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SUNUŞ

Kıymetli okurlar,

Yazarlığı “hür düşüncenin ve bağımsız kafanın sanatı” şeklinde tanımlayan Ta-
rık Buğra, romandan tiyatroya, hikâyeden senaryoya neredeyse edebiyatın her 
türünde eserler vermiş, ilgi alanı hayli geniş güçlü bir yazar. Türk okurunun ek-
seriyetle Küçük Ağa, Osmancık ve Dönemeçte eserleriyle tanıdığı yazar, özellikle 
romanlarında, Türk tarihinin dönüm noktalarındaki toplumsal yapı ve insan 
gerçekliğini dikkatle incelemiştir. Her büyük yazar gibi göz kamaştırıcı refleks ve 
önsezilere sahip olan Buğra, ülkesine ve insanlarına, bitmek tükenmek bilmeyen 
bir sevgiyle bağlıdır. 

Zeytinburnu Belediyesi olarak 2011 yılından beri, bu sadık sevgiyi içselleştiren, 
milletiyle kuvvetli bağlar kurmayı başarmış yazarlarımızı, düşünürlerimizi, Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın deyişiyle “Türkiye’nin kendisinden başka bir şey düşün-
meye izin vermediği evlatlarını” anlamak ve hatırlamak ümidiyle sempozyumlar 
düzenlemeye devam ediyoruz. 

Tarık Buğra’nın doğumunun 100. yılı vesilesiyle 2018 yılında düzenlediğimiz 
“Hatırlayıp Yeniden Bulmak, Tarık Buğra 100 Yaşında” başlıklı sempozyum ve 
elinizdeki kitap, bize göre, geçtiğimiz yıllarda icra ettiğimiz “Türkiye’de İslamcı-
lık Düşüncesi”, “Vefatının 75. Yılında Mehmet Akif ”, “Matbuatta Mehmet Akif ”, 
“Kalır Dudaklarda Şarkımız Bizim: Necip Fazıl”, “Bu Ülkeyi Yeniden Düşün-
mek: Cemil Meriç”, “Babanzâde Ahmet Naim: Hayatı Eserleri Fikirleri”, “Bir Ay-
dın Üç Dönem: Kemal Tahir” gibi çalışmaların en kıymetli halkalarından biridir. 

Umuyorum ki bu kitap, adına yakışır şekilde, Türk edebiyatının bu önemli ya-
zarını “hatırlayıp yeniden bulmaya” vesile olacak; onun hakkında bundan sonra 
yapılacak çalışmalara da kaynaklık edecektir. Bu vesileyle, gerek sempozyumun 
gerek kitabın hazırlanmasının her aşamasında emeği geçen arkadaşlarıma; sun-
dukları tebliğler, hazırladıkları makalelerle kitabımıza büyük bir zenginlik katan 
yazarlarımıza teşekkür ediyorum.

 Ömer Arısoy
 Zeytinburnu Belediye Başkanı





BU KİTAP HAKKINDA

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tarık Buğra 
(1918-1994), başta hikâye, roman, tiyatro, gezi, deneme ve fıkra olmak üzere 
hemen pek çok türde kıymetli eserler vermiş bir yazarımız. Cumhuriyet gaze-
tesinin düzenlediği Yunus Nadi Hikâye Yarışması’nda “Oğlum(uz)” hikâyesiy-
le kazandığı ikincilikle dikkatleri çekmiş, ardından hikâyeleri ve gazetelerde 
neşrettiği tefrika romanlarıyla edebiyat dünyasında kendine yavaş yavaş yer 
bulmuştur. Asıl şöhretine ise 1960’lardan itibaren yayımladığı, Osmanlı’dan 
Cumhuriyet devrine Türk tarihinin ve toplumunun önemli aşamalarıyla kı-
rılma süreçlerini mesele edinen, bireysel dramlar içinde toplumsal dramları 
anlatan romanlarıyla kavuşur. 

1960’lardan itibaren tarih ve toplum odaklı tartışmalar Tarık Buğra’nın tarihe 
dayanan bir dizi romanından da etkilenmiştir. Özellikle Millî Mücadele, er-
ken Cumhuriyet devri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminin ilk saf-
hasını noktalayan Serbest Fırka denemesi, Osmanlı, aydınlar, taşra, Demokrat 
Parti tecrübesi ve 1970’lerde artan şiddet olayları gibi meseleleri yorumlayıp 
yeniden inşa eden Buğra, aynı zamanda yakın tarih etrafındaki tartışma ala-
nını genişletmiştir. Toplumdaki çatışmaları, zıtlıkları, haksızlıkları psikolojik 
boyutunu önceleyerek ele alması Buğra’yı çoğu romancıdan ayıran temel özel-
liktir. Zaten Buğra adının unutulmaması, hâlâ çok canlı olması yazarlığından, 
romancılığından, en önemlisi de Osmanlı İmparatorluğu yıkılırken ve Cum-
huriyet Türkiye’si doğarken beliren toplumsal yapıyı, insan gerçekliğini, yeni 
insan ve devletin şekillendirdiği siyasi hayatı kritik bir yaklaşımla ele almasın-
dan kaynaklanır.

Tarık Buğra, “Hatırlar, hatırlar hatırlarım gene de” der “Hatırlamak” şiirinde. 
Romanımızın büyük ustası, Küçük Ağa’dan Osmancık’a tarihi yorumlamakla 
kalmayıp, bütün yazarlık serüveninde dün, bugün ve yarın çerçevesinde Tür-
kiye’nin dramını anlatan Tarık Buğra, doğumunun 100. yılında kapsamlı bir 
sempozyumla anıldı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
“Hatırlayıp Yeniden Bulmak, Tarık Buğra 100 Yaşında” adlı sempozyumda 
Buğra’nın hayatı ve sanatçı kişiliği hikâyeden romana, tiyatrodan sinemaya, şiir 
okurluğundan eleştirmenliğine çeşitli yönleriyle gözler önüne serildi. 

Tarık Buğra’nın dünyasını bütünlüklü bir şekilde çerçevelemeyi amaçlayan eli-
nizdeki kitabın temeli, Zeytinburnu Belediyesi’nin 2018 yılının romancımızın 
doğumunun 100. yılı olması hasebiyle düzenlediği sempozyuma dayanıyor. 
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Bu kapsamlı toplantı, Cumhuriyet devrinde bilhassa Millî Mücadele süreci, 
erken Cumhuriyet devri ve Osmanlı’yla ilgili birtakım tarihî tartışmaları te-
tikleyen kilit figürlerden Buğra’ya yeniden odaklanmak niyetiyle tasarlanmış-
tı. Aynı zamanda söz konusu faaliyet, öteden beri dillendirilen ancak pek de 
üzerinde durulmayan birtakım meseleleri, kavramları ve kişileri yeniden ele 
alarak bir yandan Buğra’nın ilgi alanlarının genişliğini, diğer taraftan da hak-
kındaki araştırmalarda var olan boşluklara dair bir farkındalık oluşturmayı 
amaçladı. Ne var ki, bu, çok dar bir zamanda planlandığından pek çok başlığı 
sempozyumda detaylı bir şekilde ele alıp, konuşma imkânı olmadı. 

Sempozyumda birbirinden kıymetli yazar, şair ve akademisyenler tarafından 
sunulan tebliğler, Tarık Buğra’yı ve eserlerini dönemin ruhunu ihmal etmeden 
kapsamlı bir şekilde ele aldı. Geniş yelpazeli tebliğler, tanıklıklar, Türk edebi-
yatı, roman, hikâye, ideolojiler, sinema, tiyatro, matbuat, hafıza, edebiyat başta 
olmak üzere çeşitli alanlara dair tasviri ve eleştirel tartışmalar içermekteydi. 
Açılış konuşmaları ve yazarımızın eşi Hatice Buğra Bilen’in “Yazar ve Eş Ola-
rak Tarık Buğra” konferansıyla başlayan sempozyumun ilk gününde “Edebiya-
tımızın Yalnızı: Tarık Buğra”, “Yakın Tarihin Edebî Hafızası” ve “Dönemeçteki 
Türkiye ve Tarık Buğra”; ikinci gününde ise “Eleştiri, Yazarın Kaderi ve Mat-
buat”, “İki Romancı İki Dünya”, “Edebî Türler Arasında”, “Tefrika, Romanın 
İmkânları ve Hafıza” ve “Tiyatro, Sinema ve Televizyon” başlıklı oturumlarda 
katılımcıların tebliğleri sunuldu.

Bu bakımdan sempozyumdaki ilgili metinler, bir yandan “Tarık Buğra nasıl 
hatırlanmalı?” sorusu üzerinde dururken diğer taraftan Türk romanının önde 
gelen figürlerinden biri olarak Buğra’nın hayatının dönüm noktaları, nesnellik 
arayışı, sanat dünyasına bakışı, tiyatro ile senaryo tecrübesi, tarih ve roman 
arasındaki ilişki yanında döneminin diğer isimleriyle münasebeti konularını 
detaylıca işlemişti. Böylelikle Buğra’nın gelişimi tarihsel çerçevede ele alındığı 
gibi belli bir disipline hapsedilmesinin onu anlama sürecinde karşımıza çıka-
racağı tehlikeler tutarlı bir biçimde gösterilmişti.

***

Türk toplumunun büyük bir mücadele, katastrofik bir yıkım ve yeniden do-
ğuş süreçleri yaşadığı Osmanlı modernleşmesinden Cumhuriyet Türkiye’sine 
uzanan dönemleri çok geniş akademik çalışmalara konu oldu. Fakat aynı za-
manda edebiyat dünyasında da yazarların, şairlerin gözünden kaçmadı. Şurası 
son derece açıktır: Millî Mücadele ve Cumhuriyet devri oluşumu, gelişimi ve 
aktörleri itibarıyla tarihçiyi olduğu kadar romancıyı da ilgilendirir. Hiç şüp-
hesiz yapılan değerlendirmeler, dünya görüşlerine, kültür ve inanç farklarına 
göre çeşitleniyor. 

Tarık Buğra’ya dair araştırma alanına yapılan özgün katkılar sempozyumun 
çeşitli oturumlarında belirginlik kazandı. Bizi bu kitabı hazırlamaya sevk eden 
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motivasyon, Buğra’nın Türkiye için erken sayılabilecek bir tarihte ülkemizin 
son yüzyıllık serencamına dair farkındalığı oldu. Bu yüzden sempozyumun 
ardından hazırlıklarına başladığımız kitabın sadece sempozyumdaki sunum-
larla sınırlı kalmayıp, Buğra’nın hayatını, fikrî, edebî ve siyasi yaklaşımlarını ele 
almasını; kapsamlı, derinlikli, kalıcı bir eser ortaya çıkmasını arzu ediyorduk. 
Çünkü böylesi bir kitap, hem Buğra’yı günümüz okuruna daha geniş bir pers-
pektiften tanıtacak hem de eserleri hakkında gelecekte yapılacak ayrıntılı çalış-
malara kaynak olma vasfını taşıyacaktı.

Belli temalar etrafındaki yeni metinlerle oluşturulan elinizdeki kitabın hedefi, 
Tarık Buğra’nın hayatını, hatırasını, edebî mirasını, fikriyatını ve kültür dünya-
mızdaki yerini yerleşik yaklaşımların sınırlarının ötesinde tartışmaktır. Keza, 
Buğra’yı bütün boyutlarıyla önemsediğimiz için hayat, hafıza, roman, tarih, 
hikâye ve üslup kısmıyla yetinip fikriyat ve yeni tartışma alanları bahsini hafif-
sememiz ya da ihmal etmemiz doğru olmazdı. 

Tarık Buğra, her ne kadar ideolojik bakışı Cemil Meriç’in ifadesiyle “idrakimi-
ze giydirilen deli gömlekleri” şeklinde telakki etmiş olsa da bu konuda da doğ-
rudan ve dolaylı olarak yazılar yazmakla kalmamış, bu konudaki tartışmalara 
gazetenin sunduğu imkânlar çerçevesinde katılmıştır. Çoğu zaman güncellik-
ten hareketle kalıcı olanı işaret eden Buğra kültürel alandaki faaliyetler yanında 
Türkiye’de tarih telakkisinin dönüşümüne dair giderek artan farkındalığa cid-
di bir katkı sunmuştur. Onun bu konudaki kanaatlerinin kamusallaşması ağır-
lıklı olarak edebiyat ve düşünce dergileriyle gerçekleşecektir. Buğra’nın edebî 
türlerle ilişkisi, aktüel kültür dünyasına bakışı, romancılık yolundaki çabası, 
çektiği çileler, kitleleri etkileyen alternatif Millî Mücadele anlatısı gibi hususlar 
günümüzde de tartışılmaya devam eden konular olması hasebiyle önemlidir. 
Hele kasaba hayatından, orta sınıfların ev ve aile hâllerinden kesitler sunduğu 
hikâyelerinin âdeta günümüz Türkiye’sinin aktüel durumunu çerçeveler mahi-
yette olduğunu dahi söylemek mümkün. Buğra’nın tarih perspektifi, Osmanlı, 
Millî Mücadele, erken Cumhuriyet devri, 1950’ler, 1970’ler gibi önemli konu 
ve zaman dilimlerine ilişkin kanaatleri ise Türkiye’de birçok hâkim perspekti-
fin sorgulanmasını sağlamıştır. Uzun zamandır süreklilik kazanan tarihî nite-
likli tartışma konuları dikkate alındığında Buğra’nın kurmacanın imkânların-
dan hareketle memleket meselelerini canlı ve yoğun anlatım gücüyle yeniden 
inşaya tabi tutmasının ne kadar yerinde olduğu daha iyi kavranacaktır.

***

Tarık Buğra, özellikle 1950 sonrası kültür, sanat ve matbuat dünyamızda kalıcı 
izler bırakmış isimlerdendir. Hikâyelerinden edebiyat zevkine, sanat yorum-
larından eleştirmenliğine, tiyatro oyunlarından romanlarına kadar uzanan 
büyük bir yazar. Kitap dikkatli bir şekilde okunduğu takdirde görülecektir ki, 
elinizdeki eserde Tarık Buğra’nın kişiliği ve üslubu ile eserlerinde karşımıza çı-
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kan dünyanın oluşumu, şahidi olduğu dönemlere has boyutları, edebî ve fikrî 
etkileri, kamusal mecralara taşınması vb. konularda son derece farklı yorumlar 
bir araya getirilmektedir. 

Tarık Buğra, mütareke yıllarının kâbus gibi çöktüğü 2 Eylül 1918’de Konya’nın 
Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Hukukçu bir baba ve evladını bir taşra kasa-
basında yetiştiren tipik ev hanımı bir annenin oğlu olarak büyüdü. Buğra’nın 
otobiyografik anlatımlarında, babasının eve her gelişinde ilk iş olarak sedire 
uzanıp kitap açışından söz etmesi sebepsiz değildir. Babası, Mesnevî, Tarih-i 
Cevdet, Şerâre, Safahat, Rübâb- Şikeste başta olmak üzere pek çok eseri barındı-
ran zengin bir kütüphaneye sahiptir. Babasına benzemek isteyen Buğra, onun 
kitap merakından etkilendi, okuma yazma bilmeden kitapları karıştırmaya 
başladı. Yıllar sonra “Bu belki yazarlık için bir çekirdekti içime düşmüş.” diye-
cektir. Elinizdeki kitabın birinci bölümü “Hayat, Edebiyat ve Tarih” başlığını 
taşıyor. Bu bölüm, hafızayı tazelemek amacıyla, Tarık Buğra’nın hayatını, ede-
bî ve fikrî gelişimini, kültürel mahfillerle münasebetini, büyük konusu olarak 
kabul ettiği Millî Mücadele’ye yönelmesini ve farklılığını daha dikkatli bir bi-
çimde kavrayarak konuya dair tartışmaları yeniden okur karşısına çıkarmayı 
hedefliyor. Tarih ve roman arasındaki ilişkinin tam olarak ne olduğu hâlen tar-
tışılsa da toplumsal, kültürel ve siyasal araştırmada Buğra’nın geniş kapsamlı 
değerlendirmelerine birçok kişi başvurmuştur. Epikle değil dramatik olanla 
ilgilenen Buğra’nın hayatıyla ve eserleriyle ilgili bir arka plan sunan bölüm 
Buğra’nın dünyasına giriş niteliğinde…

İkinci bölüm, Tarık Buğra’nın erken dönem metinlerinden hareketle eleştir-
menliğini ve onun sanat anlayışını, insana bakışını, dünyaya karşı tavrını ve 
edebî gücünü en iyi yansıtan eserleri hüviyetindeki hikâye dünyasına ışık tu-
tuyor. Buğra’nın yalnızlıkla ve iç hesaplaşmayla yoğrulan kişiliği teknikleri, üs-
lupları ve dilleri ile hem kendilerinden önce hem de sonra yazılanlardan farklı 
olan Küçük Ağa, İbiş'in Rüyası, Dönemeçte, Yağmur Beklerken romanlarında 
hayli belirgindir. Bölüm, bu çerçevede bir başka yalnız Sait Faik’le dostluğunu, 
acemi kalem tecrübelerini oluşturan ilk tefrika romanlarını, sanat ve edebi-
yat telakkisiyle ideoloji münasebetini birkaç konu ekseninde ortaya koyuyor. 
Buğra’nın eleştirileri yanında farklı ve mühim alanlara dönük yaklaşımlarına 
dair ufuk açıcı inceleme yazıları bu bölümü oluşturuyor. 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, oradan da günümüze uzanan dönüşümler son de-
rece önemlidir. Temelde  kendisi ve kendi adına geleceği için karar vermeye 
çalışan bir milletin var oluşuyla ilgili tartışılan meseleler hâlâ temel nitelikte-
dir. Tarık Buğra’yı tartışmak aynı zamanda Türkiye’nin uzun yirminci yüzyı-
lını tartışmak olduğundan onun meseleler vazeden boyutuyla yer yer başka 
patikalara sıçrayan romanlarına odaklanan yazılardan oluşan üçüncü ve dör-
düncü bölümler ise, Buğra’nın romancılığını değişik açılardan ortaya koymayı 
amaçlıyor. Bu sayede Buğra’nın romanları farklı bakış açılarıyla ele alınmakla 
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kalınmayıp özellikle Kemal Tahir romancılığıyla karşılaştırmalı bir şekilde su-
nuluyor. Onun düşünce dünyasını, tarih tasavvurunu, roman anlayışını, ka-
rakter inşasını yakın ve uzak tarihle kurduğu ilişkiyi açığa çıkaran yazılar aynı 
zamanda bazı sorulara da cevap arıyor. 

Türkiye’de 1950 sonrası dönemin önde gelen romancılarından biri Tarık Buğ-
ra’dır. Diğer taraftan Buğra’nın edebiyat alanına katkısı yalnızca romanlarıyla 
sınırlı değildir. Buğra, her şeyden önce neredeyse bütün edebiyat türlerinde 
eser veren, ilgi alanı geniş bir gazeteci yazardır. Soğuk Savaş yıllarının kimi po-
lemiklerine kayıtsız kalamayan Buğra’nın Babıali macerası, dil ve siyaset başta 
olmak üzere çok değişik alanlara uzanan denemeleriyle söyleşileri Türkiye’nin 
cari kültürel ve siyasal tartışmalarına dair önemli tecrübe ve malzemeler ihtiva 
eder. İşte beşinci bölüm, kitabın tüm bölümleriyle ilişkilendirilebilecek yazı-
lardan meydana geliyor. Zaten Buğra bağlamında pek çok mesele hiç umul-
madık noktalarda birbiriyle örtüşüp iç içe geçer. Mesela Milliyet, Vatan, Yeni 
İstanbul, Haber ve Tercüman gazetelerinde ve Yol dergisinde sanat sayfaları dü-
zenledi, fıkralar yazdı, yazı işleri müdürlüğü yaptı. Hisar dergisi ve Türkiye ga-
zetesinde de yazan Buğra’nın kültürel ilgileri ve bir gazete yazarı olarak ele aldı-
ğı meseleler geniş bir alana yayılır; Batılılaşma ve bununla ilgili görüşlerinden 
siyasete, dış politikaya dair analizlerden kültür darlığını aşmak için ileri sürü-
len tekliflere kadar uzanan ve temelde Soğuk Savaş diskurunun şekillendirdiği 
bir yelpazedir bu. Ama aynı zamanda sağ/muhafazakâr zihniyetin devlet, din, 
demokrasi, siyaset, parti, dil… kavramlarının sosyo-politiği, psikolojisi, bu 
dönemi  gerçekçi bir şekilde değerlendirmek için mutlaka dikkate alınmalıdır. 

Devlet Tiyatrolarıyla ilişkisi hemen her zaman sorunlu olan Tarık Buğra, 
1970’te yayımlanan İbişin Rüyası romanında Türk tiyatrosunun içinde bulun-
duğu hâli, tiyatronun bir dönemini ve o dönemdeki insanları anlatmaya çalı-
şır. Daha öncesinde çeşitli gazetelerde yazdığı tiyatro eleştirilerini tamamlar 
aslında onun bu romanı. Tarık Buğra’nın uzun yıllara yayılan yazılarına baka-
rak Türkiye’nin temel tartışma konularının değişmediğini görebiliriz. Mesela 
Türkiye’de 1950’den sonra sağa mütemayil iktidarlar hâkim olmasına karşın, 
bir sanat ve kültür politikasının bulunmadığını hatırlatmıştır. Sadece bununla 
da sınırlı kalmamış, kitlelerin sanata duyarsız oluşunun altını çizerek, kültür 
ve sanata ilgisizliği kıracak politikalar geliştirmeyi teklif etmiştir. Toplumun 
kültür ve medeniyet seviyesi ortalama olarak neyse, müzik, şiir, mimari gibi sa-
nat dalları bir yana eğlence hayatının bile bundan etkileneceğini ifade ederek 
kültürün bütünlüğü fikrini ileri sürmüştür. Kitabın beşinci bölümü;  romanla-
rının çoğunda Cumhuriyet döneminin kavşaklarını ele alan Buğra’nın tiyatro 
oyunlarını, eleştirilerini, 1980 sonrasında siyaset ve devletle ilişkisini, dünya 
görüşü tartışmasını ama aynı zamanda senaryo yazarlığını ve TRT serüvenini 
farklı perspektifle değerlendiren yazılardan oluşuyor.

***
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Kitaptaki yazıların atıfları, kaynakçaları ve imlası konusunda çok genel düzen-
lemeler hariç büyük ölçüde yazarların tercihlerine sadık kalınmıştır. Kaynak-
lar her yazının bitimi yerine kitabın sonunda tek kaynakça şeklinde toplan-
mış, aynı kitabın farklı tarihli basımlarına atıf yapıldıysa bunlar birbiri ardına 
sıralanmamış, sadece birine yer verilmiştir. Tarık Buğra’nın metinlerinden ve 
kitaplarından yapılan alıntılarda ise özellikle yabancı ve eski kelimelerin yazı-
mında alıntı yapılan metinlerdeki imla aynen korunmuştur. Eserlerinin bası-
mındaki farklılıklardan kaynaklanan hususları ise ayrıca belirtmeye gerek yok. 
Kitabın sonuna ise kelime ve kavram yerine oldukça ayrıntılı bir ad ve eser 
dizini koyulmuştur.

Bilindiği üzere bu tür kitaplar hiçbir zaman eksiksiz olmaz… Elinizdeki kita-
bın da eksikleri var elbette. Farklı disiplinler (özellikle siyaset, tarih, sosyoloji 
ve edebiyat kuramı) arasında seçim yaparken belli bir denge tutturmak he-
deflendi. Zira Buğra’nın yazı serüveninin disiplinlerarası bir karaktere sahip 
olduğu son derece açık. Hikâyeden romana, sanat eleştirisinden futbol ya-
zarlığına uzanan bu entelektüel ilgilerin mahiyetine dair sağlam bir eleştirel 
tartışma yapılması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bu ihtiyacı karşılamak 
için yazılarıyla bu kitapta olmasını arzu ettiğimiz çok sayıda yazar vardı fakat 
bu mümkün olamadı. Ciddi katkı yapabileceğine inandığımız müelliflerin ve 
akademisyenlerin bu kitapta yer alamamış olmaları yahut daha evvelki me-
tinleriyle yer almaları işlerinin yoğunluğuyla ilgili. Bununla birlikte kitaptaki 
metinlerin büyük çoğunluğu ilk kez yayımlanıyor. Belirlediğimiz fakat kimin 
veya kimlerin yazabileceği konusundaki arayışlarımızın neticeye ulaşmadığı 
konular, temalar ve meseleler de vardı. Buna rağmen elinizdeki kitapta bir ara-
ya getirilen yazıların Buğra hakkında kapsamlı bir kılavuz olmasıyla bu adanın 
meselelerini yeniden değerlendirme ve kavrama sürecine de ciddî bir katkı su-
nacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Kitabın hazırlık aşamasında birçok kişinin yardımı oldu. Bu vesileyle, kitabın 
hazırlanışında katkılarını esirgemeyen tüm yazarlara ve hocalarımıza, metinle-
rin tashihini üstlenenlere, ayrıca sempozyumun her aşamasında desteklerini 
sunan Zeytinburnu Belediyesi yetkililerine teşekkürü borç bilirim.

Çaba bizden, tevfik elbette Allah’tandır.

Asım Öz
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TARIK BUĞRA İÇİN  
BİR BİYOGRAFİ DENEMESİ

BEŞİR AYVAZOĞLU

Süleyman Tarık Buğra, Anadolu’nun köklü kasabalarından Akşehir’de, bah-
çeli, ağaçlı, mahzenleri, ahırı ve soğutmalığı olan güzel bir evde, Erzurumlu 
Mehmet Nâzım Bey ile Akşehirli Tahiroğullarından Nâzike Hanım’ın oğlu 
olarak 2 Eylül 1918’de dünyaya geldi. 

Mehmet Nâzım Bey, İstanbul’da Mekteb-i Kuzat’ta okurken siyasetle il-
gilenmiş, ancak babasının sarayda görevli oluşu dolayısıyla ister istemez 
siyasetten edebiyat ve musiki çevreleriyle ilişki kurmuş, hatta şiirlerinden 
birkaçı yayımlanmış kültürlü bir adamdı. Mezun olduktan hemen sonra 
Karadeniz’in tanınmış ailelerinden Pirimzâdeler’in kızıyla evlendi ve bu 
evlilikten iki kızı dünyaya geldi.1 Bir süre Gönen’de çalıştıktan sonra Ağır 
Ceza Reisi olarak Akşehir’e atandı. Aynı yıl eşini kaybedince Akşehirli Ta-
hiroğulları’nın on beş yaşındaki kızı Nâzike’yle başgöz edildi.2 

Kuvayımilliye’nin Akşehir ve çevresindeki teşkilatlanma faaliyetlerinde de 
aktif rol oynayan Mehmet Nâzım Bey, Türk kültür ve edebiyatının seçkin 
eserlerinden oluşan bir kütüphaneye sahipti. Süleyman Tarık, gözlerini 
Mesnevî, Târih-i Cevdet, Şerâre, Safahat, Rübâb-ı Şikeste gibi kitaplar arasın-
da dünyaya açtı. Şuuru uyanmaya başladığında, Anadolu’da ölüm kalım 
mücadelesi veriliyordu. Hafızasına kazınan ilk görüntüler, nerelerden gelip 
nerelere gittiklerini bilmediği askerler, babasının telaşlı gelip gidişleri, ev-

1 Tarık Buğra, Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak adını verdiği ve sadece 32 sayfa yazabildiği 
otobiyografik romanında bu evliliğin sebeplerini, ayrıca Mehire ve Naciye ablalarının 
üvey olduklarını öğrendiği zaman nasıl sarsıldığını anlatır. Babasının ilk eşinden olan 
Mehire Doğan, gazeteci Yalçın Doğan’ın, Naciye Ulusoy ise hikâyeci Nursel Duruel’in 
annesidir. Nebahat Ertürk, Nezahat Buğra ve Reha Temiz, Tarık Buğra’nın anne baba 
bir kız kardeşleridir. Müberrer adlı kız kardeşi ise üç-üç buçuk yaşlarında ölmüştür.

2 Mehmed Nâzım Bey’in hatırası, Küçük Ağa’nın Reis Bey’inde, Nâzike Hanım’ın hatı-
rası ise aynı romanın dünya güzeli Emine’sinde yaşar. Emine de henüz on beşindeyken 
İstanbullu Hoca ile evlendirilir.
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lerinin arka pencerelerinden seyrettiği, hastane hâline getirilmiş Alemdar 
İbtidâî Kız Mektebi’nin bahçesine taşınan yaralı sedyeleri oldu. Cephe, şe-
hit, esir, top, mitralyöz, mavzer, süngü, çete, eşkıya, tayyare, bomba, marş, 
müftü, asılmak... duyduğu ilk seslerdi. Ve bu seslere “ehl-i tarik” annesinin 
Yunus’tan okuduğu ilâhiler karışıyordu.

Süleyman Tarık, okumayı, mektebe gitmeden önce ablalarına ve kendisin-
den üç dört yaş büyük olan amcası Muzaffer’e, bazen harçlığından ücretler 
de ödeyerek, yalvar yakar okuttuğu kitapların sayfalarındaki satırları gözle-
riyle takip ederken öğrendi. Babasının harçlık olarak verdiği beş kuruşları 
Cingöz Recai’lere, Tilki Leman’lara, Çekirge Zehra’lara yatıran Tarık’ın para-
sına kıyıp aldığı ilk kitap Server Bedi’nin Cingöz Recai serisinden Aynalı Do-
lap oldu. Onu yazarlığa hazırlayan en önemli olay ise Akşehir Gazi Mustafa 
Kemal Paşa İbtidâî Mektebi’nin üçüncü sınıfında okurken Çocuk Dünyası 
dergisinin ödüllü bulmacasından kazandığı kitaplardı. Bu kitaplar arasında 
Halide Edip, Reşat Nuri, Yakup Kadri gibi önemli Türk yazarlarının roman-
ları vardı. İlkokul beşinci sınıfa, Reşat Nuri’nin romanlarını ikişer üçer defa 
okumuş olarak giren Tarık, o yıl, Dudaktan Kalbe romanından etkilenerek 
sarı yapraklı bir deftere Sacayağı adlı ilk romanını karalamaya başladı, fakat 
sadece birkaç sayfa yazabildi. 

İlkokulda ve ortaokulda, hocalarını bezdirecek kadar yaramaz bir çocuk 
olan Süleyman Tarık, ortaokulda Türkçe derslerine gelen şair ve araştırma-
cı Rıfkı Melûl Meriç’ten etkilenerek şiir yazmaya başladı. Ancak, “dünyaya 
metelik vermeyen, biraz filozof, daha çok aforizmacı kafa yapısıyla” küçük 
Tarık’ı derinden etkileyen, yerli ve yabancı yazarlardan çok sayıda kitabı 
okumasını sağladığı gibi Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Nâzım 
Hikmet gibi devrin genç şairlerini tanıtarak şiiri sevdiren Rıfkı Melûl, onu 
şair yapamamıştı. Şairlikten birçok yazarın aksine çok küçük yaşta vazgeçen 
Tarık Buğra, içindeki şiir cevherini sonuna kadar korudu ve nesrini besle-
yen bereketli bir kaynak olarak kullandı. 

Tarık Buğra, lise öğrenimine yatılı olarak İstanbul Erkek Lisesi’nde başladı 
ve ilk “tahrir vazifesi”nde okulun tanınmış edebiyat öğretmeni Hakkı Süha 
Gezgin’in dikkatini çekti. Bundan cesaret alarak yazmaya hız verdiyse de 
henüz yazar olmak gibi bir düşüncesi yoktu. İstanbul Lisesi’nin yatılı kısmı, 
Tarık Buğra onuncu sınıfı okurken kapatıldı ve yatılı öğrenciler Haydarpa-
şa’ya gönderildi. Bu arada büyük bir maddi sıkıntıya düşen babası avukatlık 
yazıhanesini kapayarak Adalet Bakanlığı’ndan görev istemiş ve evini hâkim 
olarak tayin edildiği Siirt’e taşımıştı.

Tarık Buğra Haydarpaşa’ya uyum sağlayamadığı için geçtiği Konya Lise-
si’nde, ailesinin içinde bulunduğu durumu düşünerek büyük bir sorum-
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luluk duygusuyla çalışarak mezun oldu ve diploma derecesi pekiyi olduğu 
için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne imtihansız kabul edildi (1936). 

İstanbul’daki ilk günlerinde Türkçe hocası Rıfkı Melûl Meriç’le karşılaşma-
sı ve onunla birlikte devrin en önemli kültür ve edebiyat mahfillerinden biri 
olan Küllük Kahvesi’ne gitmesi, Tarık Buğra’nın hayatının dönüm nokta-
larından biriydi. Burada İbnülemin Mahmut Kemal, Yahya Kemal, Ahmet 
Hamdi, Ali Nihat Tarlan, Fuat Köprülü, Mükrimin Halil Yınanç, Emin Âli 
Çavlı, Nurullah Ataç gibi ünlü bilim adamlarını ve yazarları tanıdı ve büyü-
süne kapıldığı bu kahvenin çok geçmeden en sadık müdavimlerinden biri 
hâline geldi. Böylece fakülteyi ihmal ederek Küllük ve Beyazıt-Laleli-Şehza-
debaşı üçgenindeki kahvelerde “muharrirlik” aramaya başlayan Tarık Buğra 
o yıl sınıfta kalınca Tıp Talebe Yurdu’ndan atıldı. Hayatının en sıkıntılı yıl-
ları başlamıştı. Bir süre parklarda sabahlamak zorunda kaldı. Birkaç ay da 
Küllük’te sandalyeleri birleştirip, tavlayı yastık ederek yatıp kalktı. Sonunda 
Adanalı bir öğrenci grubunun kaldığı Fatih Medresesi’ndeki bir hücrede 
yer buldu. Bu arada roman yazmaya çalışıyordu, Yalnızların Romanı adını 
verdiği bu romanında, dünyanın en büyük bahtsızlığına uğramış önemli bir 
genç adamın, yani kendisinin yaşadığı acıları anlatacaktı. İkinci yıl da kal-
dığı Tıp Fakültesi’nden atıldı ve Hukuk Fakültesi’ne girdi.3 Ancak dört yıl 
kadar okuduğu Hukuk’tan da mezun olmadan ayrıldı. 

Tarık Buğra, serserilik yıllarını kendisi için büyük bir şans olarak görüyor, 
içinde yazarlık mayasının o yıllarda tuttuğuna inanıyordu.4 Büyük acılar 
çekti; savaş yıllarının bütün sıkıntıları sanki bütün acımasızlığıyla onun 
üzerine abanmıştı, fakat hayatı seviyor, gözlüyor, topluyor, biriktiriyordu. 
İçini oyan asıl büyük acı, dayanılmaz bir suçluluk duygusuyla ailesinden 
sürekli kaçıyor olmasıydı. Bir gün Küllük’e uğrayan teyzesinin oğlu Üsteğ-
men Mustafa Topbaş, onu alıp tayin edildiği Pınarbaşı’na götürdü (1942). 
Kayseri’nin bu ücra ilçesinde müthiş bir kışı ve dramatik bir kaçışı yaşaya-
rak kendi kendisiyle hesaplaşan Tarık Buğra, sürekli okudu ve Nahide adlı 
ilk tiyatro denemesini burada yaptı. Askere gitmeye de Pınarbaşı’nda karar 
verdi ve Kayseri’ye inerek yabancı askerlik şubesinden İskenderun’daki ha-
zırlık kıtasına sevkini aldı. Kıtasına katılmak üzere İskenderun’a giderken 
Elazığ’a, baba evine uğrayarak hasret giderdi. Bu arada komşularıyla girdiği 
bir iddia üzerine Arayan Bulur adlı radyofonik bir piyes yazıp Ankara Rad-
yosu’na postalamıştı. Yazarlık hayatında ilk telif ücretini bu oyundan aldı. 
Yedek Subay Okulu’na katılmak üzere Ankara’ya gidince Radyo’ya uğra-

3 Dönemeçte romanının Dr. Şerif ’i Tıbbiye’yi bitirmeyi başarmış bir Küllük mezunudur.
4 Tarık Buğra’nın küllük dönemi hakkında Borç ve Otel Faresi gibi hikâyelerinde ve Dö-

nemeçte romanında ipuçları vardır. “Küllük” (Tercüman, 6 Ekim 1974) başlıklı bir de 
yazısı adlı bir yazısı da bulunan Buğra, Küllük mezunu olduğunu söyler.
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yıp aldığı, o devre göre hatırı sayılır bir miktar olan telif ücreti çok işine 
yaramıştı. 

Yedek Subay Okulu’nda Ahmet Ateş, Muvaffak Sami Onat, Behçet Neca-
tigil, Halit Tanyeli gibi edebiyat adamlarıyla dostluk kuran Tarık Buğra’nın 
üç yıl süren askerliği de olaylı geçti. Yalnızların Romanı’ndan doğan Akü-
mülatörlü Radyo’nun tiyatro tekniğinden nasipsiz ilk şeklini, üç ay süren bir 
sürgün sırasında, mahruti bir çadırda yazdı. Bir taş ocağında yaşadığı başka 
bir sürgünde de Yalnızların Romanı’nı tamamladı. Bu sürgün cezalarının tek 
sebebi, bıyıklarını kesmemekte direnmesiydi. 

Tarık Buğra, askerden İstanbul’a valizinde iki eserle ve beş parasız olarak 
döndü. Adres yine Küllük’tü; geceleri ise Nuruosmaniye’nin arkalarında-
ki Mengene Sokağı’nda berbat bir bekâr evinde kalıyor, bir baba dostunun 
dükkânında çalışarak kazandığı üç beş kuruşla geçinmeye çabalıyordu. Fa-
kat havlu atmaya niyeti yoktu; Türkiye Yayınevi’ne teklif ettiği Yalnızların 
Romanı’nın fazla “edebî” bulunarak reddedilmesinden de yılmadı. Bir gün 
bütün cesaretini toplayıp Yalnızların Romanı’nı Son Telgraf’ın sahibi roman-
cı Ethem İzzet Benice’ye, Akümülatörlü Radyo’yu da Şehir Tiyatrosu’na gö-
türdü. Ancak bu denemeler de hüsranla sonuçlanacaktı; Son Telgraf romanı 
bedavaya kapatmak istemiş, Akümüatörlü Radyo ise kahramanlarından biri-
nin karanfil çiğnemesi Musahipzâde Celâl tarafından tuhaf bulunduğu için 
kabul edilmemişti (1947). Bu arada askerlik arkadaşı Ahmet Ateş’in zoruy-
la kaydını yaptırdığı Edebiyat Fakültesi’ne devam ediyordu. Tam o günler-
de, hiç beklemediği bir anda bir başka asker arkadaşıyla, Halit Tanyeli’yle 
karşılaştı ve onun sayesinde Şişli Terakki Lisesi’nde muallim muavinliğine 
başladı. Önünde şimdi yepyeni bir gelecek vardı.

Tarık Buğra, Şişli Terakki Lisesi’nde işe başlayınca maddi bakımdan biraz 
rahatladı ve daha insani şartlarda yaşamaya başladı. Bu arada devam ettiği 
Edebiyat Fakültesi’nde Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan, Kasım 
Küfrevi, Abdülkadir Karahan gibi hocalarıyla, hoca-talebe ilişkisini aşıp 
âdeta arkadaş olmuştu. O yıl Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü öğren-
cileri, Zeytin Dalı adlı bir dergi çıkarmaya başladılar. Derginin hikâye yazarı 
-ileride hayatını Tarık Buğra’yla birleştirecek olan Jale Baysal- sömestr tatili 
dolayısıyla hikâye bırakmadan memleketine gidince, dergiyi yöneten Doç. 
Dr. Mehmet Kaplan, ikinci sayı için Tarık Buğra’dan bir hikâye istedi. An-
cak öğrencisinin güç bela yazıp getirdiği Kekik Kokusu’nu beğenmeyecek ve 
“Sen hikâye yazamazsın!” diyecektir. Zeytin Dalı’nın 13 Şubat 1948 tarihli 
ikinci sayısında yayımlanan bu hikâye gerçekten başarısızdır. Bu başarısız-
lığın çok üzdüğü ve şiddetle kamçıladığı genç yazar, hemen o akşam, Şişli 
Terakki Lisesi’nde, nöbet tuttuğu büyük etütte bir hikâye yazdı ve Cumhu-
riyet gazetesinin açtığı Yunus Nadi Hikâye Yarışması’na gönderdi. Bir haf-
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ta sonra aldığı Cumhuriyet antetli mektupta “Gelin görüşelim” deniyordu. 
Soluğu gazetede alan Tarık Buğra, hikâyesinin bin liralık büyük ödüle layık 
görüldüğünü ve yakında yayımlanacağını öğrendi fakat ikinci olarak ilan 
edildiği için altın bir dolma kalemle yetinmek zorunda kaldı. Birinci olarak 
ilan edilen hikâye, o günlerde Doğan Nadi’nin bölük komutanı olan ve adı 
hikâyeci olarak bir daha hiç duyulmayan birine verilmişti. Tarık Buğra’nın 
Oğlum adını verdiği hikâye Oğlumuz adıyla 18 Şubat 1948’de yayımlandı. 

Edebî başarıların başta basın olmak üzere herkesi yakından ilgilendirdiği 
o yıllarda, Oğlumuz hikâyesi bir bomba gibi patlamış ve yazarının önünü 
açmıştı. Kısa bir süre sonra Yusuf Ziya Ortaç’tan aldığı teklif üzerine Çına-
raltı’na her hafta bir hikâye yazmaya başladı.5 Yalnızların Romanı da tefrika 
ediliyordu, ancak bir süre sonra dergi kapandığı için yarım kaldı (5 Mayıs-9 
Haziran 1948). 

Tarık Buğra’nın Oğlumuz’la başlayarak edebiyatımıza Oğlumuz (1949), 
Yarın Diye Bir Şey Yoktur (1952) ve İki Uyku Arasında (1954) gibi önem-
li kitaplar kazandıran hikâyecilik macerası, Türk hikâyeciliğinin ancak 
1980’lerde ulaşabildiği bir seviyeyi gösteriyordu. 

Türkiye, Tarık Buğra’nın yıldızının parladığı günlerde çok partili hayata ge-
çişin sancılarını yaşıyor ve Demokrat Parti iktidarına hazırlanıyordu. Gaze-
tecilik hayatına bu ortamda başlayan genç yazar, 1949 yılında Akşehir’de 
Demokrat Parti’nin kurucularından olan babasıyla birlikte Nasreddin Hoca 
gazetesini çıkardı. Konya’da dizilip basılan ve ilk sayısı 26 Temmuz 1949’da 
çıkan bu kısa ömürlü gazetede Millî Şefliğe karşı bayrak açarak -kendi ifade-
siyle- “insan hakları, hürriyeti ve haysiyeti” için savaştı. 1950’de ilk hikâyesi-
ni yazmasına vesile olan Jale Baysal’a evlendi ve 1951’de kızları Ayşe doğdu.6 
Aynı yıl yakın dostlarından Talat Tekin’le birlikte Zeytin Dalı adlı bir “ede-
biyat, sanat ve fikir mecmuası” çıkarmaya kalkıştı. Okkayla satmak zorunda 
kaldıkları ilk sayı, aynı zamanda derginin son sayısıydı. İstikrarlı bir dergi 

5 Çınaraltı’nın 17 Mart 1948 tarihli birinci sayısında Havuçlu Pilav Meselesi adlı hikâyesi 
çıkan Tarık Buğra şöyle takdim edilmişti: “Çınaraltı daha ilk sayısında yepyeni bir kıy-
meti, Tarık Buğra’yı aziz okuyucularına takdim etmekle bahtiyardır. Tarık Buğra imza-
sının, yarınki roman ve hikâye edebiyatımızın en güzel eserleri üstünde göreceğinize 
biz şimdiden inanıyoruz”. 

 Tarık Buğra’nın Çınaraltı’nda çıkan diğer hikâyeleri de şunlardır: Kara Oğlan (Sayı: 3, 
31 Mart 1948), Çok Sonra (Sayı: 4, 7 Nisan 1948), Buhran (Sayı: 5, 14 Nisan 1948), 
Hayat Böyledir İşte (Sayı: 6, 21 Nisan 1948)

6  Tarık Buğra’nın tek çocuğu, 19 Aralık 1951’de doğan Ayşe Buğra’dır. Prof. Dr. Ayşe 
Buğra, Boğaziçi’nde başladığı yüksek öğrenimini Kanada’da tamamladı ve McGill Üni-
versitesi Ekonomi Bölümü’nde doktora yaptı. Hâlen Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim 
üyesi olarak görev yapıyor. İktisatçılar ve İnsanlar (1989) ve Devlet ve İşadamları (1995) 
gibi önemli kitapları vardır.
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çıkarmayı başaramayan Tarık Buğra; Nokta, Yenilik, Yeditepe, Yücel, İstanbul, 
Küçük Dergi, Seçilmiş Hikâyeler, Beş Sanat, Dost ve Hisar gibi 1951’den sonra 
çıkan dergilerin çoğunda yazdı. Yazmadığı tek dergi Varlık’tı.

1951’de Milliyet’te çalışmaya başlayan Tarık Buğra, bir taraftan hikâyeleri 
yayımlanırken,  diğer taraftan Sanat Hareketleri başlıklı köşesinde tiyatro 
ve edebiyat eleştirileri yazıyordu. Bu köşede ileriye dönük hiçbir hesabı gö-
zetmeden yazdığı ağır eleştirileriyle bir yığın düşman kazanan Tarık Buğra, 
sergilediği bu şahsiyetli tutumu “Düşman Kazanmak Sanatı” diye tarif ede-
cek ve yıllar sonra, yazılarından bir kısmını bu adla kitaplaştıracaktır (Düş-
man Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1979).

Milliyet’ten aralarında Peyami Safa’nın da bulunduğu bir ekibin işe baş-
laması üzerine istifa eden Tarık Buğra, geri dönmesi için yapılan ısrarlara 
uzun süre direndikten sonra, geceleri tashih servisinde çalışmak şartıyla 
döndü. 1 Ocak 1953-13 Mayıs 1954 tarihleri arasında Fıkra köşesinde yaz-
dı ve Siyah Kehribar, İnce Hesaplar ve Aşk Esirleri adlı romanlarını tefrika 
ettirdi. Kitap olarak çıkan ilk romanı Siyah Kehribar (1955), hemen hiçbir 
eleştirmen tarafından beğenilmedi.

Bir ilk roman olan Siyah Kehribar’ın konusu, yazarının hiç görmediği İtal-
ya’da geçiyordu ve gerçekten acemiliklerle doluydu; ancak devrin atmosferi 
ve aydınların ruh hâli iyi yansıtılıyor, daha da önemlisi diktatörlükler eleş-
tiriliyordu. Tarık Buğra’nın Siyah Kehribar’da iyice belirginleşen bu tavrı 
Ayakta Durmak İstiyorum adıyla şöhret kazanan Peşte 56 ve Yüzlerce Çiçek 
Birden Açtı adlı oyunlarında en güçlü ifadesini bulmuştur. Başından itiba-
ren bütün baskıcı tutumlara karşı çıkan ve Marksizmi de bütün totaliter 
rejimler gibi edebiyata aykırı bulan Tarık Buğra, Marksist edebiyat olama-
yacağını söylemiş ve mevcut Marksist edebiyat ortamının sahteliğini bü-
yük bir isabetle teşhis etmişti. Bu yüzden siyasi konjonktürden yararlanarak 
Türkiye’nin kültür ve edebiyat ortamına hâkim olan sol tarafından dışlandı.

Siyah Kehribar’ın beğenilmemesi üzerine edebiyat ortamına âdeta küsen ve 
bazı gazetelerde tefrika olarak kalan, sırf geçinmek için yazdığı romanlar sa-
yılmazsa, dört yıl boyunca roman değil, tek bir hikâye bile yazmayan Tarık 
Buğra 1957 yılında Cihat Baban’ın daveti üzerine Ankara’da Hürriyet Par-
tisi’nin yayın organı olarak çıkarılması düşünülen Yenigün gazetesinin kuru-
culuğunu ve genel yayın müdürlüğünü üstlendi. Ancak bir müddet sonra 
ayrılmak zorunda kaldı ve İstanbul’a dönerek Vatan gazetesinde yazı işleri 
müdürü olarak göreve başladı. Orada da aynı sıkıntılarla karşılaşınca spor 
sayfası sorumlusu olarak yeniden Milliyet’e döndü. Ne var ki Abdi İpek-
çi’nin verdiği bir sözü tutmaması üzerine meşhur “Allahaısmarladık”ların-
dan birini daha çekip Hadiselere Tercüman macerasına başladı (1959). Aynı 
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yıl İskandinavya’ya gitti. Dönüşte Peyami Safa’yla birlikte Tercüman’dan 
kovuldu. Akabinde Yeni İstanbul gazetesinden aldığı neşriyat müdürlüğü 
teklifini kabul etti. Aynı müessesenin çıkardığı Türkiye Spor gazetesinin neş-
riyat müdürlüğünü de üstlendi ve bu görevi sırasında futbol millî takımıyla 
birlikte Norveç, Almanya ve Moskova’ya gitti. Dönüşte izlenimlerini Bir 
Köyden Bir Başşehire ve Gagaringrad Moskova Notları’nda (1962) anlattı. 
Küçük Ağa romanını da o günlerde tamamlamış ve Yeni İstanbul’da tefrika 
etmişti. 1963 yılında kitap olarak da çıkan Küçük Ağa, hayal ederek yaşadığı 
“büyük konu”suydu ve resmî tarihi ciddi bir biçimde sorgulayarak bir ilke 
imzasını atmıştı. “Büyük konu”yu Küçük Ağa Ankara’da (1966) ve Firavun 
İmanı’yla (1976) işlemeye devam edecekti.

Çalıştığı süre içinde iki defa el değiştiren Yeni İstanbul’dan üç defa kovu-
lan ve son kovuluşundan sonraki uzun işsizlik döneminde İbişin Rüyası’nı 
yazan Tarık Buğra, ilk sayısı 7 Haziran 1962’de çıkan haftalık Yol gazetesi-
nin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü de yapmıştır. Entelektüel seviyesi bir 
hayli yüksek olan bu gazetenin yazarları arasında Mümtaz Turhan, Mehmet 
Kaplan, Erol Güngör, Recep Doksat, Mehmet Turgut ve Süleyman Demirel 
gibi önemli isimler bulunuyordu. Haftadan Haftaya Yol Notları başlığı al-
tında yazdığı yazılarda siyasetten edebiyata, ekonomiden şehirciliğe kadar 
birçok konuda görüşlerini açıklayan Tarık Buğra’nın şahsiyeti Yol’un her 
sayfasına sinmiş görünmektedir. İsmet Paşa’ya ve sola seviyeli bir muhalefet 
sergileyen Yol, çiçeği burnunda Adalet Partisi’nin fikrî ve ideolojik zeminini 
hazırlayan bir misyon gazetesiydi. 

Tarık Buğra, en ünlü oyunu olan Ayakta Durmak İstiyorum’u da aynı tarih-
lerde yazdı. 1956 yılında Milliyet’te çalışırken Macar İhtilali’ni telekslerden 
ve dünya radyolarından dakikası dakikasına takip etmiş ve bu destani hür-
riyet savaşında hür dünyanın Macarları yalnız bırakmış olmasını bir türlü 
kabul edemediği için, sanki dünyanın elini kolunu bağlayan kendisiymiş 
gibi, büyük bir suçluluk duygusuna kapılan Buğra, oyun sahnelendiğinde 
solun ağır eleştirileriyle karşılaştı. Bir eleştirmen, oyunu görmeden yazdığı 
eleştiride “Devlet Tiyatrosu Irkçı ve Turancı Bir eseri Oynuyor” (Akşam, 
17 Mayıs 1966) diyordu. Şehir Tiyatroları’nda, ikinci müracaatı üzerine 
Edebî Kurul tarafından kabul edilerek repertuara alınan Akümülatorlü Rad-
yo da aynı çevrelerin müdahalesi yüzünden oynanamamış, hatta bu oyuna 
talip olan Yıldız Kenter de baskılara dayanamayarak kararından vazgeçmiş-
ti. Ancak Kenterler için Akümülatorlü Radyo’yu yeniden yazarcasına elden 
geçiren Tarık Buğra, o şevkle Ayakta Durmak İstiyorum’u yazacaktı. Devlet 
Tiyatrosu repertuarına alınan ve sık sık gündeme getirildiği hâlde bir türlü 
sahneye çıkamayan Yüzlerce Çiçek Birden Açtı adlı oyunu da ancak 1989-
1990 mevsiminde, Tarık Buğra’yı hiç sevmeyen bir yönetmen tarafından 
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-zoraki- sahnelendi. Devlet Tiyatroları edebî heyetinde uzun yıllar üye ola-
rak görev yapan ve bir süre de bu heyetin başkanlığını yürüten Tarık Buğ-
ra’nın Güneş ve Aslan, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri ve Patron adlarında 
üç oyunu daha bulunuyor. Ayrıca İbişin Rüyası ve Osmancık romanları da 
oyunlaştırılıp sahnelendi. 

Tarık Buğra, İbişin Rüyası’nı tamamladığı günlerde Kemal Ilıcak’tan aldığı 
teklifi kabul ederek 8 Haziran 1969’dan 13 Mayıs 1976’ya kadar her gün 
Merhaba diyeceği Halka ve Olaylara Tercüman gazetesinde yazmaya başla-
dı. Her zaman, gazeteciliğin edebiyatçılığa en aykırı mesleklerden biri oldu-
ğunu söyleyen Tarık Buğra, son Merhaba’sını yazarken kafasındaki roman-
lara ve piyeslere daha fazla zaman ayırmayı hayal ediyordu. Gazetecilikten 
ayrılma kararı vermesinde, 25 Mayıs 1973’te geçirdiği enfarktüsün önemli 
payı vardı. Günlük yazılarına ara verdikten sonra Tercüman’a Pazar Sohbet-
leri, daha sonra Türkiye’ye Pazar Konuşmaları ayrıca 1987-1988 arasında 
Güneş gazetesinin kültür sayfasında on beş günde bir, Aralık 1988-Nisan 
1989 tarihleri arasında da Attila İlhan ve ekibinin çıkardığı Cönk dergisine 
ve Aralık 1990-Mayıs 1991 tarihleri arasında aynı ekibin Bakış dergisine 
ayda bir yazarak Babıali ile irtibatını sürdürdü.7 

Fiilî gazetecilikten ayrıldıktan sonra kafasındaki romanları peşpeşe yazıp 
yayımlamaya başladı: Bazı eleştirmenlerin ağır eleştirileriyle karşılanan 
Firavun İmanı (1978) ile Gençliğim Eyvah’ı (1979) en güzel romanların-
dan biri olan Dönemeçte (1980), onu da aynı güzellikteki Yağmur Bekler-
ken (1981) takip etti. 1982’de Tercüman’da tefrika edilen Dünyanın En Pis 
Sokağı ise dikkate değer bir aydın eleştirisi niteliği taşıyordu. Tarık Buğra, 
çok geniş çaplı düşündüğü, ancak istediği gibi yazamadığı için uzun süre 
beklettiği bu romanı kitap olarak -fakat gönülsüzce- 1989’da yayımladı. Ta-
mamladığı son roman olan Osmancık’ta (1983), Osmanlı Devleti’nin ku-
ruluşu ve kuruluşun ardındaki felsefeyi işleyen Tarık Buğra, kendi hayatı 
çerçevesinde bir dönemi anlatmak istediği Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak adlı 
romanını tamamlayamadı.8

Tarık Buğra’nın Osmancık’tan sonra başladığı romanları tamamlayamaması, 
geçinmek için bazı siparişleri kabul etmesi ve televizyon dizisi olarak çe-
kilen romanlarının senaryolarına yazmak zorunda kalmasıdır. Televizyon 
dizisi hâline getirilen ilk romanı İbişin Rüyası oldu ve TRT Televizyonu’nda 
on bölüm hâlinde yayımlandı (17 Kasım 1979-19 Ocak 1980). Yalnızla-
rın Romanı’ndan televizyona uyarlanan Yalnızlar dizisi de İbişin Rüyası gibi 

7 Tarık Buğra’nın gazete ve dergilerde çıkan kültür ve sanata dair yazılarından bazıları 
kitaplaştırıldı. Bkz.: Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992.

8 Bu romanın yazılabilen bölümleri Hatice Bilen Buğra tarafından yayımlandı. Bkz.: Gü-
neş Rengi Bir Yığın Yaprak, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1996.
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onu hayal kırıklığına uğrattı. Ancak Yücel Çakmaklı’nın yönettiği, 25 Mart-
13 Mayıs 1984 tarihleri arasında ekrana gelen sekiz bölümlük Küçük Ağa 
dizisi geniş kitleler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla seyredildi. Bu 
başarıdan cesaret alarak Osmancık’ı da Kuruluş adıyla on iki bölümlük bir 
dizi olarak çeken Yücel Çakmaklı, aynı başarıyı gösteremeyince Tarık Buğra 
yeni bir hayal kırıklığına uğradı. Tuncay Öztürk ve Okan Uysaler’in yönet-
tikleri Dönemeç dizisi ise büyük başarı kazandı (7-28 Ekim 1988). Yağmur 
Beklerken de Tunca Yönder tarafından dizi hâline getirildi (1992).

Tarık Buğra’nın Jale Baysal’la evliliği 1968 Mayıs’ında sona erdi. Esente-
pe’de edindikleri kooperatif evini boşandığı eşine bırakarak Asmalımes-
cit’te bir otele yerleşti; talebelik günleri âdeta yeniden başlamıştı. Daha 
sonra, Kadıköy’e taşınarak Bakla Sokağı’nda küçük, rutubetli bir kira evine 
taşındı ve annesi Nâzike Hanım’ı bu evde kaybetti (1969). 1975 yılında 
aynı sokakta başka bir eve taşındı. Dokuz uzun yıl süren bir yalnızlıktan 
sonra hayatını bir başka hikâyeciyle, Hatice Bilen’le birleştiren (8 Eylül 
1977) Tarık Buğra, yazarlık hayatının en verimli yıllarını bu buz damından 
farksız evde yaşadı. Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Dünyanın En Pis So-
kağı ve Osmancık romanlarını, televizyon dizisi hâline getirilen romanları-
nın senaryoları ile Diyanet Vakfı’nın sipariş ettiği Sahibini Arayan Madalya 
ve Kültür Bakanlığı’nın ısmarladığı Atatürk Zafer Gaye Değildir senaryola-
rını, TRT’ye Korkma Sönmez’i, ayrıca Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın Yunus 
Emre Yılı dolayısıyla istediği Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri oyununu bu 
evde yazdı. Bunlara Genelkurmay için yazdığı Kurtuluş Savaşı konulu Işık 
ve Ses Gösterisi’nin metni, Sakıp Sabancı’nın hayatını anlattığı Patron piye-
si, yarım bıraktığı Mimar Sinan senaryosu ile Mehmet Akif ’in hayatını ele 
aldığı roman, ayrıca 1984 yazında eşiyle birlikte gittiği Ayvalık-Sarmısak-
lı’da bir ay gibi kısa bir sürede yazdığı Güneş ve Aslan piyesi ilave edilebilir. 

Tarık Buğra’nın kabul ettiği son sipariş, alacağı paranın S. Sitesi’ndeki ko-
operatif evine taşınma masrafını karşılayacağını düşündüğü için Orhan 
Gazi senaryosu oldu. Ancak çalışmaya başladığı hâlde hiç istemediği bir 
yönetmenin adı ortaya atılınca vazgeçti. Çok sayıda ödüle layık görülen ve 
1991’de Devlet Sanatçısı seçilen Tarık Buğra’yı en fazla duygulandıran ödül, 
1 Ocak 1993’te Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Ankara’da Millî Kütüp-
hane salonunda yapılan “Tarık Buğra ile 75 Yıl” konulu toplantı oldu.97

9 Tarık Buğra’nın tespit edebildiğimiz ödülleri tarih sırasıyla şunlardır: 1970 İbiş’in Rü-
yası / TRT Roman Ödülü; 1976 Firavun İmanı / Türkiye Millî Kültür Vakfı Edebiyat 
Ödülü; 1981 Yalnızlar / Türkiye Millî Kültür Vakfı (TMKV) Edebiyat Ödülü; Düz-
yazı/ Kültür Bakanlığı Başarı Ödülü; 1983 Osmancık /TMKV Edebiyat Ödülü; 1984 
Küçük Ağa / TMKV Televizyon Ödülü; Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Televizyon 
Ödülü; Boğaziçi Başarı Ödülü; 1988 Türk Basın Birliği Hakkı Tarık Us Başarı ve Basın 
Ödülü; Kuruluş / Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başarı Ödülü; Kuruluş / TMKV 
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1993 sonlarında, bütün yorgunlukları atmak ümidiyle gittikleri Akçay’da 
yatağa düşen Tarık Buğra, kanser teşhisiyle yatırıldığı Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde ağır bir ameliyat geçirdi. Bu ameliyattan sonra dört ay daha 
yaşayan büyük yazar, 28 Kasım 1993’te çıkan Yapılacak Son Şey başlıklı son 
yazısında 4 Ekim 1987’den beri Pazar Sohbeti yazdığı Türkiye gazetesine 
ve Babıali’ye veda etti. Çinli bilge Meng Hisian’ın, “Bir insan yaşlandıktan 
ve kendine düşenleri yaptıktan sonra yapacağı bir şey daha kalıyor ki, o da 
huzur içinde ölümle dostluk kurmaktır.” sözünü hatırlatarak başladığı yazı-
sında, emekli olduktan sonra da geçinebilmek için sürekli çalışmak zorunda 
kaldığını, bu yüzden ölümle dostluk kurmaya bir türlü fırsat bulamadığını 
belirterek şunları yazdı:

Benim başaramadığım şey, ölümle değil, Tarık Buğra ile dostluk 
kurmakmış; anladım. Ve yapacağım son işin bu olduğuna hükmettim; 
çünkü bu dostluğu gerçekleştiremezsem huzura kavuşamayacağıma, 
bu yüzden ölümle dostluğumun da tamamlanamayacağına inandım. 
Önümüzde çok az zaman kaldı; hiç değilse bu süreciği sadece ona 
ayırayım. Yani Allahaısmarladık Bâbıâli!

Hastalığı 25 Şubat 1994’te ağırlaşan Tarık Buğra, tekrar kaldırıldığı Çapa 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, 26 Şubat 1994 günü saat 04.50 sularında ha-
yata gözlerini yumdu. Kesif bir sisle başlayan 28 Şubat 1994, onun Fatih 
Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra, Karacaahmet Mezarlığı’nda, 
annesi Nâzike Hanım’ın yanı başında toprağa verildiği gündür.

Televizyon Ödülü; 1989 Yağmur Beklerken / Türkiye İş Bankası Büyük Ödül; 1992 Si-
nema Tiyatro Müzik Radyo ve Televizyon Sanatçıları Derneği Özel Ödülü; Türkiye 
Yazarlar Birliği Üstün Hizmet Ödülü; 1993 TMKV Türk Millî Kültürüne Hizmet Şeref 
Armağanı. Tarık Buğra, ayrıca Hür Macarlar Derneği tarafından da Ayakta Durmak İs-
tiyorum adlı oyunu dolayısıyla şeref madalyasıyla ödüllendirilmiştir.



YAZAR VE EŞ OLARAK TARIK BUĞRA
En iyi arkadaşının öldüğünü bildiği hâlde, onunla dostluğunu 
sürdürmenin üstün yanı, ona karşı olan duyguların hiçbir zaman 
gücünü yitirmemiş olmasıdır.1

HATİCE BİLEN BUĞRA

Söze hislerimi en iyi anlattığına inandığım bir alıntıyla başlayınca uyan-
dırdığı beklentiyi karşılamak gerekir; bu yüzden artık aramızda olmasa da 
hayatta olduğum sürece, hafızamda canlı kalmaya devam edecek bir insanı, 
Tarık Buğra’yı nasıl anlatabilirim diye çok düşündüm, ama tanıdığınız biri 
hakkında konuşmak zor iş, hele söz konusu kişi, hem bir yazar hem de eşi-
nizse büsbütün zor.

Birlikte yaşanmış zamanları akıl, duygu, hatıra ve söz yardımıyla anlatmaya 
çalışacaksınız; ama geçmiş, kesin ve değiştirilemez olduğu kadar ulaşılmaz 
da değil midir? Hâl böyle olunca da söze nereden başlayacaksınız? Önceliği 
yazara mı, eşe mi vereceksiniz? Üstelik eş olmanın bağlayıcı bir yanı var. 
Bu bağ aklınızı ve duygularınızı karıştırıp sizi ne söyleyeceğini bilemez hâle 
getirmişken bunu nasıl başaracaksınız? Oysa yaşamını, düşüncesini ve ka-
lemini doğruya adamış bir yazar; karşısındakini mutlu etmek için kendisini 
her zaman silmeye hazır bir eş olan Tarık Buğra, bu iki kimliği birbirinden 
ayırmasını da taşımasını da iyi bilir; ikisinin üzerine de titrerdi. 

O, dinleyicisine alabileceğine inandığı kadarını verir, layık bulmadıkların-
dan da hem sözünü hem de kendisini esirgerdi. İlk bakışta gurur gibi görü-
nen bu saf içgüdü, aslında kişiliğini ve eserini korumak için giydiği zırhtan 
başka bir şey değildi. Bu tutumunu burnu büyüklük sananlar, Yarın Diye Bir 
Şey Yoktur’a yazdığı ön sözdeki; “Bu hikâyelerde bulamayacağınız, kimse-
nin bulamayacağı şey kindir, hınçtır; insanın yerilişi, horlanışıdır.”2 cümle-
sinden haberdar olmayanlar ya da bu sözlerin anlamını kavrayamayanlardır.

1 Julien Barnes, Flaubert’in Papağanı, çev. Şavkar Altınel, Can Yayınları, İstanbul, 1989, s.22.
2 Tarık Buğra, Yarın Diye Birşey Yoktur, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1991, s.5.
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Gerçekte Tarık Buğra, son derece alçakgönüllü, merhametli, içinde haki-
kate ve manevi anlamda güzele sevgi besleyen bir insandı. “Her ânımızda 
daha önceki milyonlarca kırıntının ürünüyüz.” diyen Buğra’nın insan ve 
edebiyatçı kişiliğini yapan asıl şey mizacıdır. “Allah’ın bastığı damga” olarak 
tanımladığı bu mizacı, içine doğduğu ev, bu evi sımsıcak bir sevgi, saygı ve 
derin bir bağlılık halesiyle kuşatan anne ve babasının yaşayışı, hayat görüşü, 
içinde yetiştiği çevre, buna bağlı olarak yığınla yaşantı parçası, rastlantı ve 
olay beslemiş ve kişiliği genlerine işleyen o sevgiden neşet etmiştir. O da 26 
Şubat 1994’teki ölümüne kadar içinde taşıdığı bu sevgiyi, usul ve derinden 
akan bir ırmak gibi, hikâye ve roman kahramanlarına, onlardan da okurları-
nın yüreğine akıtmıştır.

Eserlerinde hayatın bütün anlarını, bekleyiş ve yalnızlık zamanlarını, tasa 
ve sevinçlerin titreşimlerini buluşumuz; yazdıklarını her okuyuşumuzda 
içimizin sevgiyle, ıstırapla, avunmayışla, mutlu olma ya da olamama hâliyle, 
isyan, telaş ve arzuyla doluşu bundandır. Onun dünyasından kendi dünya-
mıza döndüğümüz zaman içimizde yumuşacık, sarıcı ve hüzne benzer dost 
bir duygunun kalışı, bize de geçen, o yoğun sevgi yüzündendir. 

Sevgi yalın bir duygu değildir ve insan ‘sevdim’ demekle sevmiş olmaz. 
Sevgi anlayış ister, benimsemek ister, hoşgörürlük ister, feragat ve 
fedakârlık ister; sevgi sevilenin yükünü taşıyacak güç ister, yürek ister.(…) 
Sevgi ‘insan’ı bize uygun ve keyfimize göre kalıba dökmek hırsı değildir. 
(…) Sevgi insanı kötülüklerinden, yanılmalarından, geriliklerinden 
kurtarmak iddiasıyla savaş açmak değil, yardımcı olmak çabası ve 
iradesidir. Karşıda mevzilenmek değil, yanında olmaktır.3 

Edebiyat eserindeki sevgiyi ise şöyle açıklıyor: 

İçinde burum buram sevgiler tütmeyen bir romanı başarılı sayamıyorum 
ben. Ama sevgi bir bakış açısı değildir; olmamalıdır da; çünkü bu, nefreti 
ve aşağılamayı peşin peşin bir bakış açısı yapmak kadar sanat ve edebiyata 
ters düşer, başarıyı baltalar; insanın ve toplumun, sınıfların, zümrelerin 
çeşitliliğini, çok yönlülüğünü, zenginliğini, bütünlüğünü kaybettirir, 
ürünü şematikleştirir, sanat eserinden başka bir şey yapar.4

Duygularında bütün zevk inceliklerini taşıyan bu zarif insan, kişisel haya-
tında da sevgilerin ve inceliklerin adamıydı. Mesela bir konuşma esnasında 
sözünü ettiğim bir kitabı ertesi gün bana getirir, seyretmeyi düşündüğüm 
bir filmin ya da oyunun biletini uzatır, laf arasında şöyle bir dokunup da 
sonra aklımdan çıkan pek çok şeyi unutmaz, mutlaka gerçekleştirirdi, ama 

3 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013, s.147.
4 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 247.
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karşısındakinden de her durumda ve her anda düşünüldüğünü hissettiren 
aynı inceliği beklerdi. 

Çünkü o, “Havuçlu Pilav Meselesi”ndeki5 yağmurlu bir pazar gününde, 
oyalanmak için karıştırdığı radyonun parazitleri arasından çıkıveren keman 
sesinin yarattığı büyülü anı paylaşmak için eşine seslenen adamın ta ken-
disiydi. Tıpkı, mutfakta pilav pişirmekle uğraşan eşinin “Ne var” cevabına 
“İçinden, ‘Ne var?’ diye niçin soruyordu sanki? Ben onu güzel ve tatlı şeyle-
ri paylaşmaktan başka ne için çağırırdım.” diyen adam gibi beklediği karşılı-
ğı görmezse, gücenir küserdi.

İnsana ve tabiata bakarken sevgisi, yeşil-ela gözlerinden âdeta taşardı; öyle 
anlarda onun yüzüne bakma şansını yakalamışsanız o yoğun sevginin sa-
dece bakışlarından değil, parmak uçlarından da aktığını hissederdiniz. Bu 
yüzden eserlerinde bize kendisini duyuran bir içtenlik, bu ülke insanının 
bütün sevgilerini, zenginliklerini, erdemlerini sevdiren bir tat vardır.

Doğuştan olağanüstü bir coşkunluk ve çekicilik, bir kendine bağlama ye-
teneği olan Buğra’nın tahammül edemediği ve çok öfkelendiği tek şey ap-
tallıklardı. Öyle durumlardaki öfkesi yapılan aptallığın derecesiyle doğru 
orantılıydı. 

Çalışma masasının başında bırakıp halledilmesi gereken bazı işler için dışa-
rı çıktığım bir gün, geri döndüğüm zaman apartmanın sokak kapısı önünde 
çantamı karıştırdım, ama anahtarı bulamadım. Neyse ki, dış kapı aralıktı, 
içeri girdim. “Allah’ım ne olur Buğra evde olsun.” diye dua ede ede mer-
divenleri tırmandım, çünkü evde değilse akşama kadar kapıda kalacaktım 
(Yıl 1977, cep telefonları henüz yok). Neyse ki dört katlı apartmanın daha 
ikinci kat sahanlığına ulaşmadan yazı makinesinin sesini işittim. Kalan ba-
samakları hızla tırmanıp zile bastım. Çok geçmeden Buğra, her zaman yap-
tığı gibi, kucaklamak istercesine ardına kadar açtığı kapının ağzından bana 
gülümsedi. Selam bile vermeden, bütün saflığımla “İyi ki evdesin.” dedim: 
“Yoksa sokakta kalacaktım, anahtarımı almayı unutmuşum.” Yüz ifade-
si anında değişti. Sert bir sesle “Sen artık öğrenci değilsin.” dedi: “Aklını 
başına topla!” Sonra da dönüp odasına gitti. Birkaç saniye içeri mi girsem, 
geri mi dönsem, bilemeden eşikte kalakaldım, sonra da hızla yanına gidip, 
“Aptallık bende.” dedim: “Söylemeseydim, sen nereden bilecektin anahta-
rı almadığımı?” Hatamı kabullenmeyip itiraz edişime büsbütün öfkelendi: 
“Bütün ilişkilerde dürüstlük ilk şarttır.” dedi.

Dışardan bakınca “çok öfkeli” sanılması, belki de, her durumda aklı dev-
reden çıkarmayışındandır. Eğer doğruluktan daha az hoşlanıp hak konu-

5 Tarık Buğra, Yarın Diye Birşey Yoktur, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1991, s. 14-21.
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sunda daha az titizlik gösterse, zaafa karşı daha az merhamet ya da huşunet 
duysaydı kimseyi rahatsız etmeyeceğini biliyordu. 

İnsana, sevdiğime ve -genel olarak- herkese önem veriyorum. 
Önemsemeden, ciddiye almadan yapamıyorum. Öfkemin kaynağı bu. Ve 
bu deli iyi niyet -hatta iyilik-  anlaşılmayacak elbette, anlaşılmaması ve bir 
mizaç unsuru olarak kalması gerek.

Mizaç diyebildiğim için… beni ben yaptığı için, onu ne enayilik 
sayabiliyor ne de düzeltmeye çabalıyorum. Kalsın öyle.

Ama öfkem beni çirkinleştirmemeli, hele hele katiyen küçültmemeli. Bu 
endişeyi bütün duygular için taşırım; sevgi, dostluk, taraftarlık ve bunların 
zıtları için, hepsi için.

Çünkü -Tanrı’nın bana en büyük lütfu- en güzel, en büyültücü duygu ve 
düşüncelerde çirkinleşen, küçülen yazar ve çizerler olabileceğini daha okul 
sıralarında iken gördüm.6

Daha on yedi yaşındayken kabiliyetinin sırrını keşfeden Tarık Buğra, yok-
luklara, anlayışsızlıklara, sevgisizliklere göğüs germiş; hayatını yeni yet-
meliğinde kurduğu rüyayı - eserini- gerçekleştirmeye adamıştır. Auguste 
Barbier’nin Michelangelo için söylediği, “Sanat bütün aşkıydı, bütün haya-
tını aldı.” sözünü başka türlü yaşamayı bilmeyen Buğra için de söylemek 
mümkündür.

“Sanatta her şey kişiliğe, üslûp denilen dünya görüşünün ve düşünce tarzı-
nın, bu arada, elbette, anlatımın benzemezliğine ve benzetilemezliğine bağ-
lıdır, buna göre de değerlendirilir.”7 diyen Tarık Buğra, buna inandığı için 
daha önceden çiğnenmiş bir yolda yürümenin kolay olduğunu bildiği hâl-
de, zor olanı seçip geçit vermez bir yerde kendisine yeni bir yol açabilmiştir. 
Hikâyeleri, romanları ve piyesleri kendi açtığı bu yolun köşe taşlarıdır. 

Çalışırken, konunun hakkını vermek gayretiyle, kurduğu dünyanın içinde 
kaybolup giderdi. O uzun ve yorucu kayboluş saatlerinin sonunda sokağa 
çıkmışsa, eve dönerken bana mutlaka çiçek getirirdi. Bu onun, kendisine te-
miz, rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan eşine teşekkürüydü. Çün-
kü o, kendisini ancak işinden istediği verimi alabildiği zamanlarda sevgiye 
ve sevilmeye lâyık bulurdu. 

Eserini ta yüreğimizde duymamızı ve onu kendi içimizde yeniden yaşa-
mamızı sağlayan; belki de maddi manevi bütün olumsuzluklara rağmen 
çalışma azmini yitirmemesi ve yazarken, bütün varlığını yarattığı esere yan-

6 Tarık Buğra’nın notlarından.
7 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013, s. 170.
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sıtmaktan kaçınmadan, ifade ettiği duyguların olgun, derin ve muhtevalı 
oluşudur.  

Yazmak daha doğrusu yazar olmak isteyen gençlere öğüt niteliğindeki “Her 
yazara Bir Yasa” sına madde olarak girmeyen satırlarda şöyle bir cümle var: 

Yalnızlık. Zor kelimedir bu. İnsanlardan kaçış değildir yalnızlık. Önce 
insanın kendisinden arınışıdır o: Sempatilerden, antipatilerden, peşin 
hükümlerden, art niyetlerden, hesaplardan, partizanlıklardan arınıştır. 
Ve kendisi kelime anlamından da zordur, çilelidir, kaybettirir, düşman 
kazandırır.. hem de en çok kazandıracaklarınızın arasından bile.8 

“Hakkımda verilmiş bunca hükümden bir tekini, rahmetli Tahir Alan-
gu’nun, ‘Hakiki manada edebiyatımızın yalnız adamı Sait değil, Tarık 
Buğra’dır’ deyişini sevmiş, benimsemişimdir.” diyen Buğra’nın, “Katlanabi-
leceğim arkadaşlık zeki bir insanınkidir.” 9 diyen Dr. Rıza Candaş gibi, ko-
nuştukları çok olsa da, gerçekte arkadaşı çok azdı. Bu seçilmiş yalnızlığın 
içinde, o, çalışmanın huzur verici tenhalığında hayale ve eserin muhtaç ol-
duğu özveri ve emeğe elverişli mütevazı bir hayat yaşadı.

Muhasebesi yapılmış bu istiğnayı şu cümlelerle hükme bağladığını 
görüyoruz:

İsteyen dudak büksün; çok şey başardım, en kötü şartlarda başardım; 
istediğim çok şeye ulaştım.

Para?

Şöhret?

İstemedim ki bunları.

Ben bu arada –sadece- küçük adamların gururu ile başa çıkamadım. En 
yakınlarımda, sevdiklerimde - o bir yana-  beni sevenlerde bile.

Sonra sonra, yani bunca hikâyeden sonra kesin olarak anladım ki, o gurur 
idraksizlikten, kavrayamayıştan başka bir şey değildir. Ham psikolojinin, 
hasetlerin, muhasebesi yapılmamış hırsların ve kuruntuların önlenemez 
sonucudur.10

Yaradılışından kaynaklanan bir çalışma güdüsüyle her zaman yazacak bir 
şeyler bulan Buğra, eline aldığı işi, içinde onu en iyi şekilde yapacağına dair 
şaşmaz bir inatla uğraşarak başarmaya çalışırdı. 

Düşündüğünü söylemek ve inandığını yazmak uğruna seçtiği yolda tek ba-

8 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 215.
9 Tarık Buğra, Yalnızlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994, s. 13. 
10 Tarık Buğra’nın notlarından.
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şına yürürken, gerçeğe biçim vermekten başka bir amacı yoktu. Bu yüzden, 
doğru bildiği yolda kendini mahrum bıraktıklarının bedelini her geçen gün 
artan bir çabayla ödemek zorunda kaldı. Sanatçının herkese benzemeye 
zorlandığı bir ortamda, inandığını ve kendi seçtiğini özgürce yazmaya de-
vam etti. 

Arada bir düşünürüm; çok mu enayiyim ben diye: Öyle ya, sırasına göre 
bu, sırasına göre o kesimin sırtını sıvazla, yanılgılarında, haksızlıklarında 
arka çık ve sen de alkışlan; çıkar değilse bile, sempatiler kazan, okuyucu 
kazan, madem yazarsın.

Ama düşünce bir motordur, çalıştırdın mı durmaz. Benimki de öyle: 
Düşünmeye devam eder ve bu kesim yanılır, ama herkes değil, derim. Ben 
yanılmıyorsam, doğru düşünen ben isem, bu kesim yuhalar, ama doğru 
diyenler de çıkar. O zaman da, ‘Yok yahu, ben o kadar enayi değilim’ 
derim. Ve inanırım ki, bütün mesele haklı olmak çabası, herkes gibi 
yanılmayı göze almak, o hak ve özgürlüğü kullanabilmektir.11

Bir şey yaparsınız; ortaya bir eser korsunuz, böylece eleştirilere davetiye 
çıkarmış olursunuz. Bu ilişkiye daima şu açıdan bakıldı ve eser sınava 
çıkıyor sanıldı. Oysa bir ikinci açı daha vardır ve -ülke sanatı için- bu daha 
önemlidir, ben hep bunu savundum ve ‘En sağlam hükmü hüküm verenler 
alır’ dedim; yani sınava çıkanın eleştiri olduğunu söyledim.

Eser ya başarılıdır, ya değildir. Doğru hüküm için mesele yok; ama 
başarılıya başarısız, başarısıza başarılı hükmü veren eleştiri, gün içinde 
-belki- bir şeyler kazandırabilir veya kaybettirebilir, ama kesin kayıp -kötü 
not- sadece onun olur; üstelik onursuzluk da sadece onun olur.12

“Eserim, benim insanlara teklif ettiğim, okuyucularımı davet ettiğim dün-
yadır.” diyen Buğra’nın dünyası hiçbir şeyin kaybolmadığı, unutulmadığı, 
geçip gittikçe biriken, tortulaşan bir dünyadır. O, topladığı malzemeye ruh 
ve şekil vermesini bilen, onu hükmü altına alarak kendi dünyasını kurabilen 
bir yazardır. Bu yüzden uzun ve kesintisiz bir tecrübenin ürünü olan eseri, 
bereketli ve tatmin edicidir. 

Sezgileri ve öngörüsü kuvvetli bu güzel insanı, hiç kimse, yavan söz söyle-
mekle itham edemez; çünkü o, ömrünü yığınla şeyi bir yapmak ve küçücük 
parçalardan bir dünya yaratmak uğrunda tüketmiştir. Bu nedenle yazdıkları 
bizi etkiler, bizi kendi dar çerçevemizden ve çevremizden çekip alır, kendi 
dünyasına götürür, değiştirir. 

“İnsanın hürlüğüne, tekliğine, güzelliğine, insanın kalıba dökülemeyeceği-
ne inanıyorum; insanın iyi taraflarını, güzel ve yapıcı taraflarını benimsiyo-

11 Tarık Buğra’nın notlarından.    
12 Tarık Buğra’nın notlarından.
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rum: Çabam, insana büyüklüğünü anlatma çabasıdır,”13 diyen Buğra; kötü-
leri, kötülükleri görür, gösterir ama sevgiyi, iyiyi, iyiliği, yararlıyı ve yararlı 
oluş erdemlerini sanatının ana temi sayar. 

“Bir insan için en önemli ve en yararlı diyalog kendi kafasıyla kuracağı diya-
logdur; yani yola çıkarken heveslerini, özentilerini bir yana bırakarak, ger-
çek isteklerini, asıl önemlisi, yeteneklerini anlama çabasıdır, kendini sorgu-
lamasıdır,”14 diyen Buğra’nın tek kaygısı ele aldığı konuya sınır tanımayan 
bir özgürlük içinde eğilmek ve zorunlu olanı seçip eksiksiz bir sentezde 
birleştirmektir. 

Yapabileceğini iyi yapma ve mümkün olduğunca yalın olma titizliği saye-
sinde anlık şeylerin, farkında olmadan geçip gittiğimiz şeylerin, onun kale-
miyle canlı belgelere dönüştüğüne tanıklık ederiz. 

“Taraftarlık” psikozuna sıcak bakmayan Tarık Buğra, 1969 yılında, kendi-
sine, gazetesinde yazmasını teklif eden kişiyle görüşmek üzere gittiği An-
kara’dan hem patronun hem de başyazarının “taraf ” oluşları yüzünden şu 
cümlelerle geri döner: 

Bana ne kadar uzak.. ters. Haksızlıkların, hakların, zararların, kötülüğün 
üzerinde dururum. Acırım, tartarım, hesap sorarım.. ama saplanıp 
kalmak? Taraftarlık? Yok bu bende işte. İstemiyorum. Onlar da bunu 
anlamıyorlar.” 15

“Başarılı bir eser ne sizdendir, ne de size karşıdır. O kendiliğinden 
bir değerdir, bu toplumundur. Ne onunla, ne de onunla ilgim var; 
mümkün olduğu kadar dürüst olmaya çalışan, herhangi bir peşin hükme 
bağlanmamaya gayret eden ve sloganları kesinlikle küçümseyen bir 
yazarım. Topluma yararlı sanat, ancak kendi ilkeleri, kendi kuralları ve 
kendi gerekleri içinde oluşan, hür ve bağımsız kafanın eseri olan, böylece 
de hür ve bağımsız kafaları geliştiren, besleyen, oluşturan sanattır.” 16

“Sanatta tek birim, tek çıkış noktası insandır, insanın mutluluğu, hürlüğü 
ve problemleridir; onun toplumla ve öteki insanlarla, tabiatla çelişkileri, 
çatışmalarıdır. İnsan kendi çerçevesinde ve bu planda, sırf insan olduğu 
için, hür olduğu için değerlidir, yapıcı ve yaratıcıdır. Üstün bir toplum 
da ancak öyle insanların ortaya çıkardığı, kaderi öyle insanların elinde 
bulunan bir toplumdur. Sanat bu amaca yöneldiği zaman yalnız başarı 

13 İbrahim Minnetoğlu, Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar?, Minnetoğlu Yayınları, İs-
tanbul, 1974, s. 111.

14  Tarık Buğra’nın notlarından.
15 Tarık Buğra’nın notlarından.
16 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2013, s. 294.
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kazanmakla kalmaz, ancak o zaman etkili de olabilir. Sanatın çürütücü 
değil yapıcı, tutucu değil geliştirici olabilmesi buna bağlıdır.17  

Bunun toplumdan kopmak, toplum meselelerine sırt çevirmek anlamı-
na gelmediğini söyleyen Buğra’ya göre bu anlayışın gerçek anlamı, sanatı 
kendi kural ve nitelikleri, özellikle de varoluş sebebi çerçevesinde bağımsız 
tutabilme bilincidir.

Eski bir gerçektir; hayatı ve insanı edebiyat yapar, şekillendirir. Geçmişin 
bütün ruhu kitaplardadır. Geçmişin maddi özü, bir rüya gibi, yitip 
gittiğinde, ruhu, yâni sesi kitapların sayfaları arasından daima işitilmeye 
devam eder. Bu gerçeği kavrayanlar kültürünü, medeniyetini, kısacası, 
kişiliğini ve benliğini koruyabilen milletlerdir.18

“Kitabın mutluluğu okuyucusunu bulunca başlar. Yazarınki ise çok daha 
ötelerdedir: Seçtiğini arar o. Tıpkı uzayda, sınırsız boşlukta,”19 diyen Tarık 
Buğra, okuyucusu seçen yazarlardandır. Onun için, okuyucusunun sayısın-
dan çok niteliği önemlidir. Yazdıklarından zevk almasını bilenler, onun ken-
dilerine bambaşka bir şey verdiğini sezenlerdir. Eserin kendini derhâl ele 
vermesini isteyen sabırsız kimseler ondan hiçbir tat alamaz; çünkü insanın 
kendi düşüncesinden çok farklı olan düşünceyi anlaması çaba ister, sabır 
ister, beyin gücü ister. Tarık Buğra, bu emeği hak eden yazarlardandır.

“İnsanlar gördüm, acı çeken, mutlu olmak için didinen; İspanya’da değil, 
şato değil, bulundukları şehrin kıyıcığında tenceresi kaynayan, bacası tüten 
minicik bir barınak için hayaller kuran insanlar gördüm. Ve aynı insanın na-
sıl hem ezici, hem de ezilmiş olabileceğini gördüm. İnsana peşin hükümle 
veya belli bir açıdan bakılamayacağını anladım. İnsanın bu çeşitliliği ve de-
ğişkenliğidir bana yazdırtan.”20 diyen Tarık Buğra’ya göre, trajediyi insanlar 
yaşar ve çeker, haklar ve değerler değil; insandır hakkı yenilen, değerinin 
karşılığı verilmeyen: Hak ve değer önünde sonunda kurtulur. 

Düşman Kazanmak Sanatı’nın yazarı olarak, yani dostluğun ve sevginin 
hasını, küçültmeyenini, onurlandıranını arayan birisi olarak yakasını üçkâ-
ğıtçılara, şarlatanlara ve demagoglara kaptırmış toplumumdan, sağırlardan, 
kulaklarını tıkamışlardan, gözlerini başarılıdan çevirenlerden bir şey bek-
lediğim yok. Ve herkese kendi utancı yeter, kimseyi utandırmaya hevesim 
yok,” 21 diyen Buğra’ya göre; “Beğenilmek vız gelmelidir insana. Varsa bir 

17 İbrahim Minnetoğlu, Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar?, Minnetoğlu Yayınları, İs-
tanbul, 1974. s. 110.

18  Tarık Buğra’nın notlarından. 
19 Tarık Buğra’nın notlarından.
20 Tarık Buğra’nın notlarından.
21 Tarık Buğra’nın notlarından.
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şeyin, anlamayan, takdir etmeyen derdine yansın: Bir kıymeti anlamayan o 
kıymetin ağırlığınca kaybetmiş demektir. İnkâra veya omuz silkmeye yelte-
nene gelince, onun küçülüşü kayıptan da acıdır.” 22

Ekim 1991’de Devlet Sanatçısı seçilmesi üzerine düşüncesini soran gazete-
ciye şöyle der: 

Bir yazarın kartvizitinde eserlerinden başka bir şeye pek yer yoktur. Böyle 
değerlendirmeler onu sevindirir, fakat eserlerinin üstüne çıkartamaz. 23 

“Bir iş adamı, politikacı yapmak istediğini yapmış olarak, hiç değilse öyle 
sanarak göçebilir bu dünyadan; fakat yapmak istediklerini yapmış olarak 
veya yaptım diyerek giden bir tek sanatçının yaşadığını ve yaşayabileceğini 
sanmıyorum. EN ÖNEMLİ ESERİMİZ DAİMA YAZACAĞIMIZDIR.” 
diyen Buğra’nın yazmaya başlayıp da tamamlayamadığı Güneş Rengi Bir 
Yığın Yaprak adlı otobiyografik romanı için aldığı notlardan birinde şunlar 
yazılı:

Arada bir çöplüğümü karıştırırım: Bunlar sigara paketlerinin arkalarıdır, 
kâğıt peçeteler, kâğıt parçaları ve unutulmuş yılların takvimleri, 
bloknotlarıdır.

Onlara, kim bilir, hangi esintiler, hangi yorumlarla, artık bilemeyeceğim, 
birtakım cümleler yazmışımdır. Bazılarının altına, parantez içi 
eklemişimdir de: ‘Hikâye yap’ veya ‘İbiş için bir replik olabilir’ veya ‘Al 
sana bir piyes’ diye. Hani nerde? Çoğunu değil, pek çoğunu yapmak 
istemiş, ama yapamamışımdır.

Düşlediğim büyük konulara gelince; mesela Osmanlının büyüsü, mesela 
1960- 80 arası gençliğimizin ve Türkiyemizin trajedisi, gene mesela, fakat 
başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı dönemindeki insanlarımız. Allah’a bin 
şükür, gerçekleştirebildiğim, var oluşuma eşit değerdeki istediklerim değil, 
amaçlarımdı.

FAKAT, evet onların da ‘FAKAT’ları var; arada bir düşünürüm: Ekmek 
kavgam, acaba, o kadar çetin olmasaydı, onları, yâni yazdıklarımı 
olduklarından daha iyi, mükemmele yakın yazamaz mıydım?

Ben artık geniş zamanlar isteyen projelere kapımı kapattım; heveslerimi 
-dizginlemedim- uyuttum. EKMEK KAVGAM hâlâ aynı çetinlikle 
sürüyor; gerçekçiyim ben: Üç beş kuruş getirecek senaryo veya gazete 
yazarlığının, bana heves ve proje hakkı ARTIK tanımadığını kabul 
etmişimdir. SON iki yıldır duam, GÜNEŞ RENGİ BİR YIĞIN YAPRAK 
içindir, bu romanı bitirmek içindir. Başlamıştım, tamamlayabilirdim. 

22 Tarık Buğra’nın notlarından.
23 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 140.
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Fakat -para açısından diyorum- cazip bir senaryo teklifi araya girdi. Şimdi 
onunla boğuşmaktayım. Buna bir de konferanslar, paneller…”

Çetin bir hayatım oldu; çünkü sağ, sol, şu grup, bu grup umursamadım; 
yazarlığın kesin bir kafa bağımsızlığı istediğine inandım. Fakat bu demek 
değildir ki, sımsıkı bağlandığım değerler yoktur. Tam aksine, bir değerler 
ve inançlar manzumesi sayesinde ayakta kaldım. Bunların başında da 
Türkiye sevgisi gelir, düşünceye saygı gelir. İnsanın ancak bu sevgi ile 
var olacağına, bu saygıdan kopunca küçülebileceğine, ancak o zaman 
horlanabileceğine inanıyorum. 

Yola şöhret ve para için çıkmadığımı söylersem yalan olur. Ama 
Türkiye’nin kebapçıları, lahmacuncuları, işkembecileri.. yâni çorbacıları, 
arabeskçileri ve iyi çalım atanları, yâni futbolcuları meşhur ve zengin 
edeceğini ve ettiğini, buna karşılık hakiki sanat ve edebiyat başarılarını, 
başlangıçta vehmettiğim gibi, pek de önemsemeyeceğini kısa zamanda 
anladım.. ve kırk beş yaşıma kadar başaramazsam yaşama hakkımdan 
vazgeçmeyi göze aldım.24

“Bir yazarın sürebileceği en iyi hayat, yazabileceği en iyi kitapları yazmasını 
sağlayacak olan hayattır.”25 sözünün hasreti içinde, Ekim 1993’te, kendisini 
altı ay sonra ölüme götürecek hastalığının son evresinde olduğunu bilme-
den girdiği ameliyattan çıkıp da eve dönünce yaptığı ilk iş, kendi kitaplarını 
okumak olmuştu. 

Bir gün yemeğini vermek üzere elimde tepsiyle yattığı odaya girdiğimde 
onu, kitaplarından birini okurken bulmuş ve “Eee.. ne diyorsun? Nasıl bir 
yazar şu Tarık Buğra?’ diye sormuştum. Cevaben, yukarıda alıntıladığım, 
“Ekmek kavgam, acaba, o kadar çetin olmasaydı, onları, yani yazdıklarımı 
olduklarından daha iyi, mükemmele yakın yazamaz mıydım?” şeklindeki 
sözlerini doğrularcasına, ama kesin bir inançla, “Hiç fena değil, hayatın za-
ruretleri engellemeseydi çok daha güzellerini yazabilirdi.” demişti. 

İbiş’in Rüyası’nda Hatice’ye Nahit için söylettiği,  “O, işe bir şey katmak is-
teyenlerdendi.” sözünün adamıdır. Hiç durmadan düşünüp yazarak ve ya-
şadığı çağın etkilerinin dışında kalarak kendi dünyasını oluşturmuştur. Sa-
natına onun kadar sadık kalmış bir yazar azdır; yola çıkarken ne ise bugün 
de odur. Eserini, yolundan hiç sapmayarak, inandığından vazgeçmeyerek, 
hiçbir zaman baş eğmeyerek yapmış; kişiliğini büyük bir incelik ve ustalıkla 
bu eserin içine gizlemiştir.

24 Tarık Buğra’nın yayınlanmamış notlarından. (Alıntıda büyük harfle yazılan kelimele-
ri- mesela FAKAT, mesela EKMEK KAVGAM vd. gibi - Tarık Buğra öyle yazdığı için 
aynen geçirdim.)

25 Julian Barnes, Flaubert’in Papağanı, s. 170. 
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Ölümünden birkaç gün önce, ellerimi tutup “kitaplarımı okursun” demişti 
bana; çünkü o, bir yazarı anmanın en iyi yolunun, onun yazdıklarını oku-
mak, üzerlerinde düşünmek ve onunla eseri aracılığıyla sohbet etmek ol-
duğunu biliyordu.

Tarık Buğra, yaşadığı hayatın çeşitli safhalarını pek çok kişiden daha dolu 
ve daha bilinçli yaşamış, yaşadığı zamanın tarihi ile kendi kişisel tarihini 
aynılaştırmış, eserlerini okumadan yaşadığımız çağı anlayamayacağımız ya-
zarlardandır. Onun bize verdiği şey, hayatın kendisidir. Her çağ, onu -bel-
ki- farklı anlayacak ve değerlendirecek, ama o her çağda kendi zamanının 
anlaşılmasına hizmet ederek önemini sürdürecektir. 





TARIK BUĞRA’NIN SANAT VE 
EDEBİYAT ANLAYIŞI

Ben, edebiyatın her şeyden önce insanı anlamak ve anlatmak 
çabası olduğuna inanırım, insanı anlamak da evvelâ kendini 
anlamaktan geçer…

Tarık Buğra

MEHMET TEKİN

Bir sanatçının, genel anlamda sanat ve özel anlamda sanatı üzerine dü-
şünmesi, açıklama ve yorum denemelerine teşebbüs etmesi romantizmle 
güncellik kazanmış bir konudur. Romantizmle birlikte, sanat eserinin yanı 
sıra eseri ortaya koyan sanatçı da merak edilmiş, hatta romantiklerin meşru-
laştırdığı bir yaklaşımla eserin değerinin sanatçının değerinden doğduğu iddia 
edilmiştir. Bu iddianın doğruluğunun tartışılacağı yer burası değildir doğal 
olarak. Ancak söz konusu iddia, sanat ve sanatçı adına yabana atılmayacak 
bir yeniliği de beraberinde getirmiştir: 

Bundan böyle sanatçı, eskiden olduğu gibi sanatın gerisinde değil, önün-
de ve hatta üstündedir; bu konumuyla da hayli ilgi çekicidir. Salt sanatıyla 
değil; felsefesiyle, yazarlık ve yazma serüveniyle, gündelik hayatıyla merak 
edilen biridir o. Bu konumda bulunan birinin, doğal olarak kendi yazarlık 
serüveni ve yazma süreciyle birlikte, sanat ve sanatçıyla ilgili düşünceleri 
merak edilecektir. Romantizm öncesine kıyasla farklı bir süreçtir bu. Deği-
şen sadece sanatçının konumu değildir kuşkusuz. Genel anlamda edebiyat 
ve sanat anlayışı, edebiyat piyasası, sanat ve edebiyatın işlevi (ticarileşmeyle 
birlikte güç odağı olması) günün kabulleri doğrultusunda değişmiştir. 

Bu süreçte okuyucu profili de dönüşüme uğrayacaktır doğal olarak.

Kitap alacak kadar imkân sahibi, eğitimli, dolayısıyla ilgili, meraklı bir okur 
tipi vardır karşımızda. Salt edindiği/okuduğu kitapla yetinmeyen, sanatçı-
nın kişisel yaşantısını, entelektüel serüvenini, sanat ve sanatçıya dönük dü-
şüncelerini öğrenmek isteyen biridir o. Hâl böyle olunca bazı sanatçılar; sa-
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nat, edebiyat, sanatçı, sanat eseri, sanat kuramları vs. gibi konular üzerinde 
konuşmayı, yerine getirilmesi gereken bir görev olarak algılarlar. Her şeye 
rağmen, sanat adına bir kazançtır bu. Çünkü sanatın, kendini eserle ispat 
etmesinin yanı sıra kendine özgü bir mantığı, bir estetik dokusu, sanatçının 
yorum ve görüşleriyle zenginleşen felsefi bir yanı, nihayet bütün bu nitelik-
leri içinde barındıran genel bir yapısı vardır. Sanat eserinin tüm öğelerini 
içinde barındıran bu yapı, hemen her sanatçının yön ve ruh verdiği “şahsi 
bir nizam”; estetik ise bu nizamı besleyen, yönlendiren felsefi ve kültürel 
temeldir. Sanatçıya düşen görev, bu nitelikleri bünyesinde barındıran sağ-
lıklı bir eser ortaya koymaktır. Ortaya konulan eser resim de olabilir; şiir 
de, roman da, hikâye de… Eserin ortaya konulması ayrı, eserin “ontolojik” 
yapısı ve “estetik” değerleri üzerine düşünmek ayrı bir konudur. Sanatçının 
asıl görevi sanatını icra etmek, ortaya eser koymaktır; ortaya konulan üze-
rinde düşünmek, konuşmak ayrı bir faslı oluştur. Bu yönde bir zorunluluğu 
yoktur sanatçının. Çünkü yapılanı/yazılanı açıklamak, bir zorunluluk değil 
tercih nedenidir ve farklı bir birikimi, farklı bir mantığı, farklı bir bakış açı-
sını gerektirir. Zorunluluk duygusuna kapılmadan söyleyecek olursak genel 
anlamda sanat, özel anlamda sanatı hakkında açıklama ve yorum denemele-
rine girişenlerin sayısı az değildir. Sorun, doğal olarak bir tercih sorunudur: 
Salt sanat eseri ortaya koymayı hedefleyenler olduğu gibi, ortaya koydu-
ğu sanat eseri üzerine görüşlerini, düşüncelerini, eleştirilerini sunanlar da 
vardır. Postmodern anlayışı benimseyen eleştirmen ve sanatçıların, “sanat-
çı-eser” yakınlığını apayrı bir mantıkla değerlendirerek kurmaca karakterli 
metnin, gerçek bir kişi olan yazarla hiçbir ilgisinin olmadığını iddia etme-
leri1 söz konusu gerçeği değiştirmemiştir ve değiştirmeyecektir de. Sanatçı, 
yaratırken çile çekip bedel ödediği eseri üzerine tabii ki konuşacaktır; ko-
nuşmalıdır da. Çünkü metni fetişleştirenlerin, hatta kutsayanların radika-
lizmine rağmen bu konuşma, doğal olarak getirisi abartılmamak koşuluyla, 
sanat ve edebiyat adına bir kazançtır olacaktır. 

Konuya bu açıdan baktığımızda Tarık Buğra’nın ikinci yolu benimsediği-
ni, fırsat ve imkân buldukça sanat -ve sanatı- üzerinde düşünmeyi; görüş, 
yorum ve eleştiriler getirmeyi ilke edindiğini görürüz. Aslında o, sanat ve 
edebiyat konusundaki görüşlerini, belirli bir disiplin doğrultusunda orta-
ya koymuş bir yazarımız değildir. Onun bu konudaki görüş ve yorumları, 
gerektiğinde (önsöz, deneme ve makale biçimiyle) ve sorulunca (söyleşi 
yöntemiyle) ortaya konulmuş açıklamalardan, değerlendirmelerden ibaret-
tir. “Oğlumuz” hikâyesinin yayınlanmasından itibaren çeşitli yayın organla-
rında yer alan tartışmalar, biyografik bilgiler, anketlere verilen cevaplar, ni-
hayet söyleşiler... Buğra’nın sanat ve edebiyat konusundaki görüşlerini bize 

1 R.M. Resenau, Postmodernizm ve Toplum Bilimleri, çev. Tuncay Birkan, Ark Yayınları, 
İstanbul, 1998,s.62.
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ulaştıran önemli kaynaklardır. Biz bu denememizde, söz konusu kaynaklar-
da yer alan görüş ve düşünceleri, tartışma ve eleştirileri çeşitli başlıklar al-
tında toplamaya, dolayısıyla Tarık Buğra’nın sanat ve edebiyat konusundaki 
düşünce ve görüşlerini belirlemeye çalışacağız. Bunu yaparken, onun sanat 
anlayışını, hayattan ve düşünce dünyasından ayrı, kendi başına bağımsız bir 
oluşummuş gibi düşünmediğimizi belirtmek isteriz. Hatta biraz iddialı gibi 
olsa da salt Tarık Buğra’nın değil, hemen hiçbir sanatçının “poetik” görüşle-
ri, hayatından ayrı düşünülmemelidir. Çünkü hayat her zaman asıldır.  

Genel çizgileriyle hayatına ve hayattan ayrı düşünemeyeceğimiz sanatçı 
kimliğine dikkat ettiğimizde, Tarık Buğra’nın, hayli erken yaşlardan itibaren 
sanatçı olmaya mecbur, hatta mahkûm bir insanın psikolojisini taşıdığını 
görürüz. Hatta bundan önemlisi Buğra, sorunu psikolojinin de ötesine taşı-
yarak sanatçı olmayı neredeyse bir kader, bir alınyazısıymış gibi algılar. Çev-
renin, toplumun ne dediğine, ne diyeceğine bakmadan o buna inanır, haya-
ta ve geleceğe dönük hemen bütün enerjisini, bu inancını gerçekleştirmek 
için harcamayı göze alır. Öyle ki yazar olma beklentisi, özellikle gençlikten 
orta yaşlara doğru evrilen vakitlerde âdeta bir “fikr-i sabit”e, kesinlikle vaz-
geçilmez ve vazgeçilmeyecek bir hedefe dönüşür. Bu hedef merceğinden 
bakıldığında, hayat yazmakla; yazmak da hayatla eşdeğer görülmüş, hatta 
bir adım atılarak yazmak, hayatın önüne konulmuştur. 

Evet, öyledir; çünkü Buğra yazmama, dolayısıyla yazar olmama gibi bir 
olumsuzluğun yaşanması hâlinde yolu, “intihar” menziline çevirmenin 
hesabını bile yapmıştır.2 Ama adına talih denilen güç, onu bu hesabın hep 
uzağında tutacaktır. Söz konusu hesabın uzağında kalmak, sabır ve çabayla 
mümkün olacaktır tabii: Bu yönde mutlu sona ulaşılmışsa, asıl neden, her 
şeye rağmen pes etmeyen, hayata iyimserlik penceresinden bakan mizaç ile 
işi tesadüfe bırakmak istemeyen bir insanın olağanüstü çabasıdır kuşkusuz. 
Buğra, yapı itibarıyla talihin cilvelerine kapalı duran (evet, talih veya şansın 
onun bahçesine döktüğü yıldızlar yok denecek kadar azdır, bu yüzden işi ta-
lihe, şansa bırakmak istemeyen), ancak kadere -kaderciliğe değil, ama kade-
rin etkisine- inanan biridir. Bu bağlamda onun, tekrarlamaktan hoşlandığı 
bir sözü vardır: “Kader olandır!..” Bu söz, onun mizaç ve felsefesinin âdeta 
anahtarı hükmündedir. Çünkü o, olmuş ve olacaklara genellikle bu sözün 
hikmet adesesinden bakmayı ilke edinmiş biridir. Ondaki iyimserliği, di-
renci, çalışma enerjisini besleyen biraz da bu sözün hikmetidir. Buğra, yazar 
olma menzilinde yaşadıklarının verdiği güvenle umudunu hep geleceğe ta-

2 “Yola bu inançla ve her türlü yokluğu ve zorlukların her çeşidini göze alarak çıkmıştım. 
Bir de kararım vardı: Yazarlığımı kabul ettirmek için kırk beş yaşıma kadar direnecek; 
ve bedenim yokluğa, zora dayanamayacak hâle geliyor, bir eyvallah çekip, “İşte geldik 
gidiyoruz, şen olasın Halep şehri” diye dünyamıza veda edecektim. (…) Kararım ka-
rardı.” Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul,1979, s.355.
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şımış, gerekli çaba ve sabrın gösterilmesi hâlinde istenilen hedefe ulaşılabi-
leceğine inanmıştır. Yani hadise, önce inanma, sonra çalışıp çabalama işidir 
ona göre. 

Doğal olarak bu işin bir başlangıcı ve anlatılmaya değer bir hikâyesi vardır: 
Baba Mehmet Nâzım Bey iflas edince, şartların zorlamasıyla memurluğa 
karar verir. Bu karar sonucunda aileye (Akşehir’den Siirt’e) yol görünmüş-
tür. Akşehir’in saygın ve sevilen avukatı Mehmet Nâzım Bey’in, ailenin ve 
“Akşehir’de bir krallık kurmuş gibi” saltanatlı vakitler yaşayan3 Süleyman 
Tarık’ın beklemediği, hatta -kendi mantığına göre- hak etmediği bir hâldir 
bu. Unvan ve itibar kaybı gibi bir şey… Öyle veya böyle, Akşehir’den Si-
irt’e göç kesindir: Tarık Buğra, hayatının ileriki evrelerinde bu zorunlu, bir 
o kadar talihsiz göç olayını kastederek “Beni yazar yapan asıl bu olaydır.” di-
yecektir. Çünkü göçü izleyen günlerde içe kapanma, dolayısıyla psikolojik 
dalgalanma süreci başlayacaktır onun için. Nihayet böyle bir süreçte şöyle 
der: “İçine kapanıveren bir insan, dünyayı da oraya taşımak ister... Ve anlat-
mak hırsına kapılır gibi geliyor bana.”4 

Cümlenin belkemiğini oluşturan “anlatma hırsı”, önemli bir tespit. Önemli; 
çünkü Buğra’da asıl olan budur ve o, yazmak ihtirasından çok anlatma hırsı 
olan biridir. “Yazar olmak” konusunda arada bir kötümser olmasına rağ-
men, anlatma konusunda iyimser ve ısrarlıdır. Çünkü dağarcıkta taşınanlar, 
anlatılmaya değer şeylerdir ve bir gün mutlaka anlatılacaktır (bu inancın en 
keskin örneği Küçük Ağa’dır kuşkusuz; Küçük Ağa’yı ölümsüz kılan biraz da 
bu hırstır). Onun nazarında anlatma hırsına sahip olmak, yazarlık beklen-
tisi içinde olmaktan daha önemlidir. Nihayetinde yazar, anlatacağı bir şeyi, 
bir meramı, bir muradı olan kişidir; bu meram ve murat olmadan nasıl yazar 
olunur, olunursa nasıl ayakta durulur? Buğra için zor bir hâldir bu. Öyleyse, 
yazar olmak gibi bir emelin peşinde koşanların insana ve insanlığa anlata-
cakları olmalıdır ve bunlar, önünde sonunda mutlaka anlatmalıdırlar… Bu, 
ünün ve unvanın ötesinde, âdeta bir zorunluluktur. Öyle olmalıdır ki Buğ-
ra, “Bir zorlama oldu bu… İçimdeki büyük heves sebebiyle yazmaya da, 
okumaya da büyük ilgi duyuyordum.” derken söz konusu hâle işaret eder.5 
İşin bu faslında yazar olmayı kafasına koyan Buğra’nın, bu hedefine ulaş-
mak için verdiği mücadele, her türlü takdirin üstündedir ve hacimli bir ro-
manın konusunu oluşturacak kadar ilginçtir.6 Söz konusu hırsla biçimlenen 
mücadele süreci, ona, bir yandan ünlü romanlarını yazdırırken bir yandan 

3 Tarık Buğra, Söyleşi (M. Karabay-M. Ergüzel ), Türk Edebiyatı, Mart 1993.
4 Tarık Buğra, Söyleşi (M. Karabay-M. Ergüzel ), Türk Edebiyatı, Mart 1993.
5  Tarık Buğra, Söyleşi (O. Belli ), Nokta, 19 – 25 Kasım 1982, sayı: 41. 
6  Nitekim Tarık Buğra, kendi hayatını anlatmayı tasarladığı ve Güneş Rengi Bir Yığın Yap-

rak adını verdiği romanını yazarken aramızdan ayrılacaktır. 
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da -aşağıda çeşitli başlıklar altında sunacağımız birikimle- sanatını sorgu-
lamasına, sanat ve edebiyat üzerine düşünmesine de zemin hazırlayacaktır 
kuşkusuz. 

Sanat ve İnsan

Tarık Buğra’nın sanat anlayışında vurgulanması gereken ilk ve önemli nok-
ta, insana biçilen konum ve değerdir. Aslında bu genel anlamda böyledir ve 
sanatın özünde, sanatın hedefinde insan vardır. Ancak sanatçıların insanı 
ele alışları, insana şu veya bu düzeyde ağırlık verişleri birbirinden farklıdır. 
Bu durum, salt bireysel bir tercih değildir kuşkusuz. Çağın değerleri, toplu-
mun talepleri, nihayet insana ve topluma dönük geleneksel ve güncel kabul-
ler, fikir ve edebiyat hareketleri, hatta modalar… sanatçılar üzerinde etkili 
olur. Bazıları, bahis konusu ettiğimiz değer ve kuralları hiçe sayıp marjinal 
olmayı düşünebilir. Nihayet bir kısmı, toplumsal çerçeveyi baskın kılarak 
insanı daha iyi anlattığını söyleyebilir (“toplumsal gerçekçiler” gibi). Ba-
zıları toplumsal gerçekleri geri plana çekip “bireyi” öne çıkarmakla insan 
gerçeğini daha özüne uygun, daha beşerî düzeyde anlattığını iddia edebilir 
(“avangart”lar gibi). Farklı bakışlar, görüşler arasında senteze gitmek iste-
yenler de olabilir; soyut, masalsı bakışı benimseyenler de… 

Bütün bunlar, işin özünü değiştirmeyecektir: Hangi yöntemi ve bakış açısı-
nı benimsersek benimseyelim, sanat insan etrafında anlamını bulur; sanatın 
kendine özgü dünyası, insan etrafında kurgulanır, kurulur. Zira bahse konu 
olan sanatsa, insan her zaman asıldır. İdeolojiler, bazı ahlaki ve felsefi yak-
laşımlar hatta modalar, insanı söz konusu konumundan uzaklaştırıp sanata, 
toplumsal yahut siyasal bir görünüm kazandırabilir. Bu kabil uygulamalar, 
öneriler, tercihler vardır ve hep var olacaktır. Çünkü sanat, kendine özgü 
kurallar ve ilkelere sahip olmanın yanı sıra aynı zamanda topluma dönük 
damarları olan, dolayısıyla toplumdaki gelişme ve dalgalanmaları ifade et-
meyi de reddetmeyen bir etkinlik alanıdır. Tarih boyunca hep böyle olmuş-
tur: Toplumsal değişim ve dönüşümlerin anlatılması, zaman zaman kabul 
görmüştür ama bu değişim ve dönüşümlerin anlatılması, sanatın insan mer-
kezli bir faaliyet olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamıştır. Bu açıdan Tarık 
Buğra’nın konumunu değerlendirecek olursak, ayrıntısı üzerinde ilerleyen 
satırlarda duracağımız şu yargıya varabiliriz: Buğra, sanat anlayışı itibarıyla 
“insan” ve “toplum” kavramlarını reddetmeden ama ağırlık ibresini, insan-
dan (bireyden) yana kullanan bir anlayışı benimsemektedir.    

Diyebiliriz ki onun kaleme aldığı hikâye ve romanlar insan merkezlidir. 
Ancak bu noktayı, şahıs kadrosunun zenginliği veya yoksulluğu cihetinde 
değerlendirmemek gerekir. Onun eserlerinde “insan” unsuru, nicelik yö-
nünden çok, nitelik itibarıyla dikkati çeker. İnsan doğal yapısı, beşerî duy-
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gulanımları ve mizaç zenginliğiyle karşımızdadır. Tarık Buğra insanı, (bazı 
eleştirmenlerce aksi iddia edilse de) herhangi bir sanat davasının baskısıyla, 
yahut ideolojik kaygıyla tipikleştirme yoluna gitmez; onu sade ve samimi 
yapısıyla bir “birey” olarak sunmaya, anlatmaya çalışır. Bunu, bazı roman-
larında (Küçük Ağa, Gençliğim Eyvah) dikkati çeken tipleştirme eğilimini 
göz ardı etmeden söylediğimi belirtmek isterim. Belirli bir ortamdan, be-
lirli bir toplumsal ve ruhsal iklimden mizaç damarıyla beslenmeleri onları 
yapaylıktan uzaklaştırır, kişilik sahibi yapar. Çoğunun basit, sıradan insan 
olmaları da bu gerçeği değiştirmez; çünkü onlar baskın olan mizaç yapı-
larıyla, hayattan kotarılmış felsefeleriyle, sıcak ve samimi konuşmalarıyla 
-evet, Buğra’nın kahramanları için önemli bir niteliktir bu- nihayet doğallık-
tan beslenen davranış biçimleriyle kişilikli birer figür olarak karşımızda yer 
alırlar. Tarık Buğra, doğrusunu söylemek gerekirse, sanatını üzerine bina 
edeceği zemine asıl anlamı kazandıracak olan insanları çizerken hayli başa-
rılıdır. Üstelik bu başarıya, klâsik gerçekçilerin özeni, kılı kırk yaran müşkül-
pesentliğiyle (buna Flaubert-Stendhal sendromu diyebiliriz) gitmez; yalın 
bir bakışla, mizaç ve davranış bakımından “ne ise o” ölçüsünü öne çıkaran 
bir anlayışı benimser. Onun insanları, anlatının kurmaca dünyasında iğreti 
bir duruş, iğreti bir kimlik sergilemezler. Bunun nedeni, Buğra’nın felsefi 
veya ideolojik beklentiyle hatta sanat yapma kaygısıyla insanı harcamaması, 
aksine insanı, sanat ve ideolojilerin üstünde düşünmesidir. Onun nazarın-
da insan, sanat için değil, sanat insan içindir ve bu anlayış, onun sanatının 
genel çerçevesini belirler. Buğra’nın, felsefe yapmadan (eskilerin tabiriyle 
“tefelsüf ”e kaçmadan), sanatı biçim ve dil oyununa dönüştürmeden, söz 
konusu doğallığa, içtenliğe ulaşması az başarı değildir. Bunun sırrını, önce 
insana inanmak, sonra bu inancı sanat düzeyine taşıyıp anlatmak şeklinde 
özetlemek mümkün. Doğru, ama sorunun başka boyutları da var. Buğra 
hangi yaşantılarla, hangi bilgilerle, hangi kazanç ve kayıplarla bu noktaya 
geldi. Onun hayatından derleyeceğimiz bazı bilgiler, sorun irdelememize 
yardımcı olacaktır kuşkusuz. 

Şöyle ki: Tarık Buğra, her şeyden evvel “kasaba” kökenli ve üstelik kapısı, 
kalabalıklara ve kültüre açık bir ailenin çocuğudur. Aileye karşı çevrenin il-
gisi, saygı ve sevgisi büyüktür. Buğra, geleneksel kültüre sırtını dönmeden 
yeniye, yeniliklere açık olan böyle bir ortamda, çocukluk döneminden iti-
baren her kesimden geniş bir insan kadrosuyla karşılaşır; onları çeşitli yön 
ve davranışlarıyla gözlemeye, tanımaya çalışır. Hiçbir komplekse kapılma-
dan küçüklü büyüklü demeden, köylüsü, kasabalısı, memuru, esnafı diye 
ayırmadan… herkese kapısını açık tutan bu aile, Tarık Buğra için gerçek 
anlamda bir gözlem yeri olmuştur. Bu gözlemler, özellikle erkekler üzerinde 
yoğunlaşacaktır. Bunu, o günün toplumsal yapısı içinde normal karşılamak 
gerekir. Buğra’nın erkek kahramanlarını çizerken daha başarılı olmasının 
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nedenini burada aramak doğru olacaktır. İstanbul’daki hayat da bunu des-
tekleyecektir. Onun hayatı, bir anlamda “erkek-egemen” bir karakter taşır. 
Aile çevresi, okul çevresi, kahvehaneler, briç masası, yurtlar… hemen hep-
sinde erkek nüfus ağırlıklıdır ve Buğra, bu nüfus içinde hem bir aktör, hem 
bir gözlemci olarak yer alır. 

Genelden özele geçecek olursak… Cumhuriyet’e geçiş ve uyum sağla-
yış sürecinin yaşandığı vakitlerde olgunlaşma dönemini idrak eden Tarık 
Buğra, bu yılların çelişki ve sancılarını, değişik insan figürlerinde gözleme 
fırsatını yakalar. İçinde yetiştiği kasaba (Akşehir) ile aile ortamı, ona, nite-
liklerini yukarıda vermeye çalıştığımız zengin bir insan repertuvarı sunar. 
O, bu imkândan azami ölçüde yararlanmasını da bilir. Öyle olmalıdır ki, 
onun hikâye ve romanlarında insanlar, jest ve mimikleriyle, bu yapıya denk 
düşen konuşma biçimleri ve davranış kalıplarıyla ustalıkla çizilir. Sanat söz 
konusu olunca gözlem önemli bir süreç olarak gündeme gelir. Bu bağlam-
da gördüklerimiz, tanıdıklarımız ve yaşadıklarımız, nihayet bunların bizde 
bıraktığı iz ve izlenimler önemsenmelidir.7 Sanatçı, hayattan derlediği bu iz 
ve izlenimlere, hayal gücünün yardımıyla, doğal olarak kurmaca dünyanın 
imkânları ölçüsünde, sahihlik kazandıran biridir. Bu açıdan Buğra, içinde 
yetiştiği toplumsal, psikolojik ve siyasal şartlarının etkisiyle insanı, insan 
ilişkilerini, insan kaderini “anlatmaya değer” bulur.8 Bu, bir anlamda talihin 
ona biçtiği bir görevdir. Buğra, mistik bir kabulle bu görevin doğruluğuna 
da inanır: Yazarlık, onun için bir alınyazısıdır âdeta. Çünkü yazdıkları, ya-
zılması gereken ama mutlaka kendisi tarafından yazılması gereken şeylerdir 
(özellikle Küçük Ağa için böyle bir kabulü vardır).

Özgün karakteriyle, doğallığıyla, değerleri ve çelişkileriyle insanı anlatmak 
amacını güden Buğra, yaşadığı onca yoksulluk, yalnızlık ve çilelere rağmen 
insana iyimser bir gözle bakma anlayışını kendine ilke edinir; kendi sıkıntı 
ve -olmak yolunda zaman zaman yakasına yapışan- komplekslerinin bede-
lini insana ödetmek istemez (bu ilkelerin, özellikle 70’li yılların ideolojik 
ortamında benimsenmesi dikkate değer). Herkesin bir kaderi vardır ve ya-
şananlar mukadderdir. Ama aynı zamanda konum ve şartların değiştireme-
yeceği bir gerçek vardır: insanın değeri… Bu, her şeyin önünde ve üstün-
dedir. Bu yönde Buğra’da çok da derine gitmeden kendini hissettiren mistik 
bir yanın -bu yanın beslediği kalender bir duruşun- olduğunu söyleyebiliriz. 

Her şeye rağmen insanda bir değer ve güzellik bulmak... O, buna inanır ve 
bunu anlatmaya çalışır. Buğra’da insan sefil, düşkün yönüyle değil, daha 

7 Tarık Buğra, Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak, haz. H.B. Buğra, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
1996, s.41.

8 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s. 201.
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ziyade soylu yanıyla anlatılır. Çünkü o, insanın değerini, önemini, bir ke-
limeyle büyüklüğünü anlatmak isteyen9 bir yazarımızdır. Bu anlayışı temel-
lendiren asıl nedeni, kasaba hayatının insan merkezli atmosferinde aramak 
lâzım. Kente kıyasla dar -evler itibarıyla de kapalı- mekân üzerine oturan 
kasaba hayatında günlük beşerî ilişkiler, doğal olarak daha yoğun, daha sı-
caktır. Ayrıca yaşanılan dönemin şartları da önemlidir. Buğra’nın yetiştiği 
vakitlerde kasabanın geleneğe dayalı hayatında bireyler arası ilişkiler daha 
samimi, dolayısıyla daha sıcak bir renk taşır. Bütün bu şartlar, insanın ve 
insani olanın öne çıkmasını sağlar. 

Buğra’nın, sanat dünyasında insana ağırlık verişini, biraz da söz konusu 
özellikleri içinde barındıran zaman ve mekân gerçeğiyle açıklayabiliriz. Ka-
saba zemininde bireysel, hatta toplumsal kimliği daha kolay fark edilen in-
san gerçeğini erken yaşlarda gözlemeye başlayan Tarık Buğra, bir anlamda, 
sanat anlayışının etrafında döneceği ekseni de fark eder: Bütün değer ve 
ağırlığıyla insandır bu. Onun nazarında insan, salt toplumun değil aynı za-
manda sanatın da varoluş nedenidir. Öyleyse ana gaye olarak merkeze insa-
nı koymalı ve toplumu anlamak, anlatmak için, insandan hareket etmelidir. 
Bu, aynı zamanda insana saygılı olmanın gereğidir. Benimsediği bu tutum 
itibarıyla Tarık Buğra, toplumcu olmaktan çok, bireye, daha doğrusu şah-
siyete inanan (şahsiyetçi) bir anlayışı benimser. Onun bu yöndeki tutumu, 
esas itibarıyla değişmez: İnsan hep vardır ve olacaktır; asıl hedef de insanı 
anlamak ve anlatmaktır.

Peki hangi insan? Tarık Buğra, bu soruyu “sanat-insan-toplum” düzeyinde 
şöyle cevaplandırır:

Sanatta tek birim, tek çıkış noktası insandır; insanın mutluluğu, hürlüğü 
ve problemleridir; onun toplumda ve öteki insanlarla, tabiatla çelişkileri, 
çatışmalarıdır. İnsan kendi çerçevesinde ve bu planda, sırf insan olduğu 
için, hür olduğu için değerlidir, yapıcı ve yaratıcıdır. Üstün bir toplum 
da ancak öyle insanların ortaya çıkardığı, kaderi öyle insanların elinde 
bulunan toplumdur. Sanat bu amaca yöneldiği zaman etkili olabilir. 
Sanatın çürütücü değil, yapıcı, tutucu değil geliştirici olabilmesi buna 
bağlıdır. Her zaman bu inanç paralelinde çalıştım. Ölçüm her zaman 
insan oldu; onun çeşitliliğine, bir kalıba dökülemezliğine her zaman 
inandım. İnsanın yaratıcılığına güvendim, toplumun kaderini insanda 
gördüm. İnsana yaklaştıkça topluma yaklaşacağıma inandım: insana 
kazandırmadıkça topluma kazandırılamayacağına inandım. Mutluluğu, 
eşitliği ve her çeşit gelişimi insanın hürlüğü dışında mümkün görmedim.10 

Bu anlayışı pekiştiren taraf, yukarıda değindiğimiz gibi kasaba düzeyinde 

9 Tarık Buğra, Söyleşi (M. Taşdiken), Pınar, 1973, sayı: 14, Şubat. 
10 İbrahim Minnetoğlu, Nasıl Yazıyorlar?, Minnetoğlu Yayınları, İstanbul, 1974, s.110.
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idrak edilen çevre gerçeğidir kuşkusuz. Buğra, kasabada doğmayı, kasabalı 
olmayı, öteden beri bir şans olarak görmüştür: 

Sanırım büyük bir de şansım var benim. O da, beni ben yapan kültür 
çevremden kopamayışım, bu kültürün değerli insanlarını tanıyışımdır…11

Yine bu bağlamda, roman anlayışının yaslandığı “mekân poetikası”nı bi-
çimlendirirken kasabada ısrar edişini şöyle açıklayacaktır: 

Kasaba biyopsi için en elverişli ve gerekli hücredir. Kasaba insanı 
toplumun karakterini, kültürünü en iyi şekilde belirtir inancındayım. 
Ve kasaba insanı toplumsal değişmelerden en iyi etkilenen insandır. 
Romanda önemli saydığım husus toplumsal olayların insanlarda sebep 
oldukları değişmeleri ve tepkileri belirlemektir.

Politik ve sosyal karakterler şehirden ziyade, kasabayı etkisi altına 
almaktadır. Bu değişme, bütün sanat eserlerinin dayandığı trajediyi ortaya 
çıkarır.12 

Buğra, sanat ve dünya görüşünü “insan” odaklı kurarken bunu, peşin hü-
kümle insanı yüceltmek veya insanı alçaltmak için yapmaz; insanı anlamak 
ve anlatmak için yapar. İnsan, bazı ahlakçılarla ideologların iddia ettiği gibi 
tek boyutlu bir varlık değildir. Çelişkileri, kusurları, güzellikleri bünyesin-
de barındıran karmaşık bir varlıktır. Bu karmaşık varlığı nasıl tanıyabiliriz? 
Buğra buna, -sanatçıyı işaret edip- “kendisini tanıyarak” karşılığını verir; 
çünkü “insan evvelâ kendisini bilsin ki, başkaları hakkında hüküm verirken 
objektif olabilsin. Yazar da ancak bu hâle gelirse yazar olur. Ki işte bu nokta-
ya varabilmek “kendini yakalama çabası”nın bir sonucudur.”13

Sanat ve Toplum

Tarık Buğra, felsefe itibarıyla insanı öne alan, sanatı da insanın değerini, büyük-
lüğünü anlatmak için araç olarak gören bir yazarımızdır. Onun sanat anlayışın-
da “insan-toplum” dengesi, hayli nazik bir karakter arz eder: Felsefesi ve dünya 
görüşü itibarıyla toplumdan insana değil, insandan topluma giden bir anlayışı 
benimser. Zira sosyoloji kitaplarında yer alan nazari bilgilere ve kutsamalara 
rağmen toplum, insana/bireye kıyasla “soyut” bir anlam ifade etmektedir. Bu 
kabul, son tahlilde Tarık Buğra’yı, “sanat”ı, “toplum”dan önceye almaya, do-
layısıyla “sanat sanat içindir” ilkesini benimsemeye götürür. Ancak bu tercihi, 
toplumun aleyhinde bir tercih olarak görmemek gerekir. Çünkü Buğra, sana-
tın içinde doğduğu toplumla bir bağı, bir alışverişi olduğuna inanan, sanatla 
toplum arasındaki uzaklık ve yakınlığı, her iki değerin özüne ve işlevine uygun 

11 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
12 Tarık Buğra, Söyleşi (N. Bingöl ), Türk Edebiyatı, 1986, sayı: 153. 
13 Tarık Buğra, Söyleşi (O. Yazıcı ), Boğaziçi, 1986, sayı: 52.
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olarak değerlendirmeye çalışan bir yaklaşımı benimser. O, “sanat sanat için-
dir”-“sanat toplum içindir” ilkelerini, birçok sanatçı gibi mutlakçı bir anlayışla 
sahiplenmez. Şayet bu konuda mutlakçı olmak gerekseydi, Buğra’nın, her bü-
yük sanatçı gibi, önce “sanat”a inandığını, dolayısıyla ağırlığı birinci ilkeye ver-
diğini görürdük. Bu, bir tercih kolaylığından çok, sanatın gereğidir kuşkusuz: 
Çünkü anlatma kaygısı olan bir kişi, önce sanatçı olmayı başarmalıdır. Böyle 
bir anlayışı benimseyen Buğra, “sanat sanat içindir” ilkesini, “fildişi kule”ye çe-
kilmek, dolayısıyla “topluma sırt çevirmek” şeklinde yorumlayan anlayışı da 
sağlıklı bulmaz; hatta reddeder. Onun nazarında “sanat” ile “toplum” arasında 
nazik bir denge, birbirinin yararına işleyen mantıklı bir alışveriş vardır:

Sanatta başarı için bir başka yol yoktur; çünkü olmamıştır. Bu değişmez ve 
değişmemiş gerçeğin ilkesi de “Sanat sanat içindir.”

Fakat, “Sanat sanat içindir” demek, sanatın toplumdan kopuşu demek 
değildir…Kopmasını istemek hiç değil. Tam aksine, bu ilke sanatın 
toplum ve insanlar için en değerli yardımcı olabilmesini sağlamak içindir.

Kültür ve medeniyeti ile... türleri, hatta coğrafyası ile toplumdan ayrı 
düşünülebilecek bir sanat- elbette- olamaz. Sanatçı bunlarla sınırlıdır, 
bunlardan beslenir... ama bunları besler de. Bunlara katkıda bulunur, 
bunları düzeltir, geliştirir. Değeri de oradan gelir ve bu değerin sağlanması 
onun hürlüğüne, ancak buna bakar: Geliştireceği, düzelteceği güçlerin - 
başta politika, politik otorite- baskısı altında ve onun emirberliğini kabul 
etmiş durumda olmamasına bakar... sanatın kendi kuralları, kendi değer 
ölçüleri içinde çalışmasına bakar. 

İnsanın hürlüğüne, tekliğine, bu teklik ve hürlükteki yaratıcılığına ve 
güzelliğine, asıl önemlisi de, insanın kalıba dökülemeyeceğine inanmayan, 
buna göre çalışmayan sanat; kısacası kendisini bile doktrine satan sanat, 
“toplum için” öksesine düşen sanat, insana, dolayısiyle de topluma 
ihanetten başka bir şey daha yapar: Kendisine de ihanet.14 

Tarihine, kültür ve medeniyetine; öz insanlarının törelerine, inançlarına, 
kafa ve ruh yapılarına sımsıkı bağlanmayan sanat tanımıyorum.15

Bu sözlerle ve açıklamalarla anlatılmak istenenin ne olduğunu soracak ol-
sak, sorumuzun karşılığını, bir bakıma Buğra’nın sanat anlayışının ana ek-
senini oluşturan şu cümlelerde buluruz:  

Sanat, sanat içindir demek, toplumun inkârı değildir. Tam aksine sanatın, 
bu büyük gücün topluma ancak bu düstur ile yararlı olabileceğini 
kavrayıştır.16

14 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.395-96.
15 İbrahim Minnetoğlu, Nasıl Yazıyorlar?, s.111.
16 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.379.
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Sanat sanat içindir demek, sanatkârın günlük otoritelerden sıyrılarak 
gelecek devirlere en güzel, en mesut, en temiz düzeni araması demektir, o 
düzene bu nesilden ameleler yetiştirmesi demektir. Medeniyet ölçülerinin 
başına sanatın konuşu bunun içindir.17 

Görüldüğü üzere Buğra, sanat anlayışını biçimlendirirken, değişmez ilke-
leri ve işleviyle mutlakçı bir yaklaşımı benimsemez; “sanat” ile “toplum” 
arasında -sanat gerçeğinin kendine özgülüğünü saklı tutarak- dengeli bir 
alışveriş bulunduğunu, bulunması gerektiğini savunur. Bütün bunlar, “sanat 
sanat içindir” görüşünün bir yüzünü oluşturmaktadır. Doğal olarak Buğra 
açısından… Ama işin bir de diğer yüzü var:

Tarık Buğra, “sanat sanat içindir” ilkesinin zaman zaman yozlaştırıldığını, 
dolayısıyla sanatın toplumun uzağına düştüğünü, hatta bilinçli olarak düşü-
rüldüğünü iddia eder. Bu durumda sanat, salt bireysel duygu ve kaygıları te-
rennüm etme gibi bir yanlışlığa itilmekte, yozlaştırılmaktadır. Bunun bir adı 
da sanatın kendi özüne yabancılaşmasıdır.  Bazı toplumcu (özellikle top-
lumsal gerçekliğe fanatik bir anlayışla bağlı olan toplumcu) yazarların, bu 
ilkeye dönük eleştirilerinin temelinde doğal olarak söz konusu yozlaşmış 
eğilimin payı da vardır. Acı fakat gerçek olan şudur ki; “sanat, sanat içindir” 
ilkesini, “toplumdan kopmak” veya toplum gerçeğini hesap dışı tutmak yö-
nünde algılayan sanatçılar sadece toplumcu yazarlara eleştiri fırsatı vermek-
le kalmamışlar, sanata da ihanet etmişlerdir. Yazarlığın erken evrelerinde bu 
durumu fark eden Buğra, kendini, -zaman zaman “fildişi kule”ye övgüler 
dizmiş olsa da- onlardan ve sanatı mutlak anlamda toplumun emrine ver-
mek isteyen toplumculardan uzak tutar. Aslında “fildişi kule” gerçeğini de 
iyi anlamak lâzım. Sanat tarihine baktığımızda bu gerçekle karşılaşmamız 
mukadderdir ve “fildişi kule” gerçeği, yerine göre yaratmanın beşiğidir ve 
gereklidir. Konuya ilk fasılda olumlu yaklaşan Buğra için “fildişi kule”ye çe-
kilmek, salt bir fantezi, bir tatmin veya kaçış hâli değil sanat için ve sanat 
adına üstlenilmesi gereken bir sorumluluk, yine sanat için yerine getirilme-
si gereken bir ödevdir. Bunun, hangi hâllerde böyle algılanması gerektiğini 
Buğra şöyle açıklar:

Sanatçının “fildişi kule”ye çekilmesi, “sanat, sanat içindir” ilkesine 
bağlanması, bu büyük görevinin, bu geliştiriciliğinin, katkıda 
bulunuşunun, düzelticiliğinin gereğidir; başta politika olmak üzere, 
katkıda bulunacağı, düzelteceği, yapıcı ve iyi anlamda, baskıda tutacağı 
kuvvetlere araç olmaması içindir.18 

Tarık Buğra, “sanat sanat içindir” ilkesini, sadece bir sanat anlayışı veya sa-
natçının tutumunu yansıtan basit bir tercih sorunu olarak görmez. Onun 

17 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.13.
18 İbrahim Minnetoğlu, Nasıl Yazıyorlar?, s.109-110.
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nazarında bu ilkeye inanmak demek, aynı zamanda sanatın ve sanatçının 
bağımsızlığına da inanmak demektir. Çünkü bir sanatçı; sanatı, kişisel çı-
karlarını meşrulaştırmak yönünde kullanmak isteyen bazı zümrelerin, bazı 
kliklerin otoritesinden, çekim merkezinden, hatta tasallutundan ancak bu 
ilkeye inanarak kendini kurtarabilir. Böyle bir otoriteye boyun eğmektense 
sanatçı, tereddüt etmeksizin yalnızlığı, hatta yoksulluğu göze alabilmelidir. 
Çünkü “fildişi kule”ye çekilmek; bir otoriteye, bir iktidar odağına “angaje 
olmak”tan daha onurludur. Buğra’nın anlayışına göre angaje olmak, köle-
likle eş değerdir. Sanatçı, her şeye rağmen -tarihsel süreçte bu pek kolay 
olmamışsa da- sanatını ve kişiliğini korumak zorundadır. “Fildişi kule” bu 
açıdan onun için bir fırsat kapısı, bir sığınma, korunma makamıdır. Sanatı 
ve kişiliği korumanın yolu zaman zaman oradan geçmişse, ki öyle olmuştur, 
öyleyse sanatçı bu yolun yolcusu olmayı düşünmeli, denemelidir. Doğal 
olarak bu denemeler, -bir kere daha hatırlatmakta yarar var-toplumdan, za-
mandan, gerçeklerden kaçış şeklinde düşünülmemelidir. Böyle bir düşün-
ceyi Buğra onaylamaz. Çünkü:

Sanat, sanat içindir demek, sanatın fildişi kuleye çekilmesi, toplumdan 
kopması demek değildir. Tam aksine, ben sanatın toplum için, ancak 
kendi ilkeleriyle, kendi değer yargılarıyla sınırlı kaldığı ölçüde yararlı 
olacağına inanıyorum…19

Bir başka ifadeyle söz konusu kaçış, sanatçı için bir arınma sürecini de bera-
berinde getirecektir. Bu, en geniş anlamıyla “sempatilerden, antipatilerden, 
peşin hükümlerden, art hesaplardan, partizanlıklardan arınıştır”20

Tarık Buğra, katı bir anlayışla benimsenen “sanat toplum içindir” ilkesinin 
de sağlıklı bir yol olmadığını, bu ilkenin, sanatçıyı bağımlı kılmak, dolayı-
sıyla sanatı bir felsefe veya bir ideolojinin emrine vermek isteyenler tarafın-
dan uydurulduğunu iddia eder. Buğra; sanatın özüne, sanatçının bağımsız 
ve özgür iradesine aykırı olan bu ilkeyi, biraz da 70’li yılların ideolojik at-
mosferinden kaynaklanan bakış açısıyla, şiddetle reddeder: 

Sanat toplum içindir sloganını politikacılar, sanatı kendilerine bir araç 
yapmak için çıkarmışlardır. Sanatçı bağımsız kafaya sahip, hür düşünen 
insandır; bir ideolojinin veya partinin propagandacısı değil. Ancak bu 
şekilde topluma yararlı olur. (Buğra, 1989)

“Evet, “sanat, toplum içindir” yutturmacasını, insanları köleleştirmek, 
beyinleri kendi iktidarları adına yıkmak isteyen politikalar uydurmuştur. 

Sanat toplum içindir dediniz mi bir kere, hür düşünceye ve düşüncenin 
hürlüğüne elveda! Artık size neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğreti 

19 Tarık Buğra, Söyleşi (A. Kabacalı ), Cumhuriyet, 3 Kasım.
20 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.202.
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-doktrin... ideoloji- gösterecektir. Olaylara ve insanlara hangi gözle 
bakacağız, onları hangi açıdan ele alacağız artık bellidir: Sıkı mı, bir 
Marksist yazar, iyi bir din adamı veya zengin veya muhtar portresi 
çizebilsin? Sıkı mı, bir genç öğretmeni, bir işçiyi kötü plânda 
gösterebilsin?

Ve yasaklar da, mecburiyetler de bu kabataslak çerçeveyi elbette çok aşar; 
akıl almayacak kadar da çeşitlenir. Bu yüzden de doktriner -bu arada 
tabiatiyle, Marksist-sanat, “toplum için” ilkesine yaka kaptırmış sanat 
tekdüzeleşir, yozlaşır, sığlaşır gider: Gerçeklerden, güzelin bırakılmaz 
şartından kopar gider.21 

Tarık Buğra’nın böyle bir görüşü sahiplenmesinin altında yatan neden, salt 
anti-Marksist felsefeyi benimsemiş olması değildir kuşkusuz. Asıl neden 
sanatçının, nedeni ne olursa olsun, herhangi bir düşünce veya ideolojiye 
peşin peşin angaje olmasını kabullen(e)meyişidir. Ona göre böyle bir ka-
bullenişin getirisi, tek kelimeyle iflastır. Sanatçının böyle bir iflası yaşama-
ması, ancak ve ancak kafa bağımsızlığıyla mümkün olacaktır:

Sanatın topluma en yararlı tutumu sanat için oluncadır. Sanatçı bu 
tutumunda da toplumun, insanın dertleriyle, problemleriyle ilgilenecek, 
onun elinde de neşter olacak. Ama peşin hükümlerle ve bilhassa bir 
doktrine, bir politik tutuma angaje olarak değil… Bağımsızlığını, sanatın 
ve sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını koruyarak… Bir propaganda, bir 
misyon ödevlisi ve görevlisi olmadan.22

Bu konuda ödünsüz ve ilkeli olmak sanatçıyı koruyacaktır kuşkusuz. 
Buğra’nın kabulüne göre “bağımsızlık” ve “objektiflik” vazgeçilmez ilke 
olmalıdır: 

Sanatçı, tıpkı bilim adamı gibi bağımsız, aynı zamanda bağımsızlığının ona 
kazandırdığı özgüvenle “objektif ” olmalıdır. Bu iki nitelik, soylu ve güçlü 
bir sanatçı olmanın “ilk ve bırakılamaz şartı”dır23; sanatçıya düşen görev, her 
şart ve kayıt altında bu niteliklerden ödün vermemek ve her şeye rağmen 
bunları savunmaktır:

 Ben sanatçının, en azından, bir bilim adamı kadar objektif olmasından 
yanayım ve sanatçıyı böyle olmak zorumda sayarım; sanatçının ancak 
o zaman toplum için bir değer taşıyabileceğine inanırım. İnsana, yani 
topluma yararlı sanat, ancak kendi ilkeleri, kendi kuralları ve kendi 
gerekleri içerisinde oluşan sanattır: Hür ve bağımsız kafanın eseri olan, 
böylece de hür ve bağımsız kafaları geliştiren, besleyen, oluşturan sanattır. 
Önce kendisi bir kuvvete veya ideolojiye köle olan, sonra da okuyucusunu 

21 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, 394-5.
22 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.146.
23 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.6.
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köle veya maşa, araç durumuna düşürmek için didinen sanatçı toplumun 
kara bahtıdır.24

Sanatın ve Sanatçının Bağımsızlığı

Tarık Buğra, düşünce özgürlüğüyle bireysel bağımsızlığı kişilik yapısının 
temeli yapan, bu uğurda ödün vermek istemeyen bir sanatçıdır. Bu bağlam-
da, kişilikli olmayı insan olmanın ön koşulu olarak gören Buğra, sanat an-
layışında da bu tutumu benimser. Sanat, biraz da mizaç meselesi olduğuna 
göre mizacın toplumsal düzeydeki ibresi olan kişilikli olmayı önemsemek 
gerekir. Böyle düşünen Tarık Buğra, önce kişiliğini ve bununla bütünleşen 
sanatçı kimliğini, karşı karşıya kaldığı birtakım olumsuz şartlara rağmen 
korumaya çalışmış, onunla ilgili düşülen notlara bakılırsa, kişiliğini koru-
mak uğruna verdiği mücadelelerle basın ve edebiyat dünyamızda isim ve 
iz bırakmış yazarlarımızdandır. Onun, bu yönde benimsediği, savunduğu 
ve hatta onuruna düşkün olanlarca da benimsenip savunulmasını istediği 
temel ilke şudur:

Önce kişilik sahibi olmak, sonra sanatçı olmak!... 

Sanatçı olmak isteyen kişi, bu uğurda gerekirse her türlü çileye razı olmalı; 
yoksulluğu, hatta yalnızlığı göze alabilmelidir. Ancak bu yalnızlık, toplum-
dan ve insandan mutlak anlamda kaçış, kopuş anlamına gelmemelidir. Bir 
sanatçı, nefsini terbiye etmek, birtakım olumsuzluklardan arınmak için de 
yalnızlığı tercih etmeli, hatta bilinçli olarak istemelidir de (Buğra, 1992: 
207). Bu tercih, sanatçının sanatını ve kişiliğini koruması için gereklidir. En 
azından T. Buğra buna inanmaktadır. O, ruh ve kafa bağımsızlığının ipotek 
altına alınmasına hiçbir zaman izin vermemiş, böyle bir durumu sezdiği 
anda gelecek ve geçinme kaygısı duymadan, hatta bu yönde herhangi bir 
tereddüt yaşamadan terki göze almıştır. 

Biraz fanteziye kaçsa da onun bu yöndeki tutum ve psikolojisini dillendiren 
bir notu hatırlatmakta yarar vardır: Tarık Buğra, Babıali vadisinde patron-
lara karşı çekilmiş “Allahaısmarladık”larıyla ünlenmiş bir edebiyatçımızdır. 
Hatta patronların kovmasına bile fırsat bırakmadan kendi kendisini kov-
muş, bu davranışıyla zihinlerde iz bırakmış biridir. Onun bu uğurda göster-
diği çaba, her türlü takdirin üstündedir. 

Basit bir takdir ve tercih sorunu değildir bu; işin, çocukluk çağına kadar 
inen psikososyal temelleri vardır kuşkusuz.  Konuyu biraz açmak yararlı 
olacaktır:

Akşehir’den, taşralı bir delikanlı olarak yola çıkan Buğra’nın, kendine özgü 

24 İbrahim Minnetoğlu, Nasıl Yazıyorlar?, s.110.
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kural ve atmosferiyle âdeta bir “kurtlar sofrası” manzarası arz eden Babıa-
li’de kendine yer edinmesini karşılaştığı, yaşadığı zorluklara, yoksullukla-
ra -ve kendi ifadesiyle- “kalleşliklere” rağmen adını, Babıali vitrinine (bir 
başka ifadeyle: Edebiyat Cumhuriyeti’nin Panteon’una) yazdırma başarısı-
nı göstermesini takdir etmemek mümkün değildir. Onun ruh ve kafa ba-
ğımsızlığına sahip olmasında kuşkusuz mizaç yapısı önemli rol oynar. Her 
şeye rağmen onurlu duruş, pes etmeme ve asla sinmeme hâli, eskilerin ta-
biriyle “haraba kul olmama” duygusunun getirdiği güven ve inanç berraklı-
ğı… bütün bunlar Buğra’nın mizaç yapısını belirleyen özelliklerdir. Anılan 
özelliklerin zaman zaman “kibir” kelimesine hapsedilip onun, “kendini 
beğenmiş”, “asi ruhlu”, hatta “geçimsiz” biri olarak görülmesi, yanlış ve yü-
zeysel bir bakış açısının ürünüdür. Yanlıştır; çünkü Tarık Buğra’nın moral 
portresini, karakterini biçimlendiren söz konusu özellikler, şu veya bu yol-
la sonradan edinilmiş değildir; büyük ölçüde genetiğin armağanıdır; baba 
mirasıdır. Onda, her şeye rağmen canlılığını sürdüren taşralılık ruhu, yine 
her şeye rağmen demokrat olma kaygısı, nihayet bu karakter yapısından gı-
dasını alan izzeti nefsini koruma duygusu... Tarık Buğra’daki eğilmezlik ve 
direncin sırrını, biraz da burada aramak gerekir. 

Doğal olarak içinde yaşanılan zamanın koşullarını da göz ardı etmeden… 

Unutulmamalıdır ki sanatçı, biraz da yaşadığı vaktin çocuğudur: Biyolojik 
ve psikolojik yapısıyla içine doğduğu iklimin havasını teneffüs eder, bu ha-
vayla mizaç ve meşrebi, hatta felsefe ve dünya görüşü biçimlenir. Arada ta-
lih veya talihsizlik olarak gördüğümüz, yorumladığımız hâller, çoğu zaman 
içinde yaşanılan koşulların gereği olarak kabul edilmelidir. Sanatçı, istese de 
istemese de yaşadığı zamanın koşullarına ve bu zaman diliminde şu veya bu 
düzeyde biçimlenen düşüncelere, felsefelere, ideolojilere hatta günün mo-
dası cereyanlara tâbidir. Bazı marjinal örnekleri istisna tutarsak, bir sanatçı 
için kaçınılmaz bir hâldir bu ve bu hâl, sanatçının bireysel ve toplumsal ko-
numu üzerinde etkili olur. Nihayet o, içinde yaşadığı koşulların şöyle veya 
böyle oluşuyla şanslı veya şanssız biri olarak karşımıza çıkabilir. Bu bağ-
lamda onun bireysel mutluluğu veya mutsuzluğu pek önemli değildir. Söz 
gelimi yazar olmaya niyetlenip edebiyat vadisinde yürürken yaşadıklarına 
bakacak olursak Buğra’nın durumunun, pek iç açıcı bir olmadığını açıkça 
görürüz: Yani, sanatçı olmak için çıkılan uzun ince yolda umudun kırılması, 
beklentilerin sekteye uğraması için her türlü engel mevcuttu. Bireysel açı-
dan böyle bir olumsuz tablo söz konusu. Ancak tablonun bir de öbür yüzü 
var: Buğra’nın havasını soluduğu zamanın koşullarını, sanat ve edebiyat 
adına değerlendirirsek, ortamın bu açıdan hayli ideal hava taşıdığını görü-
rüz. Çünkü toplumsal, siyasal açıdan hayli olumsuz bir hava taşıyan, üstelik 
bu vakitleri bireysel yaşantısı itibarıyla akranlarına kıyasla daha zor geçiren 
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Buğra, aynı yılların (1940’lı yılların), kültür ve sanat hayatımız bakımından 
önemsenmesi gereken bir dönem olduğunu söyler:

O yıllara ben “edebiyatımızın altın çağı” derim. Bir bütündü edebiyatımız; 
sadece güzele ve başarılıya açık bir bütün. Gerçi mikrop düşmüştü. Ama, 
gene de, kamplaşmalar yoktu; kim yazmış olursa olsun, güzel bir şiir veya 
hikâye günlerce konu olur, tartışılırdı.25

“Soylu bir edebiyatçı olmanın ilk ve bırakılamaz şartı bağımsız bir kafaya sa-
hip olabilmektir.” diyen26 Tarık Buğra, bu “ilk ve bırakılamaz şart”a ulaşma, 
bağlanma mücadelesi verirken gücünü, biraz mizacından biraz da zamanın, 
iyiyi ve güzeli takdir eden eğiliminden alıyordu kuşkusuz. Onun nazarında 
hür ve bağımsız bir kafaya sahip olmak, en kestirme ifadeyle “angaje” ol-
mamak demektir. Buğra, bir kuvvete veya ideolojiye angaje olan ve okuyu-
cusunu da köle veya kullanılmaya müsait maşa gibi gören, görmek isteyen 
sanatçıları, yazarları eleştirir ve onları toplumun “kara bahtı” olarak görür.27 

Burada bir noktaya açıklık getirmek gerekir: Sanatçının “kafa bağımsızlığı”-
nı, her zeminde ısrarla savunduğuna değindiğimiz Buğra, bununla sanatçı-
nın herhangi bir düşünceyi, felsefe veya ideolojiyi benimsemeyeceğini, be-
nimsememesi gerektiğini söylemek istemez. Bir sanatçı, bir felsefeye veya 
bir ideolojiye sempati duyabilir, hatta bir felsefenin, bir ideolojinin bağlısı 
da olabilir. Topluma yararlı olmak, toplumu yönlendirmek gibi bir ideal, bir 
misyon sahibi olan sanatçı için olması gereken, doğal bir tercihtir bu. Onun 
karşı olduğu nokta burası değildir. Karşı olunan nokta, sanatçının bireysel öz-
gürlüğünü, yaratıcı yeteneğini kısan, onu bir kutba, bir gruba bağlı olmaya/
kalmaya zorlayan, nihayet tek boyutlu ve tekdüze düşünmeye mahkûm eden 
anlayıştır. Buğra’nın “angaje” olmaktan anladığı budur. Yelpazesi milliyetçi, 
İslâmcı, sosyalist, faşist -özellikle Judanovcu- komünist yazarlara kadar geniş-
leyen bu anlayışın mensuplarınca ne kadar masum gösterilirse gösterilsin; an-
gaje olmak, her şeyden evvel sanatın ruhuna, sanatçının yaratılışına aykırıdır. 
Sanat ve sanatçı açısından böyle bir şey kabul edilemez ve hiçbir sanatçı da 
bunu kabul etmemelidir. Buğra, son tahlilde bu durumu, sanatçının yaratma 
serbestliğine, yeteneğine, muhayyilesine vurulmuş bir kelepçe olarak görür. 
Kendine ve sanatına saygılı olan bir sanatçı, “bağımsızlığını, sanatın ve sanatçı 
yeteneklerinin hükümranlığını koruyarak” yola çıkmalı ve “bir propaganda, 
bir misyon ödevlisi ve görevlisi olmadan” kendine düşeni yapmalıdır.28 

Buğra, her şart ve kayıt altında savunduğu “kafa bağımsızlığı” sorununu dik-

25 Tarık Buğra, Söyleşi (A. Tezcan ), Türk Edebiyatı, Mart 1982, sayı: 101.
26 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.6.
27 İbrahim Minnetoğlu, Nasıl Yazıyorlar?, s.110.
28 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.147.
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kate almayan ve sanatçıyı, angaje olmaya müsait bir varlık gibi gören, hatta 
sanatçıyı bir “partizan” olarak kabul eden Marksizmi şiddetle eleştirir ve bu 
mantıkla biçimlenen bir edebiyatının (doğal olarak Marksist edebiyatın) 
olamayacağını iddia eder. Çünkü Marksizm, dayattığı ilkelerle sanatçıyı köle 
durumuna düşürmekte, onun yaratıcılık gücünü köreltmektedir. Böyle bir 
sanatçıdan sağlıklı, edebî değeri yüksek bir eser beklemek mümkün olamaz. 
Olsa bile bu tip eserler, değeri ve önemi propaganda ile belirlenmiş “sahte” 
eserlerdir; nihayet bu eserlerin ortak adı olan Marksist edebiyat da sanatçının 
bağımsızlığına ve sanatın ruhuna gölge düşürdüğü için sahte bir edebiyattır.29 
Bu tutum ve düşünceler ki Buğra’yı, “anti-Marksist” bir yazar, bir sanatçı ya-
pacaktır. Aslında onu böyle bir tercihe iten taraf, salt Marksizm düşmanlığı 
değildir kuşkusuz. Gerçi o, felsefe ve dünya görüşü itibarıyla Marksizmin 
karşısında olan bir yazardır. Ancak onu “anti-Marksist” yapan asıl neden, 
hiçbir zaman hazzetmediği ve insan yaratılışına aykırı bulduğu Marksizme 
karşı duyduğu politik tepkiyle birlikte, benimseyip savunduğu kalem ve kafa 
bağımsızlığına yaslanan sanat anlayışıdır. Bu anlayışın yanı sıra o, benimsedi-
ği hatta mutlakçı bir anlayışla kabullendiği -kabulleniş nedenini her fırsatta 
açıkladığı- “sanat sanat içindir” ilkesinden dolayı da Marksist anlayışın dışın-
da kalır. Dışında kalmakla yetinmez, Marksist sanat anlayışını, fırsat buldukça 
şiddetle eleştirir. Bu bağlamda o, bizde, 1930’lı yıllardan itibaren -önce Av-
rupa’da, Rusya’da sonra da kötü emsalleriyle bizde- moda hâline gelen, daha 
doğrusu getirilen “toplumcu gerçekçilik” anlayışı kapsamında yorumlanan 
“gerçekçilik” görüşüne de kuşkuyla bakar. Alışılagelen “gerçekçilik” anlayı-
şının ötesinde bir anlayıştır bu. Aslında kuşkuyla bakılan sadece “toplumcu 
gerçekçilik” değil, bizatihi “gerçek” kavramıyla “gerçekçilik” kuramıdır. Onun 
bir sanatçı olarak ısınamadığı bir konudur bu: “Edebiyatta gerçek denilen şeyi 
oldum olası sevmemişimdir. Söz aramızda, gerçekçileri de…”30

Sanatçının kafa bağımsızlığı, yazma ve yaratma özgürlüğünü savunan ve ilk 
elde, sanat anlayışına ters düştüğü için Marksist edebiyat anlayışını kabul et-
meyen, dolayısıyla “anti-Marksist” bir duruşu benimseyen Tarık Buğra’nın, 
sempatinin ötesine taşıyıp bağlılık derecesinde savunduğu bir felsefe, bir 
düşünce, bir ideoloji yok mudur? Sonra Tarık Buğra, bir sanatçının dünya 
görüşü hakkında neler düşünmektedir? Varsa şayet, bu dünya görüşü onun 
eserlerine, yazılarına hangi oranda yansımıştır? Savunulan ile yansıtılan ara-
sında dengeyi hangi düzeyde gerçekleştirmiş, hangi çelişkilere düşmüştür? 
Bu sorular daha çoğaltılabilir. Sorudan kastımız, her soruya cevap aramak 
değildir. Herkes gibi Tarık Buğra için de bu yönde sorular sorulabilir, ce-

29 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s. 223. 
30 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.401-402.
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vaplar aranabilir. Ama biz, işi soru cevap vadisinde değil, daha önce sürdüre 
geldiğimiz mecrada çözmeye anlatmaya çalışacağız. 

Şöyle ki: Kendini kabul ettirmiş her büyük sanatçı gibi Tarık Buğra da bir 
dünya görüşüne ve bu dünya görüşünü biçimlendiren bir felsefeye, hatta 
şu veya bu düzeyde benimsenip savunulan bir ideolojiye sahiptir. İşin bu 
faslında bir tespitte bulunmak isteriz:

Buğra, sanat ve sanatçılığı bahis konusu olduğunda neyi savunduğunu, be-
nimsediğini, nasıl bir sanat anlayışına sahip olduğunu ve nasıl bir sanatçı 
olmaya çalıştığını, özellikle köşe yazılarıyla söyleşilerinde uzun uzadıya an-
latır. Bunda kuşku yok. Ama iş; felsefeye, ideolojik yapıya geldiğinde aynı 
rahatlık ve cömertliği göstermez. Sükût faslında da kalmaz; sorulduğunda, 
mecbur kalındığında konuşur, yazar. Bu nedenle onun felsefe ve ideoloji 
bahsindeki görüş ve düşünceleri, bir tepkinin ifadesi olarak gündeme gelir. 
Bazı Marksist ve sosyalist yazarlar, onu, temelde tartışmaya açık niteleme-
lerle “sağcı”, “İslâmcı”, “milliyetçi”, “Osmanlıcı”, “dinci” diye göstermeye ça-
lışmışlardır.31 Buğra, doğal olarak, buna itiraz eder. Bu itiraz, salt bir savun-
ma veya ret psikolojisinin eseri değildir. Çünkü sanat planında kendini her 
şeyden önce bir “romancı” olarak gören ve öyle görülmek istenen Buğra, 
bir sanatçının dünya görüşüne sahip olup olmaması konusunda da “var ve 
olmalıdır” ilkesini benimser.32 O, bu konuyu, salt sanat ve sanatçı planında 
düşünmez, daha geniş plânda ele alıp değerlendirir: Bir medeniyetin, bir 
kültürün, bir dinin, gelenek ve göreneklerin biçimlendirdiği bir toplumun 
mensubu olan, o toplumun içinden gelen sanatçı, ister istemez bu toplumun 
temel değerlerine açık bir anlayışı benimseyecek, kaleme aldığı ve alacağı 
eserlerini bu anlayışla besleyecek, dolayısıyla toplumun değerler sistemine, 
sürekliliğine katkıda bulunacaktır. Edebiyatın, sanatın böyle bir misyonu 
vardır ve edebiyatçının, sanatçının böyle bir misyondan nasiplenmemesi 
mümkün değildir. Buğra, birey-toplum ilişkisini, diğer sanat dallarına kı-
yasla daha geniş zeminlerde ele alıp işlemesinden dolayı bir romancının, 
sağlıklı bir dünya görüşüne sahip olmasını avantaj olarak görür:

Evvela şu önemli zannediyorum: Her romancının bir dünya görüşü var 
ve olmalıdır... Büyük romancıların dünyaya bir bakışları var. Bu nasıl 
oluyor?.. Bir değerler manzumesidir bu. İlkeleri vardır, kıymet hükümleri 
vardır; ve mevzû, ellerine aldıkları malzeme bakımından da toplumların 
kıymet hükümleri vardır, davranışları vardır… tutumları vardır. Bunların 

31 Bu tutumun tipik örneğini, Mehmet H. Doğan (“Türk Romanında Kurtuluş Savaşı”, 
Türk Dili, 1976, sayı:298, s. 18-34.), F. Naci Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, 
Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1981) ve Taner Timur (Osmanlı-Türk Romanında Tarih Top-
lum ve Kimlik, Afa Yayınları, İstanbul 1991.) verecektir.

32 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.248.
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hepsi bir dünya görüşünden gelmektedir. Hristiyani dünya görüşü, 
Musevî dünya görüşü ve İslâmî dünya görüşü… Ateist, dinsiz dünya 
görüşü…

Bu büyük roman için şarttır. Ve, İslâmî dünya görüşünün bir Türk yazarı 
için ayrı bir önemi vardır. İslâmî dünya görüşü, kendi insanımızı anlamak 
çabası demektir. … bu memleketin romanını yazmak için İslâmî yapının 
ne olduğunu “anlamak” lâzımdır. Bunu anlamak için de, İslâmî dünya 
görüşü şarttır.33

Bu, büyük roman için şarttır.34

Tarık Buğra, belirli bir dünya görüşüne bağlı olmayı, sanat için bir gerekli-
lik, sanatçı için de bir görev olduğunu kabul eder.

Batılı romancılar için bir güç ve ilham kaynağı olan belirli bir dünya görü-
şüne sahip olma imkânının, Türk romancıları için de -yerinde ve yeterince 
işlemek kaydıyla- bir güç ve ilham kaynağı olacağı aşikârdır: Dostoyevs-
ki’nin romanlarını, bir yönüyle değerli ve güçlü kılan yanın, Hristiyan inan-
cı ile Rus kültürü olduğu gerçeğinin inkâr edilemeyeceğini belirten Buğra, 
“İsevî” dünya görüşünün, Dostoyevski’den Andre Gide’e kadar birçok sa-
natçının esin kaynağı olduğunu söyler:

…İsevî dünya görüşü Dostoyevski’nin romancılığına handikap olmamıştır 
ve bütün Batı romancılarında benimseme veya tepki yoluyla -Gide’de 
bile- Hristiyanî dünya görüşü ve değer ölçüleri buram buram tüter. 
Öyle olması da, başarı için önlenemez bir gerçeklik ve şarttır; çünkü söz 
ettikleri insanlar Hristiyandır. Hristiyanlığı bilmek zorundadırlar, o dünya 
görüşüne paralel çizmek zorundadırlar.35 

Batılı sanatçı için bir zenginlik olan bu imkândan, Müslüman bir toplumun 
mensubu olan bir yazarın, İslami dünya görüşünden yararlanması gayet ta-
biidir. Sanat, en nihayet bireyi ve toplumu anlama ve anlatma çabası ise, ki 
öyledir, sanatçı da bu çabanın ürünü olan eserini belirli bir dünya görüşü 
üzerine oturtmakla bir şey kaybetmez, aksine çok şey kazanır; salt o değil, 
sanat da toplum da kazanır. Çünkü sağlıklı bir dünya görüşüne yaslanmak, 
nitelikli bir sanat eserinin tamamlayıcı (‘mütemmim’) bir öğesidir. Bu bağ-
lamda Buğra, “sanat, toplumun ifadesidir” ilkesine (kabalığa ve kolaylığa 
kaçmayan bir toplumculuk iddiası tuzağına düşmeksizin) inanan bir yazar 
kimliğiyle belirli bir dünya görüşünün olduğunu ve bu görüşün, yaygın bir 
etiketlendirmeyle “İslami” bir renk taşıdığını kabul eder. Bu kabul, bir zor-
lama veya mecburiyetten değil, bir gereklilikten doğmaktadır. Çünkü:

33 Tarık Buğra, Söyleşi (N. Bingöl ), Türk Edebiyatı, Kasım 1986, sayı: 153. 
34 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.248.
35 Tarık Buğra, Söyleşi (A. Tezcan ), Türk Edebiyatı, Mart 1982, sayı: 101.
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İslâmi dünya görüşü, kendi insanımızı anlamak çabası demektir. Bu 
memleketin yüzde doksan dokuzu Müslüman diyoruz, demek ki, bu 
memleketin romanını yazmak için İslâmi yapının ne olduğunu “anlamak” 
lâzımdır. Bunu anlamak için de İslâmi dünya görüşü şarttır. 

...

İslâmi görüş şarttır. İslâm dünyasını, Müslüman toplumunu anlamak için... 
Bu toplum ne kadar dağılmış olursa olsun, ne kadar saptırılmış olursa 
olsun, ne kadar uzaklaştırılmış olursa olsun, gene de İslâm törelerine 
göre doğuyor, İslâm törelerine göre yaşamasa da, İslâm törelerine göre 
gömülüyor. Bu insanları anlamak için, İslâmi dünya görüşü, büyük ve şart 
olan ihtiyaç.36 

Tarık Buğra, bir dünya görüşüne bağlı olan -olmak isteyen- bir romancı-
nın, bu konuda donanımlı olmasını bekler. Zira dünya görüşü meselesi, 
birtakım motifleri eser geneline yerleştirip orijinal görünmenin ötesinde, 
bir felsefe ve inanç meselesi, bahis konusu sanat olduğuna göre bu felsefe 
ve inancın ifade edilme meselesidir. En azından o, bunun böyle olduğuna 
inanır ve kendisinin, böyle bir dünya görüşüne yakın durmasına rağmen 
onu hakkıyla ifade edecek bir formasyona (dinden tasavvufa kadar uzanan 
birikime) sahip olmadığı söyler. Bu, her şeyden önce belirli bir dünya görü-
şüne göre ruh ve biçim kazanmış bir iklimde, bu iklimin beslediği bir top-
lumda yetişme, yetiştirilme sorunudur. Bu yönde, herhangi bir komplekse 
kapılmadan ve içtenlikle yetersiz olduğunu, bu yetersizliğin kendisi için ta-
lihsizlik olduğunu itiraf eden Buğra, aksi mümkün olsaydı, bunun kendisi 
ve sanatı için bir avantaj sağlayacağını kabul eder:

Keşke tam bir İslâmi dünya görüşüm olsaydı!.. O zaman -hiçbir romanımı 
küçümseyemem- eserlerim, daha sağlam ve övüldüklerinden daha değerli 
bir yapı kazanırlardı. Ne yazık ki, eğitimimiz ve toplumumuz bir felsefe 
edinebilmemize yardımcı olamıyor.37 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki Tarık Buğra, bir sanatçının, toplumun 
varlık ve sürekliliğini sağlayan, o toplumun ortak değerlerinin ifadesi olan 
bir dünya görüşüne bağlanmasını doğal karşılar. Sanatçıya düşen görev, bu 
bağlılığı (mensubiyeti), sanat eserinin izin verdiği ölçüde dillendirmek, 
dolayısıyla toplumun sürekliliğine estetik düzeyinde katkıda bulunmaktır. 
Sanatçı, bu görevi yerine getirirken toplumun millî ve ahlaki yapısına ters 
düşen bir ideoloji, bir klik veyahut bir felsefe adına hareket etmeyecek, pe-
şin hükümlü olmayacaktır. Zira, peşin hükümle bir felsefe veya ideolojiye 
tâbi olmak, en başta kendisine, sonra sanata ve topluma ihanettir. Tarık 
Buğra’nın ödün vermeksizin savunduğu, benimsediği görüş budur. O, bu 

36 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.248.
37 Tarık Buğra, Söyleşi (A. Tezcan ), Türk Edebiyatı, Mart 1982, sayı: 101.
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görüş açısından baktığından dolayıdır ki Marksistlerin savunduğu, “propa-
gandacı” sanat anlayışını eleştirip şiddetler reddeder. Bu tutumuyla Buğra, 
tipik bir “anti-Marksist” yazardır. Öyledir; çünkü hayli önemsediği “kafa 
bağımsızlığı”, “edebiyatın bağımsızlığı” gibi ölçülere, Marksistler önem ver-
mek bir yana, karşı çıkmaktadırlar. Buğra’nın onlarla anlaşamadığı ve hiçbir 
zaman anlaşamayacağı nokta burasıdır:

Elime kalem aldığım, hatta almaya hazırlandığım yıllardan beri 
benimsediğim bir ilke var. Edebiyatçı bir ilim adamı gibi bağımsız bir 
kafaya sahip olmalı, konularına onlar ne olursa olsun, tarafsız bir gözle 
bakabilmelidir. Aksi hâlde, edebiyatçı bir doktrin kurucusu, bir nazariyatçı 
olmadığına ve olamayacağına göre bir sosyal politik veya ekonomik 
sistemin görevlisi durumuna düşecek, kendi görevine, dolayısı ile de 
okuyucularına ihanet etmiş olacaktır. Edebiyat ispatlamaz, gösterir; telkin 
etmez, düşündürür; hüküm vermez, hüküm vermeye yol açar; iddia 
etmez, okuyucunun red ve kabul hâl ve ruh tercihini serbest bırakan bir 
dünya kurar. Görevi budur ve bunu başardığı ölçüde değerlidir. 

Son zamanlarda tarafsızlığa karşı bir savaş açıldı. Üstelik tarafsızlığın 
mümkün olamayacağı iddia ediliyor. En azından da tarafsızlık utanç verici 
bir şeymiş gibi gösteriliyor. Konumuz politika olsaydı biz de politikacı 
olsaydık, bütün bunlara diyecek sözümüz olamaz, hatta katılırdık. Ama 
savaş aslında politika ile edebiyat arasındadır. 

Politikada tarafsızlık yoktur, olsa olsa tarafsızlık yutturmacası vardır. (…) 
Politika ile edebiyat ilişkilerine çeşitli toplumlarda ve çeşitli dönemlerde 
bu açıdan bakınız, sanırım beni fazla haksız veya yanılmış bulamazsınız, 
yani esas görevine karşı sürdürdüğü savaşın tarihidir, ödüllendirmelerden, 
baş tacı etmelerden ezmelere, süründürmelere, diri diri gömmelere ve 
kelle uçurmalara varıncaya kadar namütenahi olayın tarihidir bu. 

Ve bu tarih bize politikanın edebiyatı ana görevinden koparıp kendisine 
uydu yapmak, kozlarından birisi hâline getirmek için giriştiği kimi kalleş, 
kimi gaddar, çoğu da yüze gülücü sırt sıvazlayan oyunlarını sergiler.38

Tarık Buğra’nın “sağcı”-“İslâmcı” yönleri de tartışılır. O, hangi anlamda “sağcı”, 
hangi anlamda “İslâmcı”dır?.. Enine boyuna üzerinde durulması açıklanma-
sı gereken bir konudur bu. Ancak işin başında şurasını kabul etmek gerekir 
ki Buğra’nın içinden geldiği kültürel ortam, söz konusu kavramlara pek uzak 
düşmez. O, eserlerinde ve yazılarında billurlaşan düşünce yapısıyla felsefi 
anlamda “milliyetçi” ve İslami değerlere saygılı bir tutum sergiler. Bu tutum, 
Tarık Buğra’yı, hafızalarda yer alan ve daha çok politik renk taşıyan “sağcı” ve 
“İslamcı” çizgide görmemizi gerektirir mi? Sanmam. Çünkü bir sanatçı ve ay-
dın olarak sahip olduğu birikimi yansıtan hikâye ve romanlarının toplumsal, 
felsefi, siyasi dokusuna ve bu dokuda, şu veya bu düzeyde kendini gösteren 

38 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
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niyetine, tutum ve duruşuna bakarak Buğra’nın, öteden beri tartışmalı bir ni-
teleme olan, “İslamcı yazar” çizgisinde biri olduğunu söylemek zordur. Zaman 
zaman -tartışma heyecanı veya politik husumetle- aksi iddia edilse de doğru 
olan budur. Zira Tarık Buğra, “fanatizm” ve “mutlakçılık”tan nefret eden, ka-
rakter yapısı itibarıyla “demokrat” ve tercihlerini, her şeye rağmen doğrudan 
ve güzelden yana kullanan, kalem özerkliği ve özgürlüğünden ödün vermeyen 
bir kişidir. Onun, “İslamcı” olarak nitelenmesini meşru gösterecek bir İslami 
birikime (müktesebata) sahip olduğunu söylemek de iddiadan öte gitmez. Ta-
rık Buğra’nın, millî ve dinî kültüre karşı duyduğu sempatiye rağmen bu yönde 
bir çabası ve bu çaba sonucunda kendini gösteren bir birikimi olmamıştır. İs-
lami değerlere sahip olmak başka, onları benimseyip sanata malzeme yapmak 
başkadır. Tarık Buğra’nın yaptığı, ikincisidir. Sonra sanat için bu, ne bir zaaf 
ne de bir kusurdur: O, İslami değerlerden yararlanmayı gerekli görür ve böyle 
bir gereği yerine getirmenin kendisini mutlu ettiğini her fırsatta söyler. Çünkü 
onun nazarında büyük sanatçı demek, içinde doğduğu toplumun değerlerine 
bağlı ve saygılı olan, bu değerleri eserlerinde ele alıp işleme, anlatma becerisi 
gösteren kişi demektir. O, sanatından ödün vermeden bunu yapmak, başar-
mak zorundadır. Çünkü büyük sanatçı olmanın ölçüsü, sahiplenilen düşünsel 
ve felsefi birikim değil, bu birikimi, kafa ve kalem bağımsızlığıyla ortaya ko-
yabilme becerisidir. Buğra’yı, “sanatçı” sınıfında düşüneceksek eğer işin sırrı 
buradadır; onun her şeye rağmen benimseyip savunduğu kafa ve kalem ba-
ğımsızlığındadır. Doğrusunu söylemek gerekirse; bedeli, derin yalnızlıklarla, 
yoksulluklarla, sonu gelmeyen sabır ve çilelerle ödenmiş, nihayet bu fasılda süt 
gibi temiz emeklerle, çabalarla kazanılmış bir payedir bu... 

Sanat için Sanat

Daha önce belirttiğimiz üzere Tarık Buğra, “sanat, sanat içindir” ilkesine 
inanan ve bu inancını, her şeye rağmen koruyan bir yazardır. Ona göre bu 
ilkeye inanmak demek, sanatı ve sanatçıyı savunmak, korumak demektir. 
Bunun bir adım ötesi, toplumu korumaktır. Çünkü Buğra, edebiyatı, hiç bir 
zaman toplumun dışında ve topluma rağmen var olan bir olgu olarak gör-
mez. Toplum bir gerçekse edebiyat da bir gerçektir. Toplum ile edebiyat 
arasındaki bağı veya alışverişi, “rağmen” sınırına çekmemek gerekir. Top-
luma rağmen edebiyat olmaz; fakat sadece toplumu gözetmek amacıyla da 
edebiyat yapılmaz. Edebiyatçı, önce iyi bir “edebiyatçı” olmanın yolunu 
aramalı, bulmalıdır. Bunun sırrı da sanata inanmaktan, sanata ve edebiya-
ta saygı duymaktan geçmektedir. Sanat ve edebiyata inanan bir sanatçının 
ortaya koyduğu eserin, topluma ve insana dönük yararını tartışmaya gerek 
yok. Zira her büyük sanat eserinin pedagojik (eğitici-öğretici) bir yönü var-
dır. En azından böyle olması gerektiğine inanan Buğra; edebiyatın, insana 



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    63

ve topluma dönük yararını tartışmak söz konusu olduğunda, ilke olarak 
“önce edebiyat” mantığını benimser: 

Edebiyatın insana ve topluma en iyi şekilde yararlı olabilmesi edebiyat ola-
rak kalabildiği ölçüde mümkündür.39 

Bu görüşün hilafına edebiyata, ilk elde toplumcu bir görev yüklemek, ede-
biyatı anlamamak, küçümsemek anlamına gelecektir. Sonra edebiyatçı; bir 
nazariyatçı, bir doktrin kurucusu, bir partizan değil, hepsinden önce bir sa-
natçıdır. Edebiyatın bir “bilgi” temelinin bulunması, onun herhangi bir şe-
yin tercümanı veya bağlısı, edebiyatçının da bir misyonun havarisi veya bir 
ideolojinin müridi olmasını gerektirmez. Edebiyatçının, ilk ve vazgeçilmez 
görevi önce kendisine, sonra sanatına bağımsızlık kazandırmak olmalıdır. 
Bu özellik, edebiyatın topluma dönük işlevini, eğiticilik yanını ortadan kal-
dırmaz. Yerinde kullanılması koşuluyla edebiyatın topluma dönük yararı, 
örgün eğitimin getirdiği yarardan daha büyüktür:

Edebiyat dilimizi geliştirmek, yani düşünce ve yargılama gücümüzü salığa 
kavuşturmak açısından -birçok büyük düşünürün dediği gibi- üniversite 
öğrenimlerinden daha yararlıdır. Ve, edebiyat yoksulu bir toplum, 
politikada, sanayide, mimarlıkta, müzikte, edebiyatta uydu olmaya, 
sömürülmeye, taklitçiliğe mahkumdur.

Edebiyatın yararını bu şekilde değerlendiren Buğra, izleyen cümlelerde 
edebiyatın önemine değinir: 

Milletlerin uygarlıklarını anlatan tarihlerde en geniş ve önemli yerin 
edebiyata ayrılışı boşuna değildir.40

Bir edebiyat eserinin yararlı olabilmesi için önce “edebî” bir değer taşıması 
gerektiğine inanan Tarık Buğra, bu anlayışına paralel olarak “tebliğci” değil, 
“telkinci” bir edebiyatı savunur. Edebiyatı, diğer dallardan; tarihten, felse-
feden, ahlaktan ayıran yanı burada aramak gerekir. Ancak onun “telkinci” 
yönünü, salt okuyucuya dönük, kaba bir etkileme tarzı olarak algılamamak 
gerekir:

Edebiyat ispatlamaz, gösterir; telkin etmez, düşündürür; hüküm vermez, 
hüküm vermeye yol açar; iddia etmez, okuyucunun red ve kabul, hâl 
ve ruh tercihini serbest bırakan bir dünya kurar. Görevi budur ve bunu 
başardığı ölçüde değerlidir.41

Edebiyat -ve sanat- anlayışı itibarıyla “tarzlar”ın (şu veya bu akıma angaje 

39 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
40 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.40.
41 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
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olarak yazmanın) değil, “seviye”nin (konu edebiyat olduğuna göre mutlaka 
ve önce edebî kalitenin) savunucusu olduğunu söyleyen Tarık Buğra, (Buğ-
ra, 1985: 281) edebiyatın, seviyeli ürünlerle insanı eğiteceğini iddia eder. 
Çünkü “Edebiyatla, sanatla beslenmeyen insanlar kişilik edinemez, bir sis-
tem, bir dünya görüşü oluşturamazlar.”42

Sanat ve edebiyatın yararı ve önemi konusunda “önce sanat ve edebiyat” 
ilkesini, vazgeçilmez bir ilke olarak benimseyen Tarık Buğra, yararlı olma 
konusunda da esnek bir anlayışı benimser: Büyük ve değerli olan bir eser, 
aynı zamanda insanlara ve insanlığa mutlaka yararlı olan bir eserdir. Bir ese-
rin yararının düzeyi, o eserin sanat değerine paralellik taşır. Önemli olan, 
sanatçının eserini kaleme alırken görevini layıkıyla yerine getirmesi, edebî 
ölçülere riayet etmesidir. Bu bağlamda “sanat için sanat” ilkesini savunma-
nın, medeniyet ölçülerinin başına sanatı koymak anlamına geldiğini söyle-
yen Buğra’nın43, son tahlilde vurgulamak istediği şudur:

Sanatın topluma en yararlı tutumu sanat için oluncadır. Sanatçı bu 
tutumda da toplumun, insanın dertleriyle, problemleri ile ilgilenecek 
ve bilhassa bir doktrine, bir politik tutuma angaje olarak değil... 
Bağımsızlığını, sanatın ve sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını 
koruyarak... Bir propaganda, bir misyon ödevlisi ve görevlisi olmadan.44 

Buğra’nın sanat konusundaki görüşlerinin bir kısmı, içinde yaşanılan za-
manın (70’li yılların) “ideolojik” ayrışmayla biçimlenen “sert” atmosferi-
nin etkisiyle söylenmiş olabilir. O günün ölçülerinde anlatı ve anlatımlara 
hâkim olan üslup sertliği doğal karşılanmaktaydı. Buna rağmen Buğra’nın 
bu konudaki tutumu, hayli ılımlıdır. Polemik yazılarında dikkati çeken üs-
lup sertliği bir yana bırakılırsa, Buğra, geri kalan metinlerde; denemelerde, 
fıkralarda ve özellikle söyleşilerde yer alan sanat konusundaki görüş ve öne-
rilerinde içtendir, söylediklerinin arkasındadır. Görüş ve önerilerde dikkati 
çeken bazı eksikliklere ve kusurlara -söz gelimi konu tekrarlarına- rağmen 
ortaya konulan görüşleri önemsemek gerekir. Gerekir diyoruz; çünkü Buğ-
ra, sanat ve sanatı üzerinde düşünmeyi, tartışmayı, hatta özeleştiri yapma-
yı ilke edinmiş bir yazarımızdır. Bizde, doğrusunu söylemek gerekirse bu 
anlayışın geleneği hayli zayıftır. Genelde bir ürkeklik sezilir. Sanırım bilgi 
eksikliğinin getirdiği bir ürkekliktir bu. Öyledir; zira yazarlarımızın, sanat-
çılarımızın “sanat”, “poetika”, “estetik” vs. gibi temel kavram ve konulara 
karşı mesafeli bir duruşları vardır. Halit Ziya, Peyami Safa, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Necip Fazıl, Oğuz Atay, Attila İlhan gibi sanat endişesi taşıyan ve 
bu endişeyi yazma ve tartışma zeminine çeken, bu tutumlarıyla yön çizip 

42 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.131.
43 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.13.
44 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.146-47.
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yol gösteren isimlerin sayısı fazla değildir. Tarık Buğra da bu kervana kata-
cağımız örneklerdendir.    

Roman Tutkusu

Tarık Buğra, çoğu yazarlarımız gibi romana hikâyenin terbiyesinden geçerek 
ulaşır. Ancak bir farkla: Daha ilk hikâyelerinden itibaren romanlık konuları 
işleyen Buğra, hikâyelerinde sergilediği tutumla ileride romancı olacağının 
sinyallerini de verir. Aslında romancı olmak, onun asla vazgeçilmez hedefle-
rindendir. Bunu, yazar olmaya karar verdiği vakitlerden itibaren benimser ve 
roman yazmanın, dolayısıyla romancı olmanın dışındaki hiçbir edebî tercihi 
kabul etmez. O günlerin Tarık Buğra’sı için yazar olmak demek, romancı ol-
mak demek anlamına geliyordu. Onda âdeta sabit fikir hâline gelen bu tercih, 
talihin hazırladığı cilvelerle yön değiştirecek ve Buğra, istemeyerek de olsa ilk 
edebî denemelerini “hikâye” türünde kaleme alacaktır. Bu ilk denemelerde 
dikkati çeken “romanlık mevzu”nun ağırlığını, biraz da söz konusu sabit fikir-
le, mutlaka romancı olmak idealiyle açıklamak gerekir. Bu idealdir ki ona ilk 
ürünlerde edebiyatçı olmanın yolunda âdeta bir alınyazısı gibi sahibinin ya-
kasına yapışan “acemilik” sıkıntısını yaşatmamış, aksine, ustalık beratıyla onu 
okuyucu karşısına çıkarmıştır. Diyebiliriz ki Buğra, “çıraklık” faslından geç-
meden “ustalık” düzeyine geçme fırsatını ve mutluluğunu idrak etmiş nadir 
kalemlerdendir. Oluşum sürecine biçimsel olarak baktığımızda bunun böyle 
olduğunu görürüz. Ancak bu, işin görece yanıdır. Aslolan ise şudur:

Buğra’nın ilk kalem denemeleriyle ustalık beratı alması, doğrusunu söyle-
mek gerekirse, çilesi çekilerek bedeli ödenmiş bir sürecin armağanıdır ve 
bu süreci önemsemek gerekir. Yazar olmaya niyetlenilen andan ilk ürünle-
rin verildiği vakte kadar geçen zaman (1930-1948), edebiyat ve sanat adına 
boş geçirilmemiş bir zamandır. Buğra, bu süreçte özellikle dil ve anlatım so-
rununu çözme cihetinde çaba gösterir: Kim neyi, ne zaman, nasıl anlatmış? 
Romanımız nerededir ve hangi konuları ele almaktadır? Popüler olmak ne-
dir, kalıcı olmak nedir? Romanın hedefi toplum mudur, birey midir? Göz-
lem mi, muhayyile mi? Dıştan bakıldığında bohemlik bir yaşantının anafo-
runda sürüklenen biri gibi görünen Buğra, aynı zamanda romancı olmanın 
hesabını yapıyor, roman sanatı üzerine kafa yoruyordu. Yormak zorunday-
dı; çünkü o, bir gün mutlaka ama mutlaka romancı olacağına inanıyordu. 
Bu inançtır ki onu ilk ürünleri verirken donanımlı kılmış, dolayısıyla hikâ-
yelerini usta bir kalemin ürünüymüş gibi okurlarına servis etmişti. Hikâ-
yelerde işlenen konuların “romanlık” bir hava taşımasının nedenini burada 
aramak gerçekçi olacaktır. Hikâyelerin yayınlandığı vakitlerde dikkati çek-
miş bir konudur bu. Bu yönü ilk sezen ve dikkatlere sunan eleştirmen, Tahir 
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Alangu olur ve Buğra’nın hikâyelerini, “romanlık nitelikler taşıyan hikâye-
ler” nitelemesiyle okurlarına, edebiyat dünyasına tanıtır.45 

Tarık Buğra’yı bu nitelikte bir yazar yapan yönü, onun roman sanatı konu-
sundaki bilgisinden çok, hayat tecrübesinde ve bu tecrübeyi romana dö-
nüştürme eğiliminde, romancı olma ısrarında aramak daha gerçekçi olacak-
tır kuşkusuz. 

Konuyu, roman sanatının gerekleri ve gereçleri düzeyinde ele alıp açmakta 
yarar var: 

Hemen belirtelim ki Tarık Buğra’nın roman sanatına dönük bilgi birikimiyle 
bu konudaki görüşlerinin toplamı, bir “roman poetikası” oluşturmaktan hayli 
uzaktır. Roman poetikasının vazgeçilmez ögeleri olan “anlatıcı”, “bakış açısı”, 
“karakterizasyon”, “anlatım teknikleri”, “dil”, “üslup”... gibi konularda, Tarık 
Buğra’nın neler düşündüğünü tespit etmek zordur ve bu yöndeki görüşleri 
hayli azdır. Buna karşılık onun, pek az romancıya nasip olacak bir hayat tecrü-
besi ve yine buna bağlı olarak gözlem ve birikimi vardır. Yazarlığa karar verdiği 
lise yıllarından itibaren onun hayatı, belki kendisinin de tahmin edemediği 
dönüşümlere, değişimlere maruz kalmış; yine tahammülü zor yoksulluklarla, 
yalnızlık ve derbederliklerle şekillenmiştir. Bütün bunlar, onun, bir anlamda 
sanatının ana eksenini oluşturan “insan”ı, daha yakından tanımasına yardımcı 
olmuştur diyebiliriz. Eğer Tanpınar’ın, “Romancı insana inanmalıdır.” görü-
şünü46 ilke olarak kabul edersek, hayat bu konuda Tarık Buğra’ya geniş im-
kânlar, fırsatlar sunmuş ve o, insanı, hayli sade ve iddiasız ortamlarda yalın 
kimliğiyle tanıma şansını yakalamıştır. Doğduğu yer (Akşehir), bu yönde ona 
ilk ipuçlarını verir. Kapısı çeşitli kesimlerden insanlara açık ve itibarlı bir ai-
lede doğması önemli. Doğal olarak babanın mesleğini de unutmamak gere-
kir: Avukatlıkla uğraşan babanın bürosu, çeşitli kesim ve mesleklere mensup 
insanların geldiği, toplumsal sorunların tartışıldığı önemli bir mekân. Büro 
ve evden geçen insan figürlerini izlemek, babanın engin hoşgörüsüyle onları 
dinlemek, Tarık Buğra’nın erken olgunlaşmasını sağlayacak ve onun gözlemci 
yeteneğini geliştirecektir. Diyebiliriz ki pek az kişinin insan repertuarı onun-
ki kadar zengindir. Bu zenginlikte İstanbul’un payını da unutmamak gerekir. 
Akşehir, romancı olmak adına hedefin belirlendiği yer; İstanbul ise olmak 
dramının yaşandığı, olmak adına ağır bedellerin ödendiği bir çevredir. 

Tarık Buğra, yazar olmak emel ve beklentisiyle geldiği İstanbul’da hemen 
her kesimden insan tipleriyle karşılaşır: Öğretim üyesi, yazar, gazeteci, ar-

45 Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, c 3, İstanbul Matbaası, İstanbul, 
1985, s.806.

46 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, haz. Z. Kerman, MEB. Yayınları, 
İstanbul, 1969, s.44.
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tist, tiyatrocu, yönetmen gibi aydın kesiminden; manifaturacı, kahveci, gar-
son, kumarbaz, asker gibi halk kesiminden insanlarla tanışır. Onlarla an ge-
lir günübirliğine, yeri gelir kalıcı dostluklar kurar. Genel bir tespitle, küçük 
burjuva ile halk kesiminden gelen bu insanlar, Tarık Buğra’nın dünyasını 
zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte kaleme alacağı romanla-
rın şahıs kadrosunu da yönlendirir. 

Tarık Buğra, söz konusu tabloyu şekillendiren hayatın içinden gelmesine 
rağmen, sanat anlayışını “popüler” bir felsefeyle temellendirmez; ısrarla 
“sanat, sanat içindir” ilkesini savunur. Yine bu bağlamda değerlendirilmesi 
gereken “toplumcu gerçekçilik” anlayışına hemen hemen hiç itibar etmez. 
Hatta toplumcu gerçekçilik bir yana, öteden beri roman sanatının vazgeçil-
mez niteliklerinden sayılan “gerçekçilik” görüşüne de sempatiyle bakmaz. 
Ancak burada bir noktayı hatırlatmakta yarar vardır: Tarık Buğra’nın be-
nimsemek istemediği, hatta reddettiği “gerçekçilik” anlayışı, günün moda 
eğilimiyle Marksist nitelik kazandırılmak istenen gerçekçilik anlayışıdır. 
Onun nazarında, neredeyse “mucizevi” bir işlev yüklenilen bu gerçekçilik 
anlayışı, kaba ve sanatın ruhuna aykırı, giderek sanatçıyı bir odağa, bir ide-
olojiye, hatta bir iktidara bağımlı kılan -popüler tabiriyle- “angaje” bir anla-
yıştır. Şayet sanatta “gerçek” diye bir şey aranacaksa, bunu bizatihi ortaya 
konulan sanat eserinin yapısında aramak lazım:

Bu bağlamda gerçek olarak nitelenecek bir üslup konusu vardır; sonra ele 
alınan konunun yorumlanışı ve nihayet bütün bunları içinde barındıran kur-
maca dünyanın sahih olup olmayışı vardır.47 Yazar, ilk elde bunlar için; üs-
lup, konunun yorumlanışı, kurmaca dünya için vardır ve yazarlık çabasını 
da bu yönde göstermelidir. 

Görüldüğü üzere Tarık Buğra, “gerçekçilik” konusunu, bir kurgu veya mutlak 
anlamda uyulması gereken “nazari” bir mesele olarak görmemekte, roman 
kapsamında kurgulanan dünyanın biçimlendirilmesinde -genel anlamda- rol 
oynayan bir öge olarak kabul etmektedir: Şahıs kadrosu, dil, üslup, kompozis-
yon, çevre... gibi öğeler, bu dünyanın kurulması için vardır ve romancı, bunlar 
üzerinde mutlak hakimdir, öyle olmalıdır. Nazari kayıtlar, ideolojik beklenti-
ler, birtakım yasa ve yasaklar, bu hâkimiyeti engellememelidir. Kaba ve kabul 
edilmiş popüler anlamıyla gerçekçilik bir kayıttır, bağlayıcı bir ilkedir. Böyle 
bir ilkeye angaje olmak, Tarık Buğra’nın kabul edemeyeceği bir şeydir. Sonra 
böyle bir anlayışla, böyle bir düşünceyle sağlıklı bir roman nasıl yazılacaktır? 
Nihayet angaje olmak, sanatçının yaratma hürriyetine de aykırıdır. Romanı 
-veya sanatı- özgün kılan “bütünlük” duygusudur. İster bir felsefe ve ister 
sanat adına yapılmış olsun, müdahaleci anlayış, bütünlük duygusunu bozar. 

47 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s. 401-2.
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Roman, romanı oluşturan öğelerin “bir ortam ve zaman kesiti” içinde bütün-
lük kazanması, nihayet “eser” olarak doğması demektir. Romancıya düşen 
görev, bu bütünlüğü meydana getiren, getirecek olan ayrıntıları, angaje olma-
dan bağımsız bir kafayla yakalamak, onları bilinçli bir tercih ve terkiple bir 
araya getirip “kompoze” etmektir.48 Bu nedenle Tarık Buğra, bir romancıdan 
“kompoze etme” yeteneğine sahip olmasını ve bu yeteneğini bütünlük duy-
gusunu gerçekleştirmek yönünde sergilemesini ister. Çünkü kompozisyon 
bir romancının başarısını ve değerini ortaya koymaktadır.49

Tarık Buğra, romanı bireyin (insanın) ifadesi olarak kabul eder. Ancak bi-
rey de en nihayet topluma bağlı ve toplumun değerleriyle kuşatılmıştır. Hâl 
böyle olunca romanla toplum arasında bir bağ, bir alışveriş olmalıdır. Buğ-
ra, toplumsal yapı ile roman arasında bir paralellik olduğunu, dolayısıyla 
toplumsal yapının gelişmesiyle romanın da -en azından toplumu anlatma 
bakımından- bir gelişme göstereceğini iddia eder. O, bu noktayı “millî ro-
man” gerçeğini merkeze alarak açıklamaya çalışır:

Milli romanın teşekkülü için o toplumun insanlarını, ilişkilerinde, tutum 
ve davranışlarında, tepkilerinde, kabullerinde sağlam olarak anlamaya 
yetecek psikoloji, sosyoloji, felsefe, tarih, ekonomi kültürleri yoksa, bir 
milli romandan söz etmek imkânsızdır.50

Tarık Buğra, bu bağlamda felsefe, sosyoloji, psikoloji, tarih kültürünün roman-
cıyı, dolayısıyla romanı güçlendireceğine inanır.51 Toplumu ifade etmek, roma-
nın öteden beri vazgeçilmez hedefi olmuştur kuşkusuz. Hedef toplum olunca 
romanda, bir düşüncenin, bir felsefenin veya bir ideolojinin yer alması doğal 
karşılanmalıdır. Buğra’nın rıza göstermediği, asla kabul etmediği nokta; bir ro-
mancının, bir felsefe veya ideolojiye peşin hükümle bağlanması, kişiliğiyle bir-
likte sanatı bu felsefe ve ideolojinin emrine vermesidir. Onun nazarında roman, 
şöyle veya böyle “bir düşüncenin malı”dır52 ve nihayet düşünce, kaba düşme-
mek şartıyla, bir romanın “ana unsuru”dur.53 Önemli olan, düşünceyi estetik 
(edebî) dokuyu zedeleyecek düzeye getirmemek, sanatı düşüncenin egemenli-
ği altına sokmamaktır. Meselenin bu aşamasında Buğra, sanatçının âdeta bir bi-
lim adamı gibi yansız olmasını, bağımsız düşünme serbestliğine sahip olmasını 
ister. Bu uğurda sanatçı, gerekirse derin yalnızlıkları göze alabilmeli; sanatını, 
birtakım çıkarlar için feda etmemelidir. Bütün bunlar, Tarık Buğra açısından 
göstermelik, basit iddialar değildir kuşkusuz. Çünkü o, sanatçı yeteneğini ve 

48 Tarık Buğra, Söyleşi (V. Uygun ), Tercüman, 28 Mart 1984.
49 Tarık Buğra, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, TYB, Ankara, 1985, s.201. 
50 Tarık Buğra, Söyleşi (N. Bingöl ), Türk Edebiyatı, Kasım 1986, sayı: 153. 
51 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
52 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.7.
53 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
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romancılık gücünü, çekilen derin yalnızlıklara, yoksulluklara bağlayacak ve bu 
durumu, yazar olmasında rol oynayan temel etken olarak gösterecektir:

Her şeyden önce sebep yalnızlığımdır.... roman ve piyes gibi büyük eserler, 
büyük yalnızlıklar istiyor.54 

Sanatçının kafa ve ruh bağımsızlığının tek yolu diye işaret edilen bu yalnız-
lık, evet sanat uğruna bile/isteye tercih edilen bu yalnızlık, Tarık Buğra’nın 
nazarında, toplumdan ve insandan kopuş anlamına çekilip yorumlanma-
malıdır. Aksine toplumu ve insanı anlamak ve anlatmak için bilinçli olarak 
tercih edilen bir yalnızlıktır bu:

...bu yalnızlık toplumdan, toplum meselelerinden ve insanlardan kopuş 
değil... Tam aksine onlarla beraber olmak, fakat onlara bir doktrinin, 
bir partinin, bir derneğin, bir grubun hatta bir ikincinin refakatinde 
bakmamaktır. Tekrarlarım, bağımsız ve tarafsız kalabilmektir.55 

Tarık Buğra’nın hayli iddialı gibi görünen bu sözlerini, zamanı içinde değer-
lendirmek gerekir. Vurgulanmak istenen asıl o vakit anlaşılacaktır. Söz konu-
su sözlerin sarf edildiği zaman diliminde yazarın bağımsızlığı meselesi, ne-
redeyse, gülünç karşılanmaktaydı: Sanatçıdan beklenen, herhangi bir gruba 
veya bir ideolojiye bağlanması ve bu yönde “irşat” görevini üstlenmesi idi. 
İdeolojik kamplaşmanın hüküm sürdüğü yıllarda (özellikle 1960’lı ve 1970’li 
yıllarda) tarafsız kalmak, mümkün mertebe tarafsız düşünmek kolay değildi. 
Böylelerine “Edebiyat Cumhuriyeti”nin kapıları kapalıydı!.. Özellikle taşralı 
yazarlara karşı hayli hasis davranan bu cumhuriyetin kapılarını çalmak, Ta-
rık Buğra için kişiliğinden ve sanatından ödün vermek anlamına geliyordu. 
Çalmadı; yalnız kaldı. Bu yalnızlık ona, kafa ve düşünme bağımsızlığı kazan-
dıracak, şöhret uğruna sanatından ödün vermeme direncini pekiştirecektir. 
Onun yazarlık serüveni, diyebiliriz ki bu uğurda verilen destansı bir direnişin 
hikâyesidir. Tertemiz emek, soylu bir sabır ve dinmek bilmeyen bir çabanın 
meyvesi olan bu hikâye, Tarık Buğra’nın onur belgesidir. 

Mutlak anlamda bağımsızlık... 

Bir yazar, bir sanatçı için böyle bir şeyin mümkün olmayacağı aşikârdır. 
Çünkü sanatçı, ister istemez bir düşüncenin, bir felsefe ve dünya görüşünün 
mensubudur. Bu özelliklerin onun eserlerinde akis bulması da doğaldır. 
Onun yan tutuşu, bir tercih mecburiyetinden değil, içinde yetiştiği şartlar-
dan ve bağlı bulunduğu millî ve ahlaki değerlerden doğmaktadır. Önemli 
olan; yan tutmayı, sanatı zedeleyecek noktaya kadar götürmemektir. Tarık 
Buğra’da bu yönde bir kabul ve özen vardır. Romanların sergilediği tutum, 

54 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
55 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
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bunun tipik göstergesidir. Bazı ufak tefek kusurlar, eksiklikler bir tarafa bı-
rakılırsa Tarık Buğra’nın romanları, teknik ve konu bütünlüğü, nihayet dil 
ve üslup güzelliği bakımından kalite arz eden romanlardır. Özellikle dil ve 
üslup bakımından...

Dilin Rengi

Tarık Buğra, Türkçeyi, genel anlamda yazılarında, özel anlamda hikâye ve 
romanlarında ustalıkla kullanan bir yazarımızdır. Türkçeyi doğru ve güzel 
kullanmak, onun edebiyatçı kimliğinin imrenilecek yanıdır. Buğra, anlatının 
nihayetinde bir anlatım sanatı olduğunun bilincindeydi. Edebiyatçı olmak 
için yola koyulduğunda çözülmesi gereken ilk işin; dilden, Türkçeden geç-
tiğinin farkındaydı. Çocukluğundan itibaren hayal dağarcığında biriktirdiği 
hikâyelerin dile gelmesi için dile hâkim olmak gerekiyordu. Bu kabulün fi-
lizlenmesinin lise çağına denk geldiğini, dil konusundaki özenli duruşunun 
öğretmenleri tarafından ilk burada fark edildiğini biliyoruz. Uzun bir faslı 
işgal eden üniversite yıllarında diplomaya, dolayısıyla meslek sahibi olmaya 
dönük beklentileri boşa çıkaran Buğra, iş hayalindeki mesleğe, edebiyatçı-
lığa gelince dili boşlamaz. Boşlamaz; çünkü asıl meslek olarak gördüğü ya-
zarlığın yolu ondan, oradan geçecektir. Edebiyatçı, romancı olmanın ölçüsü 
odur ve ilk elden ona vâkıf ve hâkim olmak gerekir. “Oğlumuz” hikâyesiyle 
birlikte onun âdeta bir “sehl-i mümteni” gibi akan Türkçesi karşısında şaşır-
mamak gerekir. Zira “Oğlumuz”un eşiğine gelindiğinde dil sorunu büyük 
ölçüde çözülmüş, Buğra kendine özgü tarzını yakalamıştı. Aslında bu dil, 
işin başından itibaren roman için biçilmiş, hazırlanmıştı; doğru, ama kısmet 
hikâyenin, hikâyelerin olacaktır. Hikâyelerde dikkati çeken anlatım rahatlı-
ğının, söyleyiş kıvraklığının nedenini, biraz da yukarıda izah etmeye çalıştı-
ğımız birikime, işi tesadüfe bırakmak istemeyen kaygıya bağlamak gerekir. 

Roman, doğal olarak bir dil sanatıdır. Zira bir romancının elindeki tek ve 
geniş imkân, dildir kuşkusuz. Romanın genel yapısını oluşturan her şey, di-
lin prizmasından geçerek bir biçim, bir yapı, bir anlam ve işlev kazanır. Bun-
dan dolayıdır ki bir romancı; konuştuğu, düşündüğü, yazdığı dilin anlatım 
gücünü, inceliklerini, tasarruf gücünü... bilmek zorundadır. Bir romancıyı 
üslup sahibi yapan ve onu roman geleneğinde özgün kılan tarafı burada, 
dile hâkimiyetinde aramak, dilin inceliklerine vâkıf olup olmadığına bak-
mak gerekir. Çünkü onun, en azından bir sanatçı olarak kaderi ana diline 
bağlıdır. Konuya bu açıdan bakan Tarık Buğra, sanatçı kimliğinin, yazarlık 
öz güveninin “Türkçe sayesinde var olduğunu”56 söyler. Çünkü dil, salt an-

56 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.159.
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latım olgusunun değil aynı zamanda “bir düşünce sisteminin, bir dünya gö-
rüşü”nün ifade edilmesinin, ortaya konulmasının da aracıdır.57 

Tarık Buğra, bir romancı olarak dile özen gösteren; dili, doğru ve güzel kul-
lanma yönünde çaba sarf eden bir yazarımızdır. Türkçe konusunda ılımlı bir 
yolu benimser: İdeal Türkçe; yaşayan, halkın ağzında olan Türkçedir. Türk-
çeye saygılı olmak, esasen halka saygılı olmak demektir. Halk geleneğin, 
kültürün asıl sahibidir. Gelenek ve kültür, asıl ve kalıcı ifadesini dilde bu-
lur. Dil ile kültür arasında sarsılmaz bir bağ, her dem tazelenen bir alışveriş 
vardır. Bu gerçeğe inanan Tarık Buğra, muhafazakâr dolayısıyla “gelenekçi” 
bir tutumu benimser. Bu bağlamda, “dil” ile “kültür” arasındaki ayrılmazlığı 
vurgulayan şu sözler, bir bakıma onun dil felsefesini de vermektedir:

Kültürü dil’den ayrı düşünmek, bu iki kavrama birden aykırı düşer. Kültür 
ile dil iç içedir; kaderleri ikizdir: Birbirlerinin seviyelerini, zenginliklerini, 
soyluluklarını sınırlarlar. Dil kültürü yetiştirir, kültür de onu geliştirir, 
sağlamlaştırır; millileştirir.58

Tarık Buğra, dil konusundaki tutumu takdir edilmiş, bu yöndeki ustalığı tes-
lim edilmiş bir yazarımızdır. Onun kelime seçmede, cümle kurmada gösterdi-
ği titizlik dikkate değer. Türkçenin bir romancıya sunabileceği bütün imkân 
ve inceliklerden yararlanmak isteyen, bunu da büyük ölçüde gerçekleştiren 
bir romancımızdır. Tarık Buğra’yı böyle bir anlayışa sevk eden, yazar olmanın 
getirdiği sorumlulukla birlikte Türkçe sevgisi, Türkçeye duyulan saygıdır kuş-
kusuz. Buğra, dili her şeyden evvel bir “izzeti nefis” meselesi olarak görür.59 Bu 
bakış açısından hareketle diyebiliriz ki Tarık Buğra; dile, sırf üslup ve teknik 
kaygısıyla yaklaşmaz, yani dili, salt bir anlatım aracı olarak görmez; aynı za-
manda dili, millî ve beşerî bir değer olarak kabul eder. Romancıya düşen görev, 
bu değeri, bütün incelikleriyle tanımak, bilmek, kullanmak; sanata, esere dö-
nüştürmektir. Bu bağlamda düşünüldüğünde onun şu sözleri, hem kültür ba-
kımından hem de roman sanatı açısından dikkate değer ipuçları sunmaktadır:

Türkçem, milletimin Türkçesi olsun diye çalıştım. Üslubumu konunun 
ve ele aldığım insanların tespit etmesine dikkat ettim. Çünkü her 
konunun ayrı bir üslup gerektirdiğine, romanı ve romancıyı bunun 
değerlendireceğine inandım.60 

Yukarıdaki sözler, Tarık Buğra’nın roman anlayışının, en azından dil ve üslup 
bakımından, ana eksenini teşkil etmektedir. Romanlarında yer verdiği kahra-
manları işlerken onların mizaç yapılarına önem veren Buğra, onları konuştu-

57 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.166.
58 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.75.
59 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı,1979, s.14.
60 Tarık Buğra, Söyleşi, Yeni Düşünce, 15 Temmuz 1981.
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rurken de yine onların mizaç özelliklerine uygun düşen bir dili -doğal olarak 
kişinin kültür ve mizacına denk düşen bir kelime dağarcığıyla yine mizaçtan 
ve kültürden beslenen bir üslubu- kullanmaya özen gösterir. İlk romanlarında 
bu ilkenin nispeten uzağında kalacaktır: Bunun nedeni de muhtemelen “sanat, 
sanat içindir” ilkesine olan bağlılıktır. Bu aşamada Tarık Buğra, konuşma dili-
nin ötesinde “sanatkârane” bir dil ve üslubun peşindedir. Zaman içinde roman 
sanatında aldığı mesafeye paralel olarak onun dil ve üslup anlayışı da değişir. 
Söz gelimi “argo”ya, “mahalli ağız”a ilk zamanlarda pek sıcak bakmayan Tarık 
Buğra, daha sonraları bu tutumunu değiştirerek kahramanlarını, mizaç ve kül-
tür yapılarına denk düşen bir dille konuşturur: Aydın, köylü, doktor, eşkıya, 
kahveci, asker, hoca, avukat, savcı, kumarbaz... gibi insanlar, doğal konumları-
na uygun bir dille konuşur, söyleşirler. Bu uygulama ile romanlar, gerçekçi bir 
nitelik, doğallık ve “sahihlik” kazanır. Nihayet romanlarda yer alan kahraman-
lar, kullandıkları dil ve kendilerine özgü konuşma tarzlarıyla (üslupla) bağım-
sız, kendilerine özgü bir kişilikle boy gösterirler. Herkes kendi mizacına uygun 
dille konuşunca romancının, onlar üzerindeki yönlendirici rolü de asgariye in-
miş olur, ki bu da bir romancı için az başarı değildir. Tarık Buğra, özellikle Kü-
çük Ağa’da bu uygulamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirecektir. Küçük Ağa, 
büyük bir roman olarak görülmüşse, bunda, yazarın tercih edip kahramanları 
aracılığıyla hayata geçirdiği dil ve üslup anlayışının rolü vardır kuşkusuz. 

Bu bağlamda “şive taklidi” de önemsenmesi gereken bir konudur. 

Tarık Buğra, romanlarında, -kendi deyişiyle- “şive taklidi”ne iş olsun diye 
yer vermez. Şive taklidi, yerinde ve seviyeli kullanılması kaydıyla anlatıma 
-ve romana- bir çeşni katar, okuyucuyu kahramanlara, dolayısıyla esere ısın-
dırır. Bu bağlamda “argo”yu, “mahalli ağız”ı, “şive taklidi”ni dilin bir realitesi 
olarak gören Tarık Buğra; hayatı, hayatın gerçeklerini ifade etmek iddiasın-
da olan romanın/romancının bunlara mesafeli kalamayacağını, kalmaması 
gerektiğini söyler. Bu imkândan ölçüsünü iyi ayarlamak, abartıya kaçma-
mak kaydıyla yararlanmak, bir roman için kazanç olacaktır. Doğal olarak 
bütün bunlar, asıl amacın, varılması gereken asıl hedefin besleyici, destek-
leyici damarlarıdır. Asıl ve nihai hedef, dil mükemmeliyetine ulaşmaktır: 

Şive taklidi az yapılsa, ustaca yapılsa, eser için zararlı olmaktan bir ölçüde 
çıkar, fakat bir çeşni olmaktan öte gitmez. Tekrarlıyorum: Hikâye de, 
roman da, tiyatro da dilde yaşar; dilin mükemmel, yani değişmez hâline 
yaklaştıkça yaşar.61 

Dil konusunda böyle bir anlayışı benimseyen Tarık Buğra, kahramanlarını 
bu ölçüye göre, onların psikososyal konumlarına göre konuşturur, kahra-
manlarını çizer, canlandırırken mizacı ön plânda tuttuğu için şive taklidi 

61 Tarık Buğra, Politika Dışı, 1992, s.7.
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iğreti düzeyde kalmaz; aksine onlara bir sıcaklık, bir sevecenlik kazandırır. 
Ancak bütün tasarruflar, asıl ve değişmez, daha doğrusu “değişerek devam 
eden” Türkçeye gölge düşürmez. Tarık Buğra’nın, asıl ve kutsal hedefi, hal-
kın ağzındaki halis Türkçeye ulaşmaktır. Bu hedefin yanında şive taklidi, 
bir çeşni düzeyinde kalır. Tarık Buğra’nın bu konudaki ustalığı tartışılmaz. 
Onun kelime seçiminde cümle kurmadaki mahareti takdire değer... Diye-
biliriz ki pek az romancımız onun kadar kelimelere yakın, kelimelerle dost-
tur. Kelimelere yol ve yön gösteren noktalama işaretleri bile onda farklı bir 
mahiyet kazanır. Onlar, Buğra’nın kaleminin terbiyesinde, biçimsel olmak-
tan kurtulup işlevsel bir nitelik kazanırlar: Konuşurlar, susarlar, hareket 
ederler... Bütün bunları hesaba kattığımızda Tarık Buğra’nın, roman gele-
neğimizde farklı bir dil ve üslup anlayışının sahibi olduğunu kabul etmek 
gerekir: O, sanatkârane dille günlük konuşma dilini, şaşırtıcı bir rahatlıkla 
birleştirmeyi başarmış nadir yazarlarımızdandır. 

Tarık Buğra’nın sanat ve edebiyat anlayışını (bir anlamda “sanat poetikası”-
nı) belirlemeye çalıştığımız bu denemenin sağladığı cesaretle şunları söy-
leme imkânına sahibiz: Tarık Buğra’nın, edebiyatın çeşitli dallarında ürün 
vermiş bir yazar olduğu doğrudur; ama o, doğrusunu söylemek gerekirse 
romancılığıyla daha çok öne çıkmış, ünlenmiş biridir. Yine kabul etmek ge-
rekir ki sanat ve edebiyat konusunda ileri sürülen düşüncelerin, benimse-
nen felsefe ve getirilen yorumların gerisinde, genellikle romancı Tarık Buğ-
ra’nın varlığı ve sesi vardır. Söylenenle; “sanat”, “edebiyat”, “dil” “toplum” 
gibi başlıklar altında anlamını bulmuşsa da asıl hedef romandır; romanın 
sorunlarıdır. O, genel anlamda “sanat” konusu üzerine konuşurken bile ro-
mancı kimliğiyle konuşur ve sanat konusunda şu anlayışı benimser: 

Sanat önemlidir; çünkü toplumlar onunla ayakta durur; insan, onunla ger-
çek anlamda kafa ve ruh bağımsızlığına erişir; sanatçıya haysiyet kazandı-
ran yine odur. İnsandan soyutlanmış sanat abes; toplumun emrine verilmiş 
sanat, kısır ve kusurludur. Önemli olan “insan” ile “toplum”u dejenere et-
meden ibreyi, toplumdan yana değil, “sanat”tan yana kullanan bir anlayışa, 
bir felsefe ve bakış açısına sahip olmaktır. Sanatçı; sanatını, ondan da öte 
onurunu ve kafa bağımsızlığı korumak istiyorsa bu ilkeyi benimsemeli, her 
şeye rağmen bu ilkeyi savunmalıdır. 

Tarık Buğra’nın, sanat ve edebiyat konusunda, son tahlilde söylemek iste-
diği budur, sanırım.





TARIK BUĞRA’NIN METİNLERİNİN 
ÜÇ TEMEL ÖZELLİĞİ

KURTULUŞ KAYALI

Tarık Buğra’nın metinlerini, öykülerini ve romanlarını üç ayrı kriter çerçe-
vesinde anlama denemesi bütünlüklü bir yorum yapmanın yolunu açabilir. 
Sözü edilebilecek üç kriterden biri zaman içinde konuya yaklaşımının fark-
lılaşmasıdır. Bunun nedenlerinden biri sadece ülkede siyasetin ve siyaset 
anlayışının değişmesi değil, kendisinin bulunduğu düşünsel konumun da 
somut olarak farklılaşmasıdır. İkinci kriter ise üzerinde odaklandığı konu-
ların değişmesidir. Bir kısım romancılardan farkı Millî Mücadele üzerine 
yoğunlaşması; bazı romancılardan, sınırlı sayıda romancıdan temel farklılı-
ğı da Millî Mücadele öncesinin üzerinde ciddi şekilde durmamasıdır. Bazı 
romancılara göre siyasetten uzak bir konumda iken bazılarına göre tam da 
siyasetin göbeğindedir. Bu ikili tutum nedeniyle güncel siyasetle biraz daha 
iç içe geçtiği metinleriyle güncel siyasetten belirgin olarak uzak metinleri 
bulunmaktadır. Bir üçüncü kriter olarak özellikle belli dönemleri itibarıyla 
romanlarının biyografik ve otobiyografik özellikler taşıdığını rahatlıkla söy-
lemek mümkündür. Özellikle ilk dönemlerinde ağırlıklı mekân olarak İs-
tanbul’u, Küçük Ağa serisi ile başlayan seri için Akşehir’i esas alması önemli 
görünmektedir. Bu yönü itibarıyla tipik köy romancılarına benzemekte-
dir. Fakat onların temel konu olarak köyü almalarına mukabil Tarık Buğra 
kasabayı esas almaktadır. Kasabayı işliyor olması da düşünsel konumunu 
şekillendirmektedir. Kasaba üzerinde odaklanması; ister istemez Sezai 
Karakoç’un “Kasaba Edebiyatı” metni üzerinde durmayı ve Sabahattin Ali 
metinleriyle karşılaştırmalı olarak düşünmeyi beraberinde getirmektedir. 
Aslında bu üç kriter birbirleriyle bağlantılı olarak karmaşık bir şekilde iç 
içe geçmiştir.

