000 kelime arasında
olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu zamanınızı tüketir.
Evet, roman yazımı, haftalar, aylar, hatta yıllar alır.
Roman yazmak için, yüksek düzeyde zaman yönetimine
ihtiyacınız

vardır.

Romanınızı

küçük

bölümlere

ayırmalısınız, böylece günlük birkaç saatlik çalışma
süresinde onları yönetebilirsiniz; günde 5 saat, haftada 30
saat, ayda 120 saat diyelim.
Romana başlamak ve sonuna kadar aşamaları
sürdürmek

kolay

bir

iş
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değildir.

Romanı

iyice

ilerletinceye kadar, ana fikrinize gönderme yaparak ve
bağlı kalarak olay örgünüzü sürdürün. Ek temaların sizi
şaşırtacağı durumlar olacaktır ve bu sizin romanınıza
derinlik katacaktır, ancak ana temadan uzaklaşmadığınıza
emin olmalısınız. Eğer romanınızı nasıl yazacağınızı
uygun bir şekilde planlarsanız, bu kontrol altında
olacaktır. Ana hatlar roman aşamasını sürdürmenize
yardımcı

olurken

hayal

gücünüzün

tema

ve

fikirlerinizden uzaklaşmasını önleyecektir.
Sonuçlandırma
“Son” her kitabın ya da romanın büyülü bir
sözcüğüdür. Başından sonuna kadar roman yazımı büyük
ölçüde kelimeyi ihtiva eder. Ortalama olarak 90,000,000
ile 150,000,000 kelimeyi içerir, romanın uzunluğuna göre
bu değişir. Romanınızın başına bir gün oturup başından
sonuna kadar bitiremezsiniz. ‘Çözüm’ bir roman
yazımının en önemli parçalarındandır. İşte bu yüzden
olay örgülerini bitirirken dikkatli olmalısınız, Çözüm
sizin roman yazmadaki yeteneğinizi gösterir. Çözüm
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başlangıç ve bitiş arasındaki köprüdür. Bazı yazarlar
sonu başta yazarak akıllıca bir oyun oynarlar. Sonrada
başlangıç

ve

sonuç

arasını

istedikleri

her

şeyle

doldururlar. Siz bunu yapmayın.
Hataları gözden geçirmek
Bir romanı hatasız yazmak hiç kimse için
mümkün değildir, bu yüzden üzülmeyin.

Hataları

düzeltmek için en iyi yol, eşinizden ve dostunuzdan bunu
yapmasını istemektir. Onlara bunu dikkatlice yapmalarını
söyleyin ve hatta dilbilgisi hatalarını da düzeltmelerini
isteye bilirsiniz.
Romanınızı Yeniden Gözden Geçirin
Eserinizi gözden geçirmeniz gerekir böylece
yayımcıdan geri dönmeyecektir. Evet, okuyucular da
romanınızda hataları bulup şikâyet edebilirler. Bu sizin
kitabınızın satılabilirliğini de etkileyebilir. Romanınızın
gözden geçirilmesi için en iyi yol aşağıdakileri takip
etmektir.
 Kitabınızın basılı bir kopyasını edinin.
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 Hataları not alacağınız bir defter edinin.
 Hataları

düzeltirken

değişik

renkte

kalemler kullanın.
 Kitap boyunca kelime kelime, sahne
sahne, karakter karakter ilerleyin.
 Lütfen romanınızın mantıksal ve doğru bir
şekilde yazılıp yazılmadığını kontrol edin.
 Gereksiz olay örgüsünü, karakteri ve
sahneyi romandan atın.
 Tekrar imla ve dilbilgisi kontrolü yapın.
 En sonunda gözden kaçmış hatalardan
kaçınmak için romanınızı tekrar gözden
geçirin. SON sözcüğüne ulaştığınızda
romanınız gerçekten bitmiştir.
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3. BÖLÜM
ÜNLÜ ŞAİR VE YAZARLAR NASIL
BAŞARDILAR?

Mehmet Akif Ersoy
1873’te İstanbul’da doğdu. 27 Aralık 1936’da
İstanbul’da yaşamını yitirdi. 4 yaşında Fatih’te Emir
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Buhari Mahalle Mektebi’nde başladığı eğitimini Fatih
Merkez Rüştiyesi’nde sürdürdü. Ardından Mülkiye
Mektebi’nin idadi (lise) bölümünü bitirdi. Babasından
Arapça öğrendi. Fatih Camii’nde İran edebiyatı okutan
Esad Dede’nin derslerini izledi. Farsça ve Fransızca
öğrendi. Babasının ölümü ve evlerinin yanması üzerine
Mülkiye’nin yüksek kısmından ayrılmak zorunda kaldı.
1889’da

girdiği

Halkalı

Mülkiye

Baytar

Mektebi’ni 1893’te birincilikle bitirdi. Ziraat ve Ticaret
Nezareti’nde veteriner olarak çalışmaya başladı. Rumeli,
Arnavutluk

ve

Arabistan’da

dolaştı.

Geniş

halk

kesimleriyle, köylülerle yakın ilişkiler kurdu. Halkalı
Ziraat

Mektebi

ve

1907’de

Çiftçilik

Makinist

Mektebi’nde ders verdi. 1908’de Dârülfünûn Edebiyat-ı
Umûmiye müderrisliğine atandı. Umur-ı Baytariye
Müdür Muavini görevine getirildi. Kısa süre sonra bu
görevden ayrılıp yalnızca Halkalı Mülkiye Baytar
Mektebi’nde ders vermeyi sürdürdü.
1913’te İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi. 1.
Dünya Savaşı sırasında bu cemiyete bağlı bir örgüt olan
Teşkilat-ı Mahsusa aracılığıyla Almanya’daki Müslüman
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tutsakların

durumunu

incelemek

üzere

Berlin’e

gönderildi. Daha sonra Arabistan ve Lübnan’a gitti. Batı
uygarlığının koşullarına ve Doğu-Batı çelişkisine tanık
oldu. İstanbul’a dönüşünde Dâr-ül-Hikmet-i İslâmiye adlı
kuruluşun başkâtipliğine atandı. İzmir’in işgalinden sonra
Anadolu’da başlayan kurtuluş hareketine destek verdi.
Balıkesir’de yaptığı konuşma, İstanbul hükümetini
endişelendirdi, görevinden alındı. Ama o mücadalesini
sürdürdü. Camilerde yaptığı konuşmaların metinleri
çoğaltılarak bütün yurda dağıtıldı. Ankara hükümetinin
kurulması üzerine Burdur mebusu olarak Büyük Millet
Meclisi’ne girdi. O sırada İstiklal Marşı için açılan
yarışmaya katılan 724 eserin hiçbiri beğenilmemişti.
Maarif vekilinin isteği üzerine 1921’de “İstiklal Marşı”nı
yazdı. Metin, 12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edildi. Mehmet Akif, ödül olarak kendisine verilen
500 lirayı Türk Ordusu’na armağan etti.
Sakarya Zaferi’nden sonra İstanbul’a geldi. Milli
Mücadele’nin yarattığı koşullarla çelişkiye düştü. 1923’te
Mısır’a gitti. Birkaç

yıl kışları Mısır’da

yazları

İstanbul’da geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin “laik”
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olması ilkesi kabul edilince tümüyle Mısır’a yerleşti.
1936’ya kadar Mısır’da Türk dili ve edebiyatı dersleri
verdi. Bir yandan da Kur’an’ın Türkçe’ye çevrilmesine
çalışıyordu. Siroz hastalığına yakalandı. Hava değişimi
için 1935’te Lübnan’a, 1936’da Antakya’ya gitti. Aynı
yıl ülkesinde ölme isteğiyle Türkiye’ye döndü. 27 Aralık
1936’da hastalığın pençesinden kurtulamadı ve yaşamını
yitirdi.
Edebiyatla ilgisi baytar mektebindeki öğrenciliği
sırasında başladı. İlk şiiri “Kur’an’a Hitab” 1895’te
“Mektep” adlı dergide yayınlandı. Ardından “Resimli
Gazete”de şiirleri çıktı. O dönemde yazdığı ahlak, din,
bilgelik temalarını işleyen didaktik şiirlerini temel eseri
“Safahat”a almadı. Öğretmeni İsmail Safa’nın etkisini
taşıyan mesnevileri, edebiyat çevrelerinin ilgisini çekti.
2’nci Meşrutiyet’in ilanından sonra daha önce yazıp
ortaya çıkarmadığı yazıları yayınlanmaya başladı. 19081910 arasında Sırat’ı Müstakim (sonradan Sebilü’r Reşad
adını aldı) dergisinde yazdı. En ünlü şiirleri “Küfe” ve
“Seyfi Baba” bu dönemde yayınlandı.
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Temel eseri “Safahat” 7 kitaptan oluşur. Birinci
kitap olan 1911 tarihli “Safahat”ta, Osmanlı toplumunun
meşrutiyet yıllarındaki durumu anlatılır. “Süleymaniye
Kürsüsünde” isimli 1912 tarihli ikinci kitapta, Osmanlı
aydınlarının halkla ilişkisi dile getirilir. 1913 tarihli
“Hakkın Sesleri” adlı bölümde, eski dinsel-didaktik Türk
yapıtlarında olduğu gibi her şiirin başında bir ayet yer
alır. Bu ayetler günün siyasal ve toplumsal olaylarının
yorumuna ışık tutar. 1914 tarihli ve “Fatih Kürsüsünde”
adlı dördüncü bölümde, yeni kuşaklara çalışma ve
mücadele ruhu kazandırmak isteyen düşünceler yer alır.
1917 tarihli “Hatıralar” bölümünde 1’inci Dünya Savaşı
sırasında yazılmış şiirler bulunur. Her birinin başına bir
hadis konular bu şiirlerde “İslam Birliği” ülküsü
vurgulanır. 1924 tarihli “Asım” ismindeki 6’ncı bölümde
1. Dünya Savaşı günlerinden tablolar çizilir. 1933 tarihli
7’nci bölüm olan “Gölgeler”de dinsel konulu şiirler ve
dörtlükler yer alır.
Mehmet Akif’in şiiri anlatıya ve öğüde dayanır.
Ama din yönünden ulaştığı başarı, öğüt ve anlatıyı
donukluktan

kurtarır.

Zaman
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zaman

didaktizmin

sakıncalarını hafifleten bir mizah ön plana çıkar. Zaman
zaman da coşku ve içtenlik gibi öğeler şiiri söylev parçası
olmaktan kurtarır. “Sanat sanat içindir” tezine her zaman
karşı çıktı. Ona göre şiir, “libas hizmetini, gıda vazifesini
görmelidir. Gerçeği her an ve bütün çıplaklığıyla
yakalamalıdır.” İstanbul halkının konuşma dili kadar
Osmanlıcayı da çok iyi bildiği için aruz veznini ustalıkla
kullanır. Türkçülük hareketine ve Milli edebiyat akımına
karşı çıkar. Kurtuluşu Batılılaşmada gören Tevfik Fikret
ile

çatışır.

İslam

Birliği’ni

savunurken,

İslam

dünyasındaki durağanlığı da sert dille eleştirir. Savaş,
bunalım ve yokluk yıllarının yoksul insanları Türk
edebiyatında gerçek yüzleri ve sorunlarıyla ilk kez onun
şiirlerinde ele alınır.
Ömer Seyfettin
28 Şubat 1884’te Gönen’de doğdu. 6 Mart
1920’de İstanbul’da yaşamını yitirdi. Çağdaş Türk
öykücülüğünün

ile

kurucularındandır.

“Milli

Kafkas

Edebiyat

Akımı”nın

göçmenlerinden

Yüzbaşı

Ömer Şevki Bey’in oğludur. Öğrenimine Gönen’de
başladı.

Babasının

görevi
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nedeniyle

sürekli

yer

değiştirmemeleri

için

annesiyle

bilikte

İstanbul’a

gönderildi. 1892’de Aksaray’daki Mekteb-i Osmaniye’ye
yazdırıldı.
1896’da Eyüp’teki Baytar Rüşdiyesi’ni bitirdi.
Edirne Askeri İdadisi’nden sonra 1903’te İstanbul’da
Mekteb-i Harbiye’den mezun oldu. Mülazim (teğmen)
rütbesiyle orduya katıldı. İzmir Zabitan ve Efrat
Mektebi’nde bir süre öğretmenlik yaptı. 1908’de merkezi
Selanik’te olan 3’üncü Ordu’da görevlendirildi. 1911’da
ordudan ayrıldı. Ama Balkan Savaşı çıkınca tekrar askere
alındı. Sırp ve Yunan cephelerinde savaştı. Yanya
Kalesi’nin savunması sırasında Yunanlılara esir düştü.
Bir yıl süren tutsaklıktan sonra İstanbul’a döndü. Kısa bir
süre “Türk Sözü” dergisinin başyazarlığını yaptı.
1914’te Kabataş Lisesi’ne edebiyat öğretmeni
olarak atandı. Ölümüne dek bu görevi sürdürdü.
Yazmaya Edirne’deki öğrenciliği sırasında başladı. İlk
şiiri “Hiss-i Müncemid” “Ömer” imzasıyla 1900’de
“Mecmua-i Edebiye”de yayınlandı. İlk öyküsü “İhtiyarın
Tenezzühü” 1902’de Sabah gazetesinde yer aldı. İzmir ve
Makedonya’da görevliyken
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yazdığı şiir, öykü ve

makaleler çeşitli dergilerde çıktı. Askerliğe ara verdiği
dönemde ise yazıları “Rumeli” gazetesi ve çeşitli
dergilerde yayınlandı.
Selanik’te

yayınlanan

“Genç

Kalemler”

dergisindeki yazılarıyla ünlendi. Derginin ikinci dizisinin
ilk sayısında Nisan 1911’de yayınlanan “Yeni Lisan”
başlıklı yazısı “Milli Edebiyat” akımının başlangıç
bildirgesidir. Yazılarında, yalın, halkın konuştuğu ve
anladığı

bir

dil

kullanmak

gerektiğini

savundu.

Türkçe’nin kendi kurallarına uygun yazılmasını, Arapça
ve Farsça sözcüklerden arındırılmasını istedi. Milli
Edebiyat akımının öncülüğünü Ziya Gökalp ve Ali Canip
Yöntem’le birlikte sürdürdü. 1’inci Dünya Savaşı
yıllarında “Yeni Mecmua”da yayınlanan öyküleriyle
ününü

iyice

yaygınlaştırdı.

Öykülerini

kişisel

deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine
dayandırdı.

Günlük

konuşma

dilini

kullanması,

öykülerine canlı ve etkileyici bir özellik verdi. Çok
değişik konular işledi. Bunları anlatırken yergiye,
polemiğe, komik durumlara ve toplumsal yorumlara da
yer verdi. Ölümünden sonra 1926’da öykülerini önce Ali
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Canip Yöntem derledi. Ardından Ahmet Halit Kitabevi
1936’da bir derleme yaptı.
1950’den sonra Şerif Hulusi, öykülerini yeniden
gözden geçirip 10 cilt halinde yayınladı. Rafet Zaimler
Yayınevi 1962’de 30 öykü daha ekleyerek 11 ciltlik bir
külliyat halinde yayınladı. Son olarak Bilgi Yayınevi,
“Bütün Eserleri” adıyla tüm öykülerini 16 kitapta topladı.
Kahramanlar, Bomba, Yüksek Ökçeler, Yüzakı, Yalnız
Efe, Falaka, Aşk Dalgası, Beyaz Lale, Gizli Mabet bu
dizideki öykü kitaplarından bir bölümü. İnceleme
kitaplarında “Tarhan”, “Ayın Sin” rumuzlarını kullandı.
Ömer Seyfettin, Türk hikâyeciliğinin usta kalemi
ve ünlü simalarından biridir. Ömer Seyfettin hayatını ve
sanatını

milliyetçilik

idealinin

gerçekleşmesi

için

çalışmaya adamıştır. Dilde sadeleşme yolunda inançla
yürümüş ve önemli mesafeler almıştır.
Ömer Seyfettin Türk edebiyatında dilde başlattığı
sadeleştirme

hareketi

ve

hikâyeciliği

ile

tanınır.

Kullanılan sade Türkçenin edebiyat lisanımıza girmesi
için çaba sarf eden ve bunda başarılı olan bir sanatçıdır.
“Genç Kalemler” dergisinde yayınladığı “Yeni Lisan”
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isimli makalesi o günlerde büyük yankı yaptı ve çığır
açtı. İlgiyle karşılanan bu makalede Ömer Seyfettin, Türk
edebiyatının her yönü ile Türk’e dönük olmasını, saf ve
sade Türkçe kullanılmasını savunuyordu. Kendi yazdığı
hikâyelerde de bu görüşünü başarı ile uygulamış ve
eserleri günümüzde hâla okunmakta ve sadeleştirmeye
gerek duyulmadan anlaşılmaktadır.
Akıcı ve ilgi çekici bir üslubu vardır. Çok
kuvvetli anlatış gücü ile gereksiz uzatmalar ve süslü
anlatımlardan
yaklaşmış

ve

uzak,

sade

hikâyelerini

bir

anlatımla

beklenmeyen

konulara
sonuçlara

bağlamıştır. Hikâyelerinde okuyuculara iyilik, doğrulu ve
ahlakî üstünlük vasıflarını taşıyan ibret dersleri vermeye
çalışmıştır.
Ömer Seyfettin şiir de yazardı. Önceleri aruz
vezniyle yazarken son zamanlarında hece vezniyle de
yazmıştır. Yalnız, edebi kişiliğini asıl ortaya koyan
eserleri hikâyeleridir. “Foya” ve “Sultanlığın Sonu”
adlarında iki romana başlamışsa da ölünce bunlar yarıda
kalmıştır. Bu arada “Tanin” ve “Vakit” gazetelerinde
yayınlanmış birçok makalesi de vardır.
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Peyami Safa
Servet-i

Fünun

dönemi

şairlerinden

İsmail

Safa’nın oğludur. Sivas’a sürgüne gönderilen babasının
orada ölmesi üzerine 1901 yılında iki yaşında yetim
kalmış, bu yüzden “Yetim-i Safa” adıyla anılmıştır.
Babasız büyümenin acılarının yanı sıra, sekiz dokuz
yaşlarında yakalandığı bir kemik hastalığı dolayısıyla 17
yaşına

kadar,

bu

hastalığın

fiziksel

ve

ruhsal

bunalımlarını yaşamıştır. Sonradan bu günlerini ünlü
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanında dile
getirmiştir. Ayrıca Fatih-Harbiye gibi diğer romanlarında
da kendi hastalığının buhranını yansıttığı karakterlere
rastlanır.
Hastalık ve savaşın yol açtığı maddî sıkıntılar
dolayısıyla öğrenimini sürdürememiş, o sıralar Maarif
Nazırı olan Recaizade Ekrem Bey (Recaizade Mahmut
Ekrem), bu görevinden ayrılınca onu Galatasaray
Lisesi’nde okutma vaadini yerine getirememiş, Peyami
Safa da hayatını kazanmak ve annesine bakmak için Vefa
İdadisi’ndeki öğrenimini yarıda bırakmıştır. Keaton
Matbaası’nda bir süre çalışan Peyami Safa, açılan sınavı
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kazanarak Posta – Telgraf Nezareti’ne girmiş, Birinci
Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar orada çalışmıştır
(1914). Daha sonra Boğaziçi’ndeki Rehber-i İttihat
Mektebi’nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Dört yıl
çalıştığı bu okulda, hem öğretmiş, hem de kendi
çabasıyla Fransızcasını ilerletmiştir.
1918 yılında ağabeyi İlhami Safa’nın isteğine
uyarak öğretmenlikten ayrılmış ve birlikte çıkardıkları
“20. Asır” adlı akşam gazetesinde “Asrın Hikâyeleri”
başlığı altında yazdığı öykülerle gazetecilik yaşamına
başlamıştır. İmzasız olarak yazdığı bu hikâyelerin
tutulması üzerine Server Bedi takma adını kullanmaya
başlayan Peyami Safa, daha sonra 1921’de Son Telgraf
gazetesinde yazmış, oradan da Tasvir-i Efkâr’a geçmiştir.
Daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçmiş, 1940 yılına
kadar bu gazetede fıkra ve makalelerinin yanısıra, roman
da tefrika etmiştir.
1960’lı yıllara kadar başta Milliyet olmak üzere
birçok gazete ve dergide yazan Peyami Safa 27
Mayıs’tan sonra Son Havadis gazetesinde yazmaya
başlamıştır

(1961).

Aynı
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yıl

Erzurum’da

yedek

subaylığını yapmakta olan tek oğlu murat’ın ölümü
üzerine büyük bir sarsıntı geçiren Peyami Safa, iki üç ay
sonra İstanbul’da ölmüştür.
Yazın

yaşamına

20.

Asır’daki

öyküleriyle

başlayan Peyami Safa, tam 43 yıl, hemen hemen hiç ara
vermeden

Türkiye’de

dergilerde

çeşitli

yayımlanan

zamanlarda

tüm

fıkra,

gazete

ve

makale

ve

romanlarını yayımlamış, son derece verimli bir yazar
olmuştur. Kendi kendini yetiştirmiş bir kişi olan Peyami
Safa, çağın düşünce akımlarıyla ilgilenmiş, siyasal
sorunlar karşısında tavır almış, bu yüzden Türk basınında
derin izler bırakan tartışmalara girişmiştir. Bunlar
arasında en ünlüleri Nâzım Hikmet, Nurullah Ataç,
Sabiha ve Zekeriya Sertel ve Aziz Nesin’le yaptığı kalem
kavgalarıdır.
İlk romanlarında sola yakın görüşler taşıyan
Peyami

Safa,

bir

hastanın

psikolojisini

anlattığı

otobiyografik romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu
(1931) Nazım Hikmet’e ithaf etmişti. Bu roman hariç,
1922-1939 yılları arasında yazdığı Mahşer (1924),
Şimşek (1928), Fatih-Harbiye (1931) ve Biz İnsanlar
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(1939)

adlı

karakterlerde

romanlarında

Doğu-Batı

somutlaştırarak

işledi.

sorunsalını
Safa,

bu

romanlarında, ruh hallerini çözümlemede, kurguda,
dilinin

kıvraklığında,

anlatım

tekniklerindeki

denemelerde başarılı bulunurken romanlarında düşünceyi
öne çıkarması dolayısıyla eleştiriler aldı. II. Dünya
Savaşı sırasında Nasyonal Sosyalistlere yakınlaşmasıyla
dikkat çeken Safa’nın gerçekçi roman çizgisi Matmazel
Noraliya’nın Koltuğu (1949) ile mistisizme yöneldi.
İlk uzun öyküsü Gençliğimiz’i 1922 yılında
Peyami Safa, para kazanmak amacıyla yazdığı kimi
yapıtlarında, ilk defa ağabeyi İlhami Safa’nın takma ad
olarak

kullandığı

annesinin

Server

Bedii

adını

benimsemiş, bu takma adla 80’e yakın ün vermiştir.
Bunlar arasında en sevilenler Cingöz Recai macera
romanları ile Cumbadan Rumbaya adlı romanı olmuştur.
Peyami Safa, Türk kültür yaşamında yayımlandığı
yıllarda hayli etkili olmuş Hafta, Kültür Haftası (1936, 21
sayı) ve Türk Düşüncesi (1953-1960, 63 sayı) dergilerini
çıkarmıştır.
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Asıl ününü romancı olarak yapan Peyami Safa,
bazı uzun öyküleri ile de dikkati çekmiş, yazar Batılı
kaynakların

bir

“Zalim”

olarak

tanıttıkları

Hun

hükümdarı Atilla’yı aklamak amacıyla aynı adda bir de
tarihsel roman yazmıştır.
Beşir

Ayvazoğlu’nun

yazar

(Peyami

Safa)

hakkında Ötüken Yayınları’ndan çıkmış, biyografik bir
eseri bulunmaktadır.
Ahmet Hamdi Tanpınar
23 Haziran 1901’de İstanbul’da doğdu. Kadı
Hüseyin Fikri Efendi’nin oğludur. Baytar Mektebi’ni
bırakarak girdiği Darülfünun-ı Osmani’nin (Bugünkü
İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi’nden 1923’te
mezun oldu. Erzurum, Konya ve Ankara’daki liselerde
öğretmenlik yaptı. Gazi Terbiye Enstitüsü’nde (Gazi
Eğitim Enstitüsü) edebiyat dersleri verdi. 1933’ten sonra
İstanbul’da Kadıköy Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği
yaptı.
Güzel Sanatlar Akademisi’nde sanat tarihi ve
estetik dersleri verdi. 1939’da İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde yeni kurulan Türk Edebiyatı
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Kürsüsü profesörlüğüne getirildi. 1942 ara seçimlerinde
CHP’den Maraş Milletvekili olarak Türkiye Büyük
Millet Meclisi’ne girdi, üniversitedeki görevinden ayrıldı.
1946 seçimlerinde tekrar aday gösterilmeyince bir süre
Milli

Eğitim

Müfettişliği

yaptı.

Güzel

Sanatlar

Akademisinde tekrar derse girmeye başladı. 1949’da da
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’ne döndü. Bu görevdeyken 24 Ocak
1962’de İstanbul’da yaşamını yitirdi. Adını ilk kez “Altın
Kitap” dergisinde yayınlanan “Musul Akşamları” şiiriyle
duyurdu. Dergâh, Milli Mecmua, Hayat, Görüş, Ülkü,
Varlık, Oluş, Kültür Haftası ve Aile dergilerinde şiirleri
yayımlandı.
Hece vezniyle yazdığı bu ilk şiirler, imge
zenginlikleri ve müzikal nitelikleriyle dikkat çeker.
Edebiyat Fakültesi’nde öğrencisi olduğu Yahya Kemal
Beyatlı’dan çok etkilendi. Ama ilk eserlerinde Yahya
Kemal’den çok Ahmet Haşim izleri görülür. Haşim gibi o
da küçük yaşta kaybettiği annesinin yokluğundan
duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin
özlemini dile getirir. İçe dönük bir bakışla doğa ile
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iletişim kurmaya çalışır. Şiirinin bir başka yönü Bergson
felsefesinden kaynaklanan zaman kavramıdır. Onun
eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve
karmaşık bir akıştır. “Ne İçindeyim Zamanın”, “Bursa’da
Zaman” şiirleri bu olgunun örnekleridir. İlk romanı
“Mahur Beste” 1944’te Ülkü Dergisi’nde yayınlandı.
Osmanlı Devleti’nin son döneminde seçkin bir çevrenin
yaşayışını sergileyen bu romanın ardandan, kendi
yaşamından da izler taşıyan “Huzur” 1949’da basıldı.
Huzur, hem bir aşk hem de Tanpınar’ın İstanbul’a
olan derin sevgisinin romanıdır. Estetik anlayışının,
kültür birikiminin ve geçmiş kültürlere yaslanan yaşam
felsefesini yansıttığı bu kitabı Tanpınar’ın en yetkin
romanı sayılır. Romanda, Mümtaz ile Nuran’ın aşkı
çerçevesinde Doğu ile Batı, eski ile yeni, geçmişin
değerleriyle var olan değerler, aşk ile toplumsal
sorumluluk arasındaki çatışmayı ve bu çatışmanın
doğurduğu bireysel bunalımları irdeler. 1950’de Yeni
İstanbul gazetesinde yayınlanan ancak ölümünden sonra
1973’te basılan “Sahnenin Dışındakiler” ile 1961’de
basılan “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”nde de iki uygarlık,
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iki değerler sistemi arasında bocalayan Türk toplumunun
ironik tablosu çizilir. Ölümünden sonra plan ve notlarına
dayanılarak bir araya getirilen ve 1987’de yayınlanan
“Aydaki Kadın” da da aynı irdeleme vardır. Şiir, roman
ve yazılarının yanı sıra İstanbul, Bursa, Ankara, Ersurum
ve Konya kentlerini doğal, tarihsel ve kültürel yapılarıyla
anlattığı 1946’da basılan “5 Şehir” önemli eserleri
arasındadır.
Necip Fazıl Kısakürek (16.05.1905- 25.05.1983)
İstanbul’da doğdu. Hukukçu Abdülbâkı Fâzıl
Bey’in oğludur. Bahriye Mektebi’ni (Deniz Lisesi) bitirip
İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne devam
etti (1924-1925). Milli Eğitim Bakanlığı’nca Sorbon
Universitesi’ne gönderildi. Tahsilini tamamlamadan geri
döndü. Necip Fazıl, İstanbul ve Anadolu’da çeşitli
bankalarda müfettişlik ve muhasebe müdürlüğü (19261939), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi’nde

öğretim

görevliliği,

Devlet

Konservatuvarı’nda, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar
Akademisi’nde ve Robert Kolej’de öğretmenlik yaptı.
(1939-1943). Daha sonra basın hayatına atılıp geçimini
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yayımları ile sağladı. Büyük Doğu dergisinin ve Büyük
Doğu Yayınları’nın sahibi idi. Günlük gazetelerde zaman
zaman fıkralar ve makaleler yazdı. İstanbul’da öldü.
Necip Fazıl Kısakürek, şiirlerini sâde ve temiz bir
Türkçe ile hece vezni ile söyledi. Fransız edebiyatı şiir
anlayışını Türk halk şiirinin ifade kudreti ile birleştirerek
his ve fikir yüklü manzumeler meydana getirdi. Pek çok
şiirinin ilham kaynağı tasavvuftur. Mistik duygu ve
düşünceleri, insanın içine gömülmüş, gizli kalmış
özlemleri kuvvetli bir nazım tekniği ile anlatıldı. Tiyatro
eserlerinde insanların ruh bunalımlarını ustaca sergiledi.
Fıkra ve makalelerinde, dinî eserlerinde konuyu değişik
bir açıdan görüp işlemiş ve yenilik yapmıştır.
Necip Fazıl, 24 yaşındayken yayımladığı ikinci
şiir kitabı “Kaldırımlar” ile tanınmıştır. 1934 yılına kadar
sadece şair olarak tanınmış ve o devirde Türk basınının
merkezi olan Bâb-ı Âli’nin önde gelen isimleri arasında
yer almıştır. 1934 yılında Abdülhakîm Arvâsî ile
tanıştıktan sonra büyük bir değişim yaşayan Kısakürek,
1943-1978 arasında 512 sayı yayımlanan Büyük Doğu
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Dergisi yoluyla İslamcı görüşlerini kamuoyuna duyuran
ve Büyük Doğu Hareketi’ne önderlik eden bir şairdir.
Çocukluğu, dönemin ünlü hâkimlerinden olan
büyükbabası Mehmet Hilmi Bey’in Çemberlitaş’taki
konağında geçti. 15 yaşına kadar önemli hastalıklar
geçirdi. 4-5 yaşlarında iken dedesinden okumayı öğrendi
ve büyükannesi Zafer Hanım’ın da etkisi ile tutkulu bir
okuyucu haline geldi. İlköğrenimini pek çok farklı
okulda aldı. Kısa bir süre Gedikpaşa’daki Fransız Frerler
Mektebi’nde okudu. 1912 yılında Amerikan Koleji’ne
kaydedildi ancak yaramazlıkları nedeniyle bu okuldan
atıldı; eğitimine önce Büyükdere’deki Emin Efendi
Mahalle Mektebi’nde, ardından yatılı bir okul olan ve
Raif Ogan’ın yönettiği Rehber-i İttihat Mektebi’nde
devam etti. Sonraki yıllarda yakın dostu olacak olan
Peyami Safa’yı bu okulda tanıdı. Rehber-i İttihat
Mektebi’nde de fazla kalmayıp Büyük Reşit Paşa
Numûne Mektebi’ne ve daha sonra seferberlik sebebiyle
gidilen Gebze'nin Aydınlı Köyü’nün ilk mektebine
yazıldı. Kız kardeşi Sema’nın beş yaşında ölümünden
sonra annesi vereme yakalanınca ailesi Heybeliada'ya
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taşındı ve böylece Necip Fazıl ilköğrenimini, Heybeliada
Numûne Mektebi’nde tamamladı.
1916

yılında,

Mekteb-i

Fünûnu

Bahriye-yi

Şahane’ye (bugünkü adı ile Deniz Harp Okulu) imtihanla
girdi. Beş yıl öğrenim gördüğü bu okulda Yahya Kemal
Beyatlı, Ahmet Hamdi Akseki gibi Hamdullah Suphi
Tanrıöver gibi tanınmış isimler görev yapmakta idi. Türk
şiir ve düşünce hayatının Necip Fazıl’a göre zıt kutbunda
yer alacak olan Nâzım Hikmet Ran aynı okulda iki sınıf
üstte öğrenci idi.
Necip Fazıl, Bahriye Mektebi’ndeki öğrencilik
döneminde şiirle ilgilenmeye başladı, tek nüsha elle
yazılmış “Nihal” isminde haftalık bir dergi çıkararak ilk
yayıncılık faaliyetine başladı. Okulda iyi derece İngilizce
öğrenerek Lord Byron, Oscar Wilde, Shakespeare gibi
batılı

yazarların eserlerini

orijinal

dilinde okuma

imkânını buldu. Ahmet Necip olan adının “Necip Fazıl”
olması bu okulda gerçekleşti.
Bahriye

Mektebi’nde

üç

yıllık

öğrenimini

tamamladıktan sonra ilave edilen dördüncü sınıfı
bitirmedi ve okuldan ayrıldı.
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İstanbul’un işgali sırasında annesi ile birlikte
Erzurum’daki dayısının yanına giden Necip Fazıl, bu
arada henüz çok genç yaşta olan babasını kaybetti.
1921 yılında Darülfünûn’un Edebiyat Medresesi
Felsefe Şubesi’ne girdi. Bu okulda Ahmet Haşim, Yakup
Kadri, Faruk Nafiz, Ahmet Kutsi gibi dönemin ünlü
edebiyatçıları ile tanıştı. Yakup Kadri ve arkadaşlarının
çıkardığı Yeni Mecmua dergisinde ilk şiirleri yayımlandı.
Lise ve Darülfünun öğrencileri arasından eğitim
hayatlarını devam ettirmek üzere Avrupa ülkelerine
gönderilecek ilk grubu belirlemek için 1924 yılında
Maarif Vekaleti’nin açtığı sınavda gösterdiği başarı
sonucu, üniversitedeki eğitimini resmen tamamlamış
sayıldı ve Paris’e gönderildi. Sorbonne Üniversitesi
Felsefe bölümüne girdi (1924). Bu okulda sezgici ve
mistik filozof Henri Bergson ile tanıştı. Paris’te bohem
bir yaşam sürdü, kumara ilgi duymaya başladı. Bir yılın
sonunda bursu kesildi ve yurda dönmek zorunda kaldı .
Paris’teki bohem hayatına bir süre İstanbul’da da
devam etti. 1925’te ilk şiir kitabı “Örümcek Ağı”nı
bastırdı. O yıllarda yeni bir meslek olan bankacılık
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alanında çalıştı. Bir Hollanda bankası olan Bahr-i Sefit
Bankası’nda başladığı bankacılığa Osmanlı Bankası’nda
devam etti. Kısa sürelerle Ceyhan, İstanbul, Giresun
şubelerinde çalıştı. 1928 yılında ikinci şiir kitabı olan
“Kaldırımlar” yayımlandı. Kitap, büyük bir ilgi ve
hayranlık topladı.
1929 yazının sonlarına doğru gittiği Ankara'da, İş
Bankası’na “Umum Muhasebe Şefi” olarak girdi. Bu
kurumda

9

yıl

çalışmış

ve

müfettişliğe

kadar

yükselmiştir. Ankara’daki yaşamı sırasında siyasal elit ve
aydınlar ile yakın ilişki kurdu; Falih Rıfkı ve Yakup
Kadri ile sürekli birlikte idi.
1931-1933 arasında askerlik yaptı. Askerlik
hayatının 6 ayı Taşkışla'nın 5. Alayının Zâbit kıtasında
neferlik; 6 ayı Harbiye’de İhtiyat Zâbit Mektebi’nde
öğrencilik, 6 ay aynı yerde subaylık yaptı.
Askerliğini yaptıktan sonra Ankara’ya döndü.
Üçüncü şiir kitabı Ben ve Ötesi'nin yayınlanmasından
sonra ününün zirvesine ulaştı. Dergilerdeki hikâye
yazılarını “Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil” adlı kitapta
topladı.
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1934 tarihi, Necip Fazıl biyografisinde bir dönüm
noktası oldu. O yıl, bir Nakşî şeyhi olan Abdülhakîm
Arvâsî

ile tanıştı.

Abdulhakim

Arvasi

ile

Eyüp

Sultan’daki Pierre Loti Mezarlığı yanındaki Kaşgari
Tekkesi Camii’ndeki sohbetleri sayesinde ciddi bir fikir
ve zihniyet dönüşümü yaşadı. Abdulhakim Arvasi ile
tanışmasını kendisine milat kabul eden Necip Fazıl’ın
şiirlerinde bu tanışmadan sonra tasavvufi düşüncenin
izleri görülmeye başladı.
Arvâsî ile tanışmasından sonra yaşadığı derin fikir
buhranın ardından hayatının yeni dönemindeki ilk önemli
eseri olan “Tohum” adlı tiyatro oyununu yazdı (1935).
İslamcılık ve Türklük vurgusunun ön planda olduğu eser,
Muhsin Ertuğrul tarafından İstanbul Şehir Tiyatroları’nda
sahnelendi. Oyun, sanat çevrelerinden büyük ilgi
gördüğü halde halkın ilgisini çekmedi.
1936’da bir kültür-sanat dergisi olan Ağaç
Mecmuası’nı çıkarmaya başladı. İlk sayısı 14 Mart
1936’da Ankara’da çıkarılan dergi, ilk altı sayıdan sonra
İstanbul’da

çıkarılmaya

başladı.

Dergi,

spirütalist

özelliklere sahipti ve Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı
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Tarancı

gibi

önemli

edebiyatçılardan

katı

sağlanmaktaydı. Büyük ölçüde İş Bankası tarafından
finanse edilen derginin yayın hayatı 16 sayı sürdü.
1937 yılında tamamladığı “Bir Adam Yaratmak”
adlı piyesi ilk defa 1937-38 tiyatro sezonunda, İstanbul
Şehir Tiyatroları’nda Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye
kondu ve büyük ilgi yarattı. Eser, insanın ve aklın
güçsüzlüğünü ortaya koymakta ve pozitivizmi, kuru
akılcılığı reddetmektedir.
1938 yılı başlarında yeni bir milli marş yazılması
için “Ulus gazetesinin açtığı yarışma ile ilgili olarak
kendisine yapılan teklifi benimsedi ancak yarışmanın
vazgeçilmesi şartını öne sürmüştü. Bu şartı hemen kabul
edildi ve böylece “Büyük Doğu Marşı” şiirini yazdı. Şiire
verdiği “Büyük Doğu” adı, daha sonra çıkaracağı
derginin adı oldu.
1938 sonbaharında bankacılıktan ayrılan Necip
Fazıl, Haber Gazetesi’ne girerek gazeteciliğe başladı.
Maarif Vekili Hasan Âli Yücel tarafından atandığı
Ankara Devlet Yüksek Konservatuarı’nda öğretim
üyeliğini kısa süre sonra bıraktı ve kendisine İstanbul’da
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bir

görev

verilmesini

istedi.

Güzel

Sanatlar

Akademisi’nin Yüksek Mimari kısmına atanan Necip
Fazıl, Robert Kolej'de edebiyat öğretmenliği yaptı.
1934’te yaşadığı buhranlı dönemini anlatan “Çile”
adlı şiirini 1939'da yayımladı. 1940 yılında Türk Dil
Kurumu hesabına “Namık Kemal” isimli bir eser kaleme
aldı. Namık Kemal’in 100. doğum yıldönümü dolayısıyla
yayımlanan kitapta Namık Kemal’i şairliği, romancılığı,
oyun yazarlığı, fikir adamlığı konularında yerden yere
vurdu.
1941 yılında Fatma Neslihan Balaban ile evlendi.
Bu evlilikten Mehmet (1943), Ömer (1944), Ayşe (1948),
Osman (1950) ve Zeynep (1954) isimli beş çocuğu oldu.
1942 kışında yeniden askerlik yapmak üzere 45
gün için Erzurum’a gönderildi. Askerde iken siyasi bir
yazı kaleme alması nedeniyle mahkûm oldu ve ilk kez
hapis cezası aldı; Sultanahmet Cezaevi’nde hapis yattı.
Necip Fazıl Kısakürek, 1943 yılından itibaren
siyasal tavrını ve Türk modernleşmesine eleştirisini
ortaya

koyan

faaliyetlerine

başlamıştır.

Muhalefet

anlayışını ifade eden araç, 17 Eylül 1943 günü ilk
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sayısını çıkardığı “Büyük Doğu” dergisidir. Başlangıçta
dönemin ünlü isimlerinin yazılarının da yer aldığı dergide
daha sonra değişik takma adlarla Necip Fazıl’ın yazdığı
yazılar

egemen

olmuştur.

Necip

Fazıl’ın

takma

isimlerinden bazıları şunlardır: B.A.B, İstanbul Çocuğu,
BÜYÜK DOĞU, Fa, Tenkitçi, N.F.K., Ne-Mu, Ahmet
Abdülbaki, Abdinin Kölesi, HA.A.KA, Adıdeğmez,
Bankacı, Be-De, Prof. Ş. Ü., Dilci, İstanbullu, Muhbir,
Dedektif X Bir….
Dergi, ilk olarak 1943 yılının Aralık ayında “dinî
neşriyat yapmak ve rejimi beğenmemek” gerekçesi ile
birkaç aylığına kapatılırken Necip Fazıl, Güzel Sanatlar
Akademisi

Yüksek

Mimari

bölümündeki

işinden

kovuldu. Dergi, Şubat’ta tekrar yayınlandı ancak “rejime
itaatsizliği teşvik” suçlamasıyla Mayıs 1944’te Bakanlar
Kurulu kararıyla kapatıldı. Gerekçe, “Allah’a itaat
etmeyene itaat edimez” hadisinin Tek parti yönetimini
işaret ettiğine inanılmasıydı. Necip Fazıl, ikinci defa
ikinci askerliğe sevk edilerek Eğirdir’e sürüldü.
2 Kasım 1945’te Büyük Doğu’yu yeniden
çıkarmaya başladı. Dergide artık daha çok dini yazılara
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yer

veriliyordu

ve

yazıların

çoğu,

“Adıdeğmez”

mahlasını kullanan kendisinin kaleminden çıkmaktaydı.
Dergisinin üst üste kapatılmalarından sonra radikalleşen
Necip Fazıl, 4 Aralık 1945 günü gerçekleşen Tan baskını
sırasında Vakit Yurdu denilen binanın penceresinden
olayları izledi ve kendisine sevgi gösterisi yaparak
binanın önünden geçen gençleri alkışladı.
Büyük Doğu, 13 Aralık 1946 tarihli sayıdaki
yazısı nedeniyle tekrar kapatıldı. Necip Fazıl, dergide
tefrika edilmeye başlamış olan “Sır” isimli piyesinden
dolayı “milleti kanlı ihtilale teşvik” suçlamasıyla
mahkemeye çıkarıldı.
1947

baharında

Büyük

Doğu’yu

yeniden

çıkarmaya başladı. 6 Haziran’da Rıza Tevfik’e ait
“Abdülhamîd’in Ruhaniyetinden İstimdat” başlıklı bir
şiirin yayınlanması sebebiyle dergi mahkeme kararıyla
tekrar kapatılırken Necip Fazıl tutuklandı. Derginin
sahibi

görünen

eşi

Neslihan

Hanım

ile

birlikte

“Padişahlık Propagandası Yapmak - Türklüğe ve Türk
Milletine Hakaret”ten yargılanan şair, 1 ay 3 gün tutuklu
kaldıktan sonra beraat etti. Bu tarihten sonra dergide
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sadece

İslamcılığı

Masonluk,

öven

komünizm

yazılar değil;
düşmanlığı

Yahudilik,

içeren

yazılar

yayımladı.
1947 yılı içinde “Sabır Taşı” piyesi “C.H.P. Sanat
Mükâfatı”na lâyık görülse de jürinin verdiği karar Parti
Genel İdare Kurulu tarafından iptal edildi. Aynı yıl,
Büyük Doğu’nun çıkmadığı bir dönemde “Borazan” adlı
mizah dergisini üç sayı çıkaran Necip Fazıl, hakkındaki
beraat kararı 1948 yılında Temyiz Mahkemesi tarafından
bozulunca geçimini sağlamak için evindeki tüm eşyaları
satmak zorunda kaldı.
Sanatçı, 28 Haziran 1949’da Büyük Doğu
Cemiyeti’ni kurdu. Başkanı olduğu dernekte başka
yardımcısı Cevat Rıfat Atilhan ve genel sekreter
Abdurrahim Rahmi Zapsu idi. 1950’de derneğin ilk
şubesi Kayseri’de açıldı. Necip Fazıl, Kayseri’deki
açılıştan İstanbul’a döndükten sonra bir yazısı nedeniyle
tutuklandı; “Türklüğe hakaret davası”nda verilmiş beraat
kararı Nisan ayında temyiz mahkemesi tarafından
bozdurulunca eşi Neslihan Hanım ile birlikte hapse girdi.
1950 genel seçimlerinden sonra seçimden zaferle çıkan
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Demokrat

Parti’nin

çıkardığı

Af

Kanunu

hapishaneden tahliye edilen ilk kişi olarak

ile
15

Temmuz’da serbest kaldı. 18 Ağustos 1950’de Büyük
Doğu’yu yeniden çıkarmaya başladı. Necip Fazıl, dergide
Adnan Menderes’e açık mektuplar yayınlayarak partiyi
İslam ekseninde geliştirmesini önermekteydi. O yıl
Büyük Doğu Cemiyeti’nin Tavşanlı, Kütahya, Afyon,
Soma, Malatya, Diyarbakır şubelerini açtı.
30 Mart 1951’de dergisinin 54. sayısını çıkardı.
Ancak dergi henüz bayilere dağıtılmadan hakkında
toplatılma kararı çıktı. Bu sayıda yer alan imzasız bir
yazısı nedeniyle tutuklanan Necip Fazıl, 19 gün tutuklu
kaldı. 9 ay 12 günlük mahkûmiyet kararı çıkınca
mahkûmiyetini dört ay erteletti; ardından hastaneden 3
aylık bir tecil raporu aldı.
Necip Fazıl, başkanı olduğu Büyük Doğu
Cemiyeti’ni ani bir kararla 26 Mayıs 1951’de feshetti.
Örtülü ödenekten aldığı paraya karşılık cemiyeti kapattığı
iddia edilir. Kurmayı düşündüğü Büyük Doğu Partisi’nin
ana nizamnamesini 15 Haziran 1951’de Büyük Doğu
Dergisi’nde yayımladı. Öngördüğü düzende CHP'nin Altı
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Oku’na karşılık Büyük Doğu’nun Dokuz Umdesi, Milli
Şef’e karşılık İslâmi bir yüce olan “Başyüce” vardı.
Necip Fazıl, Haziran 1951'de dergiye ara verdi. Son
sayıda “Müslüman Türklerin günlük gazetesi çıkacak”
haberini verdi. Günlük Büyük Doğu Gazetesi 16 Kasım
1951’de yayına başladı.
Necip Fazıl'ın 1951'deki mahkûmiyet kararı ile
ilgili hastaneden aldığı tecil raporunun süresinin dolduğu
sırada 22 Mayıs 1952’de “Malatya Hadisesi” meydana
geldi. O gün Vatan gazetesinin sahibi ve başyazarı
Ahmet Emin Yalman Malatya'da bir suikast teşebbüsü ile
yaralanmıştı.
azmettirmekle

Necip

Fazıl,

suçlandı.

Hüseyin

1951’deki

Üzmez'i

mahkumiyeti

sebebiyle 9 ay 12 günlük hapis cezasını çekerken
“Maskenizi Yırtıyorum” başlıklı bir broşür yayımlayarak
1943’ten beri başına gelenlerin ve Malatya Hadisesi ile
ilgili yaşananların geniş bir muhasebesini yaptı (11
Aralık 1952). Malatya hadisesi davası halen devam
etmekte olduğundan 1951 mahkumiyeti ile ilgili cezası
dolduktan sonra bir süre daha tutuklu kaldı. Malatya
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Davası’ndan suçsuz bulununca 1953 yılını Aralık ayında
serbest kaldı.
1957’de çeşitli davalardan gecikmiş cezaları
nedeniyle 8 ay 4 gün daha hapis yattı. 1958’de, Türkiye
Jokey Kulübü’nün ısmarlamasıyla “At’a Senfoni” adlı bir
eser kaleme aldı.
1960 darbesinden sonra 6 Haziran’da evinden
alınan Necip Fazıl, 4,5 ay Balmumcu garnizonunda
tutuldu. Basın Affı nedeniyle tahliye edilse de Atatürk’e
hakaret suçu içerdiği iddia edilen bir yazısı nedeniyle
mahkûmiyet kararı o Balmumcu’da iken kesinleştiği için,
tahliye edildiği gün tekrar tutuklandı ve Toptaşı
Cezaevi’ne

sevkedildi.