1960’lı yılların, Türkiye’de romancıların ve öykücülerin de görünür bir şe-
kilde değiştiği tarih kesiti olarak belirdiği açık görünmektedir. Somut ola-
rak düşünüldüğü zaman 1960’lı yıllar değişimin yaşandığı yıllar olarak an-
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laşılmalıdır. Somut olarak Tarık Buğra üzerinde düşünüldüğü zaman onun 
metinlerindeki muhafazakâr ton ağırlıklı olarak 1960’lı yıllarda kendisini 
göstermektedir. Ancak Politika Dışı başlıklı kitabı onun böyle muhafazakâr 
olarak nitelenebileceği döneme kısmi bir itirazı olarak da okunmalıdır. Sözü 
edilebilecek muhafazakâr kimliği 1960’lı yıllardaki kısmi değişimin sonra-
sında Milli Yol’da bulunması ve Yeni İstanbul’da çalışması yanında 1970’li 
yıllarda Tercüman gazetesinde köşe yazısı yazmasından da kaynaklanmak-
tadır. Burada dönemin ortamının da doğal olarak etkileri bulunmaktadır. 
Dönemin etkilerden söz ederken solun, o dönemde anlaşıldığı şekliyle 
sosyalist solun bariz etkinliğinin de altının çizilmesi gerekmektedir. Bu du-
rum oldukça net sayılabilecek bir şekilde Macaristan müdahalesine karşı 
tepkisinde somutlaştığı gibi, Gençliğim Eyvah gibi sola tepkili bir roman-
da ve Millî Mücadele’deki gelişmeyi tartıştığı, üç önemli muhalif kimliği 
anlattığı Firavun İmanı’nda, özellikle de bu romanda daha temel farklılaş-
tırıcı bir konuma yönelmiştir. Bu durumun izah edilmesi gerektiği aşikâr 
görünmektedir. Aslında Macaristan’a müdahaleye, Sovyet müdahalesine 
karşı kaleme aldığı metin dönem itibarıyla fazla tepki yaratmamış ve fakat 
Gençliğim Eyvah tipik bir ideolojik metin olarak tepki görmüştür.  Bunun 
sola tepkiden kaynaklandığı aşikârken, İkinci Grubu kısmen gündeme ge-
tiren romanı o dönemde Kemalizmin sosyalizmle iç içe geçmiş bir şekil-
de anlaşılması nedeniyle tepki görmüştür. Aslında biraz daha ayrıntılı bir 
okuma, fotoğrafı tam tekmil netleştirebilir. Osmanlı’nın kuruluşuna yöne-
len Osmancık ve Firavun İmanı bariz bir biçimde kısmi kimi İslami renkler 
taşısa da belli bir sınırda durmaktadır. Nitekim daha belirgin olarak Cemil 
Meriç’teki değişimin belki de bir ölçüde Tarık Buğra’da tarihsel olarak er-
ken olarak yaşandığı görülmektedir. Tabii hümanist bir dönem yaşamadan 
ve Batı vurgusu olmadan ve Batılı metinlere net göndermeler yapmadan, 
benimseyici bir tutum içine girmeden. Onun da tabiri caizse “light” bir 
milliyetçi ve İslami renkler taşıyan bir dönemi vardır. Son dönemi biraz da 
böyledir. Türkiye’deki değişime paralel olarak düşünsel farklılaşma dönem-
lerinin bazı aşamalarında roman ve öyküleri sinemaya uyarlanmıştır. Belki 
de Firavun İmanı’nın sinemaya ve televizyona uyarlanmasının sırası ancak 
gelmiştir. Gençliğim Eyvah’ın sahici ruhunun artık yaşanılan tarih kesitinde 
geniş kesim açısından önemi kalmadığı için o kitap, solun yerine Fethullah 
Hareketi ikame edilerek oldukça iğreti bir şekilde yorumlanmaktadır. Mu-
hafazakârların Tarık Buğra’ya ilgisi geç oluştuğu gibi erken uzaklaşma da 
bariz bir şekilde yaşanmıştır. 

Geç başlayan ilgiyi ilk dönemindeki metinlere yönelik dikkat yokluğun-
da fark etmek gerekmektedir. Onun özellikle Siyah Kehribar, Akümülatör-
lü Radyo ile onun romana dönüşmüş şekli ve Macar ayaklanmasını konu 
alan oyunu üzerinde neredeyse hiç durulmamıştır. Onun yazdıklarının bu 
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anlamda farklılığını en iyi ifade edecek olan husus böyle bir ilginin başat 
sayılabilecek edebiyat çizgisinden de gelmemiş olmasıdır. Sözü edilen çev-
re açısından da örneğin 1950’li yılların en başat öykücüleri Nezihe Meriç, 
Vüs’at O. Bener ve Feyyaz Kayacan olarak kabullenilmektedir. Tarık Buğra 
bunların arasında da düşünülmemektedir. Dolayısıyla 1950 kuşağı içinde 
de düşünülmemelidir. Sezai Karakoç’un İkinci Yeni içinde yer alır görün-
mesi ile Tarık Buğra’nın 1950 kuşağının dışında mütalaa edilmesi bazı ge-
nellemelerin yolunu açabilir. Sait Faik ve Haldun Taner çizgisinin dışında 
mütalaa edilmektedir. Onlarla buluşan özellikleri olsa da onlardan farklı bir 
yeri de vardır. 2018 yılında gerçekleşen geniş katılımlı iki sempozyumda 
onun bu farklı dönemleri ve yönü üzerinde durulmaması önemli bir nok-
ta olarak düşünülmelidir. Bu noktada kent eksenli, büyük ölçüde kentli 
ve modernist düşünceleri atlanmaktadır. Özellikle tefrika edilmiş ve fakat 
kitap olarak yayınlanmamış metinleri de bu çerçevede mütalaa edilebilir. 
Siyah Kehribar mekân olarak İtalya’ya kadar uzanmaktadır. Aslında Küçük 
Ağa’yı da kapsayacak tarzda Tarık Buğra’yı inceleyen Tahir Alangu’nun 
metnindeki Tarık Buğra fotoğrafı daha sonraki metinlerindeki Tarık Buğra 
portrelerinden bariz olarak farklıdır. Bu farklılığa Beşir Ayvazoğlu’nun Ta-
rık Buğra: Büyük Ağa metnindeki anlatım da dâhildir. Orada da yeni dönem 
fotoğrafı başattır. Bu noktada en belirleyici husus ilk dönem öykülerinin 
önemli bir kısmını, özellikle de 1952 ve önceki yıllarda yayınladığı önemli 
sayıdaki hikâyelerini öykü kitaplarına almamıştır. Bu hususta öyküleri kaba 
bir biçimde özetleyen bir akademisyen,  metninin sonuç kısmında hiç ay-
rıntıya girmeden basit ve doğru bir yorum yapmıştır: 

Bazı hikâyelerde sosyal değerlere karşı geliştirilen eleştirel tutum, 
bazılarında alkolün kopmamacasına hayata eklenmesi, bazılarında ise 
bürokrasi üzerinden sistemin eleştirilmesi, bu hikâyelerin toplamın 
dışında tutulduğunu hazırlamış gibidir. Başka bir deyişle Buğra’nın, 
hikâyelerini muhafazakâr bir zihniyetle göz ardı ettiği söylenebilir.1

 Konu üzerine daha gerçekçi bir yorumu Turan Karataş’ın metninde gör-
mek mümkündür: 

Şurası önemlidir, bu toplamın üçte ikisinden fazlasının 1948, 1949, 1950, 
1951 ve 1952 yıllarında yayımlandığı düşünülürse Tarık Buğra’nın öykü 
yazarlığı kısa bir döneme münhasır kalmıştır. Meselâ, ‘Kel Melahat’ 
kişilerin başarılı takdimi, tatlı anlatımından doğan edebî kıymetine 
rağmen içeriğindeki savrukluk, biraz da, bir nevi gayri ahlakilik nedeniyle 
yazarının gözüne girememiş olmalıdır.2 

1 Mehmet Can Doğan, “Tarık Buğra’nın Kitaplarına Almadığı Kısa Hikâyeler”, Tarık 
Buğra 100 Yaşında, Münire Kevser Baş, Enes Dağ, Nurseli G. Korkmaz (Ed.)Türkiye 
Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, 2019, s. 116.

2 Turan Karataş, “Tarık Buğra’nın Öyküleri ve Öykücülüğü”, Tarık Buğra, Mehmet Te-
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Böylesi bir yorum belki de 1955 yılında yayınlanan Siyah Kehribar için daha 
bir geçerlidir. Aslında öykülerinde ve değişik romanlarında görülen “Şehir 
Kulübü” anlatımında bir süreklilik de vardır. Fakat romanlarında örneğin 
“Şehir Kulübü” konusundaki nitelemesi öykülerindeki “Şehir Kulübü” fo-
toğrafına göre daha eleştirel bir noktada durmaktadır. Dönemin hikâye 
dünyası roman dünyasından farklıdır. Belki de oyun metni de yazan Tarık 
Buğra’nın dönem açısından farklılığının da önemli bir işaretidir.

İkinci kriter olarak siyaset ilgisi ve geniş anlamda tarih yorumu üzerinde 
durulmalıdır. Bu hususta temelde farklı olarak nitelenebilecek bir tutumu 
görülmektedir. Siyasetle belki de en iç içe geçmiş metni/romanı Gençliğim 
Eyvah (1979) romanıdır. Gençliğim Eyvah romanı da gençlerin başat olarak 
yer aldığı mücadelenin anlatılıp tahlil edilmeye çalışıldığı bir romandır. Bu 
roman da 1979 yılında yayınlanmadan önce Tercüman gazetesinde tefrika 
edilmiştir. Sıcak siyasetle doğrudan bağı bulunmaktadır. Bu nedenle dik-
kat çekecek olan nokta Gençliğim Eyvah’ın hemen akabinde Dönemeçte’yi 
(1980) ondan hemen sonra da Yağmur Beklerken’i (1981) yazmasıdır. Bu 
süreç yazarın siyasal ilgisinin bariz bir biçimde günden geçmişe doğru 
yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Daha doğru ifadeyle tarihsel geçmişi 
1970’li yılların sonlarının perspektifiyle değerlendirmesidir. Bir anlam-
da 1970’li yılların sonlarındaki siyasal konumun 1950’li yıllarındaki ve 
1930’lu yıllardaki siyasal hareketliğin bir devamı olarak nitelenmesi şeklin-
de bir düşünce söz konusudur. Aslında Serbest Cumhuriyet Fırka hakkında 
bir akademik kitap yazma düşüncesi ilk olarak bir Amerikalının, Walter F. 
Weiker’ın dikkatini çekmiştir. Bu mesele oldukça önceki bir tarihte, met-
nin, romanın ilk biçiminin, ilk versiyonunun 1962 yılında Öncü gazetesinde 
yayınlandığı düşünüldüğünde Kemal Tahir’in fazlasıyla erken sayılabilecek 
bir tarihte dikkatini çekmiştir. Kemal Tahir’in Bozkırdaki Çekirdek romanı-
nı 1964 Aralık’ta Cumhuriyet gazetesinde tefrika etmeye başladığı bilindiği 
ve Yorgun Savaşçı’nın 1965’te, Kurt Kanunu’nun da 1969’da basıldığı hatır-
landığında Kemal Tahir’in meseleyi oldukça, ondan öte tamamıyla bütün-
sel bir çerçevede değerlendirdiği görülmektedir. Kemal Tahir sonradan Er-
ken Cumhuriyet dönemi olarak nitelenecek tarih kesitini bütünlüğü içinde 
değerlendirme yoluna gitmiştir. Yol Ayrımı’nın 1962 versiyonu ile 1970 yılı 
kitap olarak baskısı arasında önemli bir düşünsel farklılık olduğuna göre bir 
on yıllık süre içinde konu hakkında Kemal Tahir’in derinlikli olarak düşün-
düğü görülmektedir. Tabii doğal olarak meseleyi Esir Şehir serisini yazma-
ya başladığı dönemden itibaren düşünüp, planlamıştır. Tabii bu düşünce 
serüvenine Cumhuriyet dönemi toprak sorununu konu ettiği Büyük Mal 
romanı da eşlik etmiştir. Esir Şehir dizisinin yayına başladığı dönem esas 

kin, Ebru Burcu Yılmaz (Ed.),T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 2. baskı, An-
kara, s. 77 ve 79.
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alındığında Kemal Tahir’in romanlarının yayınlanmaya başladığı tarihten 
son romanının yayınlandığı 1971 yılına kadar, yani on altı yıllık süre içinde 
hem Osmanlı üzerine hem de Erken Cumhuriyet dönemi olarak nitelenen 
dönem üzerine odaklandığı görülmektedir. Devlet Ana üzerine odaklandığı 
tarih ile Bozkırdaki Çekirdek üzerinde yoğunlaştığı zaman aralığının aynı, 
hiç değilse çok yakın olması örneğin devlet üzerine geniş olarak düşündü-
ğünü göstermektedir. Bu tarz bir düşünme denemesi bırakın herhangi bir 
romancı, hiçbir Türk tarihçisi, hatta hiçbir Türk entelektüeli için söz konu-
su değildir.  Yabancı tarihçi ya da entelektüel için de böylesi bir geniş tarih 
aralığı hiçbir şekilde gündeme getirilemez gibi gelmektedir. Bu anlamda 
Kemal Tahir’i aralarında Attila İlhan ve Tarık Buğra da olan romancılarla 
karşılaştırmak komik, tabiri ağır kaçsa da en azından iğreti görünmektedir. 

Mesele Serbest Fırka üzerinde kurulduğu zaman Kemal Tahir’in konu üze-
rine odaklanması oldukça erken görünmektedir. Aslında Mete Tunçay’ın 
Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931) ki-
tabının Tarık Buğra’nın Yağmur Beklerken’le aynı yıla rastlaması da genel 
bir belirleyicinin, o tarihsel zaman aralığının etkileyiciliğiyle ilgili görün-
mektedir. Belki de Mete Tunçay’ın metninin belli bir mecradaki etkileyici 
rolü Çetin Yetkin ve Cemil Koçak’ın biraz geç bir tarihte Serbest Fırka ko-
nusuna yönelmelerine sebep olmuştur. Ancak kitabın Erken Cumhuriyet 
dönemi üzerine tartışmaların belli bir mekânda tetikleyici metni olduğunu 
söylemek mümkündür. Ancak Mete Tunçay’ın metninin ve bunun öncesi 
olarak telakki edilebilecek Toplum ve Bilim dergisindeki Atatürk tartışması-
nı başlatan makalesinin ve devamının Kemal Tahir’in metinleri kadar kap-
sayıcı ve sarıp sarmalayıcı mahiyette olmadığı görülmektedir. Mete Tun-
çay’ın Osmanlı toplumsal yapı tartışmalarıyla hiç ilgilenmediğini söylemesi 
Türkiye’nin sol tarihiyle ilgilenen bir aydın için belki de kelimenin en hafif 
hâliyle tuhaf görülmelidir. Özellikle onun Türkiye’de Sol Akımlar kitabının 
ikinci cildinin mahiyeti, çalışmalarının temel özelliğinin tahlili değil tasvirî 
mahiyette olduğunu kanıtlayacak mahiyettedir. Onu aşan özellikteki me-
tinleri işte Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-
1931) kitabı ve 1972 yılından itibaren bir süre yazdığı serbest, kendisinin 
akademik mahiyette olmadığını düşündüğü metinlerdir. Bu anlamda Tarık 
Buğra’nın yapmaya çalıştığı da benzeri bir şeydir. Bunun en net göstergesi 
de Küçük Ağa üzerine konuşurken söyledikleridir. Ben olayı anlatır, yoru-
mu okuyucuya bırakırım demektedir. Bu nedenle mesela Mete Tunçay’ın 
Türk solu hakkında yazdıkları da tahlili mahiyette olmayıp tasvirî mahiyet-
tedir. Tasvirî mahiyette olduğu için de Tarık Buğra’nın Küçük Ağa da dâ-
hil olmak üzere Yağmur Beklerken ve Dönemeçte romanı üzerinde durulan 
tarih kesitinin bir Anadolu kasabasındaki gelişimini hikâye etmektedir. 
İstanbullu Hoca’nın da değişimi ötesinde, İstanbul hükûmetinin konumu 
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gündeme girmemektedir,3 en azından Kemal Tahir’in metinleri ölçüsünde 
değerlendirilmemektedir. Nitekim İstiklal Savaşı eksenli metinler genelde 
bu çerçevede meselelere bakmaktadır. Bu romanların çerçevesi bütünüyle 
dünyadan soyutlanmış bir biçimde kurulmaktadır. Meşrutiyet ve sonraki 
dönem hiçbir şekilde gündeme girmemektedir. Kemal Tahir’in romanları 
tarihsel arka planı işleyerek konuyu irdelemektedir. Bir anlamda daha erken 
dönem romanlarının özelliği Millî Mücadele romanları yazanlar arasında 
sadece Kemal Tahir’in kitaplarında bulunmaktadır. Bir anlamda dönemin 
hâletiruhiyesi ve somut insan daha bir gerçekçiliği içinde verilmektedir. 
Burada örneğin Yakup Kadri’nin yazdıkları iyi birer örnek olarak öne çık-
maktadır. Sodom ve Gomore bir anlamda Ankara’ya takaddüm etmekte ve 
onu daha bir anlaşılır kılmaktadır. Ankara’nın ikinci bölümü de gerçekçi 
sahih bir dönem Türkiye’si fotoğrafı sunmaktadır. Burada sahih olan husus 
Millî Mücadele döneminin meleklerinin, Millî Mücadele sonrasında şey-
tanlaşmalarıdır. Nitekim Yol Ayrımı’nda da bu şeytanlaşan insanların roma-
nı gündemdedir. Yol Ayrımı’nda sıklıkla kullanılan “Sofra Milletvekili” sıfatı 
bu anlamda önemlidir. İdris Küçükömer’in Kemal Tahir romanının Yakup 
Kadri’den kalkarak oluşturulduğu şeklindeki kimsenin dikkat çekmediği 
değinişi meseleyi anlamlandırmakta önemli bir dayanak olarak kullanıla-
bilir. Tarık Buğra ise ağırlıklı olarak dönemin olumlu insanlarına gönder-
mede bulunmaktadır. Zaten Firavun İmanı’nda İkinci Grubun üç önemli 
kişisi, bakış açısı açısından üç olumlu kimliği esas alınarak bu anlatımda 
bulunulmaktadır. Bunlar arasında sadece Hüseyin Avni Ulaş eleştirel dozu 
yüksek bir muhalefet yapmıştır. Daha sonraki dönemde İkinci Grup üze-
rine en gelişkini Ahmet Demirel’in metinlerinde yer alan eleştiri düzeyin-
den tabiri caizse çok daha “light” bir eleştiri gündeme gelmektedir. Aslında 
hemen herkesin de oryantalistlikle ve elitist yorumlar yapmakla eleştirdiği 
Yakup Kadri’nin Kemalist dönem eleştirisi aralarında Tarık Buğra’nın da 
bulunduğu romancı ve entelektüellere göre daha bütünsel, daha gerçekçi 
ve daha radikal niteliktedir. Onun söyledikleri arasında belki de en önem-
lisi Tanzimat’ın üçüncü döneminin yaşandığı şeklindeki kanaatidir. Cum-
huriyet’in ilk dönemindeki yazarlar farklılığı bir hususa işaret etmektedir. 
Bir de insanın karşılaştırma yaparken dikkat etmesi gereken bir husus da 
İslamcı muhafazakârların yazdıkları metinlerde bir döneme, bir tarih aralı-
ğına kadar neden Kemal Tahir’e Tarık Buğra’ya göre daha olumlu bir tarz-
da baktıklarının izahının yapılmasıdır. Tarık Buğra’nın meselelere tarihsel 
arka planını fazla değil, neredeyse hiç hesaba katmadan baktığının işaretini 
görmek mümkündür. Ulusal Kurtuluş Savaşı metninin, romanının yaygın 

3 Bu noktada bir araştırmacı şu hususu belirtmektedir: “Tarık Buğra, Millî Mücadele 
dönemindeki siyasi meseleleri daha ziyade Kuvayımilliye cephesinden ele aldığından, 
İstanbul Hükümeti karşı taraf olarak durmaktadır.” Sezai Çoşkun, “Siyaset ve Siyasi 
Meseleler Karşısında Tarık Buğra”, a.g.e., s. 319.
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olduğu bir dönemde Küçük Ağa’yı yazdığı gibi, onun televizyon uyarlaması 
nedeniyle devletten bir ödül aldığı tören sırasında kendisine Osmanlı Dev-
leti’nin kuruluş sürecinin anlatılması önerisi geldiğinde Osmancık romanını 
kısa sürede yazmıştır. O toplantıda Turgut Özal talimat vermiştir:

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının çekilmesi proje olarak orada 
ortaya çıktı. Tarık Ağabey, Osmanlı’nın kuruluşunu anlatan bir roman 
kaleme alacak; bu roman da aynen Küçük Ağa’da olduğu gibi sinemaya 
uyarlanacaktı. Turgut Özal, TRT Genel Müdürü’ne bu işi programa 
almaları talimatını verdi.4 

Ondaki tarih ilgisi belirgin olarak geç uyanmış bir ilgi olarak belirmiştir. 
Onun yaklaşımı daha çok dönemin yazarlarının genel tavrına yatkın bir 
süreç içinde gelişmiştir. Bu anlamda Attila İlhan’ın Kurtlar Sofrası ve Bı-
çağın Ucu metnine/metinlerine benzer bir serüven Tarık Buğra’nın yazma 
serüveninde kendisini göstermiştir. Hatta Attila İlhan’ın Dersaadette Sabah 
Ezanları romanı Tarık Buğra’nın tarih yönelimine göre daha sahici bir tarih 
merakına yaslanmaktadır. Hatta mesele Millî Mücadele ekseninde düşü-
nüldüğü zaman Attila İlhan’ın sonradan kaleme aldığı Gazi Paşa daha titiz 
olarak üzerinde durulmuş bir Millî Mücadele anlatımı olarak görülmekte-
dir. Tarık Buğra’nın Küçük Ağa için yorumu okuyucuya bırakıyorum deme-
si bile sorunu anlaşılır kılmaktadır. Kemal Tahir ve Attila İlhan’ın romanları 
tarihsel anlamda bir yorum içerirken Tarık Buğra’nın romanları bir anlamda, 
bir ölçüde yorumdan azade görünmektedir. Hatta Küçük Ağa bile özellikle 
biyografik ve bir yönü itibarıyla otobiyografik özellikler taşımaktadır. Yoru-
ma en açık romanı olarak da Gençliğim Eyvah romanını görmek mümkün-
dür. Aynı zamanda Kemal Tahir ve Attila İlhan romanlarına göre, onlarla 
kıyaslandığından güncel siyasete en açık roman olarak da Gençliğim Eyvah’ı 
görmek gerekmektedir. Ondan sonraki tüm romanlarını da son romanının 
dışında hemen hepsini de güncel siyaset etkisinde kaleme alınmış metinler 
olarak nitelemek anlaşılır bir tutum olarak nitelenebilir. Zaten yazdıklarının 
etkililiği özellikle Küçük Ağa’nın televizyona uyarlanmasından sonra artmı-
şa benzemektedir. Dolayısıyla Tarık Buğra genellikle Küçük Ağa’nın yaygın-
laşması ile birlikte önemsenmeye başlanmıştır. Siyasal çizgisinin Gençliğim 
Eyvah ile iyice netleşmesi, iyice şekillenmesi söz konusudur. Onun romancı 
olarak daha fazla önemsenmesi de bu kitaptan sonra olmuştur. Neredeyse 
kimselerin onun Siyah Kehribar ve Dünyanın En Pis Sokağı romanlarıyla, 
hele birincisiyle hiç bir ilgisi yok gibidir. Keza öykülerinin önemsenmemesi 
de bundan kaynaklanıyor gibi geliyor.

4 Yücel Çakmaklı, “Küçük Ağa’nın Yayımlanması Bir Zihniyetin Kırılmasıdır.”, (Tarık 
Buğra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2. baskı, Ankara 2011, s. 389.) Yücel Çakmak-
lı’nın anlatımı tarih açısından problemli olsa da Türkiye’de sağın olmasa da solun tarihe 
yönelimi genel görünümü itibarıyla 1980 yılından sonradır. 
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Tarık Buğra’nın bir de hikâyesinin köy, kent, kasaba ekseni çerçevesinde 
seyrettiği görülmektedir. İlk dönemi ile başat sayılabilecek bir kent çevresi 
gündemdedir. Nitekim hikâyeciliğini sonraki dönemde en esnek ve gerçek-
çi çerçevede değerlendiren Sevinç Çokum şöyle der: 

Tarık Buğra’nın şehir, kasaba ve köy insanlarını iki ayrı mizaç gibi idrak 
ettiğimiz hikâyelerine geçebiliriz. Şehirde evler vardır, sokaklar, akşamlar, 
sabahlar, meyhaneler, balık lokantaları, Küllük kahvesi, tramvaylar vardır. 
Fatih tarafları, Beyoğlu, Nişantaşı, Beyazıt gibi semtler, kahramanları 
değişse de âdeta aynı insanın uğradığı dolaştığı yerler olarak hikâyeye 
girerler…5 

Sait Faik çağrışımı birkaç paragraf sonra kendisini bariz bir biçimde kaleme 
getirir:

‘Çocuğun bir kadrosu yoktu ki bu hikâyenin bir kadrosu, bir düzeni 
olsun…’ Bu giriş cümlesiyle başlayan hikâye, onun Sait Faik gibi 
dolaşırken, bir kahvede otururken veya tramvayda giderken yakaladığı 
anların ürünüdür… Bu bıçkın hayatı vaktinden önce kavramış ve 
uyanıklığı öğrenmiş çocuğa kahramanın merhameti tıpkı Sait Faik’in 
Tünel’deki Çocuk hikâyesi gibi insan sevgisine açılır.6 

Belki de meseleyi daha net gösterecek olan şey Necati Mert’in Sait Faik üze-
rine kitabında Sait Faik’in Tarık Buğra öyküsü hakkında olağanüstü olumlu 
bir nitelemede bulunmasına yaptığı atıftır. Zaten Turan Karataş da âdeta 
zoraki bir sınır koyarak Tarık Buğra’nın öyküleri üzerine doğru tahlilin Ta-
hir Alangu’nun antolojisinde olduğunu örtük olarak belirtmektedir. Tahir 
Alangu, bir antoloji olmanın ötesinde en gelişkin edebiyat tahlili yaptığı ki-
tapta abartılı bir şekilde şeriatçı nitelemesinde bulunduğu Küçük Ağa eseri 
dışında Siyah Kehribar romanı ve Tarık Buğra’nın hikâye dünyası da dâhil 
olmak üzere eserleri hakkında milliyetçilerin ve İslamcı muhafazakârların 
yaptıklarından daha gerçekçi ve daha ayrıntılı olduğu aşikâr değerlendirme-
ler yapmıştır. Ancak bu hikâye dünyasının 1950’li yıllar hikâye dünyasıyla 
kimi önemli mesafesi bulunmaktadır. Burada sözü edilen mesafe konusuna 
vurgu yaparken özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda bile Sait Faik’e yönelik 
olarak korunan mesafeye de dikkat etmek gerekmektedir. Örneğin 1950 
kuşağı derken Tarık Buğra o kuşağın içinde düşünülmemektedir. Aslında 
öykü noktasında, öykü hususunda 1960’lı yıllarda değişim daha bir mese-
lenin maddi boyutu da öne çıkarılarak oluşmuştur. Tarık Buğra’nın edebî 
metinleri genel yapısı itibarıyla 1960’lı yıllarda iyice yaygınlaşan köy ede-
biyatından da ve kent eksenli öykülerden de bariz bir farklılık arz edecektir. 
Aslında nispeten bir arada düşünülebilecek olan Haldun Taner’in hikâye-

5  Sevinç Çokum, “Tarık Buğra’nın Hikâyeleri”, a.g.e., s. 97.
6  Sevinç Çokum, “Tarık Buğra’nın Hikâyeleri”, a.g.e., s. 98.
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lerinden de taşralı rengi dolayısıyla farklılık taşıyacaktır. Mehmet Tekin’in 
kitabının başlığının Tarık Buğra-İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi 
olması yazdıklarının sosyolojik gerçekliğinin belli bir dönem için doğal bir 
adlandırması olarak nitelenebilir. Bu anlamda bir yorum Tarık Buğra’nın 
edebî metinlerini yerli yerine oturtmakta gibidir: 

Tarık Buğra, edebiyatın ciddiye alındığı bir dönemde ortaya çıkmak 
bakımından şanslı, edebiyatın güçlü isimleri arasında kendi hikâyesini 
kurabilme başarısını göstermesi, hatta sonradan sadece materyalist 
anlayışların hâkim olduğu edebî ortamda içten içe bir mücadeleyi 
sürdürmesiyle de güçlü bir yazardır.7 

Belki de böylesi bir katılaşmanın ve katılaştırmanın karşıtı olarak da görmek 
mümkündür onun yazdıklarını. Ortamın da etkisi vardır yazdıklarında. Bir 
dönem sonra tipik bir Soğuk Savaş ortamının etkisiyle yazma serüveninin 
başlangıcını 1966, doruğunu da 1979 yılı olarak düşünmek anlamlı olabilir. 
Peşte 56 oyununun bir on yıl sonra yazmaya soyunulmasının, Yüzlerce Çi-
çek Birden Açtı’nın 1979 yılında kaleme alınmasının dönemin özellikleriyle 
net bağlantısı bulunmaktadır. Bu arada 1968 Çekoslovakya müdahalesinin 
ıskalanmasının da bir nedeni olmalıdır. Tarık Buğra’nın Moskova Notları 
kitabı ile Haldun Taner’in Sovyetler Birliği gezi izlenimleri, ikisi, iki yazar 
arasındaki farkı gösterecek mahiyettedir. Bir kısmı sonraki tarih kesitlerin-
de ortaya çıksa da onun ilk dönemde yoğunlaşan hikâyeleri ve değişik dö-
nemlere yayılan oyunları farklı sayılabilecek bir Tarık Buğra portresi sun-
maktadır. İbiş’in Rüyası metni de Yeni İstanbul gazetesinden ayırılmasından 
daha doğrusu gazetenin siyasi çizgisinin değişmesi dolayısıyla kovulmasın-
dan sonra Abdi İpekçi’nin önerisi üzerine Milliyet gazetesi için yazılmış ve 
Milliyet gazetesinde yayınlanmıştır. 1969 yılı aynı zamanda Yeni İstanbul 
gazetesinin düşünsel çizgisinin farklılaştığı tarihtir. 

1960’lı yılların başlarından, özellikle Küçük Ağa’dan itibaren yazdıkları 
metinlerde/romanlarda, Akşehir eksenli metinlerde, bu metinler arasında 
özellikle de geçmiş dönemlere dair metinlerde otobiyografik özellikler be-
lirmektedir. Kasaba, açık olarak da Akşehir bariz bir şekilde merkezî bir yer 
almaktadır. Kasaba ve özellikle gelenek de tam tekmil gündeme gelmekte-
dir. Muhafazakârlık da en öne çıkan bir özellik olarak kendisini göstermek-
tedir. Tarık Buğra üzerine yazılan bir makalede yazarın düşünsel kimliği 
olarak “samimi bir muhafazakâr” nitelemesinde bulunması onun muhafa-
zakârlığının düşünsel olarak belli bir sınırda durduğuna işaret etmektedir. 
Belki de bu nedenle “samimi muhafazakâr” kavramı bazı İslamcı muhafa-
zakârlara tuhaf gelmektedir. Ancak onun metinlerinin muhafazakârlık anla-
mında Şevket Yücel ve Mustafa Kutlu’nun metinlerine göre belli bir sınırda 

7  Sevinç Çokum, “Tarık Buğra’nın Hikâyeleri”, a.g.e., s. 93.
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durduğu anlaşılmaktadır. Tarık Buğra’nın metinlerindeki değişim sürecinin 
tıpkı Cemil Meriç’te olduğu gibi, ancak vurgusu daha hafif olmak şartıyla, 
sığ bir hümanizmden sathi milliyetçiliğe doğru yol aldığı söylenebilir. Nu-
rettin Topçu’nun Küçük Ağa’nın önemine vurgu yaparken Sabahattin Ali 
güzellemesi yazması ve “Taşralı” metninin müellifi olması belki de bazı me-
seleleri doğru anlamanın anahtarı olarak görülebilir. Tarık Buğra’nın Türk 
kültürünün somut hayatta yaşayan ve somut hayata yansıyan unsurlarına 
Nurettin Topçu ve Cemil Meriç’ten çok daha yakın ve yatkın olduğu rahat-
lıkla söylenebilir.



TARİH USULÜ BAKIMINDAN  
KÜÇÜK AĞA

ALİ BİRİNCİ

Türkiye’de, en azından ıslahat lâyihalarının III. Selim’e takdim edildiği ta-
rihten (1792) bu yana, nasıl kurtulabileceğimiz sualinin cevabı tartışılmak-
ladır.1 En geniş manasıyla yaşanabilir bir içtimai düzeni ve bunu gerçekleş-
tirebilecek bir devlet yapısını kurmak, bunlardan da önce bir millî şuur ve 
zihniyet yapısını inşa edebilmek mücadelesinde her geçen gün yeni yeni 
müşküller bu tartışma gündemine dâhil olmaktır.

Bir teşbihe başvurmak gerekirse denebilir ki; Türkiye tam iki asırdan beri 
gereği gibi tanıyamadığı bir deryada, her an önüne çıkabilecek yeni tehlike-
leri de önceden tahmin edemeyen ve tabii göğüsleyemeyen, bunlara henüz 
doğru teşhis koyma imkânı bulamadan yeni ve beklenmedik (sürpriz) daha 
vahim tehlikelerle karşılaşan ve ihtiyacına uygun maddi ve manevi dona-
nımdan mahrum bir köhne gemiyi hatırlatmaktadır.

Bu geminin selameti için iki asırdan beri fikir beyan eden yolcuları veya ay-
dınları bir taraftan kendilerinden önceki nesilleri, diğer taraftan da birbirleri-
ni suçlamaktadırlar. Hatta aynı neslin mensupları en hayati meselelerde bile 
asgari temel kanaatlere sahip olmamaları bir tarafa, üstelik birbirlerini anla-
mamakla, daha da vahimi birbirlerini en hafif ifadeyle memleketi batırmakla 
itham etmektedirler. Hatta ilhamlarını vatana ihanet edebiyatıyla süslemek-
tedirler. Bu meyanda galibiyet ise bu edebiyatı en ustalıklı bir şekilde yapan-
ların ve kalabalıkları ikna ve iğfal etmeyi başaranların ellerinde kalmaktadır.

Genç Osmanlılara göre Sultan Abdülaziz değil ise bile çevresi, başta Sadra-
zam Ali Paşa; Jön Türklere göre ise hem Sultan II. Abdülhamit ve hem de 
İttihat ve Terakki’ye karşı çıkanlar; II. Meşrutiyet Jön Türkleri olarak isim-
lendirilebilecek İ.T. muhaliflerine göre ise Meşrutiyet’in gereğini yapmayan 

1 Daha önce basılan bu yazımızı (Türk Yurdu, Nisan 1994, sayı: 80, s. 51-52) muhterem 
Asım Öz dostumun talebi üzerine genişlettik.
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ve II. Abdülhamit istibdadının yeni temsilcileri ve halefleri olan İttihatçılar 
vatan haini idiler. Şerif Paşa’ya göre Talât Paşa; Talât Paşa’ya göre ise Şerif 
Paşa ihanet içindeydi. Nesillerin ve aydınların bu şekilde birbirlerini suç-
lamaları, zaman zaman da birbirlerini iftiraya müstahak mahlûklar olarak 
görme hâletleri (psikoz) günümüzde de devam etmektedir. Çünkü gemi 
hâlâ kurtulamamıştır. Hatta gemilerdekiler, kurtulmak bir yana, iyi bir istik-
bale kavuşabilecekleri ümidinin rahatlığını ve hazzını bile tatmaktan henüz 
mahrumdurlar.

İşin, aynı derecede belki de daha acıklı bir tarafı ise bu iki asırlık trajik ta-
rihin tamamının değil, herhangi bir sahifesinin bile layıkıyla ve asgari bir 
tarifeyle da hâlâ yazılmamış bulunmasıdır. Nesiller ve aydınlar birbirleri ile 
kör döğüşünü şuursuzca sürdürürken, tarihçiler de tarihi, usulünce yazmak 
yerine âdeta bu döğüş için yeni silâhları meydana sürmek istercesine kabul 
edemedikleri bir hâlin mesulü ve güzel bir istikbalin engeli olarak gördükle-
ri mazi ile kavga etmektedirler. Maziyi anlama ve yorumlama yerine, onun 
şu veya bu yönünü kabul ederek diğer kısımlarını yok sayma veya karalama 
tavrı, eninde sonunda tarih yazıcılığını inhisarı altına almış bulunmakladır. 
Tarihçiler, tarih usulünden nasipsiz bir tavırla pek az bir bilgi fakat çok kin 
ve kaprisle maziye eğilerek heyecanları, düşünceleri ve nefretleri veya şikâ-
yetleri için gerekçe derlemektedirler. Tarihi, kendilerini veya başkalarını bir 
şeye ikna etmek için yazdıklarının farkında oldukları söylenemez. Hâlbuki 
bir Latin hikmetinin de dediği gibi “Tarih ikna için değil izah etmek için 
yazılmalıdır”. Çünkü o, ideal bir maziyi bulma ilmi değildir; olan biteni, va-
kıayı anlamaya ve yorumlamaya talip olmalıdır.

Yakın tarihi yazmanın zorluğunun bir ucu, tarihçilerin kifayetsizliğine, yani 
manevi ve zihnî bakımdan gerekli maharet ve hususiyetlere sahip olmamala-
rına dayandığı gibi, diğer ucu ise bizzat bu işin hassas mahiyetinden doğmak-
tadır. Çünkü tartışması ve oluşması bitmemiş bir zamanın tarihini yazmak, 
belki biraz mübalağa payı taşıyan bir teşbihle, henüz cereyan etmekte olan 
bir ehlivukuf raporunu yazmaya benzetilebilir. Üstelik iş, kazanın veya zama-
nın parçası durumunda veya içinde bulunan bir tarihçi tarafından yazılmak 
gibi bir başka talihsizlik veya imkânsıza yakın derecede bir zorluk ile baş başa 
kalındığı şuurunu ve uyanıklığını bir an bile terk etmemeyi emretmektedir.

Tarihçi bu esnada çok klasik ve açıklayıcı bir teşbihle bir mahkemede, bir 
davayı karara bağlamak için aynı anda çalışmak zorunda olan üç ayrı kişinin; 
yani hâkim, savcı ve avukatın vazifesini yapmak zorundadır. Yazmaya talip 
olduğu her vakada çeşitli ve birbiriyle zaman zaman çatışan ve zıt bilgiler 
ihtiva eden davalı ve davacı dosyaları karşısında gerçeği bulabilmek için bü-
tün iddiaları değerlendirmek ve tarafların hem savcılığını hem avukatlığını 
üstlenmek ve aynı anda da asli vazifesi olan hâkimliğin, yani tarihçiliğin ge-
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reğini yerine getirerek hükmünü vermek ve yorumunu yapmak zorundadır. 
Anlaşılacağı üzere her hükmünde karşı tarafı dinlemek Audi alterem partem 
vecizesinin de gereğini yerine getirecektir. Ne yazık ki memleketimizde ya-
kın tarihi yazma işinde esas itibarıyla bir tarafın bile savcılığını veya avukat-
lığını asgari ölçüde ifa edememekte, hele hadiseleri hükme bağlama işinde 
büsbütün yetersiz kalmaktadır. Yaptıkları, çoğu kere safında yer aldıkları 
tarafların iddialarını ve delillerini ilmin gerçekleri olarak takdim etmek ve 
tabii “karşı tarafı” dinlemeden suçlamak suretinde nakilden ibaret kalmak-
tadır. Hatta çoğu kere, dikkatsizlik ve ciddiyetsizlik sebebiyle, bu nakil işini 
bile asgari bir dikkatle dahi yapamamaktadırlar.

Hâlbuki yakın tarihi aklıselim ışığında yorumlamak ve dolayısıyla bir kavga 
sahası hâline getirmemek için elde çok kıymetli rehberler de bulunmaktadır. 
Bu meselede bir noktainazar olarak bir askerin, Şerif Güralp’ın hatıratındaki 
satırlar gerçekten de günümüze kadar kıymeti bilinmemiş bir hazine kıyme-
tindedir. Bu hatıratın, tarihimize bakış için bir pusula olabilecek satırlarının 
niçin günümüze kadar dikkati çekmediği de tarihçiliğimiz noktainazarından 
bir felaket olduğu muhakkaktır. Diğer taraftan Nurettin Topçu (20 Kasım 
1909-10 Temmuz 1975) Hoca’nın tespitini de bu arada hatırlatmak gerekir. 
Bir sohbetinde işaret ettiğine göre bugün vatana ihanet gibi takdim edilen 
birbirine düşman görüşleri bir hastanın baş ucunda muayenede bulunan ta-
biplerin birbirinden farklı teşhis ve reçetelerine benzetilebileceğini ve günü-
müzde olduğu gibi bu denli kolay ihanet edebiyatı yapılmaması gerektiğini 
söylemişti. Bu aklıselim tavrı henüz tarihçiler tarafından kabul görmemiştir. 

Yeniden Şerif Güralp’ın (Edirne, 1885-Bursa, 8 Haziran 1974) hatırala-
rında2, İstiklal Harbi’ne, insanı çok şaşırtan kâmil bir nazarla baktığı ama 
aynı zamanda bizi tarihle barıştırabilecek mefhumlara dayanarak tarihi-
mizin bu mücadelesini bir tarih felsefecisi maharetiyle devrelere ayırdığı 
görülmektedir. 

Şerif Güralp’ın İstiklal Harbi esnasında devirlere göre insanların kararları 
veya hâdiseleri yorumlama şekilleri ve istikametleri de tahavvüllere uğra-
mıştır. Bu devreler3, kendi satırlarıyla, şöyle sıralanabilir:

1. Tereddüt devri ( kararsızlık, şaşkınlık)

Filistin ve Suriye’de mağlûbiyetimizin bâriz bir şekilde tahakkuk etmiş 
olduğu ve düşmanlarımızla mütarekeyi kabule mecbur olduğumuz 
30 Ekim 1918 tarihinden 7 Ağustos 1919 Erzurum ve 12 Eylül 1919 

2 Şerif Güralp ve kıymetli eserleri hakkında kısa bilgiyi bu kitabın Polatlı Belediyesi tara-
fından yapılan baskısına ( İstiklâl Savaşının İçyüzü, Ankara, 2007, s. 9-11) eklemiştik. 

3 Bu devrelere dair satırları Şerif Güralp’ın kitabından aynen nakledilmiştir: İstiklâl Sava-
şının İç Yüzü, İstanbul, 1958, s. 7-8.
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Sivas Kongresi kararlarının tatbikine başlandığı âna kadar geçen zaman 
zarfındaki devirdir ki; bir yıl kadar devam etmiştir. Düşmanlarımız da en 
çok bu devirden istifade etmişlerdir.

2. Teşettüt devri ( dağılma, anlaşmazlık)

Türk milletinin bir taraftan haricî düşmanlarla uğraşırken bir taraftan da 
kardeşin kardeşle boğazlaşma devridir ki; en acı günlerdir. Sivas Kongresi 
mukarreratının yürümeğe başladığından Birinci İnönü Zaferi’ne (10 Ocak 
1921) kadar olan zamandır ki; bir buçuk yıl kadar devam etmiştir. Bu 
müddet zarfında haricî düşmanlarımız oldukça kârlı çıkmışlar, maddeten 
biraz daha zayıflayan kahraman Türk milleti; yavaş yavaş toparlanmağa 
başlamıştır.

3. Tebellür devri ( durulma, anlaşma)

Birinci İnönü Muharebesi’yle Sakarya Muharebesi’nin (23 Ağustos-13 
Eylül 1921) kazanılması arasındaki altı aylık devirdir ki Türk milleti bu 
esnada hakikati ve durumu kavramış olduğundan Mustafa Kemal Paşa’nın 
etrafında toplanıp, birbiriyle el ele vererek haricî düşmanlarla savaşmıştır. 
Bu devrede Yunan orduları bir miktar arazi kazanmış iseler de Türkler de 
tam bir kitle hâline gelerek mânen ve maddeten yükselmişlerdir.

4. Teşebbüs devri ( duruma hâkim olma)

1921 Ekim ayından yâni Sakarya Muharebesi kazanıldığından itibaren 
1922 Eylül’üne kadar bir sene devam etmiştir. Bu devre zarfında 
kendi menfaatleri iktizası Sovyet Ruslar da maddî ve manevî yardım 
ettiklerinden Türk milleti tam mânâsıyla birleşip ve kuvvetlenerek aynı 
gaye uğrunda çalıştıktan, ordusuyla hâkimiyeti kurduktan sonra 30 
Ağustos 1922 günü İngilizlerin Filistin’de bize yaptıkları gibi tam bir sol 
kroşe ile Yunan ordusunu yere sererek denize dökmüştür.

Şerif Güralp’ın bu kitabının, Tarık Buğra tarafından okunup okunmadığını 
tespit etmek mümkün değildir. Ancak bu hatıralardaki tarihî yorum yaklaşı-
mına romanında tamamen riayet etmesi de gerçekten şaşırtıcı ve hayranlık 
uyandırıcıdır. 

İnkılap tarihçilerinin bu hayranlık uyandıran yaklaşımdan habersiz ve na-
sipsiz olmaları çok acıklı bir manzaradır. Tarık Buğra’nın romanı da bu ba-
kımdan değerlendirilmemiş ve inkılap tarihi yazıcılığında kıymeti bilinme-
miştir. Bu vesileyle bir kere daha işaret etmek gerekirse, kendisinden önce 
ortaya konulmuş eserlerin kıymetini bilmeyen yazarların yazdıkları da bir 
kıymet ihtiva edemez. En kolay ve yaygın inkılap tarihçiliği Atatürk’ü medih 
ve muhaliflerini veya münekkitlerini zemmetmek şeklinde yapılmakta ve 
onun kurduğu Cumhuriyet’in ilim hayatına yapılan katkılar (!) tarihin ik-
limini büsbütün çoraklaştırmakta ve kirletmektedir. Hiç eser yazılmaksızın 
inkılap tarihi okutulsa, yakın tarih sahası kifayetsiz ve ahlaksız araştırmalar 
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yüzünden bu denli kirlenmez ve keyfiyetsiz eserler deryasına dönmezdi. 
Üniversite mensubu tarihçilerin “Atatürk döneminde…” diye başlayan ki-
tapları ve makaleleri Atatürk istismarcılığının birer şaheser numunesinden 
başka nasıl yorumlanabilir. Atatürk ismi bu denli kifayetsiz çalışmalarda bir 
muhafız gibi kullanılmaktadır.4 Tabii karşı taraftan bakıldığı zaman Atatürk 
aleyhtarlığının tarihçilik sayılması ve büyük bir gelir sermayesi olarak is-
tismar edilmesi de başka bir felaket teşkil etmekte ve her iki taraf milletin 
tarihine ve mazi algısını tahrip bakımından aynı safta birleşmektedir. 

Çok umumi bir çerçevede ifadeye çalışılan bu karanlık tabloda bir tarih 
araştırması değil, Millî Mücadele’yi esas alan bir roman, Tarık Buğra’nın 
Küçük Ağa isimli eseri5 henüz layıkı veçhile dikkati çekememiş de olsa, 
bir ümit ışığı gibi parlamakta, henüz ıssız olan tarih ummanında bir deniz 
feneri gibi inkılap tarihçilerine yol göstereceği günleri beklemektedir. Bu 
hususun şimdiye kadar gözden kaçması ve ifade edilmemesi, edebiyat ve 
fikir hayatımızın en geniş ve derin manasıyla sığlığından ileri gelmektedir. 
Çünkü güzellikler de fark edilmeye muhtaçtır. Onları görecek gözlere ba-
zen çok geç nail olurlar; bazen de hiç kavuşamayabilirler. Bir başka ifade ile 
ehl-i hünerin kadrini bilmek, kişiler için olduğu kadar, cemiyetler için de 
ayrı bir hünerdir.

Romanın işarete çalıştığımız hususiyetinin ilk delili sanatkârın insanı beşerî 
bir varlık olarak değerlendirmesini ifade eden şu cümlelerinde saklıdır.6

Kurtuluş umudu 6 yüzyıllık, yaşama geleneğinin karşısında idi. Hiç bir 
milletin tarihi bu kadar trajik bir çelişme görmemiştir. Bu çelişmede doğru 
yolu seçmek bir erdem işi olmaktan çıkıyor, herkesten beklenemeyecek 
bir görüş üstünlüğü gerektiriyordu. Buna karşılık yanılanları 

4 Burada kastettiğimiz türden çok kifayetsiz mehazlara dayanan acele ve zahmetsiz iki 
kitap için ayrıca birer araştırma yapmak gerektiğine inanıyoruz. Bu çeşit iki örnek için: 
Mehmet Temel, Atatürk Döneminde Bulaşıcı ve Salgın Hastalıklarla Mücadele, İstanbul, 
2008, s. 216. Bu kitapta, arşiv vesikaları dışında 24 kitap, 10 makale kullanılmıştır. Hâl-
buki bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti’nin çok ciddiye aldığını basılan yüzlerce kitap 
ve binlerce makale göstermiştir. En mühim eksiklik ise Türkiye’nin Sıhhî ve İçtimaî 
Coğrafyası serisinden basılan 18 kitaptır. Sayın tarihçinin ikinci kitabının (Atatürk Dö-
nemi Din Hizmetleri, Ankara, 2012, s. 160) kaynakları arasında 19 kitap, 3 makale bu-
lunmaktadır. Diyanet hakkında yapılan 50 yüksek lisans ve doktora tezinden hiçbirinin 
bu meyanda kullanılmamış olması sadece sayın bay tarihçinin değil, çok kıymetli jüri 
üyelerinin de yayın takip etmediğini gösteriyor.

5 Romanın ilk baskısı Yağmur Yayınlan tarafından yapıldı (İstanbul, 1964). İkinci kısmı 
Küçük Ağa Ankara’da ise iki sene sonra (1966) basılmıştır.

6 Türk Dili, Sayı: 298, Temmuz 1976, s. 115. Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sa-
yısı’nda Tarık Buğra’nın yazısı (“Kurtuluş Savaşı Niçin ve Nasıl?” s. 113-115), romanı 
anlamak bakımından mühimdir.
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suçlandıramazdınız; zira menekşe rengi mor olduğu için ne kadar suçlu 
ise, bu insanlar da yanılmaları yüzünden o kadar suçlu idiler.

Romanda, Millî Mücadele devri insanımızın ümitsizliği, kararsızlığı, şaş-
kınlığı ve beşerî zaafları, mutat olduğunun aksine, suçlayıcı tavırdan çok 
uzak bir şekilde serinkanlılıkla, beşerin gerçekleri ve tarih usulünün kaide-
leri ihlâl edilmeksizin sergilenmekledir ki bu tavır bilhassa yakın tarih araş-
tırmalarında bile henüz dikkate değer örneklerine rastlanılmayan bir şeydir. 
I. Dünya Harbi’nde cephede koluyla beraber ümidini ve istikbale imanını 
da cephede bırakan Çolak Salih’in bir ceset hâlinden bir kahramana dö-
nüşmesi; İstanbullu Hoca’nın (Mehmet Reşit)7 önce karşıyken, sonradan 
Millî Mücadele’nin bir ateşli destekçisi ve temsilcisi durumuna gelmesi; bu 
meyanda İstanbul’a bağlılığı, tereddütleri ve şaşkınlığı, duygularının darma-
dağınıklığı, kısaca bir insanın zaafları beşerî ve tarihî gerçekleri en küçük bir 
çarpıklığa uğratılmaksızın ifade edilmiştir. İstanbullu Hoca’nın vaazı esna-
sında Yüzbaşı Nâzım’ın aklından geçenler burada hatırlanmalıdır.8

O bir hain miydi? Asla. Bunu kimse diyemezdi. Hele onu çıkarını 
düşünen, kendi hesaplarına takılıp kalmış haris diye düşünmek katı 
yüreklilikten fazla bir şey olurdu. Hoca vatanını da, milletini de en 
azından kendisi kadar seviyor, kurtuluşa giden yolu tıpkı kendisi gibi 
bütün gücüyle arıyor, bu uğurda varını, yoğunu ortaya koymak için 
duraklamayacağını açıkça gösteriyordu. Yüzbaşı’yı çileden çıkaran da işte 
bunu anlamış olmasıydı.

Tarık Buğra’nın, romanın bütününe damgasını vuran ve yakın tarihimize 
yeni bir bakış olan bu yorumundan hareketle Millî Mücadele esnasında or-
taya çıkan çok farklı ve zıt görüşleri bir hastanın başucundaki tabiplerin bir-
birinden farklı teşhislerine benzetmek mümkün olabilir diye düşünüyoruz. 
Bazen bu reçeteler Hoca Mehmed Kadri Nasıh’ınkiler kadar hazmedilemez 
olsalar bile…9

7 İstiklal Harbi hakkında bir roman yazmak istediği zaman bir destan ortaya koymaktan 
bilhassa kaçındığına dikkati çekmişti: “ Çıkış yolunu babamın defterlerindeki İstanbullu 
Hoca, Topal Gazi, Ali Emmi, Doktor Minas, Çakırsaraylı ve ötekilerle ilgili satırlarda bul-
dum. Bu satırların hepsini toplasanız, belki, beş roman sayfası tutmazdı; ama bir romancı-
ya, belki, on roman yazma şevkini verebilirdi.”

8  Tarık Buğra, Küçük Ağa, İstanbul, 1992 s. 279.
9 “En iyisi Anadolu’ya İngiliz’i getirip nasihatleri üzre işlerimizi yavaş yavaş düzeltmeli-

yiz. Himmet ve dirayetine mücaveret etmeliyiz, başka çaremiz kalmadı. Hem en sağlam 
çaremiz budur. İngiliz Mısır’ı ıslah ettiği gibi bizim Anadolumuzu da ıslah edip terakki 
ettirirse daha ne isteyebiliriz? Sonra Allah kerim, ilerisi Allah’a mâlûm. Biz adam olalım 
da sonra her şey kolaylaşır. Ben Mısır’da bulundum, işlerini güzel gördüm. Herkeste 
para var, ticaret yolunda, ziraat ilerliyor, fellâhlar kazanıyor, yüzleri gülüyor. İngilizler 
sayesinde biz Türkler Mısırlıları her şeyden çabuk ve kolay geçeriz.” (Serayih, Paris, 
1911, s. 283-184).
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Diğer taraftan yakın tarihi, makul ve doğru bir şekilde anlayabilmek için 
gerekli ipuçlarının da henüz layıkıyla değerlendirilmediği ortadadır. Mesela 
bir aydının, izmihlal kâbusunun insanların üzerinde yaptığı tahribatı vazıh 
bir şekilde ortaya koyan itirafları (Ağustos 1916)10 çok kıymetli izahları ve 
yorum imkânlarını da beraberinde getirmektedir. 

Benim neslimin büyük günahı tarihini bilmemek, tarihine inanmamak 
ve bilhassa tarihinden kendinde bir şey devam ettiğine inanmamaktı. 
Gördüğümüz fecî terbiyenin tesiri altında tarihi bir mezar ve bütün 
vekayii birer ceset gibi düşünüyorduk. Mazimiz bir dağdı: Onu çıkmıştık, 
şimdi inmekle meşgûl idik: ve tâliin bizi iniş tarafında dünyaya getirdiğine 
kızmaktan başka yapacak bir şeyimiz yoktu. Kendimizle mağrur olmaktan 
utanıyor gibiydik, fakat bunlar öyle cürümlerdi, ki eğer bu harb olmasaydı, 
belki yokuşu tamamlamakla cezasını görecektik.

Tekrar Küçük Ağa’ya dönelim: Acaba İstanbullu Hoca’nın11 hayat seyrinden 
mülhem olarak bilhassa yakın tarihimizi de, kendisi gibi, bir kadim inanç-
tan veya zihniyetten bir yenisine geçebilme yolunda yapılan mücadelelerin 
hikâyesi gibi telâkki edebilir miyiz? Hatta arada İstanbullu Hocaların yeni 
bir inanca ve ümide bağlanıp Küçük Ağa olabilme bahtiyarlığına kavuşama-
yan birçok insanımızı ve aydınımızı kadim ve mazinin temsilcisi bir inanç 
kırıntısına bile bağlanamayan, talihin ve tarihin kendilerini zirvenin iniş 
tarafında yarattığına hayıflanmakla ömür tüketen bedbahtlar olarak göre-
bilir miyiz? Acaba bunlar çöküş hâletiruhiyesinden (psikoz) kurtulamayan 
buhran içindeki her cemiyetin mukadder kurbanları mıdır? Tarihimizin 
ifadeye çalıştığımız yeni bir yorumunda Küçük Ağa örnek alınabilecek bir 
ilham kaynağı olarak ortadadır. Yakın tarihimizin bir yoruma tâbi tutulma-
sı yolunda bir ihtiyaç kendisini hissettirdiği gün, ilk hatırlaması gereken 
kaynak, bir tarih kitabı değil bir tarihî roman yâni Küçük Ağa olacaktır. Bu 
hükmümüzde en küçük bir mübalâğa payı bulunmadığı kanaatini taşıyo-

10  Falih Rıfkı Atay, “ Ebedî Kahraman”, Harb Mecmû’ası, Ankara, 2015, s. 182.
11  İstanbullu Hoca’nın gerçek şahsiyeti ve ismi hakkında Tarık Buğra açık bir isim verme-

miştir. Ancak İstiklal Harbi senelerinde önce Bolvadin’de (1918-1922) ve daha sonra 
da Akşehir’de (1922- 1953) bulunan ve Fatih Medresesi’nden icazet aldıktan sonra 
hatiplik, hafızlık, muallimlik, müderrislik ve en son Akşehir’de müftülük yapan ve bu 
şehirde irtihâl eden Ardanuçlu Süleyman Necati (Özus, 1872- Akşehir, 1953) merhu-
mun bu romandaki İstanbullu Hoca olduğu muhakkaktır. İstiklal Harbi esnasında elli 
yaşına yaklaşmış İstanbullu Hoca Süleyman Necati, romanda genç ve heyecanlı bir de-
likanlı hoca olarak temsil edilmiştir. Tarık Buğra’dan iktibas için: Mehmet Tekin (Der-
leyen), Tarık Buğra ile Söyleşiler, İstanbul, 2018, s. 79. Meşihat Arşivi’ndeki dosyasının 
bir hülâsası için: Sadık Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, İstanbul, 1996, c.4, s. 308. 
Süleyman Necati’nin İstanbullu Hoca olduğu hakkında kıymetli talebesi emekli müf-
tü Tahsin Çalışır, “ Akşehir ve Yöresine Hizmet Veren Erler-İstanbullu Hoca namı ile 
Anılan Süleyman Necati Özus Hoca Efendi Kimdir?” Pervasız,( Akşehir), 26-29 Ocak 
2000 ve Akşehir Postası, 18 Mart 2017 tarihlerinde yazı yazmıştır.
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ruz. Farkına varılmamış olsa bile o daha basıldığı sene (1964) büyük bir 
eser olarak edebiyat ve irfan dünyamıza doğmuştu. Değerinin gereği gibi 
bilineceği, daha güzel başka bir zemine ve zamana bir gün kavuşacaktır, ka-
vuşmalıdır. Bu, memleketimizde devam eden bir mazi kavgasının bitmesi 
ve yaşanabilir daha güzel bir istikbalin doğması için elzemdir. O; tekrar tek-
rar ve vatan sathındaki bütün aile sayısınca basılmalı, tarihî ve millî temel 
eserlerimiz olarak gördüğümüz Yunus Emre, Fuzulî, Şeyh Gâlib divanları-
nın, Muhammediye ve Ahmediye’lerin ve benzeri kitapların yanında yerini 
almalıdır. Güzel bir istikbalin inşasında ve tarih kavgasının bitirilmesinde 
hatırat türünden Şerif Güralp’ın eseriyle beraber, roman olarak Küçük Ağa 
akla gelmesi gereken ilk temel taşlardan biri olmaya hak kazanmıştır.



TARIK BUĞRA YAHUT MİLLÎ 
MÜCADELE’NİN ROMANINI YAZMAK

D. MEHMET DOĞAN

Millî Mücadele’nin döneme ait yaygın ve kabul görmüş bir isimlendirme 
olduğunu, onunla birlikte İstiklal Harbi hariç, diğer adlandırmaların “kur-
tuluş savaşı”, “bağımsızlık savaşı” gibi daha sonra kullanıldığını ve bir muh-
teva değişikliğine işaret ettiğini hatırlatmak durumundayız. Millî Mücadele 
ile birlikte Mücahede-i Milliye (Millî Cihad), Cidâl-i Millî (Millî Cidâl) 
terkiplerinin de kullanıldığını belirtelim. 

Millî Mücadele sonrasında Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kuruluşu, bu değişimi meşrulaştıracak bir ideolojiyi gerekli kılmış-
tır. İnkılap/devrim miti (efsanesi) etrafında oluşturulan ideolojinin kur-
maca gerçeklerini benimsetmek için her türlü araç kullanılmıştır. İnkılap 
dersleri, yükseköğretim Darülfünun’dan üniversiteye geçirildikten sonra 
kurulan kürsüde (1934) siyasetçi hatipler ile başlamış, sonra akademi si-
yasilerin tezlerini sürekli doğrulayan bir yakın tarih müfredatı üreterek bu 
amaca hizmet etmiştir. Üniversitenin aradan geçen bunca zamana rağmen 
bu konuda objektifliğe, ilmiliğe doğru sonuç doğurucu bir eğilimi hisse-
dilmemektedir. İnkılap tarihi, Nutuk ve ilk inkılap dersleri çerçevesinde 
dönüp duran hayli kalabalık bir literatüre sahiptir. İlköğretimden itibaren 
bütün öğretim kademelerinde yakın tarihin bu dönemi, bildik hikâyelerin, 
naslaştırılmış iddiaların tekrarı şeklinde sürmektedir.1 

Paralel olarak hayli zengin bir şiir, hikâye, roman… zengin bir “edebiyat” 
söz konusudur. Bu çizginin dışına çıkabilen ilim ehli neredeyse yokken, 
edebiyatın bu çizgiyi zorlama çabaları bilhassa önemsenmelidir. Millî Mü-
cadele’yi mevcut inkılap tarihi çerçevesinin dışında farklı bir zeminde ele 
alan ve hakikat arayışında güçlü bir hamle değerinde olan en önemli eser 
hiç şüphesiz Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sıdır. 

1 Daha teferruatlı bir değerlendirme için bkz.: D. Mehmet Doğan, “80. Yılında İnkılâp 
(Tarihi) Dersleri”, TYB Akademi, 2014, sayı: 11, s. 103-114.
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Tarık Buğra, Küçük Ağa’dan ünlü romancı Peyami Safa’ya düşünce safhasın-
da söz eder. O da “bu bir epope (destan) olur” der. Oysa Tarık Buğra “epo-
pe”nin değil dramın, hatta trajedinin peşindedir. Şöyle der: “Fakat hayır; 
ben bir destan yazmak niyetinde değildim. Bunun tam aksine bir roman, 
romanlardan bir roman yazmaya çalışacaktım.”

Tarık Buğra, “Nutuk başta olmak üzere o trajik, o destani hem yürekler par-
çalayıcı hem alın ağartıcı devre ait kitapların hemen hemen hepsini tekrar 
tekrar okumuştum.” diyor. Bütün bu eserlerde birtakım kırıntılar arar. Bun-
ları bulduğunu sanmaktadır. Ona göre, Küçük Ağa’nın macerası çağdaşları-
nın en az yarısının macerasıdır…Küçük Ağa’nın insan gücüne göre çok ağır 
ve ezici olan tereddüdü çağının trajedisidir… 

Küçük Ağa romanının ilk bölümü, önce Yeni İstanbul gazetesinde tefrika 
edilmiş (11 Kasım-1962-25 Mart 1963) ve 1963’te kitap şeklinde yayınlan-
mıştır. İkinci bölümü Küçük Ağa Ankara’da yine aynı gazetede tefrika edil-
miş (6 Eylül-7 Aralık 1963) ve kitap olarak yayını 1966’da yapılmıştır. İlk 
kitabın ikinci baskısının ancak 7 yıl sonra 1970’te yapılması, eserin başlan-
gıçta fazla ilgi görmediği şeklinde yorumlanabilir. İki kitabın tek cilt hâlinde 
neşri de 1977’de yapılmış ve sonraki baskılar tek kitap şeklinde olmuştur. 

Tarık Buğra’nın Millî Mücadele dönemini önemli sivil kahramanlar üzerin-
den anlattığı Firavun İmanı ise 1976’da ilk defa basılmıştır. Şüphesiz, Tarık 
Buğra tarihten yola çıkarak roman yazarken çok sayıda konuyla ilgili kitap, 
yazı okumuştur; bunu kendisi de ifade etmektedir. Bu eserler ona birçok 
bakımdan fayda sağlamış olmalıdır. Peki, sırf kitaplar ve yazılar üzerinden 
bir sonuca vardığını, romanını/romanlarını böylece meydana getirdiğini 
söyleyebilir miyiz? 

Garp Cehpesi’nin Karargâhında

Tarık Buğra, 1918 Akşehir doğumludur. Doğduğu şehrin Garp Cephesi ka-
rargâhı olduğu hatırlanırsa, çocukluğunun savaş atmosferi içinde geçtiğini 
ve olayların hikâyesini çok sayıda birinci elden anlatıcıdan dinlediğini tah-
min edebiliriz. Çocukluk yıllarının intibalarının, farklı bir İstiklal Harbi an-
latımına götürdüğü; onun üzerinde daha fazla tesir uyandırdığı anlaşılmak-
tadır. Nitekim Türk Dili dergisinin 1976’da yayınlanan “Türk Romanında 
Kurtuluş Savaşı” özel sayısında yer alan ifadeleri, bunu doğrulamaktadır. 
O dönemden zihninde hiçbir zaman unutulmayacak hatıralar kalmıştır. 
Buğra, bu hatıralara babasıyla ilgili bir anekdotu da ekler. Babasıyla ak-
şamları içki masasında bir arada olan Cihan Harbi’nin Topal Gazi’si onu 
rahatsız etmektedir. Babası gibi mühim bir adamın yanına bu “döküntüyü” 
yakıştıramamaktadır: 
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Okul çocuğuyum ben: Gazi’nin bir Mustafa Kemal Paşa yanında anlamı 
var.2 

Bu “onuruna dokunan” arkadaşlıktan rahatsızlığını babasına söyler ve rah-
metlinin dört tokadından birini bu yüzden yer! Babası ona bu adamın ger-
çekte kim olduğunu anlatır. İşte o kahraman Küçük Ağa’da Çolak Salih ola-
rak karşımıza çıkacaktır. Böylece küçük yaşlarda roman konusu zihninde 
şekillenmeye başlar. Bir hayli kitap okur, fakat daha önemlisi babasının üç 
küçük defteri vardır:

Çıkış yolunu babamın defterindeki İstanbullu Hoca, Topal Gazi, Ali 
Emmi, Doktor Minas, Çakırsaraylı ve ötekilerle ilgili satırlarda buldum.

Buradan Tarık Buğra’nın Millî Mücadele romanlarının aile mirası bir tahki-
ye olduğunu çıkarabiliriz. Tarık Buğra, aynı metinde konuyla ilgili yazılan 
romanların çoğunu okuduğunu, onlarda önemli bir yanılgı olduğunu belir-
tir. “Konu, bilinen ve artık değiştirilemez sonuca göre ele alın”maktadır. Bir 
romancı bir bilim adamı gibi objektif olmalıdır. Aksi, insana ihanettir. “Kü-
çük Ağa’yı, bu inancıma özel bir titizlikle sarılarak yazdım.” Yazar bu hususa 
Küçük Ağa’nın önsözünde değinmiştir. Millî Mücadele trajik bir çelişmedir:

Hiçbir milletin tarihi bu kadar trajik bir çelişme görmemiştir. Bu 
çelişmede doğru yolu seçmek bir erdem olmaktan çıkıyor, herkesten 
beklenmeyecek bir görüş üstünlüğü gerektiriyordu. Buna karşılık 
yanılanları suçlandıramazdınız; zira menekşe rengi mor olduğu için ne 
kadar suçlu ise bu insanlar da yanılmaları yüzünden o kadar suçlu idiler.

İnkılap Tarihi Gerçek Tarihe Karşı

Tarık Buğra, Millî Mücadele’nin dramını, daha ötesi trajedisini yakalamış-
tır. Bunu destekleyecek bazı bilgilere düzensiz tahsil hayatı sırasında, İstan-
bul’da bulunduğu yıllarda da ulaşmış olmalıdır. O sıralar Millî Mücadele 
dönemini yaşayarak bilen çok sayıda önemli şahsiyet vardır. Bunlar içinde 
askerî cihetten kişiler yanında sivil kesimden olanlar da mevcuttur. Tarık 
Buğra’nın 1940’lı yıllarda çeşitli ortamlarda bunları dinlediğini, hararetli 
tartışmalara şahit olduğunu tahmin edebiliriz. 

Bu muhitler arasında Mehmet Kaplan’ın değer verdiği bir talebesi olması 
hasebiyle Hareket dergisi çevresi de olmalıdır. Nurettin Topçu’nun ilk ola-
rak 1939 Şubat’ında yayınladığı bu dergi, 7 sayı çıktıktan sonra ara vermiş; 
1942’de 12 sayıya tamamlanmıştır. Hareket’in ikinci yayın dönemi Mart 
1947’de başlamaktadır. Çok partili hayata geçiş kararından sonra Türki-
ye’de çok sayıda gazete ve dergi yayınlanmıştır. Hareket’in bu dönemi işte 

2 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan-Tarık Buğra ile Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, 
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 76-80.
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böyle fikir hürriyetinin genişlediği bir zamana rastlamaktadır. Bu dönemin 
son sayısı Haziran 1949 tarihini taşımaktadır. Yaklaşık iki buçuk yıl devam 
eden bu dönemde Hareket dergisinin yakın tarihe ve yakın tarihin önemli 
sivil şahsiyetlerine ilgisi yüksek derecededir. Hareket’in Aralık 1947 sayısı, 
Mehmet Akif özel sayısı olarak yayınlanmıştır. Onun eserleri, hayatı ve mü-
cadelesi ile ilgili yazılar arasında Nurettin Topçu’nun yazısı da vardır. Bir 
sonraki sayıda Akif ’in Meclis’ten sıra ve Taceddin Dergâhı’ndan ev arkadaşı 
Hasan Basri Çantay’ın iki yazısı yer almaktadır: “Vatansever Âkif ” ve “Meh-
med Âkif hangi şairleri severdi”.

Birinci Meclis’in müstesna şahsiyetlerinden bu iki isme, Hüseyin Avni Ulaş’ı 
da katmak lazımdır. Birinci Meclis’in bu ünlü hatibi, 23 Şubat 1948’de ve-
fat eder. Hareket dergisinin 1948 Mart sayısı, sıcağı sıcağına Hüseyin Avni 
Ulaş’a ayrılmıştır. TBMM’nin birinci dönemi sona erdikten sonra siyaset-
ten uzak tutulan tehlikeli şahsiyetlerin en ön sırasında Hüseyin Avni Ulaş 
vardır. İzmir Suikasti tertibi dolayısıyla İstiklal Mahkemesi’ne çıkarılmış, 
fakat beraat etmiştir. 

Derginin bu sayısında Nurettin Topçu’nun “Hüseyin Avni-Birinci Meclis’in 
dağılmasına kadar” başlıklı yazısında Hüseyin Avni şöyle tasvir edilmekte-
dir: “On gün evvel al bayrağa sararak yirmi beş senedir peşini bırakmayan 
polislerin rasime-i tazimi (saygı töreni) arasında kabrine götürdüğümüz 
Hüseyin Avni işte bu adamdı.”

Hareket’in bu sayısında Hüseyin Avni’den bir ay önce ölen Hindistan’ın 
pasif direniş önderi Gandi ile ilgili yazılara da yer verilmiştir. Bir sonraki 
(nisan) sayısı da Hüseyin Avni’ye tahsis edilmiştir. Yazılar dışında Hüseyin 
Avni ile ilgili ankete Prof. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Adnan Adıvar, Mim 
Kemal Öke, Prof. Kâmil Miras, Hasan Basri Çantay, Prof. Kemal Fikret 
Arık gibi tanınmış isimler cevap vermiştir. Hareket’in Mayıs sayısında da 
Hüseyin Avni yazıları devam eder. Denilebilir ki Hareket dergisi ve Nuret-
tin Topçu, daha sonraki yıllarda da Mehmet Akif ’i ve Hüseyin Avni Ulaş’ı 
gündemde tutmak için ciddi çaba sarf etmiştir. 

Bu sıralar İstanbul’da bulunan Tarık Buğra’nın Hareket dergisinin bu yayın-
larından haberdar olduğunu, tahmin etmek zor değildir. Hocası Mehmet 
Kaplan, derginin sürekli yazarıdır, yazıları derginin ilk sayfalarında yayınla-
nır. Buğra’nın 1950’de evleneceği Jale Baysal Hareket’in 1948 Şubat sayısın-
da yayınlanan “Köy Evi” hikâyesi ile bu derginin yazarları arasına girmiştir. 
Jale Baysal’ın, bu dergide hikâyeleri dışında “Modern Bir Hikâyeci Hakkın-
da Adile Ayda’ya Cevap” yazısı da yayınlanmıştır (Haziran 1948). 

Hareket dergisinde Tarık Buğra’nın imzası, ilk olarak bir denemede görü-
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lür: “Can Sıkıntısı” (Aralık 1948). Bir sonraki sayıda (Ocak 1949) Tarık 
Buğra’nın en dikkati çeken hikâyelerinden biri olan “Martı” yayınlanır. Ha-
reket’in Mart sayısında Tarık Buğra’nın ilk hikâye kitabı Oğlumuz hakkında 
bir tavsiye ilanı yer alır. Nisan sayısında ise Lütfi Bornovalı’nın Oğlumuz 
kitabı ile ilgili yazısı yayınlanır. Aynı sayıda Tarık Buğra’nın “Söz Alma Fa-
kat Kimden” hikâyesi de vardır. Lütfi Bornovalı’nın Oğlumuz kitabı ile ilgili 
yazısında ondan teklifsiz bir şekilde “Tarık” diye söz etmesi, teklif ve te-
kellüfün önemsendiği bir dönemde ilgili çekicidir. Hareket’in Şubat 1949 
sayısı, vefat yıl dönümü dolayısıyla Hüseyin Avni Ulaş’a ayrılmıştır. 

Lütfi Bornovalı’nın 1948 Temmuz sayısından Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih, Coğrafya Fakültesi’nde Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’nü kurucusu ve 
başkanı (o sırada Ankara Üniversitesi Rektörü) Prof. Enver Ziya Karal’ın 
İnkılap Tarihi kitabını eleştiren yazıları yayınlanır. İlk yazıda Lütfi Bornovalı 
şu cümleyi kurar:

İki fasikülden ibaret kitapçık” hakkında, “okuduğum tarih kitabı ile 
kendimde mevcut tarih telakkilerini karşılaştırdım, ya yazılan tarihten 
başka bir şeydi veya benim bu husustaki müktesebatım yanlıştı.3

Altı sayı devam eden bu yazı dizisinde, akademinin ilk inkılap tarihi kitabı-
na itirazlar dile getirilmekte ve elbette Hüseyin Avni Ulaş’ın Birinci Mec-
lis’teki rolünün altı çizilmektedir. 

Lütfi Bornovalı, Hareket’in o döneminde idare müdürü olarak gözükmek-
tedir. Derginin künyesinde sahibi ve neşriyat müdürü olarak Nurettin Top-
çu ve idare müdürü olarak onun ismi vardır. Lütfi Bey’in iş adamı olduğu 
anlaşılıyor. Nureddin Topçu’nun vefatından sonra yayınlanan Hareket der-
gisinin Topçu’yu anma sayısında yer alan yazısından Hoca ile İzmir sür-
günü sırasında tanıştığı anlaşılmaktadır.4 Hüseyin Avni Ulaş’la tanışmasına 
Topçu’nun vesile olduğu tahmin edilebilir. Hüseyin Avni Ulaş’ın çıkardığı 
Mes’uliyet dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapmış5 ve Milli Kalkınma 
Partisi’nde de Hüseyin Avni Bey’le beraber olmuştur. Partinin kurucusu 
iş adamı Nuri Demirağ, Hüseyin Avni ile görüşmek için Bornovalı’nın ta-
vassutunu istemiş, Demirağ’la görüşmelerde Bornovalı da bulunmuştur. 
Hüseyin Avni’nin ismi parti kurucuları arasında duyulunca Nuri Demirağ’a 
baskılar oluyor ve tavrı değişiyor. 

Bornovalı’nın yazı dizisi, tarihle ilgili hem teorik muhtevasıyla hem de ak-
tüel konularla ilgili bilgi ve yorumlarıyla dikkat çekicidir. Yazı kaleme alınır-

3 Lütfi Bornovalı, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında”, Haraket, sayı: 17, 1948, s. 3-5.
4 Hareket, sayı: 112, 1976, s. 62-63. 
5 Ezel Erverdi, Nureddin Topçu-Dünden Kalanlar ve Geleceğe Umutlar, Dergâh Yayınları, 

İstanbul, 2018, s. 177.
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ken Hüseyin Avni ve Nurettin Topçu ile konuşulduğu, müzakere edildiği 
hatta onlardan destek alındığı düşünülebilir. 

“Muvaffakiyetleri ve hizmetleri muayyen şahısların inhisarına vermeğe 
çalışan acemice yazılmış yeni tip bir kaside.” “Bütün malûmat, bütün 
vesikalar esere mevzu teşkil eden şahsın kendisinden alınmıştır.” “Tarihçi, 
bir tarihi şahadet karşısında bulunduğu takdirde, bu şehadeti veren 
şahsın aldanması veya aldatmak istemesi ihtimallerini düşünecek, şahidin 
hadiseye vukufu üzerinde duracak, naklettiği vak’alarda medhaldar ise, 
malûmatının fazlalığına rağmen bitaraf kalamamasının mümkün olduğunu 
daima hatırda tutacaktır. Tarihçide şüphe ve titizlik asıl olduğuna göre, 
şehadette bulunan şahsın her kim olursa olsun tarihçi ilmin prensiplerini, 
şahısların veya devirlerin temayüllerine feda etmeyecektir ve hiçbir 
vesikadan tenkitlerini esirgemeyecektir.”

Bu satırlara bakarak Bornovalı’nın, bir iş adamının ötesinde güçlü bir muh-
teva üzerinden konuştuğu söylenebilir. 

Tarık Buğra’nın Hareket dergisi ve çevresi ile ilişkileri konusunda kâfi ma-
lumata sahip değiliz. Dergi’nin Mart 1947’de başlayan 2. devresi, Haziran 
1949 sayısında yayınlanan tatil haberiyle tamamlanmıştır. Derginin 3. dö-
nemi, 1952 Aralık sayısı ile başlar. Bu dönemde dergi Ankara’da yayınlanır. 
Tarık Buğra o sırada Milliyet gazetesinde çalışmakta, “Sanat Hareketleri” 
sütununda edebiyat ve sanat konuları üzerine yazmaktadır. Bu sütunda yer 
alan “Üç Dergi” başlıklı yazıda Hareket, Hisar ve Folklor Araştırmaları der-
gilerinden söz etmektedir. İlk ele alınan dergi Hareket’tir. Tarık Buğra, Ha-
reket’in yirmi seneyi dolduran ilk mecmuamız olduğunu yazar.6 “Mecmu-
amız”daki benimseme ifadesi dikkat çekicidir. Buğra, derginin yeniden 
yayınlanmasını “aynı seviyenin aynı havanın devamı” diye niteliyor ve şöyle 
sürdürüyor: 

Hareket’i meselelere muayyen bir zaviyeden bakmağa çalışanların veya 
haklılıklarına inananların bir neşir organı olarak görmüştük. Şimdi de öyle. 
Hatta yeni çalışma devresine bu bakımdan daha sağlam bir şekilde girmek 
azminde görünüyor. ‘Mecmuanın yazı ailesi tarafından kurulacak bir 
cemiyetin hazırlıklarını bitirmek üzere’ olduğunu başyazıdan öğreniyoruz. 
Cemiyetin ismi ‘Fikir ve Ruh Terbiyesi Cemiyeti’ olacak.

Tarık Buğra, Hareket’in Aralık 1952 tarihli yeni dönem ilk sayısındaki imza-
ları ve yazı başlıklarını da zikrediyor.7 

Hareket’in bu yayın dönemi, gazeteci Ahmet Emin Yalman’a Malatya Sui-

6 Burada bir bilgi yanlışı var, Hareket ilk olarak 1939 Şubat’ında yayınlanmıştır. Yuvarlak 
hesap 14 yıllık geçmişi vardır.

7 Tarık Buğra’nın bu yazısı ile ilgili bilgileri temin eden Asım Öz’e teşekkür ederim. 
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kasti’nin hemen sonrasındadır. Suikast kasım ayında olmuş, dergi aralıkta 
yayınlanmıştır. Derginin bu suikast sonrası hava ile ilgili bir çıkış olduğu-
nu düşündüren başyazı mahiyetindeki “fikir ve ruh terbiyesi cemiyeti”nin 
kurulması hakkındaki metindir. Hareket camiasının da ilgili olduğu Milli-
yetçiler Cemiyeti, kısa zamanda geniş bir teşkilatlanma ile dikkati çekmişti. 
Bu hızla gelişen cemiyet, Malatya Suikasti ile ilişkilendirilir. Hareket’in bu 
dönem 7 sayı süren yayını bir nevi ön alma teşebbüsü olarak görülebilir. 
Nitekim Ankara merkezli dernek, 22 Ocak 1953’te Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından kapatılır. Tarık Buğra’nın bu muhataralı zamanda Hareket’le 
ilgisi yazısı bir destek ifadesi diye de okunabilir. 

Topçu’nun Küçük Ağa’sı

Tarık Buğra Hareket ilişkileri bağlamında Nurettin Topçu’nun Tohum mec-
muasının Mayıs 1964 sayısında yayınlanan yazısını da dikkatten kaçırma-
mak gerekir. Topçu döneminin yazarları ve kitapları hakkında yazan biri-
si değildir. Onun bir romanı yazı konusu yapması, bu yüzden de bilhassa 
önem taşımaktadır. Küçük Ağa, 1963’te yayınlanmış; Nurettin Topçu da 
muhtemelen kitabın yayınlanmasının üzerinden çok fazla zaman geçmeden 
bu yazıyı yazmıştır. 

Topçu yazının başında, Mehmet Akif ’in Çanakkale’nin destanını sıcağı sı-
cağına yazdığını, onun Âsım ideal tipinin İstiklal Savaşı’nı yaptığını fakat 
aradan 40 yıl geçmesine rağmen destanının yazılamadığını, bunun sebeple-
ri üzerinde düşünülmesi gerektiğin belirtiyor ve şöyle diyor: 

Anadolu, kendi ölüm dirim savaşında arta kalan bütün hayat kıymetlerini 
ortaya koyduğu hâlde, sonunda eline hemen hiçbir şey geçmedi. Düşman 
istilâsından kurtulmak kâfi değildi. Daha birçok musibetlerden, sefaletten, 
cehaletten, taassuptan ve hürriyetsizlikten kurtulmalıydı. Bu cihattan 
medenî bir cemiyet çıkmalıydı.

Nureddin Topçu, Küçük Ağa’yı “kırk yıldan bu yana ihmale uğrayan dâva 
çalışmalarının ilk adımı” olarak niteler. Bu yüzden eserin önemi büyük-
tür. Topçu’nun Tarık Buğra’nın eseri hakkındaki şu değerlendirmesi ilgi 
çekicidir: 

Tarık Buğra, Küçük Ağa romanında İstiklâl mücadelesinin iç yüzüne ait 
tetkiklerini yaptıktan sona, bu mücadelenin yapıldığı devrin hayatını 
Anadolu’nun çocuğu olarak yaşamış gibi aksettirmiş bulunuyor.

Topçu’nun bir taraftan kitabı “dâva çalışmalarının ilk adımı” olarak nite-
lerken diğer taraftan yazarın İstiklal Mücadelesi’nin iç yüzünü araştırma-
sından bahsetmesi, kitaba ilgisinin çerçevesini genişletmektedir. Ona göre 
Küçük Ağa romanı bir çığır açmıştır. Nurettin Topçu, romanı beğenir, över, 
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aynı zamanda bazı eleştiriler de yapar. İstanbullu Hoca ideal tipinden Kü-
çük Ağa’yı doğurtan hadiseleri yeterli görmez. Halifeye bağlılıktan Kuvayı-
milliye’ye intikal safhasını zayıf bulur. “Eser, bir millî dâva romanı olduğu 
için ona bu idealizm çok görülmemelidir.” der.

Topçu, Niko’dan Reis Bey’e kadar roman kahramanlarının ruh tahlillerini 
başarılı bulur. Çolak Salih, tarihî romanın realizm bakımından en sağlam 
simasıdır. Seksenlik Ali Emmi “ülkenin kırk yıllık çilesini çekmiş, İslamı 
varlığında karakter yapısı hâlinde gerçekleştirmiş”tir. İnsanı anlayıp uzağı 
gördüğü için ölmeyecek tarihî bir simadır. 

Nurettin Topçu’nun eleştirdiği bazı hususlar Tarık Buğra tarafından sonraki 
baskılarda düzeltilmiştir.8

Üç Sivil Kahraman Üzerinden Millî Mücadele: Firavun İmanı

Tarık Buğra’nın Batı Cephesi merkezli Küçük Ağa romanı, Küçük Ağa Anka-
ra’da ile mekân değişikliği şeklinde sürer. Nitekim her iki kitap daha sonra 
tek eser olarak yayınlanır. Ankara ve iç hesaplaşma şeklinde bir olayla biraz 
kuzey doğuya, Firavun İmanı’nda gidilir. Bu romanın kahramanları Millî 
Mücadele’nin gerçek şahsiyetleri ve sivil kahramanlarıdır. Esas olarak Meh-
met Akif ve Hüseyin Avni Ulaş ve onların yanında Hasan Basri Çantay. 

Tarık Buğra’nın Millî Mücadele’nin merkez şehrini, mücadeledeki rolü 
önemsizleştirilemeyecek Meclis’i ve buralarda dönen oyunları anlatırken 
bu üç Birinci Meclis milletvekilini merkeze alması ilgi çekicidir. Beklenme-
dik bir zamanda Kemal Paşa’nın Müdafaa-i Hukuk grubu oluşturarak mu-
halefete düşürdüğü bu üç şahsiyete ilgiyi Hareket’e ve Nurettin Topçu’ya 
bağlamak için elimizde hiçbir somut ipucu yoktur. Yine de Tarık Buğra’yı 
bu şahsiyetleri merkeze alan bir roman yazmaya yönelten etkeni 1947-1949 
yılları arasındaki Hareket dergilerinin muhtevası ile ilişkilendirmekten ya-
nayız. Ya da şöyle diyebiliriz: Hareket ve Topçu bu üç şahsiyet üzerinde bu 
kadar durmasa ve onları hak ettikleri şekilde ön plana çıkarmasa idi, böyle 
bir sonuç ortaya çıkabilir miydi? 

“Nehir Roman”a Son Ek: Çolak Salih ile Niko Hesaplaşıyor

Tarık Buğra’nın tefrika hâlinde kalan bir romanını da Küçük Ağa dizisine 
eklemek gerekiyor: Çolak Salih ile Niko Hesaplaşıyor. Tercüman gazetesinde 
15 Mayıs ile 5 Temmuz 1984 tarihleri arasında 50 bölüm olarak tefrika edi-

8 Asım Öz, “Nurettin Topçu’nun Küçük Ağa’sı”, Birikim, Eylül 2018.
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len bu romanı, Küçük Ağa ve Küçük Ağa Ankara’da romanlarının devamı, 
hatta tamamlayıcısı olarak görülebilir.9 

Çolak Salih Niko ile Hesaplaşıyor, tefrikası başlamadan önce Tercüman gaze-
tesinin ilk sayfasında şöyle duyurulur: 

Çolak Salih… o büyük ateşi tutuşturan kıvılcımlardan, o gözü pek 
Anadolu çocuğunun bir başka görevi daha vardı... İhanetin ve ihanet 
odaklarının hak ettikleri cezayı vermek…İşte ‘Çolak Salih Niko ile 
Hesaplaşıyor’ Küçük Ağa’da yarım kalan o şanlı tokadın ve tarihî görevin 
tokadı.” “… Ünlü yazar Tarık Buğra, yeni romanı ile tarihimize altın 
harflerle geçmiş bir devrin insan kesitini verirken edebiyat dünyamıza da 
bir baş eser daha hediye ediyor.

Yazarının dilinden romanın yazılış gayesi şöyle ifade edilir: 

Küçük Ağa’yı tamamlıyorum. “Gerçi, Çolak Salih de Osmanlı toplumu 
gibi bir şokla, yani Niko’nun ihanetiyle kendini bulur ama milleti gibi 
öcünü alamadan kaybolur. İşte bu romanda bu noksanı tamamlamak için 
çalıştım. 

Romanın tefrikasının başladığı gün, yapılan söyleşide Türkiye’yi bir Ferhat-
lar ülkesine benzeten Tarık Buğra, Millî Mücadele’den sonra yaşanan traje-
diye dikkat çekerek savaşın kazanılmasında emeği geçen; ancak unutulan 
ya da özellikle unutturulan kahramanların bir anlamda romandaki sembol-
lerinin yaşayabilmesi adına Küçük Ağa’da eksik kalan bölümü tamamladığı-
nı belirtir. Ferhat dağı delerken kimsenin umurunda değildir.

Ama başarmaya görsün, o zaman birtakım dişler gıcırdar, birtakım 
diller tutulur, birtakım çeneler de inadına, harıl harıl işler ve başarıyı 
küçümsemek, hatta karalamak için çalışır. Reis Bey, gün gelecek, gönlü 
kırık, yaşayışı zor Küçük Ağa’ya bu sözlerle dert ortağı olacaktı. Bu sözler, 
aslında, bütün büyük başarıların dramını anlatır. Ve zaferlerden, millet 
başarılarından sonra kader, ister istemez, mecburen politikaya teslim 
edilince, dram trajediye döner. Bu evrensel gerçek bizim o muhteşem 
Kurtuluş Savaşı’mızdan sonra da tekrarlanmıştır.

Çolak Salih ile Niko Hesaplaşıyor, 1984 yılında tefrika edilmiş olmakla bir-
likte, yazarın ifadesiyle 1964 yılında yazılmıştır. Tarık Buğra’nın kitabıyla 
ilgili Topçu’nun aynı yıl yayınlanan üzerinde dikkatle durulması gereken 
yazısını okuduğunu, dikkate aldığını, eleştiriler çerçevesinde Küçük Ağa’da 
düzeltmeler yaptığını biliyoruz. Bu romanın o yazıda Topçu tarafından işa-

9 Bu tefrika romanla ilgili bilgiler Ümmü Gülsüm Tarakçı’nın “Tarık Buğra’nın Tefrika 
Hâlinde Kalan Romanı Küçük Ağa’da Yarım Kalan Şanlı Tokadın Hikâyesi: Çolak Salih 
ile Niko Hesaplaşıyor” (Littera Turca, Journal of Turkish Language and Literature, 2017, s. 
120-130) makalesinde yer almaktadır. 
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ret edilen, mahalli kahramanlar üzerinden yazılması sebepsiz olmamalıdır. 
Topçu o yazıda söyle der: 

Sözlerimizin takdir ve hayranlıktan ötesini bağışlamak sanatkârın hakkıdır. 
Bizim kendisinden istediğimiz, kırk yıllık bir harabenin üzerine böyle bir 
âbide kurduktan sonra, İstiklâl Savaşı’nı yapanların çocukları olduğunu 
iddia eden son neslin kalbini anlatacak eseri vermektir.

Tarık Buğra, Çolak Salih ile Niko Hesaplaşıyor romanını Küçük Ağa’nın ikin-
ci baskısına yetiştirmek üzere bir ek olarak daha 1964 yılında yazdığını be-
lirtmektedir. Ancak roman 1964 yılında yazılmasına rağmen Küçük Ağa’nın 
1970 tarihli ikinci baskısına ilave edilememiş ve 1984 yılında ancak tefrika 
olarak yayımlanmıştır. Eser 20 yıllık bir aradan sonra gazete tefrikası olarak 
okuyucuya ulaştırılmıştır. Daha sonra da bir türlü kitap olarak yayınlanma-
mıştır. Küçük Ağa televizyon dizisinin 1984’teki çekimleri sırasında yazar 
kitaba ilave etmeyi düşünür fakat karşılaştığı bazı zorluklar sebebiyle yine 
gerçekleştiremez…



TARIK BUĞRA, KÜÇÜK AĞA,  
MİLLÎ MÜCADELE EDEBİYATI

İSMAİL COŞKUN

Öncelikle Tarık Buğra dostlarını, burada bulunan hazırunu selamlamak is-
tiyorum.1 Tabii Kurtuluş Hoca’nın sözünün üstüne söz olmaz, onu söyle-
yeyim. Asım Bey bizi niye son konuşmacı yaptı, onu da bilmiyorum. Millî 
Mücadele’ye ilişkin yerleşik edebiyattan başlayarak tarihe kadar, siyasete 
kadar uzanan anlatılarda gerilimli, çatışmalı, kutuplaştırıcı bir dil söz ko-
nusu. Tarık Buğra’nın tam da bunun dışında kalma ve aşma, dokunmama 
değil, görmezlikten gelme değil, kenarda durma değil, tam aksine bir pozis-
yonu var, esas odağım orası olacak. 

Millî Mücadele edebiyatına baktığımızda daha çok karşıtlıklar üzerinden 
bir edebiyat vardır. Kurtarıcıların, kurtarıcı kadronun, kurtarıcı liderliğin 
yüceltilmesi, muarızlarının olumsuzlanması ya da tersi, muarızların yücel-
tilmesi tutumlarıyla da yaygın bir biçimde karşılaşıyoruz. O anlamda İs-
tanbul-Ankara karşıtlığından Millî Mücadele muarızları, “Lozan zafer mi, 
hezimet mi” polemiğine kadar artık klişeleşmiş bir şeydir, ama hemen her 
yerde yaygındır. Belki Tarık Buğra’nın diliyle konuşursak bu fırkacı dil, fır-
kacı çatışma, okuma her yere sirayet etmiştir. 

Tarık Buğra tarihsel konulara ister kuruluşa ilişkin Osmancık’ta, ister Küçük 
Ağa’da, ister Firavun İmanı’nda tarih yüklü, yoğun metinlerle, yani tarihsel 
malzemeye fazlaca yaslanan -ki Kemal Tahir’den burada ayrıştığını düşünü-
yorum- hatıratlara yaslanan, o günün gazetelerine yaslanan çok fazla tarih 
kullanımı, tüketimi söz konusu değildir. Tüm tarihsel olayları, dönemleri 
ele almasına, tarihsel kişiliklere atıfta bulunmasına, karakterleştirmesine 
rağmen tok bir dille de, sert bir dille de konuşmaz. Eleştirilerinde de çok 
sert bir dili, tarzı benimsediğini söyleyemeyiz. Ne muhalif bir dille çok yu-

1 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenle-
necek olan “Hatırlayıp Yeniden Bulmak, Tarık Buğra 100 Yaşında” adlı sempozyumda 
yapılan konuşmadır.
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karıdan bir sesle konuşur ne de yüceltici bir dille konuşur. Daha çok bireye, 
bireyin dramına odaklandığını görüyoruz. 

Ben daha çok Küçük Ağa üzerinden bir şeyler söyleyeceğim. Küçük Ağa 
yerleşik, yaygın olan İstanbul eksenli, İstanbul’u merkeze alan anlatıların 
dışında mekân olarak taşrayı, Anadolu’yu seçer. Fakat burada önemli bir 
şey vardır. O günkü 1919 Akşehir diye başlar zaten metin ve halkı, halkın 
o günkü durumunu cephe gerisi savaşın hemen sonrasında, Millî Mücade-
le’nin hemen ufukta gözüktüğü bir durumdaki Akşehir’i çok açık, tüm çıp-
laklığıyla tasvir eder. Oradaki gerilimleri, çelişkileri çok berrak bir dille bize 
verir ama burada yerleşik anlatıda yaygın olanın tersine sahneye halkı, top-
lumu çıkardığını, onu karakterleştirdiğini, kahramanlaştırdığını görüyoruz. 
Neyi kastediyorum? Yerleşik anlatıda Millî Mücadele hem siyasi tarih yazı-
mı anlamında hem edebiyat anlamında daha çok bir kadro savaşıdır, askerî 
savaştır. Halk bu savaşa ilgisizdir, dışındadır, gözükmez. Bu, daha çok siyasi, 
birçoğu da klişeleşmiş, farklı siyasi bağlamlarda çok fazla kullanılmış bir şey. 
Sanıyorum Sakarya Savaşı’nı müteakip İsmet Paşa’nın söylediği “Padişah 
düşmanınızdır, yedi düvel düşmanınızdır, kimse duymasın, millet düşma-
nınızdır.” sözde o kopukluğun en klişeleşmiş, en kristalize olmuş biçimi ifa-
desini bulur. Tarık Buğra, Küçük Ağa’da bunun aksine Akşehir’deki halkın 
bizatihi o savaşın, o mücadelenin nasıl parçası olduğunu ve yaşadığı çelişki-
leri bütün boyutları ile yerli yerinde verir, aynı zamanda halkı aktörleştirir. 
Çolak Salih’ten başlayarak, Ali Emmi’den başlayarak yahut Küçük Hacı’dan 
başlayarak hemen tamamı, Millî Mücadele’nin bütün o süreçlerini gerilim-
leriyle birlikte, çatışmalarıyla birlikte ve cansiperane bir biçimde ona katılı-
şını verir. Bu anlamda başka türlü bir kurma olduğunu düşünüyorum. 

Tarık Buğra’nın, karşıtlıkları aşmaya ilişkin bir yaklaşım içerisinde oldu-
ğunu söylüyorum. Yani Küçük Ağa’dan hareketle Buğra İstanbul-Ankara 
karşıtlığına düşmez. Akşehir ortamında henüz Kuvayımilliye yeni oluşum 
hâlindedir, rüşeym hâlindedir, bir direniş hattı oluşturmak istenmektedir, 
cılızdır, imkânları da kısıtlıdır. Yokluklar içerisinde oluşmaktadır ama diğer 
taraftan da İstanbul ciddi bir biçimde yer alır. Halkın, toplumun gözü  kula-
ğı Ankara’da. Bu anlamda Akşehir ölçeğinde cepheleşmeye baktığınızda bir 
taraftan oluşmakta olan Kuvvacılar söz konusu, bir taraftan da İstanbul’u 
temsil eden, onu dile getiren İstanbullu Hoca karakteri vardır. Ancak bu-
rada herhangi bir biçimde ne İstanbul eleştirisiyle karşılaşırız ne de onun 
yüceltilmesiyle. Diğer taraftan da Kuvayımilliye konusunda, oluşmakta 
olan direniş konusunda da olumlu bir pozisyonu vardır. Ancak İstanbullu 
Hoca’nın ağzından sürekli olarak Kuvayımilliye’nin seçiminin, o tür bir se-
çimin kısıtlarına, imkânsızlıklarına eleştirel bir dille dikkat çeker. Bunu son 
derece estetik bir dille yapar. Aynı şekilde halkın bir ses ihtiyacıyla İstan-
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bullu Hoca’ya kulak vermesi, bunun bir karşılık yaratması da ilgi çekicidir. 
Çünkü o başka türlü bir sağduyuyla ülkenin, toplumun daha fazla hasara 
uğramaması anlamında daha farklı bir bekleyiştir. Zira bir de savaşı kaybet-
mişsiniz, başka türlü bir bozgun, başka türlü bir dağılma söz konusudur. 
Orada çok dengeli bir tutum içerisinde olduğunu görürüz. Kesinlikle taraf-
sız değil, her iki kanadın da sorunlarına dikkat çeken estetik bir dil geliştirir. 

Tarık Buğra, Osmanlı-Türkiye, yani biri eski devletimiz, biri yeni devleti-
miz olarak bir karşıtlık kuran dile, ikileme düşmez. Küçük Ağa romanında 
bu karşıtlığı bizzat karakterin kendisinde aşması söz konusudur. Mesela or-
duyla ilgili, özellikle Kuvayımilliye, çeteleşme, Çerkez Ethem hadiseleriyle 
ilgili hususlarda sürekli bir ordulaşma ihtiyacı, yeni düzenin kuruluşu ihti-
yacı, bir eski devletimiz var, bir de oluşmakta olan yeni devletimiz var şek-
linde bir devamlılık ilişkisi üzerinden konuşur. Asla orada birinin diğerine 
baskınlığı şeklinde tanımlamalara itibar etmez, onun dışında kalır. 

Bir başka husus; bizim Millî Mücadele edebiyatına ilişkin çok yaygın bir şey 
vardır. Falih Rıfkı’nın Zeytindağı’ndan başlayarak bir nokta fazla içkindir bu 
anlatılarda. Arapların bizi arkadan bıçaklaması diye klişeleştireceğimiz ede-
biyata bir Arap şeyhiyle, cephede bir doktor karakteriyle karşılaşması üze-
rinden cevap verir Buğra. Burada aşiret reisinin yaptığı bir değerlendirme 
önemlidir. Şunu söyler: “Osmanlı güçlü bir devletti, Müslüman bir devletti 
ve adil bir devletti. Biz de Müslüman’ız ve Osmanlı’yla hiçbir sorunumuz 
olmadı ama süreç içerisinde Osmanlı gücünü yitirdi ve bugün itibariyle 
baktığımızda savaş şartlarında, savaşın hemen sonrasında, Birinci Dünya 
Savaşı sonrasında hem gücünü yitirdi hem bir adalet tesis etme konumun-
da değil. Bizim önümüze de sunulan imkânlar var, biz de bunu seçtik.” de-
yip İngiltere’yi, vesaireyi çok açık bir biçimde zikreder. Gene o edebiyatın 
dışında kalır, başka türlü estetik bir bakışla aşma çabası olarak değerlendi-
rebiliriz diye düşünüyorum bunu. 

Bir başka mesele içeride ekalliyetlerden gelen, şımarıklıklarla başlayan, 
sonra şiddete dönüşen bir yabancılaşma süreci yaşanır. Akşehir örneğinde 
Çolak Salih’le Niko karşılaşmasında bu çatışmanın olgusal olarak yaşandı-
ğını görüyorsunuz. Pontus örneğin, Ermeni olaylarına atıfla bunları sürekli 
olgusal olarak görür, değerlendirir ama diğer taraftan da bu çatışma üzerin-
den kendisini kurmaz. Çolak Salih de kurmaz, Akşehirli de kurmaz. Çünkü 
Kirye Vasili Pontusçu toplantıya bizzat kendisi itiraz eder, “Biz Osmanlı-
yız.” der. Buna hak değil, der bizzat, itiraz eder ve esas Osmanlılık üzerinden 
konuşmaya devam eder. İkinci bir nokta da Ali Emmi’nin hastalığına mü-
dahale eden Dr. Minas tiplemesiyle bu içerideki farklılaşmaları da yine aşar. 
Yani içeride ekalliyetten de olsa bir hain anlatısına düşmeme konusunda 
son derece özenli olduğunu görüyoruz. 
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Bir başka tartışma bizim siyasi tarihimizde, literatürümüzde çok fazla yay-
gındır: Çerkez Ethem meselesi. Kuvayımilliye düzenli birlikler, nizami ordu 
tartışmasında başından itibaren bütün bu çekişmeleri Akşehir örneğinde, 
Çerkez Ethem örneğinde millî kuvvetlerle farklılaşma, ayrışma düzeyinde 
ele alır. İstanbul-Ankara düzeyinde bunu biraz iç savaş, bir trajedi düzeyin-
de kavrar. Bu şartları o kadar çıplak ve berrak bir biçimde verir ki o şartlar 
her türlü insana sahip çıkmayı gerektiren şartlardır. Çakırsaraylı’ya ilişkin 
değerlendirmesinde bunu görürüz. Onun Reis Bey üzerinden mücadeleye 
dâhil edilmesi, Millî Mücadele’de istihdam edilmesi, kullanılması gerekti-
ğini görüp o trajediyi aşma duyarlılığının merkezde olduğunu görüyoruz. 
Hiçbir şekilde çeteciliğin bir güzellemesini, yüceltilmesini görmediğimiz 
gibi onlara eleştirel bir biçimde de yaklaşmaz ama bunun kısıtlarına sürekli 
işaret eder, tıpkı başlangıçta Kuvayımilliye’nin kısıtlarına işaret ettiği gibi, 
orada da ona işaret eder ve yerleşik ihanet diline katılmaz. Sonuçta bir Yu-
nan tarafına geçiş söz konusudur, bunu görür, tespit eder ama yaftalayıcı, 
etiketleyici bir bakışa düşmez. 

Firavun İmanı Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’nın son bölümündeki tartışmayı 
aşmak istediği bir roman. Aynı zenginlikte ama güçlükleri ne kadar aştığı 
bence bir soru, yani Küçük Ağa’daki yoğunluğu orada göremiyoruz. Bunun 
nedenlerini bilemiyorum ama Küçük Ağa’nın son bölümündeki tartışma-
nın başka bir düzeyde açılması olarak karşımıza çıkar. Burada önemli bir 
şey vardır: Daha savaş sırasında, Millî Mücadele sırasında, savaş sonrasında 
devlet üzerinden çekişmenin olacağı öngörüsü vardır. Bunun olumsuzlu-
ğunu en başından itibaren, hatta Birinci Meclis’in oluşumunda Ali Emmi 
karakterine milletvekilliği teklifi üzerinden fark ediş söz konusudur. Bü-
tün çelişkileri, gerilimleri “Orada şu anki şartlara sesini çıkarmayacak bir 
insana mı ihtiyacınız var?” şeklinde değerlendirmek bunun bir sonucudur. 
Ancak Ankara konusuna geldiğinde, cepheden Ankara’ya geldiğinde orada 
buluştuğu çevre Firavun İmanı’nda da odaklandığı Mehmet Akif, Balıkesirli 
Hasan Basri Çantay gibi, Hüseyin Avni Ulaş gibi isimlerdir. Ankara’nın ha-
vasıyla Tarık Buğra sevişmez, hiç de sevişmedi bana göre, yani o siyasetle 
ciddi biçimde her zaman başka bir düzeyde mesafeyi korumasını bildi ve 
gücünün de ben buradan kaynaklandığını düşünüyorum. Buradaki o çe-
lişkili, gerilimli durumun biraz sonra başka neye evrileceği noktasını çok 
fazla gündem yapmaz. Küçük Ağa karakterinin Akşehir’e cepheye dönüşü 
de başka türlü bir seçimdir. Tarık Buğra Ankara mı, cephe mi seçiminde 
tercihini Küçük Ağa karakteriyle cepheden yana yapar. Orada da bir şey var, 
muhaliflerin bütün olumluluklarını, yiğitliklerini, namusluluklarını, elini 
taşın altına koymalarını, her şeyiyle Millî Mücadele’ye destek vermelerini – 
Birinci Meclis’teki muhalif kadroyu kastediyoruz- yansıtır ama diğer taraf-
tan Mustafa Kemal ve etrafındaki grubun da herhangi bir biçimde sert bir 
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eleştirisiyle karşılaşmayız. Ama farklı olarak şu vardır: Mustafa Kemal’in ne 
yaptığını bilen, daha fazla risk almaya yönelik oyun kurucu tavrına dikkat 
çeken bir değerlendirmesi vardır. Bu anlamda baktığınızda Buğra, en başın-
dan itibaren iç savaş, yani Akşehir örneğindeki İstanbul-Ankara farklılaş-
ması, Çerkez Ethem-millî kuvvetler çatışması, azınlık unsurlarla Müslüman 
ahalinin karşılaşması, bütün bunları aşmaya yönelik bir tutum içerisindedir.

Bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum naçizane ve esas Ta-
rık Buğra’nın da gücünün buradan kaynaklandığını düşünüyorum. İhti-
yacımız olanın da bu olduğunu düşünüyorum. Bir yuvarlak laf olarak zik-
retmiyorum; çünkü en başından itibaren “Bizi fırkacılık batıracak.” diyor. 
Buğra’nın o fırkacılığa düşmeden sanat ve edebiyatın diliyle ülke mesele-
lerine sahip çıkmasının Türk edebiyatında yukarıda bir yerde durduğunu 
düşünüyorum.





KÜÇÜK AĞA VE FİRAVUN İMANI 
BAĞLAMINDA TARIK BUĞRA’DA 

TARİH DÜŞÜNCESİ

HAKKI ÖZDEMİR

Kirpi Olduğuna İnanan Tilkiler

Kirpi ile Tilki, Isaiah Berlin’in Savaş ve Barış romanından hareketle Tols-
toy’da tarih düşüncesini incelediği makalenin başlığıdır. Başlığın ilham kay-
nağı Yunan şairi Arçiloşus’un bir mısrasıdır: “Tilki pek çok şey bilir, ancak 
kirpi büyük, tek bir şey bilir.” Yaptığı tasnifle Berlin’in amaçladığı yazarların, 
şairlerin, düşünürlerin temel düşünce ve ilke farklılıklarını, onların karak-
terlerini kategorik şekilde anlamlandırmak, buradan hareketle de Tols-
toy’un bu kategorilerden hangisinde yer aldığını tayin etmektir. Gerçekten 
de kirpi ile tilki kavramlaştırması pratik ve anlaşılır bir tasniftir ki çok beğe-
nilmiş, kabul görmüş ve hatta Berlin’in makalesinin asıl tezini, yani Savaş 
ve Barış’taki tarih felsefesini neredeyse gölgede bırakmıştır. Ne var ki Savaş 
ve Barış’taki tarih görüşü Tolstoy’un karakterinden bağımsız değildir, yani 
onun kirpi mi yoksa tilki mi olduğuyla doğrudan ilgilidir.

Kirpi ile tilki alegorisi Isaiah Berlin’e sadece yazarları ve düşünürleri değil 
genelde bütün insanları anlamak, onların temel farklılıklarını vurgulamak 
için ideal bir tasnif olarak görünmüştür. Çünkü “bir tarafta, her şeyi tek bir 
merkezi görüşe, ne anladıkları, ne düşündükleri ve ne hissettikleri bağla-
mında, aşağı yukarı tutarlı ve anlaşılır tek bir sisteme, yalnızca oldukları ve 
söylediklerinin anlamı bağlamında tek, evrensel, örgütleyici bir ilkeye bağ-
layanlar; diğer tarafta pek çok ilgisiz, hatta çelişkili, bağlantılı, hiç değilse 
sadece de facto bir şekilde, bazı psikolojik ve fizyolojik nedenlerden, ahlâki 
ve estetik ilkeye bağlı olmayan amaçlar güdenler arasında büyük bir uçu-
rum vardır.”1

1 Isaiah Berlin, Kirpi ile Tilki: Seçme Makaleler, Derleyen: Murat Borovalı, çev. Mete Tun-
çay ve Zeynep Mertoğlu, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s. 201.
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Birinci gruptakiler, yani merkezî bir görüşe, sisteme, ilkeye göre hareket eden-
ler kirpi; ikinci grupta yer alan ve pek çok farklı hareket noktası olanlar ise til-
kidir. Buna göre Eflâtun, Dante, Hegel, Dostoyevski, Nietzsche, Proust birer 
kirpiyken; Heredot, Shakespeare, Montaigne, Goethe, Puşkin, Balzac, Joyce 
tilkidir.2 Burada Berlin’in cevabını aradığı şudur: Tolstoy hangi grupta yer al-
malıdır? Tolstoy’u tanımlamak, diğerleri gibi bu iki kategoriden birine dâhil 
etmek niçin müşküldür? O kirpi midir, tilki mi; tekil bir öze mi sahip, yoksa 
çoğul mu; vizyonu homojen mi, heterojen mi? Bu sorulara hemen bir cevap 
verememek Tolstoy’un anlaşılmaz bir yazar olmasıyla ilgili değildir. Aksine 
Tolstoy mesajını gayet anlaşılır ve net vermiş bir yazardır. Onun “evreninin 
karanlık köşeleri yoktur”. Anlaşılması güç olan mesela James Joyce’dur; ama 
o tilkiler arasındaki yerini hemen alır. O hâlde bu sorular neden Tolstoy’u ay-
dınlatmak yerine karanlıkta bırakmaktadır? Isaiah Berlin çözüme, Tolstoy’un 
sorunu bildiği için cevabı yalanladığını söyleyerek ulaşır ve bir varsayım ileri 
sürer. Tolstoy tabiatı itibarıyla tilkidir ama kirpi olduğuna inanır.3

Tarık Buğra da kirpi olduğuna inanan bir tilkidir ve Tolstoy’da olduğu gibi 
Tarık Buğra’da da bu inancı besleyen tarih düşüncesidir.

Tarihçinin Sanatı Sanatçının Tarihi

On dokuzuncu asrın Avrupa romanı laik veya seküler bir geleneğin ürünü-
dür.4 Fakat Tolstoy’un sanatı dinîdir. Rus düşünür Berdyaev’in dediği gibi 
Tolstoy, insanlığı neyin kurtaracağını aramakla meşguldür ve onun bu ara-
yışı yaşadığı çağın tezatlarla örülü ortamından bağımsız değildir. Her şey 
“gözü korkmuş bir istibdat; kıyamet beklentileriyle içi içini yiyen bir Kilise; 
kurtuluşu ya yurt dışında ya da kasvetli köylüler arasında arayan son derece 
yetenekli ama köklerinden kopmuş bir aydınlar grubu; Slavcılar ile Batıcılar, 
popülistlerle yararcılar, gericilerle nihilistler, ateistlerle inançlılar arasında-
ki ateşli tartışmalar” ortasında cereyan eder.5 Millî Mücadele’nin merkezde 
yer aldığı Cumhuriyet öncesi Türkiye manzarası da aşağı yukarı böyledir. 
İttihatçılarla İtilafçılar, Batıcılarla Osmanlıcılar, halkla aydınlar, Saltanatçı-
larla Cumhuriyetçiler, Kuvvacılarla İstanbulcular, mandacılarla bağımsızlık 
yanlıları, çetecilerle düzenli ordu mensupları, Niko gibi ayrılıkçı gayrimüs-
limlerle Osmanlı olduğunu söyleyen Doktor Minas gibi gayrimüslimler vs. 
Tarık Buğra, asıl tarihin o karmaşa ve kamplaşma içinde olduğuna inanır. 
Daha doğrusu tarihçi gözüyle değil de sanatçı gözüyle görür ve manzaranın 

2 Isaiah Berlin, a.g.e., s. 202.
3 Isaiah Berlin, a.g.e., s. 203.
4 George Steiner, Tolstoy mu Dostoyevski mi, çev. Sevda Çalışkan, İş Bankası Kültür Yayın-

ları, İstanbul, 2015, s. 47.
5 George Steiner, a.g.e., s. 47.
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bütününe yönelir. Bu bağlamda Tolstoy’un, 1868’de Savaş ve Barış üzerine 
yazdığı açıklamada tarihçiyle sanatçıyı nasıl mukayese ettiği önemlidir: 

Tarihçi için, herhangi bir amaç için bir şeyler yapıp eden kişiler anlamında, 
kahramanlar vardır; sanatçı için, bu kişilerin yaşamın her yönüne yanıt 
vermeleri anlamında, kahramanlar var olamaz ve olmamalıdır, sadece 
insanlar var olmalıdır.6

1868 bu sözlerin sarf edilmesi için çok erken bir dönemdir. Öyle ki, sanki 
yıl 1868 değil de 1968’dir; konuşan da Tolstoy değil bir yeni tarihselcidir. 
Tolstoy, tarihçinin karşısına sanatçıyı koyarak sadece bu ikisi arasındaki 
ayrıma vurgu yapmıyor, aynı zamanda örtük de olsa tarihçinin, sanatçının 
yöntemlerini kullandığı hâlde, bunda sanatçı gibi başarılı olamayışını işaret 
ediyor. Zira romancının tarihe ilgisinden daha fazlası tarihçinin romancı-
nın yöntemlerini kullanmasında kendini gösterir. Her romancı tarihe ilgi 
duymaz, fakat her tarihçi romancının yöntemlerini kullanarak tarih yazar. 
Keith Jenkins’ın dediği gibi hem “geçmiş ile tarih, farklı şeylerdir” hem de 
tarih (tarih yazımı); metinler arası, dilsel bir kuruluştur.”7 Yani tarih tarih-
çinin romanıdır. Dolayısıyla tarihçinin romanı olduğu gibi romancının da 
tarihi olur. Küçük Ağa ve Firavun İmanı romancının tarihidir ve bir bakıma 
tarihçinin romanına cevap niteliği taşır. 

Sanatçıyla tarihçi ayrımının bir benzeri tarih düşünceyle tarih imgesi ara-
sında da vardır, tıpkı tanrı düşüncesiyle tanrı imgesi arasında olduğu gibi. 
Jean Baudrillard, kitleler Tanrı düşüncesinin yerine Tanrı imgesini yeğle-
miştir, der. “Çünkü Tanrı düşüncesi hiçbir zaman için resmî bir din kurumu 
olan Kilise’nin dışına çıkamamıştır. Bunu ne günah ne de bireysel kurtu-
luş umudu gerçekleştirebilmiştir. Tanrı’dan kitlelere şehit ve aziz masalları, 
kıyamet günü ve ölüm dansı hikâyesi, büyücülük, kiliselerdeki gösteri ve 
törenlerden başka bir şey kalmamıştır. Bütün bunlar Tanrı düşüncesinin aş-
kınlığına karşın var olmuşlardır. Çünkü kitlelerde ritüelin içkinliği vardır.”8 
Tanrı düşüncesiyle Tanrı imgesi arasındaki uçurum, tarih düşüncesiyle ta-
rih imgesi arasındaki uçuruma benzer. Tolstoy’la Tarık Buğra’nın kirpi ol-
duğuna inanan tilki oluşlarının asıl nedenini, onların tarih imgesini değil de 
tarih düşüncesini yeğlemelerinde aramak gerekir. Çünkü onlar tarihçinin 
söyleminde içkin olana değil, tarih düşüncesinde aşkın olana inanmışlardır. 
Tarık Buğra’ya Küçük Ağa’yı, Firavun İmanı’nı yazdıran inanç, Tolstoy’a Sa-

6 Tolstoy, Savaş ve Barış, I. Cilt, çev. Zeki Baştımar-Nâzım Hikmet Ran, Can Yayınları, 
İstanbul, 2017, s. 23.

7 Keith Jenkins, Tarihi Yeniden Düşünmek, çev. Bahadır Sina Şener, Dost Kitabevi Yayın-
ları, Ankara, 1997, s. 18-19.

8 Jean Baudrillard, Sessiz Yığınların Gölgesinde, çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, 
Ankara, 2006, s. 14.
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vaş ve Barış’ı yazdıran inançla aynı öze sahiptir; bir tarih düşüncesi ortaya 
koymak. Flaubert’in felsefe yapmak, Nabokov’un vaaz vermek, daha başka-
larının da benzer gerekçeler öne sürüp konu dışına çıkmakla eleştirdiği bu 
tavır gerçekte yazarın asıl amacıdır. Zira bir Fransız onbaşısının silah altına 
girmeyi isteyip istememesi, Napolyon’un Oldenburg Düklüğü’nü geri ver-
meyi reddetmesinden daha önemsiz değildir.9 Onun içindir ki Tarık Buğra, 
Millî Mücadele’yi bir onbaşı olan Çolak Salih’i merkeze alarak anlatır. Bu şu 
demektir; adı tarih kitaplarında geçmeyen pek çok erin, erbaşın iradesi de 
ordu kumandanlarının iradesi kadar tarih üzerinde etkilidir. Salih; yüzünün 
bir kısmı parçalanmış, sağ kolu cephede kalmış, harap ve bitap vaziyette Ak-
şehir’e döndüğünde, sol elini sağ elinden daha iyi silah tutacak hâle getir-
meyi, yeniden savaşmayı, tekrar canını ortaya koymayı düşünmemektedir. 
Küçük Ağa romanında Salih’in ve İstanbullu Hoca’nın yaşadığı dönüşüm, 
bizzat Anadolu ve Rumeli insanının yaşadığı dönüşümdür. Bu dönüşümün 
tarihin seyri üzerindeki etkisini fark etmiş olmak, Tarık Buğra’nın mü-
meyyiz vasfıdır. O vasıf; sanatçının, tarihi tarihçiye terk etmeme arzusu-
nu içerdiği kadar memleketin kendi gerçekliğini de içerir. Mesela Gregor 
Samsa’nın böceğe dönüşmesi, kendi bağlamı içinde 20. yüzyılın Avrupa 
insanına ne ifade ediyorsa, cepheden âdeta bir böcek gibi dönen ve bir bö-
ceğe yakışacak şekilde Niko’nun tufeylisi olarak yaşayan Çolak Salih’in bir 
Kuvva kahramanına dönüşmesi de tam olarak Türk insanına aynı şeyi ifade 
etmelidir. Kafka’nın hikâyesi Batı’nın medeniyet görüşüne uygun şekilde 
nasıl ölüme doğru kesin bir yuvarlanışsa -trajediden beri bu böyledir- Tarık 
Buğra’nın hikâyesi de aynı oranda Osmanlı millet sistemine ve medeniyet 
tasavvuruna uygun şekilde hayata, ruh ve kafa inşirahına tırmanmadır. İşte 
bu, gerçeğin değişkenliğidir.

Gerçek, tarihçiyle romancıyı en çok meşgul eden kavramdır. Her ikisi de 
gerçeğin peşindedir. Tarih daima bu iddiadayken, roman da altın çağını ya-
şadığı 19. yüzyıldan günümüze kadar büyük oranda aynı iddiadadır. Ro-
manın rüştünü ispatlayıp bir edebiyat nevi olmasıyla tarihin bilim hâline 
gelmesi ve öyle kabul edilmesi uzun modernlik sürecinin zirve noktasında, 
yani yine 19. yüzyılda gerçekleşir. Bu yüzyıl Rönesans’tan 20. yüzyıla kadar 
uzanan uzun modernlik sürecinin zirve noktasıdır. En iyi tarifini de yine bir 
romancı, Charles Dickens İki Şehrin Hikâyesi’nin girişinde yapmıştır. Bu ta-
rife göre zaman hem iyi hem kötüdür. Çağ hem akıl hem şüphe, hem inanç 
hem inkâr, hem aydınlık hem karanlık çağıdır. Hem her şey vardır hem hiçbir 
şey yoktur. Dönemin en karakteristik özelliği ise onun diğer dönemlerden 
üstün olduğuna duyulan siyasi inançta belirgindir. İşte sözü edilen bu inanç 
modern insana aittir. Zira o çağ, modern insanın artık iyiden iyiye kendinin 

9 Tolstoy, Savaş ve Barış II. Cilt, çev. Zeki Baştımar-Nâzım Hikmet Ran, Can Yayınları, 
İstanbul, 2017, s. 1.
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bilincine vardığı, temayüz ettiği çağdır. Modern insan projeksiyonu kendi-
ne çeviren insandır, dolayısıyla kendini ve geçmişini merak eden insandır. 
Bu meraktan tarih bilimi doğar.10 Roman ise o çağın sözcüsüdür ve doğası 
gereği hem kadim türleri, hem heves ettiği diğer her şeyi kullanmaya heves-
lidir, yağmacıdır.11 Tarih de bundan azade değildir. Burada R.G. Collingwo-
od’un tarihçiyle romancı karşılaştırmasını hatırlamakta fayda var. Tarihçi 
de roman yazarı gibi olayların, durumların, insanların anlamlı ve tutarlı bir 
resmini yapar. Her ikisinin de iddiası ve zorunluluğu aynı olmasına rağmen 
tarihçi, gerçeği olduğu gibi yansıttığı iddiasındadır. Çünkü ortaya koyduğu 
resmi kanıta ya da belgeye dayandırmaktadır.12 Edward Hallet Carr tarihi; 
tarihçinin olgularla, belgelerle, bugünün de geçmişle kurduğu ve sürdürdü-
ğü bir diyaloğa benzetir.13 O diyalog içinde tarihçinin belgeyle irtibatı kısa 
sürede bir belge fetişizmine döner ve tarihçi haklı kılınır.14 Hâlbuki nasıl ki 
roman romancının eseridir, tarih de tarihçinin eseridir. Belgelerde imge ol-
madığı gibi, belgeler arasında da bütünlük yoktur. Tarihçi anlamlı ve tutarlı 
bir resim ortaya koyarken belgeler arasındaki boşluğu doldurur. Tıpkı bir 
romancı gibi tarihi hikâye eder. O nedenle tarihle romanı belirgin şekilde 
birbirinden ayırmak mümkün değildir.15 Bu böyle olduğu için İngilizcede, 
Fransızcada, İtalyancada, Almancada tarihle hikâye kelimeleri aynı kökten 
gelir.16 Fakat Ortodoks tarihçiler bu görüşlerden rahatsızdır. Onlara göre 
profesyonel tarihçiler tarihle ilgilenmelidir. Başkaları tarihin sözcülüğünü 
yapmamalıdır.17 Bu noktada postmodernizm bir küçümseme, değersizleş-
tirme aracı olarak ortaya atılır. Mezkûr iddialara postmodern yaftası yapıştı-
rılır. Hâlbuki daha 19. yüzyılda Tolstoy tarihçiyle didişmekten geri durma-
maktadır. Mesela şöyle der Savaş ve Barış’ta: 

Bizim gibi tarihçi olmayan, araştırma cezbesine kapılmayan ve bunun için 
olayı gölgelenmemiş bir sağduyuyla gören kuşaklar için sebepler sayısız 
denecek kadar çoktur.18

10 Edward Hallett Carr, Tarih Nedir, çev. Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yayınları, İstan-
bul, 1994, s. 158-159.

11 Franco Moretti, Modern Epik, çev. Nurçin İleri-Mehmet Murat Şahin, Agora Kitaplığı, 
İstanbul, 2005, s. 273.

12 R.G. Collingwood, Tarih Tasarımı, çev. Kurtuluş Dinçer, Ara Yayıncılık, İstanbul, 1990, 
s. 242-243.

13 Edward Hallett Carr, a.g.e., s. 37.
14 Edward Hallett Carr, a.g.e., s. 21.
15 Steven Connor, Postmodernist Kültür, çev. Doğan Şahiner, YKY, İstanbul, 2005, s. 178.
16 John Tosh, Tarihin Peşinde, çev. Özden Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 

1997, s. 107.
17 Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005, s. 3.
18 Tolstoy, Savaş ve Barış II. Cilt, çev. Zeki Baştımar-Nâzım Hikmet Ran, Can Yayınları, 

İstanbul, 2017, s. 11.
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Araştırma cezbesi tarihçinin sağduyusunu gölgelemiştir, o nedenle bizim 
gibi olanlar olaylara sayısız sebep bulabilir diyor Tolstoy. Çünkü tarihçinin 
resmi anlamlı ve tutarlı olmakla birlikte sebepleri göstermez. Hâlbuki Savaş 
ve Barış sebeplerin peşindedir. Tarık Buğra da Tolstoy kadar iğneleyicidir. 
Şöyle diyor Küçük Ağa’da: 

Tarihçiler, harp tarihçileri yarın kim bilir ne teknik kırıntılar arasında 
boğulup gideceklerdi? Onlara, çıkıp da, ‘Asıl sebep, kör olası sebep, şu 
ters hürriyet anlayışı, şu hürriyetin de Avrupa gibi, ilim gibi, fen gibi 
sömürülüşüdür, ters anlaşılmasıdır, millete ışık tutacakların bu konularda 
aldatılışıdır,’ deseydiniz belki de size Muallim Naci Efendi’ye yaptıkları 
gibi, sürmeyecekleri kara kalmazdı.19 

Tolstoy gibi Tarık Buğra da sebebin peşindedir. Tarık Buğra’ya göre tarih-
çi, teknik kırıntılara boğulduğu için asıl sebebi göremez. Tolstoy araştırma 
cezbesine kapılmak diyor; Tarık Buğra, teknik kırıntılarda boğulmak ve her 
ikisi de tarihçinin sebepleri görmediğinde ısrar ediyor. Yani aynı şeyleri söy-
lüyorlar. Tolstoy Savaş ve Barış’ın bölüm başlarında görüşlerini açıklarken, 
Tarık Buğra düşüncelerinin büyük kısmını, Küçük Ağa’nın ikinci kitabıyla 
Küçük Ağa’nın devamı niteliğinde bir roman olan Firavun İmanı’na saklıyor.

Küçük Ağa’nın ilk kitabı Salih’in Akşehir’e dönmesiyle başlar, İstanbullu 
Hoca ve Kuvva arasındaki çatışmayla sürer ve İstanbullu Hoca’nın Küçük 
Ağa’ya dönüşmesiyle sonlanır. İstanbullu Hoca İstanbul hükûmetinin mü-
messiliyken Küçük Ağa Kuvvacıdır, yani dönüşümünün başlangıcı itiba-
rıyla çetecidir. İlk kitabın sonlarına doğru çetecilikten Ankara yönetimine 
doğru evrilen Küçük Ağa, ikinci kitapta Ankara’ya gelerek yeni kurulan dü-
zene iltihak eder. Küçük Ağa’da Mustafa Kemal, İsmet Paşa ve diğer Millî 
Mücadele yönetici kademesi, tabir caizse figüratif düzeydedir, hattâ yalnız 
ismen vardır. Küçük Ağa’nın asıl kahramanları Çolak Salih, İstanbullu Hoca, 
Ali Emmi, Doktor Haydar gibi tarihçilerin asla görmeyecekleri, varlıkların-
dan haberdar olmayacakları sıradan insanlardır. Bunun dışında Küçük Ağa 
romanının anlattığı Millî Mücadele tarihiyle, tarihçinin Millî Mücadele’si 
zahiren aynı kronolojiyi takip eder. Çerkez Etem olayı bile aynıdır. Hatta 
Çerkez Ethem de Küçük Ağa’nın ilk kitabında yalnız ismen vardır. Ancak 
ikinci kitapta karakterize edilir. O da Tarık Buğra’nın tarih düşüncesini 
ikinci kitapta serdetmesiyle ilgili bir tercih gibi görünüyor. Firavun İmanı, 
Küçük Ağa’da olduğu gibi isimsiz kahramanlar üzerinden Millî Mücadele’ye 
odaklanmasa da aslında ona yakın diyebileceğimiz bir yöntemle bu sefer 
ismi cismi olan fakat Cumhuriyet’ten sonra isimlerine mim konmuş gerçek 
kişileri merkeze alır; Mehmet Akif, Hüseyin Avni Ulaş ve Hasan Basri gibi. 

19 Tarık Buğra, Küçük Ağa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 391.
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Sonuç: Ulusun Romanı Milletin Tarihi

Küçük Ağa ve Firavun İmanı’yla birlikte Tarık Buğra’nın Yağmur Beklerken ve 
Dönemeçte romanlarını da yayımlayan yayınevinin tanıtım bülteninde vurgu-
landığı gibi Tarık Buğra, romanlarında işlediği konuları “taşranın, küçük ka-
sabaların sade, iddiasız insanlarının alabildiğine gerçekçi dünyalarındaki hâ-
liyle” ele alır. Küçük Ağa ve Firavun İmanı da aynı yöntemle Millî Mücadele’ye 
odaklanır. Tarık Buğra’nın romanları Türk modernleşmesini bilhassa Millî 
Mücadele ve Cumhuriyet durakları özelinde “halk katından en yetkin anlatı-
mıdır.” Yağmur Beklerken ve Dönemeçte çok partili sisteme geçiş denemeleri-
nin yaşandığı dönemleri işlerken, Küçük Ağa ve Firavun İmanı Millî Mücadele 
durağının iki romanıdır ve tarihî romandır. Yani tarihi, tarihçinin aktörleriyle 
değil de kimi kurgu kimi gerçek, fakat “sade” veya “sıradan” aktörlerle anlatan 
tarihî romanlar. Yazarın bu tercihinin elbette poetik nedenleri var, lakin Türk 
modernleşmesinin yukarıdan aşağı doğru bir hareketle başlaması ve hep o 
şekilde sürmesi, tarihçinin yazdıklarının da bu tavrı destekleyen bir sistema-
tikle oluşması Tarık Buğra’nın karşı tavrını belirleyen faktördür diye düşün-
mek gerekir. Bir başka ifadeyle Türk modernleşmesi kameralisttir. Şöyle ki 
ulus devletler oluşurken krallar; tebaalarının mülkiyet haklarını korumanın 
ve eğitimi yaygın hâle getirmenin önemini kavrar ve feodalizmin son kalıntı-
larını da temizleyerek orta sınıfı güçlendirir. “Aydın despotizmi” de denen bu 
devlet politikasının adı kameralizmdir.20 Şerif Mardin’e göre Türk modernleş-
mesi büyük oranda kameralizmden etkilenmiştir. Hem siyasi ve hem askerî 
alanda kendini gösteren kameralizm II. Mahmut’tan itibaren eğitim faaliyet-
lerinde ve 19. yüzyılın ikinci yarısının İstanbul’unda yaşanan yayıncılık haya-
tında etkili olmuştur; bir taraftan yukarıdan aşağı doğru gerçekleşen “yenilik” 
hareketlerinin doğurduğu sorunları, diğer taraftan cemaat toplumundan ulus 
toplumuna geçişin sancılarını yedeğinde taşımıştır. Osmanlı millet sistemin-
den uzaklaşıldıkça da bir ulus hayali kaçınılmaz hâle gelmiştir.21 Bu bakımdan 
Tanzimat inkılaplarını ulus yapısına doğru bir dönüşümün işaretleri olarak 
değerlendirmek gerekir. Millet sistemi akrabalık ve din ilişkilerine dayanır-
ken ulus birbirini hiç tanımamış ve tanımayacak, bir araya gelmeyecek ama 
ortak bir mefkûresi yahut hayali olacak liberal bir topluluktur.22 Ulus ve millet 
kelimelerinin anlamları farklıdır. Ulusların tarihteki hareketi daima ileriye dö-
nüktür ve ulus hem seküler hem nevpeyda bir topluluktur. Ernest Gellner’in 
dediği gibi Tanrı vergisi, doğal ulus yoktur. Ulus, ulusçuluk ideolojisinin ica-
dıdır.23 Millet ise geriye dönük bir tarihsel harekettir ve dinî kompartımanla-

20 Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s. 12.
21 Benedict Anderson ulusları hayali cemaatler olarak tanımlamaktadır. Bkz.: Benedict 

Anderson, Hayali Cemaatler, çev. İskender Savaşır, Metis Yayınları, İstanbul, 2011.
22 Benedict Anderson, a.g.e., s. 20.
23 Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, çev. Büşra Ersanlı, Günay Göksu Özdoğan, Hil 
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rın ifadesidir. Ulusu ortak hayale sevk edecek araç ortak dil, yani ulus dilidir. 
Ulus dili eğitim faaliyetleri, okuryazarlığın topluma yayılması ve matbaanın 
yaygınlaşmasıyla kurgulanır.24 Bu açıdan değerlendirildiğinde Tanzimat’la 
birlikte dil ve edebiyat tartışmalarının Türk modernleşmesinin odağında yer 
almasının tesadüf olmadığı anlaşılır. Tanzimat sanatçıları her ne kadar kame-
ralizmin bazı arızalarını eleştirmiş olsalar da özellikle gazete ve roman dola-
yımıyla ulus diline ve ulusun oluşumuna hizmet etmişlerdir. Yeni kavramlar-
la (hürriyet, müsâvât…) ulusa yeni hayaller verilmiş, ulus diliyle ve eğitim 
yoluyla bunlar topluma dağıtılmıştır. Bilhassa roman, ulusçuluk ideolojisinin 
kolluk gücü gibi kullanılmış, hatta modern toplum olmanın nişanesi gibi gö-
rülmüştür. Dolayısıyla kameralist bir dil ve edebiyat mantığı Türk romanının 
temelinde yer almıştır. Bu açıdan bakıldığında Tarık Buğra romancılığı bir kat 
daha önem kazanır. Zira hem tarihi hem Türk modernleşmesini, kameraliz-
mi altüst ederek okuyan ve yazandır Tarık Buğra. Şöyle de söylenebilir: Ta-
rık Buğra tarihçinin yazdığı inkılap tarihini ulus inşasına yönelik bir çabanın 
ürünü olarak görmektedir ki aynı kronolojiyi milletin tarihi olarak sıradan ve 
sade insanlar üzerinden yeniden yazmıştır. Onun kahramanları yüksek rütbe-
li askerler ya da lider kadro değil sıradan insanlar, rütbesiz veya düşük rütbeli 
askerlerdir. Bu bağlamda Tarık Buğra’nın mezkûr tavrının tezahür ettiği Kü-
çük Ağa ve Firavun İmanı romanları, ulusun tarihini tasarlamaya değil, mille-
tin tarihini düşünmeye yönelik romanlardır. 

Tarih imgesi ulusa, tarih düşüncesi millete açılır. Son tahlilde Tarık Buğra 
gerçekçiliği millet gerçeğine bağlıdır. Tarihçinin ve romancının ortak ara-
yışı olan gerçekten hangi gerçekliğin doğduğu önemlidir. Zira gerçeklik, 
gerçekle kurulan bağdan başka şey değildir. Gerçekçilik ise gerçekliğin su-
nuluş tarzıyla ilgilidir.25 Gerçek gerçekçilik, olduğuna en yakın hâliyle yan-
sıtmaktan ziyade, neyin ve kimin olduğuna en yakın hâliyle yansıtılmasıyla 
ilgilidir. 

Küçük Ağa ve Firavun İmanı romanları yansıttığı gerçek ve gerçeği yansıtma 
tarzıyla olduğu kadar, tarihi aşağıdan yukarı doğru yansıtması, yani içerdiği 
özgün tarih düşüncesi bakımından da Türk edebiyatının nevi şahsına mün-
hasır romanları arasında başı çeker.

Yayınları, İstanbul, 2008, s. 128- 138.
24 E. J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, çev. Osman Akınhay, Ayrıntı Yayınları, İstan-

bul, 2010, s. 25.
25 Ian Watt, Romanın Yükselişi, çev. Ferit Burak Aydar, Metis Yayınları, İstanbul, 2007, s. 11. 



KÜLLÜK’TEN BABIALİ’YE: 
EDEBİYATÇI VE GAZETECİ   

TARIK BUĞRA

CEM SÖKMEN

Tarık Buğra 1918’de, Akşehir’de babası Mehmet Nâzım Bey’in ilgisi saye-
sinde kitaplı/kitaplıklı bir evde doğmuştur. Mehmet Nâzım Bey’in hem ki-
taplara ilgisi vardır hem de İstanbul’dan trenle gelen gazeteleri Akşehir’de 
takip eden az sayıdaki insandan biridir. Babasının zaman zaman yüksek ses-
le okuduğu kitaplar, Tarık Buğra’ya hem kitapları, okumayı sevdirir hem de 
kelime hazinesini geliştirir. İlkokulu 1930’da, ortaokulu 1933’te Akşehir’de 
bitirir. Ortaokulda Rıfkı Melûl Meriç’in öğrencisi oluşu edebiyat okuma-
larında şiirin daha fazla yer bulmasını sağlar. 1933’te lise öğrenimi için İs-
tanbul’a gider. İstanbul Erkek Lisesi’nde yatılı okuyacaktır. Gazeteciliği ve 
yazarlığıyla da tanınan Hakkı Süha Gezgin, İstanbul Lisesi döneminde Ta-
rık Buğra’yı etkileyen bir öğretmen olacaktır. Lisenin ikinci sınıfı bittiğinde 
yatılı bölüm kapatılır, öğrenciler Haydarpaşa Lisesi’ne aktarılır. Fakat Tarık 
Buğra bunu tercih etmez, son yılı okumak için Konya Lisesi’ne gider ve ora-
dan 1936’da mezun olur.

Liseyi bitirince üniversite öğrenimi için tercihi İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi olur. Bir yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a döner. Tıp Fakülte-
si yurduna yerleşir, kısa bir süre sonra Akşehir’de ortaokul öğretmenliğini 
yapmış olan Rıfkı Melûl Meriç’le karşılaşır. Rıfkı Melûl, İstanbul’un kültür 
çevreleriyle içli dışlı, Şehzadebaşı’ndaki evinde sohbet meclisleri düzenle-
diği bilinen bir isimdir. Tarık Buğra, hocası Rıfkı Melûl Meriç’in rehberli-
ğiyle hem Küllük yâranı ile hem Şehzadebaşı kıraathane ve çayhanelerinin 
müdavimleriyle tanışır. Bu dönem Tarık Buğra için edebiyat ilgisi ve hedef-
leriyle üniversite eğitimi arasında gerilimin başladığı yıllardır. Çocukluktan 
başlayan, ortaokul ve lise yıllarında güçlenen edebiyat ilgisi Tarık Buğra’yı 
Tıp Fakültesi’ni ikinci yılında bırakmaya götürür. Tarık Buğra’nın Tıp Fa-
kültesi’nden sonraki durağı mezun olmadan dört yıl geçireceği Hukuk Fa-
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kültesi’dir. 1942’de askere gider, İskenderun ve Ankara’da askerlik hizmetini 
tamamlar. 1947’de İstanbul’a döner, üniversite öğrenciliğini bir daha dener, 
Edebiyat Fakültesi’ne kaydolur. Aynı yıl Şişli Terakki Lisesi’nde öğretmen 
yardımcılığı yapmaya başlar. 1949’a kadar devam eder. Bu dönemde “Oğlu-
muz” hikâyesi 18 Şubat 1948’de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanır.

Küllük Yılları ve Hikâyeler…

Aradaki askerlik yılları hariç, üniversite için İstanbul’a geldiği 1936’dan me-
saili biçimde gazeteciliğe başladığı 1951’e kadar geçen yıllarda Beyazıt, La-
leli ve Şehzadebaşı’nda bulunan kıraathane ve çayhaneler Tarık Buğra için 
âdeta sığınılan liman işlevi görür: 

Şehzadebaşı, Vezneciler, Bayezid, Divanyolu, Sultanahmet 
kıraathanelerini görmüşümdür ben. Kıraathanelerin altın çağını bilirim.1

Bu mekânların içinde Şehzadebaşı’ndaki Darüttalim Kıraathanesi ve özel-
likle Beyazıt Meydanı’ndaki Küllük Kıraathanesi öne çıkar. 20. yüzyılın 
içinde yaklaşık elli yıllık bir döneme damgasını vuran Küllük’ün okuryazar-
lar tarafından benimsenmesini sağlayan faktörleri Emin Nedret İşli şöyle 
sıralar: 

Küllük Kahvesi’nin edebî açıdan önem kazanışı Cumhuriyet’in ilanından 
sonraya rastlar. 1920’li yıllarda salaş binasıyla var olduğu sanılan kahve 
eski Harbiye Nezareti binasının İstanbul Üniversitesi’ne verilmesiyle 
üniversite hocalarının, edebiyatçıların toplandıkları bir yer hâlini alır. 
1939’da Bayezid Medresesi’nin Belediye Kütüphanesi olarak açılması, 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin ve Zeynep Hanım Konağı’nın (fen 
ve edebiyat fakültesi) ve Sahaflar Çarşısı’nın bu civarda bulunuşu da 
eklenince bu yer edebiyatçı, bilim adamı, sanatçı kişilerin sıkça devam 
ettikleri bir mekân hâline gelmiştir.2 

Küllük Kıraathanesi, Tarık Buğra’nın gerek telif eserlerinde gerek söyleşi-
lerinde adını anmayı ihmal etmediği, hakkında değerli kayıtlar düştüğü bir 
mekândır. Küllük, olanca gürültüsü içinde Tarık Buğra’nın telif ücretleriyle 
borçlarını ödeyeceği hikâyeleri yazdığı, parasız ve yersiz/yurtsuz kaldığı yaz 
akşamlarında sandalyeleri birleştirip yattığı yer olur. Edebiyat macerasında 
hikâyecilikten romancılığa geçen Tarık Buğra, Küllük hakkında yazarken de 
âdeta bu sıralamaya riayet eder. Buğra, Küllük’ü önce 1950’lerin başında 
yazdığı aynı adlı hikâyeyle konu eder. Bu kısa hikâyede orada tanıdığı ya-

1 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1990, s. 216.
2 Emin Nedret İşli, “Küllük”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 5, Tarih Vakfı ve 

Kültür Bakanlığı ortak yayını, İstanbul, 1994, s. 169.
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zar ve hocalardan çok kıraathanenin kışlık mekânı ve sıradan insanlarına ait 
gözlemlerini paylaşır: 

Bu bir kahvedir; Bayezid’de meydanın sağ tarafında, içerlek bir şey. Oraya 
“Küllük” derler. Küllüğün bir bahçesi, bahçesinde yaşlı ıhlamur ağaçları, 
dalyan boylu akasya ve kestane ağaçları vardır. Küllük baharı ve yazı 
bütün zerreleriyle bu ağaçlar sayesinde duyar. Gerçekten de Küllük’ün 
mevsimleri tam bir duyuşu vardır. Mevsimleri ve hele sonbaharı, 
sonbaharın başlangıcını, başlayışını. Sonbaharda mor bulutların, mor ve 
alçak bulutların hani bir baskın edişi vardır; her yer birdenbire kararıverir, 
yaprakların yeşili esmerleşir, esmerleşen yeşil yapraklarda bir ürperme, bir 
titremedir başlar, pır pır titrerler, titrer dururlar. Hava artık o hava, rüzgâr 
o rüzgâr değildir. İnsanın etine ıslak, rahatsız edici, endişelendirici bir 
şeyler dokunur, evi düşündürür. Küllük’ün yazlık müşterileri vardır: Biz 
bu vefasızlara kırlangıçlar deriz. Kırlangıçlar, daha kestaneler o güzelim 
yapraklarını dökmeden Şehzadebaşı’na veya Aksaray’a göç ederler. Bu 
hazin bir şey olur, fakat üzerinde durmağa değmez: Kalsalar ne olacak 
sanki; ne onlar Küllük’ün hurda bir vagona benzeyen salaşına hakkını 
verebilirler ne de Küllük onları mide fesadına uğramadan benimseyebilir, 
kısacası kırlangıçlar sonbaharla birlikte gittiklerine bal gibi iyi ederler.”3

“Küllük” hikâyesinin yayınlanışından otuz yıl sonra verdiği söyleşide, bu 
defa Küllük’ün insanlarını isimleriyle anacaktır:

Robert Taylor Turan... Canavar Basri... Ceksın Mücahit... Gandi Faruk 
ve daha başkaları... mesela, yaşıtlarının Haşhaş, bizim ağbi dediğimiz 
Ömer! Bütün bu Küllük insanları, uzaklara çok, çok uzaklara gidebilmek 
için fakültelerinden –ve toplum gereklerinden- kopup da Pasifik’e 
açılan ve kadırgaları mercan kayalarında paramparça, sulara gömülen 
“hür ve bağımsızlık, teklik, benzemezlik arayıcıları idi. Ve onlar Küllük 
kahvesinin yerli halkını oluşturmuşlardı. Küllük’ün sadece yaşlı çınarlar 
ve at kestaneleri ile gölgelenen ilkbaharlarını, yazlarını, sonbaharlarını 
bilen kalabalıkları bu halkı, bu “Küllükten Diplomalıları” tanımamıştır; 
onların ıskartaya çıkarılmış bir vagona benzeyen asıl Küllük kahvesinde 
geçirdikleri kışları görmemiş, tanımamışlardır: İyi ısınmayan, sigara ve 
soba dumanlarıyla sislenen bu hurda vagon, kış aylarında, dış dünya 
ile bütün bağlantıları kopmuş olarak bu yerli halka kalırdı. Fakülteler, 
kütüphaneler, laboratuvarlar, konferans salonları, kitapçılar... Sahaflar, 
hepsi de, Küllük’le birlikte dört yüz bilemediniz beş yüz metre kare 
içindedir; ama Küllük kış aylarında en uzak adadır.”4 

Tarık Buğra, Türkiye’nin düşünce ve kültür tarihinde yer etmiş pek çok ismi 

3 Tarık Buğra, Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2011, s. 86.
4 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 19-20.
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Küllük’te tanır. Dönemeçte adlı romanında bu insan tabakasından bir kesiti 
şöyle anlatır: 

Küllük Bayezid’de, üniversite çevresindeki talebe kahvelerinden birisi, 
belki de en değerlisi idi: Kendilerinden önce de kim bilir kaç döneme 
karargâh olmuştu. Bir tarihi vardı; belliydi bu. Çünkü fırsatını bulur 
bulmaz ‘eskiler’ oraya üşüşüyorlardı. Garsonlardan öğrenirlerdi onları. 
Aralarında her yaşın, her mesleğin ünlüleri de bulunurdu. Doktor, Yahya 
Kemal’i, İbnülemin Mahmud Kemal’i, Köprülüzade’yi, Neyzen’i, Hasan 
Âli Yücel’i ve daha birçok sanatçı ve profesörü Küllük’te görmüştü. 
Kahveye bir başka hava sinerdi onlardan. Özenirdi onların seviyesine. 
Aynı özenişi duyan daha başka arkadaşları da olurdu. Ama bırakmazdı 
çoğunluk. Konuşmaları ve konuları kendileri değil, işte o çoğunluk 
düzenlerdi.5 

İstanbul’a geldiği 1936 yılından itibaren Küllük Kıraathanesi’nin son yirmi 
yılına tanıklık eden Tarık Buğra bu mekânı sadece kendisinden önceki de-
ğil, sonraki kuşakla da tanıştığı yer olarak anmayı ihmal etmez:

Daha sonraları, Küllük devrinin son zamanlarına doğru, bir sonraki 
nesilden de orada benimle tanışanlar oldu: Said Maden, Rauf Mutluay, 
Halil İbrahim Bahar, Gökhan Evliyaoğlu ve başkaları. Yalnız edebiyatta 
değil tıp dahil, hukuk dahil, hemen her mesleğin, sonradan ün yapmış, 
hâlâ tanınan veya vefat edip de hafızayı beşerin nankörlüğüne mahkûm 
düşen Türkiye değerleri geçmiştir Küllük’ten.. Küllük onların üzerinde 
hak sahibidir.6

Tarık Buğra’nın önem verdiği bir başka mekân Şehzadebaşı’nda bulu-
nan Darüttalim Kıraathanesi’dir. Şehzadebaşı, 19. yüzyılın sonlarından 
1950’lere kadar önce tiyatro sonra sinemaların bu caddede faaliyet göster-
mesiyle şehrin önemli kültür alanlarından biri hâline gelir. Tiyatro ve sine-
ma salonlarına kahvehane ve çayhaneler eşlik eder. Daha çok küçük çay-
hanelerin meşhur olduğu Şehzadebaşı’nda Darüttalim Kıraathanesi geniş 
mekânıyla bunlardan ayrılır: 

Ben son demlerine yetiştim; Şehzadebaşı’nda kocaman bir hangara 
benzeyen bir kahvehane vardı. Mükrimin Halil Yinanç’lar, Ali Nihad 
Tarlan’lar, Rıfkı Melûl Meriç’ler de giderdi oraya. Adı Darüttalim’di; 
fakat bizim üstadlar ‘Zaviye-i Esafil-i Şark’, yani, Doğulu sefillerin mekânı 
derler, kendileri ile tatlı tatlı dalga geçerlerdi.7 

Tarık Buğra’nın ünlü tiyatro sanatçısı Naşit Özcan’ın hayatından hareketle 

5 Tarık Buğra, Dönemeçte, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1996, s. 90-91.
6 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 311.
7 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 214.
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kaleme aldığı İbiş’in Rüyası adlı romanı da Şehzadebaşı’nı kahvehaneleriyle 
anar: 

O geceki oyun Şehzadebaşı ve Beyazıt kahvelerinde konuşulmaya 
başlamıştı.8 

Küllük Kıraathanesi, İstanbul’da 1956’da başlayan “imar hareketi” çerçeve-
sinde Beyazıt Meydanı’nda gerçekleştirilen değişimle ortadan kalkar. Bun-
dan 18 yıl sonra 1974’te bir gün Beyazıt Meydanı’na doğru yürüyen Tarık 
Buğra Küllük’ü şu cümlelerle yâd eder: 

Geçen pazartesi günü kendimi ayaklarıma bıraktım: Onlar, geçip gitmiş, 
unutulmuş yılların yollarını bizden daha iyi, daha kolay buluyorlar… 
yollar bir karış toz bağlasa da… tozların üstünden bin bir yeni ayak geçse 
de! Bizim Bayezid’imiz artık yoktur. Keşke tutsaydı şu Hürriyet Meydanı 
yakıştırması. Nerede o ufacık meydan? Havuz? Sonra, kitapçı kulübeleri 
ve bahçeleri kaldırıma uzanan kahveler? Hele Küllük? Küllük de 
Bayezid’in talebe kahvelerinden birisi idi; o da yok artık. O olmayınca da 
Bayezid’in ha adı kalmış, ha kalmamış ne fark eder? Küllük bir devirdir tek 
başına. Bilenler Küllüğü Darülfünun’un –ve üniversitenin- tamamlayıcısı, 
hatta başlı başına bir üniversite sayarlar: ‘Küllük’ten mezunum’ diyen 
yalnız ben değilim.9

Babıali Yılları: Gazetecilik ve Romanlar

Tarık Buğra, dönemin ulaşım şartları ve okuryazarlık oranları göz önünde 
bulundurulduğunda gazete, dergi ve kitaba ulaşmakta şanslı bir çocuktur. 
Babası Mehmet Nâzım Bey, 1930’ların başlarında Akşehir’de gazete takip 
eden az sayıdaki kişiden biridir. İstanbul’dan trenle gelen gazeteleri bekle-
mek Tarık Buğra’nın çocukluk hafızasında yer etmiştir:

O tarihlerde Haydarpaşa’dan kalkan posta treni, Akşehir’e sabaha karşı 
gelirdi. İnen, binen mi? Ne gezer! Ne uğurlama ne karşılama. Öyle 
şeyler, ayda yılda bir, ya olur ya olmazdı. Fakat gazete? Öyle dönemler 
hatırlarım ki, gazete -Akşehir’de de- pek az yolcunun beklendiği gibi, dört 
gözle beklenmiştir: Sabah ezanı okunur, gün ışır, ben de babamın verdiği 
beş kuruşla çarşının yolunu tutardım. Kanaat Pazarı’nın sahibi, gazete 
ve dergi paketlerini yeni açmaktadır. Paketler de ne paketlerdir ama! 
En kabadayısı yedi, sekiz adetlik, üç dört ayrı gazete. Hepsi de dörder 
sayfalık. Ekmek hak getire. Alacak olanlar da bir çeşit abone gibi bellidir. 
Sizin hangi gazeteyi alacağınız bilinir ve verilir. Eve döndüğüm zaman 
‘Nerede kaldın?’ diye karşılandıklarım olmuştur; çünkü babam ve babam 
gibiler bütün Türkiye’de haber beklemektedir. Haber, yani Ankara’da ve 

8 Tarık Buğra, İbiş’in Rüyası, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2006, s. 42.
9 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s. 310.
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kıyısından, köşesinden de olsa, dünyada neler olup bittiğini öğrenmek 
önemlidir. Bu önemi ben, yaşım ilerledikçe daha çok kavradım. O kadar 
ve öylesine ki, insan merak eden, öğrenmek isteyen mahlûktur ve gazete 
ile demokrasiyi bu özellikleri yüzünden bulmuştur diyecek hâle geldim.10 

Çocuklukta, doğal bir ortamda kazandığı okuma alışkanlığı Tarık Buğra’nın 
hayatına yön verecektir. Eğitim için gittiği İstanbul’da tanıdığı insanlar ve 
okuduğu kitaplar hem düşüncelerinde hem gelecekle ilgili tasarılarında de-
ğişikliklere yol açmıştır. Yarım kalan fakülteler ve geçici öğretmenlik dene-
yimlerinin yanına 1940’larda hikâye yazarlığı eklenir. Yazdığı hikâyelerden 
kazandığı paralar Tarık Buğra’yı maddeten ayakta tutar, hikâyeler yayını 
vesilesiyle dergi ve gazete sahipleriyle tanışması ona Babıali’nin kapılarını 
açar: 

‘Oğlumuz’ yazdığım ilk hikâye değildir. Yayımlanan ilk hikâyem de 
değildir. Onu Edebiyat Fakültesi’nde çıkarılan dergide, gedik doldurmak 
için Prof. Mehmet Kaplan’ın ısmarladığı ‘Kekik Kokusu’ isimli 
hikâyemden ve bu profesör, onu okuduktan sonra ‘Sen hikâye mikaye 
yazamazsın.’ dediği için yazmıştım.

O yıl Yunus Nadi Yarışması hikâye dalında idi; gönderdim. Sonradan bana 
merhum Ahmet Hidayet Reel’in anlattığına göre, yığınla hikâyenin önüne 
alınarak derhal yayımlandı ve bir molotof kokteyli gibi patladı:

Bugün hepsi de Hakk’ın rahmetine kavuşan Yusuf Ziya Ortaç, Ali 
Naci Karacan, Cevat Fehmi Başkut beylerden görüşme teklifleri geldi 
ve ilk ikisi benim patronlarım oldu. Ve ikisinden de değerimi aşan 
yakınlıklar, destekler gördüm. Ortaç’ın ikinci defa çıkarmaya başladığı 
Çınaraltı dergisine her hafta bir hikâye yazıyordum. Milliyet’te de ‘Sanat 
Hareketleri’ başlığını taşıyan bir günlük köşem oldu.11

1951’den itibaren gazetecilik Buğra’nın mesleği hâline gelir. Bir yandan 
gazetelerin yazı işlerinde çalışırken bir yandan da köşe yazılarını ve hikâ-
yelerini gazete ve dergilerde yayınlamaya devam eder. Tarık Buğra, hayatı-
nı üniversite diplomasına göre değil, edebi-kültürel birikimine dayanarak 
şekillendirir. Okumayı seven, yazmayı hedefleyen biri için üniversitenin 
sağlayacağı gelecek bir kenara konulunca yegâne adres Babıali hâline gelir. 
Beyazıt’ta yarım kalan hikâyeler, Babıali caddesinde tamamlanır. Buğra’nın 
edebiyat yolculuğunun önce hikâyeler sonra da romanlarla devam etmesin-
de Babıali’deki gazetecilik ve dergicilik dünyasıyla kurduğu ilişkinin önemli 
bir payı vardır. Onun Babıali’ye adım attığı yıllarda edebiyat eserlerinin tef-
rikaları yayın içeriklerinde hatırı sayılır bir yer almaktadır. Bir söyleşisinde 
‘neden hikâye yazmadığı’ sorulunca verdiği cevap gazetecilikle tefrika ro-

10 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 280.
11 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s. 306.
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mancılığın iç içe geçtiği yılların Tarık Buğra’nın hayat macerasında nasıl bir 
anlam taşıdığına ışık tutar: 

Tabiatıyla bunun sebebi açıktır. Ben geliri olan bir adam değilim. Yaşamak 
için para kazanmak zorunda olanlardan biriyim. Zamanımın büyük bir 
kısmını gazetecilik aldı. Çok engelledi. Gazete yazarlığı, gazete neşriyat 
müdürlüğü… Musahhihlik de yaptım. Bunlar benim zamanımı çok aldı. 
Bunun dışında işsiz kaldığım zamanlarda veya çalışırken tam ihtiyacımı 
karşılamadığı için hep romana sığındım. Roman para getiriyordu. Tefrika 
ediliyor, para veriyorlardı. Sebebi budur. Yoksa benim en sevdiğim 
edebiyat türü, hikâyecilik türüdür.12 

Bu çerçevede, Tarık Buğra’nın romanlarının yayınlanma sürecine baktığı-
mızda çoğunun önce gazetelerde yayınlanıp sonra kitaplaştığını görürüz. 
Önce 11 Ağustos-16 Aralık 1952 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde 
tefrika edilen Siyah Kehribar romanı 1955’te kitap olarak yayınlanır. Siyah 
Kehribar’dan sonra sıra Tarık Buğra’nın en şöhretli eseri Küçük Ağa’ya ge-
lir. Küçük Ağa ilk planda iki ayrı eser biçimindedir: “Küçük Ağa” ve “Kü-
çük Ağa Ankara’da”. Birinci bölüm olan “Küçük Ağa” 11 Kasım 1962-25 
Mart 1963 tarihleri arasında Yeni İstanbul gazetesinde tefrika edilir. İkin-
ci bölüm olan “Küçük Ağa Ankara’da” ise yine Yeni İstanbul gazetesinde 6 
Eylül-7 Aralık 1963 tarihleri arasında yayınlanır. Sonrasında “Küçük Ağa” 
1963’te, “Küçük Ağa Ankara’da” ise 1966’da kitap olarak yayınlanır. Eser 
ilk defa 1970 yılında tek kitap hâlinde yayınlanır. Küçük Ağa’dan sonra sıra 
Firavun İmanı’na gelir. Bu roman aslında Küçük Ağa’nın Cumhuriyet’in ilk 
yıllarında bir devamı gibidir. Eser, 4 Şubat-5 Nisan 1968 tarihleri arasında 
Son Havadis gazetesinde tefrika edilir. Ancak kitap olarak yayınlanması, on 
yıl sonra 1978’de gerçekleşir.

Firavun İmanı’ndan sonra sıra tiyatro sanatçısı Naşit’in hayatını merkezine 
aldığı İbiş’in Rüyası’na gelir. İbiş’in Rüyası da önce gazetede tefrika edilir. 10 
Ağustos-22 Kasım 1969 tarihleri arasında Milliyet’te yayınlanır. Bir yıl son-
ra 1970’te kitap olarak yayınlanır. Yakın tarihin bir panoramasını vermek 
istediği sahnesi Anadolu kasabası olan bir başka romanı Dönemeçte 14 Ma-
yıs-18 Eylül 1976 tarihleri arasında Tercüman gazetesinde tefrika edildikten 
sonra 1980’de kitap olarak yayınlanır. Gençliğim Eyvah romanı 8 Ağustos-11 
Kasım 1977 tarihleri arasında Tercüman gazetesinde tefrika edildikten 
sonra 1979’da kitaplaşır. Tarık Buğra, 1948’de Çınaraltı dergisinde tefrika 
edilen Yalnızlar romanını yıllar sonra yeniden düzenler ve 1981’de kitap-
laştırır. Yine bir kasaba sahnesinde Serbest Fırka’nın kuruluşunu anlattığı 
Yağmur Beklerken de 1981’de kitap olarak yayınlanır. 24 Nisan-16 Ağustos 

12 Tarık Buğra, Tarık Buğra ile Söyleşiler, “Edebiyatın Yolları Taştan”, haz. Mehmet Tekin, 
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 226.
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1982 tarihleri arasında Tercüman gazetesinde tefrika edilen Dünyanın En 
Pis Sokağı isimli romanı 1989’da kitaplaşan son roman çalışması olur. Os-
manlı Devleti’nin kuruluşunu ele aldığı, Osmancık adlı eseri önce 3 Mart-21 
Haziran 1983 tarihleri arasında Tercüman gazetesinde tefrika edilir, sonra 
da aynı yıl içinde kitaplaşır. Tarık Buğra, kırk yıllık bir süreçte bir yandan 
gazetecilik yaparken bir yandan da romanlarını kaleme alır. Bu kırk yılın ilk 
yirmi yılını gazetelerde musahhihlik ve yazı işleri müdürlüğü yaparak, ikin-
ci yirmi yılını ise günlük mesaiden sıyrılarak köşe yazarlığı ile geçirir. Tarık 
Buğra, gazetecilik serüvenini bir söyleşisinde şöyle özetler:

Gazetecilik… Milliyet’ten 1956’da, daha kadrat nedir, punto nedir 
bilmezken, ustam Cihat Baban’ın ısrarı ve güveni ile Yeni Gün’ün genel 
yayın müdürü olarak ayrıldım. Bu gazetenin kuruluşunda çalıştım. İlk 
sayı rotatiften çıkınca Sayın Baban’ın omuzlarımdan öperek kutlayışı 
meslekteki ilk gururumdur. Rahmetli İpekçi de bir tebrik telgrafı 
göndermişti. Ama Ankara kliği, aralarında bugünün meşhurları vardır, 
beni başarıyla kaçırttılar. Vatan gazetesine, dostum Naim Tirali’nin 
isteğiyle yazı işleri müdürü olarak İstanbul’a döndüm. Sonra yeniden 
Milliyet… Spor sayfası sekreterliği. Arkasından, Peyami Safa merhum 
ile Tercüman ve gene ustamızla birlikte kovuluş… İşsizlik… ve 1958’de, 
Törehan’ın Yeni İstanbul’unda genel yayın müdürlüğü. Yeni İstanbul iki defa 
el değiştirdi. Ben de üç defa kovulup alındım. Hele birisi… Unutamam… 
Yılbaşı ile bayram bir araya gelmişti. Maaşımın yerine bir zarf… Teşekkür 
ve ilerideki çalışmalarımda başarılar dileği. Ücret? Tazminat? Mahkemeye 
saygıları vardı. Başvurabilirdim. Yeni yıla ve bayrama beş parasız giren aile 
babası! Patronumuz, kibar, zarif, nazik bir adam olan Kemal Uzan adında 
birisi idi. En uzun süren işsizliğim bu olmuştur.13

Tarık Buğra’nın hemen her işsizliğinde 1936’lardan itibaren Küllük, Darüt-
talim kıraathaneleri, İstanbul Üniversitesi, yayınevleri, dergiler ve gazete-
lerde tanıştığı kişiler imdada yetişir. Kiminde bir gazetede yeni bir iş teklifi, 
kiminde tefrika roman talebi gelir. Ankara’da genel yayın yönetmenliğini 
yaptığı Yenigün gazetesinden istifa edip İstanbul’a dönerken daha dönüş yo-
lunda eski arkadaşı Naim Tirali’nin iş teklifi ile karşılaşır. Vatan’da bir süre 
çalışıp sıkıntılar baş gösterince ise kurucusu Ali Naci Karacan’la iyi ilişkiler 
sahibi olduğu Milliyet için Abdi İpekçi’den teklif alır:

Dönüşte trende Naim Tirali ile karşılaştık, o da Vatan’ın sahipleri arasına 
girmiş. ‘Gel bizde çalış’ dedi. Tabii benim oradan ayrıldığımı bilmiyor, 
‘Tabii gelirim’ dedim ve Vatan’ın yazı işleri müdürlüğüne geçtim. Orada 
da birtakım hikâyeler… Vatan’da çalışırken, Abdi İpekçi’den, Ercüment 
Karacan’dan bir haber geldi ‘Seninle konuşmak istiyorlar’. Vatan’da yazı 
işleri müdürüyüm, yazılarım çıkıyor, romanım tefrika ediliyor. Gittim. 

13 Tarık Buğra, Tarık Buğra ile Söyleşiler, “Edebiyatın Yolları Taştan”,  s. 95.
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Karşı binalardan birinde Milliyet o zaman. ‘Sana ihtiyacımız var ama 
bilmem kabul eder misinle karışık lafa başladılar. Ben, ‘Ercüment Bey, 
benim babanıza olan sevgimi bilirsin, onun da bana karşı tavrını bilirsin, 
ihtiyaç diyorsunuz, ihtiyaç varsa, ne olursa olsun ben yaparım.’ dedim. 
Spor sayfası karışıyormuş. Abdi o zaman söz aldı, ‘Onun başına geç, 
düzelt sonra sana layık bir şey veririz.’ dedi. Kabul ettim derhal ve ayrıldım 
Vatan’dan.14

Bitirirken…

Tarık Buğra’nın 76 yıllık ömrünün merkezinde kalem işçiliği vardır. Aslında 
bütün istediği özgürce edebiyatla uğraşmak, hikâye ve romanlar yazmaktır. 
Ancak üç defa yarım bıraktığı üniversite öğrenimi geride kaldıktan sonra 
bir kültür adamı için hayatın devam edebileceği yer Babıali’deki yayıncılık 
dünyası olur. Yayın dünyasına kendini 1940’ların ikinci yarısında “Oğlu-
muz” hikâyesiyle tanıtır. Ve çok bekletmeden hikâyelerin devamı gelir. Yaz-
dığı hikâyeler Ali Naci Karacan, Yusuf Ziya Ortaç, Cevat Fehmi Başkut gibi 
deneyimli yayıncıların ilgisini çeker. Bu yıllarda gazete ve dergilerde yayın-
lanan hikâyeleri Tarık Buğra’nın maddi olarak ayakta kalmasına yardımcı 
olur. Tarık Buğra bu telif ücretlerinin önemini bir söyleşisinde şöyle anlatır: 

Hani çerçeveletilen, harcanmayan paralar vardır. Ben de eğer 
çoraplarım olsaydı. Eğer Şehzadebaşı kebapçılarının ızgara kokuları 
burnumu sızlatmasaydı. Eğer borç aramaktaki küçülüş beni canımdan 
bezdirmeseydi, Ortaç’ın ‘Havuçlu Pilav Meselesi’ için verdiği on beş 
lirayı çerçeveletir, çalışma masamın karşısına asardım. On beş lira deyip 
geçmeyin… Hey zaman hey… 1948’de on beş lira ile on beş gün bey gibi 
geçinebilirdiniz. Muallim muavinliğinden aldığım aylık on yedi buçuk 
liraydı.15

1950’lerin ortalarından itibaren hikâyelerin yerini romanlar alır. Geçmiş-
te nasıl yayınlanan hikâyeleri yeni teklifleri getirdiyse, gazetelerde tefrika 
edilen romanları yeni tekliflere kapı açar. Babıali’deki gazete yayıncılığının 
1970’lere kadarki düzeni içinde gazetelerde köşe yazarlığı yapanların çoğu 
edebiyatçı kimliğine sahip isimlerdir. Gazete, dergi, yayınevi, ansiklopedi 
ve reklam ajanslarında mesai yapmak edebî ürünler vermek isteyenlerin 
tercih ettiği bir durumdur. Babıali dünyası bu yönüyle devlet memurluğu-
nu, akademisyenliği veya öğretmenliği bir meslek olarak benimsemeyenle-
rin alternatif hayat alanı hâline gelmiştir. Bu dönemde Babıali’deki gazete 
yayıncılığının temel özellikleri babında, İstanbul merkezli bir okuyucu kit-
lesine sahip olmak, 6 veya 8 sayfa hâlinde yayımlanmak, köşe yazarlarının 
çoğunlukla edebiyatçı kimliğini taşıması, mütevazı organizasyon yapıları 

14 Tarık Buğra, Tarık Buğra ile Söyleşiler, “Edebiyatın Yolları Taştan”,  s. 276-277.
15 Tarık Buğra, Tarık Buğra ile Söyleşiler, “Edebiyatın Yolları Taştan”, s. 95.
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sayılabilir. Sedat Simavi, Ali Naci Karacan, Kemal Ilıcak gibi gazete sahiple-
ri Babıali içinde mürettiphaneden klişehaneye, muhabirlikten yazı işlerine 
pek çok işte deneyimli kişiler oldukları için çalışanlarıyla kurdukları iliş-
kiler bugünkü medya ortamına göre farklı seyretmiştir. Pek çok edebiyat-
çının şiir, hikâye, piyes ve romanları telif karşılığında dergi ve gazetelerde 
yayınlanabilmiştir.

Böyle bir ortamda Tarık Buğra, edebiyattaki gayelerine yakın kalabileceği 
bir meslek olarak gazeteciliği seçmekle birlikte yaklaşık 45 yıllık bir dö-
nemde köşe yazıları, kültür-sanat haber ve yazıları, denemeler, hikâyeler, 
romanlar, piyesler yazmaya devam etmiştir. Siyah Kehribar, Küçük Ağa, 
Firavun İmanı, İbiş’in Rüyası, Gençliğim Eyvah, Dünyanın En Pis Sokağı ro-
manları bu çerçevede Milliyet, Son Havadis, Yeni İstanbul ve Tercüman gaze-
telerinde tefrika edilmiştir. Tarık Buğra’nın evdeki kitap ve gazetelerle baş-
layarak çocukluktan getirdiği okumalar, sonraki hayatının şekillenmesinde 
resmî eğitimin önüne geçmiş, İstanbul’un kültür çevreleriyle kurduğu iliş-
kiler onu Babıali’deki gazetecilik, dergicilik ve kitap yayıncılığı çevrelerine 
bağlamıştır. Tarık Buğra’nın meslek ve yazarlık hayatında karşı karşıya kal-
dığı realiteler Türkiye’nin sosyal, kültürel ve entelektüel tarihi için önemli 
dersler içerir.
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NECMETTİN TURİNAY

Tarık Buğra’nın sanatçı yanı ile eleştiriye bakan tarafı birbirine zıt iki ku-
tup teşkil eder. Kaldı ki onun eleştirmen yanını şimdilerde hatırlayan bile 
kalmamıştır. Romanlarına ve hikâyelerine nazaran daha az okunduğu orta-
da olan Düşman Kazanmak Sanatı’nda bazı eleştirileri ve eleştiriye dair bir 
takım görüşleri bulunsa bile bu sonuç gene de değişmiyor. İlgili eseri ya da 
kendisi ile yapılmış röportajları ihtiva eden Söyleşiler’i1 de buna dâhil. Bu 
eserlerde Tarık Buğra eleştiri ihtiyacına, dört başı mamur sağlam bir eleştiri 
lüzumuna vurgu yapıp dursa bile orada söyledikleri hep bir sızlanma tesiri 
bırakıyor insanın üzerinde. Edebiyat çevrelerinin klikleştiği, iyi eseri fark 
etmenin giderek güçleştiği vs. Bu şikâyetlerin ardından da kendi sanatına, 
roman ve hikâyesine dair yüksek bir güven duygusu! Yani Tarık Buğra de-
mek istiyor ki ben sanatımı ortaya koydum. İşte eserlerim de meydanda! 
Dolayısıyla edebiyatımızda hak ettiğim yerin kabul ve tasdikini bekliyo-
rum. Öyle de hani nerede bu sanatın şahitleri?

Tarık Buğra’nın bu türden üstü örtük serzenişlerine hak vermemek müm-
kün değil. Kendisi ve eserleri hakkında kaleme alınmış yazılar bir araya ge-
tirilerek kitaba dönüştürülse, bu gerçek daha iyi fark edilir sanıyorum. Me-
sela o 1947-1948’de hikâyeye başlamış. İlk hikâye kitabı Oğlumuz 1949’da 
yayınlanmış. 1954’te Yarın Diye Bir şey Yoktur’u, 1952’de de İki Uyku Ara-

1 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2004. Ki-
tapta Tarık Buğra ile yapılmış yirmi bir konuşma yer alıyor. Bunların ilki Şubat 1973 
(Pınar dergisi), sonuncusu ise Mart 1993 (Türk Edebiyatı) tarihini taşıyor. İlgili mü-
lakatların daha da çoğaltılması gerekir. Mesela Türk Edebiyatı dergisinde (Mart 2014, 
s. 16-17), daha eski tarihli bir röportajı gözüme çarptı: “Tarık Buğra ile Bir Konuşma”, 
Son Saat, 10 Haziran 1954.



130    TARIK BUĞRA KİTABI

sında’yı çıkarmış. Tarık Buğra hakkında o zamandan bu zamana neler ya-
zılmış, bunun farkında mıyız? Nitekim o büyük eseri Küçük Ağa’yı yayınla-
dığı sıralarda bile, yeteri derecede bir yankı uyandırdığını hatırlamıyorum. 
Dolayısıyla Tarık Buğra’nın en parıltılı yıllarını 1980 sonrasına taşımak 
yanlış olmayacaktır. Bunun sebebi de kuşkusuz Küçük Ağa romanını Yücel 
Çakmaklı ile Ahmet Beyazıt ikilisinin televizyon dizisine dönüştürmele-
ridir. Bundan sonradır ki Tarık Buğra Küçük Ağa’nın ardından yayınladığı 
Dönemeçte (1978), Gençliğim Eyvah (1979), Yağmur Beklerken (1981) ve 
Osmancık (1983) gibi romanları ile hak ettiği bir yeri alabildi. 

Alabildi fakat bu yeri ona gene de kültür çevreleri, okuyucu muhitleri bah-
şediyor; sanatın ve edebiyatın mihenk taşı kabul edebileceğimiz sınıfları, 
aynı sonucu onaylamak hususunda müstenkif davranmayı tercih ediyorlar-
dı. Bize göre bu kalın duvarı ilk göğüsleyen kişi Fethi Naci’den başkası de-
ğildir. Nitekim o 1981 sonlarında yayınladığı Türkiye’de Roman ve Toplum-
sal Değişme adlı çalışmasında büyük bir hamle gerçekleştirmiş, Tanpınar’ın 
Huzur’unu Türkçe’nin “en büyük romanı” ilan ettiği gibi, Tarık Buğra’nın 
Küçük Ağa’sını da Türkçe’nin “en büyük yirmi romanı” arasına dâhil etmek-
ten çekinmemişti. Ancak şunu da kaydetmekten geri durmamak icap eder. 
Fethi Naci’nin Tarık Buğra’ya biçtiği değer, Küçük Ağa’nın televizyon dizi-
sine dönüştürülmesinden biraz daha önceki bir tarihe denk düşmektedir. 

Fethi Naci’nin sekter Marksist tutumları aştığının bir göstergesi olan yuka-
rıdaki çalışması daha o zamandan benim de dikkatimi çekmiş, Tanpınar’a 
ve Tarık Buğra’ya yönelik bu yeni tutumun altında yatan nedenlere dair 
uzunca bir yazı kaleme almıştım.2 O yazımda bir yandan Fethi Naci’deki 
düşünce değişikliğinin altında yatan hususları irdelerken, öbür yandan da 
Tarık Buğra ile Tanpınar’ın romancılığı üzerine yeni baştan düşünmek fır-
satını yakalamıştım. Bunun ardından da Dönemeçte romanından hareketle, 
Tarık Buğra’nın insanı yazma biçimi ve karakter oluşturma teknikleri üzeri-
ne, “Tarık Buğra Dönemeçte” başlığı ile yeni bir değerlendirme daha kale-
me almıştım.3 Bunu takiben de “Tarık Buğra’nın Üslubuna Dair Bir Metot 
Denemesi”ne girişmiştim.4

Tabii bu arada ve bilhassa da vefatının ardından Tarık Buğra hakkında sayı-

2 “Fethi Naci’ye Göre Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme”, Mavera, Şubat 1982. 
İlgili makaleyi bilahare, Geleneğin Dünyası/ Yeniliğin Ufukları adlı çalışmama da dâhil 
etmiştim: Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 149-157.

3 “Tarık Buğra Dönemeçte”, Töre, Aralık-Ocak 1980-81. Dönemeçte romanının ele alındı-
ğı bu makale, daha sonra Geleneğin Dünyası/ Yeniliğin Ufukları adlı çalışmama da dâhil 
edilmişti: Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 168-178.

4 “Tarık Buğra’nın Uslûbuna Dair Bir Medhal Denemesi” için Kültür Dil ve Sanata Dair 
adlı çalışmamıza bakılabilir. Akçağ Yayınları, Ankara, 1996, s. 23-30.
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sız yazı kaleme alındı. Onun üzerine en çok yazının Türk Edebiyatı dergisin-
de çıktığını, kendisi hakkında aynı derginin özel sayılar düzenlediğini ha-
tırlamak gerekir. Dolayısıyla sanat ve edebiyat çevrelerinin Tarık Buğra’ya 
olan ilgisinin, ölümünden sonra bayağı bir artış kaydettiği meydandadır. 
Nitekim Beşir Ayvazoğlu’nun Tarık Buğra monografisi Güneş Rengi Bir Yı-
ğın Yaprak’ı (1995) ile Mehmet Tekin hocanın son derece mufassal Tarık 
Buğra/İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi (2019) özellikle zikredil-
melidir. Bir de bunlara kuşkusuz, gene Mehmet Tekin’in derleyip toparladı-
ğı Tarık Buğra/ Söyleşiler’in de (2004) eklenmesi icap edecektir.

Neden Düşman Kazanmak Sanatı?

Tarık Buğra’nın dile ve sanata dair denemeleri ile hatıralarını ihtiva eden 
Düşman Kazanmak Sanatı’nın, yukarıda özetlemeye çalıştığım gelişmeler-
den daha önce yayınlandığı hatırlanmalıdır (1979). Bu bakımdan adı geçen 
çalışma ile dile getirilen çoğu husus yerini bulmuş, Tarık Buğra da edebiya-
tımızda hak ettiği bir mevkiyi elde etmiş sayılır.

Bundan şüphe olmamakla beraber, Tarık Buğra’nın yukarıdaki eserine Düş-
man Kazanmak Sanatı adını niçin verdiğini de düşünmeden yapamıyoruz. 
Zira ilgili denemelerinde Tarık Buğra dil üzerinde ne kadar durursa dursun, 
ne tür eleştiriler yaparsa yapsın, bunlar zülfü yâre dokunacak, sağı-solu ra-
hatsız edecek cinsten yazılar sayılmaz. Yani o eserde ne bir şair, romancı ve 
hikâyeci doğrudan eleştirilir ne de kişilik yapmaya kadar uzanan ağır eleş-
tirilere yer verilir.

Hâlbuki Düşman Kazanmak Sanatı derken, sanatçının doğrudan eleştiri 
meselesini kastettiğini anlayabiliyoruz. Yani eleştirmenlik öyle bir meslektir 
ki, dostluk değil düşmanlık getirir insana. Çoğu sanatçı ve edebiyat dergi-
leri eleştiriye ne kadar önem verirse versin, alttan alta homurdanmaktan da 
geri durmazlar. Hele bir de belli bir sınıfa angaje değilseniz, işiniz daha da 
zor olacaktır. Belli bir ideolojiye, siyasi tutuma arkasını yaslamamış eleştir-
menin işi bu bakımdan çok daha güçtür. Böyle bir kolaycılığa kendini kap-
tırmamış eleştirmenlerin karşılaşacağı güçlükleri varın siz hesap edin artık.

Fakat dediğimiz gibi Tarık Buğra’nın bu eserinde, özellikle altmışlarda ve 
yetmişlerde kaleme aldığı metinlerinde, bu türden riskli eleştirilere heves 
duymadığı çok açıktır. Bu bakımdan yaptığı eleştirilerin çoğunun, eninde 
sonunda denemeye dönüştüğü rahatlıkla söylenebilir. Öyle de ilgili eserine 
sanatçı, neden Düşman Kazanmak Sanatı adını veriyor? İşte bu tezatlı tutu-
mun açıklanmaya muhtaç bir yanı bulunmaktadır.

Bir defa şu hususu netleştirelim: Tarık Buğra’nın iyi ve önyargısız bir eleş-
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tiriye ihtiyaç duyan tarafı, onun sanat üreten yanı ile ilgilidir. Edebiyatımız 
adına önemli eserler veren sanatçı, ister istemez yaptığı işin farkına varılma-
sını bekliyor. Türkiye’nin geride bıraktığı, 1970-1980 arasına denk düşen 
gerilimli yıllar hatırlanacak olursa, Tarık Buğra’ya hak vermemek mümkün 
değildir. O yıllarda sol kesimler Tarık Buğra’yı yok sayıyor, İslami muha-
fazakâr kesimler arasında da roman aleyhtarı bir hava hüküm sürüyordu. 
Dahası o yılların Hisar ve Türk Edebiyatı dergileri, Küçük Ağa dışında Ta-
rık Buğra’ya yeterince itibar eder gözükmüyorlardı. Mavera dergisini çı-
karan grup ise yanlış bir Tanpınar ve Cemil Meriç okuması ile neredeyse 
“İslam’da roman yoktur” gibi sekter bir tutum içinde yüzüyordu. Onların 
görüşüne bakılacak olursa, gelenekte hikâye varmış da roman yokmuş de-
mek gerekiyordu. Nitekim o sıralarda bu tür iddiaların öyle bir yaygınlığı 
söz konusu idi ki, 1970 ortalarında Mustafa Miyasoğlu dışında romana ilgi 
duyan hemen hemen kalmamış gibi idi. Dolayısıyla o anafor ortamında Ta-
rık Buğra’yı izleyen, ona değer veren yazıcıların sayısının çok da fazla olma-
dığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bu bakımdan 1970-1980 arasında Pınar dergisinin (sayı: 14, Şubat 1973) 
ve Türk Dili Roman Özel Sayısı’nın (Temmuz 1976) Tarık Buğra ile ger-
çekleştirdiği mülâkatları önemsememiz gerekir. Bir de bunlara Firavun İma-
nı (1976) romanının Millî Kültür Vakfı armağanını kazanması dolayısıyla, 
Tarık Buğra’nın Hisar dergisine verdiği mülâkat eklenmelidir (sayı:173, 
Mayıs 1978).

Tarık Buğra’nın Eleştirmenlik Dönemine Doğru

Bundan ayrı olarak, Küçük Ağa yazarının Düşman Kazanmak Sanatı’nı okur-
ken, eleştiriyi mayınlı bir arazide dolaşmak gibi tehlikeli bir faaliyet olarak 
gören ve öyle izah eden yanına dair bazı ipuçları ile karşılaşmamız mümkün 
olabiliyor. Yazarın neden sonra fark edebildiğim bu tür yazıları, meğer çok 
daha eski bir tarihte kaleme alınmamışlar mı? Dikkat edilirse ilgili eserde, 
“Türkçe Deyip Geçtikleri” adlı ilk bölümün ardından, “Bir de Sanat Vardı” 
başlıklı ikinci bir bölüm daha gelmektedir. Bu bölümdeki metinler geneli 
itibarıyla Tercüman gazetesinde yayınladığı yazılardan oluşmaktadır. Yani 
1960 ortalarından 1980’lere doğru evrilen bir zaman diliminde! Ama dik-
kat edilirse o bölümde, Tarık Buğra’nın çok daha eski tarihli bazı yazıları da 
bulunmaktadır. Bunlar o kadar eski yazılardır ki onları ister istemez daha bir 
merakla okumak ihtiyacı duyuluyor.

Mesela Tavır, Çalışmak, Tenkit Yazıları, Yeni Resim, Övünmeler, Kıskançlık 
Üzerine, Bedbinliğe ve Nikbinliğe Dair, Tiyatro Tenkidi başlıklı metinler! 
Bunların hemen çoğu 1952 yılında, bir kaç tanesi de 1951 yılında kaleme 
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alınmış.5 Fakat onların arasında biri var ki, elimizin altındaki kitabın adı-
nı taşımasın mı? Yani Düşman Kazanmak Sanatı’nın adını!.. İşte o metin 
aynen şu cümlelerle başlıyor: “Kalemime güvenebilsem derhâl işe girişir 
ve Düşman Kazanmak Sanatı ismini takabileceğim bir kitap yazardım.” Bu 
arzu ve niyet, aynı makalenin sonunda da tekrar ediliyor:

Evet, kalemime güvensem derhal işe girişir ve Düşman Kazanmak Sanatı 
ismini takabileceğim bir kitap yazar, ilk bölümünü de “Dostlarım, yeter 
bana da kendinize de ettikleriniz” başlığına uygun düşecek şekilde 
hazırlardım. (12 Mart 1952)

İlgili yazı okunduğunda onun kitaptaki diğer metinler gibi bir deneme ol-
madığını, doğrudan eleştiri maksadıyla kaleme alınmış bir yazı olduğunu 
kolayca fark ediyorsunuz. Dahası kendini eleştiriye adamış bir yazıcının, 
son derece bıkkın ve bezgin hâletiruhiyesine ulaşıyorsunuz. Tabii ki bu çı-
karımlar onun eleştiriden vazgeçtiği veya vazgeçeceği gibi bir sonuca da gö-
türmüyor bizi. Tam tersine, takip ettiği eleştirel tutum yüzünden yeterince 
anlaşılmadığını, yayın çevrelerini memnun edemediğini, bundan dolayı da 
yorgun düştüğü gibi bir sonuca ulaşıyoruz. 

Orada Denemeci Değil Eleştirmen 

Nitekim bu hâletiruhiyeyi, adını verdiğimiz yazıdan kolayca çıkarmak 
mümkün olabiliyor: 

Dergiler ve kendi deyişleriyle sanatçılarımız? Ben sana hayran, hayır, sen 
de bana hayran: Bu kadarı yeter, cama tırmanmaya gerek yok. Yeni bir 
dergi mi çıkaracaksınız veya kaleminiz işlemeye mi başladı? Yapacağınız 
şeyi biliyorsunuz değil mi? Siz beni öveceksiniz, bende sizi överim. Sonra 
beraberce onu överiz, karşılıklı olarak o da bizi över. Dostluk büyük 
kuvvettir: Filan hikâyeci ile falan şairin nasıl meşhur olduklarını görmüyor 
musun? O halde durun, ben söyleyeyim: Hikâyeci dergiyi övdü, dergi 
hikâyeciyi tanıttı, hikâyeci şairi övdü. Şair de şimdi borcunu ödüyor, bir 
taraftan da “altın zinciri” bir başka halkaya ilmikliyor.

Demek ki 1950 başlarında Türkiye’de sanat ve edebiyat ortamı böyle bir 
manzara arz etmektedir. 1960 sonlarında ve 1970’lerde olduğu gibi, fikri 
ve siyasi ayrışmaların yeteri derecede hissedilmediği o yıllarda, edebiyat 
ve sanat ortamının belirgin bir merkezi de bulunmamaktadır. Sanatı ve 
edebiyatı arkadan arkaya besleyen ciddi düşünce hareketleri bulunmadığı 
takdirde, bu tür ortamlar kendiliğinden oluşabilmektedir. Dolayısıyla 1950 

5 Düşman Kazanmak Sanatı’nda yer verilen eski tarihli yazıların künyelerinde, diğer yazı-
ları gibi bunların da Tercüman gazetesinde yayınlandığı belirtilmektedir. Hâlbuki o eski 
tarihli yazılar Tercüman’da değil, Milliyet gazetesinde çıkmışlardır. Düşman Kazanmak 
Sanatı’nın yeni baskılarında bu yanlışlık düzeltildi mi, bilmiyorum. 
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başlarındaki hava, az çok şimdiki gibi bir ortamı hatırlatmıyor değil. Küçük 
küçük gruplaşmalar, karşılıklı paslaşmalar; daha kötüsü de sanatın ihtiyaç 
duyduğu, ayağı yere basan büyük fikirlerden umumi bir kaçış! Alabildiğine 
anonim şair kimlikleri, belirgin bir hikâye korosuna iştirak arzuları vs. Öyle 
de, bu tür ortamlarda kendini kabul ettirmenin ya da ayakta kalmanın yolu 
nedir? Demek ki böyle bir ihtiyacı, o yıllarda hem dergiler hem de dergile-
re tutunma arayışındaki sanatçılar da duyabilmekte imiş! Nitekim bunun 
sonu, Tarık Buğra’nın dediği gibi, küçük bazı menfaat dayanışmalarına ka-
dar varıp dayanabilmekte imiş!

Bu hususta Tarık Buğra’ya tekrar kulak verelim ki, ne demek istediğim daha 
iyi anlaşılsın: 

Dergi çıkaranların parolası malûm: Öv malını, doldur keseni. (…) Fakat 
mal da meydanda; nesine çatacaksın demeyiniz. Ben onlara gerçek 
dostluğu tattırabilir miyim diye didinip duruyorum. Dergiler ve sanatçılar 
ne pahasına olursa olsun diye el ele vermeye kalkıştılar mı, okuyucuya 
karşı cephe açmışlar demektir, başka bir şey değil. Birini veya bir şeyi onda 
olmayan vasıflarla övdünüz mü, belki bir mizah başarısı elde edersiniz 
ama, o kimsenin veya o şeyin dostu katiyen olamazsınız.

Bütün bunlara bakarak Tarık Buğra, sözünü şöyle tamamlıyor: 

Evet, kalemime güvensem derhal işe girişir ve Düşman Kazanmak Sanatı 
ismini takabileceğim bir kitap yazar, ilk bölümünü de ‘Dostlarım, yeter 
bana da, kendinize de ettikleriniz’ başlığına uygun düşecek şekilde 
hazırladım. (12 Mart 1952)

Dolayısıyla böyle bir hâletiruhiye içinde Tarık Buğra hem kendi eleştiri 
tutumunu ortaya koyacak hem de ilgili sanat çevrelerinin neden böyle bir 
tavır takındıklarını izah edecek yeni bir kitap ihtiyacını duyuyor. İşte o da 
nihayet 1952 şartlarında düşündüğü bir kitap! Fakat şuna bakın ki Tarık 
Buğra o tasavvurunu, bir türlü gerçekleştirme imkânını bulamamış. 

Tarık Buğra’nın Milliyet’te Yazmaya Başlaması

Bulamamış fakat bu mesele de bizi ister istemez, Tarık Buğra’nın düşman 
kazanmayı bir meziyete ve mesleğe dönüştürdüğü yıllara doğru çekiyor da 
çekiyor. O yıllarda neler yazmış, hangi meseleleri öne çıkarmış, bunu baya-
ğı merak etmeye başlıyoruz. Bundan ayrı olarak 1950-1955 yılları, edebiya-
tımızın yarı karanlık bir dönemini teşkil etmektedir. Nitekim ilgili dönemi 
çalışan araştırmacılar, bu yarı karanlık dönemi tanımlarken, ayağı yere bas-
mayan genellemelere başvuruyorlar ki onlara katılmak mümkün gözükme-
mektedir. Garip hareketinin sonu İkinci Yenici şiirin başlaması, yenice çık-
maya başlamış dönem dergileri vs. Bu konuları çalışanlar, çalıştığı mevzuyu 
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öne çıkarayım derken, yanlış bazı genellemelere kalkışıyor, dönemi toplu 
göremiyor, isabetli sonuçlara ulaşmıyorlar.

Bunun sebebi de Garip şiirinden İkinci Yeni şiirine geçiş sırasında yapılan 
süratli sıçramalarda aranmalıdır. Güya İkinci Yeni akımının, Garip şiirine 
tepki olarak doğduğunu kanıtlayabilmek için, iki şiir akımı arasındaki uzun-
ca bir dönemin üzerini örtüyor da örtüyorlar. Meseleye bu açıdan bakanlar, 
bir önceki dönemin hikâyesinden varoluşçu hikâyeye, 1940’ların romanın-
dan egzistansiyalist nitelikler arz eden romanlara nasıl geçildiği hususunda 
hiç de tutarlı şeyler söylemiyorlar. Dolayısıyla edebiyatımızda 1947’den 
1950 ortalarına, İkinci Yeni şiirle bunalımcı hikâyenin kendini kabul ettir-
diği döneme kadar, arada uzunca bir dönemin bulunduğunun farkına va-
ramıyorlar. Hâliyle bu dönemin de kendine mahsus bir şiiri, hikâyesi veya 
romanı bulunabileceğini hatıra bile getirmiyorlar.

Tarık Buğra süresi neredeyse on yılı bulan bu uzun, ara dönemin canlı bir 
şahidi olarak yazıyor yazılarını. Nitekim Tarık Buğra’nın Oğlumuz (1948), 
Yarın Diye Bir Şey Yoktur (1952) ve İki Uyku Arasında (1954) gibi hikâye-
leri bu arada yayınlandığı gibi, o aynı dönem içinde, sayıca en fazla eleştiri 
metni kaleme alınan sanatçıların da başında gelmektedir. Dolayısıyla onun 
bayağı bir yekûn tutan eleştirileri, dönem edebiyatını kavramamız bakımın-
dan büyük bir imkâna dönüşmektedir.

Tarık Buğra’nın 25 Eylül 1951’de Milliyet gazetesinde başlayan yazıları, bu 
açıdan ziyadesiyle önemlidir.6 İki buçuk-üç yıl boyunca, haftada üç kere 
olmak üzere, devam eden yazılar çeşitliliği de beraberinde getirmektedir. 
Hâliyle bu yazılar 1947’de Yunus Nadi Armağanı kazanmış genç bir hikâ-
yecinin sanat tutumunu, eleştiri anlayışını ortaya koyarken, öbür yandan da 
Buğra’nın dönem edebiyatına nasıl baktığını, neleri öne çıkardığını ortaya 
koymaktadır. Öyleyse ilgili yazılar dönem edebiyatının toplu bir fotoğrafı-
nı çıkarabilmek bakımından sayısız malzeme arz edecek demektir. Bundan 
öte aynı yazılar, 1940’lar dönemi edebiyatından 1950 sonrası edebiyata na-
sıl geçildiğini izlemek bakımından da enteresan tespitler barındırmaktadır 
ki, hadisenin bu yanı hepsinden önemli gelmektedir bize. 

Öyle de Tarık Buğra Milliyet’teki eleştirilerini kaleme alırken nasıl bir tu-
tum içindedir? Onun sahibi olduğu birikim nedir? Unutmayalım ki o sı-
ralarda Tarık Buğra, İstanbul Üniversitesi’nde Ahmet Hamdi Tanpınar ve 
Mehmet Kaplan’ın öğrencisi bulunmaktadır. Fakat o, ilgili hocalardan ne 
kadar istifade ederse etsin, edebiyat ve sanat kültürünü bütünüyle onlara 
borçlu değildir. Kendine mahsus özel okumalarla kendini yetiştirmiş, Tıp 

6 Tarık Buğra’nın Milliyet’te çıkmış yazı ve eleştirilerinin tamamı elinde bulunan Asım 
Öz, bunları bana göndermek lütfunda bulundu. Kendisine müteşekkirim.
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ve Hukuk Fakültelerini yarıda bırakmayı göze alabildiği gibi, Mehmet Kap-
lan’la aralarında çıkan bazı görüş ayrılıkları dolayısıyla, Edebiyat Fakülte-
si’ndeki eğitimini terk etmekte de herhangi bir sakınca görmemiştir.

Gene unutmamak gerekir ki Tarık Buğra o sıralarda otuz yaş civarındadır 
ve ödül kazanan Oğlumuz ile birlikte yüksek bir popülariteye sahiptir. İşte 
Demokrat Parti’nin 15 Mayıs 1950’de iktidarı kazanması üzerine ve aynı 
iktidarı desteklemek amacıyla yayın hayatına başlayan Milliyet gazetesi, sa-
nat sayfası için Tarık Buğra’yı köşe yazarı olarak davet ediveriyor. Bu arada 
Tarık Buğra’nın aileden gelen tek parti alerjisi de bilinen bir husustur. Do-
layısıyla o Milliyet’in sanat edebiyat sayfasındaki yazılarında, Tek Parti dö-
neminin alışkanlıklarını terk edememiş, aynı zihniyeti sürdürmeye çalışan 
sınıflara karşı büyük bir öfke ile yazıyor. Bu yüzdendir ki başta Nurullah 
Ataç ve Peyami Safa olmak üzere, ilk sayısı Ekim 1951’de çıkmaya başlayan 
Türk Dil Kurumu’nun dergisi Türk Dili’ne karşı müsamahasız bir tavır için-
de görülüyor. 

Denemeci değil, eleştirmen tavrının daha bir ağır bastığı yazılarına başlar-
ken, o kendi kendine sormuş: “Bu yazılara başlarken tavrım ne olacaktır?” 
Daha ilk başlarda, kendi sorusuna şu cevabı veriyor: “Çok düşündüm, fakat 
sonunda müsamahakâr davranacak kadar mağrur, yardım edecek kadar da 
kuvvetli olmadığını gördüm.” (Tavır başlıklı yazı, Milliyet 27 Eylül 1952).

Aynı yazısında anlattığına göre arkadan arkaya bazı çevreler ona bakın neler 
söylüyorlarmış: 

Herkese çatıyorsun. Bütün kapılar kapanacak. Bu memlekette bir şey 
olmak için, hatta geçinmek için gruplardan birine girmek şarttır. Daha 
yolun başındasın, bu şansı iyi kullan (Milliyet’te yazıyor olma şansını) 
İnsanları ne kadar okşarsan o kadar kendine bağlarsın. Sonra sen aynı 
zamanda hikâye, roman yazıyorsun. Bunun için iyi geçinmeye herkesten 
çok ihtiyacın var.

Alıntıda geçen, “İnsanları ne kadar okşarsan, o kadar kendine bağlarsın” 
cümlesinin, doğrudan Nurullah Ataç’a yönelik olarak kullanıldığını hatır-
lamak gerekir. Çünkü Tarık Buğra sık sık yaptığı Ataç eleştirilerinde, aynı 
vurguyu tekrar edip durmaktadır.

İşte Tarık Buğra’nın Düşman Kazanmak Sanatını, kademe kademe nasıl 
edindiğini ortaya koyuyor bu yazıları. Gene hatırlatalım ki o gözünü budak-
tan sakınmayan bu tavrı daha baştan tercih etmiş, altı ay önce de Düşman 
Kazanmak Sanatı (12 Mart 1952) başlıklı o ağır yazısını kaleme almıştı. 
Dolayısıyla Tarık Buğra’nın o tür yazı ve eleştirilerinin sayısı çok fazladır 
diyebiliriz. Sanatçının biraz da nobranlığa varan yanını daha bir netleştir-
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mek için, yirmi iki yıl aradan sonra kaleme aldığı ve Tercüman’da yayınladığı 
diğer bir hatırasına bakmak faydalı olacaktır:

Rahmetli Ali Naci Karacan (Milliyet’in patronu) bir gün bana: ‘Piyes 
yazıyorsun bütün tiyatrocuları, kitap yazıyorsun bütün kitapçıları kendine 
düşman eder, münekkitleri kızdırırsın. Bütün kapıları kapatıyorsun.’ 
demişti. Cevabım şu oldu: “ Ben kapı aramıyorum.. Bir işim var, işimi 
dürüstçe yapmaya çalışıyorum.” Bu cevabımdan sonra rahmetli beni daha 
çok sevmiş, oğluna: ‘Ercüment (Karacan) ha sen, ha Tarık!..’ demişti.” 
(Patronlar başlıklı yazı, Tercüman, 10 Haziran 1974).

Bu hususla ilgili söylediklerimizi derleyip toparlayacak olursak şöyle bir 
sonuca ulaşmak mümkündür. Tarık Buğra’nın Düşman Kazanmak Sanatı 
ile kastettiği asıl yazıları, 1950’ler dönemine denk düşen eleştiri metin-
leri olmaktadır. Dolayısıyla o dönem yayınladığı metinleri bir araya ge-
tirilecek olursa asıl onlara Düşman Kazanmak Sanatı adı verilebilir diye 
düşünüyoruz.7 

1950-1955 Arasında Dergiler ve Yepyeni Bir Dönem

Konunun biraz daha içine girilirse ilgili yazılardan hem dönem edebiyatı-
nın portresini çıkarmak hem de Tarık Buğra’nın dönem edebiyatını kav-
rayış biçimini tespit etmek mümkündür demiştik. Tabii ki biz de burada 
söyleyeceklerimizi, Tarık Buğra’nın yazılarına dayandırarak söylemek du-
rumundayız. Onun yazılarından çıkarabildiğimize göre, 1950’lerin ilk yarı-
sında edebiyat ve düşünce hayatı bayağı hareketlidir. Bu canlılığı, çıkan der-
gi ve gazetelerin çokluğundan ve çeşitliliğinden anlıyoruz. Tek Parti iktidarı 
tarihe karışırken işte kimi dergiler kapanıyor, Demokrat Parti’nin iktidara 
gelmesi ile de kapanan dergilerden daha fazlası çıkmaya başlıyor. Bunu doğ-
rudan doğruya, fikir ve siyaset hayatındaki genişleme ile izah etmek lazım 
gelir. Mesela Behçet Kemal’in Şadırvan’ı, Orhan Veli’nin Yaprak’ı, Orhan 
Burian’ın da içinde bulunduğu Yücel kapanan dergiler arasındadır. Bunlara 
bir de Halkevlerinin gedikli dergisi Ülkü’nün de eklenmesi icap etmez mi? 

Buna karşılık Munis Faik’le Mehmet Çınarlı’nın çıkardığı Hisar (16 Mart 
1950), Hüsamettin Bozok’un Yeditepe (1 Nisan 1950), Yücel’in yerine Ufuk-
lar veya Yeni Ufuklar (Şubat 1952), Türk Dili (Ekim 1951), Naim Tirali’nin 
Yenilik (15 Aralık 1952), Osman Nebioğlu’nun Yirminci Asır (16 Ağustos 
1952), Teoman Civelek’in Mavi (25 Nisan 1953), Turgut Atasoy’un Re-
simli İstanbul Haftası (25 Nisan 1953) ile İstanbul Sanat ve Edebiyat (Kasım 
1953) Abidin Mümtaz Kısakürek’in Türk Sanatı (Ocak 1952), Peyami Sa-

7 Tarık Buğra’nın Milliyet’te çıkmış 800 civarında yazısı bulunmaktadır. Bunların topluca 
yayınlanması, dipnotlarla desteklenmesi şarttır. 1950’ler dönemi edebiyatımızın bu ya-
zılar vasıtası ile yeni baştan değerlendirilmesi mümkün olabilecektir. 
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fa’nın Türk Düşüncesi (Aralık 1953) Abdülhak Şinasi Hisar’ın yönetiminde 
Türk Yurdu (Temmuz 1954), Gurbet (Mayıs 1954), Sezai Karakoç’un Şiir 
Sanatı (15 Ocak 1955), müzmin CHP’li Cemil Sait Barlas’ın Pazar Postası 
dergileri peyderpey çıkmaya başlarlar. Tabii bu listeye Necip Fazıl’ın Büyük 
Doğu’su, Yaşar Nabi’nin Varlık’ı, Sabih Şendil’in 1947’den beri çıkmaya de-
vam eden Seçilmiş Hikâyeler’inin yanı sıra çok sayıda millî ve İslami dergileri 
de ilave etmek gerekebilir.

İşte bu dergi ve yayın çeşitliliği ile, Tarık Buğra’nın yazıları vasıtasıyla bir 
kere daha karşılaşma imkânı buluyoruz. Onun geriye dönük atıf ve hatırla-
maları ile bu zenginlik daha bir çoğalıyor. Yazdığı yazılarda, dönem dergile-
ri üzerinde geniş geniş duruyor. Bunları yayın tanıtımları veya özetlemeler 
biçiminde değil, fikir ve sanat tutumları olarak değerlendiriyor. Bu yazılar 
vasıtasıyla da döneme mahsus yeni sanatın (hikâye, şiir, roman ve tiyatro) 
doğuş seyrini adım adım izleme imkânı buluyoruz.8

Tarık Buğra “Yeditepe Dert Yanıyor” başlıklı bir yazısında (10 Mart 1952), 
kendisinin de içinde bulunduğu yeni dönemin ruhunu tahlil ederken şöy-
le bir cümle kuruyor: “Bu nesil konuşmak, ben de varım demek istiyor”. 
O zaman biz de ister istemez soruyoruz: Kimlerden oluşmaktadır bu yeni 
nesil? Bu hususla ilgili eski yazılarından veya sonradan kaleme aldığı ha-
tıralarından bir takım çıkarımlar yapabiliyoruz. Nitekim Düşman Kazan-
mak Sanatı’nda yer alan “Ahırda Yatmak” başlıklı hatırasında aynen şunları 
kaydediyor:

Bir vakitler biz de genç edebiyatçılar idik. Biz dediğim kimler? Diyebile-
cekler çıkar diye, aklıma ilk gelen birkaç ismi sayıvereyim: Sait Faik, Orhan 
Kemal, Tahir Alangu, Naim Tirali (Yenilik dergisinin sahibi), Behçet Neca-
tigil, Yaşar Kemal ve daha başkaları. Mesela Nermi Uygur (denemeci ve fel-
sefeci), mesela Hüsamettin Bozok (Yeditepe’nin sahibi). Hemen her hafta 
belli bir günde, bir yerde buluşur, saatlerce konuşur, tartışırdık. (Tercüman, 
29 Eylül 1974).

Sadece bunlar değil, Tarık Buğra’nın ilişki içinde bulunduğu çevre. Milli-
yet’teki eleştirilerinden anladığımıza göre bu çevre genişledikçe genişle-
mektedir. Oğlumuz adlı hikâyelerini basan Yeni Türkiye dergisinin sahibi 

8 Aslı Uçar 1950’ler Türkiyesi’nde Edebiyat Dergileri adlı çalışmasında da aynı konu ele 
alınmaktadır. (Vakıfbank Kültür Yayınları, Ankara, 2018). Fakat orada 1960’lardan 
sonra ortaya konan kategorik, çatışmacı tutumun esas alındığı görülmektedir. Muha-
fazakâr milliyetçi yönü ile Hisar dergisi bir yanda, güya yenilikçi tutumları ile Varlık, 
Mavi, Yeditepe ve Pazar Postası öbür yanda. Mesela İstanbul gibi, Yenilik ve Seçilmiş 
Hikâyeler, Türk Düşüncesi gibi dergiler ele alınmıyor nedense. Asıl önemlisi de, ilgili 
döneme iyi nüfuz edilemediği için, 1960’lardan sonra oluşmuş bir algılamaya daha baş-
tan teslim olunmaktan kaçınılamıyor.
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Turgut Evren; Oğlumuz’un kapağını yapan Zahir Güvemli, iç desenlerini 
çizen U. Mumcu, Seçilmiş Hikayeler’in kurucusu Salim Şengil, hemen bütün 
Cumhuriyet, Milliyet ve Yusuf Ziya’nın Çınaraltı çevreleri, Salah Birsel, Rauf 
Mutluay, şair olarak Fazıl Hüsnü ve Necati Cumalı, şiirini çok sevdiği asker 
arkadaşı Behçet Necatigil, hikâyelerini beğenen ve hakkında yazılar yazan 
Muhtar Körükçü, filolojiden Adnan Berk, Özdemir Asaf, ressam Sait Ma-
den, sonradan Turgut Atasoy vasıtasıyla barışacakları Peyami Safa ve Meh-
met Kaplan, Kaplan’ın yönetiminde çıkan ve sahipliğini Turgut Atasoy’un 
yaptığı İstanbul Sanat ve Kültür, Varlık’ta yazanların hemen çoğu ve daha 
niceleri!.

Sonra bunlara bir de hikâyesini çok beğendiği hocası Tanpınar Buğra’nın 
fikir üstadı sosyal psikolog Mümtaz Turhan, genç şairlerden Asaf Halet Çe-
lebi, Selahattin Batu, Ziya Osman, Ahmet Muhip Dıranas, Hisar ve Türk 
Sanatı çevreleri de eklenmelidir. Fakat asıl ihmal edilmemesi gereken bir 
başka çevresi daha var Tarık Buğra’nın. O da oldukça geniş, tarihî Küllük 
muhiti. Hatıralarında o çevreyi de geniş geniş anlatmaktadır. 

Tarık Buğra’nın Milliyet’teki yazılarından ve hatıralarından tespit ettiğimiz 
yukarıdaki listeyi, sanatçının nasıl geniş bir çevre ile temas hâlinde bu-
lunduğunu göstermek için vermiyoruz. Tam tersine, birbirine tezat teşkil 
eder gibi gözüken çevrelerin neresinde durduğunu belirginleştirmek bütün 
maksadımız. Mesela Tarık Buğra’nın kendi verdiği isim listesini düşünün! 
Şimdi biz dâhil, o çevrelerin çoğunu sosyalist olarak tanımlamıyor muyuz? 
İşte burada büyük bir yanılgı söz konusu. Nitekim o grup kendi aralarında 
ortak, yeni bir dergi çıkarmak için bir araya geliyor. Yani şimdiki gibi birbi-
rini itmiyor, çekiyorlar. Öyleyse nedir bu ortak dayanışmanın altında yatan?

Dönemin Bir Başka Yüzü

Bu hususla ilgili o kadar çok şey var ki söylenecek, tahmin edemezsiniz. O 
grubun arasındaki ortak payda, her şeyden evvel Tek Parti zihniyetine karşı 
olmak! Demokrat Parti’yi desteklemek ve geniş bir demokrasi cephesine 
mensup olmak! 1950 seçimlerinde sol olarak bildiğimiz çevrelerin, De-
mokrat Parti’ye oy verdiği nasıl olur da unutulur? Dahası o çevre ve gruplar, 
o yıllarda kendilerini sol veya sosyalist olarak tanımlamıyorlardı. Kuşku-
suz öylesi sınıflar da yok değildi Türkiye’de. Ama sözünü ettiğimiz yıllarda 
Türkiye’de kuvvetli bir antikomünizm rüzgârı esiyordu. İsterseniz burada 
Mahmut Makal’ın Bizim Köy’ünü hatırlamaya çalışın. İlgili eser o yıllarda 
Demokrat Parti’nin, Cumhuriyet Halk Partisi’ne karşı kullandığı en büyük 
kozlardan biri değil miydi? Dolayısıyla köye mensup yazarlar, Demokrat 
çevrelerin yadırgadığı değil, onayladığı bir edebiyat üretmiş oluyorlardı. 
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Fakat bazı mihraklar tarafından bu gelişmelere yeni bir içerik de yüklenme-
ye çalışılıyordu. Türkiye’nin NATO’ya girişinin (19 Eylül 1952) önünde 
ve arkasında, Sovyet yanlısı Marksist gruplar tutuklandığı gibi (2 Kasım 
1951), Malatya Suikasti vasıtasıyla da Necip Fazıl ve Osman Yüksel Ser-
dengeçti gibi sembol bazı isimler hapse atılıyor, Büyük Doğu ve Serdengeçti 
dergilerinin kapatılması yoluna gidiliyordu. Dolayısıyla vâki baskılar Türk 
aydınları için, liberal Batıcılığı emin bir sığınağa dönüştürüyordu. Yani dine 
karşı biraz daha mesafeli, Marksizme karşı da aşırı ihtiyatlı bir hava hâkimdi 
o günlerin Türkiye’sinde.

Nitekim yılların dergileri karıştırılırken sol veya sağ, ya da liberal yayın or-
ganlarının çoğunda Amerikan Haberler Merkezi, Hür Avrupa Radyosu gibi 
kuruluşların bol bol reklamları ile karşılaşılır. Bu tür reklamlar vasıtasıyla 
ilgili yayınlar hem sübvanse edilmeye hem de yönlendirilmeye çalışılırdı. 
Bu arada Komünizmle Mücadele Dernekleri’nin ve dergisinin aynı yıllar-
da çok aktif olduğu da bilinmelidir. Yukarıda sözünü ettiğimiz reklamların 
daha ziyade sol ve liberal yayın organlarında göze çarptığını da hatırlatmış 
olalım. Mesela buna karşılık ne Peyami Safa’nın Türk Düşüncesi’nde ne 
de Turgut Atasoy’un İstanbul Sanat ve Kültür’ünde bu tür ilanlara tesadüf 
edilmemektedir.

İlgili gelişmelere diğer örnek de Erich Maria Remarck’ın ve eserlerinin 
Türkiye kamuoyuna bol bol pompalanmasıdır. Bunun da savaş sonrasına 
ait yeni bir proje olması dikkat çekicidir. Sözünü ettiğimiz havayı yansıt-
ması bakımından, Tarık Buğra’nın H.A.R (Hür Avrupa Radyosu) yazısının 
okunması faydalıdır. Hür Avrupa Radyosu adlı kuruluş da bildiğimiz Ame-
rika’nın Sesi radyosundan başkası değildir. O yazıda ilgili kuruluşun düzen-
lediği konferanslardan söz edilmektedir (9 Aralık 1952). Tarık Buğra, Hür 
Avrupa Radyosu ile ilgili haber, yorum ve ilanlarla bundan böyle sık sık 
karşılaşılacağı bilgisini verirken, E. M. Remarck’in İnsanları Seveceksin, Üç 
Arkadaş, Zafer Abidesi gibi eserleri için neredeyse destanlar düzmektedir. 
Savaş sonrası Amerikan projelerinden biri olan bu eserlerin, hâlâ daha sol 
kesimler arasında revaçta olduğu bilinen bir husustur.

Daha da önemlisi, bu yıllarda çıkan gazetelerin hemen tamamı Sovyet kar-
şıtı, Amerikan yanlısı ve mevcut iktidarın elsiz ayaksız destekçisi konumun-
dadırlar. Yeni çıkmaya başlayan Milliyet ve Yeni İstanbul gazeteleri de buna 
dâhil. Unutmamalı ki dönemin aydınları böyle bir havza içinde yaşıyorlar-
dı. Bu hava kuşkusuz sürüp gitmedi Türkiye’de. 1950’lerin ikinci yarısından 
itibaren Menderes iktidarı kendini bulmaya başlarken, onu devirmek için 
dış ve iç mihraklar süratle harekete geçti. Dolayısıyla ortak cephe içinde 
gördüğümüz aydınlar ve sanatçılarda da yavaş yavaş birbirinden ayrışmaya 
başladılar. Fakat bu ayrışma 1960’lardaki gibi bir kopuşa asla dönüşmedi.
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Dergilerin ve Sanatçıların Dünyası

Sözünü ettiğimiz dönemin havasını vermesi bakımından şimdi sol bildiği-
miz, fakat Tarık Buğra’nın yakın arkadaşlarından biri olan Yeditepe sahibi 
Hüsamettin Bozok’un durduğu yer ne kadar dikkat çekicidir? O yıllarda 
aydınların temsil ettiği sağduyulu yaklaşımı, şu satırlardan rahatlıkla takip 
mümkündür.

Gazetemizin (Yeditepe) sayfaları milli benliğimizi, özümüzü 
kaybetmemek şartıyla, her türlü yenilik hareketlerine açık oldu. Geniş 
bir hürriyet havası içinde, her türlü görüş ayrılıklarına saygı gösterdik. 
Bazen aynı sayfa üzerinde iki komşu sütun arasında çetin tartışmalar oldu. 
Gazete bugün de, kendi yayın faaliyetini acı şekilde tenkit eden okuyucu 
görüşlerine yer vermektedir. (Dergilerimiz Günü, Nisan 1954, No: 58, s.1)

1950’lerin havasını yansıtan, daha böyle sayısız örnek gösterilebilir. Bilindi-
ği gibi dönemin en önemli göstergelerinden ikisi, İstanbul’un 500’ncü Fe-
tih Yıl Dönümü kutlamaları ve Tek Parti yıllarında yasak kapsamına alınmış 
Mevlevi törenlerinin yeniden yapılabilir hâle gelmesidir. Bu sebeple 1953 
yılı civarında edebiyatımızda tarihî roman yazımında büyük bir patlama ya-
şanmış, aynı sıralarda İstanbul ve fetih merkezli şiirler yazmak da neredeyse 
edebî bir modaya dönüşmüştü. İşte o ortamda İstanbul ve fetih temasını 
işleyen sayısız şiirler kaleme alınmış, kitaplar ve antolojiler düzenlenmişti. 
Turgut Atasoy’un İstanbul Sanat ve Kültür’ü bu atmosferin tesiri ile çıktığı 
gibi, Yaşar Nabi’nin Varlık’ı da fethe ve İstanbul’a ziyadesiyle önem veren 
dergilerimiz arasındadır.

Bu dönem zarfında Mevlâna ve Mevlevilik de çok işlenen konuların ara-
sında yer alır. Hemen her dergide bu mevzular üzerine sayısız yazı yayım-
landığı görülür. Arif Nihat Asya’nın Kubbe-i Hadra’sı (1956) bu yıllarda 
yayınlandığı gibi, eski Marksistlerden A. Kadir’in Bugünün Diliyle Mevlâ-
na’sı (1955) da gene aynı yıllarda çıkar. Nerede basılmıştır bu eser, denir-
se şaşırmamanız gerekecektir. Oldukça başarılı olan bu tercüme, dönemin 
sağcı ve milliyetçi dergisi olarak tanınan, son derece kaliteli İstanbul Sanat 
ve Kültür’ün kitapları arasında çıkar. 

Görüldüğü gibi 1950 dönemi sanatçıları ve sanat çevreleri birbirinden 
fazlaca kopuk yaşamıyor, 1960’lardan sonra sırtlarına geçirdiğimiz bir get-
tolaşma sıfatına asla rıza göstermiyorlardı. Bunun tipik örneklerinden biri 
de Sait Faik’tir. Nitekim Varlık’ın yanı sıra o, İstanbul Sanat ve Kültür’de de 
yazar, sağcı-milliyetçi bildiğimiz çevrelerle de haşır neşir yaşardı. Kaldı ki 
onun Simenon’dan yaptığı Yaşamak Hırsı ile diğer bir eserinin, Mehmet 
Kaplan yönetiminde yayınlanmaya devam eden İstanbul Sanat ve Kültür’de 
çıktığını şimdi kimler hatırlar bilmiyoruz. Bilmemek, tabii ki o dönemin 
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realitesini ortadan kaldırmaz. Bu açıdan aynı dergide Sait Faik’in sayısız 
hikâyesinin yayınlandığını ayrıca kaydetmemiz gerekecektir. 

İsterseniz burada bir de Tanpınar’dan söz açalım. Onun ilk şiir kitabının 
nerede yayınlandığını hatırlar mısınız? Tanpınar’ın şiirlerini bir araya geti-
rerek kitaba dönüştürme fikri, bizi ister istemez Hüsamettin Bozok’a götü-
rüyor. Onun Yeditepe dergisi, Tarık Buğra’nın hakkında yazılar yazdığı yayın 
organlarının başında gelmektedir. Bir başka örnek daha: Yeditepe’nin dergi 
olarak yayınladığı kitapların ilan ve tanıtımları en çok nerede yapılırdı bi-
liyor musunuz? Doğrudan doğruya Mehmet Kaplan ve Turgut Atasoy’un 
ortak yönettiği İstanbul Sanat ve Kültür’de.