1

yıl

65

günlük

cezayı

doldurduktan sonra 18 Aralık 1961’de serbest kaldı.
Serbest kaldıktan sonra, önce Yeni İstiklal, sonra Son
posta gazetelerinde yazarlığa başladı. 1963-1964’te
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde konferanslar verdi.
1973 yılında Hacca gitti. O yıl oğlu Mehmet’e
Büyük Doğu Yayınevi’ni kurdurdu. Esselâm isimli
manzum

eserinden

başlayarak

daha

evvel

çeşitli

yayınevlerince basılmış eserlerinin düzenli yayınına
173

başladı. 23 Kasım 1975’te Milli Türk Talebe Birliği
tarafından Mücadelesinin 40. Yılı münasebetiyle bir
“Jübile” tertiplendi. 1976’da, dergi-kitap şeklinde, 1980
yılına kadar 13 sayı sürecek “Rapor”ları, 1978’de de Son
Devre Büyük Doğu dergisini çıkardı.
26 Mayıs 1980’de Türk Edebiyat Vakfı tarafından
“Şairler Sultanı” ve 1982 yılında yayınlanan “Batı
Tefekkürü

ve

İslâm

Tasavvufu”

isimli

eseri

münasebetiyle de “Yılın Fikir ve Sanat Adamı” seçildi.
“İman ve İslâm Atlası” adlı eserini yazmak için
1981 yılında Erenköy’deki evinde odasına kapandı. Yeni
bir Parti kurmak üzere bulunan Turgut Özal’ı sık sık
odasına kabul etti, tavsiyelerde bulundu.
Atatürk aleyhinde işlenen suçlar hakkındaki
kanuna aykırı fiilinden dolayı 8 Temmuz 1981 tarihinde
Atatürk'ün manevi şahsına hakaret suçundan hüküm
giydi. Karar Yargıtay 9. ceza dairesi tarafından
onaylandı. Davaya konu olan “Vatan Haini Değil, Büyük
Vatan Dostu Sultan Vahidüddin,” adlı kitabın herhangi
bir suç unsuru teşkil etmediği mahkemenin atadığı
bilirkişi tarafından rapor edilmişse de Necip Fazıl
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“Atatürk'e hakaret etmeye meyilli olmak” gerekçesiyle
mahkûm edildi. 25 Mayıs 1983’te evinde hayatını
kaybetti. Cenazesi, Eyüp Sultan Mezarlığı'nda toprağa
verildi.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
27 Mart 1889’da Kahire’de doğdu, 13 Aralık
1974’te Ankara’da öldü. Yazar, diplomat, politikacı.
Karaosmanoğulları’ndan

Abdülkadir Bey ile

İkbal

Hanım’ın oğlu. Yazar Burhan Asaf Belge’nin eniştesi.
Yazar Murat Belge’nin eniştesi. İlköğrenimine ailesiyle
birlikte 6 yaşındayken gittiği Manisa’da başladı. 1903’te
İzmir İdadisi’ne girdi. Ömer Seyfettin, Şahabeddin
Süleyman ve Baha Tevfik ile burada tanıştı. Babasının
ölümünden sonra 1905’te annesiyle birlikte Mısır’a gitti.
Öğrenimini İskenderiye’deki bir Fransız okulunda
tamamladı. 2’nci Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre
önce İstanbul’da geldi. 1908’de başladığı İstanbul Hukuk
Mektebi’ni bitirmedi. 1909’da Şehabettin Süleyman
aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Muhit, Şiir ve
Tefekkür, Servet-i Fünun, Rübab, Türk Yurdu, Peyam-ı
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Edebi, Yeni Mecmua, İkdam gibi dergi ve gazetelerde
yazıları yayınlandı. 1916’da tedavi olmak için gittiği
İsviçre’de üç yıl kaldı. Mütareke yıllarında İkdam
gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi.
1921’de Ankara’ya çağrıldı.
“Tetkik-i

Mezalim”

komisyonundaki

görevi

nedeniyle Kütahya, Simav, Gediz, Sakarya yörelerini
ddlaştı. Cumhuriyet’in ilanından sonra 1923’te Mardin,
1931’de Manisa milletvekili oldu. Burhan Asaf Belge’nin
kızkardaşi Leman Hanım’la evlendi. 1932’de Vedat
Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge
ve İsmail Hüsrev Tökin ile birlikte “Kadro” dergisini
kurdu. 1934’te dergi kapatıldı. Tiran elçiliğine atandı.
1935’te Prag, 1939’da La Hay, 1942’de Bern, 1949’da
Tahran ve 1951’de yine Bern elçiliklerine getirildi. 27
Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi.
Siyasal hayatının son görevi 1961-1965 arasındaki
Manisa

milletvekilliği

oldu.

Ulus

gazetesinin

başyazarlığını yaptı. Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu
Başkanı’ydı. Ölümünden sonra Beşiktaş’ta Yahya Efendi
Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Çocukluktan
kütüphanesinden

başlayarak

yararlanıp

babasının

okuma

zevki

zengin
edindi.

Mısır’daki günlerinde bu zevki geliştirdi. Yazarlığa
Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde
başladı. Fecr-i Âticiler’in “sanat kişiseldir” görüşünü
paylaştığı ve “sanat için sanat” yaptığı bu ilk döneminde
“Nirvana” adlı bir oyun, makaleler, denemeler, şiirler ve
öyküler yazdı. Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı
sırasında ülkenin içinde bulunduğu zor koşullar, sanat
anlayışını değiştirmesine yol açtı. Sanatın toplumsal
işlevine de ağırlık vermeye başladı. Bu ikinci dönem
eserlerinde önce Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının dilde
yenileşme çabalarına karşı çıktı. Sonra Ziya Gökalp‘in de
etkisiyle

Yeni

Lisan

ve

Milli

Edebiyat

akımını

benimsedi. Daha çok romancı yönüyle ön plana çıktı. Bu
türün edebiyatımızdaki önemli temsilcilerinden biri oldu.
Yazarlık yaşamı boyunca Batı edebiyatı özelliklerine de
sıkı sıkıya bağlı kaldı. Balzac, Flaubert ve Zola’dan
etkilendi. Eserlerinde belli tarihsel dönemleri ele aldı.
Kiralık Konak I. Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi
II.

Meşrutiyet’in,

Sodom
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ve

Gomore

Mütareke

döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara
Cumhuriyet’in

ilk

on

yılının,

Bir

Sürgün

2’nci

Abdülhamid döneminin işlendiği romanlardır. Panorama
1923-1952 yıllarını kapsar. 1955’ten sonra da anıları
dışında kitap yazmadı. Romanları arasında en ünlüleri
Nur Baba, Kiralık Konak ve Yaban’dır. İlk romanı Nur
Baba, 1922’de kitap olarak basılmadan önce gazetede
yayınlandı.
Halit Ziya Uşaklıgil
1866 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da ilk
mektep ve askeri rüşdiyede okudu. (1873-1878) yılları
arasında babasının işleri iyi gitmeyip. Annesiyle birlikte,
İzmir’e dedesinin yanına gönderildi. Öğrenimini İzmir
Rüşdiyesi’nde sürdürdü (1878). Bu arada babasının
işlerini düzene koyup İzmir’e gelişi ve yeni bir ticaretevi
açışıyla, sığıntı olma düşüncesini de zihninden attı. İkinci
bir okula hazırlık için Frenk Mahallesi’nin Alioti
bölümündeki Auguste de Jaba adlı avukatın emrine
verildi.
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Babasının kâtibi olarak işe başladı. Bu iş edebiyat
merakıyla pek bağdaşmadığından, yeni iş tavsiyelerini
dikkate aldı. İstanbul’da hariciyeci olmak için yaptığı
başvuru, sonuçsuz kaldı. İzmir’e dönüşünde, Rüşdiye
öğretmenliğine başladı. Akabinde Osmanlı Bankası’na
girdi. İstanbul’da Reji Genel Müdürlüğü’nün başkatiplik
teklifini kabul ederek İzmir’den ayrıldı (1893). Reji’deki
çalışma günlerinde, Servet-i Fünun’a da katılarak, edebi
faaliyetlerini yoğunlaştırdı.
Meşrutiyet’ten

sonra

bir

süre,

Darülfünun

Edebiyat Fakültesi’nde, Batı edebiyatı okuttu. Sonra
Mabeyn Başkatibi oldu (1909). Buradan ayrıldıktan sonra
memuriyete dönmedi. Bütün zamanını, edebiyata verdi.
23 Mayıs 1945 tarihinde İstanbul’da öldü.
Halid Ziya’nın ailesi, Uşak’tan İzmir’e göç ettiği
için “Uşşakizadeler” diye anılan zengin bir ailedir. Bu
aile, işleri çok gelişince, İstanbul’a da bir şube açtı. Aile,
bu şubeyi, sermayesiyle birlikte oğul Hacı Halil
Efendi’ye verdi. Halid Ziya, Hacı Halil Efendi’nin
üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi.
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Halit Ziya Uşaklıgil Servet-i Fünun edebiyatının
en büyük romancısı ve modern Türk romanının kurucusu
sayılır; hemen hemen her türde eser vermesine rağmen
roman ve hikâyeleriyle tanınmıştır. Tekniği çok güçlüdür
edebiyatımızda Batılı ölçülere uygun teknik yönü güçlü
olan ilk romanları Halit Ziya yazmıştır. Realizm ve
natulazmin etkileri görülür konularını aydın çevreden
seçmesine rağmen, küçük hikâyelerinde genellikle halkın
arasına girmeye çalışmıştır. Bu yüzden hikâyelerinde
daha milli, daha yerli bir hava ve daha bizim olan
renklilik göze çarpar.
Batı romanını asıllarından okuyarak özümsemiş
ve gençlik döneminde birçok çeviri yapmıştır. Süslü
sağlam bir dili şiirsel bir söyleyişi vardır. Süslü
tamlamalarla dolu bu dilde sözle anlama arasında sıkı bir
bağ kurulmuştur. Yabancı sözcüklere, tamlamalara çok
yer verir sanat özentisiyle cümlelerini şişirerek şairane
tasvirlerle

konunun

dışına

çıkar.

Cümlelerinde

Fransızcanın etkisi görülür ölümünden bir süre önce
eserlerinin dilini sadeleştirmiştir.
Halide Edip Adıvar
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1884

yılında

İstanbul’da

doğdu.

İngiliz

terbiyesiyle yetişmesini isteyen babası onu Üsküdar
Amerikan Kız Koleji'nde okuttu. Orada Rıza Tevfik'den
(Bölükbaşı) Fransız edebiyatı dersleri aldı ve Doğu’nun
mistik edebiyatını dinledi. Sonradan evlendiği Salih
Zeki’den de matematik dersleri alıyordu. Koleji 1901’de
bitirdi. 1908 yılında gazetelerde kadın haklarıyla ilgili
yazılar yazmaya başladı. 1909'dan sonra eğitim alanında
görev alarak öğretmenlik, müfettişlik yaptı. Balkan
Savaşı

yıllarında

çalışmaları,

hastanelerde

gerekse

müfettişliği

çalıştı.

Gerek

sırasında

bu

İstanbul

semtlerini dolaşması, ona çeşitli kesimlerden insanları
tanıma

fırsatını

verdi.

1919’da

Sultanahmet

Meydanı’nda, İzmir’in işgalini protesto mitinginde
yaptığı etkili konuşma ünlüdür. 1920’de Anadolu’ya
kaçarak Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Kendisine önce
onbaşı, sonra da üstçavuş rütbesi verildi. Savaşı izleyen
yıllarda Cumhuriyet Halk Fırkası ve Atatürk ile siyasi
görüş ayrılığına düştü. 1917’de evlenmiş olduğu ikinci
kocası Adnan Adıvar ile birlikte yurtdışına çıktı.
Eserleri:
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Roman: Heyula, Raik'in Annesi, Seviye Talip,
Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Mev'ud Hüküm, Ateşten
Gömlek, Vurun Kahpeye, Kalb Ağrısı, Zeyno'nun Oğlu,
Sinekli Bakkal, Yolpalas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz
Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Kerim
Ustanın Oğlu, Sevda Sokağı Komedyası, Çaresaz, Hayat
Parçaları,
Hikaye: Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt,
Kubbede Kalan Hoş Seda, Oyun: Kenan Çobanları,
Maske ve Ruh, Anı: Türkün Ateşle İmtihanı, Mor
Salkımlı Ev
Diğer Eserleri: Talim ve Terbiye, Turkey Faces
West, Conflict of East and West in Turkey, Inside India,
Türkiye’de Şark-Garp ve Amerikan Tesisleri, İngiliz
Edebiyat Tarihi, 3 cilt, Doktor Abdülhak Adnan Adıvar.
Elif Şafak
Roman

yazarlığı,

çocukluğunda

tuttuğu

günlüklerle başlayan Elif Şafak, henüz 8 yaşındayken,
eşinden ayrılmış ve çalışmakta olan annesi ile yaşamış ve
o günlerini sıkıcı bulduğu için hayalinde canlandırdığı ve
kurguladığı karakterlerin bulunduğu günlük tutarak
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roman

serüveninin

başladı.

Çocukluk

döneminde

günlerini genel olarak yalnız geçiren yazar, bundan
dolayı günlük tuttuğunu ifade ediyor.
Elif Şafak 25 Ekim 1971’de Strazburg’da doğdu.
İlk romanının yayımladığı 1997’den beri peş peşe eserler
vermekte olan ve geniş bir okur kesimince tanınan
sanatçı, 2009’da yayımlanan “Aşk” adlı romanı ile Türk
edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi
eserinin yazarı unvanına sahip olmuştur. Ayrıca kitapları
otuzdan fazla dile çevrilmiştir.
Babası sosyal psikolog ve akademisyen Nuri
Bilgin,

annesi

diplomat

Şafak

Atayman’dır.

Doğumundan kısa bir süre sonra anne ve babası ayrıldı,
annesi tarafından büyütüldü. Soyadı olarak annesinin
adını kullandı.
Ortaokulu annesinin görev yaptığı Madrid’de,
liseyi Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan
sonra, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi.
Yüksek lisansını aynı üniversitede Kadın Çalışmaları
Bölümünde yaptı. “Bektaşi ve Mevlevi Düşüncesinde
Döngüsel Evren ve Kadınsılık Anlayışı” üzerine master
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tezinin ardından; ODTÜ Siyaset Bilimi bölümünde
doktorasını

tamamladı.

Doktora

tezi,

“Türk

Modernleşmesinin Kadın Prototipleri ve Marjinaliteye
Tahammül Sınırları” başlığını taşıyordu. Elif Şafak’ın
İslamiyet, kadın ve mistisizm hakkındaki yüksek lisans
tezi Sosyal Bilimler Derneği tarafından ödüllendirildi.
Yüksek lisans çalışması sırasında Kem Gözlere
Anadolu (1994) adlı öykü kitabını ve ilk romanı Pinhan’ı
(1997) yayımladı. Bu eserle Kombassan Vakfı tarafından
verilen 1998 Mevlâna Büyük Ödülü’nü kazandı.
Doktorasının ardından İstanbul’a taşındı ve Şehrin
Aynaları’nı (1999) yazdı. Bir süre İstanbul Bilgi
Üniversitesi’nde

“Türkiye

ve

Kültürel

Kimlikler”,

“Kadın ve Edebiyat” konularında dersler verdi.
2000 yılında Türkiye Yazarlar Birliği Ödülü’nü
kazanan “Mahrem” romanı ile geniş okur kesimi
tarafından tanındı. Bunu iki yıl ara ile yayımlanan Bit
Palas (2002) ve İngilizce olarak yazdığı Araf (2004) adlı
kitapları izledi.
Sanatçılara verilen bir bursla doktora sonrası
çalışması

için

ABD’ye
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giden

Şafak,

çeşitli

üniversitelerde dersler vermiştir. 2003-2004 akademik
yılı boyunca Michigan Üniversitesi’nde yardımcı doçent
olarak bulundu ve ders verdi. Ardından Arizona
Üniversitesi Yakın Doğu Araştırmaları bölümünde
yardımcı doçent olarak görev yaptı. “Edebiyat ve
Sürgün”, “Bellek ve Politika”, “Müslüman Dünya’da
Cinsellik ve Toplumsal Cinsiyet” konulu dersler verdi.
Şafak, 2004 yılında beş yazarın (Murathan
Mungan, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker, Pınar Kür)
ortak kaleme aldığı bir roman projesinde yer aldı, bu
roman “Beşpeşe” adıyla yayımlandı. Elif Şafak, 20052009 senelerinde Zaman Gazetesinde yazarlık yaptı.
2005’te “Med Cezir” adlı kitabında kadın, kimlik,
kültürel bölünme, dil ve edebiyat hakkında yazılarını bir
araya getirdi. Aynı yıl Referans Gazetesi Genel Yayın
Yönetmeni Eyüp Can Sağlık ile Berlin'de evlendi.
2006’da yayımlanan “Baba ve Piç” adlı romanını
İngilizce olarak kaleme aldı. Türk-Ermeni ilişkilerini
inceleyen bu roman nedeniyle hakkında Türklüğe hakaret
ettiği gerekçesi ile dava açıldıysa da, suçun yasal
unsurlarının

oluşmadığı

ve
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delil

bulunmadığı

gerekçesiyle beraat etti. Aynı yıl Şehrazat Zelda isimli
kızı dünyaya geldi[. Doğum sonrası yaşadığı depresyonu,
İngilizce olarak kaleme aldığı

“Siyah Süt” adlı

otobiyografik romanda anlattı. İki yıl sonra oğlu Emir
Zahir'i dünyaya getirerek ikinci kez anne oldu.
2009 yılının Mart ayında yayımlanan AŞK isimli
roman, Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok
satan edebi eseri unvanına sahip olmuştur. 2009 yılı
sonunda, sekiz romanı ve ilk deneme kitabı Med
Cezir’den seçilmiş paragrafları bir araya getirdiği Kâğıt
Helva adlı kitabını yayımladı.
2010 Kasım ayında Firarperest adlı deneme
türündeki ikinci eseri piyasaya çıktı. Eserin içindeki
illüstrasyonlar M. K. Perker'e aittir.
2011 yılında Doğan Kitaptan ”İskender” isimli
eseri piyasaya çıkmıştır. Kitabın kapak resminde,
makyajla erkek haline gelen Elif Şafak’ın kendi fotoğrafı
vardır.
Mimar Sinan’ın yanında çırak olan Cihan adında
bir Hint’in gözünden Osmanlı'yı anlattığı son romanı
Ustam ve Ben 2013 yılında yayımlandı.
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Orhan Pamuk
Ferit Orhan Pamuk, 7 Haziran 1952 İstanbul
doğumludur. Birçok başka edebiyat ödülünün yanı sıra
2006 yılında Nobel Ödülünü kazanarak bu ödülü alan en
genç kişilerden biri olmuştur. Kitapları altmış dile
çevrildi, yüzü aşkın ülkede yayımlandı ve 11 milyon
baskı yaptı. 2006 yılında TIME dergisi tarafından
dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçilen Pamuk,
Nobel ödülünü alan ilk ve tek Türk’tür.
Orhan Pamuk yazarlığa 1974 yılında başladı.
1979 yılında ilk romanı olan “Karanlık ve Işık” ile
katıldığı

Milliyet

Roman

Yarışması’nda

birincilik

ödülünü Mehmet Eroğlu ile paylaştı. Bu romanı 1982
yılında “Cevdet Bey ve Oğulları” adıyla yayımlandı.
1983 yılında bu kitapla Orhan Kemal Roman Ödülü’ne
layık görüldü.
Pamuk’un daha sonra yazdığı kitaplar da çok
sayıda ödül kazandı. İkinci romanı olan “Sessiz Ev” 1984
yılında Madaralı Roman Ödülü’nü kazandı. Bu romanın
Fransızca tercümesi de 1991 yılında Prix de la
Découverte Européenne ödülüne hak kazandı. 1985
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yılında yayımlanan tarihi romanı Beyaz Kale ile 1990
yılında ABD’de Independent Award for Foreign Fiction
ödülünü kazandı ve yurt dışında tanınmaya başlandı.
Orhan Pamuk, 2002 yılında yayımlanan “Kar”
kitabını, Türkiye'nin etnik ve politik meseleleri üzerine
kurulu bir politik roman olarak tanımlamaktadır. Kar
romanı Amerika’da 2004 yılında “yılın en iyi 10
kitabından biri” olarak gösterilmiştir. Yıllar geçtikçe
Orhan Pamuk’un Türkiye dışındaki ünü artmaya devam
etti. 1998 yılında yayımlanan Benim Adım Kırmızı 24
dile

çevrildi

ve

2003

yılında

İrlanda’nın

ünlü

International IMPAC Dublin Literary Award ödülünü
kazandı.
Romanlarının

dışında,

yazılarından

ve

söyleşilerinden seçmelerin ve bir hikâyesinin yer aldığı
Öteki Renkler (1999) ve Ömer Kavur’un yönettiği “Gizli
Yüz” adlı filmin senaryosu (1992) vardır. Bu senaryo,
1990 yılında yayımladığı “Kara Kitap” romanındaki bir
bölümden yola çıkılarak yazılmıştır.
Orhan

Pamuk

ABD’de

yayımlanan

Time

dergisinin 8 Mayıs 2006 tarihli sayısının “Time 100:
188

Dünyamızı
yazısında

Biçimlendiren
tanıtılan

100

Kişiler”
kişiden

başlıklı
biri

oldu.

kapak
2007

Mayıs’ında yapılan 60. Cannes Film Festivali'nde jüri
üyeliği yapmıştır.
Orhan Pamuk 12 Ekim 2006 tarihinde Nobel
Edebiyat Ödülü’nü kazanarak Nobel Ödülü kazanan ilk
Türk olarak tarihe geçmiştir. Akademi’nin 12 Ekim 2006
günü saat 14:00 civarında yayınladığı, “2006 Nobel
Edebiyat Ödülü ‘Kentinin melankolik ruhunun izlerini
sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için
yeni simgeler bulan’ Orhan Pamuk’a verilmiştir.”
şeklindeki basın bildirisiyle Nobel Edebiyat Ödülü’nün
Orhan Pamuk’a verildiği resmen açıklandı. Pamuk, 7
Aralık 2006’da, İsveç Akademisi’nde “Babamın Bavulu”
başlığı altında hazırladığı Nobel konuşmasını Türkçe
yaptı. Türkçe bilmeyen izleyiciler, ellerindeki çeviri
metinden konuşmayı takip etti, birçok televizyon kanalı
konuşmasını canlı yayınladı. Orhan Pamuk ödülünü 10
Aralık 2006 günü Stockholm

Konser Salonu'nda

düzenlenen ödül töreninde İsveç kralı XVI. Carl
Gustaf'ın elinden aldı.
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Orhan Pamuk’un romancılığı postmodern roman
kategorisinde değerlendirilmektedir. Eleştirmen Yıldız
Ecevit, Orhan Pamuk’u “Okumak” adlı kitabında onun
avangard romancılığını değerlendirmektedir. Özellikle
Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım
Kırmızı’dan yola çıkarak bize kendisini ve olayların
gelişimini anlatır. Aynı şekilde edebiyat tarihçisi Jale
Parla da “Don Kişot’tan Günümüze Roman” adlı
kapsamlı yapıtında, Benim Adım Kırmızı’dan hareketle
Orhan Pamuk’un eserlerini karşılaştırmalı edebiyat
bağlamında

irdeler.

Parla’ya

göre

Pamuk,

Türk

romanının aldığı önemli dönemeçlerin sahibi olan bir
yazardır.

Doğu-Batı

sorunsalıyla

estetik

düzeyde

hesaplaşmaya yönelen Ahmet Hamdi Tanpınar ve Oğuz
Atay gibi önemli yazarlardan biridir. Pamuk, bu sorunsalı
kültürel ve felsefi içerimleriyle edebiyatına taşımış,
özellikle Kara Kitap’ta bu tema bağlamında önemli, çok
katmanlı bir edebi metin örneği sergilemiştir.
Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat Ödülü’nü
kazanması değişik tepkilerle karşılaştı. Ödülün Pamuk’a
Türkiye tarihi ile ilgili demeçleri dolayısıyla verildiği
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iddiasında bulunuldu. Orhan Pamuk Nobel ödülünü
almadan on ay önce 19 Aralık 2005 Cumhuriyet
Gazetesi’nde yayımlanan Erol Manisalı’nın “Orhan
Pamuk Nobel'i Garantiledi” başlıklı yazısı, Pamuk’un
ödülü

almasının

ardından

popülerleşti

ve

Orhan

Pamuk’un Nobeli hakkındaki olumsuz eleştiriler bu
yönde gelişti.
TRT’de

Banu

Avar’ın

hazırlayıp

sunduğu

“Sınırlar Arasında” adlı belgeselin Pamuk’un Nobel
ödülünü

almasından

bir

gün

sonra

yayımlanan

bölümünde Pamuk, Nobel ödülleri ve İsveç ile ilgili
olumsuz eleştiriler yer aldı. Demirtaş Ceyhun, hazırladığı
imza metninde Orhan Pamuk’un kitaplarını “Amerikan
patentli postmodern romanlar olarak” adlandırmış ve
“Nobel ödülünün Pamuk'a verilmiş bir ücret” olduğunu
söylemiştir. Basında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer'in Orhan Pamuk'u kutlamadığına dikkat çekildi.
Ödüle yabancı basından olumsuz eleştiriler de gelmiş,
ödülün siyasi sebeplerden dolayı verildiği belirtilmiştir.
Bir

kısım

edebiyatçı

Orhan

Pamuk’un

eserlerindeki bazı bölümlerin diğer yazarlara ait başka
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eserlerden fazlasıyla esinlendiğini savunmakta, özellikle
bazı romanlarındaki belli kısımların diğer kitaplardan
neredeyse tamamen alıntı olduğunu öne sürmektedir.
Orhan Pamuk'un Sri Lanka’da düzenlenecek olan
Edebiyat

Festivaline

katılması,

Sınır

Tanımayan

Gazeteciler Örgütü (Reporters sans frontières) tarafından
eleştirildi. Örgüt, Orhan Pamuk’u ve festivale katılmak
isteyen diğer edebiyatçıları Sri Lanka'daki baskıları
meşru hale getirmekle suçladı.
Yazar Orhan Pamuk, Das Magazin adlı haftalık
İsviçre dergisine verdiği bir röportajda, “Bu topraklarda
30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü. Benden başka
kimse

bundan

açıklamasında

bahsetmeye

bulununca

cesaret

hakkında

edemedi”

TCK’nın

301.

maddesinden ‘Türklüğe hakaret’ davası açıldı.
16 Aralık 2005’de ilk duruşması yapılan Pamuk
davası Adalet Bakanlığı’ndan beklenen yazı gelmediği
için 7 Şubat 2006 tarihine ertelendi. Şişli Asliye Ceza
Mahkemesi, bu tür davalar için Adalet Bakanlığı'nın
yazılı

izninin

gerektiğini

belirterek

izin

verilip

verilmediğinin sorulması için bakanlığa yazı yazılmasına
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karar verdi ve duruşmayı da 7 Şubat 2006’ya erteledi.
Duruşmanın ertelenmesi kararına AB yetkililerinden
tepkiler geldi. Dava günü Şişli Adliyesi önündeki Pamuk
ve yabancı yetkililere yönelik protesto gösterileri,
Türkiye ve dünya basınında önemli yer tuttu.
AB - Türkiye Karma Parlamento Eş Başkanı Joost
Lagendijk, “hükümet, parlamentoya değişiklik yasası
getirebilir. Yapılacak şey budur. Türkiye'nin imajına
büyük bir zarar vermiştir. Avrupa'da kötü bir imaj
doğmuştur. Ünlü bir yazar hakkında dava açarsanız,
dışarıda milliyetçiler bu yazarı dövmek için arabasına
saldırırsa, burada ciddi bir sorun vardır.” dedi.
AP Türkiye Raportörü Camiel Eurlings de,
hükümetin yazar Orhan Pamuk davasını düşürmesi
gerektiğini belirterek, hükümet reform taahhüdüne sadık
kalmalı şeklinde konuştu.
Türkiye ile AB arasında ciddi gerilime neden olan
Orhan Pamuk’un hakkındaki dava 22 Ocak 2006
tarihinde düştü.
Adalet Bakanlığı, Şişli İkinci Asliye Ceza
Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda, Yeni Ceza Yasası
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gereği izin yetkisi olmadığını hatırlatarak, Pamuk'un
yargılanması için Adalet Bakanlığı’nın izin verdiğine
ilişkin belge bulunmadığını bildirdi. Mahkeme bu
gerekçeyle davanın düşmesine karar verdi.
İskender Pala
1958

Uşak

doğumludur.

İ.Ü.

Edebiyat

Fakültesi’ni bitirdi (1979). Divan Edebiyatı dalında
doktor (1983) ve doçent

oldu

(1993). Edebiyat

araştırmacısı olarak çeşitli ansiklopedi ve dergilerde
bilimsel ve edebî makaleler yayınladı. Ortaokul ve liseler
için ders kitapları yazdı. 1982 yılında teğmen rütbesiyle
intisab ettiği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde
çeşitli

görevlerde

bulundu

ve

denizcilik

tarihi

Hayatı,

Edebî

araştırmaları yaptı.
Doktora
Şahsiyeti

ve

çalışmasını
Divânı”

“Aşkî,

başlığı

altında

İstanbul

Üniversitesi’nde yaptı. Divan edebiyatı dalında 1983
yılında doktor, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi’nde
doçent, 1998 yılında da Kültür Üniversitesi’nde profesör
oldu. Divan edebiyatı alanındaki çalışmalarıyla dikkat
çeken yazarın çeşitli ansiklopedi ve dergilerde edebiyat
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araştırmacısı sıfatıyla yayımladığı bilimsel ve edebi
makalelerinin yanında ortaokul ve liseler için yazdığı
ders kitapları da bulunmaktadır. Ayrıca, Osmanlı deniz
tarihiyle ilgili araştırmalarda bulunmuş ve bir kısmını
kitaplaştırmıştır.
Okuma hayatına Peyami Safa’nın eserleri ile
başladığını belirten yazar, ilk okuduğu kitapların 9.
Hariciye Koğuşu ve Yalnızız olduğunu söylüyor. Ömer
Seyfeddin, Refik Hâlid, Reşat Ekrem okunduktan sonra,
Osmanlı tarihi ve edebiyatla tanışması Erzurum ve
İstanbul’daki üniversite yıllarına denk gelmiş.
Bir ara Hilmi Yavuz ile TRT’de Şairane adlı
programı sunan yazar, TRT 2’de Divançe adlı programı
hazırladı.
İstanbul’da ikamet eden yazar evli ve 3 çocuk
babasıdır.
Aldığı görevler
1979-1982

İstanbul

Üniversitesi

Edebiyat

Fakültesi Türkoloji seminer kütüphane memuru
1982-1984 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz
Lisesi Komutanlığı'nda teğmen
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1984-1986 Üsteğmen
1986-1987 Boğaziçi Üniversitesi'nde part-time
Türk Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi
1987-1994 Yüzbaşı, Dz. K.K.lığı Tarihi Deniz
Arşivi kuruluş ve faaliyetleri
1994-1996 Tarihi Deniz Arşiv Araştırmaları ve
Dz.K.K.lığı yayın faaliyetlerinin yürütülmesi
1996-1997 Öğretim yılı, MSÜ Fen-Edebiyat
Fakültesi Eski Türk Edebiyatı öğretim üyesi ve İSAM
redakte kurulu üyeliği
1997 Öğretim yılı İstanbul Kültür Üniversitesi Günümüz
Ödüller
Türkiye

Yazarlar

Birliği

dil

ödülü,

1989

(Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü)
AKDTYK Türk Dil Kurumu ödülü, 1990
(Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü)
Türkiye Yazarlar Birliği inceleme ödülü, 1996
(Şairlerin Dilinden)
Aydınlar Ocağı Kayseri Şb. Yılın Edebiyat Adamı
ödülü, 2001
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YTB Uşak Halk Kahramanı ödülü, 2001
Türk Patent Enstitüsü Marka Ödülü
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü,
2013 [3]
Eserleri
Ansiklopedik Divan şiirleri
Kronolojik Divan Şiiri Antolojisi
Akademik Divan Şiiri Araştırmaları
Divan Edebiyatı
Atasözleri Sözlüğü
Müstesna Güzeller
Şairlerin Dilinden
Aşina Güzeller
Ah Mine’l-Aşk
Efsane Güzeller
Kudemanın Kırk Atlısı
Kırklar Meclisi
Şiirler Şairler Meclisler
Şi’r-i Kadim
…Ve Gazel Yeniden
Perişan Gazeller
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Peri-şan Güzeller
İki Dirhem Bir Çekirdek
İki Darbe Arasında
Ayine
Gözgü
Tavan Arası
Kahve Molası
Güldeste
Gül Şiirleri
Hayriyye
Hilye-i Saadet
Babil’de Ölüm İstanbul’da Aşk (2004)
Kadılar Kitabı
Kırk Güzeller Çeşmesi
Kitab-ı Aşk (2005)
Kırk Ambar
Mir'at
Leyla ile Mecnun
Dört Güzeller
Katre-i Matem
Mevlid
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Şah ve Sultan (2010)
Kurtların Efendisi
Od (Bir yunus romanı) (2011)
Efsane Bir Barbaros Romanı (2013)
Mihmandar (Bir Eyüp Sultan Romanı)
Aşka Dair(2012)
Bülbülün Kırk Şarkısı (2015)
Ahmet Ümit
Gaziantep’te yedi çocuklu bir ailenin en küçük
çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası kilim tüccarı, annesi
terzi idi. İlköğreniminin ardından Gaziantep Atatürk
Lisesi’ne devam etti. 14 yaşından itibaren sol görüşlü bir
aktivist oldu. Ülkücülerle aralarında çıkan bir kavgadan
dolayı 24 arkadaşıyla birlikte Gaziantep dışına sürgün
edildiği için liseyi Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde
tamamladı.
1979’da
Yönetimi

Marmara

bölümünde

Üniversitesi’nin

yükseköğrenimine

Kamu
başladı.

Öğrencilik yıllarında tanışıp evlendiği Vildan Hanım ile
evliliğinden Gül adında bir kızı oldu (1981). 1982’de
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düzenlenen “Anayasaya Hayır” kampanyasına katıldı.
Duvarlara afiş yapıştırırken yakalanan arkadaşları için
öykü şeklinde yazdığı rapor, takma adı olan “K. Yalçın”
imzası ile önce Atılım Dergisi’nde sonra Prag’da 40 dilde
yayın yapan Barış ve Sosyalizm Sorunları Dergisi’nde
yer aldı. Yazarlığa adımını bu rapor/öykü ile attı. 1983
yılında üniversite öğrenimini tamamladı.
Üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP)
tarafından 1985’te Moskova’ya gönderildi. 1985-1986
yılları arasında Moskova Sosyal Bilimler Akademisi'nde
eğitim gördü. TKP tarafından komünistlik eğitimi almak
için Rusya’ya gönderilen altı gencin başından geçenleri
anlattığı “Kar Kokusu” (1998) adlı romanı, bu dönemde
yaşandıklarından izler taşır. Moskova’da iken şiir
yazmaya başladı. 1989’da aktif politikadan ayrıldı ve
“Sokağın Zulası” adlı şiir kitabını yayımladı. Arkadaşı
Ali Taygun ile bir reklam ajansı çalıştırmaya başladı.
1990 yılında bir grup edebiyat tutkunuyla birlikte
“Yine Hişt” adlı kültür-sanat dergisini çıkardı. Şiir, öykü
ve yazılarını Adam Sanat, Yine Hişt, Öküz ve
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Cumhuriyet Kitap dergileri ile Yeni Yüzyıl gazetesinde
yayımladı.
1992 yılında yayınlanan ilk öykü kitabı Çıplak
Ayaklıydı Gece, aynı yıl Ferit Oğuz Bayır Düşün ve
Sanat Ödülü’nü aldı. Bu kitap Ahmet Ümit’i yazın
dünyamıza tanıtan ilk kitap olma özelliğini de taşır.
Arkadaşı

tiyatro

yönetmeni

Ali

Taygun’un

teşvikiyle polisiye yazmaya ağırlık veren Ahmet Ümit,
1993 yılında ATV için çekilen “Çakalların İzinde” adlı
polisiye dizinin öykülerinin ve senaryosunun yazılmasına
katkıda bulundu. Ardından da 1995’te Ahmet Ümit,
çeşitli gazete ve dergilerde Franz Kafka, Dostoyevski,
Patricia Highsmith, Edgar Allan Poe ve polisiye roman
yazarları üzerine inceleme ve tanıtım yazıları kaleme
aldı.
“Bir Ses Böler Geceyi” (1994) adlı uzun
hikâyesinin ardından “Masal Masal İçinde” (1995)
yayımlandı. Annesinden dinlediği masalları düzenleyip
yazdığı bu kitap çeşitli özel ilköğretim okulunda ve özel
kolejlerde ders kitabı olarak okutuldu, Korece’ye
çevrildi. Kitaplarının tümünde var olan gerilim duygusu
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“Sis ve Gece” (1996) adlı polisiye romanında kendisini
tümüyle dışa vurdu. “Sis ve Gece” Türkiye’de yankı
uyandırdı,

tartışmalara

yol

açtı.

Yunanistan’da

yayımlanarak yabancı dile çevrilen ilk Türk polisiye
yapıtı unvanını kazandı.
“Sis ve Gece”yi “Kar Kokusu” (1998) adlı
romanı, “Agatha’nın Anahtarı” (1999) adlı polisiye öykü
kitabı takip etti. 2000’den itibaren “Patasana” (2000),
“Kukla” (2002), “Şeytan Ayrıntıda Gizlidir” (2002),
“Beyoğlu Rapsodisi” (2003), “Aşk Köpekliktir” (2004),
“Ninatta’nın Bileziği” (2006), “Kavim” (2006) adlı
kitaplarını ardı ardına yayımladı. 2007’de “İnsan
Ruhunun Haritası” adlı denemesi yayımlandı. 2008’de
yayınlanan “Bab-ı Esrar”da Şems-i Tebrizi cinayetini
konu edindi. İstanbul hakkında çok detaylı bilgiler de
içeren “İstanbul Hatırası” adlı polisiye romanı Haziran
2010’da okuyucularla buluştu. Yazarın “Başkomiser
Nevzat, Çiçekçinin Ölümü” (2005) adlı bir de çizgi
romanı vardır.
Öykülerinden

yola

çıkılarak

Uğur

Yücel

tarafından Karanlıkta Koşanlar ve Cevdet Mercan
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tarafından Şeytan Ayrıntıda Gizlidir dizileri yapılmış,
“Sis ve Gece” adlı romanı 2007 yılında Turgut Yasalar
tarafından sinemaya uyarlanmıştır.
Ziya Paşa
Ziya Paşa, klasik Türk şiirinin son büyük
temsilcileri arasında sayılabilir. Ziya Paşa, makaleleri ile
batılı anlayışı ve demokratik görüşleri Türk düşüncesine
ilk

getirenlerden

biri

oldu.

Özellikle

Hürriyet

gazetesindeki inceleme niteliği de gösteren yazılar yazdı.
Sade bir dil ile verdiği eserlerde devlet yönetiminin
kötülüklerini eleştirdi.
Ziya Paşa 1825 yılında İstanbul’da doğdu. Galata
gümrüğünde kâtiplik görevinde bulunan Erzurumlu
Feridüddin Efendi’nin oğlu olan Ziya Paşa, Bayezid
Rüştiyesini bitirdi. 15 yaşlarında Âşık Garip, Âşık Kerem
ve Aşık Ömer gibi halk şairlerinin eserlerini okumaya
yöneldi. 17-18 yaşlarında Bab-ı Ali’de Sadaret Mektubi
kalemine girdi. Divan edebiyatı yolunda yazmakta
olduğu şiirler ona, arkadaşları arasında ün kazandırdı.
Reşit Paşa’nın yardımı ile Sultan Abdülmecid’in üçüncü
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katipliğine tayin edildi. Mabeyn’e geçtikten sonra
Fransızca öğrendi.
Sultan Abdülmecid’in vefatı üzerine saraydan
uzaklaştırıldı. Önce zaptiye müsteşarlığına tayin edilen
Ziya Paşa, Atina elçiliği ve paşalık rütbesi ile Kıbrıs
mutasarrıflığına gönderildi. Birkaç ay sonra Sultan
Abdülaziz

kendisini

İstanbul’a

çağırdı

ve

Bosna

Hersek’in denetimi ile görevlendirdi. Bir süre sonra
Meclisi

Vala

azalığına,

beylikçiliğe

ve

Adalet

Bakanlığına yükseltildi.
Bab-ı
İstanbul’dan
yönetimine

Ali,

onu

Amasya

uzaklaştırdı.
karşı

mutasarrıflığı

İstanbul’da

direnmeyi

amaç

ile

Abdülhamid
edinen

Yeni

Osmanlılar Cemiyetine girdi. 1867’de tekrar Kıbrıs
mutasarrıflığı ile görevlendirilince Kıbrıs’a gitmedi ve o
sırada Erzurum Vali Muavinliğine tayin edilen Namık
Kemal ile birlikte Avrupa'ya kaçtı.
Önce Paris'te, sonra da Londra’da kaldı. 1868
yılında Hürriyet gazetesini kurdu. Avrupa’da bulunduğu
yıllarda gazetedeki yazılarının yanında Zafername,
Terkib-i Bend, Terci-i Bend gibi eserlerini kaleme aldı.
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Yurda döndükten sonra İcra Cemiyeti Reisliği, Şurayı
Devlet üyeliği görevlerinde bulundu. Bu süre içinde
Harabat adlı büyük antolojisini düzenledi. Sultan
Abdülaziz’in tahttan indirilişi olayına karıştı. Sultan
Abdülaziz’in yerine tahta çıkan Sultan Beşinci Murad’ın
zamanında başkâtiplikle görevlendirildi. Bir süre sonra
Maarif

Müsteşarlığına

tayin

edildi.

Sultan

İkinci

Abdülhamid döneminde, Namık Kemal ve Ziya Paşa,
Kanun-i Esasi’yi hazırlamakla görevlendirildiler. Bir süre
sonra siyasetini değiştiren Sultan İkinci Abdülhamid,
Ziya Paşa’yı, İstanbul’dan ayırmak için Suriye valiliğine
atadı. Kısa bir süre sonra da Konya valiliğine atanan Ziya
Paşa, son görev yeri olan Adana’da 1880 yılında vefat
etti.
Attila İlhan (1925 - 2005)
Attila İlhan 15 Haziran 1925’te Menemen’de
doğdu. İlk ve orta eğitiminin büyük bir bölümünü İzmir
ve babasının işi dolayısıyla gittikleri farklı kentlerde
tamamladı. İzmir Atatürk Lisesi birinci sınıfındayken
mektuplaştığı bir kıza Nazım Hikmet şiiri göndermesi
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nedeniyle 1941’de tutuklandı ve okuldan uzaklaştırıldı.
Üç hafta gözetim altında kaldı. İki ay hapiste yattı.
Türkiye’nin hiçbir yerinde okuyamayacağına dair
bir belge verilince, eğitim hayatına ara vermek zorunda
kaldı. Danıştay kararıyla, 1944 yılında okuma hakkını
tekrar kazandı ve İstanbul Işık Lisesi’ne yazıldı. Lise son
sınıftayken amcasının kendisinden habersiz katıldığı
CHP Şiir Armağanı’nda Cebbaroğlu Mehemmed şiiriyle
ikincilik ödülünü kazandı. 1946’ta mezun oldu.
İstanbul Hukuk Fakültesi’ne kaydoldu. Üniversite
yıllarında Yığın ve Gün gibi dergilerde ilk şiirleri
yayınlanmaya başladı. 1948’de ilk şiir kitabı Duvar’ı
yayınladı.
1949 yılında, üniversite ikinci sınıftayken Paris’e
gitti. Fransız toplumu ve orada bulunduğu çevreye ilişkin
gözlemleri daha sonraki eserlerinde yer alan birçok
karakter ve olaya temel oluşturmuştur. Türkiye’ye geri
dönüşünde sıklıkla başı polisle derde girdi. Bir kaç kez
gözaltına alındı.
1951 yılında “Gerçek” gazetesinde bir yazısından
dolayı kovuşturmaya uğrayınca tekrar Paris’e gitti.
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Fransa’daki bu dönem Attilâ İlhan’ın Fransızca’yı ve
Marksizmi öğrendiği yıllardır. 1950’li yılları İstanbul İzmir - Paris üçgeni içerisinde geçiren Attilâ İlhan, bu
dönemde ismini Türkiye çapında duyurmaya başladı.
Yurda döndükten sonra, Hukuk Fakültesi’ne
devam etti. Ancak son sınıfta gazeteciliğe başlamasıyla
beraber öğrenimini yarıda bıraktı. Sinemayla olan ilişkisi,
yine bu dönemde, 1953’te Vatan gazetesinde sinema
eleştirileri

yazmasıyla

başlar.

1957’de

askerliğini

yaptıktan sonra sinema çalışmalarına ağırlık verdi. Ali
Kaptanoğlu adıyla on beşe yakın senaryo yazdı.
1960’ta Paris’e geri döndü. Babasının ölmesiyle
birlikte İzmir’e döndü. Sekiz yıl İzmir’de kaldığı
dönemde, Demokrat İzmir gazetesinin başyazarlığını ve
genel yayın yönetmenliğini yürüttü. Aynı yıllarda, şiir
kitabı

olarak

İçindekiler”

“Yasak

serisinden

Sevişmek”
“Bıçağın

ve

Ucu”

“Aynanın
yayınlandı.

1968’te evlendi, 15 yıl evli kaldı.
1973’te

Bilgi

Yayınevi’nin

danışmanlığını

üstlenerek Ankara’ya taşındı. “Sırtlan Payı” ve “Yaraya
Tuz Basmak”ı Ankara’da yazdı. 81’e kadar Ankara’da
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kalan yazar “Fena Halde Leman” adlı romanını
tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşti.
İstanbul’da gazetecilik serüveni Milliyet ve
Gelişim Yayınları ile devam etti. Bir süre Güneş
gazetesinde yazan Attilâ İlhan, 1993-1996 yılları arasında
Meydan gazetesinde yazmaya devam etti. 1996 yılından
beri

köşe

yazılarını

sürdürmekteydi.

Cumhuriyet

1970’lerde

Türkiye’de

Gazetesi’nde
televizyon

yayınlarının başlaması ve geniş kitlelere ulaşmasıyla
beraber Attilâ İlhan da senaryo yazmaya geri dönüş yaptı.
“Sekiz Sütuna Manşet”, “Kartallar Yüksek Uçar” ve
“Yarın Artık Bugündür” senaryosunu yazdığı dizilerdi.
Türk edebiyatının usta kalemi Attila İlhan, 80
yaşında hayatını kaybetti.
Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864 - 1944)
19 Ağustos 1864 tarihinde İstanbul’da doğdu.
Hünkâr yaveri Mehmet Sait Paşa’nın oğlu olan Hüseyin
Rahmi, üç yaşında iken annesinin ölümü üzerine Girit’te
bulunan babasının yanına gönderildi. İlkokula başladı
ancak babasının evlenmesi üzerine altı yaşında tekrar
İstanbul’a anneannesinin yanına gönderildi ve eğitimine
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burada devam etti. Yakubağa mektebi, Mahmudiye
Rüşdiyesi ve idadide okuyan Hüseyin Rahmi, tarihçi
Abdurrahman

Şeref

Bey’in

himayesiyle

Mekteb-i

Mülkiye’ye girdi (1878). Okulun ikinci sınıfında iken
ciddi bir hastalık geçiren Hüseyin Rahmi buradaki
öğrenimini yarıda bıraktı (1880).
Kısa bir süre, Adliye Nezareti Ceza Kalemi’nde
memur, Ticaret Mahkemesi’nde Azâ Mülazımı olarak
çalışan Hüseyin Rahmi, hayatını kalemiyle kazanmaya
çalıştı.

1887’de

Tercüman-ı

Hakikat

gazetesinde

yazmaya başlayan Hüseyin Rahmi, ardından İkdam ve
Sabah gazetelerinde mütercim ve muharrir olarak çalıştı.
İkinci Meşrutiyet döneminde 37 sayı süren
“Boşboğaz ve Güllâbi” adlı bir gazete çıkardı. İbrahim
Hilmi Bey ile birlikte çıkardığı “Millet” gazetesi de uzun
ömürlü olmadı. Bundan sonra çalışmalarını İkdam, Söz,
Zaman, Vakit, Son Posta, Milliyet ve Cumhuriyet
gazetelerine neşretti. 5. ve 6. dönemlerde Kütahya
milletvekili olan Hüseyin Rahmi, ömrünün son otuz bir
yılını geçirdiği Heybeliada’daki köşkünde 8 Mart 1944
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tarihinde öldü ve oradaki Abbas Paşa mezarlığına
defnedildi.
Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski (1821 - 1881)
Fyodor Mikhailoviç

Dostoyevski,

30 Ekim

1821’de Moskova’da babasının bir doktor olarak görev
yaptığı Yoksullar Hastanesi’ne ait bir apartmanda doğdu.
1837’de

annesinin

ölümünün

ardından

babasının

yanından ayrılarak St. Petersburg’a taşındı ve orada
Askeri Mühendislik Okulu’na kabul edildi. Bir sınıf
arkadaşı onun için “sürekli kendisini ayrı tutardı, hiçbir
zaman

arkadaşlarının

eğlencelerine

katılmazdı

ve

genellikle bir köşede elinde bir kitapla otururdu” diye
anlatıyordu. Yurtluğunda düzensiz bir yaşama çekilmiş
olan ve oğluna düzenli bir gelir sağlamayı reddeden
babasının tutumu Dostoyevski’nin bu hastalıklı içekapanıklığını

daha

da

ağırlaştırdı.

Bir

keresinde,

Dostoyevski babasına ilgisizliği yüzünden hakaret dolu
bir mektup gönderdi; ama baba Dostoyevski yanıt
vermeye fırsat bulamadan serfleri tarafından öldürüldü.
Ailesi içerisinde söylendiğine göre, daha sona ona bütün
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yaşamı boyunca acı çektiren sara nöbetlerinin ilkini bu
dönemde geçirmişti.
Mühendislik okulundaki sınavlarının ardından,
Dostoyevski

üsteğmenliğe

getirildi.

Ama

1844’de

cebinde üzerine “sivil giysi alacak parası” bile olmayan
Dostoyevski

kendini

yazın

sanatına

adamak

için

görevinden ayrıldı. 1846’da ilk romanı İnsancıklar’ın
çıkışıyla, genç yazarlar arasında en büyük gelecek vaat
edeni olarak görüldü. Eleştirmen Belinsky aracılığıyla
“birçok önemli kişi” ile tanıştı ve “yazın dünyasında nasıl
yaşanacağı konusunda kapsamlı bir ders” aldı. Ne var ki
başarısı kısa sürdü. İnsancıklar’ı izleyen birkaç romanı
kötü

eleştiri

aldı

ve

Dostoyevski,

Belinski’nin

salonundan uzak durmaya başladı, çünkü orada özellikle
daha önceleri ona karşı “dosttan da öte” olmuş olan
Turgenyev’in

de

katıldığı

sürekli

alaylara

konu

ediliyordu.
Ama bu sırada başka bir küme ile ilişkisini
sürdürdü. Petrashevski’nin öncülüğündeki gençlerden
oluşan bu kümedekiler, Fransız toplumcularını incelemek
ve Rusya’daki toplumsal ve politik reformları tartışmak
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için biraraya gelmiş ilericilerdi. 1848’i izleyen tepki
dalgasında “Petrashevski çevresi”nin üyeleri tutuklandı
ve yalancı idam ile sonuçlanan bir soruşturmadan sonra
Dostoyevski, Omsk’ta bir ceza kolonisine gönderildi.
Hapisanede, “yeraltına gömülü bir insan” gibi yaşadığını
yazdı. “Yakınımda içten bir konuşma yapabileceğim tek
bir varlık” yoktu. “Soğuğa, açlığa ve hastalığa dayandım.
Ağır işlerden sıkıntı çektim ve salt iyi bir aileden
geldiğim için bana diş bileyen mahkûmların nefreti
sürekli üzerimdeydi.”
1854’de cezasını tamamlamak için bir asker
olarak

Semipalitinsk’e

gönderildi.