Kaldı ki bu yakınlığa ve ortak dayanışmaya, Naim Tirali’nin Yenilik dergisi 
ve Yenilik Yayınevi ile, Turgut Atasoy’un dergi ve yayınevi arasında daha 
ziyade şahit olmaktayız. Nitekim Yenilik Yayınevi’nin eserleri Turgut Ata-
soy’un matbaasında basıldığı gibi, reklamları da İstanbul Sanat ve Kültür’de 
çıkmakta idi. Dahası başlangıçlarda Yenilik dergisi ve yayınevinin haberleş-
me adresi de, gene Turgut Atasoy’un matbaasından başka bir yer değildi.9 

Dönemin ruhunu yansıtması bakımından, Tarık Buğra’nın sık sık kullandığı 
bir ifadesi var ki o da dikkat çekicidir. 1950’lerin önemli eleştirmenlerinden 
biri kabul etmemiz gereken Tarık Buğra, ilgili yılları edebiyatımızın “altın 
çağı” olarak vasıflandırmaktadır. Edebiyat alanında sert politik kamplaş-
maların yaşanmadığı, sanatın ziyadesiyle önemsendiği bir “altın çağ”! Tarık 
Buğra’nın böyle bir kavramlaştırmaya, 1960 ve 1970’lerin kutuplaşmış Tür-
kiye’sine bakarak ulaştığı unutulamaz.

Sonuç

Dolayısıyla 1950’lerin izahı yapılırken, düşünce ve sanat tutumları tespit 
edilmeye çalışılırken, 1960 sonrasının ideolojik, sekter tutumları ile ha-
reket edilmemelidir. Çünkü bu yıllarda Türk sanatçıları, devamlı yeni bir 
sanatın peşinde görünüyorlar. Savaş sonrasına ait yeni felsefelerle, sanat 
anlayışları ile karşılaşıyor ve bunlardan etkileniyorlardı. Gerçeküstücülük, 
varoluşçuluk, yeni resim ve müzik akımları, insanı anlatma ve yazma biçi-
minde yeni yeni denemeler ortaya koymak istiyorlardı. Bu havaya bakarak 
hemen onların solculuğuna hükmetmemek icap eder.

Bu bakımdan 1950’ler dönemi edebiyatımızın daha sağlam ve gerçekçi bir 
zeminde ele alınması icap etmektedir. Bu dönem, 1960’ların sekter Mark-

9 İstanbul Sanat ve Kültür üzerine, Fatih Akbay tarafından 2019 yılında TOBB Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yapılmış bir yüksek lisans 
tezi bulunmaktadır. 
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sist yaklaşımlarından arındırılarak yeni baştan ele alınmalıdır. Özellikle de 
Asım Bezirci gibilerin toplumculuk zorlamaları ile İkinci Yenici şiiri temel-
lendirme biçimleri yeni baştan gözden geçirilmelidir. Bu noktada da şim-
diye kadar derlenip toparlanmamış, her hangi bir kitaba dönüştürülmemiş 
Tarık Buğra’nın yazıları büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü o yazılar, 
ilgili dönemi daha farklı okuma ve yorumlama imkânı sunuyor bize. 

Eğer bu tebliğ ileride, Tarık Buğra’nın dönem şiirini, hikâyesini ve romanını 
nasıl okuduğu ve nasıl değerlendirdiği etrafında devam ettirilebilirse mev-
cut bulanıklığın biraz olsun giderilebileceği düşüncesindeyiz.





İKİ BÜYÜK YALNIZ:  
SAİT FAİK VE TARIK BUĞRA

NECATİ MERT

Edebiyatımızdan, benzerlikleri kadar benzemezlikleri de çok olan iki isim: 
Romanı olsa da hikâyeci bilinen Sait Faik; profesyonel yazarlığa, Oğlumuz 
hikâyesiyle adım atan, ödül ve iş teklifleri alan, nedense üç hikâye kitabına 
karşın bugün daha çok romanlarıyla konuşulan Tarık Buğra.1

Sait Faik 1906 Adapazarı doğumlu. Tarık Buğra doğduğunda Sait Faik on 
iki yaşındadır, çok şey görmüştür bu on iki yılda, gördükleri de aile içi ha-
yatla ilgilidir.

Fransızca ve beden eğitimi derslerine de yer veren Rehber-i Terakki adlı 
özel okulda ilköğrenime başlar Sait; yıl 1913. Ne ki çok geçmeden anne-
siyle babası şiddetli geçimsizlik nedeniyle üç buçuk yıl ayrı yaşarlar; Sait, 
babasıyla kalır, annesini haftada bir görür bu süreçte.

Daha birinci sınıfta iken Birinci Dünya Savaşı patlar. Ermeni ve Rum teh-
cirinde dokuz yaşındadır. Annesiyle babası da yenice ayrılmışlardır. Sıkın-
tılı günler. Adapazarı işgale uğradığında Sait on beş yaşında. İşgal haberleri 
alınır alınmaz Sait, annesi ve halası şehri terk edip Sakarya Nehri’nin do-
ğusundaki Hendek’e göç eder, Yunanlıların çekilmeleriyle dönerler. Daha 
sonra da aile İstanbul’a taşınır.

O civcivli yıllarda Hendek göçü gibi daha nice olay yaşanmıştır kim bilir. 
Sait Faik ancak birkaç hikâyesinde yer verir onlara: “Beyaz Altın”, “Mah-
pus”, “İlk Okuyucu Mektubu”. Gerçekten az. Bu hikâyelerinde dönemle il-
gili notlar gayet çarpıcıdır oysa. Sait Faik, neden az tuttu bunları? 

1 Bu metin özellikle şu üç kitap temel alınarak hazırlandı: Mehmet Tekin, Tarık Buğra, 
Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 686. Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, 
Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2004, s. 247. Necati Mert, Sait Faik, Cümle Yayınları, 
Ankara, 2018, s. 264. Mehmet Tekin’e şükranla doluyum.
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Tarık Buğra, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Akşehir’de dünyaya gelir: 
2 Eylül 1918. Yetmiş beş yıllık hayatı inanılmaz olaylar kronolojisidir. Sait 
Faik’in on beş yaşında gördüklerini üç yaşında görür: 1921 yılı. Akşehir. 
“Nerden... nerelerden gelip nereye gittiklerini düşünemediğim askerler, as-
kerler, askerler… Onlara su verişlerimiz… Onların, evimizin karşısındaki 
arsada kazan kaynatıp çamaşır yıkayışları… Arka pencerelerden gördüğü-
müz ilkokulun, bahçesine kadar yaralı sedyeleriyle dolup taşan bir hasta-
hane oluşu… Babamın bir gelip bir gidişleri… Ve sesler!” Ve duydukları: 
cephe... şehit... esir... top... mitralyöz... mavzer... süngü... Küçük Ağa, o gün-
lerin romanıdır.

Cumhuriyet’te beş yaşındadır, dolayısıyla Tek Parti döneminden Özal 
hükûmetleri dönemine ve Kemalizmden postmodernizme vb. olay ve yö-
nelişlerle iç içe yaşar Buğra.

Sait Faik, Menderes iktidarının dördüncü yılında, 11 Mayıs 1954’te çekilir 
bu dünyadan. 48 yaşındadır. Tarık Buğra 40 yıl daha yaşar. Bunca sosyal, 
siyasal olayı sadece edebiyat adamı olarak değil gazete yazarı olarak da izle-
yen Tarık Buğra... Gün gelir... Nasıldı Yahya Kemal’in o rubaisinin son dize-
si: “Bir tel kopar âhenk ebediyen kesilir.” 26 Şubat 1994’te de öyle olur: “Bir 
tel kopar âhenk ebediyen kesilir”

Tarık Buğra’nın babası Mehmet Nâzım Bey, Erzurumlu. Darülfünundan 
mezun bir hukukçu. Önce ağır ceza reisi, sonradan avukat. Herkesi kucak-
layan kişiliğiyle tanınmış, sevilmiş, belli bir gelir düzeyine sahip bir zat. Ay-
dın. Dostlarına karşı vefalı, fedakâr ve cömert. Buğra’ların evi de böyledir, 
Akşehir’de saygıyla gösterilir. 

Anne Nâzike Hanım, dul bir anne ile ihtiyar bir dededen başka kimsesi ol-
mayan bir kızdır. Çaresizlik içindedir. İki küçük kızıyla otuz sekiz yaşında 
dul kalmış; Mehmet Nâzım Bey’in evlilik teklifini kabul edip evlen(diril)
diğinde henüz on beş yaşındadır, bir yıl sonra da çiftin ilk çocukları Tarık 
doğar. 

Nâzike Hanım, Akşehirli. Okuması yazması yok. Ümmi. Fakat olgun. Meh-
met Nâzım Bey’in iki kızını üvey bilmemiş örneğin. Tarık da on yaşında 
öğrenmiş ablalarının üvey olduğunu. Çok şaşırmış. Kardeşleri de bilmemiş 
üveyliği. Nâzike Hanım evde nasıl ise ahretlikleri ile buluştuğu Hıdırlık te-
pesinde de aynı Nâzike Hanım’dır. Sayılır. Sevilir. İlahiler okunur birlikte. 
Tarık Buğra; Yunus, Yazıcıoğlu ve Mevlâna sevgisini, apaçıktır ki sesleri te-
penin yamacından yayılan bu kadınlar topluluğundan alır ilkin. Kitabi kül-
türle de erken tanışır; şöyle ki ablaları da bu sevgi ortamında Tarık’ı üvey 
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bilmemiş, önce sesli okuyarak, sonra da yazı söktürerek onun “kitaplı, yazı-
lı, resimli dünyaya adım at(masını)” sağlamışlardır. 

Abasızların evinde olmayan bir ortam bu. İlginçtir, sekiz nüfuslu bu evde 
sağlanan ortam, Saitlerin tek çocuklu evlerinde sağlanamamış. Ailenin söz-
lü veya yazılı kültürüne ilişkin hiçbir işaret yok bugün elimizde. Kalmamış 
mı, hiç mi olmamış? Gerçi yörede “Gâvur Mektebi” diye bilinen bir özel 
okula gönderilmiş Sait, liseden sonra da Fransa’ya. Ama bunların Sait için, 
onun eğitimi için yapıldığını sanmıyorum. Mehmet Faik Bey, çocuklarının 
erkek olmasına çok sevinir, onu ticarete alıştırmak, yolun sonuna doğru da 
işlerini oğluna devretmek hayalini kurar doğumunda. Geniş toprakları olan 
bir ailenin kızı, galiba bu zenginliğin kışkırttığı gururla da otoriter Makbule 
Hanım, kendisi için de şunları söyler: “Ben ise Sait’imi yakışıklı bir harici-
yeci olarak görmek istiyordum.”

Sait’in büyük dedesi celep, küçüğü kahveci. Babası Mehmet Faik Bey, dev-
let memurluğu da yapmış, bir ara Adapazarı belediye başkanlığında bulun-
muş, Kuvayımilliyecileri desteklemiş bir zat. Ayrıca girişken. Kurtuluştan 
sonra zahire, ceviz kütüğü ve kereste alıp satmaya, ceviz kütüğünün ihra-
catını yapmaya başlar. Ailenin gözünde ise “kendi âleminde, hoş meşrep, 
oğluna da ilgisiz” bir babadır.

Sait Faik, “to have” fiiline karşı “to be” fiilini öne çıkarır: Ne tüccar olur ne 
de hariciyeci. Tuttuğu işten de annesinin şikâyeti vardır, oğlunun başına ne 
geldiyse edebiyat belasından geldiğini düşünmektedir; hele hele “Çelme” 
adlı hikâyesinden dolayı sıkıyönetim mahkemesinde yargılanırken şikâyeti 
öyle artar ki Sait, hikâye yazmayı bir süre bırakır. Tarık hiç çekelenmemiş. 
Şaşırtılmamış. Kendi içinde olduğu gibi şehirle de uyumlu bir evde dünya-
ya gelmiş, kendiliğinden o dünyanın insanı olmuş, “to be” insanı. 

Cumhuriyet, çağdaş ve laik bir toplum/ulus yaratma projesidir. Ancak 
özündeki yenilik ve modernlik düşüncesi aslında Osmanlı’da da var; hatta 
Latin harfleri meselesi de çok tartışılmış. Cumhuriyet bunu “miras” olarak 
almış gibi görünür yolun başında; ancak “radikal bir şekilde hayata geçi-
ril(mek)” istendiğinde bir redd-i mirasla karşılaşıldığı ortaya çıkar. Şöyle ki 
“dinî cemaat”ten “Türk milleti”ne geçmek için, dil planlaması da dâhil her 
şey, belki de en fazla dil politika edilir. Tarık’ın ilkokul yılları Cumhuriyet’in 
de kuruluş yıllarıdır; olup biteni hayretle izler Tarık.

Annesinin gözünde “garip ruhlu bir çocuktu(r)” Sait. Okumaktan hoşlan-
madığını daha ilkokula başladığı gün belli eder. Yaramazdır. Vara yoğa kavga 
çıkarır. Hariciyeci de olmaz –hep garip huyluluğundan. Böyle düşünür an-



148    TARIK BUĞRA KİTABI

nesi. Oysa çocuktaki garip huyluluk neden değil sonuçtur, nedenin kendi 
geçimsizlikleri olabileceği ise Makbule Hanım’ın aklına hiç gelmez.

Biri unvan/asalet, diğeri mülk/para düşkünü iki uyumsuz arasında kalmak, 
Sait Faik’in sadece çocukluğunu değil bütün hayatını etkiler: Şundan ki an-
neden ayrı kalış küçük Sait’i, olağanın üstünde anneye yaklaştırır, hatta ba-
ğımlı kılar. Sonunda, “kendi iç-tepkilerinden kuvvet alarak haşin, kavgacı, 
isyankâr” bir Sait çıkar ortaya, ölene kadar da sürer.

Okullar açılır Cumhuriyet’le. Sadece okul çağındakiler değil, Arap alfabe-
siyle okuyan yetişkinler bile hiç okuması yazması olmayanlarla birlikte Mil-
let Mektepleri’nde eğitime alınır. Osmanlı’nın değer yargılarıyla, felsefe-
siyle yetişenlerin Cumhuriyet’e ikna edilmeleri kolay olmaz, Ankara onları 
“muhalif ” görür, geleceğe taşımaz. Oysa Mehmet Nâzım Bey gibi Osman-
lı’dan nasiplenmiş olanlar ülke genelinde az değildir, hatta Birinci Meclis’te 
“İkinci Grup” adıyla yer bulmuş, 1930 yılında Gazi’nin önerisiyle kurulan 
Serbest Cumhuriyet Fırkası içinde yer de almışlardır, yine de zor kullanıla-
rak tasfiyeye uğratılırlar –Yağmuru Beklerken işte o günlerin romanı.

Yapılacak bir şey yoktur. Tarık Buğra’nın ifadesiyle “tipik bir Osmanlı ay-
dını” olan baba Mehmet Nâzım Bey, radikal Ankara karşısında çaresizdir, 
çoluk çocuğunun geçimini de karşılamak zorundadır, susar. Hatta kanunu 
çıkarıldığında, “Mustafa Kemal’in tabiriyle, ‘cihan-ı medeniyet’ten sayılma-
mızı sağlayacak” olan şapkayı da giyer. 

Tarık Buğra’nın bu konuda dedikleri, yazarlığı açısından da önemli: 

Okuma yazma bilmeyen, Akşehir ile birkaç köyünün ötesinden habersiz 
anneme -ihtimal- babamın başında kalpağın yerini alan şapka en korkunç 
yenilginin belgesi gibi gelmişti. Ve -gene ola ki- benim yazarlık hayatımda, 
devrim veya inkılap dediğimiz şekil değişikliklerini önemsemeyişim, 
hafife alışım da bu yorum yüzündendir. 

Cumhuriyet’in geçmişle hesaplaşması Latin alfabesiyle biter fakat bunun 
kalıcılaşması için Batıcı projeyle uyumlu bir tarih yazmak ve yeni bir dil 
kurmak gereklidir; işte 1931’de kurulan Türk Tarih Kurumu ile 1932’de ku-
rulan Türk Dilini Tetkik Cemiyeti -yani TDK- bunlarla görevlidir. 

Mehmet Nâzım Bey zordadır. Avukatlık yazıhanesini kapatır. Adalet Ba-
kanlığı’na başvurarak yeniden görev ister. Yargıç olarak Siirt’e gönderilir. 

Aile, Tarık hariç, artık Siirt’tedir. Liseye kadarki eğitimini Akşehir’de yapan 
Tarık, İstanbul’a gelir. İstanbul Erkek Lisesi’ne yatılı öğrenci olarak yazılır, 
bir yıl orda okur, ertesi yıl kaydını Konya Lisesi’ne aldırır. 
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Yazarlığa İstanbul’da karar verir. Ne anlatacaktır? Geriye doğru düşünür: 

Akşehir’de bir krallık kurmuş gibi benim çocukluğum. Arkadaşlarımın 
arasında sevilen, sayılan, beğenilen, övülen birisiydim. Babam da öyle. 
Nâzım Bey’in oğlu bir anlam taşıyordu. Bitmişti o hikâye. Konya’nın 
ilçesi olduğu hâlde Konya’ya hiç mi hiç benzemeyen, ‘Konya’nın ödünsüz 
muhafazakârlığını, Nasrettin Hoca’nın felsefesi ve mizahı ile esnetip 
ehlileştiren’ o masalsı Akşehir yoktu artık; ‘cömert ve bereketli bir köşe 
olan Akşehir’deki o güzel ev ... dağıl(mıştı).

Konya Lisesi’nden 1936’da “pekiyi” dereceyle mezun olur, yeniden ver elini 
İstanbul.

Tarık, bir yazar adayı olarak İstanbul’a gelir, Tıp Fakültesi’ne kaydolur. Fakat 
Buğra, lisedeki Buğra değildir artık. Derbederdir. Avaredir. Küllük’e âdeta 
demir atar. Briç öğrenir. İyiler hatta en iyiler arasına girer. O günün ölçü-
sünce iyi para bile kazanır. Ne ki üst üste iki yıl sınıfta kalınca hem okuldan 
hem öğrenci yurdundan atılır. Arkadaş evlerinde, bekâr odalarında kalır; 
medrese köşelerinde, yazın parklarda yatar; bir kış, geceleri “sandalyeleri 
birleştirerek, tavlayı yastık yapıp, yeleğini onun üstüne koyup, ceketi üstüne 
çekerek Küllük’te” bile yatıya kalır; kimileyin tezgâhtarlık gibi geçici işler 
bulur yapar. 

Bir yandan da defterler karalamakta, romana çalışmaktadır. Dünyanın en 
büyük bahtsızlığına uğramış bir delikanlının acılarını anlatmaktır niyeti. O 
günleri için şunları yazar yıllar sonra: 

Çok kişisel bir şeyle başladı iş... Ama ben bu arada birtakım insanlar 
görüyordum, birtakım hayatlar tanıyordum, birtakım çevreler 
tanıyordum. Bunlara hep bir yazar gözüyle baktığıma inanıyordum, bu bir 
iddia değil. Sonuçlarına bakarak söylemek hakkım sanıyorum. 

İstese eskisi gibi başarılı bir öğrenci olamaz mıydı Buğra? Ama istemez; 
aklına yazar olmak, roman yazmak fikri girmiştir bir kez, onu korur. Tıp 
Fakültesi’nin de, 1938’de girdiği Hukuk Fakültesi’nin de yazarlık idealine 
faydası yoktur, bunu görür, tıbbı ikinci, hukuku son sınıfında bırakır. 

İki fakülte bırakmakla gelecek adına çok şey kaybedecektir Buğra. Neyin 
bedelidir bu? Niçin ödenir? Evine, yakınlarına, topluma karşı duyacağı 
mahcubiyet de ayrı. Evet, briç masasında ustadır, Ataç gibi bir otoriteyle 
oynamış, nice şöhretliyle birlikte olmuştur Buğra. Vasat akıl, “Bunun için 
mi?” diye sorar; Buğra’yı anlayanlar ise “Bu atlanmalı mı?”

Üniversite ile Küllük arasında tercih gerekse... Tarık Buğra -hiç tereddüt-
süz- Küllük’ü seçer, şöyle de açıklar: 
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Küllük; garsonları, briççileri, okjincileri, prafacıları, Fuat Köprülü’leri, 
Yahya Kemal’leri, Mükrimin Halil’leri, Rıfkı Melûl’leri, Yavuz Abadan’ları, 
Nurullah Atâ’ları, Ali Nihad’ları ve üniversitelilerin yanında çarşı esnafı ile 
edebiyata ve kültüre bağlılığımı babamın kitapları kadar beslemiş, beni bir 
o kadar da zenginleştirmiştir. Kültürümüzün ve medeniyetimizin havası 
Küllük’e sinmişti.  

Yani yaşananlar; peşinde koşulan yazarlık için, roman yazarlığı için yaşan-
mıştır. Gereklidir.

Hukuktan sonra yine bohem hayata döner. Diploma önemli değildir Buğra 
için, ama şu altı yılın ona getirdiği bir mahcubiyet de var, şöyle anlatır: 

...kendimi aileme karşı suçlu sayıyor, kaçıyordum da. Beride parasızlık ve 
savaş yıllarının sıkıntıları artık dayanamayacağım kadar üstüme abanmıştı. 

İki aile de taşranın, Ankara’ya hemen aynı uzaklıkta iki şehrinden. Ancak 
aralarında hayli fark var: Abasıyanıklar maddecidir. Mehmet Faik Bey öl-
düğünde Osmanbey’de bir apartmanla Burgazada’daki köşkü bırakır geride 
ve bir hayli nakit –ki on beş, on altı İstanbul yılında edinilmiştir; Makbule 
Hanım bu parayla bitişiklerindeki apartmanı da alacak, getirileri ile oğluna 
ömür boyu mesenlik edecektir.

Adapazarlı Abasıyanıklar Cumhuriyet devrimleriyle problem yaşamamış, 
laik ve modern bir aile. Akşehirli Buğra ailesi ise tam tersi muhafazakâr. 
Aldatıldıklarını, her devrimle biraz daha dışlandıklarını düşünürler. Ancak 
bağnaz değiller. Esnekler. Zannım o ki taşra, laiklik ve modernliğin gerekli 
olduğuna inandırılsaydı, ya da şöyle; program taşrayla birlikte hazırlansaydı 
merkezle taşra arasında kutuplaşma bu denli olmazdı.

Onuncu sınıfta olduğu 1925 yılında, bir iğne olayı nedeniyle bütün sınıfla 
beraber Sait de sürgün cezası alır, Bursa Lisesi’ne gönderilir. İlk hikâyesi 
“İpekli Mendil”i Bursa Lisesi’nde bir “vazife” olarak yazar. Edebiyat hocası 
“Böyle yazmakta devam edersen iyi hikâye yazacaksın.” der, onu cesaretlen-
dirir. İkinci olarak da “Zemberek”i yazar, belki başkalarını da; birinin altına 
not düşer hocası: 

Yarın bunları neşredeceksiniz, daha itinalı olmanız lazım.

Yıllar sonra şunları yazacak Sait Faik: 

Sen misin bunları yazan Mümtaz Bey! Hâlâ itinasız yazıp neşrediyorum. 
Mümtaz Bey’e de bir kitap bile gönderemiyorum. Yarı nankörlük, yarı 
korkaklığımdan.

Edebiyat dâhil hiçbir dersten hoşlanmaz. Öğrencilikten nefret eder. O yıl-
lara ait hatıralarını bile tutmaz zihninde, hepsini siler unutur. 1928 yılın-
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da Bursa’dan döndüğünde ailesi iktisatçı veya hariciyeci olmasını istediği 
hâlde o içinden gelen sesi dinler, Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’ne 
kaydolur. Aradığını bulamaz, o edebiyattan yanadır, edebiyat biliminden 
değil; bölümde ise Uygurca bile öğretilir. Ayrılır. Fakültede Kenan Hulu-
si ile tanışmıştır, onun aracılığıyla Milliyet’in sanat sayfasında 1929 Aralık 
ayında “Uçurtmalar” yer alır. Yayımlanmış ilk yazısıdır bu.

Fakülte günlerinde pek hareketlidir Sait Faik. İstanbul’u semt semt gezer 
dolaşır. Bilmediği yer, girmediği sokak, tanımadığı insan yok gibidir. Hele 
ki Beyoğlu’nda... Beyoğlu’nu pek sever. Her milletten, her düşünceden, her 
görgüden insan buradadır, Sait Faik ilişkilenir onlarla. Yazacağı hikâyelere 
kahraman olabileceklerini mi düşünmüştür acaba?

Sanat edebiyat çevreleriyle de ufak ufak tanışmaya yine bu dönemde başlar. 
Şehzadebaşı kıraathaneleri, özellikle Halk Kıraathanesi ünlülerle beraber 
olmak için özellikle genç yazarların da gittiği yerlerdendir. Konuşulur, soh-
bet edilir, tartışılır, dörtlü tamamlandığında da parasına oyun oynanır. Sait 
Faik’in epey para kaybettiği bir gece, yenilmenin siniriyle nasıl küfrettiğini, 
nasıl kavga ettiğini, Muhlis Sabahattin tarafından nasıl azarlandığını anlatır 
Şerif Hulusi. 

Tarık Buğra’yı Hukuk’tan sonra girdiği bohem hayattan Teyze oğlu Piyade 
Üsteğmeni Mustafa Topbaş kurtarır. Yeni görev yeri Kayseri/Pınarbaşı’na 
giderken Tarık’ı da götürür. Kıştır. Pınarbaşı’nda geçirdiği iki üç ay hayatı-
nın çok özel bir dönemidir. Kendini sorgular Buğra. Enerji toplar. Pınarba-
şı, bütün izlenimleriyle eserlerinde yer alacaktır sonra. Teyze oğlu, Buğra’yı 
askerlik görevi için de yönlendirir. Görev yeri İskenderun’dur; gitmeden 
önce, babasının görev değişikliği nedeniyle Elazığ’da olan ailesini ziyaret 
eder. 

Buğra’nın askere sevk kararı aldırdığı 1942 yılında Hitler hemen bütün Av-
rupa’ya hâkimdir fakat Buğra’nın terhis olduğu Ekim 1945’te yoktur, intiha-
rı altı ay kadar olmuştur. Bıyığıyla bilinen “Millî Şef ” İsmet İnönü, ülkede 
giderek yaygınlaşan “Hitler bıyığı” modasını siyasi konjonktüre aykırı bu-
lup bir “bıyık yasağı” genelgesi yayımlar. Buğra yasağa uymaz. Askere gider-
ken bıyık bırakmış, kıtasına da öyle girmiştir. Ailesine geçmişte yapılanları 
protesto etmek için fırsat olarak görür bunu. “Askerlik mantığında bunun 
adı, emre itaatsizliktir ve bedeli ağırdır. Nitekim Buğra da bunun bedelini 
sürgünle –‘hem de on bir sürgün’le- ödeyecektir.”  

Yazdığı Arayan Bulur radyo oyununun telifi olarak Elazığ’daki eve gönderi-
len 37 lira bütün aileyi sevindirir. Askerlikteki üç yılın sonunda sivil hayata 
yeniden geçen Tarık Buğra artık önceki Tarık Buğra değildir. Bir kez daha 
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değişir. Bunun işareti, terhis olurken bavulunda bulunan Nahide adlı yarım 
kalmış bir sahne oyunuyla, Akümülatörlü Radyo adlı oyunu ve Yalnızlar ro-
manından alınır. Roman bir yayınevinden döner, telif ödemeden basmak 
isteyen bir diğerinden de Buğra döndürür. Akümülatörlü Radyo da şehir ti-
yatrosunda dramaturg Musahipzade Celal Bey’e takılır. 

Yılmaz, direnir Buğra. Üniversiteye dönmeyi bile düşünür. Bunu da “deve 
inadı” diye niteler. 

1947 yılında bu kez kaydını Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü’ne yaptı-
rır. Geçinme, barınma problemini bir askerlik arkadaşının bulduğu “mual-
lim muavinliği” ile kısmen çözer. Tanpınar’ın öğrencisi olmaktan mutludur. 
Mehmet Kaplan gibi, Faruk Kadri Timurtaş gibi kendi yaşına yakın yaş-
lardaki hocalarla ayrıca dost olmak onu farklı kılacaktır. Buna inanır. Öyle 
ya, Buğra’daki birikim, sadece okullarda edinilmiş değil ki; yıllar içinde ya-
şanmışlıklar da var içinde. Bunlar önemlidir Buğra için. Küllük işte bütün 
bunların simgesi. Hayat boyu hatırlanması bundan. 

Mehmet Kaplan, 1947 Türkoloji öğrencilerinin çıkardığı Zeytin Dalı dergi-
si için Buğra’dan bir hikâye yazmasını ister, şaşırır Buğra. Roman yazmanın 
hayalini kurmuştur hep, hikâyeci olmayı hiç düşünmemiştir. Ama Buğra’ya 
kendini denemek için de bir imkân yaratmaktadır öneri, kabul edip bir bu-
çuk saat içinde “Kekik Kokusu”nu yazar, Kaplan Hoca’ya götürür. Redde-
dilir hikâye. Bütün inadı ve ısrarıyla hemen o gece masaya oturur Buğra, 
Oğlumuz’u yazar, belki on kere okur, sabahla birlikte de Kaplan’a gidip gös-
terir. Hoca çok beğenir, yayımlamak için ister, Buğra vermez. İlk hikâyesini 
okuduktan sonra, “Sen hikâye filan yazamazsın.” diyen Kaplan’a verilmesi 
gereken bir karşılıktır Oğlumuz; bu hikâyeyle “Bir bakıma rövanş alınmış-
tır.” Bu yeter. Yetmeli. Ama aralarında “Kekik Kokusu”yla başlayan çekiş-
meyi Buğra uzun yıllar sıcak tutar. 

Tarık Buğra Oğlumuz’la o yıl Yunus Nadi Mükâfatı’na da katılır. Hikâye 
ikincilikle ödüllendirilir, yazarına bir “altın kalem” kazandırır. Dikkat çeker 
Buğra, çok yerden de iş çağrıları alır. Yusuf Ziya Ortaç Çınaraltı için her 
hafta bir hikâye ister mesela, her hikâye için de peşin peşin “on beş papel” 
vereceğini söyler –Sait Faik’in hikâye başına yedi buçuk lira aldığı günler. 
Milliyet’te de sanat-edebiyat ağırlıklı günlük yazıları çıkmaya başlar. 

Bahtı açıkmış, Oğlumuz çabuk büyür. Şöyle ki Turgut Evren, haftalık Bizim 
Türkiye gazetesini tasfiye ederken, elinde kalan kâğıdı değerlendirmek için, 
Tarık Buğra’ya, kitap önerisinde bulunur. Kitap Oğlumuz adıyla çıkar, satı-
lır. Kâra da geçer. Buğra eline geçen parayla elbise yaptırır kendine. Kravat-
lar, gömlekler, çamaşırlar, çoraplar alır. Pabuç alır. 
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Oğlumuz 1949’da kitaplaşır, içinde on üç hikâye vardır. Hem okurdan hem 
edebiyat çevrelerinden yoğun ilgi görür. Tarık Buğra’nın, önce Nasreddin 
Hoca gazetesinde, sonra da Milliyet’te ağır ve alaylı eleştirilerine uğrayan 
Mehmet Kaplan da dâhil hemen her yazan, “Buğra’nın yeteneğine, yenilikçi 
tavrına, özgünlüğüne değineceklerdir.” 

Geçimini sağlayacağı gazetecilik/yazarlık mesleğini ilk hikâyesinden he-
men iki yıl sonra yakalar Buğra. Çok çabuk. Ama buraya çok güç ve geç 
gelir. Peki, bahtı Türkoloji’de açılmışken neden Edebiyat Fakültesi’nden de 
ayağını kestiği sorulmalı değil midir?

Buğra’yı, “Bayram gazetesindeki yazılarını bile kaçırmam” diyerek öven Ce-
mal Süreya, şu söylentiyi aktarır: 

Doçent Mehmet Kaplan gibi birinin önünde sınav verme tenezzülünde 
bulunmadığı için edebiyat fakültesini bıraktığı söylenir.

Mehmet Kaplan ise Buğra’nın fakülteden uzaklaşmasını, bölümde “Uygur-
ca” dersi olmasıyla açıklar –nasıl ki Sait Faik de kendi ayrılışını buna bağlar. 

Sait Faik, edebiyatımızın ilk yalnızıdır ama tek değildir. Tahir Alangu Tarık 
Buğra’da da başka bir yalnızlık bulur. Anlattıklarıyla kuşağının öteki yazar-
larına benzese de anlatışı ile onlardan apayrı durur Buğra: Yalnız. “Hatır ve 
gönül yıkan titiz mizacı, kılı kırk yaran ahlak anlayışının” getirdiği ikinci bir 
yalnızlığı da vardır. Söz şöyle bağlanır: 

Bundan dolayı, o, Sait Faik’ten daha yalnız yaşamak zorunda kalmıştır.2

Evet, Tarık Buğra, anlatışı ile kuşağı yazarlardan farklı. Hikâyesi, verili hikâ-
yenin dışında bir hikâye. İyi de Sait Faik’in hikâyesi de öyle. Referansı ol-
mayan hikâyeler. Ancak bu iki yazarın yazdıkları da benzemez. Tarık Buğra, 
kendisinden bir hikâye yazması istendiğinde Sait Faik’i bile okumuş değil. 
Onun gözü romanda. Hikâyeye de romandan bakıyor. Nasıl ki Sait Faik de 
romana hikâyeden bakar.

Bir de yaratıcı yalnızlık vardır, zor olmasına zordur ama yazarlığa dâhildir, 
şikâyet edilmez. Tarık Buğra, yaygın anlamı negatif olsa da “fildişi kule” 
metaforuyla anlatır bunu: “Toplumdan kopmak, toplum meselelerine sırt 
çevirmek anlamına gelmez. Bunun gerçek anlamı, sanatı kendi kural ve ni-
telikleri, özellikle de, varoluş sebebi çerçevesinde bağımsız tutabilmek bi-
lincidir.” Tarık Buğra, bunun nasıl sağlanacağını da şöyle özetler: 

Toplumda dolmak... fildişi kulede boşalmak.

2 Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, cilt.3, İstanbul Matbaası, İstan-
bul, 1965, s. 806. 
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Bu bilinçtir, yazarı sahibinin sesi olmaktan koruyan. Ancak toplumun bu 
soy yazarı genellikle görmezlikten geldiği, arafta tuttuğu da unutulmamalı. 

Bunlar güzelleri. Ancak kişinin seçmediği, kişinin itildiği yalnızlıklar da var 
ki insan kıvranır içinde, çaresiz ve yardımsız kalır.

Annesinin “garip ruhlu bir çocuk” olarak gördüğü Sait Faik için hocası 
Hakkı Süha Gezgin de “sınıfta sakin ve dalgın, bahçede yalnız” olduğuna ve 
“mütevazı bir derviş abasına bürünmüş derin bir gurur” taşıdığına tanıklık 
eder. Yaşar Kemal iyice koyultur: 

Bazı adam vardır; insan, yüzünde sırf hınç, kin okur. Bazısında gurur, bazı-
sında neşe, bazısında bayağılık, aşağılık... Bu adamın üstünden başından da 
yalnızlık akar.

Altı yedi yaşlarında bir çocuk, evde huzur olsa içine kapanır, yalnızlığı 
seçer mi? Baba kendi âleminde, anne üç buçuk yıl evden uzak, evde 
olduğunda da otoriter; babaya yaklaşamadığından anneye yönelir 
Sait, bu da ruhi çelişkilere neden olur. Doktoru Fikret Ürgüp, Sait’te 
hayatı boyunca anne koruması altında tutulduğu için kendine güven 
duygusunun yeterince gelişmediğini, annesine hem büyük saygı 
duyduğunu hem de ondan fazlasıyla korktuğunu düşünür.3 “Bu duygu, 
onun, kadını hem çok iyi hem de çok kötü görmesi demektir.” Samet 
Ağaoğlu, Sait’in bu yüzden “kadınla denk münasebete” giremediğini, 
erkeklerle daha iyi anlaştığını söyler. Ancak Sait’i burada da 
hemcinslerinden üstün görünmek ve onları alt etmek arzusu uyumsuzluğa 
götürür. Kimseye inanmaz Sait, güvenmez. Kimseyle uzun dostluklar 
kuramaz. Sürekli sevgisi annesine, tabiata ve çocuklaradır. “Sürekli 
korkuyu da sadece annesinden duy(ar).”4 

“Yani Usta” hikâyesinde ellisine merdiven dayamış kocaman bir adamın, 
tek dostu, yirmi yaşındaki Yani Usta’yı hiç büyütmeyip hep “on beş yaşında 
kara oğlan” olarak hatırlaması anlatılır. Elli yaşlarında bir adam ve on beş 
yaşında bir çocuk. Adam Sait Faik midir? Sait Faik’tir diyemem; ama ho-
moerotizm, toplumca onaylanmadığı hâlde Sait Faik’in başat konusudur. 
İlk kitabı Semaver’de bile on dokuz hikâyeden beşinin içeriğidir bu ve üstü 
örtülü anlatılır. Sonraki kitaplarında örtü aralanır, Alemdağ’da Var Bir Yılan 
örtüsüzdür. O ölçüde de yalnızlık şiddetlenir, acır, “acı gitgide acır, kavun 
acısı gibi, zehir gibi bir acı” olur.  

3 Fikret Ürgüp, “Sait Faik’in Psikolojik Yapısı Üzerine Bir Deneme”, Yeditepe, Nisan 1964, 
sayı: 96’dan aktaran: İbrahim Kavaz, Sait Faik Abasıyanık, Şule Yayınları, İstanbul, 
1999, s. 56.

4 Samet Ağaoğlu, “Âşina Yüzler: Fakat Hikâyeleriyle Kendi Kişiliğini Birleştirince Bir 
Roman Çıkıyor Ortaya”, Meydan, 29 Haziran 1965, sayı: 24.
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Özetle: Sait Faik’in yalnızlığı ailesinden ve kendinden kaynaklanıyor; Ta-
rık Buğra’nınki toplumun parçalanmışlığından. Sait Faik, yalnızlığını bü-
tün acısıyla çekiyor; Tarık Buğra bütün öfkesiyle üzerine üzerine gidiyor 
yalnızlığının.

Bir yalnızı, en iyi anlayan yine bir yalnız oluyor:

Sait Faik, bir Beyoğlu akşamında, Tarık Buğra’ya, ‘Ulan bozkır ayısı, 
sen ne anlarsın büyük şehirden!’ dediğinde, Buğra da ‘Sen anlıyorsun 
da n’oluyor?’ der. Altüst olur Sait Faik; durur, bakar, iç geçirir derin 
derin, ‘Öyle ya, benimkiler de hikâye mi?’ der, yürür. Aslında alınganlık 
göstermiş, alan kaydırmıştır. ‘Dünya başıma yıkılmış gibi oldu’ der Buğra. 
Oysa Lüzumsuz Adam’da yer alan ‘Kameriyeli Mezar’ hikâyesindeki 
anlatım olgunluğunu her gördüğüne över de över, bıkmaz. ‘O kadarla 
kalsa iyi, hikâyeyi her arkadaşına okuya okuya âdeta ezberine geçirmiştir.’

‘Yalnız o bahçıvanın bahçesinde zeytin ağaçları var. Mezarlık yolu hiç 
de sessiz bir yol değil. Bir motorun pat patı, kuş sesi, arı, sinek vızıltısı, 
denizin çakıla serilişi, karşıda bir harp gemisinin buram buram çıkıp da 
uzaklarda saatlerce duran dumanı...’ diye başlayan ‘Kameriyeli Mezar’ 
hikâyesinin devamını da, adımlarını hızlandırıp Sait Faik’in yanına 
geldikten sonra, yine ezbere söylemeye koyulur. Bitirir. Sait durur, bakar: 
‘Başka ezberleyecek şey bulamadın mı bok herif!’ diye gürler. Tarık Buğra 
–gözleri dolu- ‘Sadece bu hikâyeyi yazmak bile yeter be!’ ile arkadaşına 
sarılır; ‘Sait koluna yapışıp sıkar ha sıkar. Sanki duygularını damardan 
damara geçirmek ister gibidir: ‘Bizim gibi heriflere de bu kadar saadet 
yeter lan!’ der Tarık’a.5

5 Sadun Tanju, Eski Dostlar, İnkılap, İstanbul, 1996, s. 53-54.





HÜMANİST BİR ZAMAN ÖYKÜCÜSÜ:  
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1950-60 yılları arasında Türk öykücülüğündeki radikal dönüşüm Jale Öza-
ta Dirlikyapan’ın Kabuğunu Kıran Hikâye: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşa-
ğı adlı kitabında anlatılır. Dirlikyapan bu kitabında yalnızca bu dönemde-
ki hikâyecilerin nasıl “kabuklarını kırdığı”nı, yani ne tür yeniliklerle Türk 
hikâyeciliğine yeni bir yön verdiklerini değil, aynı zamanda çeşitli dergi-
lerde yer alan hararetli edebî tartışmalarını da anlatır. Tarık Buğra’nın bu 
tartışmalara katılmadığını, kendi yolunda ilerlemeyi seçtiğini görüyoruz. 
Bunu yaparken Buğra’nın kullandığı dil, yalın ve ölçülü bir Türkçedir. Bir 
yanda aşırı öz Türkçeden, öbür yanda anakronik ağdalı bir Osmanlıcadan 
uzaktır. Gösterişli olmadan etkileyici, imgelemi zengin, “sigarayı dumanla-
mak” gibi kendine özgü katkıları da olan bir dildir Buğra’nınki.

Buğra’nın, hikâyeciliğini belirgin iki çizgi üzerinde geliştirerek dönemin 
edebî tartışmalarına teoriyle değil, pratikle yanıt verdiğini düşünebiliriz. 
Buğra öykücülüğünün bir çizgisi Proust ve Tanpınar’la buluştuğu “zaman” 
çizgisidir. Bu elbette Bergson sonrası modernist yazının da çizgisidir. Öy-
külerinde çoğunlukla birinci tekil şahıs anlatı kullanan Buğra’nın ben-an-
latıcıları protagonistleriyse (başkişileri) eğer, bu başkişilerin antagonistleri 
(hasımları) “zaman”dır. Örneğin Buğra’nın öykülerinde sıkça tekrarlanan 
bir kurgu olarak büyük aşkla başlamış ama “zaman”a dayanamamış, neden-
sizce yıpranmış, mutsuz evlilikler göze çarpar. Bu öykülerde mutsuz olan 
hep erkektir. Çoğu, erkeğin zamanın tahribatını hüzünle kabullenmesi ve 
kalan mutluluğun değerini idrak etmesiyle biter (“Havuçlu Pilav” ve “Heyy 
Heyy”de olduğu gibi). Buğra’nın yorgun, yalnız ve bezgin kocaları kimi za-
man bir eşek arısının doğal varoluşuna özenirlerse de, sonunda bütün güç-
lüklerine rağmen, insan olmanın bilincine sahip oldukları için şükrederler 
(“Eşek Arısı”).
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Diğer bir zaman öyküsü, “Bitmemiş Senfoni”de, anlatıcı bir pencereden 
mezbele hâlinde bir bahçeye bakmaktadır:

Bahçede ağaçlar, ağaçların altında çimento torbaları, çivi sandıkları, 
kalaslar, keresteler, dikmeler vardı. ... Oraya yavrulamak için yer arayan, 
karınları gövdelerinden ağır dişi kediler gelir, diğer dişi veya erkek kediler 
tarafından dişlenir tırmalanırlardı. ... Oraya köpekler gelir, öbür köpekler 
tarafından ısırılır veya hırpalanırlardı. ... Orada kurbağalar, solucanlar ve 
fareler vardı.

Anılarında ise İstanbul’un büyüsüyle yaşadığı ilk aşkı vardır. Natüralist bir 
gerçekçilikle tasvir ettiği bu bahçe, o İstanbul’la tezat teşkil eder; artık kayıp 
aşkla birlikte şehrin büyüsü de kaybolmuştur onun için. Geçmiş zamanın 
anısıyla canlanan şehir, şimdinin “kâbus gecesi”dir artık ve o mezbeleyle 
bütünleşmiştir.

Geçmiş bugüne hep hüzünle, yalnızlıkla, melankoliyle bağlanır. “Fal”da ol-
duğu gibi:

Elektriği söndürmüş, pencerenin önünde oturuyordu. Yağmur dinmişti. 
Günün ilk saati olmak üzereydi. Sokağın ıslak taşlarındaki donuk 
pırıltılarda, kimsesizliğin, uykudan kaçan endişenin melankolisi vardı.

Çoktan beri odasındaydı: Bu hal ona son zamanlarda sık sık gelmiye 
başlamıştı; bezginlik gibi, kırgınlık gibi bir şey... Sıtma nöbetinden yeni 
kurtulmuş gibi oluyordu. Böyle zamanlarda içkiden bile tad almıyordu, 
konuşmak bile istemiyordu. (“Fal”)

Buğra öykülerini tanımlayan iki sözcük; hüzün ve tevekküldür. Hüzün, öy-
külerin zaman boyutunu belirler. Hep geçmişte bir kayıpla ilişkilidir. Bu 
kayıplar yaşanan anı da zehirler; an kaybetme korkusuyla yaşanır. Tevek-
kül ise öykülerin gelecek zamanıdır. Bir tür her şeye hazır olma bilgeliği. 
Ne gelecekse, belki de ne yazılıysa, vakur bir biçimde kabul etme hazırlığı. 
Shakespeare olgunluğu üç sözcükle tarif etmişti: Readiness is all. Ben bunu 
“Bütün mesele hazır olmaktadır.” diye çevirirdim. Tarık Buğra’nın öyküle-
rinde bir mesaj arayacaksak eğer, o mesaj budur sanırım.

Hüzün, hatta bazen isyan, hemen her zaman uzlaşıyla son bulur. Buğra’nın 
öykülerinde şimdiki zaman uzlaşı zamanıdır. Evliliğinin ilk yıllardaki heye-
canını kaybettiği için huysuzlanan kocanın, eskiden sevdiği havuçlu pilav 
yemeğini pişirebilirlerse eğer zamanı geri döndürebileceği duygusuna ka-
pılarak kavga çıkardığı, evi terk ettiği, ama sonunda, kalan sevgiyi hor gö-
remeyeceğini idrak ederek barışçıl bir biçimde karısına döndüğü “Havuçlu 
Pilav” öyküsündeki sevimli teslimiyet bu öykülerin uzlaşmacılığının iyim-
ser bir örneğidir. Kimi zaman bu iyimserliği yakalayamaz Buğra; o zaman 
başkişileri hatırladıkları çatışmalar ve kırgınlıklara yenilir, kendilerine acır-
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lar. Bu kendine acıma dozu öykünün estetiğini bastıracak gibi olursa, yazarı 
bunu hemen fark eder; muzip bir gülümsemeyle ya da ironik bir gözlemle 
geçiştirir (İki İhtiyar).

Bu öykülerin kahramanları büyük ölçüde ben-anlatıcılardır. Hepsinin or-
tak sıkıntısı bir sıkışmışlık, hapsolmuşluk duygusudur. Kimi zaman bu duy-
gu onları hayali yolculuklara (“Dostluk”), kısa süreli isyanlara (“Havuçlu 
Pilav”), aşk düşlerine (“Çifte Tabancalı Hafiye”), geçmişe (“Uzaklardan”, 
“Fal”) götürür. Ama sessiz bir kabullenme, hatta umutlu bir huzurla dön-
dükleri yer hep o terk etmek istedikleri durum ve mekânlardır. “Şimdi”de 
anılarıyla yaşayan öykü karakterlerinin belirgin özelliği yalnızlıklarıdır. Yal-
nızlık hemen her öyküde tekrarlanan temadır. Buğra, genelde bu duyguyu 
melodrama kaçmadan denetlemeyi başarırsa da, başaramadığı öyküleri de 
vardır. “Beşinci” gibi. “Şarap Şişeleri ve Kitaplar”daysa, bunun tam tersini 
yapar, yalnızlığını ironik bir mesafeden işler:

“Şarap Şişeleri ve Kitaplar” birinci tekil şahısla anlatılan şarlatan bir yazarın 
öyküsüdür. Dem isimli bir meyhanenin müdavimleri arasına giren bu yazar, 
başta biraz yadırganır ama sonunda kendisini bir yazar olarak tanıtıp bir de 
aşk hikâyesi uydurarak onların ilgisini çekmeyi başarır. Ama onlara göstere-
cek tek bir satır bile yazamayınca, Dem’e gitmekten vazgeçer. Fakat Dem’i 
özleyince nihayet “enti püften” diye nitelediği bir hikâyeyi akşam gazetele-
rinden birinde bastırır ve yazarlığını kanıtlar. Artık Dem’de saygın bir ya-
zardır. Hatta Dem müdavimlerinin üzerinde, onları öykülerinde anlatmakla 
tehdit ederek bir otorite bile kurar. Sonra İstanbul’dan uzağa taşınır ve yıl-
lar boyu Dem’e gidemez. Bu sırada sahiden yazar olmuştur. Yolu İstanbul’a 
düşünce Dem’e uğrar. Orada her şey ve herkes aynıdır. Ama anlatıcı hâlâ 
eksik, hâlâ yalnızdır. Agop’un teklif ettiği şarapları reddeder ve ondan o za-
mana kadar hiç satmadığı bir şarabı isterken ümit ettiği, “[b]öyle bir şarap-
ta yepyeni ve en güzel sarhoşluğu bul[maktır].” Öykünün bir satırında bu 
yazarın adının Tarık olduğunu anlarız. Yazar olmadan önce yalnızlığı içine 
“bir zehir gibi çök[en]”, “hiçliği[n]e boyun eğ[en]” bir kişidir bu yazar ve ki-
tapları basılıp da artık yazarlık mesleğini gerçekleştirdiğini sandığı bir anda, 
Babıali’de bir kitapçının dükkânının vitrininde, “süslü, cicili, biçili, üstelik 
çığırtkanlıkları yapılmış bir yığın kitap arasında tozlanmış, renkleri solmuş, 
öksüz ve perişan dur[an]” kendi kitabını görür. Çıkalı beş yıl olmuştur. Hiç 
satılmamış şarap talebinden, onu Dem’e getirenin hiç dinmemiş yalnızlığı 
ve hiçlik duygusunun yanı sıra, unutulmuş, belki de hiç okunmamış kitabı 
yüzünden uğradığı hayal kırıklığı olduğunu anlarız.

“Çocuklar ve Elmalar” hikâyesinde hüzne dair şu satırlar var:

Hüzündür bu kafamı bulandıran, bungunlaştıran, ne diyeceğimi 
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unutturan, sözü darmadağın eden: Sormak istiyordum hepinize; kuş 
cıvıltıları, acaba, bu kadar canlı, bu kadar neşeli midir? Ve insan hüznün 
bu kadar ağdalısını bir başka şey için duyabilir mi? Kurt elmaya ne zaman 
düşer, bilir misiniz? Bu canlılıklar, bu neşeler nereye gidecek, bu sesler, bu 
körpecik sesler ne olacak, bu eşit görünen başlangıçlar hangi yollara, hangi 
sonuçlar için ayrılacak? Açıların kenarları niçin gitgide birbirlerinden 
uzaklaşır?

Bu hüznün nedeni, yaşamdaki belirsizlikler, ayrılıklar ve herkes için aynı 
olan son, yani ölüm. Ama Buğra için bu hüznü yoğunlaştıran, “bu kadar 
ağdalı” yapan, çevresini saran insanların kaba duyarsızlığı ve aldırmazlığı:

Hangi kelebekti o toz pembe çiçeğe iğrenç yumurtasını koyan diye 
düşünecekler mi? Bilmem onu. Ama hüzün kafalarını bulandıracak, 
bungunlaştıracak, sözlerini darmadağın edecek; bunu da biliyorum. Siz 
ne dersiniz dramı, trajediyi... ve mutluluğu kazık kadar olmuş, odunlaşmış 
kadınlarla erkeklerde arayan koca budalalar?

Buğra öykücülüğünün başta sözünü ettiğim ikinci çizgisi hümanizmdir. Za-
mana ilişkin öykülerinde nasıl Tanpınar’la aynı yerdeyse, insancıl ve insancı 
öykülerinde de Sait Faik çizgisindedir. Örneğin, aynı zamanda alegorik bir 
öykü de olan “Kardan Adam”. Bu öyküde meşhur bir hikâyecinin yazma/
yaratma engeliyle nasıl boğuştuğu anlatılır. “Meşhur hikâyeci yepyeni bir 
insan yaratmak için masasına oturdu” diye başlar öykü. Dışarda kar yağ-
maktadır. “Meşhur hikâyeci kâğıtların üzerinde öyle bir insan yaratmak isti-
yor ki; bu insan bütün insanlığın küçülüşlerine, iğrençliklerine teselli olsun. 
... Bu insan insanlara kavgadan tiksinmeyi, zaferde küçülmemeyi öğretmeli, 
gene bu insan; aklın, arkadaşlığın, sevgi ve höşgörürlüğün, ağlatacak kadar 
güzel, ilahlaştıracak kadar üstün, yüceltici olduğunu anlatmalı.” Belki fazla 
safça sayılabilecek bir arzu. Ama “kâğıtların üzerinde” ibaresi öykünün ger-
çekçi bir çizgide ilerleyeceğinin haberini veriyor.

Eğer böyle bir insan yaratabilse ömrünün beş yılını seve seve vereceğini 
düşünen öykücü, karşıdaki arsada ıslıkla bir Hollywood melodisinin öykü-
sünü çalan çocukların sesiyle düşünden uyanır. Melodinin adını söylemez, 
ama öykünün ilerleyişinden bunun “Amerikan kovboyları” gibi, ellilerde 
sokakta kovboyculuk oynamaya meraklı çocukların söylediği bir melodi 
olduğu tahmin edilebilir.

Çocuk arsanın karşısında bir an durakladıktan sonra karların içinde şekiller 
çizerek neşeyle oynamaya başlar. Bu kez aynı nakaratla ıslık çalarak arka-
daşlarını çağırır. Buğra, bunu çocuğun coşkusunu ileten ritmik ve dinamik 
bir dille anlatıyor:

Sonra çocuk, bir Afrika dansının vahşi figürleri ile bu ayak değmemiş 
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ülkeye dalıyor. [Karla kaplı arsaya] Ve küçücük pabuçlar dördüncü 
okyanusta keşfedilen bu bâkir adaya bayrağının armasını çiziyor: Bir 
dörtgen. Dörtgenin içine bir çapraz.

Bu ne çılgın mutluluktur; fakat çocuk birdenbire donuklaşıyor: Bir kıta 
keşfedilmiştir, ama keşfedilen cennet de olsa, insan tek başına olduktan 
sonra neye yarar?

Notası Hollywood’dan gelme ıslık yeniden çın çın ötüyor, sınırları 
aşıyor, camlardan sızıyor, anne kulaklarının sansüründen sıyrılarak, soba 
başlarında pinekleyen bacaksızların kafalarında anarşist yankılar buluyor.

Bu anlatımda, ilham perisini bekleyen bir sanatçının dışardan gelen çocuk 
gürültüleriyle öfkelenmesinin yerine, o ilhamı beklemekten vazgeçip ço-
cukların dünyasına dalabilmesinin, sanatçı için olmazsa olmaz bir yeteneği, 
başkası olabilme yeteneğinin önemle vurgulandığını görürüz. Bu yetenekte 
sanatçının ödülü de beklenen ilhamın, beklenmeyen bir yerden gelmesiyle 
gerçekleşir.

Öykücü yaratacağı insanı düşleyedursun, çocuklar çoktan bir kardan adam 
yapmışlardır bile. Kardan adam tamamlanınca çocuklar etrafında dönmeye 
başlarlar. “Çılgın bir neşeyle”, “çığlıklarla” dönerlerken istedikleri, bu ada-
mın kardan değil, gerçek olmasıdır. O yeni keşfettikleri bir kıtanın ilâhı ol-
malıdır. Bunun için çocuklar “idrâki yaka paça defetmeli”, kendilerini bu 
“ayinin” büyüsüne bırakmalıdırlar. Öyle de yaparlar. Bir kenara çekilerek 
yaptıkları kardan adamın ilham ettiği maceralarla dolu hikâyeler uydurur-
lar. Ya da yazarın deyişiyle, “palavralar savururlar”.

Annelerin eve çağırmasıyla büyü bozulur. Şimdi sıra çocukların kendi yarat-
tıkları bu “ilâh”ı yıkmalarına gelmiştir. Kardan adamı acımasızca kartopuna 
tutarlar. Son darbeyi, bütün olayı başlatan ve yazarın Colomb adını verdiği 
çocuk vurur. Kardan adamın ayakta kalabilen gövdesini yıkıp üzerinde tepi-
nen de odur. Öykü yazarın ironik bir paragrafıyla son bulur:

Kar lâpa lâpa ve sessiz yağmaktadır; fakat artık kurşuni renk koyulaşmış, 
esmerleşmiştir. Meşhur hikâyeci kendini çaresiz hissetmektedir: Bir başka 
konu bulmalı: Yazdıklarına bir defa daha bakıyor; evet, evet; bir başka 
konu bulmak lâzım.

Oysa hikâye, elbette, çoktan yazılmıştır.

Öykünün, tereddüt ve kararlılık gibi farklı duyguları, hareket ve hareketsiz-
liği, gürültü ve sessizliği, yaratıcılığı ve yıkıcılığı başarıyla ileten üslubu çok 
başarılıdır. Bunun da ötesinde, yazılışını anlatan bu üst-kurgusal öykünün, 
modern öykücülükle modernist öykücülük arasındaki ince çizgide gerçek-
leştirildiğini söyleyebiliriz. Modern öykücülük sıradan insanın günlük ya-
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şamına eğilirken, modernist öykücülük yazarı fildişi kulesinde konumlan-
dırır. Tarık Buğra’nın bu öyküsüyle ilettiği mesaj aynı zamanda yazar olarak 
kendi seçimidir de: Sıradan insanları kucaklamadan yazar olunmaz. Burada 
da Sait Faik’le paylaştığı bir yazarlık kavramından söz edebiliriz.

“Borç” öyküsünün anlatıcısı, her ayı yüz elli liralık harçlığıyla çıkarmaya 
çalışan (bu harçlık havale kâğıdıyla geldiğine göre ailesi uzakta) kumara 
meraklı bir öğrencidir. Biraz on dokuzuncu yüzyıl Fransız romanının, özel-
likle de Balzac’ın, taşradan Paris’e okumaya gelen ama serseriliğe vuran 
gençlerini anımsatır. Bir akşam, kumardan kazandığı parayla bir simitçiye 
beş lira borç verir. Simitçi Mehmet borcunu ilk fırsatta ödemeye söz verirse 
de, ödeyemez. Bu, muhtemelen kendisi de büyük şehirde ezilen öğrenciye 
başka birini ezme olanağı sunar. Artık her gün simitçi Mehmet’e borcunu 
hatırlatacak, simitçi Mehmet de ona beş lirayı peyderpey ödeyecektir. So-
nunda Mehmet borcunu bitirir ama bu öğrenciyi hiç mutlu etmez. “Çünkü 
ben, artık kime kızacak, kime öğüt verecek, kimi -ne ayıp- paylayacaktım” 
diyerek bu alacaklılık durumundan duymuş olduğu yakışıksız hazzı itiraf 
eder. Mehmet’in ona “Sağ olasın beğ” diye iki çıtır simit ikramına ise dışın-
dan “sen sağ ol”, içinden “Sen sağ ol, pis herif ” diye cevap verir. Biri eğitimli, 
diğeri cahil iki şehirlinin karşılaşmasını buruk bir mizahla anlatışında Buğ-
ra’nın öykülerinde ellili yılların Türk hikâyeciliğinde sık rastlanan (özellikle 
de Sait Faik’te) romantik realizmin ya da realist hümanizmin izleri vardır.

Doğa tasvirleri çoğunlukla antropomorfiktir. Yani kamera gözünden değil, 
insan gözünden, daha doğrusu yazarın gözünden seçilerek, hatta yorumla-
narak yapılmış tasvirlerdir bunlar. Tarık Buğra’ya, tezatlı bir terimle, roman-
tik realist dememin bir nedeni de bu tasvirlerdir. Örneğin:

Bu serin bir mayıs ikindisidir ve Kızılışık tepesinin doğu yamacından 
dolanarak Takvun deresine sokulan Hisarlı ilçesinde, ikindi demek akşam 
demektir: Kızılışığın gölgesi sarışın aydınlığı önüne katar ve tez vakitte 
koca ovayı boyladıktan sonra, ufku leylâk rengi bir şerit gibi çizen, çıplak 
Emir dağlarının ardına sürer. (“Şehir Kulübü”)

Bu pasajın bütün yüklemlerinde Buğra, -“sokulmak”, “dolanmak”, “önüne 
katmak”, “boylamak”, “sürmek”- söz sanatlarında kişiselleştirme dediğimiz 
tekniği kullanır. Aydınlık “sarışındır”. “İkindi akşam demektir”, yani günün 
zamanının saatle ilgisi yoktur; bu zaman yaşantıyla ilgilidir. Bu türden öznel 
doğa tasvirlerinde Buğra’nın dili musiki dilidir. Ritmik akışıyla, görsel zen-
ginliğiyle insanı tasvir edilen mekânlara taşır.

Kitabın önemli öykülerinden biri de “Şehir Kulübü”. 1950-60 yılları ara-
sında modernleşen Türkiye’nin simgesi diyebileceğimiz Hisarlı ilçesinde 
sinema, buzdolabı, vantilatör, kadın berberi, park ve parke yollar vardır. Bir 
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de eski kaymakam ve sıtma savaşı doktorunun kurduğu bir şehir kulübü. 
Akşamları bu kulüpte poker, briç, satranç oynayan devlet memurları. Buğ-
ra bunlardan ikisine, her akşam satranç oynayan sıtma doktoruyla hâkim 
Münir Cevdet’e odaklanır. Münir Cevdet satrancı büyük bir yenme hırsıyla 
oynar. Rakibi ise aynı hırsı paylaşmaz ve hep yenilir. Bu satranç oyununun 
giderek amacından sapıp iki karakterin kişilik çatışmasına vesile olduğunu 
fark ederiz. Bu çatışmada Dostoyevski karakterlerinin güç çatışmasını da 
hatırlatan anlar vardır:

Münir Cevdet Bey, sandalyesinin arkalığına iyice yaslanmış, sonsuz 
bir kayıtsızlıkla akasya dallarına bakıyordu. Tabii biraz sonra zafer 
meyvelerini toplamaya girişecekti. Doktor bunu önlemek endişesiyle 
acele acele konuştu.

Doktor, Münir Cevdet Bey’le yalnızca bir oyun arkadaşı olarak değil de, 
gizemli bir kişi olarak ilgilenmeye başlayınca onun bastırdığı korku ve en-
dişesini keşfeder:

[Doktor] onu, şöyle bir –fakat bütün dikkatiyle– süzdü ve birdenbire, 
alaca karanlıkta şimşek çakar gibi, bu donmuş yüzün, bu aç kedi gözlerine 
benzeyen gözlerin ardında, çok daha ardında, kuytu bir köşede, ancak 
karanlık dönemeçlerden sonra varılabilecek yasak bölgede işte o hüznü ve 
bir panik başlangıcını, yakalayıverdiğini zannetti.

Bu ilginç çünkü hüzün Buğra’nın özdeşleştiğini sezdiğimiz karakterlerinin 
belirleyici vasfıdır. Oysa bu hâkim, “gözleri aç kedi gözleri gibi” olan bu 
hâkim, Buğra’nın bal rengi gözlü hikâye kahramanlarına benzemez. Analiz 
yapmayı seven bir mizaca sahip olduğunu anladığımız doktoru, kışkırtıcı 
bir merak kaplar. Münir Cevdet Bey neden bir akşam bile kulüpte kalıp bir 
bira olsun içki içmemiştir? Ne yapıp edip hâkimi o akşam kulüpte tutabil-
mek için orada olan herkesi seferber eder. Ama başaramazlar. Hâkim onla-
ra, anlatıcının ifadesiyle “yılan gözleriyle” bakarak mekânı terk eder. Doktor 
geride kalanlarla içerken hâkimin ev yaşantısını hayal etmeye çalışır. Münir 
Cevdet bir saplantıdır artık onda. Nasıl eve geldiğini, salatayı nasıl yaptığı-
nı, yemekten sonra nasıl uzanıp kitap okuduğunu hayal etmeye başlar:

Münir Cevdet sedire uzanmış okumakta. İhtimal Evliya Çelebi’yi... Kim 
bilir, çapkın belki de şiir okuyor; meselâ Şeyh Gâlib’i hattâ Hâşim’i veya 
Namık Kemal’i.

Böyle birkaç kadehten sonra “aç kedi gözlü, yılan bakışlı” Münir Cev-
det’i domestik bir yaşamın huzurunda hayal ediyorsa eğer anlatıcı, üstelik 
onun güzel kitaplar okuduğunu düşlüyorsa, Münir Cevdet doktorun ikizi 
demektir.

Doktor kulüpte kumar oynamaya devam eder. Şimdi rakibi sorgu yargıcı-
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dır. Bu rakibin de basit bir oyuncu olduğunu sanmıyorum; çünkü doktor 
ancak ona yenildikten sonra kendini sorgulama sürecine girer. Büyük bir 
hırsla oynadığı pokerde sürekli blöf yapar ama sorgu yargıcı onun blöfüne 
kanmaz. Yorgun, içkili, öfkeli, kulüpten çıkmak üzeredir artık. Ve genç, ide-
alist bir öğretmen dışında kulüpteki herkesten nefret etmektedir:

Oda, fır fır dönmüş ve her şey, yani tüccardan Mehmet Karabiber 
yüzsüzü, veteriner aptalı, eczacı kurdu, sorgu yargıcı denen deli fişek ve 
diğerleri, eşya da yâni masalar, iskambiller ve kadehler de dahil, her şey, bu 
hızın içinde sadece bulantı veren bir tek anlam almışlardı. Yalnız; aydınlık 
ve elâ gözleriyle şu çocuk, şu gezici başöğretmen müstesna; onu yirmi 
yaşiyle ve yirmi cümleyle sağır ve menfezsis odaya bırakıvermişlerdi.

Bulantısı belki içkiden, ama daha çok kulüpteki insanlara duyduğu tiksinti-
dendir. Burada Sartre’ın Bulantı’sının ve egzistansiyalist felsefenin dönemin 
yazarları üzerindeki kuvvetli etkisinden de söz edebiliriz. Ancak bu bulan-
tıyla, Münir Cevdet’in Kulüp’te satranç oynadıktan sonra neden kalmadığı-
nı, neden onlarla içki içmediğini, neden onları satrançta yenmekten büyük 
bir haz duyduğunu ve belki kulübe sırf bu hazzı duymak için geldiğini anlar. 
Gecenin ayazında evine dönerken Hisarlı’ya tayin olduğu için duyduğu öf-
keyi, bu öfkeyle karısını mutsuz ettiğini, evliliğini bu yüzden yıprattığını 
da anlar. Ağlamaya başlar. Eve dönüp de kendisini uyumadan bekleyen ka-
rısının yanına sokulurken hem öfkesinden hem de bu öfkeyi sevgisizlikle 
sürdürmekte kararlı olan ikizinden, Münir Cevdet’ten kurtulmuştur. “Şehir 
Kulübü” Buğra’nın sevgi sayesinde arınma öykülerinin iyi bir örneğidir.

Ama insanlardan, onlara sevgi duyamayacak kadar uzaklaştığı anlar da yok 
değildir. Böyle zamanlarda Buğra’nın sitemi sevgisizliğedir.

“Dostluk” öyküsünde modernistlerin, özellikle de Fransız modernistlerinin 
sıklıkla kullandığı bir motifi, voyage imaginaire (hayali seyahat) motifini 
kullanır. Bu hayali yolculuğun kahramanı iki yıl kaldığı Kuzey Kutbu’ndan 
dönüşünü anlatırken, hayali olayları çarpıcı imgelerle donatır: kılavuz ba-
lıklarının yardımıyla avlarını bulan köpek balıklarından birinin karnında se-
vişen bir çift, küçük bir çocuğu yiyen bir timsahın dişlerinin arasında kalan 
kırıntıları temizleyerek kürdan görevini yüklenen (bir yandan da tabii ken-
dileri de beslenen) Zendar kuşları, gibi. Buğra bu kılavuz kuşlarıyla köpek 
balıklarının, zendar kuşlarıyla timsahların ilişkisini dostluk olarak tanımlar-
ken, gene acı bir ironiyle okurlarına döner ve şöyle seslenir:

Kısacası, işte dünyanın damında dostsuzluktan iliklerim dona dona 
tam iki yıl geçirdikten sonra, bütün bu gördüklerimden dost özleyişim 
büsbütün alevlenmiş olarak döndüm. Bakın ne güzel, ne kadar, ne kadar 
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güzel, göz yaşartacak kadar güzel: Bana “nasılsın?” diyorsunuz. İyiyim. 
Şimdi çok iyiyim? Peki siz nasılsınız?

Sahi ama, siz dostlarım, köpek balığı mısınız, yoksa kılavuz balığı mı? Veya 
timsah mı, Zendar kuşu mu?

Son olarak Buğra’nın öykücülüğünün hiciv boyutunu da eklemeliyim. Kişi-
sel zaafları (“Gün Akşamlıdır” öyküsündeki ukalâ, ezici, kibirli genç başöğ-
retmen), toplumsal çarpıklıkları (“Ayakkabı Gıcırtısı, Hoparlör ve Şöhrete 
Dair” deki harp zengini turşucu) usul usul hicveder. Buğra’nınki bütün bun-
ları yargılayan, lânetleyen değil; olgunlukla karşılayan bir hicivcinin sesidir.





TARIK BUĞRA’NIN  
ACEMİ KALEM TECRÜBELERİ:  

ÜÇ TEFRİKA ROMANI ÜZERİNE

ÖZLEM FEDAİ

Her ne kadar sanat hayatına atıldığı ilk yıllardan itibaren “fildişi kule”ye öv-
güler yağdırsa da sanatçının toplum karşısında bağımsız olduğuna inanarak 
“Edebiyatın vazifesi, edebiyat olmaktır, kendisini korumaktır. Edebiyatın 
insana ve topluma en iyi şekilde yararlı olabilmesi edebiyat olarak kalabil-
diği ölçüde mümkündür… Edebiyatçı bir bilim adamı gibi bağımsız bir 
kafaya sahip olmalı, konularına onlar ne olursa olsun, tarafsız bir gözle ba-
kabilmelidir. (…) Edebiyat ispatlamaz, gösterir; telkin etmez, düşündürür; 
hüküm vermez, hüküm vermeye yol açar; iddia etmez, okuyucunun ret ve 
kabul hâl ve ruh tercihini serbest bırakan bir dünya kurar. Görevi budur ve 
bunu başardığı ölçüde değerlidir”1dese de Tarık Buğra için edebiyat, özel-
likle de roman “insani olanın, insan kaderinin anlatımı”na bigâne kalamaz. 

Tefrika romanları dışarda tutulursa 13 romanı bulunan Tarık Buğra, yazdığı 
romanlardan “Osmancık’ta Selçuklu Devleti’nden Osmanlı Devleti’ne ge-
çiş sürecini ve devlet olma yolunda verilen mücadeleyi, Küçük Ağa’da Millî 
Mücadele dönemini ve kurtuluştan yeni bir devletin kuruluşuna doğru ge-
çen süreci, Küçük Ağa Ankara’da romanında Türkiye Cumhuriyeti olarak 
kurulacak olan yeni devletin doğum sancılarını, Firavun İmanı’nda zaferin 
parlayan ışıklarıyla Ankara’nın başkent olma sürecinde yaşanan çıkar ilişki-
lerini, Yağmur Beklerken’de 1930’lu yıllarda Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın 
kuruluş sürecini, Dönemeçte’de 1946-1950 yılları arasında çok partili hayata 
geçiş sürecini, Gençliğim Eyvah’ta da 1970’lerde yaşanan anarşi olaylarını 
bir romancı gözüyle yorumlayarak anlatır.”2

1 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s.218.
2 Ü. Gülsüm Tarakçı, “Tarık Buğra’nın Tefrika Halinde Kalan Romanı Küçük Ağa’da Ya-

rım Kalan Şanlı Tokadın Hikâyesi: ‘Çolak Salih Niko ile Hesaplaşıyor”, Journal of Turkish 
Language and Literature, vol.3, ıssue: 2, Spring 2017, s. 121.
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Gazetecilikten Romancılığa: Bir Yazar Yetişiyor 

Tarık Buğra’nın gazetecilik hayatı, 1947 yılında Akşehir’de koyu bir De-
mokrat Partili olan babasıyla birlikte çıkardığı Nasreddin Hoca gazetesiyle 
başlar (21 Ocak-21 Şubat 1947). Buğra, Yusuf Ziya Ortaç’tan gelen tek-
lif üzerine Çınaraltı’nda her hafta bir hikâye yayımlamaya başlar3. Burada 
yayınlanan hikâyeleriyle gittikçe tanınan yazar, 24 Eylül 1951-30 Aralık 
1952’de Milliyet gazetesinde “Sanat Hareketleri” köşesiyle karşımıza çıkar. 
Bu köşede bir yandan hikâyeler yazarken, diğer yandan da tiyatro ve ede-
biyat tenkitleri yazmayı sürdürür. Yazdığı ağır eleştirilerle birçok düşman 
da kazanan ancak değerlerinden taviz vermeden onuruyla yazmayı sürdü-
ren Buğra, bu tecrübelerinden bir kısmını daha sonra Düşman Kazanmak 
Sanatı adıyla kitaplaştıracaktır. Milliyet’te ayrıca 1 Ocak 1953- 13 Mayıs 
1954 yılları arasında da “Fıkra” köşesinde de yazmış olan Buğra, bu arada 
1950’lerin başlarından itibaren geçinme kaygısıyla yazdığı birçok romanını 
da çeşitli gazetelerde tefrika ettirmiştir. 

Tarık Buğra, 1940’ların sonundan 1956’ya dek bir yandan gazete ve dergi-
lerde musahhihlik yaparak geçinmeye çalışmış, bir yandan da öyküler ve 
tefrika romanlar kaleme almıştır. 1950-1956 arasında 9 tefrika roman ya-
yınlayan Buğra (Abaza Paşa’nın Rüyası4, Şehir Uyurken5, Yanıyor mu Yeşil 
Köşkün Lambası6, Ölü Nokta7, İnce Hesaplar8, Aşk Esirleri9, Ofsayt10, Tetik Çe-
kildikten Sonra11, Sonradan Yaşamak12), ileride yazacağı birbirinden değerli 
romanlar için aslında acemice hazırlıklar yapmıştır. 

Beşir Ayvazoğlu’nun verdiği bilgilere göre, ayrıca Peyami Safa başta olmak 
üzere başka yazarların tefrika ve adapte romanlarını da tamamlamıştır.13 
Milliyet’te çalışırken bir taraftan da Ankara’da Hürriyet Partisi’nin yayın 
organı olan Yenigün gazetesinin kuruculuğunu ve genel yayın müdürlüğü-

3 Beşir Ayvazoğlu, “Tarık Buğra İçin Bir Biyografi Denemesi”, Tarık Buğra, haz. Mehmet 
Tekin-Ebru Burcu Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011, s. 18.

4 Bursa Hâkimiyet, 27 Eylül-7 Şubat 1956.
5 Bursa Hâkimiyet, 4 Haziran-22 Eylül 1956.
6 Yenigün (Ankara), 11 Nisan-31 Mayıs 1957.
7 Yeni İstanbul, 23 Nisan-10 Haziran 1958. 
8 Milliyet, 19 Mart-31 Mayıs 1953.
9 Milliyet, 30 Eylül-9 Aralık 1950.
10 Akın, 10 Ekim-13 Kasım 1951.
11 Akın, 29 Ağustos -8 Ekim 1951.
12 Vatan (İstanbul), 16 Şubat-23 Mayıs 1953.
13 Peyami Safa’nın Sabaha Karşı adlı adapte romanının sonunu, onun eşini tedavi için 

yurt dışına götürmesi sebebiyle Buğra tamamlamıştır. Bkz.: Beşir Ayvazoğlu, Güneş 
Rengi Bir Yığın Yaprak, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 58.
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nü üstlenir (1957). Daha sonra bu gazeteden ayrılarak İstanbul’da Vatan 
gazetesine yazı işleri müdürü olur. Bir süre sonra buradan da ayrılıp tekrar 
Milliyet’e spor sayfası sorumlusu olarak döner. Gazetede yapılması planla-
nan edebiyat sayfasına kendisinin düşünülmemesi üzerine buradan tekrar 
ayrılan Buğra 1959’da Hadiselere Tercüman gazetesinde çalışır ve aynı yıl ga-
zeteden kovulunca, üç defa kovulacağı Yeni İstanbul gazetesine geçer. Aynı 
zamanda Türkiye Spor gazetesinin neşriyat müdürlüğünü de üstlenir. Daha 
sonra bir ara Yol adlı haftalık bir fikir, sanat ve siyaset gazetesinin sorum-
lu yazı işleri müdürlüğünü de yapan Buğra, 1969’dan 1976’ya kadar Hal-
ka ve Olaylara Tercüman gazetesinde yazar. Bu arada, edebiyata yeterince 
zaman ayıramamaktan şikâyetçidir. Gazetedeki günlük yazılarına 13 Mayıs 
1976’da ara vermesinde bu sıkıntısının yanında 25 Mayıs 1973’te geçirdiği 
enfarktüsün de etkisi vardır. 1966-1969 yılları arasında Hisar dergisinde de 
yazılarını gördüğümüz Tarık Buğra, 4 Ekim 1987-28 Kasım 1994 tarihle-
ri arasında Türkiye gazetesinde “Pazar Sohbeti” yazıları kaleme almıştır.14 
Ölümüne yakın bir zamana kadar gazeteciliği devam eder. 

Tarık Buğra’nın Romancılığı ve Medeniyet Düşü

Her ne kadar kurguya dayalı edebî bir tür olsa da romanın kültür taşıma 
ve topluma ayna tutma işlevleri vardır. Özellikle bir medeniyet düşü olan 
ve içinden çıktığı topluma köklerini hatırlatmayı ilke edinmiş yazarlar için 
romanın işlevi tartışılmazdır. Tarihe ve topluma dair kritik ve tenkitlerini, 
hassasiyetlerini, aşılamak istedikleri fikirleri yansıtmak için en etkili araçlar-
dan/silahlardan biri şüphesiz romandır. Tarık Buğra da romana bu işlevleri 
yüklemiş, benimsediği değerlerden ödün vermediği gibi üslubundan, sa-
natından da ödün vermeyerek kıymetli romanlar neşretmiş; her romanın-
da üslup ve tekniğini daha da geliştirmiştir. Özellikle de Türk toplumuna 
Rusya kökenli fikirleri empoze etmeye çalışan Marksist romancılara karşı 
romanlarıyla millî ve maneviyatçı bir cephe de oluşturan Buğra, bireysel 
insan dramları içinde toplumsal dram ve tarihsel dönüşümleri, “yeniden 
doğuş”ları kaleme almıştır. Romanlarında Türk tarihinin önemli sayfalarını 
konu edinerek toplumun hangi aşamalardan/kırılma noktalarından geçti-
ğini bireysel dramlar içinde göstermeye çalışan Tarık Buğra, bir “medeniyet 
düşü” kuran yazarlarımızdandır. Bu düşünün özünde “Aslına, sahip çıkmak, 
geleceğe yol olmak, konak kurmak” şeklinde özetlenebilen, Türk-İslam kül-
türünün değerlerini savunmak ve korumak yatar ki, bu hususta da Buğra 
oldukça muhafazakârdır. Bu düşü Osmancık romanının sonunda ölüm dö-
şeğindeki Osman Bey ile oğlu Orhan Bey arasında geçen diyalogda görmek 
mümkündür. Osman Bey, oğlu Orhan’a “Gidip Bursa’yı almasını, orada 

14 Bkz. Hüseyin Tuncer, Tarık Buğra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988, s. 4
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ezan okutmadan dönmemesini” söyledikten sonra şu sözleri ekler: “Ve en 
değerli olan şey, ötelere yol açmak, yön vermektir. Ve ötelere giden yollarda 
daha sonra gelenlerin yol sürmelerini sağlayacak bir konak kurabilmektir.”15

1960 sonrasında yazdığı romanlarla yakın tarihimize alternatif bir bakış 
açısı ve yorum getiren Buğra, ayrıca Cumhuriyet devri Türk romanının ilk 
yıllarından itibaren yeni kurulan Cumhuriyet’in din temelli bir sistem ol-
maması arzusuyla (Halide Edip, Reşat Nuri, Yakup Kadri vb. yazarlarca) 
yazılan/yazdırılan romanlarda din adamına atfedilen olumsuz bakışını Kü-
çük Ağa’da Mehmet Reşit (İstanbullu Hoca), Firavun İmanı’nda Mehmet 
Akif, Hüseyin Avni ve Hasan Basri, Dönemeçte’de Fakir Halit ile tersine 
çevirmiştir. 

Tarık Buğra’nın Gazeteciliği ve Tefrika Romanları

Tarık Buğra, Konya Erkek Lisesi’nden mezun olup (1936) üniversite tahsili 
için geldiği İstanbul’da, 1938’le 1950 arasındaki gençlik yıllarını parasızlık 
içinde geçirir. Bu yıllarda bir yandan ucuz otel/ pansiyonlarda kalıp bulabil-
diği günlük işlerde çalışır, diğer yandan kayıt olduğu fakültelerde deyim ye-
rindeyse dikiş tutturmaya çalışır. İki fakülteyi (tıp, hukuk) kendine uygun 
meslekler olmadığını düşünerek yarım bıraktıktan sonra Edebiyat Fakülte-
si’ne kaydolur ve devam eder. Üniversite okumaya geldiği yıllardan itibaren 
yokluk ve işsizlik içinde bir kendini arama devresi yaşamıştır. Ucuz bekâr 
odalarında kalmış, Konya’da edebiyat hocası  Rıfkı Melûl Meriç’le İstan-
bul’da buluşup burada yazarların sıkça gittiği Küllük Kahvesi’nin müdavimi 
olmuştur. Baba dostunun dükkânında çalışıp az da olsa para kazandığı bu 
yıllarda kayıtlı olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ve yurttan 
devamsızlığı sebebiyle atılır. Ardından kaydolduğu Hukuk Fakültesi’nden 
de gazeteciliğe merak sardığı için ayrılır. 1942’de askerden döndükten son-
ra yine gazetelerde çalışmaya başlar. Bir arkadaşının ısrarıyla İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi’ne kaydolur. Yani 1938-1950 arasında Buğra, 
gerçekten üç üniversiteyi yarım bırakmış, musahhihlikle başladığı gazeteci-
likte mesafe kat etmiş, yazdığı öykülerle (özellikle de Oğlumuz’la) yazarlık 
piyasasına emin adımlarla çıkmıştır.16 Genç yazar ayrıca geçim kaygısıyla, 
konularını günlük hayattan özellikle de aşktan alan Milliyet, Akın, Halka ve 
Olaylara Tercüman, Yenigün, Vatan, Yeni İstanbul gazeteleri ve Türkiye Spor 
gazetesinde yazılar yazmış, romanlar tefrika etmiştir. 

Buğra’nın 1950 ve 1951 yıllarında Milliyet ve Akın gazetelerinde tefrika etti-

15 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s. 364.
16 Bkz. “Özlem Fedai ile Tarık Buğra Üzerine Konuştuk”, (Röp. Metin Erol), https://www.

dunyabizim.com/soylesi/ozlem-fedai-ile-tarik-bugra-uzerine-konustuk-h23291.html.
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ği Aşk Esirleri17, Tetik Çekildikten Sonra18, Ofsayt19 romanları işte bu gazete-
cilik yıllarının yadigârıdır. Buğra’nın bu popüler romanları, elbette yazarın 
diğer romanlarındaki tarihi ve sosyal manzarayı ihtiva etmez. Ancak yaza-
rın hayatından derin izler taşır. 

Tarık Buğra’nın Ofsayt adlı tefrika romanı, yazarın sanat dışında ilgilendi-
ği alanlardan biri olan spora bakış açısını ve gazetecilik yıllarındaki gözlem 
gücünü görmek açısından dikkate şayan bir eserdir. 

Ofsayt romanını yazar “Gençlerin Romanı” üst başlığı ile sunmuş; yani 
gençlere ithaf etmiştir. Kendi gençlik günlerinden izler taşıyan bu romanın 
kahramanının adının “Süleyman” olması, asıl adı Süleyman Tarık olan, Ta-
rık Buğra’nın hayatından nasıl bir iz taşıdığının göstergesidir. 

Romanda kahramanı Süleyman’ın anılara dalması üzerinden, çocukluğu-
nun geçtiği yerler anlatılır ki bu yerler, Tarık Buğra’nın da çocukluk yıllarını 
geçirdiği yerlerdir: 

Süleyman o gece anlatmaya ta çocukluğundan başlamıştı: Burası Sultan 
Dağları’nın yeşil vadilerinden birine kurulmuş bir kasabadır: Büyüktür, 
zengindir, uyanıktır. Ve bütün bunlar civardaki beş kazanın pazar yeri 
oluşundan ileri gelir.20

Ofsayt’ta Süleyman’ın çocukluğunun geçtiği kasaba, Tarık Buğra’nın kendi 
okul yıllarını geçirdiği kasabadır. Bunu Hüseyin Tuncer’e yazdığı mektupta 
şöyle ifade eder: 

Ortaokul enerji kaynamaları, kaldırıp kaldırıp havalandırmaları çağıyla 
başladı. Koşmalar, Sultan Dağları’na tırmanmalar, öğretmenlere 
başkaldırmalar ve yarışmalar, maçlar, maçlar.21

Aşk Esirleri romanında da genç Tarık Buğra’nın hayatından yansımalar gör-
mek mümkündür. Özellikle Aşk Esirleri romanının kahramanı Murat Ker-
vancı ile Tarık Buğra arasında bir paralellik görülmektedir. Roman, hâkim 
bakış açısıyla her şeyi bilen yazar anlatıcının Hukuk Fakültesi’ni bitireme-
yen fakat arkadaşlarına bitirdiğini söyleyen mahcup Murat’ın durumunu 
gözler önüne serişiyle başlar: 

17 Milliyet, 30 Eylül-9 Aralık 1950, 68 tefrika.
18 Akın, 29 Ağustos-8 Ekim 1951, 34 tefrika.
19 Akın, 10 Ekim-13 Kasım 1951, 34 tefrika.
20 Berkay Şanda, Tarık Buğra’nın Ofsayt ve Tetik Çekildikten Sonra Adlı Tefrika Romanları 

Üzerine, DEÜ Buca Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bitirme Tezi, 
İzmir, 2015, s. 39. (Eserden yaptığımız alıntılarda bu tezin metin kısımlarından istifade 
edilmiştir.)

21 Hüseyin Tuncer, a.g.e., s. 7.
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Murat, tanıdıklarına fakülteyi bitirdiğini söylemişti; hâlbuki son senelerde 
dershaneye uğramamıştı bile.22 

Bilindiği gibi Tarık Buğra da Tıp Fakültesi’nden atılmış, Hukuk Fakültesi’ne 
girmiş ancak burayı da bitirememiştir. Murat Kervancı da -tıpkı Tarık Buğ-
ra gibi- suçluluk duygusu nedeniyle uzun bir süre baba evine gidememiştir: 

Asıl fecii, kendini layık görseydin dört yılda bir kerecik olsun gidip de 
köyünü, evini, anacığını görmez miydin? 23

Maddi sıkıntıların da etkisiyle kaydolduğu okullarından soğuyan genç Buğ-
ra yazarlığa yönelirken Aşk Esirleri romanının yazarından hayli izler taşıyan 
kahramanı Murat Kervancı ise büyük bir bestekâr olmak arzusundadır. 

Tarık Buğra öğrencilik yıllarını sıkıntılar içinde geçirmiştir.24 İstanbul’a 
Konya’dan gelmiş, maddi sıkıntılar nedeniyle hep çalışmış, okullara da 
devam etmemiştir. Bu maddi sıkıntılar onu okullardan koparmış ve soğut-
muştur. Ayvazoğlu’nun verdiği bilgilere göre o yıllarda Konya Erkek Lise-
si’nden hocası Rıfkı Melûl Meriç ile buluştuğu ve sonraları sürekli gittiği 
Küllük Kahvesi, Aşk Esirleri romanının kahramanı Murat Kervancı’nın da 
başlıca mekânıdır:

Bir süre parklarda sabahlamak zorunda kaldı. Birkaç ay da Küllük’te 
sandalyeleri birleştirip tavlayı yastık ederek yatıp kalktı. Sonunda Adanalı 
bir öğrenci grubunun kaldığı Fatih Medresesi’ndeki bir hücrede yer buldu. 
Bu arada roman yazmaya çalışıyordu.25

Murat Kervancı dışında romanda maddi zorluklar içinde bir öğrencilik ha-
yatı geçiren Doktor Rıza Candaş’ın durumu da Tarık Buğra’nın öğrencilik 
hayatına benzer. Rıza Candaş da fakir bir öğrencilik hayatı yaşayıp bir med-
resedeki hücrede yaşayan arkadaşının yanına sığınır:

Kalbi birdenbire hatıraların ıslak gömleğine büründü: Servili medreseyi, 
sıcak yemeğe ve ateşin rengine hasretle geçen kış günlerini yeniden yaşar 
gibi oldu:26

Yazar, Türkiye Spor gazetesinde çalışırken Türk millî futbol takımı ile Al-
manya, Norveç ve Moskova’ya gitmiş; buralardaki izlenimlerini Bir Köyden 

22 Mürşide Altınbaş, Tarık Buğra’nın Aşk Esirleri Adlı Tefrika Romanı Üzerine, DEÜ Buca 
Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bitirme Tezi, İzmir, 2015, s. 13. 
(Eserden yaptığımız alıntılarda bu tezin metin kısımlarından istifade edilmiştir.)

23 Tarık Buğra, Aşk Esirleri, s. 44.
24 Bkz.: Beşir Ayvazoğlu, Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak, s. 50-51.
25 Beşir Ayvazoğlu, “Tarık Buğra İçin Bir Biyografi Denemesi”, Tarık Buğra, haz. Mehmet 

Tekin-Ebru Burcu Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2008, s. 15.
26 Mürşide Altınbaş, Tarık Buğra’nın Aşk Esirleri Adlı Tefrika Romanı Üzerine, s. 69.
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Bir Başşehire ve Gagaringrad Notları adlı kitaplarında anlatmıştır. Ofsayt ro-
manını da spor muhabirliği yaptığı bu yılların bir hatırası olarak yazmıştır.

Ofsayt romanında yazarın anlattığına göre günümüz için oldukça popüler 
bir spor olan futbol, 1950’lerin başında “boş ve gereksiz” görülen bir uğra-
şı/spordur. Romanda bu durum şöyle anlatılır:

Fakat asıl dert bundan sonra başladı: Bu işe ne babası, ne de annesi 
razı idiler. Mahallede ne ise, fakat böyle herkesin önünde ve akranı 
olmayan adamlarla top oynamaya kalkması çok uygunsuz bir şey olarak 
görülüyordu.27

Tarık Buğra’nın ileride yazacağı romanlardan ele aldığı konular bakımından 
oldukça farklı olsa da dil ve üslup olarak onların nüvesini oluşturan Ofsayt, 
Aşk Esirleri, Tetik Çekildikten Sonra genç yazarın mizacının ve hayatının da 
izlerini taşır. Genç bir gazeteci olarak hayata bakışı, gözlemleri bu romanla-
ra yansımıştır. Hatta bu tefrika romanların bazı kahramanları bizzat kendi 
kimliğinin yansımaları olduğu kadar Tetik Çekildikten Sonra romanının kah-
ramanları Doktor Şerif, eczacı ve savcı; Yağmur Beklerken, Dönemeçte gibi 
ileride yazacağı romanların da kahramanları olmuştur.   

Aşk Esirleri ve Tetik Çekildikten Sonra romanları aşk temeli üzerine otur-
muştur. Ancak Tetik Çekildikten Sonra aynı zamanda polisiye özellikler 
gösteren bir romandır. Bu romanda Buğra, çember şeklinde bir olay örgüsü 
kullanmış; işlenen bir suçu ve suçluyu, suçun işleniş tarzını romanın en ba-
şında anlatmıştır. Roman kahramanının her şeyi zihninde bir kez daha ya-
şamasıyla roman, yaşanan zamandan olayın geçmişine döner ve tekrar son 
sahneye gelerek biter. Romanda aslında çoğul bir aşk vardır. Eczacı Vasfi, 
Savcı Enis ve Şükran üçgeninde yaşanan bu aşka Eczacı Vasfi’nin kardeşi 
de dâhil olur. 

Tetik Çekildikten Sonra, para kazanmak için yazılmış olsa da o dönem görü-
len diğer tefrikalar gibi ucuz bir kurguya ve cinselliğe dayanmaz. Bu karma-
şık aşk ilişkisi Buğra’nın en iyi tanıdığı kasaba ortamında ve iyi gözlemledi-
ği memurlar arasında geçer. Ama insanlık hakkında yoğun mesai harcayan 
Buğra sadece karmaşık bir aşk romanı yazmak istemez. Bu yoğun ilişkilerin 
ortasında her birey bu ilişkideki rolüne göre sorgulamalar yapar ve gelişme 
çabası gösterir.

Eserin en başında birbirini seven, hatta birbirlerini suçlamaktan bile çeki-
nen mutlu bir karı kocayla karşılaşırız. Tetik Çekildikten Sonra’daki olaylar 
hâkim bakış açısıyla aktarılsa da eserin başı olayın faili Savcı Enis Tan-

27 Berkay Şanda, Tarık Buğra’nın Ofsayt ve Tetik Çekildikten Sonra Adlı Tefrika Romanları 
Üzerine, s. 61.
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yol’un, sonu ise maktul Şükran Tanyol’un açısından anlatılmıştır. Eserin 
temel özelliği olayların farklı kahramanların açısından okura aktarılmasıdır.

Buğra’nın Yalnızlar, Küçük Ağa, Firavun İmanı, Dönemeçte romanları da dâ-
hil olmak üzere birçok romanının kahramanlarında görebileceğimiz “bü-
yük yalnızlık” ve “bekleyiş” ilk romanlarından olan Tetik Çekildikten Son-
ra’da da karşımıza çıkar. Her kahramanına aşkı felsefi manada sorgulatan 
yazarın kahramanların çoğu yalnızlığa bağlı olarak bir bekleyiş ve arayış 
içindedir: Yazarın “anlatıcı ben”i, farklı kahramanların zihinleri üzerinden 
“yalnızlık” ve “bekleyiş”i yorumlar. Doktor Şerif ’in durumu üzerinden ya-
zar, bu yalnızlığı şöyle anlatır:

Bir çöl yolcusunun yalnızlık ve aczi insanoğlunun değişmez kaderiydi. 
Milyonlarla yüz yüze, hatta omuz omuza; fakat yalnızlık. Bir ikinci 
insanın elini tutabilir, ona derdini dökebilirsin; fakat yalnızsın, aşılmaz bir 
uçurumun ötesindesin.

Karınla koyun koyuna yatar, nefeslerini nefeslerine karıştırabilirsin; 
fakat yalnızsın, aşılmaz bir uçurumun ötesindesin. Neşende yalnız, 
ızdırabında yalnız, ölümünde yalnızsın. Doktor avurtlarını kemire kemire 
düşünüyordu.28

Tetik Çekildikten Sonra’da, kahramanların statüleri ne olursa olsun bir “ara-
yış” ve “bekleyiş” içinde oldukları dikkat çeker. Bu arayışlardan biri yalnız 
bir adam olan Doktor Şerif ’in “dost” arayışıdır:

Dur sana kendimi takdim edeyim: Adım Şerif, hükûmet doktoruyum. 
Bana teşrifat nazırı derler. Her yeni geleni şöylece bir koklarım da onun 
için. On yıldır, her yeni gelende hasretini çektiğim dostu aradım, her 
yeni gelen için: acaba bu mudur, dedim. Bütün rezaletlere rağmen 
romantizm.29

Bir diğer önemli bekleyiş ise Enis ile Şükran’ın temsil ettiği aşkın 
beklenişidir:

Oh, Allah’ım: biz ne kadar korkağız; yıllarca bekleriz, beklediğimiz için 
yıllara katlanırız, sonra da beklediğimizi bulunca tanışmanın, konuşmanın, 
dert dökmenin birtakım merasimleri olduğunu zannederiz. Bu güne kadar 
birbirimizi bekledik, öyle değil mi? Yanılıyor muyum? Bu böyle olmasaydı 
hayatın ne manası kalırdı, değil mi? Fakat işte, bunu itiraftan korktuğumuz 

28 Berkay Şanda, Tarık Buğra’nın Ofsayt ve Tetik Çekildikten Sonra Adlı Tefrika Romanla-
rı Üzerine, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bitirme 
Tezi, İzmir, 2015, s. 86.

29 Berkay Şanda, a.g.e., s. 12-13.
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için, bu itirafın getireceği saadetten korktuğumuz için bir mazimiz 
olmadığını iddiaya kalkışıyoruz.30

Romanda aşk, cinayet, yalnızlıklar, dost arayışları ve bekleyişleri belirgindir. 
Yalnızlık, dost arayışı, bekleyişin getirdiği dram, o yıllarda genç Buğra’nın 
da hayatında olsa gerektir. Yazar şehir/kasaba hayatının kıskacına sıkışmış; 
yalnız, aşkı ve sevgiyi arayan bireylerinin dramına, sonraki yıllarda tarih-
sel ve toplumsal dönemeçlerimizi anlattığı romanlarında da yer verecektir 
(Gençliğim Eyvah’ta Delikanlı ile Güliz’in aşkı gibi). 

Buğra’nın roman kahramanları, kendilerine rehberlik yapacak, yol göstere-
cek kişilerin de arayışına çıkarlar. Tetik Çekildikten Sonra’da ömrünce dün-
yasını aydınlatacak arkadaşı bulamayan Doktor Emin’in serzenişini duyarız: 

Lanet olsun, dedi; şu anda bir dosta sahip olabilmek için canımı 
vermeye hazırım; fakat işte, koca bir ömrü biricik dost edinecek gibi 
harcamamışız.31

Tetik Çekildikten Sonra’da bir aşk üçgenin parçası olan Eczacı Vasfi, son de-
rece ilginç bir karakterdir. Bu karakter, Dönemeçte romanındaki Eczacı Celal 
karakterini anımsatır. Bu romandaki Eczacı, çirkinliği yüzünden gençliğin-
de dışlanmış, aşk maceraları ve dost meclislerinde yer alamamış, bunu telafi 
için çok çalışıp zengin olmuş ve insanlara küseceği yerde onlara iyilik yapa-
rak şahsi tatminini sağlamış kasabalı bir yaşlıdır. 

Eczacı Vasfi, Savcı Enis ve Şükran üçgeninde Türk romanında ve sinema-
sında sıkça görülen bir durumla karşılaşırız ki bu durum, söz konusu tefrika 
romanı popüler fotoromanlara dönüştürür. Eşraftan zengin ve yaşlı birinin 
zor durumda kalan aileye maddi yardımı karşılığında evin genç kızına sa-
hip olma arzusu ve birbirini seven gençlerin bu yüzden ayrılmak zorunda 
kalmasıdır.

Buğra, romandaki “Eczacı”yı da sıradan bir kötü olarak çizmez. O, kaderin 
onu yalnızlığa ve mahrumiyete itelemesine rağmen masumiyetini koruma-
yı başaran, haz peşinde olan değil saadet arayan bir kişidir. 

Eczacının müstakbel karısı onu öldürmek için kadehine siyanür katmıştır. 
Tüm kasabanın kendisiyle dalga geçeceği, kardeşinden bile destek alama-
yacağı düşünceleriyle bunalan, kavuşma umudu olan, saadetten çoktan 
uzaklaşmış Eczacı için bu son darbedir. Bu derece duygusal ve maneviyata, 
saadete değer veren birinin ölümü de romantik bir atmosfer içinde gerçek-
leşecektir. Tabii Eczacı’nın ölümünün bir intihar mı yoksa cinayet mi oldu-

30 Berkay Şanda, a.g.e., s. 18.
31 Berkay Şanda, a.g.e., s. 84.
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ğu da tartışmalıdır. Eczacı siyanürlü kadehi önce Şükran’a ikram eder ama 
Şükran sadece reddetmekle yetinir. Sonrasında ise Eczacı kadehi bir dikişte 
içer.

Tetik Çekildikten Sonra’da yazarın olayın sonucunu tefrikanın en başında 
söylemesine rağmen yine de heyecanla okunmasıyla dikkat çeken, olayların 
akışını ve nedenlerini merak ettiren bir roman kurgulamış olması, ileride 
yazacağı güçlü romanlar için ipucu verir.

Tarık Buğra’nın gerek Aşk Esirleri gerekse Tetik Çekildikten Sonra romanla-
rını, aşk temeli üzerine inşa edildiği yukarıda ifade edilmişti. Özellikle Tetik 
Çekildikten Sonra’da aşk ilişkisinin taraflarına, aşkın felsefi sorgulamasını da 
yaptırmıştır. Ancak Aşk Esirleri’nin temelini kadın ve erkek kahramanların 
çalkantılı duygusal ilişkileri oluşturur. Buğra’nın Küçük Ağa ve Osmancık 
gibi olgunluk dönemi romanlarındaki büyük emellerin kaynağı olan aşktan 
daha farklı bir aşk ve şehvet anlatımı da bu romanda kendini gösterir. Belki 
okuyucu kitlesinin beklentilerinden, belki de yazarın gençliğinden ve para 
kazanma kaygısından dolayı Aşk Esirleri’nde belli dozda da olsa Tarık Buğ-
ra’da görmeye alışık olmadığımız bir şehvet anlatımı dikkat çeker:

Murat onun, üst kısmı çıplak göğsünün körpeliğine fazlaca alakayla 
baktı ve kompliman dolu bir gülümseyişle kadehi ruj lekeleri olan 
taraftan dudakları arasına aldı. Bu anda Zehra, Muradın hiçbir kadında 
rastlamadığı derecede tahrik edici bir hale sahipti. Gözlerindeki simsiyah 
parıltılarla, etli dudağındaki nemle Murat’a, bağırmak, gülmek ve ısırmak 
isteği veriyordu.32

Ancak romanda bu sahneler uzun ve detaylı anlatılıp abartılmamış; sadece 
sezdirilerek geçiştirilmiştir. Gençlik döneminde itibaren büyük ideallerle 
yaşayan Buğra, eserlerinin bayağılaşmasına ve fikirlerinin haz örtüsü altın-
da kalmasına izin vermemiştir.

Yazar Aşk Esirleri romanında duygusal yoğunluğu arttırmak için kahraman-
ları dar mekânlara taşımış ve kişi sayısını da az tutmuştur. Her türlü iliş-
ki, yüzleşme ve hesaplaşmanın yaşandığı, tüm düğümlerin çözüldüğü yer 
Kervancı çiftliğidir. Burası dış dünyadan soyutlanmış, kahramanlar kendi 
hâllerine bırakılmıştır. 

Murat Kervancı, Zehra, Doktor Rıza Candaş ekseninde aşk ve şehveti konu 
alan bir roman olarak Aşk Esirleri’nin kahramanı Kervancı da hem yazarının 
gençliğinden büyük izler taşır hem de yazarın tıpkı gelecekte yazacağı diğer 
romanların kahramanları gibi “dönüşüm” yaşar. Murat Kervancı’nın karşı-
sına da Doktor Rıza Candaş’ı çıkaran yazar, Doktor Rıza Candaş’ı “akılla 

32 Mürşide Altınbaş, Aşk Esirleri, s. 41.
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hareket eden”, Murat Kervancı’yı ise ne yapacağı belli olmayan “duygu ve 
arzuların adamı” olarak anlatır. 

Buğra’nın ilerideki romanlarında karşımıza çıkacak etkili bir dil ve felsefi 
aforizmalar da dikkat çeker. Bu söyleyişler ve karakterlerin sürekli kendini 
sorgulaması eseri basit bir tefrika olmaktan kurtulmuştur:

Allaha giden yol tabiattan geçer; Allah belki de tabiattır, gerçek 
büyüklükten, değişmez güzellikten gelen iddiasızlıktır.33

Gecikmek, kadınların, aşk stratejisindeki büyük değişmelere rağmen tesiri 
azalmayan silahlarıdır.34

Yalan beride aşk olur şehveti ebedileştirir, ulvileştirir, ötede sanat 
olur hayatı süsler, bir başka yerde de felsefe veya din olarak insanlığı 
aydınlatacak tek ışığı, maneviyatı kuvvetlendirmeye uğraşır.35

Sonuç ve Değerlendirme

Tefrika roman, günlük ve haftalık gazetelerin sayfalarında kendine yer bul-
muş; daha çok okuyucu kitlesinin gündelik yaşamından ve arzularından 
izler taşıyan ve yayınlandığı gazetelerin sanat sayfalarına da popülerlik ka-
tan bir türdür. Bu romanlar, tıpkı Tanzimat devrinden gelen geleneğinde 
olduğu gibi Cumhuriyet devrinde özellikle 1940’lı, 1950’li yıllardan itiba-
ren popüler kültürün de bir parçası olmuştur. Para kazanma kaygısı taşıyan 
yazarların kalem tecrübeleri hâline dönüşmüş; televizyon ve sanal âlemin 
bugünkü gibi olmadığı zaman dilimlerinde vakit geçirmek isteyen okuyu-
cunun merakla beklediği, kolay okunan romanlar olarak gazete sayfalarında 
daha fazla yer bulmuştur. Okurun artan talepleriyle şekillenen bu romanlar, 
çok sayıda ve yazarların sanatsal bakışlarından belli ölçülerde feragat edip 
okuyucu kitlelerinin beklentilerine cevap vermeye dönük yazılmıştır. Genç 
Tarık Buğra, 1950-1951 yıllarında kaleme aldığı tefrika romanlarından 
üzerinde durduğumuz üç romanında aynı kaygıları taşımış; okurun aşk, 
cinayet ve entrika konusundaki beklentilerine cevap vermiştir. Aşk Esirleri 
romanında diğer romanlarında ele almadığı kadın erkek arasındaki şehveti 
kullanmıştır. Pek çok eserinde bireyin dönüşümüyle toplumun dönüşümü-
nü kaynaştırarak sunan Buğra, bu romanında kahramanlarına küçük çapta 
bir dönüşüm yaşatmıştır. Aşk Esirleri, hem yazarın ilk adımlarını göstermesi 
bakımından öneme haizdir hem de Tarık Buğra’nın gençlik yıllarından, ka-
rakterinden izler taşımasıyla dikkat çeker. Romanın kahramanı Murat Ker-
vancı da yazarın birçok romanındaki kahramanında olduğu gibi bir “dönü-

33 Mürşide Altınbaş, a.g.e., s.77.
34 Mürşide Altınbaş, a.g.e., s.14.
35 Mürşide Altınbaş, a.g.e., s. 163.
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şüm” yaşamıştır. Bu eserde gazetenin ve okurun beklentisine cevap vermek 
için sınırlı tutulmakla birlikte, şehvete de yer verilmiştir. Eserin üslubu, Of-
sayt ve Tetik Çekildikten Sonra romanlarından daha sağlamdır. Kurgu açısın-
dan bakıldığında ise çember şeklindeki olay örgüsüyle ve cinayet mi intihar 
mı olduğu tartışmalı olan ölüm hadisesi sebebiyle Tetik Çekildikten Sonra 
romanı daha başarılıdır. Ofsayt romanı ise spor muhabirliği yapan yazarın 
bu tecrübesinin ürünü olarak diğer iki romandan zayıf olmakla birlikte, ya-
zarının gözlem gücünü ve toplumun nabzını yansıtması açısından dikkate 
değerdir.



TARIK BUĞRA’DA SANAT,  
EDEBİYAT VE İDEOLOJİ

NECİP TOSUN

Türk edebiyatının en nitelikli isimlerinden biri olan Tarık Buğra (1918-
1994), Soğuk Savaş döneminin bir yazarıdır. Bu dönemde ideolojik sınırlar 
net bir şekilde çizilmiş, siyasal alandaki kavga edebiyata da yansımış, taraflar 
arasında tam anlamıyla kalem savaşı yapılmaktadır. Herkes birbirine kendi 
ideolojik duruşundan bakmakta; edebiyatta sanatın, edebiyatın kuralları 
değil de savaşın kuralları geçerli olmaktadır. Dil; acımasız, sert ve yakıcıdır. 
Her iki taraf birbirine sağır, kör, dilsizdir. Eleştiri kurumu tümüyle savaşın 
emrindedir. Ne ürettiğin değil; nerede, hangi cephede, mahallede durdu-
ğun önemlidir. Estetik çaba, sanatın gerekleri hiçbir anlam ifade etmez. Bu 
da pek çok nitelikli edebiyatçının öne çıkmasını, konuşulmasını engeller. 
Buğra bu dönemin mağdurlarından biridir. Yazı ve edebiyat odaklı hayatı, 
romancı, öykücü ve oyun yazarı olarak ortaya koyduğu “nitelikli edebiyat”ı 
bazı kesimlerce görmezlikten gelinmiş; böylece bu savaş ortamından olum-
suz etkilenmiştir. 

Tarık Buğra edebiyat/düşünce serüveninde hiçbir zaman büyük bir ideolog, 
büyük bir düşünce adamı, mücadeleci bir dava adamı çizgisi izlememiştir. 
Derinlikli sanat-edebiyat yazıları, sosyolojik, toplumsal tahliller onda gö-
rülmez. Bu anlamda bir Kemal Tahir, bir Cemil Meriç değildir. Hatta bir Pe-
yami Safa da değildir. Onda olan bir başka şey vardır: sanatçı sezgisi. Tarık 
Buğra’nın önemi tam da burada, sanatçı sezgisinde yatmaktadır. Kuşkusuz 
bu sezgi içi boş bir sezgi değildir. Ama bu, teorisyenlerde olmayan sadece 
edebiyatçıya has bir duygu, derinlik ve birikimdir. Tarık Buğra özellikle bu 
yönüyle önemlidir. Örneğin Küçük Ağa’yı yazarak neredeyse kanonun da-
yattığı Kurtuluş Savaşı algısını yerle bir etmiştir. Gençliğim Eyvah romanıyla 
da bugün yaşadığımız cemaat örgütlenmesini ifşa etmiştir. Edebiyatçı tam 
da budur. Sadece bugünü anlatmaz, sanatçı öngörüsü ile gelecekte olacak 
olanlara ilişkin de söz alır. Tarık Buğra asıl bu edebiyatçı yönüyle önemlidir.
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Tarık Buğra tüm eserlerinde sonuna kadar bu toprağa, bu toprağın insanla-
rına bağlı kalmış, onların var olma mücadelesini eserlerine taşımıştır. Yeni 
ve eski karşıtlığında mazi ve geçmişi hiçbir zaman reddetmemiş, yaşananla-
rı tarihsel gerçekliği içinde sanatına aktarmıştır. Tarık Buğra’nın romanları 
içinde hiç şüphesiz Küçük Ağa, Osmancık, Gençliğim Eyvah ve Yağmur Bek-
lerken öne çıkar. Tarık Buğra Küçük Ağa’da Kurtuluş Savaşı’nı ilk kez sağlıklı 
bir şekilde romana aktaran yazar olmuştur. Romanda güdümlü edebiyatın 
dışında kalarak Türk edebiyatının yıllardır çarpıttığı, yanlış yansıttığı Kuva-
yımilliye-Padişahçı ikilemine oldukça insani ve gerçekçi yorumlar getirir. 
Yücel Çakmaklı daha sonra bu romanı televizyon dizisi yapmış; onun ka-
riyerindeki parlak çıkışlarından biri olmuştur. Tarık Buğra Osmancık’ta ise 
Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunun arkasındaki temel dinamikleri, 
sosyal, manevi dayanakları romanlaştırır. Yücel Çakmaklı bunu da televiz-
yon dizisi yaparak geniş kitlelere ulaşmasını sağlar. Onun önemli romanla-
rından biri de toplumun partilileşme sonrası ayrışmasının perde arkasını 
anlattığı Yağmur Beklerken’dir. Buğra bu eseriyle döneminin politik roman 
akımının başyapıtlarından birini verirken toplumsal, siyasal ayrışmanın aç-
tığı yaralara dikkat çeker. Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarını hikâye eden 
roman, partinin insan ilişkilerinde yarattığı değişikliğe dikkat çekerken ka-
saba hayatındaki karşılığını odağa alır. Avukat Rahmi karakteri üzerinden 
aydın tipolojisi ortaya konur. Roman arka planda particiliğin kasabada ya-
rattığı travmaları gündeme getirir. Siyaset, kamplaşma, insanın çıkar düş-
künlüğü romanın temel vurguları olur. Gençliğim Eyvah’ta insanın ihtiyaç-
larını, zaaflarını bilen “İhtiyar” tiplemesi üzerinden dönemin kamplaşan, 
kaosa giden toplumsal, siyasal yapısı irdelenir. Tarikatlar gibi örgütlenen bir 
yapı; devleti ele geçirmek, milletten soğutmak üzere ajan faaliyetleri sür-
dürmektedir. Gençliğe kurulan tuzaklar, ajan faaliyetleri, yaklaşan anarşinin 
derinlemesine tahlilini içeren roman, demagojilerle bir milletin nasıl girda-
bın eşiğine getirildiğini vurgular.

Tarık Buğra Küçük Ağa’da Kurtuluş Savaşı’nın arkasındaki temel dinamikle-
ri, sosyal, manevi dayanakları romanlaştırır. Yeni ve eski karşıtlığında mazi 
ve geçmişi hiçbir zaman reddetmemiş, yaşananları tarihsel gerçekliği içinde 
sanatına aktarmıştır. Bir Anadolu kasabası olan Akşehir’den yükselen Millî 
Mücadele ruhunu anlatan roman, Millî Mücadele’nin Türk insanındaki kar-
şılığını bildik şablonları aşarak oldukça gerçekçi bir şekilde çizer. I. Dünya 
Savaşı’nda kolunu kaybedip memleketine dönen Çolak Salih özellikle Rum 
dostlarıyla birlikte hareket etmekte, kasabalının tepkisini çekmektedir. 
Daha sonra kasabaya İstanbullu Hoca adında biri gelir. Osmanlı ve halife 
lehinde konuşmalar yapmaktadır. Bölgede kurulan Kuvvacılar ile Hoca ça-
tışmaya başlar. Ama daha sonra İstanbullu Hoca da Çolak Salih de Kuvva-
ya katılırlar. İstanbullu Hoca artık Millî Mücadele’nin içindedir ve “Küçük 
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Ağa” olarak bilinmektedir. Savaş önce içeride birlik olarak kazanılır, ardın-
dan dışarıda başarılı olunur.

Tarık Buğra yobaz-ilerici gibi içi boş bir tartışmaya saplanmadan, altı yüz 
yıldır din için halifenin ardında savaşmış insanların şimdi bir başka savaşa 
çağrılması karşısındaki şaşkınlığını, tereddüdünü oldukça sağlam temellere 
yaslayarak anlatabilmiştir. Böylece belki de ilk kez, Kurtuluş Savaşı gerçek 
anlamda Türk edebiyatına kazandırılmıştır. Hatta bu romanla doğru bir 
mecraya sokulmuştur. Çolak Salih, Küçük Ağa, Doktor Hayri Bey, Hacı 
Emmi, Çerkez Ethem gibi çizilen karakterler oldukça inandırıcı ve sahihtir.

Tarık Buğra iyi bir romancı olduğu kadar iyi bir öykücüdür de. Yarın Diye 
Bir Şey Yoktur adlı kitapta topladığı öyküleri Türk öykücülüğünün başyapıt-
larından biridir. Tarık Buğra bu öykülerde İstanbul dekoru önünde yaşama 
acemilerini, aylakları, yenilmiş âşıkları şiirsel bir dille hikâye eder. 

Tarık Buğra, genelde olaysız, entrikasız, durum ve atmosfer öyküleri yazar. 
Romanda tarihsel olaylara politik durumlara yer verirken öykülerinde daha 
çok insani durumları anlatır. Öykülerde bir anın, ruhsal bir durumun tes-
pitini yapar. O biçimsel arayışlar içerisinde değildir. Tarık Buğra, çevreyle 
bağlarını koparmış, iletişimsiz, yenik, yalnız tiplere eğilir. Tüm hayatı ken-
tin karmaşasına hapsolmuş, hayat deneyiminde yenilmiş öykü kişileri; ye-
nilgilerinin izleri ve yaraları ile sokaklarda, meyhanelerde, kahvehanelerde 
yapayalnızdırlar. Öyküleri sıcak, içten, inandırıcıdır. Dilin/anlatımın en 
yalın hâliyle yazar. Olağanüstü olaylara başvurmadan, sıradan durumların 
insanlardaki izlerine eğilir. Bu minimalist bakış, okurda odaklaşma soru-
nunu ortadan kaldırarak paylaşımı üst seviyeye çıkarır. Gösterişten, süsten 
uzak; sade, yalın, dümdüz bir anlatımı tercih eder. Anlattığı olaylara, nesne-
lere son derece tarafsız, serinkanlı bakar. Onun en güzel öykülerinden biri 
“Küllük”tür. Öyküde, Tarık Buğra’nın hayatında önemli bir yeri olan, Kül-
lük ismindeki kahvehanenin konumu, müdavimleri, işlevi anlatılır. Buraya 
gelen insanların düşleri, hayatları aktarılırken nasıl yenik bir şekilde küllüğe 
döküldükleri hikâye edilir. Girdiği Tıp Fakültesi’ni, Hukuk Fakültesi’ni ve 
Edebiyat Fakültesi’ni bitiremeyen Tarık Buğra’nın hayatında zamanının ay-
dın ve sanatçılarının gittiği Küllük Kahvesi’nin önemi büyüktür. Bu öykü de 
bir bakıma onun vefa duygusunu yansıtır. 

Tarık Buğra dönemi itibarıyla gazeteci-yazar kuşağındandır. Bir başka de-
yişle meslek olarak gazetecilik yapan edebiyatçılardandır. Tarık Buğra bir 
gazeteci olarak neredeyse hayatını politikadan kazanan, buna karşın ede-
biyat görüşü olarak angaje edebiyatı, politik edebiyatı reddeden ilginç ya-
zarlarımızdan biridir. Aslında bu, Necip Fazıl, Peyami Safa gibi dönemin 
yazarlarının ortak yazgısıdır. Çünkü yüzyılın başından bu yana gazetecilik 
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ve edebiyatçılık hep iç içe geçmiştir. Edebiyatın parlak isimleri sadece ki-
taplarıyla geçimlerini sağlayamadıkları için gazetecilik bir anlamda onların 
ekmek kapısı olmuştur. Ne var ki ülkemizdeki gazetecilik tarafsız, nesnel, 
kendi iç kuralları olan bir alan değildir. Gazetecilik ile siyaset birbirine bağ-
lantılıdır. Bir başka deyişle gazetecilik açıkça taraf olup bir düşünce ve gö-
rüşün gözü kapalı savunusu demektir. Bir yazar, hangi gazetede yazıyorsa o 
gazetenin savaşına katılır, kılıç sallar, kan döker. Çatışmacı, polemikçi okura 
seslenir. Tarık Buğra da bu dramatik gerçekliği yaşayan biridir. 

Aldığı öykü ödülü ile edebiyata parlak bir giriş yapan Tarık Buğra için hemen 
gazetelerin kapısı açılır. Öncelikle Milliyet gazetesinde sanat/edebiyat yazı-
ları yazan Tarık Buğra daha sonra ağırlıklı olarak politik gazetelerde bulunur 
ve siyaset üzerine yazılar kaleme alır. Kuşkusuz gazeteciliğin dili farklıdır. 
Kan ve gözyaşı ister, dövüş, kavga ister. Tarık Buğra da burada daha sonra 
Düşman Kazanmak Sanatı diyeceği eleştiri yazıları kaleme alır. Ülkemizde 
1950’lerin ortalarından sonra benzeri görülmemiş bir kamplaşma yaşanır. 
Tarık Buğra’nın yazdığı gazeteler de bu savaşın içindedir ve Tarık Buğra da 
burada yerini alır. Güncel politikanın içinde siyaset kavgası yapmaktadır. 
Yeni İstanbul, Tercüman, Türkiye gazetelerinde tam da politikanın içinden 
seslenir. Bu dönemde ideolojik tavır, polemik kaçınılmazdır. Bir çeşit savaş 
yürütülmektedir. Burada en çok edebiyat dostlukları yara alır. Onun hede-
finde komünizm ve solcular vardır. Buğra, kendisini antikomünist, milliyet-
çi/demokrat çizgisine konumlandırıp siyaset/polemik yazıları kaleme alır. 
Köşesinde öfkeli, sert, zamanın hırçın politik yazılarını yazar. Menderesli, 
Demirelli, Ecevitli, Özallı sayısız yazı kaleme alır. Okur olarak sağ ve muha-
fazakâr kesime seslenmektedir. 1960’lı yıllarda Menderes’in politikalarını 
eleştirir, Mart 1971 Muhtırası’nı “Beklenen Ses” olarak destekler, 12 Eylül 
Darbesi’ni büyük bir coşkuyla över. Hatta 12 Eylül Darbesi sonrası siyasi 
yasaklı hâle gelen Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan 
ve Alpaslan Türkeş’in siyasi yasaklı olarak kalmasını savunur. Aslında onun 
bütün bu çıkışlarının arkasında o büyük devlete sahip çıkma refleksi yat-
maktadır. Devletin varlığı, bekası onun için gündelik siyasetin üstündedir. 
Özellikle gazete yazılarında klasik/liberal demokrat çizgidedir ve milliyetçi, 
antikomünist bir tutum izler. Ne var ki bu yaklaşımları zaman zaman onu 
yalnızlaştırır. Sadece devletin yanında olmanın hep zararını gören Buğra 12 
Eylül sonrası devlet televizyonunca (TRT) ödüllendirilecektir.

Tarık Buğra her zaman gazeteciliği ekmek parası için yaptığını, bu nedenle 
sanat ve edebiyatının büyük zarar gördüğünü belirtir:

Edebiyata döndüm. Gazeteciliğim benim hamallığım oldu, köşe 
yazarlığı dâhil ve edebiyatçılığa mecburi ihanetim oldu… Ekmek 
parası… Ev kirasını vereceksin… Bakkala, kasaba para ödeyeceksiniz… 
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Giyim kuşama para ödeyeceksiniz… Mecburen bu hamallığı yaptım. 
Tekrar ediyorum, edebiyatçılığım çok şey kaybetti. Çünkü gazetecilik, 
edebiyatçılığa en zıt mesleklerden birisidir. Ayrı üslûp ister, ayrı bilgiler 
ister, tabii asıl önemlisi o üslûp meselesi. Gazete yazarlığının üslûbu başka, 
roman, tiyatro, hikâye yazarlıklarının üslûpları, ayrı ayrı bambaşka şeyler.1

Dönemin gazeteci yazarlarının temel dinamiği antikomünistliktir. Oysa 
kültürel iktidar şöyle ya da böyle Marksistlerin tekelindedir. Sağ-muhafa-
zakâr yazarlar bu anlamda kültürel/edebî iktidarca dışlanır ve hâkim ol-
dukları alanlara alınmazlar. Sağ-muhafazakâr yayın organları, politikacılar 
ve iktidarlar da kültür ve sanata mesafelidirler. Sağ cenahta edebiyat yapan 
yazarlar tam bir sıkışmışlık yaşarlar. Tarık Buğra kendinin ideolojik olarak 
yazınsal iktidarca dışlandığını söylerken aynı öfkeyi sanat ve edebiyata du-
yarsız sağ kesime de yönlendirir. Bu da sağcı yazarların dramatik tablosu 
olarak yıllarca yaşanır:

‘Sağda sanatçı yok.’ sloganı tutmuştur. Çünkü sağ, sanatçısını lanse 
edememiştir. Sahneye çıkaramamıştır. Afişe çıkaramamıştır. Ve varken 
yok olmuşlardır onlar. Yayınevimiz yok. Suç sanatçılarımızın veya 
sanatçı kabiliyetlerimizin değil. 1950-1973 çeyrek yüzyıl eder. Çeyrek 
asır eder. Bu zaman içinde sağ iktidarlar olmuştur. Hangisinin sanat 
politikası, kültür politikası olmuştur. Sonra maalesef sağ kitleler de sanatla 
ilgilenmiyor. Edebiyat küçümsenmiştir. Hâlbuki sol, edebiyatta neler 
yapılacağını çok iyi biliyor ve bütün gücüyle o yönde çalışıyor.2

Kuşkusuz sol yazınsal iktidarca bilinçle örtülmüş pek çok sağcı yazar bulun-
makla birlikte, sağ edebiyat dünyasında da edebiyat ilgi görmediği için bu 
muhafazakâr yazarlar yetişememiş, çoğunlukla küsüp başka alanlara yönel-
mişlerdir. Tarık Buğra siyasetin elinin hep edebiyatın üzerinde olduğunu 
düşünür ve edebiyat alanındaki ideolojik körleşmeyi eleştirir:

Kötü politikacı insanların arasındaki anlaşmazlıklardan, sempatilerden, 
antipatilerden, düşünce ve görüş ayrılıklarından beslenir. Bunun için 
de bunları körükler, barışa yanaşmaz, düşmanlıklara doğru kışkırtır, 
besler. Edebiyatımızda oynanan oyun da budur işte; birtakım dergiler 
ve bunların görevlendirilmiş eleştiricileri, kendilerinden olmayan, 
saplantılarını paylaşmayan, Türkçesi, işlerinin gereklerinden başka bir şeyi 
umursamayan gerçek edebiyatçıları, iftiradan bile çekinmeden geçer akçe 
ne ise onunla suçlamakta, jurnal etmekteler.3

Tarık Buğra’nın sanat anlayışının merkezinde insan vardır. İnsanın özellikle 
psikolojik boyutlarını irdelemeye çalışır. Politik meseleler, ekonomik me-

1 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 436.
2 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2004, s. 28.
3 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017, s. 35.
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seleler birey üzerinden, ondaki etkisi üzerinden aktarılır. Çünkü ona göre 
sanatçı ilim adamı kadar objektif olmalıdır. Sağcı eser, solcu eser ayrımını 
kabul etmez. İnsana, yani topluma yararlı sanat, ancak kendi ilkeleri, ken-
di kuralları ve kendi gerekleri içerisinde oluşan sanattır. Hür ve bağımsız 
kafanın eseri olan, böylece de hür ve bağımsız kafaları geliştiren, besleyen, 
oluşturan sanattır. Önce kendisi bir kuvvete veya ideolojiye köle veya maşa, 
araç durumuna düşürmek için didinen sanatçı toplumun kara bahtıdır. Ta-
rık Buğra’ya göre sanatta aranması gereken, insanın mutluluğu, hürlüğü ve 
problemleridir; onun toplumla ve öteki insanlarla, tabiatla çelişkileri, ça-
tışmalarıdır. Çünkü insan hür olduğu için değerlidir, yapıcı ve yaratıcıdır. 
Olayları ve insanları peşin hükümlerimizin, yandaşlarımızın kalıplarına 
dökmek veya onların elbiselerini giydirmek bize belki bir şey kazandırır 
ama sanata kötülük yapmış olur. Başarılı bir eser ne sizdendir, ne size kar-
şıdır. O, kendiliğinden bir değerdir; bu toplumundur. Onun eserlerini bu 
zemine oturttuğu söylenebilir.

Yazarlığın politik bir görev olmadığını, aksine politikaya yön vermesi ge-
rektiğine inanır. Yazarın kafa bağımsızlığını, hür düşünme yeteneklerinin 
koruması gerektiğini düşünür. Pek çok yazısında kamplaşmanın açtığı yara-
lardan şikâyetçi olan Buğra Gençliğim Eyvah romanını bu yüzden yazdığını 
belirtir:

Gençliğim Eyvah, şu kamplaşmaların, kültürümüz ve edebiyatımızla 
birlikte o kampların insanlarına da neler kaybettirdiğini, onları nasıl 
çirkinleştirip çürüttüğünü sergilemek için yazıldı. Kamplaşmak 
düşüncelere, duygulara, dolayısıyla da edebiyata, yani kültüre ve uygarlığa 
yapılabilecek en vahşi ihanettir. Türkiye bu ihanete uğradı.4

Politize bir devletin, halkın giderek edebiyatçıyı da etkisi altına alacağını 
ve edebiyatın politikaya teslim olacağını belirtir. Özellikle çağdaş, Batıcı, 
ilerici, devrimci kelimelerinin içi boş ve kamplaşmanın anahtar kelimeleri 
olduğunu vurgular. Edebiyatçı bir doktrin kurucusu değildir:

Edebiyat ispatlamaz, gösterir; telkin etmez, düşündürür; hüküm vermez, 
hüküm vermeye yol açar; iddia etmez, okuyucunun red ve kabul hâl 
ve ruh tercihini serbest bırakan bir dünya kurar. Görevi budur ve bunu 
başardığı ölçüde değerlidir.5

Bir görüşün, inancın, ideolojinin yaygınlık kazanmasının arkasında sanatçı-
ların, edebiyatçıların olduğunu düşünür. Şu anda Marksizmin tüm yaygın-
lığının, doğruluğundan ve güçlü iddialarından değil edebiyattaki temsili ile 
ilgili olduğunu belirtir. Türkiye’de Nâzım Hikmet olmasa Marksizmin bu 

4 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 201.
5 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.227.
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kadar çok taraftarının olamayacağını ileri sürer. Aynı şekilde Anadolu’daki 
Müslüman inancının yaygınlaşmasının ve kolay kabulünün Mevlâna, Yunus 
Emre’yle ilişkili olduğunu düşünür. Bu yüzden büyük devlet adamlarının, 
ideolojilerin edebiyatçıları yanlarına almaya çalıştıklarını örnekler. Ata-
türk’ün, Lenin’in böyle davrandığını aktarır.

Tarık Buğra edebiyata başladığı 1940’ların ikinci yarısını Türk edebiyatının 
altın yılları sayar. Buradaki en büyük ölçütü ise kamplaşmaların olmaması 
ve değerin her şeyin üstünde tutulmasıdır:

O yıllara ben edebiyatımızın altın çağı derim. Bir bütündü edebiyatımız, 
sadece güzele ve başarılıya açık bir bütün. Gerçi mikrop düşmüştü. Ama 
gene de kamplaşmalar yoktu; kim yazmış olursa olsun, güzel bir şiir veya 
hikâye günlerce konu olur, tartışılırdı.6

Ne var ki bu toplumsal barış çok sürmeyecektir. Özellikle 1950’lerin or-
talarından sonra kamplaşma başlayacak, politika tek geçer akçe olacak, 
edebiyat var olabilmek için siyasetin emrine girecektir. Hâkim anlayış ise 
toplumcu gerçekçiliktir. Bunlar da sol/sosyalist düşüncenin edebiyata yan-
sımasıdır. Tarık Buğra ilk refleks olarak toplumcu gerçekçilik akımına karşı 
çıkar:

Sanatın topluma en yararlı tutumu sanat için oluncadır. Sanatçı bu 
tutumda da toplumun, insanın dertleriyle, problemleri ile ilgilenecek, 
onun elinde de neşter olacak. Ama peşin hükümlerle ve bilhassa bir 
doktrine, bir politik doktrine angaje olarak değil… Bağımsızlığını, sanatını 
ve sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını koruyarak… Bir propaganda, bir 
misyon ödevlisi ve görevlisi olmadan.7

Gerçek kavramını tartışmalı bulan Buğra, bu durumun ideolojiye kurban 
edildiğini savunur:

Gerçek diye bir şey yoktur. İnsan kendi gerçeğini bile bilemez veya 
veremez. En büyük romancıya söyleseniz, kendi yirmi dört saatini 
anlat diye… Hiç değilse karşısına bir ikinci çıkacaktır veyahut bir 
adamı düşünecektir. Bu adamın gerçeğini nerden bilecek. Edebiyat 
soylu resimde olduğu gibi, bir gerçek yorumudur, bir gerçek arayışıdır, 
sanatçının kafasındaki gerçeği kurabilme çalışmasıdır. Hele toplumsal 
gerçek? Doksan dokuz bin yoruma açık olaylar için bu gerçektir diye, 
dışarıdan üç dört fizik gerçeğin resmini çektikten sonra sunmak, 
yutturmacanın ta kendisi gelir bana… Önemli olan, anlattığınız olayların, 
verdiğiniz insanların, ilişkilerin, akla yatkın olması, olmaması, güzel olması 
olmaması, insani olması olmaması, mühim olan bunlar. Bunlar daha çok 

6 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, s.221.
7 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, s.253.
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ideolojiye çalışan propagandacılar gibi geliyor bana. Görevli insanlar 
bunlar.8

Sanatın fotoğrafik gerçeklikten farklı olduğunu; onu dönüştürmek, değiş-
tirmek gerektiğini belirtir:

Köprü altları, kahvehaneler, hastahane önleri… Barlar… Bütün bunlar 
mühim şeylerdir. Kim inkâr edebilir? Fakat hiçbir konu sadece konu 
oluşuyla sanatta kendini kurtaramaz. Bunlarla makaleler yazılsın, 
röportajlar yapılsın, komisyona gönderilsinler. Bu olur. Ama sanata mal 
edilmeleri sanatkârlara bırakılsın. Bu da fotoğrafçı realitesiyle olacak 
şey değildir. Sanat sanat içindir demek, sanatkârın günlük otoritelerden 
sıyrılarak gelecek devirlere en güzel, en mesut, en temiz düzeni araması 
demektir, o düzene bu nesilden ameleler yetiştirmesi demektir. Medeniyet 
ölçülerinin başına sanatın konuşu bunun içindir.

O dönemde toplumsal gerçekçiliğe karşı durmak yazınsal iktidarca dışlan-
mak demektir. Öyle de olur. 1960 İhtilali ve sonrasında yaşananlar ülkede-
ki kamplaşmayı, ideolojik ayrılıkları iyice gün yüzüne çıkarır. Tarık Buğra 
milliyetçi-muhafazakâr bir kimlik içerisinde politik arenada da yerini alır. 
Ne var ki Necip Fazıl İslamcılığına uzak, Peyami Safa milliyetçiliğine yakın-
dır. Ama dönemin şartları gereği asıl gardını komünizm karşısında alır ve 
antikomünist bir tutum onu daha iyi tanımlar. Onun ideolojik görüşünün 
temelinde devletçilik vardır ve buna karşı her ideolojiye karşıdır. Bunların 
başında da komünizm ve sol hareketler gelir. O da bütün bir ideolojik sava-
şını bu kavramlar etrafında yapmıştır.

O edebiyatçının bağımsız olması gerektiğini düşünür, giderek “sanat sanat 
içindir” görüşünü savunur:

Sanat sanat içindir demek, sanatın fildişi kuleye çekilmesi, toplumdan 
kopması demek değildir. Tam aksine, ben sanatı toplum için, ancak 
kendi ilkeleriyle, kendi değer yargılarıyla sınırlı kaldığı ölçüde yararlı 
olacağına inanıyorum. Sanat toplum içindir sloganını politikacılar, sanatı 
kendilerine bir araç yapmak için çıkarmışlardır. Sanatçı bağımsız kafaya 
sahip, hür düşünen insandır; bir ideolojinin veya partinin propagandacısı 
değil. Ancak bu şekilde topluma yararlı olur.9

Tarık Buğra sanatçının karakter, olaylar, durumlar karşısında objektifliği-
ni korumasından yanadır. Angaje bir ideolojiye, inanca bağlı ve meselesini 
esere yedirmek düşüncesindeki bir yazarı topluma yararlı sanatçı saymaz:

Sanatta tek birim, tek çıkış noktası insandır; insanın mutluluğu, hürlüğü 
ve problemleridir; onun toplumla ve öteki insanlarla, tabiatla çelişkileri, 

8 Tarık Buğra, Politika Dışı, s. 263.
9 Tarık Buğra, Söyleşiler, s.147.
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çatışmalarıdır, insan kendi çerçevesinde ve bu planda, sırf insan olduğu 
için, hür olduğu için değerlidir, yapıcı ve yaratıcıdır. Üstün bir toplumda 
da ancak öyle insanların ortaya çıkardığı, kaderi öyle insanların elinde 
bulunan bir toplumdur. Sanat bu amaca yöneldiği zaman yalnız başarı 
kazanmakla kalmaz, ancak o zaman etkili de olabilir. Sanatın çürütücü 
değil yapıcı, tutucu değil geliştirici olabilmesi buna bağlıdır.10 

Başarılı bir eserin topluma ait olduğunu düşünür:

Başarılı bir eser ne sizdendir, ne size karşıdır. O, kendiliğinden bir 
değerdir, bu toplumundur. Bu ihmal ediliyor, gözardı ediliyor. 1958-59’da, 
sağ-sol meselesi başladığında, ‘komünist’ diyorlardı bana. 60’tan sonra 
birden bire ‘faşist’, ‘ırkçı’, ‘şeriatçı’, ‘kafatasçı’ oluverdim. Ne onunla ne 
onunla ilgim var. Mümkün olduğu kadar dürüst olmaya çalışan, herhangi 
bir peşin hükme bağlanmamaya gayret eden ve sloganları kesinlikle 
küçümseyen bir yazarım.11

İslami kesimdeki hidayet romanları için de aynı şeyi düşünür. “Marksist-
lerin yanında, bir de İslami dünya görüşü için yazanlar var ve sanat inanç 
içindir diyorlar.” sorusuna şöyle karşılık verir: 

İkisi için de tehlike, bunu ‘ana ilke’ olarak kabul etmeleridir. Bu tehlike, 
aşılamaz engeldir. İnsan ilişkilerini, insanları, olayları, ille bunları 
kurallara göre anlatacağım tutkusudur. İnsanın kalıba dökülemeyeceğine 
inanıyorum. Bütün insanların iyi tarafı da var, kötü tarafları da var, güzel 
tarafları da var, çirkin tarafları da var. Bunlar önlenemiyor. Fabrikasyon işi 
değildir insan. Bu dediğiniz idealist yazarlar istiyorlar ki, kendi inançlarına 
göre mükemmel örnekler versinler ve kendi inançlarına karşı olanları da 
kesin olarak, bütün çizgileriyle kötü ve çirkin göstersinler. Her olayın da 
çeşitli yönlerden görünebilişi vardır. Meşhur tabirle ‘at gözlüğü’ takmamak 
lazım. Eğer sanat diye bir şey, edebiyat diye bir şey varsa, edebiyat insana 
yararlı, insanın gelişmesine yardımcı olan bir çalışma ise, ‘at gözlüğü’ 
büyük ihanettir sanata. Sanat sanat içindir derken, bunu kastediyorum.12

Hiç kuşkusuz, Tarık Buğra ilk dönemlerdeki başarısının ardından ideolojik 
kimliğinin netleşmesiyle birlikte yazınsal iktidarca dışlanmış, yok sayılmış-
tır. Bunun tek istisnası Fethi Naci’dir. Fethi Naci, ölümünün ardından Türk 
Edebiyatı dergisinde şunları söyler: “Tarık Buğra hakkında en iyi yazıları 
ben yazdım. Marksist olduğum hâlde. Sağda onun hakkında çok ciddi ola-
rak kaç yazı çıktı acaba?” Bunun yanında 12 Eylül sonrası durduğu ideolojik 
yer nedeniyle şanslıdır. Osmancık, Küçük Ağa gibi romanları televizyon dizi-
si hâline gelmiş, oyunları sahnelenmiş, devlet sanatçısı seçilmiştir.

10 Tarık Buğra, Söyleşiler, s.38.
11 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, s.509.
12 Tarık Buğra, Politika Dışı, s. 263.
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İslami dünya görüşünü ise bir hayat ideolojisi değil daha çok kültürel bir ge-
reklilik olarak görür. Bu anlamda İslamcı dünya görüşüne ideolojik anlam-
da mesafelidir. Türk Edebiyatı dergisinde yayınlanan bir röportajda ‘Keşke 
tam bir İslami dünya görüşüm olsaydı. O zaman eserim daha değerli bir 
yapı kazanırdı’ diyorsunuz. Bu ifadedeki ‘değerli yapı’dan neyi kastediyor-
sunuz?” sorusuna şöyle cevap verir:

Evvela şu önemli zannediyorum: her romancının bir dünya görüşü var ve 
olmalıdır. Büyük romancıların dünyaya bir bakışları var. Bu nasıl oluyor? 
Bir değerler manzumesidir bu. İlkeleri vardır, kıymet hükümleri vardır; 
ve mevzu, ellerine aldıkları malzeme bakımından da toplumların kıymet 
hükümleri vardır, davranışları vardır, tutumları vardır. Bunların hepsi 
bir dünya görüşünden gelmektedir. Hristiyani dünya görüşü, Musevi 
dünya görüşü ve İslami dünya görüşü… Ateist, dinsiz dünya görüşü… 
Bu büyük roman için şarttır. Ve İslami dünya görüşünün bir Türk yazarı 
için ayrı bir önemi vardır. İslami dünya görüşü, kendi insanımızı anlamak 
çabası demektir. Bu memleketin yüzde doksan dokuzu Müslüman 
diyoruz demek ki, bu memleketin romanını yazmak için İslami yapının ne 
olduğunu ‘anlamak’ lazımdır. Bunu anlamak için de İslami dünya görüşü 
şarttır. Sadece gözlemlerle olmaz, öbürü daha büyük bir yardımcıdır. Evet, 
Müslüman toplum ve insanı anlamak, onu yozlaşmış, bozulmuş ve güzel 
taraflarıyla kavramak için şarttır. İslami bir dünya görüşü… Bunu demek 
istiyorum.13

Tarık Buğra, politikada taraf olmasına rağmen sanatı ideolojik angajman-
la değil, evrensel yaratıcılıkla kavramıştır. Özellikle döneminde etkin olan 
toplumcu gerçekçilik ve köy/işçi romanları karşısında bireyi savunmuş, 
toplumsal yapı içindeki bireyi öne çıkarmıştır. Tarık Buğra; romanları, öy-
küleri, tiyatro eserleri ve gazete yazılarıyla büyük bir birikim yaratarak Türk 
edebiyatında unutulmaz bir isim olmayı başarmıştır.

13 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 123.
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TARIK BUĞRA’NIN ROMANLARINDA 
KARAKTER İNŞASI VE BİREYLEŞME

EBRU BURCU YILMAZ

Edebiyatımızın üzerinde düşünmek Türkiye’nin kaderi ile 
ilgilenmeye eşittir.

Tarık Buğra,  
Politika Dışı

Tarık Buğra, sözün taşıdığı değerin farkında olan ve edebî faaliyetlerini bu 
değeri ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştiren güçlü bir kalemdir. Eserle-
rinde toplumsal meseleler geniş yer tutmasına rağmen, edebiyatı ideolo-
jinin ve politikanın gölgesinde bırakmayan Buğra, uzak ve yakın tarihten 
seçtiği örneklerden Türkiye’nin her dönem güncelliğini koruyan problem-
lerine kadar geniş bir çerçevede insan gerçeğini ele alır. Gerek yazdığı devir-
de gerekse ölümünden sonra bir kısım çevrelerin, önyargılarıyla mahkûm 
ettiği bir yazar olan Tarık Buğra’nın, kendisi ve yazarlık serüveniyle ilgili 
en sağlıklı bilgiler yine onun kaleminden çıkan edebî metinler ve eleştiri 
yazılarından hareketle ortaya konabilir. 

Edebiyatın Gücüne İnanmış Bir Kalem ve Yazmaya Adanmış Bir Ömür

Tarık Buğra külliyatına karakteristik hususiyetleri açısından bakıldığında dik-
kati çeken ortak tematik yönelim, bir anlamda yazarın kalemini şahit tuttuğu 
meseleleri ele alırken bağlı olduğu merkezi düşüncenin de mahiyetini ortaya 
koyar. Millî değerleri ihmal etmeden maneviyatın önemi ve gerekliliğine vur-
gu yapan yazarın, farklı maceralar peşinde arayışlara sevk ettiği kahramanla-
rını ulaştırdığı menzil, yapılan yolculuğun amaç ve güzergâhını da okura sez-
dirir. Roman kahramanları gibi kendi şahsi hayatında da hem maddi hem de 
manevi kaynaklı bir mücadele içinde olan Buğra, yokluğun kıskacında yoğ-
rulduğu en zor zamanlarda bile inandığı doğrulara sadık kalarak dik bir duruş 
sergilemiştir. Ona, mücadelesinde güç veren en önemli husus, edebiyata ve 
sanata olan yürekten bağlılığıdır. 
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2018 yılı resmî bir ağız tarafından Tarık Buğra Yılı olarak ilan edilmese de doğu-
munun 100. yılı olması münasebetiyle yazarın eserlerini yeni bir gözle okumak, 
güncel sorunlar karşısında geçerliliğini koruyan yönlerine dikkat etmek, bugü-
nün insanına söyleyecek sözü olup olmadığı üzerinde düşünmek bir vefa borcu 
olmanın ötesinde gerekliliktir. Edebiyatın anlam sorunu yaşadığı ve popüler kül-
türün gölgesinde kaldığı bir zamanda edebî üretim, bazılarınca tuzu kuru insan-
ların meşgul olabileceği boş vakit ürünü olarak kabul edilerek küçümsenirken, 
bazıları da bu birikimi akademik bir çerçeve içine hapsederek yine belli bir kesi-
min ilgisine layık görmektedir. Tarık Buğra’nın, Düşman Kazanmak Sanatı adını 
verdiği kitabında, edebiyatın savunusuna dair birçok metin bulunmaktadır. Ger-
çek edebiyatın birey ve topluma kazandırdıkları, politika karşısında edebiyatçı-
nın takınması gereken tavır, sanat ve edebiyatın ihmal edildiği toplumların içine 
düştükleri durumlar üzerine yazdığı yazılar, Tarık Buğra’nın fikrî mücadelesinde 
önemli yer tutan konulara işaret eder. Söz gelimi “Sanatsız, Edebiyatsız” başlık-
lı yazısında, toplumsal problemlerin ve çözümsüzlüğe sürüklenen meselelerin 
arkasında yatan sebebi, sanat ve edebiyatın layık olduğu değeri görmemesine 
bağlayan Buğra, insanlığın ancak bu iki gücün yardımıyla kurtulacağına inanır:

Ekonomik…Sosyo ekonomik…Parasal…Maliyesel…Ve daha bilmem ne 
sal veya sel; sonuç ne olursa olsun, Türkiye gerçekte, edebiyattan ve sanattan 
nasipsiz politikacılarla yöneticilerin ve edebiyat ve sanattan koparılmışlığın 
bunalımlarını yaşamaktadır. İsteyen kolayca istediği kadar dudak büksün veya 
bir şaka sansın, benim kuvvetle benimsediğim suç ve suçlama işte budur.

Budur, çünkü insanı –sonuç olarak da bir toplumu- ancak ve ancak 
edebiyatın ve sanatın kurtardığını, kurtarmakla kalmayıp yücelttiğini 
aktüel ve tarihsel örnekleriyle görüyorum:

Roman…hikâye…şiir…tiyatro…müzik…resim…mimarlık! Tarihe ve 
etrafınıza, yani içinde yaşadığınız çağa şöyle bir bakınız, ama mutlaka 
bakınız; iki kere ikinin dört ettiğini, yâni kalkınmış, refah ve huzura 
ulaşmış ülkelerin daima ve daima bu konulara önem veren, bu konularda 
belli bir seviyeye ulaşan ülkeler olduğunu göreceksiniz.(…)

Türkiye’de işler iyi gitmiyor. Suçlu mu? Suçlu sizin için şu veya bu 
parti veya grup veya kurum veya kuruluş ise, benim için de işte budur; 
demagojinin, palavranın, mavalın, masalın ve insana ihanet tutkularının 
panzehiri olan edebiyat ve sanattan kopuşumuz veya koparılışımızdır.1 

Tarık Buğra, edebiyatın amacından ve toplum için öneminden bahsederken Rus 
formalistlerinin 20. yüzyılın başında edebiyatın ikincil konuma düşürülmesine 
gösterdikleri tepkinin benzerini dile getirir. Rus formalistleri, edebiyatın topluma 
sloganlar sunmak, belli prototiplere göre telkinde bulunmak, birtakım değerleri 
dayatmak, tabuları yıkmak veya insanı özgürleştirmeye çalışmak gibi amaçlar se-

1 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 227-228.
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bebiyle ikincil konuma düşmesine karşı çıkarlar ve edebiyatı dilin farkına vardı-
ran, gündelik kullanımın dışına çıkarak kendine mahsus bir dünya içinde varlık 
gösteren bir alan olarak tanımlarlar. Edebiyatın, araçsallaşmadan ve belli tanımlar, 
işlevler içine sıkıştırılmadan sadece edebiyat vasfıyla var olması gerektiğini savu-
nurlar. Tarık Buğra da “sanat sanat içindir” söylemini benzer bir kaygıyla savunur. 
Sanatın bağımsızlığına olan inancını ve sanatı kendi kurallarıyla çerçevelemek 
kaygısını bu ifade ile özetler. Aksini iddia eden tezleri de sanatçının kendisine ve 
toplumuna ihaneti olarak değerlendirir. Bu sebeple o, edebiyatı, bir öğreti ya da 
sloganın olayları yorumlama biçimine indirgememek gerektiğini savunur. Tarık 
Buğra için edebiyat, sadece hikâyeler anlatmaktan ibaret bir söz ve yazı ustalığın-
dan ibaret değildir. Ona göre, “edebiyatla, sanatla beslenmeyen insanlar kişilik 
edinemez, bir sistem, bir dünya görüşü oluşturamazlar; avlanır veya avlarlar”.2 

Tarık Buğra romanlarında hâkim bir tema olarak bütün eserlerinde doğrudan ya 
da dolaylı olarak hissedilen “insanı yüceltme kaygısı ve eşref-i mahlûkat vurgusu” 
olgudan kurguya geçerken bir takım kılıklara girerek ve simgesel anlatımla dikey 
bir boyut kazanarak günlük hayattaki görünümlerinden farklılaşır. İnsanın, evre-
nin bilinmezliklerine dair merakını gidermeye çalışırken başvurduğu alanlardan 
biri olan edebiyat, her ne kadar bu hakikati bir hayal perdesinin arkasından nak-
letse de kaynağını birey ve toplum yaşantısından aldığı için her zaman, kurmaca 
olduğu bilinmesine rağmen gerçekmiş gibi algılanır; algılanmak istenir.

Tarık Buğra romanlarında karakter inşası iki boyutta değerlendirilebilir. Birincisi 
kurmaca metinde yazarın benimsenmiş doğruları istikametinde gerçekleşen ka-
rakter inşa süreci; ikincisi ise ortaya çıkan metnin okurla buluştuktan sonra okurun 
karakteri üzerindeki şekillendirici etkisi yani alımlama sürecidir. Metinlerde karak-
terlerin tavır, niyet ve yönelimleri ile görünürlük kazanan inşa süreci, edebi eserin iç 
dinamikleri çerçevesinde yorumlanırken metnin okur üzerindeki etkisi Tarık Buğ-
ra’nın eserlerinin bugüne dönük söylemini ortaya çıkaran ayrıntılar sunar. 

Okurun İnşasına Yönelik Telkinleriyle Tarık Buğra
Roman başlı başına bir deneyimdir; hem de bizim gerçek, kurmaca 
olmayan yaşamlarımızı iyileştiren bir deneyimdir.

Marina MacKay,  
Roman Nedir?

Tarık Buğra, eser karşısında okurun tavrını önemseyen yazarlardan biridir. 
Ancak bu durum okurun beğeneceği ya da etkileneceği hususları hesaba 
katarak yazma kaygısından farklıdır. Zira âdeta bir sipariş gibi metin yaz-
maktan ziyade, kaleminin okura sunabileceği şifanın endişesini taşıyan ya-
zar, okurun da metinle birlikte bir inşa süreci yaşadığının farkındadır.

2 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014, s.136.
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Roman okumak bireysel bir eylem gibi görünse de okur, eserle belli bir ta-
rihî ve kültürel zeminde karşı karşıya gelir. Söz konusu zemin, metnin nasıl 
değerlendirileceği üzerinde belirleyici rol oynar. Şüphesiz okurun, kendi-
sini aidiyetlerinden soyutlayarak metinle karşılaşması mümkün değildir. 
İster istemez geçmişin birikimi, entelektüel arka planı ve zihniyet dünyası 
eserdeki kodlarla kendi kodları arasındaki iletişimi şekillendirecektir. Eser, 
hangi sosyal zamanı anlatırsa anlatsın okur ya da eleştirmen –metnin iç tu-
tarlılığını göz ardı etmeden- bugünün koşullarında yeni bir yorum getirme 
özgürlüğüne sahiptir. Eseri tek bir anlam etrafında ele almak için sadece 
yazarın niyetini dikkate almak gerekir ki bu yaklaşım edebiyatı salt bir yaza-
rın hayal dünyasından geçenleri anlattığı metinler topluluğu olarak görmek 
gibi dar bir yaklaşıma mahkûm eder. Eser, hangi toplumda okunuyorsa ister 
istemez o toplumun mevcut dinamiklerinin de metnin yorumunda etkili 
olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla, “bütün edebiyat eserleri, onları okuyan 
toplumlar tarafından bilinçsiz olarak da olsa ‘yeniden yazılırlar’; hatta bir 
eserin aynı zamanda bir ‘yeniden yazım’ olmayan hiçbir okunuşu yoktur”.3 
Metni farklı boyutlarıyla değerlendirmeye başlayan okur için metinle kar-
şılıklı olarak birbirini etkileme ve çoğaltma durumu söz konusudur. Okur, 
metni açımlarken aynı zaman da metin de okur üzerinde yapıcı tesirler 
uyandırabilir. Terry Eagleton’un, Iser’e atıfla söylediği gibi, “okumanın bü-
tün maksadı, bizi özbilincimizin daha derinlerine götürmesi, kendi kimlik-
lerimize daha eleştirel bir şekilde bakabilmemizin katalizörlüğünü yapma-
sıdır. Kitap boyunca kendimizi ‘okuruz’ âdeta”.4

Tarık Buğra’nın okurdan beklentisi oldukça yüksektir. Hatta sadece okura 
ulaşmayı amaçladığını da söyleyebiliriz. Nitekim, “okurum az olsun fakat 
beni anlasın” derken ve yetmiş altı yıllık ömrünün nerdeyse elli yılını dak-
tilo başında geçirdikten sonra çektiği maddi ve manevi yoksunluklardan 
sonra refah bulamasa da okurun kendisine onur verdiğini söylemesi bu 
beklentinin samimi olarak ifade edilmesidir. Onun yazarlık konusunda mo-
tivasyonunu olumsuz yönde etkileyen iki unsurdan biri “yazarlığa mecburi 
ihanetim” dediği gazetecilik ise diğeri de devrindeki sözde edebiyat eleş-
tirisi anlayışıdır. “Tenkidin Sefaleti” başlıklı yazıyı yazacak kadar mustarip 
olduğu bu konu, Türk edebiyatında eleştirmenin de bireyleşme tecrübesi-
ne muhtaç olduğuna işaret eder. Eserleri okunmadan eleştirilen Buğra, bazı 
çevrelerce dışlanmasına ve haksızlığa uğramasına rağmen kalemle bağını 
koparmadan inandıklarını yazmaya devam etmiştir. Çünkü onun samimi-
yetle savunduğu bir meselesi ve meramını anlayacaklarına inandığı okuyu-
cuları vardır:

3 Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı Giriş, çev. Tuncay Birkan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
2004, s.29.

4 Terry Eagleton, a.g.e., s.106.



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    195

Ben de pek çok insan gibi istiyorum ki, münekkid, ele aldığı eseri, benim 
ondan beklediğim şeyleri verip vermediğini belirleyecek şekilde elekten 
geçirsin. Zira ve en önemlisi, iyi eserler benim çözemeyeceğim, belki de 
farkına bile varamayacağım şifreler taşır. Ben istiyorum ki, münekkid, bu 
şifreleri açıklasın, eserin tadına tam varmamı, ondan tam yararlanmamı 
sağlasın.5 

Tarık Buğra, yaşanmış bir hayatın romanını yazdığı için şahsiyetinin ve ha-
yat hikâyesinin yansımalarını roman karakterlerinde görmek mümkündür. 
Örneğin Çolak Salih karakteri, babasının sıkça ziyaret eden bir askerden 
mülhemdir; Millî Mücadele’ye katılan halkı Akşehir’de yakından göz-
lemleme imkânı bulmuştur; Dünyanın En Pis Sokağı romanındaki temsili 
sokak, orada anlattığı edebiyat çevreleri ve politikacılarla bizzat muhatap 
olmuştur. Buğra, kendi hayat mücadelesini Osman’da, İstanbullu Hoca’da, 
Çolak Salih’te, Murad Kervancı’da, Doktor Şerif ve Avukat Rahmi’de, De-
likanlı’da, İbiş’te kahramanlarına tekrar yaşatmış, maceraları farklı olsa da 
düştüğü yerden bir avuç toprakla kalkan bu insanların şahsında, okurun 
gerçek hayatta bütünlüklü olarak göremediği ruhsal büyüme ve bireyleşme 
tecrübesinin safhalarını kendi hikâyesiyle ilişkilendirerek okumasını sağla-
mıştır. Bu eserlerde, yazardan roman kahramanlarına, oradan da okura sira-
yet eden bir tesir söz konusudur. 

Tarık Buğra, tenkit yazılarında tarihî gerçekler ve sosyolojik analizler ışığında 
tespitlerini ortaya koyarken edebî eserlerinde bu anlayışını, kurmacanın ifade 
imkânlarıyla perdeleyerek ancak doğrudan söylemekten daha tesirli bir şekil-
de okura ulaştırır. Dolayısıyla didaktik metinlerinde daha ziyade bir muhalif 
tavrı sergiler. Buğra, Bu Çağın Adı’nda “düşünce beyanı yoluyla oluşturulan 
tepkinin en üst, en olumlu seviyeyi belirdiğine inanıyorum.”6 derken iradî in-
san tipinin taşıması gereken muhalif tavra da dikkat çeker. İnsanın düşünce 
gücünü tahrik ederek onu düşünmeye zorlamak amacıyla yazan Buğra, bir 
meslekten öte âdeta bir yaşama biçimi olarak benimsediği yazarlık faaliyetinin 
merkezine, insana büyüklüğünü anlatma çabasını yerleştirir. Bu sebeple Tarık 
Buğra, bilhassa romanlarında kişilerinin ruhsal büyüme süreçlerini derinlikli 
bir şekilde ele almaya çalışır. Bugünün şartlarında Tarık Buğra okumanın na-
sıl bir anlam taşıdığı sorusu da bu amaç doğrultusunda cevaplanabilir. Jusda-
nis’in dediği gibi “her ne kadar edebiyatın kendisi, dünyayı dönüştürmese de, 
hem eleştiriyi hem gerçek hayata etki etmeyi mümkün kılan bilişsel bir pers-
pektifi besler.(…) Başka bir deyişle, sanat tarafından şekillenen kozmos bize, 
hem kendi toplumsal kozmosumuzu gözlemleyebileceğimiz hem de onu 

5 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.157.
6 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.128.
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dönüştürebileceğimiz bir dayanak noktası sunar”.7 Metinle karşılaştığında eş 
zamanlı olarak anlam üreten okur, şahit olduğu fiziki ve ruhi değişikliklerden 
hareketle kendi hikâyesini fark etme imkânı bulabilir. Her ne kadar roman 
okumak bireysel bir tecrübe olsa da romanın birey üzerinde oluşturduğu etki 
topluma ve oradan dünyaya yayılarak bu tecrübenin sınırlarını dolaylı olarak 
derinleştirerek genişletir. Bu anlamda Tarık Buğra metinleri, işledikleri konu-
lar kadar o metinleri hangi sosyal zamanda ve kaygılar eşliğinde okuduğumu-
za göre yeni anlamlar kazanabilecek bir muhtevaya sahiptir. Hayat ve roman 
birlikteliğini kolaylıkla görebileceğimiz bu metinlerde meselesi olan bir yaza-
rın edebiyata ve edebîliğe sadık kalarak insan gerçeğinin farklı manzaralarını 
resmettiğini söyleyebiliriz.

Kurmacadan Gerçeğe Karakter İnşası

Tarık Buğra romanları farklı devir ve konular etrafında kurgulanmış olsalar 
da hepsini ortak bir paydada birleştiren husus, kaynağını yazarının hayatı ve 
düşünce dünyasından alan temel bir meselenin etrafında ele alınmalarıdır. 
Bu merkezi mesele ilhamını, insanın eşref-i mahlûkat olduğu inancından 
alır ve insana büyüklüğünü anlatma çabası olarak görünürlük kazanır. Tarık 
Buğra’yı savrulmadan ve düzene yenik düşmeden inandığı doğruları söy-
lemek ve yazmaktan alıkoymayan güç de kuvvetle bağlı olduğu bu inançla 
ilişkilidir. Şüphesiz her yazarın duygu ve düşünce dünyasından yansıma-
lar, eserleri üzerinde etkilidir. Tarık Buğra’nın dikkate değer yönü, söz ko-
nusu düşünsel içeriği devrinden ilham alarak ancak devrine hapsolmadan 
aktarabilmesidir. 

Tarık Buğra’nın roman karakterlerinden önce yazar anlatıcının bizzat kendi 
karakter inşasının aşamalarına bakıldığında ferdî hayat tecrübesinin yan-
sımalarını roman kişilerinde görmek mümkündür. Bireyleşme sürecinde 
yazarın gerçek hayatta verdiği mücadele, onun karakterlerine tayin ettiği 
yolu da belirler. Örneğin yazarlık kariyerinin başından itibaren uğradığı 
haksızlıklara rağmen kayıplarını kazanıma çevirmek için mücadele etmesi, 
yamalı bir pantolonla dolaşırken bile şahsiyetinden taviz vermesini gerek-
tirecek hiçbir teklife eyvallah dememesi onun dünya görüşüne istikamet 
kazandıran değerleri açıkça ortaya koyar. Yaşadıkları karşısında, tepkisini 
bağırarak ve isyan ederek değil kalemine daha sıkı sarılarak söze döken 
Buğra, romanlarında karakterlerine sözünü emanet ederek aktardığı düşün-
celerini edebiyat dışı düzyazılarında daha keskin ve sert bir dille ifade eder. 
Bu durum Buğra’nın, edebîlik vasfının gerektirdiği ölçütleri önemseyen bir 
yazar olmasının yanı sıra kurmacanın hakikati aktarma biçimi konusundaki 

7 Gregory Jusdanıs, Kurgu Hedef Tahtasında Edebiyatın Savunusu, çev. Çiçek Öztek, Koç 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 100.
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yaklaşımıyla açıklanabilir. Dil ve edebiyat üzerine kaleme aldığı eleştirel ya-
zılara bakıldığında üslup farklılığına rağmen Tarık Buğra ile romanlarında 
hayat verdiği karakterlerin tercih ve yönelimleri arasındaki yakınlık dikkat 
çeker. Bilgiyi doğrudan aktarmak yerine “tek gerçek, yazarın yorumunda ve 
bu yorumun inandırıcılığındadır, kabul ettirebilişindedir.”8 düşüncesini be-
nimseyen Buğra, hayatın gerçeğini perdeleyerek ve yeniden yorumlayarak 
romanın diline tercüme eder. Deneme ve gazete yazılarında ise edebiyatın 
önüne geçirmediği tarih, politika, ekonomi ve toplumsal sorunları bilimsel 
bir yaklaşımla ele alır. Bu sebeple edebîlik vasfını haiz metinlerde hakikatin 
dile getiriliş şekli diğer yazılarındaki üslubundan farklılık arz eder. 

Öztürkçe tartışmalarındaki görüşleri sebebiyle “Atatürk düşmanı”, eserle-
rindeki dinî motifler sebebiyle “İslamcı yazar” gibi etiketlerle tahkir edilen 
Tarık Buğra, devrinde hakiki bir edebiyat eleştirisi olmadığı için bir taraftan 
da bu boşluğu kendisi doldurmaya çalışır. Söz gelimi yazar, Yağmur Bek-
lerken romanında başkişi Rahmi’nin rakı içmesinden dolayı eleştirilirken 
Gençliğim Eyvah romanında karşı güç grubunda yer verdiği İhtiyar karakte-
riyle özdeşleştirilerek haksız bir şekilde itham edilir. Anlaşılamanın ötesin-
de bir yazarın başına gelebilecek en büyük felaket olarak kabul ettiği “yanlış 
anlaşılmak”, Tarık Buğra’nın yazarlık hayatı boyunca mücadelesini verdiği 
esas meselelerden biridir. On yedi yaşından itibaren elli yıl boyunca edebi-
yat için yaşadığının altını çizdikten sonra, tenkidin sefaletine sebep olarak, 
insanın sempatileri ve antipatilerini sorgulamadan birer fikir olarak benim-
semesini gösteren Tarık Buğra, iddialarını destelemek için kendi eserleri 
etrafında sergilenen tenkit sefaletinden örnekler seçer ve ilk baskısı 1966 
yılında yapılan ve aynı yıl sahnelenen Ayakta Durmak İstiyorum adlı eserin 
uğradığı haksız eleştiriden bahisle bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmeye 
çalışan önyargılı bir tiyatro münekkidinin “Devlet Tiyatrosu ırkçı ve Turan-
cı bir eseri oynuyor” ithamına cevap verir:

Bir piyesti Ayakta Durmak İstiyorum, özgürlüğü ve bağımsızlığı 
savunuyordu. Konusunu Macar milletinin 1956’daki işgale karşı 
ayaklanışından almıştı. Bu da hemen herkes tarafından biliniyordu ve 
bilinebilirdi; çünkü ilk adı Peşte 56 idi. O bir şey değil, oyundaki isimler, 
her alanda tanınmış Macarların isimleri idi.9

Tarık Buğra, politize olmuş bir edebiyat ortamında yazarlık kimliğini ka-
bul ettirebilmek için en güçlü savunma aracı olan kalemini kullanır. Maruz 
kaldığı dışlanma, yok sayılma ve iftiralara rağmen dik durmayı ve şahsi-
yetini korumayı başaran Buğra, tematik güç grubunda yer verdiği roman 
kahramanlarını da mücadeleci ve kararlı kişilikleriyle ön plana çıkarır. Tarık 

8 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.55.
9 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.154.



198    TARIK BUĞRA KİTABI

Buğra romanları, “kendimizi ötekilerle görmek”10 açısından karakter inşası 
üzerinde etkili olduğu gibi bireyin kendisiyle ve toplumla olan ilişkisi konu-
sunda da fark ettirici ve yönlendirici bir güce sahiptir. 

Tarık Buğra Romanlarında ‘Kahramanın Sonsuz Yolculuğu’

Joseph Campbell, mitler döneminden bugüne uzanan çizgide kahramanın 
ruhsal büyüme sürecinin aşamalarını aktarırken, bu serüveni bir yolculuk 
metaforu üzerinden anlatır. “Uzak bir ülke, bir orman, yer altında, dalga-
ların altında ya da derin bir düş hali olarak; fakat her zaman tuhaf biçimde 
akışkan ve çok biçimli varlıkların, hayal edilemez eziyetlerin, insanüstü gö-
revlerin ve olanaksız zevklerin yeri”11 (2000: 72) olarak tasvir edilen bu mi-
tolojik yolculuk, maceraya çağrı ile başlar ve çağrıya kulak veren kahrama-
nın tabi tutulduğu sınavlar yolunun ardından gerçekleşen bir erginlenme ya 
da başarısızlıkla sonuçlanır. Jung’un analitik psikoloji yaklaşımında aşama 
arketipi olarak tanımlanan bu yolculuk, mitolojik metinlerde simgesel ve 
fantastik bir içerikle kurgulanırken modern metinlerde daha gerçekçi bir 
şekilde takdim edilir. 

Tarık Buğra romanlarında kahramanlar Joseph Campbell’in “kahramanın 
sonsuz yolculuğu” olarak özetlediği serüvene davet, ayrılma, erginlenme ve 
dönüş şeklinde ilerleyen bir macera yaşarlar. Bu macerada, “Bir kahraman 
olağan dünyadan doğaüstü tuhaflıkların bölgesine doğru ilerler; burada 
masalsı güçlerle karşılaşır ve kesin bir zafer kazanılır. Kahraman bu gizemli 
maceradan benzerleri üzerinde üstünlük sağlayan bir güçle geri döner”. Mi-
tolojide ve masallarda bu yolculuk, doğaüstü unsurlarla karşımıza çıkarken 
modern romanda yolculuğun aşamaları çeşitli sembollerle farklı kılıkların 
arkasına gizlenerek sunulur. Tıpkı masallarda maceraya çağrılan ve kendisi-
ne vaat edilen mükâfatı elde etmek için savaşan kahraman gibi, roman kişisi 
de çevresindeki ya da iç dünyasındaki etkenlerin tetiklemesiyle kendisini, 
bir takım güçlerle mücadele hâlinde bulur. Tarık Buğra’nın ruhsal büyüme 
sürecini bu derece önemsemesi, insanı içsel zenginliğiyle ortaya koyma ça-
basının bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Jung’un Dört Arketip’te ifade 
ettiği gibi “Kişinin asıl zenginliği, içsel kaynaklarla beslenen bir çoğalmanın 
bilincine varmaktır”.12 

Kendi benliğine dalma ayrıcalığına sahip tek canlı olan insan, “iç dünyasına 

10 Z. Bauman-T. May, a.g.e., s.41.
11 J, Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, çev. Sabri Gürses, Kabalcı Yayınları, İstan-

bul, 2000, s. 41.
12 Carl Gustav Jung, Dört Arketip, çev. Zehra Aksu Yılmazer, Metis Yayınları, İstanbul, 

2005, s.53.
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stratejik çekilme yapmadıkça, düşünce nöbette beklemedikçe”13 insan ol-
manın gereğini yerine getirmiş olamaz. Bu stratejik çekilme beraberinde bir 
sorgulama sürecini getirir ve insan kendisiyle, bulunduğu ortam ve çevreyle 
hesaplaşma ihtiyacı içine girer. 

İnsanın “yapıp etmelerini yöneten şey”14 olarak tanımlanan değer duygusu, 
Tarık Buğra’nın roman kişilerini âdeta bir zırh gibi kuşatır. Karakterin bü-
tün çabası bu zırhı kuşanabilecek ruhsal olgunluğa ulaşmaktır. İstanbullu 
Hoca ve Çolak Salih’in geçirdiği değişimi “ikinci doğum” olarak niteleyen 
Buğra, bu kişilerin şahsında Kurtuluş Savaşı’nda cephe kahramanlıkları ka-
dar hatta ondan da fazla, yaşanan trajik çelişkiler ve bu çelişkilerin verdiği 
acıların konuşulması gerektiğine dikkat çeker. Nitekim İstanbullu Hoca, 
sadece ismini ve fiziki görünümünü değiştirmekle kalmamış, duygu ve dü-
şünce dünyasında yaşadığı fırtınalarla mücadele ederek ikinci doğumunu 
gerçekleştirmiştir. Verilen ölüm kalım savaşında, ölmekten ziyade müşkül 
olan işin kalmak ve günlerin getirecekleri ile boğuşarak onlara yenilmemek 
olduğu düşüncesine vurgu yapılır. Aşınmadan, bozulmadan, çirkinleşme-
den, satılmadan ayakta kalabilen kişidir İstanbullu Hoca ve onu benzerle-
rinden farklı kılan yönü de bu sonuca ulaşmak için çektiği sancılı süreçteki 
duruşudur: 

İstanbullu Hoca’dan Küçük Ağa doğmuştu ve hangi doğum o kadar sancılı 
olabilirdi?15 

Tarık Buğra, Çolak Salih’i, Küçük Ağa’dan daha çok sevdiğini söyler. Çünkü 
ona göre Çolak Salih, Osmanlı Devleti’nin simgesidir ve Salih’in yaşadığı uya-
nış, zaferi getiren sürecin kişi düzlemindeki karşılığıdır. Bedeni ile Osmanlı’yı, 
ruhu ile milleti temsil eden Çolak Salih’in âdeta kendi küllerinden yeniden 
doğarak gerçekleştirdiği bireyleşme süreci, Küçük Ağa’nın ardından yazılan 
ancak tefrika olarak kalan Çolak Salih Niko ile Hesaplaşıyor adıyla bir romana 
konu olur (Tercüman, 15 Mayıs-5 Temmuz 1984). Demirci Salih olarak gitti-
ği cepheden Çolak Salih olarak dönen kahraman, kolunu kaybettikten sonra 
bir ruhsal çöküntü yaşar. Başlangıçta bedensel kayıpları sebebiyle hayata kü-
sen Çolak Salih, asıl trajediyi benliğindeki çatışmaları hissetmeye başlayınca 
yaşar. Çürüyüş dönemi olarak tanımladığı bu durumdan kurtulmak için he-
definde Niko’nun olduğu bir yolculuğa çıkar. İstanbullu Hoca’nın “Düşma-
nın bir mi? Sen ona bir de kendini ekle!” sözünü sıkça hatırlayan Çolak Salih, 
“benliğinin istekleri ile egonun buyrukları arasındaki”16 çatışma sonucunda 
ruhsal bütünlüğünü sağlamasına engel olan olumsuzlukları, yeniden doğu-

13 Ortaga Y. Gasset, İnsan ve Herkes, çev. Neyire Gül Işık, Metis Yayınları, İstanbul, 1995, s. 49.
14 Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, İnkılap Yayınları, İstanbul, 1998, s.107. 
15 Tarık Buğra, Küçük Ağa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, s.346.
16 Carl Gustav Jung, Dört Arketip, s.130.
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şu sağlayan birer fırsata dönüştürür. Niko’nun kılığında karşısına çıkan asıl 
düşmanlarını tanıdıktan sonra -yazarın ifadesiyle- “Niko’da o katlanamadığı 
ve katlanamayacağı iğrençliği öldürmesi gerekti(ğini)” idrak eder. Salih’in 
dizginlemekte zorlandığı hırs ve aşağılık kompleksi, Niko ile somutlaşır. Bu 
sebeple Salih ve Niko arasındaki mücadele analitik psikolojiye göre yapılan 
bir okumada, kişinin, benliğin karanlık yönünü temsil eden gölge ile yüzleş-
mesinin hikâyesi olarak yorumlanabilir. Hedefine ulaşan ve ruhsal büyüme 
sürecinde kazanım elde eden kahramanın ödülü, sevdiği insanla birlikte ha-
yatını olumlu yönde dönüştürme gücünü elde etmiş olmasıdır. Çolak Salih 
de Niko’yla yüzleştikten sonra derin hislerle bağlı olduğu Ruziye ile yeni bir 
başlangıç yapma imkânına kavuşur. 

Tarık Buğra metinleri, okuru dinamik bir sürece davet ederek onun, yazarla 
birlikte metnin yazılma sürecine dâhil olmasını sağlar. İnsan bilincini uyan-
dıran ve uyanık tutan bir içeriğe sahip olan bu metinler okurun geliştirece-
ği okuma stratejilerine göre yeni boyutlar kazanabilir. Söz gelimi Osmancık 
romanının yazılma hikâyesini anlatırken, Osmanlı’nın kuruluş hikâyesini 
anlatan bir senaryo talebi geldiğinde 1950’lerden itibaren çeşitli fıkralarında 
değindiği tarihî meselelerin zihninde yavaş yavaş edebî bir hüviyet kazandı-
ğını ve sonrasında da romana dönüştüğünü ifade eder. Dolayısıyla yazarın bu 
romanı kaleme alma niyeti ve kurgulama süreci tamamen bir devletin kuruluş 
felsefesinin anlatılması düşüncesine dayanır. Tarihî bir şahsiyet olan Osman 
Bey’in yaşadığı tekâmül sürecini Jung’un arketip teorisi ekseninde değerlen-
diren bir okur, psikanalitik edebiyat kuramı doğrultusunda bir okuma strate-
jisi geliştirdiğinde romanda farklı kişiler olarak kurgulanan Osman, Ede Balı, 
Kalanoz ve Malhun Hatun gibi karakterlerin, kolektif bilinç dışının organları 
olarak nitelenen arketiplere karşılık geleceğini görebilir. Elbette bu yaklaşımı 
metinden elde ettiği ipuçları ile destekleyerek böyle bir çıkarıma ulaşılabilir. 
Örneğin Osmancık’ın, düşmanı Kalanoz’la karşılaştığı sahne, iki farklı insa-
nın fiziksel güce dayalı savaşından ziyade ruhsal büyüme sürecinde benliği-
nin karanlık yönleriyle yüzleşme cesareti gösteren kahramanın tabi tutuldu-
ğu sınavlardan birisi olarak okunabilir. İster tasavvuf düşüncesinde kemâlât 
süreci diyelim ister Jung’un bireyleşme süreci olarak adlandıralım söz konusu 
sınavlar yolunda ruhsal dünyasının karanlık yönleriyle yani nefsiyle yahut 
id’iyle yüzleşen kişinin bu süreçte başarı elde ettikçe ruhsal bütünlüğe ulaştı-
ğı görülür. Metni hem işaret ettiği tarihsel gerçeklik ışığında değerlendirmek 
hem de alt metinleri açısından yorumlayabilmek için yararlanabileceğimiz 
ipuçlarından biri Ede Balı’nın, Osmancık’a verdiği tavsiyelerde gizlidir:

Kalanoz dediğin kimdir, bilir misin? Bilmiyorsun. Bir Kalanoz vardır, bir 
de Kalanoz vardır. Öfken ve gururun ikisini bir sanıyor…Kolayı budur 
da ondan. Öteki Kalanoz, o, göremediğin, anlayamadığın Kalanoz senin 
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gücünü aşar da ondan. Öteki Kalanoz canlı değildir de ondan. Öteki 
Kalanoz bambaşka bir davadır.17

Kemal Tahir, romanı, insanın çıkışsızlığa düştüğü yerde başlatırken Tarık 
Buğra, düşen insanın mutlaka ayağa kalkabileceğine inanır. İnsanın eşref-i 
mahlûkat olduğuna inanan yazar, mutlaka karakterini yeniden doğuş imkâ-
nını arayışa sevk eder. Kişi, içinde bulunduğu durumu sorgulayarak kayıp-
larını kazanca dönüştürmeyi başarabilir. Yalnızlar romanında anlamsızlık 
sorunu yaşadığı için çevresinden uzaklaşan ve bir sorgulama süreci içine 
giren Murad Kervancı’nın romanda sıkça hatırladığı baba nasihati, Tarık 
Buğra’nın gerek şahsi hayatındaki gerekse kahramanları aracılığıyla verdiği 
mücadelenin özeti mahiyetindedir. Babası Murad Kervancı’ya; “Düştüğün 
yerden bir avuç toprakla kalkacaksın!” der. Bu nasihat, kayıp ve yıkımlara 
rağmen kişiyi bedbinliğe sürüklemeden çıkış yolu aramaya sevk eder. Ta-
rık Buğra, roman kişisinin bunalımlar içinde kıvranmasına müsaade etmez 
çünkü insanı çaresiz göstermekle ve küçültmekle dünyayı küçülteceğine bu 
şekilde de topluma bir şey veremeyeceğine inanır.

Tarık Buğra, roman kişilerini takdim ederken mutlaka onların nasıl bir aile 
ortamında yetiştiklerini anlatır. Söz gelimi; Firavun İmanı’nın bütün değer-
lere savaş açan, isyankâr karakteri Ali Yusuf, menfaatleri uğruna kutsal sa-
yılan her değeri feda etmeye hazırdır. Romanda bir devlet kurulurken bir 
de batarken ortaya çıkan iyi yüzlü ve menfaatperest insanlardan bahsedilir. 
Bunlardan biri de Ali Yusuf ’tur. Roman boyunca değişmez özellikleriyle 
okuyucunun zihnindeki olumsuz imajları harekete geçiren Ali Yusuf ’un ha-
yattaki yenilgileri ve takındığı tavır ailesiyle ilişkilendirilerek anlatılır:

Babasını tanımamıştı. Anası da hiç söz etmedi ondan. Yakınlığının ne 
olduğunu bilmeden ve hiç de öğrenmeden amca dediği bir adam görürdü 
çocukluğunda.(…) Ve Yusuf, on iki yaşına bastığı sıralarda, bir tatil gecesi 
uyanıverdi ve birdenbire birisi kulağına fısıldamış gibi, piç olduğunu, 
zengin ve sayılı amcanın, amcası olmadığını, genç ve güzel annesini 
kapattığını anladı…bildi.18 

Romanda Millî Mücadele’nin firavunlarını anlatan Tarık Buğra, siyasi ta-
rihin nakledildiği olay düzleminin dışında farklı bir vaka halkası içinde Ali 
Yusuf ’un Nemika’ya duyduğu kalbî alakaya yer verir. Nemika, sıradan bir 
kadın olmayıp Ali Yusuf ’un hayatında büyük bir boşluğa sebep olan sev-
gisizliği telafi edecek kişidir. Zira Nemika’ya duyduğu aşk, onun manevi 
değerler üzerinde düşünmesine vesile olur. Ancak Ali Yusuf ’un ruhsal bü-
yüme süreci, serüvene davet aşamasında olumsuzlukla neticelenir. Karanlık 
geçmişinin hesabını veremeyeceği düşüncesiyle Nemika’dan kaçar. Kaybe-

17 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, s.20.
18 Tarık Buğra, Firavun İmanı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s. 37.
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dilen sadece bir kadın değil; kendine dönüşün imkânlarıdır aynı zamanda. 
Çünkü o, Nemika’ya duyduğu aşkı kaybetmekle ruhsal zihinsel ve ruhsal 
anlamda da motivasyonunu kaybeder:

O, bu aşka, bu sevgiye, bu hayranlığa, ömrünün bu temizlenme, arınma 
tutkusuna, bütün küçüklüklerini, çirkinlik ve kötülüklerini yokmuşa 
döndürebileceğine inandığı için bağlanmıştı.19

Sevgi ve aşk Tarık Buğra’nın eserlerinde daima kişilerin hayata bağlanma-
sını sağlayan tematik güç grubunda yer alırlar. Osmancık’ta Malhun Hatun, 
Osman’ı Kaf Dağı’na ulaştıran Zümrüdü Anka olarak işlev görürken, Ali 
Yusuf, Nemika’dan kaçarak yeniden doğuş imkânına sırt çevirmiş olur. 

Gençliğim Eyvah romanındaki Güliz adlı karakter de Ali Yusuf gibi, çocuk-
luğundan itibaren yaşadığı yoksunluklar sebebiyle hayata karşı nefretini 
olumsuz eylemlerle dışa vurur. Asıl adı Sıdıka olan Güliz, romanda tanım-
landığı üzere “alkol ve erkek delisi” bir annenin çocuğudur. Gecekonduda 
yaşayan kız, zorla dilendirilir. Fakirlik ve ailesinin ilgisizliği sebebiyle ko-
laylıkla İhtiyar’ın tuzağına düşer. İhtiyar, ona yeni bir aile ve kimlik verir. 
İhtiyar’ın isteği doğrultusunda eğitim alan Güliz; güzel sanatlar, politika, 
nezaket kuralları gibi alanlarda özel olarak eğitilir. 

Firavun İmanı ve Gençliğim Eyvah romanlarında kullanılan ortak sembol-
lerden biri olan “elma kurdu”, mizacın değişmezliğine vurgu yapmak ama-
cıyla, çocukluktan itibaren tohumları ekilen mizaç özelliklerine işaret eder. 
Bu sebeple Güliz’in hikâyesi İhtiyar’a içine kurt düşmüş bir elmayı düşün-
dürür. Parlak ve güzel bir elmayı kemirerek içten içe çürüten bir kurt gibi, 
Güliz’in de büyüdükçe içinde kendisini tahrip edecek tohumları büyüttü-
ğüne inanır:

İşte bu elma çiçeği de kendi üstüne ha kapandı ha kapanacaktı. Bir 
umursamaz kelebek, yumurtasını ona bırakıp gitmişti. Çiçek onu besleye 
besleye elma olacak, olgunlaşacaktı. Onunla birlikte gelişecek, hatta 
doğrudan doğruya kurdu geliştirmek için var olacaktı.20 

Tarık Buğra, bir insanın başkaları tarafından kullanılmaya müsait hâle gel-
mesini onun zaaflarının doyurulmasıyla ilişkilendirir. Gençliğim Eyvah’ta 
“dik sürüngen” ve “Sersemlikleri Koruma ve Geliştirme Vakfı” gibi simge-
sel ifadelerle İhtiyar’ın köleleştirerek kendisine bağladığı yığınlar kastedi-
lir. İhtiyar’a göre dik sürüngenlerin zaafları; ilgilenilmek, benimsenmek ve 
sevilme isteğinin yoğun olmasıdır. Sersemlik ise yeteneklerini, imkânlarını 
ve güçlerini aşan isteklere ve tutkulara kapılmaktır. İhtiyar’ın zihninde aşa-

19 Tarık Buğra, Firavun İmanı, s. 46.
20 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, s.76.
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ma aşama olgunlaştırdığı toplum tasarımı; düşünmeyen, sorgulamayan ve 
başkası eksenli bir bilinç kilitlenmesi yaşayan insanlardan oluşan bir ‘sürü’ 
ile hayata geçirilebilir. Bu amacı, “iyileri ve başarılıları kötület, yedirt; kö-
tüler ve beceriksizleri desteklet, övdürt. (…) Bencillikleri, kendini beğen-
mişlikleri, burnu büyüklükleri besle ve beslet”21 sözleriyle özetleyen yazar, 
“mozaik tip” olarak tanımladığı İhtiyar ile insanı köleleştiren zaaflara ve bu 
zaafların öncelendiği ortamda yaşanan şahsiyet problemine dikkat çeker. 
Roman boyunca gençliğin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çeken ya-
zar, Çanakkale türküsünden mülhem bir başlık seçmekle birlikte eserin bir 
bölümünde de ismini vermediği gizemli bir adamın ağzından bu türküyü 
okurlarına tekrar dinletir ve devamında sözünü emanet ettiği bu adamın 
değerlendirmeleri ile birlikte Çanakkale kadar hatta daha çetin savaşların 
varlığına vurgu yapar. Ona göre nesillerin yok olması için mutlaka cephede 
yapılan savaşların olması gerekmiyordu. Gençliğin itildiği bambaşka bir sa-
vaş ortamı vardı:

Ölür veya kalırsınız; ama bir daha geri gelmeyecek, bir ikinci kullanma 
şansı bulunmayacak gençliğiniz, Çanakkale’dekilerin nasılsa, tıpkı öyle, 
delik deşik oluyor. Gençliğin evrensel haklarını kullanamıyor, geleceğinizi 
kurtaracak ve sizi topluma yararlı kılacak görevlerinizi çürütüyorsunuz. 
(…) Çanakkale gençliğinden farkı yok sizin gençliğin. Ve size türküler 
yakılmayacak, ‘gençliğim eyvah’ diye. (…) Gençliğiniz Çanakkale’ye 
saldıranlardan daha sömürücü güçlerin ortaya koyduğu teneke 
madalyaların peşinde çürüyüp gidiyor.22 

Tarık Buğra’nın roman kahramanları araç değerlerle amaç değerler arasında 
denge kurma konusunda bir sınava tabi tutulurlar ve bu dengeyi sağlayabi-
lenler, iç ve dıştaki kavgalardan galip olarak çıkabilirler. Ancak sadece araç 
değerler ekseninde yaşayanlar ise kavga, hesaplaşma, çıkar çatışması ve düş-
manlıklarla geçecek bir ömrün öznesi olmakla yetinirler. “Yüksek değerler, 
insanları birleştirir; araç değerler ise insanları birbirinden ayırır; birbiriyle 
kavga ettirir; çatıştırır; düşmanlıklara sürükleyebilir.”23 Örneğin başarı, kişi 
için hem araç hem de amaç olmakla birlikte hak edilmeyen başarı, insanı 
çirkinleştirirken, gurur ve hırs tuzağına düşmesini kolaylaştırır. Buğra, Dün-
yanın En Pis Sokağı’nda Fazıl aracılığıyla bu zaaflara dikkat çeker:

Yılmaz, başarının çirkinleştirmesinden söz ederdi. Kaç kişide kaç kere 
görmüşlerdi bunu! (…) Mesela; buğday fiyatlarındaki aşırı artışla 
zenginleşiveren köylülerde, meselâ, pokerde veya briçte kazananlarda, 
meselâ seçim kazanan partilide, gene meselâ yetkisi artan memurda 

21 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, s.63.
22 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, s.299.
23 Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, s.105.
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ve meslektaşlarından fazla tutulan doktorda, avukatta, dişçide! Üstten 
bakışlar, basılmalar, hor görmeler ya da dengesizleşmeler, aşırı neşeler, 
gösterişler, gurur! Kısacası, çoğu insanı çirkinleştiriyordu başarı!24 

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bitmeyen Çıraklık” yazısında “bizim ağzımızdan 
hâlâ okuduğumuz Frenk romanları konuşuyor” derken Tarık Buğra, bizim 
insanımızın hikâyesini anlatır. O, Türk edebiyatında yerli ve millî bir da-
marın ortaya çıkmasında önemli bir rol üstlenmiş ve aynı zamanda insanı 
ele alma biçimiyle yerelden evrensele açılmayı başarabilmiştir. Millî Mü-
cadele’yi bir Anadolu kasabasında yerli ağız özelliklerini yansıtan diyalog-
larla ve -yakından gözlemle imkânı bulduğu- kasaba hayatına dair sundu-
ğu ayrıntılarla aktarırken, insanın değer dünyasını aksettiren bölümlerde 
Anadolu’nun sınırlarını aşan bir genişlikle meseleyi ele alır. Zira onun ver-
mek istediği düşünce, insanın içine saplandığı çıkışsızlıklardan kurtulma-
sının mümkün olduğu ve bunun ancak insan olmanın bilincine varmakla 
gerçekleşeceğidir.

Sonuç

Her insanın, kendisini yeniden kurabilecek gücü içinde taşıdığına inanan 
Tarık Buğra, roman kahramanlarını bir varoluş mücadelesi içinde konum-
landırır. Her ne kadar onların mücadelesi fiziki boyutta gerçekleşiyor gibi 
görünse de aynı zamanda kahramanın kendisini içten içe inşa ettiği bir bi-
reyleşme sürecine tanıklık edilebilir.

Tarık Buğra romanlarına bütün olarak baktığımızda yozlaşma ve yeniden 
doğuş temalarının hemen her romanında ele alındığı görülür. Kimi zaman 
devletin dağılma ve yeniden kurulma süreci gibi önemli kader anlarında iç-
teki ve dıştaki düşmanlarla mücadele eden, kimi zaman politika ve siyasi 
atmosferin tozu dumanı içinde varlık sebebini sorgulayan, dikta yönetimler 
karşısında İtalya’da, Macaristan’da veya Çin’de direnmeye çalışan, kimi za-
man da yalnızlığına sığınarak kendi içinde hayatının en uzun yolculuğuna 
çıkan insanın bitmeyen hikâyesini okuruz onun eserlerinde. Karakter inşa-
sını psikanalitik aşamalarının yanı sıra sosyolojik değerlendirmelere müsait 
bir içerik zenginliğiyle takdim ederken edebiyata sadakatini kaybetmemesi 
ve eserlerinin zamanı aşan fikri dinamizmi Tarık Buğra’yı bugünün şartla-
rında yeniden okunmaya değer bir yazar kılmaktadır. 

Şüphesiz Tarık Buğra metinleri de biçim ve muhteva yönünden hakkı tes-
lim edildiği kadar aynı zamanda edebî ölçütler dikkate alınarak eleştirilme-
lidir. Zira Tarık Buğra’nın yaşarken en mustarip olduğu konulardan birisi 
sağlıklı bir edebiyat eleştirisinin olmaması ve eserlerinin ezbere yapılan 

24 Tarık Buğra, Dünyanın En Pis Sokağı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1989, s.161.
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değerlendirmelere mahkûm edilmesidir. Tarık Buğra metinlerini eleştir-
mek onun okurdan beklediği asli görevlerden birisidir. Söz gelimi karakter 
inşası ve bireyleşme sürecinin farklı kişi ve süreçlere bağlı olarak çeşitli şe-
killerde sunulması nitelikli bir zenginlik ortaya koyarken, bazı karakterin 
yaşadığı ruhsal dönüşüm süreçlerinin psikanalitik arka planına yeterince 
değinilmediği söylenebilir. Osmancık ve Çolak Salih’teki ruhsal derinlik ve 
iç hesaplaşmaların analizi, Dönemeçte’nin Doktor Şerif ’inde aynı yetkinlikle 
karşımıza çıkmaz. Okur birdenbire alınan bir kararla, kahramanın ihtiyaç 
duyduğu ruhsal arınmadan haberdar olur ve yaşanan süreç de karar aşama-
sında olduğu kadar hızlı bir seyir takip eder.

Şüphesiz edebiyat, psikoloji ya da felsefe metni gibi derinlikli bilimsel tah-
lillere müsait bir ifade dünyasına sahip değildir. Bilimin ifşa ederek aydın-
lattığı hakikati, mümkün olduğunca örtük bir dille perdeleyerek anlatmayı 
tercih eder ki edebiyat da böyle bir dışa vurumdur. Böylece bu hususiyet 
edebiyat metnini bir alışveriş listesinden ya da metrodaki bir uyarı levha-
sından farklı olduğunu gösterir. Bazı yazarlar bu farklılığı slogancı ifadelerle 
daha doğrudan yaparken bazıları da okurla metin arasından mümkün oldu-
ğunca çekilerek her şeyi okurun görebileceği bir aktarımla sunarlar. Edebî 
değer ve okurun metinden aldığı haz da bu farklılığa göre belirlenir. Tarık 
Buğra’nın, şüphesiz karakter inşası ve bireyleşme konusunda ortaya koydu-
ğu tavır, mensubu olduğu kültür ve değer dünyasından izler taşımakla bir-
likte o, mümkün olduğunca insan gerçeğini bağımsız bir yaklaşımla ortaya 
koymaya çalışır. 

Tarık Buğra, bugünün insanına gerek hayat mücadelesi gerekse yazdıkla-
rıyla, teknoloji ve modernizmin unutturduğu, insan olmanın sorumluluğu 
ve insan kalabilmenin gereklerini hatırlatır. Zira kitle kültürü, kendi sesini 
duyamayan insana hitap eder; en büyük tehdit olarak şahsiyeti görür ve onu 
ortadan kaldıracak stratejiler üretir. Bu durumda Tarık Buğra’nın “yeniden 
doğuş” teması ekseninde ortaya koyduğu örnekler, şahsiyeti tehditlerle 
kuşatılan bugünün insanına kendine dönüşün imkânlarını sunacak zen-
gin bir kaynak olarak tekrar keşfedilmeyi beklemektedir. Bilhassa gençler 
tarafından…





“SERBEST FIRKA” OLAYININ ROMANI: 
YAĞMUR BEKLERKEN

ABDULLAH UÇMAN

Başka milletlerin edebiyatlarında olduğu gibi Türk edebiyatında da yazarı-
nın adıyla özdeşleşen bazı eserler vardır. Mesela Namık Kemal adı Vatan Ya-
hut Silistre ile, Halit Ziya Mâi ve Siyah ve Aşk-ı Memnû ile, Mehmet Rauf Ey-
lül ile, Yakup Kadri Yaban, Halide Edip Sinekli Bakkal, Reşat Nuri Çalıkuşu, 
Peyami Safa Dokuzuncu Hariciye Koğuşu ve Fatih-Harbiye ile Kemal Tahir 
adı Devlet Ana ve Yorgun Savaşçı, Ahmet Hamdi Tanpınar Huzur ile. Tarık 
Buğra adı da daha ziyade Küçük Ağa romanıyla özdeşleşmiş gibidir. Evet, 
hakkında değerlendirme yapan bütün eleştirmenlerin ittifak hâlinde vurgu-
ladıkları gibi, Küçük Ağa Tarık Buğra’nın en önemli ve zirve eseri olmakla 
beraber bir romancı olarak Tarık Buğra sadece bu romandan ibaret değil-
dir. Onun Küçük Ağa çapında olmasa da yine yakın devrin bir kısmı tarihî 
olaylarını konu edindiği Firavun İmanı (1975), Gençliğim Eyvah (1979), 
Dönemeçte (1980), Ayakta Durmak İstiyorum (1966) gibi başka roman ve 
tiyatro eserleri de vardır. Ancak ben burada onun, yine yakın devrin önemli 
tarihî olaylarından biri olan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı konu alan ve Ta-
rık Buğra ile ilgili çalışmalarda nedense üzerinde pek durulmamış Yağmur 
Beklerken adlı romanını ele alacağım.1

Türk edebiyatında yakın veya uzak devir tarihimizi konu alan romanlar ge-
nellikle Namık Kemal’den başlayarak Yakup Kadri, Halide Edip, Kemal Ta-
hir, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar, Mehmet 

1 Yağmur Beklerken üzerine aşağıda zikredeceğim Mehmet Kaplan ve İnci Enginün dışın-
da, Gürsel Aytaç (“Tarık Buğra’nın Romanı: Yağmur Beklerken”, Yazko Edebiyat, sayı: 
27, Ocak 1983, s. 113-119) ile İsmail Çetişli (“Yağmur Beklerken ve Serbest Cumhuri-
yet Fırkası”, Türk Edebiyatı, sayı: 164, Haziran 1987, s. 33-36) ve Ertan Örgen (“Yağmur 
Beklerken Romanında Aydınlar ve Halk”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 14, Konya 
2003, s. 49-57) birer yazı yayımlamış, ancak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan çıkarılan Tarık Buğra (haz. Mehmet Tekin-Ebru Burcu Yılmaz, Ankara 2008) adlı 
prestij kitapta bu romanla ilgili herhangi bir yazı yer almamıştır.
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Niyazi Özdemir ve günümüzde İskender Pala’nın yazdıklarına kadar gelir. 
Bu süreçte Tarık Buğra’nın Küçük Ağa (1966) ile başladığı yakın tarihimiz-
deki bazı önemli olayları romanlaştırması Firavun İmanı (1975), Dönemeçte 
(1978) ve Yağmur Beklerken (1981) ile devam eder.

Ülkemizde çok partili hayata geçişin ilk denemesini konu alan Yağmur Bek-
lerken, esas itibarıyla, 12 Ağustos 1930’da kurulup görülen lüzum üzerine 
aynı yılın 17 Kasım’ında kapatılan Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın bir orta 
Anadolu kasabasında sebep olduğu çalkantıları anlatan bir romandır.2 Adı 
geçen parti Mustafa Kemal’in isteği üzerine, yakın çevresinde bulunan ve 
kendilerine güvendiği Cumhuriyet Halk Fırkası’na mensup kişiler tarafın-
dan kurulmuştur. Partinin başkanı Ali Fethi (Okyar), kâtib-i umumi ise 
Nuri Conker’dir. Diğer kurucu üyeleri arasında Meşrutiyet devrinin ünlü 
Türkçülerinden Ağaoğlu Ahmet, Türkçe Şiirler, Türk Sazı ve Ordunun Des-
tanı kitaplarının müellifi şair Mehmet Emin (Yurdakul) ve İstanbul mebusu 
Süleyman İlmen Paşa bulunmaktadır.

Serbest Fırka’nın, bir yönüyle Cumhuriyet’in ilanından yedi yıl sonra Cum-
huriyet’le birlikte gerçekleştirilen inkılapların halk üzerinde bıraktığı etkiyi 
anlamak, başka bir yönüyle memlekette demokrasiyi gerçekleştirmek, biraz 
da tek parti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) çeki düzen vermek 
için kurulduğu ifade edilmiştir. Adı geçen partinin niçin kurulduğu ve üç ay 
gibi çok kısa bir süre içinde neden kapatıldığı, yani işin siyasi tarafı üzerinde 
daha önce çeşitli çalışmalar yapıldığı için, bunun üzerinde durmayacağız.3 
Bizi ilgilendiren, Tarık Buğra’nın bu konuyu bir orta Anadolu kasabasında 
yaşayan ve farklı zihin yapısına sahip halk üzerinden ele almasıdır.

Romanı ana hatlarıyla şöyle özetleyebiliriz: Romanın esas kahramanı olan 
Mumcuların Rahmi, babası Girit’te şehit düşmüş, anasının gayret ve çaba-
larıyla kasabada oldukça zor şartlar altında büyümüş ve okumuş, bir yönüy-
le halktan birisi, bir kasaba avukatıdır. Biraz, hem kişilik hem de mesleki 
formasyon itibarıyla örnek aldığı ve büyük saygı duyduğu avukat Kenan 
Bey’in teşviki, biraz da onun zorlamasıyla işini gücünü bırakır ve kasabada 
parti teşkilatını kurar. Ancak farklı düşünceye sahip olan kişilere de saygı 
gösterilmesi gerektiği, yani ülkemizde demokrasinin henüz ne olduğunun 
tam anlaşılamadığı bir devirde, bütün memlekette olduğu gibi, kasabada 
yaşayanlar arasında da çok belirgin bir şekilde ayrılık gayrılık baş gösterir. 
Ve sonunda “görülen lüzum üzerine”, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün em-

2 Makaledeki iktibaslar, romanın 1981 yılında Ötüken Neşriyat tarafından yapılan baskı-
sındandır.

3 Bu konuda bkz.: Tevfik Çavdar, “Serbest Fırka”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklope-
disi, c. VIII, İstanbul 1983, s. 2052-2059.
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riyle kurulan parti yine onun emriyle kapatılır; partinin kapatılmasıyla da 
kasabadaki hayat eski hâline döner.

Roman, kasabada küçük bir parkın açılış merasimiyle başlar. Ceketataylı, 
kelebek kravatlı, silindir şapkalı kaymakam bey, kasabada parkın açılması-
nı Cumhuriyet rejimi açısından önemli bir başarı sayar ve açılış sırasında 
meydanda toplanan kasaba halkına “Aziz hemşerilerim” diye seslenir. Fakat 
Rahmi’nin bir halk adamı olan amcası Rıza Efendi, bunun ne kadar boş ve 
gülünç bir şey, daha doğrusu bir oyun olduğunun farkındadır. Yazar daha 
romanın başından itibaren halk ile devrin yöneticileri arasındaki tezadı ve 
uçurumu çeşitli şekillerde roman boyunca zaman zaman ortaya koyacaktır.

Tabii, toplam hacmi 200 sayfayı bulan romanda anlatılanlar benim burada 
birkaç cümle ile özetlediklerimden ibaret değildir. Ayrıca romancı burada 
sadece Cumhuriyet döneminde yaşanmış siyasi mahiyette bir olayı hikâye 
etmekle kalmamış, bu olay dolayısıyla 30’lu yılların Anadolu’sunda yaşanan 
fakirlik, geçim sıkıntısı, adam kayırma, halkın sırtındaki ağır vergiler gibi 
bir kısım sosyal problemleri, özellikle yöneticilerle halk arasındaki ilişkileri, 
daha doğrusu uçurumu da ortaya koymak istemiştir. Bir defa romancının 
böyle siyasi bir olayı romanın merkezine alırken bir tezi vardır. Bu tez roma-
nın farklı yerlerinde roman kahramanı Rahmi’nin ağzından, kasabaya gelen 
CHP müfettişiyle konuşurken şu şekilde dile getirilir: 

Türkiye’yi ve büyük halâskârı sevmek ve düşünmek ve Türkiye ile Büyük 
Gazi için bir şeyler yapmak arzusu duymak ve yapılanların ve yapılması 
gerekenlerin doğrusu ve eğrisi üzerinde bir fikir beyan etmek sadece ve 
sadece İsmet Paşa ile erkânına münhasır bir imtiyaz sayılamaz sanıyorum. 
(s. 122). 

Elbette ciddi ve son derece önemli birtakım memleket meseleleri, olayları 
gazete veya radyodan takip etmeye çalışan halk tarafından köy kahvelerin-
de yapılan tartışmalarla çözülemez ancak yazarın burada yapmaya çalıştığı 
gibi yöneticilerle halk arasındaki ilişki de onları dışlamadan, onlara anlayış-
la yaklaşarak ve onların anlayabileceği bir dille pekâlâ belli bir hâl yoluna 
konulabilir. Ancak burada olduğu gibi mesela doktorun köylüyü küçümse-
yerek: “Bakar körlere benziyorlar!” demesine karşılık, köylünün dilinden 
anlayan Rahmi’nin: “Asıl açlık, onların adam yerine konulmaması!” şeklin-
de karşılık vermesi bunun sıradan bir örneğidir.

Romanda, Rahmi’yi politikaya yönlendiren, kendisine saygı duyduğu ve 
ancak ölümünden sonra İstanbul’da bir gazetede takma adla yazılar yazdığı 
anlaşılan Kenan Bey tam anlamıyla idealist bir şahsiyet olarak canlandırı-
lır. O, kendisini “halka rehberlik yapmak vazifesi ile mükellef sayan” biridir. 
Türkiye’nin kalkınması için “şahsi teşebbüs” ve “harici sermaye”nin gerek-
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liliğine inanan Kenan Bey, “çağımızda bu bütünleşmeyi sağlamanın tek 
yolunun, gerçek bir parlamento, kökü millette bir parlamento olduğuna” 
inanır. Ancak 30’lu yıllar, memleket gerçekleri itibarıyla bu düşüncelerin 
gerçekleşmesi için çok erken bir tarih olmakla beraber, Avrupa’da olduğu 
gibi Türkiye’de de böyle bir parlamento rejimi pekâlâ kurulabilir:

… İslam’ın mirası, yani bozulmadan kalan bazı kuralları, ilkeleri ve değer 
yargıları bile Türkiye için kullanılabilirse, çok az ülkenin elde edebileceği 
bir büyük kozdur.

Kenan Bey burada, Hazreti Ömer’le ilgili şöyle bir anekdot anlatır:

Hazreti Ömer halife seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmanın bir yerinde 
‘Doğru yoldan ayrılmayacağım.’ deyince mescitteki saflardan birisinden 
bir ses ve bir kılıç yükselmiş; bir bedevi, salladığı kılıcı kastederek: ‘Sen 
onu düşünme!’ demiş, ‘Doğru yoldan çıkacak olursan bu döndürür seni!

Kenan Bey, İslam’la birlikte eski Türk törelerinin de bu anlayışa uygun ol-
duğunu söyler; Osmanlı’nın bozulmadan önce önemli mali, mülki, askerî 
kararları camilerde, cemaat önünde, tartışmaya açık tuttuğunu anlatır. Ona 
göre “Dünyanın en uzun ve köklü imparatorluğunu kuran da işte bu yöne-
tici ve yönetilen bütünleşmesi idi.” (s. 134). Bu görüşler teorik olarak belki 
doğru olabilir ama 30’lu yılların Türkiye’sinde bunlar nasıl uygulanabilir?

Kenan Bey, Rahmi üzerinde büyük saygı uyandırmakla beraber çevresiy-
le yakın ilişki kuramamış, kültürü ve yaşantısı ile halktan oldukça uzak bir 
tiptir. Kendisini Dostoyevski’ye öylesine kaptırmıştır ki bir gün Rahmi’ye: 
“Dostoyevski’yi tanımayanlarla ne konuşacağım?” diyebilir. 

Kenan Bey; biraz telkin, biraz ikna, biraz da zorla Rahmi’yi politikaya ittik-
ten sonra bu son derece iyi niyetli teşebbüsün akıbetini göremeden kısa bir 
hastalığı müteakip vefat eder. İdealist olmasına ve halkı sevmesine rağmen 
kültürü ile halkla ilişki kuramayan Kenan Bey’in soyut düşüncelerini ger-
çekleştirmesi pek de mümkün görünmemektedir. Onun yapmak istediği-
ni bir bakıma Rahmi yapar; işini gücünü bırakır ve kasabada partiyi kurar. 
Rahmi, kasabada doğup büyümüş, kasabalının yaşadığı bütün sıkıntıları 
çekmiş bir halk çocuğu olması itibarıyla çevresiyle kolayca ilişki kurabilen, 
devrine göre aydın diyebileceğimiz itidal sahibi bir kişidir. Evine, ailesine ve 
çocuklarına bağlı olduğu kadar akrabaları ve yakın çevresiyle de ilişkilerini 
rahatça sürdürebilen, bozulmamış bir tiptir. Kasabada avukatlık yapmasına 
rağmen bir yönüyle toprağa bağlı, çiçek yetiştiren, tarlaları hatta buzağısı 
olan Rahmi kuraklık dolayısıyla kasabaya su pompası getirtmek suretiyle 
hem kendisinin hem de başkalarının tarlalarını sulayabilecek kadar da tek-
nolojiden yararlanmaya çalışır.

Yayımlandığı günlerde roman hakkında bir yazı kaleme alan Mehmet Kap-
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lan, Rahmi için: “O kökleri halkta olan aydın tipidir. İyi niyetli ve sempa-
tiktir. Romancı onu ve ailesini bize çok sevimli olarak göstermiştir. Cum-
huriyet devrinde Anadolu’da Rahmi gibi birçok aydın yetişmiştir. Serbest 
Cumhuriyet Fırkası kapatıldıktan sonra ancak 1946’da demokratik hareke-
ti başlatan onlardır. 1950’de onlar iktidara geçmişler ve Türkiye’de ilk defa 
“Kökü halka dayalı bir parlamento kurmuşlar ve iktidarda bulundukları 
müddetçe de Türkiye’nin çehresini değiştirmişlerdir. Onlar daha sonra ikti-
dardan düşmüş veya düşürülmüş oldukları için Türkiye’de halledilmesi güç 
meseleler doğmuştur.” şeklinde bir değerlendirme yapar.4 

Serbest Fırka’nın kuruluşu her ne kadar sadece olayların cereyan ettiği kasa-
bayı değil bütün memleketi ilgilendiren son derece önemli bir mesele olsa 
da Rahmi’nin başarısızlığı, girişilen hareketin bir oyundan ibaret olduğunu 
anlayarak umutsuzluğa kapılması sonucunu doğurur. Yani sosyal bir hare-
ketin başarıya ulaşması için sadece iyi niyet, hatta bir kısım halkın onu des-
teklemesi de yeterli değildir.

Mehmet Kaplan yazısında, “Romandaki Rahmi gibi kökü halkta olan iyi 
niyetli aydın tipi de Türkiye’de demokrasiyi kuramayacaksa, memleketin 
idaresi eski Halk Partisi tipindeki bürokratlara mı kalacaktır? Suç, halkı 
göstermelik icraat ile aldatan idareci zümrede mi, iyi niyetli fakat becerik-
siz aydında mı, yoksa henüz demokrasi için olgunlaşmamış, ufku dar, şahsi 
menfaat seviyesini aşamamış halkta mı?” diye sorar.5

Biz bugün çok iyi biliyoruz ki Serbest Cumhuriyet Fırkası denemesinin şu 
veya bu şekilde başarısızlığa uğraması, Türk aydınını ve Türk halkını daha 
sonraki yıllarda bu yolda yeni denemelere girişmekten alıkoyamamıştır. 
Nitekim 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi; 1960, 1970 ve 1980 
darbelerinden sonraki demokratik deneyimler bunun en bariz örnekleridir.

Romanda üzerinde durulan diğer önemli bir husus, romana adını veren 
“yağmur beklentisi”dir. Tarih boyunca Anadolu’da kurak geçen bazı sene-
lerde ürün alınamayınca köylü ile devleti temsil eden tahsildarlar arasında, 
araya jandarmanın da girmesiyle, bazen sonu ölümle biten çeşitli olaylar 
çıktığını, bu konuda yapılan araştırmalar dolayısıyla çok iyi biliyoruz.6 Ge-
çimini, daha doğrusu hayatını toprağa bağlamış olan Anadolu köylüsünün 
esas meselesi de toprak, iklim ve toprağa ekmiş olduğu mahsulden alacağı 
üründür; bunun için de mutlak surette yağmura, yani suya ihtiyacı vardır. 
Serbest Fırka’nın kurulduğu 1930 yılı Ağustos’unda ise romanda da ayrın-

4 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, c. II, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
1987, s. 445.

5 Mehmet Kaplan, a.g.e., s. 445.
6 Bu konuda bkz.: Sabri F. Ülgener, Tarihte Darlık Buhranları, İstanbul, 1951.
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tılı olarak anlatıldığı kadarıyla Türkiye’de iktisadi bir buhran mevcuttur ve 
nedense iklim de son derece kurak geçmektedir.

Romancı, her şeyini topraktaki mahsulü yeşertip canlandıracak olan yağ-
mur metaforu ile yeni kurulacak fırkanın sosyal hayata getirecekleri arasın-
da bir paralellik kurmak suretiyle yağmura aynı zamanda sembolik bir an-
lam kazandırmıştır. Romanda sosyal ve politik meseleler yanında toprağa, 
yağmura ve suya da ayrıca önem verilmiştir. Köylünün yağmur beklentisi, 
böyle kurak geçen zamanlarda topluca yağmur duasına çıkılması, romanda 
son derece başarılı bir şekilde anlatılmıştır.7 Yağmur duası yapıldığı sırada 
gökyüzünde beliren bir bulut, bir anda halkı umutlandırır ama arkasından 
hayal kırıklığı gelir. Buna rağmen kasabanın delisi Yakup “Yağacak!” diye 
ısrar eder. Ve hakikaten kısa bir süre sonra bardaktan boşanırcasına, köy-
lünün “kuduret topu” dediği gümbür gümbür bir yağmur yağar. Yağmurun 
yağması köylüyü olağanüstü şekilde sevindirir ancak öte yandan yeni kuru-
lan parti dolayısıyla, ona bağlanan bütün umutlar ise boşa çıkar.

Rahmi’yi fırkayı kurması için ikna etmeğe çalışırken yağmur beklentisi ile 
parti, dolayısıyla gerçekleşmesini ümit ettiği şeyler arasındaki paralelliği 
Kenan Bey şöyle dile getirir:

…Yağmurun ne demek olduğunu, üç beş maaşlı ile beş, on haytadan 
başka herkes biliyor. Yağmurun nasıl beklendiğini de hepimiz biliyoruz. 
Dua boyunca hep bunu düşündüm. Ve düşündüm ki insanların ve 
cemiyetin, duasını bilmedikleri, çünkü ne olduğunu bilemedikleri 
bekleyişleri… Şöyle söyleyeyim… İdrak edemedikleri ihtiyaçları da 
vardır. Halk onları, ancak, toprağın yağmur bekleyişi gibi bekler: Dilsiz, 
kelimesiz, aksülamelsiz. Yağmursuzluk yüzünden, toprak adına insanlar 
yandı. İmdi… Peki, diyorum Rahmi, demeden de yapamıyorum ki, 
halkın, anlatmaya çalıştığım ve anladığından emin olduğum o bilemediği 
bekleyişleri, idrak edemediği ihtiyaçları bulamadıkları için kavruk ve hatta 
kısır kaldığı ihtiyaçlarını kimler sağlamaya çalışacak? Pancarların için 
pompa getirdin. Güzel. Başkalarına da verdin. Bu ondan da güzel. Ben de 
aynı şeyi yapmak istiyorum. Aynı şeyi yapalım diyorum. (s. 119-120).

Romancı, politikadan birçok beklentisi olan yeğeni Rahmi’ye, parti ve top-
rak konusu etrafında bir halk adamı olan amcası Rıza Efendi’nin ağzından 
ve onun şivesiyle şöyle bir eleştiri yöneltir:

Şo fırkalar da, Angara da pek möhemdir helbette.” dedikten sonra, 
konuşmasına şöyle devam eder: “Emme velâkin yöremize, böyünkü 
halında fırkaların da, Angara’nın da cırnık hayrı dokunamaz. Bizse hayrı, 
böyüne böyün anca ve ganca ordan bekleriz.

Ordan” derken işaret parmağını gökyüzüne kaldırmıştır. Rahmi hep 

7 Konu ile ilgili olarak bkz.: Yağmur Duası Kitabı, haz. M. Sabri Koz, İstanbul, 2007.
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gülerek içinden konuştu. Len oğlum derken barnağını göğe doğru bi 
kaldırdı ki… (s. 57). 

Yani henüz köylüyü, partinin getireceği vaat edilen demokrasi nimetlerin-
den çok topraklarının zamanında sulanabilmesi, yani yağmur ve topraktan 
alacağı mahsul ilgilendirmektedir.8 Halk arasında yağmurun adı “rahmet”-
tir; Kemal Tahir romanına Rahmet Yolları Kesti adını vermiştir. Yunus Emre, 
“bana rahmet yerden yağar” dese de burada muhtemelen gökten yağan rah-
metin topraktaki varlığı canlandırması, ona hayat vermesi kastedilmektedir. 
Sadece kırsal kesimde değil büyük şehirlerde de bugün dahi yağmur ve su 
gündelik hayatın vazgeçilmez, önemli bir parçasıdır; yani susuz hiçbir şey 
olmadığı gibi susuz bir hayat da düşünülemez. Romanda yeni kurulan fır-
kadan birtakım beklentiler içinde olan sadece Rahmi değildir; amca oğlu 
Süleyman da bir beklenti içindedir. Rahmi ile aralarında şöyle bir konuşma 
geçer:

Toprağı da, yağmuru da biliyorum. Lâkin insanların da beklediği şeyler, 
beklediği rahmet de var. Öteki yağmıyor diye bundan vaz mı geçelim? Biri 
yok diye öteki de mi olmasın? (s. 36).

Kasabada kurulan parti dolayısıyla romanda üzerinde durulan diğer bir 
mesele de parti yüzünden halk arasında ortaya çıkan ve düşmanlığa kadar 
varan ayrılık gayrılıktır. 

Türkiye’de 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanından kısa bir süre sonra, önce İtti-
hatçı-İtilafçı şeklinde başlayan, 1950’de çok partili hayata geçildikten sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi-Demokrat Parti şeklinde devam eden partizanlık 
1960 İhtilali’nden sonraki yıllarda toplumu tehlikeli bir şekilde kamplara 
ayıracak şekilde devam etmiş ve bu ayırım günümüze kadar gelmiştir. 

Halkçı-Serbestçi ayırımı burada da görülmekte ve partizanlık dolayısıyla 
köylü açıkça birbirine düşman kesilmektedir: Okunan gazeteler farklıdır, 
gidilen kahveler farklıdır, 17 tane olan gazete siparişi 53’e çıkar, Rahmi 
bile artık dört gazete takip etmektedir; “bizimkiler” ve “onlar” ayırımı, aile 
içinde bile fırka yüzünden küskünlükler görülmeye başlar. Özellikle bele-
diye başkanlığı seçimi yaklaştıkça kavga gürültü giderek artar. Jandarma 
Serbest Fırka taraftarlarına eziyet eder. Köylü giderek birbirini döneklikle, 
hatta kancıklıkla suçlamaya bile başlar. Burada tam bir kara propaganda ör-
neğiyle karşılaşırız. Her iki fırka taraftarlarının birbirlerine karşı birtakım 
kozları vardır. Serbest Fırkacılar, karşı tarafı gâvur alfabesini almakla, şapka 
giymekle; türbeleri, dergâhları, zaviyeleri kapatmakla itham ederken karşı 
taraf da onlara komünistlik yaftası yapıştırır. Komünistlik, din düşmanı ve 
satılmış sıfatları ortalıkta dolaşır. Bu arada seçimler yaklaştıkça dövüşler, 

8 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2001, s. 321.
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hatta birbirlerini bıçaklamalar başlar. Tam bir kargaşa ortamı ortaya çıkar; 
seçim, bir nevi ölüm kalım savaşı hâline döner. Kasaba bir anda karışır. İpler 
iyice kopar, olaylar tam bir kör dövüşü hâline gelir. Olaylar sadece romanın 
geçtiği orta Anadolu kasabasında değil, bütün memleket sathına yayılınca 
Ankara’da Gazi düğmeye basar ve partiyi kapatır. 

Romanın sonlarında bu hususta Gazi Mustafa Kemal ile Ağaoğlu Ahmet 
arasında geçen ilginç bir konuşma nakledilir:

Efendi her tarafta anarşi beliriyor. Antalya’da kumandanın kafasını iskemle 
ile kırmışlardır. Bu kumandan çok büyük ve sabırlı bir adammış. Ben 
olsaydım sabredemezdim. Başka yerlerde de bunun emsali olmuştur.” 

Ahmet Bey:

– Paşam, kumandanın intihap yerinde ne işi var? deyince, Gazi:

– Anarşiye mâni olmak için gelmiş! der.

Ahmet Bey gene susmaz:

– Hayır, anarşi tam onun oraya gelmesinden çıkar. Gazi Mustafa Kemal 
Paşa bir Cumhuriyet kurmuş, bu Cumhuriyet’in dayandığı ana kanunlar 
halka intihap hakkı vermiştir. Halk bu salâhiyetini kullanmak için sandık 
başına geliyor ve karşısında silahlı kuvvetler görüyor. Müsademe tabiidir.

İşte o zaman Gazi büsbütün sinirlenir ve bağıra bağıra şu sözleri söyler: 

Gafilsiniz, dalâlettesiniz, hattâ ihanettesiniz! diye ekler. (s. 172).

Bütün bu olaylara sebep olan partinin kapatılması ile her şey eskisine dö-
ner; bu süreçte şu cümle çok manidar: 

Yere batsın şo fırkacılık! (s. 134).

Yazarın romanda son derece başarılı bir şekilde, geleneksel Osmanlı toplum 
hayatından kör topal da olsa modernleşme çabasındaki Cumhuriyet Türki-
ye’sine geçişin hemen bütün özelliklerini yansıttığını söyleyebiliriz. Mese-
la Rahmi büyük şehirde hukuk tahsili yapmış bir avukat olmasına rağmen 
evinde masada değil de çoluk çocuğuyla hâlâ yer sofrasında yemek yer: 

Hadi gızım, seriver sofra bezini dedi. Serdar sen de kasnağı, siniyi goyver! 
(s. 133). 

Yemeğin arkasından da: “Çok şükür ya Rabbim! Doymayanlara yardım 
gücü ver bana!” der.

Romanın daha başında şöyle bir cümleyle karşılaşırız: 

Cumhuriyet neredeyse yedinci yaşını tamamlayacak da herifler avratlarını 
hâlâ sakınır.. (s. 9). 
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Başka bir yerde de şöyle bir cümle: 

Eski yazı işi bu yaz bitecek, derim. (s. 132).

Evet, roman hayattır; hayattan sahnelerdir. Eserle yazar birbirinden ayrıdır 
ama bir yere kadar romancının kişisel hayatı da söz konusudur. Tarık Buğ-
ra’nın hayat hikâyesine baktığımızda, babası Ağır Ceza Reisi Mehmet Nâ-
zım Bey’in Akşehir’de Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu olduğunu 
öğreniyoruz.9 Yani yazar olaya birebir değilse bile babası dolayısıyla yaki-
nen şahit olmuş biri olduğundan, romanda gerçeklik payının büyük ölçüde 
söz konusu olduğu söylenebilir. 

Romanın merkezinde yer alan Rahmi üzerinden gerçek bir kasabalı portre-
si çizilerken, Avukat Kenan da sanki 50’li yıllarda İstanbul’da gazetecilik ya-
pan genç yazar Tarık Buğra’yı andırmaktadır. Aynı şekilde Rahmi’nin karısı 
Güldane ile yazarın annesi Nâzike Hanım arasındaki benzerlikler de dik-
kati çekecek kadar açıktır. Diğer yandan romanda, yazarın çocukluğunun 
geçtiği Akşehir tabiatının canlandırılması, hemen her birinin bir lâkabının 
olduğu kasaba halkına ait canlı tasvirler romanı daha da önemli hâle getirir.

Türkçe konusunda hayatı boyunca asla taviz vermeyen, yüzlerce yıllık bir 
birikim sonucu oluşan güzel ve asil Türkçemizi öztürkçecilik anlayışıyla 
fakirleştirmeye çalışan Türk Dil Kurumu üyeleriyle mücadele eden Tarık 
Buğra’nın diğer eserlerinde olduğu gibi bu romanında da dil ve üslup kay-
gısı taşıdığı açıkça görülür. Romana muhtemelen tabii bir atmosfer havası 
vermek amacıyla karşılıklı konuşmalarda yer yer mahalli telaffuzları da kul-
lanan Tarık Buğra, Türkçe’nin her türlü incelik ve zenginliğini çok iyi bilen 
bir yazar olarak burada bunlara da yer vermiştir.

Bu roman dolayısıyla son olarak şunu söylemek istiyorum: Doğumunun 
100. yılı dolayısıyla Eylül 2018’de kültür ve edebiyat dünyamızda yeniden 
gündeme gelen Tarık Buğra, yakın devir Türkiye tarihine resmî tarihin dı-
şında bakabilme cesaretini gösteren ilk romancı olması itibarıyla Türk ede-
biyatı tarihinde farklı ve ayrıcalıklı bir yere sahiptir.10

9  Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa-Tarık Buğra, İstanbul, 2018, s. 107.
10 Tarık Buğra’nın doğumunun 100. yıl dönümü münasebetiyle Mehmet Tekin’in Do-

ğumunun 100. Yılında Tarık Buğra-İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi (İstanbul 
2018) adlı biyografik çalışması dışında şu etkinlikler gerçekleştirilmiştir: Tarık Buğra 
100 Yaşında: Türk Ocağı İstanbul Şubesi tarafından Ali Emirî Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen toplantı (18 Ekim 2018); Hatırlayıp Yeniden Bulmak: Tarık Buğra 100 Ya-
şında (23-24 Kasım 2018 tarihlerinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 
sempozyum); Türk Edebiyatı, sayı: 542, Aralık 2018 (Dosya: Tarık Buğra 100 Yaşın-
da); Türk Dili, sayı: 804, Aralık 2018 (Dosya: Tarık Buğra 100 Yaşında); Hece (Dosya: 
Tarık Buğra 100 Yaşında), sayı: 268, Nisan 2019.





YAĞMUR BEKLERKEN’DE  
ZAMANIN İZİ

FATMA BARBAROSOĞLU

Zaman geçip gider ve biz geçip giden zamanın izini ondan geriye kalan-
larda bulmaya, tespit etmeye çalışırız. Zamanın izini en iyi görebildiğimiz 
mekânlar nerelerdir?

Müzeler, arşivler, fotoğraf albümleri, belgeseller, hatıra kitapları, bir zaman-
lar yaşamış olanın hayat hikâyesi olarak biyografiler, ben de böyle yaşadım 
diyen otobiyografiler... Başka?

Edebiyat sosyolojisi açısından zamanın izini tespit edebileceğimiz en ve-
rimli alan sanat ve edebiyat, özellikle de romanlardır. Nitekim Taine edebî 
eserleri tarih için birincil kaynak olarak kabul etmiştir.1

Zamanın izi kavramına arka planda eşlik eden kelime tarihtir. O hâlde bir 
tarihçinin Edward Hallet Carr’ın tarihçiler için sormuş olduğu “Tarihçiler 
nereye kadar kendi toplum ve dönemlerinin ürünüdürler? Tarih olguları, 
nereye kadar tek tek bireyler hakkındaki olgular, nereye kadar toplumsal 
olgulardır?” sorusunu, roman yazarı için de sorabiliriz. Soruyu tarihçiden 
ödünç aldığımıza göre cevabı da ondan ödünç almamız anlamlı olacaktır: 
“Tarihçi de bir bireydir. Öteki bireyler gibi o da aynı zamanda toplumsal bir 
olaydır, ait olduğu toplumun hem ürünü hem de isteyerek ya da istemeye-
rek sözcüsüdür; tarih geçmiş olgularına işte bu sıfatla yaklaşır.”2

Tarihçi ile romancıyı birbirine yaklaştıran konu birey ve toplum ilişkileri-
dir. Tarihçide olaylar daha ağırlıklı bir yer tutarken romancının metinlerin-
de kişiler arası iletişim, etkileşim, iş bölümü, dayanışma, fedakârlık, ihanet, 
kısacası toplumun bütün değerler sistemi yer alır.

1 Gisele Sapiro, Edebiyat Sosyolojisi, çev. Ertuğrul Cenk Güran, Doğu Batı Yayınları, An-
kara, 2019, s. 24.

2 Edward Hallett Carr, Tarih Nedir?, çev. Misket Gizem Gürtürk, İletişim Yayınları, İs-
tanbul, 2005, s. 42.
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Tarık Buğra 1918 doğumlu. Yağmur Beklerken romanının zamanı 1930 
Yaz-1930 güz. Buğra’nın, Serbest Fırka’nın bir Anadolu kasabasında (Akşe-
hir’de) estirdiği rüzgâra tanıklığı, 12 yaşın tanıklığı. 

Tarık Buğra, Yağmur Beklerken romanını 1981 yılında yayınladı. Yani 
12 yaşın tanıklığı, 63 yıllık ömrün içinde tazelenmiş, düzenlenmiş ve 
damıtılmıştı.

Günümüz için 12 yaşın siyasi olaylar için tanıklığı biraz erken gibi görüne-
bilir, ancak 1930’larda evlilik yaşının kızlarda 14-16, erkeklerde 16-18 yaş 
olduğu hatırlanacak olursa o dönemin 12 yaşının psikolojik olarak günü-
müzün 20-25 yaşına tekabül ettiğini söylemek mümkün.

Çok partili hayata geçişin sancılarını anlatan iki romanı var Tarık Buğra’nın: 
Yağmur Beklerken ve Dönemeçte. Yağmur Beklerken Serbest Fırka’nın ölü do-
ğumuna tanıklığı anlatırken; Dönemeçte Demokrat Parti’nin seçim çalış-
malarının yer aldığı ama ondan daha öncelikli olarak kasaba aydınlarının 
evsizliğini, yersiz yurtsuzluğunu anlatan bir roman (Tarık Buğra Demokrat 
Parti için çalışmıştı). 

Demokrat Parti için bir dönem çalışmış olan Tarık Buğra, Dönemeçte roma-
nının atmosferini; Şehir Kulübü’nde geç vakitlere kadar oynanan kumar, 
kumarda kaybedilen paralar ve erkeklerin kendilerini çürüten yalnızlığı 
üzerine kurarak toplum ve birey dengesini/dengesizliğini sosyal psikoloji-
nin alanına edebiyatın diline zarar vermeden taşımıştır. Her ne kadar Tarık 
Buğra’nın Yalnızlar diye bir romanı varsa da yalnızlığın en çarpıcı şekilde 
işlendiği romanının Dönemeçte olduğunu söylemek mümkün.

Yağmur Beklerken’de henüz “aydın yalnızlığı” başlamış değil. Geleneksel aile 
yapısını, küçük dokunuşların ışığında görmek mümkün. “Baba yarısı amca”, 
küçük kasabada yatıya kalması ısrar edilen yeğen ve ailesi, her vesile ile ak-
şam yemeğini geniş aile olarak hep beraber yeme teklifleri...

Yağmur Beklerken romanında zaman, Serbest Fırka’nın kurulma zamanı 
olduğu için romanın siyasi çalkantılar üzerinden okunulması kaçınılmaz. 
Ancak iyi bir roman, yazıldığı zamandan uzaklaştıkça daha çok şey söyler. 
Daha çok şey söyler çünkü dikey okunma frekansına kavuşmuştur. Böylece 
metin yazarına rağmen yazarın anlatmayı murad ettiği şeylerin dışında da 
pek çok veri sunan bir metne dönüşür.

Dikey okunma frekansından kastedilen nedir? Edebî eserleri okunma bi-
çimlerine göre üçe ayırmak mümkün: Yatay okunma, hem yatay hem de 
dikey okunma, yatay okunma imkânı yakalayamadan dikey okunma hızına 
kavuşan metinler.
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1. Döneminde çok okunan ancak yıllar geçtikçe okunma oranı 
hızla düşen romanlar. Bu tür roman için en iyi örnek, sanı-
rım, Mahmut Makal’ın Bizim Köy3 adlı romanıdır. Yazarını 
10 Ağustos 2018’de kaybettiğimiz hâlde edebî kamu onun 
çoktan öldüğünü zannediyordu. Döneminde çok ses getirmiş 
olan kitap, aynı yıl yayınlanan Huzur’la ilgili olarak Tanpınar’a 
“Sessizlik suikastına uğradım.” dedirtecek bir coşkuyla karşı-
lanmıştı. Bizim Köy başarılı bir yatay okunma aşamasından 
sonra her devirde okunmaya devam eden metin olma hüviyeti 
kazanamamıştır.

2. Yayınlandığında popüler olan ancak yıllar geçtiği hâlde po-
pülerliğinden bir şey kaybetmeyen romanlar. Bu tür roman-
lar için en iyi örnek sanırım Reşat Nuri’nin Çalıkuşu adlı 
romanıdır.

3. Döneminde çok okunmayan ama zaman içinde tarihi, sosyo-
lojik kıymetler barındırdığı için edebî tadına varılan romanlar. 
Bu tarz romanlar için en çarpıcı iki örnek; Tanpınar’ın Hu-
zur’u ve Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ıdır.

Tarık Buğra’nın romanları her iki kategoride yer alacak romanlardan.

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa, Yağmur Beklerken, Dönemeçte, ve İbişin Rüyası 
adlı romanları ilgiyle karşılanmış, dördü de televizyona uyarlanmış roman-
lardır. Ancak Yağmur Beklerken ve Dönemeçte romanlarının, sosyoloji ve 
siyasal bilgiler fakültesinde yardımcı ders kitabı olarak okutulmaya başlan-
masıyla birlikte zamanın kaydını tutan metinler olarak hak ettiği yeri daha 
çok bulacağını düşünüyorum.

Neden böyle düşünüyorum?

Bu iki roman, sosyolojik açıdan bugün, yazıldığı dönemden daha değerli. 
“Şimdi olan” hiçbir şeyin sadece şimdi olmadığını; siyaset, başlangıçta nere-
den ve nasıl kabardıysa, mayanın aynı şekilde bugün de oradan kabarmaya 
devam etmekte olduğunu göstermeleri açısından değerli bu romanlar.

3 Mahmut Makal Bizim Köy adlı kitabını Varlık dergisinde tefrika olarak “Köy Notları” 
olarak yayınladığında henüz 18 yaşında, Köy Enstitüsü’nü bitirmiş genç bir öğretmen-
dir. Yazdığı “notlar” aydın çevrelerinde büyük yankı uyandırmış; Makal, Türkiye’nin 
Çehov’u olarak karşılanmıştır. Sol çevrelerde ilgi ile karşılanan kitap DP iktidarı tara-
fından Türk köylüsünü kötü gösteren bir metin olarak görülüp yazarı tutuklanmıştır. 

 Daha önce de köyde geçen roman ve hikâyeler yayınlanmış olsa da köyde yetişmiş bir 
kişinin kendi yöresini anlattığı ilk metindir Bizim Köy. Bizim Köy’ü roman olarak kabul 
edenler olduğu gibi roman olmadığını söyleyenler de var. 
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Mesela bugün toplumsal olarak en çok şikâyet ettiğimiz hususların başında 
işi liyakat ehline vermemek gelmekte. Peki liyakat ehli kimdir? 

Yağmur Beklerken ve Dönemeçte romanlarında iyi, dürüst insanlar siyasi 
özneler hâline gelince işlerin daha iyiye gideceği üzerinde durulur. Avukat 
Kenan Bey, Avukat Rahmi’yi siyasi görevi konusunda ikna eder; Dönemeç-
te de Fakir Halit, Dr. Şeref ’i Ankara’ya göndermek konusunda ısrarlıdır. 
1930’dan 1946’ya değişen ne olmuştur? Kenan Bey Serbest Fırka’ya inan-
mıştır, Avukat Rahmi’yi Serbest Fırka’nın mensubu kılmak için çaba sarf 
etmiştir; 16 yıl sonra fırkalar değil insanlar önemlidir Fakir Halit için. Dr. 
Şeref ’in hangi partiden aday olacağının ise bir önemi yoktur.

Roman ve Mekân

Tarık Buğra’nın adı geçen her iki romanında da “yeni toplumsallık” için 
inşa edilmiş mekânlar var. Yağmur Beklerken’de toplumsallığın inşa edildiği 
mekân “çay bahçeleri”, Dönemeçte’de ise “Şehir Kulübü”. Çay bahçeleri en 
azından köylünün, kasabalının bir seyirci olarak uzaktan bakıp gözetleye-
ceği bir mekân iken; Dönemeçte’de aydınların sosyalleştiği tek mekân olan 
“Şehir Kulübü”, tamamen kapalı ve her şeyi ile kasabadan uzak bir mekân.

Yağmur Beklerken her tarafın zaten bahçe olduğu bir kasabada ayrıca çay 
bahçesi/park inşa etmenin eleştirisi ile açılır. Eleştiriyi Avukat Rahmi’nin 
amcası mumcu Rıza Efendi’nin dilinden okuruz. Mumcu Rıza, “fasulye sı-
rığı gibi üç buçuk akasya ile park mı olurmuş”4 diye düşünmektedir. 

Mumcu Rıza Efendi parkın ne olduğunu bilir: Gülhane Parkı’nı, Yıldız Par-
kı’nı, Bahri Baba Parkı’nı. İlginç olan şudur: Mumcu Rıza Halk Partililerin 
üç buçuk ağaç ile park açmasını eleştirirken, birkaç dakika sonra “hatırının 
sorulmasıyla” birlikte “park iyi oldu” demeye başlayacaktır. Romanı başarı-
sı, ilişkilerin değişme frekansını, kasaba insanının ruh hâlini ortaya koyacak 
şekilde itina ile tasvir emesinden kaynaklanıyor.

Bir Roman Nasıl Okunur? Nereden Okunur?

Roman okumak kolay ve zahmetsiz bir iş değildir. Yazarın kelime kelime 
sunduğu sahnelerin anlamlı bir bütüne dönüşmesi okuyucunun, iyi okuyu-
cunun kapasitesi ile de yakından alakalıdır. 

İyi okuyucudan kastım nedir? Lise hocalarından bürokratlara, üniversite 
hocalarından siyasilere kadar en sık duyduğumuz ortak cümle; Türk insa-
nının roman okumadığını “övünerek” dile getiren cümlelerdir. Kendisini 

4 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 10.
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toplumun potansiyel lideri olarak görme eğiliminde olan insanlar, roman 
okuyacak vakitlerinin olmadığını ancak ciddi eserler okuduklarını söyler-
ler. Oysa roman ciddi bir eserdir. Sosyolojiyi, psikolojiyi, tarihi ve ahlakı 
barındırır.

Roman okumadan toplumsal dönüşümü, değişimi kavramamız mümkün 
değildir. Türkiye’de “ciddi insanlar” roman okumamaları ile övünürken, 
Batı dünyasında tarihçisinden psikoloğuna, hukukçusuna, antropoloğuna 
kadar her bilim dalından kişiler dünün ve günün romanlarından bir şeyler 
öğrenmeye, romanı birincil kaynak olarak kabul edip değerlendirmeye de-
vam eder.

Edebî metinlerin, öncelikle edebî zevk açısından değil; bir şeyler öğretecek 
didaktik metinler olarak görülüp ortaöğretim gençliğine “ev ödevi” olarak 
verilmesi yüzünden üniversite mezunu bir gencin bile toplam üç roman 
okumadığı gerçeği ile henüz yüzleşebilmiş değiliz. Edebiyat ve öğrenme 
kelimelerini bir arada kullanmak tehlikelidir. Kolaylıkla edebiyatın didaktik 
metin olarak algılanmasına yol açabilir. Edebiyat öğretir, ancak edebiyatın 
öğreticiliği sanatın iklimi içinde kalmaz ise değerini yitirir.

Dikey bir okunma hareketliliği ile her neslin okumaya devam ettiği klasik-
lerimizin olması için edebî eserlerin tekrar tekrar, farklı disiplinler ve farklı 
bakış açıları ile okunup değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye’de sosyal bi-
limler maalesef roman okumaları üzerinden günü ve dünü bütünleyebil-
miş değil. Günü ve dünü bütünlemek derken neyi kastediyorum? Mesela 
Chicago Sosyoloji Okulu’nun önemli temsilcilerinden Howard S. Becker 
Toplumu Anlatmak5 kitabına yazdığı sunuş yazısına “Hayatım boyunca ti-
yatroya ve sinemaya gitmeyi daima sevmiş ve iflah olmaz bir roman okuru 
olmuşumdur.” diye başlar ve romancıların toplumsal analizi nasıl sunduk-
ları üzerine fikrini yorar. Jane Austen’in yazdıklarını “Toplumsal Analiz 
Olarak Roman” başlığı altıda değerlendirirken evliliğin değişen biçim ve 
anlayışlarına dair çok güçlü sahneler yakalar.6

Howard S. Becker’den mülhem, okuduğum romanlardaki tek bir sahne üze-
rine yoğunlaşmaya çalışıyorum.

5 Howard S. Becker, Toplumu Anlatmak, çev. Şerife Geniş, Ebru Arıcan, Mesut Hazır, 
Heretik Yayınları, Ankara, 2016, s. 7.

6 Howard S. Becker, a.g.e., 305-320.
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Romanın Gerçekliği/Gerçeği Üzerinden Gündelik Hayat 
Sosyolojisi

Howard S. Becker’den mülhem, romanın öğreticiliğini anlatmak üzere Yağ-
mur Beklerken romanından bir fotoğraf ile bir hatıratı bütünlemek istiyo-
rum. Romandan bir sahne yerine bir fotoğraf dememin sebebi şu: Tanık 
olduğu zamanı yazan yazarın metninin içinde geçen sahneleri “belgesel fo-
toğrafçılığı” tanımı üzerinden; kendi doğumundan çok önce yaşanmış bir 
dönemi anlatan yazarın metnini ise sanat fotoğrafı/reklam fotoğrafı ayırımı 
üzerinden ele almak istiyorum.

Sanat fotoğrafı bir şeyi merkeze alarak diğerlerini “dışarda” bırakır. Belgesel 
fotoğrafçısı ise bir şeyi merkeze alırken pek çok şeyi de o karenin içinde 
zapt eder. Reklam fotoğrafları ise daha ziyade manüpulatif bir işlev yükle-
nir. Dolayısıyla belgesel fotoğraflarda her defasında farklı imgeler yakalama 
imkânına sahip oluruz.

Bu elbette belgesel fotoğrafın sanatsal olmayacağı anlamına gelmiyor.7

Yağmur Beklerken romanı üzerinden zamanın izini sürmek için seçtiğim fo-
toğraf şöyle: Avukat Rahmi Bey “işret” yapmak için hazırlanıyor. Nerede? 
Gâvur Mahallesi’nden açık arttırma ile aldığı, bodrum ve çatı katıyla üç bu-
çuk kat olan, bahçesinde her türlü sebzenin ve meyve ağacının yetiştirilme-
ye çalışıldığı konak yavrusunun balkonunda. Karısı onun rakısını zevk ile 
içmesi için en sevdiği mezeleri hazırlıyor, cızbız köftesini kızartıyor, Avukat 
Rahmi’nin çocukları, bahçeden en güzel sebzeleri toplayıp tabakta en güzel 
şekilde nasıl duracağını hesaplayarak diziyor. Bütün bu hazırlıktan sonra 
Avukat Rahmi içkisini zevk ile içiyor. O içkisini içerken karısı Güldane içer-
de, yatsı namazını eda ediyor.

Bu sahneyi okuyan bugünün gençleri, yazarın böyle bir kurguyu niye yap-
tığını düşünerek bu sahnenin gereksiz olduğunu söyleyebilir. Yazarın bu 
sahneyi bilhassa inşa etmekten ziyade, çocukluğundaki bir sahneyi hatırlı-
yor olmanın rahatlığı ile romanın atmosferine dâhil ettiğini düşünüyorum. 
Zamanın izini sürmek için niçin bu sahneyi seçtiğime gelince... Yazarın 
öylesine tasvir etmiş olduğu bu sahne, kadın dindarlığı ile erkek moder-
nliğinin 1930’lara tekabül eden çehresini sunması açısından kıymetli bir 
“belge” sunuyor. Kurgusal bir yapıttan yola çıkarak çok iddialı bir tespit 
yapmış olmuyor musunuz, denebilir. O zaman tarihsel açıdan romanlar-
dan daha “güvenilir” kabul edilen bir hatıra metnine müracaat edelim ve 
Antep 1901 doğumlu Mitat Enç’in Selamlık Sohbetleri8 adlı hatıra kitabına 

7 Howard S. Becker, a.g.e., s. 243.
8 Mitat Enç, Selamlık Sohbetleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007. 
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gidelim. Mitat Enç bu kitabında Antep’in gündelik hayatına dair çok çar-
pıcı bilgiler veriyor. Yazıldığı dönemde herkesin zaten bildiği şeyler olarak 
değerlendirilen hatıratlar, yaşandığı dönemden uzaklaştıkça yazarının bile 
tahmin edemeyeceği bir zenginliği muhafaza altına alır. Tanıdığımız ya da 
tanımadığımız bir şahsın hatıralarını okurken, her defasında “bulmanın” se-
vincini yaşarız. Her hatırlama, yeniden bulmanın heyecanını gizli mahzen 
olarak içinde saklar. Hatıralarının kaydını harflerle tutan yazar, kendisiyle 
beraber başka hayatların da kaydını tutmuş, dökümünü yapmıştır. Bize dü-
şen, dökümü yapılmış hayatların izi üzerinden geçmişin sahnelerini bugün 
ile bütünlemektir.

Mitat Enç’in hatıratı ile Tarık Buğra’nın Yağmur Beklerken romanındaki sah-
neyi birbiriyle bütünlememize imkân tanıyan yapısı, her iki yazarın aynı za-
man diliminin kaydını edebî üslup ile tutan tanıklıkları kadar her iki yazarın 
aynı zaman diliminde, birbirlerine yakın kültürel miraslara sahip olmaları.

Mitat Enç’in baba tarafından dedesi ağır ceza reisidir ve İttihat ve Terak-
ki’nin önde gelenlerindendir. Tarık Buğra’nın babası Erzurumlu olup, Akşe-
hir’de ağır ceza reisliği yapan bir zattır. Dolayısıyla her iki yazar da “kültürel 
sermaye” paydasında eşitlenen bir birikime sahip.

Roman boyunca Rahmi’nin karısı namaz kılar, amcası Mumcu Rıza Efen-
di’yi namazını eda etme niyetinde içinde buluruz fakat avukat Rahmi için 
aynı şeyi söylemek pek mümkün değildir.

Selamlık Sohbetleri’nde Mitat Enç’in Meşrutiyet aydını, İttihat ve Terakki 
üyesi dedesi ile ahlakı ile etrafında saygın bir hâle oluşturmuş olan ninesini, 
mekânı modernleştiren nesneler üzerinden çatışma içinde buluruz. Ağır 
ceza reisi dede, karyolada yatmak ve masada yemek yemek istemektedir. 
Dini bütün nine, bu yeni âdetlere hiç iyi gözle bakmadığı gibi sonunda eşini 
bu isteklerden vazgeçirmeyi başaracaktır.9

Modern erkek geleneksel kadın çatışmasını Mitat Enç’in annesi ile babası 
arasında da görüyoruz. Antep’in uzun yıllar belediye başkanlığını yapmış 
bir babanın kızı olan Mitat Enç’in annesi, eşinin kendisine bir gayrimüslim-
den piyano dersi aldırmaya kalkmasına şiddetle muhalefet etmiştir. 

Kadın ve erkeklerin eğitim farkının ortaya koyması açısından en çarpıcı 
sahne Avukat Rahmi’nin eşinin okuma yazma bilmediğini öğrendiğimiz 
sahnedir. Avukat Rahmi eşini okuma öğrenmesi için her fırsatta teşvik ettiği 
hâlde, Güldane bu teşvike uzun yıllar kayıtsız kalmıştır. Serbest Cumhu-
riyet Fırkası’nın taraftarları ile CHP taraftarlarının ikiye bölünmüşlüğü ve 

9 Mitat Enç, a.g.e., s. 21.
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kasabada herkesin iştahlı bir şekilde gazeteden fırka haberlerini takip etme-
si, Güldane’nin okuma yazma öğrenmek konusundaki azmini arttırmıştır: 

Merak öğrenmek ister, öfke hesap sormak ister, burukluk ilgi ister.10 

Sonuç olarak değişimin izini, toplumsal yaşamı bütünleyen değerleri, çatış-
maları, gündelik hayatın değişen ritmini, kısacası zamanın izini görmek için 
en temel kaynaklardan biri de romanlardır. Tarık Buğra, bireyi ve toplum 
içindeki dayanışmayı, çatışmayı, sorumluluk bilincini, değişende değişme-
yeni sunması açısından tekrar tekrar okunması gereken bir yazardır. Her 
okuduğumuzda bizi “bulmanın zaferi” ile buluşturan bir yazardır. 

Metne bir tarihçiden yaptığım alıntı ile başlamıştım, 1900 doğumlu bir psi-
kanalistten, Marion Milner’den yapacağım alıntı ile nihayetlendireyim:

...Romancıların ve şairlerin hep bizden daha üstün olduklarını 
düşünmüşümdür, çünkü yazdıkları şeyler, çoğumuzdan esirgenen bir 
imkân sunar onlara. Yaşadıkları zorlukları dramatize edebildikleri için 
çözmeleri daha kolay olur.11 

Niye bu alıntı ile bitirdiğime gelince: Bizde âdettir, her metinden bir çözüm 
beklenir. Çözümün, yaşanılanları doğru dramatize etmek ile başladığını 
söylemiş oluyorum.

10 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 175 .
11 Marion Milner, Kendine Ait Bir Hayat, çev. Aslı Biçen, Metis Yayınları, İstanbul, 2019, 

s. 29.



CİHAN DEVLETİNİ KURAN İRADE,  
ŞUUR VE KARAKTER: OSMANCIK

HÜSEYİN TUNCER

Romanın doğrudan incelemesine girmeden önce yazımızda, Osmancık’ta-
ki “Kayı”, “Ede Balı” ve “Osman” isimleri üzerinde durmak istiyoruz.

“Kayı”, bir Türk oymağının adıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşun-
da, Ertuğrul Gazi’nin boyu olarak devam eder. Tarık Buğra, “Kuruluş”ta Os-
mancık bu tarihî realiteyi göz önünde tutar. Ancak, bu oymak isminin, şahıs 
adına dönüşmesiyle iki farklı görüş ortaya çıkar: “Kayı Han” ve “Kaya Han”.

1331 (1915) yıllarında, bu konu üzerine, Tirebolulu Alparslan ile Ahmet 
Hikmet (Müftüoğlu) arasında bir tartışma görülür. T. Alparslan, “Kaya 
Han”ı yanlış bulur. Ona göre “Kayık”, “kayı” sözleri; “kayımak” tan gelir. 
Kayı; “atını çabuk süren, kayıp giden, iyi binici” demektir. Kayı’nın Arapça 
karşılığı “cevâd”dır.1 

Ahmet Hikmet, konuya daha geniş bir biçimde bakar. “Altun Ordu” efsa-
nesinin altına, “Kayı Han”ın, “Kaya Han” olması gerektiğine dair bir not 
düştüğü de görülür. Ahmet Hikmet, konuyu tarihî perspektif içerisinde ele 
alır; Neşrî, Nişancı, Hayrullah Efendi tarihlerinden ve Âşık Paşazade’den 
örnekler getirerek, sonuca ulaşmaya çalışır.2

“Kaya Alp” isminin (musahhah/yanlışları ve hataları düzeltilmiş, tashih 
edilmiş/nüshalarda) “Kayı Han” şekline çevrilişini, Arabî imlâ gayretine 
bağlar. Ertuğrul ve Sungur Tekin adlarının da çok değişik şekillerde yazıl-
dığına dikkatleri çeker. Osmancık’ın silsilenamesinde üçüncü göbekte bir 
“Kaya Han”ın, kırkıncı batından sonra da bir “Kayı Han”ın geldiğine işaret 
eder. Bu durum karşısında, Ahmet Hikmet, oymak adının “Kaya Han” ol-

1 Tirebolulu Alparslan, “Kayı Han mı, Kaya Han mı?”, Türk Yurdu, c. 8, 1331, s. 2547-
2550. 

2 Ahmet Hikmet, “Kaya Han mı, Kayı Han mı?”, Türk Yurdu, c. 9, 1331, s. 2760-64.
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ması gerektiğini savunur. Kaya Han’ın, Süleyman Şah’ın babası olduğunu 
belirtir. Kaya; “kaynak (kayağan)” = kaymak’tan gelir, diyen yazar, Tirebo-
lulu Alparslan ile asılda değil fakat şekilde anlaşamazlar. “Kaya” ile “Kayı” 
arasında, anlamları bakımından, sarfça fark görmeyen Ahmet Hikmet, Şeyh 
Süleyman Efendi’nin Lûgat-ı Çağatay’ındaki şu manaları sıralar: 

Kaya: Sert taş, sahra. Kayan: Kadimde bir Moğol aşiretidir. Kıya: Acı, hid-
detli, taraf, cihet. Kıyağ: Gaddar, ces’ur (Tatar’ın “kıyu”su ile Çağatay’ın 
“kıyağ”ı, bizim “kıynak” ile müteradif olacak), Kıyan: Yan, cânib, sel, dağ-
dan akan su.

Meseleye morfolojik açıdan bakan Ahmet Hikmet, sonuç olarak; “Kayı 
Han”ın “Kaya Han” olması gerektiğini belirtir.

Bu tartışmaların yapıldığı tarihten altmış yıl sonra, görülen tablo: “Kayı’nın 
bir Türk oymağı olarak kabul gördüğü, “Kaya Han”ın ise kişi adı olarak kul-
lanılmakta göstermiş olduğu yaygınlıktan ibarettir.

“Kuruluş” (Osmancık)’ta Kara Osman’ın, Osmancık’ın; Osman Bey, Os-
man Gazi ve Osman Gazi Han olmasında büyük rolü olan “Ede Bâlî” üze-
rinde durmak istiyoruz. Tarık Buğra, romanında Osmancık’ın karşısına 
Sivrikaya’da “Ede Bâlî”yi çıkarır. Ede Bâlî’nın asıl mekânı, romanda, Eskişe-
hir’in “İtburnu” köyüdür. Ede Bâlî, ilmiyle, irfanıyla, hoşgörü ve faziletiyle 
bu mekânda yer tutmuş bir şeyh olarak görülür. Osmancık’ta, Ede Bâlî’nın 
bu mekânda yer alışı, tarihî realiteye uygundur. Tarık Buğra, “Ede Bâlî” adı-
nı da ilmî gerçeklere itibar edilen şekliyle “Ede Balı” olarak kullanılmıştır.

Tirebolulu Alparslan, “Türk Adı Araştırmalarından” başlıktı yazısında, 
“Ede Bâlî” sözünün yapısını ve anlamını tetkik ederken, onun Eskişehir’in 
“İtburnu” köyünde oturmuş, yerleşmiş bir şeyh olduğunu belirtir3 Sonra, 
ilk hakanımız Kara Osman’a kayınata olduğunu söyler. Bizdeki tarihî kay-
naklar ise bu ismi, “Edebali” şeklinde ele alırlar ve Osman Bey’in kayına-
tası/kaynatası/olduğunu belirtirler. Tirebolulu Alparslan, bu adın bazıları 
tarafından “Edîb Ali’den, bazılarına göre de “Edeb Ali”den bozma olduğu 
görüşlerine yer verir. Tarihçilerimizden Murad Bey’in ise, bu adın Adana-
lı’dan bozma olduğu fikrini ifade eden Alparslan, “Ede-Bâlî’nin iki sözden 
karılmış olduğunu söyler. Biri “Ede”, diğeri “Bâlî’dır. “Ede” sözü, Türkçede 
büyük karındaş, ağa demektir. Bugün bile Maraş, Elbistan yöresinde kulla-
nılmaktadır. (Kahramanmaraş’ta, yakın tarihlere kadar “Ede” adıyla bir der-
ginin çıktığını da hatırlatalım). Meriç ve Tirebolu taraflarında “Ede Köy” 
diye, köy adı olarak da geçer. (Iğdır yöresinde, bu adın anlam kaymasıyla 
“Ede hey, Ede ey!” tarzında, bir ünlem olarak kullanılmakta olduğunu da 

3 Tirebolulu Alparslan, “Türk Adı Araştırmalarından”, Türk Yurdu, c. 4, 1329, s. 575-576.
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belirtelim.) “Bâlî” ise, “Bâlîoğlu” adıyla, “Bâlî Bey” adlarında görülen bir 
addır, diyen yazar; “Ede Bâlî”, “Ağa Bâlî” demektir; “Ağa”, “Gündüz” gibi 
Türkçe bir addır yargısına varır.

Sözlüklerde “bâlî”, Arapça sıfat olarak geçer; “koca, eski, köhne” anlamla-
rını karşılar. Şemseddin Sâmi’nin belirttiğine göre “Bâlî”, Yavuz Sultan Se-
lim Han devri şuarasındandır; Rum ilinde tımar sahibi bir zattır.4 Kamusu’l 
Âlâm’da, “Bâlî’nin unvan ismi olarak geçtiği de görülür: Malkoçoğlu Bâlî 
Bey, Yahya Paşazade Bâlî Bey, Mustafa Efendi Bâlîzâde gibi.5

Günümüzde “Bâlî”, soyad olarak kullanılmaktadır. Bütün bunlar, “Ede 
Bâlî”nin iki ayrı sözden oluştuğunu ortaya koymaktadır. Osmancık’ta “Ede 
Bâlî” olarak kullanılan bu ad, romanın -tahkiyeli eserin- havasına uyularak 
“Bâlî” değil de “Balı” biçiminde kullanılmıştır. “Edeb Ali”, “Edib Ali” şeklin-
de kullanılmış olduğunu görmekle beraber, doğrusunun “Ede Bâlî” olduğu-
nun bilinmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Son olarak, “Kuruluş” (Osmancık)’a bu adı veren “Osmancık” ve “Osman 
Bey” adı üzerinde duracağız. Dilimizde “-cık,-cik,-cuk,- cük” ekiyle türeti-
len kelimeler, küçültme ve sevgi ifade ederler. Kimi zaman bu tür isimler; 
küçültme, sevgi ve saygı anlamlarını birlikte taşırlar. Bu duruma göre “Os-
man Bey” adının “Osmancık” tarzında kullanılmasında küçültme, hafife 
alma; sevimlilik ve candanlık bulanları, yakın çevremizde görmekteyiz. Bu 
türde, en güzel örnek: “Mehmetçik” tir. Mehmet kelimesi, Hazreti Muham-
med’den Türkçe söyleniş olarak dilimizde yaşar. Müslüman Türk milleti, 
sevgili Peygamberimize duymuş olduğu derin sevgi ve saygıdan ötürü, 
Mehmed’e “Mehmetçik” adını vermiştir. Türk erleri, “Bedr’in arslanları” 
gibi düşünüldüğü için, bu sıfata -Mehmetçik- lâyık görülmüştür. Bu bir 
bakıma, Hazreti Muhammed’i en iyi şekilde benimsemiş olmaktır ve onu 
sahiplenmiş olmaktır. Tarık Buğra’nın romanında “Osmancık” ve “Kara Os-
man”, Osman Bey’in çocukluk ve gençlik çağlarındaki adları olarak görülür. 
Doğduğu zaman babası Ertuğrul Gazi, Hazreti Osman’a karşı duymuş oldu-
ğu derin sevgisinden ötürü, oğluna bu adı vermiş ve “Osmancık” demiştir.6

Böylece Osman Bey’in “Bey” oluncaya kadar aile içindeki adı “Osmancık” 
olarak söylenmiştir. Bu kısa açıklamalardan anlaşılacağı üzere, “Osman 
Bey”e “Osmancık” adının verilmiş olması, onun tarihî şahsiyetini küçük dü-
şürmemiş; aksine Hazreti Osman’ın adından hareketle, kendisine “küçük 
Hazreti Osman” diye atıfta bulunulmuş olması ona değer kazandırmıştır.

4 A. Şemseddin Sâmi, Kamusu’l Âlâm, Mihnan Mat, İstanbul, 1316, c.2, s.1218.
5 Şemseddin Sâmi, a.g.e., s. 1218-19.
6 Çetin Özer, “Romanı ve Senaryo Yazarı Tarık Buğra “Osmancık” (Kuruluş) Filmi İçin 

Neler Söylüyor?” Ak Kadın, sayı: 24, Ocak-Şubat 1988, s.9.
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Tarihî kaynaklar, Osmanlı adının, ilk Osmanlı hükümdarı ve “Osman 
Oğulları” sülâlesinin kurucusu Osman’dan -Osman Gazi, Osman Bey, Gazi 
Osman Bey, Sultan Osman (1258-1326)- kaynaklandığı hususunda mu-
tabakat hâlindedirler. Osman Gazi, altı asırdan fazla yaşayan devlete adı-
nı vermiş, böylece “Osmanlı Devleti”, “Osmanlı İmparatorluğu”, “Osmanlı 
Hükûmeti” ibareleri kullanılmış, muhtelif kavim ve milletlere de “Osmanlı” 
denilmesine vesile olmuştur. M. Tayyib Gökbilgin, Osman Gazi ile kendisi-
ne izafeten adlandırılan Osmanlıların, Oğuzların “Bozok” kısmının “Kayı” 
kabilesinden büyük bir aşiretin bir boyuna mensup olduklarını, sonradan 
çevreden iltihak edenlerle genişleyerek, bu boyun, Türklerde âdet olduğu 
üzere, sancağı altında topladıkları reisleri Osman Gazi’nin adını aldıkları ve 
müteakiben kurulan devlete de “Osmanlı” denildiğini ifade etmektedir.7 

Tarık Buğra, Osmancık romanında, bu kuruluş devresini dile getirmek gay-
retinde olduğu için, romanın televizyona aktarılışında Kuruluş adını tercih 
etmiş bulunmaktadır. 

Yılmaz Öztuna, Türk tarihinin 2 bin 500 yıllık uzun bir ömre, Türkiye 
devletinin 900 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyler ve bu tarihî süreç 
içerisinde, Selçuklu devresini “Birinci İmparatorluk”, Osmanlı devresini 
ise “İkinci İmparatorluk” devresi olarak ele alır ve üçüncü devre olarak da 
Cumhuriyet devrini zikreder.8 

Dr. Rıza Nur, “Devletimizin Mâhiyeti ve Millî Adı” başlıklı yazısında, “Sel-
çukî” ve “Osmanlı” diye iki ayrı devlet adının yanlış kullanıldığına işaret 
eder; ikisinin birbirinin devamı olduğunu öne sürer. “Anadolu Devleti” ifa-
desini de doğru bulmaz ve devletimizin adı “Türkiye”dir, der.9

“Roman, tarih değildir. Tarih konulu romandan, tarihçilik bekleyemeyiz; 
ancak, tahriflere veya yanlış anlamalara imkân verecek ifadelere yer veril-
memelidir” diyen, edebiyat nazariyatçısı Sadık Kemal Tural’a hak verdiği-
miz gibi, Kuruluş’un konuşma kalıpları, davranış kalıpları (jest, mimik vb.) 
ve şahıs adları ile milletimiz arasındaki etkilerini görünce, böyle bir yazıyı 
yazmak ihtiyacı duymuş olduğumuzu da belirtmek isteriz.

Sonuç olarak, konuya ilişkin düşüncelerimizi şöyle sıralamak istiyoruz: 
Kayı, bir Türk oymağının adıdır; Kaya ve Kayahan ise bu Türk oymağının 
adından hareketle kişilere verilmiş olan adlardır. “Ede Bâlî”, “Ede” ve “Bâlî” 
sözlerinden meydana gelmiş bir isimdir; “Edeb Ali”, “Edib Ali” şeklinde 
yaygınlık göstermesine karşılık, doğrusu “Ede Bâlî”dir. “Osmancık”, Osman 

7 M.Tayyib Gökbilgin, İslâm Ansiklopedisi, “Osman I.” c. 9, İstanbul, 1964, s.432.
8 Yılmaz Öztuna, Türk Ansiklopedisi, “Osmanlı İmparatorluğu” c. 26, Ankara, 1977, s. 119.
9 Dr. Rıza Nur, “Devletimizin Mâhiyeti ve Millî Adı”, Türk Yurdu, c.1, 1340, s. 85-94.
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Bey’in çocukluk ismidir; babası Ertuğrul Gazi tarafından, Hazreti Osman’ın 
adına izafeten verilen “Osman” adının “Osmancık” şeklinde söylenişi, onun 
tarihî şahsiyetini küçük düşürmek gibi bir anlam taşımaz; sâdece aile için-
de, Hazreti Osman’a karşı duyulan sevgi ve saygıyı gösterir. Osman Bey’in 
adı, kurmuş olduğu devletin adı -Osmanlı- olmuştur.

Yukarıda vermeye çalıştığımız bilgilerden sonra -romanın 1983 yılı baskısı-
nı esas alarak- Osmancık romanı üzerinde durmak istiyoruz. 

Osmancık

Tarık Buğra’nın Osmancık romanı, ilk olarak 3 Mart-21 Haziran 1983 tarih-
leri arasında, Tercüman gazetesinde (1-111 sayı) tefrika edildi. Daha sonra, 
romanın ilk baskısı, 1983’te Ötüken Neşriyat tarafından yapıldı (436 s.). 
Bunu ikinci (1985, 371 s.) ve bazı farklılıklar içeren diğer baskıları (bugüne 
kadar 79 baskı) izledi. Eser, 1983 Türkiye Millî Kültür Vakfı’nın edebiyat 
dalındaki ödülüne lâyık görüldü. Şubat 1985’ten itibaren üç bölüm hâlinde, 
devlet tiyatroları arasında sahnelendi. Eseri, Dinçer Sümer oyunlaştırdı, Se-
mih Sergen yönetti. Senaryosu Tarık Buğra tarafından hazırlanan Osman-
cık, televizyonda Kuruluş adı altında, 10 Ocak 1988- 27 Mart 1988 tarihleri 
arasında 12 bölüm hâlinde gösterildi.

Romanın Bölümleri

Çalışmamızda ilk baskısını kullandığımız roman, altı ana bölümden oluş-
maktadır. Birinci bölüm, dokuz alt başlık taşır: Gün doğmak için batar (s.5); 
İlkbahar Selleri (s.8); En önemli gerçek ve yaşayan tek gerçek geçen gün-
lerdir (s.31); “Ad neme gerek! Ad sana gerek!” (s.36); Çatışmanın dışın-
da bir adam (s.69); Yakın, ırak ne ki? (s.88); Vakti gelmeyince güller açar 
mı? (s.92); Rüyaları aydınlatan şey (s.105); Bir kuluçka meselesi (s.124). 
İkinci bölümde; alt başlıklar yerine şu sözler yer alır: “-Ey Osmancık; Tanrı 
yolunu ve gözünü ışıtsın; gönlünün, kılıcının gücünü pekiştirsin; haktan, 
adâletten, insaftan, azimden garib komasın,” (s.137), “-Beğ sen isen, buyur 
ki, uyalım. Yok, a, beğ ben isem baba, oğlunun beğliğini bereleme.” (s.159), 
“-Ulu babam Ertuğrul beğ gazi’nin ulu yoldaşı Ak Temür, var tekfüre de ki...” 
(s, 189), Üçüncü bölümde; Osman Gazi (s.213), Nice badem ağacından biri 
(s.253), Aydos Kalesi; Kader Kalesi! (s.290) alt başlıkları vardır. Dördüncü 
bölümde; Kaf Dağları uzar gider. Ve, her yolcusuna bir Zümrüdüanka gerek-
tir (s.334) alt başlıkları görülür. Beşinci bölümde; Osman Gazi Han (s.380); 
O Cuma (s.387) ve, bu arada aylar batıyor! (s.403) alt başlıkları yer alır. 
Altıncı bölüm ise, Dünyâ’da garib bir yolcu ol /Hadis (s.430), Osman Gazi 
Han’dan kalanlar (s.435) alt başlıklarıyla tamamlanır.
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Bu duruma göre: Birinci Bölüm 5-136; İkinci Bölüm 137-212; Üçüncü Bö-
lüm 213-333; Dördüncü Bölüm 334- 379; Beşinci Bölüm 380-429; Altıncı 
Bölüm 430-436 sayfadan müteşekkildir.

Romanın Konusu

Konusunu, Osman Gazi’nin tarih sahnesindeki yerine ve devlet adamlığına 
tahsis eden bu tarihî romanda, Osmanlı Devleti’ne adını vermiş olan Os-
man Gazi’nin hayatı dile getirilir.

Yazar, romanın başlarında Osman’ın uçarı, başıboş yiğitlik devresine ağırlık 
verir. Romanın bu bölümlerinde Osman’ın “Osmancık” ve “Kara Osman” 
adıyla anıldığı devrelere ışık tutulur, daha sonra, romanın ilerleyen sayfala-
rında Osmancık’ın Şeyh Ede Balı’dan fikir ve devlet adamlığı sorumluluğu-
nu taşıma şuurunu alışı sergilenir. Kayı boyunun sorumluluğunu ve yöneti-
mini üstlenen Osman Bey, bir devletin kurucusu olarak, “Osman Gazi Han” 
hüviyetiyle tarih sahnesine çıkar. Osmancık romanı, bu perspektif içerisin-
de gelişen olayları hikâye eder.

Osmancık’ta Bölümlere Göre Olayların Gelişimi

Osmancık’ta olayların gelişimi şu sırayı takip eder:

I. Osman Gazi’nin gençlik çağı, deli akan çaylar gibidir. O, yiğitliğiyle des-
tanlaşır. Onun Osmancık ve Kara Osman devresi, bu çağlara tekabül eder. 
Şeyh Ede Balı ile tanışması, onun kötülüklerden arınmasına, öfkesini, ben-
liğini yenmesine, sabır ve sebat kazanmasına imkân verir. Osmancık, içinde 
bulunduğu hallerden kurtulmanın yollarını aramağa başlar.

Osmancık, avdan dönüşünde, bir kavgaya şahit olur; Mihail Kosses ile Kala-
noz’u, Aya Nikola’nın haydutlarından korur. Harman Kaya’da oturan Miha-
il, minnet ve şükran borcu olarak, Osmancık’ı evine davet eder. Mihail’in kız 
kardeşi Zoe, güzeldir; fakat Kalanoz ile nişanlıdır. Buna rağmen, Osmancık, 
Zoe’ya ilgi duyar, sık sık gidip gelmeye başlar. Mihail’in dostça uyarısı üze-
rine, bu ilişki kesilmeye yüz tutar.

Ertuğrul Gazi, beylik kılıcını Gündüz Alp’e vermek ister. Osmancık buna 
memnun olur. Meseleye Ede Balı karışınca, Osmancık öfkelenir. Oğuz’un 
baç vermesi, Osmancık’ı kaygılandırır. Osmancık Ede Balı ile görüşmeye 
giderken, onun kızı Malhun Hatun’u görür ve ona gönül verir. Malhun’u 
Şeyh Ede Balı’dan ister. Osmancık kötü huylu ve öfkeli olduğu için, Şeyh 
kızını vermek istemez. Osmancık’ın arınması ve olgunlaşması gerektiğini 
ve bu yüzden de beklemesini tavsiye eder. Malhun Hatun’u isteyenler olur, 
ancak verilmez. Osmancık uzun bir bekleyiş ve arınış ve benliğini yeniş dev-
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resi geçirir. Nihayet uzun bir aradan sonra Ede Balı, kızı Malhun Hatun’u 
Osmancık’a vermeğe razı olur. Bu arada Kalanoz, Kara Osman’ı (Osmancık) 
öldürtmek ister. Nikeforos, bunun gelecek için iyi olmayacağını, Türkler-
le aralarının açılacağını düşünerek, bu fikre katılmaz. Osmancık’la Malhun 
Hatun’un düğünleri yapılır. Beylik konusu gündeme gelir. Osmancık, ağası 
Gündüz Tekin varken çekinir, istemez.

II. Şeyh Ede Balı, beyliğin Ertuğrul Gazi’nin yanında töre gereği verileceği-
ni söyler. Dervişler, abdallar toplanır, beyliği Osmancık’a verirler. Zamanla 
Osmancık sevilen, sayılan bir beğ olur. Anası Cankız hastalanır ve sonra iyi-
leşir. Yoldaşlarından Gazi Rahman, Kutlu Melek’e gönül verir. Dodurga’nın 
Kayı’ya kız vermek istemeyişi, bu sevgiye engel olur. Osman Beğ’in yeğe-
ni Bay Koca, amcasının istediği ölçülerde yetişir. Osman Beğ, Bay Koca’yı 
çok sever ve onunla yakından ilgilenir. Bir gün Aratun, Osman Beğ’e Aya 
Nikola’nın adamlarının Harman Kaya’yı basacakları ve Mihail Kosses’i öl-
dürecekleri haberini getirir. Samsa Çavuş, Rumlar arasındaki çatışmalara 
karışmanın doğru olmayacağı düşüncesindedir. Ertuğrul Gazi de aynı ka-
naattedir. Buna rağmen Osman Beğ, Konur Alp’i baskını bozmakla görev-
lendirir. Aya Nikola’ya yapılan baskın kırılır, Mihail’in canı ve malı ikinci 
defa kurtarılır. Aya Nikola İnegöl’de oturmaktadır; fakat Kulacahisar ve 
Söğüt’te zulümler yapmaktadır. Derviş Uruz, bu duruma son vermek için, 
Kulacahisar’ı basarak öç almak gerektiğini savunur. Osman Beğ, oba ve oy-
mak beylerini toplar, görüşür, fikir ve izin alır; Söğüt’e yürür. Baba yolda-
şı Ak Temür’ü Bilecik tekfurune gönderir. Aya Nikola, İnegöl tekfuru ve 
Tatarlar hakkında konuşmak isteğinde bulunur. Ak Temür, Bilecik tekfuru 
ile görüşür. Osman Beğ, Ak Temür ve birkaç kişiyle tekfura gider. Yirmi 
beş atlıyı Konur Alpla korulukta bırakır. Görüşme esnasında, Kulacahisar’ı 
almak, Tatarları kovmak ve pazar hakkı elde etmek isteğini belirtir. Tekfura 
bu isteklerini kabul ettirir ve döner.

III. Aratun, Osman Beğ’e, Aya Nikola’nın Kulacahisar’a saldırmak isteği ha-
berini getirir. Buna rağmen Osman Beğ, durumu değerlendirdikten sonra, 
Konur Alp’ı Kulacahisar üzerine yürütür. Konur Alp kaleyi ele geçirir, Os-
man Beğ’in buyruğu gereği, kimsenin kılına ve malına dokunmaz. Osman 
Beğ geldiğinde halka zarar verilmeyeceğini söyler. Uruz Derviş gelinceye 
kadar, Kulacahisar’ı Sungur’a emanet eder ve Söğüt’e döner. Anası Cankız 
ağır hastadır. Osman Beğ anasının yanına Kulacahisar’ın İslam’ın olduğu 
müjdesiyle gelmiştir. Anasını görür, ancak az sonra anası ölür. Daha son-
ra Şubata doğru da Ertuğrul Beğ Gazi, Hakk’ın rahmetine kavuşur. Ertesi 
gün Malhun Hatun bir oğlan çocuğu doğurur. Ertuğrul Beğ Gazi’nin ölü-
mü üzerine, İnegöl tekfurune baharla birlikte saldırıya hazırlanır. Mihail 
bütün haberleri Söğüt’te oturan Osman Beğ’e ulaştırır. Bu sırada Osman 
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Beğ, oğlunun adını Orhan kayar. Osman Beğ, boy beylerinden Erdoğmuş, 
Kara Güne ve Çoban’a İnegöl, Yarhisar, Karacahisar, Adranos tekfurlarının 
şehirlere ve pazar yerlerine baskın yapacakları haberini verir. Tekfurlar, 
Çavdarlıları kullanma kararındadırlar. Bu yüzden Çavdaroğlu, savaşmamak 
üzere Osman Beğe  söz vermiş, fakat sözünde durmamıştır. Yeğli civarına 
atlılar göndermiştir. Osman Beğ, bunları yenilgiye uğratmış, Çavdaroğlu’na 
öfkesini haber salmıştır.

Bânu Çiçek, Bay Koca’ya Emine’yi ayarlar ve evlenirler. Mihail Kosses, bir 
adamıyla Osman Beğ’e İnegöl’ü basmağa gidecekleri haberinin alındığını 
ve Aya Nikola kuvvetlerinin Ermeni Beli’nde pusuya hazırlandıklarını bildi-
rir. Bunu üzerine, Osman Beğ, kuvvetleriyle Ermeni Beli (İnegöl) ne yürür. 
Kalanoz’la karşılaşır. Bu çarpışmada Abdullah ve Bay Koca şehit olurlar. 
Osman Beğ, üzgün bir şekilde Söğüt’e döner. Aya Nikola; Adranoş, Bidnos, 
Karacahisar, Aleksius, Yarhisar, Dukas, Köprühisar tekfürlerini İnegöl’e da-
vet eder; Osman Beğ’e karşı ortak hareket etmelerini sağlar. Osman Beğ 
de Dodurga, Alka Evli, Bayat, Yazır beğlerini Söğüt’te ağırlar. Aya Nikola 
ve Kalanoz’un Söğüt’e girişlerine engel olmak ve Domaniç’e varmak ka-
rarını alır. Domaniç Belini aşarlar ve Bizanslarla karşılaşırlar. Çarpışmada 
Kalanoz, Savcı’yı -oğlu Bay Koca gibi- şehit eder. Osman Beğ, Kalanoz’u 
ele geçirir, onunla hesaplaşır, Bizanslıları perişan eder, galibiyetle Doma-
niç’e döner.- Gökçe Bacı, şehitlerin yatmakta olduğu mekâna köy kurar. Os-
man Beğ, Aydos Kalesi’nin düşürülmesine karar verir, bu sırada İkinci oğlu 
Alâaddin dünyaya gelir. Osman Beğ, Aydos Kalesi kumandanı Nikeforos’a, 
Abdullah’ı elçi olarak gönderir.

Halka zarar verilmeden, kalenin teslimini ister. Nikeforos, Abdullah’ı ka-
leden aşağı attırır. Osman Beğ, bu durum üzerine öç almaya and içer, Ay-
dos Kalesi’ne hücum edilir. Zorlu saldırıya karşılık, kale düşmez. Rum kızı 
Evdoksiya’nın Rahman’a olan sevgisi ve yardımı sayesinde, günler sonra 
kale kuşatılır. Çarpışmada Nikeforos kaleden aşağı attırılır ve Aydos’ta sa-
vaş sona erer. Aydos’un dirlik düzenliğinden Kıyam Selçuk sorumlu olur: 
Osman Beğ, Nikeforos’tan kalan ganimeti beş eşit parçaya böler, Doma-
niç’e dönmek ister. Rahman, Evdoksiya’nın eşi olmasını talep eder. Osman 
Beğ, sözün Dursun Fakı’ya düşeceğini belirtir. Evdoksiya Müslüman olur, 
Sâniye adını alır. Dodurga’da Ayna Melek’in yanında kalır; dil, töre öğrenir. 
Ayna Melek doğumunu yapar, bebeğe Bay Koca adı verilir. Rahman’la Sâni-
ye’nin düğünleri Domaniç’te yapılır, Mihail de Müslüman olur ve Abdullah 
adını alarak Kayıya katılır. Kayı boyu, Bilecik’e girmek ister fakat Osman 
Beğ, düşündüğü sebepler yüzünden, bunu gereksiz görür.

IV. Osman Beğ’in itibarı her geçen gün artmaktadır. Bu arada oğlu Orhan 
büyümüştür. Bir gün Yeğli pazarında Yarhisar tekfuru Dukas’ın kızı Holofi-
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ra ile karşılaşır, gönlünü kıza kaptırır. Bunun üzerine Osman Beğ, Yarhisar’a 
dünür gönderir; ancak geri çevrilirler. Dukas kızı Holofira’yı Bilecik tekfu-
ru Aleakes’in oğlu Trakantios’a vermek istemektedir.

Osman duruma üzülür. Harman Kaya’yı düşünen Osman Beğ, Sakarya Ir-
mağı’nı Beştaş’tan aşarak Sorkun’a yürür. Beştaş’ı Kumral Abdal’a verir. Os-
man Beğ, Mudurnu’yu da savaşsız düşürür; Göynük dolaylarını ve Tarak-
çı Yenicesi’ni çarpışarak alır. Ganimetlerden bir kısmını Konya Sultan’ına 
gönderir, aralarındaki normal ilişkiler, Konya Sultanı’nın desteğini sağlar. 
Sultan, Mısır’dan armağan edilen Hazret-i Osman’ın kılıcını Osman Beğ’e 
armağan eder. Osman Beğ, Göl Falanoz üzerine yürür; kaleyi ve tekfurluğa 
bağlı köyleri düşürür. Bu esnada Sâniye’nin oğlu olur, adını Kara Rahman 
koyarlar. Osman Beğ’in de bir kız çocuğu dünyaya gelir, adını Cankız ko-
yarlar. Osman Beğ, Karacahisar üzerine yürür. Amcası Dündar Beğ, muha-
lefet eder, bu yüzden onu öldürür. Savaşa devam eder, Karahisar’ı düşürür; 
Saltuk’u Karahisar’a sorumlu bırakır, elde edilen ganimetleri dörde böler 
döner. Ak Temür, Sultan’ın Söğüt’ü Osman Beğ’e verdiği, haberini getirir. 
Osman Beğ, İnegöl’ü Kayı topraklarına katar. Aya Nikola aman diler, halkı 
arasında dolaştırılarak rezil edilir; Tekfürler, Osman Beğ’i ortadan kaldır-
manın yollarını ararlar.

V. Sultan, Osman Beğ’e bir ferman yollar, Söğüt’ü aldığı hisarlara Eskişehir’i 
de katarak bir sancak hâlinde ve vergi dışı tutarak Osman Beğ’e bıraktığını 
belirtir. Dursun Fakı, kadılığa getirilir. Osman Gazi Han, Aleates ile Du-
kas’ın, Holofira’nın düğünü için çağırılarına uyarak Çakırpınarı’na hareket 
eder; orada pusuya düşülür. Bilecik’e doğru, Kaldırık Deresi’ne kadar ya-
yılan savaş alanında Dukas kaçar Aleates’i Osman Gazi Han ilk hamlede 
öldürür; düşmana karşı üstünlük sağlanır. Bu çarpışmada Gökçe Bacı da 
şehit olur. Zorlu mücadelenin ardından Bilecik, sancağa dâhil olur. Yarhi-
sar’m kapıları açılır. Dukas, ele geçirilir; ancak kızı Holofira’yı (Hülüfer’i) 
Aybbike ile Söğüt’e gönderir, orada Nilüfer adını alır. Orhan’ın isteği üze-
rine nikâhları, Aybike ile İlalmış’ın nikâhları ile birlikte kıyılır, düğünleri 
yapılır. Osman Gazi Han, Eskişehir’in sorumluluğunu ağabeyi Gündüz’e, 
Yarhisar’ınkini Konur Alp’e verir. İnegöl’ün sorumlusu ise Turgut Alp olur. 
Orhan’a da Sultanönü’nün yönetimi bırakılır. Alâaddin Bey anası ve bacısı 
ile Şeyh Ede Balı’nın denetiminde Bilecik’te kalır. Bursa ile İznik arasında 
kalan Zisimo köyü yurt edinilir, onarılır ve adı Yenişehir olur. Konya’dan 
Sultan’ın alındığına dair haber alınır, Konya göçmenlerine kucak açılır. Os-
man Gazi Han yaşlanmış ve dinlenmeğe çekilmiştir. Oğlu Alâaddin Bile-
cik’ten gelerek, dedesi Şeyh Ede Balı’nın ağır hasta olduğunu söyler. Bunun 
üzerine Bilecik’e giderler, Ede Balı ölür. Osman Gazi Han, Benliboz’la ve 
tayı ile ilgilenmeye başlar, çok geçmeden, yaşlanmış olan biricik atı Benli-
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boz ölür; buna çok üzülür. Osman Gazi Han, ömrünün son yıllarında Bur-
sa’ya göz koymuştur. Öldüğünde, Gümüş Kubbe’nin altına konulmasını 
düşlemektedir. Bu yüzden ilk önce İznik ile Kara Tegin’in alınmasını ister. 
Orhan Beğ, İznik’e girer, iyi karşılanır, halkın bir kısmı kendiliğinden Müs-
lüman olur. İznik’in düşüşü, Bizans İmparatorluğu’nu sarsar. İki ordu koyun 
Hisarı önünde karşılaşır. Bu savaşta Gündüz Beğ’in oğlu Aydoğdu, şehit 
düşer. Adranos tekfuru ele geçirilir ve parçalanır. Bursa’da çetin ve uzun sü-
ren çarpışmalar yapılır. Bu esnada Nilüfer doğum yapar, çocuğa Murad adı 
verilir, Yıldız Hatun vefat eder. Osman Gazi Han’ın Benliboz’dan sonraki atı 
olan ikinci de ölür; seçtiği yeni at Günşığı’dır. Osman Gazi Han, yakınlarıy-
la Yenişehir’e döner, rahatsızlanır. Malhun Hatun, Bursa kuşatmasında olan 
Orhan Beğ’e gelmesi için haber salar. Orhan Beğ gelir, durumdan habersiz 
olan Osman Gazi Han kuşkulanır; rahatsızlığı için geldiği anlaşıldıktan son-
ra, oğlu Orhan Beğ’e Gümüşlü Kubbe’nin altına konulmasını ve Bursa’yı 
vasiyet eder. Bu sırada Malhun Hatun vefa eder.

VI. Bursa’nın alındığı haberi, Osman Gazi Han’a verilir. Osman Gazi Han 
ruhunu teslim eder.

Romanın Adı: Tarık Buğra’nın Osmancık romanı, tarihin en uzun ömürlü 
ve en uygar devletinin kuruluş dönemini anlatırken, “aşiret’ten devlet’e” ge-
çişin felsefesini vermeye çalışır. Namık Kemal’in “Cihangîrâne bir devlet 
çıkardık bir aşiretten” mısrasındaki manayı, bu romanda yaşarız. Romanda 
hareket noktası, “Cihan devletini kuran irade, şuur ve karakter”dir. Osman-
cık’taki Osmanlı’yı yaratan karakterin oluşumunda, Şeyh Ede Balı’nın rolü 
büyüktür. Uzak hedeflere varış, aşiretten devlete geçiş ve cihana hâkim oluş 
gayretlerinde Ede Balı’nın engin tecrübesi rehber olur. Dünyayı büyük gö-
ren Osmancık’a, dünyayı küçülten ve ona hoşgörüyü, sabrı, öfkeyi yenmeyi 
telkin eden Şeyh Ede Balı’dır. 

Tarihin en büyük ve en uzun ömürlü Türk devletinin doğuşu, 600 yıllık dev 
bir imparatorluğun kuruluşu dile getirilirken, romana adı verilen “Osman-
cık”; Osman Beğ, Osman Gazi ve “Kara Osman”, Osman Bey’in çocukluk 
ve gençlik çağlarındaki adları olarak görülür. Doğduğu zaman, babası Er-
tuğrul Gazi, Hazreti Osman’a karşı duymuş olduğu derin sevgisinden ötü-
rü, oğluna bu adı vermiş ve “Osmancık” demiştir. Bu incelikten yararlanan 
yazar, romanına Osmancık adını vermiştir.

Osmanlı adı, ilk Osmanlı hükümdarı ve “Osman Oğulları” sülâlesinin ku-
rucusu Osman’dan (Osman Gazi, Osman Bey, Gazi Osman Bey, Sultan 
Osman) kaynaklanmaktadır. Osman Gazi, altı asırdan fazla yaşayan devlete 
adını vermiş, böylece Osmanlı Devleti’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun ku-
ruluşunu gerçekleştirmiş ve çeşitli kavim ve milletlere de “Osmanlı” denil-



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    235

mesine vesile olmuştur. Buğra’nın romanı, bu devrelere tarihî zeminde ışık 
tutmaya çalışır.

Osmanlı’yı Ayakta Tutan Erdemler

Osmancık’ta, toplum düzenini sağlayan hak, hukuk ve adalet prensibine 
dayanmayan; gelişmişliğin göstergesi olan ilim, teknik ve sanata itibar et-
meyen; insan sevgisini esas almayan; ortak bir ideali paylaşmayan ve üstün 
erdemlerden kaynaklanmayan başarı ve üstünlüklerin kalıcı olamayacağı 
fikri işlenir.

Romanda, Osmanlı Devleti’nin sadece kılıç üstünlüğüne dayandığı inan-
cını taşıyanlara karşı, bu devletin teknik, ilim, sanat ve sosyal yapı üstünlü-
ğünün eseri olduğu fikri savunulur. Romana bu açıdan bakıldığında, tezli 
olduğu görülür. Osmanlı’daki hoşgörünün eşi görülmeyen bir davranış ör-
neği olduğu da vurgulanır.

Osmanlı, ilme ve ilim adamına büyük değer vermiştir. Romanda Orhan 
Bey, dedesi Şeyh Ede Balı’nın müritlerinden Hacı Hasan’ı şeyh tayin eder-
ken, ona şunları söyler: 

Hey benim dedem yâdigârı büyüğüm, bana, İznik Bizans’ımın ilim kayna-
ğıdır dersin. Senden dileğim odur ki, sen dahi İznik’de bir imâret, bir yeter 
medrese kurasın ve Oğuz’un dahi ilim kaynağı yapasın(s. 416).

Romanda, “adalet” kavramına da büyük değer verilir. Osman Gazi Han, her 
şeyden önce, adalet ister. Adaletin, hak ve hukukun İsevî, Musevî, Müslü-
man; Türk, Ermeni, Rum, Tatar gözetmemesi; eş, dost, akraba kayırmaması 
gerektiğine kesin olarak inanır (s.398). Osmanlı’yı ayakta tutan erdemlerin 
ve değerler sisteminin başında “adalet” fikri gelir. Bu yüzden, adalet fikrine 
bağlılık ve hakkaniyete duyulan saygı ön sırayı alır.

Osmanlı, edebiyata ve sanata da büyük önem verir. Mistik yapılı şahsiyet-
lerin hikmetli sözleri, onların devlet nizamına yön veren ulu sözler olarak 
görülür. Şeyh Ede Balı, kendisini görmeye gelen Osmancık’a şu öğütlerde 
bulunur:

Beni görmek dilemişsin; vakti değil dedim. Vakti, dileyen kollar, Osmancık 
Vakti, sabır ve sebat ve azim bulur. Sabrın ve sebatın ve azmin belli oldu. 
Beni de hoşnut etti, en değerli erdemlerdir bunlar. Berhudar ol. 

Romanın ilk sayfalarında, Şeyh Ede Balı, Osman’a şöyle seslenir: 

Doğru: Dünya büyüktür... Çok, çok büyüktür; hattâ Osman’ın 
kurabildiğinden de çok büyüktür. Fakat bir ömür için, tek insan İçindir 
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bu büyüklük. Bir soy için değil; bir soyun benimseyeceği, bir soya 
benimsetilecek bir amaç, bir ülkü için değil! (s. 13). 

Aynı felsefe romanın 407-408. sayfalarında da tekrarlanır. Osmanlı’nın ilim 
ve fikir adamına verdiği değeri, Ertuğrul Gazi’nin Osman’a söylediği şu söz-
lerde buluruz:

Ede Balı’nın terazisi doğru tartar, dirhem şaşmaz. Bana karşı gel; ona 
gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim; ona karşı gelirsen gözlerim 
bakmaz, baksa da görmez olur. Ede Balı soyumuzun ışığıdır. Var git şimdi. 
Şu dediklerimi de vasiyetim say, unutma. (s.17). 

Kayı boyu, Ede Balı’ya göre Tanrı görevlisidir; Kayı boyu gücünün ulaştığı 
yörelere adaleti kurmakla görevlidir (s. 119). Yazara göre Osmanlı Devleti, 
sadece Kayı boyunun işi değildir. O, evrensel bir düşüncenin, bir ülkünün 
eseridir. Osmanlı’nın denizlere varan, zengin topraklara ve zengin ülkelere 
yerleşme ülküsü bunun en canlı örneğidir. Osmancık’taki pazar bulma ve 
ekonomik gelişme kaydetme yolunda üstün gayretler dikkat çeker. Göçer 
hayattan yerleşik hayata geçiş çabaları gözlenir. Harlak’taki iktisadi hayat, 
bunun en güzel örneğidir. Harlak demircileri, nalbantları, saraçları, maran-
gozları, dokuma tezgâhları, atları, koyunları ile gelişme kaydeder (s.327). 
Bahçeler, bağlar, ekin alanları çoğalır (s.328). Osman Bey, alınan yerlerde 
ev, bark, bağ bahçe edinmenin gereğine inanır; çünkü bu yerlerin Türk’e 
mal olması için, yerleşimi esas almak kaçınılmazdır; bu yüzden de Kayı’yı 
teşvik eder. Bunun en açık ve güzel örneği Aydos’taki hayattır (s.328). Os-
man Bey, tekfinlerle mücadelesinde Kayı’ya pazar hakkı arar ve bunu ger-
çekleştirir (s.211).

Osmancık’ta Dil ve Üslup

Romanın anlatım tarzı, dramatik ve insani bir anlatımı esas alır. Anlatım 
formu, üçüncü teklik şahıs ağzından yapılır. Romanda vakaların tertibi, bir 
takım çatışmaların, krizlerin ve düğünlerin üzerine kurulur. Tarık Buğra, 
eserlerinde olaylardan çok, olayları yaratan insanları anlamaya ve anlatma-
ya çalışır. Onun için önemli olan insandır. İnsanı kavramak ve yüceltmektir. 
Olaylar, bu insanların eseri olarak önem kazanır.

Romanda medeniyet değişmesi, din değişmesi, ruhi değişmeler, kişilerin 
birbiriyle ve özellikle kendileriyle çatışmaları tarzında verilir. Osmancık, 
Osman Beğ, Osman Gazi Han oluncaya kadar geçirdiği olgunlaşma süre-
cinde, sadece çevresiyle çatışmaz; sürekli olarak kendi kendisiyle de çatışır. 
Öfkesine hâkim oldukça, nefsini aşar, bir timsal olur.10

10 İnci Enginün, “Osmancık”, Erdem, 1985, sayı: l, s.246.
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Tank Buğra, romanın üslubunda bir çizgi tutturmayı başarmıştır. Bu husus-
ta “üslubu da, bulduğum o beş on cümleye göre kurdum” der.11 Osmancık’ta 
üslup, “Dede Korkut” üslubuna yaklaşır. Bu üslubun inceliği ve sanatın ya-
ratıcı gücüyle, destansı anlatım tekniğini, romana başarıyla uygular. Meh-
met Kaplan, Osmancık’taki dili, Yahya Kemal’in “Beyaz Türkçe” dediği ideal 
Türkçenin en canlı örneklerinden biri sayar.12 Osmancık’taki dil, o dönemin 
havasına uygun, temiz ve duru bir dildir.

Dede Korkut Dili

Romanın özellikle ikinci bölümünde (s.137-148), Ertuğrul Beğ Gazi’nin 
konuşmalarında, Dede Korkut dilinin en güzel örnekleri görülür:

– Hey aklı erenler, benimle at sürenler, kılıç urup yay gerenler; kardaşlar, 
yoldaşlarım işte hâlim görürsünüz: kocadım; yerime bir beğ gerek. 
Sizlere haber saldım, bildirdim. Geçen hilâlden beri konuşur, görüşür, 
düşünürsünüz. Yeterlidir saydım, işte topladım. Kayı boyu ve öteki Oğuz 
boyları kararınızı bekler; bildirin. (s. 142).

– Ey Osmancık, oğul; kıvancım, Övüncüm ol; sevincim, güvecin ol. Var 
şimdi ananın duasını dinle. (s. 148).

Osman Beğ’in şu konuşması, Dede Korkut diline canlı bir örnektir:

– Ey Bay Koca; atı boyu geyik yıkan yiğit; övüncü, öncüm ağalarımdan 
Savcı beğin oğlu yeğenim Bay koca: Sana ilk tayı ben verdim; büyütüp 
eğitip binit ettin. Sana ilk yayı ben yaptım, ilk oku ben nişanlattım. Ulu 
kardeşim Savcı beğ seni, babamız yoldaşı kara Tekin’e emanet etmeden 
Önce, sana güreşin, dövüşün oyunlarını ilk ben talim ettirdim. Şimdi 
ergenliğindesin; yeni dileklerdesin; dile benden; ne dilersin? (s.177).

“ve” Bağlacı

Romanda dikkati çeken “ve” bağlacının geniş bir şekilde kullanılmış olma-
sıdır. Hiçbir romanda, bu kadar “ve” bağlacına yer verilmiş olduğunu gör-
mek, öyle sanıyorum ki, mümkün değildir. Üslupçu bir yazar olan Buğra, 
bunu bilerek yapar. Âdeta Nurullah Ataç’a nispet olsun diye yapar. Necati 
Cumalı “ve” bağlacının bize “Edebiyat-ı Cedîde”cilerle yerleştiğini söyler.13 
Buğra’nın bu geleneği sürdürdüğü söylenemez; o kendine has üslubu ile 
“ve” bağlacını ustaca kullanmaktan çekinmez. Romanın tamamında kulla-
nılan “ve”li cümleleri tespit ederken “ve”li cümlelerin manaya zarar verme-
diğini, hatta ifadelere kuvvet kazandırdığını gözlediğimizi belirtelim. Buğra, 

11 Coşkun Çokyiğit, “Kuruluşa Doğru”, Tercüman, 9 Ocak 1988.
12  Mehmet Kaplan, “Osmancık”, Tercüman, 5 Şubat 1986.
13  Necati Cumalı, “Avrupa Malı”, İkibine Doğru, 21 Temmuz 1988, sayı: 3, s.50.
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“ve” bağlacını kullanırken, genellikle “ve” den sonra virgül(,) işaretini de 
kullanır. Romanda “ve” ile başlayan cümle sayısı, bölümlere göre aynen 
şöyledir: Birinci bölümde 152, ikinci bölümde 112, üçüncü bölümde 141, 
dördüncü bölümde 72, beşinci bölümde 84, altıncı bölümde ise 14’tür. Bü-
tün bölümlerde toplam 575 “ve”li cümle kullanılmıştır.

Osmancık’ta “ve” ile başlayan, aynı cümle içinde “ve” bağlacının kullanıldığı 
cümleler de vardır, mesela: 

“ve”, bu ses şöyle demiştir: 

Senin ve çocuklarının ve onların da çocuklarının çocuklarının ve bütün 
soyunun şerefi ve kudreti ve yücelmesi Allah Kelâmı’na gösterdiğin bu 
saygıdadır ve bu saygı sayesindedir ve bu saygıya bağlıdır; çünkü hakkı ve 
hakikati ve doğruyu, adil olanı idrak ediş bu saygıdadır. (s. 57).

‘Karahisar’ın ve Yıldızın ve Malhun Hatun’un nerede ve ne olduğunu 
bilmeye başladım.’ demek için ve der gibi.(s.91). 

Yazarın “ve”leri bilerek kullandığını söylemiştik. Bazı bölümlerde “ve” bağ-
lacını hiç kullanmaz. Bazı bölümlerde ise, “ve” bağlacı ile başlayan cümlele-
re hiç yer vermez. Mesela, “Nice badem ağacından biri” alt başlıklı bölümde 
(s. 253-259) bu tavrını açık bir şekilde görürüz. 

“dahi”, “ve dahi”, “ve de” Bağlaçları

Romanda, sona gelen edatlardan “dahi”, “da(de) edatları, “ve” bağlacından 
sonra kullanıldığı gibi, ayrıca da kullanılmıştır. “ve de” örneği az olmakla 
beraber, “dahi”, ve “ve dahi” kuvvetlendirme edatı, hayli fazla kullanılmıştır. 
Bu durum, romandan çok, eserin televizyon dizisinde dikkat çekici boyut-
larda görülmüştür. Romanın 109. sayfasından sonra görülmeye başlayan 
“dahi” edatı, yaklaşık 40 yerde kullanılır. Birkaç yerde, aynı cümle içerisinde 
yoğunluk kazanır:

– Hey oğul sana öğüdüm ve vasiyetimdir; hutbe ‘den sonra kimsenin ve 
benim dahi, elini öpmeyesin ve Orhan’a dahi öğütleyip vasiyet edesin ki, 
hanlık kendisine müyesser olursa kimsenin ve senin dahi, anasının dahi 
elini öpmeye. (s.386).

– Hey, hanım; bu ne keder; bu ne acıdır ki, baban ulu beğimiz Ertuğrul 
Bey Gazi’den ve dahi şeyhimiz, nurumuz Ede Balı’dan sonra dahi 
görülmemiştir. (s.410)

Osmancık’ta “ve dahi”, on kadar cümlede kendini gösterir (s.209, 288, 246, 
261, 315, 385, 398, 410, 427). “ve dahi”, Aya Nikola seninle hoş geçinmez 
ise, ona ben karşı çıkayım.” (s.209). “Ayna Melek şehit anasıdır, şehit karısı-
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dır ve dahi, baba yüzü görmeyecek şehit çocuğu bekler.”‘ (s.315).”Sen Bursa 
önlerinde olmak dilersin ve dahi olmayışına yanarsın” (s.427).

Yazar “ve de”yi üç beş yerde kullanır; pek yaygın değildir:

– Ne ki söylersin, şeyhim doğrudur ve de güzeldir.(s.120).

– Hey Sungur; bu yiğit, baba izniyle ve de benim rızamla, gayrı senin 
erlerindendir.(s.258).

Farklı Söyleyişler ve Şive Taklidi

Tarık Buğra, Osmancık’ta bazı kelimeleri şekil ve anlam bakımlarından far-
lı kullanır, ayrıca mahallî söyleşilere de yer verir: “... İkisini deyvereyim....” 
(s.114), Deyivereyim yerine, “deyvereyim” der. “...Ondan için de, dediğim 
sözü unutmam.” (s.115). Onun için yerine, “ondan “için”.

Yazar, romanın iki yerinde (s. 119, 255), “ere kız vermek” deyimini kulla-
nır, “kız ere vermek” demez. “-Al sana bir hoşluk daha... bıldır, ben beğlik 
istemem deyen, şimdi; önümde ağam var, der. Eskiden de, önümde ağam 
var deye, istemem der idiysen eyi; amma, beğliği ister de içinde saklamış-
san kötü.”(s. 130) cümlesinde, “bıldır”ı kullanır. “Diye” yerine “deye”, “iyi” 
yerine “eyi” şeklini tercih eder. “...Sen uslanman Osmancık; suyu gördün mü 
dalan,”(s.133). “Ayın ondördü Malhun Hatun, gökçek Malhun Hatun; dile-
rim bencileyin ak pörçekli karıcık olun da, oğullarının beğliğini de görün” 
(s.133). Cümlelerinde, uslanmazsın yerine “uslanman”, dalarsın yerine “da-
lan”, olursun yerine “olun”, görürsün yerine “görün” gibi mahallî söyleyişle-
re, şive taklidine yer verir. Azerbaycan Türkçesinde, “güzel” karşılığı olarak 
kullanılan “gökçek” ile “yaşlı” anlamında kullanılan “ak pörçek” kelimelerini 
tercih eder.

Bunların dışında romanda: “Osman’dan ön aldı” (s. 138)öne geçti; “bile 
misin” (s.216) bilir misin, biliyor musun; “nişleydim derisin?” (s. 217) ne 
işleyelim, ne yapalım; “umarım seni işitedir” (s. 222) işitiyordur; dönebil-
miştir, “gelebilmezdir” (gelememiştir), “alabiledir” (almıştır, alabilmiştir), 
“hiç dura mıdır” (durur mu) s.230; fiillerin kullanım tarzları da dikkat 
çekicidir.

Yazar, Dede Korkut üslubunu denerken şu kelimelere de yer verir: 

Küsüşmek (s.145), yatmalık -yatak odası yerine- (s.148-151-162-175), 
emice-amca, bazen “amuca” (s.47-177) olarak da geçer; hemi, hem-
(s.191-217-236...), kimesne (s.199) imdi-şimdi yerine zaman zarfı olarak 
yaygın kullanılmıştır (s.209-218- 219-227-231-259-287..); eyi-iyi (s.218..), 
ıldız-yıldız yerine çokça kullanılmıştır (s.239..), urun-vurun (s.246), gö-
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zel-güzel (s.258..), mışıldamak (s.286), netçen-ne edeceksin- (s.343), ge-
ru-sonra (s.419 )vb.

Yazar, romanında, “ergen alı” (s.253-254-255) ile “ergen rengi”ni (254-
258) kırmızı, kıpkırmızı yerine kullanır.

Kullanılan Yeni Kelimeler

Osmancık’ta şahısların ve yazarın kullandığı pek çok yeni kelimeler vardır. 
Bunlardan en çok kullanılan bazı örnekler:

Özdeşleşmek (s.13..), süreç (s.25), düşlemek (s.54), erdem (s.62), içtenlik 
(s.65), konuk (s.77), konuk evi (s.190), kesin kes (s.90), sevecenlik (s.90), 
yinelemek (s.158), muştu (s.162), kuşkulanma (s.174), tutsak (s.220), sevi 
(s.253), onur (s.263), sezinlemek (s.267), girişim (s.271), binit (s.275), 
ödül (s.290), amaç (s.290), yazgı (s.318), geleneksel (s.329), mutlanmak 
(s.337), atılım (s.355), salt (s.361), yasallaştırmak (s.390), yöntem (s.402) 
vb.

Yazarın genellikle hikâyelerinde görülen ve kulak tırmalayın bazı çekimli 
fiilleri, akıcı ve duru üslubuna ters düşüyor. “Mallanmadım” (s.40), “aşıla-
mazlaşıyordu” (s.90) vb.

Veciz Sözler ve Atalar Sözü

Osmancık’ta yer alan güzel veciz sözler ve atalar sözü de vardır: “Dünya’yı 
bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüz, hırsımız, sabırsızlığımız, bencil-
liğimizdir.” (s.12). “Vaktı, sabır ve sebat ve azim bulur.” (s.62).

“Yanıklanmak erkeğe ziyandır.” (s.71). “Gönülden istek olunca ıraklar ya-
kındır.” (s.73). “Yolları bitmez gösteren isteksizliktir.” (s.73). “Bal küpün-
den bal çıkar.” (s.93). “İnsanı ancak îman yalnız bırakır, ülkü yalnız bıra-
kır.” (s. 112). Nefs’in eline düşen hiç bir yere varamaz.” (s.118). “Beklemek 
ateşten yakıcıdır.” (s.120). “Sevgi insanın dilini tatlandırır ve güçlendirir” 
(s.l20). “Huy canın altındadır.” (s.129). “Günü gelen gidedir.” (s.152). 
Erg’e at andak, kim; gökte ay.” (s.163). “Yücelik, ululuk cihâd ganimeti-
dir”, (s.199). “sayılı günler tez geçer.” (s.189). “Yiğidin malı meydandadır,” 
(s.342). “Cihâdın en güzeli zulm eden, doğru yoldan ayrılan emîre karşı 
susmayıp hakikati söylemektir.” (s.388). “Mertlik ve yiğitlik her kese padi-
şahdır.” (s.415)

Cümle Yapısı: Romanda klişe sözler arasında en dikkat çekeni: “Ve, ben 
Ertuğrul Gazi Oğlu Osman, derim ki...”dir (s. 199- 200-201..). Özellikle bu 
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ifade tarzı, televizyon dizisinde daha belirgindi. Osmancık’ta hâkim olan 
cümle yapısı, kurallıdır. Az sayıda devrik cümle örnekleri de görülür: 

“Merak olmuştur bu, Osman’a (s.36); Al seklâvî bir ok gibi fırladı ve tez za-
manda kayboldu ardından bakanların gözlerinden (s.64); Konuş babamla, 
isteyin Malhun Hatun’u (s.64); tutmuştu kar ve hâlâ yağıyordu (s.89); ... 
böyle diyor Şeyhim Ede Balı (s.92); Var git şimdi (s.110); Ver onu bana 
(s.110); ne hoşdur bu geliş, yiğit Osmancık. Şükürler olsun sizi gönderen 
Tanrı’ya (s.127); deyin bana şimdi (s.139); Ve işitti Osman Beğ (s.265); 
Çoktan çözmüştür büyüyü (s.335)”.

Osmancık’ta uzun cümleler bulunmakla beraber, kısa cümleler çoğunluğu 
teşkil eder. Dinamik bir yapıda gelişen romanda, hareketlere ve olaylara 
bağlı olarak, fiiller çokça kullanılmıştır. Sıfatların sıklığı da dikkat çekici 
boyutlardadır.

İmla: Romanın imlası, değişik ölçülerde görülür. Kelimelerin yazılışındaki 
farklılıklar kadar (çün, çünkü; imdi, şimdi; gine, gene; ıldız, yıldız; amuca, 
emice vb.) isimler ve isimlere ait unvanlar da farklılık gösterirler:

...

“Bânu Çiçeğe” (s.254) denmiş, “Çiçek’e” de denilmiş. “Osman beğin” şekli 
kullanıldığı gibi, “Osman beğ’in” (s.260) şekli de kullanılmış. İmlada birlik, 
ikinci plânda kalmış olarak bu şekil kullanılmıştır.

Anlatım Tarzı

Tarık Buğra, özellikle İbiş’in Rüyası’nda yaptığı gibi, Osmancık’ta da, olay-
ları ve olaylara bağlı gelişmeleri ayrıntılara girmeden, geçiştirmiştir. Ta-
rihî bir roman olan Osmancık’ta, yazar kısmen bir “vakanüvis” görünümü 
vermektedir.

Bu kara saçlı, kara kaşlı, kara gözlü Selcen’dir; gelinimdir. Şu çini gözlü, 
sırma saçlı güzel Aybala’dır ve Bican Abdal’ın hatunudur. Şu al yanaklı, 
buğda saçlı, bal bakışlıyı sorarsan, o da Emren Eren’in hatunu Zeliha’dır. 
(s.128)

Cankız’dan sonra bir türlü toparlanamayan ve gelinlerini yakın ilgisi ve 
yoldaşlarını devamlı beraberlikleri ile de avunamayan Ertuğrul Beğ Gazi 
şubat ayına doğru Hakk’ın rahmetine kavuştu. Ve, hemen Onun ertesi 
günü de, Malhun Hatun bir oğlan doğurdu. (s.225)

Bu süre içinde, önce Nilüfer Hatun Orhan Beğ’e bir oğul, Gazi Han’a 
bir torun vermiştir. Gazi Han onun adını Murad koyuyor. Ömrünün en 
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büyük, en kutsal muradını bulmak istercesine. Sonra, torununun oğlunu 
gören Ildız Hatun vefat ediyor, (s.420).

Bu örnek pasajlarda ve benzerlerinde yazar, romanın akışına müdahale et-
mekten kendini alamıyor. Âdeta romanın hacim bakımından büyümesin-
den korktuğu izlenimini veriyor. Yılları, olayları ve gelişmeleri, bir iki satı-
ra sığdırmanın telâşı içine düşüyor. Özetlemeye çalışıyor. Oysa romanda, 
bu tür ayrıntılar kaçınılmazdır. Öyle sanıyorum ki, yazarın bu tutumunda, 
Osmancık’ı tiyatro ve televizyon için düşünmüş olması etken olmuştur. 
Bu tavır da, Osmancık’ın gerçek roman çizgisinde gelişmesine engel teşkil 
etmiştir.

Mensur Şiir 

Dede Korkut dilinin ilhamıyla coşan yazar, romanın çokluk yerlerinde 
“mensur şiir”e kaçan bir edaya bürünür: 

“Malhun’un huyu şöyledir, boyu böyledir.” “Malhun’un gözü şöyledir, 
özü böyledir.” “Malhun sapanla uçan kuşu düşürür”, “Malhun’u gören 
aklın şaşırır.” “Malhun keklik sekişli, Malhun ahu bakışlı. Malhun kilim 
dokurken, halı dokurken her yanlış bir nakış” (s.l49). “Soyuna soylu, 
boyuna boylu. Amma ki, kötü huylu, öfkesine yenik, tek güttüğü benlik.” 
(s.94) .

Yukarıdaki, parçalardaki kelimelere iyice dikkat edilirse, şiirde görülen iç 
ahengin, Osmancık’ta da mevcut olduğu görülür. Böylece yazar, iç kafiye-
den yararlanmak suretiyle mensur şiire geçiş sağlar.

Motifler: Yazar, özellikle hikâyelerinde başvurduğu kelime tekrarına, ses 
benzerliğine ve simetrik yapıya Osmancık’ta da yer verir. Bu tarz üslubun 
sağladığı ahenkle, aradığı lirizme ulaşır. 

Hikâyelerinde geniş ölçüde mecazlardan, teşbihlerden ve sembollerden ya-
rarlanan Buğra, Osmancık’ta da bu inceliklerden yararlanmayı ihmal etmez: 
Bahar, badem ağacı, çınar ağacı, kılıç, at, nal sesi gibi, badem ağacının çiçek-
leri sıcağa aldana ve hemen çiçeklenen özelliği ile, tecrübesiz gençlerin du-
rumuna benzetiliyor. Bay Koca’nın Kalanoz karşısında vuruşması ve şehit 
olması, böylesine bir aldanış’ın en belirgin örneği olarak sergilenir. Roman-
da badem ağacının erken çiçek açması, aldanış’ı sembolize eder:

Gökyüzü pırıl pırıldı, Güneş ısıtıyordu. Toprak tütüyordu. Kokuyordu. 
Bütün ağaçlar çiçeğe durmuştu; dallar beyazların en güzel beyazları, 
pembelerin en güzel pembeleri ve yeşillerin en gençleri ile göz ve gönül 
alıyordu.

Ama mescidin yanındaki badem ağacının erken açan pembeleri kararıp 
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kavrulmuştu, Osman Beğ Gazi, onu gördü ve Aykut Alp’i hatırladı, Aykut 
Alp’ın söylediklerini hatırladı:

‘Aldandılar, yazık.’

Hoş sözlü Ak Temür, o zaman,

‘Akılsızdır onlar’ demiş ve eklemişti:” iki paralık güneşe aldanıverir; sonra 
da karda, ayazda kavrulur giderler.(s.269).

Romanda, at nallarının sesi, devamlı bir akışın, ifadesi olarak belirir. Benli-
boz, İkinci, Günışığı, Alışık ve Yiren gibi atların nal sesleri roman boyunca 
bizi Anadolu’ya çeker; kahramanlığın sesleri, geçmişten ruhumuza akar. 
Böylece at, kılıç ve nal sesleri, Türk’ün yiğitliğini ve tarihteki yerini sem-
bolize eder. Romanın sayfaları çevrildikçe nal seslerinin, kılıç seslerinin 
Bizans’ın kalbini delen oklar olduğunu görmeye başlarız. Kılıç, romanda 
beyliğin sembolü olarak tezahür eder.

Romanda geliştirilen bir başka motif de, “rüya” motifi ile “Zümrüdüanka” 
motifleridir. Romanın “Rüyaları aydınlatan şey” (s.105-108) bölümünde, 
Osman Beğ’in gördüğü rüya, onun istikbaldeki yükselişine işarettir. Rü-
yadaki tepe, Şeyh Ede Balı; ay, Malhun Hatun; çınar, İmparatorluğun kök 
salışına delâlet eder.

O yayvan sırtların -Ede Balı’nın- ardından, göğüs hizasından, onbeşinde 
bir ay doğuyor (s.l05).

Bambaşka bir aydır bu; hiç bir ay, hiçbir zamanda ve hiçbir gökyüzünde 
bu ışıkları verememiş, hiçbir ışık, mutluluğun ta kendisi olan bu hazzı, bu 
hazlarla dolu heyecanı vermemiştir, (s.106).

Şimdi bir çınar fidanı büyümektedir. Büyüme gözle görülebiliyor ve 
ara vermeden sürüyor, çınar yıldızlara ve o yayvan tepelere ve Kartal 
Doruğu’na ve dört bir yana dal, budak salıyor; dallar, budaklar tepeleri, 
dorukları aşıyor, ülkeleri gölgelendiriyor; rahmet yağdırıyor; nur 
yağdırıyor. (s.107).

Romanda İkinci rüya motifi, Evdoksiya’ya (Sâniye) aittir. Romanın 312-
314. sayfalarında geliştirilen bu rüya motifi, Aydos Kalesi’nin kuşatılmasına 
zemin hazırlar. Evdoksiya, rüyasında derin bir kuyuya düşer, ümitsizliğe ka-
pıldığı sırada nur yüzlü bir insan (Gazi Rahman), elini uzatarak onu kurta-
rır. Evdoksiya cennet gibi güzel bir yere çıkar. Aydos Kalesi’nin kuşatılması 
sırasında kendisini kurtaran kişinin Gazi Rahman olduğunu anlar, ona âşık 
olur; bu yüzden düşmek bilmeyen kale, Evdoksiya’nın yardımı ile düşer.

“Zümrüdüanka” motifi, başlangıçta Osmancık’la gelişir. O, Malhun Hatun’u 
ötesi için ister. Oğuzların ıldızlara gitmesi için ister. Ona bu gücü veren 
Zümrüdüanka diye vasıflandırdığı Malhun Hatun’dur. Osman Beğ tarafın-
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dan geliştirilen bu motif, oğlu Orhan’ı Zümrüdüanka kavramına çekmeye 
yöneliktir. Osman Beğ, Orhan’a Kaf Dağı’nı haber vermek, Kaf Dağı yolcu-
luğuna yöneltmek İçin, “Zümrüdüankanı ara, Zümrüdüankanı bul” demek 
ister. (s.338). Osmancık’ın “Zümrüdüanka”sı Malhun Hatun’dur; Orhan’ın 
ise, Yeğli pazarında garip bir tesadüfün tanıştırdığı, Yarhisar tekfuru Du-
kas’ın kızı “Holofira” (Nilüfer)’dır (s.340-342).

Romanın Heyecanlı Bölümleri

Yazar, hissiyatını ifade ederken, okuyucunun nabzını elinde tutmasını ba-
şarmıştır. Gerilim sahneleri, okuyucuyu iyice sarmaktadır. Osman Beğ’in 
Kalanoz ile karşılaştığı sahne (s.279-283) ile Aydos Kalesi’ne girişi ve Ni-
keforos ile karşılaşması ve Abdullah’ın öcünü aldığı tablo (s.302-309) heye-
canın en doruk noktaya ulaştığı heyecanlı bölümlerdir. 

Romanda Fiktif  Yapıyı Oluşturan Unsurlar

Osmancık’ta şahıs kadrosu oldukça geniştir. Aralarındaki yakınlık derecesi-
ne göre, şahısları şöyle sıralamak mümkündür:

Süleyman Şah (Osman Beğ’in dedesi), Ertuğrul Gazi (Osman Beğ’in baba-
sı), Cankız (Osman Beğ’ in anası), Dündar Beğ (Osman Beğ’ in amcası), 
Osmancık (Osman Beğ, Osman Beğ Gazi) Gündüz (Osman Beğ’in ağabe-
yi), Burla Hatun (Gündüz’ün eşi), Aydoğdu (Gündüz Beğ’in oğlu); Savcı 
(Osman Beğ’in ağabeyi), Ayna Melek (Savcı’nın eşi), Bay Koca (Savcı’nın 
oğlu); Banu Çiçek (Savcı Beğ’in kızı), Orhan (Osman Beğ’in Oğlu), Murad 
(Orhan Gazi’nin oğlu), Nilüfer/ Holofira (Orhan’ın eşi), Alâaddin (Osman 
Beğ’in oğlu), Cankız (Osman Beğ’in kızı), Gülnaz (Alâaddin’in eşi), Emine 
(Alâaddin kızı), Gülipek, Ekrem, Demir (Cankız’ın torunları); Ildız Hatun 
(Şeyh Ede Balı’nın eşi), Malhun Hatun (Ede Balı’nın kızı), Hüsammeddin 
Turgut (Ede Balı’nın oğlu), Mahmud (Ede Balı’nın oğlu); Uruz (Gökçe Ba-
cı’nın oğlu), Selcen (Gökçe Bacı’nın gelini); Aybala (Bican Abdal’ın eşi); 
Zeliha (Emren Eren’in eşi); Kıyan Selçuk (Erdoğmuş’un oğlu); Kara Çekür 
(Samsa Çavuş’un oğlu); Kutlu Melek (Kara Güne’nin hala kızı), Ece Bay 
(Kutlu Melek’in eşi, Rahman’ın kan kardeşi); Menekşe (Cankız’ın karde-
şi); Ali -Kara Ali- (Konur Alp’in oğlu); Mihriban (Sungur Tekin’ in eşi); 
Hacı Hasan (Şeyh Ede Balı’nın müridlerinden); Ak Temür, Dursun Fakı, 
Kumral Abdal, Aykut Alp, Sülemiş (Samsa Çavuş’un kardeşi), Kara Tekin, 
Koca Kulamış, Alişar (Tatar Beği), Abdullah, Saltuk, Kara Mürsel, Çoban, 
Al Zahid, Gazi Rahman; Evdoksiya/Sâniye, (Gazi Rahman’ın eşi); Kara 
Rahman (Gazi Rahman’ın oğlu); Esma han (Akça Koca’nın adaklısı); Emi-
ne (Bânu Çiçek’in ahret kardeşi, Bay Koca’nın adaklısı).
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Romandaki başlıca yabancı figürler ise şunlardır: Mihail Kosses, Taliya 
(Mihail’in kızı), Zoe (Mihail’in kız kardeşi); Kalanoz, Aya Nikola, Aratun, 
Arkelaos, Ahileas (Göl Falanoz Beğ’inin oğlu), Trakantioos (Bilecik tekfu-
ru Aleakes’in oğlu), Aleatess (Bilecik tekfuru). 

Yukarıda sıraladığımız figürler içerisinde, fonksiyonları itibarıyla romanda 
etkin olan şahıslar kadrosu ise şöyledir: Ertuğrul Beğ, Cankız; Ede Balı, Il-
dız Hatun; Osmancık, Malhun Hatun; Gündüz Beğ, Savcı; Saltuk, Rahman, 
Konur Alp, Sungur, Dursun Fakı, Ak Temür, Gökçe Bacı, Erdoğmuş, Kara 
Güne, Akça Koca, Abdullah, Mihail Kosses, Nikeforos, Evdoksiya, Orhan 
Beğ, Holofira, Dündar Beğ.

Romanda şahıslarla ilgili ayrıntılara yer verilir. Osmancık (s.7, 8, 9, 10, 18, 
21, 64, 65, 75, 94, 125, 129..) bu sayfalarda bütün özellikleriyle tanıtılır. 
Osmancık, romanın başkişisidir. Bütün olaylar ve figürler ona bağlı olarak 
gelişir. Osmancık, gençlik çağlarında, Osmancık ve kara Osman devrelerinde 
“Alp tipi” dir. Osman Beğ; Osman Gazi Han dönemlerinde ise “Gazi tipi” 
ni temsil eder. Osmancık’taki değişme, 105. sayfadan itibaren başlar. Os-
man’daki değişiklikte sevginin, Malhun Hatun’un da önemli bir yeri vardır. 
105. sayfada “Rüyaları aydınlatan şey” başlıklı bölüm, Osman’ın rüyasını 
anlatır. Rüya tabiri, onun gerçek kişiliğini, niçin yaratıldığını, niçin ve nasıl 
yaşaması gerektiğini ortaya koyar. Bu devre, onun “Alp tipi”ni temsil ettiği 
devredir. Osman, benliğinden sıyrılmanın, benliğinin üstüne çıkmanın yo-
lunu bulmuştur (s. 121). Bundan sonraki devre, onun “Gazi tipi”ni temsil 
ettiği devredir. Osman’daki bu olumlu gelişme karşısında, Ede Balı, Kızı 
Malhun Hatun’u ona verir. Osman’daki olgunlaşma, Malhun Hatun’a ka-
vuşma motifi bir ölçüdür. Bir görev şuurunun ve sorumluluğumun hak edi-
lişidir. Ede Balı, bu yüzden Osman’ı denemiş ve beklemiştir. Bu sınayışta, 
Osman’ın devlet şuuruna erişmesi ve Beylik sıfatını lâyıkı veçhile kullanma-
sı saklıdır. Ede Balı, Osman’ın atılganlığını, dövüşkenliğini ve gözü pekliğini 
yerine göre kullanmasını bilmesini istemektedir. 

Osmanlıların ilk âlimlerinden olan Ede Balı, Oğuz soyunun ışığıdır. Osman 
Beğ’in şahsiyet bulmasında onun payı büyüktür. Romanda Osman Beğ’den 
sonra varlığı hissedilen şahsiyet Şeyh Ede Balı’dır. O bir bilgin ve mistik bir 
şahsiyettir. Veli tipini temsil eder. İslamiyet’in ve Türklüğün yüce erdemle-
rini yaşatan ve örnek hâle getiren odur.

Romanda Gündüz Beğ (s.42,68,129..); Bay Koca (s.170,177,178,179,197); 
Kumral Abdal (s.54,55,61..) diğer şahıslara göre, daha fazlaca ve belirgin 
tarzda tanıtılmaktadır. Osmancık’ta Gökçe Bacı ve oğlu Uruz Derviş, Kum-
ral Abdal, Bican Abdal, Emren Eren Ak Temür, Konur Alp gibi “Derviş 
Gazi” tipleri de vardır.
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Yazar, Küçük Ağa’da ortaya koyduğu “Niko” figürüne karşı, Osmancık’ta 
“Kalanoz” figürünü karşımıza çıkarır. Birer semboldürler, Osmancık’ta “Ka-
lanoz” hakkında şunlar söylenir:

Kalanoz dediğin kimdir, bilir misin? Bilmiyorsun, bir Kalanoz vardır, bir 
de Kalanoz vardır. Öfken ve gururun ikisini bir sanıyor... Kolayı budur 
da ondan. Öteki Kalanoz o, göremediğin, anlayamadığın kalanoz. Senin 
gücünü aşar da ondan. Kala noz bambaşka bir davadır, Osmancık. (s.24)

Osmancık’ta yabancı figürlerden dikkat çeken üç şahsiyet vardır: Mihail 
Kos- ses, Holofira (Nilüfer), Evdoksiya (Sâniye).

Mihail Kosses, sahneye çıkışından itibaren, bir Osman Beğ ve Türk hay-
ranlığı içerisindedir. Temkinli davranışlarıyla ve olayların gelişimine bağlı 
olarak, yardımlarıyla gerçek dostluğunu ortaya koyar. Romanın sonlarına 
doğru, üçüncü bölümde, Abdullah’ın Aydos Kalesi’nden atılışına, üzüntüye 
şahit olmuş, Osman Beğ’den “Abdullah” adını almak ve o dala çağrılmak 
isteğinde bulunmuştur. Ezan ve Kur’an seslerine aşinadır. Kur’an’ı okuyup 
anlayabilmektedir. Karısına da bazı sureleri ezberletmiştir. Mihail Müslü-
man olmuş ve “Abdullah” adını almıştır. Mihail’in Hak yolunu seçişinde 
Osman Beğ’in şahsında Türklüğün mertliği ve dürüstlüğü etken olmuştur. 
Osman Beğ, Abdullah’ları çoğaltmak gayretindedir ve asıl amaç da budur 
(s.362).

Romanda Dukas’ın kızı ve Orhan Beğ’in karısı olarak tanıdığımız Holofira 
ismi, değişik ağızlardan “Hölefire, Hülüferi, Hülüfer” söyleyişleriyle anı-
lır. Orhan’a bağlanmasıyla, o da Türk ve Müslüman olmuş, Nilüfer adını 
almıştır. 

Evdoksiya ise, Müslüman olmakla, yeni bir hayata girmiş ve hayatını ikinci 
bir doğum saymıştır. “Sâniye” adını almıştır. Evdoksiya, 16. yaşına girerken 
gerçek doğumuna kavuştuğu inancındadır (s.316). Osman Beğ’in yengesi 
Ayna Melek’in yanında dil ve töre öğrenmiştir. Kültür değiştirmiş ve bunu 
benimsemiştir. Bütün bunlarda, Evdoksiya’nın görmüş olduğu “rüya” bü-
yük önem taşır. Mihail Kosses, Holofira ve Evdoksiya’nın Türk ve Müslü-
man oluşları, Osmanlı’nın fethettiği yerlere hoşgörü ve adaleti götürmüş 
olmasına bağlanabilir. Nitekim bu sembol isimleri takiben, İznik ve diğer 
yerleşim birimlerimde, topluca Hak yola yöneliş başlar.

Osmanlı’nın toplum ve devlet hayatındaki ihtişamı, vakarı ve dürüstlüğü 
yabancıları, bu devletin birer üyesi yapmaya cezbetmiştir. Özellikle aile ha-
yatındaki mutlu yaşayış tarzı, yabancılar için örnek alınan mühim tablolar-
dan biridir. Nitekim romanda; Ertuğrul Gazi-Cankız, Şeyh Ede Balı-Ildız 
Hatun, Gündüz Tekin-Burla Hatun, Savcı Beğ-Ayna Melek, Osman Ga-
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zi-Malhun Hatun, Orhan Beğ-Nilüfer, Gazi Rahman-Sâniye, Ece Bay-Kutlu 
Melek çiftlerinin mutlu bir hayat sürüşleri, bunun en açık göstergeleridir.

Zaman: Romanda, okuyucu-yazar münasebeti bakımından zaman, geçmi-
şin yaşanılan hâle getirilişi tarzında görülür. Sergilenen bu zaman kesitin-
de, yarım asırlık süre yaşanır. Romanın pek çok bölümlere ayrılmasında, 
zaman meselesinin göz önünde tutulduğu sezilmektedir. Geniş bir zaman 
dilimini işleyen yazar, tarihî zeminde boşluk bırakmamak ve tarihî realiteye 
bağlı kalmak endişesinden ötürü, ayrıntıya girememiş; atlamalar ve özet-
lemelerle yarım asırlık hayatı, Osmancık’a sığdırmaya çalışmıştır. Geçmiş 
zaman, gelecekte tasavvur etmek ve yaşatmak bakımından yazar, “hatırlat-
ma” tekniğinden yararlanır. Nitekim romanın ilk sayfaları, Osman Beğ’in 
Bursa’nın alındığı haberini ölüm döşeğinde beklediği sahneyle başlıyor, ha-
tıralarıyla baş başa kalıyor, “Osmancık ve Kara Osman” günlerine dönüyor. 
Romanın son bölümünde, aynı tablo tekrarlanıyor. Böylece romanın çatısı, 
Osman Gazi’nin son anında hatırladıkları üzerine kurulmuş oluyor. Geriye 
dönüş ve hatırlatmaların dışında romanın akışı, kronolojik zamanı esas alır. 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan önce başlayıp, Bursa’nın fethine kadar 
ele alınan zaman dilimlerinde olaylar, savaşlar, şahıslar, münasebetler vb. 
gelişmeler, tarihî zamanda ifade bulurlar. Romancı bize, geçmiş zaman duy-
gusunu başarılı bir şekilde veriyor. Bizi duygu ve düşüncede, maziye gö-
türüyor, geçmişin derinliklerinde yaşatıyor. Romanda Osmancık’ın beğlik 
unvanını alışından sonra, âdeta zamanla yarış başlar. Fetihler, zamanla ku-
caklaşır. Zamanı yakalamak ve “Zamanın Elinden Tutmak” güçleşir. Bilhas-
sa üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerde. Osmanlı’nın haşmeti ve Os-
man Beğ’in fetihleri zamanla yarışı; zaman deli çaylar ve yatağını aşan seller 
gibi yıldırım hızıyla akıp gider. Bu gidişte, zamana paralel olarak, Osmanlı 
zaman içinde, dev gibi büyüyüp geliştiği süreç yaşanır. “Zaman” ile “fetih” 
özdeşleşir bu süreçte. Zamanı kovalayan at sesidir, nal sesidir, kısrak sesidir. 
Roman, geçmiş zaman duygusunu, oldukça kuvvetli bir biçimde hissetti-
rir. Ve geçmiş zaman duygusunu yaşatır. Yazar, geçmiş zaman duygusunda, 
tarihin en görkemli dönemini sergilerken, âdeta bizim için geçmiş zamanı 
durdurur, dondurur ve yeniden canlandırır. İşte o zaman, Süleyman Şah’lar, 
Ertuğrul Gazi’ler, Osman Gazi’ler ve Orhan Gazi’ler çıkagelir karşımıza…

Mekân: Romanda zaman, figür ve mekân arasında sıkı bir münasebet gö-
rülür. Göçer hayat yaşayan bir toplumun, yerleşik bir düzene geçiş sürecin-
de, hâkim olan unsur, açık mekândır. Osmancık’ta mekân geniştir. Osman 
Beğ’in aile hayatı ve çevresi ile olan münasebetleri, zengin ve geniş bir ta-
biat dekoru içinde vücut bulur. Önemli kararların alındığı ve toplantıların 
yapıldığı anda, mekân daima çadırdır. Dâhilî mekân zengin bir dekor içinde 
gelişmez. Günlük hayat, tabiatın kucağında yaşanır. Uçsuz bucaksız tarlalar, 
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bayırlar at sesleri ve nal sesleri ile şenlenir. Osman Gazi ve boy beğleri, bu 
zengin tabiat dekoru içerisinde at koşturur ve yurt edinirler. Tabiatın hür ve 
mesut havası, onların gelişmesine, büyümesine ve tarih sahnesindeki muh-
teşem yerlerini almalarına imkân sağlar. Fetihlerle alınan şehirler, göçer ha-
yatın icabı olan çadırdan yerleşik hayatın gereği olan yapılara dönüşmeye 
başlar. Şehirleşme esnasında, mekânlarını kendileri kurarlar ve kalıcı olan 
faktörlere itibar ederler. “Derviş-Gazi” tipleri, başta Gökçe Bacı, Derviş 
Uruz olmak üzere şehirleşmenin, yapılaşmanın öncülüğünü yaparlar. Za-
man, açık mekândan kapalı mekâna geçişi sağlarken, medeniyet değişikliği-
ne doğru da adımlar atılmış olur. Romanda Türk’ün önemli bir yanını tem-
sil eden at, binicilik ve cengâverlik sahneleri, “Benliboz, İkinci, Günışığı, 
Alışık ve Yiren”in nal sesleri ile uçsuz bucaksız bozkırlarda yankılanır.

Romanda olaylar, şu mekânlarda geçer: Sivrikaya, Kartal doruğu, Çifte Ka-
vaklı Pınar, İtburnu, Söğüt, Tepepınar, İnönü, İnegöl, Mudurnu, Ulupınar, 
Harlak, Kulacak Hisar Kaldırık Deresi, Yeğli, Ermeni Beli, İkizce, Çakırpı-
nar, Bilecik, Sultanönü, Zisima, Koyun Hisarı, Harman Kaya, Beştaş, Tara-
çık Yenicesi, Göl Falanoz, Ulubat Kalesi, Keta Kalesi, Aydos Kalesi, İznik, 
Bursa…

Osmancık, tiyatro eseri olarak düşünülmekle birlikte, tasvire büyük yer ve-
rir: 10, 11, 16, 34, 36, 44, 46, 54, 90, 108, 281, 286, 301, 341 ve 411. say-
falar güzel tasvir örnekleriyle doludur. Şimdi, bu tasvirlerden bir iki örnek 
görelim:

Yayla sabahıdır. Gün daha doğmamıştır. Gökyüzü süt mavisi, çamlar neftî 
üzerilerine çiğ yağmamış çayırlar zümrüt yeşili, ışıl ışıl. Çobanlar daha 
davarları toplamamış, atlar, kısraklar, taylar daha delişmen -ve mutlu- 
neşelerini bulmamış. Kara çadırlar ile ağıllar arasında gidip gelenler, 
sâdece, allı, lâcivertli, altın sarılı, menekşe morlu giysileri ile kadınlar ve 
kızlardır. Günün cümbüşüne daha vakit var. (s.34-35).

Büyük güveçteki, yarma ve eylül güneşinde kurtulmuş koyun kaburgası, 
fırının dünden kalma sıcaklığında sabaha kadar pişmiştir. Güvecin üstü 
çıtır çıtır ve nar gibi zar bağlamıştır. Etler kemiklerden gevşemiştir. 
Güvecin dibi bütün lezzeti ve pembesini üstüne yeşil ve kırmızı boyalarla 
çiçeklendirilmiş tahta kaşıklar hiç konuşulmadan, usulüyle, a’dâbıyla 
güvece gidip geliyor. (s.108). 

Dodurga işi, oymak ceviz sandığı birlikte açtılar. Emine, lâvanta ve kekik 
kokan çeyizlerin en üstünde mor ipekten bir bohçaya sarılı, ergen alı 
kaftanı Bânu Çiçeğe verdi. Gözleri doluydu. Bânu Çiçek onu gene öptü. 
Mutluluktan uçuyordu. (s.254).
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Kabuller ve Değerler

Osmancık romanında, Türk ve Bizans toplum yapısının mukayese edilişi-
ni görürüz. Mihail Kosses’in babası, kendi toplumlarında gençliğin, ahlâk 
ve dinin bozulduğunu itiraf eder: “Türklerde ne görsek kapıyoruz.” (s.8l) 
der. M. Kosses’e göre “umursanmaz olan, kavranmaz hâle gelen, küçüm-
senme bile denemeyecek kadar soğuyan görenekler, töreler, inançlar; bir 
kelime ile uygarlık; ancak onunla ve onun için yaşanılan uygarlıkta eriye-
cektir.” (s.82). Mihail, Türk’ün uygarlığı temsil eden yüceliğini dile getirir. 
Ona göre Osman, Akça Koca, Konur Alp, Gazi Rahman ve Sungur biranda 
-İnönü gecesinde- (s.87) tek bir irade, tek bir şuur, tek bir gönül oluver-
mişlerdir. Kendi toplumlarında, onlar gibi olacak, onlar gibi davranacak beş 
değil iki arkadaş bile bulmak hayli güçtür (s.87). Bu yüzden Türk’ün ülküsü 
uğruna, erdemleri uğruna derhal kaynaşan bir yapıya sahip olduğuna gıpta 
ile bakılır. Osmanlı’yı ayakta tutan gücün, bu dayanışmadan kaynaklandığı 
şuuruna varılır.

Yazar, Osmancık’ta kahramanlık duygusu ile din duygusunu birleştirir. Şa-
hısları canlandırırken, devrin örf ve âdetlerine, kültür ve inançlarına geniş 
bir biçimde yer verir. İslâmiyet’e içten bağlı olan Türk milletinin, ahlaken 
sağlam bir yapıda olduğu sergilenir. Törelere bağlı olan Osmanlı geleneğin-
de, aile içi ilişkilerde, daima bir mesafe, saygı, sevgi ve bağlılık kendini gös-
terir. Evlilik müessesesi oldukça sağlamdır. Aile hayatı, sağlıklı bir cemiyet 
doğurmaya müsaittir. Millî şuurla donatılmış olan toplum, millet, milliyet 
ve vatan kavramlarına sıkıca bağlıdır. Oluşturulan millî şuur, aşiretten dev-
lete geçişin ana çekirdeğidir, odak noktasıdır. 

İlme ve eğitime değer veren Osmanlı yönetimi, devlet nizamına politik, 
idari ve iktisadi sahada tam anlamıyla sahip çıkma gayretindedir. Devletin 
bir yönetim felsefesi vardır. Devleti yöneten şahsiyetlerde, milletin devam-
lılığını esas alma şuuru hâkimdir. Kaf Dağı ve Zümrüdüanka imajı, müte-
harrik güç unsuru olarak önem kazanır. Müstakil devletin, kendine has sik-
kesi olması gerektiği şuuru teşekkül eder. Kendi boylarından, soylarından 
ve dinlerinden olmayanlarla kurulan dostluklar, arkadaş dostluklarından 
ayrı tutulur; düşman seçerken bile karşı tarafın gücünü iyi tespit etmek, 
esas alınır; dış politika stratejisi, bu anlayışa bağlı olarak belirlenir. Ede Balı, 
Osman Bey’e şu öğütlerde bulunur: 

Düşmanını çoğaltma. Ve düşmanlığın sonunu da, başını da sen seç; sen 
başlat, sen bitir. Boyundan, soyundan, dininden kimselere düşman olma, 
kin gütme.

İktisadi konularda çok hassas davranılır. Rumlara üretilen malların satıl-
ması istenir, ancak üretici güçlerin satılmasına rıza gösterilmez, sakın ola 
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ki “…aygır satmayalım, koç satmayalım, tezgâh satmayalım. Yün satalım, 
boyalı iplik satalım ama, boya satmayalım, tohum satmayalım” (s. 275) de-
nir. Buna gerekçe olarak da şu sözler söylenir: “Benim atım, benim kılıcım, 
bana karşı gelmesin” (s. 275).

Osman Gazi, yerleşik hayata yönelirken, devlet nizamındaki fikrini öne sü-
rer, yerleşeceği yerlerde daha bilgece bir yönetim düzeni kurmak gerektiği-
ni belirtir. “Varacağımız, alacağımız yerlere hak, adâlet ve barış götüreceğiz. 
Kimsenin malına, canına, ırzına dokunmadan, gecelerini gündüzlerinden 
daha emin kılmaya gideceğiz” der. Osman Gazi’ye göre kentlerimiz çeş-
melerle, mescitlerle, pazarlarla, eğitim ocaklarıyla donatılıp şenlendiril-
melidir. Zanaatkârlar, çiftçiler, bilginler ve şairler sayılmalı, korumalı ve 
onurlandırılmalıdır.

Osmancık’ta Osmanlı’yı yücelten erdemler, kabuller ve değer sistemleri, yu-
karıda açık örneklerini verdiğimiz çizgilerde gelişir. Tarihin en uzun ömürlü 
ve en uygar devleti, bu temeller üzerinde tarihe ve insanlığa mal olur. Yazar, 
Osmanlı’yı Osmanlı yapan ilkeleri - hoşgörü, adalet, ilim, sanat... - romanın 
akışı içerisinde, insan unsurunu ön plana almak suretiyle başarılı ve kalıcı 
bir tarzda yorumlamayı başarır.



FAŞİZME KARŞI AŞK VE DOSTLUK  
YA DA BİR HAZIRLIK ROMANI 

OLARAK SİYAH KEHRİBAR

ÖMER YALÇINOVA

Tarık Buğra’nın Siyah Kehribar1 romanı iki yönüyle dikkat çekmektedir. 
Bunlardan birincisi; bir faşizm çözümlemesine sahne sunması. İkincisiyse; 
teknik olarak kendinden sonra yazılan Küçük Ağa ve Firavun İmanı’nı belir-
lemesi, diğer anlamıyla onlara dönük bir hazırlık olmasıyla.

Üstünlükleri Tamamlayan Zaaflar

Siyah Kehribar, yayımlandığı 1955’te olduğu gibi sonrasında da anlaşılabil-
miş, düşünülmüş veya değerlendirilmiş bir roman değildir. Beşir Ayvazoğlu 
onu, “diktatörlere ve totaliter rejimlere karşı”2 diye değerlendirir. Ayrıntı-
lara girip, hangi yönleriyle “faşizme karşı” bir roman olduğunu açıklamaz. 
Tabii biyografi kitabında Beşir Ayvazoğlu’nun roman analizi yapmasını 
beklemiyoruz. Fakat kitabın, bu şekilde tek bir noktaya indirgenmesi, tek 
bir konu üzerine bina edilişi de eksik kalacak, eserin anlaşılmasını zorlaştı-
racak, dikkat çekiciliğini azaltacaktır. Siyah Kehribar oysa çok dikkat çekici 
bir roman… Belki de Tarık Buğra’nın Küçük Ağa3’dan sonra en dikkat çeki-
ci romanı olduğu bile söylenebilir Siyah Kehribar’ın. Neden?

Siyah Kehribar dil, kurgu ve estetik açıdan Tarık Buğra romanları arasında 
sadece Küçük Ağa’yla kıyas edilebilecek bir sağlamlığa, bütünlüğe ve bü-
yüklüğe sahiptir. Tarık Buğra’nın ilk romanı olması hasebiyle de bu yönü 
tam olarak fark edilememiştir. Oysa Küçük Ağa Tarık Buğra romancılığının 
zirvesiyse (ayrıca Türk romancılığında zirvelerden biriyse), böyle bir zir-
veye ancak Siyah Kehribar gibi bir başlangıçtan sonra ulaşılabilirdi. Belki 

1 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017. 
2 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa Tarık Buğra, Kapı Yayınları, 2018. 
3 Tarık Buğra, Küçük Ağa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017.
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de Tarık Buğra’nın “en romanı” Siyah Kehribar’dır. Onun “sanat için sanat” 
görüşüne tam uygun olan romanı da diyebiliriz. Çünkü Tarık Buğra, roman 
sanatını Siyah Kehribar’da çözmüş, keşfetmiş ve öğrenmiştir. İyi de çözmüş-
tür; çünkü Siyah Kehribar üstünlükleriyle birlikte zaaflarını da gösteren, 
daha doğrusu zaaflarının, üstünlüklerini tamamladığı bir romandır. Roman 
bu yönüyle zaten insana en çok benzeyen sanattır. Roman, bilindiği üzere 
bireyler üzerine bina edilir. Bireylerin şahsiyetleri ve hayatları üzerine… 
Şahsiyet ise üstünlükle zaafın, şahsın iyi yönüyle kötü yönünün, aydınlıkla 
karanlığın birlikte bulunuşuyla gün yüzüne çıkar. Görünür olur demek is-
tiyorum. Karakter ve olaylar tek yönlü anlatıldıklarında bu görünürlükleri 
silinir, puslanır. Haritanın bütününü görmek ister okuyucu, romanda. Bu 
bütünlüğü, kahramanı bütünüyle anlatarak, belki de onun kötü yönlerini 
daha çok ortaya dökerek sağlar romancı. Çünkü kahramanın iyi ve kötü 
diye nitelendirilen yönleri, içinde olayların açıklamasını taşırlar. Neden-so-
nuç ilişkisi kurulurken kahramanın özelliklerinden azami ölçüde istifade 
edilir.

Siyah Kehribar’ın siyasi boyutunu oluşturuyor faşizm karşıtlığı. Fakat ro-
man sadece siyasi boyutuyla açıklanamaz. Ya da şöyle söyleyelim; roman 
sadece bu boyut üzerine bina edilmemiştir. O, sacayaklarından sadece bir 
tanesidir. Mesela romanda akademisyen ve yazar Gizo ile İvet’in intiharın-
da, faşizmin hayatı yaşanılamaz hâle getirmesinin büyük etkisi vardır. Bar-
baryo ve Leonardo cinayetinin aydınlatılamayışında, diğer ifadeyle adaletin 
tesis edilemeyişinde de yine faşizmin kural tanımazlığı ilkesizliği yatmak-
tadır. Fernando’nun cinayet işleyerek adalet arayışı içine girmesi, Leonar-
do ve Barbaryo’nun intikamını alışı da aynı bozulmuşluğun bir uzantısıdır. 
Melina’nın içinde ölen duygular, artık yaşamaya duyduğu iştahın ortadan 
kalkışı da bu olayların devamında meydana gelmiştir. Leonardo’nun katil 
olacak derecede öfkeyle, intikam duygusuyla doluşu ve intikamını almadan 
bu duygudan kurtulamayacağını anlaması da faşizmin nedenlerinden biri-
dir. Melisa’nın çok bağlandığı Ciyo’yu kimin öldürdüğünü söylememesi de 
ayrı bir boyutudur faşizmin. Bu açıdan sorun yok. Tarık Buğra kurgusunu, 
bu şekilde sağlam bir siyasi boyuta bağlıyor. Bu görünür, anlaşılır da bir şey-
dir romanda. Bu yüzden de romanı, faşizm karşıtlığıyla açıklamak çok da 
hatalı değildir.

İntiharın Bir Başka Şekli Olarak Faşizm

Faşizmin intihar oluşunu, bünyesinde kendi ölümünü de taşımasını Meli-
sa üzerinden anlatır Tarık Buğra. Bu, romanın siyasi boyutuna, psikolojik 
boyutu da ekler. Faşizmin, bu şekilde psikolojik boyutuyla işlendiği başka 
bir Türk romanı var mıdır bilmiyorum. Siyah Kehribar’ın sanat yönü veya 
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şu şekilde ifade edilebilir: Tarık Buğra’nın sanatçı yönü, kendini asıl bu 
noktada gösterir. Ciyo’da temsilini bulan faşizm, insanlar arasında sağlıksız 
ilişkiye dönüşmektedir. Sadakat ve bağlanmayla açıklanamayacak, belki de 
fetişizm, fanatizmle açıklanacak bir ilişki kurmaktadır; liderle onun peşine 
düşenler arasında, ayrıca sevenle sevilen, erkekle kadın arasında. Melisa’nın 
Ciyo’yla ilişkisi, biri olmadığında diğerinin de olmayacağı bir ilişkidir. “Bağ-
lılık etiyle kanıyla bütün bedeninde idi, böylece de ihanet onun çöküşü ol-
du.”4 Melisa bütünüyle kendini Ciyo’ya teslim ettiği için şahsiyet bulamaz. 
Kendi uğraşları yoktur Melisa’nın. Kendine ait bir dünyası, fikirleri, yöne-
limleri, idealleri, hayalleri yoktur. Faşizm tüm bu oluşumlara engel olur. Ya 
da bu tür oluşumlar varsa, onları yok eder. Faşizmin varlık sebebidir bu. 
Şahsiyeti, diğer ifadeyle karar vermek, tercihte bulunmak, irade göstermek, 
fikir geliştirmek, muhalefette bulunmak, eleştirel düşünmek gibi özellikleri 
yok eder ki elinin altında, emrine amade kişiler eksik olmasın, bunlar ken-
dinden başka bir şey düşünemesin, kendine alternatif bir dünyanın olma-
dığını sansın.

Bu ilişkinin, tasavvufi manadaki “bir oluş”la benzerliği yoktur. Mevlâna’nın 
“Sen bensin işte, ben senim işte”5 anlayışıyla karıştırılmamalı Ciyo-Melisa iliş-
kisi. Ciyo, Melisa’yı bir nevi kendine mecbur eder. Onu nefessiz ve iradesiz 
bırakır. Bu yüzden ilişki bozulduğunda Melisa öfkelenir ve intikam duygu-
larıyla dolar. Bu, birbirini yok eden bir ilişkidir. Faşizmde, itaat edilenle itaat 
eden arasındaki hastalıklı ilişki, aksi bir durum çıktığında tersine dönecek 
duygulardan oluşur. Melisa Ciyo’ya âşık olduğunu sanır ama ondan yüz 
bulamadığında, normal bir âşık gibi acılarını içine gömüp gitmez. Rakibi 
Sofiya’yı öldürmeyi düşünür. Öyle bir öfke buhranına kapılır. Ciyo’yu da 
öldürmeyi düşünür ama bunu yapamayacağını bilir, ondan korkar. Yapa-
mayacağı için, yani kendini acz içinde gördüğünden ve gerçekten de acz 
içinde olduğundan, onun öldürülmesi karşısında ses çıkarmaz, katili ele 
vermez. Eğer faşizmde, tasavvufi manada bir oluş, “ikinin birde erimesi” söz 
konusu olsaydı ayrılığın aşkı artırması, bağlılığı koyulaştırması beklenirdi. 
Melisa’da böyle olmaz. O, kafesinden kurtulan bir kaplan gibi hareket eder, 
hemen saldırı ve vahşeti düşünür. Normalde çığlıklar atıp, Fernando’yu ya-
kalatma hatta Ciyo’nun öldürülmesine bu şekilde engel olma imkânı varken 
bunu yapmaz. 

Yaktığın Ateşte Yanmak

Başka bir açıdan düşünüldüğünde Melisa’nın işkenceye uğraması, işkence-
den kaçamayacağını, kurtulamayacağını sanması, umutsuzluğa kolaylıkla 

4 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 293.
5 A. Kadir, Bugünün Diliyle Mevlâna, Say Yayınları, 2010.
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düşmesi (yine aczi ve iradesizliğiyle karşılaşıyoruz) onu intihara sürükler. 
Bu fikrin dışında onun intiharını, intikamının son kozu olarak düşünmek 
de mümkün. İntihar etmeseydi, belki de işkencelere dayanamayacak ve 
Fernando’yu ele verecekti. Oysa o, intikamı şiddetli bir şekilde arzuluyor-
du. İster istemez, René Girard’ın “arzu üçgeni”6 kuramını düşünüyoruz Ci-
yo-Sofiya-Melisa ilişkisinde. Ayrıca yine René Girard’ın “şiddet”7 üzerine 
söylediklerini. Faşizm, herkesi birbirine benzetir. Bunun bir olmak, birlikte 
olmak anlamına geleceği sanılır. René Girard ise “ikizler” ve “baba-oğul” 
ilişkisiyle açıkladığı, bu birbirinin aynısı olan kişiler arasındaki münase-
betin, şiddeti doğurduğunu söyler. Birbirinin aynısı iki tane birey olamaz 
çünkü. İnsan tek olmayı arzular. Kendini karşısındaki kişide gördüğünde 
onu yok etmek ister, öfkelenir. Terörün ortaya çıkışını, ayrıca şiddetli mu-
halefeti de René Girard aynı kurama göre açıklar. Birbirine karşı aşırı öfke, 
şiddet eğilimi gösteren muhalif gruplar, aslında birbirinin benzeri oldukları 
için böyle hissetmekte ve davranmaktadırlar. Melisa’nın mahkûm olduğu 
Ciyo’dan farkının olmadığı, Ciyo’nun ölümü karşısında sessiz kalmasıyla, 
ayrıca katili ele vermemesiyle anlaşılabilir. 

Oysa Sofiya yokken, sıkıntı da yoktu Melisa için. Ciyo’yla birlikteydi, onun 
her dediğini yapıyordu, onunla birlikte işlediği kötülükler kötülük değildi. 
Ciyo ondan yüz çevirince, Melisa onunla birlikte işlediği bütün kötülüklerle 
baş başa kalır ve onun kişiliği, işlediği kötülüklerin cezasını çekecek güç ve 
olgunlukta değildir. Ciyo, yani faşizmle özdeşleştirilen karakter, zaten Meli-
sa’nın doğruluk, adalet, vicdan muhasebesi, sabır, olgunluk, tahammül gibi 
şahsiyet oluşturucu özelliklerini silip süpürmüştü. Melisa, kapının önüne 
konulduğunu anladığında ayrıca bugüne kadar ne kadar kötüye kullanıl-
dığını da fark eder. Kullanılıp, bir paçavra gibi atıldığını anlar. Kendini ve 
karşıdakini yok etmek istemesinin nedeni budur. Sofiya’nın ortaya çıkışıyla 
Melisa’nın Ciyo’ya duyduğu arzu artar, hınca dönüşür. Bu, Max Sheler8 ve 
Friedrich Nietzsche’nın9 “ressentiment” kavramıyla açıkladığı durumdur. 
“Nedensiz kötülük” diye Türkçeye çevrilmeye çalışılmıştır. Oysa neden-
siz kötülük değildir “ressentiment”. Nedeni olan ama unutulan, bu yüzden 
dönüşüme uğrayan duygu birikimi, basıncıdır. Melisa aslında Ciyo’yla bir-
likte işlediği kötülüklerin bedelini ödeme peşindedir, farkında olmadan. O 
yüzden “hınç”la hareket eder. Hınç muhatabını da, sahibini de yok eder. 
Sonuçta Ciyo da ölür, Melisa da. Okuyucu bu durum karşısında, yani roma-

6 René Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat, çev. Arzu Etensel İldem, Metis Ya-
yınları, 2001.

7 René Girard, Şiddet ve Kutsal, çev. Necmiye Alpay, Kanat Kitap, İstanbul, 2003.
8 Max Scheler, Hınç, çev. Abdullah Yılmaz, Kanat Kitap, İstanbul, 2004. 
9 Friedrich Nietzsche, Ahlakın Soykütüğü Üstüne, çev. Ahmet İnam, Say Yayınları, 2019. 
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nın sonunda rahatlar. Çünkü işlenen kötülükler cezasız kalmamıştır; üstelik 
kötüler, kendi yaktıkları ateşte yanmışlardır.

Üçgen Arzu

Fernando-Sofiya aşkında da üçgen arzuyla karşılaşırız. Fernando, her ne 
kadar ilgisi olsa da Sofiya’ya önceleri yüz vermez. Sofiya’nın aşkı karşısın-
da kayıtsızdır. Kayıplara karışır, uzun süre ortalıkta görünmez mesela. Ama 
ne zaman Siyah Kehribar’a döner ve Sofiya’yı Frederiko’yla birlikte görür, 
o zaman Sofiya’yı arzulamaya başlar. Arzulanan-dolayımlayıcı-arzu eden10 
üçgeni bu şekilde Sofiya-Frederiko-Fernando arasında kurulur. Frederiko 
aradan çıktığındaysa Fernando’nun Sofiya’ya ilgisi kalmaz. Arzu, üçgen 
içinde doğmuştur. Üçgen bozulduğunda sönmüştür. Girard, şiddet ve arzu-
nun doğmasıyla ilgili kuramını Karamazov Kardeşler, Kırmızı ve Siyah, Ka-
yıp Zamanın İzinde, Don Kişot gibi büyük romanlara bakarak oluşturmuş. 
Ve deha ürünü romanların tamamında “arzu üçgeni”, “günah keçisi”, “şidde-
tin doğuşu” olgularıyla karşılaşılacağını; romancının bu konuların üstüne 
bile bile gideceğini, en önemlisi de bu konuları trajik boyuta taşıyacağını 
belirtir.

Aynı dehaya Tarık Buğra’da da rastladığımızı söylemenin hiçbir sakıncası 
yoktur. Özellikle Siyah Kehribar ve Yalnızlar11, başka ifadeyle Tarık Buğ-
ra’nın ilk romanlarında, bu tür ilişkilerin üzerine gittiği, olayı trajik boyut-
larıyla işlediği görülür. Siyah Kehribar’da Ciyo-Sofiya-Melisa üçgeninde, 
ayrıca Sofiya-Frederiko-Fernando üçgeninde; Yalnızlar’da ise Murat-dok-
tor-Hurrem üçgeninde. Doktor, Hurrem’i elde etmiştir, ona sahip olmuş-
tur. Dolayısıyla ona karşı duyduğu arzu sönmeye başlamıştır. Bu arzunun 
yeniden alevlenmesi için, Murat gibi müzisyen bir dolayımlayıcıya ihtiyaç 
duyulur. Tarık Buğra âdeta Yalnızlar romanını bu üçgene adamıştır. Yalnız-
lar, onun uzun diyalog ve psikolojik tahlillere en çok yer verdiği romanıdır. 
Romancı bu şekilde yaptığı tahlillerle, kurduğu uzun diyaloglarla, yazarken 
düşünmeye devam etmektedir. Romancının, sonunda ne olacağını kesin 
bilmediği bir düşünce, kurgu yolculuğudur bu. Buna dehanın parladığı, 
kendini gösterdiği nokta da denilebilir.  

Faşizmin Besin Kaynakları

Faşizmin insanlıktan çıkış olduğunu anlatır bir nevi Tarık Buğra, Melisa ör-

10 Kavramlar René Girard’a aittir. Yazarın Romantik Yalan ve Romansal Hakikat’le birlikte 
Dostoyevski Yeraltı İnsanı (çev. Orçun Türkay, Everest Yayınları, 2014) kitabına da bakı-
labilir. 

11 Tarık Buğra, Yalnızlar, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018.
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neğinde. Ciyo’nun tezgâhladığı bir cinayette hiç tanımadığı, belki normalde 
oturup düşünse haklı olduğunu düşüneceği ve söyleyeceği Leonardo’yu tu-
zağa düşürür Melisa. Hem de Ciyo’ya kayıtsız şartsız, tam bir itaatle. Oysa 
Leonardo’yla hiçbir alıp veremediği yoktur. Ciyo emretmiştir, o da buna 
itaat etmiştir, o kadar. Hastalıklı noktaysa Ciyo’ya duyduğu bağlılığın, aşk 
olduğunu sanmasıdır. Oysa aşk değildir. Ciyo’suz hiçbir şey olduğunu anlar 
Melisa. Oysa aşk için iki farklı, oturmuş şahsiyet gerekir. Birinin diğerinde 
yok olduğu, biri olmayınca diğerinin de olmadığı bir ilişki değildir Tarık 
Buğra’ya göre aşk. O yüzden Fernando, Sofiya’yı terk ettiğinde Sofiya şar-
kı söylemeye devam eder, intihar etmez. Oysa Melisa, Ciyo’nun Sofiya’ya 
yönelip, kendini terk etmek üzere olduğunu anladığında Ciyo’yu öldürmek 
ister. Bu, kendinin de ölümüdür. Daha doğrusu intiharıdır. Ki öyle de olur. 
Ciyo’nun katilini, o kadar işkenceye rağmen polise söylemez. Hatta işken-
celerin son bulmayacağını anladığı için, kurtuluş olarak ölümü seçer. Ciyo 
da ölmüştür zaten. Kendisi yoktur artık. Ciyo’nun öldürülüşü, kendi eliyle 
alamadığı intikamıdır ayrıca. Tarık Buğra Melisa örneğiyle, faşizmin kendi 
katilini, kendine en yakın kişilerden, en sıkı bağlılarından nasıl ürettiğini 
göstermiştir.

Faşizmin nasıl beslendiğini göstermesi açısından ise Ciyo’nun Fernando ve 
Barbaryo’yu öldürüşü, bunun akabinde suçsuz bulunuşu, kanunlar yoluy-
la kendini suçsuz gösterişi, Siyah Kehribar’ı ele geçirişi, Fernando’nun terk 
ettiği Sofiya’nın hem ekmek parası hem de duygusal yakınlık ihtiyacından 
dolayı Ciyo’yla ilişkiye girişi düşünülebilir. Kritik nokta; Siyah Kehribar’ın 
sahibinin, Fernando’nun ağzından Ciyo’nın cinayetlerini öğrenmesine rağ-
men hiçbir şey yapmayışıdır. Burada da faşizmin insanları çaresiz bırakıp, 
bu çaresizlikleri azami ölçüde kullanarak, egemenliğini kurmasını görüyo-
ruz. Bar patronu, eski satışları gerçekleştiremiyor, tek başına işleri yürüte-
miyor, bu yüzden de Ciyo’nun maddi desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu zayıf-
lıktan faydalanarak Siyah Kehribar’a giriş yapan, kötülün temsili Ciyo, bar 
yönetimini bütünüyle ele geçiriyor. Faşizm, insanların maddi ve manevi za-
yıflık, zaaf, korku ve çaresizliklerinden beslenir. Onları suiistimal eder. Bir 
yere girdiğindeyse, orayı bütünüyle elde etmeden, herkesi sanki ona muh-
taç gibi hissettirmeden duramaz. Siyah Kehribar’ın başına gelen de budur.

Diğer bir besin kaynağıysa faşizmin, Ciyo’nun polis arkadaşlarıdır, diğer 
deyişle “arkadaşlık bağının” suiistimalidir. “Zavallı Ciyo!” der arkadaşları. 
Onu kollamaya çalışırlar. Onun katilini, bir kadına akıl almayacak işken-
celer yapma pahasına bulmak isterler. Bu işkencelerin dozu, üst makamlar 
tarafından polislerin sıkıştırılması, ayrıca üst makamlarca polislerin amaca 
ulaşmak için yapacakları her şeyin, her türlü işkence ve kötülüklerin meşru 
görüleceğine dair açtıkları kapılardır. Faşizm, zaten bir kişiden ziyade bir 
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sistem olarak temayüz eder. Bu şekilde toplumun genelini, bir hastalık gibi 
bürür ve etkisi altına alır. Bu nedenle yıkıldığında insanlar çok şaşırır. Oysa 
faşizm daha bin yıl sürecekmiş gibi kendini göstermekte mahirdir. Melisa 
örneğindeki gibi lütuflarının sürekli olacağına dair yanılgıyı da oluşturabil-
mektedir. Yanılgı yıkıldığında, aslında lütufların lütuf değil, lanet olduğu 
anlaşılır. Melisa’yı felakete götüren, faşizmin besin kaynaklarından en etki-
lisiyse, lütuf olarak görülen bu psikolojik mahkûmiyettir. Diğer bir örnekse 
Gizo’yla eşi İvet’in intiharıdır. Onlar faşizme mahkûm olmamanın acısını 
yaşarlar. Ama faşizmin, kendinden kaçış olmadığı yanılgısından kurtula-
mazlar. Kaçış ümitleri tükendiği için iki akademisyen, “aydın kişi” intihar 
eder. Aslında intiharlarıyla faşizme balta vurmuş olmazlar, toplum içinde 
yaygınlaşan yanılgının kuvvetlenmesine hizmet etmiş olurlar. 

Aşkın Anlamı

Faşizme alternatif, daha doğrusu faşizmin insanda öldürdüğü yaşama se-
vincinin koruyucusu, tetikleyicisi, yeniden oluşturucusu olarak neyi gördü-
ğüne bakmak gerekir Tarık Buğra’nın. Bunlar aşk ve dostluktur. Daha çok 
da aşk tabii ki... Fakat bu, Siyah Kehribar’da Türk usulü bir aşktır. Dostluk 
da yine Türk usulü bir dostluktur. Zaten Siyah Kehribar’ın yayımlandığın-
da en çok eleştirilen yönü de burasıdır. Romanda olaylar Roma’da geçer. 
Fakat romanda Roma yoktur. Hem tasvir hem de orada yaşayan insanlar 
bakımından. İtalyan geleneklerini göremeyiz mesela romanda. Mehmet 
Kaplan belki de sadece mekân tasviri açısından bu eleştiriyi getirmişti.12 
Ama sosyal boyut açısından da aynı şey geçerlidir. Roma’da insanlar nereye 
gider, nelere dikkat eder, onların Türklerle çatışacak, uyuşmayacak anlayış 
ve görenekleri nelerdir, bunlar Siyah Kehribar’da yok. Ama zaten Tarık Buğ-
ra, bunları anlatmak için yazmamış romanını. Eğer o, Roma’da yaşasaydı ve 
İtalyanlarla içli dışlı olsaydı ve Roma’nın İstanbul’dan, İtalyan’ın Türk’ten 
farkını anlatmak isteseydi, bu iki ayrı insan ve kültür tipinden bir senteze 
ulaşmak isteseydi, romanda bunu işlerdi. Ve kurguyu da o şekilde oluştu-
rurdu. Fakat Tarık Buğra’nın ne Roma’yı ne de İtalyanları anlatmak gibi 
bir derdi vardır. O, faşizmi anlatmak ister. Faşizmi çözümleme derdinde-
dir. Göz önünde bulundurduğuysa 1940’ların Türkiye’sindeki yönetimdir. 
Bunu görür, yaşar, deneyimler, düşünür ve kurgusunu Türkiye’ye özgü fa-
şizm üzerinden yapar. Fakat o dönemde bunu anlatmasının imkânı yoktur. 
Türkiye’deki sosyal ve siyasi ortam buna müsait değildir. Zaten eleştiriyi ka-
bul etse, sindirse, düşünse, yapılan eleştirilere bakarak kendine çekidüzen 
verse totaliter yönetim, totaliter olmayacaktır. Ki romanın saldırıya uğra-
ması Tarık Buğra’nın olayları İstanbul’da değil Roma’da kurgulamasının ne 

12 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa Tarık Buğra, s. 94. 
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kadar doğru bir tercih olduğunu göstermiştir. Dört bir taraftan, o kadar çok 
eleştirilir ki Siyah Kehribar, Tarık Buğra bunun üzerine dört yıl yazmaya 
ara verecektir.13 Kendini “solcu”, “komünist”, “sosyalist” diye isimlendiren 
kişiler bile Siyah Kehribar’ın inceliklerini fark edememişler, faşizm eleştiri-
sini çözümleyememiş, anlayamamışlardır. Oysa en kolay onların anlaması 
beklenirdi. Anlamak istememişlerdir ya da gerçekten anlamamışlardır. Ger-
çekten anlamamış olmaları daha yakın bir ihtimal. Çünkü o yıllarda özellik-
le devletle, “Kemalizm”le, Batıcılıkla aralarına hiçbir mesafe koymamış ya 
da onlardan bütünüyle ayrılmamış bir “solculuk” söz konusudur. Bu ayrım 
bütünüyle olmasa da 1970’lerde görülmeye başlar. 1980’de bu suni ayrım 
yeniden ortadan kaldırılacak. Öncesinde yaşanan kısa süreli anarşik olaylar, 
ayrımın ortadan kaldırılmasının bahanesi olacaktır. Siyah Kehribar’da anar-
şi olayları işlenmez. Belki de Tarık Buğra Siyah Kehribar’ı 70’lerde yazsaydı, 
anarşiyi merkeze alırdı. Ama bunu yapmaz. Bu da onun roman yazarken 
hayattan/bugünden yola çıkışına bir örnektir. Onun sanatı için bugün/şu 
an, geçmiş olaylara dönük yazarken bile yola çıkma noktasıdır, anlatımının 
asıl tetikleyicisidir. Tarihî romanlarını yazarken de bu şekilde hareket etti-
ğini görürüz. Nasıl?

Tarihi Bugün İçin Okumak

Küçük Ağa, Osmancık14 ve Firavun İmanı’nda15 Tarık Buğra’nın yapmaya ça-
lıştığı şey, tarih anlatmak değildir. Tarihi bugüne taşımaktır. Çünkü Tarık 
Buğra için esas olan; bugündür, dün değil. Tarık Buğra, tarihi; bugünü anla-
mak, çözümlemek, daha iyi kavramak için kullanır. Tarihin önemi ve lüzu-
mu bugünün üzerine düşüreceği ışıkta gizlidir. O yüzden Küçük Ağa’da ve 
Küçük Ağa Ankara’da’nın devamı olarak da okunabilecek Firavun İmanı’nda 
Millî Mücadele’ye yönelik yeni bir bakış önerisinde bulunur. Çünkü bilir 
ki mevcut siyasi olaylar, olaylara yaklaşım ve onları değerlendirme usulleri 
Millî Mücadele’ye dair tek bir bakış açısına dayandırıldığı için, sürekli aynı 
çıkmazlara girilmekte, aynı sorunlar tartışılmaktadır. Millî Mücadele’yi 
farklı bakış açılarıyla değerlendirdiğimizde farklı bilgi kanallarına ulaşabi-
liriz, farklı düşüncelere açılabiliriz. Bu durumda, sorunlar daha rahat çözü-
lebilir veya çözüleceğine dair umutlar büyütülebilir. Tarık Buğra bu amaçla 
dünden bugüne bir hat oluşturur. Bu hat için yazar romanını. Bugüne açıl-
mayan tarihle uğraşmak istemez. Roman sanatının da ancak bu şekilde icra 
edilebileceğini düşünür. Diğer türlüsü, tarih anlatmak olacaktır. Oysa tarih, 
tarih kitaplarında fazlasıyla vardır. 

13 Mehmet Tekin, Tarık Buğra-İtaatsiz Bir Taşralının Entelektüel Portresi, Ötüken Neşriyat, 
İstanbul, 2018.

14 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019. 
15 Tarık Buğra, Firavun İmanı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018.
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Sanatın tarihe müdahalesi ya da tarihten istifadesi, bugünle ilgili olmasıy-
la sağlanabilir. Bu noktada, Kemal Tahir’le Tarık Buğra’nın benzer tarihî 
dönemlerle ilgilenmesi manidardır. İkisinin de İstiklal Harbi, harp sonrası 
yaşananlar ve Osmanlı’nın kuruluşuyla ilgilenmeleri yaşadıkları dönemde 
bir çıkış yolu aramalarıyla ilgilidir. İkisi de tarihî roman yazarı olarak aslın-
da düşünür yönlerini göstermişlerdir. Onlar romanla düşünürler. Bugünü 
düşünürler. Bugünün sorunlarına, tarihten çözüm getirmek isterler. Bunu 
da usulünce yaparlar. Bu işin usulü, tarihi yeni bir gözle okumaktır. Yeniden 
tanzim etmek, yakalanan yeni bir bakış açısıyla, sil baştan değerlendirmek-
tir. Yoksa tarihten alınacak, herhangi bir çözüm yöntemini, olduğu şekliyle 
bugüne taşımak değil. Bu noktada Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın roman 
sanatını da çok iyi anladıkları ve çözdükleri, tarihi de çok iyi değerlendir-
dikleri söylenebilir. Mesela Kemal Tahir Ankara Savaşı’na (1402) da ilgi 
duymuştur.16 Roman Notları’nın birinci cildinde bu ilgiyi görüyoruz. Ko-
nuyu epey araştırmış, notlar almış, belli bir roman kurgusu da oluşturmuş-
tur. Fakat bitmemiş, tamamlanmamış bir projedir bu. Roman Notları’nda 
okunan kurgu da romana özgü bir kurgu değildir. İhtimal, Kemal Tahir o 
anlatısını yeniden yazmak istemiştir. Çünkü metin bu hâliyle savaşın bir ta-
rih kitabından özetidir sadece. Kemal Tahir’in bu projesini bitiremeyişinde, 
savaşın bugünle irtibatının tam olarak kurulamayışının büyük etkisi oldu-
ğunu düşünüyorum. Bayezid-Timur Savaşı Osmanlı tarihi içinde önemli 
bir dönüm noktasıyken, Türkiye Cumhuriyeti için, etkisi doğrudan değil 
dolaylı görülecek bir olaydır. 

Bugünün Yaralarına Neşter Vurmak

Esir Şehrin İnsanları17, Esir Şehrin Mahpusu, Yorgun Savaşçı hatta Devlet Ana 
tarih anlatmak, öğretmek kaygısıyla değil bugünü farklı açılardan düşün-
mek kaygısıyla yazılmışlardır. Bu romanlar, anlatılan olayların gerçekleşti-
ği zamanla ilgili değil özellikle 1923 sonrasının Türkiye’siyle ilgilidir. Çok 
konuşulup tartışılmalarının nedeni de budur. Kemal Tahir mutasavvıf şair 
Yunus Emre’nin Devlet Ana’da anlatılan Yunus Emre’yle uzaktan yakından 
bir alakasının olmadığını bilmiyor muydu acaba?18 Biliyordu. Kemal Tahir, 
tarihî olay ve karakterlerden yola çıkarak bir roman kurgulamıştır. Ve bu 
kurgu, Osmanlı’nın kurulduğu, Yunus Emre’nin yaşadığı 13. yüzyılda geç-
miyor. Zihniyet olarak bütünüyle 20. yüzyılın mahsulüdür, diğer ifadeyle 
20. yüzyılda düşünülmüş, dolayısıyla 20. yüzyılda yaşamıştır. 20. yüzyılın 
sorunlarıyla doludur. Yazılma sebebi, 20. yüzyılda yaşananlardır. Bir mesajı 

16 Kemal Tahir, Roman Notları 1/ Topal Kasırga-Darmadağın Olan Devlet, Bağlam Yayın-
ları, 1990.

17 Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İthaki Yayınları, 2005.
18 Kemal Tahir, Devlet Ana, Tekin Yayınevi, 1998.
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varsa, bu 20. yüzyıl ve sonrasınadır. Kurgu içinde bütünlük sağlanmıştır. Bu 
bütünlük içinde bazı parçaların tarihî gerçeklere uymaması normaldir. 20. 
yüzyılın düşünceleriyle oluşturulmuş bir kurgunun, 13. yüzyılda yaşanan-
ları, bütünüyle doğru, eksiksiz, kusursuz aktarması zaten beklenemez; bu, 
roman sanatının gereklerine de uymaz. Mesela Tarık Buğra Firavun İma-
nı’nda Mehmet Akif ’e, Kemal Tahir’in Yunus Emre’ye uyguladığı başkalaşı-
mı uygulamamıştır. Gerçeğe sadık kalmaya çalışmıştır Tarık Buğra. O yüz-
den Firavun İmanı’nın kurgusu Küçük Ağa ve Devlet Ana’nın kurgusu kadar 
sağlam değildir.19 Dolayısıyla bu romanları sadece edebiyatçılar, tarihçiler 
değil siyasetçiler de dikkate almak zorunda kalmışlardır. Küçük Ağa, Fira-
vun İmanı, Yağmur Beklerken de aynı kaygıların sonucunda ortaya çıkmıştır. 
Kemal Tahir’in yukarıda saydığımız romanlarıyla benzer özellikler taşır. 
Büyük romancıların hepsinde görülür bu: Bugünün yaralarına neşter vur-
mak. Roman sanatı, neştere benzetilebilir bu manada. Yaraya neşter vurdu-
ğundaysa, onun hangi tarihi olaylara kadar uzanacağını, dayanacağını kimse 
bilemez. Kemal Tahir ve Tarık Buğra, romanlarıyla Türkiye’de yaşanmakta 
olan siyasi ve içtimaî yaralara neşter vurdukları için, tarihle de uğraşmak 
zorunda kalmışlar; diğer tarihi romanlarla kıyaslanamayacak, aynı katego-
ride değerlendirilemeyecek, birer düşünce kitabı olarak da okunabilecek 
romanlar yazmışlardır.

Siyah Kehribar’da da Tarık Buğra bugünden yola çıkmıştır. Bu düşünce yol-
culuğu, onun Osmanlı’nın kuruluşuna kadar uzanmasıyla sonuçlandı. Kü-
çük Ağa’nın diğer tarihî romanlarından ebat olarak kalın oluşu manidardır. 
Kemal Tahir’in de Millî Mücadele’yi üç cilt hâlinde yazması manidardır. 
Çalışmalarının odak noktasını, Millî Mücadele oluşturur iki romancının 
da. Tarık Buğra’nın da Kemal Tahir’in de ilk önce Millî Mücadele’yi, sonra 
da Osmanlı’nın kuruluşunu yazmalarını bu açıdan düşünebiliriz. Esir Şeh-
rin İnsanları’nın yayın tarihi 1956, Devlet Ana’nınki 1967’dir. Küçük Ağa’nın 
ilk baskısı 1963’te, Osmancık’ın ilk baskısı 1983’te yapılır. İki romancı da 
bugünden yola çıktıkları için, yüksek bir sıçrayışla Millî Mücadele konu-
suna uzanırlar. Ondan sonra aradaki dönemleri incelerler. Önce Sağırdere 
(1955), sonra Esir Şehrin İnsanları (1956) yazılır. Oradan da Devlet Ana’ya 
(1967) geçilir. Tarık Buğra da önce Siyah Kehribar’ı (1955), sonra Küçük 
Ağa’yı (1963), ondan sonra da Osmancık’ı (1983) yazar. İki romancı için 
de Millî Mücadele ve Osmanlı’nın kuruluşu konuları, iki ayrı sıçramadır. 
Bu iki farklı sıçramadan sonra ara dönemleri yazarlar. Başlangıç noktaları 
ise bugünü anlattıkları, konusu birey olan ama kesinlikle tarihî romanların-
dan ayrı düşünülemeyecek Kemal Tahir’de Sağırdere, Tarık Buğra’da Siyah 
Kehribar’dır.

19 Konuyla ilgili bir değerlendirme için, Ömer Yalçınova, “Tarık Buğra Kahramanlarında 
Dönüşüm”, Fayrap, sayı: 117, Şubat 2019. 
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Küçük Ağa’nın Provası Olarak Siyah Kehribar

Siyah Kehribar’ın Küçük Ağa için bir hazırlık olduğu da söylenebilir. Yal-
nızlar’ın kurgusunu hayatından ve yakın çevresinden aldıklarıyla oluşturur 
Tarık Buğra. O, sanırım Türk edebiyatında en az hayal kuran romancıdır. 
Somutta kalmayı tercih eder çünkü. Tarihî romanlarında bile böyledir. So-
yutla aşırı uğraşıp gerçeklikten kopmayı, sanatı zayıflatan bir özellik olarak 
görür. Somuttan kopmamanın en kestirme yoluysa, deneyimlerine yaslan-
maktır. Romanda amaç, o deneyimi anlatmak değildir oysa. O deneyimi, 
anlatacakları için kullanmaktır asıl romancılık. Romancı yaşadıklarından 
duygu ve düşünce edinir. O duygu ve düşünceyi farklı olaylarla giydirmeyi 
başarır. O yüzden kimseyi öldürmemiştir romancı ama bir katilin psiko-
lojisini çok iyi tahlil, tespit ve tasvir edebilir.20 Bir cinayete şahit olup, onu 
romanda katilin duygularını anlatırken kullanabilir mesela. Yalnızlar’ın oto-
biyografik yönünün ağır basması, Tarık Buğra’nın “ilk ele aldığı konu”lar-
dan itibaren somutla bağlantıyı koparmamayı çok önemsemesiyle ilgidir.21 
“Somut imgelem”22 konusunda Tarık Buğra’nın Yalnızlar’da aşırıya kaçtığı 
söylenebilir. O yüzden Yalnızlar’ın otobiyografik yönü, sanatsal yönünden 
daha çok dikkate alınmış, daha çok o yönden değerlendirilmiştir. Yalnız-
lar’ı Siyah Kehribar’ın gerisine düşüren yönü de burasıdır. Siyah Kehribar’da 
bunun nasıl ayarlanacağını bulur Tarık Buğra. Bütünüyle otobiyografik 
olmayan bir roman yazmak istemesinin nedeni, Yalnızlar’da yaşadığı bu 
aksamadır belki de. Mekân olarak Roma’yı seçmesi, karakter olarak da İtal-
yanları seçmesi yine bu sebepten olabilir. Tarık Buğra bu uzaklaşmanın, 
diğer ifadeyle otobiyografiye düşmeden somutla bağlantıyı koparmama-
nın yolunu Siyah Kehribar’da bulur ve dener. Bu, aslında uç bir denemedir. 
Yayımlandığı dönemde kimse anlamamıştır bu teknik denemeyi. Aslında 
bu deneme sayesinde, Küçük Ağa’ya hazırlanır Tarık Buğra. Hangi açıdan? 
Uzağı düşünme; karakterleri, çeşitli mekân ve zamanlarda hareket ettirme 
açısından. Bu zaman ve mekânı hiç görmemiş, yaşamamış olsa da. Ama ön-
cesinde Tarık Buğra’nın yaşadıkları, duydukları, hissettikleri vardır. Bunları, 
farklı kıyafetler diyeceğimiz farklı olay, karakter, hareket ve zamanlar için 
kullanma yeteneği Siyah Kehribar’da geliştirilir. 

20 Siyah Kehribar’ın sonunda Fernando’nun nasıl hareket ettiği ve neler hissettiği, konuyla 
ilgili gösterilebilecek en başarılı parçalardandır (s. 278). En az, Dostoyevski’nin Ras-
kolnikov tahlili kadar başarılıdır. 

21 Yalnızlar, Siyah Kehribar’dan önce yazılır. Fakat o, bir roman olarak kurgulanmamıştır, 
tiyatro eseridir. İlk ismi, Akümülâtörlü Radyo’dur. Fakat kurgulandığı ve yazıldığı tarih 
açısından Siyah Kehribar’dan öncedir. “Gerçi Yalnızlar ele aldığım ilk konu olmuştu,” 
(Siyah Kehribar, s. 11). O yüzden Tarık Buğra’nın teknik bazı keşiflerini anlatmak için 
Yalnızlar’la Siyah Kehribar’ı kıyasladım.

22 T. S. Eliot’ın kullandığı anlamda “somut imgelem” için bkz.: Edebiyat Üzerine Düşünce-
ler, çev. Sevim Kantarcıoğlu, 1. Basım, 2007. 
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Siyah Kehribar’la Küçük Ağa üç aşağı beş yukarı aynı teknikle yazılır. Üçün-
cü tekil anlatıma eşlik eden birinci tekil anlatım kullanılır her ikisinde de. 
Siyah Kehribar’ın üçte ikisinde isimsiz kahramanı dinleriz. Burada birinci 
tekil şahıs anlatım kullanılır. Sonra kimin konuştuğunu anlamayız. Roman-
cı da olabilir bu, romanın üçte ikisinde dinlediğimiz isimsiz kahraman da. 
Ama isimsiz kahraman Türkiye’ye dönmüştü. Öyleyse romancıyı dinleriz. 
“Tanrısal bakış”a şahit oluruz romanın bu noktasından sonra. Zaten bütün 
bombaları Tarık Buğra Siyah Kehribar’ın bu bölümlerinde, “İkinci Kısım”da 
patlatır. Bir nevi kendinden dışarı yani yeteneğini göstereceği alana çıkar 
anlatıcı. Ciyo, Fernando, Sofiya ve Melisa’nın dünyasına… Melina, Um-
barto, Gizo, İvet’in dünyasına… Faşizmin, sanatçılar üzerindeki etkisine… 
Totaliter rejimlerin insanların hayatları üzerinde ne gibi olumsuz etkilerde 
bulunduğuna… Aşk, sevgi, ihanet, intikam, hınç, dostluk duygularının ya-
şanmasına da diyebiliriz. Bunu Yalnızlar’da yaparken tutuktur Tarık Buğra. 
Yalnızlar bu yüzden Tarık Buğra’nın diğerlerine göre daha ağır ilerleyen bir 
romanıdır. Uzun diyalog ve tahliller, Tarık Buğra’nın hareket ve olaylarla an-
latamadığını tasvir, tahlil ve fikir teatisi denilebilecek diyaloglarla anlatma 
çabasıdır. Siyah Kehribar’da bu teknik handikabı da atlatır Tarık Buğra. Kısa 
diyalog, yerinde ve hızlı tahliller, “ispatlamaz, gösterir; telkin etmez, düşün-
dürür; hüküm vermez, hüküm vermeye yol açar; iddia etmez, okuyucunun 
ret ve kabul, hâl ve ruh tercihini serbest bırakan”23 sanat yöntemindeki kıv-
raklığı Siyah Kehribar’da edinir ve geliştirir.

Tarık Buğra, teknik alanda bazı yanılgılarından da Siyah Kehribar’la birlikte 
uzaklaşır. Bunlardan biri, olacak olayları sık sık ima ederek, hatta açık se-
çik söyleyerek, okuyucuyu meraklandırmaktır. “Sonu kanlı bir keşmekeş 
içinde boğulup gidecek olan Ostia’ya seyahatimizin güzel günleri başlamış 
bulunuyordu.”24 Aslında amacına ulaşır Tarık Buğra. Siyah Kehribar, Tarık 
Buğra’nın en akıcı romanıdır. Başlandığında, bitirilmeden bırakılamayan 
romanlardandır. Bu akıcılığı, popüler merak uyandırma tekniklerinin ko-
laycılığına kaçmadan sağlamayı da Siyah Kehribar’da keşfedip, Küçük Ağa’da 
uygulamış olmalı Tarık Buğra. Mesela Küçük Ağa’da, İstanbullu Hoca’nın 
ileride Küçük Ağa olacağına dair en ufak bir ima bile yoktur romanın baş-
larında da, ortalarında da. Oysa Siyah Kehribar’da Melina’nın uğrayacağı 
bahtsızlıklar, 85. sayfada söylenir. Barbaryo’nun öleceği, 40 sayfa öncesinde 
söylenir. Merak uyandırmaz mı, uyandırır. Fakat romanın sanatsal değerini 
düşüren bir merak uyandırma, romana akıcılık sağlama yöntemidir bu.

Tarık Buğra’nın, faşizmi Ciyo’yla anlatması da isabetlidir. Romanda ismi 
geçen Duçe (Benito Mussolini) üzerinden anlatmaya çalışsaydı, ayakları 

23 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa Tarık Buğra, s. 99. 
24 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 85.
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havada bir anlatıyla karşılaşırdı. Fakat romanın bireyden, iyi-kötü, doğ-
ru-yanlış, güzel-çirkin diğer ifadeyle bütün yönleriyle anlatılan bireylerden 
oluştuğunu fark eden Tarık Buğra, kötülüğü de hemen somutlaştırır, birey 
üzerinden anlatır. Aslında Duçe’yi rahatlıkla bir romanda işleyebilecek 
yeteneğe ve kıvraklığa sahiptir. Ama onu doğrudan romana sokarak ona 
karşı oluşturmaya daha doğrusu onun temsil ettiği dünyaya, fikirlere karşı 
oluşturmaya çalıştığı eleştiriyi ve muhalefeti yapamazdı. Duçe’yi karakter 
olarak romana sokacak kadar yakından tanımadığı için, bunu yapmamakla 
Siyah Kehribar’ın sanatsal yönünü tehlikeye atmamıştır Tarık Buğra. Ciyo 
hem devlet düzeyinde faşist yönetimi hem de birey düzeyinde faşist yöne-
timin insanları neler yapmaya sürüklediğini göstermesi bakımından başa-
rılı bir tiptir. Ama romanda ona çok yer verilmez. O, dönüm noktalarında 
ortaya çıkar ve geri çekilir. Onun kötülüklerinden çok diğerlerinin aşkları, 
iyilikleri, cömertlikleri ve dostlukları ilgilendirir Tarık Buğra’yı. 

Aynen Küçük Ağa’nın devamı diye düşünülebilecek Firavun İmanı’nda iki-
li oynayan, kendi menfaatini millet menfaatinin üstünde tutan Ali Yusuf ’a 
karşı bütünüyle milletin menfaati için çalışan Hüseyin Avni Ulaş ve Meh-
met Akif ’in daha çok anlatılması gibi. Ciyo, Ali Yusuf karakteri için, bir ön 
hazırlık olarak değerlendirilebilir. Siyah Kehribar’da nasıl Ciyo karakteriyle 
kötülük ve faşizm somutlaştırılır, roman boyunca bunların etkileri hisset-
tirilir, diğer ifadeyle böyle bir kurgu oluşturulur; aynı şekilde Firavun İma-
nı’nda da vatan hainliği, ikili oynama, rantçılık, menfaatperestlik Ali Yusuf 
karakteriyle somutlaştırılır, roman boyunca hissettirilecek şekilde anlatılır, 
kurgu bu yönde oluşturulur. Siyah Kehribar kötülüğün anlatımı bakımın-
dan Küçük Ağa’dan çok Firavun İmanı’na yakındır. Tarık Buğra Firavun İma-
nı’nda kullanacağı yöntemi de Siyah Kehribar’da geliştirmiştir.

Zorlama Bir Yorum Denemesi

Siyah Kehribar, bir bardır. Dolayısıyla romanda içki kullanmayan kimse 
yoktur. Ve sürekli içerler, her boş kaldıklarında içkiye sarılır karakterler. Bu, 
onların dağınık yaşamlarının bir göstergesidir. Diğer ifadeyle buluştukları 
tek ortak noktadır. Hayatlarını toparladıkları tek nokta da denilebilir buna. 
Neredeyse her etkinliklerine içkinin dâhil edilmesi, romancının olay, duygu 
ve düşünceleri toparlama çabasıdır. Bir nevi şiirde bütünlüğü sağlamak, da-
ğılan dikkati toplamak için tekrar edilen mısraya benzetilebilir bu her say-
fada usanmadan, garipsenmeden tekrar edip duran eylem. Fakat ne çaba? 
Sarhoşluk, dağınıklığı toparlayacağına her şeyin daha da dağılmasına sebep 
olur. Tarık Buğra’nın zaten bununla dikkat çekmeye çalıştığı şey; dağılmayı 
toparlama çabasının da yeni bir dağılmaya neden olmasıdır. Neden değilse 
de yeni dağılmaları kolaylaştıracak şartları oluşturmasıdır. Fernando cina-
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yetten önce içer, sarhoş olur. Leonardo, planladığı cinayeti işlemek için, 
-çok emindir bundan, hayatta yapmak istediği tek şeydir- içki tekliflerini 
geri çevirir. Ama başarısız olur. Komiser, Fernando’ya eve gitmeden önce 
Siyah Kehribar’da oturup içmeyi teklif eder. Alkol, romanın her noktasına 
bu şekilde yayılmıştır. Bir kutlama aracıdır o. Ayrıca bir kaçış yöntemidir de. 
Fakat alkolün romanın her noktasına bu şekilde dağılması, onsuz neredey-
se tek bölümün hatta sayfanın bile olmamasını, roman karakterlerini saran 
faşizmin yayılması, hayatın bütün noktalarına sirayet etmesi, insanların her 
duygusunda etkisini göstermesiyle ilişkilendirebilir miyiz, bilmiyorum. 

Bildiğim, Tarık Buğra’nın kötülüğü anlattığı bir romanda alkole bu kadar 
yer vermesinin dolaylı anlamlarının olduğudur. Alkol, çünkü direnci düşü-
rür. Siyah Kehribar’da faşizme karşı aşk ve dostluğun düştükleri dirençsizlik 
alkolsüz geçmeyen, dağınık günlerin sonucudur, yargısına ulaşılabilir. Dı-
şarıdan yorum dayatmaya çalışmıyorum aslında Siyah Kehribar’a. Aksine 
romanda geçen, her okuyucunun “yeter artık” diyeceği kadar çok olan, 
bir etkinliği/hareketi/eylemi anlamlandırmaya çalışıyorum. Faşizmin fe-
dakârlık ve entelektüeli temsil eden karakterler üzerindeki direnç kırıcılığı, 
sarhoşluğun insan üzerindeki direnç kırıcılığıyla gösteriliyor olabilir. Daha 
doğrusu, okuyucu böyle yorumlayabilir, roman boyunca su gibi akan alko-
lü. Ama Tarık Buğra’nın alkolü kötü veya kötünün temsili olarak gösterecek 
herhangi bir cümle veya imasının olmadığını da söyleyelim. Hatta romanda 
meydana gelen her güzel şey, karakterler içerken veya sarhoşken gerçekleş-
miştir. Fakat romanda bu kadar sık yapılan alkol tekrarlarının, karakterlerin 
her fırsatta alkole sarılmasının, teknik açıdan romancının mevzuyu topla-
masına yardımcı olduğu kesindir. Bu, Küçük Ağa’da memleketin kurtarıl-
ması konusuna dönüşür. Roman başından sonuna kadar memleketin felahı, 
bağımsızlığı ve kurtuluşunun nasıl olacağına dair yapılan tekrarlarla dolar 
taşar. Bu tekrarlar, romanın harcı gibidir âdeta. Tabii bu özelliğiyle Küçük 
Ağa, Siyah Kehribar’a fark atar. Çünkü her ne kadar çocuğundan yetişkini-
ne, ağasından işçisine, memurundan kadınlarına kadar herkesin bu konuyla 
uğraşması, sürekli konuşması ve tekrar etmesine rağmen, roman boyunca 
bu tekrarlar hiç sırıtmaz, dikkat dağıtmaz, yama gibi durmaz. Görünmez 
bağlarla bağlar âdeta konu, diyalog ve olayların tamamını. 

Hüzün mü Melankoli mi?

Melina ve isimsiz anlatıcımızın aşkı, faşizmin duyguları ve yaşama isteğini 
öldürmesi neticesinde son bulur. Sofiya ve Fernando’nun aşkı, tek taraflı 
yaşandığı için biter. Sonrasında Sofiya’nın, faşizmin sembolü olarak ortaya 
konulan, katil Ciyo’yla ilişki kurması da anlamlıdır. Siyah Kehribar’ın, âşık-
ların ve dostların buluştuğu bir mekân olmaktan Ciyo’nun yasadışı işlerini 
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yürüttüğü bir mekâna dönüşmesi de anlamlıdır. Aynı bağlamda Fernan-
do’nun Niva’ya âşık oluşu ve aşkından kuvvet bularak Ciyo’yu öldürüşü ise, 
Tarık Buğra’nın aşka yüklediği anlamla ilgilidir. Aşk faşizm karşısında Meli-
na-isimsiz kahraman ve Gizo-İvet misallerinde yenilir. Aşk Fernando-Niva 
misalinde ise faşizmi yener. İki kişi arasında meydana gelen aşk, dostlukları 
da besleyen bir unsurdur. Ana karakterlerin tamamı da Siyah Kehribar’da 
buluşan dostlardır. Bunlara ressam Umbarto’yu da eklemek gerekir. 

Tarık Buğra’nın Tıp Fakültesi’nden sınıf arkadaşı olduğunu söyleyen Dr. 
M. T.’nin Siyah Kehribar için yazdığı “Tarık Buğra” yazısında yaptığı tespit 
doğrudur: 

Tarık Buğra’nın burada iddiasız görünüşüne rağmen büyük bir tezi, 
‘Yirminci asrın hüznü’ dediğimiz hastalığı ele aldığını sanıyorum. 
Günümüzün trajedisi romandaki maceralara bir fon müziği gibi baştan 
sona kadar refakat ediyor.25 

Dr. M. T.’nin belirttiği “hüzün”, Ciyo dışındaki bütün karakterlerde görülür. 
Bu hüzün 1940 ve sonrası Batı romanlarında da baskın unsurdur. Thomas 
Bernhard, Ingeborg Bachmann, Elias Canetti, William Faulkner, John Ste-
inbeck veya J. D. Salinger’ın romanlarında bu hüzne rastlamak mümkün. 
Bu dünyanın her köşesinde duyulan, ağır, etkisinden kolayca kurtulmanın 
zor olduğu durum için “hüzün” kelimesi aslında zayıf ve narin kaçıyor. Me-
lankoli, travma hatta şizofreni demek lazımdı. Tarık Buğra da hüzün demiş, 
fakat onu aşan bir durumun olduğuna da dikkat çekmek istemiş gibi: 

Hüzün bu devrin kaldırabileceği yük değil, hüzne tükürün.26 

Hüzün gibi sebatı, sabrı, tevekkülü barındıran bir kelimeyi, çağın kaldıra-
mayacağını, bozulmuşluğundan dolayı içinde bulunulan ve hüzün sanılan 
duygunun üzerine tükürülmesi, onun da pislenmesi gerektiğini söylüyor 
aslında profesör Gizo. Devamında “Karabaht artık faziletlerle, faziletleri 
kemire kemire besleniyor.” diyecektir.27 İkinci dünya savaşı esnasında sade-
ce şehirler yağmalanıp yıkılmadı, Thomas Bernhard’ın tabiriyle aynı “yok 
ediş” inanç, ideal, güven, felsefe ve ümit dünyasında da gerçekleşti: “Allah’ın 
kullarını mes’ut edebilecek vakti, asla, yoktu.”28 “Doğru, Gizo haklıydı: Av-
rupa yeni bir peygamber arıyordu.”29 Tarık Buğra’nın roman boyunca “fon 
müziği gibi” bu melankoliyi, travmayı, şizofreniyi işlemesi; ayrıca faşizme 
karşı aşk ve dostluk konusunu anlatmak için şarkıcı (Sofiya), ressam (Um-

25 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 9.
26 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 69.
27 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 69.
28 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 106.
29 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 152.
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barto), akademisyen-yazar (Gizo) ve hayalperest (Fernando) gibi sanatçı 
karakterleri seçmesi, ilk romanında bile gösterdiği yeteneğiyle ayrıca siyasi 
ve sosyal olayların etkilerinin, ilk önce ve yoğun olarak sanatçılarda görül-
mesiyle ilgilidir.

Sonuç

Siyah Kehribar ayrıca Tarık Buğra’nın yüzünü Küçük Ağa’ya döndüğü roma-
nıdır. Aynı Siyah Kehribar’ın “Birinci Kısım”ında dinlediğimiz isimsiz anla-
tımcının Türkiye’ye dönüşü gibi. Romanın tek Türk’ü odur zaten. Diğerle-
rini onun gözünden görür, dilinden dinleriz. Sonraki anlatılanlar aynı sesin, 
tanrısal bakış açısıyla hatta özet şeklinde aktarılmasıdır. Yazarla kahramanı 
birebir özdeşleştiremeyiz, “o budur” diyemeyiz belki ama sembol kullanı-
mı açısından Tarık Buğra da Türkiye’ye döner. Kahramanın da, Tarık Buğ-
ra’nın da Türkiye’ye dönmesi mukadderdi; çünkü isimsiz kahraman Meli-
ha’ya Türkiye’den söz etmek isteyince “Ona her biri bir başka iklimin malı 
olan dağlardan, her biri bir başka devre ait olan yaşayışlardan, Garzen’den, 
Hatırlı’dan, Adana’dan, Sivas’tan ve İstanbul’dan bahsettim; arkadaşlarımı, 
çocukluğumu, Ku’an’ın ışığıyla teşekkül eden büyüklerimi anlattım, Yunus 
Emre’yi, Mevlâna’yı ve Köroğlu’nu ve Nasreddin Hoca’yı anlattım.”30 der. 
Diğer ifadeyle isimsiz kahramanımız Türkiye’nin temel değerleriyle dolup 
taşmaktadır. İçinde bulunduğu “ümitsizliğin” çözümünü de yine bu de-
ğerlerde gördüğü için, Roma’da ısrar etmeyip, ülkesine dönmeyi tercih et-
miştir. Bu değerlerden uzak karakterlerin yoğun melankolisini ise romanın 
“İkinci Kısım”ında okuruz. Tarık Buğra’nın dönüşüyse bugünün sorunları-
nı İtalyan kahramanlarla anlatmayı bırakıp, Türk tarihindeki isimlerle anlat-
maya başlaması şeklindedir. Siyah Kehribar’dan Küçük Ağa’ya sıkı sıçrayış-
tan kastımız bu şekilde sadece roman tekniği açısından değil sembol seçimi 
açısından da gerçekleşmiştir.

30 Tarık Buğra, Siyah Kehribar, s. 80.



TARIK BUĞRA’NIN GENÇLİĞİM 
EYVAH’INDA ERKEKLİĞİN KAYBI

ÇİMEN GÜNAY-ERKOL

“Senin hiç” diyordu ergenliğe hazırlanan bir oğlan sesi, “hiç 
kendinden çıkıp da bir başkası olmak istediğin oldu mu?”

Gençliğim Eyvah, s.271

1970’lerin siyasal iklimine öğrenci hareketleri önemli bir damga vurmuş-
tur. 1968’in anti-Amerikancı ruhu, bu hareketlerin içinden sadece güçlü bir 
toplumsal muhalefet değil, silahlı mücadeleyi benimseyen çeşitli gruplar 
da çıkartır. Gerek Filistin gibi yakın coğrafyalardaki direnişlerden gerekse 
Vietnam gibi uzak coğrafyalardaki mücadelelerden ilham alarak hareket 
eden gençler, “şehir gerillaları” olarak boy gösterir ve kendilerini bir “iç sa-
vaş” ortamında bulurlar. Antikomünist ve devrimci gençleri karşı karşıya 
getiren bu “iç savaş” ortamı, Türkiye’nin 1970’li yıllarını konu edinen pek 
çok romanın toplumsal çerçevesini oluşturur.1 Edebiyatçılar, toplumun 
gündelik hayatına sinen şiddeti sorgulamaya, kimi zaman belirgin “devrim-
ci” veya “milliyetçi” saiklerle, kimi zamansa çatışan tarafların her ikisine de 
mesafeli durarak yaşananları hem kayda geçirmeye hem de anlaşılır kılmaya 
çalışırlar. 

12 Mart romanları başlığı altında toplanan romanlar bütünü, 1970’lerin bu 
çatışmalı ortamındaki gerilimleri daha derinlikli bir şekilde sorgular.2 Zira 
dönemin atmosferini belirleyen tek unsur, siyaset konusundaki toplumsal 
kutuplaşma değildir; askerî darbe ortamının güvenlikçi devlet politikaları 
ve tüm toplumsal muhalefet üzerinde kurulmasına çalışılan baskı ve kont-
rol de günlük yaşayışa etki etmektedir. 12 Mart romanlarından biri olan 
Gençliğim Eyvah (1979), 1970’lerdeki çatışmaların merkezinde olan veya 

1 Hakkı Başgüney, Yazarlar Çağı: 1960-1980 Arasında Edebi Üretim ve Politika, Yazılama, 
İstanbul, 2015.

2 Çimen Günay-Erkol, Yaralı Erkeklikler, Ayizi Kitap, Ankara, 2019. 
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bunlardan etkilenen erkeklerin deneyimlerine tanıklık eden diğer bazı ro-
manlar gibi (Büyük Gözaltı, Yaralısın, Sancı, Zor) bu çatışma ve baskı orta-
mının canlı bir panoramasını sunar. Tarık Buğra’nın Gençliğim Eyvah’ı, diğer 
romanlardan farklı bir perspektifle, 12 Mart atmosferini daha geniş bir Tür-
kiye tarihi içine yerleştirmeye gayret eder. Bu roman, çeşitli manipülasyon-
larla iç siyaseti düzenlenmeye çalışılan, toplumu kamplaştırılan ve birbirine 
düşman edilen Türkiye imgesinin, 1970’lerin öncesine de uzanan bir tarihi 
olduğunu vurgulamasıyla diğer 12 Mart romanlarından ayrılmaktadır.

Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah’ta, şehir gerillalarına kapılan genç bir adamın, 
Delikanlı’nın dramatik hikâyesini anlatır.3 Romanda, şehir gerillalarını yö-
neten “üst akıl” olan İhtiyar karakteriyle genç adam arasında bir nevi ba-
ba-oğul ilişkisi oluşur. Bu gerilimli ilişkide gencin “baba”sına karşı verdiği 
iktidar mücadelesini inceleyen Buğra, böylelikle 12 Mart’ı ödipal bir at-
mosfer hâline getirir. 1970’lerin çatışmalı siyasi ortamına uzanan ve okuru 
“devrimci şiddet”in kabul görmesine ilişkin tartışmaları farklı bir gözle in-
celemeye davet eden Buğra’nın niyeti, ideolojik manipülasyonla iyinin kö-
tüye nasıl karışabildiğini ve sıradan insanlardan nasıl gözü kara “asker”ler 
yaratılabileceğini göstermektir. Genç adamın kendisini keşfetmeye yönelen 
yolcuğu ve bireysel arzularıyla topluma karşı görevi arasındaki ikilemi, ro-
manın ana hikâyesini oluşturur. 

Romanın başlarında “Delikanlı” adıyla anılan ana karakterin tanıklıkları, 
anarşiyi amaçlayan gizli bir grubun hikâyesini ortaya çıkarır; bu grup önde 
gelen bir profesör olan ve “İhtiyar” adıyla anılan bir adam tarafından yö-
netilmektedir. İhtiyar, 1970’lerin dehşetinin arkasındaki adamdır. Siyasi 
ve etnik başkaldırıları başlatan, yüzlerce kişiyi tepeden yöneten, yırtıcı ve 
merhametsiz biridir. Roman yayımlandıktan sonra, İhtiyar’ın gerçekte kim 
olduğuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar yapılmıştır. Söyleşilerinde, roman-
daki antikomünist ton nedeniyle bu karakteri yazarın kendisine benzeten 
Fethi Naci’ye tepki gösteren Buğra, yazar ile karakter arasındaki mesafeyi 
hatırlatmak ve İhtiyar’ın Türkiye’nin gidişatına yön veren pek çok figürün 
bir bileşkesi olduğunu ifade etmek zorunda kalmıştır.4 Bir diğer söyleşisin-
de de “Gençliğim Eyvah Türkiye’min romanıdır… Politikaya bulaştığımız 
ölçülerle hepimiz varız onda. Aynaya niçin kızıyorlar?” der Buğra.5 

3 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002. Buğra, bu romanla 
1979 yılında Türkiye Millî Kültür Vakfı Armağanı’nı aldı.

4 “Tarık Buğra ile Mülakat”, Edebiyatın Yolları Taştan: Tarık Buğra ile Söyleşiler, haz. Meh-
met Tekin, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 202-213.

5 Aktaran: İsmet Emre. “Üç Dönemi Kapsayan Bir Siyasi Figür Olarak İhtiyar” Tarık 
Buğra, Ed. Mehmet Tekin, E. Burcu Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, An-
kara, 2011, s. 197-205.
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Her ne kadar yazarı topluma ayna tutma iddiasında da olsa, Gençliğim Ey-
vah, sonradan gerçek adının Raşit olduğunu öğreneceğimiz Delikanlı’nın 
öznel perspektifini yansız bir açıklıkla sunmaz. Anlatıcı, karakterlerin ko-
nuşmasına izin verip aradan çekilen biri değildir. Dolayısıyla, yazarın rö-
portajında dile getirdiği “ayna” metaforuna biraz dikkatli yaklaşmalıyız. 
Anlatıcı daha ziyade tanrısal anlatıcı gibidir; sürekli müdahaleci bir tavır 
takınarak olayları yorumlar ve aralarda İhtiyar’ın toplumu çatışmaya sürük-
lemek için yapılması gereken şeylere ilişkin düşünceleri hakkında da öfkeli 
konuşmalar yapar. Karakterler, İhtiyar’ın zihninden geçen şeylerle ilişki-
lendiğinde, genellikle birbirlerini ya da anlatıcının düşüncelerini onaylar-
lar.6 Diğer bir deyişle, romanda çatışan sesler olmasına karşın, yaşananları 
değerlendiren ve kayda geçiren, bu sesleri bastıran, yargılayan ve ancak bu 
şekilde birleştiren anlatıcı sestir.

Delikanlı ve İhtiyar Arasındaki Güç Savaşı

Romanın anlatıcısı, İhtiyar’ın kişisel tarihini, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 
çöküşü, İzmir Suikasti ve 1933 üniversite reformu gibi Türkiye tarihindeki 
bazı tartışmalı anlarla bir araya getirir. İhtiyar’ın geçmişinin uzun bir tasviri, 
ülke tarihindeki tartışmalı olaylarla paralellik kurarak İhtiyar’ın gizli komi-
tesinin 1970’lerden çok önce kurulduğunu ima eder. Böylece 12 Mart’ın at-
mosferinin darbenin ertesinde bir gecede oluşmadığı, siyasetin sistematik ve 
uzun soluklu bir planlama olduğu ima edilir. Bu girişin ardından, 1970’lerin 
İstanbul’unun güncel ortamı belirir. 1970’lere gelindiğinde İhtiyar; gizlice, 
yüzlerce insan çalıştıran, gazetelerde ateşli yazılar yayınlayarak, halk toplan-
tılarında konuşmalar yaparak ve üniversitede dersler vererek siyasi atmosferi 
yönlendiren itibarlı bir adamdır.7 İlk bakışta, İhtiyar, hiçbir siyasi ideolojinin 
temsilcisi gibi görünmez. Ancak romanın akışı içinde İhtiyar’ın konuşmaları 
gitgide, Marksizmi ve devrimci solu açıkça eleştiren bir rol üstlenir. Roman 
boyunca anlatıcı da tarafsızlık konumunu aşarak İhtiyar’ın siyasi görüşlerine 
ve onun sınıf söylemlerinden duyduğu memnuniyetsizliğe katılır. 

6 Ali Serdar da bu romanın tek sesli anlatısına vurgu yapar. Bkz.: Ali Serdar, “Muhafa-
zakâr Bir Romancı Olarak Tarık Buğra’yı Okumak,” Pasaj, sayı: 3, 2006, s. 66.

7 İhtiyar “Sersemlikleri Koruma ve Geliştirme Vakfı”nı kurarak “Devlet’i devlet yapan 
kurum ve kuruluşlar”ı çökertmeye girişmiştir (42). Darülfünun’a el atmış (42), İz-
mir Suikasti’ni düzenlemiştir (45-8), idam sehpalarının gölgesinin bütün Türkiye’ye 
çöktüğü zamanlarda gazetelerde kışkırtıcı yazılar yazmıştır (50). Yaptığı çalışmalar 
sonucunda “Parti Devlet’in üstüne çık[ınca]” (51) İhtiyar için asıl amaç partiyi yık-
mak olur. “Hep bilinmez kalarak, üniversite, basın, iş ve devlet hayatının köşebaşlarını 
ele geçir[en]” (63) İhtiyar 1945’te “bir yandan Rusya’yı komünizmin-ve sosyalizmin-, 
komünizmi -ve sosyalizmi- de Rusya’nın göbek adı saydırtacak bir propaganda kam-
panyası” başlatır, öte yandan “kundağından yeni çıkan demokrasiyi yozlaştırmaya ko-
yulur” (66). Tarık Buğra, a.g.e.
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Delikanlı, üniversitede İhtiyar’ın bazı derslerine katılır. Bir kumpasla İhti-
yar’ın etrafındaki kızlardan biri, Güliz, Raşit’le tanışır ve ona kendisini mane-
vi babasıyla yaşayan yalnız bir kadın olarak tanıtır. Bu sırada İhtiyar ile Raşit 
arasındaki entelektüel bağ gelişir ve Raşit bu yaşlı adamın arkadaşlığından 
hoşlandığını fark eder. İhtiyar da gitgide Raşit’e kapılır. Vefatından sonra gizli 
örgütünü yönetecek olan veliaht prensini nihayet bulduğuna ikna olmuştur. 
Raşit tedirgin bir şekilde kendi kendisini inceler; karşısına çıkarılan normlara 
uyup uymadığını anlamaya, erkekliğini ölçmeye çalışmaktadır ki yönetmeye 
uygun biri mi, yoksa toplumun tipik normlarının dışında kalan ve “makbul 
vatandaş”ın modern erkeklik ve milliyetçilik normlarıyla ilişkisini gösteren 
öncü araştırmacılardan George Mosse’nin “karşıt-tip” adını verdiği, normlara 
uymayan tiplerden biri mi olduğuna kendi içinde bir karar verebilsin.8 Bu geri-
lim, romanda yürütülen üç tartışmayı tek bir eksende birleştirir: Milliyetçilik, 
devrimcilik, bağımsızlık tartışmaları tek bir tartışmanın içine, erkeklik tartış-
masının içine yerleşir.

Romandaki erkeklik sorunsalı iki ayrı düzlemde görünür kılınır. İlk düzlem 
“baba” ile kurulan ilişki, ikinci düzlem ise “kadınlar” ile kurulan ilişkidir. İh-
tiyar, Delikanlı’yı kendisini deşifre etmeden politikaya karışmaya ikna etmek 
ister. Ancak Delikanlı, konuşmayı bırakıp eyleme geçmenin vakti olduğunu 
düşünmektedir. Diğer düzlemde ise Delikanlı’nın Güliz ile yaşamına giren 
yeniliklere direnç göstermesi, bu sürecin ve Güliz ile olan ilişkisinin kontro-
lünü elinde tutmak istemesi konu edilir. Raşit’in iç çelişkileri, romanın ana 
eksenine “erkeklik” meselesi hakkında kuvvetli bir şüphe yerleştirmektedir. 
Raşit, bir yandan Güliz’e karşı hissettiği çekim nedeniyle bocalar, öte yandan 
“eyleme geçme” potansiyelini çevresindeki diğer erkeklerle kıyaslayarak ken-
di yerini tayin etmeye uğraşır. Böylece erkekler arası hiyerarşileri sorgulayan 
ama bu hiyerarşilere tabii olmaktan kopamayan bir karakter portresi çizer. 
Romanın “yoldan çıkma” tartışması, bu şekilde, toplumsal erkeklik normları-
nın kadınlara mesafe almakla oluşturulmasına ve bu nedenle iktidarı yitirme 
endişesinin hemen her zaman kadınlara ve normun dışındaki erkeklere konan 
mesafeyi koruma endişesi anlamına geldiğine vurgu yapar. Buğra, 1970’lerin 
genç erkeklerinin kendilerini içinde bulduğu “kahramanlık” kültüne yakından 
bakacak olursak, kahramanlıktan önce pek çok korkunun görünür olacağını, 
istemeden de olsa göstermiş olur.

Gençliğim Eyvah’ın temel itici gücü, İhtiyar’la olan ilişkisinin Raşit üzerindeki 
etkisi ve onun gözünde “karşı-tip” olmakla ilgili endişe ve korkularıdır. Klaus 
Theweleit’ın “erkek” ile “erkek-olmayan” (karşı-tip) arasındaki farkın ve “er-

8 George Mosse, Image of Man: The Creation of Modern Masculinity , Oxford University 
Press, New York, 1998, 56.
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kek-olmayan”ın erkekliklerin inşasında oynadığı rolün altını çizdiği, Freikorps9 
hakkındaki eril kimlik çalışması, Raşit’in korkularını anlamak için oldukça 
elverişlidir.10 Raşit, onu şehir gerillası yapacak “asker erkek” kimliği içine yer-
leşme çabalarına eşlik eden muazzam bir kadınsılaşma kaygısının ve kendisi-
ni İhtiyar’a beğendirme arzusunun pençelerinde, kendi hâlinde bir gençten, 
şiddeti kabul eden ve yücelten bir “şehir gerillası”na dönüşür. Buğra, Raşit’in 
bir “savaşçı”ya dönüşmesini incelerken Raşit’in kendisi ve kadınlar hakkında-
ki ifadelerini kullanarak normatif erkekliğin ölçütleri üzerine yorumlar yapar. 
Burada bir “erkeklik normları” eleştirisi yürütmekten ziyade Buğra’nın amacı, 
aktif silahlı mücadeleye ikna olan gençlerin hayatlarını, aslında onları piyon 
gibi satranç tahtasına süren ve eline bir kez bile silah almadan ülke siyasetine 
yön veren ve kendilerini görünmez kılmayı başarmış bazı kişilerin belirlediği-
ni göstermektir. Yine de bu senaryo, tüm ideolojik tartışmaları kendi potasın-
da eriten bir “normatif erkeklik” tartışmasını karşımıza çıkarır.

Raşit’in eyleme geçememekten ve kadınsılıktan duyduğu korku ve kaygılar, 
bu romanı incelerken Theweleit’ın erkek psişesinin yarılmasına ilişkin ku-
ramını kullanmaya davet eder; zira Theweleit, “kadınsılık, sağlıklı olmamak 
ve suçluluk” özelliklerinin, faşizmin kendine yarattığı düşmanlarına atfettiği 
özellikler olduğunu söyler ve erkeklerin kendilerindeki kadınsılığı yok etme-
ye çalışırken dengesizleştiklerini iddia eder.11 Raşit’in keskin dönüşümüne ek 
olarak roman, Sıdıka/Güliz’in İhtiyar’la tanışmasından sonra yaşadığı köklü 
değişimi de ele alır. İhtiyar, Güliz’i, dokuz yaşındayken yolculardan para dilen-
mek için her gün bindiği vapurda keşfeder. Dilenci kızı evlat edinir, adını Güliz 
koyar ve onu daha çekici hâle getirmek için özel bir okula gönderir. İhtiyar’la 
Güliz arasındaki tekinsiz yakınlık, gardiyanla kurbanı arasındaki yakınlıktır ve 
İhtiyar’ın sadist kişiliğine ilişkin ipuçları verir. İhtiyar, Güliz’in bağımsız kim-
liğini siler. Adamlarının bazılarına onunla arkadaş olmalarını, bazılarına ise 
onunla dalga geçmelerini ve ona tepeden bakmalarını emreder. Kızın dünya-
daki yerini bulmak için gösterdiği sonsuz çabayla eğlenir. İhtiyar’ın zihnindeki 
oyunun nesnesi olan Güliz, hayatını kontrol altına alabilmek için soğuk bir 
mantığa tutunmaya çalışan, şüphelerle kuşatılmış bir kadına dönüşür. 

9 Freikorps, 1. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulan ve Alman devrimci işçi sınıfına 
karşı savaşan ve büyük ölçüde onlara baskın gelen gönüllü ordudur.

10 Klaus Theweleit, Freikorps üyelerinin günlük, mektup ve romanlarının incelenmesine 
dayalı bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma, henüz Türkçeye çevrilmemiş iki ciltlik Eril 
Fanteziler (Männerphantasien 1977) adlı kitabı oluşturur. Theweleit, bu metinlerde 
dikkatini çeken saplantılı şiddet dilini ve ölümün yüceltilmesini incelemektedir. Bu 
çalışma, Almanca aslından on yıl sonra İngilizceye çevrildiğinde de (Male Fantasies, 
1987) özellikle faşizm incelemelerine eğilen akademik çevrelerde kuvvetli bir yankı 
yapmıştır. Klaus Theweleit, Male Fantasies, Volume: 2, University of Minne sota Press, 
Minneapolis, 1987.

11 Klaus Theweleit, a.g.e, s. 13.
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İhtiyar-Güliz-Raşit üçlüsünün paylaştığı en dikkat çekici özellik, yalnızlıktır. 
İhtiyar’ın geçmişine ilişkin bölümler, gizli operasyonlarından biri sırasında 
tutuklandığını, idam cezasıyla karşı karşıya kaldığını ve karısının birtakım fe-
dakârlıklarının ardından suçunun affedildiğini açığa çıkarır. Karısının, onun 
hayatını kurtarmak için düşmanlarıyla birlikte olmayı kabul ettiğini öğrendi-
ğinde İhtiyar, o zaman hamile olan karısını öldürür ve kendisini çevresinden 
yalıtır. Benzer şekilde, Güliz de yalnız bir insandır. Bir dizi suistimal ve zorba-
lıktan sağ çıkmıştır ve o da İhtiyar gibi şefkatli ilişkiler kurmaktan acizdir. Her 
insanı, dünyadan kendisine düşen pay bakımından rakip görür. İstanbul’un 
gecekondularından İhtiyar’ın villasına taşınınca alkolik annesine ilişkin anıla-
rını hafızasının derinliklerine gömer ve yaşamına duygusal yalıtılmışlık içinde 
devam eder. Üçlünün son üyesi Raşit, beş çocuklu yoksul bir ailenin en büyük 
erkek çocuğudur, eğitimi için İstanbul’a gelmiştir. Ama o da İhtiyar’ın grubu-
nun ayrıcalıklı bir üyesi olmasına varan olaylar boyunca ailesiyle hiçbir temas 
kurmamıştır. İhtiyar’ın baba, Raşit’le Güliz’in de aile korumasından yoksun 
çocuk rolleri içinde bu üçlü, mahremiyetin çapraşık bir biçimi temsil ederler.

Polemik niteliği göz önüne alındığında, Buğra’nın bağ kurma ve bağlanmayla 
ilgili ödipal söylemi, hegemonik erkekliğin eleştirel bir incelemesi eşliğinde 
okunabilir. Zira “sertlik” ve “mertlik” sorgulaması tüm romana sirayet eder. 
Gençliğim Eyvah, iki erkek ve bir kadın arasındaki politik bağlılık, aşk, ihanet ve 
ikiyüzlülüğün distopyavari bir analiziyle katı cinsiyet rollerine ilişkin bir dizi 
soruya değinir. Roman, duygulardan arındırılmış yıkıcı bir tür rasyonalizmin 
hem erkeklerde (İhtiyar) hem de kadınlarda (Güliz) kendisine yer bulabilece-
ğine işaret ederken kadınları ve erkekleri eşitleyici bir tavır takınır; ancak öte 
yandan, “öteki”ne duyulan sevgi ve bağlanma ile gelen yumuşamanın “erkek-
lik” ile ilgili bir probleme dönüşmesinin altını çizer. Erkek olmak yetmez; er-
kekler erkek gibi davranmak zorundadır. Dolayısıyla, “yumuşamak” onlar için 
problem teşkil eder. Aynı anda hem korkusuz bir eylemci hem de duygusal bir 
âşık olması beklenen Raşit’in bu çelişkili imgesi, bu romanın eleştirel sorunu-
nu temsil eder; erkeğin kontrol altına alması beklenen duygusallığı. 

Erkek Duygusallığının Kontrolü

Roman, gençlerin ateist ve materyalist komünizme yönelmesine eleştirel 
yaklaşır ve Buğra, ülkedeki kaos atmosferini yaratan paramiliter eylemlerin 
arkasındaki fikir babalarının asıl suçlular olduklarını görünür kılmaya çalı-
şır. Böylece bu roman, sıradan insanlar gibi görünen kişilerin gizli ajandala-
rı ve komploları hakkındaki söylemiyle okuru şüpheye düşürmeyi amaçlar. 
Romanın girişindeki notla sunulan “dürüstlüğün” ve gerçeği yansıtma iddi-
asının verdiği izlenim dikkate alındığında, Gençliğim Eyvah, 12 Mart dene-
yiminin bir başka “gerçek hikâye”si olarak okunmayı talep eder. Ancak ro-
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manın bir belgesel niteliğini, hatta gerçekçi bir roman havasını yakalamakta 
başarılı olduğunu söylemek zordur; çünkü metin daha ziyade, psikolojik 
yorumların ve ayrıntılı biçimde tasvir edilmiş jestlerin politik tartışma pat-
lamalarıyla bir araya geldiği bir karışımı andırmaktadır. 

Gençliğim Eyvah, boğucu bir paternalist bağlanmayı içeren, yakın bir erkek 
ilişkisini konu almaktadır. İhtiyar’ın Raşit’e bağlanışı, bir baba-oğul ilişkisi 
yaratır. Raşit’e olan ilgisi, sert bir babanın en sevdiği oğluna duyduğu güçlü 
bağlılığı hatırlatır; Raşit’in gözünde iki aşırı uç arasında salınan bir bağdır 
bu: yeniden birleşme ve baba katli. Bu ilişkide geçmişi imleyen “baba”dır 
ve geleceği imleyen “oğul”dur; İhtiyar ve Delikanlı isimlerinin de ortaya 
koyduğu gibi. O hâlde yeniden birleşme, yerleşik değerlerin devam etmesi 
anlamına gelirken baba katli, yeni nesil tarafından yeni bir dünyanın kurul-
ması anlamına gelir. Buğra, bu çerçevede yaşamları 1970’lerin İstanbul’un-
da kesişmiş olan farklı nesillerden iki erkek arasındaki sürtüşmeyi inceleye-
rek topluluk ve ait olma kavramlarını tartışır. Baba oğul ilişkisi, bir nesilden 
diğerine geçen belirli değerlere ilişkin soruyu, istikrarlı bir erkeklik sorusu 
olarak tayin etmeye yardımcı olur. 

Romanın giriş bölümü, İhtiyar ile Delikanlı arasında İhtiyar’ın villasında 
yaşanan bir kavgayla açılır. Delikanlı, İhtiyar’ın fikirlerine karşı çıkar, onu 
kızdırır ve bir elçilik binasını bombalama görevini, aralarındaki iş birliği-
ni sonlandırma gayesiyle kabul eder. İhtiyar, Delikanlı’yı sahte bir erkeklik 
gösterisi yapmakla suçlar. Delikanlı’yı, ölmesi hiçbir şeyi çözmeyeceği için 
bunu istemediğine ikna etmeye çalışır. Kavga sırasında Güliz odada değil-
dir ancak Güliz’in bu iki erkeğin yaşamlarında büyük bir rolü olduğu sez-
dirilir. Zira her ikisi için de baştan çıkarıcı bir unsurdur Güliz. Theweleit’ın 
terminolojisine göre Güliz, erkek askeri iktidarsızlaştırma tehdidi atfedilen 
“Kızıl Kadın”dır.12 Aralarındaki kavga, İhtiyar ile Delikanlı’nın politik mili-
tanlığa ve anarşist eyleme gösterdikleri tepkiler bakımından zıt kutuplarda 
durduğunu gösterir. Delikanlı, İhtiyar’ın grubundan ayrılmak ister, ama 
aynı zamanda da İhtiyar’ın onu “erkek gibi” bir erkek gibi kabul etmesini 
ister, bu yüzden de tehlikeli son görevi kabul eder.

Bu bağlam kurulduktan sonra anlatıcı, İhtiyar’ın geçmişteki suçlarını sunar. 
İhtiyar, bir Osmanlı şeyhinin tek oğlu, “erkek güzeli” ve yaşayan bir “zen-
ginlik timsali”dir13. İhtiyar’ın güzel bir erkek görüntüsüyle tasvir edilmesi 
şaşırtıcıdır; çünkü bu tasvir onu erotik bir simgeye dönüştürür. Anlatıcı 
onu bir kötü kişi, “bir şeytan, bir iblis” olarak tanımlar ve roman boyunca 

12 Klaus Theweleit, a.g.e., s. 172–74.
13 Tarık Buğra, a.g.e., s. 32–34.



274    TARIK BUĞRA KİTABI

canavara benzer imgeler kullanır.14 İhtiyar, 1930’larda sıra dışı bir güç edinir 
ve devlet içinde devlet hâline gelir. “Sersemlikleri koruma ve geliştirme”-
ye adanmış bir yardımlaşma vakfı kurar ve devlet için hayati olan yapıları 
baltalama görevine girişir: Üniversitelerle oynar, önde gelen kişiler için su-
ikast komploları düzenler, idam cezalarının birbirini kovaladığı ve ülkeyi 
karanlık bir atmosfere doğru iten bir dönemde, gazetelerde ateşli yazılar 
yazmaya devam eder.15 İsimsizdir, adamlarını bir yeraltı grubunda örgütler 
ve kötülüğüne yeni hedefler arar. 1940’larda İhtiyar, ülkenin erken doğmuş 
demokrasisini yıpratmaya çalışan propaganda kampanyasının ardındaki 
gizli eldir.16

Soğuk mantığı, gaddarlığı ve azmi İhtiyar’ı merhametsiz bir zorba kimli-
ğiyle öne çıkarmaktadır. Okurlar, İhtiyar’ın yaşamındaki sırlarla tanıştıkça, 
esas mizacı daha geniş bir tartışmanın konusu hâline gelir. İhtiyar, kendisi 
için çalışan adamları “ayak takımı” ve “dik sürüngenler” olarak tanımlar.17 
Roman boyunca özgürlük sevinciyle, insanlığa karşı duyulan sevgiyle, ulus 
ve memleket için duyulan şefkatle dalga geçen konuşmalar yapar. Romanın 
adı, Gençliğim Eyvah, İhtiyar’ın simgelediği yıkıcılıkla yüklüdür ve onun 
yok etme arzusunun büyüklüğünü gösterir.18 İhtiyar, erkeklerin çoğalma ve 
üreme, miraslarını sürdürmek için oğullara sahip olma arzusundan söz eder 
ve Delikanlı’nın onun yaşamındaki varlığının, gelecekte de var olmaya iliş-
kin böylesi bir arzuya karşılık geldiğini itiraf eder19. Delikanlı’ya duyduğu 
içten sevgiyi, 13. yüzyılın mutasavvıflarından Mevlâna’nın müridi Şems’e 
duyduğu aşkla kıyaslar. Anlatıcı; bu ilişkinin doğasını, İhtiyar’ın Delikan-
lı’ya erotik alt anlamlar taşıyan bir bağla bağlanışına atıfta bulunarak daha 
karmaşık hâle getirir: “Aşka benzerdi Delikanlı’ya karşı beslediği sevgi. 
Daha doğrusu, içindeki tek yumuşaklıktı, biricik ısıydı o”.20

Ödipal bağın tekinsizliği, Gençliğim Eyvah’ta uygulanan yorumlama strate-
jisinin merkezinde yer alır: Raşit’in erkeksi onaylanma ihtiyacı ve güç arayı-
şı, İhtiyar’ın mirasını devam ettirme ihtiyacı ile kesişir. Hiçbir oğula babalık 
etmediği için kendisini kısır sayan İhtiyar, kendisine gerçek, yiğit ve güçlü 
bir erkek payesini kazandıracak oğlu aramaktadır. Romandaki baba-oğul 
ilişkisi, aynı zamanda, zihin gücü ile kaba kuvvet arasındaki değişken ilişki 

14 Tarık Buğra, a.g.e., s. 12.
15 Tarık Buğra, a.g.e., s. 42-50.
16 Tarık Buğra, a.g.e., s. 66. 
17 Tarık Buğra, a.g.e., s. 25 ve 45.
18 “Gençliğim Eyvah” ifadesi, Çanakkale Savaşı’nın acılarını anlatan ünlü türkünün son 

sözleridir.
19 Tarık Buğra, a.g.e., s. 23–25.
20 Tarık Buğra, a.g.e., s. 30.
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için kullanılan bir metafordur. İhtiyar ile Delikanlı arasında şiddet kullanı-
mına ilişkin çelişki, politik eylemin nasıl yapılması gerektiği tartışmasını 
keskinleştirir. İhtiyar, bir oğul edinmeye çalışırken Raşit ise yeraltı grubu-
nun gizemlerini çözmenin peşindedir. Raşit’in, ideolojik nutukları genellik-
le anlatıcıdan da destek bulan İhtiyar tarafından sorgulanan, kendi inançları 
ve değerleri vardır. 

İhtiyar ve Yıkım Fikrinin Erkeklik İdealleri

İhtiyar, yaptığı işi “bunalımlar ve hoşnutsuzluklar ve kinler oluşturmak, 
olan ve olmak istidadında bulunan hoşnutsuzlukları, bunalımları, kinleri 
beslemek, körüklemek, azmanlaştırmak, üretmek, türetmek” olarak tanım-
lar.21 Anlatıcı, İhtiyar’ın kirli işleri için gençleri nasıl kullandığını ve itibar-
lı akıl işlerini nasıl kendine sakladığını sayıp döker. İhtiyar, hem meclisin 
seçkin siyasetini hem de toplumun sokak siyasetini yönlendirir. Ateşli ko-
nuşmaları ve yazılarıyla, sokakları dolduran gençlik yığınlarını etkiler. Bir 
zamanlar onların etrafında bir genç olan Raşit, zamanla saygı duyduğu bu 
insanların İhtiyar tarafından yönetilen oyuncular olduğunun farkına varır. 
İhtiyar, insanların zayıflıklarını kullanarak kendisini uzun süre yaşatacak 
bir siyasi gündem ve hedef yaratır; bu gündemin temel siyaset felsefesini, 
yaygınlaşan nefret oluşturur. İhtiyar, siyaseti yönlendirir ama gizli kalır ve 
asla fiziksel eylemde bulunmaz. Raşit ise İhtiyar’ın gizli grubunun; siyasi 
durumu iyileştirmek için bir reform ya da devrim girişimi değil, insanlara 
gerçekten zarar veren ve kaostan beslenen fiziksel bir örgüt olduğunun git-
gide farkına varır. İhtiyar’ın devletin ve toplumun temellerini yok etmeyi, 
yeni bir şey inşa etmek için değil, vahşi yıkım dürtüsünü tatmin etmek için 
hedeflediğini kavrar. Böylece İhtiyar’ın fikir ve ideolojileri için bir iletim 
kanalı olduğunu fark eder. 

Bunalan Raşit, bu son görevinde İhtiyar’ın emirlerine uymamaya karar verir 
ve bombayı İhtiyar’ın en sevdiği restorana atar. Bu eylem, Raşit’in zarar gö-
ren özerkliği ve failliğinin yeniden biçimlenişini olduğu kadar erkekliğinin 
yeniden inşasını da temsil eder. Bir aydınlanma anı içinde Raşit, İhtiyar’ı 
yıkıcı bir zalime dönüştüren güç arzusunun kendi içinde de olduğunu fark 
eder. Anlatıcı, hikâyeyi gerçekçilikten uzaklaştırarak İhtiyar’dan gerçek biri 
gibi değil de soyut bir fikir gibi bahsetmeye başlar: “İhtiyar yoktu, olmamış-
tı. Aslında bir akıl bozukluğu, bir dengesizlikti o. Delikanlı’nın kendisi idi 
o. Kendisinin ve benzerlerinin içinde idi hep”.22 Sadist, yıkıcı ve korkunç bi-
çimde şiddet yanlısı İhtiyar ile saf, dürüst ve sevgi dolu Raşit’in aslında aynı 
kişiliğin iki yüzü olmaları olasılığı, Raşit’in başından beri hem gerçek hem 

21 Tarık Buğra, a.g.e., s. 48.
22 Tarık Buğra, a.g.e., s. 274. 
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de mecazi anlamda savaştığı kişinin kendisi olduğunu ima eder. İhtiyar’ın 
gerçek bir insan olup olmadığı konusunda okuru belirsiz bir durumda bıra-
karak anlatı, şüpheyi doruğa çıkarır ama bu tuhaf ve beklenmedik değişik-
liğin olayların gerçek yüzünü yansıtmadığı çabucak ortaya çıkar. Anlatıcı, 
gerçekçi biçime geri döner ve okuru İhtiyar’ın bir halüsinasyondan fazlası 
olduğuna ikna eder. Ancak yine de bu kısa ara, Raşit’in kurnaz itaatinin al-
tında, gaddarca bir kuvveti üstlenebilecek, eşit derecede yanıcı ve güce aç 
bir erkekliğin yattığını anlatır.

Baba figürü ile yaşanan şiddet dolu ödipal rekabetin yanı sıra, Gençliğim 
Eyvah’taki bir diğer eksen, tartışmalı kız kardeş figürüne karşı duyulan aş-
ktır. Buğra, Raşit’i kullanarak, istismarcı bir babanın baskısından bir kadı-
nın baskıcı kontrolüne geçmenin, genç bir oğlanın erkeklik hiyerarşisinde 
yükselmesine yardım edebilecek bir özgürleşme olanağı barındırdığını gös-
terir. Güliz’e bağlılığı dikkatini siyasi eylemlerden başka tarafa çektiğinde, 
Raşit’in kişiliğini Güliz için daha çekici hâle getirecek bir dönüşümün içine 
girdiğini görürüz. Bu hikâye, erkekliğin özellikleri olarak görülen “kendini 
kontrol etme” ve “başkalarını kontrol altına alma”ya ilişkin soruları ortaya 
çıkarır. Raşit kaygılı ve gergin bir biçimde kendini Güliz’in inançları ve haz-
larının akışına bırakır, bunlar tarafından biçimlendirilmeye rıza gösterir. Bir 
yandan da sevdiği kadının kabul edilebilir bulduğu ne varsa kendisini ona 
satan bir tür “kültür fahişesi” olup olmadığını düşünür. 

Raşit’in güçsüzleşme/kadınsılaşmaya ilişkin kaygıları, İhtiyar’ın hiper-er-
kekliği yoluyla daha da büyütülür. İhtiyar’ın ilk eşine yaptığı sadistlik, sev-
diği kişilere karşı bile acıma duygusu olmadığını kanıtlar. İhtiyar, yaşamına 
yönelik tehditten karısının yardımıyla kurtulur ama içine düştüğü ölüm teh-
likesi bile onu değiştirmez; maço tavırları baskın gelir. Karısını soğukkanlı-
lıkla ölüme gönderir. İhtiyar, ancak, değişken siyasi emellerinin genç aracı 
olacak Güliz’le tanışmasından sonra yeniden “hissetme” yetisini sorgular. 
İhtiyar’ın Güliz’e olan bağlılığı, romanda herhangi bir şekilde erotik çekim 
sergilenmese de pedofiliyi çağrıştıran alt anlamlarla yüklüdür. İhtiyar’ın 
kızı metalaştırması, bir cinsel ilişkinin varlığını düşündürür; çünkü İhtiyar 
Güliz’i çocukluğundan beri bir kadın rolüne oturtmuştur ve onun cinsel-
liğini, genç erkekleri grubuna çekmek için kullanma planları yapmaktadır.

Anlatı, Raşit ve Güliz’in birbirlerine duydukları ilgiyi, bu alışılmadık ailede 
bir tür erkek kardeş ile kız kardeş aşkı olarak ele almasıyla metaforik bir 
biçimde “ensest”ten söz eder. Bu durum, hem o dönemin siyasi karalama 
atmosferi için klişe sayılabilecek bir şekilde, “devrimci şiddet”i ahlaki yoz-
laşmayla birleştirmeye gayretini görünür kılar hem de romandaki ödipal 
polemiği güçlendirir. Zira, çarpık bir biçimde, Güliz ve Raşit’in olup ola-
bilecek tek yeterli ve güçlü “baba”ları İhtiyar’dır ama kendi kendilerini ta-
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nımlama mücadeleleri, onu her iki genç için de hem istenen hem de nefret 
edilen bir figüre dönüştürür. İhtiyar’ın geçmişi, Raşit ve Güliz arasında ge-
lişen ilişkiye, İhtiyar tarafından yapılması olası kötücül bir müdahale uyarısı 
gibidir. Aynı kadının ilgisini çekmek için rekabet eden usta ile çırak yani 
İhtiyar ile müridi Raşit siyaset ve ahlak üzerine çekişmeli konularda tutkulu 
bir tartışmaya girerler. Tartışmaları boyunca Raşit ve İhtiyar’ın tutumlarına 
ve özgeçmişlerine ilişkin detaylar su yüzüne çıkar. Bu detaylar, birbirlerine 
olan bağlılıklarını ve Güliz’e ilişkin takıntılarını aydınlatır.