Beş

yıl

sonra,

arkadaşlarının yardımı aracılığıyla cezası kaldırıldı.
St. Petersburg’a dönüşü üzerine Dostoyevski,
Ölüler Evi ve Ezilenler’i yayınladı. Aynı dönemde
ağabeyi Mikhail ile birlikte Zamanlar adında başarılı bir
dergi kurdu. Ne var ki 1863’te bir yanlış anlama
sonucunda hükümet tarafından kapatıldı. Dostoyevskilere
yayınlarının adını değiştirerek Çığır adı altında yeniden
çıkarma izni verildi, ama yeni yayın kamunun dikkatini
çekmeyi başaramadı. 1846’da Mikhail öldü ve yaklaşık
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bir yıllık bir çabadan sonra Dostoyevski dergiyi
yayımlamaya son verdi. Kendini borçların altında ve
ağabeyinin ailesini geçindirme sorumluluğu karşısında
buldu.
Çığır’ın

başarısızlığı

Dostoyevski’nin

daha

sonraki tüm çalışmasında izini bırakan bir kişisel
bunalımla çakıştı. Sibirya’dayken akıllı ama ahlaksız bir
okul öğretmeninin dul karısı olan Maria Dimitrievna
Isaev ile evlenmişti. Evlilik ikisine de mutluluk getirmedi
ve St. Petersburg’a döndükten kısa bir süre sonra
Dostoyevski, Polino Suslova adında kösnül ve saldırgan
bir kadınla yakın ilişkiye girdi. Polino Suslova onun
çalışmasını ciddi bir şekilde etkilemiş ve kumara karşı
sinirceli tutkusunu kışkırtmış gibi görünür. Polina ile
birlikte Rusya’dan ayrı olduğu bir sırada Dostoyevski’nin
karısı hastalandı ve ağabeyinin ölümünü üç ay önceleyen
ölümü onu Yeraltından Notlar (1864) olarak bilinen
itirafı yazmaya götürdü.
İzleyen

yıllarda

Dostoyevski

sürekli

sara,

yoksulluk ve kumarbazlığına eşlik eden bir endişenin
sıkıntısını

çekti.

Parasal

yükümlülükleri
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yüzünden

yayıncılarla

yıkıcı

sözleşmeler imzaladı ve onlar

tarafından Suç ve Ceza (1866) ve Kumarbaz (1867) gibi
yapıtları

olağanüstü

bir

hızla

yazmaya

zorlandı.

Bunlardan ikincisi üzerinde çalışırken Anna Grigorievna
Snitkin adında bir sekreter tuttu ve aynı yıl onunla
evlendi. Romancı olarak başarısı alacaklılarının bir
bölümünü susturmasını sağladı, ama bu “diğerlerini o
kadar kızdırdı ki” suçlamalardan kurtulmak için St.
Petersburg’tan ayrılmak zorunda kaldı. “Her zaman
yabancı bir ülkede bir yabancı” olacağı yakınmasına ve
“yazma yeteneğini bütünüyle yitireceği” korkusuna
karşın, yurtdışında yaşadığı dört yıl yaşamının en üretken
yılları oldu. Cenova ve Vevey’de Budala’yı (1868-69);
Dresden’de Ebedi Koca (1870) ve Ecinniler’i (1871)
yazdı.
Sürgündeyken Dostoyevski “gazete gibi bir şey”
çıkarmayı ve bu yolla kanıları konusunda “bir kez olsun
son

sözü

söyleyebilmeyi”

tasarlıyordu.

Tasarısını

1876’da Bir Yazarın Günlüğü’nün basımıyla uygulamaya
koyuldu. Bunda Zamanlar’da başlatmış olduğu ulusal ve
demokratik

Hıristiyanlık

öğretisini
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genişletti.

Bu

etkinliğinin sonucunda bir gazeteci olarak sözü geçer biri
oldu ve son yıllarını göreli olarak daha iyi bir ortamda
geçirdi. 1877’de Büyük bir Günahkârın Yaşamı adında
çok büyük bir diziyi oluşturmak için yayıma ara verdi.
Bitirdiği çalışmanın biricik bölümü olan Karamazov
Kardeşler 1880’de basıldı.
O

yıl

Moskova’daki

Rus

Yazını

Puşkin

Dostları

anıtının

Toplumu’nun

açılışında

konuşma

yapması için onu çağırısıyla çağdaş ünü doruğa ulaştı.
Konuşmayı bitirdiği anda, “batılı” düşünceleri uzun süre
kişisel çatışma kaynağı olmuş olan Turgenyev bile “beni
öpücüklere boğmak için yanıma geldi ve yineleyerek
büyük işler yaptığımı bildirdi” diyordu.
Dostoyevski

sonraki

yıl

28 Ocak’ta

öldü.

Cenazesi toplumsal bir gösteri için fırsat oldu.
Nazım Hikmet Ran
15 Ocak 1902 yılında Selanik’te doğdu.
Aslen 20 Kasım 1901 olan doğum tarihi ailesi
tarafından sene kaybetmemesi için 15 Ocak 1902 olarak
kaydettirildi. İlk şiiri ‘Feryad-ı Vatan’ı 1913 yılında
yazdı. Aynı yıl Galatasaray Sultanisi’nde ortaokula
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başladı. 1917’de Heybeliada Bahriye Mektebi’ne girdi.
Daha sonra Kurtuluş Savaşı için Anadolu’ya geçti. Fakat
sağlık nedenleri ile bahriyeden ayrılmak zorunda kaldı.
Bu sırada Hamidye Kruvazörü’nde güverte subayıydı.
Bolu’ya öğretmen olarak atandı. Daha sonra
Batum üzerinden Moskova’ya giderek Doğu Emekçileri
Komünist Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve iktisat
okudu.
1921’de gittiği Moskova’da devrimin ilk yıllarına
tanık oldu ve komünizm ile tanıştı. 1924’te Moskova’da
yayınlanan ilk şiir kitabı ’28 Kanunisani’ sahnelendi. O
yıl Türkiye’ye dönerek Aydınlık Dergisi’nde çalışmaya
başladı. Dergide yayınlanan şiir ve yazılarından dolayı on
beş yıl hapsi istenince yeniden Sovyetler Birliği’ne gitti.
1928’de af kanunundan yararlandı ve Türkiye'ye
geri döndü. Bu kez Resimli Ay Dergisi’nde çalışmaya
başladı. 1938’de yirmi sekiz yıl hapis cezasına çarptırıldı.
12 sene süren tutukluluktan sonra askere alınacağı ve
öldürüleceği endişesiyle Sovyetler Birliğine gitti.
Bu

yüzden

DP

hükümeti

tarafından

ülke

vatandaşlığından çıkarıldı ve Nazım Hikmet, büyük
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dedesi

Mahmut

Paşa

Celaleddin

(Konstantin

Borzecki)’nın memleketi olan Polonya vatandaşlığına
geçti ve Borzecki soyadını aldı.
Moskova’da 3 Haziran 1963 tarihinde kalp
krizinden öldü.
Tarık Buğra
(1918- 26 Şubat 1994) Akşehir’de doğdu. İlk ve
ortaokulu Akşehir’de, liseyi Konya’da okudu (1936).
İstanbul Tıp, Hukuk ve Edebiyat fakültelerine devam
ettiyse de hiçbirini bitirmedi. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’ne
girdi ancak son sınıftan ayrıldı. Hayata atıldı. Akşehir’de
Nasrettin

Hoca

gazetesini

çıkardı

(1947-1948).

İstanbul'da Milliyet (1952-1956), Yeni İstanbul (19601966), Yol (Haftalık, 1968), Tercüman (1970-1976)
gazetelerinde sanat sayfası düzenleyiciliği, fıkra yazarlığı
ve yazı işleri müdürlüğü yaptı. Türkiye gazetesinde
haftalık yazı yazdı. İstanbul’da öldü.
Eserleri:
Bu Çağın Adı
Tarık Buğra’nın makalelerinden bir kısmıdır.
Aydınlarımız, idarecilerimizi ve bütün akıl sahiplerini
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düşünmeye sevk eden konuları içine almaktadır. Politik
şarlatanlıklara karşı gerçekleri ve bağımsız kafayı
savunan; kısacası şahsiyetli insanlara yakışan bir tavır ve
üslûpla millet ve memleket meselelerine bakmayı
gündeme getiren bu makalelerin, okuyanlara çok şey
ifade edeceği inancındayız.
Dönemeçte
Türkiye'de çok partili döneme geçiş yıllarını
anlatır. Konuya bir Anadolu kasabasından, o çevredeki
halkın ve aydınların canlı ilişkileri içerisinde bakar.
“Dönemeç” adıyla TV'de dizi filmi yapılmıştır.
Osmancık
“Cihan devletini kuran irade; şuur ve karakter”.
Tarık Buğra, esere ikinci bir başlık tarzında bunları
yazmıştır. Konu, Osmancık'ın (yahut Kara Osmanın)
Osman Gazi olarak tarih sahnesine çıkışını ve Osmanlı
Devleti’nin kuruluşunu anlatmaktadır. Osmanlı’yı cihan
çapında büyük yapan bir devlet ve insan anlayışının ilk
tohumlarının

roman

çerçevesinde

ele

alınışını

okuyacağınız bu eser, TV’de “Kuruluş” adıyla dizi film
olarak da defalarca yayınlanmıştır.
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Gençliğim Eyvah
Türkiye’deki anarşinin otopsisidir. Romanda,
yalnız boşa giden gençliklerin hikâyesini değil, içine
düşürüldüğümüz

kaosun

çarpıcı

grafiğini

de

bulacaksınız. Yıllardan beri Türkiye'de bütün görevleri,
ödevleri ve sorumlulukları, dolayısı ile de toplum
hayatımızı

paslandıran

kalleş

demagojileri

sergilemektedir.
Küçük Ağa
Küçük Ağa, Tarık Buğra’nın en büyük ve en
tanınmış eseridir. Kurtuluş Savaşı’nın, küçük bir
Anadolu kasabasından görünüşüdür. Konuya ilk defa
resmi olmayan bir gözle, aydın bir Türk'ün hür
bakışlarıyla

ve

değerlendirmeleriyle

bakılmıştır.

İnsanımızın ve kültürümüzün tanıdık simalarını ve
hususiyetlerini yazarın üstâdâne zevkle okuyacağınız bu
eser, Milli Mücadele’nin gerçekten milli bir romanıdır.
İbişin Rüyası
Tarık Buğra’nın bu eseri, onun dil, üslûp ve
teknik özelliklerini en iyi belirten romanlarından birisidir.
Eser, konu bakımından da tiyatro ve sinemanın ilgisini
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çekmiş,

Devlet

Tiyatroları’nda

sahneye

başarıyla

uygulanmış, TRT tarafından da -yazarın söyleyişi ile“akıl almaz şekilde yozlaştırılarak” dizi film yapılmıştır.
Biz, romanı okuyanların, bu TV filmi konusunda yazara
hak vereceklerine inanıyoruz.
Firavun İmanı
Kurtuluş Savaşı’nın Kuvâ-yı Milliye ve Çerkez
Ethem dönemlerini anlatan Küçük Ağa’dan sonra,
Sakarya Savaşı öncelerini ve sonralarını ele aldığı bu
eserde,

Tarık

Buğra,

çıkarcıları,

üç

kâğıtçıları,

vurguncuları, satılmışları ve bunlara karşı eşsiz yiğitleri
ile, yeni bir devletin kuruluş günlerini anlatmaktadır.
Yarın Diye Bir şey Yoktur
Yazarın

1948-49,

1950-52,

1954-64

yılları

arasındaki hikâyelerini içine alır. Bu hikâyelerde insanın
değişmeyen yanlarını ve eskimeyen bir Türkçe ile
duyguları ve düşünceleri zenginleştiren bir anlatım
bulacaksınız.
Siyah Kehribar
Tarık Buğra'nın ilk romanıdır. Rahmetli Mümtaz
Turan bu eser için “Tarık Buğra’nın burada iddiasız
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görünüşüne rağmen büyük bir tezi, ‘Yirminci asrın
hüznü’ dediğimiz hastalığı ele aldığını sanıyorum.
Günümüzün trajedisi romandaki maceralara bir fon
müziği gibi baştan sona refakat ediyor.” diyor.
Politika Dışı
Tarık

Buğra’nın

bu

kitabı,

siyaset

dışı

yazılarından oluşmaktadır. Muhtelif tarihlerde ve değişik
yerlerde yayınlanmış yazıları ve yazarla yapılmış bazı
röportajlar kitaba alınmıştır. Böylelikle, genel olarak
edebiyatımızla ve özellikle yazarımızın edebî kişiliği ve
görüşleriyle ilgilenenler için lüzumlu bir derleme
meydana getirilmiştir.
Yağmur Beklerken
Cumhuriyet

döneminin

muhtelif

kesitlerini

romanlarına konu yapan yazar, bu eserinde de Serbest
Fırka dönemini ele alıyor ve aynı dönemde Türkiye’deki
büyük kuraklıkla siyaset arasında paralellikler kurarak,
yine bir Anadolu kasabasından, meseleleri ortaya
koyuyor.
Yalnızlar
İnsan ilişkilerinin romanıdır.
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Sait Faik Abasıyanık
1906 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi. Babası
Mehmet Faik Abasıyanık kereste, ceviz kütüğü üzerine iş
yapan bir tüccardı. Dedesi Sait Ağa’nın Adapazarı’ndaki
kahvesi, aydın kişilerin toplantı yeridir. Annesi Makbule
Hanım, Adapazarı ileri gelenlerinden Hacı Rıza Bey’in
kızıdır.
Sait Faik, İstanbul Erkek Lisesi’nin onuncu
sınıfından Bursa Lisesine nakledildi. Oradan mezun oldu.
Bir süre Edebiyat Fakültesi’nde okudu. Babasının isteği
üzerine ekonomi tahsili için İsviçre’ye gitti. On beş gün
sonra Fransa’ya geçti. Üç yıl orada yaşadı. Geri dönünce
aile mesleği olarak ticaretle uğraştıysa da başarılı
olamadı. Fransa’dan döndükten sonra kısa bir müddet
Halıcıoğlu Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe grup
dersleri öğretmenliği yaptı. Hikaye yazarlığı onun
mümeyyiz vasfı oldu. Bütün ömrünü, bazen Şişli’de
Bulgar Çarşısı’ndaki apartmanında, çoğu zaman da
Burgaz

adadaki

köşklerinde

annesi

ile

geçirdi.

Evlenmedi. Ölümünden sonra evi müze haline getirildi.
Annesi bir Sait Faik Hikâye Armağanı tesis etti. Şiir,
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roman ve hikâye türlerinde eser vermiştir. 11 Mayıs 1954
salı günü sirozdan öldü.
Eserleri: Semaver, Sarnıç, Şahmerdan, Lüzumsuz
Adam, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Kumpanya,
Havuzbaşı, Son Kuşlar, Alemdağında Var Bir Yılan, Az
Şekerli, Tüneldeki Çocuk, Mahkeme Kapısı(Adliye
röportajları).

Victor Hugo
Büyük

bir

Fransız

şairi

ve

romancısıdır.

Besançon’da doğdu. Napolyon’un generallerinden birinin
oğludur. Çocuk denecek bir yaşta şiir yazmaya başladı.
17 yaşındayken yazdığı bir şiir, Toulouse’daki Jeux
Floraux Akademisince birinci seçildi.
1830 yılında sahnelenen “Hernani” adlı oyunu,
ona büyük bir ün kazandırdı. Bu eser, ona aynı zamanda
büyük bir servet de sağladı. 1851′de siyasi nedenlerle
Belçika’ya kaçtı. 1870′te Fransa’ya döndüğünde, senato
üyesi seçildi. Fransızlar onu çok seviyordu. Öldüğünde,
bir gece Zafer Anıtı’nda bekletildi.
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Victor Hugo, Fransız romantizminin en ünlü
yazarlarından birisidir. Kendisinden sonra gelenleri de
etkilemiştir. Benzersiz tekniği sayesinde, birçok eski
kuralı yıktı. Fransız şiirine büyük bir ahenk getirdi.
Romanları da, dil yönünden şiirleri kadar sağlamdır.
İnsanı ilgilendiren her konuyu işlemiştir. Şiir, roman,
oyun türlerinde eser vermiştir.
Başlıca eserleri:
Şiir kitapları; Doğulular, Sonbahar Yaprakları,
Işınlar ve Gölgeler
Romanları: Nötre Dame’in Kamburu, Sefiller (10
cilt), İdam Mahkûmunun Son Günü, Deniz Emekçileri,
Gülen Adam
Oyunları: Hernani, Kral Eğleniyor, Ruy Blas,
Marie Tudor
Ziya Gökalp
Ziya Gökalp 23 Mart 1876’da, yerel bir gazetede
çalışan memur Çermikli Zaza Tevfik Bey’in oğlu olarak
Diyarbakır Çermik’te dünyaya geldi. eğitimine doğduğu
yer olan Diyarbakır’da başladı. 1886’da Mektebi
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Rüştiye-i Askeriyye’ye (Askeri Lise) girdi; özgürlük
düşüncesini ilk defa bu okuldaki hocası Kolağası
(Önyüzbaşı) İsmail Hakkı Bey aşıladı. Askeri rüştiyenin
son sınıfında iken babasını kaybetti. 1890’da amcası
Müderris Hacı Hasip Bey’den geleneksel İslam ilimleri
ile ilgili ders almaya başladı. Öğrenimine İstanbul’da
devam etmek istediyse de bu imkânı bulamayınca
1891’de Diyarbakır’da İdadi Mülkiye’nin (Sivil Lise)
ikinci sınıfına kaydoldu. Son sınıfta öğrenci iken
“Padişahım Çok Yaşa” yerine “Milletim Çok Yaşa” diye
bağırması, hakkında soruşturma açılmasına yol açtı. O
sırada okul süresinin beş yıldan yedi yıla çıkması üzerine
1894’te okuldan ayrıldı.
Liseden ayrıldıktan sonra amcasından Arapça ve
Farsça dersleri aldı. Tasavvufla ilgilendi. Fransızca
öğrenmeye

başladı.

Diyarbakır’daki

kolera

salgını

nedeniyle bu şehirde görevlendirilen Doktor Abdullah
Cevdet Bey ile tanıştı, fikirlerinden etkilendi. Ekonomik
sıkıntılar yüzünden öğrenimine devam etmek için
İstanbul’a gidememesi, ailesinin evlenmesi için baskı
yapması gibi nedenler 18 yaşındaki Mehmet Ziya’yı
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intihar girişimine sürükledi. İntihar girişiminin sebebi
olarak idadideki hocası Dr. Yorgi Efendi’den aldığı
felsefe eğitimi ve ailesinin verdiği dini eğitim arasında
yaşadığı çatışma da gösterilmektedir. Kafasına sıktığı
kurşun, güç koşullar altında yapılan morfinsiz bir
ameliyatla çıkarıldı. İntihar girişiminden sonra kendisini
tekrar okumaya verdi. Özgürlüğe düşman olanlara çatan
pek çok şiir yazdı.
1896’da , Erzincan Askeri Lisesi’nde öğrenci olan
kardeşi Nihat sayesinde Harp Okulu öğrencileri ile
birlikte İstanbul’a giden Gökalp, ücretsiz olduğu için
Baytar Mektebi’ne kaydını yaptırdı. Buradaki öğrenimi
sırasında ülkedeki özgürlük hareketine katılmış insanlarla
tanışmak için gayret gösterdi; İbrahim Temo ve İshak
Sükûti ile görüştü. Jön Türkler’den etkilendi. İttihat ve
Terakki Cemiyeti’ne katıldı. “Yasak yayınları okumak ve
muhalif derneklere üye olmak” nedeniyle 1898’de
tutuklandı. Bir yıl cezaevinde kaldı.
Serbest bırakıldıktan sonra 1900’de Diyarbakır’a
sürgüne gönderildi. Yüksek öğrenimini tamamlayamayan
Mehmet Ziya’nın Diyarbakır’daki amcası ölmüş ve kızı
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Vecihe ile evlenmesini vasiyet etmişti. Amcasının
vasiyetini

yerine

getirmiş

ve Vecihe Hanım

ile

evliliğinden bir oğlu (Sedat), 3 kızı (Seniha, Hürriyet,
Türkan) olmuştur.
1908’e kadar Diyarbakır’da küçük memuriyetler
yaptı. Eşinin mal varlığıyla rahat bir yaşam sürdürürken
el altından hürriyet çalışmalarını yürüttü. O dönemde
bölgenin güvenliği için kurulan ve başında Kürt asıllı
İbrahim Paşa’nın bulunduğu Hamidiye Alayları hırsızlık
ve soygun olaylarına karışınca halkı örgütleyerek eyleme
yöneltti. 3 gün boyunca Diyarbakır Telgrafhanesini işgal
ederek buradan saraya İbrahim Paşa ve adamlarını
cezalandırmaları için telgraflar çekmeye başladı.
Doğu

ile

Batı

arasındaki

kilit

bağlantı

noktalarından olan Diyarbakır Telgrafhanesi’nin işgali
işin içine Batılı devletlerinde karışmasına neden oldu.
Onlarında saraya yaptığı baskı neticesinde bölgeye bir
araştırma heyeti gönderildi. Fakat bir süre için sinen
İbrahim

Paşa

ve

adamları

daha

sonra

aynı

kanunsuzluklara yeniden başlayınca Ziya Gökalp ve
arkadaşlarının önderliğindeki halk bu sefer 11 gün süre
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ile telgrafhaneyi yeniden işgal ettiler. Bu direnişin
sonunda

İbrahim

Paşa

ve

adamları

bölgeden

uzaklaştırılmıştır.
1904 - 1908 arasında Diyarbakır Gazetesi’nde şiir
ve yazılarını yayımladı. İbrahim Paşa’nın halka yaptığı
zulümleri “Şaki İbrahim Destanı” adlı yapıtında anlattı.
II. Meşrutiyet’ten sonra İttihat ve Terakki'nin
Diyarbakır

şubesini

“Peyman”Cgazetesini

kurdu
çıkardı.

ve

temsilcisi

1909'da

oldu.

Selanik’te

toplanan İttihat ve Terakki Kongresi’ne Diyarbakır
delegesi olarak katıldı ve örgütün Selanik’teki merkez
yönetim kuruluna üye seçildi. Selanik’te kalmayı
sürdürerek çevresinde bir kültür hareketi yaratmaya
çalıştı.

Lise

programlarına

sosyal

bilimler

dersi

koydurtarak bu disiplinin okullarımıza girmesini sağladı.
İttihat ve Terakki Selanik Şubesi’ni gençlik işleri ile
uğraşan kolunun başına geçen Ziya Bey, çevresindeki
gençlere toplumbilim ve felsefe dersleri verdi. Tevfik
Sedat, Demirtaş, Gökalp gibi takma adlarla Selanik’te
yayımlanan felsefe dergisinde yazılar yazdı. Dünyadaki
Türkleri birleştiren, güçlü bir Türk devleti kurulmasını
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tasarlayan Ziya Bey, bu ülküyü dile getirdiği Altun
Destanı’nı

1911’de

Genç

Kalemler

Dergisi’nde

yayımladı.
1912’de Derneğin merkezi İstanbul’a taşınınca,
Ziya Gökalp de İstanbul’a geldi, Cerrahpaşa semtine
yerleşti. Mart ayında Ergani/Maden (Diyar-ı Bekir)
mebusu olarak Meclis-i Mebusan’a seçildi. Meclis dört
ay sonra kapatılınca Edebiyat Fakültesi’nde öğretim
görevlisi oldu. Kurumda onun eğitimle ilgili görüşleri
kabul gördü; Darülfünun ve Eğitim Fakültesi’nde ders
programları,

okutulacak

kitaplar

onun

önerileri

doğrultusunda kararlaştırıldı. 1913 ve 1914 yıllarında
kendisine önerilen Maarif Nazırlığı (Milli Eğitim
Bakanlığı) görevini kabul etmedi, üniversitedeki görevini
sürdürdü. 1915’te İstanbul Üniversitesi’nin Felsefe
bölümünde İctiamiyyat müderrisi (Sosyoloji Hocası)
olarak atandı. İstanbul Üniversitesi’ndeki ilk sosyoloji
profesörü idi, üniversitelerimize toplumbilim onun
sayesinde girdi.
Düşüncelerini Türkçülük etrafında şekillendiren
Mehmet Ziya Bey, İstanbul’a gelir gelmez Türk
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Ocağı'nın kurucuları arasında yer almıştı. Derneğin yayın
organı “Türk Yurdu” başta olmak üzere Halka Doğru,
İslam Mecmuası, Milli Tetebbular Mecmuası, İktisadiyat
Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua’da
yazılar yazdı. Balkan Savaşı öncesinden I. Dünya Savaşı
başlarına

kadar

Türk

Yurdu

dergisinin

yönetim

kurulunda kaldı, derginin her sayısın bir şiir bir de yazı
verdi. “Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak” başlıklı
yazı dizisinde önemli konular yer verdi. Sonraki yıllarda
Yeni Mecmua’yı çıkardı.
Ziya Gökalp, bir yandan da eser vermeyi
sürdürüyordu. 1914’te ”Kızıl Elma”; 1918’de ise
“Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eseri ile
“Yeni Hayat” isimli şiir kitabını yayımladı.
I.

Dünya

Savaşı’nda

Osmanlı

Devleti’nin

yenilmesinden sonra tüm görevlerinden alındı. 1919’da
üniversite içinde İngilizler tarafından tutuklandı; dört ay
Bekirağa Bölüğü’nde tutuklu kaldıktan sonra Ermeni
soykırımı iddiaları ile ilgili işgal mahkemesi tarafından
yargılandı. Mahkeme sürecinde soykırım iddialarını
kesinlikle reddetmiş ve Mukatele (karşılıklı öldürme)
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tezini savunmuştur. Yargılama sonucu diğer İttihatçılarla
birlikte Malta’ya sürgüne gönderilen Ziya Gökalp, orada
arkadaşlarına toplumbilim ve felsefe dersleri verdi. Malta
sürgünlüğü dönemde ailesiyle yaptığı mektuplaşmalar
daha

sonra

Limni

ve

Malta

Mektupları

adıyla

kitaplaştırılmıştır; söz konusu kitap, Malta sürgünlerinin
orada geçirdikleri hayat şartlarıyla ilgili elimizdeki tek
eserdir.
Ziya Gökalp, 2 yıllık sürgün döneminden sonra
İstanbul’a döndüğünde üniversitede ders vermeye devam
etmek istediyse de bu isteği kabul edilmedi. Bir ay kadar
Ankara’da yaşadıktan sonra ailesiyle Diyarbakır’a gitti,
Ahmet Ağaoğlu’nun

desteğiyle Küçük Mecmua'yı

çıkardı, yazılarıyla Kurtuluş Savaşı’nı destekledi.
1923’te Maarif Vekaleti Telif ve Tercüme Heyeti
Başkanlığı’na

atandı,

Ankara’ya

gitti.