Kadınlar ve Onlara Kapılmanın Tehlikeleri

Romanın ikinci bölümü, İhtiyar ile Güliz arasındaki yakın bağların geli-
şimini detaylı bir biçimde ele almaktadır. İhtiyar’ın genç Güliz’e olan ta-
kıntısı, başka bir tartışmalı bağlanmayı ortaya koyar. Bir taraftan İhtiyar 
kendisini bir baba figürüne dönüştürür, genç kıza sığınak ve iyi bir eğitim 
sağlamaya çalışır. Diğer taraftan arada bir, bu vasi havasından vazgeçer ve 
onun platonik bir aşığı gibi davranır. Anlatıcı bize, onun hissettiği şeyin 
aşk değil, “bir araba delisinin Lamborghini’yi değerlendirişi”ne benzer bir 
çekim olduğunu hatırlatır.23 Genç kızın duyguları üzerinde deneyler yapar 
ve ondaki zayıflık belirtileriyle eğlenir. İhtiyar bu bencil oyunlarının Güliz 
için duygusal işkence hâline geldiğini görse de durmaz. Güliz’in itaatkârlığı 
altında gizlenen öfkesi, sadist İhtiyar’ı kendisine bağlar.

Güliz, Gençliğim Eyvah’ın arka planını oluşturan siyasi çıkarımlar bakımın-
dan ikincil bir karakter gibi görünse de romanda İhtiyar ile Raşit’in bireysel 
dünyalarına girmeyi kolaylaştırır ve okurun, romandaki erkek karakterleri 
tanımasını sağlamakta temel bir rol oynar. Güliz, İhtiyar’ın şerrini ve Ra-
şit’in kaygılı erkekliğini ortaya koymak için anlatısal bir araç işlevi görür. 
Buğra, Güliz’den İhtiyar’ın sadistliğini canlandırmak için olduğu kadar Ra-
şit’teki öz güven yoksunluğunu göstermek için de yararlanır. Onun varlığı, 
keskin dönüşüm anlarında güvenme ve sevme yetilerini sorgulatır. Anlatı, 
Güliz’in çocukluğunu kısaca resmeder ve onun sevme yetisinin eksikliği-
ni ortaya koyar. Güliz, kendisini Raşit’e yakın hisseder ama yakın olduğu 
Raşit gerçekteki hâli değil, Raşit’in aslında olabileceğine inandığı erkektir. 
İhtiyar’ın zorba ve istismarcı gölgesi altında, Raşit ve Güliz arasında sessiz 
bir aşk gelişir. Bir yandan kendilerine yönelik zorlu bir sorgulamaya girer-
ler, bir yandan da İhtiyar’ın denetimi dışına çıkmanın bir yolunu bulmaya 
çalışırlar. Güliz’in güçlü iradesi Raşit’i dönüştürür ve Raşit’in aşkı bir faillik 
yitimi, hatta neredeyse erkekliğinin yitimi olarak deneyimlemesine neden 
olur. Aşkları ilerledikçe Güliz, Raşit’in tavırları ve kişiliği üzerinde şaşırtıcı 
etkilerde bulunmaya başlar. Raşit, Güliz’e olan hisleri ile ilkeleri arasında 

23 Tarık Buğra, a.g.e., s. 83. 
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savaşır. Normalde irade sahibi olan Raşit, karakterinin dışına çıkarak erkek-
liğiyle Güliz’i etkilemeye çalışan birine dönüşür.

Güliz’i tanımadan önce Raşit bir dergide editörlük yapmakta ve çok ça-
lışmasına karşın çok az para kazanmaktadır. Anlatıcı, Raşit’in açlığını ve 
bu kadar sınırlı bir parayla yaşamanın verdiği gerginliği vurgular. Raşit’in 
düşünceler dizisi, onun “gerçek bir erkek” konusundaki fikirlerine ilişkin 
önemli ipuçlarını açığa çıkarır. Raşit yoksulluk, işçi sınıfının yaşayışı ve ser-
maye yoksunluğu üzerine düşündükçe, erkeklik sorununa ekonomik bir 
boyut da ekler. Mütevazı yaşantısını över ve işçi sınıfının yaşayış biçimini 
metheder; bunu tek onurlu alternatif gibi sunar. Bir öğle arasında İstiklal 
Caddesi’nden geçerken, zengin ve üst sınıfları öfkeyle gözlemler. “Vitrinler, 
vitrinlere bakan güzel giyimli, genç, yaşlı, orta yaşlı kadınlar, erkekler” ona 
mide bulandırıcı gelir.24

Raşit’in tüketim kültürüne, imtiyazlı olanlara ve zenginlere duyduğu öfke, 
Batı’dan gelme şeylere duyduğu nefretle karışır. Bir arkadaşı, bir sanat ga-
lerisindeki sergiye gitmek konusunda çok ısrar edince, Raşit istemeden de 
olsa peşine takılır. Soyut resimlerden oluşan sergi, Türkiye’nin üstünkörü 
Batılılaşmasını anlatan bir metafordur; bu Batılılaşma, ülkenin seçkinleri-
nin Batılı değerleri, idealleri ve zevkleri taklit etmesi, beğenmesidir. Raşit 
böylesi bir sanatı absürt ve gereksiz bulur, tablolarla dalga geçer. Her bir 
sanat eserinin önünde dikilerek Türk mutfağında beğendiği yemekler ve 
tatlılardan, sanat eleştirisi terimleriyle söz eder. Ancak sanat galerisinde 
Güliz’i gördüğünde bu oyununa devam edemez. Raşit’in mutfakla ilgili sa-
nat eleştirisini duyan genç kadın, ona yaklaşır ve itiraz eder. 

Tartışmaları zarif ve şık, Raşit’in ekonomik standartlarını da bir hayli aşan 
bir kafede devam eder. Buğra, kadınlar ve lüks [gösteriş] arasında, her ikisi-
ni de “erkekliğin kabul edilebilir ölçütlerini bozan” bir “karşı-toplum” oluş-
turmaya erkekleri zorlayan, ulusal erkekliğe yönelik tehdit konumuna iten 
bir ahlaki bağ kurar25. Raşit’in Güliz’le ilk karşılaşması da yoksullukla nafile 
savaşının acımasız bir anımsatıcısı olur. Güliz hesabı ödemeyi teklif edince, 
daha da gurur kırıcı bir işarete dönüşür:

Kızın ‘oturalım biraz’ dediği yer, Kuzguncuk ve Kandilli korularına 
bakan, Boğaz’ı ayaklar altına almış, lüks gazino idi. Ezilip büzülmeden, 
umursamadan, kibritim kalmamış der gibi:

‘Param yok.’ 

Güliz de tıpkı onun gibi ve kibrit bende var dercesine: 

24 Tarık Buğra, a.g.e., s. 127. 
25 George Mosse, a.g.e., s. 68.
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‘Bende var.’

Raşit durakladı. Dişleri dudaklarında yer değiştirdi. İstersen… yani 
erkeklik gururunu kurtaracaksa, ısmarlamam, borç veririm.’ Gülüyordu. 
Ama bambaşka bir gülüş.26

Güliz’in gülüşü hem erkeklerin yüksek ücretle çalışmalarını gerektiren yer-
leşik konumlarıyla dalga geçer hem de Raşit’in güçsüzlüğünün farkında ol-
duğunu gösterir. Bu tanışma, Raşit’in yaşamında kilit bir andır; çünkü para 
ve tüketimle kurulan ilişkiler yoluyla tanımlanan erkekliği temsil etmeyen 
bir erkek olarak, Güliz’le bir ilişkinin yeni bir kimlik oluşturmayı gerektiği-
ni fark eder.

İhtiyar, daha iyi maaş veren bir iş ayarlayınca, Raşit, yaşam standartlarında-
ki bu hızlı değişimi sorgulamaya başlar. Güliz’den önceki yoksul yaşantısını 
“vitrinler, lüks lokantalar, Batılı ve çağdaş yöntemlerle çay veya içki servi-
si yapılan gazinolar, pasta salonları, cafeler”in ağır bastığı yeni yaşantısıyla 
kıyaslar27. Önceki yaşantısına ilişkin anılarından, temelde açlığı tarafından 
yönlendirilişini de içeren bir dizi olay süzülüp gelir. Uğradığı değişim, Ra-
şit’e göre, yılların yoksulluğunun yarattığı yerleşik bir açlık tarafından değil, 
yabancı bir şey tarafından gerçekleştirilmektedir: 

Bir buçuk ay öncesine kadar, bu kofana veya palamut veya istavrit veya 
hamsi cızırtıları ile kokuları, yalnız ağzındakileri değil, bütün salgı 
bezlerini gaddarca tahrik ederdi. Ama çene kemikleri vardı o zaman… 
kerpetenle çekilmiş gibi gerilen kapakları vardı burun deliklerinin. […] 
Peki ya şimdi? Yani Güliz’den sonra? […] Şimdi ona ihanet eden yalnız 
salgı bezleri değildi, daha kalleş daha başına buyruk bir şeydi.28

Raşit’in gerilimi, böylesi küçük düşürücü itaatin ona yabancı bir şey ol-
duğunu görünür kılar. Baskı, âşık olmaktan ve bütün kontrolü bir kadına 
vermekten ileri gelir. Buğra, bu baskının, Türkiye’ye “ithal edilmiş” olan 
modernite itkisi ve onun doğal sonucu olan romantik aşk ideolojisi altında 
şekillendiğini açıkça ifade eder. Türkiye’nin modernleşmesinde “mahremi-
yetin dönüşümü” mevcuttur ve bu güçsüzleştirici bir değişimdir.29

Erkekliğin Yeniden Tesisi

Theweleit’ın Eril Fanteziler kitabında, erkek askerler için benzer bir be-
den (ve libido) kontrol mekanizmasına işaret edilmektedir. Theweleit, 

26 Tarık Buğra, a.g.e., s. 130.
27 Tarık Buğra, a.g.e., s. 147. 
28 Tarık Buğra, a.g.e., s. 146–47.
29 Anthony Giddens, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Mo-

dern Societies, Stanford University Press, Stanford, 1992.
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erkek askerlerin diğer insanlarla yakınlık kurmayı, tasfiye ve kimlik kaybı 
korkusu nedeniyle beceremediğine dikkat çeker. Buğra, Raşit’in tasfiye 
korkusunu, Türkiye’nin bölünme korkusuyla bağlantılandırır. Raşit’in 
verdiği savaşa ilişkin tartışma, sömürgeci yöntemlerle “bağımlı kılma”ya 
ilişkin bir tartışma hâline gelir. Burada, Türkiye’nin kültürel ikliminde Ba-
tılılaşmayla beraber yaşanan değişimler, geçmişin ve günümüzün klişeleri 
arasındaki mücadele, özel bir vurguyla takip edilir. Her ne kadar Türkiye, 
gerçek anlamıyla hiçbir zaman sömürgeleştirilmediyse de modernleşme 
süreci sırasında kültürel kalıplarda gerçekleşen dönüşüm ve Batılılaşma, bir 
tür “kültürel sömürgeleştirme” örneği olarak nitelendirilir. Buğra, Raşit’in 
mücadelesini, kısmen bu kökten değişime ve Türkiye’nin geçmişi ile bu-
günü arasındaki kopuşa bağlar. Bu bağ, hikâyeyi sömürgeleştirilen öznenin 
erkekliği altında yatan “gergin durum”la ilişkilendirir.30 Buğra, Türkiye’nin 
modernleşmesini, cinsiyet kimliğine ilişkin normatif kategorilerin sorunlu 
bir hâle geldiği ve erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkinin gerildiği kritik bir 
ana konumlandırır.

Raşit, kendisini, erkekliğini incelemeye zorlar. “Güçsüz adam” imgesine 
ve erkekliğe ilişkin ataerkil beklentiler de bu kaygı dolu inceleyişe katkı-
da bulunur. Raşit, Güliz’in aşkını kazanmak için değişmeyi reddetse de 
kendi arzusuna karşın dönüşürken, onun uğradığı değişimin yansımala-
rında roman, bir “güçsüzleşme” başlatan romantik aşka ilişkin zorlu bir 
tartışma sunar. Güliz’in dünyasına dalmış, bitmez tükenmez şekilde ve 
anlaşılmaz bir biçimde, onu nasıl etkileyeceğini bulmaya çalışan Raşit, 
bir kadına bu kadar aşırı ilgi göstermenin onu güçten düşüren bir şey 
olup olmadığına karar veremez. Raşit, İhtiyar ile kurduğu homososyal 
dostluk bağını ve ona olan borcunu, Güliz üzerinden bir heteroseksüel 
sorumluluk bağıyla değiştirmeye çalışır; çünkü onun görüşüne göre bir 
kadının elde edilmesi, eril yetişkinliğin bir göstergesidir. Ama genç kız, 
sahip olunmaya ve yönetilmeye direnir. Geçmişteki fakir ama gururlu er-
kekliğini anımsadıkça ve geçiş aşamasında bulunduğu mevcut güvensiz 
erkekliğini düşündükçe Raşit bir güç krizi içine düşer. Çaresiz bir biçim-
de, karar verici rolü oynamaya çalışır. Güliz’in kıyafetlerine ve makyajına 
karışır, ona ne giyip ne giyemeyeceğini söyler, Güliz’i de kendi zevkine 
uymaya zorlayarak sadeliğin güzelliğini över. Birbirlerini tanıdıkça Raşit 
“yalnız adam gururunu” bir kenara bırakır ve abartılı tarzına karşın Gü-
liz’i hayatına alır.31

30 Jean Paul Sartre, “Preface to Frantz Fanon’s Wretched of the Earth”, [Franz Fanon’un 
Yeryüzünün Lanetlileri’ne Önsöz], Wretched of the Earth [Yeryüzünün Lanetlileri] 
içinde, Frantz Fanon (New York: Grove Press, 1963), 20.

31 Tarık Buğra, a.g.e., s. 147.
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Romanın sonuna doğru Raşit, kendi hocasının ve Güliz’in manevi babası-
nın aynı kişi olduğunu fark eder. Yeraltı grubuna ilişkin bölük pörçük bil-
giler edinir ve kendisinin İhtiyar’ın elinde sadece bir araç olduğunu yavaş 
yavaş kavrar. Güliz’le ilişkisinin de daha önceden fark etmediği bir tuzak 
olduğundan şüphelenir. İhtiyar’ın politik hedeflerinden kurtulma ve özgür-
leşme yolundaki Raşit ve Güliz, birbirlerine olan yakın bağlılıklarını da sor-
gularlar. Raşit’e duyduğu güçlü hislere karşın Güliz, İhtiyar’ın emirleri doğ-
rultusunda onu İhtiyar’a ispiyonlamaya devam eder. Romanın sonuna dek, 
Güliz Raşit’i gerçekten seviyor mu yoksa onu kandırıyor mu, muhbirlik 
görevlerini yerine getirmek için ona âşıkmış gibi mi davranıyor, belli değil-
dir. Romanın gerilimi, okuru şüphe içinde bırakan Güliz’in bu tehlikeli, ikili 
oyunu üzerine kuruludur: Bağlılık yeminini bozup, Raşit uğruna İhtiyar’ın 
gizli grubuna mı ihanet edecektir yoksa kendisine âşık olan adama mı?

Romanın kapanış sahnesinde iki çarpıcı cinayet birbirine karışır. Güliz, 
Raşit’e olan aşkını kanıtlamak, Raşit’i ve kendisini İhtiyar’ın otoritesinden 
kurtarmak için İhtiyar’ı zehirlemeye karar verir ve villasına girer. Cinayetin 
son şansları olduğunu düşünür; çünkü İhtiyar asla ondan kopmalarına ve 
kendi hayatlarını sürmelerine izin vermeyecektir. İhtiyar, Güliz’in davra-
nışlarından şüphelenir ama verdiği zehirli çayı yine de içer. Ancak Güliz’in 
amacını anlar ve odadan çıkmasından önce onu vurmayı başarır. İhtiyar’ın 
villasına giden Raşit de bilmeden Güliz’in planının bir parçası olur. İhtiyar, 
villaya geldiğinde silah sesini duyup Güliz’in cansız bedenine doğru koşan 
Raşit’i de yaralar. Sevdiği kadının cesedinin yanındaki Raşit, İhtiyar’ın can 
çekişmesine tanıklık eder. Bu cinayet sahnesinde Raşit, İhtiyar’ın karısının 
fedakârlıklarına karşı gösterdiği aldırışsızlığını yeniden üretir. Güliz’in ken-
disini tehlikeye atışı, İhtiyar’ın karısının fedakârlığına benzer ve Raşit’in 
onun ölümünü seyredişi de aslında İhtiyar’ın karısını soğukkanlılıkla öl-
dürmesinin bir başka versiyonudur. 

Bir kez daha Raşit ve İhtiyar’ı, aynı kişinin tarihin belli bir anında karşılaş-
mış farklı yaşlardaki hâlleri olarak düşünmek olanaklı hâle gelir. Romanın 
sonu, bu çakışmayı pekiştirir. Roman, Raşit’in İhtiyar’ın cenazesine gidi-
şiyle sonlanır. Pişmanlık içinde olsa da Raşit, kişisel failliğinin memleketin 
talihini canlandırmaya yetmeyeceğini bilir. Cenazede yüzlerce ve binlerce 
gencin yanı sıra akademik dünyanın önde gelenleri, bürokratlar, ünlü iş 
adamları ve politikacılarla etrafı sarılmış olan Raşit; İhtiyar’ın ölümüne kar-
şın zafer kazandığını, çünkü gidenlerin yerine geçmek için yeni hizmetkâr-
lar bu kadar hevesli olduğu sürece, anarşi krallığının hüküm süreceğini fark 
eder. Gençliğim Eyvah, merak uyandıran bir havada biter; Raşit’in İhtiyar’ın 
mirasını sürdürmeyi seçip seçmediği sorusu cevapsız bırakılır. Sevdiği kadı-
nın ölümüne şahit olan Raşit, cenaze sırasında büyük bir keder ve acı yaşar 
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gibidir ama törenden sonra, İhtiyar’ın en sevdiği lokantaya gitmeye karar 
verir. Lokantaya gidişi, onun yeni İhtiyar olabileceği; içten içe zaten olduğu 
kişi, yani yeraltı grubunun yeni zalim lideri olabileceği hissini verir.

Sonuç

Fethi Naci, Gençliğim Eyvah’ı antikomünizmle dolu bir propaganda kitabı 
olarak sınıflandırır.32 Romanda anlatıcının siyasi kaos, bombalamalar ve ci-
nayetlerden söz ettiği ilk bölümlerde açık bir siyasi retorik yoktur. Sanki 
romanın anarşizm dışında hiçbir siyasi muhatabı yok gibidir; İhtiyar’a göre 
yakıp yıkmak tek çözümdür ve onun için neyin yakılıp yıkıldığının önemi 
yoktur. Ama ilerleyen bölümlerde anlatıcı hikâyeden sık sık uzaklaşır ya da 
İhtiyar’ın kılığına bürünür ve ülkedeki kaotik ortam ve Marksizmin öner-
melerine karşı düşünceleri dile getirir. Bu, romanın uzunca bir bölümünü 
öfkeli bir siyasi monoloğa dönüştürür. Gençliğim Eyvah, 12 Mart dönemi-
nin Emine Işınsu, Sevinç Çokum vb. gibi antikomünist bir perspektiften ya-
zan romancılarının eserlerinde görülen, solculara duyulan yaygın nefret ya 
da anarşinin sol “üst akıl” tarafından bilerek körüklenmesi gibi tanıdık te-
maları kullanır. 12 Mart’ın siyasi atmosferinin, gençler üzerinde baskı kuran 
düşünsel “baba”lar çerçevesi aracılığıyla ödipal bir hâle büründürülmesi ve 
karakterler arasındaki değişken ve sapkın yakınlıklar konusundaki iştahlı ıs-
rar, bazıları şehirli gerilla gruplarında örgütlenmiş olan devrimcileri damga-
lamaya yarar. Siyasî monologlar, öfkeli konuşmalar ve zehirleyip öldürmeye 
ilişkin yinelenen hikâyeler gibi melodramatik unsurlar, romanın erkeklere 
ilişkin başarılı incelemesine gölge düşürse de Buğra, ana karakterin kafa ka-
rışıklığının altını çizmek konusunda çarpıcı bir başarı elde etmektedir.

Gençliğim Eyvah, “karşı-tip” ve “karşı-toplum” konusundaki kaygıların ağır 
bastığı bir çatışma atmosferinde, bir babanın oğluna verebileceği zararın 
çarpıcı bir tablosunu sunar. Erkekliği; yok etmek, hükmetmek ve yönetmek 
yetisi olarak tartışır ve oğulun, babasının değil kendi tutkusunun peşinden 
gitme konusundaki ısrarını gözle görünür hâle getirir. Ayrıca roman, genç 
ve güçlü Delikanlı ile yaşlı İhtiyar arasında geçen ve bir kadın üzerinden 
süren cinsellik yarışmasının da hikâyesini işleyerek ödipal karmaşayı top-
lumsal çatışma hikâyesine ekler. Romanın, eril olgunlaşmayı, duygusal bir 
biçimde yaralanmış oğulların istismarcı bir baba figürü ile uzlaşmaya varma 
mücadelelerine paralel bir şekilde tartışması, bireysel failliği temel erkeklik 
özelliği olarak öne çıkarır. Güvensiz genç adam ile yorgun yaşlı adam ara-
sında Güliz için süren cinsel yarışma, faillik meselesini tekrar tekrar vurgu-
lar ve pekiştirir. 

32 Fethi Naci, Yüzyılın 100 Türk Romanı, Adam Yayınları, İstanbul, 2000, s. 364.
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Raşit imgesinde temsil edilen erkeklik krizi, Raşit kendisini karar verici ol-
mada yetersiz gördüğünde patlak verir. Raşit, İhtiyar’ın istismarcı gücüne 
karşı çıkamaz ve tıpkı İhtiyar gibi otoriter ve mutlak güce sahip bir adam 
olma konusunda kuvvetli bir arzunun esiri olur. Güliz’i tanımadan önce 
yoksul olan bir erkek olan Raşit’in erkeklikle savaşı, ekonomik istikrar sava-
şıyla iç içe geçmiştir; bu da bütün bir Türkiye tarihini ve ekonomik bağım-
sızlık çabasını romanın bir parçası yapar. Böylece roman, 1970’leri anlamak 
için, 1970’lerin çok gerilerine uzanan bir tarihi bilmek, çıkmaz sokaklarıyla 
tanımak gerektiğini söylemiş olur. Fethi Naci’nin romanın antikomünist-
liğine ilişkin yaptığı belirleme yazarın muhafazakâr siyasi yönelimleri dü-
şünüldüğünde yerinde bir tespitse de Gençliğim Eyvah’ta ana figür olan, 
Marksizmi ve devrimciliği tutkulu bir şekilde eleştiren İhtiyar’ın şeytani ve 
olumsuz bir karakter olduğunu gözden kaçırmamak da önemlidir. Bu du-
rum, romanın siyasi eleştirisinin dikkatlice değerlendirilmesi gerektiğine 
ilişkin önemli bir anımsatmadır.





İDEAL AYDININ PEŞİNDE:  
TARIK BUĞRA ROMANLARINDA 

AYDIN MESELESİ

YUNUS ŞAHBAZ

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında edebî eserlerin yanında tarih, top-
lum ve devlet hakkındaki görüşleriyle de öne çıkan birçok isim zikredilebi-
lir. Kemal Tahir ve Peyami Safa bu minvalde ilk akla gelen isimlerdir. Bun-
lardan Kemal Tahir’in romanları, daha sonra Baykan Sezer-Cengiz Yazoğlu 
tarafından hazırlanıp yayımlanan Notlar’ında fikirlerini serdetmekle bera-
ber, esas olarak âdeta birer tez-romandır. Romanlarındaki hem genel olarak 
ele aldığı döneme yaklaşımları hem de daha spesifik olarak aydınlar, devlet, 
Türk toplum ve devlet anlayışı, azınlıklar, İttihat ve Terakki ve tabii ki Ke-
malizm gibi konularda kahramanları aracılığıyla söyledikleri başlı başına in-
celeme konusudur. Hatta Kemal Tahir’in düşüncelerini Notlar’ından ziya-
de romanlarında aramanın ve bütünlüklü olarak bulmaya çalışmanın daha 
uygun bir yöntem olduğu bile söylenebilir. Nitekim Notlar’ı romanlarında 
derleyip toparladığı ve kahramanları vasıtasıyla izhar ettiği düşüncelerinin 
bir anlamda beyin fırtınası kısmını oluşturabilir ancak. Bu yüzden de bir ro-
mancı olmasına karşın tezleri, iddiaları, Kemalizm, Osmanlı ve devlet hak-
kındaki görüşleri üzerine etraflıca ve epeyce de hararetli tartışmalar yapıla-
bilmektedir. Peyami Safa da romanlarında Kemal Tahir kadar düşüncelerini 
izhar etmese de gerek fıkra yazılarında gerekse de Türk İnkılabına Bakışlar 
gibi doğrudan fikrî metinlerinde siyasal, felsefi ve sosyal konulardaki fikir-
lerini ziyadesiyle ifade etmiştir. Ek olarak, Türk Düşüncesi gibi edebî sahayla 
mahdut olmayan dergi faaliyetleri de Peyami Safa’nın, kimi çokça tepki çe-
ken, fikirlerini açıklama ve tartışma imkânı sunmuştur kendisine. 

Tarık Buğra’nın durumu ise biraz daha farklıdır. Buğra’nın romanlarındaki 
kahramanları Kemal Tahir’in kahramanları gibi onun temel tezlerini âde-
ta özünü verecek şekilde açık seçik konuşmaz. Söz gelimi, Doktor Münir 
Bey âdeta Kemal Tahir gibi konuşur; Notlar’daki devlet, mülkiyet tartışma-
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larının özlü bir hülasasını yapar. Ancak Tarık Buğra’nın romanlarında bu 
denli özdeşleştirilebilecek roman kahramanlarına rastlamak daha zordur. 
Fethi Naci, Gençliğim Eyvah’ta Marx’ı ve Marksizmi, biraz da kaba bir şe-
kilde eleştirenin Tarık Buğra’nın kendisi, daha doğrusu İhtiyar’ın, Tarık 
Buğra’nın ideolojik argümanlarını söylettirdiği bir “mikrofonu” olduğunu 
söyler1 ancak Buğra bir söyleşisinde bunu reddeder. Nitekim Buğra’ya göre 
“bir romancı kahramanlarından birisini benimseyebilir; ama, her hâlde, 
çok kötü gördüğü, ‘gebertilmeye’ müstahak bulduğu ve ‘geberttiği’ birini 
değil”.2 

Buğra’nın romanlarında daha bütünsel olarak ve çoğunlukla da metin ara-
larına sıkıştırılmış kırıntılar, yaratılan tipler üzerinden onun fikrî meselele-
re yaklaşımına dair bazı çıkarımlar yapılabilir. Türk romanında baskın bir 
tema olan aydın meselesi de Tarık Buğra romanlarında böyle geçer. Diğer 
söyleşi metinlerinde Tanzimat dönemi aydınlarına ilişkin kesin ve keskin 
olmayan, “hatasıyla sevabıyla” durum saptaması niteliğinde diyebileceği-
miz değerlendirmeleri de olmakla beraber, romanlarında doğrudan aydın 
meselesini tartıştığı bir metni yoktur. Belki Dönemeçte romanı bu noktada 
bir istisna olarak görülebilir ancak bu romanda da ilk planda bir aşk hikâ-
yesi ve Demokrat Parti’nin kuruluşu sırasında tartışılan meselelerin taşra 
kasabasından bir görüntüsü vardır. 

‘Köksüz’ Aydın Sorunsalı

Oysa bilindiği gibi aydın meselesi hem Türk düşüncesinin hem de Türk ro-
manının en temel tartışmalarından biridir. Batılılaşma eleştirilerinin farklı 
bir veçhesi de aydın eleştirileri üzerinden yürütülür. Bazen yanlış Batılılaş-
madan bizatihi aydınlar sorumlu kılınırken bazen de yanlış Batılılaşmanın, 
Türk aydınında bir köksüzlüğe, bir kopukluğa sebep olduğu iddiaları sık sık 
dile getirilir. 

Köksüz aydın problemi Kemal Tahir’den Attila İlhan ve Cemil Meriç’e 
birçok isim tarafından Türk aydın profilini tanımlamak, çoğunlukla da 
mahkûm etmek için kullanılan ifadelerin en başında gelir. Buna göre Türk 
aydını, Batılılaşma süreciyle birlikte Türk halkından, kendi halkının tarihi, 
değerleri ve ananelerinden kopmuş; kendisi de Batılılaşma etrafında tutarlı 
ve etraflı bir hüviyet kazanamadığı gibi halkına hizmet ve öncülük etmek 
yerine âdeta ona karşı ihanete varan bir duruma evrilmiştir. Attila İlhan bu 
durumu şöyle eleştirir: 

Türk aydını, Türk halkından, ‘mahiyet’ itibarıyla yüksekte duruyor: o, 

1 Fethi Naci, Yüzyılın 100 Türk Romanı, Adam Yayınları, İstanbul, 2000, s.365.
2 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2017, s.243.
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Batı’dadır, Batılı geçinir; halkı ise Doğu’da, en azından Ortadoğu’da, halk 
kendi tarihini ve kültürünü yaşar; aydınlar, ‘sistem’in ona biçtiği, tarih ve 
kültürü!

Üstelik bunu bir ayrıcalık sanıp, affedilmez kopukluklarının 
sorumluluğunu, halkın anlayışsızlığına yükleyip durdular.3 

Köksüz/kopuk aydın formülasyonuna göre Türk aydını kendi halkına ya-
bancılaşmıştır. Niyazi Berkes’in 1960’larda sorduğu “200 Yıldır Neden Bo-
calıyoruz?” sorusunun cevabı da aslında aydınların bu tutumunda, kendi 
sorumluluklarının tam tersi yönünde hareket etmesinde aranmalıdır. Kök-
süz aydının ideolojik konumu ise, onu itham eden isimlere göre değişir. 
Zira daha milliyetçi-muhafazakâr isimlere göre köksüz aydın, Tanzimat’la 
ortaya çıkmakla beraber esas olarak Kemalist aydındır. Bu vesileyle daha 
da örtük olarak eleştirilen ise bizatihi Kemalizmin kendisi; Kemalizmin 
inkılap ideolojisi, “halka rağmen, halk için” yönetim anlayışıdır. Bu eleşti-
rileri doğrudan yapmak ve daha açıkçası esaslı bir Kemalizm sorgulaması 
yapmak yerine, milliyetçi-muhafazakâr isimlerin aydın tartışmaları vesile-
siyle Kemalizmin geniş halk yığınlarıyla kurduğu problemli ilişki ve onları 
muasırlaştırmak için yaptığı inkılaplara dair eleştiriler dile getirilmektedir. 
Hatta Rus/Bolşevik ilişkisi dolayısıyla sol/sosyalist aydınların da milliyet-
çi-muhafazakâr camia nezdindeki temel özelliği ‘köksüz’ olmasıdır. Zira 
sosyalist aydın, sınıfların olmadığı bir ülkede sınıf ideolojisi olan sosyalizmi 
savunmaktadır. Yine komünizm, en azından Bolşevizm, dinsizlikle özdeş 
tutulduğu için yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede Bolşevizm savunusu 
yapmak ancak kendi çıkarı için Bolşevik ajanlığı yapmakla açıklanır. Hatta 
“sağ entelijansiya için, ‘sol aydınlar’ ve seçkinci entelektüller, … halka, mil-
lete, milletin değerlerine küfretmekten öteye gidemediklerinden onlara ‘ay-
dın’ denmesi de sorunludur”.4 Tüm bu argümanlar milliyetçi-muhafazakâr 
aydınların aydın eleştirilerindeki temel argümanlardır. 

Kemal Tahir ve Attila İlhan gibi solun daha yerli kanadını temsil eden isim-
ler içinse köksüz aydın, emperyalizm ve Batı uşaklığı yapmak demektir. 
Buna göre aydınlar, kendi ülkesinin tarihinden, kültüründen, toplumsal ve 
iktisadi ilişkilerinden bihaber oldukları için siyasal ve toplumsal mesele-
lerde hep ithal çözümler öne sürmekten kurtulamazlar. Osmanlı’nın kuru-
luş dönemini anlattığı Devlet Ana romanı başta olmak üzere, romanlarıyla 
önemli siyasal olaylar üzerinden tezli-romanlar yazan Kemal Tahir’in ken-
disinin geçmişe saplanıp kaldığı yönündeki eleştirilere cevabı bu anlamda 
manidardır: 

3 Attila İlhan, Aydınlar Savaşı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2004, s.182.
4 Doğan Gürpınar, Türkiye’de Aydının Kısa Tarihi, Etkileşim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 218.
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Benim geçmişi araştırdığımı sanıyorlar; hâlbuki ben tam da bugünleri 
araştırıyorum.

Dolayısıyla bugünün meseleleri, sosyopolitik sorunları ancak tarihsel tec-
rübenin sorgulanması, irdelenmesiyle tespit ve teşhis edilebilirken Türk 
aydını kendi geçmişini hor ve hakir görüp çareyi dışarda aramaktadır. 

Tarık Buğra milliyetçi-muhafazakâr diyebileceğimiz romancılardandır. 
Buğra’nın aydına yaklaşımı da esas olarak diğer milliyetçi-muhafazakâr 
isimlerin yaklaşımlarıyla benzerlik gösterir. O da Tanzimat’tan sonraki Ba-
tılılaşma serüveninde aydınların halktan koptuğu, kendi toplumuna ve mil-
letinin değerlerine yabancılaştığı görüşüne çok da itiraz etmez. Öte yandan 
Buğra’nın bu tür değerlendirmelerini bulabileceğimiz etraflı düşünsel me-
tinleri yok denecek kadar azdır. Söyleşilerinde ara ara bu meseleye değinir 
ve fakat esas olarak romanlarındaki tiplemeleri üzerinden onun bu konuda-
ki kanaatlerine ulaşılabilir. Söyleşilerinin birinde Tarık Buğra Tanzimat ve 
aydınlar konusunda şu değerlendirmeyi yapar: 

Sosyal ve kültürel açıdan ise, Tanzimat aydını, politik yapı ve politika 
bakımından değil, edebiyatta, sanatta, kültürde de kendi toplumundan, 
kendi değerlerinden kopuyor, hatta yalnız kopmakla da kalmıyor, bunu 
kurtuluşun tek çaresi sayıyor ve saydırmaya çalışıyordu. Ve bu tutum, gene 
aynı kesimde tepkiyi de doğurup sertleştiriyordu. Tanzimat aydınları, 
yabancısı olmadığımız daha sonraki dönemlerde de sürekli olarak 
gördüğümüz bir kavga ortamı içinde yaşadı.5 

Tarık Buğra’nın aydın tartışmaları bağlamında çok öne çıkarılmayan Küçük 
Ağa’da, romanın ‘aydın’ kişilerinden olan ancak köksüz değil, Kuvayımilli-
ye’ye açıktan destek veren ‘yerli’ bir aydın olan Reis Bey’in, kendisiyle yap-
tığı muhasebelerde soruna dair teşhisi de bu minvaldedir. Zira Reis Bey, 
Osmanlı’nın asıl ‘davayı’ Tanzimat’la kaybettiğini, asıl düşüşün ise Meşruti-
yet’le olduğunu düşünmektedir. Reis Bey’e göre tüm gayretlere ve iyi niyet-
lere rağmen “kuru taklitçiler, ağzı açıklar, züppeler, şarlatanlar” yüzünden 
dava kaybedilmiştir. O dönemlerde söz hakkını bunlar almış olduğu için 
“sorumlu sınıf yani aydınlar da aldanmış, milletten ve devletten kopmuş, 
milleti hor, devleti düşman görmeye başlamıştır”.6 Ancak Buğra’nın bu sor-
gulamayı da bizzat bir aydına yaptırması, bu aydın kişi yani Reis Bey’in de 
tüm özeleştirileriyle beraber, halkla birlikte, sorumlu bir tavır gösterme-
si önemlidir. Reis Bey, romanda iyi bir yargıçtır; yabancı dil bilmektedir; 
çiftlik sahibi olacak kadar da sosyoekonomik durumu iyidir. Ancak o, önce 
dolaylı sonradan da doğrudan Akşehir’in ileri gelen eşrafıyla, okuma yaz-
ma bilmeyen Ali Emmi’lerle kapıya dayanan düşmana karşı mücadeleyi 

5 Tarık Buğra, Politika Dışı, s. 254.
6 Tarık Buğra, Küçük Ağa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 389-390.



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    289

örgütlemek derdindedir. Hatta çiftliğini karargâh olarak Kuvvacıların kul-
lanmasına izin verir. Bu da Buğra’nın; aydınlardan, aydın sorumluluğundan 
ümidini kesmediğini, tarihte yaşanan tecrübelere ve mevcut durumun da 
onların hataları yüzünden bu hâle gelmesine rağmen bir başka modelin 
de olabileceğini Reis Bey özelinde göstermek istemesinin bir işareti olarak 
değerlendirilebilir. 

Ancak Buğra’yı diğer isimlerden ayıran önemli bir özelliği onun romanla-
rında kahramanlarına salt analizler ya da tenkitler yaptırmamasıdır. Hatta, 
Kemal Tahir romanlarında gördüğümüzün aksine Buğra romanlarında 
kahramanlarına öyle etraflıca, makro analizler de yaptırmaz. Reis Bey’in 
yukarda aktardığım tarih muhasebeleri 500 sayfaya yakın olan romanın sa-
dece iki üç sayfasında vardır. Diğer romanlarında ise aydın kahramanların 
bu kadar açık değerlendirmelerine bile çok rastlanmaz. Bunun yerine Buğ-
ra’nın roman kahramanları bizzat örnek aydın tipindedir. Bir başka şekilde 
söylersek, Buğra kendi aydın görüşünü, eleştirdiği köksüz aydına alternatif 
olabileceğini düşündüğü aydın profilini romanlarında etraflıca ve incelikle 
işler. Buğra’nın bu tür aydın prototiplerini incelediği temel romanları Yağ-
mur Beklerken ve Dönemeçte romanlarıdır. Bu romanlardaki aydın tipleri 
hukukçu ve doktordur. Buğra’nın aydın meselesine yaklaşımı daha çok bu 
iki romanı üzerinden ele alınır. Ancak daha etraflı bir Buğra okumasında, 
Firavun İmanı dahil birçok romanında kendi düşündüğü aydının özellikle-
rine uygun kişiler bulmanın mümkün olduğu görülür. 

Aydının nasıl bir görev ya da sorumluluğa sahip olduğu farklı isimler ta-
rafından ele alınmakla beraber kabaca şöyle bir formülleştirme yapılabilir. 
Aydın kendi fildişi kulesinde siyasal ve toplumsal meseleleri yorumlayan, 
çoğunlukla da eleştiren, toplumla ünsiyeti zayıf ve fakat kritikleri, yazdıkla-
rı, çizdikleriyle topluma yol gösteren bir portre olarak ele alınır. Bu formü-
lasyona göre aydın; hakikat arayışında olan, esas olarak siyasal olaylardan 
kendini azade edebilen ve bu siyasal olaylara dâhil olmak zorunda kaldığın-
da da çoğunlukla muhalif bir tavır içerisinde olan kişidir. Bu aydın tipinin 
öncüsü Dreyfus Davası’ndaki aydınlardır. 1890’ların sonu ve 1900’lerin 
hemen başındaki Dreyfus Davası büyük oranda modern entelektüelin de 
tarih sahnesine çıkışı kabul edilir. Bu davanın temeli de suçsuz olduğunu 
düşündükleri Alfred Dreyfus’a Emile Zola gibi dönemin önde gelen ay-
dınlarının imza toplamak, bildiri yayımlamak ve Dreyfus lehine kamuoyu 
oluşturmak suretiyle açıktan destek vermesi ve hatta Dreyfus’un aklanması 
için mücadele etmesidir. Aydın, Dreyfus Davası’ndan itibaren artık muha-
lif kimliğiyle özdeşleşir; muhalif olmak artık aydını tanımlayan en önemli 
haslettir. 

Aydının fildişi kulede olup olmaması, eleştirelliği ve dahası sanatın toplum 
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için mi, sanat için mi olduğu meselesiyle de sık sık ilgilenir Buğra. Sanatın 
sanat için mi, yoksa toplum için mi olduğu şeklindeki sorulara ısrarla “sanat 
için” cevabını verir. Fildişi kulesini de önemser ve buna övgüler dizdiğini 
belirtir. Ancak Tarık Buğra için bu fildişi kule “toplumdan kopmak, toplu-
mun meselelerine sırt çevirmek anlamına gelmez”.7 Yine kendi romanlarını 
ve eserlerini neyin farklı kıldığını soran bir soruya da ‘yalnızlığım’ cevabını 
verir. Fakat “hemen şu açıklamayı da yapmalıyım” diyerek şöyle bir izah 
gereği duyar:

(B)u yalnızlık toplumdan, toplum meselelerinden ve insanlardan kopuş 
değildi. Tam tersine onlarla beraber olmak, fakat onlara bir doktrinin, 
bir partinin, bir derneğin, bir grubun, hatta bir ikincinin refakatinden 
bakmamaktır.8 

Dolayısıyla Buğra aydının yalnızlığını, fildişi kulesini önemser ancak salt 
toplumdan kendini izole etmek ve üst perdeden ahkâm kesmek demek de-
ğildir bu. Aydın salt tenkitle ya da hakikat arayışla matuf bir figür değildir. 
Ona göre aydın hep ayakları yere basan, kendi toplumu, kendi insanıyla ün-
siyet kurabilmiş biridir. 

Aşağıda ayrıntılandırılacağı üzere romanlarındaki aydın tiplemeleri tam 
da bu aydın profiline uygundur. Bu anlamda Buğra, aydın kahramanlarını 
yaratırken büyük oranda bu aydın anlayışı ve kendi aydın tasavvurundan 
hareket eder. Zira kendi yazarlık serüveninde en önem hasletim dediği 
özelliklerle ve kendi otobiyografik geçmişiyle uyumlu bir aydın anlayışı ve 
aydın tiplemesi vardır. Tam bu noktada Bauman’ın aydın meselesine ilişkin 
şu tespitini hatırlamak faydalı olabilir. Zira Bauman’a göre: 

Entelektüel tanımının hepsi de kendini tanımlamalardır. Gerçekten de, 
bu tanımlamaları yapan kişiler, tanımlamaya çalıştıkları nadide türün 
üyeleridirler; dolayısıyla, önerdikleri her tanım, kendi kimliklerinin 
sınırını çizmeye yönelik bir girişimdir.9 

Buğra da kendi aydın tiplemelerinde kendinden motifler barındıracaktır. Söz 
gelimi, Dönemeçte romanının başkarakteri Doktor Şerif, üniversiteyi İstan-
bul’da okumuş ve fakir bir öğrencilik hayatı yaşamıştır. Tarık Buğra da söyleşile-
rinde hem öğrenciliğinde hem de hayatının daha sonraki safhalarında işsizlikle, 
aç ve açıkta kalmakla çok mücadele etmek zorunda kaldığını apaçık anlatır. Bu 
yönüyle de Doktor Şerif ’in öğrencilik geçmişi Tarık Buğra’nın kendi hayatın-

7 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2004, s.36.
8 Tarık Buğra, Söyleşiler, 2004, s.81.
9 Z. Bauman, Yasa Koyucular ile Yorumcular, çev. Kemal Atakay, Metis Yayınları, İstanbul, 

2017, s.15.
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dan izler taşır. Nitekim Bedia Koçakoğlu’na göre de “Romanın çoğu yerinde 
yaptığı öz eleştiriler Buğra’nın bakışından süzülmüştür”.10 

Tarık Buğra’nın aydın tiplemeleri yoğun olarak Dönemeçte ve Yağmur Bek-
lerken romanlarında görülür. Dönemeçte romanında daha çok bir aydın 
eleştirisi, özellikle de köksüz aydın sorunsalı ön plandayken Yağmur Bek-
lerken’de daha çok ideal bir aydın tipiyle karşılaşırız. Dönemeçte Doktor Şe-
rif ’in serencamı ve diğer okumuş kesimlerle ilişkisi üzerinden meseleyi ele 
alan Buğra, Yağmur Beklerken’de ikisi de hukukçu olan Kenan Bey ve Rahmi 
karakterleri üzerinden bu konuyu irdeler.11 Dolayısıyla ilk etapta, Doktor 
Şerif ve Şehir Kulübü üzerinden incelediği Dönemeçte romanına daha sonra 
da farklı aydın tiplerini formüle ettiği Yağmur Beklerken romanına bakmak 
bize bütünlüklü bir çerçeve sunacaktır. 

Mesuliyetini Arayan Aydın

Dönemeçte romanı Tarık Buğra’nın aydın mefhumunu en sert şekilde kritik 
ettiği romanıdır. Buğra, bu romanda görünürdeki bir aşk hikâyesi üzerinden 
kasabanın okumuş yazmış kimselerinin durumunu serimler. Doktor Şerif 
merkezindeki aydın grubuna cumhuriyet savcısı, kasabaya yeni atanan savcı 
yardımcısı Orhan, veteriner gibi kimseler dâhildir. Roman Orhan’ın kasa-
baya gelişiyle başlar ve onu karşılayan ilk isim Doktor Şerif ’tir. Kasabanın 
bu tür okumuş ileri gelenleri için vazgeçilmez mekânı ise “Şehir Kulübü”-
dür. Romanda Şehir Kulübü âdeta kumarla özdeşleştirilir. Bütün ileri ge-
len aydın zümresi mesai bitiminde buraya gelmekte, herkes kalemine göre 
bir kumar masasına oturmaktadır. Buradaki aydınlar kasabayla, Şehir Ku-
lübü’yle, milletle ve devletle alakadar değildir. Hatta bunlardan tamamen 
bihaberdir. Doktor Şerif ise kendi de Şehir Kulübü’ne yoğun olarak gelmek-
le beraber içinde bulunduğu durumla zihnindeki düşüncelerin çelişkisiyle 
yanıp tutuşmaktadır. Zira Şerif meselenin absürtlüğünün farkındadır ancak 
ne kulüpten kopacak adımı atabilmekte ne de kendisine bunun için alter-
natif bir rota çizebilmektedir. Kendi yanına âdeta bir ‘yoldaş’ aramaktadır 
ve savcı yardımcısı Orhan kasabaya ilk geldiğinde bu kişinin Orhan olabile-

10 Bedia Koçakoğlu, “Dönemeçte’ki Kutsal Aydın ve Küstahsı Aydınsılar”, (İçinde) Tarık 
Buğra 100 Yaşında, Türkiye Yazarlar Birliği Tarık Buğra Sempozyumu Bildirileri, Tür-
kiye Yazarlar Birliği Yayınları, Ankara, 2019, s. 49.

11 Tarık Buğra’nın romanlarındaki aydın tiplemeleri meslekleri itibarıyla çoğunlukla hu-
kukçu, yani avukat, savcı ya da hâkim (Küçük Ağa’da Reis Bey), veyahut da doktordur. 
Daha çok Kemalist dönemin idolleştirdiği aydın öğretmen karakteri Buğra’nın roman-
larında ana karakter olarak nerdeyse hiç görünmez. Yağmur Beklerken’deki Kör Mu-
allim Sami de hem tali bir karakter hem de ideal bir aydın tipi değildir. Dönemeçte’ki 
“Şu köylüye bir şey yapmak lazım.” mottosuyla mesleğine idealist bir giriş yapan Köy 
Enstitüsü mezunu bir öğretmen de bu idelinden zamanla uzaklaşmış, diğer yozlaşmış 
aydınlar gibi umursamaz biri olup çıkmıştır.
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ceğini ümit eder. Ancak Orhan da Şehir Kulübü’nün ortamına çabuk ayak 
uydurur; bilmiyorum dediği hâlde oturduğu poker masasında profesyonel 
bir oyuncu gibi oynar ve tez zamanda kulübün bohem hayatının esaslı bir 
üyesi olur çıkar. Ayrıca Doktor Şerif ’in de sevdiği ancak iç muhasebeleriyle 
kendini sevgisinden kurtarmaya çalıştığı Handan’la, üstelik de Handan Ec-
zacı Celal Bey’e nişanlanmışken, Orhan’ın bir ilişkisi olur. Şerif ’in yalnızlığı 
Orhan’ın gelmesinden sonra artarak devam eder ve Şerif aradığı manevi il-
ham ve kudreti Fakir Halit’ten bulabilecektir. 

Her şeyden önce Doktor Şerif kasabalı tarafından sevilen, sayılan biridir. O 
da diğer aydın zümresi gibi “namazdan, niyazdan kopmuştur” ancak arada 
bir fark vardır; “Şerif bunu marifet saymaz” ve “Asıl önemlisi de namazında 
niyazında olanlara hor bakmazdı”.12 Ancak Şerif ’in romandaki aydın karak-
terleri içindeki ayrıksılığı bundan ileri gelmez; daha çok onun mevcut du-
rumun farkında olan ve bundan da bir çıkış yolu arayan özelliği üzerinde 
durulur. 

Doktor Şerif ’in arayış içinde olması, içinde bulunduğu durumdan hoşnut-
suzluğu romanın özellikle ilk kısımlarında etraflıca anlatılır. Şerif, yalnız-
dır; yalnızlığı seçmiştir; Şehir Kulübü’nde de yalnızdır kumar oynarken de. 
Hatta yer yer ölümü bile düşünmektedir ancak bir çıkış yolu da bulama-
maktadır. Tam bir karamsarlık içindedir; çevresindeki adamları da bu ka-
ramsarlığa, bu umutsuzluğa gömülmüş olarak değerlendirmekte ve onların 
da “pokerleri, prafaları, bezikleri, piketleri, içkileri, konkenleri, kalıplaşmış, 
kullanıla kullanıla büsbütün hiçleşip gitmiş kaba şakaları” ile “birbirlerin-
de ve yarattıkları bataklıkta eriyip gittiklerini” düşünmektedir. Bunları dü-
şündükçe de arada bir çileden çıkar ve diğerlerinin yakasına yapışıp onları 
sarsmak, onlara hakaret etmek ister. “Baytar bugünlerde hangi kitabı oku-
yorsun” gibi iğneli sorularla da aslında bu sarsma amacını kendince yerine 
getirmektedir. Ancak karşısındaki sırıta sırıta “Aynştayn’ı Doktor” yanıtını 
verecek kadar umarsızdır. Bu aydınların hiçbiri, öğretmeni, savcısı, savcı 
yardımcısı aylarca tek bir kitap okumaz; bir tane gazete bile almayan tipler-
dir. Dolayısıyla da Şerif ’in zihnini kurcalayan hep şu tespittir: 

Yok canım; ne olmuşsa olmuş, nasıl olmuşsa olmuş; Türkiye’de ip 
kopmuştu, aydın denenlerle halkın, milletin bağlantısı kalmamıştı.13 

Şehir Kulübü üzerinden aydınları daha doğru bir ifadeyle ‘memur-aydınla-
rı’ bütün çirkinliğiyle sergiler Buğra. Öyle ki, bu aydınlar Ramazan’da oruç 
tutmak şöyle dursun inadına kulübün bahçesine rakı sofra kurduracak ka-
dar halkla aralarına kopukluk hatta uçurum girmiş kişilerdir. Romanın bir 

12 Tarık Buğra, Dönemeçte, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s.37.
13 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.99.
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yerinde Tarık Buğra bu Şehir Kulübü aydınlarını bütün çıplaklığıyla şöyle 
tasvir eder:

Fıskiyedeki top.. sekiz akasya ağacı.. ve işlerini ellerinin tersiyle tutup 
baştan savma yapan, angarya sayan; buna karşılık içki veya pokerdi, breçti, 
prafa, bilardo, piketti, oyun masasına, yaşama şevklerinin bütün gücüyle 
oturan; dünyadan kopmak için oturan veya oturur oturmaz dünyadan 
kopan ve yirmi, yirmi beş sloganlık.. tekerlemelik.. nüktelik.. deyimlik 
yapma dünyalarına şehveti bastıran bir hazla gömülüveren bu okumuş, 
yazmış, koca koca diplomalı insanlar! 

Kısacası, Şehir Kulübü!14

Dolayısıyla da bu Şehir Kulübü bir cüzzamlılar diyarıdır. Şehir Kulübü’nün 
sakinleri “ruh cüzzamı, karakter cüzzamı” olarak nitelendirilir. Ancak Ta-
rık Buğra tüm bu manzarayı aslında “aydın ne değildir, nasıl olmamalıdır” 
sorusuna bir cevap olarak çiziyor gibidir. Her ne kadar içi aydınlarla, diplo-
malı okumuş yazmışlarla dolu olsa da Şehir Kulübü’ndekiler aydın sorum-
luluğundan, topluma karşı vazifelerinden nasibini alamamış kimselerdir. 
Bu manzarayı ve bu çürümüşlüğü içine sindiremeyen tek isim Doktor Şe-
rif ’tir; ancak o da âdeta silkinip kendine gelebilmek için bir sihirli değnek 
beklemektedir. 

Romanda Şerif ’in muhasebelerine derman olacak kişi bir aydın değil; ken-
dini cahil gören ve halk tarafından da cimri, pinti olmak gibi pejoratif has-
letlerle anılan Fakir Halit’tir. Gerçekten Halit romanda Şerif ’ten sonraki en 
önemli karakterdir. Şerif, sözleri kulağına kadar gelen bu adamla tanışmak 
ister ve sudan bir sebep bulmak ümidiyle Fakir Halit’in dükkânına girer. Se-
lam faslından sonra ne için geldiğine bir mazeret ararken Halit’in elindeki 
Mesnevî’yi görür ve “Kitabınızın ismini sorabilir miyim?” diyerek bir laf aç-
maya çalışır. Bu karşılaşma Doktor Şerif için bir milat olur; zira Fakir Halit 
Mesnevî okuyan, dönemin sıcak gündemi olan Demokrat Parti’nin kuruluşu 
meselesini etraflıca takip ve tetkik eden, bu konularda esaslı fikirleri olan 
entelektüel bir kişiliktir. 

Doktor Şerif dükkâna girdiğinde Fakir Halit Mesnevî’de son derece manidar 
bir yeri okumaktadır. Romandaki aktarımına göre bu kıssa şöyledir:

Zifir gibi karanlık bir ahıra kapatılmış bir fil ile ömürlerinde hiç fil 
görmemiş adamların, filin ne mene şey olduğunu el yordamıyla anlamaya 
çalışmalarını anlatıyordu. … Kimi filin kulağını tutar; ‘Fil bir şaldır,’ der, 
kimi burnunu eller; “Hayır, bir hortumdur,” der ve böylece ayni şey dikme 
olur, taht olur. Mevlâna hikâyeyi, ‘ellerinde bir ışık, önlerinden bir de 
kılavuz olsaydı, karanlık da, gece de fili olduğu gibi görmelerine engel 

14 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.263.
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olmayacak, hepsi de onun nasıl ve ne biçim bir hayvan olduğunu kolayca 
anlayabileceklerdi’ diye bitirir.15 

Fakir Halit bu kıssadan anlaşılacağı üzere Doktor Şerif ’e asıl sorumlulu-
ğunu, vazifesini hatırlatmaktadır. O da insanlara, “yemesini, içmesini bile 
bilmeyen” bu millete karanlığı aydınlatmak, onlara yol göstermek vazifesi-
dir. Fakir Halit, herkesi sever; köylünün kentlinin tüm herkesin dertleriyle 
dertlenir; en “haytalarına”, en “domuzlarına” bile derin bir sevgi beslemek-
tedir. Doktor Şerif, Fakir Halit’in bu kapsayıcı tavrından oldukça etkilenir. 
Üstelik de ona asıl vazifesini hatırlatan kişi aydın zümreden biri değildir. 
Eğitim ve statü itibarıyla kendinden ve Şehir Kulübü’ndeki diğer aydın ta-
kımından daha aşağı seviyededir. Kaldı ki, sadece aydın sorumluluğu da 
değil, Fakir Halit Demokrat Parti’nin kurulma aşamasını Türkiye için kri-
tik bir dönemeç olarak görmekte ve bu dönemeçte aydınların önemli roller 
üstlenmesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Bunu, yani aydının rolünü aydına 
hatırlatan aydın olmayan bir kişidir. Kitabın belki de en can alıcı noktası 
Doktor Şerif gibi arayış ve zihnî bunalım içerisindeki bir aydının gerek te-
mel sorumluluklarını gerekse de Türkiye’nin o dönem şartları içindeki rol-
lerini Fakir Halit gibi aydın olmayan bir kimseden öğrenmesidir.

Romanın bir başka yerinde Fakir Halit aydın ve bilgisi arasında şöyle bir 
korelasyon kurar:

Cahalız biz, doktor bey. Hocanın dediğini yap da, yaptığını yapma deriz. 
Halbukiysem dediğini yapmayan hocadan adama hayır mı gelirmiş.. öyle 
değ mi, Allasen?..16 

Başka yerlerde de Doktor Şerif aydın sorumluluğunu idrak etmesinden he-
men sonra sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmenin kendi yaptığı işi 
en iyi şekilde, millete ve devlete faydalı şekilde yapmak olduğunu düşünür. 
Aslında Fakir Halit’in bu sözlerinden ve Doktor Şerif ’in bu faaliyetlerin-
den Tarık Buğra’nın ilim ile amel arasında bir bağlantı olması gerektiğini 
ima ettiği söylenebilir. Nitekim Abdurrahman Arslan da alim ile entelektüel 
arasında böyle bir fark tespit eder. Arslan’a göre alimi entelektüelden ayıran 
başlıca vasıf onun bilgiyle hayatı arasında kurmuş olduğu o kopmaz bağdır. 
Entelektüelin söylediğiyle uygun yaşamak gibi bir zorunluluğu yokken âli-
min “temsil ettiği bilginin ahlâklı olmak gibi bir derdi, tasası ve mesuliyeti 
vardır”.17 

Fakir Halit’le tanıştıktan ve temel sorumluklarının fark ve idrakine var-
dıktan sonra Doktor Şerif “kendinden utanıyor, dost geçindiklerinden ve 

15 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.157.
16 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.263.
17 Abdurrahman Arslan, Kalbin Akletmesi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2017, s. 46.
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ahbaplıklarından utanıyor, hatta tanışlarından ve selâmlaşmalarından uta-
nıyordu.. girdiği çıktığı yerlerden, oturup kalktıklarından utanıyordu”.18 
Doktor Şerif artık “gökyüzünden çok yeryüzüne bakmak ve baktığına başı-
nı çevirerek değil, bütün vücuduyla dönerek bakmak” meselesine takılmış 
durumdadır. Kendisini artık sorumlu ve sorumluluklarını bilen bir aydın 
olarak görmektedir. Bu uğurda Fakir Halit’in teklifi ve desteğiyle politikaya 
da girecek; vekil olacaktır. 

Kökü Toprağa Bağlı Aydın

Tarık Buğra’nın fildişi kulesine çekilme meselesini önemsediğini belirtmiş-
tim. Ancak diğer taraftan da fildişi kulesine çekilen, tüm dürüstlük ve iyi ni-
yetine rağmen halktan kopuk olmayan kişiler de vardır. Tarık Buğra’nın bu 
iki aydın tipini tasviri ve bunlardan hangisini seçtiği bariz bir biçimde Yağ-
mur Beklerken romanında görülebilir. Romandaki ikisi de avukat olan fakat 
halka yaklaşımlarında tamamen zıt olan Rahmi ve Kenan Bey karakterleri 
bu iki aydın tipini temsil eder. Kenan Bey, Rahmi dâhil herkesin sevip say-
dığı, son derece dürüst, ilkeli ve entelektüel açıdan da güçlü bir figürdür. İyi 
bir hukukçu ve avukat olmasının yanında Tasvir-i Efkâr’a yazılar da yazdığı-
nı ölümünden sonra öğreniriz. Ancak Kenan Bey kahveye, parka, lokantaya 
gitmez; öğle yemeklerinde bile evine gider ve bir yerlerde oturup birileriyle 
“iki çift laf etmeye” bile hiç yanaşmaz. O “Dostoyevski’yi tanımayanlarla ne 
konuşacağım.”19 diyecek kadar kendi dünyasında, halktan kopuk bir figür-
dür. Rahmi de kasabanın Kenan Bey’e göre daha genç avukatlarındandır ve 
onu da hemen herkes sever. Öte yandan Rahmi hukukçu kimliğinin yanın-
da halkla iletişim kurabilen, onların dilinden anlayabilen birini temsil eder. 
Ayrıca Rahmi’nin aile hayatı, çocuklarıyla ve karısıyla kurduğu iletişim ro-
manda gayet doğal ve sempatik hâliyle işlenir. Gerek özel hayatında gerekse 
kamusal iletişiminde Rahmi “bizdendir”; her hâliyle halktandır. 

Romanın bir yerinde kasabaya gelen köylülerle Rahmi’nin diyalogu Rah-
mi’nin temel karakteristiğini vermede önemli ipuçları sunar. Roman, kasa-
bada bir park açılışıyla başlar. Bu parkın açılışından bir ay kadar sonra Rah-
mi, Rıza Efendi’nin (Rahmi’nin amcası) oğlu Süleyman, hükûmet doktoru 
ve savcısı oturmaktadır. Perşembe günü kasabaya inen köylüler de parkın 
etrafına dizilmiş, gramofondan çalan yeni şarkıları dinlemektedir. Köylüler 
âdeta parkın içerisinden ve hatta tüm dünyadan bihaber gibi, orada aslında 
hiç yoklarmış gibi görünmektedir. Hükûmet doktoru da onları göstererek 
“Bakar körlere benziyorlar” der ve pekiştirir “Tıpkı öyle”.20 Köylüler hiçbir 

18 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.188.
19 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018, s.41.
20 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.35.
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tepkiyi umursamadan, hükûmet doktoruna göre “kavrayamadan”, dimdik 
bakmaktadır. Amca oğlu Süleyman da dâhil Rahmi’yle oturan herkes, köy-
lüleri bu garip görünüşleri ve seyredişleri üzerinden değerlendirir ve Rahmi 
dışında diğerleri doktorun kanaatinde mutabık gibidir. Ancak Rahmi “Gör-
müyorlar sanki.. doktor bey haklı” diyen Süleyman’a “Sen öyle bil, emmi-
min oğlu” der ve esas düşüncelerini açıklar:

Sen öyle san, emmimin oğlu. Dilleri ayrı onların, dilleri. Hepsi de bundan 
ibaret. Dilleri dediysem yanlış anlama; bakışların, gülüşlerin, ellerin, 
kolların dillerini diyorum ben. Daha açığı mı? Onu da söyleyeyim: Sen 
kendini üstün gördüğün için ya da onu küçümseyişinden böyle bakar, 
böyle gülersin; o da bunu kabul etmediği için senin bakışını, gülüşünü 
anlayamaz, nasıl karşılık vereceğini bilmez.. bilemez; karşılığın nedir, 
çıkaramaz.21 

Rahmi “Bak bana şimdi” diyerek köylülerin yanına gider ve onlarla nereli 
olduklarından, köylerine yağmur yağıp yağmadığı üzerinden ve onlara si-
gara paketini vererek diyalog kurmayı başarır. Parktaki diğerlerine bile ol-
dukça tuhaf gelen bu diyalogdan Rahmi bir başka sebepten rahatsız olur. 
Onlara sigara paketini verdiği için pişmanlık duyar ve bunun da bir bakıma 
kendini büyük görmek, onların bir şey istediğini, dilendiğini düşünmek de-
mek olduğu sonucuna varır. Oysa onların, yani köylülerin bekledikleri “iki 
lokma iki çift lâf.. hatta bir selamünaleykum; yok sayılmamak, eşya farzedil-
memek: Varlıklarının insanlıklarının kabul edildiğine inanmak”tır.22 

Rahmi gibi kendisi de aydın olup Türk aydının Türk halkından, Türk köy-
lüsünden koptuğunu fark eden, bunun muhasebesini yapan aydın tipleme-
leri Türk romanında yaygındır. Yakup Kadri’nin Yaban’daki Ahmet Celal’e 
söylettirdiği şu sözler Türk edebiyatındaki aydın tartışmalarının magnum 
opuslarından biridir âdeta: 

Gün geçtikçe daha iyi anlıyorum: Türk ‘entelektüel’i, Türk aydını, Türk 
ülkesi denilen bu engin ve ıssız dünya içinde bir garip yalnız kişidir. Bir 
münzevi mi? Hayır; bir acayip yaratık demeliyim. Öyle ya, bir insan 
tasavvur edin ki hangi ırktan, ne cinsten olduğu belli değildir. Kendi 
vatanı addettiği memleketin dibine doğru ilerledikçe, kendi kökünden 
uzaklaştığını hissediyor. Hissetmese bile etrafında hasıl olan boşluk, soğuk 
ve itici hava, ona her an kendi toprağından sökülmüş bir aykırı, bir acayip 
nebat olduğunu bildiriyor.23

Ancak Ahmet Celal realitenin farkına varsa, bu muhasebeyi yapsa bile ni-

21 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.36.
22 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.38.
23 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018, s. 36.
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hayetinde yine de ‘yaban’dır. Yani teşhis kısmı epeyce başarılıyken çözüm 
noktasında Yaban’dan bir alternatif aydın tipi üretmek pek mümkün değil-
dir. Rahmi’yi ise farklı bir karakterde aydın yapan onun salt köylülerin, yerli 
halkın dilinden ve derdinden anlıyor oluşu da değildir. Bunun yanında ve 
mesleğine ek olarak yaptığı işlerle de Rahmi sıra dışı bir aydın karakteridir. 
Romanın isminden de anlaşılacağı üzere, kuraklık o yıl o yöre için en büyük 
sorundur ve 7’den 70’e herkes yağmur beklemektedir. Rahmi’nin kendisi de 
aynı zamanda çiftçilik yapan, pancar vs. eken birisi olduğu için şehirden bir 
su pompası getirtir. Önce kendi tarlasını sular, sonra da herkesin kullanma-
sına izin verir. Pompayı ücret mukabilinde verir ancak parası olmayanlar-
dan bir karşılık beklemez. Bu olay Rahmi’yi âdeta kahramanlaştırır çünkü 
Rahmi avukatlığından daha öte, su pompasını getirmesiyle halk için hayati 
bir iş yapmış olur.

Rahmi’nin bu tür aktivasyonlarından da onun salt köylüleri analiz eden, 
köylü-aydın çatışmasının tahlilini yapan bir tip olmadığı sonucu çıkarıla-
bilir. Rahmi’yi okumuş bir taşra eşrafı değil de aydın olarak nitelememizin 
sebebi ise su pompasını şehre getiren ismin Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı 
kuracak olmasıdır. Aynı zamanda Rahmi Ankara’dan teftişe gelen Hilmi 
Bey’le de ve onun nezdinde Halk Fırkası’nı da eleştirme cesaretini göste-
rerek tartışmış ve üstelik de bu tartışmada gösterdiği yeteneği ve üslubu ile 
Hilmi Bey’in dikkatini çekmiştir. Bir başka deyişle Rahmi bütünsel bir ay-
dın figürünü temsil etmektedir; gerektiğinde en politik meselelerde parlak 
fikirler öne sürebilmekte, münakaşaya girebilmekte; gerektiğinde de köylü-
lerle ya da başta amcası Rıza Efendi olmak üzere okuma yazma bilmeyen, 
ileri gelen eşrafla gayet sağlıklı bir iletişim kurabilmektedir. 

Rahmi karakterinin tam karşısındaki bir aydın profili olarak ise Kenan Bey 
vardır. Kenan Bey de eşraf ve halk tarafından sevilip sayılmakla beraber hep 
mesafeli durulan bir kişiliktir. Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın ilçede kurul-
ması işini de Kenan Bey organize etmekte ve Rahmi’yi de bu işe dâhil et-
meye çalışmaktadır. Rahmi ilk başta kesin olarak girmeyi reddeder ve fakat 
Kenan Bey’in kötüleşen sağlığı yüzünden bu işi yürütemeyeceği anlaşılınca 
parti işini herkesi şaşırtacak şekilde üstlenir. 

Öte yandan da esasında Kenan Bey esasında halkına karşı kendini sorumlu 
hissetmektedir. Malı mülkü, itibarı, sakin bir aile hayatı olmasına rağmen 
bunlar Kenan Bey’i tatmin etmemekte; o milletine ve memleketine karşı 
mesuliyetlerini yerine getirmek istemektedir. Dolayısıyla Kenan Bey aslın-
da halka önem veren, halkın katılımına değer veren bir siyasi görüşe sahip-
tir. Başka şekilde söylersek, en azından nazarî düzlemde halkı önemser ve 
Rahmi’ye de her fırsatta bu görüşlerini açıklar. Ona göre yönetim halkın 
katılımına açık olmalı, yöneten ve yönetilen zümre bütünleşmelidir. Kenan 
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Bey burada Hz. Ömer’e ilişkin bir anekdot anlatır: Hz. Ömer halife olduk-
tan sonraki ilk hutbesinde “Doğru yoldan ayrılmayacağını” ifade eder ve 
hemen sonra orada bulunan birisi kılıcını göstererek “Sen onu düşünme, 
doğru yoldan ayrılırsan bu seni düzeltir.” der. Hz. Ömer örneği üzerinden 
halk katılımının, milletlerin iktidarın köküne sahip oluşunun İslam şeriatı 
ve Türk töreleriyle de uyum içerisinde olduğunu anlatmak ister. Nitekim 
Batı’da da bu süreç yaşanmış, bu ancak kan ve gözyaşıyla mümkün olabil-
miştir. Türkiye’de ise tekrar bir halk ve iktidar bütünleşmesinin sağlanması 
mümkün olabilir. Bunu da ancak “bizim milletimiz, ırki ve millî hasletle-
rinin ve harsının sayesinde, ayni neticeyi, münevverleri mesuliyetlerini 
müdrik hale geldiği an istihsâl edebilecektir”.24 Kenan Bey münevverlerin 
mesuliyetlerini yerine getirmesine dikkat çekmektedir. Zira ona göre “(H)
akikaten büyüksek, aklımızla bilgimizle övünüyorsak, kendimizi okuma-
mışlardan üstün sayıyorsak.. pompa getirmekten hiçbir farkı olmayan bu 
rehberlik vazifesini yapmak mecburiyetindeyiz”dir.25 Kendisinin parti şu-
besini kurma çalışmalarını Rahmi’nin su pompasını getirmesine benzeten, 
o su pompası halk için ne kadar faydalı ise bu partinin de o kadar gerekli 
olduğunu düşünen Kenan Bey “o kıymetli anın” geldiğine inanmakta ve 
kendi de bu anda sorumluluk almaktan kaçmamaktadır. Ancak Kenan Bey 
bu sorumluluğunu yerine getiremeden ölür. 

Mehmet Kaplan’ın da isabetle dikkat çektiği gibi Tarık Buğra’nın Kenan 
Bey karakterini romanda öldürmesi de son derece manalıdır.26 Zira Kenan 
Bey tarzı bir aydın önderliğinin başarılı olma şansı yoktur. Kenan Bey her 
ne kadar halk nezdinde muteber, saygıdeğer bir kişilik olsa da halkın dilin-
den, kodlarından uzak birisidir. Bu yüzden Kenan Bey’in çok istediği ancak 
halkla olan kültürel uzaklığı yüzünden pratiğe geçirme imkânı olmayan fi-
kirlerini Rahmi fiiliyata geçirmek üzere harekete geçer ve Serbest Cumhuri-
yet Fırkası’nı ilçede kurar. Ancak Fırka ilk girdiği seçimlerde ilçede başarısız 
olur; nitekim de Fırka Genel Merkezi birkaç ay sonra kendisini fesheder.

Tarık Buğra’nın Rahmi özelinde gösterdiği özgün bir aydın karakteridir. 
Aslında Rahmi, Kenan Bey gibi klasik anlamda kabul edebileceğimiz bir 
aydın değildir; daha çok Buğra’nın aydın tasavvuruna uygun düşen bir ay-
dın tiplemesidir. Mehmet Kaplan bu aydını kökü toprağa bağlı aydın tipi27 
olarak tarif eder. Bu aydın tipi halkın içinde, halkta bir karşılığı olan ve aydın 
zamanda müfettiş Hilmi Bey’le münakaşalarında gördüğümüz gibi nazarî 

24 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.119.
25 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.105.
26 Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2, Dergâh Yayınları, İstanbul, 

2004, s.385.
27 Mehmet Kaplan, a.g.e., s.385.
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meselelerde de esaslı şeyler söyleyebilen bir tiptir. Rahmi “okumuş, bilim-
sel bilgiye ulaşmış, ancak oradan tekrar toprağa halkın içine dönmüş olma-
sıyla diğer aydın tiplerinden ayrılır”.28 Dolayısıyla Tarık Buğra, kendi toplu-
munun dertlerine uzak olmayan eğitimli, okumuş insanları aydın tanımına, 
daha doğrusu kökü toprakta olan bir aydın tanımına layık görmektedir.

Aydın Ahlakı

Aydın meselesi Tarık Buğra’nın diğer romanlarında da değişen yoğunluk-
larda vardır. Aydına yüklenen anlam ve önemin örneklerini Küçük Ağa’da 
Reis Bey’in Çakırsaraylı Çetesi’yle görüşmeye gitmek için gönüllü olmasın-
da da görmek mümkündür. Aynı zamanda Reis Bey, Cuma hutbesinde İs-
tanbullu Hoca ile tartışırken Hoca’nın Reis Bey’i kastederek “Bir kimsenin 
hem devlet memuru olması hem de o devlet otoritesine karşı çıkmasını” 
eleştirmesi üzerine, istifasını çoktan verdiğini söyler. Diğer bir deyişle Tarık 
Buğra, Reis Bey’i ahlaki olarak zor duruma düşürmesi muhtemel böyle bir 
ithamın önünü kesmek için Reis Bey’i istifa ettirir ve aydının ahlaki olarak 
tam olmasının gerekliliğine işaret eder. 

Yine diğer bir romanı olan Firavun İmanı’nda da Hüseyin Avni Ulaş karak-
teri bu minvalde önemli ipuçları sunar. Her şeyden önce Ulaş, âdeta “Kök-
ten kuruluş ve çöküşlerin büyük vurgunlar için en bulunmaz fırsat” olduğu 
bir vasatta, Ali Yusuf ’ların fink attığı bir zamanda ideal aydın tipini temsil 
etmektedir. Yani bu dönemde dahi Tarık Buğra örnek aydın tipleri ve dav-
ranışları bulunabileceğine işaret eder. Özellikle de Hüseyin Avni Ulaş’ın İs-
tiklâl Mahkemeleri’nde yargılanması ve Ulaş’ın mahkeme karşısındaki tavrı 
ideal bir aydın tavrı olarak görülebilir. Ulaş romanın “Firavun”larından olan 
Ali Yusuf gibilerin düzmece ithamları sonucu İstiklâl Mahkemeleri’nde, 
hem de idamla yargılanmaktadır. Aleyhine bir atmosfer gelişirken Ulaş’ın 
küçük not defteri mahkemenin eline geçer. Küçük not defterinde Ulaş, çok 
daha öncesinde Celalettin Bey’in Mustafa Kemal’e suikast düzenlemek 
niyetinde olduklarını ve kendisinin katılmasını teklif ettiğini yazmaktadır. 
Ancak Ulaş “Muhalif olmak başka, suikast başka şeylerdir.” diyerek teklifi 
reddeder. Hatta şunu da ilave eder: 

Paşa’yı öldürmek bir yana, Paşa benim sırtıma semer vurup binse ve 
taşımamı istese söylediği yere kadar taşırım.29 

Mahkeme heyeti not defterinin elinde olduğunu ve suikast hadisesini 
hatırlatır; onlara ne cevap verdiğini ve teklifi hangi sözlerle reddettiğini 

28 Ertan Örgen, “Yağmur Beklerken Romanında Aydınlar ve Halk”, Selçuk Üniversitesi Tür-
kiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 14, 2003, s. 57.

29 Tarık Buğra, Firavun İmanı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2019, s. 203.
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mahkeme salonunda da tekrar etmesini ister. Ancak Ulaş o sözlerin, şah-
si menfaatler, kimseye yaranmak ve yaltaklanmak vs. için değil memleket 
menfaatinin öyle gerektirdiğini gördüğü için söylediğini düşünerek mah-
kemenin talebine o sözleri hatırlamadığını söyleyerek olumsuz yanıt verir. 
Tekrar hücresine konduğunda ise şöyle düşünür: 

Ben, Gazi’nin sırtıma semer vurmasına bunun için razı olmadım. 
Hükümeti ve etrafı için değil, vatan yolundaki hizmetlerine yardımcı 
olmak için sırtımda taşımaya hazır olduğumu anlatmak için söyledim o 
sözleri.30

Dolayısıyla da Hüseyin Avni Ulaş farklı bir bağlamda söylediği sözlerini 
başka amaçlara hizmet edeceğini düşündüğü için tekrarlamayı dahi redde-
der. Mahkemenin tüm baskılarına ve idamla yargılanmasına, hatta mahke-
menin apaçık idam tehdidine rağmen de sözleri tekrarlamaz ancak mahke-
me heyeti de onun idamına değil affına karar verir. Burada Avni Ulaş’ın en 
zor zamanda bile aydın ahlakını koruduğunu gösterir Tarık Buğra. 

Değerlendirme

Tarık Buğra’nın aydın tiplerinin iki temel karakteristik özelliği vardır: Bun-
lardan ilki sorumlu aydın olmak, halkına önder olmak; ikincisi de kökü bu 
toprağa bağlı, yerli aydın olmak. Yağmur Beklerken ve Dönemeçte bu iki tipin 
örnekleri olduğu için bu romanlar üzerinde etraflıca durulmuştur ancak ay-
dın sorumluluğu, ahlakı ve aydın öncüllüğü Tarık Buğra için aydın misyo-
nunun vazgeçilmezidir. Firavun İmanı’ndaki Hüseyin Avni Ulaş’ın yargılan-
ması süreci bizce aydın ahlakı mefhumunun bariz bir şekilde görülebileceği 
bir örnektir. 

Aydın meselesini ele alan diğer isimlere nazaran, Buğra’nın öne çıkan tarafı 
eleştirdiği aydın tiplerinin karşısına hep ideal aydın tiplerini yerleştirmesi-
dir. İdeal aydın tiplerinin tek bir bütün teşkil ettiğini ya da tamamen ortak 
özellikler gösterdiğini söyleyemeyiz. Daha çok farklı romanları ve bu ro-
manlarındaki eleştirileri ve idealleştirilmiş karakterleri üzerinden Buğra’nın 
aydında olması gerektiğini belirttiği hasletleri tespit edebiliriz. Bunların 
başında da Rahmi karakterinde açıkça görüldüğü gibi aydının bu toprağa 
basması; halkla, çevresiyle ve milletiyle bütünleşmiş olması gelmektedir. 
Rahmi karakteri gerçekten de Buğra tarafından incelikle işlenmiş bir karak-
terdir. Her yönüyle “buralı”, “bizden”, halktan bir karakterdir Rahmi. Otan-
tik ve özgün bir aydın tipini temsil eder. 

Aydın hasletlerinin ikincisi olarak da Doktor Şerif ve kısmen Küçük Ağa’daki 

30 Tarık Buğra, Firavun İmanı, s.219.
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Reis Bey üzerinden formüle edilen sorumlu aydındır. Zira Buğra aydınların 
öncülüğüne, sorumluluklarını yerine getirmelerine özel bir önem atfeder. 
Doktor Şerif de birtakım bunalım ve arayışlardan sonra sorumluluklarının 
farkına varmıştır ve politikaya atılmak suretiyle de bu sorumluluklarını yeri-
ne getirmek istemektedir. Şehir Kulübü üzerinden çizilen aydın yozlaşmış-
lığı ve bu yozlaşmadan kendini kurtarabilen Doktor Şerif örneği manidar-
dır. Üçüncü olarak da Tarık Buğra’nın vurgun dönemi olarak adlandırdığı 
kuruluş ve çöküş dönemlerinde bile mümtaz aydın kişilikleri ve duruşları 
var olabilmektedir. Firavun İmanı’ndaki Hüseyin Avni Ulaş’ın yargılamada-
ki tutumu bu aydın ahlakının ve duruşunun bir timsali gibidir.

Son olarak, Tarık Buğra’nın aydın irdelemelerinde onu farklı kılan yönü, 
Buğra’nın aydın karakterlerine salt derinlikli analizler ya da özeleştiriler 
yaptırıyor oluşu değildir. Doktor Şerif örneğinde olduğu gibi bu tür sor-
gulamalar olmakla beraber, esas olarak, Buğra ideal aydın tipine her daim 
yer verir. Bir başka şekilde söylersek onun sadece halk-aydın çatışmasını 
merkeze alan bir aydın yaklaşımı söz konusu değildir. Aydın-halk çatışma-
sı Yakup Kadri gibi isimlerde olduğundan belki biraz az yoğunluklu olarak 
Tarık Buğra’da da vardır. Ancak Buğra’nın farklılığı, aydın-halk çatışmasına 
ek olarak bir de aydın-aydın çatışmasına yer vermesidir. Bu çatışma Döne-
meçte ve Firavun İmanı’nda olduğu gibi daha sert ve siyahla beyaz gibi bir-
birine zıt ideal aydın ile yozlaşmış aydın arasında olabileceği gibi, Yağmur 
Beklerken’de olduğu gibi Kenan Bey ile Rahmi arasında ve daha yumuşak 
diyebileceğimiz bir tonda da cereyan edebilir. Tarık Buğra ve aydın mese-
lesini incelerken işin özü buradadır; Buğra beğenmediği, eleştirdiği aydın 
tiplemelerinin karşısına kendi tasavvuruna uygun bir model mutlaka inşa 
eder ve ideal aydının izinin her daim bulunabileceğini göstermeye çalışır.
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“YERLİLİK” DÜŞÜNCESİ TEMELİNDE 
SAİD HALİM PAŞA,  

KEMAL TAHİR VE TARIK BUĞRA’NIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

FERHAT AĞIRMAN & ERGÜN AVCI

Said Halim Paşa’dan Kemal Tahir’e ve Tarık Buğra’ya kadar önemli bütün 
edebiyatçılarımız, ayrıca, derin bir tarih ve toplum bilincine sahip düşünür-
lerimizdir. Cumhuriyetimizin ilk kuruluşundan bugüne, değişim ve dönü-
şümlerin yer yer sert çizgilerle yaşandığı ülkemizde Türk düşünürlerimizin 
kaderinde yargılanmanın, tutuklanmanın ve sürgün edilmenin bazı zaman-
larda kaçınılmaz olduğu görülür. Farklı nedenlerden olmuş olsa da Said 
Halim Paşa’nın Malta’ya sürgünü, Kemal Tahir’in 15 yıllık hapis hayatı bu 
kader çizgisinin örneklerindendir.

Her ne kadar farklı zamanlarda, farklı hayat standartları içerisinde ve farklı 
dünya görüşlerine bağlı olarak yaşamış olsalar da Said Halim Paşa, Kemal 
Tahir ve Tarık Buğra’nın “yerlilik” düşüncesi etrafında birlikte ele alınmış 
olması çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bir yanda devletin 
önemli konumunda görev yapmış ve Osmanlı’nın son dönemlerinde ciddi 
mücadeleler vermiş Paşa yer alırken, diğer yanda kurulan yeni bir rejime 
karşı ayak uydurmaya çalışan Anadolu insanının içinde bulunduğu durum-
ları dile getirmeye çalışan Tahir ve Buğra gibi iki önemli düşünür yer al-
maktadır. Fakat Paşa’nın kaleme aldığı eserlerin yanında aktif olarak siyasi 
pozisyonunun da bulunması diğer iki düşünürden farklılık gösterir. Tahir 
ve Buğra, toplum ve siyasi düşünceye yönelik bakış açılarını daha çok yazı-
larıyla dile getirmeye çalışmışlardır.

Bu çalışmada, bu üç önemli düşünürün kurulan yeni düzene karşı takındık-
ları tavır ve Batıcılık karşısında yerlilik düşüncesini merkeze alarak hareket 
ettikleri gösterilmeye çalışılmıştır. Öyle ki, bu üç düşünüre göre de yerli de-
ğerlerin askıya alındığı, Batı medeniyetlerinin olduğu gibi taklit edildiği bir 
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sistem ya da rejim, ülkenin gelişmesinden ziyade daha da gerilere gitmesine 
neden olacaktır. Bu yüzden getirilecek her yeni düzenlemede, millî değerler 
ve Anadolu insanının kültür yapısı göz önünde bulundurulmalıdır.

Said Halim Paşa ve Düşünce Yapısı

19 Şubat 1864’te Mısır’ın Kahire şehrinde doğan Said Halim, vezir Halim 
Paşa’nın oğlu ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunudur. Şurayıdevlet aza-
lığında ve sadrazamlık görevlerinde bulunmuştur. İttihat ve Terakki Cemi-
yeti’ne mensup biri olarak bilinir. Hatta İttihat ve Terakkici ilk sadrazam 
olarak görülür.1

Said Halim Paşa’nın sadrazamlık yaptığı dönem, Osmanlı’nın oldukça karı-
şık ve sıkıntıda olduğu bir dönemdir. Bir yanda Birinci Dünya Savaşı kapıya 
dayanmış, diğer yanda her geçen gün toprak kaybederek imparatorluğun 
sınırları oldukça küçülmeye başlamıştır. İşgal kuvvetleriyle tahakküm altına 
alınan Osmanlı, bu kuvvetlerinin direktifleriyle Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından, bazı üst düzey yöneticileri ve Said Halim Paşa’yı savaş suçlusu 
gerekçesiyle Malta’ya sürgün etmiştir. Siyasi ve toplumsal birçok yönden 
karışıklıkların olduğu bu dönemde Said Halim Paşa, memleket ve millet 
meseleleri ile alakadar olmuş ve bu konulardaki düşüncelerini devamlı ola-
rak kaleme almıştır. Kendi düşüncesiyle yorumladığı bu meselelere farklı 
çözümler bulmaya çalışmış ve bu doğrultuda bazı eserler yazmıştır.

Ona göre Osmanlı’nın ve dolayısıyla İslam medeniyetinin karşı karşıya kal-
dığı sorunların doğru ve kalıcı bir şekilde çözülmesi gerekmektedir. Bu so-
runlara getirilecek çözümler de Batı medeniyetleri yerine yine Osmanlı’nın 
kendi kültürü ve İslam’ın kendi coğrafyası içerisinde aranmalıdır. Çünkü 
Said Halim Paşa’ya göre her toplum ve medeniyet kendi kültür ve düşünce 
tarzını, ruh hâlini kendi içerisinde barındırmaktadır. Ve bu farklı özellikli 
yapısından dolayı da toplumlar birbirlerinden birçok bakımdan farklılık 
göstermektedir.2

Öyle ki, Müslüman ve Batılı medeniyetler tarih boyunca kendilerine özgü 
farklılıklarıyla yapılanmış ve prensip hâline getirdikleri kendilerine has 
dünya görüşlerini geliştirmişlerdir. Said Halim Paşa’ya göre bu iki mede-
niyetin ahlaki davranış ve insan ilişkilerinin de oldukça farklı olduğu unu-
tulmamalıdır. Bu temelde devlet tarafından verilen eğitimler de toplumsal 
ve sosyal alana hizmet doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik olacağından yine 

1 Abdurrahman Şeref Efendi, Tarih Muhasebeleri, (Sad. Enver Koray), Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, 1985, s. 216.

2 Said Halim Paşa, Buhranlarımız, s. 30, 31.
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farklı alanlara doğru kaymak zorundadır.3 Bundan dolayı ona göre herhangi 
bir medeniyetin her alanda, olduğu gibi taklit edilmesinin doğru olmaya-
cağı gözden kaçırılmamalıdır. Her alanda yapılacak değişikliklerin yerine 
siyasi ve toplumsal sisteme yerleşmiş bazı kurum ve kuruluşların gerektiği 
doğrultuda değiştirilmesi ve medeniyetin ileriye yönelik gelişmesi amaçla-
narak eylemde bulunması gerekmektedir.4

Ayrıca siyasi ve toplumsal alanlarda uygulanacak yeniliklerin başarıya ulaş-
ması için Batılı medeniyetlerin taklit edilmesinden ziyade kendi gayretimiz 
ve çabamızla kendi kültürümüze uygun ve yerli sistemler inşa edilmelidir. 
Said Paşa’ya göre işte bu doğrultuda yapılması gereken en önemli şey, diğer 
medeniyetlerin çalışma gayretlerinin, eğitime yönelik fikirlerinin ve kendi 
vatanseverliklerine verdikleri değerlerin örnek olarak göz önünde bulundu-
rulacağıdır. Bu temelde inşa edilecek yerli sistemlerin, milleti ve toplumu 
bir arada tutacak unsurları göz önünde bulundurması önemli bir noktadır.

Fakat ne var ki, toplumu ve milleti bir arada tutacak unsurlar göz önüne bu-
lundurulmadan, öteki medeniyetlere duyulan aşırı hayranlık ve ilgi Batıcı 
fikirlerin oluşmasını da engelleyememiştir. Bu aşırı hayranlık ve ilgi neti-
cesinde, bir medeniyetin gelişim aşamaları ve temel esasları yerine doğru-
dan sonuçlar üzerine yoğunlaşılarak hataya düşülmüştür. Ve böylece Batıcı 
aydın ve siyasetçiler Batılı medeniyetleri olduğu gibi taklit ederek siyasal 
başarısızlığa sebep olan hatalardan kurtulamamıştır.

Bir devlet adamı olmasının yanında ayrıca bir fikir adamı olan Said Halim 
Paşa, yaptığı çalışmalarla önemli ölçüde siyasal ve sosyal meselelere kalıcı 
çözümler ortaya koymaya çalışmıştır. Özellikle İkinci Meşrutiyet’ten sonra 
yazdığı eserleri, siyasal ve sosyal olayları nasıl tahlil ettiğini ve gerçekçi fi-
kirlerle bu olaylar karşısında neler yapılması gerektiğini göstermiştir.5 Ona 
göre yapılması gereken en önemli şey, tıkanıklığa neden olmuş etmenleri 
bulmak ve bu tıkanıklıkları ortadan kaldırmak olmalıdır. Ayrıca özellikle si-
yasal sistemde meydana gelen, bu tıkanıklıklara neden olan şey yalnızca bir 
yöneticinin sorumluluğunda değil, tüm toplumun sorumlu olduğu bir ko-
nudur. Bundan dolayı sadece yöneticiler değil, topyekûn olarak hepimizi il-
gilendiren bu sorunlardan kaçmak yerine onlara, millî miras olduklarından 
sıkıca sarılmalı ve millî hiçbir değeri terk etmeden çözümler sunulmalıdır. 
Fakat ona göre bazı aydınlarımız “bir memleketin müesseselerinin, en kıy-
metli birer millî miras olduklarını ve millî müesseselerin terk edilmesinin, 

3 Said Halim Paşa, “İslam’da Teşkilat-ı Siyasiyye”, Sebîlürreşâd, c. 19, sayı: 493, s. 265.
4 Said Halim Paşa, İslâmlaşmak, s. 23.
5 İsmail Kara, “Said Halim Paşa”, Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar, s. 487; Kurtuluş Ka-

yalı, “Padişahlar ve Sadrazamlar”, Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, s. 1304.
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millî varoluştan da vazgeçmek demek olduğunu anlayamamışlardır.”6 Kaldı 
ki millî değerlere sahip çıkmadan yabancı uygulamalara yeltenmek, sosyal 
ve siyasal alanda sıkıntılı bir sürecin başlamasına da neden olacaktır. 

Said Halim Paşa’nın yerlilik düşüncesine verdiği önem, yabancı medeni-
yetlerin olduğu gibi taklit edilmesinin önünde bir engel oluşturur. Öyle ki, 
bu engele takılan bazı aydın kesimler onun eleştirisine uğramaktan kurtula-
mamıştır. Bu temelde Buhran-ı Fikrimiz adlı eserinde de belirttiği gibi, ay-
dın-toplum ve toplum-devlet arasındaki yabancılaşma kaçınılmaz olacak-
tır.7 Fakat bu yabancılaşmanın önüne geçilebilmesi için birlik düşüncesinin 
ön plana alınması gerekmektedir. Dahası ona göre siyasal sistemi biçimlen-
diren çoğunluğun yönetimiyle, muhalefeti oluşturan azınlıklar, ülkenin ge-
leceği ile önemli konulardaki sorunları çözmek için birlikte hareket etmeli 
ve bu doğrultuda diğer yabancı medeniyetlerin sistemleri örnek alınarak, 
yerli yapıya uygun hâle getirilmelidir.

Ancak Said Halim Paşa’nın bu yerlilik ve birlik düşüncesinin temelinde 
bulunan İslam dininin gelişmeye mani olduğunu savunanlar da yok değil-
dir. Said Halim Paşa bu kişileri, yabancılaşmaya meyilli veya ötekici olarak 
nitelendirir. Yani o, toplumsal değerlerin Batılılaşma fikrinin gerçekleşti-
rilmesinin önünde engel olduğunu savunan aydınları, ötekici olarak görür. 
Ona göre ilk zamanlar ileri sürdükleri fikirlerle toplumdan bekledikleri 
ilgiyi bulamayan Batıcı aydınların, Batı toplumlarının da desteğiyle kendi 
toplumlarının geleceğine yön verecek kadar güçlü bir pozisyona ulaştıkları 
söylenebilir. Said Halim Paşa, önceki dönemlerin aksine, İslam dünyasın-
daki son dönem aydınları ve fikir adamlarının çoğunun Batılılaşma taraftarı 
olduğunu çünkü bunların ya Batı’da ya da kendi memleketlerinde Batılıla-
rın kurdukları bir takım müesseselerde okuduklarını ifade etmektedir.8

Önlerine çıkan her türlü sorunu, Batılı bakış açısıyla irdelemeyi vazgeçil-
mez bir ilke hâline getiren bu aydınlar, İslam toplumlarını asırlardır üstün 
bir medeniyet konumunda tutan siyasal ve toplumsal değerler üzerinde ye-
terli bilgi sahibi olmadan, toplumu bu değerlerden uzaklaştırarak geliştir-
me telaşına düşmüşler ve gelişme adına yapılan çalışmaların yanlış yönden 
başlatılmasına sebep olmuşlardır. Said Halim Paşa’ya göre “...bu Batılılaşmış 
kafalar, çaresini bulmak istedikleri hastalığın ne tabiatını ne de mahiyetini 
hiçbir zaman gereği gibi anlayamamışlardır. İlerlemesini temin etmeye ça-
baladıkları İslam toplumunu ise, ne yazık ki tanımamaktadırlar.” Ayrıca bu 
Batılılaşmış kafaların birçoğu “...vatanın gerek toplumsal, gerek siyasal ge-

6 Said Halim Paşa, “Ta’assub”, Sebîlürreşâd, c. 15, İstanbul, 1337, s. 182.
7 Said Halim Paşa, Buhrân-ı Fikrimiz, s. 7.
8 Said Halim Paşa, “İslam’da Teşkilat-ı Siyasiyye”, Sebîlürreşâd, c. 20, sayı: 495, s. 4.
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lişmesini sağlayabilmek için Batı’nın düşünce ve prensiplerini aynen tatbik 
etmekten başka bir çare bulunamayacağı inancıyla hareket etmişler ve bu 
inançlarını açıkça söylemeye başlamışlardır.”9

Oysa Said Paşa’ya göre bir aydının en önemli sorumluluğu, kendi toplumu-
nun taşımış olduğu yerli ve millî gayeleri sahiplenmek ve toplumu meçhu-
le sürükleyecek fikrî aşırılıklardan uzak durarak, alternatif ve kalıcı fikirler 
üretmektir. Bu hassas noktayı önemseyen her aydının mensubu olduğu 
toplumu rahatlatarak içinde yetiştiği medeniyeti, gelişmiş medeniyetler se-
viyesine taşıyacak bilimsel faaliyetleri öne çıkarması ön görülmektedir. Bir 
aydın, ancak bu şekilde hareket ettiği sürece toplum tarafından kendisine 
verilen toplumsal konumun gereğini yerine getirmiş olacaktır. Fakat ne ya-
zık ki Batılılaşma taraftarı aydınlar, bu hususları sürekli görmezlikten gele-
rek toplumlarının kendilerine yüklediği konuma aykırı davranmışlardır.10

Söz konusu Said Halim Paşa, toplumda üstün bir kimlik sahibi olarak de-
ğerlendirdiği aydın ve yöneticiler arasında böyle bir tavrın yer edinmesine 
karşı çıkmıştır. Çünkü -yukarıda da vurguladığımız gibi- ona göre siyasal ve 
toplumsal açıdan gelişmenin sağlanması ve yönetimde karşılaşılan sıkıntı-
ların atlatılması için, gerekli olan çözümler toplumun kendi içinde aranma-
lıdır. Toplumu çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyacak yenilikler muhak-
kak suretle yerli bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Çünkü Said Paşa’ya 
göre “İçinde ümitsizce çırpınıp durduğumuz şu elemli buhranın tek sebebi, 
Batı medeniyetine kayıtsız şartsız dâhil olmaya çalışmak ve kendi medeni-
yetimize karşı olumsuz bir tavır takınmaktan başka bir şey değildir.”11

Kemal Tahir’in Biçimlenen Düşünce Yapısı

Said Halim Paşa’nın içinde yaşadığı dönemden pek de farklı olmayan bir 
dönemde, tam da savaşların ve karışıklıkların içinde, 13 Mart 1910 yılında 
doğan Kemal Tahir’in kendi hayatında da bu karışıklık dönemi rahatlıkla 
görülebilir. Tahir; Batıcılığı, Marksizmi, Osmanlı’yı ve Türk tarihini yeni-
den irdeleyip Türk toplum ve gerçeğini kendi fikirleri doğrultusunda ortaya 
koymaya çalışmış önemli bir düşünürdür. Bazıları için gerici, Osmanlıcı; 
bazıları için bağımsız sosyalist bir fikir adamıdır. Bir yanda Batılılaşmaya 
karşı bir duruş göstererek sevgi kazanırken Millî Mücadele hakkındaki yo-
rumları birçok kesime rahatsızlık verir; diğer yandan da fikirleriyle günü-

9 Said Halim Paşa, “İslam’da Teşkilat-ı Siyasiyye”, Sebîlürreşâd, c. 20, sayı: 493, 495, s. 4, 
264.

10 Said Halim Paşa, İnhitât-ı İslâm Hakkında Bir Tecrübe-i Kalemiyye, s. 17.
11 Said Halim Paşa, Buhrân-ı Fikrimiz, s. 15.
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müzde solun, sağın, İslamcıların, ulusalcıların saygı duyduğu bir isim ol-
mayı başarır.

Eserlerinde bireyi, içinde bulunduğu toplumsal koşullar çerçevesinde ele 
alan Kemal Tahir, ilk zamanlarında, siyasi düşünce yapısı olarak her ne ka-
dar Said Halim Paşa’dan farklılık gösterse de daha sonraki dönemlerinde 
toplumsal konulara ait düşünceleri ve değerlendirmelerinde birçok konuda 
-özellikle yerlilik konusunda- onunla benzer fikirlere sahip olduğunu göre-
bilmekteyiz. Öyle ki ülkemizin siyasal ve toplumsal anlamda uğradığı deği-
şim ve karışıklıkların içinde büyüyen Kemal Tahir, toplumun karşı karşıya 
kaldığı bu sorunlara kendi bakış açısıyla çözümler bulmaya çalışır.

Neticede Kemal Tahir’in de tarihsel, toplumsal ve siyasal bir bakış açısıy-
la ortaya koymaya çalıştığı fikirleri, birçok kişi tarafından tartışma konusu 
olur. Bunun yanında toplumumuzun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçerken 
içinde bulunduğu karışıklıklara benzer olarak, Kemal Tahir’in de kendi içe-
risinde birçok değişimi yaşadığını görürüz. Özellikle bir mektubunda bunu 
şöyle ifade eder: 

Yarım yırtık bilgili kafama birçok kocaman meseleler yığdılar. Kant, 
Descartes, Nietzsche, Engels, hatta Marks bomboş kafamda koşmaca 
oynuyorlar. Demokrasi, Liberalizm, Komünizm, Bolşevizm, Faşizm, 
Hitlerizm, Emperyalizm fır dönüyor kafamda. Gözleri yeni açılan anadan 
doğma bir kör gibiyim.12

Öyle ki, dünya görüşüne zıt olmasına rağmen ilk zamanlarında Turancı 
yazarların fikirlerinden yararlandığını ve Kemal Tahir’in onlarla bir ara-
ya geldiğini görebiliriz. Hatta bu konu hakkında “Atsız’dan ve Mükremin 
Halil’den çok yararlandım. Onlar bana tarihin nasıl okunması gerektiğini 
öğrettiler.”13 der. Onun hayatında ve yazılarında sadece belli bir ideolojiye 
körü körüne bağlanmayı görmek mümkün değilken araştıran ve sorgulayan 
bir karaktere sahip olduğunu görebiliyoruz.

Gençlik yıllarının ilk evresinde Kemalizm hayranlığı dikkat çekerken, daha 
sonra yaşanan olaylar neticesinde cumhuriyete karşı eleştirel bir tavır takı-
nır. Cemil Meriç’in “Tarihsiz toplumların büyük sanatı olamaz. Elli yıllık 
tarihle sanat olamayacağı gibi, uydurma tarihle de sanat yapılamaz”14 sözü-
ne katılarak Osmanlı’nın tarihsel mirasının ve kültürünün yok sayılmasının 
doğru olmadığını -Said Halim Paşa’nın fikirlerine benzer olarak- vurgular.

12 Fatma İrfan Serhan, Kemal Tahir’den Fatma İrfan’a Mektuplar, Sander Yayınları, İstan-
bul, 1979, s.122.

13 İsmet Bozdağ, Kemal Tahir’in Sohbetleri, Emre Yayınları, İstanbul, 2006, s.73.
14 Cemil Meriç, Bu Ülke, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 252.
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Ülkenin siyasi ve toplumsal anlamda en bariz değişikliklerin -imparatorluk-
tan cumhuriyete geçişin, tek partili rejimden çok partili rejim denemelerinin, 
dünya savaşlarının- görüldüğü dönemlerde yaşamış olan Tahir, ülkenin bu 
karmaşık hâlinden etkilenmesinin yanında, onun düşünce yapısının en faz-
la etkilendiği zaman dilimini hiç şüphesiz ki hapiste yattığı yıllar oluşturur. 
1938’de komünizm propagandasında bulunduğu gerekçe gösterilerek Hik-
met Kıvılcımlı ve Nâzım Hikmet gibi kişilerle beraber tutuklanır. On beş yıl 
boyunca (İstanbul 1938-1940, Çankırı 1940-1941, Malatya 1941-1944, Ço-
rum 1944-1949, Nevşehir 1949-1950) hapse mahkûm edilen Tahir, beş farklı 
ilde sürdürdüğü bu tutukluluk yıllarında karşılaştığı yöre insanlarının hayat 
hikâyelerinden oldukça etkilenir ve ayrıca bu yıllarda tarihî, siyasi birçok ki-
tabı daha fazla okuma fırsatını elde eder. Ve bundan dolayıdır ki kendisinin 
ilk zamanlarda uğruna inandığı düşüncelerinin pek de farkında olmadığının 
bilincine varır. Bu vesileyle Nâzım Hikmet’in düşüncelerini şöyle eleştirir: 

Ben komünistlikten 15 yıl ceza giydiğim zaman bile, Marksizm’i doğru 
dürüst bilmiyordum. Ne öğrendimse, mahpus damında ve çıktıktan 
sonra öğrenmişimdir. Bizim o zamanki komünistliğimiz, bildiğin Nâzım 
Hikmet komünistliği, canım... Trum, trum / tram tiki tak/makineleşmek 
/istiyorum! Bunu belledin mi oldun gitti komünist.15

Onun düşünce yapısının şekillenmesinde hapiste okuduğu kitapların etkisi 
fazladır, bu noktada cezaevi hayatı Tahir’in birçok bakımdan dönüm noktası 
olur. Bu yıllarda uzun uzadıya düşünerek Marksizmin Türk toplumunun yapı-
sal özellikleriyle pek uyuşmadığını,16 Batı temelli içeriğinden sıyrılarak Doğu 

15 Kemal Tahir, Notlar / Sanat Edebiyat 2, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1989, s. 71-70. 
Aynı eserinde Nâzım Hikmet hakkında şöyle bir ifadede de bulunur: “İşte Nâzım’ın 
bana yazdığı mektuplar ortada... Marksizm’den haberi bile olmadığı, sadece sloganlarla 
düşünmeye çalıştığı meydanda. Hem cezaevinde tezgâh kurup mahpusların sırtından 
para kazanmanın, hem komünist olmanın mümkün olduğunu sanıyordu. Marksizm’in 
bir hayat biçimi olduğunun farkında bile değildi. Benim kendisine yazdığım mektuplar 
kaybolmamış olsaydı, bu konuları kendisiyle tartıştığımı görecektiniz... Bunu söylerken 
böbürlenmek istemiyorum; sadece o dönemdeki fikir fukaralığımızı anlatmak istiyo-
rum.” Bkz.: Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat, Bağlam Yayınları, İstanbul 1990, s. 8.

16 Fuat Köprülü, Halil İnalcık, Mustafa Akdağ gibi düşünürlerin yapıtlarını inceleyen 
Kemal Tahir, bu incelemeler neticesinde Türk toplum ve tarihine dair yeni fikirler ka-
bul etmesine neden olmuştur. Kabul etmiş olduğu bu yeni fikirlere göre Yakındoğu 
imparatorlukları ve devletleri, Marksist düşüncenin savunduğu fikirlere dâhil edilemi-
yordu. Bunlarla beraber bilfiil Osmanlı -Türk toplumunu farklı bir üretim biçimi ilgi-
lendiriyordu. Çünkü böyle devlet yapılanmalarında Batı tipi feodalite ya da burjuvazi 
yoktu. Kemal Tahir Yorgun Savaşçı adlı eserinde bu hususu şöyle anlatır: “Osmanlılıkta 
hemen bütün topraklar Allah’ındır. Padişah Allah’ın vekili olarak bu toprakları reayası-
na kiracı gibi vermiştir. Buna karşılık yetiştirdiklerinin vergisini çoğunlukla mal olarak 
alır.” (Bkz.: Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, Onbeşinci Basım, İstanbul, Tekin Yay., 2001, 
s. 145.) Böyle bir sisteme sahip anlayışta, zenginleşmenin ve toprak sahibi olabilmenin 
olası olmayacağının altını çizen Tahir, bu yüzden Osmanlı da Batı’dakine benzer bir 
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toplumlarını merkeze koyan Asya Tipi Üretim Tarzı’na17 doğru yöneldiğini 
görürüz. Özellikle cezaevi yıllarından sonra Tahir’de, Anadolu ve Osmanlı 
temelinde “yerlilik” vurgusunun ön plana çıktığı fark edilmektedir. Bu bakım-
dan cezaevi yılları Tahir’in “yerlilik”18 düşüncesinin biçimlenmesinde mühim 
bir noktadadır. Onun Türk siyasi tarihi açısından önemi yerlilik fikrine yaptığı 
bu vurgudan dolayıdır. Esasında onun Marksizme, Kemalizme, Osmanlı’ya, 
sosyalizme olan düşünceleri tutukluluk yıllarında belirginleşmiştir, diyebiliriz.

Said Halim Paşa’ya benzer olarak, Batıcılık karşısında yerlilik fikriyle tutumu-
nu ortaya koyan Tahir, millî değerlerin tamamının sanatın, siyasetin ve günlük 
hayatın içerisinde olması gerektiğinin altını çizer.19 Böyle bir tutumla kaleme 
aldığı Devlet Ana adlı yapıtı, onun birçok kitle tarafından eleştiriye uğramasına 
sebep olur. Bu eserde sınıfsız bir toplum olarak gördüğü Osmanlı Devleti’ni 
övdüğü gerekçesiyle bir zamanlar savunduğu Marksist düşünürler tarafından 
eleştirilirken, üstelik milliyetçilik yapıp faşistçe bir tavra yaklaştığı konusunda 
da suçlanır. Ayrıca Osmanlı’nın mirasını kabul etmeyen bazı Kemalist düşü-
nürler, Osmanlı’yı yücelttiği gerekçesiyle onun, Atatürk ve arkadaşlarını kü-
çümsediğini, Cumhuriyet’i kötülediğini ifade eden ithamlarda bulunurlar.20

Bu ithamlara rağmen Tahir, tarihsel olayları merkeze koyarak toplumsal prob-
lemlerle birlikte güncel sorunlara da çözüm önerilerinde bulunmaya çalışır. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bunu özellikle Devlet Ana eseriyle bizlere göster-
meyi dener. Özünde Osmanlı’nın toprak sistemini ve sosyal hayatını ele aldığı 
bu eserde esas vurgu, Batılılaşmanın yanında Batı tarzı mülkiyet düşüncesine 
de bir başkaldırıdır. Osmanlı’nın sistemini sosyalizme, sosyalizmi de Osman-

sınıf sisteminin de mümkün olmadığını savlar. Aynı eserinin başka bir sayfasında bu 
konuyla ilgili benzer olarak şöyle söyler: “Bu özellikteki topraklarda, Batı’da olduğu 
gibi, özel mülkiyet yerleşip gelişemez, zenginlikler sayılı ellerde toplanamaz. Sizde Batı 
anlamında feodalitenin bulunmaması bundandır… İşte bu sebepten, sizin topraklar 
haklı olarak devletin mülkiyetindedir.” Bkz.: Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, Onbeşinci 
Basım, İstanbul, Tekin Yay., 2001, s.147.

17 Bkz.: Sencer Divitçioğlu, Asya Tipi Üretim Tarzı ve Az Gelişmiş Ülkeler, Elif Yayınları, 
İstanbul, 1966.

18 Yerlilik düşüncesiyle ilgili en çarpıcı cümlesi “Dünyadan haberli olmadan yerli, yerli ol-
madıkça da dünyadan haberli olunamaz.”dır. (Konuyla ilgili bkz.: Kemal Tahir, Notlar 
/Sanat Edebiyat, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1990 s.199) Benzer olarak yazarın içinde 
bulunduğu halktan kopmaması gerektiğini ve nereye giderse gitsin peşinden kimliği-
nin de gideceğini şu sözlerle ifade eder: “Romancının yaşadığı çevre ile ilgisini, alışveri-
şini çevresi değil, Romancının kişiliği tayin eder. Bir Fransız Romancısı uzun yıllar Af-
rika’da yaşasa Afrika Romancısı olmaz, Afrika’yı yazan Fransız Romancısı olur.” (Bkz.: 
Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1990, s. 24.)

19 Necip Tosun, “Kemal Tahir’in Yazar ve Düşünür İmgesi”, Hece, sayı: 181, 2012, s. 48.
20 Şaban Sağlık, “Kemal Tahir’de Kavramsal ve Eleştirel Düşünme Yöntemi”, Hece, sayı: 

181, 2012, s. 43.
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lı’ya yakın görür ve bunun sömürgeciler/Batıcılar aleyhine kullanılabilecek bir 
sistem olduğunu düşünür.21

Gençlik yıllarında Nâzım Hikmet’in etkisinde kaldığı, Marksist düşünceden 
Kemalist düşünceye ve sonra da tutukluluk yıllarında hapishanelerdeki Ana-
dolu insanın ve okuduğu kitapların tesiriyle Osmanlı/Anadolu “yerliliği”ne ve 
kendi çözüm önerisiyle sosyalist bir düşünceye geçişi onun bazı yazılarında 
görebiliriz. Yerlilik düşüncesinden hareket ederek sosyalizmin de yerliliğe 
ayak uydurması gerektiğini; hazır kalıplar çerçevesinde sosyalizmin Türk top-
lumuna uygulanmasından ziyade Türkiye’nin gerçek yapısından yola çıkarak 
sosyalist bir temele yaklaştırılmaya çalışılmasını vurgular ve bu neticeyle de 
Türk sosyalizmini desteklediği ifade edilebilir.22 Nitekim o, yerliliği merkeze 
alması bakımından diğer sosyalist düşünür ve yazarlardan farklılık gösterir.

Öyle ki, o Marksistler hakkında da benzer şeyleri dile getirir: 

Benim öfkemi kabartan, bizim Marksistlerimizin, Batı’da neyin niçin 
yapıldığını bilmeden memleketimizde de aynı şeylerin yapılmasını 
istemeğe kalkmalarıdır.23 

Ülkenin gelişimi için insanımızın yeni sistemleri kendi değerlerimize uygun 
olarak yaklaştırmalarından ziyade, getirilmeye çalışılan yeni sistemlerle ken-
di değerlerimizi görmezden gelmeye, olanı olduğu gibi alarak taklitten öteye 
gidemeyen aydın kesime, Said Halim Paşa’nın fikirlerine benzer bir eleştiri 
getirir. Hatta Tahir de bu kimseleri aydın olmaktan çok, Batıcı olarak niteler. 
Üstelik 1962 yılında Çöküntü başlıklı notlarına bu konu hakkında Kemalizm’e 
de ciddi eleştiriler getirir. Cumhuriyetin ilanından bu yana Kemalist anlayı-
şın, Mithat Paşa Jön Türkleri ile başlayan burjuva yetiştirme gayretlerinin de-
vamı olarak, kapitalist anlayışın da ortaya çıkıp kök salmasına neden olduğu-
nu belirtir ve bundan dolayı Kemalist politikaların kapitalist anlayışa hizmet 
etmesinin aslında “gericilik” olduğunun altını çizer ve artık bu politikalardan 
vazgeçmenin de olası olamayacağını vurgular. Ve her seferinde Batıcılık fik-
rini şiddetle eleştirir, “Batılılaşmacı olmak, en hafif, en acıklı anlamıyla millî 
şuurdan yoksun olmak demektir. Batılılaşmacı olmak, kendi vatanına, kendi 

21 Kemal Tahir, Notlar: Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1992, s. 192.
22 Ertan Eğribel ve Ufuk Özcan, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 10: Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldö-

nümü Anısına, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 65-75.
23 Kemal Tahir, Notlar / Sanat Edebiyat 2, Bağlam Yayınları, İstanbul 1989, s. 47. Ayrıca 

o, ülkemizdeki Marksist olduğunu söyleyenler hakkında şöyle bir eleştiride de bulunur: 
“Ne kadarda çok Marksist varmış bu memlekette de haberimiz yokmuş!... Kime rastlasan, 
kiminle iki kalem konuşsan, “Ben de Marksistim” diye dikiliveriyor karşına… Ne de ça-
buk türediler mübarekler! Yarın hava ters dönse, bunlar çabuk türedikleri gibi çabuk da 
siliniverirler. Herifin aklı fikri çalıp çırpmakta, gözü başkasının lokmasında, eli başkasının 
cebinde, sonra lafa gelince Marksist!... Marksizm, fikir olmaktan önce ahlaktır, ahlak!...” 
(Bkz.: İsmet Bozdağ, Kemal Tahir Sohbetleri, Emre Yayınları, İstanbul, 1995, s. 27.)
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milletine, daha acıklısı bizzat kendi kendine karşı olmak demektir... Batılı-
laşmacılık bir tren kazasıdır.”24 Çünkü ona göre Anadolu insanının yaşadığı 
gelişmelerle Batılı medeniyetlerin gelişmeleri birbirinden oldukça farklıdır. 
Gelişim aşamaları farklı olduğu gibi ileriye yönelik politik planlar da bu farklı 
ihtiyaçlara göre olmak zorundadır. Yani Batı’da burjuva sorunu olduğundan 
dolayı bireysel özgürlük problemi gündeme gelmiştir. Fakat Anadolu insanı 
için böyle bir problem söz konusu değildir, Anadolu insanının burjuva devri-
mine ihtiyacı yoktur.25

Özünde Kemal Tahir’in düşünce yapısını derinlemesine ele aldığımızda onun 
fikirlerinin pasif bir yapıda olmadığını sezebiliriz. Okuma ve araştırmanın 
onun hayatındaki önemini fark ettiğimizde, şüpheci ve eleştirel bir kimliğe 
sahip olduğu, kaleme aldığı eserlerinden ve notlarından anlaşılmıyor değildir. 
Aksine o, bu bakış tarzıyla uygarlıkların ve toplumların ortaya çıkışını göster-
meye çalışır. Toplumların daima bir mücadele ve çatışma içerisinde olduğunu 
ve bundan dolayı da bir sınıfın başka bir sınıfı sömürmesini, uygarlığın gelişi-
minin temelindeki bir olgu olarak görür. Doğa durumunda başlayan bu mü-
cadele, âdeta T. Hobbes’un homo homini lipus, sözüne paralel olarak, insanın 
kendisini geliştirmesiyle devam eder. Sınıfsız toplumlardan sınıflı toplumlara, 
ilerlemeci bir tarih anlayışıyla, feodaliteden burjuvaziye ve oradan da yine sı-
nıfsız toplumlara dönüşün olduğunu vurgular.26

Tarık Buğra ve Düşünce Biçimi

Kaleme aldığı başarılı eserleriyle edebî yönden kültürümüze zenginlik ka-
zandırmış önemli bir yazar olan Tarık Buğra, eserlerinde insanı anlamaya 
çalışmış, yazdıklarıyla insan ilişkilerine, topluma, siyasete ve içinde bulun-
duğu döneme ayna tutmuştur. Buğra, tarihimizi, kültürümüzü ve özellikle 
de Millî Mücadele ruhunu farklı bir bakış açısıyla görmemizi sağlayan ol-
dukça önemli bir şahsiyettir. Türk düşünce tarihi açısından üzerinde önem-
le durulması gereken biridir. Tarık Buğra’nın hayatını kendisinin kısaca 
özetlediği şu sözlerle ele alınması oldukça manidar olacaktır:

Benim hayatımın özeti, 1938 ile 1950 arasıdır. İsteyen serserilik yılları 
desin, ben ona ‘kendimi arayış’ diyorum. O yıllarda ben kendimi aradım 
ve buldum. Çok şükür buldum. Fakültelerden kopuşum bu yüzdendir, 
politikadan kaçışım bu yüzdendir, bana verilen imkânlardan kaçışım bu 
yüzdendir; sırf kendimi kurtarayım, kendimle kalayım, bana kimse yol 

24 Kemal Tahir, Batılılaşma, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992, s. 137.
25 Zafer Yörük, “Politik Psişe Olarak Türk Kimliği”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Mil-

liyetçilik, c.4. İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 320.
26 Kemal Tahir, Notlar: Sosyalizm, Toplum ve Gerçek, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1992, s. 

266, 344.
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göstermesin, yapmak istediğimi engellemesin, yapmak istemediğime 
zorlamasın diyedir bu kaçışlar. Benim hayatımın özeti bu.27

Buğra’nın hayatını incelediğimizde gerçekten de durum böyledir. Onu 
ne bir siyasetçi ne bir politikacı ne de devlet adamı kimliğiyle görebiliriz. 
Buğra’yı, aslında net bir şekilde görebildiğimiz yer; insanı, kendini arayan, 
bireyin toplum içindeki yerini felsefi bir bakış açısıyla insan telakkisini de-
ğerlendiren nitelikli bir düşünür olduğudur. Yazdıklarıyla Anadolu insa-
nına ve toplumuna yeni şeyler kazandırmayı amaçlayan Buğra, benzer bir 
şekilde yazdıklarının toplumsal ilişkiler açısından faydalı olmasına da özen 
göstermiştir:

Önce kendim karar veririm. Anlatmaya değer mi, bu söyleyeceklerim bir 
şey getiriyor mu insan için, insan ilişkileri için. Ve tabiatıyla önlenemez 
bir şekilde toplum için, bir şeyler getiriyor mu? Buna ‘evet’, diyebilecek 
cesareti bulursam işe girişiyorum. Ondan sonrası artık okuyucunun 
bileceği şeydir.28

Buğra, gazeteci sıfatıyla yazdığı makale, fıkra, deneme gibi türlerin yanı sıra 
gezi yazıları, tiyatro, öykü ve özellikle romanlarıyla Türk düşünce tarihinin 
değerli simalarından biri hâline gelmiştir. O, hemen hemen her bir yapıtın-
da insanı, insanın hâllerini ortaya koymaya çalışır. Yazma serüveni de zaten 
kendisinin ifade ettiği gibi insanı anlatma gayretinin bir neticesidir: 

Yazar olmaya karar verişim, evet, on yedinci yaşımda, benimsediğim 
örneklerle, insanı ve insan ilişkilerini, insan kaderini anlatmaya 
değer buluşumla başlar: İnsanı, ilişkileri ve kaderi içinde ben de 
yorumlamalıyım tutkusu, o kadar.29

Topluma ve insan telakkisine oldukça önem veren Buğra, her fırsatta bunu 
dile getirmiştir. Yine bir röportajında bu konuyla ilgili şöyle der:

Beni hakikaten insan ilgilendiriyor. İnsansız bir dünya düşünülemez 
tabii değil mi? Hiç değilse bizim için. Yani insanlar için. Belki karıncalar, 
arılar, çiçekler için öyle bir dünya tasavvuru mümkündür, ama onlar 
insan olmayandır. Ve çoğu için daha rahat, daha mutlu bir dünyadır insan 
olmayınca. Ama ben insan olarak insansız hiçbir şey düşünemiyorum. 
Ne ay, ne deniz, ne güneş, ne bilmem ekonomik meseleler, sosyal 
meseleler…30

27 M. Nuri Bingöl, “Tarık Buğra ile Sanatı ve Sanat Üzerine Sohbet ”, Türk Edebiyatı, İstan-
bul, 1986, s. 1.

28 Tarık Buğra, Söyleşiler haz. Mehmet Tekin, Çizgi Yayınları, Konya, 2004, s.15. 
29 Nuran Özlük, “Tarık Buğra’nın Konusu Anadolu’da Geçen Roman ve Hikâyelerinde 

Görülen Yazarlar, Eserler, Kahramanlar”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Selçuk Üniver-
sitesi, sayı: 26, 2009, s. 57.

30 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Yayınları, Konya, 2004, s. 19.
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Öyle ki Tarık Buğra, insanın belirlenmiş, sınırlandırılmış bir kalıba döküle-
meyeceğine de inanır. İnsanlar onun anlayışına göre bir makine ya da fabri-
kasyon işi değillerdir. İnsanın iyi ve kötü yönleri vardır. Her bir birey, aslın-
da koca bir dünyadır. Ayrıca onun anlayışına göre insanın hem kendinden 
hem de toplumdan sorumlu olduğu unutulmamalıdır. Sorumluluk Buğra 
için önemli bir kriterdir. Varoluşçu bakış açısıyla örtüşen bir durumdur bu. 
İnsanın toplum ya da devlet içindeki özgürlüğü onun sadece ‘kendinden so-
rumlu’ olmasıyla ilgili değil, aynı zamanda ‘bütün insanlardan sorumlu’ ol-
duğuyla da ilgilidir. Said Halim Paşa’nın da vurguladığı, toplumun gelişmesi 
için hürriyet hakkının tüm bireylerde eşit olması ve bireylerin birbirlerinin 
hürriyetine saygı duyması bu konuyla paralellik gösterir.31 Yani bütün fertler 
için sorumluluk ahlaki bir ödevdir.

Genel anlamda çatısını oluşturduğumuz, Buğra’nın toplum, devlet ve insan 
telakkisine yönelik bakışını, yerlilik düşüncesiyle ilişkisini nasıl ortaya koydu-
ğunu şimdi onun birkaç eseriyle de kısaca ele alalım.

Örneğin Küçük Ağa32 romanında Tarık Buğra, Salih adlı kahramanını Osman-
lı’nın hâliyle tasvir etmiştir. Yani siyasi olarak değerlendirecek olursak, insan 
telakkisini devlet telakkisiyle ortaya koymaya çalışmıştır. Kolu kanadı kırılmış 
bir devlet, sanki ümidini kaybetmiş, hayallerini yitirmiş Çolak Salih’in bün-
yesinde tezahür eder… Çolak Salih, yetersizliklerini bir kenara bırakıp diğer 
koluyla atış talimleri yapmaya başlayarak yeniden hayata tutunmuş ve bir ide-
al uğrunda benliğini yeniden bulabilmiştir. Bu insanın yaşama olan inancı-
nın artması ile kendini yeniden formatlamanın insana kattığı güçtür. Öyle ki 
Buğra’nın eserlerinde bu şekilde bir canlılığı sürekli görürüz. Karamsarlık ve 
kaybolmuşluk duygusundan ancak bir aydınlanmayla, insanın ve toplumun 
gerçek varlığını ortaya koyabileceğini bizlere gösterir.

Benliğini ve kurtarıcısını arayan Anadolu halkı gibi Çolak Salih de doğru ola-
nı bulmaya yönelmiş ve yaralı vatan için bir şeyler yapma çabasına düşmüştür. 
Kendisini, Kuvayımilliye yanlısı olarak yeniden bulmuş, sallantılı hâlinden 
kurtulup amacın verdiği dirençle tekrar savaşçı kimliğini kazanmıştır. Azın-
lıkların işgaller karşısında gösterdikleri tavrı Niko’nun kimliğinde eleştiren 
Buğra, yüzyıllarca Anadolu’da barış içinde yaşayan ve hiçbir şekilde dışlan-
mamış azınlıkların millete ve devlete zarar vermelerini eleştirmiştir. Hem ta-
rihsel hem de felsefi açıdan değerlendirecek olursak ihanetin toplumda oldu-
ğu kadar insan hayatında da hiçbir şekilde yeri yoktur. Öte yandan ona göre 
İstanbullu Hoca’dan Küçük Ağa’ya dönüşen, vatanı için, milleti için, devleti 
için, kısacası millî ve yerli unsurlar için, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi 

31 Said Halim Paşa, İslamlaşmak, Darulhilafe Hukuk Matbaası, İstanbul, 1337, s. 10.
32 Tarık Buğra, Küçük Ağa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012.
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veren Kuvayımilliyeci değerlere sahip bireylerin hemen hemen her toplumda 
koşulsuz şartsız yeri vardır.

Devletimizin ve insanımızın o dönemki içinde bulunduğu duygu ve düşünce-
leri, zorlukları biz Küçük Ağa romanında bulabiliriz. Özellikle Buğra’nın, Türk 
Edebiyatı dergisinin 153’üncü sayısı için Nuri Bingöl’e söylediği şu sözler bi-
zim için oldukça değer taşımaktadır:

Osmanlı’yı, Osmanlı’ya bağlılığı kesin olarak kötü, hatalı ve bozuk 
görmek, çok sonraları ortaya çıkarılan bir sapıklıktır. Altı yüzyıl dimdik 
yaşamış, bir şah medeniyet kurmuş. O müziği, o edebiyatı, o mimarlığı 
ve sosyal garantileri ortaya koymuş bir devletin insanları, kurtuluş 
yolu için bir başka ve yeni otoriteyi, bir yeni bayrağı elbette kolay kolay 
benimseyemezlerdi: onların bu tereddütleri trajik olmakla kalmaz, 
övülmeye değer. Kurtuluşu herkes istiyordu fakat kimin ve hangi bayrağın 
peşinde? Bir yanda altı yüz yıllık şanların, şereflerin, zaferlerin sahibi 
devlet, öte yanda yepyeni bir otorite! Küçük Ağa’yı besleyen çelişme 
işte buradadır. Bu iki yol arasında sallantı geçirenlerin trajedisi yürek 
parçalayıcıdır, hainlik değildir. Küçük Ağa’da bunu anlatmak istedim.33

Öyle ki Küçük Ağa romanının ideolojisi, İslami temele dayanan Osmanlı dü-
zeninin bir övgüsü olarak sayılabilir. Ancak burada Buğra’nın amacı Türkçü 
motifleri de kullanarak daha çok bir sentez yaratmaktır. İstanbullu Hoca, Kü-
çük Ağa olmaya evrilirken iki tarih anlayışının arasında kalmış ve tam olarak 
ikna olmasa da vicdanının ve sorumluluk duygusunun gelişmişliğiyle belli bir 
karara yazar tarafından vardırılmıştır. Biz burada Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 
geçişi, insan ve devlet benzetmesiyle görebiliriz. Bu bağlamda siyasi açıdan in-
san telakkisi, devletin mikro-kozmosunu oluşturur.

Diğer yandan önemli bir eseri olan Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarının 
anlatıldığı Osmancık romanında Tarık Buğra, Osmancık karakteri üzerinden 
bir dönüşüm gerçekleştirir. Şeyh Eda Balı’nın kızı Malhun Hatun’a âşık olan 
Osmancık, büyük bir değişim ve dönüşüm geçirir. Kötü hasletlerinden sıyrıla-
rak, yeni bir insan kimliğiyle tarihselliğini kurar. Ve bu karakteristik dönüşüm, 
tarihin seyrini de değiştirecek etkileri beraberinde getirir.

Gerçekten de Osman Bey, Osmancık romanında ele geçirdiği her yeni toprağa 
dirlik ve düzen getirmiştir. Hiçbir topluluğa kötü davranılmaz, eziyet edilmez. 
Onların daha iyi bir duruma gelmesi için uğraşılır ve hayat standartları bozul-
maz. Bizans halkı ise devletine sırf korku duyduğu için itaat etmektedir. Do-
layısıyla Buğra’ya göre Türk milleti, gördüğü terbiye ve geleneğe uyarak dev-
letini sevmektedir. Yine felsefi açıdan değerlendirecek olursak, Osman Bey’in 

33 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Yayınları, Konya, 2004, s.121.
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karakteri, Osmanlı’nın karakteri olmuştur. Bu yönüyle insan ve devlet, yerli 
temelleri oluşturması bakımından bir bütünlüğü oluşturur.

Tarık Buğra’nın yazdığı tüm eserlerde her türlü olay, dönemiyle bağlantılı ola-
rak devreye girmiştir. Bu nedenle o, eserlerde anlatmaya çalıştığı tarihlerdeki 
sosyal, siyasi ve ekonomik hareketleri ve değişimleri gözler önüne sermeye 
çalışmıştır. Buğra’nın roman ve hikâyelerine konu olan dönemlerin birçoğu, 
Türk siyasi tarihinin dönüm noktalarıdır. Küçük Ağa, Osmancık, Yağmur Bek-
lerken, Dönemeçte bu dönüm noktalarının insan açısından ele alınarak anlatıl-
dığı eserler olarak öne çıkmaktadır. Çünkü ona göre az öncede belirttiğimiz 
gibi insanın iyi ve kötü tarafları varken aynı zamanda güzel ve çirkin tarafları 
da vardır. Bunlar önlenemez, öyle ki ona göre insan fabrikasyon işi değildir.

Öte yandan kişinin kendisine, değerlerine, yerliliğe ve topluma yabancılaşma-
sından kaynaklanan bir sorun olan yozlaşma, Buğra’nın roman ve hikâyele-
rinde en çok vurguladığı konulardan birisidir. Üstelik toplumun ya da bireyin 
içine düştüğü bu yozlaşma durumunu sadece tespit etmekle kalmayıp aynı 
zamanda bu probleme çözümler sunan düşünceler de ortaya koyar.

Örneğin “Şehir Kulübü”ndeki aydın kesimi oluşturan memurlar; köy ve kasa-
ba insanını tanımayan, onların anlamadığı bir dille konuşan, mesleki sorumlu-
luklarından uzaklaşmış kişilerdir. Ayrıca kasabada yaşanan fiziksel/mekânsal 
değişimin de beraberinde bozulmayı getirdiğini düşünür. Amerikan bar, Rus 
salatası, cips, yüksek tabureler, sosisler gibi mekân ve hayat tarzlarını yansıtan 
unsurlar Hisarlı Kasabası’ndaki doğal dokuyla çelişki içindedir. Burada, top-
lumsal yozlaşmanın temelinde kültürel yabancılaşmanın da etkisine dikkat 
çekilir.

Buğra, Türkler ile ilgili Osmanlı’dan da önce yabancılaşmanın, kendinden, 
yerli değerlerden kaçışın olduğunu ve bunun yalnız bunalım dönemlerinde 
değil, hatta asıl, doruklara yerleşilen dönemlerde de görüldüğü gibi hususlara 
“Kaçış” isimli makalesinde değinir. Kısacası, Tarık Buğra’ya göre bu kaçışın ta-
rihi çok eskidir. Ve yine ona göre Batıcılık temelindeki kendine yabancılaşma, 
kendi yerliliğinden kaçış şöyledir:

Günümüzde, estetler, basın, aydın kesim, televizyon, radyo, tarihteki 
bu en uzun kaçışın mirasçılarından başka bir şey değildir. Adına kültür 
emperyalizmi deyip geçiyor ve bu sömürüye karşı hop oturup hop 
kalkanlarımız dâhil, külâhını önüne koyup düşünene hâlâ rastlamıyoruz. 
Direniş, sâdece halk tabakasından. O da gittikçe yürek parçalayan bir 
beyhûdeleşmekte. Bunun adına da Batılılaşmak diyoruz. Ve Batı’nın 
anlamını, Batı ile neyi amaçladığımızı umursamıyoruz. Bizden olmasın, 
hattâ bize karşı olsun da ne olursa olsun. Arabesk olsun, folk olsun, 
hafif olsun, ağır olsun, Gotik olsun, kübik olsun, soyut olsun; özellikle 
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de yeni olsun, hatta üçkâğıtçı denemelerinden biri olsun. Kısacası, 
yeter ki bizimle ilgisi ilişkisi olmasın. Evet, öyle işte: Övgüler, ödüller, 
madalyalar kaçaklara. Bu demek ki, kişiliksizleşme yarışının en hızlılarına! 
Radyolarda, televizyonlarda, eleştiride, değerlendirmede, basında, 
tiyatroda, sinemada hep öyle; ilgi hep onlara! Kişiliği olmayana, elin 
kuyruğuna takılana, taklitçiye, el değer verir mi? Bırakın değer vermeyi, 
saygı duyar mı? Kullanan ve yararlananlardan başka, öylelerinin sırtını 
sıvazlayan çıkar mı? Aydın ve etkin çevreler –hâllerinden fazlasıyla 
memnun uyurgezerler hiçbir hakaret kastı taşımayan şu soruları, bir an 
için, hatırlayıverseler ne kadar, ne kadar iyi olacak.34

Batılılaşma ve aydın insan problemi konusunda Tarık Buğra’nın ortaya 
koyduğu bu düşünceleri Kemal Tahir ve Said Halim Paşa’da da rahatlıkla 
görebiliriz. Öte yandan Tarık Buğra Batılılaşmanın yanında, diktatörlüğün 
egemen olduğu otoriteye, komünizme, her türlü anarşi rejimine, Küçük 
Ağa romanında karşı geldiği gibi, Gençliğim Eyvah ve diğer eserlerinde de 
karşı gelmiştir. Ayrıca Yağmuru Beklerken adlı eserinde yeni kurulmuş olan 
Serbest Fırka’ya ve onun getireceği demokrasiye, çok partili döneme geçişe 
değinir. Fakat yine aydın kesimin halkı anlamaması ve halkına yabancılaş-
masının doğurduğu nedenlerden ötürü ülkenin henüz siyasete hazır olma-
dığını, insanların birden yeni rejime alışmasının zor olacağının altını çizer. 
Said Halim Paşa ve Kemal Tahir’de olduğu gibi, onun anlayışına göre de 
yapılacak yeni düzenlemeler, millî unsurlara, yerli düşünceye yabancı kal-
mamalıdır. Toplumuna ve kendine yabancılaşmış siyasi düzenlemelerden 
ve yerlilik düşüncesinden uzaklaşmış her türlü aydın tabakadan da uzak du-
rulması gerektiğini vurgulamıştır.

Kısacası, diğer iki düşünürde olduğu gibi Tarık Buğra için de devlet kut-
saldır. Bu kutsallığının temelinde de millî değerlere sarılmış vatan fikri ve 
kendi medeniyeti için mücadele eden insanların olması gerektiği yatmak-
tadır. Ve ona göre vazgeçilmez yegâne amaç, Çolak Salih gibi her seferinde 
yeniden ayağa kalkabilmektir.

Değerlendirme/Sonuç

Said Halim Paşa, Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın biçimlenen düşünce ya-
pılarından yola çıkarak özetleyecek olursak; ülkemizin ve toplumumuzun 
gelişmesi ve ilerlemesi için getirilecek olan sistem ya da fikirlerin bizatihi 
taklitten ziyade, değerlerimize ve kültürümüze uygunluğu esas alınarak, 
yerlilik çerçevesinde uygulanabilirliği göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi 
hâlde toplumumuzun kültür ve yapısından uzak -taklit edilmiş- sistem ya 

34 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s. 88.
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da fikirlerin ülkemizi daha da geriye götüreceği unutulmaması gereken bir 
gerçektir.

Nitekim yerlilik düşüncesi, Said Halim Paşa’nın eserlerinde ve çalışmaların-
da, özellikle siyasi hayatının her döneminde rahatlıkla görebileceğimiz bir 
gerçektir. O, yabancı medeniyetlerin, siyasi ve sosyal düzen açısından örnek 
alınabileceğini ama tümden taklit edilmemesi gerektiğini her seferinde vur-
gular. Örnek alınacak her sistemin öncelikle medeniyetimize göre düzenlen-
mesi gerektiğini, millî kültür ve mirasımıza sahip çıkarak birlik ve beraberlik 
içerisinde olmamız gerektiğinin altını çizer.

Söz konusu düşünce yapısı zamanla değişim gösteren Kemal Tahir’in eserle-
rinde de Said Halim Paşa’ya benzer yönleri görebilmek mümkündür. Gençlik 
yıllarında Marksist ideolojinin savunuculuğunu yapmıştır. Fakat kendisinin 
de “Ben komünistlikten 15 yıl ceza giydiğim zaman bile Marksizm’i doğru dü-
rüst bilmiyordum.” şeklinde belirttiği gibi, aslında o yıllarda anlamını tam ola-
rak bilmediği bir ideolojinin peşinde olduğu görülür. Ayrıca yine aynı yıllarda 
Kemalist düşünceye olan hayranlığı da kaybolmuş değildir. Fakat özellikle tu-
tukluluk yıllarında değişen düşünce yapısıyla “Kemalizmin aksine, Osmanlı 
güzellemesi üzerinden kendi ‘yerel’ini inşa eder.” Ve aynı şekilde bundan son-
raki yıllarında savunduğu bütün tezleri “Osmanlı Devleti’nin Batı devlet tipin-
den farklı bir ‘iyi devlet’i temsil etmesi üzerine kurulu”35 olacaktır.

Öte yandan, en az Said Halim Paşa ve Kemal Tahir’in düşünce yapısı kadar 
Tarık Buğra’nın eserlerinde de Batıcılığa, özellikle aydınlar üzerinden bir 
karşı duruş göze çarpmaktadır. Yerliliği ve millî unsurları savunmayı, roman 
karakterlerinin nihai amacı olarak ortaya koyar. Ona göre de aydın-toplum 
ve toplum-devlet arasındaki yabancılaşmanın temel sebebi, Batı medeniyet-
lerine olan aşırı hayranlık ve ilgidir. Kendi değer ve kültürünü unutan aydın-
lar, halkın sorunlarından uzaklaşmış ve halkın kendilerini anlayamayacağı 
bir tabakayı oluşturmuşlardır.

Kısacası, bu üç önemli düşünürün üzerinde şiddetle durduğu konu, mede-
niyetimizi muhasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için aydınlar, yöneti-
ciler ve halk hep birlikte mücadele etmeli, çalışarak ve değerlerimize sahip 
çıkarak, yerlilik düşüncesi ve millî değerlerden vazgeçilmemelidir. Bir me-
deniyeti ileriye götürecek yegâne unsur da yine kendi kültür ve mirasına sırt 
çevirmeden, bu uğurda, gerekiyorsa yeni gelişme ve düzenlemelerle ileriye 
dönük dinamikliğini hiçbir zaman kaybetmemesidir.

35 Yeliz Dönmez ve Cem Bico, “Galiyefizmden Kemalizme Türkiye’de ‘Üçüncü Yol’ Ara-
yışları: Bülent Ecevit”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-Milliyetçilik, c. 4, İletişim Ya-
yınları, İstanbul, 2003, s. 456.



MUHAFAZAKÂR BİR ROMANCI 
OLARAK TARIK BUĞRA

HÜSEYİN ÇİL

Türk romanının tarihine çok derinlemesine olmayan bir gözle bile bakıl-
dığında muhafazakâr düşüncenin edebiyat içerisindeki seyrini başlatmak 
için önemli bir çıkış noktası elde etmiş oluruz.1 Romanın başlangıcının 
Tanzimat’la birlikte olması bize bu sözü söyleyecek cesareti vermektedir. 
Romancılık geleneğinin Türk modernleşmesiyle paralel seyri Türkiye’de 
romanı muhafazakâr düşüncenin de nüvelerini bulabileceğimiz bir zihin 
dünyasının içine bırakır. Ortada Osmanlı-Türk modernleşmesinden söz 
edebileceğimiz bir edebî dönem varsa bunun karşısında bir Osmanlı-Türk 
muhafazakâr edebiyat geleneğinden de söz edilebilir. 

Tanzimat romanının ısrarla üzerinde durduğu “Batılılaşmayı yanlış anlama” 
ve bunun sonucu ortaya çıkan tipler aslında onlara karşı gelişecek muhafa-
zakâr bir tepkinin de kökenlerini oluşturur. Romanlarda Batı özentisi, ken-
di kültür ve geleneklerine uzak bireylerin düştüğü komik durum kıyasıya 
eleştirilir. Ahmet Mithat’ın Felatun Bey’i, Recaizade Mahmut Ekrem’in 
Bihruz Bey’i, Namık Kemal’in Ali Bey’i Batılılaşmanın olumsuz anlamdaki 
temsilcileridirler. Ortak noktaları ise büyük bir kopuşu temsil etmeleridir. 
Yazarlar ise bu kopuş karşısında muhafazakâr diyebileceğimiz bir duruş ser-
gilerler. Bu bağlamda Tanzimat romanları bir kopmama arayışı içerisinde 
geleneğin tam da içinden yazılmış romanlardır.2 Bu geleneğin koruyucusu 
olan ve aynı zamanda “geleneksel otoritenin” en önemli temsilcisi olan pa-
dişahın hükmünü yavaş yavaş kaybetmesiyle ortaya çıkan kriz durumun-
da Tanzimat muharriri, devlet otoritesinin kaybını aile içindeki ilişkilerin 

1 Bu metnin farklı bir versiyonu daha önce farklı bir başlıkla Muhafazakâr Düşünce der-
gisinin 37. sayısında yayımlanmıştır.

2 Hasan Bülent Kahraman, “Cumhuriyet Edebiyatı Epistemolojisi: Kısıtlamalar ve Bir 
Yaklaşım Önerisi.” Varlık, sayı: 1109, 2000, s. 46.
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savrulmasıyla oluşan durumla özdeşleştirir.3 Parla’nın “otoritesini yitirmiş 
bir toplumu babasız kalmış bir aileyle özdeşleştirme” şeklinde açıklamaya 
çalıştığı Tanzimat romanı, aslında tıpkı Tanzimat dönemi yeniliklerinin 
amaçladığı gibi ortadaki hızla çöküşe doğru giden düzensizliği toparlamak 
niyetindedir. Bunun için de öncelikle çöküşün sebebi olarak gördüğü du-
ruma karşı net bir tavır sergiler. Bu yönüyle muhafazakâr düşünceye çok 
da yabancı sayılamayacak olan Türk romanı bu alanda yapılacak çalışmalar 
için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Doğuşuyla eşzamanlı bir kronolo-
jiyi sürdürdüğü muhafazakârlık düşüncesi romanın müdahil olduğu birçok 
toplumsal durum ya da olayda ona eşlik etmiştir. Bu tür bir dönem daha 
sonra ortaya çıkan “Cumhuriyet” tecrübesiyle de görülmüştür. 

Bu çalışma, Cumhuriyet döneminde edebiyat ve fikir sahasında önemli iz-
ler bırakan Tarık Buğra’nın düşünce dünyasındaki muhafazakâr izleri ro-
manları üzerinden okumayı amaçlamaktadır. Çıkış noktası romanlar olmak 
kaydıyla dönemin sosyal siyasi ve kültürel özellikleri göz önünde bulundu-
rularak Tarık Buğra’nın romanlarında beliren muhafazakâr portre betim-
lenmeye çalışılacaktır. Çalışma boyunca üzerinde durulacak romanlar ise 
şunlardır: Küçük Ağa (1963), Gençliğim Eyvah (1979), Dönemeçte (1980), 
Yağmur Beklerken (1981), Osmancık (1983). Tarık Buğra romanlarında “bu 
toprağa ve onun değerlerine bağlı bir yazar”4 olarak bu toprağın dertlerini 
anlatmaya çalışır. Kendi deyimiyle romanlarında en önemli saydığı husus 
“Toplumsal olayların insanlarda sebep oldukları değişmeleri ve tepkileri 
belirlemek”5 olan Buğra, yukarıdaki romanlarında bu niyetini en iyi şekilde 
ortaya koymaya çalışır. Türk tarihinde en önemli diyebileceğimiz “döne-
meçleri” bu romanlarında anlatır. Osmancık romanıyla, Osmanlı’yı kuran 
değerleri, Küçük Ağa romanı ile Millî Mücadele’yi, Yağmuru Beklerken ile 
Serbest Fırka deneyimini, Dönemeçte romanı ile çok partili yaşama geçişi, 
Gençliğim Eyvah romanı ile toplumsal olayların yoğunlaştığı 1970 dönemi-
ni anlatmaya koyulur. Buğra’nın zihin dünyasında muhafazakârlığın izlerini 
sürmeyi amaçlayan bir çalışma için bu konular önemli ipuçları sağlayacaktır. 

Çalışma sırasında romanlar yazılış tarihlerine göre değil anlattıkları konu-
ların işaret ettiği tarihî sıralamaya göre değerlendirilecektir. Kronolojik bir 
sıralama yerine neden sonuç ilişkisine bağlı gelişme ve değişmelerin orta-
ya konduğu bir yöntem izlenecektir. Böylece tarihin bir bütün olduğuna 
inanan Buğra’nın düşüncesine de uygun şekilde eserlerinin panoraması 
zaman dizimine uygun olarak muhafazakârlık ekseninde bir okumaya tabi 

3 Jale Parla, Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri, İletişim Ya-
yınları, İstanbul.

4 Beşir Ayvazoğlu, “Tarık Buğra’nın Farklılığı”, Türk Edebiyatı, sayı: 233, 1993, s. 43.
5 Özlem Fedai, Romanı Konuştular, Sütun Yayınları, İstanbul, 2011, s. 98.
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tutulacaktır. Öte yandan Türkiye özelinde muhafazakâr bir edebî anlayış-
tan bahsedeceksek siyasi yapının da işin içine katılması elzemdir. Çünkü 
dönemin muhafazakâr olarak değerlendirilebilecek edebiyatçıları ya aktif 
bir siyasetçi olmuşlar ya da siyasi fikirlerini eserlerinde yoğun biçimde dile 
getirmişlerdir. Bu nedenle çalışmada derin bir perspektif sağlamak açısın-
dan romanlar içinden çıktığı 1960-1980 döneminin sosyopolitik ortamı 
göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

Atiye Kök Olan Mazi: Osmancık

Tarih, muhafazakâr tahayyülde önemli bir dayanaktır. Geçmişin bugün ve 
yarın için ifade ettiği derin anlam muhafazakârlar için hayatidir. Yahya Ke-
mal’in veciz deyimi (kökü mazide olan âti) ile ifadesini bulduğu gibi mazi 
yoksa gelecek köksüzdür. Ancak bu hiçbir zaman geçmişi geri getirme çaba-
sına dönüşmez; fakat kurumsal ve kültürel devamlılığı sağlamak açısından 
büyük önem arz eder.6 Muhafazakârlar için tarihe verilen önem sadece si-
yasal alanı değil edebî alanı da kuşatır. Bu nedenle Tarık Buğra ve muhafa-
zakâr çizgideki birçok yazar eserlerinde tarihe önemli bir yer ayırmışlardır. 
Buğra “Tarih kaybedilmiş cennet ya da bataklık değildir. Tarih bugündür, 
yarındır, gerçektir.”7 sözleriyle yalnız kendisinin değil kendisi gibi düşünen 
zihniyetlerin de tercümanı olmaktadır. 

Yazar, bu düşüncesini romanlarına da yansıtmış ve en çok tanınan roman-
larından birisi olan Osmancık romanını bu konuya hasretmiştir.8 Kitabın 
hemen başında cihan devleti kuran irade, şuur ve karakter şeklinde özetlediği 
Osmancık romanını Tarık Buğra’nın bir zincir gibi gördüğü tarihî anlayışını 
incelerken ilk sıraya koymak yerinde olacaktır. Osmancık romanı bugüne 
kadar çok sayıda çalışmaya konu edilmiştir. Ancak bu çalışmalarda roman 
genelde bir kuruluş anlatısı çerçevesinde gelişen, bazen haklı bazen haksız 
biçimde “Türk milletinin kökenini bulma” mitine yöneltilen eleştirilere 
hapsedilmiştir. Söz konusu olan Buğra’nın muhafazakâr gelenekteki yeri ise 
onun üstünde önemle durduğu değerlerin, gelenek, göreneklerin kaynağını 
oluşturan bir medeniyeti anlattığı bu romandan bahsetmek isabetli olmak-
tan da öte bir zorunluluktur. Muhafazakâr tahayyülde önemle üzerinde 
durulan evrensellik yerine yerel, kültürel referansları9 önceleyen anlayışın 
Buğra’daki tezahürleri için ilk adım bu romandır. Osmancık romanı Tarık 
Buğra’nın birçok eserinin arka planında gizlidir. Bazı romanları Osmancık 

6 Tanıl Bora- B. Onaran, “Nostalji ve Muhafazakârlık: “Mazi Cenneti”, Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce, Muhafazakârlık, c. 5, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s.236.

7 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995, s. 149.
8 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992.
9 Tanıl Bora- B. Onaran, a.g.e., s.234.
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romanına düşülen dipnotlarla yazılmışken bazılarına düşülen dipnotların 
refere ettiği yer Osmancık romanı olmuştur. Osmancık’tan ileriye doğru bak-
tığımızda Küçük Ağa’yı, Küçük Ağa’dan geriye doğru baktığımızda Osman-
cık’ı görmek mümkündür. Böylece yazar kendi romancılık geleneğinde mu-
hafazakâr bir yazara uygun biçimde canlı bir tarih anlayışı oluşturmuştur. 
Ayrıca sonradan muhalifleri tarafından bu konuda yöneltilebilecek Hobs-
bawm’ın deyişiyle “icat edilmiş gelenek”10 eleştirisini de peşinen bertaraf 
etmiş olmaktadır.

Gerçekten de Buğra bu romanında icat edilmeyen gerçek bir geleneği anlat-
maya çalışır. Romanda “töre” şeklinde adını bulan bu yaklaşıma “görenek” 
demek daha doğru gibi görünmektedir.11 Osmanlı’yı kuran ve bugünlere 
getiren bu görenekler romanın kahramanları tarafından uyulan kurallar bü-
tünüdür. Herkesi bağlayıcıdır. Hatta romanda yönetici olan Bey bu töre ve 
geleneklerle, şeriatla, sosyal ve siyasi teşkilatla sınırlıdır.12 Yönetimde, siyasi 
ya da sosyal işleyişte bu töreler (görenekler) geçerlidir. Bunların değişmesi 
ise ortak bir karara bağlıdır. Romanda böyle bir durumda Şeyh Ede Balı 
onu (Bey’i) bu konuda uyarır: “… töre değiştirmek çok tedbir ve çok dü-
şünce ister. Var sen bir de kardeş Beylerle görüş; onların da rızasını al”.13 

Bu şekilde sağlam bir temel üzerine devletin nasıl kurulduğunu, hangi de-
ğerlerin, kurumların bu kuruluşa temel teşkil ettiğini anlatan bir romandır 
Osmancık. Zaman zaman destanî bir üsluba bürünür14; ancak hiçbir zaman 
destana dönüşmez. Romanda nostaljik öğelere rastlamak mümkündür; an-
cak romanda anlatılan tarih müzede sergilenmek üzere saklanan nadide bir 
eseri andırmaz. Osmancık romanı “işlevsel” bir nostaljinin romanıdır. Nos-
taljinin atıllaşmasına Osman Bey izin vermez. Çünkü roman boyunca önce 
Osmancık sonra Osman Bey ve en sonunda Osman Gazi Han olan kişilik 
“geçmişin hâle yön verdiğini ve hâlin bilinci içinde yoğrularak yaratıcı bir 
geleceğe aktığının bilincinde olan ahlaklı bir kişiliktir”.15

10 E. Hobsbawm, “Giriş: Gelenekleri İcat Etmek” çev. M. Murat Şahin, Geleneğin İcadı. 
(Derleyenler: Eric Hobsbawm ve Terence Ranger), Agora Kitaplığı, İstanbul, s.1.

11 Göreneklerin sağladığı şey diyor Hobsbawm “Arzulanan bir değişime, tarihte ifadesini 
bulan toplumsal devamlılık ve doğa yasası ruhsatını atfetmektir.” E. Hobsbawm, a.g.e., 
s.3. Bu açıdan Osmancık romanında değişmez bir gelenekten değil arzulanan bir deği-
şimden bahsedilir. Bu yüzden romanda sık sık geçen töre, göreneğin karşılığı olarak 
kullanılması daha uygundur.

12 N. Bakırcıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
2002, s.183.

13 Tarık Buğra, Osmancık, s. 329.
14 N. Bakırcıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, s.111.
15 N. Bakırcıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, s.127.



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    325

Roman Osmancık’ın Osman Gazi Han olmasının nasıl gerçekleştiğini an-
latır. Osmancık bir değişimden geçmiştir; ancak bu değişim birden ani bir 
olay sonucu değil romanda törenin temsilcisi olan hocası Şeyh Ede Balı’nın 
gözetiminde yavaş yavaş olgunlaşmış ve Osman Gazi Han mertebesine 
erişmiştir. Buğra’nın romanlarında önem verdiği bir konu olan tedrici de-
ğişim roman boyunca anbean Osman’da gözlemlenebilir. Kılıcını kendi 
nefsi için kullanan Osmancık’tan soyu sopu için dövüşen birisine dönüşen 
Osman Bey, aslında muhafazakâr tasavvurda sık rastladığımız kendisini da-
vaya adayan bir karakterdir. Yazar romanın başında “Dünyaya tekliğinden 
arınmış, soyu ve ülküsü ile özdeşleşmiş, soyunu ülkü ile özdeşleştirmiş biri 
gerekir.”16 diyerek attığı düğümü romanın sonunda şu sözleriyle çözer:

Osman Bey, artık, yaratılışının, var oluşunun hayatla ödüllendirilişinin 
sebebini bilmektedir; Ede Balı sözlerinin gerçek anlamını bilmektedir, 
artık onları kavramaktadır. Malhun Hatunu niçin sevdiğini kavramaktadır: 
Orhan’ın doğacak oğullarının ve torunlarının gerçek anlamını 
kavramaktadır.

Çok değil, bir an önce değil: sağlam ve gelecek zamanlar için!

Yaşayanlar değil, Osman Bey -kendisi- hiç değil Orhan için bile değil. 
Doğacak öteki çocukları ve Kayı’da ve öteki kardeş boylarda doğacak ve 
doğmuş çocuklar için bile değil, çok, çok ötelerdeki doğumlar ve zamanlar 
için!17

Romanda Osman Bey Osmanlı hanedanının da çekirdeğidir. Kendinden 
sonrakiler ondan neşet edecektir. Çünkü o da kendinden önce gelenlerin 
bir devamıdır. Yazar romanda Osman Bey’i bir başlangıç olarak sunmaz. 
Osman Bey kendi iradesi ile bir devlet kurmaya niyetlenmiş ve kurmuş de-
ğildir. Devlet kurma işi öncelikle Osman Bey için bir mukadderattır. Yani 
Osman Bey devlet kurma görevini yaratıcıdan almıştır. Osman Bey’in boyu 
(Kayı boyu) dünyaya dirlik düzenlik kurmak için gelmiş -görevlendirilmiş- 
bir boydur.18 Ataları da bu mukadderatı gerçekleştirmek için uğraşmıştır. 
Bu açıdan Osmancık romanı ezelden gelip ebede giden bir akış içerisindeki 
bir zaman dilimini anlatır. Bu zaman dilimi Osmanlı Devleti’nin kuruluşu-
dur. Osman Bey bu mukaddes görevin farkına vardığında doğru bir zaman 
tasavvuruna da ulaşmış olur. Tanpınar’ın deyişiyle “Yekpare bir zamanın 
parçalanmaz akışı”nı yakalar:

Kartal doruğunda gördüğü boyların, oymakların o göç kavşağında 
gördüğü o renk, ses ve hareket cümbüşünde belgesiz, nişansız yadigârsız 
yok olup gitmiş zamanların ve bir canlının kestiremeyeceği kadar ötedeki 

16 Tarık Buğra, Osmancık, s.12.
17 Tarık Buğra, Osmancık, s.247.
18 Tarık Buğra, Osmancık, s.102.
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gelecek zamanların birleştiğine; o görüntüde ve zamanda geçmişin bir 
kutsal emaneti, geleceğin inkâr edilemez hakkı bulunduğuna Osman artık 
sezgi değil bütün benliğiyle inanmaktadır.19 

Şu ana kadar roman üzerindeki incelememizde muhafazakâr düşüncenin 
iz düşümlerini romanın merkez kişisi olan Osman Bey’in şahsında aradık. 
Konunun daha da açıklığa kavuşması için üzerinde durulması gereken 
önemli bir nokta da Osmancık’ı Osman Gazi Han yapan sebeplerdir. Bu se-
bepler en genel anlamıyla yukarıda bahsettiğimiz töre ya da göreneklerdir. 
Bu görenekler Osman’ı öylesine kuşatır ki artık bey olması kaderi hâline 
gelir. Göreneklerin içerisinde kız isteme, büyüklere saygı, misafir ağırlama, 
manevi değerlere saygı, devlet yönetimi, itaat, kadın-erkek ilişkileri, dip-
lomasi, savaş ahlakı, vergi sistemi, çocuk yetiştirme gibi sosyal, siyasi ve 
kültürel alanda rehberlik edecek birçok kaide ve uygulama yer almaktadır. 
Kuruluş dönemi Osmanlısı bu törenin içerisinde mükemmelliğe erişmiştir 
ve töresini etrafına da ilan etmektedir. Osman Bey kendi ağzından bu töreyi 
düşman boylarına aktarmaya çalışır:

Sana Osman Bey töresini öğretirim; var efendin Aya Nikolaya bildir: 
Osman Bey yendim diye öldürmez. Osman Bey naçar kalanı öldürmez. 
Osman Bey acır, bağışlar düşeni kaldırır.20

Bu töre içerisinde en önemli unsurlardan birisi de manevi değerlere say-
gıdır. Kuruluşta töreyle birlikte en önemli unsur bu manevi değerlerdir. 
Ertuğrul Gazi’nin Kur’an okuduğu bir gece rüyasında Mushaf konuşmaya 
başlar: 

Senin ve çocuklarının ve onların da çocuklarının ve onların da 
çocuklarının ve bütün soyunun sopunun şerefi ve kudreti ve yücelmesi 
Allah kelamına gösterdiği bu saygıdadır ve bu saygı sayesindedir ve bu 
saygıya bağlıdır.21 

Yazar romanda törenin önemini sadece Müslümanlar değil gayrimüslim-
lerin ağzından da vurgular. Osmanlı Beyliği’nin değerleri sayesinde kısa 
zamanda nasıl geliştiğini gören ve bu değerlere hayranlığını gizleyemeyen 
Mihail Koses (sonradan Müslüman olup Köse Mihal olacaktır) elinde ol-
madan kendi milleti ile Türkleri karşılaştırır ve kendilerine mağlubiyetin, 
Türklere ise zaferin mukadder olduğunu düşünür. Bunun sebebi ise Türk-
lerin törelerine duyduğu bağlılıktır: 

Umursanmaz olan, kavranamaz hâle gelen, küçümsenme bile 
denemeyecek kadar soğuyan görenekler, gelenekler, töreler ve inançlar; 

19 Tarık Buğra, Osmancık, s.87.
20 Tarık Buğra, Osmancık, s.156.
21 Tarık Buğra, Osmancık, s.49.
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bir kelime ile uygarlık; ancak onunla ve onun için yaşanılan uygarlıkta 
(Osmanlıda) eriyecektir.22 

Kadın, erkek; gönül ve kafa varsa, bu kişiliğe -elbette- bağlanacaktır. Bu 
kişiliği (Osman Bey’i) yapan pınara yönelecektir.23 

Osmancık romanında kurulan sadece bir devlet değil ilahi bir nizamdır aynı 
zamanda. Romanın başından sonuna bu nizamın örüldüğü görülür. Nizamı 
oluşturan iki önemli unsur töre ve şeriattır. Töre Osman Bey’in atalarından 
bugüne gelen bir yaşam biçimidir, temeli Türklüğün değerlerine dayanır. 
Şeriat ise İslam’ın yaşam biçimidir. Böylece Buğra romanda Türklük ve İs-
lam üzerine kurulu bir nizamın nasıl tesis edildiğini göstermiş olur. Devle-
tin üstüne oturacağı temel atılmıştır. Buğra’nın kendi deyimiyle24 altı yüzyı-
lın gerçeği aydınlatılmıştır. 

Bütün bunların sonunda Osman Bey tahtını oğlu Orhan’a bırakırken artık 
tamamlanmış bir “nizamı” ona devretmektedir. Ona düşen ise bu nizamı 
devam ettirmektir. Osman Bey Orhan’a yerini devrederken söyledikleri 
önemlidir. Orhan’a şöyle hitap eder:

Sana deyeceklerimi demişimdir, dileyeceklerimi dilemişimdir. Deden 
ulu Ede Balı’nın mektubunu dahi vermişimdir. Gerisi şeriat ve töre 
gereğincedir.25 (vurgu eklendi).

Burada ve romanın genelinde şeriat (din) yaşamın içindeki sosyal bir ger-
çeklik, devletin devamı ve düzen için bir gereklilik olarak tarif edilmektedir. 
Manevi, bireysel bir yaşam tarzı olarak anlatılmamaktadır. Dinin kültürel 
düzeyde sahip olduğu etki Buğra’nın kültür dünyasının da omurgasını oluş-
turur. Dinî kavramlara ve onun toplumsal göstergelerine Osmancık’ta ve 
diğer romanlarda sıkça rastlanır.26  

Osmanlı töresince altı yüzyıl devam eden, şeriat ve töre gereğince hükmo-
lunan düzen gün gelip bozulmuştur. Bu durum onun tekrar hatırlanmasını 
(aslında hiç unutulmamıştır) zorunlu kılmıştır. Nitekim Tarık Buğra Küçük 
Ağa romanıyla bu hatırlayışı da gerçekleştirmeye çalışır. Bu yönüyle Küçük 
Ağa “kökü mazide olan atidir.” 

22 Tarık Buğra, Osmancık, s.70.
23 Tarık Buğra, Osmancık, s.157.
24 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.54.
25 Tarık Buğra, Osmancık, s.362.
26 D. Ekşi, Cumhuriyet Dönemi Siyasi Kültüründe Üç Çizgi Üç Yazar (Y. Kadri Karaosma-

noğlu, Kemal Tahir, Tarık Buğra).Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştır-
maları Enstitüsü, İstanbul, 2006, s.345.
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Kökü Mazide Olan Ati: Küçük Ağa
Bir bitmeyecek şevk verirken beste
Bir tel kopar ve ahenk ebediyen kesilir.

Yukarıda Yahya Kemal’den alıntılanan beyit Osmanlı’nın son zamanların-
da içine düştüğü durumu en iyi özetleyen sözlerden birisidir. Altı yüzyıllık 
ahengi sağlayan tel çoktan kopmuş, ahengin yerini kaos almıştır. Küçük Ağa, 
bu durumu telafi etme çabasında olan bir din adamının romanıdır.27 İstan-
bullu Hoca, İstanbul hükûmeti tarafından Kuvayımilliye faaliyetlerini en-
gellemek amacıyla Akşehir’e gönderilen bir din adamıdır.  En büyük ihtirası 
dinine ve padişaha bağlı olmak28 olan bu hoca kısa zamanda halkın sevgi ve 
hürmetini kazanır. Halka, o dönemde yeni yapılanan Kuvayımilliye aley-
hinde telkinlerde bulunur. Buna karşın kasabadaki Kuvvacılar destek top-
lamaya çalışmakta ve hızla örgütlenmektedirler. Herkesi ikna yoluyla kendi 
yanlarına çekmek istemektedirler. Ancak İstanbullu Hoca gibi bazıları bunu 
reddedip karşı çıkmaktadırlar. Onu da kendi saflarında görmek isterler ve 
bunun için teklifte bulunurlar ancak İstanbullu Hoca bunu reddeder. Buna 
rağmen içinde mücadeleye katılıp katılmama konusunda bir çatışma yaşa-
yan Hoca en sonunda Kuvvacıların tarafını seçer ve Küçük Ağa olur. Kaba 
bir özetle bu şekilde anlatabileceğimiz roman gerek şahıslar dünyası gerek 
anlattığı olaylar açısından muhafazakâr bir zihnin derin izlerini taşır. 

Buğra’nın birçok romanında görebildiğimiz ve “muhafazakâr tip” olarak ni-
teleyebileceğimiz roman kişisi bu romanda Küçük Ağa’dır. İstanbullu Hoca 
olarak romana başlayan bu kişi Kuvayımilliye’ye şiddetle karşıdır. Fakat bu 
içi boş vehimlerin sebep olduğu bir karşı çıkış değildir. İstanbullu Hoca 
Kuvayımilliye’yi en başta bir “tefrika” sebebi olarak görmüştür. Bu hareketi 
kendi milletinden değerlerinden kopuk, kendi akıllarına göre hareket edip 
baştaki otoriteyi reddeden başıbozuk bir hareket olarak görür. Kendi inan-
dığı değerlere aykırı gördüğü bu insanlara karşı tepki gösterir:

Sen kendini -ses kızgındı- tek sanıyorsun. Yola tek çıkmaya kalkıyorsun. 
Tek olan yenildi mi biter. O ne ateşlik gaflettir ki seni cemaatinden 
koparmış, seni imanından, emirinden ayırmış, seni sırf kendi başının 
davasıyla, gönlünün kavgasıyla baş başa bırakmış. Şimdi sen -ses, hüzün 
tüllerine bürünmüştü- ağılında aç kurtla karşı karşıya kalmış bir kuzu 
gibisin. Şeriattan, ümmetten kopan, kendini her şey sanan aklın seni 
parçalamaya hazırlanıyor. Sarıldığın tek dal aklın mı? Tek misin artık? 
Uçurum seni yutacak. Kurtulamazsın. Uçurumun dibi tek kalanların, ümit 
gücünü sırf aklına bağlayanların leşleriyle doludur. Kurtulamazsın!..29

27 Tarık Buğra, Küçük Ağa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.
28 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.60.
29 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.92.
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Hoca’nın bu sözlerinde aslında muhafazakâr bir tipte bulabileceğimiz 
birçok özellik saklıdır. Cemaat bağlarına verdiği önem, akla karşı duydu-
ğu şüphe, şeriat ve ümmet kaynaklı düzen anlayışı ile bir dünya görüşünü 
sergilemeye çalışır Hoca. İstanbullu Hoca Burke’ün tarifi ile “Şahsiyetini 
geçmişin kendine bıraktığı kurum, yasa ve gelenekleri erdemli şekilde kul-
lanan bir toplumda bulan, otoriteye itaat etmek ve devraldığı mirası inkişaf 
ettirmek isteyen bir birey”30 olan bir muhafazakârdır. Bu nedenle yazar Ho-
ca’yı yargılamaz çünkü o dönemde halkın içinde bulunduğu genel durum 
Hoca’nın içinde bulunduğu durum gibidir. Bir çelişki içerisindedir halk ve 
İstanbul ile Anadolu arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır. 

Tarık Buğra romanlarında -Gençliğim Eyvah romanı bir tarafa bırakılırsa- 
yargılamalara pek rastlanmaz. Onun tarih anlayışında siyahla beyazın çatış-
ması anlatılmaz. Bir taraf hep iyi, diğerleri hep kötü değildir. Kahramanlar 
kendi tarihsel bağlamlarında sunulmaya çalışılır.31Gelenekler, yetişme ko-
şulları, değer yargıları bu roman boyunca göz önünde bulundurulmuştur. 
Erken Cumhuriyet Dönemi romanlarında savaş sırasında ihanet olarak 
görülen davranışlar bu romanda belli bir sebebin sonucu olarak doğal kar-
şılanmıştır. Tarık Buğra’nın kendi deyimiyle “Menekşe, rengi mor olduğu 
için ne kadar suçluysa bu insanlar da yanılmaları yüzünden o kadar suç-
ludurlar.” Padişah da dâhil olmak üzere pek çok kişi ve kurumun içinde 
bulunduğu yanlışlık dönemin koşullarının bir ürünü olarak sunulmuştur.32 
Tarık Buğra’nın insan anlayışı da bu yöndedir. Ona göre insan kalıba dö-
külebilen bir varlık değildir. İyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır.33 
Nitekim İstanbullu Hoca zaman geçtikçe durumu tekrar değerlendirip 
farklı bir sonuca varacaktır ve Küçük Ağa’ya dönüşecektir. Bu dönüşüm 
ise iyiye doğrudur, yararlı bir dönüşümdür. İstanbullu Hoca gibi düşünen 
birçok roman kahramanı zaman içinde şartların olgunlaşmasıyla bir dönü-
şüm geçirerek Küçük Ağa çizgisine gelmişlerdir. Tarık Buğra, romanında 
İstanbullu Hoca’nın Küçük Ağa olması sürecini iyi düzenlenmiş bir olaylar 
zinciri sürecinde anlatmıştır. Bıçağın kemiğe dayandığı anda gerçeğin orta-
ya çıkmasıyla bilinçlenen birçok insan gibi İstanbullu Hoca da bilinçlenmiş 
ve ön sırada düşmanla savaşanlar arasında yer almıştır. Küçük Ağa bilinçli 
bir din adamı simgesidir.34 Bu yönüyle Küçük Ağa Osmancık romanındaki 
Şeyh Ede Balı’nın halefi, Firavun İmanı romanındaki Mehmet Akif ’in sele-

30 Akt. Ahmet Çiğdem, “Muhafazakârlık Üzerine”, Toplum ve Bilim, sayı: 74, 1997, s.40.
31 Kemal Kahraman, “Tarık Buğra ve Kemal Tahir’in Tarihe Bakışı”, Türk Edebiyatı, sayı: 

233, 1993, s.53.
32 Fethi Naci, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, s.319.
33 Özlem Fedai, a.g.e, s.97.
34 Muzaffer Uyguner, “Küçük Ağa’nın İnsanları” Türk Dili, Türk Romanında Kurtuluş Sa-

vaşı Özel Sayısı, sayı: 298, 1976, s.92.
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fidir. Ede Balı’dan gelen Türk-İslam töresinin savunucusu ve taşıyıcısıdır. 
Bir milletin tarihini kuran bu iki unsura büyük önem verir onu çevresine de 
yaymaya çalışır: 

Sen Müslümansın ve Osmanlısın. Bunun ne demek olduğunu 
sana söyleyeyim mi? Dinle: Senin cedlerin defalarca ve defalarca 
Konstantiniyye diye sefere çıktılar. Amma yalnız kanları bu fethin misilsiz 
şerefini elde etmeye yetmedi. Ve Arap dahi defalarca aynı şeref uğruna, 
başlarında Eyyub Ensâri’nin taşıdığı sancak olduğu hâlde aynı sefere 
çıktılar. Amma bu emsalsiz fethe yalnız İslâm da yetmedi. Vaktaki senin 
kanın İslâm’ın imanı ile birleşti, işte o zaman Allah’ın takdis ettiği büyük 
feth müyesser oldu. Senin ikbalin, senin varlığın bu birliğe bağlıdır.35

Öte yandan roman İstanbullu Hoca’nın Kuvayımilliye saflarına katılıp Kü-
çük Ağa olmasıyla tamamlanmaz. Hâlâ halledilmesi gereken birçok mesele 
vardır. Küçük Ağa bir dönüşüm geçirmiştir geçirmesine ama Çerkez Ethem 
güçleriyle düzenli ordu arasındaki tefrika onu rahatsız etmektedir. Çünkü 
Küçük Ağa muhafazakâr bir tip olarak ucunda zafer dahi olsa bu türden bir 
karmaşıklığa karşıdır. Bu sorun üzerinde uzun zaman düşünür. Çözümü ise 
her şeyden önce olması gereken bir durum olarak “düzen” fikrinde bulur. 
Onun yeri artık çetelerin değil “düzenli” ordunun yanıdır:

Artık o büyük yenilişten önceki bilgi ve inanışlarına göre düşünmüyordu. 
Uyanık kafası yeni şartların getirdiği ölçüleri hiç değilse sezebiliyor ve 
her zaman olduğu gibi, hattâ daha da kuvvetle, “’önce düzen” diyordu. İki 
kişinin bulunduğu yerde bile iyi’nin, verim’in, başarı’nın ilk ve bırakılmaz 
şartını bir düzen’de gören Küçük Ağa bir kader savaşında yolunu seçerken 
elbette ölçü olarak bunu alacaktı.36

Muhafazakâr fikriyatta görülen bilinmeze karşı endişe, yarının ne olacağına 
karşı kuşkuculuk Küçük Ağa’yı düşündüren bir başka husustur. Kendi rıza-
sıyla katıldığı Kuvayımilliye ile ilgili kuşkuları da bu yöndedir. O bugünden 
çok yarın ne olacak derdindedir. Bundan sonraki mücadelenin daha da zor 
olacağını düşünür:

Küçük Ağa -yani İstanbullu Hoca- o gece uzun uzun düşünmüştü. Kuvayi 
Milliye denen hareket hedefine ulaşsa ne olacaktı? Bir devlet kavgasıdır 
başlamayacak mıydı? İhtiraslar başı boş kalıp bin bir dalavere ile, çeşit 
çeşit gaddarlıklar ve hilelerle milletin başını yemeyecek miydi? Devlet 
temelinden yıkılmayacak mıydı? Yeni bir devlet kurmak kolay mıydı? Bu iş 
çete reislerinin harcı mıydı?37

35 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.95.
36 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.439.
37 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.437.
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Romanın başkahramanının sergilediği ve muhafazakâr bir zihnin izleri-
ni taşıyan durumları ortaya koyduktan sonra üzerinde durulması gereken 
bir başka nokta ise Küçük Ağa romanının yazıldığı şartlar ile ilgilidir. Bu 
bağlamda roman reaksiyoner bir muhafazakârlığın izlerini taşır. Buğra bu 
romanı yazarken Cumhuriyet aydınlarının padişah ve saltanata karşı bazen 
düşmanca bazen alaycı ve küçümseyen tutumlarının etkisinde kalır. Kendi-
sine kadar olan dönemdeki romanları “her şey olup bittikten sonra ortaya 
çıkan kıymet hükümlerine göre” yazmakla itham eden yazar, aynı zaman-
da 1960’larda sol söylemin resmî ideolojiyi bir dayanak olarak kullanmak 
suretiyle elde ettiği kültürel iktidarın güçlenme eğiliminde olduğu bir dö-
nemde bu romanı kaleme alır.38 Tepkiselliğini yazıldığı siyasi ortamdan alan 
roman, edebî açıdan da Cumhuriyet döneminde aynı konuda yazılan Yeşil 
Gece, Vurun Kahpeye ve Yaban gibi romanların karşısında durur. Bu roman, 
Tarık Buğra’ya göre “İnkâr edilmiş unutturulmuş hakların ve gadre uğra-
yanların, gaddarca suçlananların, savunma avukatlığını hatta yargıçlığını 
üstlenmiştir”.39 

Cumhuriyet yazarlarının gözünde Millî Mücadele, Osmanlı’dan kopuşu ve 
tam bağımsızlık temelinde Osmanlı’nın yıkıntıları üzerinde yeni bir devle-
tin kurulmasını simgeler. Kurulma sürecine eşlik eden her türden kültürel 
reform hareketi yeni rejim tarafından unutulması istenen ve eski toplum-
sal-siyasi düzeni çağrıştıran sembolleri ortadan kaldırmayı ve yerlerine mo-
dern (Batılı) olanları ikame etmeyi amaçlar.40 Edebî anlatılarda da karşılığı-
nı bulan bu durum eskiye, geleneksel dünya görüşüne, geleneksel otoriteye 
başkaldırı ve onların temsil ettiği değerlere bir saldırı niteliğini kazanır. Din 
adamları, köylü savaş karşısındaki olumsuz ya da nötr tavırları nedeniyle 
eleştirilir. Çare ise bu geri kalmış yapıyı ortadan kaldırmak olarak belirlenir. 
Kurtuluş Savaşı ise bunun mücadelesi olarak sunulur.

İşte böyle bir ortamda Tarık Buğra Küçük Ağa’yı bütün bunlara bir tepki 
olarak da kaleme alır. Romanda geleneksel dünya görüşünü temsil eden 
kişileri yeren anlayışa karşı gelir. Onların içinde bulunduğu durumu ne-
den-sonuç ilişkileri bağlamında açıklamaya çalışır. Din adamı ve Anadolu 
insanının savaşa nasıl katkı sağladıklarını yine onların düşünce dünyalarını 
ören din, Osmanlılık, cihat gibi geleneksel değerlerle ifade eder. Bu bakım-
dan Yeşil Gece romanının geleneksel olanın tümden yok edilmesini savunan 

38 Beşir Ayvazoğlu, Tarık Buğra, Güneş Rengi Bir Yığın Yaprak, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
1995, s.76-77.

39 İsa Kocakaplan, “Tarık Buğra ile Romanları Üzerine Sohbet”, Türk Edebiyatı, sayı: 233, 
1993, s.32.

40 N. Şeker, “İmge, Bellek ve Tarih: Milli Mücadele Dönemi”, Modern Türkiye’de Siyasi 
Düşünce, Dönemler ve Zihniyetler, c. 9, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 1167.
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bir aydın olarak Şahin Efendisi yerine, Küçük Ağa romanında geleneksel 
dünya görüşünü temsil eden İstanbullu Hoca’nın öldürülme kararına rağ-
men hâlâ onu anlamaya çalışan, doğru yol gösterildiğinde doğruyu bula-
cağına inanan bir başka aydın Doktor Haydar Bey’i buluruz. Cumhuriyet 
romanının sert, köktenci roman kahramanına karşılık Tarık Buğra’nın bu 
romanında itidalli roman kişilerine rastlarız. Bu kişiler kendi elleriyle karşı-
dakini şekillendirmek, değiştirmek yerine ona zaman tanırlar.

İpi koparmak kolay, bir İstanbullu Hoca’yı tepeleyivermek ondan da 
kolaydı. Ama bu kazanç değil kayıp olacak meseleyi halletmeyecekti. 
Çünkü karşıdaki tek bir varlık değil bir inanış, bir düşünü düzeniydi ve 
doğumu beslenişi gelişimi tutunuşu yayılışı bu topraklarda bu millet böyle 
olduğu için böyle olmuştu.41 

Cumhuriyet romanında reddedilen Osmanlı kimliği Küçük Ağa romanında 
tam aksine birleştiricidir. Bu nedenle roman boyunca ister padişahçı olsun 
ister Kuvvacı tüm kahramanlar bu kimliğin birleştiriciliğini vurgularlar. 
Geçmiş, reddedilmez kabul edilir. Osmanlı ruhu, bir mucizeler pınarı ola-
rak görülür, “bitmez, tükenmez, iman yaratıcılık ve kudret pınarı”42 olarak 
görülür.

Tepki Yerine Uyum: Dönemeçte ve Yağmur Beklerken

Tarık Buğra’nın Türkiye’nin önemli meselelerini anlatmaya devam ettiği di-
ğer romanları Yağmur Beklerken43 ve Dönemeçte44 romanlarıdır. Türkiye’nin 
çok partili yaşama geçiş deneyimlerini anlattığı bu romanlar konuları, ko-
nuların işleniş biçimleri ve şahıslar dünyası açısından benzerlik gösterdiği 
için birlikte ele alınacaktır. 

Yazar toplumsal değişmeleri en iyi şekilde yansıtan mekân olarak düşündü-
ğü için45 her iki romanda bir kasabada geçer. Yağmur Beklerken romanında 
Serbest Fırka deneyiminin, Dönemeçte romanında Demokrat Parti deneyi-
minin kasabalardaki yansımaları görülür. Öte yandan bu tarihler aynı za-
manda Cumhuriyet’in sosyal ve kültürel alanda kendisini topluma kabul 
ettirmeye çalıştığı döneme rast gelir ve romanlar bu konuya da eğilir.

Buğra’nın geçmiş ve onun değerlerinin üzerine titrediği hatta onlara kar-

41 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.159.
42 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.131.
43 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995.
44 Tarık Buğra, Dönemeçte, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1994.
45 Özlem Fedai, a.g.e., s.98.
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şı yapılan çeşitli suçlamalara karşı yazdığını söylediği46 Küçük Ağa ve Os-
mancık romanlarında gösterdiği tutumu bu romanlarında değişime uğrar. 
Yağmur Beklerken ve Dönemeçte romanları Buğra’nın muhayyilesinde mu-
hafazakârlık düşüncesi açısından farklı bir noktaya işaret eder. Bu farklılık 
kopuş derecesinde olmasa da bir değişmeyi göstermesi açısından anlamlı-
dır. Bu değişme yazarın romanları yazış tarihiyle bağlantılı bir konjonktürel 
değişme ile birlikte, işlenen konularla alakalı pragmatist diyebileceğimiz bir 
anlayıştan da kaynaklanmaktadır. 

Edebiyat dünyasında Tanpınar, Peyami Safa gibi isimlerin üzerinde yoğun 
biçimde durduğu kültürel değişim karşısında birey ve toplum konusunu iş-
leyen müstakil bir romanı yoktur Buğra’nın. Bu düşüncelerini dile getirdiği 
en önemli romanları ise bu bölümün konusu olan iki romandır. Bunlar çok 
partili hayata geçişin iki farklı zamanda yaşanmış deneyimini anlatan ro-
manlardır. Aynı zamanda bu romanlarda Cumhuriyet’le birlikte toplumun 
geçirdiği değişim ve onun birey üzerinde etkileri anlatılır. Cumhuriyet’in 
getirdiği ve muhafazakâr çevrelerce - en azından görünüşte - bir kopuş ol-
duğu üzerinde ittifak edilen değişimlere karşı bir tepki görülmez bu roman-
larda. Osmancık ve Küçük Ağa romanlarında geleneksel dünya görüşüne ya-
pılan vurgu, İslam’a ve Türk kültürüne yapılan atıflar bu romanlarda yoktur. 
Elbette bu durum yazarın kişisel tercihlerine de bağlanabilir. Ancak yazdık-
ları ile sevenleri ve muhalifleri arasında hep tartışılagelmiş olan ve zihinler-
de (siyasi) bir tarafta yer edinmiş bir şahsiyet olarak Tarık Buğra’nın siyasi 
görüşlerini dile getirdiği yazıları bir yana sadece yazdığı diğer romanlar göz 
önünde bulundurulursa bu durumu edebî muhayyilenin doğasında olan 
kişisel bir tercih olarak adlandırmak onu görmezden gelmekle eş değerde 
olduğu anlaşılacaktır. Onun için bu bölüme başlık olarak verilen “tepki ye-
rine uyum” aynı zamanda yazarın bu romanlarındaki tutumunu açıklamayı 
amaçlayan tezi de oluşturmaktadır. 

Her iki romanda da cumhuriyetin getirdiklerine tepki yerine cumhuriyetin 
getirdikleri dile getirilir. Tepki yerine tespit dile getirilmiştir bu romanlar-
da. 1920’lerin ve 1940’ların sonları gibi cumhuriyetin kendisini topluma 
kabul ettirme çabalarının hat safhada olduğu iki dönemi anlatan bu roman-
larda bahsedilen konuyla ilgili Dönemeçte romanında aşağıda alıntıladığı-
mız ifadeler gibi panoramik görüntüler dışında durum tespitini aşan bir 
değerlendirmeye rastlanmaz47:

46 Özlem Fedai, a.g.e., 85. İsa Kocakaplan, “Tarık Buğra ile Romanları Üzerine Sohbet”, 
Türk Edebiyatı, sayı: 233, 1993, s.32.

47 Elbette bir romancının işlediği konu hakkında bir değerlendirme yapmak gibi bir yü-
kümlülüğü yoktur. Ancak Buğra’nın diğer romanlarını göz önüne alındığında bunu 
söylemek haksızlık sayılmaz.
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Birkaç yüz metrekarenin içinde, çarşaflılar, yeldirmeliler, mantolarını 
omuzlarına alınca «asma kabağı gibi» kolları «apabak» ortaya çıkıveren, 
delikanlıların kafalarını bungunlaştıran genç hanımlar, atasözlerine, 
tekerlemelere, darbı mesellere göre davranan, ilişki düzenleyen, bir 
Cuma’yı, bir tek Ramazan’ı kaçırmayan, iç, dış giysileri, isimlerine kadar 
bambaşka olan, pabuçları bile onlarınkine benzemeyen kasabalı, genç, 
yaşlı erkekler ile cümle yapıları da, kelimeleri de, kelimeleri söyleyişleri 
de apayrı olan, Ramazan günlerinde! kimi inadına inadına rakı sofrasını 
kulübün bahçesine kurduran, şarkıları, türküleri bile, «hayır»; veya 
«evet»  derken el, kol, baş hareketleri bile başka olan öğretmenler, 
yargıçlar, doktorlar, dişçiler, eczacılar, yöneticileri ve her iki yanın da daha 
bir kopuk, daha başka biçimde birbirlerine benzemez ve birbirleri ile 
kaynaşamaz çocukları!48

Romanlarda dikkat çeken önemli bir durum Buğra’nın roman kahraman-
larının çok partili yaşam deneyimi gibi kurulu düzeni değiştirmeye gayret 
gösteren çabalara karşı gösterdiği temkinliliktir. Aslında bu durum Buğ-
ra’nın romanları açısından bir tutarlılığı gösterir. Çünkü Buğra’nın roman 
kahramanları roman içerisinde değişim veya dönüşüm geçireceklerse bu 
hep bir temkinliliğin, ölçüp biçmenin, itidalin çerçevesinde ve hepsinden 
önemlisi bir sürecin içinde olmuştur (İstanbullu Hoca, Osmancık gibi). 
Ancak cumhuriyetin getirdiği yerleşik düzenin değişimine karşı temkinli-
lik bu değişimin -çok partili yaşama geçişin- muhafazakâr zihinlerde hep 
olumlu bir değişim hatta kimi zaman kurtuluş olarak görüldüğü bir ortam-
da biraz aykırı görünmektedir. Tabii bu durumu çeşitli şekillerde açıklamak 
mümkündür.

Kahraman romanlardaki bu tür yaklaşımlara epistemolojik temelli bir açık-
lama getirmektedir.49 Türk romanının Yakup Kadri ve Halide Edip çizgi-
sinden türediğini savunan Kahraman, edebiyatın Cumhuriyet edebiyatı 
olarak kimlik kazandığı ve Cumhuriyet ideolojisinin sahip olduğu nitelikler 
doğrultusunda kurulduğunu belirterek, yazarların zaman zaman onunla 
ters düşse de Cumhuriyet’i mutlak doğru olarak kabul ettiğini, onun dışına 
çıkışın ise kaos ve anarşiye neden olacağını düşündüklerini savunur. İrem 
ise) daha çok temelleri siyasete dayalı bir yaklaşımla, Kemalist modernizm 
içinde toplumsallaşan muhafazakâr kanadın sonuçta Kemalist idealleri re-
vize ederek alternatif bir modernizm anlayışını benimsediğini savunur.50 

Birbirine benzer nitelikteki bu açıklamalar incelediğimiz iki romanla da ör-

48 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.126.
49 Hasan Bülent Kahraman, “Cumhuriyet Edebiyatı Epistemolojisi: Kısıtlamalar ve Bir 

Yaklaşım Önerisi”, Varlık, sayı: 1109, 2000, s.45-54.
50 C. N. İrem, “Kemalizm ve Türk Gelenekçi Muhafazakarlığının Kökenleri”, Toplum ve 

Bilim, sayı: 74, 1997, s. 53.
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tüşür niteliktedir. Zira her iki romanda da cumhuriyetle gelişen dönüşüm-
lere dönüşümün şekli dışında bir itiraz görülmez. Burada açıklanması gere-
ken bir nokta yazarın bu değişimin neresinde durduğudur. Tarık Buğra’yı 
Kahraman ve İrem’in çizdiği paradigmanın içine tamamen hapsetmek hak-
sızlık olur. Böyle bir yaklaşımla Buğra’nın tamamen Cumhuriyet ideolojisi-
nin romancısı olduğu değildir kastedilen. Buğra’nın uyumu bir asimilasyon 
değildir. Nitekim romanda çok partili yaşama geçişe karşı duyulan temkin-
liliği doğrudan Cumhuriyet’in savunusuna atfedebileceğimiz bir durum 
yoktur. Romanlarda bu durum mevcut durumdan bir memnuniyeti ifade 
etmek için değil altyapısı oluşmamış bir yeniliğe karşı duyulan temkinden 
kaynaklanmaktadır. Dönemeçte romanında bir aydın olan Doktor Şerif ’in 
Demokrat Parti’ye duyulan aşırı heveskârlığa karşı soğukkanlı duruşu şöyle 
anlatılır:

Başta ekonomi ve varılmak istenen toplum düzeyi olmak üzere, 
aydınlarının bile yöntem ve yönetim meselelerinin kutuplar kadar 
uzağında bulunan bir toplumda, Devlet felsefesinin değiştirileceği 
iddia olunan bir dönemde bu politika psikozunu, doktor, çürütücü, 
hattâ çökeltici buluyordu. Halk ile politikacıların karşılıklı bir 
yutturmaca içinde, ülkeyi korkunç bir bataklık hâline getireceklerinden 
korkuyordu…51

Yağmur Beklerken romanında ise benzer bir durum Serbest Fırka’nın kuru-
luşunda görülür. Kasabanın önde gelenlerinden Avukat Rahmi’nin Serbest 
Fırka hakkındaki görüşleri şu şeklidedir:

Fırka kurulacaktı da ne olacaktı… Serbest Fırka kazansa ne olacak. 
Gülbeyazların dımızı kırılacak belediye reisi düşecek veeee, onların yerine 
başkaları ile başkalarının adamları kabaracak hindi gibi! Heves edecek şey 
mi bu?...Küçücük aşım, ağrısız başım.52

Bu noktada iki farklı uyum tanımlaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmakta-
dır. Birincisi yukarıda ana hatlarını çizmeye çalıştığımız kökü Buğra’nın ya-
zarlık geleneğini oluşturan siyasal ve kültürel dünyada aranacak herhangi 
bir zorlama ya da baskıya bağlı olmayan zihinsel planda soyut düzeyde bir 
uyumdur. Diğeri ise bunun romanlar düzeyinde somut yansımasını gördü-
ğümüz, kahramanların ağzından dile getirilen temkinden kaynaklı zorunlu 
bir tutumu işaret eden uyumdur. Biri gönüllü diğeri zorunlu diyebileceği-
miz bu iki uyum anlayışı bundan sonra inceleyeceğimiz Gençliğim Eyvah 
romanında tehlike karşısında güçlerini birleştirecektir. 

Buğra’nın romanlarının yazılış tarihleri de aslında uyum konusunu açık-

51 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.127.
52 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.86.
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lamada önemli ipuçları sunmaktadır. Dönemeçte 1980, Yağmur Beklerken 
1981’de yayımlanır. Bu tarihlerde ülkenin içinde bulunduğu durum ve 
bunlardan hemen önce yazılan ve dönemin içinde bulunduğu anarşiyi an-
latan Gençliğim Eyvah romanı düşünüldüğünde yazarın tepki yerine uyumu 
benimsemesi daha anlaşılır olacaktır. Hayek’in “Kendisinin seçmediği yol 
boyunca yürümek muhafazakârlığın kaderidir.”53 vecizesi icabı kendi tercih 
etmediği bir yolda yürüyen Buğra, emin olabileceği tek yere tutunmak için 
bu yolu seçmiş gibi görünmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet döneminin 
düsturlarından birisi olan “halka rağmen halk için” sloganına karşı gösterdi-
ği ılımlı yaklaşım54, bir yandan da Yağmur Beklerken romanında kahraman-
ların aydınların halktan kopukluğundan şikâyet etmesi55 bu uyum sürecinin 
yazardaki sancıları olarak okunabilir. Bu sancılar Dönemeçte ve Yağmur Bek-
lerken gibi orta yol arayışının romanlarını doğurmuştur.

Romanların bütününe ilişkin bir değerlendirme olan bu bölümden sonra 
şahıslar dünyası açısından baktığımızda Buğra’nın diğer romanlarında gö-
rülen kahramanlara benzer özellikler gösteren kahramanlar bu romanlarda 
da görülür. Dönemeçte romanındaki Fakir Halit romanın merkezinde yer 
alan muhafazakâr bir tiptir. Romanda sürekli görünmese de yaptığı yerinde 
değerlendirmeler ve duruşuyla aslında romandaki zihin dünyasının önemli 
bir bölümünü işgal eder. “Hiçbir tutkuya yakasını kaptırmamış, zamanın ve 
geçiciliğin korkusuna yenilip gelgeçler ile sapıtmamış bir hayat”56 yaşamak-
tadır. “Rüştiye öğreniminden değil elbette İslam ve bağlı bulunduğu tari-
kat eğitiminden”57 kaynaklı bir bilgi ve sezişle olaylar hakkında yorumlarda 
bulunur. Geleneksel dünya görüşüne sahiptir, yüksekokul okumadığı hâlde 
edindiği tecrübelerle yaşamına yön verir. Onun her konuda haklı çıkması 
ise romanda akla ve mantığa bağlı yorumlarıyla olayları kavramaya çalışan 
bir aydın olan Doktor Şerif ’i şaşırtır.

53 F. A. Hayek, “Neden Muhafazakâr Değilim”, çev. Atilla Yayla, Liberal Düşünce, sayı: 34, 
2004, s.74.

54 “Halk, bütün çağlarda ve bütün toplumlarda ve hâlâ değil ülkesinin kendisinin bile sağ-
lam, hakiki menfaatlerini kavrayamaz. Halka rağmen halk için sözü ne bir paradokstur 
ne dikta meselesidir. Aksine hakiki demokrasilerde kalkınmış ülkelerde adı bile edil-
meden bal gibi uygulanan bir formüldür” Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 422. 

55 Romanda kasabalı bir avukat olan Rahmi yeni açılan bir parkta otururken sıradan in-
sanların meraklı gözle kendilerine baktıklarını görür ve biraz da acıma duygusuyla ce-
binden bir sigara çıkarıp onlara verir ve sonra bu durumu yanındakilerle tartışır: “Anla-
madın sen emmioğlu; eşeklik edip verdim paketi kendimi bi bok sandığım için. Bilirim 
ben ayıp olmasın diye aldı paketi. Bilirim ben bekledikleri iki lokma iki çift laf. Hatta bir 
selamünaleyküm, yok sayılmamak. Varlıklarının insanlıklarının kabul edildiğine inan-
mak.” Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 41.

56 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.6.
57 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.47.
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Yağmur Beklerken romanında ise bu görevi kasabanın ileri gelen yaşlıla-
rından Rıza Efendi üstlenmiştir. Fakir Halit kadar olmasa da sözlerinden 
ve etrafıyla ilişkilerinden muhafazakâr bir dünya görüşüne sahip olduğu 
anlaşılır. Romanın hemen başında kasabada açılan yeni bir parka dikilen 
akasyalar üzerine konuşurken akasya yerine (Osmanlı sembolü) çınar di-
kilmesini önerir ve onun soylu bir ağaç olduğunu nesillerce soyunu devam 
ettirebileceğini söyler.58 Rıza Efendi geleneksel dünya görüşüne sahip bir 
kişi olarak olayları dışarıdan izler milletin kapıldığı fırkacılık davasını eleş-
tirir, fırkacılığın toplumda oluşturacağı bölünme konusunda Serbest Fır-
ka’nın kurucusu olmak isteyen yeğeni Avukat Rahmi’yi uyarır:

– Tehlikelidir fırkacılık çok gördüm ben girme. 

– Allah’a bin şükür neyimiz eksik.59

Son olarak Dönemeçte romanında muhafazakâr düşünce açısından önemli 
bir konu olan kaderle ilgili önemli değerlendirmelere rastlanır. Tarık Buğra, 
romanda bir parkın ortasında bulunan bir fıskiye ve bu fıskiyenin bulundu-
ğu havuzun ortasındaki küçük bir toptan bahseder. Üstelik sadece bir yerde 
değil romanda parkta geçen hemen her olayda bu fıskiye ve topa gönder-
mede bulunur. Olaylarla bağlantılı olarak yeri geldikçe anılan bu durum-
da topun içinde dönüp durduğu fıskiye kaderi, top ise insanoğlunu temsil 
eder. Romanın sonunda ise kaderin insan üzerindeki etkisini vurgulayan şu 
sahne yer alır:

Akasyalar hışırdıyor, fıskiye topla sonu gelmez oyununu oynuyordu. Top 
ondan kurtulmak için çırpınıyor ama kurtulamıyordu. Bir kurtulduğu olsa 
bile, su onu yeniden kapıyor, oyununa alıyordu.60 

Anarşiye Karşı Düzen: Gençliğim Eyvah

Gençliğim Eyvah61 romanı yazarın romanın girişinde yaptığı açıklamalarda 
belirttiğine göre “Türkiye bunalımlarının şimdiye kadar ele alınmamış bir 
açıdan açıklanması”62 ve yine yazarının deyimiyle “anarşinin lanetlenme-
si”63 için yazılmıştır. 1970’lerde ülkedeki gençlerin baş aktörü olduğu olay-
ları anlatan roman birçok yönüyle George Orwell’in Bin Dokuz Yüz Sek-
sen Dört romanını andırır. Romanda Orwell’in “Büyük Birader” devletini 

58 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.12.
59 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.114.
60 Tarık Buğra, Dönemeçte, s. 296-297.
61 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1995.
62 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, s.9.
63 İsa Kocakaplan, “Tarık Buğra ile Romanları Üzerine Sohbet”, Türk Edebiyatı, sayı: 233, 

1993, s.32.
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andıran bir yapılanma ve onun başında bulunan İhtiyar, ülkeyi bir kaosa 
sürükleyen şer odakları olarak görünür. Her şeyi bilen, gören, kontrol ede-
bilen bu yapılanma en son darbesini ülkenin gençliğine indirmiştir. Kaosun 
imparatoru (İhtiyar) küçüklüğünde bulup yetiştirdiği Güliz’i mutlaka gizli 
teşkilatının içinde görmek istediği Raşit’i (Delikanlı) kandırması için gö-
revlendirir. Ancak beklenmedik biçimde bu ikilinin arasında bir aşk başlar. 
Güliz ve Raşit İhtiyar’ın yaptığı kötülüklerin farkına varınca onu öldürme-
ye karar verirler. Roman, İhtiyar’ın Güliz’i, Delikanlı’nın da İhtiyar’ı öldür-
mesiyle son bulur. 

Bu romanda İhtiyar; kurulu düzene, düzen denen mendeburluğa64 saldır-
mayı onu yok etmeyi amaç edinen bir distopyanın kurucusu ve yöneticisi-
dir. “Sersemlikleri Koruma ve Geliştirme Vakfı” bu amacı gerçekleştirmek 
için kurulmuş bir dernektir. Roman boyunca dik sürüngen veya mende-
bur olarak adlandırılan halk, bu dernek sayesinde İhtiyar’ın isteğine göre 
yönlendirilmektedir. İhtiyar’ın son hedefi olan gençlik ise yapılan planlama 
ile “sosyalizm denen bir yutturmacaya” kapılmış onun hayaliyle yok olup 
gitmektedir. Aslında anarşiye karşı bir roman olarak Gençliğim Eyvah, o dö-
nemde ülkede gelişen komünizm “tehdidine” karşı değil tüm zamanlarda 
ortaya çıkabilecek anarşi fikrine karşı yazılmış bir roman görüntüsü çizme-
ye çalışır. Bunun için de yazar biraz zorlama biçimde İhtiyar’ı ülkenin son 
50-60 yılda yaşadığı bütün kötülüklerin tasarlayıcısı olarak sunar. İhtiyar’ın 
ülkede kaos oluşturma çabaları bugünün değil onun varoluşundan beri sü-
regelen bir sorunmuş gibi anlatır. Romanda İhtiyar, daha İttihatçılar döne-
minde paşalara suikast planının, Cumhuriyet’in ilanından sonra İzmir Sui-
kastı’nın, ülkede düzeni bozmak için Serbest Fırka olayının arka planındaki 
kişidir. Daha sonraki dönemlerde ise üniversitede reform adı altında hoca-
ların tasfiyesi, “irtica hortluyor” diyerek insanların birbirine düşürülmesi 
gibi Türkiye’deki önemli olayların altında onun parmağı vardır. En sonda 
ise bir devrim masalı ile insanları uyutup onları sokaklara dökerek “Canı 
cehenneme bütün düzenlerin”65 düsturuyla bir önceki başlıkta belirttiğimiz 
Buğra’nın “uyum” sağladığı “düzen”i çökertmeye çalışmaktadır:

Bir aşama uyduruğudur çıkardım ortaya ve bütün devrimci kesime, en 
alttakini İstediğim zaman çekebileceğim. Üst üste dizdiğim küpleri aşama 
diye yutturdum; küplerimin üstünde yükseklere çıkarıyorum onları:

Onları, ben, ilericilik, Atatürkçülük, özgürlük, bağımsızlık, toplumculuk, 
halkçılık, parlamenter sosyalizm, devrimcilik ve nihayet, bu düzen 
değişmelidir’i eylemciliğe bağlayarak dağ çarpmasına uğrattım. Tedhişi 

64 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, s.91.
65 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, s.91.
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kendilerine yoldaş ve yol gösterici yaptım; gülüm ve güzelim anarşiyi 
sırtlarına vurdum. (s. 374).

Gençliğim Eyvah romanı bir tepkinin romanıdır. Yazar her ne kadar bu tepki-
yi yönelttiği ülkedeki anarşizmin geçmişten bugüne gelen bir görünümünü 
aktarsa da asıl tepki o dönemde ülkede ağırlığını yoğun biçimde hissettiren 
sol hareketleredir. Bu tepki diğer romanlarında görülen tepkiden farklıdır. 
Küçük Ağa ve Osmancık’ta zaman zaman görülen tepkisel anlayış geçmişi 
koruyucu bir nitelik taşırken bu romanda saldırgan bir tutuma dönüşür. 
Bu saldırganlık bazen küçümsemeyle birleşerek dönemin solcu aydınları 
tarafından kendilerine yöneltilen “entelektüel yoksunluk” suçlamasını karşı 
tarafa yönelterek onları kendi silahıyla vurmaya dönüşür. İhtiyarın ağzın-
dan verilen aşağıdaki değerlendirme ülkedeki sol hareketlerin derinlikten 
yoksun birer aldatmaca olduğunu vurgular:

Ömründe tek broşür okumamış ve kelimeleri ancak heceleye heceleye 
okuyabilen, hattâ imza yerine parmak basan işçi kardeşlerinizin komünist 
olduklarını, ilerici ve devrimci olduklarını görmek, onları görev ve 
sorumluluklarından soyutladığını aydınsallarla sarmaş dolaş görmek ve 
sonra da aynı hergeleleri birbirlerinin boğazlarına sarılmış görmek benim 
meşru ve masum zevklerimden birisi olmuştur!66 (Vurgu eklendi)

Çiğdem’in katı bir sağcılık ve antikomünizm şeklinde dönemin muhafa-
zakârlığının genel bir özelliği olarak tarif ettiği67 bu tepkisellik Gençliğim 
Eyvah romanının hareket noktasını oluşturur. Romanda eserin önüne çe-
kilmiş bir “ideolojik perde”68 hâlini alan bu tutum roman boyunca komü-
nizm, sol, Marx, Lenin, devrim gibi kişi ve fikirlere karşı açık bir tavırla dile 
getirilir. O dönemde benzer çizgide yer alan bütün yazar ve fikir adamları 
gibi Tarık Buğra için de komünizm gerçek bir tehdittir ve bertaraf edilme-
lidir. Türkeş’in Tarık Buğra için yaptığı muhafazakârlık onda “bir duruş ol-
maktan çok siyasi bir tavra dönüşür”69 tespitini en çok doğrulayan roman 
bu romandır. Yazar, ülkenin içinde bulunduğu anarşiden o kadar tedirgin 
olmuştur ki bu anarşiyi sonlandıran darbeden “12 Eylül milletin hayrına so-
nuçlanan nadir olaylardan birisidir”70 şeklinde söz eder. Bu değerlendirme 
romandaki zihin dünyasının anlaşılması açısından da önemlidir. 

Buğra’nın diğer romanlarında gördüğümüz şahıslar dünyası ile bu roman-
daki şahıslar çok farklıdır. Diğer romanlarda olaylar karşısında çeşitli tepki-

66 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, s.227.
67 Ahmet Çiğdem, “Muhafazakârlık Üzerine”, Toplum ve Bilim, sayı: 74, 1997, s. 47.
68  Fethi Naci, a.g.e., s.327.
69 A. Ö. Türkeş, “Muhafazakâr Romanda Muhafaza Edilen Neydi?”, Modern Türkiye’de 

Siyasi Düşünce, Muhafazakârlık, c. 5, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s.597.
70 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.385.
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ler veren, düşünen, tereddüt eden, değişen, dönüşen kısacası insani halleri 
sergileyen kişiler yerine bu romanda kalıptan çıkmışçasına hep aynı şeyleri 
tekrarlayan bir İhtiyar’la karşılaşırız. Romanda şahıs kadrosu dar tutulur 
(Neredeyse üç kişiden oluşur). Bu şahıslar dışında konuşan ise hep yazar-
dır. Böylece yazar söyleyeceklerini de rahatça söyleyebilme şansını bulur. 

Diğer romanlarında görülen çok seslilik bu romanda yerini tek sesliliğe bı-
rakır.71 Küçük Ağa, Dönemeçte gibi romanlarda görülen düşünce çatışması, 
bu çatışma sonucu bir sonuca ulaşma gibi durumlar burada yoktur. Farklı 
ağızlardan aynı şeyler tekrarlanır. Buğra’nın romanlarında alışık olmadığı-
mız biçimde roman kahramanları “kötü ve en kötü” şeklinde gruplanır. Her 
türlü değeri reddeden bu kötülere karşı tepki göstermek ise muhafazakar 
bir yazarın görevi hâline gelir. 

Sonuç

Türk edebiyatı ve özelde Türk romanı başlangıcından beri siyasetle iç içe 
bir seyir izlemiştir. Edebiyat bazen siyasetin güdümünde, bazen etkisinde 
bazen de karşısında olarak onunla ilişkisini sürdürmüştür. Bu nedenle Türk 
edebiyatında dönemler sınıflandırılırken edebî değil siyasal ve toplumsal 
kriterler (12 Mart romanı, II. Meşrutiyet edebiyatı gibi) göz önünde bu-
lundurulmuştur. Cumhuriyet sonrası gelişme gösteren muhafazakâr edebî 
anlayışın önemli isimlerinden Tarık Buğra da eserlerini Türk edebiyatının 
bu sosyopolitik anlamda kuşatılmış ortamında vermiştir ve onu anlamaya 
çalışırken bu şartlardan bağımsız düşünmek mümkün değildir.

Türk muhafazakârlığının, birincisi modernleşme sürecinde güç kaybeden-
lerin reflekslerini dile getiren, ikincisi ise bu süreçte güç kazananların ge-
lenekçi eğilimlerini işaret eden iki çizgisi olduğu söylenebilir.72 Buğra’nın 
romanlarından hareketle yaptığımız inceleme sonucu onun ikinci çizgiye 
daha yakın olduğu söylenebilir. Toplumsallaşma sürecinde Cumhuriyet’in 
izlerini taşıyan bir yazar olarak Buğra, romanlarında güç kaybeden bir zi-
hin dünyasının tepkilerinden çok hâlin içinde yaşayan ama geleneksel yak-
laşımlar sergileyen bir portre çizer. Bu geleneklerin tahribine karşı hassas 
olan yazar, onlara karşı koruyucu bir tavır sergiler. Bu durum, babası vesile-
siyle de olsa kendisini yakın hissettiği Demokrat Parti geleneğinin73 temsil 
ettiği Cumhuriyetçi muhafazakâr çizgiyle örtüşür. Ancak bu çizgiyi değiş-
tirmeye çalışan gayriresmî çabalara karşı tepkisel bir tavır sergiler. Tepkisel 

71 A. Serdar, “Muhafazakâr Bir Romancı Olarak Tarık Buğrayı Okumak: Küçük Ağa ve 
Gençliğim Eyvah” Pasaj, sayı: 3, 2006, s.74.

72 C. N. İrem, “Kemalizm ve Türk Gelenekçi Muhafazakârlığının Kökenleri”, Toplum ve 
Bilim, sayı: 74, 1997, s. 57.

73 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa: Tarık Buğra, Kapı Yayınları, İstanbul, 2011, s.74.
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tavır, milliyetçilikle birleştiğinde mevcudu korumak adına Gençliğim Eyvah 
romanında olduğu gibi sert bir üsluba bürünür. Nihayetinde Buğra’nın ro-
manlarındaki muhafazakâr çizgi, geçmişe karşı “koruyucu”, şimdiye karşı 
“uyumlu”, bilinmeyen geleceğe karşı “kuşkucu” şekilde tebarüz eder. Bu 
hareketli ve değişken tavır, onun üzerinde düşünenleri yazıp çizenleri hep 
yeniden okumalara çağırır. Buğra, edebiyatçı yönüyle muhataplarını Tür-
kiye üzerinde düşünmeye sevk eden ve bunun için önemli uğrakları onlara 
çıkış noktası olarak sunan önemli bir kişilik olarak zihinleri canlı tutmaya 
devam edecektir.





ROMAN ANLAYIŞLARI AÇISINDAN 
KEMAL TAHİR VE TARIK BUĞRA

AHMET DURAN ARSLAN

Romancı için, yüzüncü romanından sonra bile usta olmanın 
rahatlığı yoktur.

Kemal Tahir

Anlaşılmamak bir yazar için acıdır; fakat daha da acısı var: Yanlış 
anlaşılmak.

Tarık Buğra

Edebiyatın Tarihle Flörtü ve Kültürel Süreklilik Düşüncesi 

Murat Belge’nin dediği gibi “Tarih, Kemal Tahir denilince akla gelen ilk 
kavram”dır.1 Belge, yazarın tarihle kurduğu yakın ilişkiyi vurgulamak için 
şu soruyu sorar: Kemal Tahir “[b]ir düşünür, bir tarihçi mi, yoksa bir sa-
natçı, bir romancı mı?”.2 Tahir, bu ayrıma şüphesiz karşı çıkacaktır. Çünkü 
ona göre bir sanatçı ya da romancı, aynı zamanda düşünür ve tarihçi kim-
liklerine de sahip olmalı ve anlattığı/resmettiği toplumu tarihsel, kültürel, 
ekonomik vb. tüm çehreleriyle kavrayabilmelidir. Zamanın ruhunu (zeitge-
ist) yahut dönemsel hakikatleri yeterince özümseyememiş kimselere yazar 
demek Tahir için pek mümkün değildir:

Türlü sebeplerle Türk yazarları tarihlerinden ayrı düşürülmüşlerdir. 
Oysa toplumlarının tarihini iyice bilmeyenler, yazarlık şurda kalsın, 
aklı başında okuyucu bile olamazlar. Bütün yazarlar toplumlarını, 
tarihlerini derinlemesine bilmek zorundadırlar. Orta çizgiyi aşmış bir 
yazara sadece tarihi bilmek yetmez. Yazarlar tarihlerine yeni açılardan 
bakabilme niteliğine de sahip olmalıdırlar. Çünkü tarih bilmek […] tarih 
kitaplarında özetlenen tarih bilgileriyle yetinmek değildir. Bütün yazarlar, 

1 Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s.176.
2 Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar, s.175.
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hele romancılar, dünyanın en büyük tarihçilerinin getirdikleri yorumları 
bile aşmak zorundadırlar.3 

Kemal Tahir, neden bir yazarın tarihle bu denli içli dışlı olması gerektiğini 
düşünüyordu? Bu soruya verilebilecek en temel cevaplardan biri, “kültü-
rel süreklilik” düşüncesi etrafında şekillendirilebilir. Bilindiği üzere Yahya 
Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar başta olmak üzere birçok yazar, -Mustafa 
Şekip Tunç’un çevirileri aracılığıyla Türk kültür/sanat hayatına giren- Hen-
ri Bergson’un durée kavramından, yani “bütünsel zaman anlayışı” fikrinden 
etkilenmiştir. Buna göre “mazi-hâl-istikbal”, hep birlikte zamanı oluşturur-
lar ve bölünemezler. Bu fikir, Yahya Kemal’in “Kökü mâzîde olan âtîyim” 
cümlesiyle âdeta sloganlaşarak “kültürel süreklilik” düşüncesinin en temel 
dayanaklarından biri hâline gelmiştir. Kemal Tahir için de geçmiş ya da ge-
nel anlamıyla tarih, deneyim demektir ve yarının inşası için elzem kaynak-
lardan biridir. Nitekim Yorgun Savaşçı’nın Dr. Münir’i, Bağdat’ta tanıştığı 
Alman arkeolog Karlos’a yer altındaki taşlarda ne aradığını sorar. Karlos’un 
yanıtı ise şaşırtıcıdır: “Ben orada sizin geleceğinizi arıyorum”.4 Geçmişte ge-
lecek aramak, geçmişin birikim ve deneyiminden geleceği inşa etmede/şe-
killendirme yararlanmak demektir. Yazara göre geçmiş, yıpranmış/ölü va-
kitleri temsil etmez; tam tersine geleceğin/yeniliğin önemli mimarlarından 
biridir. Selahattin Hilav’ın vurguladığı üzere “K. Tahir’i en fazla ilgilendiren 
konu ‘tarihi yeniden okumak’ ve ‘kavramak’tı; ama tarihi kavramak onun 
için amacı kendi içinde olan soyut bir çaba değildi. Tarihi kavrayarak, için-
de bulunduğu gerçeği anlamaya ve yarını hazırlamaya çalışıyordu; asıl çaba-
sı buydu”.5 Hilav’ın bu vurgusu, Kemal Tahir’in -resmî tarih anlayışına eleş-
tirel yaklaştığı- şu cümlelerinden mülhemdir: “Tarihsiz toplumların büyük 
sanatı, kesinlikle olamaz. Elli yıllık tarihle sanat olamayacağı gibi, uydurma 
tarihle de sanat yapılamaz”.6 Burada geçmişe/tarihe sırtını dönüp ulusal 
kimliğini yeni baştan inşa etmeye çalışan erken Cumhuriyet dönemi ideo-
lojisine çeşitli göndermeler bulunur. Çünkü Tahir’e göre “sanat […] kendi 
memleketinin tarihsel temelini bulup ona sımsıkı basmadıkça gelişemez”.7 

Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) ve Batılılaşma Üzerine 

Kemal Tahir tarihe yeniden ve eleştirel bakmanın, tarihî metinlerde ilk ba-

3 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, haz. Cengiz Yazoğlu, Bağlam Yayıncılık, İstan-
bul, 1990, s.37-38.

4 Cengiz Yazoğlu, “Kemal Tahir’in Tarihe Bakışı”. Biyografya 4: Kemal Tahir, Bağlam Ya-
yıncılık, İstanbul, 2004, s.51.

5 Selahattin Hilav, Edebiyat Yazıları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1993, s. 88.
6 Akt. Selahattin Hilav, Edebiyat Yazıları, s.89.
7 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.27.
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kışta gözlemlen(e)memiş veya göz ardı edilmiş kimi noktaların yahut satır 
aralarına gizlenmiş kimi hakikatlerin gün yüzüne çıkarılmasında işlevsel bir 
metot olduğuna inanır. Bu bağlamda Türk sosyalistlerinin Marx ve Engels 
okumalarına da muhalif bir tutum sergileyip bu isimleri yeniden okumaya 
başlar. Marx ve Engels’in Haziran 1853’teki mektuplaşmalarında ise âde-
ta aradığını bulmuş gibidir. Marx, “Bernier, haklı olarak Doğu’daki bütün 
olayların temel formunu, özel toprak mülkiyetinin olmayışında bulmakta-
dır. Doğu cennetinin bile gerçek anahtarı budur işte…” derken, Engels buna 
karşılık olarak “Gerçekten de, büyük toprak mülkiyetinin mevcut olmayışı, 
Doğu’nun siyasi tarihinin olduğu gibi dinî tarihinin de anahtarıdır” der.8 
Bu mektuplaşmalardaki “Doğu toplumlarında toprak mülkiyetinin olmayı-
şı” vurgusu, Kemal Tahir için ufuk açıcı olur. Bu andan itibaren Doğu’nun 
Batı’dan farklı olarak kendine has bir üretim şeklinin, dolayısıyla kendine 
has bir gelişme evresinin olduğuna inanır. Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) 
olarak kavramsallaşacak bu paradigmaya hayatının sonraki evrelerinde ise 
büyük bir bağlılık gösterecektir. Yazarın ATÜT’le ilgili en temel görüşleri 
şu şekildedir: 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Asya tipi üretim vardı. Feodaliteden 
burjuvaziye oradan da büyük sermaye kapitalizmine geçen Batı’nın 
iktisadi tarihi bizimkine uymaz. Temeldeki iktisadi ilişkiler ve üretim 
tarzları manevi etkinlikleri de belirlediklerine göre, bizim sanatımız, bizim 
olmak için, Batı’nınkinden ayrı bir özellik göstermelidir.9 

Kemal Tahir Osmanlı’da üretim aracı olan toprağın sahibinin devlet oldu-
ğunu, dolayısıyla özel toprak mülkiyeti olmadığı için servetin belli kim-
selerin elinde birikiminin ve güçlü bir sınıfın oluşumunun engellendiğini 
düşünür. Bu yüzden ona göre gerileme gösteren imparatorluğun soru(n)
ları için Batılı bir çözüm getirmek, Batılılaşma siyaseti izlemek yanlış bir 
politik hamledir. Doğu’nun sorunları, Batı’nınkinden farklıdır; dolayısıyla 
Doğu’ya, kendine has çözümler gereklidir. Erdem Sarıkoca’nın Tahir’den 
özetlediği üzere, “[N]e Osmanlı Devleti, Batı evrim şemasına uyan bir dev-
lettir ne Anadolu toprakları Batı tarzı üretim ve toplum koşullarını sağlayan 
topraklardır ve ne de Türk toplumu Batı’ya koşulsuz uyum sağlayabilecek 
bir Batı toplumudur.” (2004: 49). Bu bağlamda özellikle Tanzimat devri, 
her alanda “eski” ile “yeni”nin yan yana bulunduğu bir ikilik devri olarak 
ön plana çıkmış ve Batılılaşmanın âdeta merkeze alındığı tarihsel bir süreç 
olmuştur. Bunun neticesinde bir kültür düalizmi doğmuş, değerler karma-
şası yaşanmış ve ortaya bir kimlik sorunsalı çıkmıştır. Bu kimlik meselesi-
nin aşımı konusunda Cumhuriyet devrinde de yine “yeni”nin, yani Batılı 

8 Akt. Selahattin Hilav, Edebiyat Yazıları, s. 87.
9 Akt. Murat Belge, Edebiyat Üstüne Yazılar, s.178.
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ve modern olanın yanında bir siyaset izlendiğinden, Tahir’e göre Osmanlı 
döneminde başlayan yanlışlar, 1920’den sonra da devam ettirilmiştir. Ya-
zarın Batılılaşma konusundaki görüşlerini yansıtması açısından aşağıdaki 
pasaj dikkat çekicidir: 

Bu perspektif içinde Türkiye’deki Batılılaşma hareketi, gerekli altyapısı 
olmayan bir topluma soyut ve biçimsel bir üstyapı getirme çabasından 
başka bir şey değildir. Köklü bir ekonomik ve toplumsal devrim 
yapılmadan, yani üretim ilişkileri değişikliğe uğratılmadan, bu tür bir 
devrimi […] tepeden inme uygulamaya çalışmak, hem tarih bilincini 
kösteklemek, hem de yararsız bir taklitçiliğe düşmektir. Bu da, yönetenler 
ile yönetilenler arasındaki uçurumu daha da genişletmekten başka sonuç 
vermez.10 

Görüldüğü üzere Tahir, Batılılaşmayı Türk toplum hayatıyla paralellik gös-
termeyen; zorlama, biçimsel ve yüzeysel bir politika olarak görür. Yazara 
göre bu politika, sanat-kültür-edebiyat çevresine de çok geçmeden sirayet 
etmiş ve muhtelif olumsuzluklara yol açmıştır. Her şeyden önce Batılılaş-
ma; kopyacılığa, kalıpçılığa neden olmuş ve yerlilikten, halktan uzak bir 
“özenti aydın/entelektüel” tipini doğurmuştur. Kemal Tahir’e göre gerçek 
aydın/entelektüel, kendini/sanatını başkalarına beğendirmek için koşturan 
değil, halkının tarihsel gerçeklerinin izini sürerek onları içinde bulundukla-
rı sorunlardan/çıkmazlardan kurtarmayı amaç edinen kişidir. Bu bağlamda 
Tahir şunları kaydeder:

Yüz elli yıldan beri tarihsel özelliklerimize aykırı olarak yürütmeye 
çabaladığımız BATILILAŞMA [...], yerlilikten -Anadolu Türk halklarının 
tarihsel gerçeklerinden- kaçıp bütün değer ölçülerini yabancı sanatların 
değer ölçülerine uydurabilmek için debelenmektedir. […] Sanat 
kollarımızda Tanzimat’tan bu yana sürdürülen BATI KOPYACILIĞI, 
sanatçılarımızı, batıdan gelen her şeye kölece kapılan yarı aydın zümrenin 
yazarları haline getirerek, Anadolu halklarımızdan hızla uzaklaştırmıştır.11 

Kemal Tahir’e göre bu kopyacı ve kalıpçı zihniyet nedeniyle Türk halkı-
nın gerçekleriyle derinden ilgilenen, onları bulmaya emek harcayan özgün 
eserler meydana getirilememiştir. Türk aydını/entelektüeli, halkı karşısın-
da “yabancılık” çekmektedir. Onunla iletişim kuracağı, onu bilinçlendir-
meye çalışacağı yerde ondan günbegün uzaklaşmaktadır. Buradan hareket-
le Kemal Tahir’in, sanatçılardan “sosyal fayda” prensibiyle hareket ederek 
yüzlerini yerli olana, halka dönmelerini beklediği söylenebilir. 

10 Akt. Selahattin Hilav, Edebiyat Yazıları, s.101.
11 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.25.
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Şuur, Bilgi, Fayda ve Plan

Kemal Tahir edebî türler içinde romanı ayrı bir yere koyar, onu geleceğin 
nadide bir sanat kolu olarak betimler: 

Romanı geleceğin en büyük sanat kolu sayıyorum. (insanlık tarihinin 
geçmişinde bazı devirleri bazı sanat kolları damgalamıştır. Roman da 
önümüzdeki devri damgalayacak sanat koludur).12 

Ona göre romancı, titiz bir plan eşliğinde ve “sosyal fayda” ilkesiyle yola 
çıkmalı; eserini muhtelif bilgilerle donatarak bilinçli adımlarla inşa etmeli-
dir. Dolayısıyla o, romancının ilhamı beklemek yerine bir araştırmacı gibi 
çalışarak hareket etmesi, duygusuyla değil mantığıyla ilerlemesi gerektiği-
ni düşünür. Yazarın salt metafizik anlamda bir ilhama inandığını söylemek 
güçtür; bu yüzden o ancak bilgiyle olgunlaşmış/bütünleşmiş bir “yaratıcı 
seziş”in13 yanındadır. Ayrıca romancının eseri karşısında kontrolü elinde 
tutması, zamanı geldiğinde ona müdahil olmaktan çekinmemesi gerektiği-
ni düşünür. Dolayısıyla yazar, “Eserin beni götürdüğü yere gittim.”, “Baştay-
ken böyle planlamamıştım ama kelimeler ve karakterler bana galebe çalıp 
kendi kimliklerini buldular.” gibi söylemleri bir başarı olarak değil, bir ya-
zarlık zaafı olarak görür. Aşağıdaki pasaj yazarın bu konudaki düşüncelerini 
özetler niteliktedir:

Bir romanda tiplerden birinin veya bir kaçının, romancıya rağmen 
başlarını alıp onun istemediği, düşünmediği bir aykırı tarafa doğru 
gidebileceklerini aklım hiç almıyor. Böyle bir karışıklık olsa olsa ilk 
müsveddede dalgınlıkla meydana gelebilir. Romancı, ilk tashihte böyle 
densizleri önceden şuurla hazırladığı planın çerçevesine hemen sokar. 
Yoksa romanın kendisi de gem almaz tipleri gibi sanatçının bilgi ve 
şuurla çizdiği ve bir faydaya yönelttiği plandan çıkmış, bir şuursuzluk ve 
bilgisizlik karanlığında kaybolmuş olur.14

Görüldüğü üzere Tahir’in romancılığında “şuur”, “bilgi”, “fayda” ve “plan” 
büyük önem taşır. Ona göre eğer bir romancı bu özellikler etrafında eserini 
meydana getiriyorsa onun yolu aydınlık olacak, aksi takdirde romancı ka-
ranlıkta yitip gidecektir. Özetle Tahir, roman yazımında ilhamdan ziyade 
çalışma ve deneyimi, duygudan ziyade aklı ve mantığı, serbestlikten ziyade 
plan ve kontrolü yeğler. Bu yüzden romancının isteği dışında konuşan ya 
da davranan bir karakteri “densiz” olarak görür ve onun yola getirilmesini 
bekler. Dolayısıyla burada otoriter ve müdahil bir yazarlık konumundan 
bahsetmek mümkündür. 

12 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.20.
13 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.20.
14 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.21.
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Kemal Tahir için “Gerçek roman […] olayları yüzeyden anlatan kitaplar 
değil, olayların ve insanların tarih içindeki gelişimleri ile neden bu durum-
da olduklarını anlatan eserdir”.15 Yüzeysel ve popüler anlatıların roman ola-
mayacağının altını çizen Tahir, romancının derin düşünce ve analiz yetisine 
sahip olması, kendini toplumun ve zamanın hakikatini kavra(t)maya ada-
ması gerektiğini vurgular. Ona göre romancı sosyokültürel ya da siyasi olay-
ları iyi gözlemeli, onları etraflıca düşünerek tahlil etmelidir. Güncel olan 
karşısında yeterince düşünülmeden verilen peşin hükümleri “gerçek” diye 
adlandırmanın büyük bir yanılgı olacağı kanaatindedir: 

[G]erçekçi roman demek, tıpkı kanunlar gibi, yaşadığımız günlerin biraz 
arkasından gelen roman çeşidi demek… Niçin arkasından… Gerçekçi 
de ondan… Yaşadığımız günlerin karışıklığı içinde ömürlü gerçeği 
ömürsüzlerden ayırmak bence hemen hemen imkânsız… Burada, 
her sanatçının çabuk eskimeyecek eser meydana getirmek istediğini 
hatırlatırım.16

Burada vurgulanan “ömürlü gerçek” ifadesi, yazarın bahsi geçen düşüncele-
rini toparlaması itibarıyla önemlidir. “Ömürsüzler” olarak ifade edilen “sah-
te gerçekler”dir; yani güncel ve popüler olandır, “ömürlü gerçek” ise zaman 
geçse bile etkileyiciliğini, doğruluğunu yitirmeyen, hakiki olandır. Tahir; 
romancının hâkim esen rüzgâra, yani güncel siyasete göre şekillenmeme-
si gerektiğini belirtir. Çünkü rüzgârlar geçicidir, ömürsüzdür; önemli olan 
ömürlü olanın yanında konumlanabilmektir. 

Romanda Ruh Tahlilleri

Kemal Tahir’in, roman karakterlerinin ruhsal süreçleriyle ilgilenmediğini 
söylemek doğru olmaz. Ancak karakter inşasında iç dünya ve psikolojiyi 
merkeze aldığını iddia etmek de güçtür. Selahattin Hilav’ın vurguladığı 
üzere Tahir, “Psikolojik olanın yani ruhsal olanın, aslında sosyale ve tarih-
sele dayandığını gayet iyi biliyordu. Bundan ötürü kişinin, somut insanın, 
içinde yer aldığı genel çerçeveyi irdelemesi, her şeyden önce bu genel çerçe-
ve hakkında somut bir bilgi edinmesi gerektiğini düşünüyordu.”17 Yazar, bu 
yüzden romanda da ilk önce ruhsal olanı şekillendirdiğine inandığı sosyal 
ve tarihsel gerçeklerin izini sürmüş, onlara ağırlık vermiştir. Romandaki ruh 
tahlillerinin önemine dair bir soruyu ise şöyle cevaplamıştır:

Realist romanda ruh tahlillerinin önemi ve değeri tam yüzde ellidir. Öteki 
yüzde elliyi toplumun genel etkileri, insan münasebetleri, tiplerin içinde 

15 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.41.
16 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.161.
17 Selahattin Hilav, Edebiyat Yazıları, s.27.
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bulundukları ekonomik ve sosyal şartlar, fizik yapılarından ve aldıkları 
terbiyeden gelen maddi hususiyetleri, irsiyet vesaire tamamlar. Daha 
kısası: Bugünün realist romanı Balzac’la Dostoyevski birleştirilmesinden 
meydana getirilecek yeni bir keyfiyetle işe başlamalıdır.18

Tahir, bu cevabında her ne kadar karakterlerin psikolojik derinliklerinin 
önemine vurgu yapsa ve Balzac’ın yanında Dostoyevski’yi konumlandırsa 
da onun Balzac’la sembolize ettiği realizme daha yakın durduğu söylenebi-
lir. Dostoyevski’yle temsil edilen ruhsal süreç ve derinlikler daha ikincil bir 
konumdadır onun romanında.

Başlarken Hep Çırak, Herkes Çırak

Kemal Tahir kalıcı eser verebilmenin, evrensel olabilmenin ölçütünü akta-
rırken daha temkinli konuşur; kontrolcü ve müdahil tavır, yerini daha esnek 
ve dinamik bir tavra bırakır. Tahir; roman, romancı, okur ve dil ögelerinin 
hepsinin canlı olduklarını ve zamanla beraber değişip dönüştüklerini söy-
ler. Buna göre kalıcı bir eser vermek isteyenler, zamanın akışına ortak olma-
lı, “ömürlü gerçekler”in izini sür(ebil)meli ve çağın sosyokültürel iklimini, 
ruhunu iyi okumalıdırlar. Ancak bu şartlar altında yazılan eserler, dünya-
daki tüm insanlar için ölümsüz olabilir. Yazar, bu durumu şöyle ifade eder:

Romandaki zorluk, temel olarak insanın alınmasından başlar. İnsan dünü, 
bugünü, yarını ile iç içe, her an değişerek, çoğu zaman kendisini, yitire 
bula yaşar. Romancı da, okuyucu da böyledir. İsteseler de istemeseler de 
her an değişen bu üç canlıya, dördüncü canlı olarak, her insanın, her an 
yeniden yarattığı dili de ekleyelim! Romancı bunları tutacak, bir araya 
getirecek, bunlardan ömürlü bir alışveriş düzeni kuracak… Bu alışveriş 
düzeni Don Kişot’ta olduğu gibi, 356 yıldan beri eskimeyecek… Yalnız 
İspanyol Cervantes’in vatandaşları için değil, dünyanın bütün insanları, 
bütün çeşitli kuşakları için eskimeyecek…19

Tahir, kalıcı/evrensel eser verebilmek için her metinde yeni baştan çırak-
lığı deneyimlemek ve kalfalık durağından geçmek gerektiğinin altını çizer. 
Elbette ki önceki deneyimler bir eserin oluşturulma sürecinde önemlidir 
ama ona asıl ömür verecek olan şey, çalışma/öğrenme/yaratma arzusudur. 
Bu arzu, yani sanatçının içindeki amatör ruh hiç kaybedilmemelidir. Tanpı-
nar’ın “bitmeyen çıraklık”la, Turgut Uyar’ın “korkulu ustalık” ve “efendi-
miz acemilik”le kastettiği işte bu ruhtur. Uyar bu ruhu şöyle betimler: “Her 
taşa sarılırken gücünüz, aşkınız, korkunuz yenidir, tazedir.”20 Bu bağlamda 
Kemal Tahir ise şunları aktarır: 

18 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.21.
19 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.191-192.
20 Turgut Uyar, Korkulu Ustalık: Şiir Üzerine Yazılar, Söyleşiler, Soruşturmalar, haz. Alâat-
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Romancı için, yüzüncü romanından sonra bile usta olmanın rahatlığı 
yoktur. Romancı her romanına çırak başlar, romanın oluşu içinde, önce 
kalfalığı, sonra ustalığı yeniden elde eder (Eski tecrübeleri, burda sadece 
yardımcıdır).21

Demek ki Tahir, her bir edebî eseri müstakil olarak ele almaktan ve onları 
kendi bütünlüğü içinde düşünmekten yanadır. Dolayısıyla yüzlerce eseri 
vasıtasıyla yüzlerce ustalık nişanı almış da olsa yazar, yeni kaleme alacağı 
bir metne yine çırak/acemi/amatör olarak başlayacak ve ilerleyen sayfa-
larla beraber yetkinliğini artırarak kalfalığa ve ustalığa yeniden varmaya 
çabalayacaktır.

Terazinin Öbür Kefesi: Tarık Buğra 
Edebiyat-Tarih İlişkisi

Tarık Buğra, kültürel süreklilik düşüncesi bağlamında Kemal Tahir’le ben-
zer görüşlere sahiptir. O da geçmişi, yani tarihi, günü ve geleceği inşa et-
mede yararlanılacak büyük bir deneyim hazinesi olarak görür. Yazara göre 
olaylar/olgular arasında girift bir nedensellik/süreklilik ilişkisi vardır ve 
bu ilişki, “dün” bilinmeden “bugün” kolayca anlaşılamaz. “Bugün”ün, yani 
içinde bulunulan zamanın doğru olarak okunabilmesi için “dün”ün, yani 
geçmişin/tarihin bilgisine ve deneyimine başvurmak şarttır. Aksi takdirde 
tahlil işlemi eksik kalır ve kalıcı/ömürlü neticelere ulaşılamaz. Yazarın bu 
konudaki düşünceleri temel olarak şöyledir: 

Dün’ü bilmeyen bir insan ve bir toplum bugün’ü kavrayamaz. Bugün’ün 
sorunlarını doğru değerlendiremez; gerçeği bulamaz. Sonuç olarak 
da, yalnız yanılmakla kalmaz, kullanılır, güdülür, sömürülür. Çünkü, 
en önemsizleri, en güncel görünenleri dâhil, hiçbir olay, hiçbir durum 
gün’ün içinde başlayıp bitmez. Sebepler -tohum- dün’de, çoğu zaman, 
çok eskilerdir. Bunu kavrayamayan toplum -ve insan- demagojiler ve 
şarlatanlıklar furyasında bocalar, kurtuluş için çabalarken tohum daha da 
gelişir.22 

Yazarın burada “tohum”la ifade ettiği şey, ülkenin içinde bulunduğu sos-
yokültürel, siyasi ve ekonomik sorunlardır. Bunlar, ancak tarihten çıkarı-
lan ders ve deneyimlerin yardımıyla, yani bir anlamda geçmişin bilgisiyle 
çözümlenebilir. Aksi takdirde yani geçmişin görmezden gelinmesi duru-
munda “tohumlar” filizlenip büyür ve sorunlara aranan cevapları bulmak 
gittikçe zorlaşır. Buğra’ya göre “Tarih, edebiyat için nostalji değildir. Şart-
landırma aracı değildir. Kaybedilmiş cennet de, bataklık da değildir. Tarih 

tin Karaca, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2016, 263.
21 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.193.
22 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, 2018, s. 159.
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-hep bana göre diyorum- bugün’dür, yarın’dır, gerçektir. Önemi bundandır. 
Küçümsenemez.” Yazar, -tıpkı Kemal Tahir gibi- zamanın bütünselliğine 
inanır ve geçmişin/tarihin kaybolmuş bir zaman dilimi gibi görülmesine 
tepki gösterir. Ona göre tarih durağan değil, dinamik bir karakterdedir; 
şimdinin ve geleceğin şekillenmesinde de aktif bir role sahiptir. Bu yüzden 
tarihe bazı ideolojik reflekslerle bakarak onu salt “cennet” ya da “bataklık” 
olarak algılamak yerine, onda toplumun gerçeğini görmeye ve anlamaya ça-
lışmanın daha doğru olacağını vurgular. Bu bağlamda Buğra, bir romancı-
nın edebî-kültürel sürekliliğin bilincinde olması ve tarihin sunduğu bilgi ve 
deneyimi göz ardı etmeden çalışması gerektiğine inanır.

İlham mı Çalışmak mı?

Tarık Buğra ile Kemal Tahir, yazma eylemini asıl besleyen kaynak konusun-
da hemfikir gözükürler. Tahir gibi Buğra da ilhamdan ziyade çalışmadan ya-
nadır. İlham, arzu, hayal elbette ki edebî üretimde önemlidir ancak bunlar 
çalışmayla desteklenmediği sürece tek başlarına bir anlam ifade etmezler. 
Yazar, kafasındaki projeleri hayata geçirmek için kararlı, planlı ve titiz bir 
biçimde çalışmalı yani başka bir deyişle mütemadiyen “yolda” olmalıdır. 
Yazmak, yola çıkmak/yolda olmak demektir ve edebî çevrelere isim duyur-
manın, kalıcı olmanın en temel şartlarından biridir. Buğra, çalışmaya verdi-
ği önemi şu şekilde belirtir: 

Önce size Çiçero’nun bir sözünü hatırlatayım: Çalışmakla yükselen 
insanların sayısı tabiatın yükselttiklerinden çok daha fazladır. Siz 
şimdi burada, çevrenizde çakıp da bir nefes sonra sönüp giden 
istidatları düşünün. Bana gelince, ben günde on sayfa yazmakla bir 
ayda tamamlanabilecek olan kocaman romanları düşünüyorum. 
Bir roman projesi olmıyan bir tek şâir veya hikâyeci ile tanışmadım. 
Onlar tanıştığımız zamanlar gençtiler. Aradan yıllar geçti, fakat hâlâ 
o projeleriyle birlikte gepegenç duruyorlar. Ve, Allah beni yanıltsın, 
gepegenç de dâr-ı bekaya göçecekler. Çalışmıyorlar.23 

Buğra, Çiçero’yu tanık göstererek tabiat yani ilham karşısında çalışmayı yü-
celtir. Ona göre edebî çevrelerde daima yetenekli “genç kalemler” bulunur; 
ancak eksik olan şey, disiplinli çalışma bilgisi ve deneyimidir. Buğra için 
çalışmak demek yazmak; yazmak demek hareket demektir. Genç kalemler-
deki tembellik, atalet ve durağanlık sürdükçe projeler yarım kalacak, isim-
ler çok geçmeden silinip gidecektir. Yetenek, her zaman çalışma ve emekle 
desteklenmelidir. Buğra’nın günde on sayfa yazarak bir ayda hacimli bir 
romanın altından kalkılabileceğini düşünmesi de onun planlı/programlı 
çalışmaya verdiği önemi gösteren hususlardandır.

23 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s.249.
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Yoz Aydınlar/Diploma Aydınları

Tarık Buğra ile Kemal Tahir’in ortaklaştıkları bir başka konu da Türk ay-
dınlarının/entelektüellerinin durumu, özellikle yerlilik/yabancılık mese-
lesidir. Tahir’in sadece Batılı değer ölçütlerini baz alarak kendi halkından, 
kültürel değerlerinden uzaklaşan kişilere yönelttiği “özenti aydın” ifadesi, 
Buğra’da “yoz aydın”a ya da “diploma aydını”na dönüşür. Ona göre “Mil-
letlerin en büyük engeli; milletlerini sevmeyen, milletlerini hor gören yoz 
aydınlardır, diploma aydınlarıdır”.24 Tahir gibi Buğra da aydınların her şey-
den önce kendi geçmişlerini, kendi hikâyelerini, kendi gerçeklerini bilerek 
yola çıkmaları gerektiğinin altını ısrarla çizer. Aksi takdirde aydınlar, en baş-
ta kendilerine, ardından içine doğdukları topluma yabancılaşacak ve başka 
milletlerin kopyacısı/taklitçisi olarak ömürlerini tüketeceklerdir. Buğra’ya 
göre “Kendi tarihini, yâni kendi teşkilâtını, müesseselerini, kendi sanat, 
edebiyat ve tefekkürünü ciddî ve ön bir eğitim meselesi yapmayan veya 
yapamayan milletler yoz aydınların kof gurur ve bencilliklerine oyuncak 
olmaya mahkûmdurlar. Bu oyun da yıkılışlara kadar gider”.25 Dikkat edil-
diğinde gerek Buğra’nın gerek Tahir’in aydınlara yüklediği ilk görev olan 
“kendini bilme”nin, Yunus Emre’nin “İlim, kendin bilmektir” deyişinden 
mülhem olduğu görülür. Yoz aydın/diploma aydını olmamak için aydın-
ların ilk önce temeli sağlam kurmaları, yani kendi kolektif serencamlarına 
vâkıf olmaları gerekir. 

Buğra, hakiki aydınların sahip olmaları gereken bir diğer özelliğin, her yer-
de ve her zaman şüpheci ve sorgulayıcı bir tavır sergilemek olduğunu be-
lirtir. Ona göre “Hakikî ilim adamları ve hakikî aydınlar, yalnız sloganları, 
klişe sözleri ve terimleri değil, ilmin ve ilmî hakikatlerin kendilerini bile iki-
de bir sorguya çeken kimselerdir”.26 Hakiki aydın, en başta küçük yaşlardan 
itibaren ona öğretilen, gösterilen slogan ve klişeleri sorgulayarak kalıpları 
kırmak mecburiyetindedir. Bu yüzden okumalarını zengin kılmalı ve tek ta-
raflı/yanlı bir okuma/anlama/yazma sürecinden uzak durmalıdır. Yazar bu 
düşüncelerini şu şekilde dile getirir: 

Tek taraflı okumak okumamaktır, okumamaktan da kötüdür; dönüp 
dolaşıp sloganların, kalıp sözlerin, birtakım terimlerin, kelimelerin yobazı 
veya kölesi olmaktır, kafa bağımsızlığının ebediyen yitirilişi demektir, 
hüküm vermek hakkının elden çıkarılışı demektir.27 

Yazar tek taraflı okumayı, yani şüphelenmeden/sorgulamadan okumayı 

24 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s. 163.
25 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.164.
26 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.45.
27 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.120.
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zihinsel bağımsızlığın yitirilişi olarak görür. Ona göre tek taraflı okumak, 
mental kölelikle eş değerdir.

Kafa Bağımsızlığı

Tarık Buğra, bir aydında/entelektüelde bulunması gereken en temel özel-
liklerden birinin “kafa bağımsızlığı” olduğuna inanır. Kendi ifadesiyle “Soy-
lu bir edebiyatçı olmanın ilk ve bırakılamaz şartı bağımsız bir kafaya sahip 
olabilmektir”.28 Kafa bağımsızlığı, yazarın “zihinsel hürriyetin yitirilişi” de-
diği mental köleliğin karşıtıdır; yani sivilliktir. Sivillikle kastedilen ise hiç-
bir güce, otoriteye ya da iktidara ram olmadan, boyun eğmeden doğru’nun, 
güzel’in ve en önemlisi hakikat’in yanında yer alabilmektir. Tarık Buğra, 
yazmaya başladığı ilk yıllarda çevresindeki kişilerden işittiği muhtelif nasi-
hatler üzerinden kültür-sanat ve edebiyat ortamındaki patronaj ilişkilerini, 
yani “itaat karşılığında koruma/kollama” durumlarını şöyle anlatır:

Onlar (bir takım ‘ahbap’lar): ‘Herkese çatıyorsun. Bütün kapılar 
kapanacak. Bu memlekette bir şey olmak için, hattâ geçinmek için 
gruplardan birine girmek şarttır. Daha yolun başındasın bu şansı iyi 
kullan. İnsanları ne kadar okşarsan o kadar kendine bağlarsın. Sonra 
sen aynı zamanda hikâye, roman yazıyorsun. Bunun için iyi geçinmeğe 
herkesten çok ihtiyacın var’ diyorlardı.29 

Buğra’ya nasihat edilen “Çatma kimseye ki kapılar kapanmasın”dır. Buna 
göre bir yerlere gelebilmek, makam mevki elde edebilmek yahut türlü im-
kânlara erişebilmek için güç sahiplerini “okşamak”, onlarla iyi geçinmek ge-
rekir. Aksi takdirde kapılar kapanacaktır. Çünkü çatışmak yani eleştirmek, 
yanlışı ve/ya eksiği söyleyebilmek beraberinde yalnızlığı getirir. Doğruyu 
söyle(yebil)menin bedeli sürgündür, topluluklardan/gruplardan dışlan-
maktır. Buğra’ya göre kafa bağımsızlığı, aynı zamanda tarafsızlık/yansızlık 
yahut yandaşlıktan uzaklık anlamlarını taşır. Sivilliğini, fikrî hürriyetini kay-
bedip güce ram olan yazarlar sistemin/iktidarın neferine dönüşecek; sana-
tın özerkliğine ve dolayısıyla okurlarına ihanet etmiş olacaklardır. Yazar bu 
konudaki görüşlerini şu şekilde özetler: 

Elime kalem aldığım, hatta almaya hazırlandığım yıllardan beri 
benimsediğim bir ilke var. Edebiyatçı bir bilim adamı gibi bağımsız bir 
kafaya sahip olmalı, konularına onlar ne olursa olsun, tarafsız bir gözle 
bakabilmelidir. Aksi hâlde, edebiyatçı bir doktrin kurucusu, bir nazariyatçı 
olmadığına ve olamayacağına göre bir sosyal politik veya ekonomik 

28 Akt. Mehmet Tekin, “Tarık Buğra’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı”. Tarık Buğra, haz. 
Mehmet Tekin, Ebru Burcu Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2011, s.47.

29 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.248.
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sistemin görevlisi durumuna düşecek, kendi görevine, dolayısı ile de 
okuyucularına ihanet etmiş olacaktır. Edebiyat ispatlamaz, gösterir; telkin 
etmez, düşündürür; hüküm vermez, hüküm vermeye yol açar; iddia 
etmez, okuyucunun red ve kabul hâl ve tercihini serbest bırakan bir dünya 
kurar. Görevi budur ve bunu başardığı ölçüde değerlidir.30 

Buğra, politik ile edebî söylem arasındaki farka vurgu yaptığı bir başka ya-
zısında yine romancının hiçbir siyasi yapılanmaya angaje olmadan, hiçbir 
gruba “yanaşmadan” objektif olarak çalışması gerektiğini belirtir: 

Türk romanının en büyük meselesi […] “politika”dan başka bir 
şey değildir. Sık sık tekrarlarım: Bir romancı, bir bilim adamı gibi, 
objektif olabilmeli, olaylara ve özellikle de insanlara bağımsız ve hür 
bir kafa ile bakabilmelidir. Olayları ve insanları peşin hükümlerimizin, 
yandaşlıklarımızın kalıplarına dökmek veya onların elbiselerini giydirmek 
bize belki bir şeyler kazandırabilir; ama romanın canına okur. Politika 
bizim roman kabiliyetlerimize ün vermiş, para vermiş, bunun karşılığı 
olarak da asıl başarılarını engellemiştir.31 

Buğra, Türk romanının ve romancısının önündeki en büyük engelin politi-
ka olduğunun altını çizer. Yazarın burada politikadan kastı, sanatın ideolo-
jiye kurban edilmesidir. Ona göre belirli politik grupların sevgisini ve deste-
ğini kazanmaya niyetli kalemler, kısa vadede bazı kazançlar elde edebilirler 
ancak uzun vadede edebî kimliklerini lekeleyip gözden düşeceklerdir. Çün-
kü “politik yanaşmalar”, beraberinde bazı peşin hükümleri getirerek roman-
cının eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini zedeler; onu doğru, güzel ve 
hakikatten uzaklaştırarak “topluluğun yararı”na konuşmaya ve yazmaya 
zorlar. Ona göre “Bir modaya, bir ideolojiye, hatta bir hizbe bağlandınız mı, 
ister istemez -ve asıl önemlisi- dürüstlüğünüz ölçüsünde düşünceleriniz-
den, anlayışlarınızdan taviz vermek zorunda kalacaksınız demektir”.32 Bu 
nedenle yazar, romancının bir tezi ispat etmek ya da bir yargıya ulaşmak 
gayesiyle işe başlamaması gerektiğinin altını çizer:

Hiç bir romanımı özel bir yorumlama veya belli bir yoruma varmak için 
yazmadım. Yazarın ilgi duyduğu konular vardır; bunlar, her şeyden önce 
hattâ sadece, roman olmalıdır. Yorum onlar romanlaşırken oluşur. Yazarın 
-hiç değilse kendim için iddia edebilirim- bir yorum veya bir yargı için işe 

30 Akt. Mehmet Tekin, “Tarık Buğra’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı”. Tarık Buğra, haz. 
Mehmet Tekin, Ebru Burcu Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2011, s.53-54.

31 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.348.
32 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan: Tarık Buğra ile Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, 

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s.291.
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başlaması romana ihanettir. Gelişmenin tabiiliğini mutlaka bozan, hayatı 
ve insanları yozlaştıran bir yanılgıdır bu.33 

Yazar, anlatıdaki doğal işleyişi/gelişmeyi bozan bu müdahaleleri “ihanet” 
ve “yanılgı” olarak niteler. Çünkü romanın akışına dışarıdan bir müdahale-
nin, sanatın özerk yapısına zarar vereceği inancındadır. 

Yazar, politikadan sonra Türk romanının önündeki bir başka engelin de ro-
manı besleyen çeşitli damarların yoksunluğu olduğunu belirtir. Kemal Ta-
hir gibi o da Türkiye’de güçlü bir tarih kültürünün olmadığına inanır. Ona 
göre “Türk romanının bir şanssızlığı da Türkiye’de sağlam bir tarih kültü-
rünün ve romancıya büyük güç katan felsefe, sosyoloji, psikoloji bilimleri-
nin geleneğinin bulunmayışıdır”.34 Buğra, iyi bir romanın farklı disiplinler-
le desteklenerek kaleme alınmasının gerekliliğine inanır. Çünkü edebiyat 
gibi tarih, felsefe, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlar da insanı merkeze alır 
ve kendilerini onun üzerinden inşa eder. Ancak hepsinin insana yaklaşımı, 
onu ele alış şekilleri birbirinden farklıdır; dolayısıyla bu disiplinlerin de-
neyimiyle örülen roman, iyice zenginleşecek ve kalıcı olabilmeye bir adım 
daha yaklaşacaktır. 

Sanat Ne İçindir?

Tarık Buğra “sanatın sanat için” olduğuna inanır. Ama ona göre “Sanat sanat 
içindir, deme toplumun inkârı değildir. Tam aksine sanatın, bu büyük gü-
cün topluma ancak bu düstur ile yararlı olabileceğini kavrayıştır”.35 Burada 
her ne kadar sanatın özerkliği bir çırpıda vurgulansa da hemen akabinde 
“sosyal fayda” beklentisi kendini ele verir. Bu bağlamda Buğra, romancıya 
kendi toplumunun gerçeğini kavrayarak onu içinde bulunduğu çıkmazlar-
dan kurtarma ödevi yükleyen Kemal Tahir’e yaklaşır. Tahir, sanatın asli gö-
revlerinden birinin toplumu yükseltmek olduğundan emindir; dolayısıyla 
onun için sanat, sanattan çok toplum içindir. Ancak Tarık Buğra’da işler 
biraz daha çetrefillidir. Çünkü yazar, bir yandan sanatçının daima “kafa 
bağımsızlığı”na sahip olması ve sanatın sanat için icra edilmesi gerektiğini 
vurgular; ama öte yandan sanatın toplumdan da uzak durmaması ve ona 
yarar sağlaması gerektiğine inanır. Ona göre “Sanatın topluma en yarar-
lı tutumu sanat için oluncadır. Sanatçı bu tutumda da toplumun, insanın 
dertleriyle, problemleri ile ilgilenecek, onun elinde de neşter olacak. Ama 
peşin hükümlerle ve bilhassa bir doktrine, bir politik tutuma angaje olarak 

33 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.348-49.
34 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.348.
35 Akt. Mehmet Tekin, “Tarık Buğra’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı”. Tarık Buğra, haz. 

Mehmet Tekin, Ebru Burcu Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
2011, s.41.
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değil… Bağımsızlığını, sanatın ve sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını 
koruyarak…”36

Dolayısıyla Buğra, daha uzlaşmacı bir tavır sergileyerek sanatın hem şah-
si hem toplumsal görevleri olduğunu ifade eder. Buna göre sanat, şahsi ve 
özerk olmalıdır; yani herhangi bir politik duruşa bağlanmadan doğru’nun, 
güzel’in ve hakikat’in yanında yer almalıdır. Sanat böyle icra edilirse bir 
yandan toplum da kazançlı çıkacak ve ihya edilecektir çünkü aldatılmayan 
ve ihanete uğratılmayan toplumun yükselmesinin önünde artık bir engel 
kalmayacaktır. 

Genç Romancılara Öneriler

Tarık Buğra, genç romancılara bazı mühim önerilerde bulunur: “Kâğıt yır-
tılabilen bir nesnedir.”37 ve “Yazdıklarını dinlenmeye bırak.”38 Buğra, bu iki 
cümlenin kendi yazarlık deneyimini de şekillendirdiğini belirtir. Ona göre 
bir romancı, her şeyden önce titiz olmalı ve belli bir edebî olgunluğa eriş-
memiş yazılarını yayımlamaktan çekinmelidir. Yaza yaza, belki yırta yırta 
güzelleşecektir yazarın kalemi. Çıraklıktan ustalığa geçmek için ödenmesi 
gereken bedeller vardır. Yazının dinlenmesi de edebî olgunluk açısından el-
zemdir. Yazara göre güncel/popüler akıma kapılan ve bir an önce dolaşıma 
sokulan metinlerin okur üzerinde kalıcı bir tesir bırakmasına imkân yoktur. 
Yazı, dinlenmeye bırakılmalı ve Kemal Tahir’in vurguladığı “ömürlü gerçe-
ği” bulmaya çalışmalıdır. Ayrıca Buğra genç romancılara şu tavsiyeleri de 
verir: “Önce gerçekten at gözlüğü takmasınlar, belli bir ideolojiden bakma-
sınlar dünyaya. Kendilerini bulmaya çalışsınlar, evvela kendilerini tanısın-
lar ve kendi kafa bağımsızlıklarını kazansınlar. Kafası bağımlı sanatçı olmaz, 
olmuyor.”39 Tahir de bu bağlamda gençlere “en şaşmaz, değişmez görünen 
gerçekleri bile eserleri üstünde çalışırken her gün yeniden ölçüp biçmele-
ri[ni], bunu alışkanlık hâline getirmeleri”ni40 tavsiye eder. Görüldüğü üzere 
her iki yazar için de romancı, her şeyden önce kendini bilmeli/bulmalı ve 
ideolojilerin görüş açısını daraltan “özel ayarlı” gözlüklerine mahkûm olma-
dan dünyaya daha geniş ve hür bakabilmelidir.

36 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.137.
37 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.302.
38 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.303.
39 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan: Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.198.
40 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat 4, s.29.
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Sonuç

Kemal Tahir ve Tarık Buğra, benzer tarihsel dönemleri ve temaları işle-
yen romanlar kaleme aldıklarından özellikle roman anlayışları bağlamında 
karşılaştırılmaya müsait bir alan açarlar. Yazarların roman hakkındaki teo-
rik görüşleri birçok noktada birbirine yaklaşır. İkili, özellikle Bergson’un 
bütünsel zaman anlayışından mülhem “kültürel süreklilik” düşüncesi ve 
edebiyat-tarih ilişkisi çerçevesinde benzer görüşler öne sürer. Buna göre 
zaman, mazi-hâl-istikbal zincirlerinden oluşur ve bu zincirler birbirlerine 
sıkı bir nedensellikle bağlıdır; zincirlerden birini anlamak, diğerleri hakkın-
da da bilgi sahibi olmayı gerektirir. O hâlde bugünün ve yarının inşası için 
muhakkak geçmişi/tarihi bilmek, onun bilgi ve deneyiminden yararlanmak 
gerekir. Kalıcı romanlar da ancak zaman içinde gelişip zenginleşen edebî ve 
kültürel birikimin harekete geçirilmesiyle ortaya konabilir. Ancak burada 
şu farkı da belirtmek gerekir: Tarık Buğra’daki tarih vurgusu ve inancı, Ke-
mal Tahir’deki kadar güçlü değildir. Tahir, bir romancının neredeyse aynı 
zamanda bir tarihçi olması gerektiğini söyleyecek kadar ileri gider. Buğra 
ise romancının tarihle yakın ilişki kurması gerektiğine inanmasına rağmen 
Tahir kadar ısrarcı değildir, daha ılımlı bir söylem üretir.

Yazarların ortaklaştıkları ikinci konu, edebî üretimin temel kaynağıyla ilgi-
lidir. İkili, roman yazımı konusunda ilhamdan ziyade çalışmanın yanında-
dır. İlhamı belki reddetmezler ama romancıyı asıl besleyenin bir araştırma-
cı gibi titiz ve planlı çalışmak olduğuna inanırlar. Çalışmak, yola çıkmak/
yolda olmak demektir ve roman ancak “yolda” inşa edilir. Çalışmak, aynı 
zamanda romancının sahip olması gereken motivasyon ve disiplinin de 
nüvesidir. 

Tahir ve Buğra’nın aydın/entelektüel tanımları da birbirine yakındır. Tahir’e 
göre aydınlar, kendi insanının gerçeklerine yabancılaşmamalıdır. Kendi ta-
rihsel sergüzeştlerine vâkıf olmalı, içine doğdukları toplumun çıkmazlarına 
çözüm üretmelidirler. Aksi takdirde yani Batılı ölçütlere göre şekillenmeye 
başladıklarında “özenti aydın” durumuna düşerler. Tahir’in “özenti aydın”ı, 
Buğra’da “yoz aydın”a ya da “diploma aydını”na dönüşür. Kendi kültürel de-
ğerlerinden uzaklaşan aydınlar, başka kültürlerin kopyacısı/taklitçisi duru-
muna düşerler ve bu da onları çeşitli “kukla”lara çevirir. Oysa aydın, başka 
seslerin temsilcisi değil, kendi özgün sesini dillendirebilendir. 

Kemal Tahir’in üzerinde en çok durduğu konulardan biri de Asya Tipi Üre-
tim Tarzı (ATÜT) ve Batılılaşma meselesidir. Tahir’e göre Doğulu ülkele-
rin üretim tarzları ve toplumsal koşulları Batılılardan farklıdır. Dolayısıyla 
Doğu’nun sorunlarına Batılı çözümler üretmek, yani Batılılaşma siyaseti 
yanlış bir hamledir. Doğu’ya kendi tarihsel gerçeklerine uygun olarak öz-
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gün çözümler gereklidir. Buna karşılık Tarık Buğra’nın üzerine yoğunlaştı-
ğı en temel meselelerden biri, “kafa bağımsızlığı”dır. Kafa bağımsızlığı, bir 
romancının sahip olması gereken en temel özelliklerden biridir; zihinsel 
hürriyettir, sivilliktir. Hiçbir güce, otoriteye ve iktidara boyun eğmeden 
doğrunun, güzelin ve hakikatin yanında yer alabilmek demektir. 

Sanatın bağımsız olarak icra edilmesi gerektiğini belirten yazarların her ikisi 
de “sosyal fayda” prensibine inanır. Onlara göre sanat, özerk yapısını ko-
rumalı ancak içine doğduğu toplumdan da uzaklaşmamalıdır. Yine burada 
Kemal Tahir’in Tarık Buğra’ya oranla toplumsal yarar meselesini daha sık 
vurguladığı belirtilmelidir. Benzer şekilde Tahir’in romandaki gerçek(çi)lik 
beklentisinin de Buğra’ya oranla daha yüksek olduğu söylenebilir. Sonuç 
olarak, gerek Kemal Tahir gerek Tarık Buğra kendi sesini/rengini bulma 
çabalarıyla Türk romancılığına özgün katkılar sunmuş iki önemli kalemdir. 



TARİH VE ROMAN ARASINDA KEMAL 
TAHİR VE TARIK BUĞRA ÖRNEĞİ

KEMAL KAHRAMAN

Tarih bir bakıma toplumların hikâyesi anlamına geliyor. Osmanlı sistemin-
de bu hikâyeyi yazmak için özel statüde bir memur vardır: Vakanüvis. Va-
kaları kaydetme görevlisi. Roma tarihini yazan Virjilius’un böyle bir statüsü 
var mıydı bilmiyoruz. Ama o önce bir şairdi. Klasik dönemin iki önemli 
özelliği belirgindi: 1. İnsanlar hadiselerin önemli olduğunun farkındaymış-
lar gibi kaydetme ve geleceğe eser bırakma gayreti içindedir. 2. Belki aktarı-
mı kolaylaştırmak için her şey mısralara dökülüyordu. Tabii uzmanlar veya 
yeteneği olanlar tarafından. Bu yüzden ilk çağlara ilişkin en detaylı bilgileri 
şiir formundaki destan metinlerinden alıyoruz. 

Bizim tarih kaynaklarımız arasında da mısraların, destanların yeri önemli-
dir. Tıp, coğrafya, ahlak, aklınıza hangi konu gelse mısralara çevrildiği bir 
dönemden söz ediyoruz. Unutulmaması istenen önemli olaylara mısralarla 
tarih düşmek bir sanat (ebced) hâline gelmiştir. Mimari eserlerin görünen 
yüzlerinin en gözde süslemesi, mısralardır. Şiir belki en önemli anlatım 
formudur. Bu yüzden o önemi incelemek isteyen bir tarihçi, devrin sanat 
zevkini temsil eden mısralarla yüzleşmek durumundadır. Şair tarihi, tarihçi 
şiiri bilecektir. Birikimi dikkate almadan bize özgü bir tarih yazıcılığından 
söz etmek mümkün değildir. 

Biz burada, günümüze özgü bir anlatım (narrative) formuyla tarih arasında-
ki teması konu etmek niyetindeyiz. Hikâye geleneğinin günümüzde ulaştığı 
bir şekil ama düz yazı formatında. Romandan söz ediyoruz. Roman bize 
bireysel anlamda insanoğlunun yaşamından kesitler sunarken tarih, top-
lumların hikâyesi olarak daha geniş bir perspektif ortaya koyuyor. Bir bakı-
ma birisi ağaçlarda diğeri ormanda yoğunlaşıyor. Fakat bu ikisini ayırmak o 
kadar da kolay bir şey değil.

Şimdi burada romanın bir sanat olarak anlatım biçimini, tekniğini konu 
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edecek değiliz. Ama tarihle olan ilişkisi tümüyle kapsama alanımıza giriyor. 
Sanat ve düşünce arasındaki ilişki her zaman değerlendirme konusu olmuş-
tur. Usta sanatçı konuyu en uygun bir şekilde sanatında ifade eder. Başka 
bir deyişle, duygu ve düşüncelerini sanat diline ustalıkla yedirir. Biz önce o 
ustalığı görürüz. Düşünceler, analizler arka planda bir fon, bir motif olarak 
kalır. İdeal olan budur. 

Fakat bunu her sanatçı aynı düzeyde başaramaz. Hatta aynı sanatçı her za-
man aynı şekilde başaramaz. Tabii burada okuyucu veya izleyicilerin yak-
laşımları, beklentileri de önemli bir rol oynar. Onlar da yetiştiği çevrelerin, 
dönemlerin etkisi altındadır. Dönemler, kültürel ve siyasi atmosferlerin 
değişebildiği zamanlardır. Sanat eserleri bu zamanların sınavından geçerek 
geleceğe ulaşır. Büyük sanat eserleri burada kendini gösterir. 

Mesela Gorki’nin Ana adlı romanı belli bir dönemin beklentilerine uygun 
olarak yazılmış olduğundan zaman sınavı karşısında dar bir alana mahkûm 
olmuştur diyebiliriz. Dostoyevski ise güncelin peşinde değildir. Dönemsel 
kalıplara bir eleştiri mahiyetinde yaklaşım sergilediğinden zaman ve zemin 
bakımından evrensel bir muhatap kitlesini hedef almıştır. İnsanlığın ortak 
yazgısını bulmaya çalışmıştır. Üstelik bunu kendi ülkesinin ve toplumunun 
özgün değerlerinden uzaklaşmadan başarmıştır.

Bizde Roman ve Tarih

Türk romanını konu alan kaynaklar bazı noktalarda ortak sonuçlara varı-
yor. Buna göre Batı romanının gelmesinden önce Türk edebiyatında anla-
tı (narratif) türüne giren zengin bir altyapı mevcuttu. Fakat Türk romanı 
Türk edebiyatında öteden beri var olan hikâye anlatımının doğal gelişimiy-
le ortaya çıkmamıştır. Bir geleneğin olduğu yerde bırakılıp yerine yenisinin 
kurulması şeklinde başlamıştır. Tanpınar’ın deyişiyle bizde roman türünü 
doğuran “evolüsyon” toplumumuzun içinde tamamlanmamıştır.1 

Batılı eğitim almış birtakım aydınların, Cemil Meriç’in deyimiyle “müs-
tağriplerin” hayal dünyasında gelişmiştir. Nitekim bu türün ilk örnekleri 
Fransız romanından yapılan çevirilerdir. Bu yüzden Türk romanı başlangı-
cından itibaren Batı kaynaklı edebiyat ve düşünce akımlarının etkisi altında 
kalmıştır. Kendine yerli bir zemin arama çabaları zayıf bir düzeydedir. Yerli 
olamadıkları için evrensel de olamamışlardır.

20. yüzyıl başından itibaren ise Türk edebiyatı ve romanı, yaşanan siyasi 
çalkantıların da etkisiyle kendine yerli bir zemin arama gayreti içine gir-

1 “A. Hamdi Tanpınar’ın Roman Üzerine Düşünceleri”, Türk Dili, Roman Özel Sayısı, An-
kara, 1964, s. 651-656. 
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miştir. 600 yıldır varlığını sürdüren koca bir devletin parçalanması, Millî 
Mücadele ve yeni Türk devletinin kuruluşu, aydınların ve yazarların dik-
katini ister istemez zamanın gerçeklerine doğru çekmiştir. O zamana kadar 
fildişi kulede kalan İstanbul aydını birden bire Anadolu gerçeği ile yüz yüze 
gelmiştir. 

Bununla beraber Millî Mücadele sırasında ve sonrasında ortaya çıkan Millî 
Edebiyat veya Memleket Edebiyatı, sosyal gerçeklik açısından acemi bir 
evrededir. Bu sırada verilen eserlerde konu olarak bir yönelme söz konusu 
olsa da o günlerde Türk toplumu için geçerli olan gerçekleri yansıtmaktan 
uzaktır. Batı dünyasında “roman toplumun aynasıdır” kuralı geçerliyken bi-
zim aydınlarımızın aynaları puslu, hasarlı veya eğimlidir. Öyle olunca reali-
teden uzak veya abartılı görüntülerle doludur. 

Sonuçta düşünce ve edebiyat dünyamızda tercüme eserler ve deyim yerin-
deyse tercüme düşünceler ağırlığını koymuştur. Toplumumuzun tarihten 
günümüze yaşadığı gerçekler edebiyatta karşılığını bulamamış, verilen ör-
nekler nicelik ve nitelik olarak yetersiz düzeyde kalmıştır. Bu durum özel-
likle roman türünde geçerlidir.

Cumhuriyet devrinde yazılan romanların önemli bir konusu Millî Müca-
dele süreci olmuştur. Aslında bu Mondros (1918) ile Mudanya (1922) 
ateşkesleri arasında yaşanan varlık mücadelesini kapsıyor. Fakat Türk top-
lumunun yaşadığı bu büyük krizin uzantıları sonraki yılları da etkilemiş ve 
belirlemiştir. Yazarlar bu sürece duyarsız kalmamış, aksine bir katkıda bu-
lunma gayreti içinde eserler vermeye çalışmıştır. 

Yine de roman söz konusu olduğunda günümüze kadar her yıla bir Millî 
Mücadele romanı düşmemektedir. Rus edebiyatında Ekim 17 Devrimi’yle 
ilgili çok sayıda roman vardır. Fransız edebiyatında İkinci Dünya Savaşı’y-
la ilgili külliyetli miktarda roman vardır. Bizde ise tarihi dönüm noktala-
rımızın roman sanatında yeterli düzeyde karşılığını bulduğunu söylemek 
zordur. Özellikle de destansı diyebileceğimiz kuruluş ve yükselme devirleri 
birkaç örnek dışında ne romanda ne de diğer günümüz anlatı sanatı formla-
rında kendine pek yer bulamamıştır. 

Millî Mücadele adını verdiğimiz dönemle ilgili romanlarda zaman olarak 
o dönemi kapsamakla beraber esas konu edinenlerin sayısı oldukça azdır. 
Sözde Kızlar, Biz İnsanlar (Peyami Safa), Sodom ve Gomore (Yakup Kadri), 
Üç İstanbul (Mithat Cemal Kuntay), Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mah-
pusu (Kemal Tahir), Sahnenin Dışındakiler (Tanpınar) gibi romanlarda asıl 
konu ateşkes dönemindeki İstanbul’dur. Bazılarının tarihî olaylarla yüzey-
sel ilgisi vardır, bir kahramanın yaşamında odaklanır veya didaktik özellikte 
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tarih kitabı niteliğindedir. Kurt Kanunu (Kemal Tahir), Sırtlan Payı (Attila 
İlhan) gibi romanlarda Millî Mücadele, kahramanların anıları ve düşünce-
leri şeklinde küçük tablolar hâlinde anlatılır.2 

Esas konusu mücadelenin kendisi olan romanlar ise çoğunlukla Batı cep-
hesinde yoğunlaşır. Kuvayımilliye’nin savaşlarını, zaferlerini, Yunanlıların 
yaptıkları mezalimi ve hezimetini konu alır. Güney ve Güneydoğu illerin-
deki direniş ve çete savaşları, şehirlerin kendilerini kurtarmaları, Doğu’daki 
kurultaylar devri, Ankara merkezli siyasi olaylar, iktidar mücadelesi gereği 
gibi işlenmemiştir. Birkaç romanda kısaca değinilen dış ilişkiler kısa ifade-
ler çerçevesinde kalmıştır. 

İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus tarafının savaş sırasındaki tutumları, dışarı-
dan gelen yardımlar gibi konular onca önemli malzeme sunmasına rağmen 
ele alınmamıştır. Millî Mücadele’nin kendisi genellikle komuta düzeyinde 
ele alınmış; bir kahraman, bir şahsiyet olarak Mehmetçiğe, onun hayat tar-
zına, verdiği destansı mücadeleye yeterince yer verilememiştir.3

Tarihten Romana

Tarihle roman arasındaki ilişkide tarihî olaylar ve yazarın tarihe bakışı ol-
mak üzere iki temel faktör vardır. Bu iki temel faktörü birbirinden bağımsız 
olarak düşünmek mümkün görünmüyor. Tarih malzemesinin seçilişinden 
değerlendirilmesine kadar asıl belirleyici unsur, yazarın tarih felsefesidir. 
Özgün ve sübjektif bir çalışma olan edebiyat eserlerinde yazarın özellikle-
ri büyük önem taşımaktadır. Esere kişilik kazandıran da yazarın verdiği bu 
orijinal ayrıcalıktır. Önemli olan yazarın dürüst bir şekilde tarihle yüzleşme 
cesaretini gösterebilmesidir. 

Topluma şekil verme gayretlerinin bir sonucu olan nice zorlama eser tari-
hin tozlu raflarında kaybolup gitmiştir. Bu olguyu dikkate alarak sıkı bir öz 
eleştiri tavrını benimsemiş olan roman yazarlarımızdan birisini hatırlatarak 
bu bölümü tamamlamak istiyorum. Attila İlhan, söz konusu dönemle ilgili 
roman yazmış olan ünlü şairimiz. Romanlarında “diyalektik” yöntem ve fel-
sefeyi uyguladığını ifade ediyor. Cumhuriyet devrindeki toplumdan uzak 
kalan onu zorla dönüştürme çabalarına sıkı eleştiriler getiriyor.

Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez adlı romanlarında Cumhuri-
yet kuşaklarının yanlış Batılılaşmasının, topluma yabancılaşmasının tartış-
ması yapılıyor. Attila İlhan o romanlarında yer alan kahramanların topluma 
alabildiğine yabancı olduğunu vurgulayarak kendini kıyasıya eleştiriyor:

2 Türk Dili, sayı: 298, Türk Romanında Kurtuluş Savaşı Özel Sayısı, Ankara, 1976, s. 9.
3  Türk Dili, s.9.
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Fakat o romanlarda benim düştüğüm yanılgı bireysel bir yanılgı sayılabilir 
mi? Hiç sanmıyorum. Genel bir yanılgıdır bu. Okuyun yeni Cumhuriyet 
sanatının bütün genç yazarlarını, aynı durumu göreceksiniz; kahramanları 
Osmanlı toplumuyla hiçbir ilişkisi olmayan insanlardır hep. Bir an bu 
insanların analarının babalarının Osmanlı toplumunun ürünleri olduğunu 
düşünürseniz, hele bazılarının doğumlarının 1919, 1918… daha önce 
olduğunu göz önünde tutarsanız, ne dangalakça bir yanlışa düşüldüğünü 
hemen fark edersiniz. Türk toplumunun “halkevi devrimcisi” yazarları 
Osmanlı toplumunu yok sayıyor, kahramanlarını ondan da, Kurtuluş 
Savaşı gerçeklerinden de soyutlayarak, henüz gerçekleşmemiş “Batılı” 
bir toplumun kahramanları gibi ortaya atıyordu. Bu büyük yanlış, bu 
romancıların, bu hikâyeci ve şairlerin tarih bilincinden ne denli uzak 
olduklarını gösterir ya, ayrıca, yazarlıklarının nasıl palavra olduğunu da 
kanıtlar. 4

Burada tarihî romanda gerçeklik arayışına şahit oluyoruz fakat bu defa dö-
nemin özelliği olarak diyalektik yönteme dayanmayan gerçeklik, gerçeklik 
sayılmıyor. Bu kategorik yaklaşımda diyalektik olmayan metafizik sayılarak 
dışlanıyor. Oysa kendini aynı kategoride sayan nice yazar Attila İlhan’ın 
“yozlaştığını” söyleyebiliyor. Bu durum, ortak yöntemler, kavramlar da kul-
lanılsa tarih felsefelerinin farklı şekillerde yorumlanabildiğini ve bunun da 
farklı değerlendirmelere yol açabildiğini gösteriyor. 

Kısacası belli dönemlerin ve düşünce akımlarının Türk edebiyatı üzerinde 
önemli etkileri olduğu görülüyor. Bunlar milliyetçilik, pozitivizm, varoluş-
çuluk, yapısalcılık, Marksizm vb. olabilir. Determinizm bir yöntem olarak 
etkili olabilir. Ne var ki söz konusu insan olduğunda, özellikle sanat ve ede-
biyat ürünlerini belli kategorilere ayırmakta aceleci davranmamak gerekti-
ğini söyleyebiliriz. 60’lı, 70’li yılların Türkiye’sinde aydınlar arasında bu tür 
kategoriler fazlasıyla öncelik taşıyor ve tartışmalar eserlerin niteliklerinden 
çok, hangi kategoriye girdiği sorusunda yoğunlaşıyordu. 

Böyle bir ortamda esere yansıyan tarih parçasının gerçeğe uygunluğu soru-
nu yazarın dünya görüşüne, kendine özgü bir yaklaşım sergileyebilmesine, 
toplumu ve olayları anlamaya çalışmasına bağlı görünüyor. Kolaycılığa kaç-
madan bunu yapmaya çalışan, bir bedeli varsa ödemeye hazır olan soy ya-
zarların yetişmesi zordur. Biz burada tarih ve roman deyince ilk akla gelen, 
eserleriyle edebiyat tarihimizde kendini kanıtlamış olan iki önemli yazarı-
mızı ele almak niyetindeyiz; Kemal Tahir ve Tarık Buğra.

Kemal Tahir

Kemal Tahir nasıl bir yazardı? Hangi dönemde yaşadı? Tarih felsefesi ney-

4 Türk Dili, sayı: 298, s. 116-8. 
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di? Romanlarında, yazılarında, sohbetlerinde ipuçları bulmak zor değil. Fa-
kat bütün o “ipuçlarına” rağmen onun gibi “şaibeli” bir düşünür ve yazarın 
dünya görüşünü yaygın kalıplarla belirleyebilmek gerçekten zor. Kendini 
kolay kolay ele vermiyor. Ayrıca düşüncesi hayatı boyunca aynı çizgide 
seyretmiş değil. Biraz önce Attila İlhan’a yer vermem bir rastlantı sonucu 
değildi. 

Kemal Tahir, hiç değilse ilişkileri bakımından benzeri bir konumda seyre-
den, tarih ve topluma bakışındaki deyim yerindeyse “disiplinsizliği” nede-
niyle ağır saldırılara maruz kalan, dışlanan, “Ortodoks solcular” tarafından 
bir bakıma “aforoz” edilen bir yazar. Tarihe ve topluma bakışında olduğu 
gibi bir aydın ve bir kişilik olarak da “sui generis” bir insan. Kemal Tahir 
yakın arkadaşı olan Tarık Buğra ile bu çalışma dolayısıyla yaptığım görüş-
mede bana “Tahirilik” diye bir tarikatın varlığından bile söz etti.5 Tarikat 
dediyse lafın gelişi tabii. Ama böyle bir şey Kemal Tahir çizgisinde olanların 
durumuna uygun düşerdi doğrusu.

Bu gibi insanlara Son Osmanlılar demek pek yabana atılacak deyim değil-
dir. Onlar geçiş döneminin özelliklerini taşıyorlar. Düşünceleri, karakterle-
ri, yaklaşımları, büyük bir yıkımın ve bir şekilde yeniden doğuşun izlerini 
taşıyor. Kemal Tahir 10 Kasım 1910’da İstanbul Vezneciler’de doğdu. Ba-
bası Deniz Yüzbaşı Tahir Bey Sultan II. Abdülhamit’in bir yaveriydi. Baba-
sının görevleri nedeniyle çocukluğunda Batı Anadolu şehirlerinde yaşadı. 
Nazilli, Burdur, Aydın ve İzmir’de bulundu. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı 
başladı ve bitti. Çocuk Kemal Tahir ve kardeşleri seferberliğin sıkıntısını 
pek yaşamadı. İşgal sırasında İstanbul’daydı. 

1923’te ilkokul mezunu kitaba düşkün bir çocuk. Galatasaray Sultanisi’nde 
bir numara, kırık almayı göze alarak her zaman sade Türkçe kullanıyor. An-
nesinin ölümüyle baba ocağını ve okulu terk ettiğinde Galatasaray onuncu 
sınıftaydı (1930). Hayata atıldı. Avukat kâtipliği, Zonguldak Kömür İşlet-
meleri’nde ambar memurluğu. İlk sosyalistlerden sayılan Dr. Şefik Hüs-
nü’nün cenazesinde bulunan pek az insandan birisi. 

Yazıya şiirle başlıyor. İçtihad (1932), Varlık (1935), Ses (1938) dergilerinde 
şiirleri çıktı. Zonguldak’tan Babıali’ye döndü. Vakit, Haber, Son Posta gaze-
telerinde çalıştı. Yedigün, Karikatür dergilerinde sekreterlik, Tan gazetesin-
de yazı işleri müdürlüğü yaptı. Bu sırada hikâyeler ve çeviri romanlar ya-
yınlamaya başladı. Babıali’de geçen bu gençlik yıllarını iki döneme ayırmak 
mümkündür. 

1. Düşünce bakımından renksiz ilk gençlik yılları.

5 Tarık Buğra ile 27 Ocak 1990’da Kadıköy’deki evinde yaptığım görüşmeden. 
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2. Sosyal, ekonomik, kültürel olarak yazılarının kişilik kazandığı toplumcu-
luk yılları. 

“Toplumcu” Kemal Tahir büyük ölçüde Nâzım Hikmet’ten etkilendi. 
Onunla tanıştıktan sonra “içtikleri su ayrı gitmemeye” başladı. 19 Mayıs 
1938’de “kızıl” oldukları suçlamasıyla Nâzım Hikmet’le birlikte tutuklan-
dı. Cumhuriyet Türkiye’si “emperyalizme karşı mücadele” psikolojisini bı-
rakmış, Batı Bloku’nda yer almayı seçmiştir. Kuzeyden gelen “Bolşeviklik” 
tehdidine karşı önlemlerini almaktadır. Kemal Tahir’e 15 yıl hapis cezası 
verildi. 13 yıl İstanbul’da ve Anadolu’nun çeşitli hapishanelerinde yattı. 
Bu yıllarını aydınlığa kavuşturan en önemli eser, Nâzım Hikmet’in Kemal 
Tahir’e Mahpushaneden Mektuplar adlı eseridir. Bu kitap N. Hikmet’in K. 
Tahir’e hapiste iken yazdığı 242 mektubu içeriyor. 

Kemal Tahir birçok romanını hapis yıllarında yazdı. Orada karşılaştığı canlı 
kişileri ve malzemeyi romanlarında kullandı. Doğrusunu söylemek gerekir-
se Kemal Tahir romanlarının hemen hepsinde hapishane kişilerinin, orta-
mının, kültürünün yansıması vardır. Özellikle üslup olarak. 64. mektubun-
da Kelleci Memet’i okumuş olan Nâzım Hikmet, şunu söyler: 

Türk köylüsünü romanda ilk defa gerçek yönüyle konuşturan yazarımız 
sensin. 6 

Nâzım Hikmet’in Türk köylüsünün nasıl konuştuğunu nereden bileceği 
ayrı bir konudur. Çünkü nihayetinde o da bir İstanbul ve levanten aydın 
kültürü ortamında yetişmiştir. Kemal Tahir’in gerçek Anadolu insanıyla 
karşılaşması ise olsa olsa hapishane çerçevesinde olmuştur. Galatasaray Sul-
tanisi’nde Batılı bir kültür ortamında yetişmiş insan olarak gözlem yoluyla 
ülkemizi tanımaya çalışmaktadır.

Arkadaşı Dr. Hulusi Dosdoğru, bir hikâyeci olarak Kemal Tahir’in Cervan-
tes, Balzac, Tolstoy, Dostoyevski, Gorki, Zola gibi yazarlardan etkilendiği-
ni söylüyor. 1950’deki genel afla Nâzım Hikmet gibi o da serbest bırakıldı. 
CHP döneminde hapislerde çürüyen bu iki “solcu” yazar Menderes ikti-
darıyla serbest bırakılmıştır. Daha sonra onun peşini bırakmayanlar “sağ” 
iktidar mensupları değil, ülkeyi ihtilale sürükleyen kesimlerdir. 6-7 Eylül 
1955 olayları sırasında da tutuklanarak Harbiye’nin taş hücrelerinde altı ay 
tutuklu kaldı. Âdeta hapishanelerin malı oldu. Kişiliği, hatta görüşleri ona 
göre şekillendi. 

Ünlü bir yazarken bile birçok aydını şaşırtacak olan parmağındaki 
kalın şövalye yüzüğü, kehribar tesbihi, konuşma biçimi, pardesüsünü 

6 Dr. M. Hulusi Dosdoğru, Batı Aldatmacılığı ve Putlara Karşı Kemal Tahir, Tel Yayınları, 
İstanbul, 1974, s. 436.
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mahpushane gocuğu gibi omuzuna atışı, davranışları, kendine özgün 
bir çekicilik veren bütün bu yanları, Beyoğlu eğlence dünyasında 
geçen bıçkın, kavgacı, uçarı, arkadaş canlısı, çok devingen gazetecilik 
günlerinden ona kalmıştır. 7

1960’lara doğru Kemal Tahir asıl kişiliğini bulma yolundadır. Sürekli ara-
yışlar içindedir. Aziz Nesin’in deyişiyle düşün ve sanat hayatımızda sürekli 
olarak esen ve bizi Batılılaşma batağında debelenmekten kurtarmaya çalı-
şan bir fırtınaya doğru gitmektedir. En az iki yüz yıldır gerçekleri sürekli 
olarak halktan gizlenmiş, ortalıkta birtakım madrabazların dolaştığı bir or-
tamda ileri atılmış gerçek bir halk savaşçısıdır o. Tarihsel ve geleneksel kay-
naklara böylesine ters düşmüş bir toplumda Kemal Tahir’in Kemal Tahir’ce 
davranmaktan, “tozu dumana katmaktan” başka çıkar yolu yoktu.8 

Aziz Nesin’le Düşün Yayınevi’ni kurmadan önce Osmanlı padişahlarını 
anlatan bir kitap dizisi başlattı. Düşün Yayınevi’nde birkaç romanı ilk bas-
kılarını yaptı. Aziz Nesin’le ortaklığı 14 ayda bitti (1958). Bundan sonra 
ömrünün sonuna kadar (1971) kitaplarını yayınlamakla yetindi. Asıl bü-
yük romanlarını da işte bu olgunlaşma döneminde yayınladı. Kendi çevresi 
tarafından fetvacılık, orijinal olma tutkusu, bilimsel temellere aykırılık, ta-
rihsel romanı iyi kullanmamak ve kötü romancı olmakla suçlandı.9 

Kemal Tahir düşüncesinin son zamanlarında hangi çizgide olduğunu anla-
mak için konuşmalarına bakalım:

Bizi halkın gözünde küçük düşüren, yok saydıran, ister burjuva ister 
sosyalist olalım, batılılığımızdır.10 

Çünkü ilgimizi kesmişiz kendimizle. Biz Batı ile eşiz ve Batı’daki kanunlar 
aynen bizdeki kanunlardır. Bunu kabul etmişiz. Biz Osmanlılıktan çıkar 
yol aramıyoruz ki. Fransa’daki çıkar yol bizim yolumuz olmuş. Hele 
Mustafa Kemalcilik’ten sonra biliyorsunuz, tekrar dönülmeyecek! Harf 
değişikliği falan filan. Biliyorsunuz tarihle ilişiğini kesmiş bir toplumuz. 
Tarihle ilgisini kesmesi bir toplumun aslını inkar etmesidir. Binbeşyüze 
yakın kitap çıkarmış Hasan Ali Yücel denen adam! Osmanlı klasikleri 
yok içinde. Yahu 1941 ile 1943 arası Yunanistan işgal altındaymış. 24 
cilt olarak Evliya Çelebi’yi basıyorlarmış. Üç cildi kalmış. Bu üç cildi de 
Faşist işgali altındayken basıp bitirmişler. Daha bizde basılmadı. Enayi mi 
Yunanlılar? Eşek mi? Ve biz akıllı mıyız?11 

7 Dr. M. Hulusi Dosdoğru, a.g.e., s. 449.
8  Dr. M. Hulusi Dosdoğru, a.g.e., s. 454.
9 Aziz Oktay, Yeni a, 1974. 
10 Dr. M. Hulusi Dosdoğru, a.g.e., s. 488.
11 Dr. M. Hulusi Dosdoğru, a.g.e., s. 42-43.
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Kemal Tahir sanatçı olmaktan çok bir düşünürdü. Romanlarını âdeta dü-
şüncelerini ifade etmek için yazdı. Fazlasıyla tezli romanlardı bunlar. Eleş-
tirmenler onun Marksçılığını, diyalektik yöntemini, tarih felsefesini tartış-
makla beraber romanlarının sanatsal değerinin zayıflığında birleşir.12 Fakat 
Kemal Tahir’i Kemal Tahir yapan da roman ve tarih karşısındaki bu kendi-
ne has yaklaşımıdır. Kendine has, bağımsız düşünceleridir. 

O diyalektik materyalizm kavramının büyüsüne kapılmadı. Daha çok Asya 
Tipi Üretim Tarzı üzerinde durdu. Marx bu kavramı ortaya atmış fakat ge-
liştirmemişti. Kemal Tahir bu fikri alarak “sui generis” potasında eritti ve 
kendi felsefesini kurmaya çalıştı. Bunu başardı mı? Bu konuda tozu dumana 
kattı fakat kendini ele vermedi. Kalıpların adamı değildir o. Düşünce dün-
yasının bıçkın delikanlısıdır. Böyle bir adamı hücreye sokabilirsiniz ama bir 
kategoriye sokamazsınız. 

Tarık Buğra

Tarık Buğra da romanlarında yakın ve uzak tarihimizle hesaplaşmasıyla 
meşhur olmuş, bunun için resmî kültürde ve edebiyat çevrelerinde dışlan-
mayı göze almış bir isim. Özgün bir duruşun böyle bir karşılığı olmasında 
şaşılacak bir şey yok. Yaşadığı dönem Kemal Tahir’inkiyle aşağı yukarı aynı. 
Türk toplumunun büyük kriz devrine birlikte şahit oldular. Dahası, roman-
larında aynı tarih dilimlerini ve malzemeyi kullandılar. Bu birbirlerinin al-
ternatifi oldukları izlenimini bıraktı. 

Oysa Tarık Buğra’ya göre bu tümüyle yanlış bir izlenimdir. Çünkü bir Türk 
romancısı için Osmanlı Devleti’nin kuruluşu, Millî Mücadele, çok partili 
düzene geçiş gibi konuları seçmekten daha doğal bir şey olamaz. Bu konu-
lar kimsenin malı değildir. Birçok kez işlenmiştir ve işlenecektir.13 Bununla 
beraber iki yazar eserlerinde ilginç paralellikler taşıyan, ister istemez karşı-
laştırmaya teşvik ve tahrik eden özellikler taşıyorlar. Çalışmamızın hareket 
noktası da işte budur. 

Şimdi bir de Tarık Buğra’nın hayat çizgisini ve buna bağlı olarak dünya 
görüşünü gözden geçirelim. 1918 Konya Akşehir doğumludur. Kendisine 
1921 ve 1922 yıllarından hiç unutamadığı görüntüler kaldı. Nereden, nere-
lerden gelip gittiğini düşünemediği askerler, askerler, askerler. 

Onlara su verişleri. Bahçesine kadar yaralı sedyeleriyle dolup taşan bir il-
kokul-hastane. Duyduğu sesler “cephe…şehid…esir…top…mitralyöz…
marş…müftü…asılmak!..” Savaştı bu. Okutulmadan, anlatılmadan, öğ-

12 Fethi Naci, Gösteri, 1982, s. 22.
13 Kendisiyle yaptığım söz konusu görüşmeden.
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retilmeden, içinde, sezişlerinde, duygularında, düşlerinde onunla birlikte 
kalacak olan savaş.14 

Tarık Buğra hayatı boyunca o günlerde duyduklarını romana dökmeye ça-
lıştı. İlk ve ortaokulu Akşehir’de bitirdi. İlkokul son sınıfta babasının Topal 
Salih adlı bir arkadaşı vardı. Ağır ceza reisliği gibi ”önemli” bir mevkide olan 
babasının bu hırpani giyimli adamla olan yârenliği Küçük Tarık’ın onuruna 
dokunur gibi oldu. Bir gün bu duygusunu babasına açtı. Ve “rahmetliden” 
yediği dört tokattan birini işte o zaman yedi. Rahmetli babası o adamın kim 
olduğunu anlattı. O bir savaş gazisiydi. Ve hakir gördüğü o Topal Gazi daha 
sonra Küçük Ağa’da Çolak Salih oldu. 

Kendisiyle yaptığım görüşmede Tarık Buğra Çolak Salih’e olan sevgi ve say-
gısını dile getirmeden edememişti. Küçük Ağa’nın başkişisinin aslında Sa-
lih olduğunu çünkü onun yıkılan koca imparatorluğu ve yıkıntılardan yeni 
bir devletin doğuşunu simgelediğini söyledi. Salih Anadolu’ydu, Anadolu 
insanıydı, Mehmetçik’ti.

Tarık Buğra liseyi sırasıyla İstanbul Erkek Lisesi, Haydarpaşa Lisesi ve Kon-
ya Lisesi’nde okudu. Daha sonra Tıp Fakültesi’ne girdi, sevemedi. İki sene 
sonra Hukuk Fakültesi’ne geçti. Üç sene de orada okudu. Fakat derslerden 
çok insanlar ve karakterlerle ilgileniyordu. Bunlar “avarelik ve serserilik” 
yıllarıdır.15 Fakat Tarık Buğra o yılları şükranla anıyor çünkü arayış yıllarıy-
dı; yazarlığın gereklerini arıyordu. Ünlü Küllük Kahvesi’nde Yahya Kemal, 
İbnülemin Mahmut Kemal, Fuat Köprülü, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Ni-
had Tarlan, Nurullah Ataç gibi edebiyatımızın büyük isimlerinin sohbetle-
rine katılma imkânı buldu.  

Edebiyat dünyasında Çınaraltı dergisinde yayınladığı hikâyelerle tanındı. 
Oğlumuz adlı hikâyesi 1948 yılında Cumhuriyet gazetesi Yunus Nadi Hikâye 
Yarışması’nda ikincilik ödülü aldı. İlk romanını (Akümülatörlü Radyo) ye-
dek subayken çadırında yazdı. Üç sene askerlikten sonra İstanbul’a döndü-
ğünde artık yazar olmakta kararlıydı. Her yazarın gönlünde bir büyük konu 
yatmıştır. Uzun yıllar boyunca alttan alta gelişen, sonra da karşı durulmaz 
baskı kesilen büyük konu. Tarık Buğra’nın konusu Millî Mücadele oldu.16 

Küçük yaşlarda içine atılan tohumun macerası, milletin yaşadığı acılar, 
korkular, dualar, umutlar, sevinçler ve zaferin güneş gibi, hava gibi payla-
şılmasıyla başladı. Nutukları, Ali Fuat Cebesoy’un, Kazım Karabekir’in ve 
başkalarının hatıralarını, dergi ve gazete ciltlerini, en önemlisi babasının 

14 Türk Dili, 1976, s.113.
15 Türkiye, 22 Mart 1987, s. 11.
16 Türk Dili, a.g.s., s.113.
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üç küçük defterini okudu. Epikle değil dramatikle ilgilendi. Bunun sebebi 
yetişmesiyle birlikte yaratılışıydı. Millî Mücadeleyi konu alan çok roman 
okudu ve hemen hepsinde önemli bir yanılgı buldu:

Konu, bilinen ve artık değiştirilemez sonuca göre ele alınıyor, insanlar 
da buldukları ortam ve şartlara, bu ortam ve şartlar içerisinde geçerli 
olan anlayışlara, tutumlara, davranışlara göre değil, gene sonuca göre 
yorumlanıyor, yargılanıyor, değerlendiriliyordu.17 

Tarık Buğra bunun en önemli yanılgı olduğunu belirtiyor ekliyor: 

Ben bir yazarın –bir roman yazarının- bir bilim adamı gibi, tam o kadar 
objektif olması gerektiğine inanıyorum. Aksini, insana ihanet sayarım.18 

Tarık Buğra, ilk gençlik yıllarını Anadolu’da geçirmiş bir yazar, bir edebi-
yatçı olarak Anadolu insanının içinde yoğrulduğu kültüre yukarıdan değil 
içinden bakmaya çalıştı. 

Yeni kurulan devlette Ankara’daki çekişmeleri, iktidar mücadelesini konu 
alan romanlar yazdı. Firavun İmanı’nda Mehmet Akif, Hasan Basri Çantay 
gibi “muhaliflerin” saf dışı bırakılmasını, Yağmur Beklerken’de danışıklı bir 
parti teşebbüsü olan Serbest Fırka olayını, Gençliğim Eyvah’ta öğrenci hare-
ketlerini ve siyasete alet edilmelerini ele aldı. Osmancık’ta ise irade gücüyle 
bir dünya devleti kurmayı başaran inanmış insanların macerasını anlattı. 

Osmanlı’ya Bakışları

Türkiye’de tarihî roman denince akla gelen ilk isimler olan Kemal Tahir ve 
Tarık Buğra yaşadıkları dönem itibarıyla zor bir işe koyulmuş durumday-
dı. Çünkü o günün atmosferinde bir sanatçı, bir düşünür olarak tarafsız bir 
gözle olayları ele almak çetinler çetini bir işti. Dünya görüşleri veya eserleri 
dolayısıyla nice “sağcı” veya “solcu” yazar uzun yıllarını hapishanelerde ge-
çirmek zorunda kalıyor veya sürgün ediliyordu. Sabahattin Ali ve Cevat Şa-
kir bu örnekler arasındaydı. Sistemin eleştirileri tolere etme çıtası oldukça 
düşüktü. Gerekçesi çok basitti; olağanüstü koşullar! 

Bir de bu ortamın aydınların dünyaya bakışını etkilemesi vardı ki bunun 
değerlendirmesini yapmak bile kolay bir iş değildir. Kemal Tahir ve Tarık 
Buğra, kendilerini yaygın kategorilerin dışında tutan yaklaşımlar sergileme-
ye, eserler vermeye çalıştılar. Bunun için çeşitli kesimler tarafından ayrı bir 
düzlemde değerlendirilmeyi göze aldılar. Ama yukarıda özetlediğimiz gibi 
yaşadıkları dönem aşağı yukarı aynıydı. Türk toplumunun büyük krizlerine 

17 Türk Dili, a.g.s., s.115.
18 Türk Dili, a.g.s., s.115.
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birlikte şahit oldular. Eserlerinde aynı tarih dilimini, tarih malzemesini kul-
landılar. Bu da onların birbirlerinin alternatifi oldukları izlenimini bıraktı. 
Gerçekten bu iki romancının eserleri, karşılaştırmaya zorlayan özellikler 
taşıyor. 

Kronolojik olarak gidersek, iki yazarın Osmanlı Devleti’nin kuruluş serü-
venini anlatan iki romanı var: Osmancık ve Devlet Ana. Kaynak bakımından 
bu romanların Batılı ve Doğulu referansları olduğunu söyleyebiliriz. Batı 
âleminde Osmanlı’nın kuruluşuyla ilgili eserler vermiş olan Hammer, Gib-
bons, P. Wittek önce akla geliyor. Osmanlı kaynaklarından Âşık Paşazade, 
İbni Kemal, Hoca Sadettin, Yazıcızade, Hayrullah Efendi, Ahmet Cevdet 
Paşa ilk akla gelenler. Çağdaş Türk tarihçileri Uzunçarşılı, İsmail Hami Da-
nişment, Köprülü, Halil İnalcık gibi isimler başta yöntem olmak üzere bir-
çok noktada farklı yaklaşımlara sahipler. Fakat varılan sonuçlar açısından 
Osmanlı tarih geleneğine yakın olduklarını söyleyebiliriz.

Batılı Doğu bilimciler Osmanlı tarihini kuruluş devrinden itibaren değer-
lendirirken kurumlaşma açısından Bizans etkisini öne çıkarmayı tercih 
ediyorlar. Halil İnalcık ise Osmanlı İmparatorluğu adlı eserinde küçük bir 
beyliğin bir imparatorluğa dönüşmesini ele alırken bunu Doğu bilimcilerin 
iddia ettiği gibi Osmanlının Bizans mirasını devralmasına bağlanmasının 
doğru olmadığını vurguluyor. Bunların temelsiz spekülasyonlar olduğunun 
artık kabul edildiğini belirtiyor.19 

Eldeki verilere dayanarak tarihçiler artık Osmanlı Devleti’nin temellerini 
13. ve 14. yüzyıl Anadolu’sundaki siyasi, kültürel ve nüfusla ilgili gelişme-
lerde aramaktadır. Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu adlı eserinde 
işte bu arayışı detaylandırıyor. Gibbons, Wittek gibi Doğu bilimcilerin iddi-
alarını sistematik bir şekilde cevaplandırıyor. Osmanlıların Selçuklu devlet 
ve toplum kültürünün bir devamı niteliğinde olduğunu, onların gelenekle-
rini devraldıklarını ayrıntılı bir şekilde izah ediyor.20 

Türk göçlerinden bu yana Anadolu’da Türkler, Rumlar ve diğer unsurlar 
birlikte yaşamakta, birbirlerinin kültürlerini, hatta dillerini bilmektedirler. 
Türk geleneği hoşgörüye dayanmaktadır. Bu faktör hem Osmancık hem 
Devlet Ana’da kuvvetli bir şekilde kendini gösteriyor. Öte yandan Köprülü, 
Ahilik teşkilatı ile birlikte Orta Asya’dan gelen Şaman geleneğinin etkilerini 
taşıyan Alevi-Bektaşi kültürünü, “serseri dervişler” temasını öne çıkarıyor. 
Kemal Tahir eserinde bu kültürü esas alırken Tarık Buğra Osmanlı tarih 
yazıcılığı geleneğine sadık kalmayı tercih ediyor. Mesela Wittek, Osman-

19 Halil İnalcık, The Ottoman Empire / The Classical Age 1300-1600, London, 1973, s. 5.
20 Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Ankara, 1988, s. 9-10.
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lıların Kayı boyundan geldiğini bile tartışmaya açarken Tarık Buğra, Kayı 
unsurunu esas alıyor, hikâyesini onun üzerine kuruyor.

Kuruluşa zemin hazırlayan, yol açan, kolaylaştıran faktörlerden birisi Bi-
zans’ın durumudur. Bizans tarihçisi Pachymeres, Bizans İmparatoru’nun o 
sırada tehlikeler arz eden Balkanlarla ilgilendiğini ve Doğu’daki gelişmeleri 
ihmal ettiğini kaydediyor.21 Ayrıca iç karışıklıklar söz konusudur. Tahtına 
göz dikmiş olan kendi torunuyla uğraşmaktadır. Bu şartlar, Türk beylikleri-
nin Batı’ya doğru yolunu açmıştır. Selçuklu sultanları ise o sırada Doğu’dan 
gelen tehlikeyle, İlhanlılarla uğraşmaktadır. Osmanlı Beyliği’nin bulunduğu 
çevrede siyasi bir boşluk söz konusudur. Köprülü olsun Osmancık ve Devlet 
Ana olsun bu siyasi ve sosyal ortamı vurguluyorlar. 

Kuruluşun zamanıyla ilgili de farklı görüşler vardır. İnalcık son zamanlarda 
ulaştığı belgelere dayanarak tarihi 1303 Yalova’yı işaret ediyor. Oysa yaygın 
bilinen gerçek 1299 Söğüt’tür. Osmanlı tarih kaynaklarında da kuruluşla 
ilgili farklı rivayetler vardır. Fakat Karacahisar’ın fethinden sonra 1299’da 
Dursun Fakih’in ilk defa Osman Bey adına hutbe okuması beyliğin başlan-
gıcı olarak kabul görmüştür. Çünkü hutbede adının okunması İslam gelene-
ğinde bir egemenlik işaretidir.22 Selçuklu Sultanı da Türk devlet geleneğine 
göre bağımsızlık sembolü olan davul ve sancak göndermiştir. Kuruluş za-
manı biraz da bu devlet anlayışına bağlıdır. Uzunçarşılı sembollerden ziya-
de teşkilatı esas aldığından zamanı 1320’lere kadar erteliyor.23 

Osmancık ve Devlet Ana açısından bu önemli bir noktadır. Osmancık’ta kla-
sik tarih geleneğindeki yorum esas alınıyor. Osman Bey adına hutbe okun-
muş, sancak teslim alınmış, sikke basılmıştır. Bu şekilde bağımsız devlet 
doğmuştur. Devlet Ana’da ise Nizâmülmülk’ün Siyasetname’sinden bahse-
dilmekle beraber hutbe, kutsal emanetler ve devletin misyonu gibi konulara 
yer verilmiyor. 

Diğer bir farklılık kuruluşta liderliğin rolü ve fonksiyonu üzerinedir. Fuat 
Köprülü’nün aşırı determinizme kaçmamak için son şık olarak kabul ettiği 
bu faktörü24 Tarık Buğra klasik tarih geleneğimize uyarak başa alıyor. Kuru-
cu şahsiyetlerin rolünü öne çıkarıyor. Klasik tarih yazıcılığımızda Osman 
Bey’in, Orhan Bey’in şahsi özellikleri, manevi güçleri, liderlik yetenekleri 
belirleyici faktörlerdir. Fatih’in yanında manevi rehberlik anlamında Ak-
şemseddin olduğu gibi Osman Bey’in yanında Şeyh Edebali vardır. Bu ulu 
kişiler kurucu şahsiyeti yoğurur, destekler, rehberlik hizmeti verir. 

21 Halil İnalcık, a.g.e. s. 6.
22 Safa Öcal, Türk Dünyası Araştırmaları, sayı: 6 (Haziran 1980), c.1, s.122.
23 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 2011, c.1, s. 117-120.
24 Fuat Köprülü, a.g.e. s.110.
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Edebali’nin “Ey oğul” diye başlayan ünlü öğütleri, Osman Bey’in onun kızı 
Mal Hatun’u istemeye gittiğinde odada Kur’an-ı Kerim var diye sabaha 
kadar saygısından uyumaması gibi detaylar, İslam tarihinde benzerlerine 
rastlanan destani olaylardır. Osman Bey, gördüğü bir rüyayı Edebali ile pay-
laşır. Göğsünden çınar ağacı bitmesi, dallarının doğuyu ve batıyı kaplaması 
kurulacak büyük devletin işareti olarak yorumlanır. Tarık Buğra da devle-
tin doğuşunu bu destansı öğeler üzerine kurmayı tercih ediyor. Kuruluş 
liderliğinde bütün bir Osmanlı hanedanının nüvesini görebiliyorsunuz. Fa-
kat Osmancık’ta kuruluş devriyle ilgili etraflı sosyal ve ekonomik tahlillere 
girilmiyor. 

Köprülü’nün bütün İslam dünyasına yayılmış ekonomik ve siyasi dayanış-
ma örgütü olarak tasvir ettiği ahilik teşkilatına Kemal Tahir çok önem veri-
yor. Çünkü kendi dünya görüşünün burada karşılığını bulduğunu düşünü-
yor. Kardeşlik (ahi) yerine “Ortak” teşkilatı diyerek detaylı anlatımlara yer 
vermesi kendi dönemiyle zamansal bir bağlantı kurma girişimi gibi görü-
nüyor. Tarık Buğra olaylara bu açıdan bakmadığından, Köprülü’nün verdiği 
tarihi ipuçları üzerinden yürüme gereğini duymuyor. 

Osmancık ve Devlet Ana’daki kuruluş devriyle ilgili tarihi çerçeve büyük öl-
çüde Köprülü’nün eserine uygunluk gösteriyor. Bunu eserin alanında yerli 
ve yabancı bilim dünyasında gördüğü ilgiye bağlayabiliriz. Gerçekten dö-
nemle ilgili en önemli kaynaklar arasında yerini almıştır. Bununla beraber 
düşünce yapılarına bağlı olarak yorumlar değişiklik gösteriyor. Osmanlı 
devlet ve toplum düzeninin Selçuklu mirasına dayanması konusunda bir 
anlaşma ve uyum söz konusudur. 

Ne var ki, Kemal Tahir Selçuklu ile beraber Platonculuk, antik Anadolu, 
Şamancılık, Alevi-Bektaşi kültürü gibi unsurları öne çıkaran mozaik bir 
tablo çiziyor. Sonuçta yerli kaynaklara pek uymayan kaba saba, serseri bir 
Yunus Emre imajı ortaya çıkıyor. Kemal Tahir Yunus’u kuruluş günlerine 
yerleştirirken hangi kaynaklardan faydalandı bilmiyoruz. Fakat Zeki Velidi 
Togan’ın tarihinde Yunus Emre’nin varlığını biliyoruz.25 

Osmancık ve Devlet Ana’nın önemli bir ortak yanı, Hıristiyan ahalinin de 
Osmanlı Devleti himayesini, hâkimiyetini tercih etmesi. Bu tercihi, beklen-
tiyi Türk asıllı olmayan vatandaşlara söyletiyorlar. Birinde Ermeni Toros, 
diğerinde Rum Mihail Osmanlı’dan yana tavırlarını ortaya koyuyor. Her iki 
eser o zaman Avrupa’nın Orta Çağ karanlığında bulunduğuna işaret ediyor. 
Gelmekte olan yeni bir çağın (Yeni Çağ) haberini veriyor. Osmanlı toplu-
mu öyle tasvir ediliyor ki âdeta gelmekte olan çağın tohumları ekilmiştir ve 
filizlenmektedir. 

25 Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, 1946, s. 324.
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Kemal Tahir Orta Çağ’ı karanlık olarak tanımlamakla beraber kuruluş devri 
Anadolu’suyla ilgili pek aydınlık veya ideal bir toplum tablosu çizemiyor. 
Oysa Osmancık’ta geleceğin Osmanlı Devleti ideal bir yapıya sahiptir. “ilâ-
yı kelimetullah” için mücadele edecek, hak ve adaletle hükmedecektir. Dev-
let Ana’da Osman Bey “din gayretine düşmeyen” bir lider olarak anlatılıyor. 

Kemal Tahir Anadolu erenlerinin esas gayretine “din yayıcılığı” adını vere-
rek onu gözü dönmüş talancılıkla aynı kefeye koyuyor.26 Selçuklu’da olsun, 
Osmanlı’da olsun sistemin temel dayanağını oluşturan İslam’ın sosyal düze-
nine, hukuk ve eğitim kurumlarına hemen hiç yer vermemeyi tercih ediyor. 
Bu durumda Devlet Ana’da çizilen bu altyapıdan nasıl koca bir devlet ve 
toplum düzeninin çıktığı pek anlaşılmıyor. 

Kemal Tahir Osmanlı devlet düzenini ekonomik, sosyal, politik açıdan de-
ğerlendirmeye çalışıyor. Kuruluşu tarih ve coğrafyanın doğurduğu imkân-
larla açıklamaya çalışıyor. Bunu yaparken Marx’ın Asya Tipi Üretim Tarzı 
fikrinden faydalanıyor.27 Bu da yöntem olarak Köprülü’nün tarihi determi-
nizm yaklaşımına uyuyor. 

Tarık Buğra ise Osmanlı Devleti’ni ulu bir çınara benzeterek altı asırlık ge-
lenekten söz ediyor. Osmanlı toplumunda vatan, millet ve din sembolleri 
birleşmekte bir tek egemenlik bayrağında üç kutsal kavram bir araya gel-
mektedir. Bu bayrağı asırlar boyu “halife-i rûy-i zemin” açmıştır. Kayı bo-
yunun hedefi sadece siyasi kazanımlar, toprak davası değildir. Taçlar tahtlar 
devirmek değildir. Ulaştığı yerlere adalet, huzur ve emniyet götürmektir.28

Buğra maddi şartlardan çok Edebali’nin işaret ettiği işte bu misyona önem 
veriyor.29 Köprülü geleneksel tarih kaynakları için “vakayinamelerin safdil 
hikâyeleri”30 diye dursun, Tarık Buğra bu kaynakların dünyasını anlama 
gayreti içindedir.

Millî Mücadele’ye Bakışları

Millî Mücadele ya da Kurtuluş Savaşı Tarık Buğra’nın hayatı boyunca 
odaklandığı büyük konusudur. Kendi deyişiyle âdeta onun için vardır.31 Bu 
nedenle Küçük Ağa’dan başlayarak Firavun İmanı, İbişin Rüyası ve Yağmur 
Beklerken’de büyük bir katastrof sonrası Anadolu’da filizlenen yeni oluşumu 

26 Kemal Tahir, Notlar/Batılılaşma, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992, s. 104.
27 Kemal Tahir, Notlar, s.105-149.
28 Tarık Buğra, Küçük Ağa, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1987, s. 101.
29 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1987, s. 97.
30 Fuat Köprülü, a.g.e., s.14.
31 Türk Dili, sayı: 298, 1982, s. 22.
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anlatmaya çalışır. Burada da aynı dönemle ilgili tarihi romanlar yazmış olan 
Kemal Tahir’le ilginç paralellikler, tezatlar söz konusudur. Her iki romancı 
özellikle Millî Mücadele üzerinde yazdıkları, söyledikleriyle tanınmıştır. 
Her iki romancı olayları genellikle Kuvayımilliye safları dışında vermeye 
çalışıyor. 

Bunu resmî tarihin ve atmosferin etkilerinden silkinerek daha gerçekçi bir 
tablo çizme gayreti olarak değerlendirebiliriz. Belki biraz da her iki yazarın 
konuyu tanıdığı çevreye çekme eğilimi diyebiliriz. Biri doğup büyüdüğü 
Anadolu’yu, diğeri daha çok şey borçlu olduğu İstanbul’u eksen alıyor. Millî 
Mücadelenin kahramanları olarak birisi Anadolu insanını, eşraf, devlet me-
muru ve din adamlarını, diğeri İttihatçı subay ve aydınları çiziyor. Ama her 
iki yazar, gerçek kahramanların zaferden sonra ikinci plana düşmesinden ve 
ortalığı fırsatçıların, dalkavukların hâkim olmasından yakınıyor. 

Bununla beraber Kemal Tahir’in çizdiği tablolarda siyah beyaz renkler biraz 
fazla kullanılıyor. Tarık Buğra ise itidal ehlidir, bir orta yol bulmaya çalışır. 
Bunun için bütün “tarafları” dinleme, anlama gayretindedir. Kurtuluş ümi-
di 6 asırlık yaşam geleneğiyle karşı karşıya gelmiştir. Hiçbir milletin tarihi 
bu kadar trajik bir çelişme görmemiştir. Bu çelişmede doğru olanı seçebil-
mek öyle zordur ki büyük bir fazilet işidir. Bu da herkesten beklenemez. Ya-
nılanları suçlamak haksızlık olur: “Menekşe rengi mor olduğu için ne kadar 
suçluysa, bu insanlar da yanılmaları yüzünden ancak o kadar suçlu idiler.”32 

Kemal Tahir ise sivil halkın, hele hele din adamlarının katkısına hiç yer ver-
miyor. Tersine onları engelleyici unsurlar olarak görüyor. Millî Mücadele 
halk savaşı değil de bir subaylar savaşıymış gibi bir izlenim uyandırıyor. Ta-
rık Buğra düzensiz sivil halk kitlelerinin düzenli bir orduya dönüşümünü 
çiziyor ki, bu da Türk toplumunun ordu millet geleneğine uygun düşüyor. 
Camilerde Sancak-ı Şerif ’ler açılmış ve millî direniş başlamıştır. 

Kemal Tahir resmî söylemle birlikte halkın inançlarını da karşısına alıyor. 
Onun siyah beyaz tablolarında din adamı bir yanda, aydın bir yanda. İstan-
bul ve Hilafet bir yanda, Ankara bir yanda. Çeteler bir yanda, Kuvayımilliye 
bir yanda yer alıyor. Âdeta Halide Edip’ten esinlenerek çizdiği kahraman 
kadın tipi olan Nedime Hanım (Esir Şehrin İnsanları), daha savaş ortamın-
da yapılacak devrimleri bir bir haber veriyor. Kimi kahramanlar Cumhuri-
yet’in kuruluşunu, şapka devrimini çok önceden konuşuyor. 

İş, din adamlarına gelince ihtimal Marx’ın “din afyondur” söyleminin etki-
siyle din adamlarını ve kurumunu ufalamaktan âdeta hoşlanıyor. Mücade-

32 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s. 5-6.
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lenin manevi dinamiklerinden birisi olan, insanların uğruna şehit olduğu 
ezanı felaket haberi gibi tasvir ediyor:

(…) Köyden çıkıp harman yerine varmışlardı ki arkalarından acılı bir 
bağırtı duyarak hep birden dönüp baktılar. 

Hoca pis bir sesle ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak milleti yatsı namazına 
çağırıyordu.33 

Bu tasvirin değil tarihin bugünün gerçeklerine bile uymadığı açıktır. Na-
mazla ilişkili olsun olmasın, bir Türk’ün hele Millî Mücadele gibi bir varlık 
savaşı ortamında ezanı böyle görmesi mümkün değildir. Günümüzde bile 
ezanın duyulduğu ortamlarda, kahvehanelerde ezanla birlikte bir toparlan-
ma görülür, keyifli oturuşlar düzeltilir, müzik varsa kapatılır. Böyle bir tas-
vir bize ön yargının gücü hakkında fikir veriyor. Bir de olaya hangi açıdan 
baktığı konusunda kuşku uyandırıyor.

Şimdi bir de Tarık Buğra’nın ezan tasvirine bakalım:

“Bir ses birdenbire bir kurtuluş müjdesi verir gibi çıkıverdi;

– Ezan!..

İplik Camii’nde öğle ezanı okunuyordu. Kahvede toparlanma oldu.”34 (18)

Tarık Buğra tarihe siyah beyaz bir gözlükle bakmaz. Din adamı onda halk-
tan biridir, onun kanaat önderidir. Çeteleri bile kendi şartları içinde değer-
lendirir. Karalayıp geçmez. Henüz taşlar yerine oturmamıştır. Bununla kal-
maz Osmanlı ordusunu arkadan vurduğu söylenen Arap liderlerine bile söz 
hakkı verir. Arap bir şeyh Osmanlı’nın eski Osmanlı olmadığını, hâkimiyet 
liyakatini kaybettiğini, sulhu adaleti sağlayamaz hâle geldiğini, bu durum-
da “kendi başlarının çaresine baktıklarını” söyler. Bu bakış farkı daha bir-
çok konuda gözlenebilir. Kemal Tahir şeyhülislamın fetvasını, Bekir Sami 
Bey’in Bandırma’da yayınlattığı direnişe çağrı bildirisini, tarihi belgeleri bir 
bakıma tahrif ederek kullanıyor.35 

Tarık Buğra ve Kemal Tahir’in ortak yanlarından birisi, azınlık isyan ve 
ihanetlerine genişçe yer vermeleridir. Birisi Anadolu, diğeri İstanbul örne-
ğinden yola çıkıyor. Akşehir Rumları işgalcilerden destek görerek isyana 
hazırlanır. Çolak Salih, çocukluk arkadaşı Niko’nun ihanetini görür. Onla-
ra toprak satılmaması gerektiğini vurgular. Esir Şehrin İnsanları’nda İstan-
bul’da benzer olayların yaşandığını görüyoruz. İstanbul Rum ve Ermenileri 

33 Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, İstanbul, 1965, s. 345.
34 Tarık Buğra, Küçük Ağa, s.52.
35 Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı, s. 225-451.
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işgalcilerle iş birliği içine girer. Haydutluk yapmaya başlar. Kamil Bey artık 
elden çıkmış olan topraklarını bile İngilizlere satmaz.

Küçük Ağa dizisinin üçüncü halkası olan Firavun İmanı’nda artık Küçük 
Ağa dönüşümünü tamamlamış, Millî Mücadele başlamış, Sakarya Sava-
şı’na gelinmiştir. TBMM Mustafa Kemal’e başkumandanlık yetkisi verir. 
Yeni kurulan Sovyet Rusya’nın da Ankara üzerinde baskıları vardır. Batılı 
güçlerle savaş hâlindeki yeni Türkiye’yi saflarına çekmeye çalışmaktadır. 
Türk-Sovyet anlaşması imzalanır. Lenin Türkiye’ye 50.000 altın yardımda 
bulunur. Aslında bu Buhara ve Hindistan Müslümanlarının topladığı yar-
dım paraların bir parçasıdır.

Mustafa Kemal, Mehmet Akif gibi gerçek şahsiyetlerin yer aldığı tarihî olaylar 
İzmir Suikasti’ne doğru seyreder. Odak Mehmet Akif ve çevresidir. Akif ’in 
Ankara’da bulunuşu, Tacettin Dergâhı’ndaki faaliyetleri tarihî gerçeklerle 
uyum içindedir. Yazarın İstanbullu Hoca’dan sonra Akif ’in kişiliğini eksen 
alması oldukça anlamlıdır. Daha sonraki romanlarında bayrak aynı ruhu taşı-
yan aydın tiplere geçecek, İbişin Rüyası’nda ise muhtemelen Tarık Buğra’nın 
kendisine ulaşacaktır. Bu halka yakın bir aydın tipinde bir milletin tarihidir. 
Yazar bir bakıma kendi kökenlerini milletinin tarihiyle özdeşleştirmiştir.

Tarık Buğra, tarihî romanlarında da Cumhuriyet devrini ele aldığı eserle-
rinde de felsefi veya tarihî tahlillere girişmiyor. Dönemin olaylarında değil 
kişilerde yoğunlaşıyor. Yağmur Beklerken’de bir kasaba ve küçük dünyalarla 
yetiniyor. İbişin Rüyası’nda devrinin düşünce olayları üzerine birkaç sayfa, 
Serbest Fırka ve Halk Fırkası üzerine de iki üç cümle bulabiliyoruz. Kemal 
Tahir ise Fethi Naci’nin dediğine bakılırsa Samet Ağaoğlu’nun bütün hatı-
ralarını çarçur ediyor.36 

Sonuç

Bu çalışmada tarih malzemesini kullanırken uyguladıkları tekniklerden 
çok tarihe bakışlarını dikkate aldım. Tipik bazı örnekler bularak onlar üze-
rinden karşılaştırma zemini oluşturmaya çalıştım. Yazarların önündeki ta-
rih kaynakları aynıdır. Fakat onlar malzemeyi oldukları gibi kullanmıyor. 
Kendi düşünce dünyalarına ve gerçeklik anlayışına göre yorumluyor. Bunu 
yaparken Kemal Tahir romanı âdeta kendi tarih felsefesini açımlamak için 
bir platform olarak kullandı. Tarık Buğra ise olayları kendi hâline bırakma 
eğilimindeydi. Tarihi kendi akışı içinde anlamaya çalıştı. Olay örgüsü ve ka-
rakterleri çizme üzerinde yoğunlaştı. Günümüze Kemal Tahir’in daha çok 
düşünceleri kaldı. Tarık Buğra’nın romanları. 

36 Fethi Naci, Gösteri, Nisan 1982, s. 22. 



İKİ KURULUŞ YORUMU:  
DEVLET ANA VE  

OSMANCIK ROMANLARI ÜZERİNE 

GÜNGÖR GÖÇER

13. yüzyılın sonu ve 14. yüzyılın başında Bizans sınır ucunda bulunan bir 
Türk beyliğinin kısa sürede geniş bir alana hükmeden büyük bir devlet 
hâline gelmesi yerli ve yabancı birçok bilim adamını meşgul eden büyük 
bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Halil İnalcık burada sorunun “Batı Ana-
dolu’da ortaya çıkan bir Türkmen beyliğinin yarım yüzyıl içinde Tuna’dan 
Fırat’a kadar uzayan bir imparatorluk hâline gelmesi.”1 olduğuna özellikle 
dikkat çekmektedir. Kurulduğu dönemde çok dikkat çekmeden büyüyen 
bir beyliğin güçlü bir devlet olarak ortaya çıkmasını ise sonraki yıllarda 
açıklamak oldukça zor olmuştur. Çünkü önemli bir beylik olmadığı için 
dönemin kronikleri ve tarih yazıcıları tarafından üzerinde durulmaya de-
ğer görülmemiştir.2 İlerleyen yıllarda ise ortaya çıkan dikkat çekici büyüme 
tarih yazarlarının ilgisini çektiğinde ise ilk dönemler ile ilgili çok az yazılı 
belge ve bilgi bulunurken çok fazla sözlü anlatım ortaya çıkmıştır. İşte bu 
sıkıntı birçok tarihçinin kuruluş sürecini açıklarken farklı iddialar ortaya 
koymasına neden olmuştur. Tarihçilerin ortaya koydukları görüşler aynı 
soruna ilgi duyan edebiyatçıların da ilgisini çekmiştir. Edebiyatçıların bu 
ilgileri, konuyu ele alan romanlar yazmalarına ve romanlarında kendi tarih 
görüşleri ve anlayışları doğrultusunda farklı yaklaşımlar ortaya koymalarına 
neden olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ele alan iki önemli edebiyatçımız Kemal 
Tahir ve Tarık Buğra’dır. İki isim de aynı dönemi ele almasına rağmen farklı 
bakış açıları ortaya koymaya çalışmışlardır. Bu nedenle onların olaya yak-
laşımlarındaki farklılıkların konunun anlaşılması adına önemli olduğunu 

1 Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu”, Türkler, ed. Hasan Celal Güzel, Kemal 
Çiçek, Salim Koca, Ankara, 2002, cilt. IX., s. 118.

2 Rudi Paul Lindner, Osmanlı Tarih Öncesi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 9. 
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düşündüğümüz için Devlet Ana ve Osmancık’ın kuruluş yorumlarını karşı-
laştırarak ele almaya çalışacağız. 

Kemal Tahir ve Tarık Buğra

Kemal Tahir, Türk düşünce dünyasında edebiyatçılığının yanında Türk 
solu ve yerlilik3 denince akla ilk gelen isimlerden birisidir. Alışılagelmiş gö-
rüşlere karşı çıkarak aykırı yaklaşımlar ortaya koyması da onun unutulma-
ması gereken bir başka özelliğidir.4 Bu özellikleri nedeni ile onun düşünce 
yapısını nevi şahsına münhasır yani “sui generis” olarak tanımlamak yanlış 
olmayacaktır. Kemal Tahir ömrünün en verimli dönemlerini siyasal tercih-
lerinin sonucunda hapishanede geçirmesine rağmen yaşamındaki koşulları, 
incelemeleri ve çalışmaları için bir fırsat olarak değerlendirebilmiştir. Çalış-
malarının sonucunda ulaştığı verileri romanlarının ana omurgasını oluştur-
mak için kullanması onun edebî kimliğinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine 
zemin hazırlamıştır.5 Romanlarında, içinde yaşadığı toplumun geçmişini 
yani tarihini konu edinmiştir. Bu çerçevede eserlerini oluştururken kaleme 
alacağı dönemi de derinlikli bir incelemeye tabi tutarak romanının kurgu-
sunda kullanacağı düşünsel zemini anlamaya çalışmıştır. Bu çaba mesleği-
ni önemsemesinin ve içinde yaşadığı toplumun bilincine katkı sağlamayı 
amaçlamasının sonucudur.6 Cumhuriyet döneminin kuruluşunu, Tek Parti 
dönemini ve dönemin tartışmalı konularını ele alan romanlar kaleme almış-
tır. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ortaya koyulan “aslını inkâr etme” 
düşüncesine dayalı tarih görüşüne ve tarih yaklaşımına karşı benimsediği 
görüşlerini Devlet Ana adlı romanı ile okuyucularına aktarmaya çalışmıştır.

Kemal Tahir’in eserlerinde “tarih” önemli bir konuma sahiptir. Çünkü Ke-

3 Yerlilik denilince Kemal Tahir her milletin içinde yaşadığı toplumun tarihi ve kültürel 
şartları dikkate alınarak hareket edilmesi gerektiğine inanmaktadır. Onun bu düşüncesi 
tarihten ideolojiye kadar her alanda etkilidir. Örneğin “Dünyada tek bir bilimsel sosya-
lizm vardır.” düşüncesine karşı Kemal Tahir “Dünyada, tek bir buğday vardır ama her 
milletin kendi ekmek çeşnisi vardır.” diyerek “yerlilik olarak ifade edilen düşüncesini 
ortaya koymuştur. Kader Akdağ Sarı, “Kemal Tahir’de Sosyalizm ve Batılılaşma Eleşti-
risi”, İnsan ve Toplum, c. IV, sayı: 3, 2015, s. 678. 

4 Ertan Eğribel, “Kemal Tahir Düşüncesinin Dinamizmi: Sosyalizm, Batıcılaşma ve 
Doğu Sorunu”, Bir Kemal Tahir Kitabı Türkiye’nin Ruhunu Aramak, İthaki Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 63.

5 Kemal Kahraman da yaşanan mahpusluk hayatının Kemal Tahir üzerindeki etkisini 
şöyle anlatmaktadır: “Kemal Tahir birçok romanını hapishanede yazdı ya da orada 
karşılaştığı canlı kişileri ve malzemeyi romanlarında kullandı. Doğrusunu söylemek 
gerekirse Kemal Tahir romanlarının hemen hepsinde hapishane kişilerinin, ortamının 
ve kültürünün yansıması vardır. Özellikle üslup olarak.” Kemal Kahraman, “Kemal Ta-
hir’de Tarih ve Muzır Düşünceler”, İlim ve Sanat, Mayıs- Haziran 1989, sayı: 25, s. 58.

6 Recep Ertürk, “Türk Romancısı Kemal Tahir ve Osmanlılık”, Bir Kemal Tahir Kitabı 
Türkiye’nin Ruhunu Aramak, İstanbul 2010, s. 86.
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mal Tahir, tarihi tüm bilimlerin anası olarak kabul etmekte, dünyada insanla 
ilişkili olan her şeyin tarihle ilgili olmak zorunda olduğunu, tarihin ortaya 
koyduğu nedenler ve sonuçlar zinciri sayesinde dünü ve bugünü anlayarak 
geleceği kestirmemizi sağladığını ifade etmektedir.7 Tarihin bu sosyal ve si-
yasal fonksiyonu dikkate alınmadan Cumhuriyet’in ilk yıllarında toplumun 
tarihle ilişiğinin kesilmesinin “bir toplumun aslını inkâr etmesi” olduğunu 
vurgulayan Kemal Tahir şöyle devam etmektedir: 

Hasan Âli Yücel 1500’e yakın kitap çıkarmış. Osmanlı klasikleri yok 
içinde. Yahu 1941-1943 arası Yunanistan işgal altındaymış. 24 cilt olarak 
Evliya Çelebi’yi basıyorlarmış. Üç cilt kalmış. Bu üç cildi de faşist işgali 
altındayken basıp bitirmişler. Daha bizde basılmadı. Enayimi Yunanlılar? 
Eşşek mi? Ve biz akıllı mıyız?8

Kemal Tahir Osmanlılığın ve Türk toplumunun 19. yüzyıldaki en büyük 
düşmanlarından birisi olarak ortaya koyulabilecek Yunan devletinin Evli-
ya Çelebi’nin eserinin önemini takdir edip kendi dillerine çevirmelerine 
karşılık kendi öz değerimiz olarak Evliya Çelebi’nin eserinin daha hâlâ 
ülkemizde transkripsiyonunun yapıl(a)mamasına karşı duyduğu tepkiyi 
böyle ortaya koymaktaydı. Böylesi tercihler karşısında tarihin toplumsal ve 
siyasal fonksiyonunun farkında olan Kemal Tahir romanlarının konusunu 
belirlerken tarihi merkeze almıştır. Bu üslupla hazırladığı romanlarında her 
zaman tarihsel bir bakış açısını roman kahramanları üzerinden derinlikli bir 
şekilde ortaya koymaya çalışmıştır.

Tarık Buğra ise Akşehir’de hâkim bir baba ile ev hanımı bir annenin çocu-
ğu olarak I. Dünya Savaşı’nın son günlerinde dünyaya gelmişti. Daha okula 
başlamadan okuma ve yazmayı öğrenmesi onun babasının kütüphanesin-
den istifade ederek okuma serüvenine başlamasını sağlamıştır. İlk ve orta 
öğrenimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul’a yatılı okula git-
miş ancak yaşadığı bazı sorunlar nedeni ile lise eğitimini Konya’da tamam-
lamıştır. Okul yıllarındaki Rıfkı Melûl Meriç ve Hakkı Süha Gezgin, Tarık 
Buğra’nın edebiyata yönelmesinde önemli bir etkiye sahiptirler.9 Tarık 
Buğra liseden sonra Tıp Fakültesi’ne kaydını yaptırmış ancak bu dönemde 
fakülteden daha fazla önemli bir edebiyat mahfili olan Küllük’te takılma-
ya başlamıştır. Tıp Fakültesi’nden devamsızlık nedeni ile atılınca Hukuk 
Fakültesi’ne kaydını yaptırmış ancak orada da başarılı ol(a)mayarak üç yıl 
sonra atılmıştır. 

7 Kemal Tahir, Notlar/Osmanlılık/Bizans, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1992, s. 138.
8  Kemal Kahraman, “Kasımpaşa’nın Yorgun Savaşçısı”, İzlenim, Mayıs 1993, s. 64.
9 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, 

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 69.
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Ailesinin tüm çabasına rağmen eğitim hayatına karşı gösterdiği bu boş ver-
mişlik kendisini de rahatsız etmekteydi. Böylesi bir dönemde teyze oğlu 
ile gittiği Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi onun için düşüncelerini toplaması ve 
kendine gelmesi için bir inziva görevi görmüştü. Bundan sonra da askerlik 
görevini yapmak için İskenderun’a gitti. Askere gitmeden kaleme aldığı bir 
radyo tiyatrosu, onun yazarlığa ilk adımını oluşturmuştu. Askerlik dönüşü 
de ilerlemiş yaşına rağmen Edebiyat Fakültesi’ne kaydını yaptırarak eğitim 
hayatına devam etmiştir. Bu dönemle birlikte onun hikâye yazarlığı ile baş-
layan kariyeri Çınaraltı ve Milliyet’te yazdığı tefrikalar ile devam etmiştir. 
Hikâye yazarlığından sonra roman yazmaya da başlayan Tarık Buğra Millî 
Mücadele dönemini farklı bir tarzda ele aldığı Küçük Ağa romanı ile adın-
dan uzun süre bahsettirmiştir. Cumhuriyet döneminin kuruluşunu ele al-
dıktan yirmi yıl sonra kaleme aldığı Osmancık romanında da Osmanlı Dev-
leti’nin kuruluşunu ele almıştır.10 

Tarık Buğra bir edebiyatçı olmasına rağmen neden tarihi konulara ilgi duy-
duğunu ise şöyle açıklamaktadır: 

Yaşanan durumun doğru yorumlanmasına ve o duruma karşı doğru 
tavır takınılmasına yardımcı olmak için ilgilenmiştir, ilgilenmektedir, 
ilgilenecektir, ilgilenmelidir. Ben bu yüzden tarihi ele alan edebiyatı 
tarihin insanileştirilmesi olarak görüyorum. Dahası da var; tarih, 
edebiyatta dün değil, bugündür. Yarındır diyorum. Tarihi konu edinen 
edebiyatın amacı –ve iddiası- bu olmalıdır diyorum.11 

Tarık Buğra da Kemal Tahir gibi tarihin şimdi ve gelecek adına yorumlan-
ması gerektiğini düşünmekte ve bu iş için de en doğru aracın edebiyat ol-
duğuna inanmaktadır. Bu düşüncenin bir sonucu olarak hem Kemal Tahir 
hem de Tarık Buğra Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu, Millî Mücadele dö-
nemini ve çok partili döneme geçişin sıkıntılarını ve Serbest Cumhuriyet 
Fırkası girişimini ele alan bir dizi eser kaleme almışlardır.

Her iki romancının da aynı tarihsel dönemleri ele alan ve tarihi, romanların-
da birer malzeme olarak kullanan edebiyatçılar olmaları iki yazarın ve eser-
lerinin sık sık karşılaştırılmasına neden olmuştur. Ancak bu karşılaştırma-
larda iki yazar birbirine hasımlaştırılmakta veya karşılaştırmayı yapanların 
hasımlığına uğramaktadırlar. Ancak iki yazar birbirine hasım değildir. Farklı 
düşünsel dünyalara sahip olmalarına rağmen ortak geçmişimizi oluşturan 
tarihe bakış açıları bakımından ortak bir anlayışa ve kaygıya sahip oldukları 
rahatlıkla söylenebilir. Örneğin Osmanlı, iki yazar için de dünyanın ufkunu 
değiştiren bir medeniyettir ve Cumhuriyet döneminde Osmanlı’ya karşı 

10  Tarık Buğra, a.g.e., s. 11-15. 
11 Tarık Buğra, “Edebiyat ve Tarih”, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 158.
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gösterilen vefasızlığa ikisi de tepkilidir. Yine iki yazar da Cumhuriyet’in ku-
ruluşu ile birlikte yaşanan Tek Parti dönemine ve dönemin uygulamalarına 
karşı sorgulayıcı ve eleştirel bakmak noktasında da ortak bir tavra sahiptir-
ler. Bu benzerliklerden hareketle iki yazarın konuları ele alış tarzlarına ve 
olaylara bakışlarına daha geniş bir perspektiften bakılsa iki yazarın ortaya 
koyduğu eserlerin önemi daha iyi anlaşılacaktır diye düşünmekteyiz.

Tarık Buğra ve Kemal Tahir’in Tarihe Bakışı

Bir edebiyatçının kaleme aldığı tarihi romanda ortaya koyduğu fikirlere 
bakmadan önce nasıl bir tarih görüşüne sahip olduğuna bakmak gerekir. 
Çünkü sahip olduğu tarih görüşü veya tarihe yaklaşım tarzı onun eserle-
rine de doğrudan etki edeceği için bu önemli bir husustur. Tarık Buğra da 
bu hususun farkında olarak nasıl bir tarih anlayışına sahip olduğunu zaman 
zaman yazdığı makalelerde ve kendisi ile yapılan söyleşilerde ifade etmiştir. 
Osmancık romanı ile ilgili olarak kendisi ile yapılan bir söyleşide sorulan bir 
soruya şöyle cevap veriyor:

Tarih görüşü, marih görüşü beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Benim 
işim o değil. Ben yola bir görüşü veya yorumu savunmak veya aşılamak 
için çıkmadım. Buna hiçbir romanımda, Gençliğim Eyvah’ ta bile, yâni 
bazılarının “politik” sandığı veya öyle göstermek istediği romanımda 
bile yapmadım. Küçük Ağa’da nasılsa, Osmancık’ta da öyle yaptım. 
Sadece konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştım. Anladığım gibi 
anlattım. Osmancık’taki görüş veya yorum, bir takım paralellikler veya 
zıtlıklar bulunsa da –ki bunlar önlenemez- herhangi bir tarihçinin veya 
araştırmacının değil, roman oluşumunundur.12 

Tarık Buğra bu açıklamaları ile aslında Kemal Tahir’den açık bir şekilde ay-
rılmaktadır. Çünkü Kemal Tahir’in, romanlarında genellikle bir tezi veya 
iddiası vardır. O, bu tezini ortaya koymak için de düşüncelerini roman 
kahramanları vasıtası ile işlemeye çalışır. Kemal Tahir; tarihi romanlaştıran 
Ziya Şakir,13 Turhan Tan, Feridun Fazıl gibi isimlerden kendisinin farklı 
olduğunu ifade eder. O aradaki farkı şöyle ifade etmektedir: Tarihî roman 
yazarlarının bir kuşun rengini, gagasını, boyunu posunu anlattıklarını; ken-
disinin ise kuşun sesini anlatmaya çalıştığını ifade etmektedir. Ona göre 
tarihî romancı okuyucusuna tarih öğretir; romancı ise okuyucusunu tarih 
üzerinde düşündürür, tarihî romancının bir mesajı yoktur, günün sorun-
larına çözüm getirmek gibi bir amacı da yoktur. Buna karşılık romancı ise 

12 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 152.
13 Ziya Şakir hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Güngör Göçer, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

Popüler Bir Tarihçi: Ziya Şakir, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yakınçağ Tarihi Anabi-
lim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta, 2017.
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konusunu tarihten de seçse günümüz insanına bir mesajı vardır, bu gayeyi 
taşıyan kişiyi Kemal Tahir “şair bir sosyolog” olarak tanımlamaktadır.14

Kemal Tahir romancının günümüz insanına bir mesajının olduğunu söyler-
ken Tarık Buğra sanki Kemal Tahir’in bu görüşüne karşı çıkarcasına şunları 
söylemektedir: 

Tarih ile ilgili çalışmalarımda mesaj benim meselem olmamıştır. Mesaj 
için yazmak, yani şartlandırma –her konuda- insana, insanın kafa 
bağımsızlığına ihanettir. Benim mesajım; anlattığım olaylardan, ele 
aldığım ve tarihin umursamadığı ayrıntıları vermeye çalıştığım tiplerden, 
ilişkilerden, hiçbir yanını ters yüz etmemek için titizlenerek anlattığım 
konudan okuyucumun çıkardığı yorumlardır, vardığı yargılardır. Bu 
yorum ve yargıların birbirinden farklı, hatta çelişkili olabileceğini hatta 
olacağını bilirim; ama bu beni rahatsız etmez.15 

Bu farklılıklara rağmen iki romancının da okurlarını ele aldıkları konu üze-
rine düşündürmeye çalışması onları yönlendirmeye veya kendisi gibi dü-
şündürmeye çalışmamaları ortak noktalarını oluşturmaktadır. 

Tarık Buğra’nın ve Kemal Tahir’in Osmanlı Devleti’nin 
Kuruluşunu Ele Alma Nedenleri

Tarık Buğra yazarlık hayatına başladıktan sonra Küçük Ağa romanı ile daha 
tanınır ve bilinir bir isim hâline gelmiştir. Tarık Buğra bu romanında yeni 
bir devletin kuruluşunu ele alırken zihninde Osmanlı Devleti’nin kurulu-
şunu da ele alan bir eser yazma düşüncesi oluşmuştur. Ancak onun kendi 
ifadesiyle bu projesi belki de Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı nedeniyle hiç ya-
zılmayacaktı. Çünkü Tarık Buğra bu konuyu ele alan bir roman yazdığında 
bunun bir tepki romanı sanılmasından korkmaktaydı. Ancak 1981 yılında 
kendisinden Osmanlı’nın kuruluşunu ele alan bir senaryonun istenmesi ile 
birlikte arkadaşı Hakkı Öcal’ın da teşviki ile bu proje yazı makinesiyle karşı 
karşıya gelmiş ve Osmancık adlı bir eser ortaya çıkmıştır.16 Eserin isminin 
Osmancık olarak belirlenmesinin de eserin yarısının yazıldıktan sonra oldu-
ğu, Tarık Buğra tarafından ifade edilmektedir.

Tarık Buğra Osmancık’ın yayımlanmasından sonra verdiği bir röportajda 
Kemal Tahir ile kendisinin karşılaştırıldığının hatırlatılması ile ilgili bir soru 
üzerine eserinin bir tepki romanı olmadığını şöyle ifade etmektedir: 

Büyük tarihi ve sosyal olaylarla kişiler hiçbir zaman ve ülkede ilk yazanın 

14 İsmet Bozdağ, Kemal Tahir’in Sohbetleri, İstanbul, 1980, s. 101.
15 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 158. 
16 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 151.
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patenti altına girmemiştir. Giremez de. Bizde de Osmanlı olayları ve 
dönemleri gibi. Kurtuluş Savaşı gibi. Serbest Fırka, Demokrat Parti ve 
anarşi dönemi gibi konular bütün yazarlara açıktır, açık da kalacaktır.17 

Tarık Buğra, Kemal Tahir ile ortak konulara (Osmanlı’nın kuruluşu, Millî 
Mücadele dönemi, Serbest Cumhuriyet Fırkası) değinen tarihî eserler ka-
leme almasını yukarıdaki düşünceleri ile açıklamıştır. Bu açıklamada dikkat 
çeken bir husus da Tarık Buğra bu konuların kendisinden sonra da başka 
yazarlar tarafından ele alınabileceğini, bunun da çok doğal olduğunu be-
lirtmesidir. Tarık Buğra aynı konuların farklı yazarlar tarafından kaleme 
alınmasının normal bir durum olduğunu ortaya koyduktan sonra sanatta 
önemli olanın konu değil, konunun işlenişi olduğuna dikkat çekerek bir an-
lamda da kendisinin konuyu Kemal Tahir’den daha farklı bir tarzda işledi-
ğinin de sinyallerini vermektedir.

Tarık Buğra her ne kadar eserinin bir tepki romanı olarak algılanmasından 
çekindiğini ifade etse de hem onun eseri hem de Kemal Tahir’in Devlet 
Ana’sı aslında birer tepki romanıdır. Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın tepki-
leri ise birbirlerine değildir.18 Yaşadıkları dönemin tarihi hor gören, küçük 
gören ve hatta inkâr eden tavrına bir tepkidir. Bu tavrı Murat Belge “böy-
le devlet kurmak yalnız silah gücüyle olmaz” diyerek özetlemiştir.19 Tarık 
Buğra Osmancık’ın Osmanlı’yı hor gören anlayışa karşı gösterilen bir tepki 
romanı olduğunu şöyle ifade etmektedir: “Osmanlı’ya çok yükleniliyordu. 
Âdeta aleyhine bir kampanya açılmıştı. Her önüne gelen kötülüyordu. Peki, 
bu kadar kötülenen imparatorluk nasıl bu kadar uzun sürmüş ve bir mede-
niyet kurmuştu? Bu sorular beni tahrik etti ve ana unsurlarıyla araştırmaya 
başladım.” diyerek var olan ideolojik tarih anlayışına duyduğu tepkiyi açık-
lamıştır. Benzer bir gerekçeyi Kemal Tahir de sunmuştur. Kemal Tahir de 
neden Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ele alan bir eser yazmaya gerek gör-
düğünü anlatırken Devlet Ana’nın kısaca “aşağılık duygusuna”20 son vermek 
düşüncesiyle ortaya çıktığını ifade etmektedir. Çünkü Osmanlı Devleti’nin 

17 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 154.
18 Bu konuda Murat Belge, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda Marksizmden birtakım 

kavramlar alan Kemal Tahir’e karşı Tarık Buğra’nın kuruluşun manevi boyutlarını ön 
plana çıkarmak için kalemi eline aldığını tahmin ettiğini ifade etmektedir. Ayrıca Ke-
mal Tahir’in 1965 yılında Yorgun Savaşçı’yı yayımladıktan sonra Tarık Buğra’nın da 
aynı konuyu ele alan Küçük Ağa’yı bir yıl sonra yayımlaması Murat Belge’nin “Bu iki 
romancının, Türkiye tarihinin bazı önemli aşamalarını kendi inanç ve düşünceleri çer-
çevesinde yorumlamakta bir tür rekabet duygusu yaşadıkları izlenimini güçlendiriyor.” 
yorumunda bulunmasına neden olmuştur. Bkz.: Murat Belge, Genesis Büyük Ulusal 
Anlatı ve Türklerin Kökeni, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 52. 

19 Murat Belge, a.g.e., s. 39.
20 M. Hulusi Dosdoğru, Batı Aldatmacılığı ve Putlara Karşı Kemal Tahir, Tel Yayınları, İs-

tanbul, 1974, s. 77.
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son döneminden itibaren başlayan Batılılaşma düşüncesi Cumhuriyet devri 
ile birlikte dozunu daha da arttırarak devam etmiştir. Yeni kurulan devletin 
aydın ve tarihçileri kendi yetiştikleri yakın geçmişi yani Osmanlı Devleti’ni 
bir kenara bırakarak daha eski ve uzak bir tarihten ve mekândan başlaya-
rak yeni bir millî tarih inşa etmeye çalışmışlardır. Gerçekleştirilmeye çalı-
şılan millî tarih düşüncesinin etkisiyle Osmanlı’nın savaşçılığı, hunharlığı 
ve despotluğu fikirlerinin yarattığı eziklik Sümerler, Hititler gibi uygarlık 
kurucusu olarak kabul edilen milletlerin Türk olduklarının iddia edilmesi-
ne ve bu iddiaların ispat edilmesi için de yoğun bir mesainin harcanması-
na ortam hazırlamıştır. Bu iddialar Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi21 
gibi isimlerle de bilimsellik kılıfına sokulmaya çalışılmıştır. İşte Kemal Ta-
hir bu algı şekli ile mücadele etmek için Osmanlılığın daha iyi anlaşılması 
gerektiğine inanmış ve “Osmanlı İmparatorluğu’na akıl yatırmadan daha 
gerilere uzanmanın, çalışmayı dağıtmaktan başka bir yararı olmadığına”22 
inanmıştır.

Bu noktada dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğüm bir husus ise Tarık 
Buğra’nın Kemal Tahir’in Osmanlı’yı ele alış tarzına benzememek için 
kendisini yönlendirip yönlendirmediği meselesidir. Çünkü bu kaygı yaza-
rın konuyu ele alırken gayri iradi olarak kendisini sınırlandırmasına neden 
olacaktır ki, bu da yazarın ele almak isteyip de benzememek kaygısıyla 
farklılaşmasına neden olmuş olabilir. Tarık Buğra bu kaygısına rağmen ben-
zer konuları işleyen eserlerin karşılaştırılmasını ise yadırgamamakta hatta 
kendi ifadesiyle “gerekli bulmaktadır.” Ama onun bu karşılaştırmalar yapı-
lırken dikkat edilmesini istediği bazı hususlar vardır ki, onları şöyle ifade 
etmektedir: 

Yeter ki, karşılaştırma partizan bağnazlıkları andırmasın. Romansa, 
romanın, oyunsa tiyatronun kurallarına ölçülerine, gereklerine göre 
yapılsın. Kısacası, iyi niyet, dürüstlük, kavrayış ve bilgi bulunduğu sürece, 
karşılaştırmalı eleştiri bana hiç de sevimsiz gelmiyor. Kötü niyetten, 
bilgisizlikten, anlayışsızlıktan da korkmuyorum; zira hep söylerim, en 
sağlam hükmü, hüküm verenler alır ve alacaktır.23 

Yukarıdaki açıklamalardan da rahatlıkla anlaşılacağı üzere iki isim de Os-
manlı Devleti’ne karşı cumhuriyetin ilk yıllarında itibaren devletin, aydın-

21 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: (Etienne Copeaux, Tarih Ders Kitaplarında (1931-
1993) Türk Tarih Tezinden Türk- İslam Sentezine, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 
1998. Halil Berktay, Cumhuriyet İdeolojisi ve Fuat Köprülü, İstanbul, 1983. Büşra Ersan-
lı, İktidar ve Tarih Türkiye’de Resmi Tarih Tezinin Oluşumu, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2013. Beşir Ayvazoğlu, “Etimolojik Türkçülük Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teori-
si’nin Ön Tarihi”, Muhafazakâr Düşünce, 2005, sayı: 5, s. 29-42.)

22 M. Hulusi Dosdoğru, a.g.e., s. 54.
23 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 154.
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ların ve sanatçıların gösterdikleri mezalime bir tepki duymaktadırlar. Bu 
tepkilerini de en iyi bildikleri işi yaparak yani roman yazarak ortaya koyma-
ya çalışmışlardır.

Kayıların Menşei ve Misyonu

Tarık Buğra Osmancık’ı kaleme alırken Osmanlı Devleti’ni kuran beyliğin 
Kayılar olduğu konusunda bir tartışma içerisine girmeden bunu kabul 
edilmiş bir doğru bilgi olarak ortaya koymuştur. Tarık Buğra bu noktada 
Kayıların Diyar-ı Rum’a daha önce ve sonra gelen Anadolu’daki yirmi dört 
Oğuz boyunu birleştirmesini, üstlenilmesi gereken misyonun ne olma-
sı gerektiğini veya ne olduğu ortaya koymaya çalışmaktadır.24 Kayı boyu, 
Diyar-ı Rum’daki Oğuz boylarını birleştirdikten sonra kendisine yüklenen 
ilahi görevi yerine getirmekle görevlidir. Bu görevin ne olduğunu romanda 
şöyle ifade etmektedir: 

Kayı boyu Ede Balı’ya göre, Tanrı görevlisidir; Kayı boyu, gücünün 
ulaştığı yörelere adâleti kurmakla görevlidir; Kayı boyu gücünün 
ulaştığı yörelerde insanlara güven, huzur, varlık ve hoş geçim sağlamakla 
görevlidir; Kayı boyu başta Oğuzlar, birleştirmekle, bütünleştirmekle, 
onarmakla, yüceltmekle görevlidir ve Kayı boyu bu görevi üstlenip 
başarmaya mecburdur.25 

Kayılara yüklenen bu ilahi görev onun sahip olduğu kutlu soydan gelmek-
tedir. Osman, Osmancıklaştığı anda yaşadığı öfke nöbetiyle sarsılmış ve şa-
şırmıştır. Bu sırada Ede Balı’yı yıldızların aydınlığında görür. Ama gördüğü 
kimdir, hatta nedir bilemez. O gördüğü babası Ertuğrul, dedesi Süleyman 
Şah, dedesinin babası Kaya Alp ve onların babası Kızıl Buğa, Bayıntur, Ay-
kutluk, Doğan kısacası Yasef ’ten Nuh’a kadar bütün ceddidir.26 Osmancığın 
duygularına, öfkelerine sahip olup kendisine verilecek olan ilahi misyonu 
sahiplenebilmesi için karşı karşıya kaldığı iç çatışmalar sırasında yaşadığı bu 
tablo onun ve soyunun ilahi menşeini göstermesi adına oldukça önemlidir. 

Kemal Tahir de Şeyh Ede Balı ile Osman Gazi’nin diyaloglarında Şeyh Ede 
Balı’nın ağzından Osmanlıların atalarının kim olduğunu şöyle anlatmıştır: 

Vaktiyle Türkmen oymaklarının, gazi birliklerinin, cümle derviş takımının 
ağızları yoklandı ve de Oğuzname’de yeri bulundu ki, Kayı Oğuz Han’ın 
ulu oğludur. Şöyle vasiyet etmiştir ki kendisinden sonra, hanlık Kayı’ya 
değsin! Madem onun evladından biri sağ ola ki hanlığa yarar, gayrı 
tayfadan han dikilmeye! Selçuklunun hanlığı kapması, elbet, zor iledir 

24 Tarık Buğra, Osmancık, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2002, s. 34.
25 Tarık Buğra, a.g.e., s. 95.
26 Tarık Buğra, a.g.e., s. 13.
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ve de töresizdir. Hanlık Kayı evladına düşse gerek ve de kıyamete kadar 
başkası almasa gerek yazılı…27 

Şeyh Ede Balı bu ifadeleri Osman Gazi’nin beyliğin başına geçmesinden 
sonra yaptıkları görüşmede ifade ederek Osman Gazi’nin Selçuklu tahtının 
da, tacının da gerçek varisi ve sahibi olduğunu, mirasına sahip çıkması ge-
rektiğini ortaya koymak için kullanmıştır.

Kemal Tahir’in Devlet Ana’da Osmanlı’nın kuruluşunu ele alış tarzı tarihsel 
determinizm anlayışı doğrultusundadır. Bu anlayışın bir sonucu olarak Ka-
yıların uç bölgesinde ortaya çıkmaları ve orada bir devlet kurarak hâkim ol-
duğu topraklarda adaletli bir yönetim kurması sebep sonuçlar doğrultusun-
da mümkün hâle gelmiştir. Bundan başka bir seçenek de neredeyse ortaya 
çıkamamıştır. Buna karşılık Tarık Buğra ise Orta Asya Türk devletlerinden 
itibaren önemli bir meşruiyet ihdas eden “kut” anlayışını İslami dönemde 
de devam ettiren bir anlayışı romanına aktarmıştır. Ona göre Kayılar, Er-
tuğrul Gazi ve Osman Bey ilahi bir irade doğrultusunda seçilmişlerdir. Şeyh 
Ede Balı’nın “Ertuğrul beğimiz gazi bir zamanlar, şu bizim gibi oturanların 
beğ olsun dediklerinden mi beğ olmuştur.”28 ifadesi ilahi kuvvetin insan ira-
desi dışında doğrudan etkisi olarak ortaya koyulmuştur. 

Osman Gazi’nin Şeyh Ede Balı’nın evinde gördüğü rüyayı da ilahi bir muş-
tu olarak Tarık Buğra’nın ortaya koyması da bu anlayışın bir başka göster-
gesidir. Osman Gazi nisan ayında Şeyh Ede Balı’nın kendisine tahsis ettiği 
oda da bir rüya görür. Rüyasında Şeyh Ede Balı’nın göğsünden bir ay çı-
karak yükselir ve sonra Osman Gazi’nin göğsüne girer. Aslında ay Malhun 
Hatun’dur. Osman Gazi’nin kalbinin üstünden bir çınar ağacı çıkar ve çı-
nar “yıldızlara ve o yayvan tepelere ve Kartal Doruğu’na ve dört bir yana 
dal, budak salıyor; dallar, budaklar tepeleri, dorukları aşıyor, ülkeleri göl-
gelendiriyor; rahmet yağdırıyor; nur yağdırıyor.”29 Bu rüyayı Osman Gazi, 
Kumral Abdal’a anlattığında Kumral Abdal “Sen padişah olacaksın. Mal-
hun Hatun’un sana vereceği oğullar ve onların da oğulları ve oğullarının 
oğulları dört bir bucağa senin sancağını ve Allah’ın rahmetini ve adaletini 
ulaştıracaktır. Ben buna inanırım.”30 demiştir. Rüyaların siyasal meşruiyet 
oluşturmak için kullanılan bir enstrüman olması sadece Osman Gazi veya 
Osmanlı dönemine ait bir husus değildir. Rüya Antik halklardan modern 
dönemlere, Mısır’dan Roma’ya, Yahudilikten Hristiyanlık ve İslamiyet’e ka-

27 Kemal Tahir, Devlet Ana, İstanbul, 2005, s. 187.
28 Tarık Buğra, a.g.e., s. 116.
29 Tarık Buğra, a.g.e., s. 86.
30 Tarık Buğra, a.g.e., s. 88.
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dar birçok farklı dönemde ve farklı toplumda meşrulaştırma aracı olarak 
kullanılmıştır.31

Kemal Tahir ve Tarık Buğra’nın Osmanlı Devleti’nin kurucusunu Kayı bo-
yuna, onları da Oğuzlara bağlamaları devlet kurma geleneğinin Kayılara 
kutlu geçmişinden gelen bir özellik olduğunun kabul edildiğini göstermesi 
adına önemlidir. Ancak burada geçmişten günümüze kadar devam eden 
Osmanlıların Kayı boyundan olup olmadıkları ve küçük bir beyliğin nasıl 
büyük bir dünya devletine dönüştüğü meselelerinin tarihçiler tarafından 
tartışılan konular olduğu da unutulmamalıdır.32 Colin İmbert, dönemin 
tarihinin tam olarak açıklanamayacağını anlatmak adına Osmanlı’nın ku-
ruluşu dönemini “kara delik” olarak tanımlamaktadır. Bu tespite bakarak 
dönemin tarihsel bir anlatısının çıkarılamayacağı karamsarlığına da düşül-
memelidir. Çünkü dönemi ele alan Fuat Köprülü, Ömer Lütfi Barkan, Paul 
Wittek, Herbert Adam Gibbons, Rudi Paul Lindner, Halil İnalcık gibi araş-
tırmacılar ellerindeki kısıtlı imkâna rağmen dönemi anlamak ve açıklamak 
için çalışmışlar ve bu konuda önemli sonuçlara da ulaşmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili olarak yaşanan tartışma ve anlaşmaz-
lıkların nedeni konusunda Kemal Tahir’in daha farklı bir değerlendirmesi 
olduğuna da dikkat etmek gerekir. Ona göre bu başlangıcın (kuruluşun) 
nasıl olduğu probleminin çözülememesinde Osmanlı’nın iki yüzyıl boyun-
ca anarşi içinde debelenen feodal sömürücü Batı’ya ecel terleri döktürmesi 
etkilidir. Bu nedenle de “Batılı tarihçiler, düşünürler, filozoflar, sanatçılar, 
Osmanlılığı işte bu dünya soygununa karşı çıkmaları yüzünden hiçbir za-
man bağışlamamışlardır, bugünde bağışlamış değillerdir… Osmanlılığın 
tarihteki gerçek namuslu yerini örtbas etmek için Batılılar, imparatorluğun 
doğuşundan başlayarak bütün süreçte onun değerini küçültmek için debe-
lenmişler; en utanmaz yalanlardan, bilimsel kılıklara soktukları en kandırıcı 
uydurmalara kadar her edepsizliğe başvurarak kendi halklarını olduğu ka-
dar, bilhassa güçsüz dönemlerinde bizzat Osmanlıları bu yalanlara inandır-
mak için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardır. Tarihin hiçbir döneminde 
Osmanlı aydınları, bu aptalca yalanlara, Cumhuriyet döneminin inkâr bu-
dalalığı sırasında yetişen aydınları kadar aldanmamışlar; bu öldürücü akı-
ma kendileri de gönüllü olarak koşulmamışlardır.”33 Kemal Tahir, Osmanlı 

31 Halil Çetin, “Osmanlı Saltanat Rüyaları ve Tarihî Bağlam”, Tarih İncelemeleri Dergisi, c. 
XXVII, sayı: 1, Temmuz 2012, s. 44. (37-68)

32 Hakan Erdem bu düşüncelerini Karar gazetesinde yazdığı haftalık makalelerinde de 
dile getirmeye devam etmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz.: Hakan Erdem, 
“Şu Kayı Boyu Efsanesi”, http://www.karar.com/yazarlar/hakan-erdem/su-kayi-bo-
yu-efsanesi-3302; Hakan Erdem, “Ah Şu Kalın Oğuz”, http://www.karar.com/yazarlar/
hakan-erdem/ah-su-kalin-oguz-3353

33 Kemal Tahir, Notlar/ Osmanlılık… 410.
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Devleti’nin tarihte ifa ettiği onurlu mücadele ve duruş nedeniyle tarih için 
daha dün sayılabilecek kadar yakın bir dönemde kurulmasına rağmen Os-
manlı Devleti’nin nasıl kurulduğu ile ilgili yaşanan anlaşılmazlığın bu ne-
denle olduğunu ifade ederek burada asıl suçlunun yabancıların ve düşman-
ların uydurmalarının olmadığını, kendi tarihimize ihanet etmemiz nedeni 
ile suçun kendimizde olduğunu düşünmektedir.34

Osmancık ve Devlet Ana’da Bithynia Ucunun Dinsel Tablosu

Tarık Buğra ve Kemal Tahir’in, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemde 
uç bölgesinde yaşanan dinsel tabloyu ele alış tarzları birbirinden farklıdır. 
Kemal Tahir, Devlet Ana’da daha çok heterodoks dinsel tabloyu ön plana çı-
karırken Tarık Buğra sanki o dönemde heterodoks bir anlayış yok da sadece 
Sünni bir din anlayışı varmış gibi eserinde Sünniliği ön plana çıkarmıştır. 
Aslında bu iki ele alış tarzı bir doğrunun iki ayrı parçalarını temsil etmek-
tedir. Öncelikle dönemin dinsel tablosunu inceleyen eserlere bakmak, bu 
konuda daha doğru bir sonuca varmamızı sağlayacaktır.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu 13. yüzyılda Anadolu’nun içerisinde bu-
lunduğu siyasal kargaşa ve otorite eksikliği dinsel alanda da başına buyruk 
bir inanç dünyasının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Halil İnalcık’a göre 
Selçuklu Devleti’nin Sünni mezhep ve medrese kelamı yerini aykırı dinî ta-
rikatlar, tasavvuf, menkıbe edebiyatı ve halk kültürüne bırakıyordu.35 İnanç 
boyutunda yaşanmakta olan bu durumu ifade etmede kullanılabilecek en 
kapsayıcı kavram heterodoksidir. Genel kabul görmüş inanç değerlerine 
farklı yorumlar ve yaklaşımlar getirerek “senkretik”36 (bağdaştırmacılık) bir 
anlayış ortaya koyan bu inanç sistemleri genellikle sapkınlıkla yani heretik-
likle suçlanmışlardır. Ancak Osmanlı Devleti’nin doğuşunun sancılarının 
yaşandığı dönemde Anadolu’nun uç bölgelerinde heterodoks İslam anlayı-
şı yaygın bir inanç anlayışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Kalende-
riye ve Haydariye mensuplarının siyasal ve sosyal şartların müsaitliğinden 
istifade etmek için Anadolu’yu doldurmaya başladıkları ve şehirlerden zi-
yade köylerde ve göçebeler arasında propagandaları için müsait bir zemin 
buldukları Fuat Köprülü tarafından da ifade edilmektedir.37

12. yüzyılda Anadolu’da bu heterodoks İslam inancının nasıl ortaya çıktığı 
ve yaygınlık kazandığı önemli bir husustur. Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu’da 
ve özellikle de uç bölgelerde karşımıza çıkan heterodoks İslam’ın göçebe 

34 Kemal Tahir, Notlar/ Osmanlılık… 411.
35 Halil İnalcık, a.g.e., s. 12-13.
36 Ahmet Yaşar Ocak, Türkler, Türkiye ve İslam, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999, s. 44.
37 Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK Yayınları, Ankara, 1994, s. 99.
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Türkler arasına dışarıdan getirilmediğini, teolojik tartışmaların sonunda 
oluşmadığını, mistik bir nitelikle öğrendikleri İslam’ın eski dinlerinin kalın-
tısı mitolojik şifahi inanışlarla birleşip değişime uğramasıyla ortaya çıktığını 
ifade etmektedir.38 Ahmet Yaşar Ocak’ın bu yaklaşımından hareketle döne-
min sosyal yaşamında özellikle de köylerde ve göçebe Türkmenler arasında 
bu inanç sistemini ve ritüellerini sık sık görmemiz şaşırtıcı bir durum değil-
dir. Uç bölgelerdeki bu inanç mensuplarının amacı hakkında Fuat Köprülü 
mücahit-derviş kisvesine bürünmüş bu insanların zahirde gaza etmek, ha-
kikatte ise bir “medar-ı maişet” bulmak için buralara geldiklerini, bunların 
bir kısmının köylerde ve göçebeler arasında ve hatta Hristiyanlar arasında 
kuvvetli bir heterodoksi propagandası yaptıklarını ifade etmektedir.39 İşte 
kısaca ifade etmeye çalıştığımız bu dinsel atmosfer Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşu döneminde Sünniliği temel almış bir İslam anlayışı yerine daha 
çok heterodoks İslam’ın karşımıza çıktığı panoramik bir tarihsel manzara 
ortaya koymaktadır.40

Tarık Buğra Osmancık’ta Ertuğrul Gazi’nin izniyle Harlak olarak adlandırı-
lan kimsesiz bir mekânı şenlendiren dervişlerden bahsederken buraya yer-
leşen dervişlerin özelliklerini şöyle ifade ediyor: 

Gönül, kafa ve bilek erleri idi onlar. Hem savaşçı, hem bilgili idiler. Kimi 
demir dövmesini, çeliğe su vermesini, kap kacak kalaylamasını; kimi 
dikip dokumasını; kimi saraçlığı bilirdi; kimi hayvanların, insanların 
hastalığından anlar, onları iyileştirirdi. Hepsi de çok çok uzaklarda 
bırakılmış bir ocaktan, aynı törelerden, bir tek amaç için yetişmiş; o tek 
amaç için çok uzaklardan gelmişler… gönderilmişlerdi… Kayı boyunun 
geldiği yerlerden, Kayı boyunun güttüğü amaç için. Bu amacın gözcüsü, 
gözeticisi, habercisidir onlar. Ve onlar yoktur bu amaç vardır. Ve onlar bu 
amacı gerçekleşme yoluna koyacak bileği, kafayı, gönlü aramaktadırlar; o 
kafaya, o gönle sahip olan boyu aramaktadırlar.41

Kemal Tahir’in Devlet Ana’da ortaya koyduğu derviş tablosu ise Tarık Buğ-
ra’nın yaklaşımının tam zıddı bir konumdadır. Kemal Tahir daha romanının 
başında Şövalye Notüs Gladyüs’ün Yunus Emre ile şarap içip siyasi bir soh-

38 Ahmet Yaşar Ocak, a.g.e., s. 43-44.
39 Fuat Köprülü, a.g.e., s. 78-79.
40 Alevilik ve Bektaşilik konuları ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan İréne Mélikoff da Os-

manlı Devleti’nin kuruluşu döneminde uçlardaki toplumsal yapının inanç profilini or-
taya koyarken Türkmenlerin atalarının inançlarını sürdürmeye devam ettiklerini, İslam 
öncesi âdet ve geleneklerinin hâlâ canlı bir şekilde varlığını koruduğunu ve İslam inancı 
adı altında hâlâ Şamanik inancın devam ettiğine dikkat çekmektedir. Mélikoff, Uyur İdik 
Uyardılar Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, Demos Yayınları, İstanbul, 2015, s. 183-195. 

41 Tarık Buğra, a.g.e., s. 33-34.
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bete giriştikleri42 sırada dervişlerin naralanarak semaha kalkmaları üzerine 
ortaya çıkan tabloya dikkat çekerek Yunus Emre üzerinden şövalyeye gör-
dükleri durumu şöyle açıklamaktaydı:

Cavlak deriz bunlara biz… İyi saymayız. Her kötülük vardır bu takımda. 
Utanmaz bunlar, varlıklıdan haraç ister, vermeyeni öldürür. Varlıksızın 
nesini bulursa alır. Acından ölür mü demez. Bir zamanlar Moğol’a hizmet 
ettiler, ordusuna girip… Bellerinde gördüğün meşin torba afyonluktur, 
gece gündüz yutarlar afyonu. Şimdi semaha durdular hoplayıp zıplayıp 
sonunda çoğu düşer bayılır. Bayılanı Tanrı’ya varmış sayar bu avanaklar!43 

Kalenderilik tarikatı mensubu olan cavlaklar genelde bekâr yaşayan, zama-
nın ve mekânın ahlak kurallarına ve şeri kaidelere riayet etmeyen, saçları-
nı, sakallarını, bıyık ve kaşlarını kazıttıkları,44 kendilerini haşhaş ve semâ’a 
verdikleri bilinmektedir.45 Kemal Tahir cavlaklığın ne olduğunu anlatırken 
ilerleyen bölümlerde Kayıların arasına gelen cavlaklardan bazılarının as-
lında gerçek cavlak olmadığını Selçuklu Devleti’nde yaşanan taht kavga-
ları sonrasında kapısız kalan leventlerin cavlaklığa soyunduklarını ortaya 
koyarak dönemin toplumsal ve dinî yapısı hakkında da bilgi vermektedir. 
Kayılara gelen bu cavlakları sorguya çeken Deli Balta, Kutb-ül-aktab’ı, evlat 
ve efradı sormuş, içlerinden sadece bir tanesi bu soruları cevaplayabilmiş, 
diğerleri ise cevaplayamamıştır.46 Bu tespit aslında dönemin siyasal ve sos-
yal karmaşasının birçok farklı alanda etkilerinin olduğunu ortaya koyması 
bakımından da önemlidir. 

Tarık Buğra bir amaç ve misyon uğruna yerini yurdunu terk edip ilahi bir 
yönlendirme ile uçlara gelen dervişlerden bahsederken Kemal Tahir maişet 
kaygısı ile uçlara gelip içki ve afyon müptelası olup şeri kurallara çok da ri-
ayet etmeyen cavlaklığı eserine taşımıştır. Hatta Kemal Tahir’in böylesi bir 
tercihte bulunması daha seküler bir dil kullanmak ve dinî değerleri hafife al-
makla suçlanmasına bile neden olurken Tarık Buğra ise muhafazakâr kesim 
tarafından daha fazla sahiplenilmiştir. Ancak dönemin dinsel tablosu ile ilgi-
li olarak tarihçilerin yaklaşımını dikkate aldığımızda Kemal Tahir’in ortaya 

42 Kemal Tahir’in Devlet Ana’da Yunus Emre’yi şarap içen ve hiç tanımadığı bir şövalye ile 
siyasi sohbetler eden biri olarak göstermesi Hüsrev Hatemi tarafından eleştirilmiştir. 
Hüsrev Hatemi “Bir Hayal Kırıklığı: Devlet Ana” başlıklı yazısında Yunus Emre’nin Yu-
nus’a benzemeyen bir kişiliğe büründürülerek kahvehane entelektüeli olarak gösteril-
diğini, bunun ise gerçeklerle örtüşmediğini ifade etmiştir. Hasan Hüsrev Hatemi, “Bir 
Hayal Kırıklığı: Devlet Ana”, Fikir ve San’atta Hareket, Şubat 1968, sayı: 26, s. 33. 

43 Kemal Tahir, Devlet Ana, s. 52.
44 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı Aleviliğin Tarihsel Altyapısı, Dergâh Yayınları, İstan-

bul, 1996, s. 68.
45 İrené Mélikoff, a.g.e., s. 186.
46 Kemal Tahir, Devlet Ana, s. 178.
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koyduğu tablonun, yaygınlığının ölçüsünü tam olarak tespit etmemiz müm-
kün olmasa da dönemin hâkim din anlayışını daha doğru yansıttığını söyle-
yebiliriz. Aslında dönemin uçlarda yaşayan Müslüman Türk topluluklarının 
şeri kurallar konusunda daha esnek davrandıklarını Tarık Buğra’nın eserinin 
satır aralarında da görebilmekteyiz. Örneğin Osman Gazi, oğlunun doğumu 
sonrası verdiği yemeğe diğer beyleri de çağırıp yapmayı düşündüğü şeyleri 
onlara anlatır. Diğer beylerde onun fikirlerini kabul etikleri gibi onun beyli-
ğini de benimsediklerini hissettirirler. Bu anda Kara Güne Bey diğer beylerin 
söylediğini kendisinin de kabul ettiğini gülerek ifade ettikten sonra “Benim 
canım kımız içmek çeker” der. “Bu son söz Osman’ın yağız yanaklarını bir 
bakır kızılı yalayıverdi: Kımız içmek… gerçek beyliğin kabul töreni.”47 Bir 
başka sahnede de Osman Bey Konya’da gelen mektupla hanlığa seçilmişti. 
Bu hadiseyi diğer beylere duyurmak için büyük mescidin önünde toplantı 
yapıldı. Toplantıdan sonra Gazi Rahman ezanı okudu ve Yahşı Fakı namaz 
kıldırdı. Namazdan sonra Kara Güne Bey, Osman Bey’e şunları söyledi: 

Hey güvencimiz Osman gazi han; beğ kardeşlerim sorar: Bize kımız 
sunmaya mısın?.. Ve, Kara Güne, Erdoğmuş, Koca Kulmaş, Çoban ve 
Turgut Alp beğleri evine götürdü; “Erek mi savmal mı buyurursunuz? 
Erek istediler. Malhun Hatun’un kımızları övülürdü. Gerçekten de ortaya 
getirilen ve kara kımıza taze süt karıştırılarak hazırlanan içki gök mavisi 
rengi ve bembeyaz köpükleri ile daha görür görmez güzelliğini belli 
ediyordu.

Benzer bir manzara Kemal Tahir’in eserinde de karşımıza çıkar. Ertuğrul 
Bey’in ölümünden sonra baş sağlığına gelen Kamagan derviş, Osman Ga-
zi’yi selamlayıp üzüntüsünü belirttikten sonra Osman Bey, dervişe şarap mı 
yoksa kımız mı içmek istediğini sorar. Kamagan derviş “yiğidin ardından 
şarap gerek” diyerek şarap ister. Şarap tasa doldurulduktan sonra da bir şey-
ler mırıldanıp ateşe biraz şarap serperek şunları söyler: 

Otuz dişli ateş anam! Karanlık gecelerde körpe gelinler gibi kızıl saçlarını 
savurarak oynayan ateş anam! Gelenlerin başında, gidenlerin ardında 
parlayan anam ateş! Kara yanaklı ak koç sana kurban olsun! Kara çeliğin 
dövülmeye başladığından bu yana, sen ateş anamız, açları doyurdun, 
üşüyenlerimizi ısıttın! Bizi sıcağınla besle! Gözet bizi! Çoğalalım! Gözet, 
köklerimizi şeytan sökmesin! Uruy! Uruy!48 

Burada iki yazarın tercihleri birbirinden farklıdır. Birisi geleneksel Türk 
içkisini seçerken diğeri ise şarabı seçmektedir. Ama bu farklılığa rağmen 
sonuç olarak iki seçim de İslam’ın yasakladığı içki olması nedeni ile aynı 
hükme uğramaktadır.

47 Tarık Buğra, a.g.e., s.185-186.
48 Kemal Tahir, Devlet Ana, s.160-161.
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İki romanda da örneklerine rastladığımız şeri kurallara karşı gösterilen es-
neklik ile ilgili değerlendirmelerde hakkaniyetli davranılmadığını düşün-
mekteyiz. Öncelikle Kemal Tahir bir han köşesinde Batılı bir şövalye ile 
şarap içip siyasi sohbet eden Yunus Emre sahnesi nedeniyle gerçek Yunus 
Emre ile örtüşmediği için eleştirilmiş49 ve hatta Yunus Emre’yi Frenkeştay-
nlaştırmakla itham edilmiştir.50 Buna karşılık Tarık Buğra’nın romanında 
işlediği; bir toplantı sonrası camide namaz kıldıktan sonra Osman Gazi ve 
diğer beylerin Osman Gazi’nin evinde kımız içmeleri ise muhafazakâr ke-
sim tarafından herhangi bir eleştiriye değer bulunmamıştır veya görmezden 
gelinmiştir. Hâlbuki Kemal Tahir’in ortaya koyduğu Yunus Emre ile Tarık 
Buğra’nın ortaya koyduğu Osman Gazi karakterlerinin ikisi de İslam’ın 
haram kıldığı içki içme eylemini gerçekleştirmişlerdi. Tabii, bu eleştiriler-
de şarap Batılıların içkisidir lakin kımız bizim millî içkimizdir; bu nedenle 
Kemal Tahir’i, Yunus Emre’ye şarap içirdiği için eleştirdik denecekse buna 
söyleyecek bir sözümüz yoktur. Ancak mesele İslam’ın yasakladığı içkinin 
içilmesi ise veya İslam hukukunun yasakladığı haram olan bir davranışa karşı 
duyarsız kalınması ise iki isim arasında bu konuda bir fark olmadığını açıkça 
ortada durmaktadır. Bu iki isimden Kemal Tahir’in maneviyatsız ve İslamsız 
bir Osmanlı ortaya koyduğu eleştirisi hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. 

Kemal Tahir’in kuruluş dönemindeki dinsel manzara çerçevesinde ortaya 
koyduğu manzaraya karşı gösterilen sert tepkilerin bir nedeninin de din 
değiştirmenin kıyafet değiştirmek kadar kolay ve kökten gerçekleşen bir 
eylem olduğu şeklindeki yaklaşımdan kaynaklandığını düşünmekteyiz. 
Hâlbuki din değiştirme eylemi ile birlikte eski inançlar da insan zihninde 
ve eylemlerinde farkında olmadan da devam ettirilebilmektedir. İşte bu ne-
denle Kemal Tahir’in ortaya koyduğu dönemin dinsel tablosu sosyolojik 
açıdan da, tarihsel açıdan da isabetli olduğunu düşünmekteyiz.

Osman Gazi’nin Yönetim Anlayışı

Kuruluşundan kısa bir süre sonra dünyanın en büyük devletlerinden birisi-

49 Murat Belge tarihî romanlarda tarihin gerçek kişilerinin kullanılmasının beraberinde 
bir dizi eleştiriye neden olabileceğine dikkat çekmektedir. Ona göre tarihî kişileri ince-
lemek tarih yazımının veya biyografi türünün işidir. “Bir romancı, normal olarak, yaşa-
mış bir kişinin tarihte neyi temsi ettiğinden farklı sorunlarla ilgilidir... Çünkü romancı, 
muhtemelen, kişisini kendi yaratmak ve onunla bir şey söylemek istiyordur; gerçek 
tarihi kişi ise romancının yaratabileceği biri değildir. Ve her zaman romancının o kişi 
hakkındaki yorumuyla tartışmaya hazır pek çok insan bulabilir.” Belge, a.g.e., s. 86. Bu 
çerçevede kırkıncı dipnotta Hüsrev Hatemi’nin Kemal Tahir’in ortaya koyduğu Yunus 
Emre tiplemesine karşı ortaya koyduğu eleştirinin bu açıklamaya verilebilecek güzel 
örneklerden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

50 Kemal Kahraman, “Tarık Buğra ve Kemal Tahir Bir Karşılaştırma Denemesi”, İlim ve 
Sanat, Ekim 1988, sayı: 26, s. 25.
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ni vücuda getiren Osman Gazi’nin ve Osmanlı Devleti’nin bu gelişmesinin 
sadece kılıç ve savaş gücü ile açıklanmaya çalışılması hem Kemal Tahir’in 
hem de Tarık Buğra’nın tepkisine neden olmaktadır. Tarık Buğra “Bir takım 
çevreler Osmanlı Devleti’nin sadece kılıç üstünlüğüne dayandığını iddia et-
mekten hiçbir zaman anlayamadığım bir zevk duyuyorlar. Oysa bu devlet 
teknik, ilim, sanat ve sosyal yapı üstünlüğünün bir eseridir. Osmanlı’daki 
hoşgörü hâlâ eşi görülmeyen bir doruktadır. Romanda ve senaryoda bunu 
açıklamaya çalıştım.”51 demektedir. Bu ifadeler açık bir şekilde Osmanlı’yı 
hakir gören çevrelere karşı Tarık Buğra’nın Osmancık’ı yazmasının da ana 
gerekçesini oluşturmaktadır.

Kemal Tahir de benzer bir anlayışla Osmanlı Devleti’nin hakir görülmesi-
ne ve kurduğu “muhteşem maziye” sırt çevrilmesine bir tepki olarak Devlet 
Ana’yı kaleme almıştı. Osmanlı demek onun gözünde adalet ve hoşgörü 
demekti. Orta Çağ feodal sistemi ile yönetilen Avrupa topraklarında senyö-
rün, toprağın ve üzerinde yaşayan her şeyin sahibi olması anlayışına karşılık 
insanları adalet ve hoşgörü anlayışı ile yönetmeyi amaçlayan Osmanlı siya-
set anlayışı açık seçik bir şekilde ortaya koyulmalıydı. Kemal Tahir’in Devlet 
Ana romanı özelinde üzerinde ısrarla durduğu konulardan biri bu nedenle 
“Osmanlılık”tır. Onun Osmanlı’ya olan ilgisi Recep Ertürk tarafından şöyle 
açıklanmaktadır: “Gerici”liğinden, “Osmanlıcı”lığından, geçmişe takılı kal-
masından değil, Türk toplumunun dünya tarihine en önemli katkısı olan 
imparatorluk geçmişinin bilince çıkarılması gereğini ilk fark eden çağdaş 
yazarımız- düşünürümüz olmasından”52 yani yerlilik ve millîlik anlayışın-
dan kaynaklanmaktadır.53 Kemal Tahir’in Osmanlı’ya yani yakın tarihimize 
yönelmesini yerlilik ve millîlik olarak adlandırmamızın nedenini aslında en 
doğru şekilde Kemal Tahir’in kendisi açıklamakta ve şunları söylemektedir: 

Batılıların geçtikleri yollardan, Batılılardan aldığımız tecrübe ile daha 

51 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 188.
52 Recep Ertürk, a.g.m., s. 86.
53 Kemal Tahir Devlet Ana’yı yayımladıktan sonra sol çevrelerden kerim devlet sloganıyla 

devleti yüceltmesi Doğu-Batı çatışmasında Doğu’yu yüceltmesi ve Asya Tipi Üretim 
Tarzı üzerinden Doğu’nun ahlaki üstünlüğüne dikkat çekmesi gibi hususlar nedeniyle 
gericilikle ve Osmanlıcıkla itham edilerek eleştirilmiştir. Bu çerçevede Kemal Tahir’i 
günümüzde eleştirenlerden birisi de Murat Belge’dir. Belge, bu düşüncesini şöyle açık-
lamaktadır: “Maddeci bir kavram olması gereken üretim tarzı bir çeşit ahlâkçı nosyona 
dönüşüyor ve niçin bizim iyi olduğumuzu, Batılının kötü olduğunu açıklıyor. Bu iki 
pre-kapitalist üretim tarzının üstyapıya yansıma biçimlerinin niçin bu kadar farklı ol-
duğunu anlamak mümkün değil; 1300’den kalma bir ethosun nasıl 1900’lere dayandı-
ğını anlamak da… Herhangi bir dinci-milliyetçinin biz tanım gereği iyiyiz, çünkü biz 
Türk ve Müslümanız demesi ile biz iyiyiz çünkü bizim geçmişimizde Aysa üretim tarzı 
alışkanlıkları var demek arasında metafizik bakımından kayda değer bir ayrım görmü-
yorum.” Belge, a.g.e., s. 21.
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hızlı geçerek umduğumuz yere varabiliriz düşüncesini bir yana bırakıp, 
kendi tarihsel geleneklerimize dayanarak, tahlil ederek, sanırım daha 
kestirmeden dünyanın ve memleketimizin istediği insanın gerçekten rahat 
edebileceği, onurlu yaşayacağı, bir toplum düzenine varabiliriz.54 

Bu açıklamalar da açıkça göstermektedir ki iki romanın aralarındaki farklı-
lıklara rağmen aslında temel yaklaşım boyutu ile birbirlerinden farklı olma-
dıkları rahatlıkla görülmektedir.

Tarık Buğra, Osmancık’ın Köse Mihail’i ölümden kurtarmasıyla iki isim ara-
sında bir dostluğun başlamasına sebep olan gelişmeleri düşmanlarının ba-
kış açısı üzerinden irdelemektedir. Ona göre Köse Mihail kendisi Hristiyan 
olmasına rağmen Osmancığın kendisi ve ailesine yardım etmesini anlam-
landırmakta güçlük çekmekteydi. Mihail ile Osman Gazi arasında başlayan 
arkadaşlık Mihail’in çevresinde rahatsızlığa neden olmaktaydı. Köse Miha-
il bir gün evlerine gelen papaza neden Osman Gazi ile arkadaş olduğunu 
ve onun kendisini nasıl kurtardığını anlattı. Bunun üzerine papaz şunları 
söyledi: 

Onun babası da yenilmek üzere olan ordunun yanını tuttu. Oğlu gibi 
yalnız kendisini değil bütün aşiretin hayatını tehlikeye attı. Söğüt ve 
Domaniç ona aklı, mantığı tanımayan bu cüretin armağanıdır.

Ancak papaz bu durumu yani Osman’ın hiç tanımadığı kişilere yardımını 
“düpedüz aptallık, gelecek kavramına hayat kavramına varamamışlık, ilkel-
lik, barbarlık”55 olarak yorumlamaktaydı. Fakat Köse Mihail durumu hiç de 
papaz gibi değerlendirmemekteydi. Çünkü “O tercih yağmacıya, çapulcu-
ya, vurguncuya, saldırgana karşı başta yaşama hakkı, ter hakkı olmak üzere 
insanı ve insanları tutuyordu. Hem de din, soy, sop ayrımı gözetmeden.”56 

Kemal Tahir ise Osmanlı’nın adalet prensibini ve bu prensibin nasıl bir fay-
da sağlayacağını Şeyh Ede Balı ve Osman Gazi arasında geçen konuşma ile 
ortaya koymaya çalışmıştır. Şeyh Ede Balı, Osman Gazi’ye doğuya yönel-
mesini ve Selçuklu tahtına sahip çıkmasını öğütlerken Osman Gazi Şeyh 
Ede Balı’ya karşı çıkarak doğuya değil batıya yöneleceğini ifade etmiştir. 
Osman Gazi, bu planla ilgili “Suyun akarını görmemekteyim” diyen Şeyh 
Ede Balı’ya nasıl olacağını ise şöyle anlatmıştır:

Frenk adamı, say ki, kuduz canavardır. Kahpedir, kıyıcıdır, Allah’ı maldır, 
dini imanı soymaktır. Irzı, namusu, utanması, acıması, sözü, yemini 
hiç yoktur. Bunalırsa insan eti yer, Bizans köylüsü kabul etmez bu 
rezilliği… Uçlara yerleştirilmiş Hristiyan Türklerse hiç yanaşmazlar bu 

54 M. Hulusi Dosdoğru, a.g.e., s. 56-57.
55 Murat Buğra, a.g.e., s. 68.
56 Tarık Buğra, a.g.e., s. 69.
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köleliğe… Suyun akarı dediğim işte budur. Bu yöneliş çok adam istemez! 
Kalabalıkları biriktirip köylünün başına musallat etmek zorunda değilsin. 
Bu zamana kadar hiç görmediği, bilmediği bir düzeni götürüp Bizans 
köylüsünü şaşırıp ürkütmek de yok! Köleliğe karşı, Frenk soygununa, 
zulmüne, ırk düşmanlığına karşı biz hoşgörü, dayanışma, can, ırz, mal 
güvenliği sağlayacağız. Alın teriyle çalışanlar bizden yana olacak ister 
istemez. Bizim suyumuzun akarı budur, Şeyhim, şimdilik günbatıyadır. 
Frenk düzeninin gerçek sınırına dayanıncaya kadar, günbatı bizimdir!57 

Kemal Tahir Osmanlıların batıya yönelmelerini romanında böyle açıklasa 
da konu ile ilgili tuttuğu notlarında Ede Balı’ye rağmen Osman Bey’in ba-
tıya yönelmesi fikrinin oluşmasında ilk Rum dostlarının da etkili olduğunu 
ifade etmektedir.58

Bu noktada Tarık Buğra’nın ortaya koyduğu Şeyh Ede Balı ise Osmancık’a 
akıl hocalığı yapan, yol gösteren ve bu boyutları ile saygı duyulmayı hak 
eden bir kişilik ve dinî bir lider olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarık Buğ-
ra’nın romanında kullanması ile birlikte daha da popüler hâle gelen Şeyh 
Ede Balı’nin Osman Gazi’ye verdiği öğüt de şöyledir: 

Ey Osmancık; beğsin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana; güceniklik 
bize, gönül alma sana; suçlama bizde; katlanma sende; bundan böyle 
yanılgı bize, hoş görme sana; aciz bize, yardım sana; geçimsizlikler, 
uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar, çatışmalar bize, adalet sana; kötü göz bize, 
şom ağız bize, haksız yorum bize, bağışlama sana. 

Ey Osmancık; bundan böyle, bölmek bize bütünlemek sana; üşengenlik 
bize, gayret sana; uyuşukluk bize, rahat bize, uyarmak şevklendirmek, 
gayretlendirmek sana.

Ey Osmancık; yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Tanrı yardımcın 
olsun; beğliğini kutlu kılsın; hak yoluna yararlı kılsın; ışığını parıldatsın, 
uzaklara iletsin; sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürçtürmeyecek akıl 
versin.59

Bu öğüdün gerçekliği ile ilgili olarak var olan tartışmaları bir tarafa bırakır-
sak öğütlerde Şeyh Ede Balı’nın Osmancık’a yöneticilik ilkesi olarak ortaya 
koyduğu prensipler aslında Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar güçlü bir şe-
kilde var olabilmesini sağlayan genel ilkelerle oldukça uyumlu bir çerçeve 
çizmektedir. 

57 Tahir, Devlet Ana, s. 191.
58 Kemal Tahir, Notlar/ Osmanlılık… s. 262.
59 Tarık Buğra, a.g.e., s. 119.
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Sonuç

Tarihsel hadiseler birçok edebiyatçının eserlerine konu olarak önemini his-
settirmektedir. Bu tarihsel konular bir de üzerinde olumlu ya da olumsuz 
tartışmaların yaşandığı malzemelerse edebiyatçı kendi yaklaşımı çerçeve-
sinde bu konuyu eserlerinde ele alır. Bu nedenle benzer tarihsel hadiselerin 
farklı edebiyatçılar tarafından sık sık ele alındığını görmek şaşırtıcı bir du-
rum değildir. Tarık Buğra da başta Cumhuriyet dönemi olmak üzere birçok 
tartışmalı tarihsel hadiseyi eserine konu edinmiştir. Onun konu edindiği 
dönemlerden biri de Osmanlı Devleti’nin kuruluşudur. O ve onun nesli 
yeni Cumhuriyet’i kuranlar tarafından sürekli hakir görülen, hükümdarları 
gasıp60 olarak nitelenen yaklaşık altı yüzyıllık bir imparatorluğun en hafif 
tabiriyle olumsuz olarak anıldığı bir dönemin doğrudan şahitleridir. Bu 
olumsuz yaklaşımlara karşılık Tarık Buğra, Osmanlı Devleti’nin hiç de an-
latıldığı gibi olmadığını Osmancık romanında ele almıştır. Tarık Buğra bu 
romanında Osmanlı Devleti’nin üzerine kurulduğunu düşündüğü manevi 
değerleri ön plana alarak yeni bir devletin doğuşunu ele almaya çalışmıştır. 

Tarık Buğra gibi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ele alan bir başka edebi-
yatçımız da Kemal Tahir’dir. Kemal Tahir de Tarık Buğra ile benzer neden-
lerden dolayı altı yüzyıl hâkim olduğu topraklarda insanları adaletle ve hoş-
görü ile yöneten bir devletin kuruluşunu ele alarak Cumhuriyet devrinin 
Osmanlı’ya bakışına duyduğu tepkiyi dile getirmiştir. 

İki edebiyatçımızın kuruluşu ele alış tarzlarını incelerken onların birbirle-
rine karşı tam zıt kutuplardan yaklaşımlar ortaya koydukları düşüncesinin 
çok doğru olmadığı sonucuna vardığımı ifade etmek isterim. İki eser peş 
peşe okunursa rahatlıkla görülecektir. Ortaya koyulan fikirler bir elma-
nın iki yarısı gibi birbirini tamamlamaktadır ki, böylece Osmanlı Devle-
ti’nin kuruluşunun maddi ve manevi boyutları okuyucu için daha anlaşılır 
olmaktadır.

60 Halifeliğin kaldırılması çalışmaların sürdüğü Şer’iye Encümeni’nde Mustafa Kemal 
sert bir üslupla Osmanlı Devleti’ne bakışını şöyle ifade etmiştir: “Hakimiyet, saltanat, 
kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hakimiyet ve 
saltanatına el koymuşlardır. Bu zorbalıklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdir. Şim-
di de milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek, hâkimiyet ve saltanatını 
fiilen eline almış bulunuyor…” E-nutuk, s. 339, www. İsteataturk.com (03/01/2020)



TARIK BUĞRA’NIN ROMANLARINDA 
ANADOLU VE ANADOLUCULUK 

DÜŞÜNCESİ İLE İLİŞKİSİ

SALİH ÜNÜVAR

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa ve Firavun İmanı romanları üzerinden, yazarın 
Anadolu’ya bakışını ve Anadoluculuk düşüncesi ile ilişkisini ele almayı 
amaçlayan bu çalışmada, Buğra’nın ilgili romanlarından sonra Anado-
luculuk akımından bahsedilecektir. Sonrasında ise Buğra’nın bu akımın 
temsilcisi olarak kabul edilen isimlerle ilişkileri, Buğra’nın romanlarında 
bu isimlere yer vermesi ve bu isimlerin Buğra’nın romanlarına yaklaşım-
ları değinilecek diğer konuları oluşturmaktadır. Sonuç kısmında ise Buğ-
ra’nın Anadolucu isimlerle benzerlik gösterdiği ve farklılaştığı noktalara yer 
verilecektir.

Küçük Ağa ve Firavun İmanı

Küçük Ağa, Tarık Buğra’nın ilk romanı olmamakla beraber Millî Mücade-
le’yi ele almada özgün bir yerde durması, Millî Mücadele’ye Anadolu’dan, 
Akşehir’den bakan bir eser olmasıyla öne çıkar. O güne kadar ‘Ankara mer-
kezli’ bir anlayışla Millî Mücadele’yi ele alan romanlara kıyasla, bu müca-
deleyi Anadolu merkezli bir bakışla gözler önüne serer. Küçük Ağa’nın ilk 
yayımı 1963 yılındadır ve ardından da eserin devamı niteliğinde olan Küçük 
Ağa Ankara’da 1966 yılında yayımlanır. Firavun İmanı’nın yayımlanış tarihi 
ise 1978’dir. Buğra’nın başka roman ve eserler de kaleme aldığı on iki yıl-
lık araya rağmen Firavun İmanı ile önceki iki eser arasında hem karakterler 
hem de olayların devamı bakımından bir süreklilik söz konusudur.

Buğra’nın eserle ilgili bir soruya verdiği cevaba bakılırsa, Küçük Ağa’nın 
onun hayatından önemli izler taşıdığı, hatta hayatının romanı olduğu görül-
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mektedir.1 Kâğıda dökülmesi iki buçuk ay kadar sürse de Buğra bu romanı 
3,5 yaşından bu yana yazmaktadır. 

İstanbul dışından, Millî Mücadele sürecinin ayrıntılarına odaklanılan eser-
de Buğra İstanbullu Hoca’nın nasıl Küçük Ağa’ya dönüştüğünü anlatır. 
Anadolu’nun bu şehrinde bugüne kadar padişahı, halifeyi baş tacı eden 
insanların, Kuvvacılar ile payitaht arasında kalmalarını, tereddüt ve çelişki-
lerini yansıtır. Yazar, düzenli orduya geçiş sürecinde eşkıyaların, çetecilerin 
ve özellikle ilk dönemlerde mücadeleye önemli katkıları dokunan Çerkez 
kardeşlerin, Reşid, Tevfik ve Ethem’in hikâyesine de yer verir.

Anadolu’yu ele alışta Küçük Ağa’nın Anadolu’suna geçmeden önce, cum-
huriyetin Anadolu’ya bakışıyla oldukça benzer özellikler gösteren Şevket 
Süreyya Aydemir’in Anadolu’su arasında bir karşılaştırma yapmak gerekti-
ğini düşünüyorum. Aydemir kendi hayatını ve dönüşümlerini anlattığı Suyu 
Arayan Adam adlı otobiyografik eserinde, Birinci Dünya Savaşı yıllarında, 
kendi bölüğünde İstanbullu bir başçavuştan başka okuma yazma bilen kim-
senin olmadığını ifade ettikten sonra, şunları aktarır: 

Derse başlarken İstanbullu başçavuşa dersi sadece dinlemesini, sual 
cevaplara katılmamasını söyledim. Sonra da askerlere sordum:

– “Bizim dinimiz nedir? Biz hangi dindeniz?” 

Hep birden : 

“Elhamdülillâh Müslümanız” diye cevap vereceklerini sanıyordum. Fakat 
öyle olmadı. Cevaplar karıştı. Kimisi, “İmamı âzam dinindeniz” dedi. 
Kimisi “Hazreti Ali dinindeniz” dedi. Kimisi de hiç bir din tayin edemedi. 
Arada, 

“İslâmız”, diyenler de çıktı ama; 

– “Peygamberimiz kimdir?” deyince, onlar da pusulayı şaşırdılar. Akla 
gelmez peygamber isimleri ortaya atıldı; hatta birisi, 

“Peygamberimiz Enver Paşadır!” 

dedi. İçlerinden peygamber adını duymuş olan birkaçına da; 

– “Peygamberimiz sağ mı, ölü mü?” 

deyince, iş gene çatallaştı. Herkes aklına gelen cevabı veriyordu. Bir kısmı 
sağ, bir kısmı ölüdür tarafını tuttu. Fakat birisinin kuvvetle konuştuğunu; 
yahut bir tarafın daha ağır bastığını görünce, diğer tarafın da kolayca o 
tarafa kaydığı görülüyordu. “Peygamberimiz sağdır” diyenlere: - 

“O halde peygamberimiz hangi şehirde oturur” 

1 Tarık Buğra, “Kurtuluş Savaşı: Niçin ve Nasıl”, Türk Dili,1976, sayı: 298.
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diye sordum. Cevaplar tekrar karıştı. O’nu İstanbul’da, Şam’da; yahut 
Mekke’de yaşatanlar oldu. Hiç bir yer tayin edemeyenler daha çoktu. 
“Peygamber ölmüştür” diyenlere de:

– “Peygamberimiz ne kadar zaman evvel öldü?” denildiği zaman, bu 
sefer onlar şaşırdılar, “Yüz sene önce, beş yüz sene önce, bin sene önce” 
diye gelişigüzel cevaplar verenler oluyordu; fakat çoğu, vakit tayin 
edemiyorlardı. 

“Dinimizin adı” ve “peygamberimiz” bilinmeyince de “din ilkelerini, 
ibadetleri” doğru dürüst bilen hiç kimse çıkmadı. Ezan dinlemişlerdi; 
fakat ezan okumayı bilen yoktu. Namaz kılan, bir iki kişi çıktı; fakat 
onların da hiç biri, namaz surelerini yanlışsız okuyamadı. Daha garibi, 
“niçin namaz kıldıklarını” bir türlü anlatamadılar. Sonra

– “Köyünde cami olanlar ayağa kalksın” 

dedim. Gerçi köylerinde cami olan birkaç kişi kalktılar; fakat onlar da 
“bayramlarda, cumalarda ‘âdet yerini bulsun diye’ camiye gitmişlerdi.” 
Köylerinde mektep olan bir tek kişi çıkmadı. Bazı camili köylerde, cami 
odasında küçük çocuklara imam tarafından Kur’an ezberlettirilmeye 
çalışıldığını görmüşlerdi. Ama usulü dairesinde ve ayrı bir köy mektebi 
gören kimse yoktu. 

İlk ders beni şaşırtmıştı. Bu bölük, o zamanki milletin bir parçasıydı. 
Hepsi de Anadolu köylüleriydiler. Biz Anadolu köylüsünü dindar, 
mutaassıp bilirdik. Halbuki bu gördüklerim sadece cahildiler.

Fakat asıl şaşkınlığım ikinci derste oldu. Daha ilk sual-cevaplarda anlaşıldı 
ki, bu askerler yalnız hangi dinden olduklarını değil; hangi milletten 
olduklarını da bilmiyorlardı. 

– “Biz hangi milletteniz?” deyince, 

her kafadan bir ses çıktı. 

– “Biz Türk değil miyiz?” deyince de hemen; 

“Estağfurullah!..” diye karşılık verdiler. Türklüğü kabul etmiyorlardı. 
Halbuki biz Türk’tük. Bu ordu Türk ordusu idi. Türklük için savaşıyorduk. 
Asırlarca süren maceralardan sonra son sığınağımız ancak bu Türklük 
olabilirdi.2

O güne değin Anadolu insanını anlatışta ve Cumhuriyet’in Anadolu’ya 
ve özellikle köye/köylüye yaklaşmasında buna benzer söylemlere sıklıkla 
rastlanabilir. “Dinini, vatanını ve milletini” bilmeyen bu insanların yolsuz, 
öğretmensiz bırakılmasına; eşkıyaya, şeyhe, toprak ağasına, mütegallibe-
ye teslim edilmesine, maddi ve manevi sefalet içinde yaşayan insanlara ve 

2 Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2015, s.86-88.
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onları kalkındırma, bilinçlendirme, aydınlatma çabalarına dönemi ele alan 
eserlerde yer verilir.

Tarık Buğra ise Küçük Ağa’da buna neredeyse zıt bir biçimde, eserinin ön-
sözünde ifade ettiği üzere: “vatan sevgisini, devlet şuurunu dini ile iç içe 
duyan” insanları ve “vatan ve millet sembollerinin din sembolü ile birleşti-
ği” ortamı anlatır. 3

Aradan sadece birkaç yıl geçmiş olmasına rağmen toplumsal hayatta bu 
denli ciddi farklılaşmalar oluşması söz konusu değildir. Farklılık Anado-
lu’ya yaklaşımdan kaynaklanmaktadır. Okuryazarlık sorunu elbette vardır, 
teknik yetersizlikler elbette söz konusudur. Ancak bunların yokluğu, değer-
lerin, sembollerin yokluğu anlamına da gelmez. Dinin de dâhil olduğu bu 
değerlerin birleşerek oluşturduğu kültür göz ardı edilemez. Tarık Buğra’nın 
yapmaya çalıştığı da bu değerler çerçevesinden bu ortamı anlatmak şeklin-
de okunabilir.

Buğra; edilgen, şekillendirilmesi ve yön verilmesi gereken bir kitle olarak 
görülen Anadolu insanının, nüfusun çoğunluğunun yaşadığı yerleşim iti-
bariyle Anadolu köylüsünün, aslında kendisinin de değerleri, düşünceleri 
olduğu ve attığı adımlara, hareketlere bunların yön verdiği gerçeğini göz 
önüne serer. Buğra’nın ifadeleriyle “vatan sevgisi, devlet şuuru ve din” kut-
sallığının birbirinden ayrılmaz ve iç içeliğidir öne çıkan… Öyle ki Birinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra halkın yerel örgütlenmesinde, Kuvayımilliye’nin 
oluşumunda resmi görevleriyle doğrudan ilgili olmasa da Doktor Haydar, 
Reis Bey gibi okumuş-yazmış resmî görevliler kadar hatta daha fazla Ali 
Emmi, Küçük Hacı, Çolak Salih gibi sivil vatandaşların da işin içinde olma-
ları söz konusudur.

Öyle ki roman her ne kadar Mehmed Reşid’in dönüşümü üzerine kuruluy-
sa da Buğra, Çolak Salih’i Küçük Ağa’dan daha çok sevdiğini söyler.4 Çünkü 
Buğra’ya göre Çolak, Osmanlı’nın simgesidir. Onun uyanışında da zaferin 
gerçek anlamı vardır. Bu yönüyle Salih’in bedeni Osmanlı’nın, ruh yapısı da 
“devletler” kuran milletin sembolüdür. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında cepheden kolu kopmuş ve kulağı kesik ola-
rak dönen Salih artık Çolak Salih olmuştur. Döndüğünde ona Gâvur Ma-
hallesi’nden çocukluk arkadaşı ‘Niko’ sahip çıkar, zaten Salih yok iken de 
anasına öteberi taşımıştır Niko. Tüm bunlarla beraber 1919 Akşehir’inde 
uzun yıllardır birlikte yaşayan Müslüman halk ve Rumlar, Ermeniler ara-
sında küçük küçük çatışmalar da başlamıştır. Öyle ki eskiden Rum şivesini 

3 Tarık Buğra, Küçük Ağa, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s.6.
4 Tarık Buğra, “Kurtuluş Savaşı: Niçin ve Nasıl”, Türk Dili,1976, sayı: 298, s.115-6.
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örtmeye çalışan Niko, şimdi inadına belli etmeye çalışmaktadır. Benzer bir 
durum Araplar için de geçerlidir. Araplar Osmanlı kuvvetten düşünce ve 
adaletten sapınca, onlar da din kardeşliğini unutup Araplıklarını hatırlamış-
lardır. Düzen bozulmuştur, çöküş yaşanmaktadır ve imparatorluk sınırlarda 
çözülmektedir. 

Tüm bunlara rağmen Kirye Vasili gibi isimler Trabzon’a gidip Pontus Rum 
Devleti’ni kurmak için mücadele etmeye yapılan çağrıya karşı çıkmış, 
Manifaturacı Eftim gibiler var olmaya, Doktor Minas gibiler Ali Emmiye 
hekimlik etmeye devam etmiştir. Doktor Minas, Reis Bey’le dertleşirken 
savaşın sancılı günlerinde zafere inancını açık yüreklilikle ifade etmekte-
dir. Buğra’nın gayrimüslim karakterleri ele alırken hepsini kötü tiplemeler 
olarak çizmediği ve bu karakterlerin doğrudan dışlanmasının söz konusu 
olmadığı görülmektedir. 

Bir yandan İstanbullu Hoca payitahtı desteklemeye devam etmekte, öte 
yandan Kuvayımilliye örgütlenmeye devam etmektedir. Kuvayımilliye ör-
gütlenmesinde Doktor Haydar, Reis Bey, Ali Emmi bu işte başı çekmekte-
dir. Erzurum ardından Sivas Kongresi ve Heyet-i Temsiliye, bayrağını ve 
hedefini arayan Türkiye’nin yol haritasını çizmektedir. Bu arada düzenli or-
duya geçiş başlamış ve yer yer de bu sürecin sancıları çekilmektedir. 

Tarık Buğra, eser boyunca kararsızlık, gidip gelmeler ve doğum sancılarına 
yer verir. Çolak Salih’in kendini bulması, İstanbullu Hoca’nın Küçük Ağa 
olması, Kuvayımilliye’den düzenli ordu doğması ve bunların sancıları… 
Ama Buğra’nın kafasında, Küçük Ağa’ya da sürekli sordurduğu bir soru var-
dır: Ya sonra? 

Bir Mehmed Reşit ölse işi biterdi ama yaşarsa, inandıklarıyla değerleriyle 
ayakta kalabilecek miydi? Mezarın kıyısında boğuşan millet yenilirse eyval-
lah, peki zafer -elbette öyle olacaktı ki- kazanılırsa ne olacaktı? Asıl başlan-
gıç o zaman olacaktı, yeni bir savaş: midecilerle ve budalalarla vatansever-
lerin savaşı…

İşte bu savaş köylerde, şehirlerde en çok yeni başkent olacak Ankara’da 
özellikle de milletin meclisinde olacaktır. Tarık Buğra yukarıda bahsetti-
ğimiz yazının devamında Firavun İmanı adlı eseri yazma sebebini de vur-
guncuların çelişki ve tereddütleri üzerinden açıklar.5 “Vurguncular için iki 
büyük fırsat vardır: Bir, bir Devlet batarken, bir de bir Devlet kurulurken.” 
Kurtuluş Savaşı, bu iki büyük fırsatın aynı ülkede aynı dönemde yaşandığı 
bir zaman dilimine tekabül eder. İstanbul batar görünürken, Ankara yük-

5 Tarık Buğra, “Kurtuluş Savaşı: Niçin ve Nasıl”, Türk Dili,1976, sayı: 298, s.116.
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selmektedir. Ancak yine de kesin olmayan bu yeni durum karşısında ikili 
oynayanlar, tereddüde düşenler, çelişkili davrananlar vardır. 

Küçük Ağa’nın Ankara’da iken temas kurduğu isimler arasında Mehmet 
Akif, Hasan Basri, Hüseyin Avni Ulaş öne çıkmaktadır. İlk romanın son-
larında yer verdiği bu isimlere Ali Şükrü, Kara Vasıf, Süleyman Necati, Sait 
ve Raif Hocalar da eklenince birinci meclisin sonraları “İkinci Grup” adı 
verilen topluluğu karşımıza çıkmaktadır.

Buğra’nın, Firavun İmanı adlı eserinde üzerinde önemle durduğu isimlerin 
başında Hüseyin Avni Ulaş gelmektedir. Hüseyin Avni Ulaş, Anadoluculuk 
düşüncesinin özellikle ilk dönemleri için önemli bir isimdir. Anadolu Mec-
muası’nın yazar kadrosunu oluşturan o dönemin genç kalemlerinin bir araya 
gelmesinde ve Anadolu Mecmuası’nın neşredilmesinde büyük emekleri bu-
lunmaktadır. Aynı zamanda Erzurum Kongresi’nin toplanma sürecinin ve 
Kurtuluş Savaşı’nın önemli isimlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İlk mecliste milletvekilliği yapan ve “milletin ta kendisi” vasfına mümeyyiz 
bu mecliste ikinci grubun önde gelen isimlerindendir Hüseyin Avni Bey. 
Buğra’nın ifadeleriyle “…politikanın ürpertecek kadar iğrenç yanlarını da, 
yapıcı, yarar sağlayıcı kuvvetlerini de görebilmiş”6 su katılmamış bir Dadaş.

Buğra Firavun İmanı romanında, Sakarya Savaşı ve sonrası sürecinde ya-
şananları Mehmet Akif, Hasan Basri, Hüseyin Avni, Ali Yusuf ve Hüseyin 
Sadi gibi isimler üzerinden ele alır. Küçük Ağa’ya ve Çolak Salih’e de selam 
çakmayı ihmal etmez. Bir tarafta milletin mukaddesatı ve mukadderatı için 
karşılıksız mücadele edenler diğer tarafta ise köşeyi dönmek için taraflar 
arasında mekik dokuyan, ikili oynamaktan ve gerekirse düşmanla olmaktan 
çekinmeyen, hep kendine yontan tipler. Zaferi ganimet, bozgunu yağma 
olarak gören tipler. Hüseyin Avni, Akif ’le beraber roman boyunca dürüst-
lük abidesi karakterler olarak karşımıza çıkar.

Hüseyin Avni de Küçük Ağa gibi asıl savaşın zaferden sonra başlayacağının 
farkındadır. Hüseyin Avni Bey ve Akif ’in de içinde yer aldığı iki elin par-
maklarını geçmeyecek bir arkadaş grubu zaferi müteakip bir zümre dikta-
törlüğü hazırlanmakta olduğu kanaatini taşımaktadırlar. 

Buğra Ankara’nın başkent olmasına ilişkin değerlendirmelerde, bu kasaba 
bozuntusu şehrin hükümet merkezi olmasını delilik olarak niteleyenle-
re karşı değerlendirmesiyle Anadolucuların da paylaştığı bir görüşü öne 
çıkarır:

Fakat aynı kararla heyecanlananlar da vardı ve bunlar sadece, tarihin asla 

6 Tarık Buğra, Firavun İmanı, İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, s. 9.
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unutamayacağı o büyük mücadele boyunca nabızları humma grafikleri 
çizerek Ankara’da ve Ankara için atanlardan ibaret değildi. İmparatorluğun 
ağır yükünü yüzyıllarca omuzlarında taşıyan, onu kalbinden, 
ciğerlerinden verdiği parçalarla, damarlarından devamlı olarak aktardığı 
kanlarıyla besleyen, geliştiren, koruyan, ama ihtişam ve kudretinden 
zırnık pay almayan büyüklerin büyüğü, aslan yataklarının en verimlisi 
Anadolu, Ankara’nın hükümet merkezi oluşunda varlığının kabulünü, 
değerlendirilmesini görüyor, sevinçten ötekiler kadar sarsılıyordu.7

Zafer sonrasında Ankara’yı doldurmaya başlayanlar, bu kararın da alına-
cağını sezince, haber alınca Ankara’da bırak bağı bahçeyi, bataklıkları dahi 
parsellemişlerdir. Ankara’ya ve Kurtuluş Savaşı’na inanmayan bu vurguncu 
tipler, sulara gömülmek üzereyken kurtulmuşlardır adeta. Firavun’dan daha 
şanslı olan bu kişiler, Gazi Paşa’nın çevresini sarmaya devam etmektedirler. 
Avni Beyler’in ise Paşa’ya güveni sürmektedir. Ancak işler İzmir Suikasti 
girişimi sonrası, muhalefeti tasfiyeye dönüşür ve Hüseyin Avni Bey de bu 
tasfiyeden nasibini alır. Oysaki suikast için kendisine de başvuranlara ceva-
bı, Avni Bey’in günlüğüne yazdığı hâliyle “Ben filhakika Gazi Paşa’ya mu-
halifim ve hükümetin yanlış yolda olduğuna inanıyorum. Lakin mesele bir 
suikasta gelince ben yokum çünkü Gazi Paşa’yı beğeniyorum, seviyorum, 
onun büyük bir vatanperver olduğuna eminim. Hata etrafındadır, gün ge-
lecek bunu Paşa da anlayacak ve menfaatperestlerle acizleri kendiliğinden 
tasfiyeye gidecektir. Dirayetinden eminim. Vazifemiz onu ikaz etmekten 
ibarettir kanaatindeyim. Ve ilave ettim. Paşa’yı öldürmek bir yana, Paşa be-
nim sırtıma semer vurup binse ve taşımamı istese söylediği yere kadar taşı-
rım.”8 şeklindedir. Mahkemede ele geçirilen günlüğüne yazdıklarını tekrar 
etmeye zorlanan Hüseyin Avni Bey, bunları tekrarlamaz. Serbest, parasız ve 
âdeta yalnız kalır sonrasında ve İstanbul’un yolunu tutar. Sonuçta Ali Yu-
suf gibiler de Hüseyin Avniler de vardır geçmişte ve var olmaya da devam 
edeceklerdir.

Anadoluculuk9

Anadolu coğrafyasına farklı yaklaşımları içine alan bu görüş, ilk olarak Bi-
rinci Dünya Savaşı yıllarında gündeme gelmiştir. Bu akımın öne çıkan ilk 
temsilcileri olarak Hilmi Ziya Ülken, Mükrimin Halil Yinanç ve Mehmet 
Halit Bayrı gibi isimler sayılabilir. 1925 sonrası bir suskunluğa bürünen bu 
yönelim, 30’ların sonunda tekrar gündeme gelmiştir. Remzi Oğuz Arık ve 
Nurettin Topçu gibi isimler bu dönemlerde aktif olarak yazmaya başlamış-

7 Tarık Buğra, Firavun İmanı, s.203-4.
8 Tarık Buğra, Firavun İmanı, s.203.
9 Anadoluculuk bölümü yüksek lisans tezimin konuyla ilgili gözden geçirilmiş ve yeni-

den düzenlenmiş hâlidir.
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lardır. Anadolu imgesinin gelişim seyrini Deren10 üç ana dalga ve bir savun-
ma şeklinde, 1919-1925 arası Anadolu Mecmuası çevresi, 1930 ve 40’ların 
milliyetçi-muhafazakâr Anadoluculuğu, 1955-1960 Mavi Anadolucular ve 
Turgut Özal’ın 1988-1991 döneminde Fransızca ve İngilizce basılan bir 
kitabı üzerinden ele alır. Köksal Alver’e göre ise Anadoluculuğun Kema-
list, uygarlıkçı, milliyetçi ve İslamcı Anadoluculuk gibi farklı versiyonları 
söz konusudur.11 Anadoluculuk adı verilen akım, birbirinden oldukça farklı 
eğilimleri olan çeşitli bakış açılarını anlamlandırmada kullanılan genel bir 
adlandırmadır. Cumhuriyetin yeni bir tarih, millet ve kimlik tercihinin 
sonucudur.

Aşağıda bahsedeceğimiz Hilmi Ziya Ülken’in çabaları, 1921’de çıkmaya 
başlayan Dergâh dergisi ve 1924’te çıkmaya başlayan Anadolu Mecmuası 
çevresini ilk dönem-kuşak Anadolucular olarak ele alabiliriz. İlk dergide ya-
zan Mükrimin Halil Yinanç ve Hilmi Ziya Ülken gibi isimler, 1924’te Ana-
dolu Mecmuası’nda da yazmayı sürdürmüşlerdir. İkinci kuşak Anadolucular 
birinci dönem isimlerden etkilenmiştir. Arık ve Topçu’nun her ikisinin de 
Anadolu Mecmuası ve çevresiyle tanışıklığının, en azından fikrî yakınlık ve 
entelektüel takibin söz konusu olduğunu kolayca söylemek mümkündür. 

Anadoluculuk, ağırlıklı olarak, Ziya Gökalp’in fikirlerinin eleştirisi ve Gö-
kalp’inkinden farklı yeni bir sentez oluşturma çabası ekseninde ortaya çık-
mıştır. Gökalp’in Turan anlayışı sınırlarının belirsizliği sebebiyle eleştiril-
miştir ve onun yerine somut bir ‘vatan’ anlayışı geliştirilmeye çalışılmıştır. 
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, kabul edilen ‘Misak-ı Millî’ ile millî sınırlar 
belirlenmiş ve Kurtuluş Savaşı, sınırları belirli bir “vatan” için yapılmıştır.12 

Literatürde karşımıza Anadoluculuk, Anadolu milliyetçiliği gibi isimlendir-
melerle çıkan bu akım Hilmi Ziya Ülken’de ‘memleketçilik’ adını alır. Fakat 
Ülken ikiye ayrıldığını söylediği bu akımı nitelerken kültürcü ve ideolojik 
Anadoluculuk tabirlerini kullanır. Ülken’e göre memleketçilik, İkinci Meş-
rutiyet’in imparatorluğu kurtarmaya çalışan üç yaygın ideolojisi olan Os-
manlıcılık, İslamcılık ve Turancılığa bir tepki olarak mütarekede doğmuş 
bir harekettir.13 Bu hareketin ilk tohumları da Türk Ocağı içerisinde Büyük 

10 S. Deren, “Türk Siyasal Düşüncesinde Anadolu İmgesi”, Modern Türkiye’de Siyasi Dü-
şünce: Milliyetçilik, Der. Tanıl Bora ve Murat Gültekingil, c. 4, İletişim Yayınları, İstan-
bul, 2002, s.533.

11 Köksal Alver, Sosyolojik Açıdan Anadoluculuk, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-
tanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

12 M. Atabay, II. Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Milliyetçilik Akımları, Kaynak Yayınları, 
İstanbul, 2005, s.147-48. 

13 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kül-
tür Yayınları, 2017, s. 712-3.
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Türkçülüğe karşı Küçük Türkçülük veya Türkiyecilik şeklinde 1917’de atıl-
mış bulunmaktadır.

Anadolucu görüşler, 1334 (1918) tarihli Türk Ocağı Genel Kongresinde 
açıkça ifade edilse de İzmir Şube Başkanı Necip Türkçü, Turancılığa karşı 
görüşlerini 1915’ten beri konferanslarında dile getirmektedir. Necip Türk-
çü, vatan kavramını ülke/toprak gerçeğinden hareketle ele almakta, Turan 
idealinin duygusal ve düşünsel açıdan “millî ve hakiki” bir vatan olarak ka-
bul edilemeyeceğini vurgulamaktadır.14 

Hilmi Ziya Ülken’e göre Meşrutiyet döneminin fikir akımlarına karşı tep-
kiler savaş yıllarında da görülmektedir.15 Memleketçiliğin izleri de savaş 
yıllarında henüz aydın şekle ulaşmasa da Nüzhet Sabit’in çıkardığı Vazife 
dergisinde görülebilir. 

1919’da Mülkiye sıralarında Anadolu’yu Türk kültürünün gerçek kaynağı 
gibi gören yeni bir akım doğmuştur. Ülken, Henri Lichtenberger’in Richard 
Wagner, Poete et Penseur adlı eserinden yola çıkarak bu akımın öncülüğü-
nü yapmış, el yazması olarak Reşit Kayı ile birlikte Anadolu dergisini 12 
sayı olarak 1918-1919 yıllarında çıkarmıştır. Ayrıca, Ülken, Anadolu halk 
masalları ve destanları üzerine çalışmalara başlamış, 1919’da Anadolu’nun 
Bugünkü Vazifeleri adlı bir kitap kaleme almış ve Haluk Nihat Pepeyi’yi Ta-
hir’le Zühre, Şah İsmail’le Gülizar ve Süleyman Şah adlı halk masallarını 
yazmaya yönlendirmiştir.

Ülken’e göre yine bu harekete önayak olan Mükrimin Halil olmuştur. Mük-
rimin Halil Bey’in daha önce İslam tarihine yönelmiş olan araştırmaları bu 
dönemde Anadolu tarihine çevrilmiştir. Onun taşkın mizacı bu hareketi bir 
kültür hareketi olmaktan çıkarmış, yarı siyasi bir hüviyet kazanan bu hareket 
yüksekokullar arasında yeni bir ideolojiye dönüşmüştür. Ülken’in burada 
üzerinde durduğu bir nokta ise Anadoluculuğun farklı yollara ayrıldığıdır. 

Fakat milliyet anlayışında iki görüş daha başlangıçta birbirinden ayrılma-
ya başladı. Bunlardan biri Anadolu’yu doğacak kültürün kaynağı ve hedefi 
olarak gören kültürcü Anadoluculuktu. İkincisi ona siyasi ve fiili bir şekil 
vermek isteyen ideolojik Anadoluculuktu. Bu ikincisi Monroe’nin ‘Amerika 
Amerikalılarındır’ düsturunu örnek alıyordu.16 

1924’te ise Anadoluculuk düşüncesini daha sistemli bir şekilde ele alacak 

14 Füsun Üstel, “Türk Milliyetçiliğinde Anadolu Metaforu”, Tarih ve Toplum, sayı: 109, 
1993, s.51.

15 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 716.
16 Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, s. 712-3.
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olan Anadolu Mecmuası yayımlanmaya başlamıştır. Birinci Meclis’te İkinci 
Grubun önemli isimlerinden Erzurum eski milletvekili Hüseyin Avni Bey 
ve bazı arkadaşlarınca ‘Anadolu Komandit Neşriyat Şirketi’ kurulmuştur. 
Bu şirket Anadolu Mecmuası adlı dergiyi yayımlamaya başlamıştır. Nisan 
1924-Şubat 1925 arasında on iki sayı çıkan bu dergi, siyasi iktidarın resmî 
görüşlerine muhalif tonda yayınlar yapmıştır. Gökalp ve Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’in düşüncelerine eleştirel yaklaşan derginin temel görüşü, “Orta 
Asya’dan gelen Türklerin, Anadolu’da yeni bir medeniyet ve millet oluştur-
duğu tezine dayanmaktadır.”17 İlk kuşak Anadolucu olarak nitelendirilen bu 
dergi çevresinde yazan isimler arasında Mükrimin Halil Yinanç, Mehmet 
Halit Bayrı, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Hilmi Ziya Ülken, Reşat Şemset-
tin Sirer, Rıza Nur, Necmeddin Halil Onan, Mehmet Emin Erişirgil, Yahya 
Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Faruk Nafiz 
Çamlıbel isimlerini görmek mümkündür.

Anadolu Mecmuası’nda, Selçuklular dönemi asrısaadet olarak görülürken, 
Anadolu’nun gerçek sahipleri olarak görülen Türkmenleri ihmal eden ve 
dışlayan Osmanlı’ya eleştirel bir yaklaşım söz konusudur. Fatih dönemiy-
le beraber Türklerin devlet idaresinden uzaklaştırılması ve devşirmelerin 
önemli konumlara gelmesi eleştirilirken, İmparatorluğun anavatanı olma-
sına rağmen müstemleke olarak görülen Anadolu’da çıkan isyanlara hak 
verilir. Anadolu ihmal edilen, yokluklar diyarı olarak betimlenirken saflığın, 
iyiliğin, faziletin kaynağı olarak “mağdur ve masum Anadolu” söylemi etra-
fında mistik bir anlama bürünür.18 

Anadolu Mecmuası’nda savunulan tarih anlayışı, Anadolu tarihinin baş-
langıcını l071 Malazgirt Zaferi olarak kabul etmektedir. Bu zafer Anadolu 
coğrafyasını kesin olarak bir Türk yurduna dönüştürmenin ve milletin bu 
yeni topraklarla bütünleşmesinin simgesi hâline gelmiştir.19 Böyle bir tarih 
anlayışı Anadolu topraklarında milattan önce hüküm sürmüş Sümer ve Hi-
titlerle bir ilgi kurmaya yönelik resmî tarih anlayışla uyuşmamaktadır. Öte 
yandan, bu anlayış, Anadolu merkezli bir millet anlayışını, halkının kültürel 
değerlerini de öncelemektedir. Bu açıdan da radikal biçimde Batılılaşmayı 
öngören resmi söylemle bir uyuşmazlık söz konusudur.20 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını müteakiben iktidar ‘kimlik’ temel-

17 Mehmet Fatih Birgül, İrade Hareket İsyan Nurettin Topçu’nun Entelektüel Biyografisi, 
Dergâh Yayınları, İstanbul, 2013, s. 73.

18 M. Çınar, Anadoluculuk ve Tek Parti CHP’de Sağ Kanat, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2013, s.120.

19 M. Çınar, Anadoluculuk ve Tek Parti CHP’de Sağ Kanat, s. 80.
20 Mehmet Fatih Birgül, İrade Hareket İsyan Nurettin Topçu’nun Entelektüel Biyografisi, 

s.73.
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li, yeni kültürel arayışlara yönelmişti. İnkılapların radikalizmi ve Takrir-i 
Sükûn Kanunu’nun etkisiyle muhalefet imkânlarının kısıtlı olduğu bu dö-
nemde Anadolu Mecmuası da yayın hayatını sürdüremedi. Bu fikir çevresi-
nin mensupları veya bu fikirden etkilenenler 1930’larda ve sonrasında Dö-
nüm, Millet, Hareket, Dikmen, Çığır, Bizim Türkiye gibi dergileri doğrudan 
çıkardılar veya buralarda yazılar kaleme aldılar. 

Genel olarak değerlendirildiğinde Anadoluculuk resmî Kemalist milliyetçi-
lik anlayışıyla Türkçülük arasında özgün bir yer edinmektedir. Tanıl Bora’ya 
göre Anadoluculuk, Kemalist milliyetçiliğe muhafazakâr ve “ruhçu” yöneli-
miyle mesafelenirken Türkçülükten de Anadolu’dan başka yere bakmama-
sıyla ayrışmıştır. Anadolucular, “İslamcılıkla milliyetçilik arasında sağlam 
bir hat çekmişlerdir.”21 

Anadoluculuk ve Kemalist milliyetçilik arasında karşılaştırmaya yönelik 
Süleyman Seyfi Öğün’ün tespitleri önem arz etmektedir. Öğün, Anadolu-
cular ve Kemalizm arasındaki tek ortak yanı “milliyetçiliği coğrafi bir ger-
çekliğe oturtmak” olarak ele alır. İkisi arasındaki tartışmayı, dar anlamda 
milliyetçilik tartışmasına indirgemenin yanlış olduğunu belirterek resmî 
milliyetçilik ile Anadolucu muhalefeti modernizm-gelenekçilik karşılaş-
tırması üzerinden tanımlar. Kemalizm kırı ve kırsal değerleri savunmaya 
yönelik söylemler geliştirse de özünde kentsel bir ideolojidir ve köyü bi-
çimlendirilmesi gereken bir öge olarak görür. Anadolucuların ise köye, ge-
leneklerin korunması ve muhafazası şeklinde bir yaklaşımı söz konusudur.22 

Tarık Buğra ve Anadoluculuk

Buğra’nın Anadoluculukla veya o çevreyle ilişkisine, bu isimlerle tanışıklığı-
na dair ilk emarelerin Küllük ve çevresine dayandığı söylenebilir. Küllük’te 
Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Nihat Tarlan, Nurullah Ataç ve 
özellikle Mükrimin Halil Yinanç gibi isimleri tanıma fırsatı bulmuştur. Kül-
lük’ün geceli-gündüzlü müdavimlerinden olan Buğra, Anadoluculuk’un ta-
rih alanındaki temel görüşlerini ortaya koyan Yinanç’ın sohbetlerine iştirak 
etmektedir.

Anadoluculuğun önemli isimlerinden Nurettin Topçu, Küçük Ağa’nın ya-
yımlanışından kısa bir süre sonra 1964 yılında Tohum dergisinde eserle il-
gili bir değerlendirme yazısı kaleme almıştır. Ayrıca, 1940’lardan itibaren 

21 Tanıl Bora, Cereyanlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s. 371-2.
22 Süleyman Seyfi Öğün, Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik ve Nurettin Topçu,  Dergâh Ya-

yınları, İstanbul, 1992, s. 44-5.
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Buğra’nın hikâyeleri, eserlerine yönelik değerlendirmeler ve ilanlar da Top-
çu’nun ismiyle özdeşleşen Hareket dergisinde yer almaktadır.23 (Öz, 2018).

Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’nı ruh cephesinde verme uğraşında olan Top-
çu, yazısında, İstiklal Harbi’nin üzerinden kırk yıl geçmesine rağmen bu za-
ferin destanının hakkıyla yazılamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirir. 
Buğra’nın tabiat tasvirlerinin hakkını teslim eden Topçu’ya göre Küçük Ağa, 
bu yönüyle yıllardır ihmale uğrayan Anadolu ve Anadolu davasına hizmette 
önemli bir adımdır. Topçu’ya (1964:19) göre:

Tarık Buğra, Küçük Ağa romanında İstiklal Mücadelesinin iç yüzüne ait 
tetkiklerini yaptıktan sonra, bu mücadelenin yapıldığı devrin hayatını, 
Anadolu’nun çocuğu olarak yaşamış gibi eserine aksettirmiş bulunuyor. 
Romanda yalnız tipler değil, sahne bütün çıplaklığı ile Anadolu’nundur; 
devir ise İstiklal Savaşı’nın hazırlanma devridir.

Topçu, karakterlere yönelik analizlerinde de İstanbullu Hoca’dan Küçük 
Ağa’yı doğurtan hadiseleri ve o safhayı eksik bulur. Öte yandan, Çolak 
Salih’i, Anadolu’nun sert rüzgârlarıyla örselenmiş bayrağı kabul eder. Sek-
sen yaşında bile usanmak nedir bilmeyen Ali Emmi ise Topçu nazarında 
“ülkenin 40 yıllık çilesini çekmiş, İslami varlığında karakter yapısı hâlinde 
gerçekleştirmiştir.”24 

Burada tekrar Küçük Ağa eserine dönecek olursak Ankara’da kurulacak 
Millet Meclisi hazırlıklarında, Kuvayımilliye propagandacıları Akşehir’den 
Ali Emmi’nin seçilmesini istemektedirler. Ali Emmi kendisine teklif edilen 
mebusluk konusunda bazı çekinceler taşımaktadır. Çünkü onlar görünüşe 
bakılırsa eyvallah deyip susacak, sürekli bir şimdilik kaydıyla, söz dinleyen 
isimler aramaktadırlar. Ancak Meclis, millet iradesi temelinde ve muhale-
fete de imkân tanıyan nitelikte meydana çıkmıştır. Tarihsel olarak, İkinci 
Grup bunun göstergesidir. Buğra da Küçük Ağanın temas ettiği isimleri ve 
Birinci Meclis’in Mehmet Akif, Hasan Basri, Hüseyin Avni gibi isimlerine 
eserlerinde yer vermiştir. Topçu da benzer bir noktaya dikkat çekmektedir.

Topçu, Remzi Oğuz’u Anarken başlıklı yazısının girişinde “On beş sene ev-
vel aramızdan ayrılan Remzi Oğuz Arık, Erzurumlu Hüseyin Avni Ulaş’tan 
sonra, Anadolu davasının kahraman önderi olmuştu.”25 demektedir. Millet 
Mistikleri adlı kitapta toplanan yazılarında da Hüseyin Avni Ulaş’a ve onun 
Anadolu davasında oynadığı role verdiği önem öne çıkmaktadır.

23 Asım Öz, “Nurettin Topçu’nun Küçük Ağa’sı” https://www.birikimdergisi.com/gun-
cel-yazilar/9081/nurettin-topcu-nun-kucuk-aga-si (Erişim Tarihi: 19.1.2020) 

24 Nurettin Topçu, “Küçük Ağa”, Tohum, cilt 1, sayı: 8, 1964, s. 21.
25 Nurettin Topçu, Millet Mistikleri, İstanbul, Dergâh Yayınları, 2009, s. 96.
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Tarık Buğra, resmî tarihin dışında Kurtuluş Savaşı ve sonrasını ele aldığı bu 
romanlarda, çocukluğunun Akşehir’ini, babasının defterinde denk geldiği 
Anadolu insanlarından yola çıkarak anlatır. Bunları yaparken de Nutuk, ha-
tıratlar, meclis tutanakları gibi kaynaklardan da ziyadesiyle faydalanır. Tıp, 
hukuk ve edebiyat fakültelerinde çeşitli yıllarda öğrenci olup herhangi bi-
rinden mezun olmayan Tarık Buğra uzun yıllar gündüzlü-geceli müdavimi 
olduğu Küllük akademyasını bitirmiş; Peyami Safa, Kemal Tahir gibi haya-
tını kalemiyle kazanma yolunu tercih etmiştir. 

Buğra romanlarda politik kaygılar güdülmesini doğru bulmayan, kendisini 
sağda veya solda tanımlamayan ve bu tür tanımlamalara itiraz eden, bu yö-
nüyle de yalnızlığı göze almış bir romancıdır. İnsanı tanımaya, olaylardan 
ziyade insanın insanla, insanın toplumla ilişkilerine odaklanır. İdeolojik 
kamplaşmalar dolayısıyla edebiyatta sanattan ziyade ideolojiyi ölçüt alan-
lar onu sağa yerleştirmekten kaçınmazlar. Ancak bu durum, Beşir Ayva-
zoğlu’nun vurguladığı gibi onun sola ve 1950’lerden itibaren edebi alanda 
bir hegemonya üretmeye çalışan toplumsal gerçekçiliğe mesafesi sebebiy-
ledir.26 Fethi Naci onu Firavun İmanı ve özellikle de Gençliğim Eyvah adlı 
eserleri üzerinden kıyasıya eleştirecektir. Bu her şeyden önce Fethi Naci’nin 
politik tercihleriyle bağlantılı bir durumdur. Buğra da kendisini “Beni bir 
kalıba koymasınlar. Bana sağcı, solcu demesinler. Ben Türkiye’yi ve Türk 
insanını seven bir adamım.”27 şeklinde tanımlamaktadır.

Buğra bir röportajında yazarlarla ilgili değerlendirmelerde bulunurken: 
“Halid Ziya’yı fazla Avrupalı buldum. Ben kasabada (Akşehir) yerli bir aile-
nin elinde büyüdüm. Benim kültürüm tamamen İslami ve Türk kültürü idi. 
Bu bana çok yabancı geldi, özenti geldi.”28 tespitini yapmaktadır. Gökalp’in 
hars-medeniyet ayrımına paralel bir şekilde, kültürü hayat tarzı, bir toplu-
mun kurduğu değerler, töre, gelenek-görenek olarak tanımlayan Buğra, Ba-
tı’yı Batı yapan şeyin teknik olduğunu, Batı’nın kültürü ve tekniği arasında 
ayrım yapılması gerektiğini ve kültür konusunda şuurlu olunmasının gerek-
liliğini vurgular.29 

Sonuç olarak, Tarık Buğra’nın Nurettin Topçu, Remzi Oğuz Arık gibi Ana-
dolucu isimlerin aksine, Anadolu’ya bir dava şuuruyla bakmadığı söylene-
bilir. Hüseyin Avni Ulaş tercihinin de doğrudan Anadoluculuk ile ya da bu 
yönde bir saikla bağlantılı olması düşük bir ihtimal görünmektedir. Ayrıca, 

26 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa Tarık Buğra, Kapı Yayınları, İstanbul, 2011.
27 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, 

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 226.
28 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 217.
29 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 228-29.
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Anadolucular Anadolu’dan bahsederken köyden, kırdan konuşurken Buğ-
ra kasabadan konuşur. Ancak Küçük Ağa’da Anadolu ve Anadolu insanını 
toplumsal şartları içerisinde tüm gerilimleriyle başarılı bir şekilde yansıt-
masıyla, Cumhuriyetin biçimlendirilmesi gereken bir öge olarak yaklaştığı 
halkın değerlerine olan vurgusuyla, temelde coğrafyaya dayalı kültürel bir 
söylem olarak nitelendirilebilecek Anadoluculukla ortaklaşır. Anadolu’ya 
yaklaşmada gelenekle, kültürle, kültürün kaynağı olarak gördüğü din ve 
milliyetçiliğe bakış şekliyle de Anadolucu isimlerle ortak noktaları paylaşır 
görünmektedir. 



BEŞİNCİ BÖLÜM
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TÜRK SAĞININ NAİF PROTOTİPİ 
TARIK BUĞRA

ERCAN YILDIRIM

Türkiye’de düşünce hareketlerinin özelliklerinden biri, belki en barizi ge-
çişkenli karakter göstermesi.