Aynı

yıl

Türkçülüğün Esasları isimli ünlü esrini yayımladı.
Ağustos’ta

İkinci

Dönem

Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi’ne Atatürk tarafından Diyarbakır mebusu olarak
seçildi. Ankara’ya yerleşen Ziya Gökalp, kültürel ve
düşünsel

çalışmalarına

hiç
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ara

vermedi;

dünya

klasiklerinin dilimize çevrilip yayımlanması ile uğraştı.
1924’te kısa süren bir hastalığın ardından dinlenmek için
gittiği İstanbul’da 25 Eylül 1924 günü hayatını kaybetti.
Sultanahmet’teki

II.

Mahmut

Türbesi

haziresine

gömüldü.
Oscar Wilde
Ünlü İngiliz şair ve tiyatro yazarıdır. Aslen
İrlandalıdır.

Dublin’de

Üniversitesindeyken

şiir

doğdu.
yazmaya

Oxford
başladı,

25

yaşındayken de kitap halinde yayımladı. Ama umduğu
ilgiyi bulmadı. Amerika’ya gitti. Orada sanat, estetik, şiir
konulu konferanslar verdi. Bu arada piyes yazmaya
başladı.
Fransızca
tarihinden alan

olarak

yazdığı,

konusunu

İbrani

“Salome” trajedisi, büyük

ilgiyle

karşılandı. Eser, Paris’i yerinden oynatırcasına tutundu.
Oysa aynı eser, kendi ülkesinde ahlaka aykırı görülerek
yasaklanmıştı. Fransa’ya yerleşti. Paris’te öldü.
Oscar Wilde, İngiliz Edebiyatı’nda önemli bir yer
tutan, kendini şöhretin zirvesine çıkaran oyunlar yazdı.
İçinde bulunduğu toplumun aksak yanlarını, gelenek ve
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görenekleri insafsızca hicvetti. Nükteli, alaylı ve insanları
iğnelemekten hoşlanan bir dil özelliğine sahiptir.
Başlıca eserleri:
Şiirler, Vera (Oyun), Mutlu Prens, Dorian Gray’in
Portresi (Roman), Salome (Oyun), Leydi Vindermer’in
Yelpazesi (Oyun), Önemsiz Bir Kadın (Oyun), İdeal
Koca (Oyun), Reading Zindanı Baladı (Şiirler), Narlı
Bahçe…

Ahmet Arif
“Hasretinden Prangalar Eskittim” adlı tek şiir
kitabıyla çok geniş bir okur kitlesine ulaşan Ahmed Arif,
21 Nisan 1927’de Diyarbakır’da doğdu, aynı kentte
yaptığı ortaöğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi.
1950’den sonra siyasi görüşleri nedeniyle sık sık
tutuklanıp uzun süreler cezaevinde yattığı için öğrenimi
yarım kaldı. Ankara gazetelerinde teknik sekreterlik,
düzeltmenlik gibi işlerde çalıştı. 1948-1954 arasında
Yeryüzü, Beraber, Seçilmiş Hikâyeler, Yeni Ufuklar,
Kaynak dergilerinde yayımlandığı şiirlerden sonra uzun
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bir suskunluk dönemine girdi. İçinde 19 şiir bulunan
“Hasretinden Prangalar Eskittim” 1968’de yayımlandı ve
şiir kitaplarından görülmedik bir baskı sayısına ulaştı.
Ahmed Arif ilk şiirini Garip şiirinin baskın
olduğu

dönemde

yayımladığı

halde

bu

akımdan

etkilenmedi. Nazım Hikmet’in açtığı yolda kendine özgü
bir şiir oluşturdu. Ahmet Arif, Haziran 1991’de
Ankara’da öldü

Stefan Zweig
Avusturyalı roman, oyun yazarı ve şairdir.
Viyana’da doğdu, iyi bir eğitim gördü. Tarih, psikoloji ve
Germanistik öğrenimi yaptı. Edebiyat çalışmalarına
çeviriler yaparak başladı. Özellikle Belçikalı şair Emile
Verhaeren’in duygulu şiirlerini büyük bir başarıyla
aktardı.
Birinci Dünya Savaşı çıktığında Zweig, aydınların
fikirleri çevresinde birleşmeleri fikrini savundu. 1934’te
Londra’ya yerleşti, İngiliz uyruğuna geçti. Brezilya’nın
Petropolis şehrine yerleşti. Karısıyla birlikte orada intihar
etti. Stefan Zweig, bir fikir adamı, bir tarihçi, metotlu
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düşünen bir insan, ruh çözümlemelerini büyük bir
dikkatle ve Freud’un koyduğu temellere dayanarak
başaran bir romancı olarak dünya edebiyatının sayılı
isimlerindendir.
Başlıca eserleri:
Üç Büyük Usta (Balzac, Dickens, Dostoyevski),
Kendileri ile Savaşanlar, Kendi Hayatının Şiirini
Yazanlar, Yıldızın Parladığı Anlar, Marie Antoinette,
Yürek Çöküntüsü, Acımak, Korku, Bir Kadının 24 Saati,
Dünün Dünyası …
Cahit Sıtkı Tarancı
4

Ekim

1910’da

Diyarbakır’ın

Camiikebir

Mahallesi’nde doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun
oldu. Mülkiye Mektebi’ne (Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi) devam etti, bir süre de Ankara Yüksek
Ticaret Okulu’nda öğrenim gördü. Sümerbank’ta memur
olarak çalıştı. 1939’da Paris'e gitti. Paris Radyosu'nda
Türkçe yayınlar spikerliği yaptı. 2. Dünya Savaşı’nın
başlamasıyla yurda döndü. Askerliğini yaptı, bir süre
İstanbul’da babasına ait işyerinde çalıştı.
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Ankara’da Anadolu Ajansı’nda çevirmenlik yaptı.
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalışma Bakanlığı’nda da bir
süre görev yaptı. Geçirdiği kısmi felç sonucu konuşma
yeteneğini yitirdi. Tedavi için götürüldüğü Viyana’da 12
Ekim 1956’da 46 yaşındayken yaşamını yitirdi. İlk
şiirleri Muhit, Servet-i Fünun ve Uyanış dergilerinde
yayınlandı. İlk şiirlerinde hece ölçüsünün alışılmış
kalıplarının dışına çıkan biçemiyle dikkat çekti. 1946’da
Cumhuriyet Halk Partisi’nin şiir yarışmasında “35 Yaş”
şiiriyle birincilik kazanınca birden ünlendi. İlk şiir kitabı
“Ömrümde Sükût” 1933’te yayınlandı.
Döneminin en çok okunan şairlerindendir. Bir
yandan Garip akımından etkilenerek serbest şiiri denedi,
diğer yandan Baudelaire, Verlaine gibi Fransız şairlerinin
etkisinde kaldı. Ama hiçbir akıma bağlanamayan, uyum
ve biçimi gözeten, duygulu, içten, kendine özgü bir şiir
geliştirdi. Hem yaşam sevincini hem karamsarlığı
yansıttığı şiirlerinde “yalnızlık” ve “ölüm” temaları ağır
basar.
Eserleri
Şiir:
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Ömrümde Sükût (1933, 1968)
Otuz Beş Yaş (1946, 1982)
Düşten Güzel (1952, 1969)
Sonrası (Ölümünden sonra 1957, 1962)

Mektup:
Ziya’ya Mektuplar (Ölümünden sonra 1957. Ziya
Osman Saba’ya mektupları)
Öykü:
Cahit

Sıtkı’nın

Hikâyeciliği

ve

Hikâyeleri

(Ölümünden sonra Selahattin Ömerli derledi, 1976)
Bütün Şiirleri (Asım Bezirci derledi, 1983)

John Steinbeck
Amerikalı

roman

ve

öykü

yazarıdır.

Kaliforniya’nın Salinas bölgesinde doğdu. Üniversitede
okudu. New York’ta gazetecilik yaptığı sıralarda
yazmaya başladı. İlk romanı “Altın Kupa”dır. Ününü
yayan eseri 1937’de yazdığı “Fareler ve İnsanlar’dır. Bu
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eser

piyes-roman

diye

anılan

konuşma

şeklinde

yazılmıştır.
Eserlerinde natüralist bir gerçekçilik, hayal
gücüne dayanan bir gözlem kudreti, insancıl bir alaycılık
vardır. Günümüzde dünyanın, en çok okunan, 234 Şairler
ve

Yazarlar

beğenilen

romancılarının

başında

gelmektedir. Eserlerinde insanları çok iyi incelemiştir.
1962 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.
Başlıca eserleri:
Altın Kupa, Cennetin Doğusu, Bilinmeyen Bir
Tanrıya, Yukarı Mahalle, Bitmeyen Kavga, Al Midilli,
Fareler ve insanlar, Gazap Üzümleri, Ay Battı, Sardalya
Sokağı, Aşk Otobüsü, İnci, Alev, Cennet Yolu, Uğurlu
Perşembe…
Cemal Süreya
1931’de Erzincan’da doğdu. 9 Ocak 1990’da
İstanbul’da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Cemalettin
Seber’dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Maliye

ve

Bakanlığı’nda

İktisat
müfettiş

Bölümü’nü
yardımcılığı

bitirdi.
ve

Maliye

müfettişlik

görevleri yaptı. 1982’de müşavir maliye müfettişliğinden
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emekli oldu. Ağustos 1960’ta başladığı ve yalnızca dört
sayı çıkarabildiği Papirüs dergisini, Haziran 1966-Mayıs
1970 arası 47, 1980-81 arası iki sayı daha çıkardı.
1978’de Kültür Bakanlığı’nda Kültür Yayınları
Danışma

Kurulu

üyesi

olarak

da

görev

yaptı.

Emekliliğinden sonra, yayınevlerinde danışman ve
ansiklopedilerde redaktör olarak çalıştı. Birçok dergide
yazıları ve şiirleri yayımlandı. Oluşum, Türkiye Yazıları,
Maliye Yazıları dergileri ile Saçak dergisinin kültür-sanat
bölümünü bir süre yönetti. Politika, Aydınlık ve Yeni
Ulus gazeteleri ile Yazko Somut ve 2000’e Doğru
dergilerinde köşe yazıları yazdı. İkinci Yeni hareketinin
önde gelen şair ve kuramcılarından sayılır. Şiire lise
yıllarında aruz denemeleriyle başladı. İlk şiiri “ŞarkısıBeyaz” Ocak 1953’te Mülkiye dergisinde yayınlandı.
1950’lerin
hareketine

başlarında

katılmakla

gelişen

birlikte,

ikinci

şiirde

yeni

anlamsızlığı

savunan görüşleri benimsemedi. Karşı çıktığı geleneğin
diri

değerlerinden

yararlandı.

Şiirde

erotizmi

canlandırırken, toplumsal değerlere uzak düşmedi. Şiirin
“anayasaya aykırı” olduğunu, doğanın ahlakı kovduğu
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yerde ve yasadışı olduğunu savundu. Bu görüş onu şiirde
öyküden kaçınmaya, çarpıcı, yoğun imge adacıklarından
oluşan bir söz sanatına yöneltti. Düzyazılarında sürekli
yeni sorular sordu. Denemelerinde de başka sanatçılar,
özellikle şairler üzerinde durmayı yeğledi. Ölümünden
sonra adına bir şiir ödülü konuldu.
Eserleri
Şiir:
Üvercinka (1958)
Göçebe (1965)
Beni Öp Sonra Doğur Beni (1973)
Sevda Sözleri (Uçurumda Açan ile birlikte toplu
şiirleri: 1984)
Sıcak Nal ve Güz Bitiği (1988)
Sevda Sözleri (bütün şiirleri: 1990, ö.s. 1995)
Düzyazı:
Şapkam Dolu Çiçekle (1976)
Günübirlik (1982)
Onüç Günün Mektupları (1990, ö.s. 1998)
99 Yüz (1991)
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999. Gün / Üstü Kalsın (1991)
Folklor Şiire Düşman (1992)
Uzat Saçlarını Frigya (Günübirlik’in yeni basımı:
1992)
Aydınlık Yazıları / Paçal (1992)
Oluşum’da Cemal Süreya (1992)
Papirüs’ten Başyazılar (1992)
Günler (999. Gün’ün genişletilmiş basımı 1996)
Güvercin Curnatası (Cemal Süreya ile konuşmalar
1997)
Toplu Yazılar 1 (Şapkam Dolu Çiçekle ve Şiir
Üzerine Yazılar 2000)

Antoloji:
Mülkiyeli Şairler
100 Aşk Şiiri
Ödülleri
1959 Yeditepe Şiir Armağanı
1966 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü
1988 Behçet Necatigil Şiir Ödülü
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Jules Verne
Fransız

roman

yazarıdır.

Nantes’de

doğdu.

Paris’te öğrenim gördü. Tiyatro oyunlarıyla yazarlık
hayatına başladı. Yaşadığı dönem, icatlarla, keşiflerle,
büyük denizlere seferlerle dolu bir dönemdi. Bu şartlar
altında Jules Verne, hayale dayanan bilimsel buluşlar
üstüne kurulan romanlara yöneldi. 1863’te yayınlanan
“Balonda Beş Hafta Seyahat” adlı eseriyle yeni bir çığır
açmış oldu.
Jules Verne, eserlerini kaleme almadan önce, o
konudaki bilim, fen ve teknik kitapları, derinlemesine
okuyup deneyler yaptığı, edindiği bilgileri hayal gücüyle
derinleştirdiği için, hayal ettiği şeyler, günümüzde birçok
icat ve keşfin yolunu açmıştır. Verne’in romanları,
eğlendirici, heyecan verici, sürükleyici olduğu kadar,
okuyanlara yeni bilgiler de vermektedir.
Başlıca eserleri:
Deniz Altında Yirmi Bin Fersah, Kaptan Grant’ın
Çocukları, Dünyanın Merkezine Yolculuk, Seksen Günde
Dünya Gezisi, Misel Strogof, Afrika Ormanlarında, Ay’a
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Yolculuk, Karanlık Ülke, Esrarengiz Ada, iki Sene
Mektep Tatili…

Cengiz Aytmatov
(1928 - 2008)
Ünlü Kırgız yazarı, çevirmen, gazeteci ve
politikacı. 12 Aralık 1928’de Kırgızistan’ın Talas
Eyaleti’ne bağlı Şeker Köyü’nde doğdu. Bişkek’de
Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu.
Yazarlığa 1952’de başlayan Aytmatov, 1959’da
Kırgız Pravdası gazetesinde muhabir oldu. Daha sonra
Povesti Gori Stepey (Dağlar ve Steplerden Masallar) adlı
öykü kitabıyla büyük ün kazandı. Bu eseri, 1963’te Lenin
Ödülü’ne lâyık görüldü ve bu ödül onu aynı zamanda en
genç Lenin Ödüllü yazar da yaptı.
Eserlerini, Kırgızca ve Rusça olarak kaleme alan
Aytmatov, eserlerinin çoğunda tema olarak aşk, dostluk,
savaş döneminin acıları ve kahramanlıkları ile Kırgız
gençliğinin gelenek ve göreneklerine bağlılığını seçti.
Aytmatov; milletinin tarih boyunca kazandığı
sosyal, kültürel, ahlâki, edebi, askeri yani bütün maddi ve
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manevi

zenginliğini

eserlerine

yansıtmış,

yaşadığı

coğrafyanın insanının tarih içinde kazandığı değerleri,
acılarını, kahramanlıklarını, tecrübelerini yazıya döküp
ölümsüzleştirmiş, halkının içinde düştüğü zor durumları
eserlerinde

en

güzel

şekilde

anlatmış,

onların

çözümlerine dair ipuçları göstermiş, eserlerinde kendi
ifadesi ile “tipik insan”ı ortaya koymaya çalışmış bir
yazardır.
Hikâyelerinde milletinin temel mülkü olan milli
hafızaya ait efsane, destan, masal, hikâye ve türküleri ve
bunların meydana geldiği şartları, ardındaki hikâyeleri,
insanları

kullanırken,

Kırgız

Türk

kültürünü,

psikolojisiyle, duyuş ve anlayış tarzıyla, maddi manevi
zenginliğiyle o kültürü bina edenlerin evlatlarına yeniden
hatırlatmaya çalıştı.
Ayrıca

hikâyelerinde

halkının

değerlerini,

dertlerini, varsa onun içindeki çürümeyi anlatan yazarın
en önemli özelliği, özüne bağlılık, kendinden, halkından,
coğrafyasından haberdar olma olarak kendini gösteriyor.
Eserleri Türkçenin yanı sıra 150’den fazla dile tercüme
edilerek milyonlarca baskıya ulaşan Aytmatov, 1958’de
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Kırgız Yazarlar Birliği Prezidyumu üyeliğine, 1962'de de
Kırgız Sinematografi İşçileri Birliği birinci sekreterliğine
getirildi.
1966’da

SSCB

Yüksek

Sovyet’i

üyeliğine

seçildikten sonra da 1967’de SSCB Yazarlar Birliği
Yürütme Kurulu üyesi olan ünlü yazar, 1968’de Sovyet
Devlet Edebiyat Ödülü’nü aldı.
Son yıllarında politikaya da atılan Aytmatov,
Kırgızistan Meclisi’nde Talas Bölgesi Milletvekilliğinin
yanı

sıra

Kırgızistan’ın

Benelux

Devletleri

büyükelçiliğini de yaptı. Uluslararası Cengiz Aytmatov
Vakfı Onur Başkanlığı’nın yanı sıra “Diyalog Avrasya”
dergisinin yayın kurulu üyeliğini de yapan Aytmatov,
uluslararası diyalog çalışmalarıyla da tanınmaktadır.
Ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov, böbrek
yetmezliği sonucu tedavi gördüğü Almanya’nın Nünberg
kentindeki hastanede 10 Haziran 2008 günü hayatını
kaybetti. Kırgızistan’da 2008 yılı, Cengiz Aytmatov yılı
ilan edilmişti.
Eserlerinden Bazıları
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Dağlar Devrildiğinde-Ebedi Nişanlı (Son romanı 2007)
Darağacı - Dişi kurdun Rüyaları (1988)
Gün Olur Asra Bedel (1980)
Fuji-Yama , Fuji Dağının Tepesi (1973)
Beyaz Gemi (1970)
Selvi Boylum Al Yazmalım (1970)
Elveda, Gülsarı (1966)
Dağlar ve Steplerden Masallar (1963)
İlk Öğretmenim (1962)
Cemile (1958)
Yüzyüze (1957)
Zorlu Geçit (1956)
Toprak Ana
Cengiz Han'a Küsen Bulut
Çocukluğum
Kırmızı Elma

Mark Twain
Amerikan

Edebiyatı’nın

en

büyük

mizah

yazarıdır. Asıl adı Samuel Langhorne Clemens’dir.
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Missouri’de doğdu. Henüz on iki yaşındayken babasını
kaybetti. Bir matbaaya mürettip olarak girdi. Birçok
gazetede çalıştı. On yedi yaşındayken, nehirde işleyen
gemilere miçoluk yaptı, kaptanlığa kadar yükseldi.
Batı Amerika’da maden kamplarında çalıştı. New
York’ta bulunduğu yıllarda, bir turist kafilesiyle dünya
turuna çıktı. Bu arada Türkiye’ye de uğradı. İstanbul
hamamları ve Boğaziçi kıyıları ile ilgili yazıları dikkate
değerdir.
Yazılarında kullandığı “Mark Twain” takma
adını, gemicilerin suyu iskandil ederken kullandıkları
‘mark twain’ (iki kulaç) deyiminden almıştır. Mark
Twain, mizah edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir.
Olayları, kişileri, görünümleri anlatmada, kendine özgü
bir dil kullandı. Çocukluk ve gençlik anılarını, ince ve
alaylı üslûbu, özellikle konuşmalarda gösterdiği üstün
başarı ile dile getirdi.
Başlıca eserleri:
Tom Sawyer’in Maceraları, Mississipi’de Yaşam,
Küçük Prens ve Sokak Çocuğu, Huckleberry Finn’in
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Maceraları, Kral Arthur’un Sarayında Bir Amerikalı,
Esrarengiz Yabancı, Çalınan Taç…

Orhan Kemal
15 Eylül 1914’te Adana’nın Ceyhan ilçesinde
doğdu. 2 Haziran 1970’te yaşamını yitirdi. Toplumsal
gerçekçi romanın usta kalemi öykü ve roman yazarıdır.
Asıl ismi Mehmet Raşit Öğütçü’dür. İlk Büyük Millet
Meclisi’nde Kastamonu Mebusu olan ve seçildiği Adalet
Bakanlığı’ndan 3 gün sonra istifa ettirilip nerdeyse tüm
İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanan Abdülkadir Kemali
Bey’in oğludur. Babasının, 1930’da Ahrar Fırkası’nı
kurmak ve çıkarmak yüzünden öldürülme korkusuyla
Suriye’ye

geçmesi

üzerine,

ortaokul

son

sınıfta

öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir süre
Suriye ve Lübnan’da yaşadı. 1932’de Adana’ya döndü.
İşçilik, dokumacılık, ambar memurluğu, kâtiplik yaptı.
1939’da ilkini de yazdığı askerliği esnasında, komünizm
propagandası yapmak suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkûm
oldu. Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde yattı. Bursa
Cezaevi’nde tanışması yaşamının ve varlığının dönüm
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noktası oldu. 1943’te salıverildikten sonra Adana’ya
döndü. Amelelik, sebze nakliyeciliği, Adana Verem
Savaş Derneği’nde kâtiplik yaptı. 1950’de İstanbul’a
yerleşti, hayatını yazılarıyla kazandı. 1966’da bir
lokantadaki

konuşmasında

komünizm

propagandası

yaptığı suçlamasıyla yargılandı, beraat etti. Yaşamının
son döneminde Bulgaristan ve Romanya Birliği’nin
davetlisi olarak, daha çok da tedavi amacıyla Soyfa’ya
gitti. 2 Haziran 1970’te Sofya'da tedavi edildiği
hastanede

beyin

kanamasından

öldü.

İstanbul’da

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kayseri Cezaevi’nden yazıp gönderdiği ilk şiiri
“Duvarlar" 1939’da Yedigün dergisinde “Reşad Kemal”
imzasıyla yayınlandı. “Raşid Kemali” takma adıyla
yazdığı şiirler Yedigün ve Yeni Mecmua’da çıktı. İlk
romanı “Babaevi”nin bir bölümünü oluşturan “Balık”
öyküsü, Yeni Edebiyat dergisinde 1940’ta yayınlandı.
Bundan

sonra

çalışmalarını

öyküde

yoğunlaştırdı.

Tefrika romanlar ve film senaryoları yazdı. Geçimini
sağlamak, para kazanmak amacıyla durmadan yazdı. “72.
Koğuş, Murtaza, Eskici ve Oğulları, Kardeş Payı” adlı
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eserleri tiyatroya uyarlandı. Doğrudan oyun olarak
1964’te

yazdığı

tek

eseri

“İspinozlar”,

“Yalova

Kaymakamı” adıyla sahnelendi. Öykü ve romanlarında
günlük yaşamın değişik yönlerini işledi. Kahramanlarını
çoğunlukla sömürülen, yoksul insanlardan seçti. Bu
insanların
yansıtırken

yaşamlarını,
kinsiz,

sorunlarını,

sevecen,

umutlu

iç

dünyalarını

bir

yaklaşım

benimsedi. “Babaevi”nde çocukluk yıllarını, “Avare
Yıllar”da gençliğini anlattı. Eserlerinin hemen hepsinde
toplumsal yapıdaki çelişkileri ustaca vurguladı. Güçlü
gözlem gücüyle, özgün ve yalın anlatımıyla hâlâ çok
okunan ve sevilen eserler yarattı. Eserlerinde hızlı bir
olay akışı ve devingenliğin yanısıra diyaloglara ağırlık
verdiği dikkat çeker. Sanatının olgun döneminde daha
çok Adana yöresindeki toprak ve fabrika işçilerini konu
aldı. Çukurova’nın toplumsal ekonomik yapısındaki
değişimin yöre halkı üzerindeki etkilerini inceledi. Ailesi
1971’den

itibaren

adına

Armağanı” vermeye başladı.