Modernleşme hareketleriyle beliren fikir hareketleri belirli kırılmalarla ken-
di menzillerini buldu, süreç aynı zamanda keskin hatları da belirginleştirdi. 
Tanzimat Osmanlı klasik dönemi fikir hareketlerinin sona erdiği temel eşik-
tir; evvelinde daha çok İslam düşüncesi merkezli yenilikçilik-gelenekçilik, 
selefi-gelenekselci gibi tutumlar hâkimken Tanzimat artık kaldıraçlardan 
birini teşkil eden Batı merkezli düşünme ve ideolojilere bıraktı. Tahtere-
vallinin bir tarafında her rengiyle Osmanlı merkezli düşünme, diğer tarafın-
da Batı merkezli yönelimler gelişti. Erken dönem farklı fikrî tezahürler de 
bir bakıma Osmanlı yenilenme çabalarının bir unsuru şeklinde gelişirken 
Meşrutiyet ciddi kırılma manasına gelir. Burada pür Batılı yahut eklektik 
tavırlar birbirleriyle karşı karşıya geldi. Elbette Meşrutiyet’in muhafazakâ-
rıyla Cumhuriyet’in erken dönem muhafazakârı arasında ciddi farklar da 
bulunuyordu. 

Muhafazakâr kelimesi Osmanlı’da gelenekseli, “şeriat” başlığı altındaki eski 
düzeni karşılarken Cumhuriyet döneminde farklı evrelerle sentez düşün-
ceyi karşılamaya başladı. Osmanlı muhafazakâr; sert, radikal iken Cum-
huriyet dönemi muhafazakârı ılımlı, entegrasyoncu karakteriyle öne çıktı. 
Hâliyle 27 Mayıs sonrasında muhafazakâr ile Kemalist arasında İslamcı bir 
damar kendini gösterdi. Osmanlı İslamcılığı yeniyi, moderni göz önüne ala-
rak İslam’ın hayatı dönüştüren yönünü savunurken dönemin muhafazakâr-
larından ayrışan bir ılımlılığa sahiptir; 27 Mayıs sonrasındaki İslamcılık ise 
Osmanlı muhafazakârlarının misyonunu yürüten tavizsiz, radikal, anti-en-
tegrist tutum sergiler. 
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İdeolojilerin Çatallanması

Cumhuriyet dönemindeki muhafazakâr, İslamcı, liberal, Türkçü, sosyalist 
düşünceler daha kendine özgü olanı belirginleştirir fakat asıl ciddi kırılma-
lar, Mustafa Kemal’in ölümünden sonra İsmet İnönü ile başlayan siyasal af 
ve tasfiye edilenleri sisteme sokma süreciyle başladı. Buna İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrası Yalta’nın açtığı yeni dünya sistemi, Demokrat Parti, 27 Mayıs’ı 
da eklersek, ideolojiler arasında ciddi ayrımlar baş göstermeye başladı. Sağ 
kavramı da 1970’lerle birlikte daha yoğun dile getirildi. Evvelinde komü-
nizm karşıtlığının temellendiği karşı tutum, sağ-sol şekline oturduğunda 
yalnızca sol veya komünizm düşmanlığı değil aynı zamanda İslami olanın 
Kemalizm ve modernleşme bünyesindeki yerine de vurgu yapar hâle geldi. 
Böylece “sağcılık” diye bir tutum doğdu… bunda siyasetin etkisi büyük. 

Adnan Menderes ve İsmet İnönü yani Demokrat Parti veya Tek Parti 
CHP’si sağ ve sol şeklinde tasnif edilmezken “ortanın solu” kavramının be-
lirginleşmesi bilhassa Adalet Partisi’nin ve lideri Süleyman Demirel’in taba-
nı, yönelimleri, pragmatizmiyle yerli yerine oturdu. 

Tek Parti sonrasında Kemalizme, Cumhuriyet modernleşmesine, bizde-
ki Batılılaşma zihniyeti ve uygulamalarına, DP ile başlayan ve 1960’larda 
cepheden ve sert eleştiri getiren kesimlerin muhafazakâr kimlikleri 70 son-
rasında “sağcılığın” netleşmesiyle daha ılımlı, entegrist, Kemalizm temelli 
hâle büründü. Dolayısıyla 1970 öncesinde muhafazakâr dil, zihniyet, tu-
tum İslamcılıkla birkaç esasta ayrışırken sağcılık muhafazakârlıktan ve el-
bette İslamcılıktan daha da “merkez”e, statükoya, Kemalist modernleşme-
nin bir ayağına oturdu. Millî Görüş’ün doğmasına bağlı biçimde İslamcılık 
Necmettin Erbakan Millî Nizam Partisi etrafında anılırken diğer partiler 
muhafazakârın ötesinde sağ kalıplarına yerleştirildi. Özellikle 70’lerden 
sonra sağcı atfı yoğunlaşırken muhafazakârlık yerine daha çok mukaddesat-
çılık kavramı kullanıldı. 

12 Eylül başta komünist-sosyalist hareketler olmak üzere milliyetçi-ülkü-
cü, İslamcı-dindar kesimleri ciddi biçimde dönüştürdü, muhafazakârlıktan 
daha çok sağ-sol jargonu kullanılır oldu siyasal alanda. 

ANAP “merkez”in sağında yahut merkez sağ, CHP ise “merkezin solunda” 
yahut merkez sol parti ve zihniyet kalıbına yerleştirildi; MHP-RP sağ mer-
kezin kenarında DSP ve diğer sol hareketlerin partileri merkez solun kena-
rında görüldü. Bu tanımlama, siyaset biçimi, fikir yönelimi 2000’li yıllara 
kadar vasfını korudu. 
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Sağcılık, Muhafazakârlık Ayrımı ve Tarık Buğra

Muhafazakârlığın, sağın ve İslamcılığın kesişim kümesinde gelenek, Os-
manlı, kültür ve tarih bulunur. İslam’ı bir siyasi, kültürel, iktisadi, günde-
lik hayata yönelik dönüşüm gören İslamcıların aksine sağ İslam’ı ritüeller, 
halkın kültürü, anti entelektüel, kamusal alana yansımayan özel hayat hatta 
vicdanlara sıkışan maneviyat biçiminde değerlendirir. 

Muhafazakârlıkla sağcılık aileyi, devleti, dini toplumun temelleri gördüğü 
için bu temellerin yıpranmasından çekinir. Muhafazakârlık laikliğin kendi-
sine karşı çıkarken sağcılık zecri uygulamalarını eleştirir; bu bakımdan Ke-
malistler kadar laiktir sağ. 

Muhafazakârlar İslami yaşama biçiminin bir şekilde kamuda temsiliyetini 
hatta kendi bireysel hayatlarında görünmesini önemserken sağcılık bunu 
zaman zaman araçsallaştırmayla yetinir. Alkole de namaza da hoş bakan 
sağın karşısında muhafazakârlık bu ikisinin tefrik edilmesini gerekli görür. 
İbadetlerini yapmadığı hâlde dinî vecibelerini yerine getirenlere baskı uy-
gulanmasına karşı çıkan sağcılığa karşı muhafazakârlar İslam’ın emir ve ya-
saklarına karşı daha duyarlı, ciddi, itaatkârdır. 

Muhafazakârlık ailenin, dinin, devletin ve toplumun varlığına yönelik kül-
türel, siyasi tehditleri bertaraf etmeyi gerekli görürken sağ bu hususta uz-
laşmacıdır. Asgari maneviyat sağlandığı sürece sağ yabancı tehditlere karşı 
liberal tutum takınır. Muhafazakârlık tehditler hususunda gerekirse sert 
tedbir alınmasını, mukavemet gösterilmesini önemser fakat İslami olanın 
hukuki, iktisadi, gündelik hayata ve siyasal alana kendi ilkeleriyle tesir et-
mesine, toplumsal ve kamusal dönüşüme açık değildir; zaten sağ bu husus-
ta pür laik ve Kemalist statükodan yanadır. 

Muhafazakârlar ve sağcılar kalkınma, sanayileşme hususunda çağın gerek-
lerinin yapılmasına yatkın görüşler serdeder; bu yeni eğilimlerin, teknolo-
jik gelişmelerin kültürü, yaşam biçimini değiştirmemesi konusunda gerekli 
ikazları yaparlar. Mühim olan kurumların devamlılığının sağlanmasıdır mu-
hafazakârlıkta… fakat sağcılar liberal görüş ekseninde “bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler” ilkesini pragmatist tutumla savunurlar. 

“Asrın idrakine söyletmeliyiz Kur’an’ı” prensibini fikirlerinin merkezine 
yerleştiren İslamcılardan farklı olarak muhafazakârlık ve sağcılık daha pa-
sifist, daha eklektik, Kemalist statükoya karşı müsamahakâr, yeni bir nizam 
kurma kanaatinde de değildir. Muhafazakârlık temelleri ve özü yerine ge-
tirme konusunda iddialı iken sağcılık egemenin söylemine alternatif bir tez 
getirmez; direnci zayıf, gevşek, kaypaktır; “çağ sana uymazsa sen çağa uy” 
ilkesinin müşahhas hâlidir.
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Tarık Buğra Türk düşüncesi ve edebiyatı içinde kendine özgü kanalı açıp 
yaygınlaştıran isimlerden biridir; ada’dır Buğra. Tarık Buğra’yı belirli bir 
standarda göre değerlendirmek yersiz, fikriyatı yalnızca edebî eserleri üze-
rinden takip edilmez. Gazetecilik, köşe yazarlığı yaptığı için aktüel siyasetin 
arka planındaki fikrî ve edebî hususları ele aldığı gibi İmparatorluğun ve 
Türkiye’nin doğuşundaki olayları, fikirleri, ruhu da anlatmayı başararak çok 
kapsamlı, derinlikli çıkarımlar da yapar. Roman ana istikametini gösterir, 
hikâye ve tiyatroyla sadece edebî sahada değil kültür cephesinde yerini alır. 
Buna bilhassa dil yazılarını da eklemeli. Bir dönemin, zihniyetin dil anlayı-
şına karşı yazdığı yazılar onun genel manadaki naif kişiliğinin ötesinde hayli 
çatışmacı, kavgacıdır. 

Tarık Buğra kuşkusuz seküler bir isim olarak mesele ettiği konuların üze-
rine giderken muhafazakârlığın dışında klasik sağcı bir tutum içine girer. 
Röportajlarında zaman zaman dillendirdiği, Osmancık’a dua ederken baş-
laması ve “içkiliyken tek bir satır bile yazmadım”1 sözleri kendini “sahip-
lenmek isteyen” çevrelere bir mesaj da içerir açıkçası. Türkiye’nin İslam 
ile bir yere varmasından çok gelinen durumun belli belirsiz korunmasına 
matuf çıkarımları, Kemalizmle problemsizliği, Osmanlı imgesinin yalnız-
ca çoğulculuk ekseninde şekillenmesi, sol karşıtlığı muhafazakâr ötesinde 
sağcı tutumu daha çok koyulttuğunu gösterir. Buğra belirgin bir ideolojik 
angajmana girmez; zaten komünizm-sol karşıtıdır, milliyetçiliği doktriner 
değildir, İslamcılıkla ilgili herhangi bir argümanına da rastlanmaz, libera-
lizmi yahut muhafazakârlığı sahiplenecek boyutta değişimci, yenilikçi, dö-
nüşümcü değil. 

Eserlerinde, romanlarında dönüştürücü saikler yerine tamirat, tadilat ve 
rehabilitasyon öne çıkar. Bilhassa siyasal manada toplumun ayrışması, par-
tiler vasıtasıyla birbiriyle çatışması, ideolojiler üzerinden kavgasına karşı 
millet bağını öne çıkaran vurgular yapar. Kültür meselesinde, öztürkçe ko-
nusunda yeni gelişmelere mukavemet gösteren yapısıyla arı dili reddeder. 
Bu bakımdan Buğra daha çok “anlamayı” öne çeker; 60’ların düşünce or-
tamındaki gibi Türk toplum yapısının, dininin, Osmanlı’nın tam manasıyla 
anlaşılması, çözülmesi sonrasında Batılılaşmaya, modernleşmeye yönelik 
yeniliklerin getirilmesi kanaatini dile getirir. Toplumun zıddına uygulanan 
yenilikler bünyeye tehdit oluşturur, millet ve devlet vasfına zarar verir. 

Onun sağcılığında “Batıyı ret”, Batı ile çatışma eğilimi gözlenmez; aynı şe-
kilde Kemalizmle veya sistemin dinamikleriyle, dünya sistemiyle de sorun 
gözlenmez. Hatta 12 Eylül’ü olumlu karşıladığı bile vakidir. Kenan Evren’in 

1 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2004, s. 40.
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12 Eylül’ün Türkiye’yi uçurumdan kurtardığı fikrine katılan Buğra, “12 
Eylül’ün gerekliliğinin farkındayız” diyerek şerhlerini de anlatırken aynı 
zamanda Tanzimat’ta bu tarafa gelen hataların bileşkesi olduğunu belirtir: 

12 Eylül’ün ve hâlâ süren icraatının eleştirilecek ve yeniden düzenlenmesi 
gereken yanları vardır. (…) Fakat 12 Eylül’ün topyekûn karalanmasına ve 
idam kararnamesine kesinlikle hayır.2 

Tarık Buğra romanları bir yanıyla genel tarih yazımının kıyısındaki mev-
zulara yoğunlaşsa da dizilerinin yapılması, üst üste baskılarının gerçekleş-
mesiyle sağın klasik reflekslerini karşılayacak boyuttadır. Tarık Buğra’nın 
kavgası Türkiye’nin bugüne nasıl geldiği ve temel dinamikleri ölçüsünde 
yapılanların eleştirisidir. 

Buğra enternasyonalist yönelimlere çok da sıcak bakmaz. Belli bir Osmanlı 
fikri, Osmanlı ideali barındırsa bile bu klasik muhafazakârlığın dillendirdiği 
“nizam-ı âlem” ve “ilâ-yı kelimatullah” ideolojisine yaslanmaz. Onun tezleri 
arasında İttihadı İslam, Türk Birliği, Turancılık, ümmet, coğrafi yayılmacı-
lık da yer bulmaz. Anadolucu refleksi yerli ve millî boyutlarında biraz da 
içine kapanmacı, Kemalistlerin ulusalcılığının biraz daha ötesinde, “kök-
lerle münasebet kurucu” şekildedir. Bu elbette fikir hayatının kaynaklarıyla 
analojik bağlantılıdır. Ziya Gökalp, Pertev Naili Boratav, Mümtaz Turhan, 
özellikle de Mehmet Kaplan temel beslenme kaynakları arasında yer alır. 
Buğra’nın Cemil Meriç düşüncesiyle çok da bağlantılı olmadığı röportajla-
rında çok bariz gözlenebilir.3 

Tarık Buğra her ne kadar sanat ve edebiyat hayatında “sanat sanat içindir” 
ilkesini benimsese de aslında bu toprakların hikâyesini anlattığı gibi içinde 
bulunduğu dönemin hatta Türkiye’nin genel edebiyat seviyesinin üzerinde 
yer aldığının da bilincindedir. Bu manada mesela sık sık at gözlüğüyle bak-
mama temasını kullanarak spesifik bakış açısına vurgu yapar.4 Tarık Buğra 
bu toprakların hikâyesini, bu memleketin çocuklarının romanını yazarken 
fikriyat bakımından da millet hayatını yaşatan değerlerin dışına çıkmaz. 
Küçük Ağa’da, Osmancık’ta, Dönemeçte, Yarın Diye Bir Şey Yoktur’da Anado-
lu’yu, kültürümüzü yansıtan vurguları onun beslenme kaynaklarındandır. 
Anadolu’daki her Türk ailesi gibi İslam’ı kültürüne, hayatına yedirmiş bir 
ortamdan gelir Buğra: 

Ya o, anneciğimin ahretlikleri ile okuduğu ilahiler ve uykudan önce 
kulağıma fısıldadığı dualar? Bunlardan birisini hiçbir zaman unutmadım 

2 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 163, 404-405.
Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 133.
3 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 34, 36, 94, 126, 139.
4 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 122-126.
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ve bunalımlarımda ve umutsuzluklarımda hep ona sığındım: ‘Yattım Allah 
kaldır beni / Rahmetinle doldur beni / Ben bir yola niyet ettim / İman ile 
gönder beni.5 

Millet Hayatı, Batılılaşma ve Osmanlılık

Tarık Buğra’nın romanlarında olduğu gibi fikrî yazılarında da temel hassasi-
yet noktalarının başında millet hayatının kesintisiz devam etmesi, kültürel 
varlığın sürekliliği, yanlış Batılılaşma, hatalı politik eylemler gelir. Buğra çö-
küşü yahut gerilemeyi, dalgalanma imgesiyle anlatır: 

Bu deniz iki yüz elli yıldır dalgalanıyor. Zaman zaman durulur gibi 
olduğunu gördük. Hatta durulduğuna inandık; ama çok sürmedi, dalgalar 
yeniden kabardı, gemimiz yeniden yalpalamaya başladı: Doksanüç Harbi, 
Kırım Harbi, Girit Meselesi, Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi, İstiklal 
Harbi! Anladık bu lodosları, karayelleri; savaştır kudurtur suları. Peki, ya o 
dipten vuran dalgalar? Nizam-ı Cedid’ler, Islahat Fermanları, Tanzimatlar, 
Meşrutiyetler, Fırkalar, partiler ve isim değiştirip kâh teceddüt, kâh 
inkılap veya devrim veya reform olan fakat her hâlinde de suları 
kabartan arayışlar? Bütün bunlara bakıyor ve bu denizin, denizimizin, 
Türkiye’mizin bunca dalgalanmalardan sonra bir türlü durulamadığını 
görüyorum. Her patlamadan sonra durulmuş gibi oluyor, insana; işte 
duruldu dedirtiyor. Ne var ki, çok geçmeden gene kabarıyor. O zaman 
da, savaşları hesaba katmaya bile gerek duymadan; durulmasını istemeyen 
galiba biziz diyesim geliyor. İşin aslına bakarsanız galiba demeye de gerek 
yok; çünkü durulmayı istemeyen düpedüz biziz.6 

Tarık Buğra sürekli dalgalı gezen Türkiye’nin iki yüz elli yıllık hikâyesini 
eksene alarak millet hayatının devamı, Türkiye gemisinin yüzdürülmesi hu-
susunda tekliflerden ziyade hatalara odaklanır. Burada Tanzimat’a yoğun-
laşır Buğra, her bunalıma düşen toplum gibi çöküntüye giren millet gibi 
yapı değiştirme ameliyesi gördüğü Tanzimat “Türkiye’nin kendi dışında bir 
model arayışı”dır. Buğra’nın Tanzimat’la ilgili söyledikleri çok ciddi, üze-
rinde düşünülmüş, kültür farklılıklarını sahici biçimde görmüş romancının 
bakış açısıdır aslında. Tanzimat Osmanlı’nın kendi olmayı reddetmesinin 
adıdır… Tarık Buğra bu hususu dile getirirken Paşaların rolünden genel 
eğilimlere kadar pek çok hususta atıf yapar çünkü Tanzimat Türk’e diz çök-
türmek için iç ve dış güçlerin bir araya gelmesiyle zuhur etmiştir.7 

Meseleyi Türkiye’nin batması, batırılması ya da kurtarılması biçiminde ele 
alan Tarık Buğra, Tanzimat ile beraber bizim kendimizin de taklit yoluyla 

5 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 56.
6 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 11.
7 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 112-115.
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değişiklikler yapmaya giriştiğimizi, mutfağımızı, gardırobumuzu, takvimi-
mizi, ölçülerimizi nihayetinde kelimelerimizi değiştirdiğimizi, bunu bir hata 
olarak anlatır.8 Buğra kurtuluşun, gelişmenin belki de eskiye dönmenin bir 
toplumun kendisi olmasına bağlılığını ısrarla dile getirir. Batılılaşma ve ay-
dınların yapıp ettikleri ise bizi kendimiz olmaya iyice yabancılaştırmaktır: 

Gerçekten de bizim sade suya tirit aydınların, yalnız türü değil, etkinlikleri 
de sürüp gidiyor. Onlara göre Batılılaşmak, hâlâ, her şeyimizle biz 
olmaktan çıkışımızdır ve bize ait ne varsa, başta tarihimiz, hor görmektir, 
karalamaktır, yok saymaktır.9 

Tarık Buğra gündelik siyaset ile siyasal olan arasındaki farkı gözeterek “poli-
tika” dediği ve partilerle yapılan işin çok da faydalı olmadığı kanaatinde. O, 
politikayı gerekli ama yeterli görmez tam tersine millet, devlet, din, vatan 
davası bunların hepsini karşılayacak bütünlüğe seslenir. Türkiye’nin asır-
lardır engellendiğini, geriletildiğini, yabancılaştırıldığını kaydeden Buğra 
“Türkiye’nin batmayacağını ancak engelleneceğini” dile getirerek her türlü 
yenilik yahut fetret döneminde bile batışın değil durdurmanın temel hedef 
olduğunun altını çizer. 

Buğra’nın kaygısı, esasında kavgası “yanlışlığın önüne geçmek”tir; yeni bir 
model, yeni bir usul, içerik, dönüşüm teklif etmez; ona göre aslolan bizi 
bozan ne varsa onu görmek, durdurmaktır. Bu da Tanzimat ile başlayan de-
ğişikliklerin reform girişimlerinin asla değil sadece şekle yönelmesidir, bu 
engellenirse zaten Türkiye kendine gelebilecektir: 

Türkiye, iki yüzyıldır, kalkınmayı şekil değişikliklerinde, şekil taklitlerinde 
arayan yöneticilerin elindedir. Büyü hep yasa değişikliklerinde ve 
aktarmalarında aranmış, suçlu daima yürürlükteki düzen’dir sanılmıştır. 
Değiştir Anayasa’yı veya ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen 
bazı önemli yasaları, al sana kalkınma! Oysa, kayanın yeniden dibe 
yuvarlanışından başka bir şey değildir bu.10 

Tarık Buğra’nın “hata”yı düzende değil şahıslarda ve yöneticilerde görmesi 
klasik sağcılığının bir sonucudur. Kısmen kişilerin elbette mekanizmanın 
işleyişinde tesiri, aksaklığı olabilir fakat aslen kapitalist sistemi, sınıf yapısı-
nı, sanayileşmesini tam almadan burjuva ideolojisi üzerine kurulu Osmanlı 
modernleşmesi ve Cumhuriyet düzeni şahısları, idarecileri de bir yere ka-
dar fonksiyonel kılar. Hâlbuki Buğra buna değil tamamıyla kişilerin idaresi-
ne suçlamayı yönlendirir. 

8 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 12-13.
9 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 85.
10 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 144.
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Kusur kişilerde olunca statüko, düzen de bir manada temizlenir, aklanır, 
meşruiyet kazanır. Milletin kaderinin politikacıların çatışmasına bağlan-
maması gerektiğini dile getiren Buğra, kötü yöneticilerden kurtulma mec-
buriyetini ifade eder. ANAP dönemine, ondan önce 12 Eylül’ü doğuran 
partilere ve yöneticilerine eleştiriler getiren Tarık Buğra, 1980’lerdeki de-
politizasyona karşı “kurtarıcı siyaset” ve retorikleri de çok cepheden eleş-
tirir. Hâliyle onun millî ve yerli vurguları araçsallaştırmaya karşı hakikaten 
sahih ve sahici yorumları dönem dönem Türkiye’de yaşanmıştır; bir bakı-
ma romancımız sağcılığın bu tekrarlarını da millet hayatına tehdit görür: 

Cümbüş başladı, meydanlar şenlendi. Üzerimizdeki ölü toprağından 
silkinip doğruluyoruz. Coşuyor coşturuluyoruz. Türkiye’mizin batmak 
üzere olduğunu yeniden hatırlamaya başladık. Davul boynumuza asılmak 
üzere. Tokmakçılar hazır; (…) kısacası yeniden politize oluyoruz. Bayram 
edelim. (…) Haydi aslanım; ya gazi ol, ya şehid. Aratma 1980 öncesi 
atalarını. Zaten onların çoğu da ya arkanda ya yanında veya önünde. Bırak 
defteri, kitabı, laboratuvarı. Bırak takımı, tezgâhı, işini, gücünü, görevini, 
ödevini, sorumluluklarını; çünkü önce vatan!11 

Tarık Buğra döneminin göstergeleri üzerinden bir taraftan gerileme, dur-
durulma ve çürümeyi anlatır, bir taraftan da vatan-millet-sakarya edebi-
yatını… mesela içinde bulunduğu dönemde çokça dile getirilen türban 
meselesinin saçmalığının demokrasi ve özgürlük taraftarlarından geldiğini 
vurgulayan romancı, her yerde aslı astarı olmayan konular üzerinden kavga-
ların körüklendiğini bilhassa hayıflanarak, kızarak, üzülerek dile getirir. Ja-
pon modernleşmesini ve kalkınmacılığını Türk düşüncesinin genel komp-
leksi içinde örnekleyen Tarık Buğra, açığı kapalısıyla bu kavgacı ortamın 
sona ermesi gerekliliğini belirtir: 

Gerçek Türkiye budur: Kimse kimseye karşı değil. Kimse savcı veya 
yargıç değil ve kimse, başkasına saldırmak, başkasını suçlamak sapıklığına 
düşmedikçe, suçlu değildir. Herkes hükmünü işindeki, yaşayışındaki 
başarılarına veya başarısızlıklarına göre, sadece buna göre alacak!12 

Buğra’nın bu bakış açısı, çatışmasızlık ideali klasik sağcı bütüncüllüğü içe-
riyor. Millet hayatının canlılığı bir tarafa karşıtlıkların aynı ideale toplan-
masını da dile getirmeyen Tarık Buğra esasında dış müdahalelerin, içeride 
insan unsurunun hatalı tutumlarının sönmesiyle meselenin hallolacağına, 
selamete çıkacağımıza inanır. Burada iktisadi düzen, siyasal alandaki kutup-
lar, talepler ve ideolojik yönelimler neredeyse “etkisiz eleman”a evrilir; bun-
ları göz önüne almadan getirdiği yorumlarla Buğra değişimden çok kişilerin 
rehabilitasyonuna odaklanır. Çünkü günümüz insanı içinde bulunduğu çağ 

11 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 87-88.
12 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 234.
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gibi sorunludur! “Televizyonu var; video istiyor. Çamaşır makinesi var; tam 
otomatiğini istiyor. Evde dört kişiler; bulaşık makinesi istiyor. Arabası ol-
sun istiyor; arabası varsa, daha lüksünü istiyor ve içinde telefonu da olsun 
istiyor. Konusunu umursamıyor, yapması gerekeni yapamıyor, sorumluluk-
larını rafa kaldırmış, sınırlarını çiğneyip geçmiş, bambaşka orkestralarda 
bambaşka tellerden çalıyor ve özerklik istiyor”13 diyen yazar bunun bir ba-
kıma çağ ile ilgisini kurarak ideolojiler, saplantılar çağında bulunduğumuz 
tespitini yapar. Demokrasinin, hoşgörünün, anarşiden uzak bir dünyanın 
mümkünlüğü üzerinde duran romancı sadece Türkiye’de değil dünyanın 
tamamında benliklerin kötüye yönlendirildiğini, bencilliğin kutsandığını, 
özendirildiğini; bunun da kargaşa doğurduğunu savunurken benliğin doğ-
ru yönlendirmeyle çağı kurtarabileceğinin altını çizer. 

Tabii mesele kavgalar, anarşiyken esasında sorun Türkiye’nin iktisaden 
kötü vaziyetinde düğümlenir; panorama hiç hoş değil… yetmiş sente muh-
taç, dış temsilciliklerinin maaşını ödeyemeyen, yakıtsızlıktan şehir vapur-
ları işlemeyen, fabrikaları duran, mutfakta tencere kaynamayan, kaloriferi 
elektriği yanmayan, karaborsanın, kaçakçılığın hâkimiyetinde üstelik Kürt 
meselesinde sıkıntıya düşen bir ülke… Yeni bir dünyanın kurulduğunun 
farkındalığını gösteren yazar, irtica paranoyasından yıldıklarını vurgular.14 
Özgürlüğün ancak kardeşlikle vuku bulacağını belirten Tarık Buğra millet 
hayatını ikame etmenin derdindedir. 

Millet Hayatını İkame Etme

Tarık Buğra Osmancık gibi bir eser yazması nedeniyle vatan ve millet kav-
ramlarının gelişimini ve ikamesini gayet yakinen bilir. Bildiği için de bu 
sürekliliği sağlamanın kaygısını verir; millet hayatının canlı kılınması, haya-
tiyetinin devamlılığı bir takım unsurlarla sağlanır. 200 yıllık modernleşme 
ve Buğra’nın deyimiyle dalgalı dönemde millet olarak en çok öz güvenimizi 
yitirdik. Buğra kendimizi küçük görme hastalığının tedavi edilemediğini 
belirtirken bunu “kumpas” kelimesiyle izah eder; müzikten mimariye kadar 
şaheserler ve üstün yetenekler geliştiren bu milletin en başta öz güvenini 
kazanabilmesi için tarihini, medeniyet birikimini hatırlaması gerekir: 

Türkiye’ye karşı düzenlenen kumpasların en tehlikelisi, bize bizi 
unutturmak, bizi kendi gözümüzde hiçleştirmek ve çulsuz, çuvalsız, 
yani mazisiz ve mazisi beş para etmez, günü de hep kötülüklerle, 
beceriksizliklerle, yanlışlarla dolu göstermek için açılan kapıdır.15 

13 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, 2018, s. 179.
14 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, 2018, s. 350, 457.
15 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, 2018, s. 398.
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Yazar, Türkiye’nin sadece tarihiyle değil bugünüyle de büyük olduğu hatır-
latmasını yapar. Bu süreçte aydınlara da ciddi manada karşıtlıklar geliştiren 
romancımız Türkiye’nin insanı ile potansiyeli gelişmeye açık bulunduğunu 
vurgularken tek engelimizin “bütünleşememe”ye dayandığını hassaten ifa-
de eder. Buğra’nın millet hayatının devamlılığı ve vatanın selameti konu-
sundaki hassasiyeti “korumacılık”la ilgilidir, buna aynı zamanda “kendi hâ-
line bırakılmaması”ndan kaynaklılığı da ekleyebiliriz. Aydınların “bizi bize 
bırakmadığı”nı söyleyerek sorunun kaynağını dış ve iç ortaklığına bağlar. 

İlginçtir romancı burada prototip diye Tevfik Fikret’i gösterir. Fikret bu 
ülkenin kötülüklere, hürriyetsizliklere, yanlış ve geriliklere karşı savaşan 
aydınlarından olmamıştır hiçbir zaman… tam tersine iyi için değil sadece 
kendisi için çalışan yazan bir şair portresi çizmiştir: 

Türkiye, bu tipin yabancısı değildir. Her kesimde, özellikle de aydın 
ve yazar kesiminde Tevfik Fikret’ler yani Türkiye’yi ve Türk insanını 
sevmeyen, çünkü tanımayan, kısacası sevmek ve tanımak gücünden 
nasipsiz insanlarımız vardır; yığınladır. Ve onlar birbirlerini alkışlarlar, 
ödüllendirir, ünlendirirler.16 

“Türk’ün Türk Müslümanın Müslüman kalması, kurtuluşu bu yolda gör-
mesi”17 Tevfik Fikret gibi aydınlarla değil Yunus Emre gibi şairlerle müm-
kündür. Buğra, “önce halkını sevmenin gerekliliği”nin en iyi örneklerinden 
birinin Yunus olduğunu hatırlatarak, Yunus’ta Müslüman Türk’e mugayir 
tek satır bulunmadığını, birleştirici misyonu yerine getirdiği ifade eder. Me-
sela İstiklal Şairi Mehmet Akif ’in de medeniyet değerlerini çok iyi meczet-
tiğini söyler, İstiklal Marşı’nın ölümsüzlüğünü, kalıcılığını yine Yunus gibi 
bir büyük hadisenin ruhunu yansıtmasına bağlar.18 Tabii Tarık Buğra Küçük 
Ağa romanında İstiklal Harbi ile birlikte bir bakıma Osmanlı’yı ve Cumhu-
riyet’i bir arada ele alır. 

Evvela belirtmeli ki Küçük Ağa resmî tarih anlatısının biraz daha berisinde 
bazı gerçekler de ihtiva eder; hilafetçi, Osmanlıcı, hain retorikleri arasın-
da insanların Kuvayımilliye’ye bir anda intibak edememesini Osmanlı’nın 
altı yüz yıllık varlığına, İstanbul yani Payitaht merkezli düşünmeye bağlar. 
“Halife-i rûy-i zemin”e bağlı Anadolu insanı “bayrağı açanları” elbette ta-
nımıyor; tanımadığı için de evvela tereddütle karşılıyor, hâliyle hain diye 
yaftalanması hiç de hak bilir tavır değil.19  

16 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 368.
17 Tarık Buğra, Politika Dışı, 2017, s. 16.
18 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s. 139, 154, 161.
19 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 88-89.
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Çolak Salih karakteri aslında İmparatorluktan ulus devlete geçen, savaşlar-
la yılmış, akıbetinden emin olmayan Türk insanını anlatır. Umutsuzluktan 
kurtuluş azmine geçen Çolak Salih İmparatorluk ufkundan kendi kaderine 
razı ama ümitli, gayretli duruma geçişi ifade eder. Osmancık’taki boydan 
İmparatorluğa geçiş azmi yerini Küçük Ağa’daki gayrete bırakır. 

İstanbullu Hoca’nın Küçük Ağa’ya evrilmesi aslında İmparatorluğun ulus 
devlete, Osmanlı’nın Türkiye’ye geçişini… hem kopuşu hem devamlılığı 
ifade eder. Çolak Salih’in, Küçük Ağa’nın tavırları “kurucu” nitelik gösterir; 
bu açıdan Osmancık ile Küçük Ağa arasında yine küçükten büyüğe, kurucu 
ve inşacılığa geçişteki aynı milletin aynı topraklardaki sürekliliğini göste-
rir. Zaten Buğra’nın Osmanlı algısıyla ulus devlet niteliğindeki laikliği esas 
alan Cumhuriyet arasında da çok yakınlık var. Tarık Buğra Osmanlı’ya “Şah 
Medeniyet” adını verir. Müzik, mimari, sanat, yönetim alanlarında ciddi 
bir model ortaya koyan Osmanlı aynı zamanda medeniyet vasfı da kazanır; 
yazar İmparatorluğu sadece kılıca endekslemez; teknik, ilim, sanat, sosyal 
yapıyla eşitleyerek medeniyet boyutuna “hoşgörü”yü de ekler. Buğra için 
Osmanlı “adalet-hoşgörü-insana saygı” merkezlidir.20 Bu manada Tarık 
Buğra’nın İslam anlayışı vicdanlara hitap eden, kültüre ve ritüellere yani 
alışkanlıklara dayalı sağcı görüşün bir benzeridir: 

İslam birleştiricidir, bir başkasının inanç dünyası için hükümler vermeyi, 
hele hele onu mahkum etmeyi günah sayar, İslam için, İslam kültürü, 
İslam edebiyat ve sanatı için çalışanlar, değerlere karşı nankör olmamaya, 
hoşgörülü olmaya ve anlamaya çalışmalı.21 

Osmanlı ve İslam’ı hoşgörü merkezli alması belki İmparatorluk ve evren-
selci yaklaşıma uygun bulunsa da aslında devamlılık fikrine, İslami olanın 
kamudan ayrı tutulmasına, devletin belirgin bir işleyişi olurken onu “siste-
min değil kişilerin bozduğuna”, değiştirilmesi gerekenin idari pozisyondaki 
kişiler olduğuna ilişkin sağcı tutumun karşılığı görmek gerekir. 

Tarık Buğra’nın fikriyatındaki ve edebiyatındaki devamlılık sürecini bozan 
unsurları şahsi ve bir takım rijit uygulamalar görmesi meselenin kültür bo-
yutuna da yansır. Mesela Buğra dil devrimine değinmeden “öztürkçe-arı 
dil” akımına çok şiddetle karşı çıkar. Ciddi teklifler getirmeden bu yöndeki 
eğilimlere cepheden tavır alır. Aynı şekilde kültür sahasındaki yönelimler 
de yine sürekliliği baltalayan unsurlardandır. Buğra devletin etkinliğinin 
artmasını, komünizm gibi yönelimlere karşı etkili mücadeleyi savunur yine 
sağ kanadın bir şahini olarak. Bu açıdan onun dile ilişkin kanaatlerinin üze-
rinde durmak gerekir…

20 Tarık Buğra, Politika Dışı, , s. 77.
21 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 123, 124.
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Öztürkçeye, Dilde Yabancılaşmaya Karşı

Harf inkılabından sonra Türkiye’de çok ciddi kırılmalar yaşandı. Batılılaş-
manın, inkılapların yerleşmesinde dil devriminin rolü en az siyasi irade 
kadar büyük… Sadece kültürel manada değil, iktisattan hukuka kadar bir 
literatür alt üst olduğu gibi zihniyet dönüşümü gerçekleşirken köklerle bağ-
lantı da kesildi. Belki dil inkılabından daha yaralayıcısı ise Tek Parti ile beli-
ren 1950’li yıllardan sonra dozu artan “arı dil”, “öztürkçeci” akımdır. 

İslamcı, muhafazakâr, sağcı kesimin hemen tamamı öztürkçeciliğe karşı çok 
ciddi muhalefet gerçekleştirdi. Dilin doğal akışının kesilmesinin toplumun 
hayat kaynaklarını söndürme manasına geldiğine ilişkin pek çok yazı da ya-
zıldı. Zaten zaman içerisinde Nurullah Ataç gibi isimlerin kelime türetme 
işlevi yalnızca Türk Dil Kurumu’nda kaldı, toplum bu icat edilen kelimeleri, 
kavramları tutmadığı için pek çoğu tedavülden kalktı. 

Arı dil tartışmaları esasında dil devriminin asıl meselesini de ortadan kal-
dırdı. Mesele hurufatın, alfabenin değişmesi, kaynaklara ulaşım mı yoksa 
yeni kelimeler türetme miydi… erken dönemde bilhassa İslamcılar harf 
inkılabına tarihe, medeniyete, köklere erişimi kaldıracağı en önemlisi de 
İslam ile bağlantıyı koparacağı için karşı çıktı, çıkmaya devam ediyor. 

Kısmen muhafazakâr ama daha çok sağcılar ise Osmanlı döneminde kul-
lanılan alfabenin kaldırılmasından ziyade kelime türetilmesine, dile müda-
halelere, toplumun tepeden değiştirilmesine, geleneksel kültüre ilişmesine, 
yön vermesine itiraz eder. Bu açıdan Tarık Buğra’da epey yekûn tutan dil 
yazılarında İslam ile, İslam ülkeleriyle, geleneksel kaynaklarla bağlantıyı 
sağlayan alfabenin kaldırılmasından ziyade elitlerin, yazarların, siyasetin 
kelime türetmesine, öztürkçeci tutumuna tepki gösterir. 

Genel yapısına, sağcı tavrına bağlı olarak harf inkılabına değil arı dil çabası-
na, ana dile yön verilmesine sesini yükseltir yani “Türkçe nerede ise jestler, 
mimikler ve tek heceli nidâlardan, birtakım işaretlerden kurulma kaba bir 
anlaşma vasıtası hâline gelecek: imla yok, gramer yok, cümle yapısı yok.” 
biçimine… Bu açıdan onun ana dil kavramıyla neyi kastettiği çok da net 
değil; Anadolu insanının konuştuğu mu yoksa İstanbul Türkçesi denen İm-
paratorluk bakiyesi kalıpları mı anladığı netlik göstermiyor. 

Tarık Buğra dile karışan yönelimlere, arı dil-öztürkçe-özleşme yönelim-
lerine “ihanet” gözüyle yaklaşır. Özleşme politikasını enteresan biçimde 
Mustafa Kemal’e bağlamayan Buğra, “Büyük Adam”ı yani Atatürk’ü sürecin 
dışında tutarak çevresine yöneltir. Öztürkçeciliği ana dilden kopma sayan 
Buğra’nın ana dil kavramı içine Orta Asya mı, Anadolu’da kurulan yeni 
terkip mi girdiği belli değil; eğer Anadolu’yu kastediyorsa İslami kimliğin, 
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epistemolojinin, Kur’an dilinin etkisi yadsınamaz ama yazarın yaklaşımları 
içinde ana dili belirleyen temel direk mahiyetinde İslam bulunmuyor. 

Muhayyel bir ana dil mefhumu çerçevesinde Tarık Buğra’nın asıl kavgası 
“yabancı”laşmaya yani Batı etkisinedir. Burada şehir ve kent ayrımını ör-
nek vererek daha sarih izahatlar getirir. Şehir yerine kent kelimesini ikame 
etmeyenlere kızan Buğra bu tezi öne sürenlerin şehir kelimesinin Farsça, 
kentin ise Türkçe olduğu argümanını reddedip kent sözcüğünün de Türk-
çede yer almadığını ifade eder. Tarık Buğra kelimelerin bu şekilde yerinden 
edilmesinin maksadını “seni senden koparmak, seni kültür hazinelerinin 
mezarcısı yapmak, dayanaksız bırakmak” olduğunu vurgularken bir türlü 
İslam medeniyeti ve Anadolu terkibine, Kur’an diline gelemez; asıl kaygısı 
elan konuşulan dile yabancı icatlar çıkarmak, “eli kalem tutan adamların çı-
kıp bu kelimeyi ben uydurmuştum ama beğenmedim, şunu kullanacağım” 
demesi ve bu “zırva”nın bir gazetede basılmasıdır: 

Öztürkçe denilen masal adına piyasaya sürülmüş kelimelerin çoğu 
yabancıdır, ondan çoğu ise uydurmaca. Halbuki sizin dilinizde onların 
öğrenemedikleri binlercesi var hâlis kan Türkçe kelimenin.22 

Tarık Buğra dil inkılabıyla beraber köklerin kesilmesine çok da eğilmez, 
evet bir kesintiden bahseder fakat bu “Türkçeleşmeden önceki bilim eser-
lerinden yararlanamama, aynı bilim dalındaki nesiller arasındaki diyalo-
gun kopması” biçiminde flu, içeriksiz, mahiyeti ve menşei açık edilmeyen 
“nesiller-bilim”dir.23 

Tarık Buğra ana dil kavramı üzerinden kurduğu mantığı dünyadaki tüm bü-
yük ulusların ana dillerine ehemmiyet verdiğini belirtir. Türkçenin kültür 
sanat dili olmasının gerekliliği biraz da ana dilin olabildiğince korunmasına 
bağlıdır. Arı dil iddiasının ilk bakışta milliyetçi hatta ırkçı bir hareket sanı-
labileceğini ilericilik, devrimcilik gibi süslü kelimelerle kendine taraftar da 
bulabildiğini belirten Tarık Buğra, arı dilin saçma ve akla aykırı olduğunu 
kaydeder. 

Dünyada arı dilin imkânsızlığını, tek bir devletin bile arı dile sahip olmadı-
ğını vurgulayan Buğra, en ilkel toplumlarda bile alışveriş bulunduğunu yani 
arılığın tükenip terkibin, sentezin, etkileşimin geldiğini ifade eder. Türkçe-
nin bilhassa 1960 sonrası kabile diline çevrilmek istendiğini belirten yazar, 
dili zihniyetle açıklar: 

Dil, kelimeler ambarı değildir. Öyle bir cümle yazılabilir ki, içinde Türkçe 
kökenli tek bir kelime bile bulunmaz; ama o Türkçedir. Buna karşı, halis 

22 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s. 18-24.
23 Tarık Buğra, Politika Dışı, 2017, s. 171.
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kan Türkçe kelimelerle yazılmış bir cümle de Türkçe olmayabilir. Şunu 
demek istiyorum: Her dil bir kafa yapısının, bir düşünce sisteminin, bir 
dünya görüşünün eseridir.

Pek çok yazısında yeni kelimelere, yabancı kavramlara karşı yazılar yazan 
Tarık Buğra zaman zaman kendisi de “dilin olağan akışı içinde” benzer hata-
lara düşebiliyor; “fabrikaları stop eden” ifadesinde olduğu gibi…24 

Kültür Politikasıyla Kültür Savaşı Vermek

Tarık Buğra’nın bir kitabına Politika Dışı adını vermesi bilinçli bir tercih 
kuşkusuz. Türkiye’de hemen her alanda politikanın yani aktif siyasetin ege-
menliğini vurgulamak ister yazar. Zaman zaman yazılarında sistem-devlet 
ile politika arasında ayrıma gitmek gerektiğini, insanların politikacılara kı-
zarak devlete, millete, vatana küsmesinin yanlışlığını anlatır. Kuşkusuz ak-
tüel siyasi meselelere daldığında dönemindeki siyasetçilerin popülizmin-
den rahatsızlık duyduğunu sık sık dile getirir. 

Fikriyatının ve sanatının omurgasını inşa eden Osmanlılığın, Cumhuriye-
tin, gelenekselin, eskinin, devlet mekanizmasının, millet hayatının devam 
ettiği fakat aydınlar, politikacılar eliyle yabancı tesirlerin bu ahengi bozdu-
ğu şeklindeki “sağcı” yorum kendini en çok kültürde gösterir. 

Kültüre ehemmiyet verir Buğra… Kültürü millet hayatının ve bağının te-
meli görür. Fakat buradaki kültürü tam manasıyla açmaz da! Kültür ente-
lektüel birikim mi, entelektüel üretim mi, gündelik hayat pratiği mi, toplum 
refleksleri mi, Tarık Buğra’da çok net değil. Bunun belki en bariz sebebi 
kültür meselesindeki gibi dil, siyasal alan, tarih, Batılılaşma sahalarında da 
flu bir gelenek portresi çizip orada İslam’ın yerini belirlemeden kaçınması 
gelir. 

İslam siyasal alanda, Osmanlı Şah Medeniyeti’ni inşa etmede, İstiklal Har-
bi’ni vermede, topluluğu millet, toprağı vatan kılmada, mimariden sanata 
kadar medeniyetin yüksek burçlarında birincil tesir göstermesine rağmen 
Tarık Buğra burayı teğet geçtiğinden kültür kavramının içeriğine, teşekkül 
ettiren unsurlarına temasta bulunmaz. Toplumu önemseyen bir romancıy-
la karşı karşıyayız; bu onun roman anlayışı içinde gayet normal. Toplumu, 
inancını, hissiyatını anlamaya dönük okumaları, gözlemleri bulunduğu gibi 
metodolojisi de yine millet hayatındaki işleyişi kavramaya yöneliktir. Bu 
açıdan toplumda olup bitenleri bir ölçü kabul etmez ama aydın yabancı-
laşması, devlet elitinin zorla Batılılaştırma gayretlerini de makul görmez; 
üstelik “sanat sanat içindir” anlayışıyla hareket etmesine rağmen. 

24 Tarık Buğra, Politika Dışı, s. 21, 44-45, 135, 162. Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 204, 349.
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Onun “sanat sanat içindir” tutumu dönemindeki toplumcu gerçekçiliğe, sa-
nat toplum içindir fikriyatının bir şekilde Marksist edebiyat kuramına yat-
kınlığına tepkiyi ifade eder. Zaten Buğra’nın kültür algısı içindeki “kültür 
cephesi ve kültür savaşı”nın bir ucunda Marksist edebiyat ve edebiyatçılar 
bulunur. “Sanat sanat içindir” ilkesi aynı zamanda Buğra için günlük otori-
telerden sıyrılma, geleceğe en mesut ve temiz düzeni bırakma ameliyesini 
anlatır. Toplumun seviyesinin eğlence hayatına yansıdığını aynı olumlayıcı 
ve ılımlı tavrıyla kabullenir. Zaten Buğra’nın dinamik bir insan, kültür, dev-
let, edebiyat anlayışı var. İnsanın en çok gündelik hayattaki yani pratikteki 
görünümüyle insanlığını gösterdiğini belirtirken sanatçının fildişi kulesine 
çekilmesinin manasızlığını, edebiyatçının biraz da toplum hayatına katıl-
masına, katkı vermesine ve etki etmesine bağlar. “Bir roman, sırası gelince 
bir atom bombasıdır. Allak bullak eder kafaları ve beyinlerde patlar bu. Bir 
şair, bir romancı, bir tiyatro yazarı devrim yapar.” cümlelerindeki güç istenci 
aynı zamanda kültürü kurucu manasıyla aldığını gösterir. Yazının, edebiya-
tın vakit geçirici hele ki hoş vakit geçirici algılanmasına da şiddetle tepki 
gösterir. Para kazanmak, zengin olmak, kalkınmak bir yere kadar geçerli-
dir Buğra’nın havsalasında; aslolan kültürle, edebiyatla bir yere varmaktır. 
Bunu da sadece Türkiye için değil dünyada edebiyatlarıyla kültürleriyle üst 
noktada bulunan Rus, Fransız, Amerikan toplumlarını da örnek gösterir; 
roman, şiir, hikâye yani edebiyatın kendisi millî olmak zorundadır, kendi 
milletini, toplumunu anlattığı zaman o eser varlığını gösterebilir.25 

Tarık Buğra kimi zaman edebiyata ve kültüre çok yüksek bir yer verir, işin 
açıkçası fazlasıyla misyon yükler. İnsanların kişilik kazanmasında, devletle-
rin bir nizam kurmasında kültür ve edebiyat belirleyici hususlardandır ona 
göre. 1960 sonrasındaki çevirilerin aşırı politik ve millî kültüre yabancılaş-
mayı getirmesi bu süreci sekteye uğratır. Biraz da edebiyatı kurtarmayla 
memleketi kurtarma vazifesini bir birine yükleyerek âdeta zimmetleyerek 
ilerler; zira ikisinde de hür düşünce kendini belli eder. Tarık Buğra aslın-
da yeni gelişmelerin mesela televizyonun farkında olduğundan insanların 
artık kitap okumadığı eleştirilerinin de yersizliğini, zihniyet dünyasının de-
ğişimine bağlı anlatır. Bu kültür sömürgesine dönüşmesek bile dönüşme-
ye başladığımızı gösterir, Batılılaşma hikâyemizdeki taklit hastalığına bağlı 
biçimde: 

Bir vakitler, yazarlarımız için eleştirmenlerin en esaslı övgüsü onları 
Aragon’a, Eluard’a, Kafka’ya, Steinbeck’e, kısacası, Batı’nın şu ya da bu 
ünlüsüne benzetmekti. Git gide kendisi olan, biz olan, Batı’da tarz ve görüş 
benzeri bulunmayan değerlerimize omuz silker olduk; hatta suçladık 
öylelerini, geri dedik, çağdışı dedik. Ve sanatçılarımızın amacı da birilerine 

25 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 29, 37-39, 144, 153. 
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benzemek oldu; kendilerini unuttular. Türkiye sanatın, edebiyatın bir altın 
zincir olduğunu kavrayamaz hâle düştü. Sonuç taklit edilenin zaferidir: 
İşte sahnelerimiz, işte beyazperdelerimiz, işte mikrofonlarımız ve yayım 
dünyamız. Hepsini de yabancı isimler ve yapımlar yağmalıyor.26  

Tarık Buğra meseleleri ele alırken rijit, sivri bir dil, kavgacı bir üslup kullan-
maz; fakat kültür meselesine geldiğinde bir kültür cephesi oluşturup kültür 
savaşı vermeye taliptir. İşin açığı Buğra öteki muhafazakâr-İslamcı yazar-
lar kadar antikomünist temaları benimsemez, eleştirilerini sıralarken galiz 
ifadelerde bulunmaz Marksistlere. Komünizmin dünyayı açık hava hapis-
hanesine dönüştürdüğü için Soğuk Savaş döneminin genel mantığı içinde 
dillendirilen Marksizm çağı ifadeleri son derece hatalı.27 

Tarık Buğra, Marksizme siyasi yahut iktisadi boyutlarından değil tamamıy-
la kültürel açıdan yaklaşır. Buna göre dünyada komünistler etkili bir “kültür 
savaşı” yürütmüşler, kitleleri, gençleri “ağlarına düşürmüşler”dir: 

Yalnız Türkiye’de değil, Türkiye’den de fazlasıyla Rus emperyalizminin 
Marksizmi kullanan dev propagandası, bütün dünyada özellikle de gençlik 
dünyasında on binlerce, yüzbinlerce, milyonlarca beyni ve kalbi ağına 
düşürmüştür. O kadar ki, bu propagandanın alları pulları, yıldızları kast 
edilerek; yirmi yaşına kadar komünist olmayanın kalbi yoktur denir ve 
güzel, yani gerçeği ışıtan espri eklenirdi: yirmi yaşından sonra komünist 
kalanın da kafası.28 

Buna “kudurmuş” Mao’yu da eklemek gerekir.29 Tarık Buğra Karl Marx’ın 
teorisini ortaya koymasının nedenini romancılar, edebiyatçılar görür. Kül-
türe bu derece değer ve sebep atfeden Buğra, Türkiye’de de komünizme 
karşı bir kültür savaşı verilmesi kanaatini her fırsatta dile getirir. Buğra si-
yasal alanda antagonistik siyaset tarzını yani dost/düşman ikiliğini benim-
ser. Devletler arasında ebedi dostlukların ya da ebedi düşmanlıkların im-
kânsızlığını dillendiren yazar, ittifakların sürekli değiştiğini, yenilendiğini 
hassaten ifade eder. Bu kültürel, siyasi, iktisadi kavgada Rusların, Çinlilerin 
yaptığı gibi kültür savaşı vermek elzemdir. Soğuk Savaş nihayete ermek üze-
reyken artık yönün bu cenahtan tüketim toplumuna kayması gerekliliğini 
vurgulayan Tarık Buğra, hayatın kendisinin olduğu gibi kültürün de önce-
likle bir yaşama savaşı biçiminde doğduğunu zaman içinde iyi yaşama, tatlı 
yaşama, yararlı yaşama sanatına evrildiğini vurgular.30 

26 Tarık Buğra, Politika Dışı, s. 51-52.
27 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, 2018, s. 32, 557.
28 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, 2018, s. 331.
29 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s. 147.
30 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.127. Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 15-18, 215.
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Tarık Buğra 1982 yılında yapılan Millî Kültür Şurası’na epey değer atfeder.31 
Bu açıdan kültür savaşı için devletin ciddi faaliyetlerde bulunması gerekti-
ğini belirten yazar TRT’yi biraz da kendi eserlerinin senaryolaştırılıp dizi 
hâline getirilmesi nedeniyle yakından takip edip önemser ama kurumun 
epeyce seviyesinin düştüğünü, dejenere olduğunu kaydeder.32 

TRT ve devletin diğer kurumlarının anti-Marksist yayın yapmakla kültür 
savaşı verdiklerini zannettiklerini düşünür, yapılanları kâfi görmez. Mark-
sizmin genişlemesinin, yaygınlaşmasının biraz da Maksim Gorki’lere, Nâ-
zım Hikmet’lere, onların da devletin desteğine bağlı bulunduğunu çok net 
açıklar. 

Bir sağcı olarak Tarık Buğra sağa seslenir: “Türkiye’nin sağcıları, Türkiye 
sağının sözcüsü hatta temsilcisi geçinen sizler, sanat ve sanatçılarınız için 
ne yaptınız?” Gelen cevapları tabii ki kâle almaz, yapılanları yeterli görmez, 
sağın tüm renklerinin “kültür politikası” oluşturmadığını, elindeki edebi-
yatçıları küçümsediğini, yok saydığını, etkisizleştirdiğini belirterek siyaseti 
de yerer: 

Politik koluyla olsun, kültür koluyla olsun, basın koluyla olsun, Milliyetçi 
Cephe edebiyata gereken önemi vermiyor. Görüyorsunuz bir sol, sol 
tandanslı gazete veya dergi, bir sanatçıyı nasıl destekliyor. Bu, gözlerin 
önünde daha bugünlerde, olmakta bulunan bir hadise var. Manşetlerde 
veriyor tefrika edeceği romanın reklamını. Sürmanşetten veriyor. Yani 
gazetecilikte en büyük yerden veriyor. Radyoda ilanını yapıyor. Sağda 
değerli yazarlar çıktı. Ben yeterli bulmuyorum ama değerli insanlarımız 
oldu, var. Hangisi için, bu çabanın yüzde biri gösterildi. Binde biri 
gösterildi. Hangisi için? 

Tarık Buğra eleştirilerini sıralarken yapılması gerekenler hususunda belli 
başlı tekliflerde de bulunur: 

Önce, saplantıları olmayan bilim adamlarına büyük bir Türkçe sözlük 
hazırlatmak. Sonra, gene saplantısız ve yetenekli bir komisyonla sekiz, 
on ana kitap tespit edip bastırmak. Kültürle ilgili bütün konular için 
araştırma fonları kurmak. Gene her alanda, kültür başarılarını ciddi 
şekilde desteklemek. Kütüphaneleri çoğaltmak ve çekici hâle getirmek. 
Kitaptan KDV’yi kaldırmak. Bir tek hakiki tiyatro binası olmayan devlet 
tiyatrolarına sahneler açmak. Güzel sanatlara ortam hazırlamak. Geniş bir 
dağıtım sistemi sağlamak.33 

31 Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 209.
32 Tarık Buğra, Politika Dışı, s. 42.
33 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s. 132-133. Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s. 218. 

Tarık Buğra, Söyleşiler, s. 27-28.
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Tarık Buğra Türk fikir ve edebiyat âleminde kendi başına bir ada olarak ye-
rini alırken aynı zamanda Türk sağının hissiyatını yansıtan eserlere yer ver-
miştir. Anadolu’nun İslamlaşmasından bugüne gelen millet bağını ve devlet 
mekanizmasını tek bünye kabul eden Buğra gerilemeyi nizama değil “yanlış 
tercihlere” yani şahsi hatalara bağlayarak Batıya, Batılılaşmaya, harf devri-
mine ontolojik karşı duruş sergilemekten, tarihin-millet hayatının-İmpara-
torluk ve Cumhuriyet devamlılığında devlet mekanizmasının omurgasını 
İslam’ın teşkil ettirdiğini ifade etmekten kaçınarak vicdan, hoşgörü, de-
mokrasi, maneviyat ve kültür eksenli yorumlar getirmiş, muhafazakârlıkta 
bulunan ama sağcılıkta yer etmeyen yeni bir nizam, metot teklif etme tav-
rından kaçınmıştır. Buna karşın “mademki ben varım Prusya var demek” 
sözünü eksene alarak edebiyatçının, kültür adamının Marksizmde, Karl 
Marx’ın eserlerinde olduğu gibi bir sistemi yahut Yunus Emre örneğindeki 
gibi bir vatan ve millet hayatını inşa edebileceğini, kültür ve edebiyatın bu 
derece hayatiyet kesbettiğini, sağcıların kültür politikası, kültür cephesi ve 
kültür savaşına hiçbir zaman ehemmiyet vermediğini kaydederek vatan ve 
millet bağının geleceğe kalması için edebiyatın, kültürün aynen Marksist-
lerin yaptığı gibi kültür savaşı vermesine bağlı olduğunu sarahaten, ısrarla 
dile getirir.



TÜRK SİYASİ TARİHİNİN 
DÖNEMEÇLERİNDE MÜTEREDDİD 

BİR ROMANCI: TARIK BUĞRA

YASİN BEYAZ

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmasıyla başlayan si-
yasi hareketlilik Cumhuriyet’in ilanından sonra da devam etmiştir. Türk siyasi 
hayatı başta Mütareke dönemi olmak üzere Cumhuriyet’in ilanı, Serbest Fırka 
ve Demokrat Parti’nin kurulması gibi birçok siyasi dönemeçten geçmiştir. Bu 
siyasi dönemeçleri konu alan anlatılarda sürekli olarak Ankara ve İstanbul’daki 
siyasetçiler ve onların yakın çevreleri ön plana çıkarılmıştır. Ancak taşranın, 
halkın ve sıradan insanların bu olaylar karşısındaki durumları, duyguları, te-
reddütleri, korkuları göz ardı edilmiştir. Bunda tarihî olayların resmî ideoloji-
nin gölgesinde, resmî tarih eliyle bir kalıba sokulmasının büyük bir payı vardır. 
Belli bir kalıba sokulan bu olaylar bir müddet sonra destansı anlatılar ortaya 
çıkarmıştır. Bu anlatılarda iyiler, kötüler, düşman ve yerli işbirlikçileri belli tip-
ler şeklinde okuyucuya aktarılmıştır. Zaman ilerledikçe de bunlar kalıplaşmış 
ve birbirinin tekrarı hâline gelmiştir. Böylelikle resmî tarih kendisine ait bir 
gerçeklik meydana getirmiştir. Bu durum Tarık Buğra’nın dikkatini çekmiş ve 
yazdığı romanları gözardı edilenlerin üzerinden kurgulamaya çalışmıştır.

Kurtuluş Savaşı için –Küçük Ağa’dan önce veya sonra- yazılmış romanların 
hepsinde de roman anlayışıma uymayan bir tutum, önemli bir zaaf 
görürüm; onlar konuyu her şeyin olup bitişinden sonra ortaya çıkan ölçü 
ve kıymet hükümlerine göre işliyorlar. Hemen hepsi de ‘Vay! Mağluplara’ 
diyor. İnsana dolayısıyla sanata aykırıdır bu. Hele bu kadar önemli bir 
konuda, başarısızlığı önlenemez hale getirir, esere resmi ağız, politik 
tutum çeşnisi katar.1 

Bu bağlamda yakın tarihimizi, Millî Mücadele dönemi ve Cumhuriyet’in ku-
ruluşuna dair romanları düşündüğümüz zaman resmî tarih söyleminin başarılı 
olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü bu dönem eserlerinde idealleştirilen kahra-

1 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Kitabevi Yayınları, 2004, s.120.
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manlar hiç tereddüt göstermeden hayatlarını idealleri uğruna feda edip kendi 
benliklerini ve insani vasıflarını yok saymaktadır. Ama bu durum roman için 
bir handikap oluşturmaktadır. Tarık Buğra bu durumu şöyle ifade etmektedir: 

Bizim Cumhuriyet edebiyatı da sonuç almış her devrimin edebiyatı 
olduğu gibi, otoritesi sürdüğü sürece, devrimin ilkeleri, amaçları 
doğrultusunda ve –ne hazindir- önderlerini yüceltmek yarışında kendi 
ilkelerini, gereklerini, kurallarını bir yana bırakarak şablonlar edebiyatı 
durumuna düşmüştür. Daha sonra yani Ebedi ve Milli Şef dönemlerinden 
sonra ise, yukarıda anlattığım tabloyu geçmiş, politikaya –ve özellikle, 
sözde ideolojilere- bir propaganda örgütü gibi çalışmıştır.2 

Burada bahsettiğimiz anlatıların aksine Tarık Buğra romanlarında resmî ta-
rih anlayışından farklı bir yol izlemiştir. Öncelikle o bir destandan ziyade 
insanı, insanın dramını yazmaya çalışmıştır: 

... insandan başka bir şeye değer vermiyorum ve insanı anlamaya 
çalışıyorum. Onun bilhassa, psikolojik boyutlarını. Ekonomik meseleler, 
politik meseleler... hepsi hepsi insana bağlı. İnsanın psikolojisine bağlı.3 

Kendinden önce bu dönemle alakalı birçok destansı roman kaleme alınmış 
olmasına rağmen Tarık Buğra, anlatısını insani bir zemine oturtmayı ve her-
kesin bildiği, merkezdeki insanı değil taşradakini anlatmayı tercih etmiştir. Bu 
özellikleri nedeniyle onun romanları diğerlerinden ayrılmaktadır. Buğra, taşra 
insanını ele alırken o insanların yaşadığı ikilemleri, açmazları, tereddütleri ver-
meyi de ihmal etmez. Onlar öyle bir dönemde yaşamıştır ki, yapacakları tercih 
ne olursa olsun onları tarih huzurunda mesul kılacaktır. Bundan dolayı ağızlar-
dan çıkacak evet ya da hayır onların hayatlarını ve Türkiye’nin geleceğini etki-
yecektir. “Tarık Buğra katı kalıbın içindeki o huzursuz insana, kılıfının içinde 
sıkışıp kalan, ama henüz bir dönemecin köşesinde bulunan insan yöneliyor.”4 

Bu çalışmada Tarık Buğra’nın Türkiye’nin siyasi dönemeçlerini, kırılma dö-
nemlerini ele aldığı Yağmur Beklerken ve Dönemeçte romanlarındaki kahra-
manlarının yaşadıkları ikilem ve tereddütler ele alınacaktır. 

Şimdi elimde Yağmur Beklerken isimli bir roman var. Rayına oturdu 
sanıyorum. 1930’u... Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı ve büyük kuraklığı... 
toprağı ve insanları, rahmet bekleyişi anlatmak iddiasında. Ve, Küçük Ağa, 
Dönemeçte de olduğu gibi bir küçük kasabadan, o insanların açısından ve o 
insanların töreleri, yaşayışları, ilişkileri, dünya görüşleri ile birlikte.5

2 Tarık Buğra, Söyleşiler, s.154.
3 Tarık Buğra, Söyleşiler, s.19.
4 Tahir Alangu, Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman, cilt 3, İstanbul Matbaası, İstan-

bul, 1965, s. 801.
5 Tarık Buğra, Söyleşiler, s.76.
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Serbest Fırka’nın Kurulması Sonrasında Avukat Rahmi’nin 
Korku ve Tereddütleri

Yağmur Beklerken romanındaki olaylar Cumhuriyet’in ilanından yedi yıl 
sonra Serbest Fırka’nın kurulduğu dönemde (1930) bir Anadolu kasaba-
sında geçmektedir. Romanda Serbest Fırka’nın teşkilatlarından birinin bu 
kasabada açılması, kasabalıların Fırka’ya bakışları, Fırka’nın açılması son-
rasında kasaba halkının birbirleriyle olan ilişkileri ve bu ilişkilerdeki de-
ğişimler, kişisel iç çatışmalar ele alınmaktadır. Yerleşik düzenin temsilcisi 
olan CHP’liler, onlarla beraber hareket eden devlet memurları ve onların 
karşısında yeni bir güç oluşturup onları yerlerinden etmek isteyen diğer 
kasabalılar…

Romanda her ne kadar taşradaki sıradan olaylar üzerinden Serbest Fır-
ka’nın kuruluşu anlatılmış olsa da bu siyasi olay romanın ana unsurunu 
teşkil etmemektedir. Tarık Buğra, Serbest Fırka’nın ortaya çıkışına eserin 
hemen başında değil ilerleyen bölümlerinde yer vermiş fakat bunu kasaba-
nın sıradan ve güncel meseleleri içerisinde ele almıştır. Romanın ana karak-
teri Avukat Rahmi’dir. Rahmi, iyi bir aile babası olmakla beraber etrafına da 
faydalı olmak derdindedir. Kasabaya getirdiği yeni tarım aletleriyle kasaba-
lılara yardımcı olmayı hedeflemektedir. O, okuduğu hâlde halkına yabancı-
laşmamıştır.6 Ve Mehmet Kaplan’ın ifadesiyle “kökü toprağa bağlı aydın ti-
pinin ilk örneği”dir.7 Tarık Buğra, kahramanın ismini “Rahmi” koyarak hem 
rahmet kelimesine yani yağmura hem de onun Serbest Fırka başkanı olması 
hasebiyle de fırkanın rahmet olarak değerlendirilmesine işaret etmiştir.8 

Aslında bu eser bir “bekleyişin” romanıdır. Bu bekleyiş maddi olduğu kadar 
manevidir. İnsanlar bir yandan yağmuru beklemektedir. Yağmur yağmaz-
sa hasat olmayacak ve aç kalacaktır. Herkesin gözü, kulağı gökyüzündedir. 
Diğer yandan yıllarca devam eden bir CHF (Cumhuriyet Halk Fırkası) 
iktidarı, yönetimdeki adaletsizlikler, memurların CHF’lileri kayırması ve 
ekonomik sıkıntılar halkın canına tak etmiştir.9 Hem maddi hem de siyasi 
olarak çıkmaza giren halk bir şeyler ummaktadır. Tarık Buğra, işte böyle bir 
ortamda yeşeren umudu göstermek için Yağmur Beklerken romanını kaleme 
almıştır. Ancak beklenen, umut edilen zamanında gelmediği için rahmet ol-
mayacaktır. Hatta beklenen rahmet bir anlamda felakete dönüşecektir. 

6 Ertan Örgen “Yağmur Beklerken Romanında Aydınlar ve Halk”, Selçuk Üniversitesi Tür-
kiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2003, s. 53.

7 Mehmet Kaplan, “Yağmur Beklerken”, Türk Edebiyatı, 1982, sayı: 103, s.18.
8 V. Kurukafa, “Yağmurun Musibet, Siyasetin Hüsrana Dönüşmesinin Romanı: Tarık 

Buğra’nın Yağmuru Beklerken’i Üzerine Bir Çözümleme”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, sayı: 39, s. 87.

9 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s. 212-213.
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Tarık Buğra, romanda Tek Parti dönemini anlatmakta ve halkın devletle 
problemli ilişkisine değinmektedir. Belediye başkanı, kaymakam, yüksek 
dereceli memurlar hep birlikte hareket etmekte ve kendi çevrelerini yani 
CHF’lileri korumaktadır.10 Bundan dolayı yazar, Avukat Rahmi’nin ağzın-
dan devletin taşraya bakışını ve onu kendince ehilleştirmeye çalışmasını 
eleştirmektedir. Bunu yaparken devletin taşradaki temsilcisi olan memur-
larla da alay etmektedir.11 

Yağmur Beklerken romanındaki taşranın siyasetle ilişkisine bakacak olursak 
insanlar için evvel emirde önemli olan şey maişetleridir. Avukat Kenan Bey, 
Serbest Fırka’nın kasabadaki şubesinin açılması meselesini etrafında bulu-
nan tanıdıklarıyla konuşmak isteyince yanında kimse kalmamıştır. Çünkü 
insanlar “azıcık aşım ağrısız başım” düsturunu benimsemeyi ve yerleşik 
nizama karşı tavır almamayı tercih etmektedir. Bunu Avukat Rahmi şöyle 
ifade etmiştir:

İnsanların kaybetmekten korktukları bir şeyleri vardır. Olmalıdır da. 
Benim de çok şükür var. Onlar için yaşıyorum... diyemesem de yaşamayı 
onlar için tatlı buluyorum… herkes gibi... İstersen korkak de bana... Hani 
pek de yanlış olmaz, enişte; kurduğum düzenin de, rahatımın bozulmasını 
da istemiyorum.12

Kenan Bey’in parti konusundaki ısrarı ve Rahmi’yi bu konuda kendi yanı-
na çekmek istemesi onu zora sokmuştur. Çünkü Rahmi, bu tür siyasi işle-
ri Türk siyasi tarihi tecrübelerinden hareketle riskli bulmaktadır. Bunu da 
saygı duyduğu Kenan Bey’e doğrudan ifade edemediğinden ne yapacağını 
şaşırmıştır. 

Endişe içinde olan sadece Rahmi değildir. Yeni fırkanın kurulacağına dair 
dedikoduların yayılmasıyla beraber kasabada birbirinden farklı yorumlar 
ortaya çıkmıştır. Kasabalıların bir kısmına göre yeni bir fırka kurmak Ga-
zi’ye karşı çıkmak, ona kafa tutmaktır. Buna cesaret etmek kimin haddine-
dir? Yeni fırkaya kaydolmak demek aklını kaybetmekle eş değerdir. “Halk 
Fırkası’na karşı çıkmak, yalnız İsmet Paşa’ya değil, Gazi Paşa’ya da karşı çık-
mak sayılmaz mıydı?... Delilik diyordu; Gazi hazretleri göz yumacak buna 
ha?”13 Bazıları ise Gazi’nin izni olmadan kimsenin böyle bir işe kalkışması-

10 V. Kurukafa, “Yağmurun Musibet, Siyasetin Hüsrana Dönüşmesinin Romanı: Tarık 
Buğra’nın Yağmuru Beklerken’i Üzerine Bir Çözümleme”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, sayı: 39, s. 87.

11 Mehmet Narlı “Romanlar ve Taşralar Türk Romanında Taşra Algıları Üzerine Bir De-
neme”, Bilig, sayı: 64, 2013, s. 298.

12 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.8.
13 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.54.
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nın mümkün olmadığı kanaatindedir. Çünkü Gazi’nin en yakın arkadaşla-
rından bir kısmı yeni fırkaya geçmiştir. 

Şimdi demek isterim ki, yeni fırka Gazi Paşa hazretlerinin sadece teşvik 
ve müsaadeleriyle değil, asıl mühimi, en eski ve en yakın arkadaşlarını 
tavzifiyle kurulmuştur. Hülasa bugünkü vaziyetin İttihat ve Terakki ile de, 
Terakkiperver Cumhuriyet devriyle de zerre alakası bulunmamaktadır.14

Etrafa yayılan bu korku ve tereddütleri ortadan kaldırmak için Serbest Fır-
kalılar insanları ikna etme yoluna gitmiştir. Bunun için halka Serbest Fır-
ka’nın da CHF gibi Gazi ve millet yararına çalışacağı, faydalı işlerin sadece 
İnönü ve CHF’ye has olmadığı fikirleri telkin edilmiştir. Ülkeye hizmet et-
mek sadece İnönü’ye verilmiş bir görev değildir. 

Biz bilakis, tenkidlerimizin Türkiye, dolayısı ile de Gazi Paşa hazretlerinin 
yüksek menfaatlerine hadim olacağına inanıyoruz... bendeniz, Gazi Paşa 
hazretlerini ve Türkiye’yi, İsmet Paşa hazretleri ve erkanının zihniyet ve 
icraatı ile mahdud görmüyorum... Türkiye’yi ve büyük Halaskar’ı sevmek 
ve düşünmek ve Türkiye ile büyük Gazi için bir şeyler yapmak arzusunu 
duymak ve yapılanların ve yapılması gerekenlerin doğrusu, eğrisi üzerinde 
fikir beyan etmek sadece ve sadece İsmet Paşa hazretleri ile erkanına 
münhasır bir imtiyaz sayılamaz sanırım... eşi bulunmaz ve bulunamaz tek 
tatbikatçısı manasına gelir ki, bu da, İsmet Paşa ve erkanı olmasa Büyük 
Dahi de, Türkiye de olmaz demektir. Bendeniz bu zihniyetin başka bir 
tefsirini göremiyorum, efendim.15 

Her şeyin İsmet İnönü’ye bağlanmasına karşı çıktıklarını ifade eden Serbest 
Fırkalılar, Gazi’nin bazı siyasi tercihleri nedeniyle İsmet İnönü’ye bir ders 
vermek istediğinin altını çizmektedir: 

Bana sorarsanız, Gazi Paşa hazretlerinin İsmet Paşa’yı fedaya razı olmaları 
çok uzak bir ihtimaldir. Lakin.. gene bana kalırsa.. Başvekilin hasseten 
demiryolu siyasetindeki inat ve ısrarı ve ferdi teşebbüs ile harici sermaye 
mevzularındaki asıl ve esastan mahrum tevillerini Serbest Fırka’yı 
himayeye sevk edecektir. Muhitimizde bu kanaat hakimdir.16 

Kasabalıların tereddütleri devam ederken Kenan Bey, Serbest Fırka’nın 
şubesini açmıştır. Avukat Rahmi, bundan sonra iyice köşeye sıkışmıştır. 
Çünkü artık bir karar vermek zorundadır. Aslında Avukat Rahmi’yi korku-
tan siyaset değil fırkacılıktır. Ona göre bu fırkacılık hastalığı tüm toplumu 
saracak ve halk ikiye bölünecektir. Bu işe karışmayanlar bile aile fertleriyle 
aynı kefeye konulup akrabalarının tercihlerinden dolayı cezalandırılacaktır.

14 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.136.
15 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.168-170.
16 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s. 201-202.
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Hani sen dediydin, biz fırkaya girsek de girmesek de elalem mutlaka 
bulaştırı deye. Onu hatırladım. Sarı haklı dedim. Nas’olsa bi şey 
yakıştıracaklar.. bize gelmedi deye iki taraf da öfkelenecek. İki taraf birden 
kızacağına, bi taraf kızsın be Rahmi.17 

Avukat Rahmi bu korkularında haklı çıkmıştır. Çünkü siyasetin taşradaki 
algılanışı merkezden çok farklıdır. Oradaki güç dengeleri, aileler arasındaki 
ilişkiler, akrabalık bağları siyasetin temel dinamikleridir. Bu dinamikler iliş-
kileri düşmanca bir boyuta taşıyabilmekte ve aile içi, aileler arası ilişkileri 
belirlemektedir. 

Evet, Avukat Rahmi’nin korkuları gerçek olmuş ve arkadaş arkadaşa, komşu 
komşuya düşman kesilmiştir. Daha önce hiç yüzüne bakılmayan gazeteler 
kasabada kapış kapış satılmaya başlamıştır. İnsanlar kendi hırs ve kinlerine 
gazetelerin nefret söylemlerini de ekleyerek etraflarına zehir saçmaktadır. 
Etrafını saran bu öfke ve kin dolu söylemlere karşılık Rahmi, siyasetin sa-
kin ve dostane bir şekilde yapılması taraftarıdır. Lakin yaşadığı topraklarda 
ve etrafında bunun bir karşılığı yoktur. Çünkü Rahmi’nin istediği bu itidal 
Türk siyaseti için yabancı bir kavramdır. Halk kendisini galeyana getiren, 
şahsi çıkarlarını, kin ve düşmanlıklarını politikayı, fırkacılığı kullanarak 
körükleyen çığırtkanları daha çok sevmektedir. Rahmi gibi sessiz, sakin ve 
beyefendi bir siyasetçi yerine, bağıran ve kükreyen birini tercih etmekte ve 
onun ardına takılmaktadır. 

Artık politika ve fırkacılık taşradaki hayatının vaz geçilmez bir unsuru ol-
muştur. Bu da siyasi, iktisadi ve sosyal hayatı tamamen etkisi altına almış, 
insanları birbirine küstürüp kahvelerin ayrılmasına sebep olmuştur. 

Seçim havayı büsbütün elektriklendirmiş, sinirleri iyice gerginleştirmişti... 
Kavgalar çoğalmış, bu arada birkaç bıçaklama da olmuştu... Düşman değil 
len onlar.. bildiğin Ese’nin oğlu şo.. tarla, bahça komşun len. Aynı duayı 
etmedin mi onla?... Utan len Toktamış.. daha düne kadar Hazmayla biz 
Garb cephesinde beraberdik der dururdun.. hinci başını çevirip geçen... 
Kasabada ve yörede öyle bir hava yaratılmıştı ki bir Halkçı veya Serbestçi, 
karşı partinin bir ileri geleni ile oturup kalkacak, yiyip içecek olursa dönek 
sayılmaktan korkuyordu.... kahveler bile ayrıldığı, Halkçıların gittiği 
kahveye Serbestçilerin, berikilerin gittiğine de ötekilerin ayak basmaz 
olduğu halde!18 

İnsanlar fırkacılık yüzünden birbirine düşman olup büyük beklentiler içi-
ne girse de siyasetin temelinde değişen bir şey olmayacaktır. Farklı parti 

17 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.150.
18 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.192-194.
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ve fırkalar olsa da halkın siyasetten beklediği aynı şeydir. Avukat Rahmi bu 
durumu şöyle dile getirmektedir: 

Ve Serbest Fırka kazanabilir. İyi de kazansa ne olacak? Evet, Rahmi, 
politikanın çıkmazını görünce korkar. Sadece adamlar değişecek düzen 
aynı şekilde devam edecektir. Aynı kötülük böbürlenme aynı şeylere 
devam. 19

Buğra’nın bu ifadeleri aslında Kemal Tahir’in de sürekli dile getirdiği “kapı-
kulu zihniyeti”ni çağrıştırmaktadır. Yani devletin kurumlarına çöreklenen 
bir fırka gidip diğeri geldiğinde yeni gelen de aynı şekilde devleti sömürme-
ye çalışacaktır. Yeniyle eski arasında pek fark olmayacaktır. 

Halk böyle basit çıkar kavgalarına tutuşurken asıl kavga Ankara’da cere-
yan etmektedir. Avukat Rahmi, Ankara’dakilerin bu kavgasını fark etmiş 
ve siyasetin de bu oyunun bir parçası olduğunu anlamıştır. Anlamadığı şey 
Ankara’dakilerin halkı bu işe bulaştırmasıdır. Onlar halkı karıştırmadan da 
aralarındaki problemi çözebilecekken niçin bu yola tevessül etmişlerdir?

Taşrada meydana gelen bu siyasi olayların hiçbir anlamı yoktur. Çünkü 
düğüm Ankara’dadır. Eğer değişim yapacaksa Ankara yapmalıdır. 
Buradakilerin hiçbir anlamı ve hükmü yoktur. ‘Çok partili düzende 
değişimin –değil asıl başkent için olacağını- başkente ulaşabileceğini, 
okumuş, cahil, birçok insanlar birlikte kabul edemiyordu. Başkent ve 
dal budakları ile birlikte iktidar, onun için de kurtuluşu gerçekleştiren.. 
sağlayan takımın bilek hakkıydı.. bütün sorumlulukları, görevleri, yetkileri 
ve şerefleri ile! Kavga ise kavga, politika ise politika orada, başkentte ve 
o takımın içinde olmalıydı. Bir şeyler göze alınacaksa orada, onlar almalı 
idi.. kendileri için de, memleket için de. Rahmi ‘Küçük aşım, ağrısız başım’ 
diyordu. Ve küçük aşların sahipleri için, başağrısını akla da, insafa da aykırı 
buluyordu: ‘Niye karıştırırlar milleti kendi işlerine?’ Sorusu bu idi ve 
üstelik beş, altı yılcık içinde, yani Terakkipervercilerden bu yana zamanın 
değiştiğini gösterecek hiçbir belirti göremiyordu: Ona göre başkenttekiler 
ve başkent ilişkileri dün ne ise bugün de o idi: Ne o yani, Gazi Paşa, İsmet 
Paşa’yı ve takımını yesinler diye bırakıverecek miydi? Olsa olsa bir süre 
atlar tepişecekti. Araya girmenin ne alemi vardı?20 

Serbest Fırka, belki İsmet İnönü’ye haddini bildirmek için kurulmuştur 
veya Ankara’daki bir grubun diğerine karşı bir oyunudur. Ancak niçin bu 
oyunun içine bütün ülke dahil edilmiştir? Avukat Rahmi, bu oyunu fark 
etse de elinden bir şey gelmemektedir. Çünkü herkes büyük bir hırsla poli-
tikacılığa girişmiş, gerçekler karşısında körleşmiştir. 

19 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.86-87.
20 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.86-87.
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Bu iki fırka mücadelesi nasıl biterse bitsin, belki de Rıza Efendi’nin 
dediği gibi Ankara’dakilerin yaşayışlarında da, ilişkilerinde de bir 
değişiklik olmayacaktı... Ankara öyle olursa.. demek fırtına ve dalgalar 
milletin üstünden geçecekti; köylerin, kasabaların, küçük kentlerin 
evlerini ve çarşı, pazarlarını allak bullak edip geçecekti. Sonuç ne olursa 
olsun –o yandan ya da bu yandan- yüz binlerce insanın ağır kayıplara 
uğraması ve, en azından aralarına giderilemez soğuklukların, hatta 
kinlerin, düşmanlıkların girmesi vardı.. hem de kesinlikle. Kim olduğunu 
hatırlamıyordu, birisi belki de savcı, Gazi Paşa’nın Ali Fethi Bey’e, Serbest 
Cumhuriyet Fırkası’nı kurması için izin veren mektubu yayımladığı 
zaman; ‘Paşa hazretleri İsmet’e haddini bildirmek istiyor’ demişti. Ona 
göre İsmet Paşa fazla sivrilmiş, kendine fazla güvenir olmuştu. Gazi ise 
milletin artık onu sevmediğini, başarısız bulduğunu biliyordu. Halkın 
yeni partiye göstereceği ilgiye dayanarak ‘Anla ne olduğunu’ diyecekti. 
Kısacası o adam bu parti işini küçük bir ders sayıyordu... Fırtına dindikten, 
sular durulduktan sonra aynı adamlar gene bakan, gene milletvekili, gene 
yönetim kurulu üyesi veya büyükelçi. Ama ya Kupdellerin Deli Yakuplar, 
Şaşı Ömerler, Altıntaşlar, Semerciler, Nalbant Mustafalar, Kantarcıların 
Şakirler, Kaşifler, Allah’a yanbakan Osmanlar ve bunların yöredeki, 
doğudaki, batıdaki, kuzey ve güneydeki binlerce on binlerce benzeri? 
Onlar da yaralı, bereli, kırık, dökük.. dolu ya da çavgın yemiş birer gök 
ekin!21 

Rahmi, fark ettiği bu oyunun içine dalmış ve oraya bir çekidüzen verece-
ğini sanmıştır. Ancak nafile yere uğraşmıştır. Çünkü siyaset arenasında iş-
ler iyice kızışmış ve her iki taraf da kılıçlarını çekmiştir. Avukat Rahmi’nin 
sakin, dikkatli ve edepli dili, bu konuda partililere yapmış olduğu uyarılar 
boşa gitmiştir. Her iki taraf da eleştiri dozunu yükseltmekte ve eski hesap-
ları açmaktadır. Artık Rahmi’nin uyarılarının bir anlamı kalmamıştır. Bu 
siyasi tartışmalar öyle bir raddeye gelmiştir ki Serbest Fırka çığırtkanları in-
kılaplardan hesap sormaya başlamıştır. Sıra Gazi’nin eylemlerine gelmiştir. 
İnkılapların eleştirilmeye başlamasıyla beraber olayların farklı bir boyuta 
taşındığını fark eden Rahmi, etrafındakileri bir kez daha uyarmak zorunda 
kalmıştır. Haddi aşan eleştirilerin yapılması onu tedirgin etmiştir. Çünkü 
o, inkılaplara karşı yapılacak bu propagandanın cezalandırılacağını ve işin 
rengini değiştireceğini bilmektedir. O, Ankara’nın kırmızı çizgilerinin far-
kındadır. Ve Ankara’nın inkılaplar için her şeyi göze alacağını görmektedir:

Lakin adım gibi biliyorum ki, inkılapları muhafaza hususunda.. gerekirse 
taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmayacağı muhakkaktır. Hacı 
Rüstem gibi budalaların ve bu budalalar yüzünden birtakım zavallıların 

21 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.179-181.
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başına bir felaket gelmesini istemiyorsanız, ne yapıp yapı bunu 
anlatmalısınız. 22 

Bunun için Rahmi, fırka içinde inkılaplar aleyhinde propaganda yapanlara, 
fırkayı kişisel hırs ve çıkarları için kullanmak isteyenlere karşı hareket geç-
miş, onları fırkadan uzaklaştırmaya çalışmıştır. Arkadaşlarını daima itidalli 
olmaya çağırmıştır. Ancak onun bu çağrıları karşılıksız kalmaktadır. Çünkü 
bazı muhterislerin telkinleriyle galeyana gelen halk artık CHF’nin o zama-
na kadar yapmış olduğu haksızlıkların intikamını almak arzusundadır. Bu 
nedenle Rahmi ve telkinleri onlar için pısırıklık ve korkaklık şeklinde yo-
rumlanmaktadır. Hâlbuki Rahmi de CHF’nin şimdiye karşı yaptığı zulüm 
ve haksızlıkların farkındadır. 

Bütün ülke bir çıkmazın içine girmiştir. Rahmi, kifayetsiz muhterislerin fır-
kayı ele geçirip büyülü sözlerle halkı arkalarından sürüklendiğini gördükçe 
kahrolmaktadır. Etrafında bir sürü kurşun asker vardır. Politika ve fırkacılı-
ğın körleştirdiği zihinler aklıselimi ortadan kaldırmıştır. Gazeteler bile buna 
çanak tutmakta ve karşılıklı ithamlarla ortamı germektedir.23

Ve ötede ordu kurmak, parasız asker toplamak için şeytanla işbirliğine her 
an ve her konuda hazır tutkular, küçük hesaplar, zavallı çıkarlar, hasetler, 
kinler, demagojiler, şarlatanlıklar.. o ne biçim şeyse, sadece keyf için 
kışkırtmalar, düzmeceler, yakıştırmacalar. İkinci fırkanın özeti.. galiba bu 
idi ve bütün bunlar.. Rahmi çevresinde olup bitenleri gazete haberleri ve 
parti genelgeleri ile birleştirince anlıyordu ki, bu hastalık bütün Türkiye’yi 
sarmıştır.24 

Bu kavgaya gazeteler de dâhil olmuş ve taraftarlarını kışkırtma görevi üst-
lenmiştir. Hatta taraflar gazeteler üzerinden birbirlerine mesajlar gönder-
mektedir. İsmet İnönü ve çevresi basın aracılığıyla Atatürk’e meydan oku-
muştur. Bu durum Rahmi’nin aklını karışmıştır. Basında çıkan bu haberle 
birlikte Atatürk’ün devletin kurumlarına hâkimiyeti noktasında şüpheleri 
oluşmaya başlamıştır. Acaba onun haberi olmadan devletin bütün kurum-
larını İsmet İnönü mü ele geçirmişti?

Kuklacı ipleri kaçırdı mı ne?’ diye düşünmeye başlamıştı. Rahmi, demek 
başkenti bütünleştiren sadece Gazi değilmiş; hesabı çıkarlar ve aklının 
ermediği başka ilişkiler de düzenlermiş; çünkü Türkiye bir de baktı ki, 
Yunus Nadi, gazetesinde, Gazi’ye resmen meydan okuyor! Bunun anlamı 
pek açıktı ve; ‘Ya Serbestçilerin ezilmesinde bizimle birlikte olursun, ya da 
bize karşı’ demekten başka bir şey değildi. Yani, seçim, meçim, iktidarın 

22 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.218.
23 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.225.
24 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.220.



440    TARIK BUĞRA KİTABI

el değiştirmesi laftı; bir taraf –mutlaka- ezilecekti.. ezilmeliydi. Ve, bu da.. 
belki.. milli iradenin bir garip tecellisi.. milli iradeye bir acayip uyuş idi... 25

Bütün bu gerginliklerin sonucunda Serbest Fırka kapanmış ve Avukat 
Rahmi’yi tedirgin eden insanlar arasındaki düşmanlıklar da yavaş yavaş 
unutulmuştur. 

Serbest Cumhuriyet Fırkası kendi kendini dağıttıktan sonra, aralarına 
kaybedilen seçimin soktuğu soğukluk gitmiş, yerini ağırbaşlı, ama sıcak 
mı sıcak bir yakınlaşmaya bırakmıştı. Hemen hemen her gün, bir çay veya 
kahve içmecesine de olsa bir araya geliyor, parti lafı çıkmadan önceki 
konularına dönüyorlardı.26

Romanın sonunda siyasetle alakalı yaşadığı korku ve tedirginliklere rağmen 
Avukat Rahmi ilginç bir şekilde mebus olmuştur. Siyaset oyununu görmüş 
ama yine de içine girmeyi kabul etmiştir. 

Çok Partili Hayata Girerken Fakir Halit ve Doktor Şerif ’in 
Tereddütleri

Dönemeçte romanı Demokrat Parti’nin kuruluşunu ve bunun bir Anadolu 
kasabasındaki yansımalarını anlatmaktadır. Yağmur Beklerken romanında 
olduğu gibi bu romanda da siyaset eserin hâkim unsuru olmaktan ziyade 
ikincil bir unsur şeklinde belirmektedir. Roman, Demokrat Parti’nin kuru-
luşundan bir ay sonra başlamaktadır. Bu roman da yeni bir siyasi fırkanın 
teşekkülü ve taşra insanının buna verdikleri tepkileri ele almaktadır. 

Romanın önemli kahramanlarından biri Fakir Halit’tir. Fakir Halit, ilçe/
kasabanın sayılı zenginlerindendir. Aklı başında, irfan sahibi bir taşralıyı 
temsil etmektedir. Fakir Halit aynı zamanda tarikatçı bir tip olup hem sos-
yal hayatın ve hem de siyasetin içindedir. O, Türk siyasi hayatının tarikat ve 
siyaset ilişkisini göstermesi açısından önemli bir figürdür. Romanda Fakir 
Halit ve tarikattan arkadaşları Doktor Şerif ’e Demokrat Parti’den aday ol-
ması konusunda baskı yapmaktadır. 

Tarık Buğra, Dönemeçte de tarikatların siyasete müdahalelerini anlatırken 
tarikat liderlerinin peşlerinden giden ve sözlerinden çıkmayan binlerce 
insanı işaret etmektedir. Onlar siyasete müdahil olmayı sorumluluk almak 
şeklinde algılamaktadır. Bundan dolayı hem halk için hem de devletin gele-
ceği için bunu kabul etmekte ve bunun için uğraşmaktadırlar. 

Beş yüz kilometre güneydeki il merkezinden gelmiş iki konuğu vardı. 
Onlar da tarikattandı. Tasavvuftan gelen bir kültürleri, bir dünya görüşleri 

25 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.226.
26 Tarık Buğra, Yağmur Beklerken, s.250.
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vardı. Sorumluluk ve hüküm verme iddiasında idiler. Kendilerini 
çevrelerinde –ve ülkelerinde- olup bitenler için söz sahibi sayıyorlardı. 
Bütün bunların –gene çevrelerinde- kendilerine karşı beslenen saygıdan, 
gösterilen itibardan geldiği belliydi. Açık açık da söylemişlerdi bunu: 
‘Maden bizim ağzımıza bakanla va.’… 

Tarikat mensupları Cumhuriyet’in kuruluş döneminde siyaset arenasına 
atılmayıp kenara çekildikleri için pişmandırlar. Onlar kenara çekilince baş-
kalarına alan açılmıştır. Şimdi bunu telafi etmek için ellerine geçen fırsatı 
kullanıp (çok partili hayat/demokrasi) siyasete doğrudan müdahale etme 
amacındadırlar. Peşlerinden sürükledikleri binlerce insanın varlığını bilen 
siyasetçilerin ve partilerin kendilerine bigâne kalamayacağının da bilin-
cindedirler. Ancak demokrasinin kendilerinin ellerini güçlendirdiğini fark 
eden bu insanlar, sırtlarını dayadıkları halkın kararlarına güvenmemektedir. 
Onlara göre halk önlerinde kendilerine yol gösteren biri olmadığında doğ-
ru yolu bulamayacaktır.

Adamların.. bu halis halk adamlarının, partiler kurulduğundan beri, 
neredeyse putlaştırılan halk için de, açıkça aykırı anlayışları vardı ve bu 
anlayışlarını da Mevlana deyişleri ile pekiştiriyorlardı. ‘Sen daha eyi bilin 
ya, benden hatırlatması; Hazret, Aslan ile Tavşan Hikayesi’nde, ‘Kuyunun 
karanlığı halkın verdiği karanlıktan iyidir. Halkın ayağını tutan, halka 
karışıp danışan başını kurtaramamış, selamete erememiştir’ der bildin değ 
mi?... ‘Payitahtı başına buyruk bıraktın mı ha Sultan, ha Reis-i Cumhur; 
ayrısı gayrısı kalmaz. Bu yeni payitahtlılar da hani pek yağlayıp ballarlar 
ayaktakımını. Vabalı boynuma; bu da bana 1340’ları düşündürüyor. 
Bunlar da başlarına buyruk kalmak isterler gibi gelir bana... seyaseti 
güççük görün, güççük adamlara bırakın, sonacığma da o güççük gördüğün 
adamların çıkardıkları kaanoonlara uyun deyvermiş, işte. Hani bek güzel, 
bek de doğru geldi bana, sen ne den bilmem...27 

Tarık Buğra burada demokrasinin putlaştırılmasını sorgulamış ve onun ol-
mazsa olmaz şekilde kabul edilmesinin sorgulanması gerektiğini göstermiş-
tir. Çünkü demokrasi demek politikacılar tarafından kolayca kandırılabile-
cek halkın “baş olma”sı demektir.

Demokrasi dediğimiz düzen çoğunluğa mahkumiyetin peşin peşin kabul 
edilişidir. Çoğunluk iki kere iki beş eder dese de sineye çekeceksiniz… 
Çoğunluk her zaman ve her konuda iki kere iki beş eder diyecek 
kadar yanılmaz, yanıltılamaz; ama çoğunluk bütün toplumlarda, en 
gelişmişlerinde bile, yanılmaya ve yanıltılmaya açıktır.28 

İyi propaganda yapan, halkı galeyana getiren ve coşturan siyasetçiler insan-

27 Tarık Buğra, Dönemeçte, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s.267-68.
28 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, s.295.
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ları rahatlıkla peşlerinden sürükleyebilecektir. Demokrasi ve çok partili ha-
yatın bu yönü Fakir Halit’i korkutmaktadır. Çünkü böyle bir şeyin olması 
ayakların başa geçmesi demektir. Bunların idare edeceği devletin durumu 
ise içler acısı olacaktır. 

Ona, yetkiler ve sorumluluklar bir yana itilecekmiş, kötüye 
kullanılacakmış, devlet düzeni bozulacakmış gibi geliyordu. Bir başka 
ve daha önemsiz olmayan korkusu daha vardı: Söz ayağa düşecek 
sanıyordu. Ona göre kimse kimseyi dinlemeyecek, her kafadan bir ses 
çıkacak, hak edilmemiş istekler hak sayılacak, en budala aldanışlar ve 
yanlışlar bile hakikatlerin, gerçeklerin yerini tutmaya kalkışacaktı. Belki 
de ayaklar baş olacak, bilgisiz ve düşüncesizlerin yaygarası, saldırganlığı, 
bilen ve düşünebilenleri sindirecekti. Doğruyu, millete ve memlekete 
yararlıyı görenler safsatanın, mugalatanın boğuntusuna getirilecek, millet 
kendisinin ve memleketin sabır isteyen, çaba isteyen köklü menfaatlerini 
yakıp yıkan, onlara saldıran bir ordu durumuna düşürülecekti. Bu milletin 
ikiye, belki de üçe dörde bölünmesi, bu bölünmelerin de barışa yanaşmaz 
düşmanlıklar olup çıkması beklenebilir, bu düşmanlıkların da üç kâğıtçılar 
ve ihtirastan gözleri dönmüş kimselerce körüklenmesi önlenemez hale 
gelebilirdi.29 

Demokrasi kelimesinin ne anlama geldiğini, nasıl doğduğunu bilemeyen ve 
bu kelimeyi telaffuz dahi edemeyen insanlar demokrasi havarisi kesilmiştir. 
Halk kutsallaştırdığı ve kendisini de kutsallaştıran bu kelimenin ardından 
koşmaktadır.30 Artık sıradan insanlar devlet politikası hakkında fikirler be-
yan etmeye ve yorumlar yapmaya başlamıştır. 

Daha şimdiden herkes politikacı olup çıkmıştı. Daha donunu bağlamasını, 
doğru dürüst abdest bozup abdest almasını beceremeyen ve üç kuruşluk 
işini yürütemeyip üç buçuk kuruşluk varlıklarını nasıl kullanabileceklerini 
bilmeyenler bile Devlet yönetimi için çene yarıştırmaya girişmiş 
bulunuyordu.31 

Kahve köşelerine inen siyaset artık seçim ve oy kazanma yarışına dönmüş-
tür. Kendilerine uygun bir ortam bulan kifayetsiz muhterisler, çığırtkanlık 
yaparak Tek Parti dönemine dair düşmanlıkları ve adaletsizlikleri gündeme 
getirerek oy devşirme peşine düşmüştür.32 Aklı başında, sorumluluk sahibi 
insanların, aydınların kenara çekilmesi kötü ve fırsatçı siyasilerin ekmeğine 
yağ sürmüştür. 

Kifayetsiz tiplerin demokrasi bayraktarlığını yapmaları ve kötü politikacıla-

29 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.42-43.
30 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.161.
31 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.42-43.
32 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.44-45.
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rın öne çıkması Tarık Buğra’nın demokrasiyi sorgulamasına neden olmuş-
tur. Ve halkın iyiliğini düşünenlerin bazen “halka rağmen” iş yapabilecekle-
rini ifade etmiştir. 

Halk, bütün çağlarda ve bütün toplumlarda ve hala, değil ülkesinin, 
kendisinin bile sağlam, hakiki menfaatlerini kavrayamaz. Halka rağmen 
halk için sözü ne bir paradokstur ne dikta meselesidir. Aksine hakiki 
demokrasilerde kalkınmış ülkelerde adı bile edilmeden bal gibi uygulanan 
bir formüldür.33 

Fakir Halit’in endişeleri demokrasi ve çok partili hayatla sınırlı değildir. 
Dönemin büyük değişimlere gebe olduğunu gören Fakir Halit ülkenin bir 
dönemeçte olduğunun bilincindedir. Bütün bu iktisadi, sosyal ve siyasi de-
ğişimlerin neticesi olarak ülke büyük bir dönüşümün arifesindedir. Halit’e 
göre bu dönüşüm oldukça sancılı geçecektir. Çünkü bu dönemeçte geleceğe 
dair plan ve program yapılması gerekirken hiç kimse bu büyük dönüşümün 
farkında değildir. Öyle ki Fakir Halit bu konuyu konuşacak, dertleşecek 
adam bulamamaktadır. Bundan dolayı da büyük bir ıstırap duymaktadır. 

Ona göre (Fakir) her şey işte bu köylü akını gibi kendi gidişine 
bırakılmıştır. Siyasi fırkalar –partiler- işi de bütün memleket için bunların 
en önemlisidir. Türkiye yarın ne olacaksa buna göre olacaktır. Görünüşe 
bakılırsa da, hiç iyi olmayacaktır; çünkü meydanı, ‘cahal cessur olur 
meselince’ aklı kıt, kafası boş, ama gözüpekler doldurmuştu. İki tarafta 
da öyle diyordu Fakir ve gene Fakir’e göre demokrasi var diyen ağzına ne 
gelirse söylüyor, gönlünün dilediğini istiyordu. Öyle bir tersine yarıştı ki, 
herifler kim daha azıtırsa o en büyük lokmaya konacaktır sanıyorlar.34 

Dönemeçte romanının diğer kahramanı Doktor Şerif ise taşrada yaşayan ve 
sorumluluk almayan aydın insanı temsil etmektedir. O benzerlerinin bir 
örneği olarak kendini çürümüşlüğe bırakmıştır. Onun hayata tutunmasını 
sağlayan Fakir Halit ile ilişkisidir. Yazar, Doktor Şerif üzerinden aydınların 
sorumluluktan kaçınmalarını ele aldığı gibi demokrasi eleştirisi de yapmak-
tadır. Bu eleştirisinde (Fakir Halit’ten farklı olarak) Tek Parti döneminin 
etkisi üzerinde durmaktadır. Ona göre yirmi yıldan fazla bir süre içinde Tek 
Parti iktidarını görmüş insanlara bir anda daha önce hiç duymadıkları kav-
ramlardan ve sistemden bahsetmek halkı şaşırtmıştır.35 Demokrat Parti’nin 
kurulması sonrasında daha yeni yeni siyasilerin ağzından demokrasi, hak ve 
özgürlükler lafları işitilmeye başlamıştır.

Evet, işte, bir gün bir Dörtlü Takrir sözü çıktı ve Şehir Kulübü’nde bile 

33 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.422.
34 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.187.
35 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.192-193.
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siyasi haklar, siyasi hürriyetler, demokrasi, demokratik gibi deyimler 
üzerinde çene yarıştırılır oldu. Ama çok geçmedi bunların yerine, bütün 
köy kahvelerinde de olduğu gibi, Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat 
Köprülü, Refik Koraltan gibi isimler aldı: Kavramlar üzerinde değil 
de, onların ve onların dedikleri üzerinde durmak, tartışmaları böyle 
kaydırmak millete –ve doktora- ya daha kolay, yahut da daha tadlı 
geliyordu.36

Tarık Buğra, Avrupa ve bizdeki demokratik süreçleri karşılaştırmış ve Ba-
tılıların bir bedel ödeyerek demokrasiye geçtiklerini, kavramların hepsini 
bizzat yaşayarak öğrendiklerini belirtmiştir. Hâlbuki halk bu kavramları an-
cak siyasilerin ağzından duyduktan sonra kullanıma sokmuş bir bedel öde-
memiştir.37 Kısacası ülkemizde demokrasi kültürü daha oluşmamıştır. Bu 
da demokrasinin ve kavramların siyasete kurban gitmesine neden olmuştur.

Ortaya atılan deyimleri, kavramları ve bunların arkasındaki dünya 
görüşünü hiçbirisi bilmiyordu. Bu açıdan bakılırsa Türkiye kitaplıkları 
tamtakır sayılabilirdi. Konuyla ilgili öğrenim yapmış olanlar bile, mesela 
hukukçular bile, bütün düzenler gibi, Demokrasiyi de Kemalizm’e göre 
öğrenmişler, yani öğrenememişlerdi.38 

Köklü bir demokrasi kültürü olmayınca çok partili hayat siyasi hayatımızda 
büyük bir değişiklik meydana getirememiştir. Yağmur Beklerken’deki Rah-
mi gibi Doktor Şerif de yeni kurulan partiyle CHP’yi aynı kefeye koymuş-
tur. Çünkü siyasiler için tek hedef halkın oyunu almaktır. Bu yolda her şey 
mubahtır. Doktor Şerif bu bağlamda Demokrat Parti başkanlarının miting-
lerde oy almak için Tek Parti iktidarına çatarak nasıl halkı galeyana getirdik-
lerini anlatmıştır. Ancak aynı parti basın özgürlüğü için bas bas bağırdıktan 
sonra gazetecilere baskı yapmayı ihmal etmemiştir. 

Menderes yüksek sesle miting notlarını okuyor, öte yandan da her kafadan 
bir ses çıkıyordu; azarlıyorlardı gazeteciyi, ‘böyle sözler yazılır mı?’, ‘o 
kelime mutlaka değiştirilmeli’, ‘mitinglerde küçük ve basit kalabalıklara 
karşı konuşuyoruz.. onların anlayacakları tarzdan, hoşlanacakları 
kelimelerle. Gazeteye geçenleri ise herkes okuyacak... Siyasi haklar 
bu arada da basın hürriyeti Demokrat Parti’nin, aşağı yukarı kuruluş 
sebeplerinin en önemlisi idi. Buna karşılık bu partinin kurucularında 
gördüğü bu sansür titizliği insanda hangi umudu bırakırdı?39 

Tarık Buğra, Doktor Şerif ’in ağzından demokrasi eleştirilerine devam et-
mektedir. Doktor Şerif de Avukat Rahmi gibi siyasetin bir oyun olduğunu 

36 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.192-193.
37 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.113.
38 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.76-77.
39 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.197-198.
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görüşündedir. Çünkü siyasiler mitinglerde ne kadar sert konuşursa konuş-
sun Ankara’da durum değişmektedir. 

Halk –tabi başta kendisi- daima aldatılacak, araç gibi kullanılacaktı. 
Demokrasi işte bu üçkağıtçılığın dama deyişi idi: Kendisini yiyecek, 
kanını emecek dişleri pilice bilettirmek! ...Baş sorumlular halkın 
karşısında öyle konuşmakta, ellerinden geldiğince kışkırtıcı davranmakta, 
Başkent diyaloglarında ise, çekindikleri aklı erenlere karşı, demokrasinin 
bir fazilet rejimi olduğunu ve kendilerinin de, halkın da bu rejime layık ve 
hak kazanmış bulunduklarını ispatlamaya çalışmaktadırlar.40 

Fakir Halit gibi Doktor Şerif ’in de çıkmazı ayaktakımının baş olmaya kalk-
masıdır. Mevcut siyaset ve siyasilerin tavırları ise Doktor’un korkularını 
artırmaktadır. Bu yeni politikacı/fırkacı tiplerin işi, propagandayla halkı 
peşlerine takıp koltuğa oturmaktır. Onların emellerine ulaşmak için göster-
dikleri gayret halkta karşılık bulmuş ve halk tarafından da benimsenmiştir.

Devletin temel yararları ile bağ kuramamış, zamanı kendi ihtirasları 
ile sınırlamış, yani ülkenin ve ülke insanlarının nesillerce öteye 
uzaması gerekirken meselelerini kavrayacak şekilde yetişmemiş bir 
türedi demokrasi politikacıları ve basını –en iyi niyetli hallerinde bile- 
demogojiye, halk kandırmasına mahkumdur, diyordu doktor. Gene ona 
göre, halk da iktidarın kaderini çizen büyük kuvvetini –tıpkı nadide 
inciyi bir avuç arpa ile değişen horoz gibi- çok ucuza satmaya, temel 
meselelerine çok uzak alışkanlıklarını, zanlarını, hatta sadece boşu boşuna 
gururunu okşamasını bilenlere satmaya mahkumdu.41 

Tarık Buğra, bu kadar demokrasi eleştirisi yaptıktan sonra onsuz da olabile-
ceğini göstermek için Almanya örneğini vermekte ve demokrasiyi tek çıkış 
yolu görenleri eleştirmektedir. Almanlar birçok siyasi sistem değiştirmiş ol-
malarına rağmen her dönem başarıyı yakalamıştır. Çünkü onlar her şeyin 
insan unsuruna bağlı olduğunun farkındadır. Eğer insan iyi olmazsa sistem 
bir anlam ifade etmez. Devleti oluşturan her birey kendi vazifesini yaptığı 
için Almanya devamlı sıfırdan ayağa kalkabilmiştir.

Almanya yalnız şu yakın tarih içinde üç defa sıfıra düştü, üçünden sonra 
da tez vakitte yeniden doruğa yükseldi. Bunlardan birisinde feodal 
düzende ve imparator yönetiminde idi. İkincisi Nazizm ile oldu. İşte 
üçüncüsü de demokrasi ile, kapitalist bir ekonomi ile olmaktadır. Demek 
ki önemli olan düzen değildir ve düzenden çok daha önemli bir şey 
vardır... 42

Demokrasi hakkında bu kadar şüphesi olmasına rağmen Doktor Şerif, Fa-

40 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.198-199.
41 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.111-112.
42 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.202-203.
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kir Halit ve tarikatçıların ısrarları üzerine Avukat Rahmi gibi milletvekili 
olmuştur. Ancak bu vekillikten pek de mutlu değildir. 

Kendisi zerre kadar benimsemeyeceği bir çevre ve çalışma alanı içinde 
tam bir sürgün hayatı yaşıyordu. Ankara’yı sevmiyordu, tam ortasına 
düştüğü politikadan, özellikle de particilikten tiksiniyordu. İstifayı sık 
sık düşünür olmuştu; ama bu karar için kendini serbest sayamıyordu. 
Dayanılması güç tedirginliği içinde kendisini en çok seven ve tanıyanlar 
için bile, geçimsiz, kavgacı, hatta –kim inanırdı bir yıl öncesine kadar- 
burnu büyük birisi olup çıkmıştı. Artık öyle sanılıyordu.43

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya piyasalarında buğdayın değer kazan-
ması ve köylünün de o dönemde bol mahsul elde etmesi nedeniyle köylü 
daha önce hiç görmediği kadar paraya sahip olmuştur. Hiç beklemediği ka-
dar para kazanan köylüler para harcama kültürü olmadığı için ceplerindeki 
paraları saçıp savurmuştur.44 Bu savurganlık ve bol kazanç kasaba ve şehir-
lerdeki iktisadi, içtimai hayatı temelinden sarsmıştır. Hayatın pahalılaşması 
yanında köyden kente büyük bir göç dalgası başlatmıştır. Bu da sosyal ha-
yatta değişimlere sebebiyet vermiştir. 

Fakir burada; ‘al işte şo köylülerin şehere baskın verişine’ diye örnek 
getiriyor, ‘bu iş esker alayının buraya yerleştirilişinden de möhem, amma 
düşünen yok’ diye anlatıyordu. ‘Nası esker gelince yiyecek içeceğinden, 
giyeceğine kadar her bi şeyler ve ev kiraları ateş pahasına çıkıverdiyse, bu 
da öyle, doktor bey. Heriflerde para bol.. ha başlarında –sözüm yabana- 
bit, ha ceplerinde para.. nedeceklerini, neye harcayacaklarını bilemiyorlar, 
yazık. Kendilerine, garılarına, gızlarına, çocuklarına her ne rast gelirse 
alı alıveriyorlar.. ‘kaçamış bu’ deyen yok.. esnaf da, Allah taksiratlarını 
bağışlasın, tutturabildiğine sokuşturu sokuşturuverir. Şehrin düzeni 
bozulup gider de kimsenin umurunda değel... ‘O gader de değel, doktor 
bey.. bi de geldikleri yerde kodukları boşluk var.. asıl asıl, sokaklarımıza, 
bağ bahçemize getirdikleri laflar, edip eyledikleri işler. Şeher şeherlikten 
çıktı gider.45 

Bu durum bütün iktisadi ve sosyal dengeyi bozmuştur. Hayatın pahalılaş-
ması karşısında devlet memurları ekonomik olarak dar boğaza düşmüş ve 
esnaftaki borç defterleri kabarmıştır. Böylelikle devleti temsil eden memur 
ve devlet ciddi bir itibar kaybı yaşamıştır. Tarık Buğra, için devlet memuru 

43 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.170.
44 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.13. Tarık Buğra, benzer ifadeleri Gençliğim Eyvah romanında 

da dile getirmiştir: “Buğday iki kuruştan kırk üç kuruşa çıkmıştı. Ve efendimiz köylü-
nün cepleri para tomarları ile dolmuştu. Ve efendimiz köylü para ile bilmem ne yiye-
ceğini bilemiyordu…” Bkz.: Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 
2017, s. 274.

45 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.185-87.
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ve devlet birbirine denktir. Bundan dolayı devlet memurunun itibarının 
korunması demek devletin itibarının korunması demektir. Çünkü memur, 
geçim sıkıntı çektiğinde hayatını sürdürmek için rüşvet alınca şahsıyla be-
raber devleti de gözden düşürecektir.46

Tarık Buğra, Dönemeçte romanında yoğun bir aydın eleştirisi de yapmakta-
dır. “Türkiye’de ip kopmuştu, aydın denenlerle halkın, milletin bağlantısı 
kalmamıştı.”47 Aydın olarak nitelendirilen insanlar kasabadaki devlet me-
murları olup romanda Şehir Kulübü’ne takılmakta ve kendileriyle halk ara-
sında duvar örmektedir. Onlar bu kulüpte oyun oynamaktan başka bir iş 
de yapmamaktadır. Evet, memleketin aydınları sorumluluk almayıp halka 
sırtını çevirerek kulüplerde vakit öldürünce ehil olmayan tipler meydanı 
doldurup, siyaset sahnesini işgal etmiştir. 

Taşradaki aydınlar/memurlar bir taşra sıkıntısı veya taşra çıkmazı içindedir. 
İstanbul’dan taşraya gelen bu insanlar burada daha önceki fikri, kültürel ve 
edebi hayatlarındaki hareketlilikleri kaybedip birbirlerine benzemiştir. Taş-
raya çantalarında kitap ve plaklarla, zihinlerinde ideallerle gelen bu aydın/
memurlar taşranın tekdüzeliğine yenilip kaybolmaktadır.

Buradaki evlerde, aradan yıllar geçtiği halde bekaretleri bozulmamış eski 
Yunan veya Fransız veya İngiliz, Rus klasikleri vardır. Onlar ebediyen 
okunmayacaklardır; çünkü kendilerini alanlar İstanbul’da kalmışlardır. 
Buraya, o kitaplarla ve plaklarla ve niyetlerle geldiklerini sanırlar; değildir 
ama: Kendileri ve güzelim ve pırıl pırıl niyetleri, projeleri İstanbul’da, 
Beyazıd Meydanı’nda kalmıştır. Na burada, Kulüp’te, oyun ve içki 
masalarında ve çene yarışlarında dublörleri oturur. Bakalım sen kaç kitap 
bitirebileceksin?48 

Taşra elindeki sihirli güçle bu memurların hayatlarını dondurduğu gibi sıra-
danlaştırmıştır. Hepsini aynı kalıba sokmuştur. Bundan dolayı Doktor Şerif 
yaşamış olduğu kasabayı sürgünler adası olarak isimlendirmiştir.49 

Sonuç

Tarık Buğra, Türk siyasi hayatının en önemli olaylarından biri olan Serbest 
Fırka’nın ve partili hayata geçişin temsilcisi olan Demokrat Parti’nin kuru-
luşu dönemlerini ele aldığı Yağmur Beklerken ve Dönemeçte romanlarında 
kendinden önceki yazarların aksine taşradan merkeze bakmayı tercih et-
miştir. Yöneticilerin, aydınların, devlet memurlarının değil Anadolu insanı-

46 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.71.
47 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.99.
48 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.22. 
49 Tarık Buğra, Dönemeçte, s.98.
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nın gözünden olayları ele almıştır. Bundan dolayı her iki romanda da siyaset 
eserin ana unsuru olarak değil de taşra hayatının akışı içindeki unsurlardan 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tarık Buğra, bu iki romanda demokrasi düşüncesini ve Anadolu insanının 
demokrasi algısını sorgulamaktadır. Çünkü siyaset taşrada fırkacılık/poli-
tika şeklinde tezahür etmekte ve toplumsal ilişkiler bunun üzerinden be-
lirlenmektedir. Aydınların sorumluluk almaması, kötü, muhteris politika-
cıların da siyaseti kendi çıkarları için kullanmaları halkın siyasetle ilişkisini 
ifrat-tefrit noktasına getirmektedir. Bu durumu fırsat bilen kötü siyasetçiler 
ortaya çıkıp halka yön vermektedir. Öyle ki halk için siyaset; bağırılıp çağı-
rılan, sövülen, ithamlarda bulunulan bir fiildir. Edebiyle, sövüp saymadan 
bunun yapılması mümkün değildir. 

Buğra’nın dikkat çektiği şeylerden biri de halkın doğrudan devleti yönet-
meye kalkmasının mahzurlarıdır. Bunu ayakların baş olması şeklinde ifade 
etmiştir. 

Taşranın politikayla olan imtihanını ele alan Tarık Buğra bunun yanında 
devlet ve halk arasındaki ilişki kopukluğuna ve bunların birbirlerini anla-
mamalarına da değinmiştir. Halkla ilişkisini kesen sadece devlet değildir. 
Aydınlar ve devlet memurları da aynı şeyi yapmıştır. Bir kısım memurlar 
bununla da yetinmemiş; halkın gelenek, itikat ve inançlarını aşağılamış-
tır. Halka arasına duvarlar örmüş, sadece kendi aralarında bir ilişki ağı 
oluşturmuştur.



MECBUREN GAZETECİ: TARIK BUĞRA

ALİ SALİ

Merhum Tarık Buğra’yı konuşmak, onun gazeteciliğini teşrih masasına 
yatırmak için böyle kısıtlı bir zeminin yeterli olmadığını sizler de çok iyi 
biliyorsunuz. Konuşmak derken bu fiile yazı yazmayı da dâhil ettiğimizi 
hatırlatmaya gerek yok sanırım! Buğra’nın gazeteciliği, oturup saatlerce ko-
nuşulabilir; kitap boyutunda bir metinle okur karşısına çıkarılabilir; ama 
birkaç cümle ile de onun gazeteciliği özetlenebilir. Birçok yerde alıntısı da 
yapılan gazetecilik aleyhine cümlelerini biz de buraya alıntılayıp “İşte, Tarık 
Buğra için gazetecilik budur” da diyebiliriz. Başka yollar, başka zeminler de 
denenebilir kuşkusuz. Ve bu tavırların hepsi de doğru olur, söylenenlerin 
hepsi Tarık Buğra’nın gazeteciliği hakkında bulanık da olsa bir resim ortaya 
çıkarır. Biz belirli bir yolu da tercih etmeyip bir ara yolda ilerlemenin daha 
verimli olabileceği kanaatinden hareketle yazmaya gayret edeceğiz. Kendi-
mizce Tarık Buğra’nın gazeteciliğinde baskın olan hususların bir kısmından 
istidadımız elverdiği ölçüde bahsetmeye çalışacağız.

Edebiyatçılar, Gazetecilik ve Müesses Nizam

Önce Tarık Buğra’nın gazetecilik hakkında olumsuz kanaati olarak alıntıla-
nan sözlerini alalım isterseniz:

Gazeteciliğim, köşe yazarlığı dâhil, benim hamallığım ve edebiyatçılığıma 
mecburi ihanetim oldu. Ekmek parası… Ev kirası vereceksiniz, 
bakkala kasaba para ödeyeceksiniz. Mecburen bu hamallığı yaptım. 
Tekrar ediyorum, edebiyatçılığım çok şey kaybetti. Çünkü gazetecilik, 
edebiyatçılığa en zıt mesleklerden birisidir. Çünkü gazetecilik ayrı üslûp 
ister, ayrı ilgiler ister, tabii asıl önemlisi üslûp meselesi…

Biliyorsunuz bu topraklarda gazetecilik bir meslek olarak başlangıçta Batılı 
değerlerin yerleştirilmesinde etkin bir rol üstlenmiş, günümüzden bakın-
ca Batılı değerlerin yerleşmesinde gazetenin ve gazetecilerin ne kadar et-
kin olduğunu gösteren verilerin bir kısmı elimizin altında. Elimizin altında 
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olmayanlar da bazılarının Osmanlıca dediği ama bizim Osmanlı Türkçesi 
demeyi uygun bulduğumuz ve elifba ile yazılan metinler olduğu için sadece 
uzmanlarının erişebileceği noktadalar. 

Başlangıç itibarıyla gazetecilik edebiyatçıların yaptığı bir iş olduğu için de 
(uzun yıllar da edebiyatçıların baskın olduğu bir gazetecilik piyasamız oldu, 
elifbadan alfabeye geçtikten sonra da devam etti çünkü edebiyatçıların ga-
zeteciliği) bu değerlerin kamu nezdinde karşılık bulmasında etkili olmuş. 
Gazeteciliği edebiyatçılar yapmış. Ya gazeteyi çıkaran, yani sahibi edebiyat-
çıydı ya da gazetenin yazarlarının birçoğu edebiyatçıydı. Gazeteler edebî 
tartışmalarının yapıldığı; şiirlerin, hikâyelerin, romanların tefrika edildiği 
zeminler oldu uzun yıllar. Aranızda belki hatırlayanlarınız, belki bilenle-
riniz vardır: 1950’li yıllarda merhum Yahya Kemal şiirlerinin bir kısmını 
Hürriyet gazetesinde yayımlamıştı. Yahya Kemal’in şiirlerinin bir günlük 
gazetede yayımlanması bir olaydı aslında. Tarık Buğra da, biliyorsunuz, ga-
zetecilik mesleğine zoraki olarak, mecburiyetten intisap etmeden önce bir 
hikâyeci olarak adını duyurmuş, edebî mahfillerde kendini kabul ettirmiş 
bir edebiyatçıydı. Tarık Buğra da anlatır başkaları da: Sait Faik meşhur bir 
hikâyeci olmasına, daha doğrusu o dönemde yaşayan en büyük hikâyeciler-
den biri olarak kabul edilmesine rağmen Varlık dergisinden hikâye başına 7 
buçuk lira telif alırken, Tarık Buğra Çınaraltı dergisinden hikâye başına 15 
lira, yani Sait Faik’in iki katı telif almaktadır! Çınaraltı dergisinde derginin 
sahibi Yusuf Ziya Ortaç’ın cesaretlendirmesiyle hikâyeler yazar, hatta belki 
hatırlayanlar vardır veya Tarık Buğra ile ilgili yazılanlarda görenleriniz var-
dır: Yalnızların Romanı isimli romanı da bu dergide tefrika edilmeye başla-
nır. Fakat dergi kapanınca romanın tefrikası yarım kalır.

Tarık Buğra düşünce olarak sağda gösterilmesine rağmen gazete yazılarının 
satır aralarında da vurguladığı gibi aslında müesses nizamla, Batılı değer-
lerle çatışma içinde olmayan bir gazeteci, bir edebiyatçıdır. Gazeteciliğin 
bir meslek olarak bu topraklara girişindeki değerler Buğra’nın değerleridir. 
Tipik bir örnek aktarayım, Türkiye gazetesinde 6 Mart 1988 tarihinde ya-
yınladığı yazıdan: 

(…) aklınız Batı’nın asıl mânâsına erişemez. Batı’yı, ancak ve ancak, 
müsbet ilimlerin, tekniğin ve ilmin gereklerine uygun çalışmanın Batı 
yaptığını, kavrayamazsınız.

Ve bu idrake ermedikçe de, kalıplar, taklitler, şekiller bataklığında bocalar 
durur, kendi kendinizle kavgaya mahkûm düşersiniz: Kendinize kendi 
içinizde düşmanlar uydurursunuz çünkü.

Bizim uzun, çok uzun ve trajik yolculuğumuzun özeti de, bir bakıma, 
bundan başka bir şey değildir. (…) Türkiye’nin son iki yüz yılı –gölge 
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boksunda bile değil– kendi kendisiyle, hep Batılılaşmak için, Batılılaşmak 
kavgasında hebâ ettiğini göreceksiniz.

Bu cümleleri kültürel iktidarı elinde bulunduran aydınlar için söylüyor Ta-
rık Buğra. Tabii bu aydınları tavsif ederken, takdir edersiniz ki kültürel ikti-
dar gibi bir tamlama kullanmaz. Kullanmaz çünkü bu adlandırma seksenli 
yıllarda pek kullanımda değildi. İzafi olarak yeni bir kavram, yeni bir tamla-
ma çünkü kültürel iktidar kavramı, tamlaması. Benzer muhakeme yürütme 
tavrını eğitim konusunda da, bilim konusunda da, teknik konusunda da, 
belediyecilik hizmetleri konusunda da, politika konusunda da, demokra-
si konusunda da, hatta ikili ilişkiler konusunda da sürdürür Tarık Buğra. 
Onun için müesses nizamla ve Batılı değerlerle çatışmalı değildir diyoruz 
Buğra’ya.1

Müesses nizamın asıl hedefi, daha doğrusu gelecek tasavvuru hepimiz bili-
yoruz ki “muasır medeniyet seviyesini yakalamak”tı. Muasır medeniyeti de 
Batı temsil ettiği için Batılı değerler bizim için elzem değerlerdi. Tabii bu 
değerler için artık Batılı değerler tamlamasını kullanmıyoruz. Onun yeri-
ne “evrensel ilkeler” deniyor, “evrensel değerler” deniyor. Tamlamanın ne 
şekilde olduğu önemli değil. Önemli olan bu değerlerin “evrensel” olması!

Tarık Buğra da tarihi, dönemlere ayırırken Batılı tasnif biçimini benimse-
yenlerden biridir. Mesela 14 Ağustos 1988 tarihinde Türkiye gazetesinde 
yayınlanan “Ben” başlıklı yazısında “Taş Devri, Tunç Devri, Demir Devri, 
Orta Çağ ve hâlâ bir sürü toplum: İnsanlığın uzun, çok uzun ve hâlâ yaşa-
makta olduğu bir kara maceradır bu.” şeklinde bir cümlesi var. Bu tasnif sis-
temini kabul ederek tarihi, bir dönemlere ayırma ameliyesi yaparsak şunları 
da iddia edebiliriz: “İnsanlar tabiatı taklit ederek sesler çıkarmaya başladılar 
ve konuşmayı, yani dili öğrendiler. Daha sonra ise yazıyı keşfettiler. Yazının 
keşfedilmesiyle birlikte tarih çağları başladı.” Çok kabaca dile getirdiğim 
bu tasnif ne yazık ki hâlen okullarımızda ilk belletilen Batılı tasniflerden 
biridir. Üstelik bu tasniften kurtulma ihtimaliniz de yoktur çünkü dokto-
raya kadar, hatta sonrasında da bu tasnifin dışına çıkmanız bir bilim insanı 
olarak sizin aforoz edilmenize yeter de artar bile! Oysa biliyoruz ki, bugün-
kü hâliyle insanlık Hazreti Âdem ve Havva ile başladı. Âdem Aleyhisselam 
hakkında Allah Kur’an’da mealen “Biz Âdeme isimleri öğrettik.” diyor. Yine 
biliyoruz ki Hazreti Âdem ilk insan olmanın yanı sıra ilk resul de. Ve yine 
biliyoruz ki Hazreti Âdem kendisine kitap verilen ilk peygamber. Şimdi ba-
kın, Hazreti Âdem cennetten dünyaya indirildiğinde isimleri biliyor, isim 
vermeyi biliyor, dolayısıyla konuşabiliyor. İlk peygamber, üstelik kendisine 
kitap verilen ilk peygamber. Dolayısıyla okuma yazmayı da biliyor. Hani 

1 Yazının ilerleyen kısımlarında müesses nizamla herhangi bir meselesinin olmadığına 
dair ilginç bilgiler aktaracağız.
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insan yazıyı keşfetti ve tarih çağları öyle başladıydı! İnancın söylediğini mi 
kale alacağız, yoksa Batı biliminin yaptığı tasniflere mi! İnsanın seçme yap-
makta zorlanacağı bir ikilemle karşı karşıyayız sizin anlayacağınız.

Gazeteciliğin Sorunları ve Deneyimler

Gazetecilik, görünürde kamu yararına hizmet üreten bir meslek olarak ka-
bul ediliyor. Dördüncü kuvvet olarak adlandırılıyor. Bir dönem, özellikle 
Simavi ailesinin medyadaki son zamanlarında birinci kuvvet olduğu da id-
dia edildi. Benim gazetecilik yaptığım dönemde bu meslek haber üzerine, 
muhabir üzerine inşa edilen bir meslek olmanın son demlerini yaşıyordu 
diyebiliriz. Gazetenin en önemli unsurlarından biriydi muhabir.

Dördüncü kuvvet demişken, Tarık Buğra’nın basının dördüncü kuvvet 
oluşuyla ilgili de daha doğrusu gazetecilik, özellikle de köşe yazarlığı ya-
panlar için bir eleştirisini alıntılamanın tam zamanı, alıntılayalım isterseniz. 
Yazı 6 Aralık 1987 tarihinde Türkiye gazetesinde “Geçen Pazar” başlığıyla 
yayınlanmış:

(…) bir de, Dördüncü Kuvvet olmak iddiasındaki basın ve bu basının, her 
şeye ve herkese tepeden bakan, her şeyi en iyi bilen, en doğru düşünen, 
yazarlıkla ilgisiz yazarları var. Onlar kraldan çok kralcı kesiliyor ve hâlâ –
milletten hınç alırcasına– ayni türküyü çağırıyorlar. Hüznü ağdalaştıran da 
işte budur.

Bu basın ve bu yazarlıkla ilişkileri bulunmayan köşe yazarları bir de; solun 
oyları bölündüğü için avuntusunu, avuntu değil, sonucun meşruiyetini 
gölgeleme oyununu yaymaya çabalıyorlar. Sanki sol bir bütünmüş, sanki 
sol, sağla olduğundan daha çok birbiriyle çatışmıyormuş gibi ve asıl 
bölünen oylar sanki sağda değilmiş gibi.

Tevarüs ettiğimiz gelenek bize “ayıpların araştırılmasını” yasaklıyor. Hepi-
niz biliyorsunuz gazetecilik ise yasaklanan bu ayıpları araştırma, ayıpları 
tespit etme, hatta bununla da yetinmeyip ayıpları ifşa etme üzerine kurulu 
bir meslek. Ayıpların araştırılmasının yasaklanmasının, hatta tecessüsten 
uzak durulmasının sebeb-i hikmeti kötülüğün konuştukça yaygınlaşması 
olabilir mi, bilmiyorum. Zaten meselemiz de tecessüsten uzak durmamızın 
yasaklanmasının sebeb-i hikmetini teşrih masasına yatırmak değil. Gazete-
ciliğin en temel hususlarından birine dikkat çekip geçmek!

Ben gazetecilik yaptığım dönemde bu dilemma ile karşı karşıya kaldım. Ve 
ciddi anlamda sıkıntı çektim, tecessüs sahibi olduğum için! Belki de bu ca-
miada habercilik anlamında öne çıkan gazetecilerin pek fazla olmamasının 
sebebi “ayıpların araştırılmasının yasaklanması” olabilir mi, diye düşün-
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mekten kendimi alamıyorum.2 Dinî hassasiyet sahibi muhabir arkadaşların 
böyle bir dilemma ile karşı karşıya kaldıkları için tecessüslerini daha ileri 
noktaya taşıyamamalarıdır belki de sebep. En azından kendi nazarımda bu 
dilemma benim, meslekî anlamda önümde hep büyük bir duvar olarak dur-
du. Yapacağım, yapmak istediğim birçok haberi perdeledi.

Meselemiz, Tarık Buğra’nın gazeteciliği, daha doğrusu geçim derdi yü-
zünden bir nevi zorunlu gazeteciliği üzerine. Gazeteciliğin sorunları üze-
rine bir mesele olmadığı için, gazetecilik üzerine bu kadarlık bir girizgâhla 
yetinelim.

Aslında Tarık Buğra’nın gazeteciliği başlangıçta geçim derdi yüzünden baş-
lamıyor. İstanbul’dan memleketi Akşehir’e gittiğinde bir nevi emrivaki ile 
gazeteciliğe başlıyor Tarık Buğra. Babası Mehmet Nâzım Bey’in 1946 se-
çimlerinden sonra Demokrat Parti saflarında yer almasıyla çektiği sıkıntılar 
üzerine bir gazete kurmasıyla giriyor gazetecilik mesleğine. Dönemin hava-
sıyla ilgili burada birkaç cümle kurmamız gerekiyor sanırım! 

Pek bilinmeyen, bilinse bile pek dile getirilmeyen bir durum var: İkinci 
Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru müttefik kuvvetlerin Normandiya çıkar-
masından bir hafta önce Türkiye “ABD saflarına yazılıyor” bir nevi! Türki-
ye’nin ABD saflarına yazılmasının ardındandır çok partili hayata geçiş! He-
piniz biliyorsunuz; ilk çok partili seçim de 1946 yılında yapılıyor. Tek Parti 
hükûmeti her ne kadar demokrasiye geçişin önünü tıkamadıysa da seçim-
lerde uyguladığı sistemle iktidarını korumayı sürdürebildi. Seçim sistemi 
“açık oy, gizli tasnif ” yöntemiyle yapılır ve tabii ki seçimi ezici bir üstünlükle 
CHP kazanır! Türkiye’de geçildiği söylenen, var olduğu söylenen demok-
rasi de böyle bir demokrasidir işte! 1946’da ilk çok partili seçim yapılmış, 
Demokrat Parti seçimleri kaybetmiştir ama ortaya iki farklı husus çıkmış-
tır: Birincisi CHP’ye dokunulabileceği, CHP’nin karşısına çıkılabileceği 
gösterilmiş ve 1950 14 Mayıs’ında CHP’nin iktidarının sonlanmasının önü 
açılmıştır. İkinci ve daha önemli olanı ise farklı iktidar alanları kurulmuştur. 
Bürokrasi, basın, ekonomik, kültürel iktidarların iktidarı tahkim edilmiştir. 
Tarık Buğra’nın babası Mehmet Nâzım Bey’in de, başkalarının da maruz 
kaldığı mağduriyetler bu iktidar alanları tarafından sağlanmıştır!

1949 yılında Akşehir’de kurulan Nasreddin Hoca gazetesi Tarık Buğra’nın 
ilk gazetecilik deneyimi. Buğra neredeyse bu gazetenin her şeyi durumun-
da; sahibi, genel yayın yönetmeni, yazarı, hatta işçisi olarak her kademe-

2 Haberin nereye, kime gittiğini, gittiği yerden nasıl bir sonuç istihsal edilmek istendiğini 
bilmezden, görmezden geliyoruz tabii! Haber için hangi neviden bağlantıların gerekti-
ğini, hangi merkezler tarafından desteklenmek veya en azından kayırılmak gerektiğini 
de görmezden geliyoruz hâliyle.
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sinde yer alıyor gazetenin. Haftalık olarak çıkan Nasreddin Hoca gazetesi 
Akşehir’de matbaa olmadığı için Konya’da dizilip basılıyor. Buğra trenle 
Konya’ya gidiyor, gazeteyi dizdirip bastırıyor, sonra da yüklenip Akşehir’e 
getiriyor.

Gazete Yazılarındaki Üslubu

“Oğlumuz” hikâyesiyle İstanbul’da büyük bir çıkış yapan Tarık Buğra Akşe-
hir’de gazete çıkarmasına rağmen, İstanbul matbuatında da dikkate alınan 
bir yazar hâline geliyor. Babasının CHP tarafından mağdur edilmesinin et-
kisiyle olsa gerek Nasreddin Hoca’nın ilk sayısından itibaren yazdığı yazılar-
da polemikçi, eski deyimle cedelci bir üsluba sahip. İlk gazete yazılarında 
kullanmaya başladığı bu cedelci üslup ömür boyu Tarık Buğra’nın peşini 
bırakmıyor. Nasıl bıraksın ki! Babası Mehmet Nâzım Bey gibi kendisi de 
ciddi mağduriyete uğrayan yazarlarımızdan birisi. Özellikle kültürel iktidar 
tarafından Küçük Ağa kitabının yayınlanmasının ardından hem saldırıya 
uğruyor, hem sürekli şikâyet ediliyor. 1950-1960 arası Demokrat Parti ik-
tidarı döneminde bile mağduriyetler yaşıyor. Onun polemikçi üslubu ken-
dini “Düşman Kazanmak Sanatı”nda epey mahir bir yazar hâline getiriyor. 
Nasıl olmasın ki! Akşehir gibi küçük bir ilçede çıkan yerel gazetede döne-
min Millî Şef ’i İsmet İnönü’ye “Bay İnönü” diyebilen ilk gazeteci oluyor Ta-
rık Buğra. Nasreddin Hoca gazetesindeki ilk yazısından (27 Temmuz 1949) 
kısa bir alıntı yaparak Buğra’nın cedelci üslubuna bir örnek verelim:

Türk milleti şu yıllarda, mukadderatına hayırlı bir istikamet verebilme 
şansını kazanmış bulunuyor. Tarihî zaruretlerin hazırlayıp bize lütfettiği 
şans heba olup gitmemeli ve millet, yeniden sadece tâbi vaziyete 
düşmemelidir. Bunun için bütün aklı yeten vatandaşların, bir taraftan 
uyandırıcı, diğer taraftan da mevcut ve muhtemel kötülüklere karşı 
mücadeleci bir vazifeyi kabul etmeleri lâzımdır. Bu, vatandaş oluşlarının 
ilk ve en mühim borcudur. Biz bu sözleri söylerken, muhalefet safında yer 
almasını zaruri göstermek istemiyoruz. Böyle bir şey kanaat hürriyetini 
tanımamak olur ki, bu da bize göre değildir. İstediğimiz, sadece namuslu 
memleket severlerin şu veya bu partide vazife alıp muhalefeti de, iktidarı 
da, başşehri de kontrolsüz bırakmamalarıdır. Ankara kendisini serbest 
zannetmemelidir. Halk Partisi’nin bugünkü ümitsiz ve memleket için 
lüzumsuz görülen, hatta düpedüz külfet olan iktidarı bu yüzdendir.

Türkiye’nin demokrasiye geçtiği söylense de aslında bazı alanlarda durum 
hiç de söylendiği gibi değildir. Mesela, basın sektöründe hiç de öyle değil-
dir. 1950’li yıllarda Milliyet gazetesinde İsrail devletinin yeni yeni kökleş-
meye başladığı günlerde bir Yahudi kemancının başına gelenleri eleştirdi-
ği için perde arkasında şimşekleri üzerine çeker Tarık Buğra. Sahiplerinin 
Yahudi olduğu bazı büyük firmalar Milliyet gazetesine ilan vermeyi keser, 
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gazetenin sahibi Ali Naci Karacan bu iş adamları veya bu iş adamlarının 
görevlendirdiği kişiler tarafından uyarılır. Tabii, Ali Naci Karacan da yazarı 
Tarık Buğra’yı uyarır. Fakat eskinin gazete sahipleri daha şahsiyetli olduğu 
için yazar işinden olmaz, köşesinden olmaz. Tarık Buğra başına gelen bu 
olayı 13 Mart 1988 tarihli (Türkiye) yazısında şöyle anlatıyor:

(…) Seyirciler hayran kaldılar, dakikalarca alkışladılar. O da, karşılık 
olarak birkaç küçük parça çaldı. Bu parçalardan sonuncusu bir Alman 
bestecinin eseri idi. İşte o zaman da kıyamet koptu:

Vay sen misin bir Alman’ın eserini bize dinleten!

Yuhalamakla yetinmediler. Salonun koltukları parçalandı; adamı 
neredeyse linç edeceklerdi. Oysa adamda bir Musevî idi. (…) Haberi 
–gazetelerden değil– bir ajans bülteninden okuduğum zaman, daha o 
zaman, irkildim ve ertesi günkü yazıma konu yaptım. Aşağı yukarı şöyle 
diyordum:

Siz Almanya’da SS’ler ve SAS’ler geçerken saklanacak köşe – bucak 
arıyordunuz ve Dünya size acıyor, sizi tutuyordu. Sebep, saçlarınızın rengi 
değil, işte bu idi; sizin şimdi o sanatçıya yaptığınızın size yapılışı idi: Irk 
barbarlığı idi.

(…) Arkadaşlar –ve oğlu– ertesi gün, bana: “Üç – beş gün görünme!” 
dediler. Rahmetli patronum, bir başkası olsaydı kovardı; ama bana özel 
bir değer veriyordu. Altı – yedi gün sonraki ilk karşılaşmamızda; “Sen 
maaşlarınızı nasıl verdiğimizi biliyor musun?” demekle yetindi. Ve ekledi: 
“Karışma öyle şeylere; sanattan, edebiyattan söz et.”

Anlaşılmayacak şey değildi: O günlerde gazetelerin ilân ve reklâm 
kaynakları, o yazı yüzünden kaşlarını çatmışlardır. İsrail’e, gözün üstünde 
kaşın var denmesinden hoşlanmamaktadırlar.

Tarık Buğra’nın polemikçi üslubuna da bir örnek verelim. Yazı yine Nas-
reddin Hoca gazetesinden; 3 Ağustos 1949 tarihinde çıkan 2’nci sayısında 
yayınlanmış yazı:

Nasreddin Hoca’nın çıkışı ile gayri meşru menfaatleri tehlikeye giren 
bazı eşhas, tıynetleri icabı bu silâhı kullanmakta tereddüt etmediler. Bu 
arada bilhassa benim “komünist” olduğum, bu suçtan mahkûm edildiğim 
söylenirmiş.

Söyliyenler kim?

Siz ey dünyanın en rezil insanları, ben sizi pekâlâ tanıyorum ve icab edeni 
pek yakında yapacağım; adaletin sillesi namusun kızartamadığı suratınızı 
haşlıyacak.

Zerre kadar lekesi olmayan, vatan ve millet sevgisi sarsılmayan kimseleri 
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komünist diye lekelemiye yeltenenler, bizzat komünistlerdir, bu onların 
taktiğidir, oyunudur.

Ben işte Nâzım Bey’in oğlu Tarık Buğra’yım, siz kimsiniz ey rezil insanlar; 
çıkın karşıma da bir hesaplaşalım. Siz eğer rezil değilseniz şu sözlerinizi 
bir defa da benim önümde tekrarlayın. Tarık Buğra yazdıklarıyla, ne 
olduğunu bu memleketin fikir sahasında ön almış şahsiyetlere ve binlerce 
okuyucuya isbat etmiş bulunuyor.

Tarık Buğra polemikçi üslubunu bazı meselelerde özellikle kullanıyor. Bun-
ların en başında da dil tartışmaları geliyor. Gazete yazılarından derlenerek 
oluşturulan kitaplarından birindeki dil tartışması yazıları yüz sayfanın üze-
rindedir mesela. Bir diğeri aydınlarla ilgili tartışma yazılarıdır. Bu milletin 
değerlerine yönelik savunma yazısı sayılabilecek yazılarında mesela aydın 
sıfatlı kalem erbabına çok sert üslupla eleştiriler yöneltir. Edebiyat savun-
ması olarak adlandırılabilecek yazılarında da ona keza, üslubu serttir.

27 Aralık 1987 tarihli Türkiye gazetesinde yayınlanan “Politikadan Öte” 
başlıklı yazısında politikacıların edebiyatçıları kullanma alışkanlığına şöyle 
itirazları var mesela:

(…) edebiyat, toplumlarına kesin olarak hükmetmek hırsındaki 
politikacılar, her şeyden önce ona el atarlar; yazarları kullanırlar ve 
edebiyatı öldürürler, edebiyat olmaktan çıkarır, bir reklâm, bir propaganda 
kurumu durumuna düşürürler:

Marksizm’i Marks değil, Marksizm değil, şâirler ve romancılar 
yaygınlaştırmış, benimsetmiştir. Lenin, o korkunç ihtilâllerinin öncesinde 
ve ilk yıllarında, yazar Maksim Gorki’yi, halkın karşısında, dâima sağında 
tutmuş ve giriş çıkışlarında hep onun bir adım gerisinde yürümüştür.

(…) Edebiyatın bu üstün önemi nereden ve nedendir? Basittir bu 
sorunun cevabı: Edebiyatın konusu insandır da ondan. Edebiyat insanı, 
insanın insanla, insanın toplumla ve tabiatla ilişkilerini işler. Bu yüzden de, 
kendisini, toplumunu ve tabiatı tanımak isteyen insan edebiyatla ilgilenir; 
ilgilenmek mecburiyeti duyar.

Bazı deyimler vardır dile yerleşir ve o dili kullananlar tarafından o deyimin 
nereden çıktığı bilinmese de kullanılır. “Bordro mahkûmları” deyimi de 
Türkçemize merhum Tarık Buğra’nın soktuğu kelimelerden biridir. Buğra, 
31 Temmuz 1988 tarihli “Bordro Mahkûmları” başlıklı yazısında:

(…) Bordro Mahkûmları deyimini, haddim olmayarak ben 
bulmuşumdur. Enfilasyon lira’yı boyuna tırtıklar, her ay beş, on kuruşunu 
daha yutarken maaş erbâbı yıl ve yıllar boyunca ayni parayı alırsa ortaya 
rütbe terfiini lağvedip tenzil-i rütbe’yi esas yapan bir acayip düzen çıkmış 
olur. Böyle bir düzen ise kesinlikle tedâviye muhtaçtır:
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(…) Devlet, en son anlamda ve pratikte, personeli demektir. Ve, 
personeline, en alt düzeyde de olsa, borçsuz, harçsız, onurlu bir yaşayış 
sağlayamayan bir devletin sağlıklı olduğunu kimse söyleyemez.

Borçlu ölmez, benzi sararır deriz. Personeli borçla yaşayan bir devlette 
sararan beniz, önünde, sonunda devletin benzidir. Kaldı ki, insan sonuna 
kadar borçla yaşayamaz ve bir süre sonra borçlanmanın yerini rüşvet alır, 
irtikâb alır. (…) devlet personeli artık devlete değil, devlet kemiricilere 
çalışmaya başlar. (…) Devleti güçlendirecek, sağlığına kavuşturacak, 
kısacası devleti devlet yapacak yatırım, bordro mahkûmlarına adam gibi 
yaşamayı sağlayacak yatırımdır. Ve gerisi, şimdiye kadar nasılsa öyle, 
havanda su dövmektir.

Çalıştığı Gazeteler

Tarık Buğra’nın hangi gazetelerde icrayı meslek ettiğine de kısacak değine-
lim. Sözünü ettiğimiz gibi fiili gazeteciliği Nasreddin Hoca gazetesi ile Ak-
şehir’de başladı. İstanbul’a gelince Milliyet gazetesinde çalışmaya başladı. 
Milliyet gazetesinde çalışırken 1957 yılında Cihat Baban’ın teklifiyle Anka-
ra’da Yenigün gazetesinin kuruculuğunu ve genel yayın müdürlüğünü yaptı. 
Yedi ay sonra Cihat Baban ile aralarında anlaşmazlık çıkınca pılını pırtısını 
toplayarak İstanbul’a geldi. İstanbul’a dönerken trende karşılaştıkları Naim 
Tirali’nin teklifini kabul ederek Vatan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu. 
Vatan gazetesinde de anlaşmazlıklar çıkınca Ercüment Karacan ve Abdi 
İpekçi’nin teklifini kabul ederek spor sayfası sorumlusu olarak tekrar Mil-
liyet gazetesinde çalışmaya başladı. Daha sonra gazetede yapılması planla-
nan edebiyat sayfasının sorumluluğuna kendisinin düşünülmemesi üzerine 
yine “Allahaısmarladık” diyerek ayrıldı. 1959 yılında ise Peyami Safa ile bir-
likte Hadiselere Tercüman gazetesinde çalışmaya başladı. Fakat aynı yıl yine 
Peyami Safa ile birlikte gazeteden kovuldu. Habib Edib Törehan’ın sahibi 
olduğu Yeni İstanbul gazetesinde neşriyat müdürü oldu. Aynı müessesenin 
çıkardığı Türkiye Spor gazetesinin de neşriyat müdürlüğünü üstlendi. Buğ-
ra’nın çalıştığı süre içinde Yeni İstanbul gazetesi iki defa el değiştirir, Buğra 
da üç defa kovulur ve geri alınır. İkinci dönem ilk sayısı 7 Haziran 1962 
tarihinde çıkan Yol isimli haftalık fikir, sanat ve siyaset gazetesinin sorum-
lu yazı işleri müdürlüğünü yapar. Gazetenin yazarları arasında Mümtaz 
Turhan, Mehmet Kaplan, Erol Güngör, Recep Doksat, Mehmet Turgut ve 
Süleyman Demirel gibi önemli isimler vardır. Tarık Buğra 8 Haziran 1969 
tarihinden 13 Mayıs 1976 tarihine kadar Halka ve Olaylara Tercüman ga-
zetesinde “Merhaba” isimli köşesinden okurlarına seslenir. 1976 yılında 
günlük yazı yazmayı bırakır ama 1987 yılına kadar haftalık yazı yazar aynı 
gazetede. 4 Ekim 1987’den 28 Kasım 1994 tarihine kadar da Türkiye gaze-
tesinde “Pazar Sohbeti” yazar.
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Hangi gazetelerde çalıştığını birer cümle ile vermekle bitmiyor iş. Tarık 
Buğra’nın gazeteciliğinin üç aşama içerdiğine dikkat çekiyor Mehmet Te-
kin yazdığı biyografi kitabında. Kabaca bir tasnif yapıldığında kabul edile-
bilir bu bölümleme. Fakat bizim baktığımız cepheden, bizim gördüğümüz 
pencereden böyle görünmüyor! Mesela hem Yeni İstanbul hem Tercüman 
gazetesinde, hatta 33 sayı yazı işleri müdürlüğünü yaptığı haftalık Yol ga-
zetesinde, Türkiye gazetesinde aynı Tarık Buğra gazeteciliği vardır. Farklı 
değildir, sadece üslupta bazı farklar tespit edilebilir. Yoksa aynı gazeteci 
tavrıdır Tarık Buğra’nın taşıdığı ve uyguladığı! Belki iki aşama diyebiliriz: 
Milliyet gazetesi dönemi ve Yeni İstanbul gazetesi ile başlayan dönem. 

Her iki gazetecilik döneminde de müesses nizamla herhangi bir sorunu 
yoktur Tarık Buğra’nın. Gazetelere meşhur Allahaısmarladık dediğinde 
veya gazeteden atılıp işsiz kaldığı dönemlerde de müesses nizamın köşe taşı 
sayılabilecek hem Metin Toker’den hem de aracılar vasıtasıyla İsmet İnö-
nü’den, CHP’nin yayın organı konumundaki Ulus gazetesinden teklif alır. 
Yapılan teklifler dara düşmüş bir gazeteciye yardımcı olmak maksadıyla ya-
pılan tekliflerdir. Tarık Buğra kabul etmez; ama bu yardım tekliflerini de 
alır. Belki de (bugünden bakınca tabii) kabul etmeyeceği bilindiği için ya-
pılmış teklifler gözüyle bakılabilir bu tekliflere, ama biz bu kanaatte değiliz. 
Çünkü bizim kanaatimizi destekleyen veriler var.

Her şeyden önce Metin Toker’in Akis dergisinin başına 1500 lira maaşla 
geçmesini teklif ettiğinde Tarık Buğra henüz Yeni İstanbul gazetesiyle bir-
likte icra etmeye başladığı gazeteciliğine başlamamıştır. Üstelik Türkiye 27 
Mayıs Darbesi’ni yaşamamış, 1961 Anayasası’ndan sonra oluşan ayrışma 
ortamı ufukta bile gözükmüyordur! Aracılar vasıtasıyla İsmet İnönü’den 
ve Ulus gazetesinden teklif geldiğinde bile henüz Türk toplumu kesin çiz-
gilerle ayrışmaya başlamamıştır. Müesses nizamla herhangi bir sorununun 
olmadığı kanaatine bizi götüren bir başka hadise ise 1969 Ağustos ayında 
yaşanır: Nisan ayından itibaren Tercüman gazetesinde yazı yazmasına rağ-
men Abdi İpekçi Tarık Buğra’dan tefrika etmek üzere roman ister ve Buğ-
ra’nın romanı Ağustos ayından itibaren Milliyet gazetesinde tefrika edilme-
ye başlanır!

Bunları anlatacağız, ama önce Tarık Buğra’dan Metin Toker ve İsmet İnö-
nü’den aldığı yardım tekliflerini kendi ağzından aktaralım:

Yeni İstanbul’un genel yayın müdürü ve başyazarı iken, yılbaşıyla bayramın 
bir araya geldiği gün, hak ettiğim maaş verilmeden işten çıkarıldım. 
Bunların hepsi politiktir. Gene işsizlik, gene sıkıntı. Bu dönemde kapımı 
iki kişi çaldı benim; bunu anlatmayı borç bilirim. Birisi Ulus gazetesinin 
genel yayın müdürü İhsan Ada. Halk partili. Zaten Ulus gazetesi dedin 
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mi yeter. Milletvekilliği yapmış bir zat. Kapımı çaldı ve “Tarık Bey, bize 
bir roman verin; ister isminizi kullanın, ister kullanmayın.” Biliyor çünkü 
benim siyasî tavrımı, anlayışımı, daha doğrusu. “Çıkmış roman olabilir; 
bakkal, kasap parasına yardımcı olur.” Dedi. Bunu unutmam. Reddettim; 
fakat bu teşekkür dâima bende kalmıştır. Çıkmış bir roman bile tefrika 
edeceklerdi. Sırf bana yardım için. İkincisi, o zaman Turizm Bakanı 
zannederim, bilmem böyle şeyleri karıştırırım. Ali İhsan Göğüş, Allah 
selamet versin, o geldi “Paşa’nın selâmları var. ‘Tarık Bey, acaba içerde, 
dışarıda bir görev ister mi?’ diye soruyor” dedi. Ona da teşekkür ettim, 
kabul etmedim, fakat işte borcumu ödüyorum. Paşa’ya da, kendisine de 
hakikaten borcum vardır. Onlar hatırladılar beni sadece.

Tarık Buğra bunları M. Karabay-M. Ergüzel ile yaptığı ve Türk Edebiyatı 
dergisinin Mart 1993 tarihli sayısında yayımlanan söyleşide anlatıyor.

Metin Toker’in teklifi ise şu:

Ankara,
11. XI. 1959

Kardeşim Tarık,

Bu ayın sonunda çıkıp işimizin başına dönüyoruz. Akis’te beraber 
çalışacak senin gibi birine ihtiyacımız var. Aklı başında, çalışkan, Türkçe 
bilen (artık bu da meziyet oldu!) politik nosyon sahibi ve iyi niyetli bir 
kimse… Eğer kabul edersen çok sevinirim.

Umûmi Neşriyât Müdürü olacaksın. Mecmuanın fi’li idaresi sana ait 
olacak. Biliyorsun, Akis’in en ehemmiyetli kısmı iç politika sayfalarıdır. 
Onları iki yardımcıyla birlikte bizzat sen hazırlayacaksın. Öteki kişilerin 
her birinin yazarları ve gayri siyasî sayfaların bir sekreteri vardır. Ayrıca, 
matbaada sayfaları bir teknik sekreter bağlar. Tabii hepsi senin nezaretin 
altında çalışacaklar. Yani, mecmuadan dolayı muhatap olacak ben seni 
bilirim. İlk başta, alışma günlerinde, ben de kolları sıvar, sana elimden 
gelen yardımı yaparım. Alışınca yakanı bırakırım. Fakat “müdâvele –i 
efkâr” için her zaman beraber oluruz. Sana, net olarak 1500 lira verebiliriz.

Teklif ettiğim iş yorucudur, güçtür. Ayrıca göreceksin çok hareketlidir 
ve mesleği seven biri için son derece caziptir. Gerçi seninle birlikte 
çalışmadık, ama ben senin hakkında bildiklerimden, hem Beyhan’dan 
(Cenkçi) duyduklarımdan edindiğim intiba bu iş için biçilmiş kaftan 
olduğundur. Mecmuanın iç havasına gelince, sana bir tek teminat 
verebilirim: Rahat çalışırsın. Mesai arkadaşlarını seçmek yetkisi de sana 
aittir.

Kabilse 30 Kasım’da Ankara’da bulun. 1 Aralık’ta işe başlarız. Bana 
cevabını bildir. Müesseseyle gerekli mukaveleleri ister hemen, ister 
geldiğinde yaparsınız.
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Seninle birlikte çalışmak beni çok memnun edecektir.

Sevgiyle gözlerinden öperim. Telefonun varsa numaranı yazıver!...

Metin Toker

Metin Toker’in bu mektupla yapılan teklifini kabul etmez Tarık Buğra. 
Muhtemelen İsmet İnönü’nün damadı olduğu için kabul etmez. Çünkü 
daha Nasreddin Hoca gazetesinde başlamıştır İsmet İnönü’yü eleştirmeye. 
1500 lira o dönem için hatırı sayılır bir maaştır. Üstelik işsizdir ve maişetini 
temin ve yazmak istediği romanları yazabilmesi için düzenli bir gelire ihti-
yacı vardır. Metin Toker mektupta da belirttiği gibi Buğra ile çalışmamıştır 
ama Buğra’nın Milliyet gazetesinde neler yaptığına vâkıftır muhtemelen. 
Üstelik bir dönem Ankara’ya gelmiş ve Ankara’da Yenigün isimli bir gazeteyi 
kurmuş ve başarılı bir genel yayın yönetmenliği de yapmıştır. Bu başarısı 
bilinir Buğra’nın. Menderes’i ve DP’nin bazı politikalarını eleştirdiği de bili-
nir. Zaten Yenigün gazetesi DP’den ayrılan muhalif bir grup adına kurulmuş 
ve çıkarılmış bir gazetedir. Belki Buğra’nın bu hâli yaptırmıştır Metin To-
ker’e o teklifi, belki de damadı olduğu İsmet İnönü’nün yönlendirmesiyle 
yapmıştır. Kim bilebilir ki! Fakat sonuç değişmemiş, Tarık Buğra bu teklifi 
reddetmiştir.

Türk Edebiyatı dergisinin 1993 Mart sayısında yayımlanan söyleşisinde 
Abdi İpekçi’nin Milliyet gazetesinde romanını tefrika etme teklifini şöyle 
anlatır Tarık Buğra:

O sırada işte, rahmetli Abdi İpekçi bana telefon etti, “Tarık, bize bir roman 
ver, tefrika ederiz.” dedi. İbiş’in Rüyası’nı yazdım, gece sabahlara kadar… 
Verdim, tefrika edildi. Tefrikanın başlayacağı gün, Tercüman’ın sahibi 
Kemal Ilıcak Bey, eve telefon etmiş, anneme; “Bizde yazmasını istiyoruz” 
demiş. Ben Antalya’da Film Festivali’nde jürideyim. Gelince rahmetli 
anneciğim, “Kabul et Tarık, ben adamı sevdim” dedi. Kemal Ilıcak’ı 
sevmemek mümkün değil. İşte Tercüman’daki hikâye böyle başladı.

Abdi İpekçi’nin teklifi ile Kemal Ilıcak’ın teklifini böyle anlatıyor Tarık Buğ-
ra ama muhtemelen yıllar sonra hafızası ona oyun oynuyor ve bu hatırayı 
düzelterek hatırlıyor. Çünkü romanın Milliyet’te tefrika edilmeye başladığı 
tarih 10 Ağustos 1969. Antalya Film Festivali ise 25 Mayıs-5 Haziran tarih-
leri arasında. Üstelik Tarık Buğra Tercüman gazetesinde yazmaya Nisan ayı 
başında başlıyor. İlk yazısı 4 Nisan 1969’da yayımlanıyor.

Tercüman’dan Önceki Diğer Duraklar

Tarık Buğra’nın müesses nizamın gelecek tasavvuruyla da herhangi bir soru-
nu yoktur. Müesses nizamın gelecek tasavvuru neydi? Daha önce söyledik, 
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yine söyleyelim: “Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak”. Muasır medeni-
yeti ise Batı temsil ediyordu. Batılı değerleri içselleştirmek gerekiyor dola-
yısıyla, muasır medeniyetler seviyesine çıkabilmek için. Tarık Buğra’nın da 
Batılı değerlerle herhangi bir sorununun olmadığı, olamayacağı biliniyor. 
En azından gazetelerde yazdıklarından Batılı değerlere sahip çıkmanın ge-
rekliliğine inandığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz muasır medeniyetler se-
viyesine çıkmak için 1800’lerin ilk yarısından bu yana didinip duruyoruz. 
Murat Belge’nin Yeni Gündem dergisinin 1-15 Haziran 1984 tarihli sayısın-
da yayımladığı bir söyleşisi var Tarık Buğra ile yaptığı. İşte o söyleşide Tarık 
Buğra şunları konumuzla ilgili şunları söylüyor:

(…), Türkiye idrakine çapı az da olsa, dünya kavramını eklemeye 
çalışıyor. Bu, maalesef diyeceğim, şimdilik sadece ekonomik alanda. 
Gönül ister ki, bu geniş kavrayış, Türkiye’nin sosyal meselelerine de 
intikal etsin, kültür meselelerine de intikal etsin; o zaman zannediyorum 
150 yıldır özlediğimiz mutlu sonuç açılabilir, gerçekleşmese bile mümkün hale 
gelebilir.

Neymiş efendim! Tanzimat’tan bu yana özlediğimiz sonuç alınabilirmiş, 
gerçekleşmese bile mümkün hâle gelebilirmiş! Müesses nizamın gelecek 
tasavvuru neydi, Batılı değerleri bu millete kabul ettirebilmek için kaç yıldır 
gayret sarf ediliyordu, bilenleriniz biliyor!

Tercüman gazetesi dönemine gelmeden iki farklı ve önemli durağı var Buğ-
ra’nın, onları da kısaca aktaralım: Bu duraklardan biri Yeni İstanbul gazetesi 
ve gazetenin yan kuruluşu diyebileceğimiz Türkiye Spor gazetesi iken, diğer 
önemli durak ise Yol dergi/ gazetesidir. Her iki basın kuruluşunda da Buğra 
bugün buradan baktığımızda çok önemli bir işlevi de yerine getirmiştir bu 
zeminlerde.

Önce Yeni İstanbul gazetesiyle başlayalım:

Tarık Buğra Küçük Ağa romanını yazma aşamasına geldiğinde gazeteci ola-
rak da etkili bir yazar olma aşamasına gelmiştir artık. Buğra’nın daha etkili 
bir yazar olmasının miladını Yeni İstanbul gazetesine başlaması oluşturur. 
Rasim Özdenören’in bir sohbetimizde dile getirdiği gibi “Yeni İstanbul dö-
neminin en entelektüel gazetesidir.” çünkü. 1949 yılında tütün ticaretiyle 
uğraşan Habib Edib Törehan tarafından kurulan gazete Özdenören’in çok 
yerinde bir tespitiyle döneminin neredeyse önde gelen tüm entelektüel-
lerine yazı yazdırmaktadır. Kimler yok ki gazetede yazı yazmayan? İşte bir 
kısmı:

Fikret Adil, Yaşar Nabi, Reşat Nuri, M. Mermi, Vedat Nedim Tör, Vedat 
Günyol, Selim Sabit, Nurullah Berk, Reşat Enis, Tarık Dursun, K. 
Muzaffer Soysal, Halûk Cansın, Reşat Ekrem Koçu, Sabri Esat Siyavuşgil, 
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Laika Karabay, Ahmet Cevat Emre, Zeki Mebut Alsan, Muvaffak İhsan 
Garan, İlhan Tarus, Mebrure Alevok, Bedri Gülsoy, M. Orhan Dikmen, 
Şevki Yazman, Fikret Egüp, Tekin Erer vd.

Rasim Özdenören o sohbetimizde 1958-1959’da (hangi yıl olduğunu kesin 
olarak söyleyemiyorum çünkü sohbet esnasında Özdenören bu iki tarihten 
de söz etti, ama hangisinin olduğunu ben karıştırıyorum) gazetenin sahibi 
Törehan’a gittiklerini, görüştüklerini ve gazetede bir “sanat-edebiyat sayfası 
çıkarmak istedikleri” teklifini sunduklarını anlatmıştı. Törehan her yetkili 
kişi gibi “Kendi yazdıkları yazılarını, sayfanın nasıl bir sayfa olacağını an-
latan bir dosya” ile gelmelerini söyler. Özdenören ve yanındaki arkadaşı 
da her genç ‘büyük yazar’ gibi “Sen kim oluyorsun da bizim yazılarımızın 
kalitesini kontrol etmek istiyorsun.” tavrıyla bir daha gazeteye uğramazlar! 
Gerçi o dönemde ortam Rasim Özdenören ve arkadaşlarının Yeni İstanbul 
gazetesinde sanat-edebiyat sayfası çıkarmalarına müsait değildir, ama Öz-
denören ve arkadaşları da ideolojik olarak henüz kendilerini belli bir yere 
konumlandırmış da değillerdir! Bu ideolojik ayrışma çünkü 1961 Anaya-
sası sonrasında oluşan ortamla birlikte meydana çıkmıştır. O günlerde sağ-
cısı-solcusu, muhafazakârı-ilericisi aynı gazete ve dergilerde eserlerini ya-
yımlayabilmektedir ve bu herhangi bir sorun da teşkil etmemektedir hem 
gazete veya dergi için, hem de eseri yayımlanan kalem erbabı için.

Konu dışı bu kısa hatırlatmayı bırakıp meseleye dönecek olursak… Yeni İs-
tanbul gazetesinin sahibi Habib Edib Törehan Eskişehir’de bir ilkokul yap-
tırmak ister ve okulun temelinin de Başbakan Adnan Menderes’in atması-
nı ister. Durum Başbakan’a iletilir ve Başbakan’ın da kabul etmesi üzerine 
Eskişehir’de temel atma töreni düzenlenir. Yeni İstanbul gazetesi de bunu 
okurlarına duyurur. Haberin gazetede yer aldığı ve temel atma töreninin 
düzenlendiği gün ne gariptir ki darbenin olduğu güne rastlar: 27 Mayıs 
1960.

Sonrası mı? Herkes gibi gazetelerin neredeyse kahir ekseriyetinin ve gaze-
tecilerin büyük çoğunluğunun yaptığı gibi Yeni İstanbul gazetesi de temel 
atma töreninin hemen ertesi gün “darbecilere destek verip darbeyi meşru-
laştırma çabası içinde” olacaktır! Gazete ve gazeteciler diğer gazete ve ga-
zetecileri takip ederek darbenin yanında yer almıştır, ama gazetenin sahibi 
son yıllarda Menderes hükûmetiyle girdiği mecburi yakınlaşmanın ardın-
dan birden tavır değiştiremez ve darbenin sıcak günleri geçinceye kadar 
yazdığı başyazılara ara verir. Fakat bu ancak 15 gün sürer. 15 sonra kaleme 
aldığı ilk başyazıda “sabık iktidar”ın günahları, kabahatleri üzerine bir dizi 
sıralama yapar ve ardından darbenin gerekliliğini ve meşruluğunu savu-
narak açıkça darbeye destek verir. Tercüman gazetesi bile başta gazetenin 
sahibi Ayhan Hünalp olmak üzere darbeye destek olan yayınlar yaparlar. 
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Hem de darbenin ertesi günü yaparlar bu yayınları. “Sabıklar 102 ton altını 
rehine koymuşlar” gibi uydurma ve darbe yönetimi tarafından gazetelere 
servis edilen haberleri yayınlarlar.

Dönemin en hafif meşrulaştırma yazılarından biri olan Törehan’ın başyazı-
sından bir bölüm aktaralım örnek olsun diye:

Haberin bütün dünyada hayret uyandıran noktası, bu muazzam 
değişikliğin hiçbir çarpışma olmadan ve kan dökülmeden 
neticelenmesidir. Muazzam bir teşkilatçılık ve hassasiyetle ve mutlak 
bir intizam içinde yapılan bu hareket en büyük orduların Erkânıharbiye 
Reislerine bile çok az nasip olmuştur. Memleketimizde hayranlık 
uyandırması lâzım gelen noktalardan biri de bu değişikliğin bir parti 
mücadelesinden ziyade demokrasimizin muhafazası ve partizanlığın 
kalkması için yapılmış olmasıdır.

Yeni İstanbul gazetesinin sahibi Törehan bu yazıyı darbenin sıcak günleri 
geçtikten sonra 11 Haziran 1960 tarihinde gazetede yayımlar. Gerisini va-
rın siz düşünün.

Bunun Tarık Buğra ile ilgisi ne diyebilirsiniz. Doğrudur, ilgisi yok gibi gö-
rünse de var aslında. Çünkü Tarık Buğra Yeni İstanbul gazetesinin yazı iş-
lerinden sorumlu müdürüdür. Müdürlük görevi sürerken gazetenin sahibi 
Törehan Buğra’yı yine sahibinin kendisi olduğu Türkiye Spor gazetesinin 
yazı işleri müdürü yapar. Yani 27 Mayıs Darbesi’nin olduğu tarihte de Tö-
rehan’ın 11 Haziran 1960 tarihinde yayımlanan başyazısının okur karşı-
sına çıktığı tarihte de Buğra hem Yeni İstanbul’un hem de Türkiye Spor’un 
müdürüdür!

Yukarıda demiştik ya Tarık Buğra’nın müesses nizamla herhangi bir sorunu 
yoktu diye, işte bu ve benzeri durumlar da müesses nizamla aralarında her-
hangi bir sorunun olmadığını gösteren işaretlerdir. Yine az yukarda gazete-
nin yazarlarının bir kısmını zikrettik. O isimler bugün için pek bilinmiyor 
olabilir ama neredeyse bu yazarların hepsi de müesses nizamla bir sorunu 
olan yazarlar değildir. Aksine bu yazarların hepsi de Cumhuriyet’in gele-
cek tasavvuruna iman etmiş ve bu gelecek tasavvurunun gerçekleşebilmesi 
için canla başla, hatta canhıraş bir gayretle çalışmış dönemin entelektüel 
isimleridir.

Meseleyi daha fazla dağıtmanın gereği yok. 1949’dan 1962’ye kadar Yeni 
İstanbul gazetesini Törehan çıkarır ve bu tarihler arasında çıkan Yeni İstan-
bul’a gazetenin birinci dönemi denilebilir. Çünkü 1962 tarihinden sonra 
gazetenin ikinci dönemi başlayacaktır ve bu dönem de 1965 yılına kadar 
sürecektir. Gazetenin ikinci döneminde sahipliğini Gökhan Evliyaoğlu, 
1965’ten sonra basın sektörüne Yeni İstanbul gazetesi ile giriş yapan Kemal 
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Uzan yapacaktır. Her üç dönemde gazete ideolojik anlamda çehre değişti-
recektir. Tarık Buğra ise Yeni İstanbul gazetesinin ilk iki döneminde icrayı 
faaliyet gösterecektir.

Gazetenin ikinci dönemine geçmeden hemen önceki tarihlerde Tarık Buğ-
ra’nın yaptığı bir iki önemli ve bugünden meseleye bakınca çok stratejik 
olarak görünen yazı dizisini hatırlatıp öyle geçelim. 1961 Anayasası için 
referandum yapılmadan bir ay önce Tarık Buğra Millî Takım ile birlikte 
Haziran ayının ilk yarısında Moskova’ya gider. Moskova’da spor muhabir-
liği yapar. Moskova dönüşü Buğra bir yazı dizisi hazırlar ve bu yazı dizisi 
9 Temmuz 1961 tarihinde 1961 Anayasası’nın referandumla (yüzde 66) 
kabul edilmesinden kısa bir süre sonra bu dizi yazıyı Yeni İstanbul gazete-
sinde yayımlamaya başlar! Yazı dizisi Sovyet sistemi aleyhinedir tahmin 
edilebileceği gibi. Yazıda nelerin nasıl anlatıldığına girmekten ziyade, yazı-
nın yayımlanma tarihi ile Türkiye’de ideolojik cepheleşmenin başladığı ta-
rihe tekabül etmesini hatırlatarak geçelim! 1961 Anayasası’nın ardından ne 
garip bir tecellidir ki sağ-sol ayrımı, muhafazakâr-ilerici ayrımı yapmadan 
aynı gazete ve dergilerde bir araya gelebilen kalem erbabı, 1980’li yıllara ka-
dar neredeyse bir daha bir araya gelemez bir biçimde ayrışmıştır. İşte Tarık 
Buğra’nın Moskova gezisi sonrası kaleme aldığı yazı dizisi de tam bu döne-
min başlangıcında yayımlanır Yeni İstanbul gazetesinde. Zaten Yeni İstanbul 
gazetesi de neredeyse altı ay sonra sahip ve çevre değiştirecek, bu ideolojik 
cepheleşmenin en önemli gazetelerinden biri hâline gelecektir!

Yeni İstanbul gazetesi 5 Ocak 1962 tarihinde Gökhan Evliyaoğlu ve Hami 
Tezkan tarafından satın alınır. Bu ikili daha önce Cemil Barlas’tan da Son 
Havadis gazetesini satın alıp gazetenin ismini Yeni Sabah yaptıktan sonra 
ellerinden çıkarmış bir ikilidir. Evliyaoğlu Yeni İstanbul gazetesini satın alıp 
gazetenin yeni görev alanını belirledikten sonra ilk seçimlerde Adalet Parti-
si’nden milletvekili de olur.

Gazete yeni dönemde güya “sağcı-milliyetçi” kesimin sözcülüğü görevini 
yerine getirir. Evliyaoğlu ve Tezkan Cemil Barlas’tan satın aldıkları gazeteyi 
ellerinden çıkardıktan sonra gazeteden atılan yazarları Yeni İstanbul’a davet 
ederler. Tarık Buğra zaten gazete bünyesinde görev yapmaktadır. Gazete 
yeni sahipleriyle birlikte yazar kadrosunu şu isimlerden oluşturur:

Hami Tezkan, Gökhan Evliyaoğlu, Tarık Buğra, Galip Erdem, Safiye 
Erol, Nejdet Sancar, Arif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, M. Zeki 
Sofuoğlu, Cahit Okurer, Necip Fazıl Kısakürek, Vecdi Bürün, Aclan 
Sayılgan, Nurettin Topçu, Osman Turan, Ali Fuad Başgil, M. Asım 
Köksal, Fethi Tevetoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Şeref Kayalar, Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu, Mehmet Turgut, Tekin Erer, S. Ahmet Arvasioğlu, Kâmil 
Turan, Recep Doksat, Sezai Karakoç vd.
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Listeye kabaca göz gezdirildiğinde aykırı duranın sadece Hıfzı Veldet oldu-
ğu sanılabilir. Oysa o da aykırı durmuyor. Çünkü Hıfzı Veldet Velidedeoğ-
lu da darbe anayasasını hazırlayan ekiptendir ve darbenin kontenjanından 
Yeni İstanbul gazetesinde yazarlık yapmaktadır. Bugünden meseleye bakın-
ca böyle görünüyor ne yazık ki. İdeolojik cepheleşme ve ayrışma yeni başla-
dığı için Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un Yeni İstanbul gazetesinde ne işi var 
diye bir soru aklımıza gelmiyor. Gelmiyor; çünkü o dönem henüz milliyetçi 
camianın yine tırnak içinde “İslamcı-milliyetçi-muhafazakâr” diye ayrışma-
dığı bir döneme tekabül ediyor. Ona bakarsanız, Safiye Erol için de burada 
ne işi var diye bir soru sorabilirsiniz. Hakeza Asım Köksal için de sorulabilir 
bu soru. Ki milliyetçi camia da ayrışma yaşadıktan sonra bu isimler bir daha 
bir araya gelemediler!

Geniş bir Tarık Buğra biyografisi kaleme alan ve yayımlayan Mehmet Tekin 
o dönemi kitabında şöyle anlatıyor:

İhtilâlcilerin, ‘inkılâpçı /gerici’ temeli üzerinde dillendirdiği yorum ve 
kabuller, tuhaf bir şekilde, ‘gerici’ diye nitelenen ve zaman zaman ‘istiskal’ 
edilip horlanan kesimin işine yarayacak ve onlar, söz konusu küçültücü 
vaziyet karşısında kendilerine alan açıp söz sahibi olmanın çabasını 
vereceklerdir. (…) ayrıştırma teşebbüsü ‘sağ’ kesimin işini kolaylaştıracak, 
sol kesim, ihtilâlcilerin olağanüstü desteğine rağmen, beklenen başarıyı 
gösteremezken… (…) Bu durum, biraz da dış kaynaklıdır: Dış mihraklı 
‘kirli ellerin’ (…) marifetiyle zihinler ve düşünceler ayrışmaya yüz 
tutacak, ayrışmalar da çatışmalara zemin hazırlayacaktır. (…) ‘matbuat 
âlemi’ de benzer bir seyir izleyecek ve onlar da farklı zihniyetlerin, farklı 
siyasi yapıların, giderek farklı ideolojilerin sahiplenicileri olacaklardır. 
(…) ‘sol’ kökenli Cumhuriyet, Milliyet, Ulus, Akşam vb. gazeteler Sovyet 
Blokuna, dolayısıyla sosyalizme sempati ile bakarken, sağın diğer 
gazeteleriyle birlikte Yeni İstanbul’un sempati ibresiyse Amerika’ya, 
kapitalizme dönük olacaktır. (…) Sol, sağ cenahı ‘faşist’ diye nitelerken; 
sağ da, sol kesimi ‘komünist’ yaftasıyla suçlayacaktır.3

Mehmet Tekin’in 27 Mayıs’a ihtilâl demesini kabul etmemiz asla mümkün 
değildir. Çünkü 27 Mayıs bir ihtilâl değil, düpedüz Amerika’nın yaptırdığı 
bir askerî darbedir. Darbecilerin yaptığı ayrıştırmanın sola değil, sağa ya-
radığı çıkarımına katılmamız da mümkün değil. Zaten kendisi de, bir iki 
paragraf sonra bu kanaatini nakzedecek cümleler kuruyor sol kökenli olarak 
bahsettiği matbuattan gazete isimlerini sayarken! Üstelik asla kabul edile-
meyecek bir başka çıkarımı daha var Tekin’in: 27 Mayıs Darbesi’nden son-
ra değildir Türkiye’deki kirli eller. 1944 yılından itibaren perde arkasında 
zaten vardılar. 1952’de NATO’ya girilmesiyle birlikte bu kirli eller açıktan 
açığa kendilerini göstermişlerdir de. 27 Mayıs Darbesi de o güne kadar ya-

3 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 386-387.
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pılan en açık kirli eller operasyonudur. Tekin bunları göremiyor mu, yoksa 
dile mi getiremiyor anlamak mümkün değil!

Tekin belki bunları dile getirmekten çekiniyor, ama Yeni İstanbul gazetesi-
nin bu cepheleşme ve çatışma ortamında yerine getirdiği işlevini, özellikle 
yazarlar bağlamında çok isabetli bir şekilde birkaç sayfa sonra dile getir-
mekten kaçınmıyor:

(…) Gazetenin benimsediği ideoloji ya da felsefe, ister istemez yazarı 
da bağlıyordu. Bu durum, doğal olarak Buğra için de –öteden beri 
kafa bağımsızlığını savunan ve bunu, aydın olmanın şartlarından sayan 
Buğra için de– geçerliydi. O nedenle onun, siyasal anlamda benimsediği 
tavır ve tarzı, Yeni İstanbul gazetesinin benimsediği felsefeden, siyasal 
anlayıştan ayrı tutmak, soyutlamak mümkün değil: Çünkü gazetenin, 
yerel bağlamda sahiplendiği ‘sağcı /milliyetçi /demokrat’ anlayış ile 
evrensel anlamda benimsediği ‘Batıcı/Amerikancı’ tercih, sadece Buğra’yı 
değil, bütün yazarları bağlıyordu. (…) Gazetenin, açıklama-yorum-
polemik dağarcığının üslubunu, büyük ölçüde bu konjonktür belirliyordu. 
Yeni İstanbul’da bu işi en güzel ‘icra ve ifa’ edenlerse, Buğra-Arif Nihat-
Evliyaoğlu üçlüsü olacaktır.

Gökhan Evliyaoğlu, kaleme aldığı BAŞYAZI metinleriyle izlenecek yola 
dikkat çekerken, Arif Nihat, ÇEKİRDEK başlığı altında kaleme aldığı 
vurucu, iğneleyici, hatta ısırıcı metinlerle hem muarızlarını rahatsız edecek 
hem de okurun gazeteye dönük ilgisini zinde tutacaktır. Buğra da onlardan 
geri kalmaz; Arif Nihat’ın ‘vurkaç’ taktiğini, alan savunmasına dönüştürerek 
gazetenin ‘polemik’ mevziini ‘muhkem’ tutmaya çalışır. Evliyaoğlu-
Buğra-Asya üçlüsü, Yeni İstanbul’un, tabiri caizse, amansız üç ünlü 
silahşorudur. Onlar, kaleme aldıkları ‘siyasi’ yazılarda dikkati çeken 
‘pervasız’ çıkışlarıyla solun, solla birlikte Marksist grupların dinmek 
bilmeyen öfkesine maruz kalacaklar; kafatasçı, faşist, gerici olmakla 
suçlanacaklardır. Yazılara hâkim olan çatışmacı üslubun, nüfusu günden 
güne artan ‘milliyetçi/muhafazakâr’ okur kitlesini etkilemek için özellikle 
benimsendiğini hatırlatmakta yarar var. Gazetenin, dolayısıyla yazarların 
bu tercihinin, sol kesimin husumetini tetiklediğini, dolayısıyla onların da 
benzer bir anlayışla hareket ettiğini; genelde Türkiye’nin, özelde basın 
dünyasının böyle bir atmosfere sahip olduğunu söyleyelim. (vurgular bana 
ait A. S.)4

Yaptığımız bu alıntının benim cephemden bakıldığında iki önemli yanı var: 
Yeni İstanbul gazetesi bir kesimin sözcüsü olarak yayın politikasını değiş-
tirdikten sonra Evliyaoğlu izlenecek yola dikkat çekerken, Arif Nihat bunu 
muarızları rahatsız edecek bir iğneleyici üslupla kaleme almakta, Buğra ise 
meseleyi polemik sahasına çekerek vurucu darbeyi indirmekte. Bu tespit, 

4 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, s. 394-95.
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ilk defa yapıldığı için önemli bir tespit. İkinci önemli nokta ise tırnak içinde 
sağ cenahın ilk defa dile getirilen bir itirafı olarak çıkıyor karşımıza: Solu 
tahrik eden, solun husumetini tetikleyen çatışmacı üslubun sağ kesim tara-
fından planlı bir biçimde uygulamaya sokulduğunun itiraf edilmesi önemli 
bir itiraf olarak kitap sayfalarına geçmiş durumda!

Yeni İstanbul’dan Yol’a

Tarık Buğra’nın Yeni İstanbul gazetesi serüveni bizim açımızdan gazetenin 
ve gazeteci olarak Buğra’nın bu işlevinin ortaya konulması bakımından ye-
terli. Fakat birkaç cümle ile de olsa Yeni İstanbul’dan ayrılmasına değinerek, 
hemen ardından Yol dergi/gazetesindeki işlevinin tespit edilmesine öyle 
geçelim. Çünkü Yol dergi /gazetesi de o cepheleşmenin yeni başladığı, ça-
tışmacı ortamın yeni oluşturulmaya başladığı dönemde çok önemli bir işlev 
ifa ediyor!

Bu arada Tarık Buğra’nın, Gökhan Evliyaoğlu’nun gazetenin sahipliğinden 
ayrılmasının ardından yönetimi devralan Taha Akburak döneminde değiş-
tiğini, siyasete bakış açısını muhafaza etse de birkaç yıldır devam ettirdiği 
hırpalayıcı üslubunun değiştiğini de belirtelim. Hırpalayıcı üslup yerine 
daha makul, daha ılımlı bir üslubu tercih eder Tarık Buğra.

1964 yılının son aylarında gazeteyi Kemal Uzan satın alır. Kemal Uzan’ın 
sahipliği döneminde Yeni İstanbul gazetesi yeni bir yola girer. Önceki dö-
nemlerinden farklı, hatta bambaşka bir gazete hâline gelir. Muhtemelen 
bilenleriniz vardır: Kemal Uzan Babıali’ye promosyonu getiren gazete pat-
ronudur. Yine muhtemelen hatırlayanlar vardır: Uzan ailesi 2000’li yılların 
başlarındaki Beyaz Enerji operasyonuna kadar basın sektöründe bu özellik-
leriyle tanındılar ve bu özellikleriyle basın sektöründe tutunabildiler!

Gazetenin 14 Kasım 1964 tarihli nüshasında yayımlanan bir yazısı dolayı-
sıyla Tarık Buğra Kemal Uzan tarafından Yeni İstanbul gazetesinden kovu-
lur. Buğra bunun ardından en uzun işsizlik dönemine girer. Buğra gazete-
den kovuluşunu Yağmur Tunalı ile Töre dergisinin Ocak-Şubat 1981 tarihli 
sayısında yayımlanan söyleşisinde şöyle anlatır:

Yeni İstanbul iki defa el değiştirdi. Ben de üç defa kovulup alındım. Hele 
birisi… Unutamam… Yılbaşı ile bayram bir araya gelmişti. Maaşımın 
yerine bir zarf… Teşekkür ve ileride çalışmalarımda başarılar dileği. 
Ücret? Tazminat? Mahkemeye saygıları vardı. Başvurabilirdim. Yeni yıla 
ve bayrama beş parasız giren aile babası!... Patronumuz kibar, zarif, nazik 
bir adam olan Kemal Uzan adında birisi idi. En uzun süren işsizliğim bu 
olmuştur.
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Tarık Buğra her ne kadar en uzun süren işsizliğim dese de bu işsizlik süre-
cine yumuşak bir geçiş yapar. Çünkü Lütfü Bornovalı’nın 7 Haziran 1962 
yılında ilk sayısını yayımladığı haftalık Yol gazetesinin ilk döneminde yazı 
işleri müdürlüğünü üstlenmiştir Buğra. Hem Yeni İstanbul gazetesinde gö-
rev yapmaktadır hem de haftalık Yol gazetesinin yazı işleri müdürlüğü göre-
vini deruhte etmektedir.

Yol gazetesinin sahipliğini 2’nci sayıdan itibaren Atalay Peköz, daha sonra 
da Turgut Atasoy üstlenir. Gazete, ilk dönemi diyebileceğimiz bu dönemde 
toplam 11 sayı yayımlanır. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum, 27 Mayıs 
Darbesi’nin ardından basın sektörü yeniden yapılanmaktadır ve devreye 
yeni durumun gerektirdiği kesimlerin sözcülüğünü yapacak yeni gazete ve 
dergilere ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni İstanbul gazetesinin Gökhan Evliyaoğ-
lu’ndan sonra bir cephe müdafaası ve müdafaanın gerektirdiği sertlikte bir 
yayın siyasetine yönelmesi yeterli olmaz; tırnak içinde “felsefi/ideolojik” 
anlamda yine tırnak içinde “milliyetçi/antikomünist” bir dünya görüşünün 
mücadelesini yürütecek fikir gazetesi de bir ‘ihtiyaç’ olarak kendini dayatır. 
İşte haftalık Yol gazetesi bu işlevi yerine getirmek üzere ihdas edilmiş bir ga-
zetedir. Tarık Buğra da bu gazetenin yazı işleri müdürlüğünü yapmaktadır. 
Yol gazetesi 11 sayı çıktıktan sonra kapanır.

Gazetenin 1’inci sayısında sahipliğini yapan Lütfü Bornovalı bu sayıda 
Yol’un izleyeceği yayın siyaseti hakkında şunları kaleme alır:

Yol, demokratik rejim taraftarıdır ve Türkiye’nin artık bu rejimden 
vazgeçmeyeceğine, vazgeçemeyeceğine inanmakta, bunun için de Türkiye 
için ferahlatıcı bir durum olduğuna inanmaktadır.

Yol, insan haysiyet ve haklarını en üstün fazilet saymaktadır.

Yol, Türkiye’yi ancak ve ancak ilim zihniyetinin kurtaracağına, bu 
zihniyetin tutunması için de ilk şartın samimiyet, tolerans, dürüstlük ve 
açık sözlülük olduğuna inanmaktadır.

Bu yüzden Yol, politik hadiseleri samimiyet, tolerans, dürüstlük ve açık 
sözlülük ölçülerine göre değerlendirecektir.

Gazetenin 2’nci sayısı yayımlanmadan ne olduysa olmuş Lütfü Bornova-
lı, imtiyaz sahipliğinden çekilerek ve gazeteyi Peköz’e devretmiştir. 2’inci 
sayıda Bornovalı “Posta Kutusu” başlığı altında bir mektup yayımlayarak 
okurlara durumu izah eden bir yazı yayımlar. O yazıda da gazeteden ayrıl-
ma gerekçesini şu cümlelerle izah eder:

(…) günün aktüel hâdiseleriyle alâkalı politik yazılardaki fikirler ve 
tesirlerle uzaktan yakından bir iştirâkim olmadığı ve bu zihniyeti kat’iyen 



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    469

benimsemediğim gibi, bilâkis bu düşüncelerin karşısında yer alacak bir 
kanaate sahibim.

Bu bakımdan, siyasi neşriyatındaki fikir ve üslup yüzünden 
bağdaşamadığım bir derginin imtiyaz sahibi kalmama imkân 
olmadığından, imtiyazın başka bir şahsa devri ile alâkalı müracaatımı 
yapmış bulunuyorum.

Gazetenin ilk imtiyaz sahibinin bu satırları kaleme almasını gerektiren ya-
zıların yayımlanmasından yazı işleri müdürü olarak birinci dereceden so-
rumlu olan kişi hâliyle Tarık Buğra’dır. Fakat bu satırların muhatabı Buğra 
mıdır, onu biz bilemeyiz. Sonuçta Bornovalı’nın “dergi” olarak adlandırdığı 
fakat gazetenin diğer yazarlarının “gazete” şeklinde adlandırdığı Yol gazetesi 
ile ilk imtiyaz sahibinin yollarının ayrılmasında maddi değil, fikir ve üslup 
uyuşmazlığının yattığı görülüyor.

Tarık Buğra’nın yönetiminde gazete/dergi yeni bir şevk ve heyecanla ya-
yın hayatını sürdürecek, kadrosuna yeni yeni isimler katacaktır. Yol gaze-
tesinin/dergisinin yazar kadrosunda “milliyetçi /antikomünist” kesimin 
önemli isimleri yer almaktadır:

Tarık Buğra, Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. 
Dr. Recep Doksat, Aclan Sayılgan, Galip Erdem, Cahit Okurer, Jale 
Buğra, Ayşe Hale, Prof. Dr. Süreyya T. Aygün, Mehmet Turgut, Hurşit 
Hacıhasanoğlu, Prof. Dr. Osman Turan, Ömer Kılıçözü.

Kadroda yer alan isimler bilinen isimler ve neredeyse hepsi milliyetçi ve 
antikomünist bir fikir anlayışına sahip kalemler. Haftalık Yol gazetesinin/
dergisinin 11 sayılık ilk döneminden ardından ikinci dönemi diyebilece-
ğimiz yayın hayatı 15 Aralık 1965 tarihinde başlar. Gazetenin yeni döne-
minde yazı işleri müdürü yine Tarık Buğra’dır. Kadrosuna ise yeni isimler 
katılmıştır:

Prof. Dr. Mümtaz Turhan, Prof. Dr. Mehmet Kaplan, Prof. Dr. Osman 
Turan, Prof. Dr. Ekrem Göksu, Ord. Prof. Dr. Ali Tanoğlu, Prof. Dr. 
Ziyaeddin Fındıkoğlu, Doç. Dr. Sabahattin Zaim, Doç. Dr. Nevzat 
Yalçıntaş, Cahit Okurer, Erol Güngör, Kâmil Turan, Dr. Recep Doksat, 
Nihat Sami Banarlı, Hikmet Tanyu, Dr. Esat Kıratlıoğlu, A. Buğra, Sadık 
Albayrak, Tekin Arıburun, Necmettin Hacıeminoğlu.

Gazetenin ilk sayısından itibaren R. H. S. Crossman, R. Harris, Hugh Seton 
Watson, Henri Tajfel, W. H. Chambarlin, Jean Paul Sartre gibi Batılı yazar-
lardan da çeviriler yer alır.

Tarık Buğra ilk sayıda gazetenin yayın siyaseti hakkında şunu dile getirir: 
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Yol, herhangi bir partiye ‘angaje’ değildir, olmayacaktır da. Yol’a, daima 
Türkiye ve Türklük menfaatleri ışık tutacaktır.

Yazı İşleri Müdürü Tarık Buğra’nın kaleme aldığı “Yol’un Görüşü” bölü-
münde gazetenin hedefleri konusunda ayrıca şunlar da dile getirilmekte:

Yol’un ikinci hedefi, Türkiye’nin bu buhranlı devrinde, hangi partiye 
mensup olurlarsa olsunlar, ferdin hak ve hürriyetini tanıyan, meşru 
hükümetleri desteklemek suretiyle demokratik rejimin memlekette 
yerleşmesine hizmet etmektir.

(…)

Yol’un üçüncü gayesi de görüş ve hükümlerinde isabetli, uyanık, sağlam 
bir umumî efkâr meydana getirmektir. bu maksatla çeşitli mühim 
mevzulara dâir selâhiyetli kalemler vasıtasıyla devamlı bir şekilde bilgiler 
veya malûmat verilecektir. bunlardan bir kısmı alâka çekici, tecessüs 
uyandırıcı, bir kısmı öğretici veya düşündürücü olacaktır (…) muhakkak 
hepsi de yüksek kaliteli, garpda ün salmış ilim ve fikir adamlarının, 
sanatkârların eserleri olacaktır. bu suretle dış âlemle, garbın fikir ve sanat 
hayatıyla ciddi bir bağlantı teminine çalışılacaktır.”

Tarık Buğra 29 Aralık 1965’te yayımlanan üçüncü sayıda ise kendi imzasıy-
la şu açıklamayı yapma ihtiyacı hisseder:

Yol… yalnız bir mücadele organı değil, aynı zamanda Türkiye’nin 
meselelerini suyun üstüne çıkarmak, onlara en verimli, en doğru çözüm 
yollarını açıklamak için çalışan bir fikir gazetesidir.

Gazetenin milliyetçi /antikomünist bir felsefe ve dünya görüşü çerçevesin-
de bir yayın siyasetinin olması ve bu yayın siyaseti gereği yayımlanan yazı-
ların çokluğu okurlardan birtakım soruların gelmesine vesile olur. Yol’un 
sosyalizme telif ve tercüme olarak ağırlık vermesi gazetenin tercihiyle ilgi-
lidir. Fakat gazetenin okurları “Neden hep sosyalizm?”, “Neden hep Sovyet 
emperyalizmi?”, “Nerede kapitalizm ve nerede Amerikan emperyalizmi?” 
gibi sorular ve tepkiler yöneltir. Bu gibi sorulara “Bizim Yolumuz” başlıklı 
imzasız bir yazıyla cevap verilir. İmzasız ve gazetenin yayın siyasetiyle ilgili 
yazıları Tarık Buğra’nın kaleme aldığını düşünürsek bu cevabî yazının da 
Buğra tarafından yazıldığı kanaatine varabiliriz. Gazetenin bu ve benzeri 
soruları cevaplandırdığı ve 5 Ocak 1966 tarihinde yayımlanan “Bizim Yo-
lumuz” başlıklı yazıda şu hususlara dikkat çekilir:

Yol’un birinci sayısındaki başyazımızda, bizim Türkiye’nin meseleleri 
hakkında nasıl bir zihniyet ve metod takip edeceğimizi açıkça belirtmiştik. 
Buna rağmen bazı okuyucularımız burada sosyalizme yapılan hücum 
ve tenkitlere bakarak bizim kapitalist nizam taraftarı olduğumuzu 
zannetmişler, bazıları da hakiki tutumumuz hakkında tereddüde 
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düşmüşlerdir. Böyle bir reaksiyon bizim asıl mücadele ettiğimiz zihniyetin 
tipik bir numunesi olduğu için üzerinde durmayı ve bu okuyucuları tekrar 
aydınlatmayı faydalı buluyoruz. (…) Biz, ne kapitalizm, ne sosyalizm, 
ne liberalizm, ne merkantilizm ilh. gibi bir doktrini savunuyoruz. Bizim 
savaşımız bütün bu “izm”lere karşıdır.

Hiçbirini diğerlerinden ayırıp tek başına ele almakla çözemeyiz. 
Sosyal ilimler bize gösteriyor ki, bir cemiyet tek tek, birbirinden kopuk 
müesseselerden meydana gelmiş değildir; yine bütün sosyal hâdiseler tek 
değil, fakat aynı zamanda ve karşılıklı faaliyette bulunan birçok faktörlerin 
tesiri altındadır. Biz sosyalizmi bilhassa bu yüzden kabul etmiyoruz. 
Çünkü sosyalizm her hâdiseyi tek bir faktörle (istihsal vasıtalarının 
mülkiyetiyle) izah etme iddiasında bulunarak ilme karşı bir cephe 
almaktadır. Biz de ilme cephe alan her sistemin karşısındayız. Biz, bütün 
problemlerin ancak ilim sayesinde çözülebileceğini kabul ediyoruz.

Söylemeye bile gerek yok, sosyalizm ve Sovyet emperyalizmi hakkındaki 
yazılara fazla yer vermelerinin mazereti olarak ileri sürülen gerekçe sadece 
bir perdelemeden ibarettir. Yeni İstanbul gazetesi ile girilen Batıcı, özellikle 
de Amerikancı tavrın çok yüzeysel bir perdelemesidir ileri sürülen gerekçe! 
Okurlardan gelen sorular da göstermektedir ki bu neviden yazılar okur nez-
dinde rağbet görmektedir, takip edilmektedir. Üstelik benimsenerek takip 
edilmektedir. Türkiye’nin o dönem için yeni yeni başlayan sosyalizm me-
rakının dışında bir sosyalizm meselesi de yoktur üstelik. Bu mesele sürekli 
gündeme taşınarak romantik sosyalistlerin tepkisi çekilmekte, muarızları 
da cepheleşmeyi ve çatışmayı körükleyen bir tavra ve üsluba yöneltmekte-
dir. Bu tavır, bilinçli bir tavır mıdır, yoksa çocuksu yaklaşımlarla tırnak için-
de “bir dolmuşa binme hâli” midir, bunu bizim 2020 yılından bilebilmemiz 
mümkün değil tabii ki!

Tarık Buğra gazetede cepheleşmeyi, çatışmayı tahrik eden yazılara yer ver-
menin dışında farklı bir şey de yapar: Üç ismin yazdıkları ve yayımlanan ya-
zıları gazetenin “Yoldan Mektuplar” kısmında duyurulur. Bu üç isim Müm-
taz Turhan, Mehmet Kaplan, Erol Güngör’dür. Buğra, Kaplan’ın Hikâye 
Tahlilleri kitabına 21 Aralık 1965 tarihinde yayımlanan “Yoldan Mektup-
lar” kısmında şu cümlelerle dikkat çekerek okuyucuyu yönlendirir:

Mehmet Kaplan edebiyatımıza yeni ve pek cazip bir renk kazandıracak 
bir yazı serisine başlıyor. ‘Hikâye Tahlilleri’ sanat ve edebiyatın yüceltici 
rolünü idrak edenleri saracaktır.

Biliyorsunuz bu üç isim milliyetçi Türk sağının en önde gelen ve önemli 
kültür adamı kimliğiyle tanınacaktır sonraki yıllarda. Mehmet Kaplan ve 
Erol Güngör’ün kitapları hâlen Türk sağının kültür siyaseti açısından yeni 
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baskıları yapılarak okur hizmetine sunulurken, ne hikmetse Mümtaz Tur-
han’ın kitaplarının öyle bir talihi olmadı veya olamadı!

“Yoldan Mektuplar” kısmının yanı sıra Tarık Buğra gazeteye bir de “Yola 
Mektuplar” köşesi açar 11’inci sayıdan itibaren. Bu köşenin açılmasıyla 
birlikte okurlar tabiri caizse mektup yağmuruna tutar gazeteyi. Okurların 
mektuplarının yayımlandığı bu köşede “Sosyalizmi bu kadar eleştiriyorsu-
nuz, peki sizin öneriniz nedir onun yerine?”, “Dinî konulara neden yer ver-
miyorsunuz?”, “Necip Fazıl’ın düşünceleriyle bağınız neden zayıf?”, “Adalet 
Partisi’ni, CHP kadar eleştirebilir misiniz?” gibi soruların gündeme taşındı-
ğı görüşler yayımlanır.

Okurların bu talepleri üzerine 16 Mart 1966 tarihinde yayımlanan yazısın-
da Buğra “Bu arada, bilhassa, okuyucu çoğunluğumuzun ısrarla istediği bir 
hususu da karşılayacak, kendilerini dinî mevzuları selâhiyetle ve İslâmın 
ruhuna uygun bir şekilde ele alabilecek şahsiyetleri de aramıza katmış ola-
cağız.” açıklamasını yapar. Aynı sayıda imzasız olarak “Hac’ca Dâir” başlıklı 
yazı yayımlanır. Çok ilginçtir, haccın aleyhine bir görüşü dile getirmektedir 
bu imzasız yazı. Bu tür yazıların çoğunluğunun gazetenin yöneticisi olarak 
Tarık Buğra tarafından kaleme alınmasına rağmen bu yazının Buğra’nın ka-
leminden çıkıp çıkmadığı konusunda kesin bir kanıt yok. Yazıyla ilgili şu 
satırları birlikte okuyalım:

Yazıda; özetle, ‘memlekette bunca yoksulluk var iken bir Müslüman’ın, 
sırf kendisini düşünerek Hacca gitmesi câiz değildir; Hac için sarf edeceği 
parayı eğitim için harcaması daha uygundur’ anlamında yorumlar yapılır. 
Hac konusuna böyle bir mantıkla yaklaşılması, okurlar tarafından hoş 
karşılanmaz ve, arada bilgi eksikliğini de yazı sahibinin başına kakan, 
ironik eleştiriler yapılır. Bu konuda mektup gönderip eleştirilerde bulunan 
okurlardan biri de, o günlerin Hukuk Fakültesi öğrencisi, geleceğinse ünlü 
valisi Recep Yazıcıoğlu olacak ve tartışmaya neden olan konuyu şöyle 
değerlendirecektir:

‘Hac’cı iktisadla izaha kalkmak insanı, memleketi utandırıcı durumdan 
kurtarmak için istihsalin azalmasına sebebiyet veriyor diye orucu 
kaldırmaya kadar götürür. (Burgiba’nın düşüncesi).

Bir insan dünyayı ilim, irfan müesseseleri ile doldursa, tek fakir 
insan bırakmasa, eğer mükellefse, Hac’cı yerine getirmek borcundan 
kurtulamaz. Bu iki husus birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. 
Önümüzdeki sayılarda dinî konulara daha çok yer vereceğinizi 
yazıyorsunuz. Eğer bu şekilde yer verecekseniz, başta ben olmak üzere 
tıpkı benim gibi düşünen okuyucularınızı kaybedeceğinizi bildirir, 
saygılarımı sunarım.’ (YL, 30. 3. 1966).

Okurların, dinî konularda ehil kalemlerden aydınlatıcı yazılar beklemeleri, 
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salt bireysel bir talep olarak görülmemelidir. Talep, ilk fasılda ‘siyasi’, 
sonrasında ‘toplumsal’ beklentiyle yakından ilgili.5

İşin tuhaf tarafı şu: Eğer Yol gazetesinin hacla ilgili bu imzasız yazısına bu 
kadar sert tepki gösterilmeseydi, gazete Recep Yazıcıoğlu’nun da hatırlattığı 
gibi Burgiba’nın oruçla ilgili düşüncelerini de Türkiye’de istihsali (üretimi) 
düşürüyor diye orucun tutulmaması gerektiği noktasına kadar götürecek 
miydi? Bilinmez, bilinemez. Çünkü 27 Mayıs Darbesi’nin ardından Türk 
toplumu yeniden şekillendirilmeye çalışılmaktadır ve dönüşüme uğratıl-
ması gereken ilk ve en önemli kesimi tırnak içinde “muhafazakârlar” oluş-
turmaktadır. O yıllarda kullanılmamasına rağmen bu kesime Mehmet Te-
kin İslamcılar demekte, ama olsun. İslamcılar kavramının kullanılması ve 
yaygınlaşması daha sonradır, özellikle de 1970’li yıllarda iyice yerleşmiştir 
bu adlandırma. Adlandırılan adlandıranın tahakkümünü taşır fehvasınca bu 
kesimi İslamcı olarak adlandıranlar bu mefhumun içine neyi doldurmuşlar-
sa, kendilerini İslamcı olarak adlandıranlar (daha doğrusu o adlandırmayı 
kabullenerek kendileri için kullananlar) da o özelliklerin kendi özellikleri 
olduğunu kabul etmişlerdir. İtiraz ettiklerini ise niçin öyle olmadıklarını 
izah etmeye gayret ederek reddetmişlerdir!

Yol gazetesinin bu ikinci döneminin ilk ayından sonra gazetenin ikinci altı 
aylık dönemine adım attığı günlerde Buğra, 8 Haziran 1966 tarihinde ya-
yımladığı yazısında “Türkiye’de Siyaset ve İslâmiyet” konulu kapsamlı bir 
incelemenin yayımlanacağını, makalenin bir zamanlar İstanbul Üniversite-
si’nde hocalık da yapmış olan Alman Dankwart A. Rustov tarafından ka-
leme alındığını hatırlatır. 22 Haziran 1966 tarihinde yayımladığı yazısında 
ise “İşte Yol, bunun içindir ki, ikinci altı ayının ana alâkaları arasına ‘Din’i 
almaya karar vermiş, meseleyi yerli ve yabancı otoritelerin vasıtasıyla her 
yönünden ortaya koymayı vazife edinmiştir.” değerlendirmesini yapar. Yol 
gazetesi Rustov’dan “İslâm’da Kurtarıcılık Vecibesi”, “İslâm’da İlim”, “Tat-
bikatta İslâm Fazileti”, “Kâinatın Yaradılışı ve İslâm”, “Sovyetler’de İslâm’a 
Tecavüzler” gibi makalelerini tercüme ettirerek peş peşe dergide yayımlar. 
Osmanlı’dan müdevver koca koca âlimler hayattayken bir Alman yazarın 
makalelerinin dinî neşriyat olarak sunulması manidardır.

Yol gazetesinin birinci ve ikinci dönemlerinin ilk sayılarından itibaren yazı 
işleri müdürlüğü görevini ifa eden Tarık Buğra ikinci döneminin 33’üncü 
sayısında bu görevden alınır. 34’üncü sayıdan itibaren ise bizzat Buğra’nın 
açtığı ve yönettiği “Yola Mektuplar” sayfası şu açıklamayla sona erdirilir:

Okuyucularımıza daha zengin bir muhteva sunmak maksadıyla bir sayfa 
kazanmak istedik. 15. sayfamızdaki ‘Yola Mektuplar’ sütunu buraya 

5 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, s.422-423.
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alınmış ve sizlerle dertleştiğimiz bu köşe kaldırılmıştır. Her hafta bu 
köşeden size ilettiğimiz mesaj bundan böyle bütün muhtevamızdır. Sizin 
köşenizde yapılan kısıntıya mukabil bütün sayfalarımız sizlerden gelecek 
olan her çeşit yazılara açıktır.

Gazeteye Ali Engin sahip olarak gelmiştir ve yazı işleri müdürlüğü görevine 
de Ahmet Kutlay’ı getirmiştir. Yol bu değişikliğin ardından hızla bambaş-
ka bir gazete hâline gelecek ve yukarıda yazar olarak saydığımız isimlerden 
kimse kalmayacaktır. Gazete yeni hâliyle bir müddet yayınına devam ede-
cek, çok geçmeden kapanan gazeteler kervanına katılacaktır.

Tarık Buğra’nın “en uzun süren işsizliğim” dediği süreç de bu yumuşak geçi-
şin ardından başlayacaktır asıl.

Tercüman Gazetesinden Türkiye’ye

Bu işsizlik sürecinde Buğra, edebiyatla ilgilenmiş; hikâye ve romana yo-
ğunlaşmıştır. İşsizlik sürecinin sonlarına doğru 1969 yılı Ağustos ayında 
Milliyet gazetesinde tefrika edilecek olan bir romanı vardır elinin altında. 
Yukarıda anlattık: Tarık Buğra 1969 yılı Nisan ayında (4 Nisan) Tercüman 
gazetesinde haftalık olarak yazmaya başlamış, Haziran ayında (8 Haziran) 
ise köşe yazarı olarak basına dönmüştür tekrar. Tercüman gazetesinde köşe 
yazmasına rağmen Abdi İpekçi’nin talebi üzerine İbişin Rüyası Milliyet gaze-
tesinde tefrika edilmeye başlamıştır.

Buğra’nın Tercüman gazetesindeki eleştiri tavrını belirleyen ve yönlendiren 
düşünce Tercüman gazetesinin benimsediği tavırdan ayrı düşünülemez. 
Tercüman gazetesinin genel tavrından farklı ve bağımsız değildir eleştiri 
tavrı. Tercüman “milliyetçi/antikomünist” bir düşünce ile temellendiren bir 
gazetedir yayın tavrı göz önüne alındığında. Buğra’nın da benzer bir tavır 
içinde olduğunu yukarıda anlattık. Buğra, Yeni İstanbul gazetesinde yazı 
yazmaya başladığı günden itibaren dozunu giderek artırdığı bir “milliyetçi/
antikomünist” düşünce içinde yazmıştır yazılarını.

27 Mayıs Darbesi sonrasında ortaya çıkan Tarık Buğra imajı Tercüman ga-
zetesiyle birlikte nispeten değişmeye başlar. Tercüman gazetesinde yazmaya 
başladığı dönemden itibaren Buğra Türk soluna bakışını da değiştirmeye 
başlamıştır. Mesela meşru siyaset zemininde politika üretmeye çalışan 
CHP ile sol fraksiyonları aynı kategoride değerlendirmez artık. Siyaset ze-
mininde olmasına rağmen kendince aşırı sol parti olarak gördüğü siyasal 
partilerle de CHP’yi birbirinden ayırarak yöneltir eleştirilerini. Memleket 
yararına gördüğü CHP politikalarını, ılımlı ve yapıcı siyaset çerçevesinde 
değerlendirir ve olumlu bulur. Mehmet Tekin’in adlandırmasıyla partizan-
ca olmasa da tercihini AP’den yana kullanır. Tenkitlerini ise aşırı sol kesime 



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    475

yönlendirir. Aşırı sol grupları huzur bozucu, devlet düşmanı olarak görür ve 
eleştirir. Fakat üslubu Yeni İstanbul gazetesi ile karşılaştırıldığında oldukça 
yumuşaktır Tercüman gazetesinde.

Gariptir Tarık Buğra, hem 12 Mart Muhtırası’nı hem 12 Eylül Darbesi’ni 
Tercüman gazetesi yazarı olarak yaşar. Ve yine gariptir ki hem muhtırayı 
hem darbeyi destekleyen, meşru ve haklı gösteren yazılar kaleme alır Ter-
cüman gazetesinde. Mesela muhtırayla ilgili simgesel diyebileceğimiz “Bek-
lenen Ses” başlıklı yazıda şunları kaleme alır ve muhtıradan iki gün sonra, 
yani 14 Mart’ta yayımlar:

(…) her şey bir kardeş kavgasının, bir iç savaşın hazırlandığını 
göstermekte idi, hedefin Türkiye’yi yıkmak olduğu ortadadır. Anarşi 
ve tedhiş hareketlerine, ‘iktidar’ mazeret olarak gösteriliyor, asıl acısı, 
muhalefet de bu mazereti desteklemekten çıkar umuyordu. Hakikatte 
ise, yıkılmak istenen ve başıboş bırakılınca pekâlâ yıkılacak olan Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nden başka bir şey değildir.

Muhtıra işte bu korkunç gerçeğin meşru ve hayırlı çocuğudur. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin ebedî ve ezelî karakterinin önlenemez sonucudur: Türkiye 
tehlikeye düşünce Türk Ordusu, Türkiye’nin ordusu, Türklüğün öz 
cevheri görevini başarır. Bu defa da böyle olmuştur.

‘Muhtıra’nın gönülleri fetheden ve medenî dünyaya parlak bir örnek teşkil 
eden yönü, elbette, Anayasa’ya bağlılığın bir vesikası oluşudur.

(…)

Kısacası, Türkiye çoktandır beklediği yiğit sesi işitti. Türkiye şimdi 
rahattır. Birtakım insanlar ve çevreler ya akıllarını başlarına toplayacaklar 
yahut da yeni bayramlıklar diktirmek için birbirlerini yiyeceklerdir.

12 Eylül Askerî Darbesi’ni öven simgesel başlıklı yazısı da arşivlerde duru-
yor: “Hükümdar Asası”. Buğra’nın darbeden neredeyse 10 gün sonra (21 
Eylül) yayımlanan bu yazısından da birkaç alıntı yapalım:

Napolyon Bonapart’ın sözü var: O da; ‘Devlet âsası yere düşmüştü, onu 
sürünmekten kurtarmak için tutup kaldırdım’ diyor.

(…)

12 Eylül budur ve 12 Eylül’de olması gereken olmuş, gerektiği gibi olmuş, 
olması önlenemeyeceği için olmuştur. Biz 12 Eylül’de bir kurtarıcıyı değil, 
bir görev ve sorumluluk şuurunu alkışlıyoruz: Hemen hemen Demokrasi 
ile birlikte başlayan bir özlemimizin, ordu dışındaki bütün demokratik 
kurum ve kuruluşlarda, hattâ parlâmenterlerimizde görmek için can 
attığımız görev ve sorumluluk şuurunun başarısına seviniyoruz.

(…) Kısacası, sosyal ve ekonomik çöküntünün ana kaynağı, politik, 
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apolitik sorumlu ve görevlilerin Devlet âsası’na sahip çıkmayışlarındandı; 
bu âsa’yı yere düşürüşlerindendi.

12 Eylül, Devlet âsası’nı –sürünmekten kurtarmak için– tutup 
kaldırmıştır. Ama düğüm çözülmemiş, bayram, hattâ sevinç henüz hak 
edilmemiştir; (…)

Bu bakımdan 12 Eylül’ün hakikî başarısı, küçük, büyük, bütün özgürlük, 
hak ve yetki kartvizitlerinin sahiplerine Devlet âsası’nın ağırlığını 
unutturmayacak, yâni sorumluluk ve görevlerini ön plâna almaya 
zorlayacak bir düzen hazırlamak olacaktır. (…) Devlet âsası’nın –son 
değilse bile– hayatî bir şansını kullandığımız unutulmamalıdır.

Tarık Buğra 12 Eylül ile ilgili, destekleyen ve meşru gören bakış açısını hiç-
bir zaman değiştirmemiştir. 12 Eylül’den yıllar sonra yeni gazetesi Türkiye 
gazetesinde 5 Kasım 1989 tarihinde yayımlanan yazısında darbenin lideri 
Kenan Evren’i Türkiye’yi uçurumdan kurtaran adam olarak görür. Evren, 
Buğra’nın gözünde hem devlet başkanı hem de cumhurbaşkanıdır. Yazının 
geride kalan kısımlarında Tarık Buğra’nın müesses nizamla herhangi bir so-
runu olmayan bir gazeteci olduğuna vurgu yaparken biraz da 27 Mayıs Dar-
besi’nden itibaren kısa fasılalarla Türkiye’nin başına çorap ören askerî dar-
beleri meşru gören, darbeleri destekleyen tavrının yanı sıra bu darbelerin 
hazırlanmasında, darbeye giden kaldırım taşlarının döşenmesinde katkısı, 
hatta doğrudan varlığı olan perde arkasındaki güç merkezlerini görmemesi, 
belki de görmek istememesi, gördüyse bile bu güç merkezlerini perdele-
mesi yer almaktadır. Bu yargımızın sert olduğu söylenebilir, ama ne yazık 
ki Buğra’nın gazete yazılarından derlenerek kitap hâline getirilmiş yazıları 
yüzeysel bir bakışla da olsa gözden geçirilse ortaya farklı bir sonuç çıkmaya-
caktır kanaatini taşıyoruz. Tabii meseleye 2020 yılından geri dönerek baktı-
ğımızın da unutulmaması gerektiğini hatırlatalım.

Tarık Buğra 8 Haziran 1969 tarihinde başladığı Tercüman’da günlük köşe 
yazısı yazmayı 9 Haziran 1976 tarihinde yazıp yayımladığı bir yazı ile sona 
erdirir. 9 Haziran 1976 tarihinde yayımlanan bu yazı son günlük yazısı olur. 
O tarihten sonra artık Tercüman gazetesinde “Pazar Konuşmaları” başlığı 
altında haftalık yazılar yazmayı sürdürür. Haftalık yazılarını 1987 yılına ka-
dar devam ettirir.

1987’de Tercüman gazetesinden ayrılıp Türkiye gazetesinde yazmaya başlar 
Buğra. Türkiye gazetesinde de haftalık yazılar yazar. 1987’deki referandum 
sürecinde yazmaya başlamasından olsa gerek 4 Kasım 1987 ve 11 Kasım 
1987 tarihlerinde yayımlanan Türkiye gazetesindeki ilk iki yazısında da 
Buğra referandumda Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan ve Alparslan 
Türkeş’in siyasete dönmelerine karşı çıkar. Onların siyasete dönmelerinin 
Türkiye için hayır getirmeyeceği kanaati içindedir. Onlardır; çünkü Türki-
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ye’yi yetmiş sente muhtaç eden. Buğra’nın o yazılarından da alıntı yapmak 
isterdik, ama yazı gereğinden fazla uzadığı için alıntı yapmıyoruz.

Tarık Buğra’nın bir de 12 Eylül darbecilerinin Aydınlar Ocağı’nın çatısı al-
tında oluşturmaya gayret ettiği Türk-İslam Sentezine hem bir gazeteci hem 
de bir edebiyatçı olarak katkıları vardır ki o katkıları ayrı bir çalışmayı ge-
rektirecek kadar önemlidir. O projeye katkı verenler arasında Buğra’nın Yol 
gazetesinde öne çıkardığı bazı akademisyenler de vardır. Bu projenin nasıl 
uygulandığı, kimin ne katkı yaptığının ele alındığı bir çalışmanın oldukça 
önemli ve velut bir çalışmanın ortaya çıkarılmasına zemin hazırlayacağı ka-
naatini taşıyorum. Birileri umarım, bu konuda çalışmayı göze alır. Çünkü 
oldukça yorucu bir çalışmayı göze almayı gerektiriyor.

Babıali’nin delikanlısı lakaplı Tarık Buğra, mesleki anlamda ilk yazısını 2 
Eylül 1948 tarihinde “Mahkum Ederken” başlığıyla Akşehir gazetesinde; 
son yazısını Türkiye gazetesinde 28 Kasım 1993 tarihinde “Yapılacak Son 
Şey” başlığıyla yayımlamıştır.

Maişet derdiyle mecburen gazeteci olan Tarık Buğra, ömrünün 45 yılını Ba-
bıali’de tüketti.





DİLİMİZİN YILMAZ SAVUNUCUSU 
TARIK BUĞRA

MUHSİN METE

Daha çok roman ve hikâye yazarı olarak anılan Tarık Buğra’nın yazı hayatın-
da gazetecilik önemli bir yer tutar. Agâh Efendi ile Şinasi’nin 1860 yılında 
çıkardığı ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahvâl’den bu yana neredeyse yüz 
yıl kadar muharrir olarak basın tarihimize edebiyatçılar damgasını vurmuş-
tur. Bunun sonucu olarak bu yıllar zarfında gazetelerimizde haberden çok 
fikir öne çıkar. 