Eserleri
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“Orhan

Kemal

Roman

Öykü:
Ekmek

Kavgası

1949,

Sarhoşlar

1951,

Çamaşırcının Kızı 1952, 72. Koğuş 1954, Grev 1954,
Arka Sokak 1956, Kardeş Payı 1957, Babil Kulesi 1957,
Dünyada Harp Vardı 1963, Mahalle Kavgası 1963, İşsiz
1966, Önce Ekmek 1968, Küçükler ve Büyükler
(ölümünden sonra) 1971.
Öykülerinden

yapılan

derlemeler

Bilgi

Yayınevi’nce dört cilt olarak yayınlandı: 1. Yağmur
Yüklü Bulutlar 1974; 2. Kırmızı Küpeler 1974; 3.
Oyuncu Kadın 1975; 4. Serseri Milyoner/İki Damla
Gözyaşı 1976. Arslan Tomson, (ö.s.) 1976; İnci’nin
Maceraları (ö.s.) 1979.
Yazarın 60’ı aşan romanı vardır. Bunlardan bir
kısmı şunlardır:
Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların
Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Eskici Dükkanı, Bereketli
Topraklar Üzerinde, Cemile, Nazım Hikmet’le Üç Buçuk
Yıl, Ekmek Kavgası, Dünya Evi, Kötü Yol, Oyuncu
Kadın, Önce Ekmek, Yağmur Yüklü Bulutlar, Devlet
Kuşu, Vukuat Var…
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Orhan Kemal’in romanlarını üç başlık altında
toplayabiliriz:
1. Kendi hayatını da içine alan genellikle
Çukurova ve çevresindeki yeni üretim ilişkileri ve bu
üretim ilişkilerinin oluşturduğu yeni toplum anlayışını ele
alarak işlediği romanlar.
2. İstanbul ve çevresindeki gelişmeleri ele alarak
büyük şehirdeki işçi, esnaf, seyyar satıcı gibi geçici
olarak çalışmaya gelen insanların hayatını işleyen
romanlar.
3. Mizahî romanları Orhan Kemal, romanlarında
öncelikle Toroslar’dan Çukurova’ya çalışmaya gelen ve
bereketli topraklar üzerinde işçilik yapan insanların
hayatını ele alarak anlatmaya çalışmıştır. Büyük şehre
göç eden, üretim ilişkileri ve sosyal bağlantıları gittikçe
karmaşıklaşan
problemleri

insanların
üzerinde

uyum

durmuştur.

ve

uyumsuzluk

Orhan

Kemal’in

romanlarında toprak vardır. Ancak bu toprak, tarımsal
mekânizasyona uğramış büyük bir topraktır ve sanayiye
yakındır. Çırçır fabrikaları ile tarlaların iç içe olduğu bir
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dünyada, içinde köylünün değil; işçileşme sürecindeki
insanın sorunları ve yaşamı ele alınmaktadır.

Jack London
Ünlü Amerikalı romancıdır. San Francisco’da
doğdu. Çocukluk yılları yoksulluk içinde geçti. Bulduğu
her kitabı okudu, bulduğu her işi yaptı. Japonya ve
Sibirya limanlarına giden bir yük gemisine girdi.
Hayatını kata gücüyle kazanmaya karar verdiği için
Kalitorniya Üniversitesi’ne alınıncaya kadar, günde on
sekiz saat çalıştı. Ancak üniversitede birinci yılı
dolmadan

öğrenimini

sevdasına

kapıldı.

Bu

yarım

bıraktı.

sırada

Altın

başından

arama

geçenler,

milyonlarca satan eseri “Vahşetin Çağrısı’na konu oldu.
Bundan sonra zamanını yaşadıklarını yazmaya ayırdı.
Kendi yaşamını konu alan “Martin Eden” romanının sonu
gibi, yaşamına kendi elleriyle son verdi.
Jack London’un, düşünce gücü geniş, anlatımı
sağlamdır. Yoksulluklar içinde, büyük maceralarla geçen
hayatını, büyük bir gerçekçilikle kaleme almıştır.
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Yaşadığı dönemde olduğu kadar, zamanımızda da zevkle
okunan bir yazardır.
Başlıca eserleri:
Kurt Kanı, Beyaz Diş, Yanan Gün, Yol, Bir
Alkoliğin Anıları, Deniz Kurdu, Demir Ökçe, inci
Peşinde, Güneş Çocuğu, Yaşama Hırsı, Ademden Önce,
Can Yoldaşı, Açlar Ordusu, Demiryolu Serserileri…
Rıfat Ilgaz
Mehmet Rıfat Ilgaz; Türk şiir, roman ve öykü
yazarıdır. Özellikle Hababam Sınıfı romanıyla tanındı.
Hem yazılarında hem de kişisel hayatında toplumcu bir
çizgi devam ettirdi. Türkiye’nin en çalkantılı siyasi
dönemlerinde devam ettiği dergiciliği, aynı dönemdeki
birçok yazar gibi, onun da adliye koridorlarında ve
hapishanede zaman geçirmesine neden oldu. Oldukça
üretken olan yazın hayatına şiirden mizah öykülerine,
romandan çocuk kitaplarına birçok farklı alanda eser
sığdırdı. Bir zamanlar toplatılan Karartma Geceleri eseri
2004 yılında 100 Temel Eser listesine girdi. Yazarın
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eserleri günümüzde, oğlu Aydın Ilgaz ile birlikte
kurduğu, Çınar Yayınları’ndan çıkmaktadır.
Yedi kardeşin sonuncusu olan Ilgaz’ın doğum
tarihi kesin olarak belli değildir. Nüfusa göre 7 Mayıs
1911 olan doğum tarihi, annesinin söylemesiyle “derin
kar”dadır. Bu da, Ilgaz’ın demesiyle, 1910’un Şubat'ına
rastlamaktadır.

Ortaokuldayken

liseye

devam

edip

üniversite okumak istemesine ve öğretmenlerinin bu
konuda onu desteklemesine rağmen babasının vefatı
nedeniyle Kastamonu Muallim Mektebi'ne (öğretmen
okulu)

girdi.

Mezun

olduktan

sonra

Gerede

ve

Akçakoca’da ilkokul öğretmenliği yaptı. 1932’de kızı
Gönül doğdu. Daha sonra Gümüşova’ya başöğretmen
olarak atandı. 1933 yılında askere alındı. 1936’da Ankara
Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat bölümüne girdi ve
1938’de

mezun

oldu.

Mezuniyetinden

sonra

Adapazarı’na atanan Ilgaz, vereme yakalandığı için
öğretmenlik yapamadan buradan ayrıldı ve İstanbul
Yakacık Sanatoryumuna yattı.
İstanbul’dayken hem Karagümrük Ortaokulu’nda
Türkçe öğretmenliği yapıyor, hem de fakültede felsefe
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okuyordu. II. Dünya Savaşı’na denk gelen bu dönemler
daha sonra edebiyatında da oldukça etkili oldu. Örneğin
savaş, “Karartma Geceleri” romanının arka planında
yoğun olarak hissedilmektedir. 1943 yılında Karagümrük
Ortaokulunda

bir

öğretmenle

kavga

ettiği

için

Nişantaşı’na sürüldü. Aynı yıl ağabeyinin de bulunduğu
Tosya’da deprem olunca oraya gitti ve daha sonra
izlenimlerini gazetede yazdı. Ayrıca bir de bu deneyimi
yansıtan Tosya Zelzelesi şiirini yazdı.
1944’ün Ocak ayında yayınladığı Sınıf kitabıyla
adliyeler ve hapishaneyle tanışmış oldu. Bir süre
saklanan Ilgaz, 24 Mayıs 1944’te Birinci Şubeye teslim
oldu. 6 aya çarptırılan yazar, hapishaneden çıktığında
hem öğrenciliğini hem de öğretmenliğini kaybetmişti.
Sağlığı

da

oldukça

bozulan

Ilgaz,

Heybeliada

Sanatoryumuna yattı. 1946 yılında öğretmenliğe kısa bir
süreliğine dönse de, sonunda 1947’de temelli olarak bu
şansı kaybetti. Bununla birlikte sanatoryuma yatabilme
hakkını da kaybetmiş oluyordu.
Hayatı dergi ve gazetecilik ile şiir yazarak
geçiyordu. 1953 yılında “Devam” kitabı da toplatıldı ve
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yazar hakkında soruşturma açıldı. 27 Mayıs’tan hemen
önce gönderilmesi planlanan sürgünden 27 Mayıs 1960
askeri

müdahalesiyle

kurtuldu.

1966’da

Ilgaz’ın

oyunlaştırdığı Hababam Sınıfı romanı Ulvi Uraz Tiyatro
Topluluğu tarafından sahnelendi. Aynı oyun 1969 yılında
İstanbul Tiyatrosu’nda sahneye kondu. Aynı yıl “Çatal
Matal”oyunu da Ankara Sanat Tiyatrosu’nda sahnelendi.
1971’de kızı Defne doğdu. Aynı yıl Basın Şeref
Kartı aldı. Bu yıl ayrıca Sınıf Yayınları’nı kuran yazar
kendi kitaplarını yayımlamaya başladı. İlk denendiğinde
sansüre

takılan

Hababam

Sınıfı,

Umur

Bugay’ın

senaryosuyla sansürden geçti ve Ertem Eğilmez’in
yönetmenliğinde çekildi. Fakat yazar bu durumdan
hoşnut değildi, çünkü sansürden geçmeyi başaran
senaryo eserin bütün toplumsal eleştirilerinden arıtılmış
ve sadece eğlencelik bir komedi haline getirilmişti.
“Onlar,

Hababam

Sınıfı’nın

özüne

saygı

gösterilerek çevrilmiş filmler değildi. İçeriği bakımından,
tezi bakımından aykırı… Ben eğitimi eleştiririm.
Kopyacılığı, ezberciliği... Senaryoyu yazanlar öğrenci
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velilerine başlıyorlar çıkışmaya. Hemen dava açtım.
”
Filmin başarısından sonra 6 film daha yapıldı.
1974’te emekli olan Ilgaz, Cide’ye yerleşti. 12 Eylül
(1980) döneminde Cide’de bulunan Rıfat Ilgaz sürekli
tehdit ya da rahatsız ediliyordu. Örneğin, bir gün
oturduğu evin karşısındaki binaya Rıfat Ilgaz evden
atılmadığı takdirde evin taranacağına dair not asılır.
28 Mayıs 1981 gecesi Rıfat Ilgaz Yıldız Karayel
romanını

yazmaktayken

gözaltına

alındı.

Gözleri

bağlanarak ve zincirlenerek merkeze kadar yürütülen
yazar, Kastamonu, Et Balık Kurumu mezbahasından
bozma hapishaneye kondu. Doktor muayenesi isteyerek
hastalığını kanıtlayınca jandarma tarafından Ballıdağ
Sanatoryumuna yatırıldı. Gözaltına alınmasının belirli bir
nedeni zaten bulunmamaktaydı ve genel sorgudan sonra
serbest bırakıldı. Oğlu Aydın Ilgaz ile yaşamak üzere
İstanbul’a döndü.
Öncelikli olarak şiir ve öykü olmak üzere
yazmaya devam etti. Adına etkinlikler ve festivaller
düzenlendi. Fikri Sağlar’ın Kültür Bakanlığı döneminde
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devlet tarafından bir çeşit itibar iadesi olacak şekilde
Kültür Bakanlığı plaketi verildi.
2 Temmuz Sivas Madımak Olayı’nda başta yakın
dostu Asım

Bezirci

olmak üzere birçok

kişinin

katledildiği haberine çok üzülen Ilgaz, bundan 5 gün
sonra, 7 Temmuz 1993’te evinde vefat etti ve
Zincirlikuyu Mezarlığı'na, Asım Bezirci’nin yanına
defnedildi.

Honorede Balzac
En

büyük

Fransız

romancılarından

biridir.

Fransa’nın Tours kasabasında doğdu. Asıl soyadı Balssa
idi. Vendome Kolejindeki öğreniminden sonra, Paris’e
gitti. Burada kaldığı süre içinde son derece maceralı bir
hayat yaşadı. Hayatını kazanmak için birçok işi denedi.
Gerek başkalarıyla ortak, gerekse takma adlarla
yayınladığı

eserlerin

hırslandırdı.

Bu

uğradığı

hırsla,

kendi

başarısızlık

onu

parasıyla

kitap

yayımlamaya ve basım işlerine heves ettiyse de başarılı
olamadı.

Bunlardan

sonra,
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borçların

ödemek

ve

yaşayabilmek için geceyi gündüze katarak yazmaya
başladı.
İlk eseri, 1829’da yazdığı ‘Köylü İsyanı’ adındaki
romanıdır. Balzac’a ününü kazandıran ilk eser de
Türkçeye “Tılsımlı Deri” olarak çevrilen La Pheau de
Chagrin adlı eseridir. Balzac’ın romanları, aile hayatının,
taşra hayatının, Paris, politika, askerlik, köy hayatının
türlü yönleriyle, birbirinden tümüyle farklı özellikleriyle,
çeşitli

insan

tipleriyle

dopdoludur.

Romanlarının

kahramanlarını, hayatta oldukları gibi göstermeyi çok iyi
başarmıştır.
Başlıca eserleri:
İki Gelinin Hatıraları, Vendetta, Köy Papazı, Köy
Hekimi, Yoksul Akrabalar, Sönmüş Hayaller, Cousine
Bette (Bette Abla), Eugenie Grandet, Tılsımlı Deri,
Vadideki Zambak, Altın Gözlü Kız…
Yaşar Kemal
1923 yılında Osmaniye’de doğan Yaşar Kemal,
Türk edebiyatının en önde gelen yazarlarından biridir. İlk
öykü kitabı Sarı Sıcak'ta da yer alan Bebek öyküsü ile ilk
romanı İnce Memed, Cumhuriyet’te tefrika edildi. İnce
260

Memed, yaklaşık kırk dile çevrilerek yayımlandı ve
kitaplarının yurtdışındaki baskısı yüz kırktan fazladır.
Yaşar Kemal pek çok yapıtında Anadolu’nun
efsane ve masallarından yararlanmıştır.
28 Şubat 2015 tarihinde organ yetmezliği
sebebiyle yoğun bakımda olduğu hastanede vefat
etmiştir. Cenazesi 2 Mart 2015 tarihinde düzenlenen
törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmiştir.
. Ailesi, Birinci Dünya Savaşı’ndan dolayı
Adana’nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite (bugün
Gökçedam) köyüne yerleşti. Beş yaşındayken, babasının
camide öldürülüşüne tanık oldu. Ortaokul döneminde
çeşitli işlerde çalıştı. Kuzucuoğlu Pamuk Üretme
Çiftliği’nde ırgat kâtipliği (1941), Adana Halkevi
Ramazanoğlu kitaplığında memurluk (1942), Zirai
Mücadele’de ırgatbaşlığı, daha sonra Kadirli’nin Bahçe
köyünde

öğretmen

vekilliği

(1941-42),

pamuk

tarlalarında, batozlarda ırgatlık, traktör sürücülüğü, çeltik
tarlalarında kontrolörlük yaptı.
1978

yılında

yaptığı

bir

söyleşide

sanat

çalışmalarına ilkokula başlamadan önce şiirle işe
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koyulduğunu ve okula başladığında yaşlı halk şairleriyle
çakıştığını

anımsadığını

belirtti.

İlkokulun

son

sınıfındayken arkadaşı Âşık Mecit, çok iyi saz çalarken
kendisi annesinden ötürü sazı berbat çalmaktaydı. Bunun
nedenini şu sözlerle dile getirdi:
“Benim saz çalamamamın sebebi var, anam âşık
olacağım da diyar diyar dolaşacağım diye saza, âşıklığa
düşman olmuştu. Onun tek çocuğuydum ve gözünden
ayırmıyordu beni. Okulda, düğünlerde, bayramlarda beni
hep Âşık Mecitle çakıştırırlardı. Âşık Mecitle, Kadirli’de
bir kahvede bir gece sabaha kadar çakıştığımı şimdi iyice
anımsıyorum.”
Ortaokuldan

ayrıldıktan

sonra

folklor

derlemelerine başladı ve 1940-1941 yılları arasında
Çukurovadan ile Toroslardan derlediği ağıtları içeren ilk
kitabı olan Ağıtlar, Adana Halkevi tarafından 1943
yılında yayınladı. 1944 yılında ilk hikâyesi Pis Hikâye'yi
yayınladı. Bunu, Kayseri’de askerlik yaparken yazmıştı.
Bebek, Dükkâncı, Memet ile Memet öyküleri 1950’lerde
yayımlandı.

262

Kemal Sadık Göğceli adı ile çeşitli yayımlarda
yazarken Yaşar Kemal adını Cumhuriyet gazetesine
girince kullanmaya başladı. 1952 yılında yayımlanan ilk
öykü kitabı olan Sarı Sıcak’ta da yer alan Bebek öyküsü
burada tefrika edildi.
1947’de İnce Memed’i yazdı; fakat yarım bıraktı
ve 1953-54’te bitirdi. Romanı yazma nedeni, eşkıya olan
ve dağda vurulan amcasının oğlunun vurulması olduğunu
1987 yılındaki bir söyleşisinde belirtti. Ayrıca aynı
söyleşide, çocukluğunun eşkıyalığın içinde geçtiğini,
dayısının en büyük eşkıyalardan biri olduğunu, o çevrede
1936’lara kadar beş yüze yakın eşkıya bulunduğunu ve
bunlardan birinin de Kurtuluş Savaşı’nda Kadirli’yi ilk
örgütleyenlerden olan Karamüftüoğlu ailesinden ünlü
Remzi Bey olduğunu söyledi. Remzi Bey’in kendisine,
ilk İnce Memed hikayesinde “Çakırdikeni” diye yer alan
diken hikâyesini anlattı ve Yaşar Kemal’le eşkıyalığın
felsefesini yaptı.
Yaşar Kemal'in dünyada ilk kez yayımlanan eseri,
Bebek öyküsüdür ve önce Fransızcaya, sonra İngilizceye,
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İtalyancaya, Rusçaya, Romenceye ve diğer dillere
çevrildi.
1961 Anayasası'ndan sonra kurulan Türkiye İşçi
Partisi’ne 1962’de katıldı. Emekçi sınıfının tamamen
yönetime gelmesini isteyen Kemal, TİP’te sekiz yıl
çalıştı

ve

yöneticilerden

biriydi.

1987’deki

bir

söyleşisinde Türkiye’de bir Marksist partiye ihtiyaç
olduğunu belirtmiştir. Daha sonra TİP’ten ayrılan yazar,
nedenini partinin niteliğini yitirmesine, bürokratların
eline geçmesine ve emekçilerden kopmasına bağladı.
Sovyetler

Birliği’nin

çökmesinin,

sosyalizmin

de

çökmesi değil, tam tersine dünya sosyalizminin zaferi
olduğunu 1993’teki bir söyleşisinde dile getirmiştir.
Yaşar Kemal'in edebi çalışmalarında halka dönük
bir düşünce hâkim oldu ve bunu, bir yerde politik
düşünce ile birleştirerek yürüttü. Yapıtlarında, halk
şiirinde, epopelerde olduğu gibi insan değerlerinden
kopmamaya çalıştı. Yaşar Kemal, siyasi görüşü ile
sanatının paralel olduğunu, “halk ve doğa”ya inandığını,
sanatının proletaryanın çıkarlarının emrinde olduğunu
dile getirmiştir.
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Eserleri[
Öykü
Sarı Sıcak, İst.: Varlık, 1952
Bütün Hikâyeler, İst.: Cem, 1975.
Roman
İnce Memed, I. Cilt, İst., 1955
Teneke, İst.: Varlık, 1955
Orta Direk, İst.: Remzi, 1960
Yer Demir Gök Bakır, İst.: Güven, 1963
Ölmez Otu, İst.: Ant, 1968
İnce Memed, II. Cilt, İst., 1969
Akçasazın Ağaları / Demirciler Çarşısı Cinayeti,
İst.: Cem, 1974
Akçasazın Ağaları / Yusufcuk Yusuf, İst.: Cem,
1975
Yılanı Öldürseler, İst.: Cem, 1976
Al Gözüm Seyreyle Salih, İst.: Cem, 1976
Kuşlar da Gitti, (uzun öykü) İst.: Milliyet, 1978
Deniz Küstü, İst.: Milliyet, 1978
Yağmurcuk Kuşu / Kimsecik I, İst.: Toros, 1980
Hüyükteki Nar Ağacı, İst.: Toros, 1982
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İnce Memed, III. Cilt, İst., 1984
Kale Kapısı / Kimsecik II, İst.: Toros, 1985
İnce Memed, IV. Cilt, 1987
Kanın Sesi / Kimsecik III, İst.: Toros, 1991
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana / Bir Ada
Hikayesi I, İst.: Adam, 1997
Karıncanın Su İçtiği / Bir Ada Hikayesi II, İst.:
Adam, 2002
Tanyeri Horozları / Bir Ada Hikayesi III, İst.:
Adam, 2002
Çıplak Deniz Çıplak Ada / Bir Ada Hikayesi IV,
İst.: YKY, 2012
Tek Kanatlı Bir Kuş, İst.: YKY, 2013.
Çocuk Romanı
Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca,
İst.: Cem, 1977.
Çeviri
Ayışığı Kuyumcuları (A. Vidalie; Thilda Kemal
ile), İst.: Adam, 1977.
266

Röportaj
Yanan

Ormanlarda

50

Gün,

İst.:

Türkiye

Ormancılar Cemiyeti, 1955
Çukurova Yana Yana, İst.: Yeditepe, 1955
Peribacaları, İst.: Varlık, 1957
Bu Diyar Baştan Başa, İst.: Cem, 1971
Bir Bulut Kaynıyor, İst.: Cem, 1974
Allahın Askerleri, İst.: Milliyet, 1978
Röportaj Yazarlığında 60 Yıl, İst.: YKY, 2011
Çocuklar İnsandır, İst.: YKY, 2013.

Deneme-Derleme
Ağıtlar, Adana: Halkevi, 1943
Taş Çatlasa, İst.: Ataç, 1961
Baldaki Tuz, (1959-74 gazete yazıları) İst.: Cem,
1974
Gökyüzü

Mavi

Kaldı,

(halk

edebiyatından

seçmeler, S. Eyüboğlu ile)
Ağacın Çürüğü: Yazılar - Konuşmalar, (der.
Alpay Kabacalı) İst.: Milliyet, 1980

267

Yayımlanmamış 10 Ağıt, İst.: Anadolu Sanat,
1985
Sarı Defterdekiler: Folklor Derlemeleri, (haz.
Alpay Kabacalı) İst.: YKY, 1997
Ustadır Arı, İst.: Can, 1995
Zulmün Artsın, İst.: Can, 1995
Binbir Çiçekli Bahçe, İst.: YKY, 2009.
Destansı roman
Üç Anadolu Efsanesi, İst.: Ararat, 1967
Ağrıdağı Efsanesi, İst.: Cem, 1970
Binboğalar Efsanesi, İst.: Cem, 1971
Çakırcalı Efe, İst.: Ararat, 1972.

Gustave Flaubert
Fransız realistlerinin en büyüklerinden biridir.
Rouen’de doğdu. Hayatı boyunca yalnız edebiyat için
çalıştı. Flaubert, Fransız edebiyatının olduğu kadar,
dünya edebiyatının da en büyük romancılarından sayılır.
Eserlerinde üslûba önem vermiştir. Kahramanlarının
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gerçeğe uygun olmasına çalışmıştır. Romanlarında,
romantizmle realizmin ustaca bir birleşimi dikkati çeker.
Başlıca eserleri:
Madame Bovary, Taşra adetleri, Salambo, Bir
Delikanlının Hikayesi, Üç Hikaye, Ermiş Antonius ve
Şeytan…
Yahya Kemal Beyatlı
2 Aralık 1884’te Üsküp’te doğdu. 1 Kasım
1958’de İstanbul’da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Ahmed
Agâh’tır. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci
Bey’in oğludur. Annesi Nakiye Hanım ise şair Lefkoşalı
Galib’in yeğenidir.
Çocukluk yılları Üsküp’teki şiirlerine de yansıyan
Rakofça çiftliğinde geçti. İlköğrenimini özel Mekteb-i
Edep’te tamamladı. 1892’de Üsküp İdadisi’ne girdi. Bir
yandan da İshak Bey Camii Medresesi’nde Arapça ve
Farsça dersleri aldı. 1897’de ailesi Selanik’e taşındı.
Annesinin ölmesi, babasının tekrar evlenmesi yüzünden
aile içinde çıkan sorunlar nedeniyle Üsküp’e döndü.
Tekrar Selanik’e gönderildi. 1902’de İstanbul’a geldi.
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Vefa İdadisi’ne (lise) devam etti. Jön Türk olma
hevesiyle 1903’te Paris'e kaçtı. Bir yıl kadar Meaux
okuluna devam edip Fransızca bilgisini geliştirdi. 1904’te
Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu’na girdi. Jön Türklerle
ilişki

kurdu.

Ahmet

Rıza,

Abdullah

Cevdet,

Samipaşazade Sezai, Prens Şahabettin gibi dönemin ünlü
kişilerini tanıdı. Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar’la
arkadaşlık kurdu. 1912’de İstanbul’a döndü.
1913’te

Darüşşafaka’da

edebiyat

ve

tarih

öğretmenliği yaptı. Medresetü’l-Vaizin'de uygarlık tarihi
dersi verdi. Mütarekeden sonra Âti, İleri, Tevhid-i Efkâr,
Hakimiyet-i

Milliye

dergilerinde

yazılar

yazdı.

Arkadaşlarıyla “Dergâh” dergisini kurdu. Yazılarıyla
Milli Mücadele’yi destekledi. 1922’de barış anlaşması
için Lozan'a giden kurulda danışman olarak yer aldı.
1923’te Urfa milletvekili oldu. Cumhuriyet’in
kurulmasından sonra Varşova ve Madrid’de ortaelçisi
olarak görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla Yozgat,
Tekirdağ, 1943-1946’da da İstanbul milletvekili oldu.
Halkevleri Sanat Danışmanlığı yaptı. 1949’da Pakistan
Büyükelçisi iken emekli oldu. Yaşamının son yıllarını
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İstanbul’da Park Otel’de geçirdi. Tutulduğu müzmin
barsak kanamasının tedavisi için 1957’de Paris’e gitti.
Bir yıl sonra Cerrahpaşa Hastanesi’nde aynı hastalık
nedeniyle öldü.
Selanik yıllarında “Esrar” takma adıyla şiir
yazmaya başladı. İstanbul’da Tevfik Fikret ve Cenap
Şahabettin’in şiirleriyle tanıştı. İrtika ve Mâlumât
dergilerinde “Agâh Kemal” takma adıyla Servet-i
Fünun’u destekleyen şiirler yazdı. Paris’te Fransız
simgecilerinin şiirlerine yakınlık duydu. Fransız şiiriyle
kurduğu yakınlık, Türk şiirine faklı bir açıyla bakmasını
sağladı.
Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını inceledi.
“Mısra haysiyetimdir” sözüyle şiirde dizenin bir iç
uyumla, musiki cümlesi halinde kusursuzlaştırılması
gerektiğini anlatır. Şiirleriyle olduğu kadar şiirle ilgili
görüşleriyle de büyük yankı uyandırdı. Ona göre divan
şiiri “yığma” bir şiirdi. Parçacılık ve belirsizlik üzerine
kuruluydu.

Tanzimat

şairleri

bu

şiiri

birleştirme

çabalarında yetersiz kalmıştı. Servet-i Fünuncular yapay
ve yapmacık bir dille yetinerek öze inememişlerdi.
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Oysa sanatçı kendi ulusunun dilini bulmalıydı.
Batı’dan

edindiği

yüksek

beğeniyle,

Batı

şiirine

öykünmeyen yerli bir şiire yöneldi. Biçime ağırlık tanıdı.
Esinlenmenin yerine dil işçiliğini getirdi. Arka planında
bir tarih bulunan şiirlerinde imgeye de yer vermedi. Dize
çalışmasındaki titizliği “az ve güç yazıyor” izlenimi
uyandırdı. Yaşadığı sürede hiç kitap yayınlamaması da
bu izlenimi pekiştirdi. Karşıtları tarafından “esersiz şair”
olarak adlandırıldı. Hemen her kesimden eleştiriler aldı.
1918’de Yeni Mecmua’da yayınlanan ürünleriyle
büyük ilgi uyandırdı. Daha sonra Edebi Mecmua, Şair,
Büyük Mecmua, Şair Nedim, Yarın, İnci, Dergâh gibi
dergilerdeki şiirleriyle kendini yol gösterici olarak kabul
ettirdi. Ölümünden sonra yayınlanan eserleri iki bölüm
halinde değerlendirilir. “Kendi Gök Kubbemiz” ve “Eski
Şiirin Rüzgârıyla”
Bu iki eser Yahya Kemal'in başyapıtlarını bir
araya getirir. “Eski Şiirin Rüzgarıyla”daki şiirlerden
“Açık Deniz”, “Itrî”, “Erenköyü’nde Bahar”, “Nazar”,
“Ses”, “Çin Kâsesi”, “Deniz Türküsü” şairin çok özel
ürünleridir. Daha çok Nedîm’den yola çıktığı bu şiirlerde,
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günlük yaşamın parıltısını elden çıkardığı, dekadan bir
girişimin aşırı incelikleri ve dil yabancılaşmasıyla bir tür
resim sanatına yöneldiği görülür.
“Kendi Gök Kubbemiz”deki şiirlerde ise temelde
bir “aşk” ve “İstanbul” şairi olarak görünür. “Vuslat”
şiiriyle erotik temaları örselemeden şiire getirir. Bir
yandan da tarih tutusuyla dinci ve milliyetçi bir görünüm
kazanmaya başlar. “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”,
“Ziyaret”, “Atik Valide’den İnen Sokakta” gibi şiirleri bu
durumun örnekleridir. Düzyazıları “Peyam” gazetesinde
yayınlanan yazılarıyla, “Çamlar Altında Sohbetler”den
oluşur. Bu yazılardan bazıları “Süleyman Sadi” ya da
“S.S” imzasını taşır. Ayrıca Büyük Mecmua ve
Dergâh’ta söyleşiler yaptı, eleştiriler yazdı, bunları
Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde sürdürdü. Bitmemiş
şiirlerinin bir bölümü 1976’da “Bitmemiş Şiirler” adıyla
yayınlandı.

Eserleri
Şiir:
Kendi Gök Kubbemiz (1961)
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Eski Şiirin Rüzgârıyla (1962)
Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş
(1963)
Bitmemiş Şiirler (1976)
Düzyazı:
Aziz İstanbul (1964)
Eğil Dağlar (1966)
Siyasi Hikâyeler (1968)
Siyasi ve Edebi Portreler (1968)
Edebiyata Dair (1971)
Çocukluğum

Gençliğim

Siyasi

ve

Edebi

Hatıralarım (1973)
Tarih Musahabeleri (1975)
Mektuplar-Makaleler (1977)

George Bernard Shaw
İrlandalı yazar George Bernard Shaw, Dublin’de
doğdu. Parlak bir öğrenci değildi. Annesinin etkisiyle, iyi
bir müzik zevki edindi. Bilgisini arttırdı. Dublin
müzesinde, resim

sanatı

ve sanat
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tarihi

üzerine

incelemeler ve araştırmalar yaptı. 15 yaşında memur
oldu. Daha sonra işini bırakarak Londra’ya gitti. 18761883 yılları arasında beş roman yazdıysa da bunları
yayınlatamadı. İktisat okudu. Roman yazarlığından oyun
yazarlığına geçti. Yazdığı oyunlar, büyük seyirci
kitlelerini çekti.
Shaw, devrinin en ünlü kişileriyle dosttu. Herkesi
hicvederdi, ama yine de herkes onu severdi. 1925’te
Nobel

Edebiyat

Ödülü’nü

kazandı.

1950′de

St.

Lavvrence’deki köşkünde öldü. Bernard Shaw tiyatro,
eleştiri, şiir, mektup gibi türlerde eserler vermiştir.
Eserleri arasında 57 piyesi vardır. Bunların çoğu, komedi
tarzında yazılmış sosyal hicivlerdir.
Başlıca eserleri:
Silahlar ve Kahraman, insan ve Üstün insan,
Binbaşı Barbara, Cesar’la ve Kleopatra, Androkles ve
Aslan, Kırık Kalpliler Evi, Jandark, Hoş ve Hoş Olmayan
Oyunlar, Doktorun Hatası, Kara Kız, Milyoner Kadın,
Madam Warren’in Sanatı, Bir Kadın Yarattım

Sabahattin Ali
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25 Şubat 1907’de bugün Bulgaristan sınırları
içinde kalan Gümülcine kazası Eğridere Köyü’nde
doğdu. Öğrenimini Balıkesir ve 1927’de İstanbul
Muallim Mektebi’nde yaptı. Yozgat’ta öğretmenliğe
başladı. Maarif Vekaleti’nin açtığı sınavı kazanarak
Almanya’ya eğitime gitti. Postdam ve Berlin’de öğrenim
gördü. Yurda dönüşünde Aydın’daki bir ortaokulda
Almanca öğretmenliğine atandı. Bu görevdeyken okulda
“yıkıcı propaganda” yapmak suçlamasıyla 3 ay tutuklu
kaldı. Konya’ya atandı. 1932’de okuduğu bir şiirde
Mustafa Kemal’i eleştirdiği suçlamasıyla yine gözaltına
alındı. Sinop ve Konya cezaevlerinde bir yıl yattı.
Cumhuriyetin 10. Yılı nedeniyle çıkan aftan yararlanarak
salıverildi.
Maarif Vekaleti Talim Terbiye Dairesi’nde,
Neşriyat Müdürlüğü’nde çalıştı. Ankara’da Almanca
öğretmenliği,

Ankara

Devlet

Konservatuvarı’nda

çevirmenlik, öğretmenlik, dramaturgluk yaptı. 1945’te
bakanlık emrine alındı. 1946’da işsiz kaldığı dönemde
Aziz Nesin’le birlikte Marko Paşa dergisini çıkarmaya
başladı. Yayın yoluyla hakaret suçlamasıyla 3 ay hapse
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mahkûm edildi. Serbest kalınca bir kamyon alarak
taşımacılığa

başladı.

Sürekli

izlenmekten,

yargılanmaktan tedirgin olduğu için yurtdışına kaçmaya
karar verdi. Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a geçmek
istedi. 2 Nisan 1948’de yurt dışında çıkmak için anlaştığı,
kendisine kılavuzluk yapan Ali Ertekin tarafından,
Bulgaristan sınırı yakınlarında Sazara köyü civarındaki
ormanda öldürüldüğü iddia edildi. Mezarının nerede
olduğu kesin belli değildir.
Yazmaya

Balıkesir’de

yayınlanan

Çağlayan

Dergisi’nde 1925’te yayınlanan şiirleriyle başladı (Bazı
kaynaklara göre Irmak dergisinde). Yedi Meşale, Resimli
Ay, Varlık gibi dergilerde yayınlanan şiirleri, öyküleri,
yazılarıyla tanındı. Cumhuriyet döneminin ilk yılarındaki
gerçekçi edebiyat akımının öncüsü oldu. İlk toplumsal
gerçekçi öyküleri Resimli Ay dergisinde yayınlandı.
Şiirler, hikâyeler, romanlar yazdı, çeviriler yaptı. Asıl
ününü öykü ve romanlarıyla kazandı. Anadolu insanına
yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırdı.
Konularını toplumsal eşitsizliklerden aldı.
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Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile
getirdi. Aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı
takındıkları

küçümseyici

tavrı

eleştirdi.

1937’de

yayınlanan Kuyucaklı Yusuf romanı, gerçekçi Türk
romanının en özgün örneklerinden biridir. Öykülerinde,
tanımlamakta güçlük çektiğimiz kimi duyguları ustalıkla
anlatır. İnsanın zavallılığını ve gücünü aynı sarsılmaz
üslupla, zaman zaman masalsı ve destansı bir biçimde
yansıtmayı başardı.
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’nın önde gelen
öykü ve roman yazarlarından biri olan Sabahattin Ali;
köy, kasaba ve kent gerçeklerini ilk defa toplumcu
gerçekçi

ve

gözlemci

bir

anlayışla

eserlerinde

yansıtmıştır. O’na göre edebiyatın amacı insanlarda daha
iyiye daha güzele

yükselmek arzusu uyandırmak

olmalıdır. Roman ve hikâyelerinin teması köy, kasaba,
kent insanlarının gündelik yaşamıyla yakından ilgilidir.
O,

romanlarındaki

ardındaki

insanların

toplumsal

bireysel

sorunlarla

yaşamlarını

ilgilenmektedir.

Okuyucuyu bu sorunlar üzerinde düşünmeye yöneltir.
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“Kuyucaklı Yusuf”, bir Anadolu kasabasının
gelişen ve değişen ekonomik, toplumsal değerlerle
biçimlenen yeni yaşamının ruhsal yapısını sergiler.
“İçimizdeki Şeytan”, İkinci Dünya Savaşı öncesinde
üniversite, kültür ve sanat çevrelerindeki farklı siyasal
toplumsal eğilimleri eleştirir. “Kürk Mantolu Madonna”,
çevresiyle uyum sağlayamayan verdiği sözü tutamayan
bir aydının suçluluk ve utanç duygusunu yansıtır.
Sabahattin Ali gerçek yaşamdan seçtiği olay ve kişilere
edebi gerçeklik kazandırabilen bir yazardır. Kişileri
toplumsal

çevreleri

içinde

betimler,

sloganın

kolaylığından kaçınır. Gözlem gücü ve ayrıntıyı verme
becerisi
sağlamlığı

gerçekliğine

oluşturan

öğelerdir.

Dilinin

anlatımın

yalınlığı,

amaçladığı

etkiyi

kolaylıkla yaratır. Nesnel gerçeklik ile sanatsal gerçeklik
arasında göreceli bir denge kurmasını bilen, toplumsal
çelişkilere tepkisine sanat yoluyla gösteren yetkin bir
yazar olmayı başarmıştır.
Sabahattin Ali’nin yaşamında şiirin ayrı bir yeri
vardır. Edebiyata ilk adımlarını şiirle atar, şiirleri konu ve
anlamsal açıdan, hikâye ve romanları gibi geniş bir alanı
279

içerir nitelikte değildir. Özellikle hece ölçüsüyle yazdığı
şiirleri

başarılıdır.

Kafiyeye

önem

vermesi

aruz

ölçüsünün yanında serbest nazımı da kullanması onun
şiirsel yetkinliğinin göstermektedir. Şiirlerinde ana konu
olarak; doğa, insan, aşk, umut ve umutsuzluğu tercih
etmiştir.
Eserleri
Şiir:
Dağlar ve Rüzgâr (1934)
Değirmen Dağlar ve Rüzgâr (1965)
Dağlar ve Rüzgâr, Kurbağaların Serenadı, Öteki
Şiirler (1988) tüm şiirleri

Roman:
Kuyucaklı Yusuf (1837-1988)
İçimizdeki Şeytan (1940-1982)
Kürk Mantolu Madonna (1943-1988)
Öykü:
Değirmen (1935)
Kağnı (1936-1983)
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Ses (1927-1972)
Yeni Dünya (1943-1982)
Sırça Köşk (1980)

Oyun:
Esirler (tefrika 1936, basım 1966)

Albert Camus
Fransız şair ve romancısıdır. Cezayir’de doğdu.
Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Felsefe öğrenimi gördü.
Hastalığı nedeniyle öğretmenliği bırakıp, amatör tiyatro
ve gazetecilikle uğraştı. Eflatun ile S. Augustin üzerine
bir doktora tezi verdi. 1957 yılı Nobel Edebiyat Ödülü’nü
kazandı. Eserlerindeki kahramanlar, yaşadıkları ortamla
çelişik ve iğretidirler. Hepsi de dünyada saçmalıkla yüz
yüzedirler. Camus, aydınlığı arayan insanca bir var
oluşçuluğu getirmiştir.
Başlıca eserleri:
Tersi ve Yüzü, Düğün Gecesi, Yabancı, Sisyphos
Efsanesi, Anlaşmazlık, Caligula, Bir Alman Dosta
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Mektuplar,

Veba,

Sürgün

ve

Krallık,

Doğrular,

Başkaldıran İnsan…

Aziz Nesin
Mehmet Nusret Nesin ya da bilinen adıyla Aziz
Nesin (d. 20 Aralık 1915; Heybeliada, Adalar, İstanbul ö. 6 Temmuz 1995; Alaçatı, Çeşme, İzmir), mizah, kısa
öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok yapıtı bulunan
Türk mizah yazarıdır.
UNESCO’nun yayınladığı Index Translationum
adlı dünya çeviri bibliyografyasına göre Aziz Nesin,
Türkçe eser veren yazarlar arasında Orhan Pamuk, Yaşar
Kemal ve Nazım Hikmet’in ardından eserleri yabancı
dillere en çok çevrilen dördüncü yazar konumundadır.
Aziz Nesin, 1924’te İstanbul Süleymaniye’deki
adı daha sonra İstanbul 7. İlkokul olarak değiştirilecek
olan Kanuni Sultan Süleyman İptidai Mektebi’nin 3.
sınıfına girdi. İki yıl Darüşşafaka Lisesi’nde okuduktan
sonra,

1935’te

Kuleli

Askeri

Lisesi’ni,

1937’de

Ankara’da Harp Okulu’nu bitirip asteğmen oldu. Son
olarak 1939’da Askeri Fen Okulu’nu bitirdi. Bu dönemde
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bir yandan da Güzel Sanatlar Akademisi Süsleme
Bölümü’ne devam etti.
Nesin

Ankara

Harp

Okulu'nu

bitirmesinin

ardından asteğmen rütbesiyle orduya katıldı. 1941’den
başlayarak II. Dünya Savaşı yıllarında 2 yıl Trakya’da
çadırlı

ordugâhta

Müstahkem

görev

Mevkii

yaptı.

1942’de

İstihkâm

Taburu

Erzurum
Bölük

Komutanlığı’na atandı ve bir bomba kazasında yaralandı.
Erzincan’da

depremde

yıkılmış

bir

cephaneliğin

boşaltılmasıyla görevlendirildi. 1944’te Ankara’da Harp
Okulu’nda açılan ilk tank kursuna katıldı. Aynı yıl
Zonguldak’ta uçaksavar top mevzileri yaptırmakla da
görevlendirildikten

sonra

üsteğmen

rütbesindeyken

“görev ve yetkisini kötüye kullandığı” suçlamasıyla
askerlikten uzaklaştırıldı.
Askerlikten uzaklaştırılmasının ardından bir süre
bakkallık, muhasiplik gibi işler yaptıktan sonra 1945
yılında Sedat Simavi’nin çıkardığı Yedigün dergisine
girdi; daha sonra Karagöz gazetesinde de yapacağı gibi
redaktörlük ve yazarlık yaptı. Aynı yıllarda profesyonel
olarak oyun yazarlığı yaptı ve Tan gazetesinde köşe
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yazarlığına başladı. 4 Aralık 1946’da bir grup üniversite
gencinin Tan gazetesini yakması üzerine, sekiz sayı
süren,

Cumartesi

adlı

haftalık

magazin

dergisini

çıkarmaya girişti. Bu dergi denemesi de sonlanınca,
Vatan gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı yıl, ilk
bağımsız yapıtı olan Parti Kurmak ve Parti Vurmak adlı
16 sayfalık broşürü de yayınlanmıştı.
1946’da Sabahattin Ali ile birlikte Marko Paşa
mizah gazetesini çıkardı ve büyük ses getirdi. Dergi
dönemin

politikacılarını

ve

tiplemelerini

sözünü

esirgemeden eleştirmeyi bilmiş, tüm baskıların ve
defalarca kapatılmasının getirdiği zor koşullara karşın
hedeflediği satış rakamlarına ulaşmıştır. Ancak davalar
ve suçlamalar dergi yazarlarına epeyi zor dönemler
yaşatmıştır. Nitekim yeni adlarla sürdürmeye çalıştıkları
“Marko Paşa” ekolünün hararetle eleştirdiği Amerikan
yardımının Türkiye üzerindeki emellerine değindiği
henüz yayınlanmamış olan “Nereye Gidiyoruz?” adlı
yazısı nedeniyle; 12 Ağustos 1947’de 10 ay ağır hapis ve
3 ay 10 gün de Bursa’da “emniyet-i umumiye nezareti”
altında bulundurulma cezasına çarptırıldı.
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İkinci

kitabı

Azizname’yi

1948’de

çıkardı.

Taşlamalardan oluşan bu kitap için İstanbul 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde dava açıldı. 4 ay tutuklu olarak süren
dava sonunda mahkûmiyet almadı; ancak 1949 yılında
İngiltere Prensesi II. Elizabeth, İran Şahı Rıza Pehlevi,
Mısır Kralı I. Faruk birlikte Ankara’daki elçilikleri
aracılığıyla
başvurarak,

Türkiye
bir

Dışişleri

yazısında

Bakanlığı’na
kendilerini

resmen

aşağıladığı

iddiasıyla aleyhine dava açınca 6 ay hapse mahkûm
edildi.
1952’de İstanbul’da Levent'te bir dükkân kiraladı
ve Oluş Kitabevi’ni açtı; Levent sakinlerine gazete
dağıtma işini sürdürmekle beraber, iki küçük çocuğunun
geçimini sağlayamayınca, 1953’de Beyoğlu’nda bir
ortağıyla Paradi Fotoğraf Stüdyosu’nu kurdu. 1954’te
Akbaba dergisinde takma adlarla öyküler yazmaya
başladı. Zira edebiyat hayatında iki yüze yakın takma ad
kullanmıştır.
1955’de 6-7 Eylül faciası olarak tarihimize gelen
İstanbul’daki azınlıkların ev ve dükkânlarının korkunç
yıkımına suçlu aranmaya başlanmıştı. Demokrat Parti
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iktidarı olayların bir “kömünist komplosu” olduğunu öne
sürerek, aralarında Aziz Nesin’in de olduğu, sol görüşe
yakın 100’e yakın kişiyi tutuklattı. Aziz Nesin hiçbir
gerekçe olmaksızın 9 ay cezaevinde yattı.
“Dolmuş” (1955), “Yeni Gazete” (1957), Akşam
(1958), “Tanin” (1960), “Günaydın” (1969), “Aydınlık”
(1993) gibi dergi ve gazetelerde yayımlanan gülmece
öyküleri,

röportajlar

ve

fıkralarla

Çağdaş

Türk

edebiyatının tanınmış ve en verimli kalemlerinden biri
durumuna geldi.
1956’da

Kemal

Tahir

ile

birlikte

Düşün

Yayınevi’ni kurdu. 1958’de Dolmuş-Karikatür dergisi ile
birleşerek 1963’e dek yayıncılığı tek başına sürdürdü. Bir
yandan da Yeni Gazete, Akşam ve Tanin’de günlük köşe
yazıları yazdı. 1962’de 42 sayı yaşayacak olan “Zübük”
adlı mizah dergisini çıkardı.
1956 yılında İtalya’da (Bordighera’da) yapılan ve
22 ülkenin katıldığı Uluslararası Gülmece Yarışması’nda
ilk ödül olan Altın Palmiye’yi “Kazan Töreni” adlı
öyküsüyle kazandı. Ertesi yıl aynı ödülü “Fil Hamdi” adlı
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öyküsüyle ikinci kez kazandı. İlk ödülünü 1960 yılında
devlet hazinesine bağışladı.
Düşün Yayınevi’nin Şubat 1963’te yanması
üzerine, yazarlığı tek uğraş edindi. İlk kez 1965 yılında ancak 50 yaşındayken bu hakkı elde edebilmişti- bir
pasaport alabildi. Berlin ve Weimar’daki Antifaşist
Yazarlar Toplantısı’na davetli olarak katıldı. Altı ay
süren bu ilk yurtdışı gezisinde, Polonya, Sovyetler
Birliği, Romanya ve Bulgaristan’a gitti.
Nesin,

1966’da

Bulgaristan’da

yapılan

uluslararası gülmece yarışmasında birincilik ödülü olan
Altın Kirpi’yi Vatani Vazife adlı öyküsüyle kazandı.
1968’de Milliyet Gazetesi’nin açtığı Karagöz oyunu
yarışmasında Üç Karagöz oyunuyla birincilik ödülü aldı.
1969’da

Moskova’da

yapılan

uluslararası

gülmece yarışmasında İnsanlar Uyanıyor adlı öyküsüyle
Krokodil birincilik ödülü, 1970’de de Türk Dil
Kurumu’nun oyun ödülünü Çiçu adlı oyunuyla kazandı.
Eşi Meral Çelen’in önerisiyle 1972’de Nesin
Vakfı'nı kurdu. Vakıfta, her yıl belirli sayıda alınan
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kimsesiz ve yoksul çocukların bakım ve eğitimlerini
üstlendi. Kitaplarının tüm gelirini vakfa bıraktı.
arasında

1976-1980

her

yılın

edebiyat

ürünlerinden seçmelerin bulunduğu Nesin Vakfı Edebiyat
Yıllığı’nı

çıkardı.

1974’de

Asya-Afrika

Yazarlar

Birliği’nin Lotus ödülünü kazanan Nesin, 1975 Lotus
ödülünü almak için Filipinler’in başkenti Manila’da
yapılan törene katıldı.
1976'da

Bulgaristan’da

Gabrovo

kentinde

düzenlenen gülmece kitabı uluslararası yarışmasında
birinciliği elde ederek Hitar Petar ödülünü kazandı.
1977’de Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı seçilen
Nesin, bu göreve uzun yıllar devam etti.
1978’de “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı
romanıyla

Madaralı

Roman

Ödülü’nü

kazanırken,

1982’de Vietnam'daki Asya-Afrika Yazarlar Birliği
toplantısından dönüşte Moskova’da kalp hastalığından
hastaneye kaldırılan Nesin, Kalp Hastalıkları Araştırma
Merkezi’nde bir ay kalarak tedavi gördü.
1983’te Amerika Birleşik Devletleri’nde Indiana
Üniversitesi’nin

düzenlediği
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uluslararası

toplantıya

çağrılan Nesin, pasaportu 12 Eylül idaresince geri
alındığı için bu toplantıya katılamadı.
20 Aralık 1984’te Şan Sinema Salonu’nda 70.
doğum günü töreni yapıldı. 1984’de Aydınlar Dilekçesi
girişiminde bulundu. 1985'de Ekin A.Ş’nin kurulması
girişiminde bulundu. Aynı yıl, İngiltere’de PEN Kulüp
onur üyeliğine seçildi ve TÜYAP’ın düzenlediği “Halkın
Seçtiği Yılın Yazarı” ödülünü kazandı.
Nesin,

1989’da

Demokrasi

Kurultayı’nın

toplanmasında etkin görev aldı ve oluşturulan Demokrasi
İzleme Komitesi’nin iki başkanından biri oldu. Aynı yıl,
Sovyet Çocuk Fonu’nun ilk kez verilen Tolstoy Altın
Madalyası’na değer görüldü.
19 Mart 1990’da Ankara Sanat Kurumu’nda 75.
yaşını kutlayan Nesin, 2 Temmuz 1993’de Pir Sultan
Abdal etkinliklerine katılmak üzere Sivas’a gitti. 37
kişinin yaşamını yitirdiği Madımak Oteli katliamından
sağ kurtuldu.
Yazar, söyleşi ve imza günü için gittiği Çeşme
Alaçatı’da, (Sivas Katliamı’nın 2. yıldönümünden 3 gün
sonra) 5 Temmuz’u 6 Temmuz’a bağlayan gece sabaha
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karşı geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. Cenazesi
Çeşme Cumhuriyet Savcısı’nın isteğiyle otopsi yapılmak
üzere 6 Temmuz’da İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’ne
getirildi. 7 Temmuz 1995’de vasiyeti gereği hiçbir tören
yapılmaksızın

ve

yeri

belli

olmayacak

Çatalca’daki Nesin Vakfı’nın bahçesine gömüldü.
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şekilde