Beşir Ayvazoğlu’nun Büyük Ağa: Tarık Buğra kitabından öğrendiğimize 
göre Tarık Buğra’nın gazete macerası roman tefrika ettirerek başlar ve ga-
zete çıkarma, yöneticisi olma hatta musahhih olarak çalışmaya kadar tam 
bir basın mensubu olarak devam eder.1 Milliyet’te başlayan fıkra yazarlığı, 
bugünkü tabirle köşe yazarlığı, asıl mihverine 1969 yılında Tercüman gaze-
tesindeki “Merhaba” üst başlığı ile yazdığı yazılarla oturur ve zaman zaman 
gazete değiştirerek vefatı öncesine kadar devam eder. Ayvazoğlu’nun kita-
bından “Edebiyatçının Gazeteciliği” başlığı altında Tarık Buğra’nın gazete-
cilikle ilgili yakınmasını öğreniriz:

Tarık Buğra, gazeteciliğin edebiyatçılığa en zıt mesleklerden biri olduğu 
düşüncesindedir. Ancak edebiyat Türkiye’de karın doyurmaz. Bunun 
için elinden yazmak dışında bir iş gelmeyen insanlar yalnız gazetelere 
sığınabilirler. ‘Gazeteciliğim’ diyor Tarık Buğra, ‘köşe yazarlığı dâhil, 
benim hamallığım ve edebiyatçılığıma mecburi ihanetim oldu.2

Tarık Buğra’ya göre “Gazete yazarını ‘gün’ yapar.” Günün meseleleri, tartış-
ma konuları neyse gazete yazarı onları yazar. Okur da yazardan bunu bekler. 
Buğra gibi gazete yazarlığına aynı zamanda bir üslup kazandıran yazardan, 
kafasındaki meselelere bir çözüm arar, bunun için gazete alır. Bunun yanın-

1 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa: Tarık Buğra, Kapı Yayınları, 5. Basım, İstanbul, 2018.
2 Beşir Ayvazoğlu, a.g.e., s.110.
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da gazete yazarlığı netameli bir iştir, hakikat peşindeyseniz düşman kazan-
mak kaçınılmazdır. Buğra, makalelerini topladığı Düşman Kazanmak Sanatı 
kitabının ön sözünde buna vurgu yapar:

Bir yazar için anlaşılmamak acı şeydir; ama daha da acısı var: Yanlış 
anlaşılmak. Ben bu acıyı yaşadım; hattâ ben sadece bu acıyı yaşadım. (…) 
Soylu bir edebiyatçı olmanın ilk ve bırakılamaz şartı bağımsız bir kafaya 
sahip olabilmektir; yani olaylara, meselelere ve insanlara, insan ilişkilerine 
peşin yargılara saplanmadan, objektif olarak bakabilmektir. (…) – Allah 
bilir – bütün alçak gönüllüğüme, kadir kıymet bilme çabalarıma rağmen 
kendini beğenmiş sayıldım ve yığınla düşman kazandım.3

“Yığınla düşman kazanma”sının başta gelen sebebi dilimizin yılmaz savunu-
cusu, hatta kavga yürütücüsü olmasıdır diyebiliriz.

Dilimize Dair Birkaç Not

Toplum hayatımızda Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet’le yaşanan de-
ğişim ve dönüşüm sancılarını kaçınılmaz olarak dilimizde de görüyoruz. 
Yeni fikirler yeni bir dili de gerektirir. Dilde yenileşme, yüksek zümre di-
linden halk diline doğru yöneliş 1911’de Genç Kalemler mecmuasının Yeni 
Lisan Hareketi ile sağlıklı bir mecraya kavuşur. Ömer Seyfeddin’in kaleme 
aldığı beyanname millî dil-millî edebiyat vurgusu ile Türkçü bir yaklaşımı 
öne çıkarır. Mecmuayı çıkaranlar arasında İttihat ve Terakki yönetiminin 
önde gelen ismi Ziya Gökalp de vardır ve bu anlayış devletçe de benimse-
nir. 1928’de gerçekleştirilen harf inkılabına kadar Türkçe tartışma konusu 
olmaktan çıkar, serpilip güzelleşir.

Din konusundaki tasarruflarla beraber medeniyet değiştirme projesinin en 
köklü adımı olan alfabe değişikliği bir deprem etkisi doğurur. Bu konuda 
15 Nisan 1969 tarihli Ulus gazetesinde yer alan İsmet İnönü’nün beyanı 
manidardır:

Harf İnkılâbı sadece okuyup-yazma kolaylığı için yapılmamıştır. Harf 
İnkılâbı’nı biz kültürümüzü değiştirmek için yaptık. Arap kültüründen 
kurtulmak için yaptık. Artık eski yazıya dönülmeyecektir. Bunun manası 
artık eski kültürümüzle bağımız kalmadı demektir.

Ardından 1930’lu yıllarda yeni kurulan Türk Dil Kurumu eliyle gerçekleş-
tirilen dili arılaştırma, öztürkçecilik hareketi dilimizi tam bir çıkmaza sokar. 
Kültür ve medeniyetimizin yüz yıllarca taşıyıcısı olan kelime ve kavramlar, 
âdeta ırkçı bir yaklaşımla düşman muamelesi görür ve tasfiyeciliğe maruz 
kalır. 1935’e gelindiğinde uydurulan kelimelerin ağırlıkta olduğu, halkın 

3 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016, s. 11-13.
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anlamadığı bir dil ortaya çıkar. Bu süreçte bir de bütün dillerin kaynağının 
Türkçe olduğu gibi akla mantığa ters Güneş Dil Teorisi talihsizliği yaşanır. 
İşler iyice sarpa sarınca Atatürk Falih Rıfkı Atay’a “Dili bir çıkmaza saplamı-
şızdır.” der ve tasfiyecilik geri plana itilir. Ne var ki Atatürk’ün ölümünden 
sonra tekrar hız kazanır ve 1945’te çıkartılan ilk Türkçe Sözlük’te kelime sa-
yısı on beş bine kadar düşer. Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türkî’sinde yirmi 
altı bin, İngiliz Sir James William Redhouse’un hazırladığı Türkçe Sözlük’te 
yüz otuz bin kelime vardı. D. Mehmet Doğan’ın tabiriyle “ dilde soykırım”-
dır bunun adı. Cemil Meriç diyor ki: 

Kamus, bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, 
şuuruyla. Kamus’a uzanan el namusa uzanmıştır.

D. Mehmet Doğan, 11 Mart 1995 tarihli Beklenen Vakit gazetesindeki 
“Ağaçları Kesmek” başlıklı yazısında “ilerici” olarak görülen Can Yücel’in 
bu konudaki değerlendirmesine yer verir: 

Goethe der ya ‘Dil orman gibidir. Ağaçları çürür, orman kalır.’ Bizde 
ağaçları kesmeye kalktılar. Biz de katıldık buna. Hâlâ kahroluyorum. 
Yanlıştı.

1950’li yıllardan başlayarak Türk Dil Kurumu’nun aşırı öztürkçeci bir tu-
tum içine girmesi ile dilimiz kavga konusu hâline gelir. 1960’lı yıllarda yeni 
Anayasa’nın doğurduğu iklimde TRT âdeta Kurum’un sözcülüğünü üstlen-
di ve öztürkçe sözcüklerin yaygınlaştırılmasına katkıda bulundu. Bu süreç-
te dilimize sahip çıkanlar arasında Tarık Buğra’nın mümtaz bir yeri vardır. 
Buğra meseleyi bir var olma kavgası olarak görür ve hiç geri çekilmeden 
kavgaya baş koyar. 12 Eylül 2018’de yayımlanan Yeni Şafak Kitap Eki’nde 
Tarık Buğra dosyası yer alır. Zihniyet farklılığına rağmen Buğra ile yakın 
münasebeti olan Faruk Şüyün’ün Ek’teki yazısının ilk cümlesi “Son silah-
şorlardan biriydi O.” olur. Bir diğer tavsif cümlesi de “Hiç kimseye müdânâ-
sı yoktu.”dur.

Buğra’nın Türkçe Kavgası

Beşir Ayvazoğlu’nun Büyük Ağa: Tarık Buğra kitabının “Bir Türkçe Savaşçı-
sı” bölümünde Buğra’nın dil kavgasının âdeta bir fotoğrafı çekilir:

Tarık Buğra’nın öztürkçecilerle mücadelesi tek sayılık Zeytindalı’nda 
(1950) başlamıştır. Bu dergide çıkan imzasız yazılardan “Dil İçi” ve 
“Tilcikler, Tilcikler, Tilcikler” başlıklarını taşıyanlarda öztürkçenin 
filozofluğunu yapan (Nurullah) Ataç hedef alınır. (…) Bu imzasız yazılar 
büyük ihtimalle Tarık Buğra tarafından yazılmıştır.4

4 Beşir Ayvazoğlu, a.g.e., s. 131-132.
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Derginin başyazısında Nâzım Hikmet’i savunur ve şöyle der: 

Fikrinizi kabul etmiyorum, fakat hürriyetinizi ölünceye kadar 
koruyacağım.

Buğra dil yazılarına 1952 yılından itibaren Milliyet gazetesinde devam eder. 
12 Mart 1952 tarihli yazısında şöyle der: 

Kalemime güvenebilsem derhal işe girişir ve ‘Düşman Kazanmak Sanatı’ 
ismini takabileceğim bir kitap yazardım.

Kitap, 1979 yılında yayımlanır ve dille ilgili yazıları bu kitapta toplanır. Ka-
çınılmaz olarak tebliğimin ana kaynağı bu kitap olur. Ötüken Neşriyat’tan 
çıkan eser gereken özenden mahrumdur. Bir hayli tashih ve yanlış yazım 
vardır. Yazılar sıraya bile konulmamıştır.

Buğra’nın dil yazıları 1960’lı yıllardan itibaren ağırlıklı olarak Tercüman ve 
Yeni İstanbul gazetelerinde ve Ankara’da yayımlanmakta olan Hisar dergi-
sinde yayımlanır. Dergideki yazılarında nedense Mehmet Nâzım ve Sü-
leyman Yücel müstearlarını kullanmayı tercih eder. Birisi babasının ismi; 
Süleyman ise pek bilinmeyen ön adı. Cumhuriyet tarihi boyunca İslam’la 
ilişkilendirilebilecek isimler başta devlet büyükleri olmak üzere ünlülerce 
kayda değer ölçüde kullanım dışı kalmıştır. Tarık Buğra hangi saikle ön adı-
nı kullanmamış meçhul. Türk Dil Kurumu 1983 yılında dernek statüsün-
den resmî kurum hüviyetine kavuşuncaya kadar tarafları oluşan yoğun bir 
dil kavgası yaşanır. Bilim adamları, gazeteciler, edebiyatçıların içine sürük-
lendiği kavga öztürkçeciler ile yaşayan Türkçeciler arasında cereyan eder ve 
daha çok kelimelere indirgenir. Tercüman gazetesi ve Hisar dergisi Yaşayan 
Türkçe taraftarlarının en fazla kümelendiği yayın organları olurlar. Tarık 
Buğra gazete ve dergideki yazılarıyla kavganın ön safında yer alır. Örnekler-
le Buğra’nın kavgasının ana hatlarını görelim.

Tarık Buğra 1967 yılında Hisar dergisinde öztürkçecilere karşı on dört yazı 
yayımlar ve şimşekleri üzerine çeker. Mayıs sayısında “Sanatçı Hürriyeti” 
başlıklı yazısında muhataplarını toptan mahkûm eder:

Türkiye’nin kaderi ile ilgili neye sövemiyor, neye saldıramıyorlar. Dile mi, 
tarihe mi, milleti millet yapan inançlara, geleneklere mi, yoksa milletin 
iradesine ve bu iradenin seçtiği yola mı?

Haziran sayısındaki “Dedi Bana Dedim Ona” başlıklı yazısı bir sağduyu 
çağrısı mahiyetinde olsa da ifade edilen sürgit bağlı kalınacak bir tutumu 
yansıtmaz:

(…) bana sadece düşünmek ve düşünürken dürüst kalmak yeter, bir 
inanca varırken titiz davranmak, dikkatli ve uyanık olmak yeter, bir inanca 
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vardıktan sonra da karşı veya farklı inançları hor görmemek, onları aforoz 
konusu yapacak yerde birer kontrol sebebi saymak yeter.

Nitekim 28 Eylül 1967’de Yeni İstanbul gazetesinde yayımlanan “Kalan Sağ-
lar” başlıklı yazısında ağır bir dille ithamda bulunmaktan geri durmaz:

Şehir dediniz mi gericisiniz, Osmanlıcayı tutuyorsunuz, Türkçenin yani 
Türklüğün düşmanısınız. Kent deyince de ilerici olursunuz, devrimci 
olursunuz, Atatürkçü olursunuz, Türkçeden, Türkiye’den yana olursunuz. 
Höst! Sövmeye bile değmez bu sersemlere elbette. Ama çileden 
çıkıveriyor insan. (…) Aralarında bir tek sanatçı yok. Şiir değil de ‘yır’, 
hikâye yerine de ‘öykü’ deyiverince şair veya hikâyeci olacaklarını sanırlar.

Bu sözlerde sağduyudan eser yoktur. 1967 yılı yazılarından son bir örnek 
olarak Hisar’ın Şubat sayısında yayımlanan “Öztürkçe Masalı” başlıklı ya-
zısından bir bölüm:

Biz de biliyoruz ‘şehir’ yerine ‘kent’ dersek kıyamet kopmaz; hatta bir 
köy evinden bir sıva parçası bile dökülmez. Ama ‘şehir’ kelimesini bir 
kere gömdük mü, Tanpınar’ın o eşsiz Beş Şehir’i Varto yıkıntılarının 
altında kaybolup gitmişe döner. Siz şimdi Hayal Şehir’den tutun da 
‘şehir kâhyası’ndan Eskişehir’e kadar neler yitireceğimizi düşünün. 
Viranşehir bile kalmaz elimizde. Üstelik ‘köylü kentli’ sözünde tutunan o 
kelime Türkçe de değildir. Soruyorlar: Arapça ‘hakikat’in yerine Türkçe 
‘gerçek’ kullanılsa ne kaybederiz? Ah kurnaz bebek; ne mi kaybederiz? 
Hakikatı, hakikatı! Hem de ‘hakikatli yâr’ ile birlikte, o güzelim, o canım 
türkülerimiz, atasözlerimiz ile birlikte.

Naziler kitap yakmışlardı. Komünistler aynı barbarlığı hâlâ yapıyorlar; 
üstelik daha yaygın, daha sistemli bir şekilde. Ama inan olsun, öztürkçeci 
denilen ırkçılık sahtekârları onlara taş çıkartıyor; çünkü bunlar bütün 
Türk kütüphanelerini gömmek niyetindeler.

Tercüman’da 4 Nisan 1969’da yayımlanan “Kiralık Katiller” yazısında daha 
hiddetli bir dille yalnız öztürkçeciler değil, eski edebiyatın temsilcilerini de 
hedef alır. “Keskin sirke kabına zarar verir.” deyimini hatırlatacak sözlere 
kulak verelim:

Türkçe çoktan kurtulmuş, bir kültür ve medeniyet dili olmak yoluna 
girmişti. Hem de altmış yıl önce ve Servet-i Fünun kalleşliğine, Tevfik 
Fikret ve şürekâsının ihanetine rağmen. Öyle bir cümle yazarsınız 
ki, içinde bir tek Türkçe kelime bulunmaz, ama Türkçedir; gene öyle 
bir cümle yazarsınız ki, bütün kelimeleri abaenced (babadan oğula) 
Türkçedir, ama kendisi Türkçe olmaz. Öztürkçeciler işte bunu bilmiyorlar. 

Daha da tiksindiricisi aynı öztürkçeciler, mesela Türkçe bütünün 
yerine Farsça tüm’ü kullanıyorlar ve gene Farsça kez’i söylerken ayrı 
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bir tat alıyorlar. İhanet ile bilgisizlik hiçbir zaman bu kadar iç içe 
kenetlenmemiştir. Üstelik bunlar da bir de zevksizlik var. 

Sözün kısası bu arıcılar, bu öztürkçeciler başka hiçbir şey değil, kiralık 
katillerdir. Kitaplıklarımızı kundaklamak için tutulmuş veya kandırılmış 
kiralık katiller.

6 Ekim 1970’te Tercüman’da yayınlanan “Odun Neler Yapar?” başlıklı yazı-
sının hedefinde Cemil Meriç vardır. Bumerang etkisi doğurabilecek sözleri 
şöyle:

Bir takım insanlar işte bu akıl almaz şeyi yapıyor ve bugünkü Türkçe’yi 
kötülüyor, bunu yaparken de keyifleniyorlar. Bunlardan birisi (Cemil 
Meriç) Hisar dergisinin son sayısında ‘Bugünkü cıvık, yüzsüz, bed 
nesir’ diyordu. Sayın Meriç’e göre nerede Namık Kemal’lar, Süleyman 
Nazif ’ler ve Cenab Şahabeddin’lerle Yakup Kadri’ler, Refik Halid’ler, 
Mithat Cemal’ler, nerede bugünküler? Hâlbuki durum tam manasıyla 
aksidir. Türkçe gelişmiş, güzelleşmiş, tumturaklardan, kelime pitoreski 
düşkünlüklerinden, boş gümbürtülerden, kolay ahenk hastalığından 
kurtulmuş, değerli duyguların, yer altı ürünlerini andıran düşüncelerin 
buluş aracı olmuştur. Bugün o sayılan isimlerin nesirleri çocuksudur, 
ilkeldir ve elbette en önemlisi Türkçe değildir. 

Yoo, o isimlerin edebiyat tarihimizdeki rollerini ve değerlerini hiçe sayacak 
değilim. Tam aksine, onları şapkamı çıkararak anarım.

Tarık Buğra, dil yazıları yazmaya başladığı 1950’li yıllardan itibaren  “TDK 
ağaları” dediği dönemin kurum yöneticilerini ağır bir dille hedef alırken, 
1928 yılı harf inkılabını, 1930’lu yılların öztürkçecilik adı altında kültür ve 
medeniyet değişimi stratejisini, Güneş Dil Teorisi’ni pek gündemine almaz. 
Meselenin temeli yerine çatısı ile hesaplaşır daha ziyade. Atatürk’ü eleşti-
ri konusu yapmamaya özen gösterir. 7 Temmuz 1969’da Tercüman’da ya-
yımlanan “Anadilimiz Adına” başlıklı yazısında bu tutumunu açıkça ortaya 
koyar:

Atatürk’ün dil anlayışı ile bugün kendilerine ‘öztürkçeci’ diyenlerin 
yaptıkları ve yapmak istedikleri arasında en ufak bir ilgi yoktur. Atatürk; ‘ 
ketebe, kütübün, ketebâ’ diye yazdırıyor; sıra ‘kitap’ ile ‘mekteb’e gelince 
‘dur şimdi’ diyor ve dil anlayışını en açık şekilde ortaya koyuyordu: At 
ötekileri onlar Arap’ın, mekteb ile kitap bizim.

Hisar’ın Eylül 1967 sayısında “Biraz Utanmaz mısınız?” başlıklı yazısında 
harf inkılabına karşı olduğu ithamını kabul etmez:

TDK ağaları ikide bir ‘bilgi’den, ‘düşünce’den söz ederler; ‘bilgi’ ve 
‘düşünce’ planında bir tartışmanın olması için, yeryüzünde herhangi 
bir milletin, herhangi bir devirde arı bir dili olmuş mudur? Sorumuza 
cevap verilmelidir değil mi? Ama TDK ağaları buna yanaşmazlar, 
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yalancılıklarının bu suçüstü çivilenişinden sonra işi şantaja dökerler. Ne 
o? Biz yazı devrimine (Harf Devrimi’ni böyle isimlendiriyor ) karşı imişiz. 
Kuyruğu sıkışan elbette çirkef atacak, sövecek. Hem sövecek, hem de 
sövüyor diyecek. Ve barbar debelenmelerini, güzelim Türkçeyi, bu kültür 
ve sanat dilini yıkmak çabalarını sürdürüp gidecek.

Biz ‘Arapça-Farsça karışımı bir dili’ savunurmuşuz. TDK ağaları bir 
‘Arapça-Farsça karışımı’ dediler mi akan suların durmasını istiyor veya 
duracağını sanıyorlar.

Özenli Yazma

Türkçenin yılmaz savunucusu Tarık Buğra’nın Düşman Kazanmak Sanatı 
kitabındaki yazılarında kullandığı kimi kelimeler ile bazı kelime ve isimleri 
yazarken yeterince özen göstermediği de söylenebilir. Buna dair bazı ör-
nekler verelim: Apatik bakmak, psedo yazar, verem kaseksisi, rate, intenda-
nı eıtonofaj, oporijinal, apati fantom, tefelsüf, aptes, karyokinetik. (Bunlar 
açıklama yapmadan kullanılıyor).

Kimi isimler yanlış yazılırken, kimi isimler okunuşları ile yazılıyor: “Rimbe-
au (doğrusu Rimbaud), Van Gog (doğrusu Gogh), Yahudi Menuhin (doğ-
rusu Yehudi), Mikel Angello (doğrusu Michelangelo), Peer Günt (doğrusu 
Gynt). Şekspir, Şiller ve Solzenitsin isimleri okunuşları ile yazılmış.

22 Eylül 1976 tarihli Tercüman’da “Mantar Tarlasına Döndü” başlıklı ya-
zısında Narvil Redbiber ismi bir paragraf altta Nardil Rujbiber olarak ya-
zılmış. 17 Aralık 1978 tarihli Tercüman’da “Özendirme” başlıklı yazısında  
“Marifet iltifata tâbidir / İltifatsız marifet zâyidir” yazılmış (Doğrusu Müş-
terisiz mal zâyidir). 22 Ocak 1978 tarihli Tercüman’da “Gökyüzü, Yeryüzü” 
başlıklı yazıda “Süphane men tahayyere fî sun’ul ukuul” sözü açıklanmadan 
kullanılmış.

Sonuç

Edebiyatımızın yüz akı Tarık Buğra dilimizi koruyup kollamada üzerine dü-
şeni fazlasıyla yerine getirerek, elini taşın altına koymuş gerçek bir Türkçe 
sevdalısı olmuştur. Meseleyi bir var olma kavgası, kültürel kimliğin muhafa-
zası bağlamında görmüş, hesap kitap yapmadan kavga meydanına çıkmıştır. 

Zaman değişmiş, sular durulmuştur. Buğra’nın öztürkçecilik ihanetine karşı 
verdiği kavga geride kalmış, dil meselemiz farklı bir boyuta evrilmiştir. Kav-
ga konusu olan kelimelerin önemli bir kısmı, bu kelimelerin kullanımına 
karşı çıkan anlayışa mensup olanlarca da kullanılır olmuştur. Arapça-Farsça 
kelimeler üzerinden medeniyet karşıtlığı üreten öztürkçeci tutum, ancak 
1970’li yıllardan itibaren Batı menşeli kelimelere karşılık aramayı düşü-



486    TARIK BUĞRA KİTABI

nebilmiştir. Bunu da aynı kararlılıkla yapmamış, dilimiz göz göre göre Batı 
dillerinin ve bilhassa İngilizcenin boyunduruğu altına girmiştir. Türkçe ar-
tık içinde ikinci bir dil taşımaktadır. İngilizceden dilimize sadece kelimeler 
girmekle kalmıyor, söyleyiş özellikleri ve kalıp ifadeler de benimsenmekte.

Bu yozlaşmaya tabi olanlar, yüksek zevk sahibi olarak kabul görebilmekte-
dirler. Batılılaşma serüvenimiz dil planında halledilmiş gibidir. Türkçenin 
en büyük yıkımı yaşanmakta, ferdî bazı karşı duranlar dışında, başta Türk 
Dil Kurumu olmak üzere, sorumluluk taşıyanlar bu yıkıma seyirci kal-
maktadırlar. Bu gidişe dur diyecek Tarık Buğra’lar olmaması ayrı bir yürek 
yangını.



ORHAN KEMAL VE TARIK BUĞRA 
ARASINDA “ROMANDA ŞİVE” 

TARTIŞMALARI 

MEHMET NARLI

Türk romanında şive kullanımının özel tartışmalara sebep olduğu yıllar 
1950’li yıllardır. Dünya gazetesi, Yenilik dergisi, Akşam Sanat Eki, İstanbul 
dergisi gibi yayın organlarında roman ve hikâye kişilerinin kendi coğrafi/
yerel ağızlarında konuşup konuşamayacakları tartışılır. Orhan Kemal, Sa-
mim Kocagöz, Tarık Buğra, Nurullah Ataç gibi yazar ve eleştirmenlerin 
katıldığı bu tartışmalarda Orhan Kemal ile Tarık Buğra’nın adı öne çıkar. 
Mesele, biraz da sol ve sağ romancıların şive konusunda karşı karşıya gel-
meleri biçiminde algılandığı için sosyalist gerçekçi yazarların büyük bir 
çoğunluğu, özellikle Orhan Kemal ile Tarık Buğra arasındaki polemikte 
Orhan Kemal’in tarafını tutarlar.

Orhan Kemal, özellikle ilk hikâye ve romanlarında seçtiği şahısların kul-
landıkları dili, diyaloglar ve monologlar yoluyla göstermeye özen gösterir; 
kişileri kendi sosyal, kültürel ve varlıklarına göre konuşturur. Hatta kişile-
rin yerine konuşan anlatıcıların bile dilleri, yerine konuştukları kişilerin 
dil özelliklerini kazanır. Fakat 1960’lara gelindiğinde Orhan Kemal’in şive 
taklidi denilen tekniği azaltmaya, roman kişilerinin kullandıkları dili ortak 
söyleyişe aktarmaya başladığı görülür. Zaman zaman bu ağızlarda mahalli 
bir şekil almış kelime ve kelime grupların ortak dildeki karşılıklarını gös-
teren dipnotlar kullanması, yazarın romancı anlayışının değiştiğini işaret 
eder. Daha fazla gözlemcilikten daha fazla eleştirel gerçekliğe geçiş çabası 
da denilebilir buna. Bunlara rağmen, Orhan Kemal, halkın gerçekliğinin 
konuştuğu dil içinde tam olarak yansıdığı ve bunun için de şive taklidinin 
gerekli olduğu düşüncesinden bütünüyle vazgeçmez.

Orhan Kemal’in eserlerindeki “şive” tartışması, 1952-1954 yılları arası za-
man zaman kahve buluşmalarında, yazarın huzurda bulunduğu veya bulun-
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madığı toplantılarda, dergi ve gazete yazılarında söz konusu olur. Nurullah 
Ataç ile Orhan Kemal’in bu konuda tartışmaları, bazen bağırıp çağırmaya 
kadar gider. Bu tartışmalar genellikle aşağıdaki diyalogla sona ererler:

Orhan Kemal: “Nurullah Bey, Nurullah Bey, siz anlamıyorsunuz bu işten. 
Yahut daha açıkçası anlıyorsunuz da anlamazdan geliyorsunuz. Ben halkı-
mın konuşmasını veriyorum, halkı veriyorum; sözüyle yaşamasıyla, düşün-
cesiyle, kazancıyla, şusuyla busuyla”

Nurullah Ataç: “Olmaz efendim olmaz… Karagöz’le Hacivat konuşması 
gibi olmaz bu işler”.1

Orhan Kemal, 1953’te romanlarındaki diyaloglar ve şiveler üzerine bir yazı 
yazar.2 Bu yazıda niçin diyalogu fazla kullandığını, şive taklidinin niçin ge-
rekli olduğunu anlatır. Fakat romanda şive taklitlerinin çok sınırlı olmasını 
isteyen yazar ve eleştirmenler Orhan Kemal’e cevap verirler.3 Orhan Kemal, 
şive taklidinin az ve ustaca yapılması gerekliliğini ileri süren, böyle olsa bile 
romanda şive taklidinin bir çeşniden öteye gidemeyeceğini söyleyen Tarık 
Buğra’ya cevaben yazdığı yazıda şu görüşleri savunur: 

Tarık Buğra’dan sorabilir miyim? Öz dilini doğru dürüst konuşamayanlarla 
yurdumuz dolu iken, ezici çoğunluğu teşkil ederlerken, tiplerinizi niçin, öz 
dilini doğru dürüst konuşan azınlıktan seçer yahut tipler uydurursunuz? 
(…) Son üç yıllık müstesna, bütün hayatım Anadolu- sizin tabirinizle- 
yerli ağızlarla konuşmaya mahkûm insanlar arasında geçti. Küçük yaştan 
beri ekmeğimi onların arasında, onlarla beraber kazanmak zorunda 
kaldım. Onlarla haşir neşir oldum: tabii onlardan biriyim. Böylece, onları, 
yani öz dilini olsun dürüst konuşmayan insanları, öz dilini doğru dürüst 
konuşanlarda çok daha iyi tanıdığımı bırakıp, az tanıdığım yahut hiç 
tanımadıklarımı mı almalıyım? Sonra biliyorsunuz, edebiyatımızın hikâye 
ve roman tarafı başlangıçtan bu güne kadar, öz dilini iyi konuşan azınlığın 
maceralarıyla dolu. Berikilerse hiç de öyle değil. Perişan üst başları 
ve perişan dilleriyle hikâye ve romanlarımızda yeni yeni görünmeye 
başladılar. Bu kadarına olsun izin yok mu?4 

Orhan Kemal, bu yazısında şive taklidini kullanmayı, birlikte yaşadığı, ta-
nıdığı insanları seçmesine ve bu insanların bu güne kadar Türk romanında 
yer almamasına bağlamaktadır. Ancak bir yazarın, eserlerindeki “şive” için 

1 Fikret Otyam, Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektupları, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1999, 
s.99.

2 Dünya Sanat Eki, 1 Eylül 1953. 
3 Bu konudaki tartışmalar için bkz.: Orhan Kemal, Dünya Sanat Eki, 12 Eylül 1953 ve 

15 Eylül 1953; Nurullah Ataç, Türk Dili, 1954; Tarık Dursun Kakınç, Edebiyat Üstüne 
Narin, Bilgi Yayınevi, 1993, s.298-299; Tarık Buğra, İstanbul, 1 Kasım 1953.

4 Fikret Otyam, Arkadaşım Orhan Kemal ve Mektupları, s.102.
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bu biyografik ve tepkisel sebepleri göstermesi yeterli değildir. Orhan Ke-
mal, kuşkusuz romanlarındaki şivenin, seçilen kişilerin her bakımdan kendi 
gerçeklikleri içinde görünmesinde, onların idrak ve ifadelerinin hayatlarını 
nasıl etkilediğinin gösterilmesinde yardımcı bir unsur olduğunu biliyordu. 
Mesela Murtaza romanın başkişisi Murtaza’nın şivesi olmasa otoriter, saf, 
vazifesinin aslanı Murtaza olamazdı. 

Orhan Kemal, Akşam gazetesinin sanat ekinde ve Dünya gazetesinde ya-
yımladığı yazılarda gerçek manada şiveyi nasıl anladığını gösterir: 

İfadeyi kuvvetlendirmek, yazarın anlattığı insanları gerçekten tanıdığı 
hissini uyandırmak için ve çok ustaca yapıldığı takdirde işin tuzu biberi 
kabilinden, az miktarda, yani anlaşılır şekilde şiveden faydalanılmalıdır 
inancındayım.5

Şive taklidi mutlaka lâzımdır. İfadeye kuvvet vermek, yazarın anlattığı 
insanları gerçekten tanıdığı hissini uyandırmak için ve çok ustaca yapıldığı 
takdirde, işin tuzu biberi kabilinden, az miktarda, yani anlaşılır şekilde 
şiveden faydalanılmalıdır, inancındayım.6

Orhan Kemal, “dili doğru kullanmak iddiasındaki yazar için şivenin gerek-
siz olduğu” yolundaki düşünceye de şu cevabı verir:

Şive öykünmesini yazarın kendisi yapmıyor; kişileri yapıyor. Yazar bu 
davranışıyla “ey ayrı şiveleri konuşan insanlar, yanlış konuşuyorsunuz; 
doğrusu benim verdiğim örnektir. Benim gibi konuşun” demek istiyor. 
Yazarın konuşmasına gelince: Kişilerin konuşması dışında, en doğru, en 
ileri bir dille yazacak, konuşacaktır. Aksi hâlde kişiler arasındaki özellik 
kaybolur. Bütün kişiler aynı dille, yazarın gelişmiş diliyle konuşur ki bu da 
yalan olur; inandırıcı olmaz.7 

Tarık Buğra bu görüşlere İstanbul dergisinin Kasım 1953 sayısında “Tuluat-
çılığa Dair” başlıklı yazısında şöyle cevap verir: 

Reyimi sana vermiyeceğim Orhan Kemal: “Son üç yılım müstesna, 
bütün hayatım Anadolu, -sizin tâbirinizle- yerli ağızlarla konuşmaya 
mahkûm insanlar arasında geçti. Küçük yaşımdan beri ekmeğimi onların 
arasında, onlarla birlikte, onlar gibi kazanmak zorunda kaldım” diyorsun. 
Bu bağımsız aday ağzına ne lüzum var? Ben bunu zaten söylemiş, fakat 
işi şahsileştirmemek için, romancı veya hikâyeci kendini şive taklidine 
mahkûm etmişse, bu taklide mecbursa ne denir? Bu bir kader işidir ve 
kaderler üzerinde çekişmek boştur demiştim. Şimdi sen bizi bu boş 
çekişmeye doğru götürüyorsun. Şahsileşmemeliydin.

5 Orhan Kemal, Akşam Sanat Eki, 12 Ekim 1953.
6 Orhan Kemal, Dünya, 15 Ekim 1953.
7 Asım Bezirci, Orhan Kemal, Tekin Yayınevi, İstanbul, 1984, s.58.
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Bir de bilgi yanlışın var: Sana göre halk, perişan üst başlarıyla, perişan 
dilleriyle hikâye ve romanlarımızda yeni yeni görünmeye” başlamışlardır. 
Hâlbuki “Yeşil Gece”, “Çalıkuşu”, “Mehmetçik Avrupa’da”, “Yaban”; 
dediğin konunun daha aşılmamış bulunan pek eski örneklerinden 
bazılarıdır. Sonra o cümlenin hemen peşinden “Bu kadarına da izin 
yok mu?” diye soruyorsun. İzin ne kelime? Kimi kime karşı tahriki 
umuyorsun? Samimî olduğunu söyliyebileceksen ben de iki lâf 
edeyim; hepimiz kendi yükümüzün, kendi kaderimizin mahkûmuyuz. 
Mahkûmiyetinle övün, bu işi ben de yapıyorum. Fakat inhisarcılığa 
kalkma.

Dümbüllü İsmail de dahil hiçbir şive taklitçisi küçümsenemez. Onların 
eğlendirdikleri, beğenildikleri bir çevre vardır. Fakat mesele hikâye, 
roman, tiyatro ise şive taklidi bir zaaf olarak kalacaktır. Bir sanat eseri için 
mühim olan insanların yaşayışları, sosyal kadroları, ilişikleridir. Bu da 
foto-şipşakçılıkla verilemez. Şive taklidi foto-şipşakçılıkta bir konudur. 
Realizmin önce yanlış anlaşılması sonra da putlaştırılması yüzünden 
bugünkü hikâye ve romanımız her şeyi tasvirden foto-şipşakçılıktan ibaret 
sayan kalemlerin çoğunluğu ile çocuksu bir sathiliğe düşmüştür.8 

Şive taklidi az yapılsa, ustaca yapılsa eser için zararlı olmaktan bir ölçüde 
çıkar, fakat bir çeşni olmaktan öte gidemez. Tekrarlıyorum: Hikâye de, 
roman da, tiyatro da dilde yaşar, dilin mükemmel, yâni değişmez hâline 
yaklaştıkça yaşar. Bu kanunu ben keşfetmedim; bu kanunun münakaşa 
edilemiyeceğini de ben keşfetmedim. Ben sâdece ve daha birçokları gibi, 
bu kanunun kelimelerle düşünülür sözüne mutlak benzediğini fark ettim. 
Sanat ise her şeyden önce düşüncenin malıdır.9

Tarık Buğra, Orhan Kemal’in asıl tartışmayı anlamadığı veya bileyerek/
bilmeyerek meseleyi başka noktalara sevk etmeye çalıştığı ve şahsileştir-
diği düşüncesindedir. Çünkü ona göre Orhan Kemal, kendi söylediklerini 
anlamak yerine işi politik manevra alanına doğru kaydırmış; sanki birile-
rini de tahrik etmeye çalışmıştır. Orhan Kemal’in ve onu destekleyenlerin 
söylediklerine bakılırsa Buğra’nın Orhan Kemal’in tavrının böyle algılan-
ması doğru gibi görünüyor. Buğra, ısrarla şive taklidini küçümsemediğini 
ama sadece şive taklidinin romandaki sosyal ağları, bu ağların oluşturduğu 
problemleri ve yazarın bunları anlama biçimini veremeyeceğini söylemek 
istediğini anlatmak ister. Ne yazık ki realizmin yanlış ve eksik anlaşılması 
özellikle bazı sosyalist gerçekçi yazarlarda neredeyse “şiveyi kes kopyala” 
gibi çok basit bir uygulamaya dönüştüğünü vurgular. Oysa sanat denilen 
şeyin esası öncelikle toplum tabakalarındaki ağız farklılıklarının taklidi de-
ğil işlenen düşüncedir. 

8 Tarık Buğra, İstanbul, 1 Kasım 1953.
9 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s.11-13. 
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Buğra’ya göre Orhan Kemal, şive konusundaki gerekçelerini ifade ederken 
bilgi yanlışlarına da düşmektedir. Çünkü sözünü ettiği gibi halkın perişan 
hâlleri ve perişan dilleri Türk roman ve hikâyesinde yeni yeni görünüyor 
değildir. Refik Halit’in, Yakup Kadri’nin Reşat Nuri’nin özellikle Anado-
lu’ya açılan romanlarında hem problem hem de tipoloji olarak perişan halk 
vardır. 

Kısaca aktardığımız bu polemiklerde bile Türk romancısının insan-ger-
çeklik ve gerçeklik-edebiyat ilişkisinin özellikleri ve nitelikleri konusunda 
anlaşamadığı ortaya çıkar. O yıllarda Tarık Buğra’nın da işaret ettiği gibi 
realizmin, henüz sadece genel düzlemde sol ve sağ denilen algılarda farklı 
anlamlar ürettiği anlaşılmaktadır. 1950’lerden itibaren gerçekliğin sol için-
de de, sağ içinde de çeşitlendiği görülecektir.





SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE 
MUHAFAZAKÂRLIĞIN ÇATALLANAN 

YOLLARI: CEMİL MERİÇ VE TARIK 
BUĞRA ÜZERİNE 

AHMET HINÇALAN

Modern bir siyasal ideoloji olarak muhafazakârlık, bir düşünüş şekli ve tu-
tumlar bütünü olarak tarihin en eski dönemlerine kadar gitse de 1789 Fran-
sız Devrimi’ne tepki olarak doğmuştur. Devrimin kadim geleneksel yapılara 
karşı oluşturduğu tehdit bir ideoloji olarak muhafazakârlığı doğuracak siya-
sal ve toplumsal düzeni ortaya çıkarmıştır. Muhafazakârlığın Edmund Bur-
ke, Joseph de Maistre ve Louis de Bonald gibi ilk temsilcileri 1789 sonrası 
dönemde tüm Avrupa’yı etkisi altına alan devrimci değişim yerine evrimsel 
ve kontrollü bir toplumsal dönüşümü savunmuşlardır. Muhafazakârlık bu 
yönüyle değişim kavramını toptan yadsıyan reaksiyonerlikten ayrılır. Top-
lumsal ve siyasal değişim olurken kültür, gelenek ve din gibi bazı sabitlerin 
muhafazasını savunur.

Türkiye entelektüel tarihine bakıldığında muhafazakârlık köklü bir gele-
nektir. Hatta sağ ideolojilerden sol ideolojilere kadar tüm düşünüş tarzları-
na sinmiş muhafazakârlıklardan bahsedilebilir. Biz bu çalışmada yelpazenin 
sağındaki muhafazakârlıkları ele alacağız. Muhafazakâr düşünüş açısından 
asli kırılma noktası Cumhuriyet’in kuruluşu ve sonraki radikal devrimler-
dir diyebiliriz. Tepeden inmeci bir modernleşme projesi olarak Kemalizm 
(merkez), geleneksel ve dindar geniş halk kitlelerinde (çevre) hoşnutsuzluk 
ve tepki yarattı1 fakat Kemalist Tek Parti iktidarında bu hoşnutsuzluk ve 
tepkilerin akabileceği mecralar yoktu. 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın 
bitmesi ile otoriter ve totaliter rejimlerin yerini demokratik rejimlere bırak-
masını makbul gören zeitgeist ve Sovyetler Birliği tehdidi vb. gibi sebepler 

1 Merkez-Çevre kavramları için: Şerif Mardin, “Center-Periphery Relations: A key to 
Turkish politics”, Daedalus c. 102, No: 1, 1973, s. 169-190.
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ile beraber Cumhuriyet Türkiye’si de Tek Parti rejimi sırasında güdümlü 
Serbest Cumhuriyet Fırkası ile deneyimlediği fakat söz konusu partinin 
beklenmedik bir toplumsal destek görerek Cumhuriyet Halk Partisi ikti-
darına tehdit oluşturması sebebi ile vazgeçtiği, çok partili siyasal düzene 
geçme kararı almış ve bu durum 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidar 
olmasıyla neticelenmiştir. Çok partili siyasal yaşama geçilmesiyle beraber 
Tek Partili siyasal düzende ifade imkânı bulamayan düşünceler kendilerini 
siyasal ve entelektüel alanda daha rahat ifade etme imkânı buldular ve deği-
şik muhafazakâr söylemlerin serpilebileceği bir iklim doğdu.

Soğuk Savaş Dönemi Muhafazakâr Söylemleri

Soğuk Savaş dönemi, ABD önderliğindeki NATO şemsiyesi altındaki an-
tikomünist ve kapitalist Batı Bloku ülkeleri ile Sovyetler Birliği önderliğin-
deki Varşova Paktı üyesi komünist Doğu Bloku ülkeleri arasındaki, takri-
ben 1947-1991 yılları arasındaki dönemi kapsayan uluslararası gerginlikler 
dönemi olarak tanımlanabilir. Türkiye de daha önce belirtilen sebeplerden 
dolayı İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Batı Bloku’na katılmış ve ka-
pitalist bir gelişim çizgisi izlemiştir. Soğuk Savaş dönemi Türk sağının en 
önemli özelliği alarmist bir antikomünizmdir. Milliyetçilik ve İslamcılık ile 
beraber Türk sağının başat bileşenlerinden biri olan muhafazakârlık için de 
durum böyledir.

Soğuk Savaş dönemi Türkiye entelektüel tarihinde tekil ve monolitik bir 
muhafazakârlıktan ziyade çoğul muhafazakârlıklardan bahsedilmesi daha 
doğrudur. Tanıl Bora Soğuk Savaş dönemi için temel olarak beş çeşit mu-
hafazakârlıktan bahseder.2 Bunlar Samiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi, 
Yahya Kemal ve Nihat Sami Banarlı’da cisimleşen kültürel muhafazakâr-
lık; Nurettin Topçu’nun muhafazakâr devrim düşüncesi; Mehmet Akif ve 
Necip Fazıl Kısakürek’in temsil ettikleri İslamcılık olarak muhafazakârlık; 
Ahmet Ağaoğlu ve Ali Fuat Başgil’in liberal muhafazakârlık düşünceleri ve 
Ahmet Kabaklı, Erol Güngör, Nevzat Yalçıntaş, Cevat Rifat Atilhan, Osman 
Turan, İbrahim Kafesoğlu, Remzi Oğuz Arık ve Osman Yüksel Serdengeçti 
gibi düşünürlerin temsil ettikleri milliyetçi-muhafazakârlıktır.

Biz bu çalışmada Soğuk Savaş dönemi muhafazakârlık söylemlerini tar-
tıştıktan sonra, söz konusu kategorizasyonun dışında kalan kendine özgü 
muhafazakâr bir düşünür olan Cemil Meriç ve milliyetçi-muhafazakâr dü-
şünüş ekolü içinde yer almasına rağmen vulgarizasyona sapmadan milliyet-

2 Tanıl Bora, “Muhafazakârlığın Çatallanan Yolları ve Türk Muhafazakârlığı’nda Bazı Yol 
İzleri”, Türk Sağının Üç Hali içinde, Birikim Yayınları, İstanbul, 1998, s. 95.
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çi-muhafazakâr temaları daha sofistike biçimde işleyen bir isim olan Tarık 
Buğra’yı ele alacağız.

Kültürel Muhafazakârlık

Kültürel muhafazakârlığın Türkiye’deki en önemli temsilcileri Yahya Ke-
mal, Yahya Kemal Enstitüsü’nün kurucuları ve onun entelektüel mirasını 
sürdüren Ekrem Hakkı Ayverdi ile Samiha Ayverdi ve Nihad Sami Banar-
lı’dır. Bu düşünürlerin muhafazakârlıkları katı birer politik doktrinden zi-
yade kültürel bir özellik taşır. Çoğu milliyetçi-muhafazakâr entelektüelin 
ve Anadolucuların aksine temel olarak Anadolu’ya değil en büyük önemi 
İstanbul’a verirler. Örneğin, Samiha Ayverdi’ye göre Osmanlı geçmişinin 
kristalleşmiş hâli İstanbul kültüründe bulunabilir. Bir mimar olan Ekrem 
Hakkı Ayverdi de tarihî İstanbul’un gelişme adı altında yok edilmesine şid-
detle karşı çıkmıştır ve Boğaziçi Köprüsü’nün inşasına karşı çıkan çok az 
entelektüelden biri olmuştur.

Kültürel muhafazakârların düşüncesinde, Osmanlı geçmişi ile beraber 
Selçuklu geçmişi de çok önemli yer tutar. Orta Asya geçmişinin ön plana 
çıkarılmasını eleştirirler. Örneğin, Ziya Gökalp’in vatan kavramını; kitabi, 
soyut ve yapay bulurlar. Ayrıca bu düşünürlerin fikirlerinde dönemin ente-
lektüel iklimiyle bağlantılı olarak antikomünizm de belirgindir.

İslamcılık Olarak Muhafazakârlık

Soğuk Savaş döneminde İslamcılık ile muhafazakârlık arasındaki sınır net 
değildir. İslamcılık temel olarak milliyetçi-muhafazakâr şemsiyenin altında 
onun bir bileşeni olarak yer alır. Soğuk Savaş döneminde çoğu İslami dü-
şünür kendi siyasal düşüncelerini İslamcılık olarak tanımlamaz. İslamcılığın 
özerkleşmesi için 1980 sonrası dönemi, özellikle de 1990’ları beklemek gere-
kecektir. Soğuk Savaş döneminde bu akımın ana temsilcisi Necip Fazıl Kısa-
kürek’tir. Yazdıkları vulgarizatör ve popülarizatör karakter taşıyan Kısakürek, 
modernist ve selefi İslamcılık akımlarına karşı, milliyetçi ve muhafazakâr bir 
İslamcılığın temsilcisidir ve 1943 yılından 1978 yılına kadar aralıklarla çıkan 
Büyük Doğu dergisi ile özdeşleşmiştir. Ona göre Büyük Doğu “sadece bir dergi 
adı değil aynı zamanda Asyacı, Allahçı, şahsiyetçi, faşizm, liberalizm ve ko-
münizm düşmanı, sadece pozitif bilimlerde Batı’yı destekleyen ve komünist 
olmadan özel mülkiyetin sınırlanmasını savunan” bir görüşün adıdır.

Liberal Muhafazakârlık

Soğuk Savaş döneminde liberal muhafazakârlığın en önemli temsilcisi, Ah-
met Ağaoğlu’ndan sonra bu akımın ikinci kuşağını temsil eden Ali Fuat Baş-
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gil’dir. Ali Fuat Başgil’in düşünceleri İngiliz muhafazakâr düşüncesine çok 
yakındır ve demokratik parlamenter geleneği sahiplenir. Başgil’in düşünsel 
hayatı iki ayrı döneme ayrılabilir. Başgil’in, Tek Parti iktidarı yıllarına denk 
gelen ilk döneminde görüşleri, devrin siyasi iklimiyle de bağlantılı olarak 
liberal perspektiften uzak otoriteryan karakterlidir. Çok partili yıllardan 
gelen ikinci döneminde ise demokrasi ve özgürlükleri savunan liberal-mu-
hafazakâr bir yöne evrilir. İlk döneminde Hatay Anayasası’nı hazırlamasın-
dan ve 1937 yılında Hatay’ın bağımsızlığı konusunda Cenevre’de toplanan 
Milletler Cemiyeti komisyonunda Türk heyetinin hukuk müşavirliğini 
yapmasından da anlaşılacağı gibi Tek Parti döneminde Kemalist elite yakın 
durmaktadır ancak ikinci döneminde eleştirel bir konuma evrilecektir.

Nurettin Topçu ve Muhafazakâr Devrim

Sert kapitalizm ve teknoloji eleştirileri ile diğer muhafazakârlıklardan ay-
rılan muhafazakâr devrim düşüncesinin en önemli temsilcisi, Anadolucu 
akım içinde de yer alan Nurettin Topçu’dur. Nurettin Topçu, Sebilürreşat ile 
Büyük Doğu dergileri arasında bir köprü sayılabilecek Hareket dergisi ile öz-
deşleşmiştir. Sorbonne Üniversitesi’nden doktora derecesi alan Topçu’nun, 
ilk başlarda etkilendiği Bergsonculuk ve Hristiyan mistisizminin yanına za-
manla İslami mistisizm de eklenir. 

Topçu, Bergsoncıluğun Türkiye’deki ilk temsilcilerinden biridir. Berg-
son’un düşüncesi; Batı’nın katı, maddeci ve pozitivist düşünce yapılarına 
karşı Batı içinden bir eleştiri olarak okunabilir. Onun düşüncesi mistik ve 
ruhçu ögeler taşır. Ona göre temel mücadele, maddeyle mana arasındadır. 
Bergson’un düşüncelerinin Türkiye’de yaygınlaşmaya başladığı dönem, 
tam da Millî Mücadele dönemine denk gelir ve dönemin özellikle Dergâh 
dergisi çatısı altında toplanan Nurettin Topçu ve diğer entelektüeller Millî 
Mücadele’yi Bergsoncu bir bakış açısıyla madde ve mana arasında bir savaş 
olarak okurlar. 

Topçu’nun görüşleri muhafazakâr devrim ve Bergsonizmle tüketilemez. 
Anadolucu yönünü de göz önünde bulundurmak gerekir. Anadolucu akım; 
Türklüğün ana vatanının, özellikle Türk tarih tezinde Orta Asya olarak gö-
rülmesine bir tepki olarak Türklüğün ana vatanının Anadolu olduğunu ve 
Türklüğün İslamiyet’ten ayrı düşünülemeyeceğini savunan bir görüştür. 
Nurettin Topçu ile beraber diğer önemli temsilcileri Remzi Oğuz Arık ve 
Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’dur.
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Cumhuriyetçi Muhafazakârlık

Kemalizmin muhafazakâr versiyonu olan cumhuriyetçi muhafazakârlığın 
kökenleri 1930’lara dayanır. Kadro hareketinin sol Kemalizmine bir alter-
natif olarak şekillenmiştir. Bergsonizmden etkilenen cumhuriyetçi muha-
fazakâr entelektüeller, Kemalizmin içinin Auguste Comte’çu anlamda po-
zitivist ve toplum mühendisliği yapan bir görüşle doldurulma çabalarına 
karşılık olarak gelenekselci ve “ananeci” bir yönelim benimsemişlerdir. Bu 
hareketin temsilcileri erken döneminde Peyami Safa, Mustafa Şekip Tunç, 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Hilmi Ziya Ülken ve cumhuriyetçi muhafazakârlı-
ğın siyasi parti olarak cisimleşmiş hâli olan Cumhuriyetçi Güven Partisi’dir. 

Milliyetçi-Muhafazakârlık

Milliyetçi-muhafazakârlık çok partili siyasi hayata geçiş ve Soğuk Savaş’ın 
başlaması ile beraber 1950’li yıllarda, özellikle Kemalizme bir tepki olarak, 
şekillenmeye başlayan bir akımdır. Milliyetçi-muhafazakâr entelijansiya, Ke-
malist eliti kendi toplumuna yabancı bir grup olarak görürken, kendilerini 
yerli aydınlar olarak görürler. İki grup arasındaki mücadele, milliyetçi-mu-
hafazakârların Kemalist elitin yerini alarak Gramsci’ci anlamda devletin or-
ganik entelektüelleri olmak istediği bir elitler arası mücadeledir3 ve 12 Eylül 
Darbesi sonrası dönemde milliyetçi-muhafazakâr entelijansiya bu amacına 
ulaşır. Askerî cunta komünizme ve 1979 İran Devrimi’ne karşı Türkleşmiş 
bir İslam’ı ön plana çıkarmak istemektedir ve milliyetçi-muhafazakârların 
savunduğu ve en önemli ideoloğunun İbrahim Kafesoğlu olduğu Aydınlar 
Ocağı’nın Türk-İslam sentezi düşüncesi ön plana çıkarılır. Milliyetçi-muhafa-
zakârlar 1980’lerin ilk yarısında altın çağlarını yaşarlar, devlet kurumlarında 
üst düzey görevlere gelirler. Ancak iyimserlikleri 1990’lar ile beraber İslamcı 
akımın yükselişi ve bu akımın kendi organik entelektüelleri olan İslamcı ente-
lijansiyanın 1990’larda ön plana çıkmaya başlaması ile sönecektir.

Meriç: Kendine Özgü Bir Türk Muhafazakârı

Cemil Meriç’in fikir dünyasının kökenleri yaşam öyküsünün arka planında 
aranabilir. Cemil Meriç 1917 yılında Yunanistan göçmeni bir ailenin çocuğu 
olarak Hatay’da doğdu. 1918 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu hâkimiye-
tindeki Hatay, 1921 itibarıyla Fransa güdümünde özerk bir yönetim hâline 
geldi. Hatay, 1939 yılında Türkiye Cumhuriyeti’ne katılana kadar kendine 
özgü bi yer olarak kalmıştır. Bunun yanında Meriç’in Hatay’da gördüğü eği-
tim de gelecekteki düşüncesinin şekillenmesinde etkili oldu. Meriç bir yandan 

3 Yüksel Taşkın, Anti-Komünizmden Küreselleşme Karşıtlığına: Milliyetçi-Muhafazakâr 
Entelijansiya, İletişim Yayınları, İstanbul, 2007.
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Fransız öğretmenlerden Batılı tarzda bir eğitim alarak Batı düşüncesine hâkim 
olurken, diğer yandan da Hatay’ın henüz o dönemde Türkiye Cumhuriyeti’ne 
katılmaması sebebiyle, “radikal Kemalist reformların” uygulanmadığı Osman-
lılık ruhunu kaybetmemiş bir şehirde yetişti.

Bir entelektüel olarak ilk yılları edebiyat eleştirileri ve çoğunlukla Batı dü-
şüncesinden çevirilerle geçti. 1960’larda Doğu’yu keşfetti ve 1964’te Hint 
Edebiyatı adlı eserini kaleme aldı ancak Batı’ya olan ilgisi bitmemişti ve Sa-
int Simon: İlk Sosyolog , İlk Sosyalist kitabını 1967’de kaleme aldı. 1970’lere 
gelindiğinde ise rotasını kendi ülkesine çevirdi, Bu Ülke ve Umrandan Uy-
garlığa adlı eserlerini bu yıllarda kaleme aldı. 1980’lerde ise daha geniş bir 
kitleye hitap etmeye başladı. Duygu Köksal bunu 1980 sonrası kimlik tar-
tışmalarının ön planda olması ile açıklar.4 

Meriç’in düşünceleri muhafazakârlık ile tüketilemez. Meriç’in genellikle 
muhafazakâr yönü öne çıkarılarak Türk sağı şemsiyesi altında değerlen-
dirilmesiyle beraber5, değişik ideolojileri yatay kesen, tek bir kavramla 
kategorize edilemeyecek, kendine özgü yönleri vardır. Meriç’in değişik 
muhafazakâr görüşlerdeki cazibesinin temel sebeplerinden biri Onun Batı 
formasyonuna vâkıf olmasıyla beraber, zamanla kendi ülkesine dönerek, 
onun hakkında sıklıkla kullanılan tabir ile “bizden biri” olmasıdır.

Cemil Meriç’in önemli kılan en temel kavramlarından biri medeniyettir. Me-
riç çok erken bir dönemde, Soğuk Savaş sonrasında Batı Bloku ve Doğu Bloku 
arasındaki mücadelenin bitmesiyle revaçta olacak, medeniyetler üzerinden 
analiz yapmaya entelektüel mesai harcamıştır. Meriç, tek bir medeniyet kavra-
mını kabul etmez; medeniyetlerin çoğulluğuna inanır. Onun ifadesi ile “Dün-
ya medeniyeti yok. Çeşitli medeniyetler var. Ve ilerleme ancak bu çeşitlilik sa-
yesinde. Yani medeniyetler birbirlerini tamamlamalıdırlar.”6 O’na göre kültür 
ve medeniyet birbirinden ayrı düşünülmelidir. Meriç, her bir kültürün bir top-
luma ait olduğunu düşünürken, medeniyetlerin ise toplumlara ait olduğunu 
düşünür. Meriç’e göre medeniyetlerin temel belirleyicisi dindir. Onun sözle-
riyle Avrupa, tüm materyalizmine rağmen sağcısı ve solcusu ile Hristiyan’dır.

Meriç’teki bir başka temel kavram olan muhafazakâr yerlilik, milliyetçiliğe 
bir alternatif olarak kabul edilebilir. Alarmist ve tepkici milliyetçiliğin revaçta 
olduğu Soğuk Savaş döneminde bu tema Meriç’te başattır. Meriç’in muhafa-
zakâr yerlilik düşüncesi Türkiye’de aydınların kendi toplumlarına yabancılaş-

4 Duygu Köksal, “The Dilemmas of Cultural Synthesis: Cemil Meriç as a Conservative 
Intellectual,” New Perspectives on Turkey (Fall 1999), s. 80.

5 Örneğin, Mustafa Armağan, Beşir Ayvazoğlu, Ali Bulaç ve Dücane Cündioğlu’nun yo-
rumları.

6 Cemil Meriç, Jurnal: Cilt 1, İletişim Yayınları, İstanbul, 1992, s. 170.
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mışlıklarına karşı bir tepki olarak okunabilir. Meriç, Batı düşüncesine hâkimdir 
ancak bu düşüncenin doğrudan, hiç tartışılmadan ithal edilmesine karşıdır ve 
ona göre Batı düşüncesi ile yerlileştirilerek ve millileştirilerek yüzleşilmelidir.

Milliyetçi-Muhafazakâr Bir Edebiyatçı Olarak Tarık Buğra

Tarık Buğra’nın entelektüel düşünce yapısını oluşturan arka plan, kendi dö-
neminin çoğu milliyetçi-muhafazakâr entelektüeliyle paralellikler taşır. 1918 
yılında Konya’ya bağlı Akşehir kasabasında dünyaya gelen Tarık Buğra’yı ai-
lesi İslami hassasiyetler ile yetiştirir. Babası Mehmet Nâzım, muhafazakâr bir 
devlet memurudur ve kişisel kütüphanesinde Mesnevî, Tarih-i Cevdet ve Safa-
hat gibi eserler vardır.7 Tarık Buğra’nın annesi ise dindar bir kadındır.

Bir edebiyatçı-aydın olan Tarık Buğra, toplumun şekillenmesinde edebi-
yatçıların önemli görevleri olduğuna inanır ve romanları, farklı görüşlü en-
telektüellerin toplumsal görüşlerine, özellikle de Kemalist tarih görüşüne 
bir tepkidir ve bu görüşlere cevabi bir nitelik taşır. Romanları bu anlamda 
alternatif bir tarihsel metin olarak okunabilir. 

Toplumun kendi için iyi olanı bilemeyeceğini savunan, halk için halka rağ-
men görüşünü benimseyen Buğra’nın düşüncesi elitist olarak nitelendirile-
bilir. Ve aynı zamanda romanlarında siyasete ve siyasetçilere karşı husumet 
açıktır. Bu durum 1970’lerde zirve yapan sağ-sol çatışması ve siyasetçilerin 
bunu besleyen tavırlarıyla açıklanabilir. Buğra, bu bağlamda 12 Eylül Askerî 
Darbesi’ni desteklemiş ve kurtuluş olarak nitelemiştir.

Buğra’nın görüşlerinde azınlık ve yabancı karşıtlığı da belirgindir. Buğra’nın 
romanlarında “sadık” azınlıklara karşı Türk toplumunun sonsuz hoşgörülü 
olduğu savunulurken “kalleş ve arkadan vuran” bir azınlık tipolojisi de çizi-
lerek bunlar Türk milletinin “öteki”si olarak kurgulanmıştır.

Sonuç

Sonuç olarak bu çalışmada; bir ideoloji olarak muhafazakârlık tanımlanarak, 
Türkiye’de Soğuk Savaş dönemindeki çeşitli muhafazakârlık tipolojileri tartışıl-
mıştır. Kültürel muhafazakârlık, İslamcılık olarak muhafazakârlık, cumhuriyetçi 
muhafazakârlık, muhafazakâr devrimi liberal muhafazakârlık ve cumhuriyetçi 
muhafazakârlık tanıtıldıktan sonra; Tarık Buğra, milliyetçi-muhafazakâr tipolo-
jide değerlendirilerek milliyetçi-muhafazakâr görüşleri romanlarında sofistike 
biçimde işlediği ve romanlarının bir alternatif tarih olarak da okunabileceği be-
lirtilmiştir. Cemil Meriç ise kendine özgü bir muhafazakâr figür olarak değerlen-
dirilerek medeniyetçiliği ve muhafazakâr yerlilik düşüncesi tartışılmıştır.

7 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa: Tarık Buğra, Kapı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 8.





TARIK BUĞRA’NIN SÖYLEŞİLERİ

TUBA KAPLAN

İyi bir okur, ilgisini çeken bir metinde metnin yazarına ulaşmak, anlatının 
hangi kısmı otobiyografik, hangisi kurmaca ögeler içeriyor başta olmak 
üzere sanat eserinin arka planında ne olduğunu merak eder. Yazarı bir külli-
yat okumasıyla tamamlama ihtiyacı duyuran güçlü eserlerin ötesinde kurgu 
dışı anlatıda, günlük hayatta yazarın mutfağını, arkadaşlarını, yaşantısını 
anlamaya çalışmak edebiyat okurları için güçlü bir yönelimdir. Bu anlam-
da yazar hayattayken onunla yapılan söyleşilerin, televizyon programla-
rıyla açıkoturumların hepsinin ayrı bir değeri vardır. Bir başka açıdan da 
yazarlarla yapılan konuşmaların edebiyat tarihi için önemi büyüktür. Kimi 
zaman müphemlikleri gideren bu çalışmalar hâlihazırda sanat ve edebiyat 
dünyası için derli toplu veriler içerdiğinden aynı zamanda araştırmacılar 
için de kaynak niteliğindedir. 

Bir İmkân Olarak Söyleşiler

Peter Osborne’nin editörlüğünü yaptığı ve Eleştirel Bakış Entelektüeller-
le Söyleşiler ismiyle yayınlanan çalışmada söyleşi türünün önemi şöyle 
açıklanır:

Söyleşiler fırsatın ürünleridir. Bağlamdan ve vesileden doğmuş olsalar da, 
yine de, eninde sonunda ustalıklı bir yayına hazırlık süreci gerektirirler. 
Şimdinin göstergelerinden, fiili olanın taşıdığı vaadi çağıran titiz 
kurmacalar.1 

Ayrıca Osborne şunu da ekleme gereği duyar: “19. yüzyıl gazeteciliğinin 
bir icadı olan söyleşi, başlangıçta gazeteler için düşünülmüştü. Söyleşinin 
kitap biçimine terfi etmesi ve daha yakın zamanlarda ortaya çıkan akade-
mik yayıncılık, modernliğin kesintili zamanının, üniversite hayatının lon-
gue durée’si içerisine sızıp yerleştiğinin bir göstergesidir: Bir yandan güncel 

1 Peter Osborne, Eleştirel Bakış Entelektüellerle Söyleşiler, çev. Elçin Gen, İletişim Yayınla-
rı, İstanbul, 2013, s.9.
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olma sanatını sınırlarına dek zorlarken, bir yandan da vadesi dolduktan son-
ra yeniden keşfedilmek üzere belge olarak saklanmasını mümkün kılar.”2 Bu 
zaviyeden mesela Michael Foucault’nun en etkili formülayonlarının çoğu-
na söyleşilerinde rastlandığını belirtir. Öyleyse bir yazarı güncel edebiyat 
dünyasına tekrardan taşıma gücüne sahip olan söyleşilerin edebî kamuda 
yerini bulması, yazara tekrar işlevsellik kazandırması hasebiyle âdeta bir 
zorunluluktur.

Yazarın eserlerine genel bir bakış sunmayı sağlayan söyleşiler bazen türü 
ne olursa olsun metnin katmanlarını çözümlemede büyük bir fonksiyon 
üstlenir. Ayrıca zor ve karmaşık gelen bir metnin içindeki meseleyi yazara 
sorulan ustaca bir soruya verilen cevap karşılayabilir. Bu anlamda yazarlar 
kadar söyleşiyi yapan kişilerin de bilgi düzeyi, edebiyat ve sanat kamusun-
daki karşılığı, tecrübe ve görgüsü ayrı bir önem kazanır. Fredric Jameson, 
bu konuda çok önemli tespitlerde bulunur:

Çoğu zaman da, söyleşiyi yapan kişinin, en az konuşulan konu kadar 
söyleşenlerin de öne çıkmasını sağlayan özel strateji ve taktiklerle dolu 
mahir ve titiz yaklaşımına hayranlık duyuyorum: en iyi haliyle, merak 
ve açıklamanın bir kontrpuan içinde ilerlediği, tesadüfi mutabakatın 
coşkusunu, her iki tarafın inatla kendi konumunu savunurken bir yandan 
da incelikle sözlerini rötuşlamasını, düşüncelerini gözden geçirerek 
sunmasını, belli formülleştirmelerin verdiği tatmini ve genel olarak fikir 
teatisinin temposundaki canlı çeşitlemeleri sunan iki sesli bir çalışma 
buluyorum karşımda.3

Farklı türlerde eserler veren yazarlarla çeşitli süreli yayınlarda yapılan söy-
leşilerden edebî incelemelerde yararlanılması son yıllarda daha da artmış 
durumdadır. Hatta sadece söyleşilerden oluşan kitaplarla incelemelerin 
birlikte yapıldığı bile görülmektedir. Cumhuriyet Türkiye’sinin önemli ro-
mancılarından Tarık Buğra üzerine şimdiye kadar yapılan inceleme, araştır-
ma ve eleştiri metinleri önemli ölçüde onun söyleşilerinden yararlanıldığını 
göstermektedir. 

Hiç şüphesiz Tarık Buğra, edebiyatımızın mihenk taşlarından, yol harita-
mızı çizeceğimiz kıymetli isimlerden biri. İyi yazar olmanın bir handikabı 
da belli başlı eserlere sıkıştırılmış olmak olsa gerek. Mesela Tarık Buğra de-
yince genelin aklına Küçük Ağa ve Osmancık, daha sonra Yağmur Beklerken 
ya da Gençliğim Eyvah romanları gelir. Fakat bu iki eserle sınırlandırılama-
yacak kadar geniş bir yelpazede çok yönlü bir yazarla karşı karşıyayız: Hikâ-

2 Peter Osborne, a.g.e., 2013, s.10.
3 Fredric Jameson, Jameson Jameson’ı Anlatıyor - Kültürel Marksizm Üzerine Söyleşiler, 

çev. Şeyda Öztürk, YKY, 2016, s.20.
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yeleri, tiyatroları, denemeleri, fıkra ve gezi yazılarıyla kuşatıcı bir dünyaya 
sahiptir o. 

Bu çalışmanın amacı Tarık Buğra’nın söyleşilerinden hareketle onun hayatı, 
roman ve sanat anlayışına, Türkiye’nin meselelerine, varoluş mücadelesine, 
fikrî ve siyasi yapısına, bakışına kısmen de olsa ışık tutmaktır. Tarık Buğra 
ile yapılan söyleşileri derleyen çalışmanın iki farklı baskısı var. İlki Mehmet 
Tekin’in hazırladığı Çizgi Kitabevi Yayınları’ndan çıkan Tarık Buğra Söyle-
şiler4 kitabı. Bu eserde 1973 ile 1993 yılları arasında çeşitli vesilelerle Buğra 
ile yapılan 21 söyleşi yer almaktadır. Ancak geçen sürede Tekin’in yaptı-
ğı gazete/dergi araştırmalarında elde ettiği metinler, yeni baskıyı bir hayli 
genişletti. Ardından kendisi Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söy-
leşiler5 adıyla daha kapsamlı bir derleme yayımladı. Toplam 34 söyleşinin 
bulunduğu yeni kitapta ise zaman aralığı 1953 ile 1994 yıllarını kapsayacak 
şekilde bir hayli genişletilmiştir.6

Söyleşilere genel olarak bakıldığında Tarık Buğra’nın eserlerine, yaşantısına 
farklı şekilde bakmayı mümkün kılacak detaylar hemen göze çapar. Onun 
gözünden hayatını, sosyal çevresini, dönemlerin fikri ve sosyal yapısını, ga-
zeteci ve sanatçı kişiliğiyle topluma, siyasi ve gündelik olaylara bakış açısını 
bir arada görebilme şansını da yakalıyoruz. Sadece dünya görüşü ve sanata 
yaklaşım biçimiyle değil yazı ve yayın dünyasıyla, sanatçıya ayna tutan söy-
leşilere odaklanmadan Tarık Buğra hakkında bütünsel bir bakış açısı gelişti-
rilmesi mümkün gözükmemektedir. Nitekim Mehmet Tekin bu bağlamda 
şunları ifade etmektedir:

Buğra nasıl yetişti, nerelerden geldi, hangi emel ve hedeflerin peşinde 
koştu, nasıl yazar oldu, bu uğurda hangi fedakârlıkta bulundu, nasıl bir 
sanat anlayışını benimsedi, nihayet sahip olduğu kültürel ve sanatsal 
birikimi eserlerinde nasıl kullandı? Bu soruların karşılığını büyük ölçüde 
söyleşilerinde buluyoruz. Onlar bir bakıma Buğra’nın pedagojik ve 

4 Tarık Buğra, Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, 2004.
5 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, hazırlayan: Mehmet 

Tekin, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018.
6 Fakat iki kitapta da bulunmayan söyleşiler mevcuttur. Bunlardan birkaçı şöyle sırala-

nabilir: Tarık Buğra “Sol Kişilik Değiştirmiş ve Daha Anarşist Bir Hüviyet Kazanmış-
tır” Bu Meydan, 1990, sayı: 21, s. 21. Tarık Buğra, “Türkiye Bir Kültür Sömürgesidir!”, 
İnanç, 1985, sayı: 15, s. 16. Tarık Buğra, “Türkiye, Bir Kültür Sömürgesi Olmuştur”, 
Sur, 1989, sayı: 162, s.42-45. Selahaddin Çetin “Tarık Buğra ile Edebiyat-Sanat Üzeri-
ne”, İslâmî Edebiyat, 1991, sayı:11, s.27. Ayrıca TRT’de Doğan Hızlan’ın Tarık Buğra ile 
1980 yılında yaptığı program ise bir diğer kaynaktır. Tarık Buğra’yı anlamak açısından 
önemli olan bu programın deşifresinin de yazarı bütünsel kavramak açısından önemi 
büyüktür. Buna ek olarak TRT’de Tarık Buğra ile yapılan iki küçük program Buğra hak-
kında bilinenleri tekrarlıyor ancak bunlar üzerinde de ayrıca durulmalıdır.
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kültürel müktesabatıyla birlikte poetik anlayışıyla tercihini vermektedir. O 
yüzden söyleşiler önemli ve değerli metinlerdir.7

Söyleşiler, ömrü hayatı Türkiye’nin modernleşme süreçlerinde geçen Tarık 
Buğra’nın çocukluğu ve eğitimi yanında dil, edebiyat, sanat, tarih, roman, 
hikâye, gazete, gazetecilik, Doğu/Batı, dünya görüşü, Osmanlı, milliyetçi-
lik, okumak, yazmak gibi meselelere nasıl baktığını topluca görme imkânı 
sunar. Mesela kendisiyle yapılan ilk iki söyleşi roman üzerine değil hikâye 
ve şiir odaklıdır. Sadece buradan hareket edilse bile Buğra’nın 1950’lerin 
başlarında Milliyet gazetesinin “Sanat Hareketleri” sütununa taşıdığı sanat 
meseleleri üzerine daha detaylı okumalar yapılabilir. 

Hayat, Yazarlık Kararı ve Gazetecilik

Aslen Erzurumlu Mehmet Nâzım Bey ile Akşehirli Tahiroğullarından Nâzi-
ke Hanım’ın oğlu olan Tarık Buğra söyleşilerinde sıklıkla kendi hayatından 
bahseder.8 Yazma biçimini ve ille de yazar olmak isteğini anlatırken çocuk-
luğundan başlamayı tercih eder: 

Babam hukukçu idi. Erzurumlu Mehmet Nâzım. Annem de Akşehirli. 
Tahiroğuların’ndan Nâzike. Babam Nasreddin Hocamız gibi; “Karımın 
memleketindenim.” demezdi ama ben Akşehirli olarak kaldım. Eğitimimin 
kökü bu güzel kasabanın kültürüne, törelerine, değer ölçülerine sımsıkı 
bağlıdır. Zaten öğrenimin en önemli bölümünü de orada yaptım: Liseye 
kadar orada okudum.

Öğrenim konusunu geçiştirivermek isterdim; çünkü benim için hiç de 
yüz ağartıcı olmamıştır: ilkokul, ortaokul, lise hep parlak geçmişti. Hep en 
iyilerin arasında idim. Ama üniversiteye geçince işler tersine döndü; Tıp 
Fakültesi’nden başlayıp Edebiyat Fakültesi’nden çıktım.9

Tarık Buğra “büyük konusundan” yani Millî Mücadele’den bahsettiği bir 
başka söyleşisinde de çocukluğundan kareler yansıtır:

1921’de üç yaşımda ve Akşehir’de idim. Ondan ve sonraki yıldan bana 
hiçbir zaman unutamadığım görüntüler kalmıştır. 

Nereden… Nerelerden gelip nereye gittiklerini düşünemediğim askerler, 
askerler. 

Onlara su verişlerimiz.

Onların evimizin karşısındaki arsada kazan kaynatıp çamaşır yıkayışları. 

7 Mehmet Tekin, “Sunuş”, Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, 
hazırlayan: Mehmet Tekin, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s.9.

8 Doğan Hızlan, Yazı Kalır, Doğan Kitap, İstanbul, 2018, s.331.
9 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.69.
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Arka pencerelerden gördüğümüz ilkokulun, bahçesine kadar yaralı 
sedyeleriyle dolup taşan bir hastane oluşu. 

Babamın bir gelip bir gidişleri. 

(…) Savaştı bu. Okutulmadan, anlatılmadan, öğretilmeden, içimde, 
sezişlerimde, duygularımda, düşlerimde, benimle birlikte kalacak olan 
savaş.10

Tarık Buğra’nın çocukluğunu geçirdiği Akşehir kasabasını önemli kılan; 
eserlerine yansıyan, zihnine kazıdığı fotoğraflardır. Çocukluk çağları insan 
zihninde açık pencereler bırakan, hiç kapanmayan hatıraların ev sahibidir 
aslına bakılırsa. Nitekim Buğra’nın anlatısına giren tarihin zeminini bura-
dan yoklamak gerekiyor. Aynı söyleşinin devamında babasıyla başından 
geçen bir hadiseyi anlatır Buğra. İlkokulun son yılında babasının arkadaşlık 
ettiği “Topal Gazi”yi küçümsemesi akabinde de onunla olmasının onuruna 
dokunduğunu ifade edince, babası ona bir tokat atar. Devamını çocukluk 
yıllarının kahramanlarının onun duygusal ve güçlü belleğinde derin izler 
bıraktığını daima dile getiren Buğra’dan takip edelim:

Ve eve gidince beni bir odaya çekip anlattı Topal Gazi’nin kim olduğunu. 
Kısaca, kestirmeden elbette; ama Küçük Ağa’nın Küçük Ağa’dan çok 
sevdiğim Çolak Salih’i –işte o zaman oğulduruğa düşmüştü sanırım.11

Gerek konusunun işleniş tarzı, gerekse ifade biçimiyle hayli özgün bir 
roman olan Küçük Ağa (1963) gibi kalıcı bir eserin izlerine daha üç dört 
yaşında sahip olmak, sahici dokunuşlarla büyük bir roman yaratmanın en 
önemli şifresini barındırmaktadır. 

Tarık Buğra edebiyattan yana kararını daha 17 yaşındayken vermiştir. Zarı-
nı zorlu bir yolculuk için atan Buğra bu yolda önüne çıkan zorluklar karşı-
sında asla geri adım atmayarak ilerliyor: 

Üniversiteye geçince işler tersine döndü Tıp Fakültesi’nden başlayıp 
Edebiyat Fakültesi’nden çıktım. Hiçbir şey değil ille de yazar olmak 
istiyordum. Bu tutkum lise onuncu sınıfta başlar… 12

Benim hayatımın özeti 1938’le 1950 arasıdır. İsteyen serserilik yılları 
desin, ben ona “kendimi arayış” diyorum. 13

Tarık Buğra’nın farklı yıllarda derlenen iki söyleşi kitabında yer almayan 
söyleşilerinden biri kendisinin hem sanat hem gazetecilik hayatı bakımın-
dan son derece önemli bilgiler aktarır: 

10 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.76-77.
11 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.77.
12 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.70.
13 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.191.
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Gazeteciliğim. Akşehir’de, 1947’de -tek başıma- demokrasi aşkıyla 
çıkardığım haftalık Nasreddin Hoca ile başlar. Cumhuriyet’in teklifini 
kabul etmemiştim. Sonra, gerçi Karacan’ın Milliyet gazetesinde çalışmaya 
başladım, ama köşe yazarı olarak. Punto’yu, katrat’ı, sayfa düzenini 
bilmeden. Yıllarca böyle sürdü bu. Sonra, 1956’da Cihat Baban aradı 
beni. Hürriyet Partisi Ankara’da bir gazete çıkarmak istiyormuş. Bana 
yapılan teklif onun Genel Yayın Müdürlüğü idi. Cehaletimi söyleyerek 
özür dilerim, yapamam dedim. Gerçekten çok aykırı olurdu. O kadar ki, 
haberi işiten Milliyet’teki arkadaşlar işi alaya aldılar, Buğra’ya Genel Yayın 
Müdürlüğü teklif edilmiş diye. Deli lakaplı Turhan Aytul; Gel be, dedi, 
ben sana bir saatte öğretirim.

Gerçekten de, bir saat bile sürmedi. Üstelik bana kendi katrat cedveli ile 
çemberini de hediye etti. Telefonunu açtık Cihat Baban’a; Kabul dedim.

Yeni Gün’ün ilk sayısının rotatiften döküldüğü o gece yarısını hiç 
unutmam. Cihat Baban -kırk yıllık gazete ustası- heyecanla incelemiş, 
sonra da beni kucaklayarak omuzlarımdan öpmüştü. Yeni Gün, Ankara’da 
İstanbul gazeteleri gibi bir gazete hükmünü -Muammer Karaca, Nurullah 
Ataç, dahil- ilk alan gazete olmuştu. Sekreterim Beyhan Cenkçi, istihbarat 
şefim Altan Öymen’di. Değerli arkadaşlarım vardı; ama onlar Ankara’lı 
gazetecilerdi. İstanbullu barınamaz sloganı yürürlükte idi. Beni başarıyla 
kaçırttılar.

Oradan kaçarken, yolda -ne raslantı- hikaye yazarı Naim14 Tirali ile 
karşılaşmıştım. Vatan gazetesinin ortaklarındandı: Yazı işleri Müdürlüğü 
teklif etti. İşsiz kalmadım yani.

Orada çalışırken, bir gün Milliyet’in patronu Ercüment Karacan benimle 
görüşmek istedi. Gittim. Abdi İpekçi ile beraberdiler. Bana ihtiyaçları 
olduğunu söylediler ve; bilmem kabul eder misin çekingenliği ile, spor 
servisinin başına geçmemi istediler. Gerçekten de, Vatan’ın Yazı İşleri 
Müdürlüğü ve köşe yazarlığından spor sayfası sekreterliğine rıza? Olacak 
şey sayılamazdı. Ne var ki, Ali Naci Karacan’ın bende önemli bir değeri 
vardı. Ayrıca, İpekçi, bana, serviste işler hale yola girince, uygun bir göreve 
getirileceğimi de söylemişti. Kabul ettim. Orada da Namık Sevik, Necmi 
Tanyolaç, Halit Kıvanç gibi değerli arkadaşlarla çalıştım.15

Roman ve Sanat Anlayışı 

“Sanat sanat için” telakkisine yakın duran Tarık Buğra’nın sanatı bu anlayı-
şın aksine halkla iç içe kıvrılarak ortaya çıkar. Nerede yaşadığının farkında-
dır. Milliyet gazetesinde Ali Gevgilili’nin yönettiği, Kemal Tahir ve Mehmet 
Kaplan’la katıldığı “Türk Romanı ve Toplumsal Gerçekler” başlıklı açıkotu-

14 Metinde Nail şeklinde yazılmıştır.
15 Tarık Buğra, “Daha Yazacak Çok Şey Var”, Babıali Magazin, 1994, sayı: 57, s.27-28.
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rumda Buğra, toplumu kültür ve medeniyet unsurlarıyla birlikte değerlendi-
rir. Romanın ana malzemesinin dil olduğunu kaydeden Buğra Türk romanı 
için en büyük tehlikenin politik şablonculuktan kaynaklandığını belirtir. 

Soğuk Savaş söyleminin etkisinde kalan romancıların Marksist peşin hü-
kümlerle hareket etmeleri üzerinde durması boşuna değildir. Tarık Buğ-
ra’nın “Biz öyle romancı adayları ve okuyucuları yetiştirdik ki, bunlar Türk 
insanından, Türk toplumundan bir hayli uzaklara düştüler. Toplumla ve 
bizim insanlarımızın özellikleriyle çelişme, hatta çatışma haline geldiler”16 
ifadesinden anlaşıldığı gibi sahici olanın peşindedir. Yazılarında, polemikle-
rinde, röportajlarında altını çizdiği, “soylu bir sanatçı olmanın ilk ve bırakı-
lamaz gerekliliğinin bağımsız bir kafaya sahip olmaktan”17 geçtiği şeklindeki 
tutumunu bu açıkoturumda çok açık bir şekilde görmek mümkün. Tarık 
Buğra’nın bu toplantıda bahsettiği konular dönemin edebiyat ve eleştiri 
tartışmalarını bütünlüklü bir şekilde kavramak için önemli ölçüde dikkat 
edilmesi gereken noktalardır:

Türk romanı için en büyük problem politika olmuştur. Politik doktrinlerin 
baskısı, romancılara yayınevlerine, tefrika alanı olarak gazetelere ve 
eleştirmenlere kadar gelmiştir. Sanatçıya, romancıya, parti liderlerine 
bakılan gözle bakılan bir dönemdeyiz. Sağda ya da solda önemli değil; 
pırlanta gibi bir değer oluyor; Türkiye bunu benimsemiyor, kendi kozunu 
kendi oynayamıyor. Buna bağlı olarak, objektif, tarafsız bakış nasıl 
bırakılamaz bir şartsa sanatta objektiflik aynı önemle söz konusudur. 
Sanatçı bağımsız bir kafa sahibi olmalıdır.18

Eserlerinde insanı ve insanın tüm boyutlarını irdelemeye çalışan Tarık Buğ-
ra kurmaca dokusu içinde insanın psikolojik boyutlarını anlamaya çalışır. 
Politik çağ romanları müellifi olarak Türk romanı üzerine ne zaman söz 
alsa insanı anlamayı öne çıkarmak şeklinde özetlenebilecek tutumu aynı 
zamanda onun yazarlığının psikolojik zeminini de gözler önüne serer:

Falan düzeydeki falan kanunu Türkiye’ye getirivermekle, eğitim 
meselesinin halledileceğini veyahut da ithalat ihracatın, sanayileşmenin, 
toprak reformunun gerçekleşeceğini sananlar, Türk insanını ve bu insanın 
psikolojisini bilmeyenlerdir… Bir edebiyatçı olarak insan üzerinde 
durmayı ayrıca görev sayıyorum. Bu insanı açıklamak. Ne istiyor insan? 
Eğer bu soru, kesin şekilde cevaplandırılmamışsa, “milliyetçilik” gibi 
“hürriyetçilik” gibi en büyük faziletler bile yozlaşır.19 

16 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 39.
17 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s.12.
18 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 39-40.
19 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 55.
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Ne var ki Tarık Buğra’nın insanı ele alışındaki bu tavır ve tutum Fethi Naci 
tarafından eleştirilmiştir. Naci, Buğra’yı her şeyi bireyle açıklamış olmakla 
suçlayarak Buğra’nın toplumsal meseleleri, Türkiye’nin toplumsal yapısını, 
toplum içindeki sınıf farklılıklarını umursamadığını ifade ediyor.20 Hâlbu-
ki Buğra ısrarla bu tip ideolojik göndermelerden ve toplumcu gerçek sanat 
anlayışının uzağındadır zaten. Peter Osborne’nin belirttiği üzere21 söyleşi-
lerde güncellik meselesi Tarık Buğra’yı döneminin içinde ve üzerinde de-
ğerlendirmek bakımından önemli bir ayrıntıdır. Tarafsız ve aynı zamanda 
teyakkuz hâlinde bir bakışla roman tartışmalarına katılan Buğra, hemen her 
dönem sanat tutumunu açıklamaya mecbur kalacaktır. 

Öte yandan Gürsel Aytaç mesela Buğra’nın Serbest Fırka olayını bir kasa-
ba çerçevesi içinde ele alan Yağmur Beklerken adlı eserini incelerken Tarık 
Buğra’nın başarısını, roman figürlerinin ulaştığı canlılığa ve işlediği devrin 
Anadolu kasaba hayatını yansıtmada ulaştığı çok boyutluluğa bağlar.22 İnci 
Enginün’ün Tarık Buğra hakkındaki değerlendirmesi bu çerçevede oldukça 
isabetlidir:

Tarık Buğra’nın romanlarının arka planlarında daima Türkiye’nin siyasi 
hareketleri bulunmaktadır. Kendi hâlinde durmuş, sakin yaşayan kasaba 
hayatında siyasi havanın rüzgârını en iyi yansıtan yazarlardan biridir. 
Belirli bir siyasi telkinde bulunmaksızın, insanları anlatma başarısını 
göstermesi, onun romanını siyasi okumaların dışında da önemli kılar...23

Sıklıkla insandan, insanın dramından bahseden Tarık Buğra, sanat anlayışı-
na temel olarak insanı ele alır ve “sanat sanat içindir” ilkesine vurgu yapar. 
Toplumsal olayların çekirdeğinde mizaç ve psikolojiyi gördüğü için bu iki-
sine çok önem verdiğini ısrarlı bir şekilde açıklayan Buğra’nın temel kaygısı 
objektif kalarak mümkün sanat ilkesine ulaşmaktır. Hatta daha ileri giderek 
sanatçının bir bilim adamı kadar objektif kalmasından yana olduğunu da 
belirtir. TRT’de Doğan Hızlan’ın konuğu olan Tarık Buğra bu görüşünü şu 
şekilde detaylandırır: 

Ben yola ‘Sanat sanat içindir.’ diye çıktım. Ve bu ilkeye çalışmam sırasında 
bağlı kaldım. ‘Sanat sanat içindir’ sözü yanlış anlaşılır, yanlış yorumlanır. 
Özellikle toplumdan kopuş, toplumun meseleleriyle ilgilenmemek olarak 
algılanır. Ama benim anlayışıma göre tam aksidir gerçek. ‘Sanat sanat 
içindir’ demek sanatın bağımsızlığına inanmak, sanatı kendi kurallarıyla 
çerçevelemek demektir bana göre. Bunun aksi tezde toplumculuk, sosyal 

20 Fethi Naci, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 
2012, s. 331.

21 Peter Osborne, Eleştirel Bakış Entelektüellerle Söyleşiler, s.10.
22 Gürsel Aytaç, Çağdaş Türk Romanı Üzerine İncelemeler, Doğu Batı Yayınları, 2012, s. 257.
23 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2015, s. 342.
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gerçekçilik ilkelerinde - özür dilerim- sanata, sanatçının kendi kendisine 
ve topluma ihanetini görüyorum. Burada olaylara ve insanlara belli bir 
açıdan belli bir öğretiye göre bakışı buluyorum.24 

Aslında burada insanı baş konu edinen Tarık Buğra’nın o dönem toplumcu 
sanat anlayışı karşısında konumunu belirtmek için özellikle benzer cümle-
leri sıklıkla kurmak zorunda kaldığı söylenmelidir. 

İz Bırakan Kişiler ve Mekânlar

Tarık Buğra külliyatının bir parçası olan söyleşilerde, onun başarılı bir öğ-
renci olmasına rağmen girdiği tüm fakülteleri bıraktığını öğreniriz. Buğra, 
karşılaştığı değerli kişilerin benliğini dönüştürme sürecini anlatmayı da ih-
mal etmez. Peki, kimdir bunlar? Şu ifadelerden takip edelim: 

Bu değerli insanların başında da Rıfkı Melûl Meriç, Hakkı Süha Gezgin, 
Pertev Naili Boratav gibi hocalarımın dışında rahmetli Adnan Adıvar 
ve Mümtaz Turhan yer alır. Özetlemek gerekirse, eğitimim, daha açık 
söylenişi ilk kafa yapım, dünya görüşüm, insan ve toplum anlayışım belli 
bir kurum veya kuruluştan gelmez.25

Lisede sanata ve edebiyata şuurlu uyanışını hatırlarken çocukluğunu gün-
deme getirmemesi imkânsızdır. Dünya klasiklerinin çoğunu Akşehir’de ge-
çen öğrenciliği sırasında okuyan Tarık Buğra kendisini inşa eden eser ve 
isimlerden şöyle bahseder:

Ya babamın kitapları? Daha doğrusu… Her baba gibi… Büyüklerin en 
büyüğü babama dünyayı ve bizi unutturan Rübâb-ı Şikeste. Mesnevi… 
Şerâre… Piyâle... Servet-i Fünun ve Terakki koleksiyonları? Ya bunlar?

Ya o ilk Türkçe öğretmenim… Okuma kitabımızda şiiri vardı düşünün 
siz… Rıfkı Melûl Meriç’in ilk tahrir vazifemi göklere çıkarışı ve “İlle şiir 
yaz.” diye diye yazdırttığı… 

Ya o İstanbul Lisesi’nde, Hakkı Süha Gezgin’in binde bir verdiği tam 
numarayı bana verişi…

Ya o, anneciğimin ahretlikleri ile okuduğu ilahiler ve uykudan önce 
kulağıma fısıldadığı dualar? 26

Yine aynı röportajda çocukluk yıllarında beslendiği kaynakları anlatırken; 
on bir yaşındayken Salambo’yu, on üçünde Sefiller’i, gene o yıl Thais’i, Suç 

24 Yaşayan Edebiyatçılar, 11. Bölüm, TRT 1980, Doğan Hızlan’ın sunuculuğunu yaptığı 
programın 11. bölümünde Tarık Buğra konuk olarak yer almaktadır. Benzer vurgular 
için bkz.: Tarık Buğra “Ben Yola ‘Sanat Sanat İçindir Diye Çıktım ve Bu İlkeye Bağlı 
Kaldım.” Doğan Hızlan, Yazı Kalır içinde, Doğan Kitap, İstanbul, 2018, s.332.

25 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 69. 
26 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 89-90. 
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ve Ceza’yı okumamış olsa on yedinci yaşında yazar olmaya karar veremeye-
ceğini anlatır. 

Edebiyat mahfilleri, özelde kahvehaneler Cumhuriyet dönemi yazarlarının 
dünyasında önemli yer tutar. Salâh Birsel’in Kahveler Kitabı bu anlamda 
önemli bir kaynaktır.27 Mesela Meserret Kahvesi, Ada’dan gelen Sait Fa-
ik’in de vazgeçilmez mekânlarından olmuştur. Orhan Kemal’in de İkbal 
Kahvesi’ni mesken tutmazdan önce hemen hemen her gün Meserret’e 
geldiği söylenir. Salâh Birsel’in anlattığına göre Meserret Kahvesi tüm İs-
tanbul’un kahvesidir. Orada hiç değilse bir kez oturmamış bir edebiyatçı 
bulmak zordur. 1930’lu yıllarda edebiyatçı mekânlarından biri hâline gelen 
ve adına şiirler yazılıp dergi basılan Küllük Kahvesi ise kuşkusuz Beyazıt’ın 
en önemli kahvesiydi. Beyazıt Camii’nin Kapalıçarşı’ya bakan tarafında yer 
alan bu mekâna en çok rağbet edenler şairler, romancılar, gazeteciler ve 
hikâyecilerdir.

1940 kuşağı olarak kabul edilen bütün edebiyatçılar bu mekânın müda-
vimleridir. Asaf Halet Çelebi, Yahya Kemal, Faruk Nafiz, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Mustafa Şekip Tunç, Hilmi Ziya Ülken, Şükufe Nihal, Abdülbaki 
Gölpınarlı gibi pek önemli isim Küllük’ün müdavimlerindendir. Beyazıt 
Camii’nin bitişiğinde yer alan Küllük Kahvesi, 1950’li yıllarda çevre düzen-
leme çalışmaları sırasında yıkılınca Küllük’e gelip giden bazı yazarlar tram-
vay yolunun öte yakasındaki Marmara Kahvesi’ne uğramaya başlarlar.28 
Tarık Buğra, Küllük Kahvesi için borcunu ödemediğim birkaç alacaklıdan 
birisidir, diye bahseder. Burası sadece onun birçok dost edindiği, kendini 
bulduğu, kalem tecrübeleri kazandığı bir mekân değildir: 

Küllük garsonları, briççileri, okjincileri, prafacıları, Fuat Köprülü’leri, 
Yahya Kemal’leri, Mükrimim Halil’leri, Rıfkı Melûl’leri, Yavuz 
Abadan’ları, Nurullah Ata’ları, Ali Nihat’ları ve üniversitelilerin yanında 
çarşı esnafı ile edebiyata ve kültüre bağlılığımı babamın kitapları 
kadar beslemiş, beni bir o kadar zenginleştirmiştir. Kültürümüzün ve 
medeniyetimizin havası Küllük’e sinmişti. Bir ay kadar da pansiyonum 
oldu benim. İskemleleri birleştirir, üzerine ceketimi serdiğimi bir tavlayı 
yastık yapar, yatardım. İki defter doldurdum orada.29

Bu satırlar Tarık Buğra’nın düzyazılarına yansıyan Küllük “adası”na dair pa-
sajlarla birlikte okunduğunda bir kültür mahfilinin yerli halkı, tipleri, cur-
cunası ve gündelik rutinleri çok daha iyi kavranabilecektir.30

27 Salâh Birsel, Kahveler Kitabı, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2019.
28 Cem Sökmen, Eski İstanbul Kahvehaneleri,  Aydınların İletişim Ortamı Olarak Eski İstan-

bul Kahvehaneleri, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2019.
29 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 94-95.
30 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2014, s. 25-28.
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Sonuç Yerine

Dostluğun ve sevginin hasını, küçültmeyenini, onurlandıranını arayan bi-
risi olarak Tarık Buğra’nın 1953 ile 1994 yılları arasındaki söyleşileri hem 
yazarın şekillenmesini hem de matbuat ve siyasi hayattaki gelişmelerin 
edebiyatımızı nasıl etkilediğini gözler önüne sermektedir. Bu anlamda fır-
satların eseri olan söyleşilerinden hareketle yukarıdaki hususlarla sınırlan-
dırılamayacak şekilde Tarık Buğra’nın sanatı ve dönemin edebiyat kamusu 
hakkında pek çok detaylı bilgiye erişilebilir. Dönemin yayıncılık hamleleri 
matbu eserlere olan alakası göz önüne alınarak bugünün yayın dünyasını 
konuşmak günümüzü kavramak açısından çok tutarlı bir arka plan sunacak-
tır. Nitekim Buğra, 1950-1973 yılları arasında sağa yakın iktidarların kül-
türe gerektiği ölçüde önem vermeyişinden yakınmıştır. Pınar dergisindeki 
söyleşisindeki şu satırlar bu bağlamda önemlidir:

Yayınevimiz yok. Kitabımızı bastırmak için biz, öyle büyük tesadüfler, 
gökten inen şanslar bekliyoruz. Ama sol tandanslı bir kitap kitapçısını 
derhal buluyor… Suç sanatçılarımızın veya sanatçı kabiliyetlilerimizin 
değil. Bu şuura basında, politikanın sağında teşekkül etmeyişimizden. 31

Sol-Kemalist çevrelerin Türkiye’deki basım ve yayım kaynaklarını büyük 
ölçüde kontrol altına aldıklarını belirten Tarık Buğra, sadece tepkilerle 
yetinmek yerine kitaba, sanata ve yayına ilgi göstermenin yanında gerçek 
edebiyatçılara destek olunması gerektiğini yazmıştır.32 Ne var ki büyük ço-
ğunluk onun tekliflerini dikkate almamıştır. Zaten Buğra kitaplarının ba-
sımında zorlanınca öncelikle kendi eserlerini basmak için Yol Yayınevi’ni 
kurmak zorunda kalmıştır.33 Onun bu tercihi Necip Fazıl Kısakürek, Sezai 
Karakoç, Nuri Pakdil gibi pek çok ismin yayıncılık tecrübeleriyle bir arada 
değerlendirildiğinde matbuat hayatımızın sürekliliklerine ilişkin birtakım 
çıkarımlar yapmak kolaylaşacaktır. 

Tarık Buğra’nın söyleşilerinde dikkat çekilebilecek bir başka konuysa yaza-
rın siyasi yaklaşımlara kurban edilemeyeceğinin altını defalarca çizmesidir. 
“Tarih anlatır, edebiyat yorumlar.”34 anlayışındaki yazarın sanatı ve romanı 
belli ideolojik kamplaşmalara kurban etmeyecek kadar dikkatli itirazlar ge-
liştirdiğini Ali Gevgilili’nin yönettiği açıkoturumda görmek mümkündür: 

Türk romanı için en büyük problem politika olmuştur. Politik doktrinlerin 
baskısı, romancılara yayınevlerine, tefrika alanı olarak gazetelere ve 
eleştirmenlere kadar gelmiştir... Buna bağlı olarak, objektif, tarafsız bakış 

31 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.62.
32 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 416-420.
33 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 86.
34 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.156.
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nasıl bırakılamaz bir şartsa sanatta objektiflik aynı önemle söz konusudur. 
Sanatçı bağımsız bir kafa sahibi olmalıdır. 35 

Jale Parla, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün travmatik etkisi ve bu 
çöküşün ardından bir tür “zorla unutturma” stratejisiyle kendini tesis eden 
yeni Cumhuriyet rejiminin, bu travmatik etkinin nörotik boyutunu pekiş-
tirdiğini belirtir.36 Millî Mücadele sürecinin zorluğu, dönemin tarihsel ola-
rak hareketliliği Buğra’yı gelişmeleri hainler ve kahramanlar dikotomisine 
düşmeden anlatmaya sevk etmiştir. Zira onun çığır açan Küçük Ağa romanı, 
çetin mücadele şartlarında siyasi karar ve tartışma merkezlerinin uzağın-
daki taşrada, Kuvayımilliyeci diye anılan, ama ne oldukları, neyi temsil et-
tikleri hakkında fazla malumat bulunmayan birilerinin açtığı savaşa katılıp 
katılmamanın vebalini tartarak bir karar verme durumunda kalan insanla-
rın dramını anlatır. Hâliyle kendisi kafa bağımsızlığını yitiren diğer edebi-
yatçılardan farklı bir yol tutmuştur. 

Tarık Buğra, söyleşilerinde, özellikle kendine Küçük Ağa romanı özelinde 
yöneltilen itirazlara dikkat çekerken, çoğu eleştirmenin romanın üslubu, 
karakterleri üzerinde gereğince durmadan birtakım peşin hükümlere sa-
rılmasının tuhaflığına odaklanır. Hakikaten gerek soldaki eleştirmenler ge-
rekse diğerleri dönemi karakterize eden insanların yaşadıkları ikilemlerin, 
açmaz ve iç çalkantıların, kendileri ve kaderlerine sahip çıkma hakkında 
yeniden düşünmek zorunda kalışlarının dramına odaklanmak yerine klişe 
söylentileri çoğaltmışlardır. Sefalet içindeki eleştirmenler kendisini Atatürk 
yahut Cumhuriyet düşmanlığıyla hatta hilafet taraftarlığı ile suçlamışlardır. 
Nitekim Tarık Buğra’nın romancılığını takdir eden Fethi Naci bile, Tarık 
Buğra’nın Kurtuluş Savaşı’na bir bilim adamı gibi “objektif ” değil, belirli bir 
görüşün yazarı olarak baktığını dile getirir.37

Nihayetinde “Kültür, bir milletin kişiliğidir.” diyen Tarık Buğra üzerine 
yapılacak biyografik ve eleştirel incelemeler yanında yakın dönem kültür 
tarihine ilişkin analitik çalışmalarda kendisiyle yapılan söyleşiler de çok 
önemli bir imkândır. Zira Buğra, kendi zamanı ile geçmiş ve gelecek arasın-
daki gidiş gelişleriyle hayatını, yetişme şartlarını, roman anlayışını ve eleş-
tirmenliğini çok boyutlu bir şekilde yansıtma başarısı göstermiştir. Ancak 
bunun için öncelikle Buğra’nın söyleşilerine dair kazı çalışmasının derin-
leştirilerek eksiklerin tamamlanması gerekmektedir. Kültüre dair yaklaşım-
ların tekrar öne çıktığı ülkemizdeki tartışmalara katkı sunması bakımından 
meseleyi yaşama üslubuyla da ilişkilendiren Buğra’nın söyleşiler kitabında 

35 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 39-40.
36 Jale Parla, Türk Romanında Yazar ve Başkalaşım, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011, s.22.
37 Fethi Naci, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2012, s.319.
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yer almayan bir mülakatında yer alan şu sözleriyle bu yazıyı bitirmek an-
lamlı olacaktır:

Bir ülkenin etkin çevreleri kendi kültürlerinin hammaddelerini idrâk 
edemiyor ve onları tashih etmenin, geliştirmenin yollarını bilemiyorsa, 
konuya bilimsel bakamıyorsa bir kültür sömürgesi olmak mukadderdir. 
Sömürgeleri sağlam ve sağlıklı olarak kalkınmaya, gelişmeye bırakmazlar. 
Bıraksalar bile onlar yakalarını bunalımlardan, kördöğüşlerinden 
kurtaramazlar.38

38 Tarık Buğra, “Türkiye, Bir Kültür Sömürgesi Olmuştur”, Sur, 1989, sayı: 162, s.44.





KÜÇÜK AĞA’DA ALTERNATİF MİLLÎ 
MÜCADELE ANLATISI: FARKLAR VE 

BENZERLİKLER

BARIŞ ÖZKUL

2018, Tarık Buğra’nın yüzüncü doğum yılıydı ve ölümünden yirmi beş yıl 
sonra Buğra’nın eserleri özellikle son yıllardaki “yerli ve millî” kültürel atı-
lım vesilesiyle milliyetçi-muhafazakâr camiada yeniden hatırlandı. Bunun 
yeni bir ilgi yönelişi olduğu söylenebilir: 1950’ler ve 1960’ların tarih ve 
toplum merkezli tartışmalarında Buğra’nın kitapları daha çok solcu yazarla-
rın ilgisini çekmiştir. Bildiğim kadarıyla ilkin Fethi Naci, ciddi bir eleştiriy-
le, Buğra’nın eserlerindeki aksayan tarafları sergilemiştir: Yüz Yılın On Ro-
manı, ardından Yüz Yılın 100 Romanı’nda Buğra’nın romanlarına titizlikle 
eğilen eleştiriler yer alır. Yine erken sayılabilecek tarihlerde Tarık Buğra’yla 
meşgul olmuş bir başka eleştirmen Tahir Alangu’dur. (Cumhuriyetten Sonra 
Hikâye ve Roman – 3. Cilt) 

Bu yazıda, Tarık Buğra’nın bir edebiyatçı olarak “resmî” Milli Mücadele an-
latısına nasıl yaklaştığına ve Küçük Ağa’da dolaşıma sokulan alternatif anla-
tının sınırlarına ve imkânlarına değineceğim.

***

Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sı Cumhuriyet tarihinde uzun yıllar etkisini sür-
dürmüş olan Kurtuluş Savaşı/Millî Mücadele anlatısına alternatif bir anlatı 
üzerine kuruludur: Erken Cumhuriyet’ten itibaren tarihyazımına egemen 
olan resmî anlatıya göre Kurtuluş Savaşı, “düvel-i muazzama”nın yanı sıra 
Anadolu’daki hilafet ve saltanat yanlısı din adamlarına, eşraf ve “hacı hoca” 
takımına karşı da verilmiştir. Tarık Buğra, bu tezi sorunlu bulur: Kurtu-
luş Savaşı en azından 1922’ye kadar tam olarak böyle cereyan etmemiştir. 
Mustafa Kemal’in 1919-1921 arasındaki söylevlerine bakılırsa; Ankara’daki 
hareketin hilafeti korumak üzere savaştığı iddiasının ön planda olduğu gö-
rülür. Hatta 1922’de bile “Bundan sonra hilafet makamının dahi Türkiye 
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devleti için ve bütün İslam âlemi için ne kadar verimli olacağını gelecek 
bütün açıklığıyla gösterecektir.” tarzı söylevlere rastlanmaktadır. Cumhuri-
yet’in kurucu kadrolarının 1922 sonlarına dek sergiledikleri bu pragmatik 
ihtiyat, savaş koşullarının zorunlu kıldığı ittifakların gereğidir. Kuvayımilli-
ye ve Ankara hareketi toplumsal seferberliği sürdürebilmek için yerel eşraf 
ve din adamlarıyla ittifak yapmak zorunda kalmıştır. Yeni rejimin harcında 
askerî-sivil bürokrasi ile yerel eşraf arasındaki bu iş birliği yatmaktadır. Son-
raları eşrafın mücadeledeki payının unutturulup askerî-sivil bürokrasinin 
payının özellikle vurgulanması tarihî gerçekliğe uygun değildir. İttifakın 
pragmatikliği fiiliyattaki durumu değiştirmemektedir.

Millî Mücadele anlatısında merkezî bir temaya dönüşen “vatan hainle-
ri-kahramanlar” dikotomosinden farklı olarak Küçük Ağa’da cephe gerisi-
nin aslında çok çeşitli karakterler ve nüanslar içerdiği dinamik bir Anadolu 
panoramasıyla anlatılır. Ilımlı din adamı İstanbullu Hoca’nın yiğit savaşçı 
Küçük Ağa’ya dönüşmesi Millî Mücadele’ye katılan aktörlerin önceden be-
lirlenmiş, katı tutumlar almak yerine çok zaman bir çeşit bildung yaşadıkla-
rına, bunun ilkeler ve fikirler kadar duygular ve çıkarları da içeren, akışkan 
bir süreç olduğuna işarettir: İstanbullu Hoca, ilkin İstanbul’a ve hilafete 
bağlı bir din adamı iken gerek tecrübeleri gerekse korkuları sonucu Millî 
Mücadele’ye katılma kararı almıştır. İstanbullu Hoca’nın Kuvayimilliyecile-
rin zoruyla değil kendi zihinsel ve ruhsal evrimi sonucunda Millî Mücade-
le’ye katıldığı vurgulansa da olayların gelişimi ve koşulların zorlaması en az 
bireysel kararlar kadar etkilidir. Hocalıktan ağalığa geçiş hem bireysel hem 
de hızlandırılmış bir sosyolojik dönüşümün sonucudur.

***

Romanın geniş planında, hilafet yanlısı İstanbullu Hoca’nın ilkin Kuvvacı 
sonra Ankara yanlısı Küçük Ağa’ya dönüşümü “Halkın itibarını kazanmış 
din adamları ve eşrafın desteği olmaksızın Kurtuluş Savaşı kazanılamazdı” 
tezini öne çıkartırken, Çerkez Ethem ve kardeşlerinin hikâyesi resmî anla-
tıya aykırı bir “empati kurma çağrısı” olarak var olur. Küçük Ağa’yı Küçük 
Ağa yapan etkenler arasında Anadolu’daki “Millî Mücadele” taraftarı çete-
lerin önemli bir yeri vardır. Küçük Ağa, İstanbullu Hoca’ya dönüşmeden 
önce, Kuvayımilliyecilerin suikastından kurtulup Çerkez Ethem’in karde-
şi Tevfik’e sığınır. Ethem-Tevfik-Reşit kardeşlerin insani zaaflarına karşın 
kötü adamlar olmadıklarını; nizami orduya ayak uyduramadıkları için geç-
mişteki başarılarını tümüyle unutturmanın onlara haksızlık yapmak olaca-
ğını anlarız. Küçük Ağa, nizami orduya geçişi onaylamakla beraber Ethem 
ve Tevfik’in kahramanlığından, serdengeçtiliğinden, yiğit ve macerape-
rest taraflarından derinlemesine etkilenir. Bir “delikanlılık”, samimiyet ve 
“halktan olmak”lık ethosu kurulur. Küçük Ağa, Tevfik’le rakı içecek kadar 
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yakınlaşır. Çerkes Ethem ve Tevfik’in kırsal erkek değerleriyle bezeli dün-
yasından “Anadolu halkından kopuk”, bürokratik hayatlar süren Ankaralı 
“Paşa’lar” olarak görünenlerin kimliği malumdur.

Tarık Buğra, bu Ankaralı Paşalar-halk çocukları karşıtlığını sürdürmek 
üzere Küçük Ağa’yı sonraları Birinci Meclis’teki ikinci gruba yaklaştıracak-
tır. Günümüz popülist-faşizan sağının “elitler karşısında halk” demagojisine 
yakın bir zemindir bu.

***

Ancak bu alternatif Millî Mücadele anlatısı erken Cumhuriyet’in “Paşa-
ları”yla bir noktada uyuşmak zorundadır: Bolşevizm karşıtlığı.   Çerkez 
Ethem’in Karakeçili aşiretinden 700 askerlik bir Bolşevik taburu kurma 
planlarından bahsedilirken Ethem’in Bolşevik olma ihtimali onun kötü ni-
yetinin delili olarak sunulur. Ne zaman Bolşevizm lafı işitse, Küçük Ağa’nın 
tüyleri diken diken olur. Bolşevizm, Küçük Ağa’da özsel bir kötülüktür. İs-
tanbullu Hoca olarak bilindiği yıllarda Akşehir’deki Cuma hutbelerinde 
Küçük Ağa, Anadolu’daki hareketin Bolşevik olabileceğini hatırlatarak hal-
kı İstanbul hükûmetine sadık kalmaya çağırır. Millî Mücadele’ye katılması 
için Paşaların Bolşevik olmadığını anlaması gerekir. Bolşevizm konusunda 
Tarık Buğra’nın alternatif bir anlatısı olmadığı gibi o da en az Ankara hükû-
meti kadar anti-komünisttir.

Küçük Ağa’nın Kurtuluş Savaşı romanlarında pek sık rastlanmayan bir özel-
liği Türklerle Rumların iki düşman güç olarak değil birbirini yakından tanı-
yan, aynı topraklarda benzer hayatlar sürmüş olan iki halk olarak sunulma-
sıdır: Niko ve Salih, aynı mahallede büyümüş, uzun yıllar sırdaşlık etmiş iki 
eski arkadaştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan kolunu kaybederek dönen Salih’e 
ilk Niko kol kanat gerer. Kurtuluş Savaşı arefesinde Niko’nun Karadeniz’e 
“Pontus devletini ihya etmek üzere” gitmesiyle birlikte bu dostluk yerini 
nefrete bırakır ve Niko’ya karşı hissiyat değişir. Ama bu şartlarda bile Niko, 
“emperyalistlerin güdümünde Türklere saldırmakta olan bir dış düşman”-
dan ziyade Osmanlı’nın parçalanma sürecinde birbirine girmiş halkların 
trajik kavgasının bir tarafı olarak sunulur.

Küçük Ağa’da karakterler “yaşanan zaman ve deneyim”in oluşturduğu kar-
maşık koşullar göz önüne alınarak, kendi bildung’larını sahici şekilde ya-
şayabilen, değişim ve dönüşüm hâlindeki tarihî tipler olarak çizildiğinden 
kalburüstü edebiyata özgü bir genişlik, hatta psikolojik derinlik hemen his-
sediliyor. Bu özelliği sayesinde Tarık Buğra; vaktiyle “Ben Zat-ı Şahane’nin, 
Halife efendimiz hazretlerinin izinden giderim. Zerre inhiraf bana ölümden 
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giran gelir.” diyen İstanbullu Hoca’nın Ankara’yla iş birliğini kabul eden Kü-
çük Ağa’ya dönüşümünü inandırıcı ve dinamik bir anlatıyla sunabiliyor. 

Alternatif Millî Mücadele anlatısının sınırlarına (resmî anlatıyla komünizm 
karşıtlığını paylaşması gibi) karşın nüanslar, farklar ve akışkan konumlarıy-
la panoramik bir alternatif Anadolu tarihi içermesiyle Küçük Ağa önemli 
bir roman.



ALTINCI BÖLÜM

DÖNÜŞÜM YILLARI, TİYATRO,  
SİNEMA VE TELEVİZYON





1980 SONRASI TARIK BUĞRA:  
SİYASET, DEVLET VE EDEBİYAT

MEHMET FATİH USLU

Bu yazıyı bana Beşir Ayvazoğlu’nun Büyük Ağa: Tarık Buğra kitabı ilham 
etti. Ayvazoğlu; 1995’te yayımlanan, Tarık Buğra’nın 100. doğum yıl dö-
nümü olan 2018’de genişletilip düzenlenerek tekrar basılan bu kitapta 
bağımsız bir edebiyatçı portresi ortaya koyuyor, bu bağımsızlığın temeli-
ni de Buğra’nın özellikle 1980 öncesi sol akımların kültür alanındaki he-
gemonyasının dışında nevi şahsına münhasır bir varoluş geliştirebilmesine 
bağlıyordu. 

Uzun yıllardır ara ara hep Buğra’ya dönmüş bir okur ve özellikle çocukken 
romanlarından uyarlanmış dizileri seyretmiş bir izleyici olarak bu tezin iza-
ha muhtaç olduğunu düşündüm ve iddianın kesinliğine şüpheyle yaklaş-
tım. Ama beni daha çok şaşırtan Ayvazoğlu’nun çizdiği 1980 sonrası Buğra 
resmi oldu: 

televizyon dizisi hâline getirilen romanlarının senaryoları ile Diyanet’in 
sipariş ettiği Sahibini Arayan Madalya ve Kültür Bakanlığı’nın sipariş ettiği 
Atatürk Zafer Gaye Değildir senaryolarını; TRT’ye Korkma Sönmez’i ayrıca 
Türkiye Milli Kültür Vakfı’na Yunus Emre Yılı dolayısıyla Bir Ben Vardır 
Bende Benden İçeri oyununu yazmıştır. Bunlara Genel Kurmay için yazdığı 
Kurtuluş Savaşı konulu Işık ve Ses Gösterisi’nin metnini, Sakıp Sabancı’nın 
hayatını anlattığı Patron piyesini...1 

Bu şaşırtıcı bir portföydü. Aynı dönemde Diyanet, Kültür Bakanlığı, Türki-
ye Millî Kültür Vakfı, Genelkurmay ve hatta Sabancı Holding için metinler 
yazan bir kalem vardı karşımızda. Üstüne Buğra’nın tam altı romanı TRT 
dizisi olarak uyarlanmıştı. Ve vefatından üç yıl önce, yani 1991’de Buğra 
devlet sanatçısı unvanıyla ödüllendirilecekti. 

Bu listeye kabaca bakıldığında Buğra’nın hayatının son yıllarında, aynı anda 

1 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa: Tarık Buğra, Kapı Yayınları, İstanbul, 2018, s. 164. 
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hem muhafazakâr çevrelerin hem askeriyenin hem de Türkiye’nin köklü 
burjuvazisinin ilgisine mazhar olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 
geniş tabanlı teveccüh ağırlıkla 1980 sonrası gerçekleşmiş görünmektedir. 
Yazıda cevaplamaya çalışacağım ilk soru, zeminini bu gözlemden alıyor: Söz 
konusu teveccühün ya da en azından geniş kabulün sebepleri neler olabilir? 
1980 sonrası devletin kültür politikaları ile ya da oluşan kültür atmosferi ile 
Buğra’nın metinleri (benim bağlamımda özellikle romanları) arasında açık 
ya da örtülü bir uzlaşma hâlinden söz edilebilir mi? 

Öte yandan, farklı yorumculara bakıldığında da Buğra’nın yalnızlığının, ba-
ğımsızlığının, kendi hür sesini bulma çabasının sık sık övüldüğü görürüz. 
Bunun paralelinde ise sanat görüşünün güdümlü edebiyattan uzak olduğu 
ve onun sanatın özerkliğine inandığı sık sık vurgulanır. Örneğin Beşir Ayva-
zoğlu, Tarık Buğra’nın “sanat için sanat” görüşünü benimsediğini yazmak-
tadır.2 Mehmet Tekin, Buğra’nın “sanatçı olmaya mahkûm” birinin psiko-
lojisini taşıdığını söyler.3 Ebru Burcu Yılmaz’ın yazar hakkındaki doktora 
tezinin ilk paragrafı ise “İnsanı yüceltme kaygısıyla eserler veren ve sanatı 
hayatın merkezi olarak kabul eden Tarık Buğra” ifadesiyle başlar.4 Bu ve 
benzer intibaları akılda tutarak üzerine düşünmek istediğim ikinci soru şu: 
Bu, adı ne olursa olsun, sanatı önceleyen ve politika-üstü addedilen tavır 
siyasi bağlamda nasıl yorumlanabilir? 

Şimdi yolu tersten katedip, önce bu ikinci soruyu tartışarak başlayacağım ve 
buradan çıkardıklarımla birinci soruya cevap arayacağım. 

***

Mehmet Tekin “Tarık Buğra insanı, (bazı eleştirmenlerce aksi iddia edilse 
de) herhangi bir sanat davasının baskısıyla yahut ideolojik kaygıyla tipik-
leştirme yoluna gitmez; onu sade ve samimi yapısıyla bir ‘birey’ olarak sun-
maya, anlatmaya çalışır. Bunu, bazı romanlarında (Küçük Ağa, Gençliğim 
Eyvah) dikkati çeken tipleştirme eğilimini göz artı etmeden söylediğimi 
belirtmek isterim.” diyor.5

Ona göre Buğra’nın edebiyatı insan-merkezli bir edebiyattır. O, insanı çok 

2 “[…] [Buğra] sanatını antikomünist de olsa herhangi bir ideolojinin emrine vermeyi red-
dederek her zaman “Sanat sanat içindir” görüşünü savunmuştur.” Beşir Ayvazoğlu, s. 96.

3 Mehmet Tekin, “Tarık Buğra’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı”, Tarık Buğra içinde, haz. 
Mehmet Tekin ve Ebru Burcu Yılmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, An-
kara, 2011, s. 31-32.

4 Ebru Burcu Yılmaz, Tarık Buğra: İnsan ve Eser, Doktora tezi. Fırat Üniversitesi, Elazığ, 
2005, s. ix. 

5 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 35.
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boyutlu görmek derdindedir.6 Bu bağlamda bireyi tüm canlılığıyla anlata-
rak sanat ile toplum arasında nazik bir denge bulmaya çalışır. Dolayısıyla 
Tekin’in perspektifinden baktığımızda, Buğra örneğinde sanatı her şeyin 
önüne koyan ama toplumu önemseyen bir yazar tipi karşımıza çıkmakta-
dır. Pek çok başka yorumcu da Buğra’nın kahramanlarının birer birey (basit 
edebiyat eleştirisi terminolojisi ile söylersek tip değil karakter) olduğunun; 
onun, kahramanlarını, içinde var oldukları toplumsal gerçeklikle diyalektik 
ilişki içinde kurduğunun altını çizmişlerdir. 

Buğra da farklı söyleşilerinde ve yazılarında bu görüşleri destekleyecek şey-
ler söyler: 

Sanat, sanat içindir demek, toplumun inkârı değildir. Tam aksine sanatın, 
bu büyük gücün topluma ancak bu düstur ile yararlı olabileceğini 
kavrayıştır.7

Böylelikle Buğra’nın edebiyat-fayda ilişkisini toptan dışlamadığını ama 
bunu sanatın başarısına orantılı soyut bir fayda olarak tanımladığını söyle-
yebiliriz. Çok üretken olduğu 1981’de “Edebiyatın insana ve topluma en iyi 
şekilde yararlı olabilmesi edebiyat olarak kalabildiği ölçüde mümkündür.”8 
der. Yani Buğra’da edebiyatın ve sanatın, topluma muhtemel yararı sanatın 
ve sanatçının özerkliğine bağlanır. Ona göre, bu bağlamda angaje edebiyat 
sadece sanatı zedelemekle kalmaz, topluma da faydasızdır.9 

Bütün bu görüşlerin toplamından görüleceği üzere, Buğra toplum-birey 
ilişkisini önemsemekle beraber, “toplum için sanat”a ya da daha açık sözler-
le sanatın bir siyasi hedef uğruna yapılması gerektiği fikrine karşı durmak-
tadır. Peki, Buğra’nın sahiplendiği böyle bir tavra ve itiraza ne ölçüde “sanat 
için sanat” denebilir? Örneğin bu “sanat için sanat” klişesini anlamak için 
ister Osmanlı’da 1890’lardan başlayan bu bağlamdaki tartışmalara ve tavrın 
ilk ürünlerine bakalım, ister kavramın Fransız 19. yüzyılında kullanılışına; 
ne bu tavrın içe kapanmacılığı ne de üslupçuluğu Buğra’da vardır. Öte yan-
dan “sanatta özerklik” meselesi bağlamında baktığımızda Buğra bir deneyci 
değildir, bir avangart değildir, üslupta ve biçimde radikal yenilikler arayan 
bir muharrir de değildir. Her ne kadar “Edebiyatta gerçek denilen şeyi ol-
dum olası sevmemişimdir. Söz aramızda, gerçekçileri de”10 dese de o, klasik 

6 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 38-39.
7 Akt. Mehmet Tekin, a.g.e., s. 41.
8 Akt. Mehmet Tekin, a.g.e., s. 56.
9 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 48.
10 Akt. Mehmet Tekin, a.g.e., s. 49. Bir başka yerde: “gerçeği de, edebiyatta gerçekçiliği de 

oldum olası küçümserim.” Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992.
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gerçekçi roman formuna büyük ölçüde bağlı bir romancıdır.11 Hatta yeri 
geldiğinde anlattığının “gerçek” olduğunu düşünmekten de kaçınmaz. Ör-
neğin Gençliğim Eyvah’ın hemen başında anlatıcı romanı şu sözlerle sunar: 

Bu romanda okuyacaklarınız, romanın gerektirdiği ufak tefek ve hepsi 
de ayrıntı sayılabilecek eklemelerle değiştirmelerin dışında, Türkiye 
bunalımlarının şimdiye kadar ele alınmamış bir açıdan açıklanmasıdır, 
gerçek hikâyesidir.12

Bu, Buğra’nın ve yorumcularının söylemindeki önemli bir çelişki gibi gö-
rünmektedir. Bunu daha iyi anlayabilmek için özerk sanat ve sanatçı vur-
gusunun bir uzantısı olarak yer alan bağımlı/ angaje/ güdümlü edebiyat 
eleştirisi üzerine daha ayrıntılı düşünmeliyiz. Buğra için bu türden bir ede-
biyatçı olmak kabul edilebilir değildir. Mehmet Tekin’in sözleriyle “Çünkü 
fildişi kuleye çekilmek bir otoriteye, bir iktidar odağına angaje olmaktan 
daha onurludur. Buğra’nın anlayışına göre angaje olmak, kölelikle eş değer-
dir.”13 Bu durumda karşısına aldığı edebiyat anlayışının Buğra’nın görme bi-
çiminde neye tekabül ettiği apaçık ortaya çıkar. Bir tür kulluktur o aslında, 
hürriyetten bile isteye vazgeçmektir. Buğra’nın kendi cümleleriyle: 

Sıkı mı, bir Marksist yazar, iyi bir din adamı veya zengin veya muhtar 
portresi çizebilsin? Sıkı mı bir genç öğretmeni, bir işçiyi kötü plândan 
gösterebilsin?14

Peki, Buğra’nın perspektifi ve eleştirileri ortadayken siyaset ve edebiyat iliş-
kisi bağlamında yazarın romancılığı nasıl değerlendirilebilir? Elbette Buğ-
ra, romancılığının merkezinde sürekli Türkiye’yi ve tarihini düşünen bir 
kalemdir. En çok övülen, sanat açısından en çok beğenilen romanları dahi 
siyasetle yüklüdür. Küçük Ağa’dan Dünyanın En Pis Sokağı’na bir hat çiz-
diğimizde karşımızda ülkenin yakın tarihini romanlarında yeniden kuran, 
hâkim hikâye karşısında kendi “düzeltilmiş” hikâyesini sunan ve ülkenin 
gidişatı ile ilgili eleştirilerini sınırları belirsiz olmayan bir siyasi perspektifin 
içinden oluşturan bir yazarla karşı karşıya olduğumuz görülür. Onun bazı 
eserlerinin, neredeyse bir politik savunma hattı oluşturma hatta mevzi alma 
olarak okunmaya açık olduğunu söylemek dahi abartı olmayacaktır. 

11 1976 senesinde verdiği bir başka röportajında: “çünkü ben, bir yazarın –bir roman 
yazarının– bir bilim adamı gibi, tam o kadar objektif olması gerektiğine inanıyorum,” 
derken Balzac’tan Zola’ya giden yazma tavrının sesini duymak işten değildir. (Tarık 
Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan: Tarık Buğra ile Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, Ötüken 
Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 79.) Fethi Naci, Buğra’nın bu iddiasını şurada eleştirir. Fethi 
Naci, “Küçük Ağa”, Yüz Yılın 100 Türk Romanı içinde, Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-
ları, İstanbul, 2010, s. 319-320.

12 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 11.
13 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 42.
14 Akt. Mehmet Tekin, a.g.e., s. 43.
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Fethi Naci, çok bilinen eleştirisinde Tarık Buğra romancılığını iki ayrı çizgi-
de değerlendirir. Buna göre bir tarafta kendisine saygın bir yer sağlayan Kü-
çük Ağa ve Dönemeçte gibi başarılı romanlar kaleme almışken diğer tarafta 
Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah ve son romanı Dünyanın En Pis Sokağı gibi 
“slogan romanları” yazmıştır Buğra. Bu slogan romanlarının yapısını şöyle 
özetler Naci:

Belirli inançlardan hareket ederek belirli sonuçlara varmak için kurulan 
denklemler, bu denklemlerin belirli şemalara göre çözülmesi; soldaki 
ağa-ırgat çatışması, yerini bu romanlarda sağcı-solcu çatışmasına, daha 
doğrusu (“sağ”, açıkça dile getirilemediği için!) iyi insanlar-solcular 
çatışmasına bırakıyor.15

Bu, solun slogan ve güdümlü edebiyatını sürgit eleştiren Buğra’yı elbette 
kendi silahıyla vurmaktır. Naci, bunların sağın slogan romanları olduğunu 
söyler ve Buğra’da apaçık bir “sol nefreti” görür. “Sağ’ın en önemli yazarı” 
addettiği Buğra’nın bu tavrıyla kendi romancılığını zedelediğini düşünür.16 
Fethi Naci’nin bu yorumu Buğra’nın ilgili romanlarına bakıldığında olduk-
ça isabetli görünmektedir.

Peki, o zaman hem Buğra’nın kendisinde hem de yorumcularında olan bu 
“sanat için sanat” teşhisini ve ısrarını nasıl yorumlamalı? Bana kalırsa bu, 
Buğra’nın sanatının ne olduğunu değil ne olmadığını gösteren bir vurgu 
olarak değerlendirilmelidir. Yazar, muhtemelen dönem içinde kültür haya-
tında çok kuvvetli olan sol hareketin sanattan politik fayda bekleyen hâkim 
görüşüyle aynı hizaya düşmemeye çalışmakta, kendini ondan ayıracak bir 
yol ve yordam aramaktadır. Dolayısıyla sanatın ve sanatçının bağımsızlığı 
vurgusu ya da aslında doğru bir tanım olmadığı görülen “sanat için sanat” 
perspektifi en temelde bir ayrıştırma kodu olarak işlemektedir; bu, “ben 
onlardan değilim” demenin bir aracıdır. Dolayısıyla bunu, bir sanat telakki-
sinden çok bir kimlik kurma yordamı olarak düşünmek gerekir. 

Tabii bu noktada bir parantez açarak şunu sormalı: Tarık Buğra’nın kendini 
ayırmaya çalıştığı karşı taraf ya da ana akım tam olarak kimlerden oluşu-
yordu? Ortada böylesine homojen bir blok var mıydı? Buğra’nın bazı söy-
leşilerine ve yazılarına bakıldığında okur bazen neredeyse 1930’larda ya da 
1940’larda bir Sovyet memleketinde bir muhalif yazar konuşuyor gibi his-
sedebilir. Sanki karşıda sanatı ve edebiyatı tamamen araçsallaştırmış koca-
man ve zalim bir toplam var gibidir. Buğra dikkat çekici bir sıklıkla edebiyat 
alanının tekelleşmesinden ve tek sesliliğinden dert yanar. Ama şu vardır ki, 

15 Fethi Naci, “Dünyanın En Pis Sokağı.”, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s. 339.

16 Fethi Naci, a.g.e., s. 338.
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ne kadar genellenirse genellensin, Türkiye’de 1960-80 arasının sol sanat or-
tamı tek bir bloktan ibaret değildir; aksine modernist diyebileceğimiz pek 
çok tecrübeyi barındırır. Nispeten tek yönlü ve ahlakçı addedebileceğimiz 
köy romanı ya da güdümlü şiir ne kadar bu alana dâhilse; örneğin Oğuz 
Atay ya da Cemal Süreya da aynı alana dâhildir. Ama hâkim damar ne olur-
sa olsun, söz konusu alanı tasavvur ederken Buğra bu çoğulluğu dikkate al-
mamakta ve eleştirdiklerine bir tekbiçimlilik atfeder görünmektedir. 

Fethi Naci’nin ayrımını kabul edersek dahi, Buğra’nın daha başarılı bulu-
nan “slogan romanı” olmayan eserlerindeki siyasi damarın ve bakış açısı-
nın da özellikle masaya yatırılması gerektiği kanaatindeyim. Bu eserlerdeki 
merkez dinamik bir kurtuluş ya da daha alçakgönüllü bir tabirle dönüşerek 
doğru yolu bulma hikâyesi olarak okunduğunda, aslında daha dip ve derin 
bir siyasi perspektifin bu romanları şekillendirdiğini düşünebiliriz. Buğra 
metinlerinde bazı merkezî kahramanlar başkalaşarak birer “handiyse ideal” 
kahramana dönüşürler. Küçük Ağa’da İstanbullu Hoca, Dönemeçte de Dr. 
Şerif bunun en açık iki örneğidir. Ama daha önemlisi bu doğru yolu bulma 
hareketinin aslında bir tür “tarih terbiyesi” girişimi, bir düzeltme hareketi 
olmasıdır. Kahramanların başkalaşımıyla eksik, unutulmuş ya da kaybedil-
miş rahmet bulunmakta; ona pişecek ve yeniden hayata katılacak bir alan 
açılmaktadır. Ve buradan çıkarak bundan sonra gidilecek yola dair işaret 
fişekleri meydana getirilmektedir. (Bu meseleyi yazının ikinci bölümünde 
daha yakından incelemeye çalışacağım.)

Öte yandan slogan ve tipleştirme eğilimi daha kuvvetli olan metinlerde, 
daha ziyade bir yanlışı ortaya dökme ya da daha şedit bir ifadeyle suçlu bul-
ma tavrı hâkimdir. İşini düzgün yapmayan memurlar, halkına yabancılaş-
mış aydınlar, hakiki bir toplum bilincinden yoksun yönetici sınıf pek çok 
eserde karşımıza çıkar ama bu kötü kahramanlar silsilesinin en göze batanı 
yazarın 1978’te tefrika ettiği Gençliğim Eyvah’taki İhtiyar karakteridir. Bu, 
tüm Cumhuriyet tarihini kat eden retrospektif bir romandır ve 1970’leri 
merkeze almakla beraber tüm 20. yüzyıla yayılan bir yakın tarih okumasını 
içinde saklar. Bizim bağlamımızda en önemlisi, romanın tarihin akışında 
ana özneliği bir bedende tecessüm etmiş neredeyse homojen bir güce atfet-
mesidir: İhtiyar, “Türkiye’nin karşısında o korkunç oyunları oynayan kötü 
niyetli aktörler”in tek bedene sıkışmış hâli gibidir. Buğra’nın siyasi-tarihî 
perspektifinden olumsuz ve yanlış görünen her şeyin faili olan ve ülkenin 
önünü kesmek, geleceğini karartmak için her yola başvuran İhtiyar, 1980 
öncesindeki çatışmalı ortamı da yaratan kişi olarak sunulur. O, fena (hatta 
hain) aydınların, bürokratların ve politikacıların ortak bedenidir. Bu bağ-
lamda romanda keskin, katı bir siyasi kötü-güç fikrinin sosyolojik okuma 
imkânının önünü kapattığını görürüz. İhtiyar, melodramlarda çok fazla kul-
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lanılan o “eksiksiz” şeytan/hain kahramanları andırmaktadır. Bu önemlidir; 
zira bu iyi-kötü kutuplaşması melodramlarda kötülüğü “biz”in dışına atma 
imkânı verir. Bu durum “biz”i yüceleştirmek ve hatta melekleştirmek için 
işlevseldir ama “biz”in kendisine eleştirel ve çoğul bakmasını engeller. Suç-
lu da, deva da apaçık bellidir; cerahat “İhtiyar”dır, çare onun dışarı atılması 
olacaktır. Tekrar temel edebiyat kuramı terimlerine dönecek olursak; Genç-
liğim Eyvah’ta Buğra’nın politik mesajının ya da tezinin keskinliği, kahrama-
nını bir tipe hapsetmekte, onu karakter olarak kurmasını engellemektedir.

Bu hâliyle Buğra’nın romancılığının merkezinde yaşamının sonlarına doğ-
ru şiddeti artan çelişkilerin belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekçilik 
eleştirisine rağmen en iyi eserleri gerçekçi olan, edebiyat ve sanat telakkisini 
solcu güdümlü edebiyat eleştirisi üzerine kurmuşken kendisi de güdümlü 
edebiyatın sınırlarında dolaşmakta olan bir yazar vardır karşımızda. 

Bu noktada eleştirmenlerin sanatçı bağımsızlığı ve “sanat için sanat” vur-
gularının Buğra’nın kendi için ürettiği söylemin tekrarına ve yeniden üre-
timine dayandığı sonucunu çıkarabiliriz. Bu, hiç şüphesiz bir övgü ve yü-
celtme hâlinin ifadesidir. Lakin romancılığın estetik/edebî değeri ne olursa 
olsun, Buğra siyasi bir yazardır ve daha önemlisi birincil güdüsü siyaset olan 
romanlar kaleme almıştır. Karşısına aldıklarına edebiyat ve siyaset ilişkisi 
bağlamından yönelttiği eleştiriler bizzat Buğra’ya ve onun ürünlerine de 
yöneltilebilir görünmektedir. Bu durumda Buğra’yı metinlerini siyasetsiz 
okumayı denemek son kertede, en azından, eksik bir okumaya razı olmak 
demektir. 

Bütün bu tartışmadan sonra şimdi yazının ilk sorusuna dönebiliriz: Ta-
rık Buğra’nın edebiyatının 12 Eylül sonrası kazandığı yaygınlık ve popü-
lerlik toplumda, devlette, piyasada ve genel olarak kültürel alanda hâkim 
iktidar ideolojisinin kodlarıyla açıklanabilir mi? Buğra edebiyatı ve ente-
lektüel külliyatı dönemin iktidar tercihleriyle örtüştüğü için mi bu kadar 
merkezileşmiştir?

***

Tarık Buğra, sık sık vurgulandığı ve hatta röportajlarında bizzat ifade etti-
ği gibi edebiyat ortamı içinde, özellikle sol eleştirmenler tarafından “sağcı”, 
“İslamcı”, “milliyetçi”, “Osmanlıcı”, “dinci” gibi sıfatlarla anılmıştır.17 İlginç-
tir, lakin Buğra okurlarının görebileceği gibi Buğra’yı bu sıfatların herhangi 
birine sıkıştırmak kolay değildir. Kendisi de bu sayılanların onu tanımlama-
yacağını sık sık ifade etmiştir. Bazı röportajlarında “sağ” vurgusuna bile ol-
dukça tepkili olduğunu görürüz: “[Beni] sağda görenler aptaldır. Ben sağda 

17 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 50.
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solda olmam. İlgilendiğim konunun gerçeğini aramaya çalışırım,”18 der ör-
neğin 1987 senesinde verdiği bir röportajda. O, apaçık bir şekilde kendisini 
politikanın ötesinde bir konuma yerleştirmeyi tercih etmektedir.19

Ama neticede burada ilginç olan muarızlarının bu sıfatların hepsiyle Buğ-
ra’yı nitelendirebilmiş ya da ona bunları yakıştırabilmiş olmalarıdır. Kana-
atimce, buradaki bu çok isimlilik ya da bir başka deyişle, isimlendirememe 
hâli önemlidir ve belki de 1980 sonrası Buğra’nın içine yerleşeceği (ya da 
yerleştirileceği) ve böylelikle önem kazanacağı konuma dair bizi ipuçları 
sunar. 

Bu noktayı birazcık açmak adına Küçük Ağa romanında İstanbullu Ho-
ca’nın Küçük Ağa’ya dönüşümünü bir anahtar formül olarak değerlendiri-
lebileceğimiz kanaatindeyim. Yukarıda da değindiğim tarihi terbiye etme 
teşebbüsünün Buğra edebiyatındaki en keskin örneklerinden biridir bu 
dönüşüm. Okurlarının hatırlayacağı gibi, romanda İstanbul’dan Akşehir’e 
gönderilen İstanbullu Hoca başta Kuvvacılarla çatışsa da sonrasında Küçük 
Ağa ismini alarak Kurtuluş Hareketi’nin önemli bir ismine dönüşür. Bu dö-
nüşüm hikâyesinde İslami olanın ve Osmanlı geçmişinin, aslında vatan düş-
manı olmadığı; ortadaki çatışmanın vatanı sevmemekten kaynaklanmadığı 
vurgulanır. Bu noktada memleketin kurtuluşunu sağlayan özneyi niteleyen 
sıfat sayısı artmakta ve erken Cumhuriyet romanının pek çok önde gelen 
eserinin aksine “İslami” ve “Osmanlı” sıfatlarına bir düzeyde iade-i itibarda 
bulunulmakta, bu sıfatlar kurucu öznenin benliğine eklenmekte ve onun 
parçası kılınmaktadır. 

Tarık Buğra da Küçük Ağa’nın bu özneyi genişleten dönüşümünü bizzat 
vurgular: 

Hain olmak kolay değildir; hele vatan haini olmak hiç kolay değildir. 
Kuvayımilliye’ye güvenmeyenlere de hain demek kolay olmamalıdır. 
Osmanlı’yı, Osmanlı’ya bağlılığı kesin olarak kötü, hatalı ve bozuk görmek 
çok sonraları ortaya çıkarılan bir sapıklıktır. [...] Bu iki yol arasında sallantı 
geçirenlerin trajedisi yürek parçalayıcıdır, hainlik değildir. Küçük Ağa’da 
bunu anlatmak istedim.20 

18 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan: Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 221.
19 Bu noktada Buğra’nın sağı bir tür “bizlik” içinde değerlendirdiği yazılar ve röportajların 

ve yazıların da olduğunu belirtmeliyim. Örneğin, 1973 yılında verdiği bir başka röpor-
tajında “Milliyetçi Cephe’deki sanat çalışmalarını yeterli buluyor musunuz?” sorusuna 
yetersiz bulduğunu belirttikten sonra şöyle cevap verir: “Çünkü sağ sanatçısının lanse 
edememiştir. Sahneye çıkaramamıştır. Afişe çıkaramamıştır. Ve varken yok olmuşlar-
dır onlar. Yayınevimiz yok. Kitabımız bastırmak için biz, öyle büyük tesadüfler, gökten 
inen şanslar bekliyoruz.” Edebiyatın Yolları Taştan: Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 62. 

20 Akt. Nurullah Çetin “Tarık Buğra’nın Küçük Ağa Romanının Tahlili”, Tarık Buğra için-
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Orhan Tekelioğlu, “Tekil Bir Kanonun İmkânsızlığı Üzerine Notlar” baş-
lıklı yazısında Türk edebiyatı için tek bir kanonun mümkün olamayacağını, 
en fazla çoğul kanonlar olabileceğini çünkü birbiriyle çelişen iki “öteki”nin 
sahnede olduğunu söyler. Bunlardan biri “emperyalist Batı”, diğeri ise “Os-
manlı geçmişi”dir. 

Türkiye ulus-devletinin “öteki”si tam olarak belli değildir. Yaşanan tarih 
düşünüldüğünde iki aday vardır, yani Yunanlılar ve son dönem Osmanlı 
padişahı ve yakın çevresi. Ama seçilen “öteki” daha soyut olan emperyalist 
güçlerdir. Sorun, bu güçlerin doğrudan Anadolu’daki başkaldırıya karşı 
savaşmamalarıdır. Onlar Osmanlının rakipleridir, daha sonra Anadolu 
ihtilalini bir bağımsızlık savaşına dönüştürecek ve ulus-devleti oluşturacak 
kadrolar ise Osmanlının manevi mirasını almak istememektedirler. 
Bence “öteki”nin ne olduğu konusundaki bu travmatik belirsizlik ulusal 
kanondaki çoğullukların da kaynağıdır.21

Küçük Ağa işte bu “travmatik belirsizlik”i terbiye etme denemesi olarak 
okunabilir. Elbette, eserde Anadolu hareketi yüceltilmektedir. Ama padişah 
ve saltanat bir karşı odak olarak alınmamış, onun yerine, kurtarıcı özne ge-
nişletilirken İstanbul hükûmeti ve Damat Ferit düşman ötekinin yerli tem-
silcisi konumuna sıkıştırılmıştır.22 Yine metinde Kuvayımilliye’nin düzen-
siz savaşçılarına da biraz mahcup bir iadeiitibardan söz edilebilir. Romanın, 
özellikle Çerkez Ethem’e daha objektif bir bakış arayışında bu çaba göze 
çarpar. Böylelikle Tarık Buğra resmî tarihin genel yargılarının sınırlarını es-
netmektedir ama bu esnetme faaliyeti ne Anadolu hareketini ne Mustafa 
Kemal’i ne Kurtuluş Savaşı’nın değersizleştirecek bir esnetme tavrı değildir. 
Neredeyse resmî tarihin dışarıda bıraktıklarını yeniden sahneye getirerek 
anlatıyı rehabilite ederek daha kapsayıcı hâle etmektedir. “Biz” genişler ve 
özellikle Niko tiplemesine kayan vurguyla öteki “bir”e indirilir.23 Burada 
Tekelioğlu’na ek olarak Niko’da simgelenenin “emperyalistler”in bir yerli 
temsili de olduğu da söylenebilir. 

Kurtarıcı öznenin bu dönüşümünün bir uzantısı olarak, doğrudan Küçük 
Ağa’da olmasa da, Buğra’nın Cumhuriyet dönemini anlatan romanlarında 

de, haz. Mehmet Tekin ve Ebru Burcu Yılmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın-
ları, Ankara, 2011, s. 162.

21 Orhan Tekelioğlu, “Edebiyatta Tekil Bir Ulusal Kanonun Oluşmasının İmkânsızlığı 
Üzerine Notlar”, Doğu-Batı, sayı: 22 (Şubat-Mart-Nisan, 2003), s. 73. 

22 Sezai Coşkun, “Siyaset ve Siyasi Meseleler Karşısında Tarık Buğra”, Tarık Buğra içinde, 
haz. Mehmet Tekin ve Ebru Burcu Yılmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2011, s. 319.

23 Nurullah Çetin bu durumu şu sözlerle ifade eder: “Romanda özellikle hain ve kalleş 
Rum azınlık üzerinde durulmuş ve bu kesimi temsilen de Niko, bir tip olarak alınmış-
tır.” Çetin, a.g.e., s. 153. 
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hem Cumhuriyet’in sol-Kemalist aydın-bürokrat tipinin hem de 70’lerin 
devletin ötesinde daha özerk bir sol-politika arayan aydınlarının her şeye 
rağmen bu kurtarıcı benliğin dışında hatta karşısında kaldığı görülür. Yazar 
yine kendi sözleriyle, bu “öz”e ait olmayanların yabanlığının altını çizer: 

Gençliğim Eyvah, bir neslin değil bir toplumun çürüyüşünü anlatır!... Bu 
çürüyüşte suçlanan, aydın kesimdir. Aslına bakarsanız ‘aydın’ kelimesi 
burada kolay kolay kullanılacak bir kelime değil. Çünkü gerçek aydın 
bu duruma düşmez!... Toplumunu da bu duruma düşürmez. Türkiye’de 
‘aydın’ kelimesi bir alışkanlık olarak kullanılıyor. Ben bunlara “etiket 
aydınları” derim. ‘Diploma aydınları’ derim.24 

Tam bu noktada Buğra’nın fikriyatında ve edebiyatında İslam meselesine 
özellikle değinmek gerekir. Yazar “İslami” kültürün Cumhuriyet boyunca 
toplum dönüşürken tepeden inme bir şekilde ihmal edilmeye zorlanmasını 
tamir edilmesi gereken bir arıza olarak görür. Mehmet Tekin’e göre Buğra, 
her romancının bir dünya görüşü olması gerektiğine inanır. Bu hatta onun 
için “büyük roman”ın bir şartıdır.25 Türkiye için İslami dünya görüşüne 
sahip olmak, bu memleketi anlamak ve anlatmak için şarttır: “Dostoyevs-
ki’nin romanlarını, bir yönüyle değerli ve güçlü kılan yanın Hristiyan inancı 
ile Rus kültürü olduğu gerçeğinin inkâr edilemeyeceğini belirten Buğra, 
“İsevi dünya görüşünün, Dostoyevski’den A. Gide’e kadar birçok sanatçının 
esin kaynağı olduğunu söyler.”26 Buradan çıkarak 1986 senesinde verdiği 
bir söyleşide Türk yazar için İslami dünya görüşünün önemini vurgular:

Ve, İslami dünya görüşünün bir Türk yazarı için ayrı bir önemi vardır. 
İslami dünya görüşü, kendi insanımızı anlamak çabası demektir. […] bu 
memleketin romanını yazmak için İslami yapının ne olduğunu “anlamak” 
lazımdır. Bunu anlamak için de, İslami dünya görüşü şarttır.27

Tekin, bazılarının iddiasının aksine Buğra’nın bir “İslamcı yazar” olduğunu 
söylemenin zor olduğunu belirtir. Hem yaşantısı açısından bu doğru olmaz, 
hem de Tekin’in sözleriyle “Tarık Buğra, ‘fanatizm’ ve ‘mutlakçılık’tan nef-
ret eden, karakter yapısı itibariyle ‘demokrat’ ve tercihlerini her şeye rağ-
men doğrudan ve güzelden yana kullanan, kalem özerkliği ve özgürlüğün-
den ödün vermeyen bir kişidir”.28 Dolayısıyla İslam’ı zemindeki kültürün ve 

24 Akt. İsmet Emre: “Üç Dönemi Kapsayan Siyasi Bir Figür Olarak İhtiyar”, Tarık Buğra 
içinde, haz. Mehmet Tekin ve Ebru Burcu Yılmaz, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ya-
yınları, Ankara, 2011, s. 203.

25 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 51. 
26 Mehmet Tekin a.g.e., s. 51.
27 Akt. Mehmet Tekin, a.g.e., s. 51.
28 Mehmet Tekin, a.g.e., s. 55.
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öz kimliğin kurucu bir parçası olarak önemserken onu bir politik yol olarak 
görmez. 

Bu saptama önemlidir; zira Çağlar Keyder, 1970’lerde aşırı milliyetçi ve 
sağcı siyasetin İslamcı seçmen tabanını kendine çekmek için yarıştığına ve 
bunun için siyasi programlarında değişiklikler yaptıklarına dikkat çeker. Bu 
süreçte Türk milliyetçiliği perspektifinde bir yandan İslamiyet öncesi Türk 
tarihinin ağırlığı azalırken, bir yandan daha çok İslamcı grupların benimse-
diği Batı’yı “Haçlı zihniyetiyle bir tutma” tavrı ikame edilir.29 Bu bağlamda 
sağ ve milliyetçi siyasetin İslami tonu tedricen artacak, Batı’nın Türkiye’nin 
ötekisi olma durumunda din vurgusu giderek daha belirgin olacaktır. Buğ-
ra’daki İslami tonun da milliyetçi-muhafazakâr tasavvurun giderek belirgin-
leşen bu damarının bir yansıması olduğu düşünülebilir.

Öte yandan, Buğra’nın devlet mefhumu karşısındaki tavrının “özerk” oldu-
ğunu söylemek kolay değildir. Sezai Coşkun’un sözleriyle “Buğra, devleti, 
milletin varlığının sebebi ve gayesi olarak ele alır. Bu bakış açısında ‘devlet’ 
ile ‘vatan’ fikri birleşir. Devlet bir kutsallık etrafında örgütlenir. Devlet için 
yapılan mücadele, gösterilen gayret, büyük bir erdem göstergesidir.”30 Üs-
tüne devlet ile şahıs arasında görünen ilişki de daha çok bir tür “bir olma” 
hâlidir. “Buğra’ya göre Türk milleti aldığı eğitimle değil bir terbiyenin, bir 
geleneğin devam olarak ‘devleti’ sevmektedir. Bu gelenek içinde ‘devlet’ ile 
‘devlet’i temsil eden ayırt edilmemektedir.”31

Buğra’nın Cumhuriyet dönemini anlattığı romanlarda yine devletin yüce-
liği fikri korunur ama devletin bu dönemdeki hâli eleştirilir. Burada daha 
çok devleti yönetenlerin yabancılaşması, halktan uzaklığı ve bilinç yoksun-
luğu romanlarda hedefe konulur.32 Bu bağlamda memleketin düşmanı ile 
devletin düşmanı rolleri üst üste gelir, çakışır. Örneğin Gençliğim Eyvah’ta 
İhtiyar’ın apaçık hedefi “devleti çökertmek”tir33 ve bunun için sürekli yap-
tığı şey devletin içindeki zayıf, hain, şahsiyetsiz bürokratları ve yöneticileri 
bir şekilde satın olmak olur. Yazının bir önceki kısmında değindim, burada 
biraz daha açayım: Bunun aslında dönem içinde sık görülen bir “yabancı-
laşmış aydın-yönetici” temasının çeşitlemesi olduğu söylenebilir. Ama aynı 
temanın etrafında, örneğin Oğuz Atay’da, özneye ait ve “acı” (hatta belki 
trajik) olan şey, Tarık Buğra’da kendi dışına yönlendirilen bir “itham”a dö-

29 Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2013, s. 256. 
30 Sezai Coşkun, a.g.e., s. 308.
31 Sezai Coşkun, a.g.e., s. 310.
32 Sezai Coşkun, a.g.e., s. 311.
33 Tarık Buğra, Gençliğim Eyvah, s. 46.
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nüşmüştür; “öz”e dair muhasebeye çağıran bir zayıflıktan çok, neredeyse saf 
bir “kötülük”ün göstergesidir.

12 Eylül sonrası Türkiye’de kültür alanının dönüşümünü bazı temel dina-
miklerin belirlediğini söyleyebiliriz. Nurdan Gürbilek, darbe sonrası Tür-
kiye kültür hayatını betimlerken birbirine karşıt gibi görünen iki dinamiğin 
etkisinden söz eder. Buna göre bir yanda baskıcı bir iktidarın toplumsal ve 
kültürel hayatı kontrol eden ve susturan yaklaşımı sahnedeyken, öte yanda 
alışık olmadık bir şekilde bir açılma, popüler kültüre kayma ve özel hayatın 
kamusallaşması görülmektedir.34 Ama ne olursa olsun şu açıktır ki solun 
temsil etmeye çalıştığı temel değerler büyük bir yenilgi almıştır.

80’lerin egemen söyleminde “emek” ve sömürü kavramları gözden 
düşmekle kalmadı, tümüyle bir yan anlamdan, bir çağrışımdan, bir 
ideolojik yükten ibaret kaldı; yok edilmek ya da bir an önce unutulmak 
istenen bir solculuğu, onunla özdeşleştirilen bir bönlüğü ya da iktidarı 
simgeler oldu. Bu süreç o kadar büyük bir hızla yaşandı ki, kısa bir 
süre içinde yokluğu, yoksulluğu dile getiren kavramlar bir zamanlar 
hatırlattıkları durumlardan tümüyle farklı anlamlar kazanabildi.35

Bu ikili dinamiğin şekillendirdiği kültür evreninde aşırılıkları törpülenmiş 
milliyetçi-muhafazakâr-devletçi bir perspektifin devlet içindeki ve etra-
fındaki kudretli kurumlar tarafından sahiplenildiği görülür. Öte yandan 
1980’ler “liberal-muhafazakârlık”ın giderek özgüven kazanarak öne çıkaca-
ğı bir on yıl getirecektir. Tanıl Bora’nın vurguladığı gibi muhafazakâr zihin-
lerde artık “çevre”nin “merkez”e geldiği, taşralı muhafazakâr ve dindar kit-
lenin kendi “tahsilli seçkinleri”ni üretmeye başladığı ve iktidardan daha çok 
pay aldığı bir resim vardır. Bu muhafazakâr tasavvurda hâlihazırda yaşanan 
1980 sonrası değişim, tüm 20. asra yayılan bir mağduriyetin hem de sol ay-
dınlar karşısındaki ikincillik duygusunun giderilmesi imkânını verecektir.36 

Bu yeni resimdeki muzaffer liberal muhafazakârlığı muştular şekilde, daha 
1984’te, ANAP’ın iktidara gelişinin ertesi yılı, Buğra’nın partiye ve Özal’a 
karşı büyük muhabbetle baktığını görürüz. Ona göre başarısızlığa uğramış 
1946 ruhuna benzer bir şey vardır bu yeni harekette. Ama üstüne bugüne 
kadarki sağ partilerle karşılaştırdığında yeni partiyi çok daha “ufku geniş”37 
bulur. Buna göre bu geniş ufkun icra edildiği alan ekonomi olmuştur, lakin:

Gönül ister ki, bu geniş ufuk ve kavrayış, Türkiye’nin sosyal 

34 Nurdan Gürbilek, “1980’lerin Kültürel İklimi.” Vitrinde Yaşamak içinde, Metis Yayınla-
rı, İstanbul, 2014, s. 21-28.

35 Nurdan Gürbilek, a.g.e., s. 25.
36 Tanıl Bora, Cereyanlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2017, s. 405.
37 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan: Tarık Buğra ile Söyleşiler, s. 171.
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meselelerine de intikal etsin, kültür meselelerine de intikal etsin; o 
zaman zannediyorum 150 yıldır özlediğimiz mutlu sonuç açılabilir, 
gerçekleşmese bile mümkün hâle gelebilir.38 

Röportajdaki heyecan bir tür yeni “demokratik muhafazakârlık” heyecanı 
olarak da okunabilir. Yazar, hem altını çizerek “muhafazakârlık” kavramını 
yeniden tanımlar hem de açıklık ve demokrasi talep eder: 

Düşünceden korkmamalı. Denetim, sansür kamuoyundadır, insandadır. 
Kötü hiçbir zaman süremez. İnsana güvenen, denetime yasaklara, yasalara 
değil buna bel bağlayanlar, insana bel bağlar. Kandırılamaz insan. Bu 
güven bir teşekkül etse Türkiye çok şey kazanır.39

Röportajlarında çok zaman kızgın eleştirel bir tonun hâkim olan Buğra’nın 
1984’teki bu ümitvar hâli dikkat çekicidir. Elbette 1980 sonrası tüm dün-
yada ciddi bir ekonomik dönüşüm tecrübe edilir. Thatcher ve Reagan’ın 
rüzgârıyla ekonominin giderek liberalleşeceği, iktisadi yapılar üstündeki 
devlet hâkimiyetinin azalacağı, küreselleşmenin hızlanacağı, sendikaların 
ve işçi hareketlerinin gücünü kaybedeceği yeni bir dönemdir bu. Türkiye’de 
Özal’ın 24 Ocak kararlarıyla koşut bir süreç başlamışken, bir yandan da ih-
tilal sonrasının hâlâ yüksek devlet kontrollü alanında yaşanmaktadır. Gür-
bilek’in sözlerini belki başka bir terminolojiye tercüme edersek piyasadaki 
liberalleşme ile kamusal alanda devletin keskin kontrolü atbaşı gitmektedir. 
Buğra ikisinden de şikâyetçi değildir. 

Buğra’nın demokrasi ve birey vurgusu ortadayken bu “devletin kamusal 
alandaki kontrolünden şikâyetçi olmadığı” fikrine itirazlar geleceğinin far-
kındayım. Ama burada Buğra için en azından bir “ehvenişer” durumu oldu-
ğunu düşünüyorum. Buğra aslında Füsun Üstel’in tabiriyle “organik ulusun 
restorasyonu”ndan40 yanadır. Üstel’in, 12 Eylül sonrası bu restorasyon ara-
yışında “siyasal ve sosyal muhafazakâr bir ideolojiye dayanan”41 bir ruhun 
merkezde olduğunu söyler. Daha önemlisi ise “milletin kurucu unsurları”-
nın bu restorasyon adına yeniden tanımlanmaya gidilmesidir. Buradaki en 
büyük yenilik dine atfedilen rol gibi görünmektedir: 

Milleti oluşturan maddi unsurların arasında sayılan “din” ise organik 
yurttaşlar topluluğunun manevi bir topluluğa (ya da çoğunluğa) 
dönüşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu anlamda cumhuriyetçi 
projenin özünde yer alan laikçi bileşenin, 1980’lerin Vatandaşlık Bilgileri 

38 Tarık Buğra, a.g.e., s. 171.
39 Tarık Buğra, a.g.e., s. 172.
40 Füsun Üstel, “Makbul Vatandaş”ın Peşinde: II. Meşrutiyet’ten Bugüne Vatandaşlık Eğiti-

mi, İletişim Yayınları, 2009, s. 288.
41 Füsun Üstel, a.g.e., s. 288.
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kitaplarında yer aldığı biçimiyle, toplumdaki sosyal bağı güçlendirmeye 
yönelik bir pragmatizm adına ikinci plana atıldığını söylemek 
mümkündür. 42

Bu yolla “Türklük ve Müslümanlık bileşkelerine dayalı entegrasyon mode-
li” artık devletin merkezî siyasetini ifade eder hâle gelecektir. İslamiyet’in 
milletin kurucu unsurlarından olduğu artık bir resmî bir kabule sahiptir. 
Bunun, aslında Küçük Ağa’dan bu yana Buğra’nın talebi ve romanlarında 
icra ettiği “tarihi kurucuyu düzeltmek” hareketinin bir düzeyde karşılığı ol-
duğu söylenebilir. Buğra, 1983 yılında yayımlanan Osmancık romanında bu 
perspektifi bu kez Osmanlı’nın kuruluş hikâyesi üzerinden yapılandırır. Ro-
manda Şeyh Ede Balı’nın temsil ettiği maneviyat ve kültür zemini Osman-
cık’ın Osman Gazi’ye dönüşümünde en büyük rolü oynar. Ancak bu mane-
viyat ile “Bizans’ın temsil ettiği kültür”43 yenilgiye uğratılır. Valérie Gay’nin 
altını çizdiği gibi Şeyh Ede Balı bir “rehber olarak” kararların kalbindedir 
ve halk ile yöneticiler arasında güven ilişkisini kuran bir mecra gibi işler.44 
Dolayısıyla, Küçük Ağa’daki Osmancık’a giden hatta aynı niteliklere sahip 
tek bir millî kültür iki farklı kuruluş tecrübesinin ortak merkezi hâline gelir. 

Tüm bu tartışmanın ardından, resmin bütününe bakıldığında Tarık Buğra 
metinlerinin ve entelektüel perspektifinin 12 Eylül sonrasında muktedir 
merkezin kodlarını büyük ölçüde temsil eder hâle geldiği görülmektedir. 
İslami tonlarla bezeli ve onun toplum yapıcı önemini onaylayan ama İs-
lamcı değil, milliyetçi ama ırkçı değil, kapitalizmle ve piyasa ekonomisinin 
çağdaş hâlleriyle sorunsuz, devlet geleneğini sahiplenen, bireyi önemseyen 
ama devlet-birey çatışmasından ziyade her şeye rağmen bir tür devlet-birey 
bütünleşmesini çağıran bir entelektüel ve edebî perspektiftir karşımızdaki. 

Aşırılıkların uzağında ve devrin talep ettiği yeni iktisatla ve ulus restoras-
yonun kültürel talepleriyle uzlaşı hâlindeki bu tavır 1980 sonrası Buğra’nın 
TRT’den Diyanet’e, Genelkurmay’dan Sabancı Holding’e geniş bir tevec-
cüh görmesinin en azından kolaylaştırıcısı olmuş olmadır. Bu tespit elbette 
Buğra’nın romancılığının değeri hakkında tek başına bir şey söylemez ama 
onun sanatını siyaset üstü ve entelektüel mekânını “fildişi kule” gören bakış 
açısını yeniden değerlendirmemizi sağlayabilir.

42 Füsun Üstel, a.g.e., s. 289-290.
43 Duygu Köksal, “Türk Edebiyatında İki Kuruluş Anlatısı ve Milli Kimlik: Devlet Ana ve 

Osmancık”, Toplum ve Bilim, sayı: 81 (Yaz 1999), s. 50. 
44 Valérie Gay. “La fondation de l’Empire Ottoman chez Kemal Tahir et Tarik Bugra entre 

mythe et réalité historique.” Cahiers Balkaniques 36-37, Aralık 2008, s. 17. 



TARIK BUĞRA VE İSLAMİ DÜNYA 
GÖRÜŞÜ

Keşke tam bir İslâmî görüşüm olsaydı! O zaman eserlerim daha 
sağlam ve övüldüklerinden daha değerli bir yapı kazanırlardı.

Tarık Buğra

GÜLŞEN ÖZER

Cumhuriyet döneminin çok yönlü yazarlarından olan Tarık Buğra hikâye 
ve romanları ile öne çıkmış olsa da kendisine tiyatro oyunlarından gazete 
köşe yazılarına dek farklı alanlarda rastlayabiliriz. Tüm alanlardaki ürünle-
rini aralayıp onun dünya görüşünü anlamak için ise öncelikle röportajları-
na, yazılarına ve dönemsel tartışmaları tetiklediği birtakım hassasiyetlere 
bakmak isabetli olacaktır. Buğra’nın dil malzemesini ustalıkla kullandığı 
romanlarına yansıyan bakış açısı elbette her okura fikir verip, dünya görüşü 
hakkında kanaat edindirebilir fakat bunların nihayetinde kurmaca olduğu-
nu düşündüğümüzde daha net kanaate röportajlarından, deneme ve fıkra-
larından ulaşabiliriz. 

Bununla birlikte Tarık Buğra’nın dünya görüşüne nasıl yaklaştığını açıkla-
yıcı, yorumlayıcı ve değerlendirici bir tarzda ele almak kendisinin bu ko-
nudaki tutumları dikkate alındığında oldukça zordur; zira o genellikle bir 
kalıpta olma anlayışına mesafelidir. Bu çerçevede kendisine Soğuk Savaş 
ve akabindeki ideolojik yönelimler çerçevesinde yöneltilen soruları “Hiç-
biri değilim.” diyerek kestirip atar. Çoğunlukla öznel ölçütlere göre hare-
ket edildiğini belirginleştiren yüzeysel ifadelerin ötesinde geçildiğinde ise 
Buğra’nın dünya görüşü, kültür ve diğer hususlarda tarafsız olmadığı göz-
den kaçmayan bir gerçektir. Eleştirmenlerin yazarı ve eserlerini kategorize 
edip etiketleyerek kendi siyasi görüşlerine, kanaatlerine uymayanları yok 
saymaları karşısında ise Buğra, “Doğruyu söylerim, isterse dokuz köyden 
kovulayım” tavrını benimsemiştir.
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Dünya Görüşü Kavramı ve Bazı Meseleler

Tarık Buğra’nın kişiliğine daha yakından bakmayı denersek belirgin husus-
lar vardır ki bunlar; millî olana hassasiyet, memleket sevgisi, dil ve din ko-
nusundaki duyarlılıktır. Buğra dünya görüşü hususunda öncelikle bir tanım 
yapma gereği duyar. Hisar dergisinin 1953’te kendisiyle yaptığı söyleşide o 
yıllarda dünya görüşünün sık sık kullanıldığını ifade eder ve açıklamalarını 
şu şekilde sürdürür:

Bununla benim keşif dediğim şey neticede birleşebilir. Yeter ki, dünya 
görüşü ile insanın mana ve mahiyeti üzerine sistemleşmiş, yani politik, 
sosyolojik, dini tasavvurlar kastedilsin ve bu tasavvurlar felsefi bir cehdin 
devamlı kontrolünde bulunsun.

Sanat ve sanatkâr böyle bir planda yer tutunca yakamızı bir süre mektep 
masalından kurtarmış olacağız. Bu masallar biliyorsunuz ‘fayda’, ‘halk’, 
‘cemiyet’ gibi kelimelerin parazitleridir.1 

Bu tanımda sanatçının dünya görüşüne eğilmek isteyenler açısından dik-
kat çekici husus dinî düşünceyi değerlendirmelerinin dışında bırakmama-
sıdır. Ayrıca kendisi bu noktayı sonraki yıllarda daha da belirginleştirecek 
ve bu nedenle de romanları üzerine söz alanların oklarının hedefinde yer 
alacaktır. Mesela Mehmet H. Doğan Tarık Buğra’nın Küçük Ağa romanın-
daki İstanbullu Hoca Mehmet Reşit Efendi şahsında din adamlarının Millî 
Mücadele’deki rolünün abartıldığını belirterek şu görüşleri ileri sürmekten 
geri durmaz:

Tarık Buğra, Kurtuluş Savaşına bakış açısıyla, bugün hâlâ kimi zaman 
alttan alta, kimi zaman açıktan süren bir dünya görüşünün: Dinci görüşün 
düşünce planında savaşını verir görünmektedir Küçük Ağa’da.(…)

Kurtuluş Savaşı’na yalnızca din gözlüğüyle bakan, padişahsız ve halifesiz 
kurulacak yeni devlete bir türlü ısınamayan, bugün hâlâ sürdüğünü 
gördüğümüz dinci görüştür bu.2

Oysa tek yanlı ve bağnaz bu görüşler Fethi Naci’nin de altını çizdiği gibi 
Tarık Buğra’nın dönemin gerçeklerine uygun romancılığının anlaşılamadı-
ğının kanıtlarıdır. Zira Millî Mücadele; bürokratların, eşrafın, din adamla-
rının, köylülerin, çetecilerin, ağaların iş birliği ile kazanılmıştır. Dolayısıyla 
bu ittifak içinde dinin, dolayısıyla dinin şekillendirdiği dünya görüşünün 
eşlik ettiği kavramların rolü son derece belirgindir.3 Buğra’nın hem yazarlık 

1 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, hazırlayan: Mehmet Te-
kin, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s.29.

2 Mehmet H. Doğan, “ Türk Romanında Kurtuluş Savaşı”, Türk Dili, 1976, sayı:298, s. 18-34.
3 Fethi Naci, Yüz Yılın 100 Romanı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2007, 

s.320
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serüveninde hem de Millî Mücadele romanındaki geçmişe bakış açısı tarih-
sel mirası kabul eden ve üzerine daha iyiyi eklemeyi ödev kabul eden bir 
çerçevede şekillenir. Ölüm kalım savaşı verilirken mümkün olduğu ölçüde 
yansız bir bakış açısıyla ve titizlikle insanların iç dünyasındaki zenginliği ak-
settirir romanına.4 Zaten kendisi bunun dışındaki tutumları çok iyi niyetli 
olarak görmez.

Tarık Buğra, dünya görüşünü kimi zaman yaşama üslubu diye andığı kültür 
kavramıyla birlikte değerlendirir. Bütün kültürlerin temelinin dine dayan-
dığını fakat zamanla dinin yerine birtakım ideolojilerin dayatıldığının ayır-
dındadır. Kültür-dünya görüşü eşleşmesi bakımından şu ifadeleri zikredil-
meye değerdir:

Duygu ve düşünce ürünlerinden edebiyattan, müzikten, edebiyattan, 
resimden yararlanma yeteneği ve bu yeteneğin sağladığı birikimle bir 
yaşama üslûbu, bir dünya görüşü; olayları, ilişkileri, insanları hür bir kafa 
ile yorumlama ve hükme bağlama gücünün adıdır kültür.5 

Batılılaşma tecrübelerini ve sonuçlarına dair verileri muhasebe edebilecek 
bir zaman diliminde yaşayan ve sadece doğru bildiklerini yazan Tarık Buğ-
ra artık nerede hatalar yapıldığının ayırdına varmıştır. Resmî tarihi sorgu-
lamak gibi son derece zor bir alanda çalışmalar yapan Buğra, meselelere 
resmî ideolojinin penceresinden bakmamış ve ortaya Türk romanının yüz 
akı eserlerinden Küçük Ağa’yı koymuştur.6 Üstelik bununla da kalmamış, 
kültürel hayatı çok boyutlu bir şekilde dünya görüşü ekseninde kavramıştır. 
Şu satırlar bunu net bir şekilde ifade etmektedir:

Redingot veya İstanbulin gene gelseydi de Hugo’nun göbek gölgesi 
Yunus’umuzun üzerine abanmasaydı… Leylâ ile Mecnun’u Romeo Jülyet 
ile değişmeseydik ve ‘Ooo, Henri Böll’ veya ‘Simerik’ demek için kendi 
edebiyatımıza dudak büker, sırt çevir hâle düşmeseydik, kültür sömürgesi 
denecek hâle gelmeseydik.7

Tarık Buğra, tarihi süreklilik fikrine sahip olduğu için geçmişi karalamaya 
matuf tutum ve tavırların yanlışlığını dile getirmekten çekinmez. Osmanlı 
Türk’ü özelinde, geçmişin güzelliklerine dikkat çekmesi bununla bağlan-
tılıdır. Osmanlı odaklı romanından uyarlanan dizinin dramatik yapısında 
tarihin bütünlüklü kavranmasının payı büyüktür. Osmanlı Türk’ü özelinde 
geçmişin güzelliklerine dikkat çeker ama bugünden de kopmaz. Osmancık 

4  Hüseyin Besli, “Adam Olmak ve Tarık Buğra”, Düşünce, 1977, sayı: 12, s.46.
5 Tarık Buğra, “Türkiye, Bir Kültür Sömürgesi Olmuştur”, Sur, 1989, sayı: 162, s.43.
6 Mustafa Çalık, “Romanımızın Bir Buğra’sı Vardı,” Yörünge, sayı: 216, 19-25 Şubat 1995, 

s.41.
7 Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s.219.
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romanından hareketle çekilen ve hakkında yazılan yersiz metinlerden dola-
yı Türkiye eleştiri sefaletini gözler önüne seren Kuruluş dizisi bağlamında 
şunları ifade eder: 

Osmanlı Türk’ün sırrı nedir?

Ben bu sorunun cevabını tarihte buldum ve şöyle özetledim:

Adalet, hoşgörü yâni insana saygı ve ilme tekniğe güzel sanatlara değer 
veriş!8

İstiklâl Marşı’nın değiştirilmesinin dahi dile geldiği bir zamanın hemen 
akabinde Tarık Buğra, vatanın selametinde Mehmet Akif ve onun gibilerin 
payının olduğunu yüksek sesle söyleyecektir. Aslında sadece bunlar 1970’li 
yıllardan itibaren kendisine yönelen hücumun nedenlerini oluşturmakta-
dır. Küçük Ağa romanının başkarakterinin Ankara’ya gittiğinde Mehmet 
Akif, Hasan Basri ile tanıştırılması ve muhalif görüşlü milletvekillerine 
yakınlık duyması bu çerçevede anılabilir. İdris Küçükömer’in Düzenin Ya-
bancılaşması kitabındaki ifadesiyle “İslamcı/Doğucu cepheyi” temsil eden 
güçlere yakınlık duyan bakış açısı köşe yazılarında da karşımıza çıkar:

Hüseyin Avni, Mehmet Akif, Hasan Basri… ve rahmet dileklerimizi bize 
birer namus borcu olarak bırakan düzinelerle insan! Onlar olmasaydı 
Kurtuluş Savaşı olmayacaktı. Ve onları bilmemek Kurtuluş Savaşı’na layık 
olmamaktır.9

Elbette bu ifadeler roman ve hikâyelerini siyasal çalkantıların en yoğun ya-
şandığı Soğuk Savaş yıllarında yazan Buğra’yı büsbütün İslamcı bir dünya 
görüşü çerçevesinde değerlendirmeye imkân tanımaz. Aslında deneme ve 
fıkralarında benzerlerine sıkça rastladığımız yorumlar onun Küçük Ağa ro-
manından itibaren romanlarında imanlı ve inançlı kişilileri birer simge ola-
rak seçmesiyle bağlantılıdır.10 Bu karakterlerin başardığı Millî Mücadele’yi 
yapaylığa düşmeden içleri ve dışlarıyla, düşünceleri ve davranışlarıyla bü-
tünlüklü bir şekilde verebilmiştir. Buğra, dindar olduğu için yakın dönem 
düşünce ve edebiyat hayatına katkıları görmezden gelinen Akif ’i vatanse-
ver, kuvvetli bir şair ve dört dörtlük medeniyetçi bir kişilik olarak kültür 
dünyasında yeniden ele alınması gerektiğinin farkındadır. Onun diğer va-
sıfları yanında tertemiz su katılmamış bir mümin olmasını ihmal etmeyen 
Buğra teferruata girmeden şaire duyduğu yakınlığı belirgin kılmaktadır:

8 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.77.
9 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016, s. 321. Buğra 

bu figürleri Firavun İmanı romanına da taşımıştır fakat romandaki Mehmet Akif başta 
olmak üzere İslâmcı temsiller eleştirilmiştir. Bkz.: Hüseyin Besli, “Adam Olmak ve Ta-
rık Buğra”, Düşünce, 1977, sayı: 12, s.48.

10 Muzaffer Uyguner, “Küçük Ağa’nın İnsanları”, Türk Dili, 1976, sayı: 298, s. 93
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Bir vakitler Türkiye’de büyük bir vatansever, kuvvetli bir şair ve dört başı 
mâmur bir medeniyetçi yaşamıştı. Beyinsiz bir cephe onu daha sağlığında 
unutturmaya çalışmış bu suikastında başarı gibi olmuştu. Sanki Mehmet 
Akif adında bir Müslüman-Türk büyüğü yoktu tereddüt daha acı.(…)

Vatansever ve milliyetçi idi. Kurtuluş Savaşı’na bir nefer gibi katılıp her 
tereddüt bölgesine imânını aşılaması, halka azim telkin etmesi, zafere 
yani milletine aralıksız en ümidsiz günlerinde ‘Doğacaktır sana va’dettiği 
günler Hakk’ın’ demesi, ‘Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ 
demesi, ‘Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl’ diye, ‘Ebediyen sana 
yok, ırkıma yok izmihlâl’ diye, ‘Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet’ 
diye haykırabilmesi… Bunlar, sadece bunlar bile eşsiz bir vatan ve millet 
büyüğünün inkâr kabul etmez delilleridir. 11

Millî Mücadele romanlarına yansıyan resmî görüşün aksine Küçük Ağa 
romanı, savaşın asker, siyasetçi, sivil bürokrasi, din adamları, çeteciler, sal-
tanat ve halife yanlıları kısacası bütün bir milletin topyekûn kazandığı bir 
zafer olduğunu geniş bir kadro üzerinden işlemesiyle farklılaşır. Mesela 
Mehmet Reşit din eğitimi görmüş, bağnaz olmayan ufku geniş bir karak-
terdir. Aslında Tarık Buğra, inanmış bir insanın şartları değiştirmek için 
büyük bir özveriyle neler yapabileceğine de dikkati çekmeye çalışır.12 Ne 
var ki bu gerçek Cumhuriyet’in ilanından sonra yolların ayrışmasıyla yok 
sayılmış, bu unsurlar karikatürize edilerek geri kafalı, yobaz hatta hain şek-
linde gösterilmiştir. Tarık Buğra egemen olan bu yanlışlığın karşısında hak-
kaniyetli bir yol tutar. Romanlarında Millî Mücadele unsurlarının tümünü 
aralarında ayrım yapmadan dramlarıyla işler. Buğra, Kurtuluş Savaşı odaklı 
romanların tek yanlı epik yanılgısına düşmemek için insanları bulundukları 
ortam ve şartlara, buradaki anlayışlara, tutumlara, davranışlara göre yorum-
lamak gerektiğini kaydeder. Bunu destan yazmak yerine alternatif ve çok 
sesli bir Millî Mücadele anlatısını başarılı bir şekilde ortaya koyduğu Küçük 
Ağa romanının karakterleri bağlamında dile getirecektir. Romanın inşa sü-
recini anlatırken babasının hatıra defterlerindeki İstanbullu Hoca, Minas, 
Çakırsaraylı ve ötekilerle ilgili satırlara dikkat çektikten sonra Çolak Salih’i 
Küçük Ağa karakterinden niçin daha çok sevdiğini şu sözlerle dile getirir:

Çolak Salih’i Küçük Ağa’dan da çok sevdiğimi söyledim. Gerçekten 
öyledir; çünkü Çolak benim için Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi 
olmuştur. Ve ben onun uyanışında zafer’in gerçek anlamını bulmuşumdur. 
O bedeni Osmanlı, o ruh yapısını da ‘devlet’ler kuran milletler gibi 
gördüm.13

11  Tarık Buğra, Politika Dışı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s.14-15.
12 İsmail Parlatır, “Türk Romanında Tipler: Küçük Ağa”, Türk Dili, 1974, sayı: 508, s. 256-

257.
13 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.203.
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Cumhuriyet Türkiye’sinde süreklilik içindeki tarihi mirasa sahip çıkması-
nın altında yatan gerekçeleri de kendi hayatı üzerinden anlatır Tarık Buğra:

Ben 1918 yılında doğdum. Yâni babam gibi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve, 
meselâ sayın Cumhurbaşkanımız ve, daha önceki Cumhurbaşkanlarımız 
gibi, ben de Osmanlı Devleti’nin nüfus cüzdanını taşıdım. Türkçesi, 
Osmanlı’nın horlanışında kendi horlanışımı seziyorum ve inciniyorum. 
Kuruluş -ve Osmancık- ile beni ve benim gibileri inciten o önemli ve bazı 
kaynaklarda kasıtlı yanlışın düzeltilmesine çalışanlara katılmak istedim.14 

Tarık Buğra, çeşitli dergi ve gazetelerde, farklı yıllarda çıkan yazılarında, 
söyleşilerinde insanın dramını anlamaya ve anlatmaya çalıştığını ifade eder. 
Küçük Ağa, Yağmur Beklerken, Dönemeçte, Firavun İmanı, Osmancık roman-
larında hatta bazılarının Buğra’nın en siyasi kurmacası kabul ettikleri Gençli-
ğim Eyvah romanında bile herhangi bir görüşü savunmak veya aşılamak için 
çaba harcamadığını vurgular. Mesela Osmancık, gazetede tefrika edilirken 
Murat Belge, romanın Osmanlı olayını asil kana bağladığını yazmış ve Buğ-
ra’nın bir tarih görüşünü kurmacada savunduğunu belirtmiştir. Oysa Buğ-
ra, öteden beri şu ya da bu tarih görüşünü benimsetmeyi aklının ucundan 
geçirmediğinde ısrarcı olmuştur. Onun gayesi insan ve toplum gerçeğinin 
çok yönlülüğünü, zenginliğini şematikliğe düşmeden anlatmaktır. Gelgele-
lim romancının bu tutumu eleştirmenlerce fark edilemediği için Osmanlı, 
Millî Mücadele, Serbest Fırka, Demokrat Parti ve 1970’leri işleyen roman-
ları değerlendirilirken gerek görüş gerekse dünya görüşü bahsinde çok ciddi 
hatalara düşülmüştür.

Romancının Eleştiriler Karşısındaki Tutumu

Buna karşın Tarık Buğra’nın eleştirilere karşı geliştirdiği tavır, çoğunlukla 
eleştirinin nasıl olması gerektiğine dair cevaplar vermek şeklindedir. Ortaya 
âdeta eleştiri ahlakı ilkeleri şeklinde derlenebilecek cümleler çıkar. Dolayı-
sıyla bir eser edebî açıdan ele alınırken tarafgir bir tavır gösterilmemelidir, 
‘bir yerin memuru’ gibi davranılmamalıdır, der. Eleştirmenlerin kategorik 
ifadeler kullanarak ün peşinde olmalarının da eleştiri ahlakına uymadığını 
hatta bunun “gülünç belki tiksindirici bir şey” olduğunu söyler.15 

Tarık Buğra roman kahramanlarının davranışları sebebiyle sadece soldaki 
Fethi Naci, Mehmet H. Doğan gibi eleştirmenlerce değil yeni İslamcı ay-
dınların çıkardığı dergi yazarlarınca da yerilmiştir. Mesela kasaba hayatını 
yansıtan Yağmur Beklerken romanındaki Rahmi’nin cızbızlı rakı içmesi16 

14 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.78
15 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.344.
16 Mehmet Maraşlıoğlu, “Yağmur Beklerken”, Mavera, 1982, sayı:63, s.33.
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İslam’a aykırı bulunmuştur. Buna göre, yazar böylesi bir kurmaca karakter 
inşa etmekle İslâm’a ters düşmüştür. Buna karşın Buğra romandaki bütün 
tiplerin hayatlarının İslam’a uygun olması şeklindeki beklentinin yanlışlığı-
nı hatırlatmakla yetinir.17 Eleştirinin sefalet sergilemesi durumu elbette sa-
dece bu romanla sınırlı değildir. Tarık Buğra, 1991’de Türk Dil Kurumu’n-
da yaptığı bir konuşmada Küçük Ağa’dan Osmancık’a, Gençliğim Eyvah’tan 
Yağmur Beklerken romanına kadar yazılanlara değindikten sonra sözü tekrar 
bahsettiğimiz eleştiriye getirir. Son kertede romanın bir kurgu olduğunu 
gülümseyerek hatırlatma yoluna gider:

Bu münekkit romanın kahramanı Rahmi evinde bazı özel akşamlarında 
rakı içtiği için beni ayıplıyor, romanı aforoz ediyordu.18 

Tarık Buğra, tarihî romanlarında sadece eleştirmek için detay konuları mer-
cekle ele alanlara da aynı biçimde cevap vermek durumunda kalır. Buğra, 
haklı bulmadığı eleştirilere cevap verir, bazen anlamsızlıklarına işaret eder 
ama genel olarak eleştiriyi ciddiye alır. Bu konuda hakkaniyetli bir tavır 
sahibidir çünkü kendisini geliştirecek eleştiriler karşısında heyecanlandı-
ğını, mutlu olduğunu belirtir. Cemal Süreyya’nın “Alnında Leke Olmayan 
Adam” başlıklı yazısını bu kapsamda örnek verir.19

Tarık Buğra, hayatı boyunca savunma hattında kalmak durumunda kalmış-
tır. Bazı çalışmalarını farklı algılanmak kaygısıyla yayımlamaz. Osmancık’ı, 
Devlet Ana karşısında konumlandırılma endişesiyle uzun zaman yayımla-
maması bu kapsamdadır. Buğra, hayatı boyunca salt edebî alanda algılan-
madığının, duruşunun kem gözlere muhatap olduğunun farkındadır.

Sanata ve düşünceye hak kazanmak isteyenler: Ateşten çemberi aşmayı 
göze alınız. Savaşa katıldınız mı, dev bir psiko-teknik ve astronomik 
yatırımlar, fabrikasyon işi bütün şöhretleri ve sahte, uyduruk otoriteleri 
ile karşınıza dikilecek, sesinizi boğmaya çalışacak, bununla da yetinmeyip 
tepenizden aşağı bütün çirkefleri boca etmeye kalkışacaktır, size gerici 
diyecek, satılmış diyecek hatta halk düşmanı hatta Türkiye düşman 
diyeceklerdir. 20

Tarık Buğra bilhassa Millî Mücadele romanlarında dindarlara ve dine yak-
laşımı konusundaki farklı ve çok sesli tutumuyla döneminin edebiyatçıları 
arasında seçilir hâle gelmiştir. Bunun etkisiyle her zaman kültür ve sana-
tın kendine özgü hassas dengesini hatırlatmıştır. Ayrıca kendi konumunu 
Batı üzerinden örnekleyerek Batı’yı dikkate alan aydınlara kendi yolunun 

17 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.194. 
18 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.155.
19 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.302.
20 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.295.
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doğruluğunu anlatmak istemiştir. Kaybetmenin nedenini dinde görenlerin 
aksine Buğra kazananların da dine bağlandığını söyleyerek başka bir yol 
tutmuştur. Onun dünya görüşünü tartışmak bakımından şu pasaj önemli 
ipuçları sunmaktadır: 

Türk’ün Türk, Müslümanın Müslüman kalmasını istemesi, kurtuluşu bu 
yolda görmesi mi? Fakat Batı’yı Batı yapan öncekilerden önce bu, yâni 
dindarlık ve milliyetçilik değil mi?21 

Doğrusu başlıca vasıfları kendi adına düşünmekten korkmak olan “entelek-
tüel kölelerle”22 hesaplaşması kolay olmamıştır Tarık Buğra’nın. Batılıların 
da edebî metinlere inançlarını öz güvenle yansıtarak, dinden bahsettiklerini 
hatırlatan Buğra, toplumuna yabancılaşan aydınların kendi dinlerine karşı 
utançla yaklaşmalarındaki yanlışlığa şöyle dikkati çeker:

Büyük yazarların hiç birisi dine karşı kayıtsız kalmamış veya 
kalamamışlardır. Dünya edebiyatında İncil’den, Tevrat’tan, rahipten, 
rahibeden, papazdan, keşişten geçilmez, iman buhranları, arayışlar, 
buluşlar ve kaybedişler ünlü roman veya piyeslerin ana temlerinden 
birisidir, bu temden unutulmaz trajediler doğdu. İlle de örnek isteyenlere 
hatırlatalım; Hristiyanlık olmasaydı Dostoyevski diye birisi olmayacaktı… 
Andre Gide ki tam bir dinsizdi. Sartre da öyle. …Gide’de İncil’e bin 
bir atıf vardır… Voltaire tepeden tırnağa dinsizdi ama Hristiyanlığı ve 
Hristiyanlık tarihini bir Papa kadar iyi biliyordu.23

Tarık Buğra röportajlarında, dünyada ve Türkiye’de din karşıtlığının hatta 
düşmanlığının Marksistlerle ilişkilendirildiğini ifade etmektedir. Kendisi-
ni ilerici, bilimsel sosyalist yahut Marksist kabul edenlerin bir taraftan da 
dinden ne kadar uzak olduklarını ispata çalıştıklarını, dine de afyon diye-
rek din adamlarını kötü gösterdiklerini söyler. Zaten bu tutum Cumhuriyet 
Türkiye’sindeki aydınların, sanatçıların ve edebiyatçıların önemli bir kısmı 
tarafından bilhassa 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra sıkça dile getirilmiş-
tir. Hâlbuki kötülüğün her insan için gerçekleşebilecek bir şahsiyet mese-
lesi olduğu fark edilse dahası Tarık Buğra’nın roman karakterleri dikkate 
alınsa onun meseleye ne kadar farklı bir zaviyeden baktığı kendiliğinden 
anlaşılırdı. 

21 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.16.
22 Tony Judt, Anılar Şalesi, çev. Dilek Şendil, YKY, İstanbul, 2013, s. 137.
23 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.142.
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Müslümanlardan Bahsetmek, Mensubiyet ve Yeni Eleştiriler

Romanlarının değerini bilen ve bu konuda kendine güvenen Tarık Buğ-
ra, sol çevrelerin yönelttiği ithamlara cevap vermek durumunda kalmıştır. 
Bahsettiğimiz engellemeye matuf niyet okuma stratejisi Soğuk Savaş dis-
kurunun üzerinden bazen gizli, bazen de açık açık gerçekleşmiştir. Mesela 
kendisinin bir eleştirmen olarak saygı duyduğu Fethi Naci, Tarık Buğra’nın 
Yağmuru Beklerken ve Kemal Tahir’in Yol Ayrımı romanlarını kıyasladığında 
Buğra’nın Tahir’den daha üstün olduğu noktasında görüş belirtmiştir. Zira 
Tahir, romanında meseleye bir toplumbilimci olarak yaklaşmıştır; buna 
karşın Buğra, Serbest Fırka olayının insanlar üzerindeki etkilerini bir ro-
mancı titizliğiyle ortaya koymuştur.24 

Gelgelelim Fethi Naci’nin edebî alandaki tavrı, Tarık Buğra’nın İkinci Gru-
bu ele alması veya sola ilişkin eleştirel cümleler kurması akabinde de devlet 
tarafından ödüle layık görülmesi karşısında hemen terk edilir. Naci, Kültür 
Bakanlığı tarafından 1981’de Buğra’ya verilen Düzyazı Başarı Ödülü üzeri-
ne yazdığı yazıda bunu örnekler. Naci, Buğra’nın ödülü hak etmiş olduğunu 
ancak Atatürk’ün doğumunun 100. yılında bir Bakanlığın “İslami dünya 
görüşüne” sahip bir yazara ödül vermesinin doğru olmadığını belirtir.25 
Necmettin Turinay ise Fethi Naci’nin Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değiş-
me kitabında belli açılardan yerdiği Tarık Buğra’yı ve romancılığını savunan 
önemli bir yazı kaleme almıştır. Yazının dipnotunda Peyami Safa, Ahmet 
Hamdi Tanpınar ve Tarık Buğra’nın romanlarının İslami açıdan nasıl değer-
lendirileceğinin ayrı bir tartışma konusu olduğu üzerinde durulması döne-
min tartışmaları bakımından önem arz eder. 26 

Öte yandan eleştiriye daima hoşgörü ile bakan Tarık Buğra, eleştirmenlerin 
siyasi değerlendirme yapmalarını sefilce görür ve değerlendirmenin edebi-
yat dışına çıktığına dikkati çekerek şunları dile getirir:

Fethi Naci’ye gelince saydığım ve sevdiğim bir eleştirmendir o. Roman 
nedir iyi bilir fakat ne çare Marks ve Marksistler için, gözü üstünde kaşı 
var dediniz mi keçileri kaçırıveriyor. Bir de bakıyorsunuz, Küçük Ağa’yı, 

24 Fethi Naci, Yüzyılın 100 Romanı, s.337.
25 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.154.
26 Necmettin Turinay, “1981’in Son Çıkışı Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme”, 

Mavera, 1982, sayı: 63, s. 43-44.
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İbiş’in Rüyası’nı ve Yağmur Beklerken’i ve bunlar için söylediklerini unutup 
gitmiş de, Tarık Buğra romancı değil, slogan yazar27 deyivermiş.28

Tarık Buğra, Fethi Naci’nin eleştirisine karşılık olarak Müslüman bir top-
lumdan ve Müslümanlardan söz etmekle İslami dünya görüşüne sahip ol-
manın başka şeyler olduğunu ifade eder: Fethi Naci’nin eleştirilerine çok 
sık maruz kalan29 Buğra, onun yazar-ürün eşleştirmede yaptığı hatayı de-
falarca dile getirecektir. Nitekim 1982’de Türk Edebiyatı dergisinde Kültür 
Bakanlığı ödülünün Yağmur Beklerken romanına verilmesini eleştiren Fethi 
Naci’nin, politik görüşün şekillendirdiği eleştiri anlayışını yansıtan yazısını 
hatırlatan Ahmet Tezcan’a verdiği cevap, Buğra’nın, aynı zamanda dünya 
görüşüne yaklaşımını da belirginleştirir: 

Kültür Bakanlığı’nın ödülü bana - jürisine verdiğim değer yüzünden - 
hayatımın en büyük gururlarından birini duyurmuştur. Aleyhte çıkan 
yazı oldu mu, bilmiyorum. Sadece çalışmasına saygı duyduğum ve beni 
bazen çok öven, bazen de çok yeren eleştirmeci Fethi Naci’nin bir yazısını 
okudum. Naci o yazısında, ödülün bana verilişini yadırgamadığını, 
ödül almamın hakkım olduğunu, ama Atatürk’ün doğumunun yüzüncü 
yıldönümünde, bir bakanlıkça benim gibi İslâmî dünya görüşü olan bir 
yazara verilişini doğru bulmadığını söylüyordu. 

Bu hüküm, Naci’ye has yanılgılardan birisidir. Her şeyden önce, bir 
Müslüman toplumdan ve Müslüman insanlardan söz etmek başka, İslâmî 
bir dünya görüşüne sahip olmak başka şeydir. Naci bu yanlışa, çok daha 
sert bir şekilde, Gençliğim Eyvah için de düştü, beni, yâni yazarı, İhtiyar 
ile özdeşleştirdi; İhtiyar’ın düşüncelerini bana mal etti. Bir romancı, 
kahramanlarından birisini benimseyebilir; ama her halde, çok kötü 
gördüğü, ‘gebertilmeye’ müstahak bulduğu ve ‘geberttiği’ birini değil. 

Fakat bu apayrı ve uzun bir konudur; bir başka zaman ele almak 
istiyorum: İslâmî dünya görüşüne dönersek, burada söyleyeceklerim 
şunlardır: 

Bana bu görüşün yoruluşunu gerçek bir iltifat sayarım. Keşke tam 
bir İslâmî dünya görüşüm olsaydı! O zaman -hiçbir romanımı 
küçümseyemem- eserlerim daha sağlam ve övüldüklerinden daha değerli 

27 Fethi Naci, Tarık Buğra’nın Dünyanın En Pis Sokağı üzerine yazdığı metinde Buğra’nın 
romanlarını iki çizgide değerlendirir. Küçük Ağa, Yağmur Beklerken, Dönemeçte ve 
İbiş’in Rüyası’nı yaşamın ve insanın zenginliklerini yansıtması hasebiyle başarılı bulur. 
Gençliğim Eyvah, Firavun İmanı ve Dünyanın En Pis Sokağı romanlarını ise solda örnek-
leri bolca görülen “slogan edebiyatı” kategorisine dâhil eder. Bkz.: Yüzyılın 100 Romanı, 
s. 338.

28 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan, Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.300.
29  Mesela Firavun İmanı romanı için yaptığı değerlendirmeler bu çerçevede ele alınabilir. 

Bkz: Fethi Naci, Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 
1990, s. 164-176.
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bir yapı kazanırlardı. Ne yazık ki, eğitimimiz ve toplumumuz bir felsefe 
edinebilmemize yardımcı olamıyor. 

Ve -eklemeden yapamayacağım- İsevî dünya görüşü Dostoyevski’nin 
romancılığına handikap olmamıştır ve bütün Batı romancılarında 
benimseme veya tepki yoluyla -Gide’ de bile- Hıristiyanî dünya görüşü ve 
değer ölçüleri buram buram tüter. Öyle olması da, başarı için önlenemez 
bir gereklilik ve şarttır; çünkü söz ettikleri insanlar Hıristiyandır. 
Hıristiyanlığı bilmek zorundadırlar, o dünya görüşüne paralel çizmek 
zorundadırlar. 

Onlarda övülen bir gereklilik, bir Türk yazarında niçin ödüle engel 
sayılsın.30

Tarık Buğra sıklıkla ‘İslami dünya görüşünün’ neresinde durduğu sorusu-
na verilen cevaplarla da gündeme gelmiştir. Bu sadece Fethi Naci ile sınırlı 
kalmamış, farklı kesimlerce de dile getirilmiştir. Bu meseleyi Müslüman ol-
mak, Müslümanlardan bahsetmek, İslami dünya görüşüne sahip olmak gibi 
üçe ayırarak, onun cevaplarını belirginleştirmek mümkündür.

Tarık Buğra Küçük Ağa ile bir bariyeri yıkmış ve o güne dek yazılan roman-
lardaki dindar tipini makûs egemen anlatının tasallutundan kurtarmış-
tır. Dolayısıyla Müslümanlardan bahsederken hem kurmaca hem de ede-
biyat dışındaki metinlerinde meseleyi gericilik şablonuyla ele almamıştır. 
Buğra’da dindarlar, kurgulanmış kötü karakterler değildir. Buğra’nın bu 
tutumu kendisi tarafından romancının objektif olması, olanı olduğu gibi 
vermesi şeklinde izah edilir fakat tam da bu nokta onun bir taraf adına ko-
nuştuğuna hamledilmiştir. Hiç şüphesiz İslami dünya görüşü çerçevesinde 
kendisine yöneltilen eleştiriler onun dine, dinî pratiklere yaklaşımından 
hareketle yapılmıştır.

Burada belki ayrıca şuna da dikkat çekmek gerekmektedir. Türkiye’de 1960 
sonrasındaki tercüme hareketleriyle İslami dünya görüşü meselesinde bir 
düşünsel ayrışma zuhur etmiştir. Bu sürecin neticesinde 1980’li yıllarda 
İslami dünya görüşü odaklı pek çok kitap yayımlanmıştır. Tarık Buğra’nın 
kavrama yaklaşımı bunlarla alakalı olmasa da Türkiye’de dinî taleplerin 
yükselişe geçmesi neticesindeki metinlerde kendisinin eleştirilmesi yahut 
görmezden gelinmesi doğrudan doğruya bununla bağlantılıdır. Fakat Buğ-
ra burada da meseleyi son kertede bir romancı olarak ele almak lüzumunu 
hisseder: 

Ve İslâmî dünya görüşünün bir Türk yazarı için ayrı bir önem vardır. 
İslâmî dünya görüşü, kendi insanımıza anlamak çabası demektir. Bu 
memleketin yüzde doksan dokuzu Müslüman diyoruz, demek ki bu 

30 Tarık Buğra, Politika Dışı, s. 242-243.
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memleketin romanını yazmak için İslâmî yapının ne olduğunu “anlamak” 
lâzımdır. Bunu anlamak için de İslâmî dünya görüşü şarttır. Sadece 
gözlemlerle olmaz, öbürü daha büyük bir yardımcıdır. Müslüman toplum 
ve insanı anlamak, onun yozlaşmış bozulmuş ve güzel taraflarını kavramak 
için şarttır İslâmî bir dünya görüşü… Bunu demek istiyorum. 

Ve esefle söylüyorum, bu ihtiyaç bize duyurulmadı. Duyurulsaydı çabamız 
daha fazla olurdu, daha sağlamlaşırdı görüşümüz. Ama açıkça söylemek 
lâzım, noksandır bizde. Şu anda bazıları romandaki bütün tiplerin 
İslâmiyet’e göre yaşamasını istiyor, hepsini o anlayışa göre yaşatmamızı 
arzu ediyor. Bu saçmadır. Ben, Yağmuru Beklerken için bu meselelerden 
dolayı bana çatan eleştirmeci gördüm ona göre Rahmi’ye rakı içirmekle, 
İslâm’a aykırı hareket etmiş oluyordum.31 

Tarık Buğra’nın kurmaca eserleri bağlamında “İslami dünya görüşü” odak-
lı eleştirilerin farklı bir zaviyeden İslamcı dergilerde yayınlandığına işaret 
etmiştik. Bu bağlamda Kayıtlar dergisinin birinci sayısında Mehmet Ma-
raşlıoğlu imzasıyla yayımlanan “Küçük Ağa’nın İslâmcılığı” başlıklı yazı 
dikkate alınmalıdır.32 Bu metinde ana hatlarıyla roman değerlendirilir ve 
Buğra’nın kendi ifadeleriyle “İslami dünya görüşünün” neresinde olduğu 
tartışılır. Buğra ise derginin sekizinci sayısına cevabi bir mektup yollar. Bu-
rada Buğra eleştirmenin “Keşke İslami dünya görüşüm olsaydı” ifadesinin 
esef yüklü bir tevazu ifadesi olduğunu anmamasına sitem eder. Ayrıca Ma-
raşlıoğlu’nun Yağmur Beklerken roman kahramanlarından birinin rakı içti-
ği için Buğra’yı İslami dünya görüşü dışına itmiş olmasına da kırgınlığını 
belirtir.33 Mektup aslında Buğra’nın yeni İslamcı nesillerin kendisini töh-
met altında bırakan cümlelerine yapılan esaslı bir itirazdır. Maraşlıoğlu ise 
derginin bir sonraki sayısında yazarın gereksiz alınganlığına vurgu yapar34 
ama değerlendirmeleri dikkate alındığında Buğra’yı İslami dünya görüşüne 
dâhil edip etmeme noktasında bir tereddüt yaşandığı fark edilir. Şüphesiz 
Buğra, duyarlılığından kaynaklanan bir alınganlıkla mektup göndermiş fa-
kat yeni kuşakların dışlayıcı tutumu bu alınganlığa zemin oluşturmuştur. 
Oysa Maraşlıoğlu’ndan daha evvel Hüseyin Besli, İslami anlayışı yansıttığı-
nı düşündüğü Küçük Ağa ile ilgili olarak şunları yazmıştır:

Bir dünya görüşünün geçmiş tarihe uzantısının yansımaları vardı o 
satırlarda… İnsan, onun yapısı, toplum, devlet ve düzen arayışı, iyilerle 
kötülerin çatışması, sevgi/nefret, ihanet/fedakârlık, insanı çepeçevre 
kuşatan sosyal öğeler oluşumlar vs.35

31 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, s.194.
32 Mehmet Maraşlıoğlu, “Küçük Ağa’nın İslâmcılığı”, Kayıtlar, 1989, sayı: 1, s.8-10.
33 Tarık Buğra, “Mektup”, Kayıtlar, 1991, sayı: 8, s.46.
34 Mehmet Maraşlıoğlu, “Mütevazi Bir Doğru”, Kayıtlar, 1991, sayı: 9, s.28.
35 Hüseyin Besli, “Adam Olmak ve Tarık Buğra”, Düşünce, 1977, sayı:12, s.46.
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Her büyük romancının değerlere dayalı bir dünya görüşünün var olduğunu, 
olması gerektiğini belirten Tarık Buğra, aslında İslami dünya görüşünü ister 
dar anlamda ister geniş anlamda kullansın, bu kavram üzerinden kendisine 
ve topluma karşı geliştirilen kibirli bakışın farkındadır: 

Sanatta edebiyatta düşünce planında mantar gibi türeyen bu yaratıklar, 
bu Batı kültürü ithalâtçıları, simsarları gerçekten tam barbarca 
davranmışlardır. Sanatta edebiyatta, Dünya görüşünde, insanlık anlayışı 
ve yorumunda Türk kültürünün kişiliğini koruyan, geliştirmeye yönelen 
çalışmalara, bu simsarlar gerici tutucu yobaz, devrim düşmanı, hattâ faşist 
hatta kafatasçı gibi hiçbir bilimsel ve objektif değeri bulunmayan uyduruk 
karalamalarla, suçlamalarla saldırmışlardır.36 

Ne var ki dönemin İslamcı çevreleri 1980’li ve 1990’lı yıllarda Küçük 
Ağa’nın Yağmur Beklerken’in, Dönemeçte’nin yazarını reddeden ya da en 
azından görmezden gelen son derece dar bir bakış açısıyla meseleyi ele al-
mışlardır. Öte yandan Tarık Buğra bir kesime karşı verdiği fikrî savaşın esa-
sen sonlanmayacağını söyler. Osmancık’ın devlet tiyatrosunda oynanırken 
“Atatürk’ün kurduğu tiyatroda ezan okunuyor, Kur’an okunuyor, Kelime-i 
Şehadet getiriyor.” diye feveran edenleri gördüğünde “Bu gizli ve sonu gel-
meyen savaştır.” ifadesini kullanacaktır. Buğra’nın sol çevreler tarafından 
İslami dünya görüşüne mensup olma iddiaları ve bu nedenle engellenme-
leri bilinmektedir. Bu nedenle Buğra’nın artık eserlerindeki karakterler ve 
durumlarla ilgili eleştirel cümlelere karşı çok hassaslaştığını söyleyebiliriz.

Tarık Buğra, romanlarında mümkün mertebe edebî kimliğini ön plana alır. 
Yazdıklarının edebî değer açısından ulaşabileceği en yüksek noktaya ulaş-
ması için titizlenir. Elbette bu süreçte eserin temelinde var olan dünya gö-
rüşü metnin dünyasına yansıyacaktır; bunun aksini hiçbir yazar için söyle-
me imkânı da yoktur, fakat en açık hâliyle ifade etmek gerekirse bu durum 
romanı salt bir propaganda ya da ideolojik kavgaların enstrümanı şeklinde 
görme imkânı vermez:

Hiçbir romanımı özel bir yorumlama veya belli bir yoruma varmak için 
yazmadım, yazarın ilgi duyduğu konular vardır, bunlar her şeyden önce 
hatta sadece roman olmalıdır.37 

Sonuç

Kavramların farklı şekillerde anlaşıldığı, kurmaca gerçekliğin unutulduğu 
bir zeminde bir eserin biçim özelliklerinin, anlatım tekniğinin ve üslup özel-
liklerinin bihakkın anlaşılamaması son derece tabii. Ayrıca dünya görüşü ve 

36 Tarık Buğra, Bu Çağın Adı, s.428.
37 Tarık Buğra, Düşman Kazanmak Sanatı, s.348.
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İslami dünya görüşü dendiğinde hemen arkasından bunun mahiyetine dair 
bir sorunun gelmemesi mümkün değil. Dolayısıyla esaslı bir tanıma ulaş-
mak için bazen değillemeler üzerinden okuma yapmak durumunda kalırız. 

Tarık Buğra’nın Osmancık romanında Osmanlı’nın köklerine yöneldiğini, 
Millî Mücadele’yi işlediği Küçük Ağa romanında dindarların da kurtuluş 
sürecinde rol aldıklarını; Yağmur Beklerken’de Serbest Fırka olayı üzerinden 
devrin Anadolu kasaba hayatını çok boyutlu bir şekilde yansıttığı görül-
mektedir.38 Düzyazılarına yansıyan tartışmalar bağlamında Tarık Buğra ele 
alındığında ise sol dünya görüşüne karşı olduğu açıktır.

Bunun yanında Tarık Buğra roman tartışmalarında da ifade ettiği gibi roman-
larında karakterlerini bir ideolog gibi inşa etmez, sanatçı kimliğini öne çıkarır 
ve bu zeminden seslenir. Sanatın bağımsız ve tarafsız olduğunu sık sık dile ge-
tirirken sanatını şekillendiren bakış açısını arka planda bir fon olarak düşünüp 
dikkatle bakmayı gerekli bulur. Bu fonda bin yıllık tarih anlayışı ve süreklilik 
belirgindir. Fakat bu bakış açısı insani dramların nesnel bir tutumla anlatılma-
sına mani değildir. Dolayısıyla dünya görüşü ve İslami dünya görüşü kavram-
ları çerçevesinde romanlarına ve kendisine yöneltilen eleştiriler edebî kamu-
nun son derece açık olan bu açık gerçeği kavramaktan uzak olduğunu gösterir. 

İnsanların dramını vukuf, zevk, sağlıklı seziş, dürüstlük ve cesaretle ele alan 
Buğra’nın şu ifadeleri kendisiyle alakalı değerlendirmelerin sağlamasını 
yapmak için iyi bir başlangıç olabilir:

Dünyanın en zor işlerinden biri haklı olabilmektir. Haksızlıklar sadece 
görüş, düşünüş, kavrayış yetersizliklerinden olsaydı, hakkın ve haklının 
işi bu kadar zor olmazdı. Çünkü o zaman, sağduyu denilen, sağdüşünce 
denilen Tanrı vergilerinin yardımı umulabilirdi. Ama bir de yıkanmış 
beyinler var, şartlandırılmışlıklar var, çıkarcılıklar, satılmışlıklar var. (…) 
Gururlar, yandaşlıklar, sempatiler, antipatiler var.

Haklı’yı zora düşüren, Hak’kın savaşını yürek paralayıcı yapan budur. 
Bunun için Dünya’nın en zor işlerinden birisidir haklı olmak. Biz, haklının 
karşısına, o haklılıktan en çok yararlanacak olanların bile çıktığını, 
özellikle, onların çıkartılabildiğini görmüşüzdür. Yürek paralayıcıdır bu, 
zordur bu.39

38 Gürsel Aytaç, Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Gündoğan Yayınları, Anka-
ra,1990, s.284.

39 Tarık Buğra, Politika Dışı, s.220.



TARIK BUĞRA’NIN TİYATROLARI 
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

YAKUP ÖZTÜRK

Türk edebiyatında tiyatro, başlangıçta Batı’dan devşirilen bir edebî tür ol-
manın ötesinde siyasi, sosyal anlamlar yüklenmiş bir faaliyet olarak bilindi. 
Tanzimat sonrası Türk edebiyatını Batılı temeller üzerine kuran edebiyat-
çılar, roman gibi popüler bir türde ısrarcı olmakla beraber tiyatroyu dönü-
şümün en önemli taşıyıcısı kabul ettiler. Modern muhayyile, yenileşme, 
asırlarca yabancı kalınan Batı medeniyet dairesine geçişte toplumun biçim-
lendirilmesi tiyatro sayesinde oldu. Tanzimat tiyatrosu, Namık Kemal ve 
Ahmet Mithat Efendi üzerine yükselirken toplum, iki tarz tiyatro anlayı-
şıyla karşılaştı. Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre ile politik, Ahmet Mithat 
Efendi aile oyunlarıyla sosyolojik tiyatronun başlatıcısı oldular. Bu ayrım, 
zaman zaman kesişen temalarla sürüp gitse de Türk edebiyatında tiyatro, 
daima toplumcu, realist edebiyatçıların metin ürettikleri tür olmuştur. 

Türk edebiyatında tiyatro, Tanzimat’taki hareketliliğini 1870’lerin sonun-
da siyasi iktidarın müdahaleleriyle kaybetmiştir. O yıllardan sonra telif 
eser üretilmediği, seyirlik, geleneksel, metne dayanmayan oyunların tuluat 
tiyatrolarında sahnelendiği görülür. 20. asır başında da Türk edebiyatının 
öne çıkan temsilcileri, Fikret kuşağı tiyatroya ilgi duymamışlardır. II. Ab-
dülhamit’in hal edilmesinden sonra istibdadı bahane eden nitelikli, nite-
liksiz onlarca kalem, tiyatro oyunları yazmış ancak Meşrutiyet yıllarında 
varlığından bahsedilecek bir Türk tiyatrosu meydana getirememişlerdir. 
Edebî niteliği yüksek Türk tiyatrosunu, Necip Fazıl Kısakürek’in, Haldun 
Taner’in, Güngör Dilmen’in, son kuşak isimlerinden Turan Oflazoğlu’nun 
yazdıkları temsil etmiştir. Türk edebiyatında tiyatro, bir edebiyatçı hangi 
türde iktidarını ortaya koymuş olursa olsun ilgi duyulan bir tür olmuştur. 
Ancak bu ilgi 1980’lerin başından itibaren kaybolmuştur. Artık şiiri, ro-
mancılığı, hikâyeciliği ile tanınan edebiyatçıların tiyatro yazdıklarını gör-
müyoruz. Adalet Ağaoğlu, belki bu türden edebiyatçıların son temsilcisidir. 
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Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında romancı kimliğiyle tanınan önemli 
edebiyatçılardan Tarık Buğra da tiyatroya emek vermiş, oyunlar kaleme 
almış bir isimdir. Bu metinde, Buğra’nın tiyatro yazarlığı kısaca değerlen-
dirilecektir. Akümülatörlü Radyo, kanaatimizce en nitelikli oyunu oldu-
ğu için daha ayrıntılı değerlendirilecek, diğer oyunların sadece konuları 
verilecektir. 

Tarık Buğra, Cumhuriyet sonrası Türk edebiyatında romancı kimliğiyle ta-
nınmış, resmî ideolojinin söylemleri dışında metinler kaleme alarak kendi-
sinden söz ettirmiş bir romancıdır. Özellikle, Küçük Ağa, Yağmur Beklerken, 
Dönemeçte ve Gençliğim Eyvah romanları, Millî Mücadele’den 1980’lere 
Türkiye’de siyasî dönüşümleri tahlil eden ancak bu tahlillerini, dönemin 
resmî tarih anlayışının dışına çıkarak anlatan metinlerdir. Yakup Kadri Ka-
raosmanoğlu, Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin gibi Cumhuriyet 
ilkelerinin yerleşmesi için romanı politik bir propaganda unsuruna dö-
nüştüren romancıların aksine Tarık Buğra, Cumhuriyet’in hangi temeller 
üzerine kurulduğunu, Osmanlı mirasını reddetmeden anlatmasıyla ayrı bir 
yerde durur. Yaban’da, Vurun Kahpeye ya da Yeşil Gece romanlarında çizilen 
Anadolu milleti, din ve siyaset ilişkisinde ihanet içerisinde yaşamaya hazır 
dindar kitle, cehaletin cemiyetin her kurumunda yerleşmesi, Millî Müca-
dele’de işgalcilerle iş birliği yapan Türkler Tarık Buğra romanlarında gö-
rülmez. Aksine bu manzara kati bir dille reddedilir. Küçük Ağa, bu açıdan 
Yaban’ın iddialarını tartışan ve yanlışlayan bir romandır. Yağmur Beklerken 
de çok partili hayata geçiş teşebbüslerinin samimiyetsizliğini ortaya koyan 
bir metindir. Tarık Buğra, resmî ideolojinin karşısında bir romancı olarak 
Türk edebiyatında Kemal Tahir’e yakın durur. Kemal Tahir’in Yorgun Sa-
vaşçı, Esir Şehrin İnsanları ya da Bozkırdaki Çekirdek’te dile getirdiği iddia-
lar, daha yumuşatılmış bir üslup ve kurguyla Tarık Buğra’da da görülür. Bu 
açıdan Tarık Buğra, politik edebiyatın Cumhuriyet sonrası Türk romanında 
ilk dikkat çekici temsilcilerinden biridir. Fakat onun romancılığını tam ma-
nasıyla politik edebiyatın içerisine hapsetmek doğru değildir. İbiş’in Rüya-
sı ve bilhassa Yalnızlar, edebiyatın en asli unsuru olan insan psikolojisinin 
yorumlanması ile Tarık Buğra metinlerinin evrensel yüzleridir. Tarık Buğra 
edebiyatında romancılığın çerçevesi kısaca bu iki çizgi üzerinde yürür. Po-
litik ve gerçekçi bir edebiyat ile birey ve psikoloji arasında var olan bir ede-
biyat anlayışına sahiptir. Onun tiyatro yazarlığı söz konusu olduğunda da 
bu çizginin doğrudan yansımalarını görmek mümkündür. Ancak arada tek 
bir fark vardır. Romancılığında, politik söylem Türkiye’de ve Türkiye dışın-
da yaşanları kapsayacak biçimde genişken, tiyatroculuğunda Türkiye’deki 
siyasi yapı yoktur. O, milliyetçilik düşüncelerini Türkiye dışında yaşanan 
Macar ülkücü idealizmi ile anlatmayı tercih etmiştir. Öte yandan, roman-



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    551

larından uyarlanmış ya da sonradan romanı yazılmış birey temelli oyunlar, 
çocuk piyesleri, Sakın Sabancı’nın hayatını anlatan tiyatrolar da yazmıştır. 

Tarık Buğra’nın tiyatro yazarlığı, tiyatro eleştirmenliği ile neredeyse eş de-
ğerdedir. Tiyatronun mahiyeti, varlık sebebi, yönetmenlik, oyunculuk gibi 
teknik unsurlar, tiyatro metninin neyi nasıl anlatacağı, adapte ya da çeviri 
oyunlar gibi pek çok mesele hakkında yazılar kaleme almış; bu uğurda po-
lemiklere dahi girmiştir. Mehmet Tekin, Tarık Buğra’nın eleştiri sahasında 
pek çok yazı kaleme aldığını ancak dikkat çekici eleştirilerini tiyatro türün-
de yoğunlaştırdığını ifade eder. Tekin’e göre Buğra, 1950’lerdeki anlayışın 
aksine roman ve şiiri değil, tiyatro eleştiriciliğini öncelemiştir. Bu yazıla-
rında, tiyatro sanatı, tiyatrocular, kurumların sorunları ele alınmış, çare ve 
öneriler getirilmiştir.1

Türk Tiyatro Yazarları Derneği üyesi Tarık Buğra, tiyatroya dair görüşlerini 
ifade ederken dile hususi bir vurgu yapar. Ona göre tiyatro dili halka hitap 
eden fakat özel bir dildir. Buğra, seyirciden ve sanatın ölçülerinden bağım-
sız bir dil düşünülemeyeceği kanaatindedir. Dil, metne dâhil bir unsurdur. 
Tiyatronun vazgeçilemez unsurlarından oyuncunun, dilin kullanımı sıra-
sında çok büyük görevleri vardır. Seri, akıcı ve doğru bir dil bir oyuncuda 
olması gereken en temel özelliktir. Dille bağlantısı son derece önemli olan 
bir başka mesele de telaffuzdur. Rollerin çeşitliliği kadar telaffuz çeşitliliği 
vardır. Dilin müşahhas hâle gelmesi, tiyatro sanatında telaffuzda ortaya çı-
kar. Dil ve oyun içeriğinde bütünlük sağlanması da Tarık Buğra’nın üzerin-
de durduğu hususlardandır. 

Tiyatroda dilin kullanımı, oyuncu üzerinden olduğu gibi çeviri ya da adap-
te piyeslerde de önem arz eder. Tercümenin niteliği herhangi bir metnin 
çevrilmesi sırasında zaten önemlidir ancak tiyatro söz konusu olduğunda 
bu önem iki kat artar. Buğra, bir dilin kendi iç sistemi içerisinde atasözü, 
deyim, yerel söyleyiş vs. ayrıntıların bir başka dile aktarımı sırasında doğru-
dan çevirinin doğru olmadığını düşünüyor olmalıdır ki metni çevirenin ve 
sahneye koyanın dil karşısında yetkinliğini talep eder. Bu yetkinlik kaynak 
metne saygıyı ihmal etmez aynı zamanda hedef dildeki kitlenin, tiyatroda 
seyircinin, sanat eserinden alacağı hazzı sağlar. Tarık Buğra, tercümeye dair 
düşüncelerini dile getirirken aktarılacak eserlerin millî kültüre hitap eden 
eserler olmasına da vurgu yapar:

 Dilin bünyesine saygı duymadıktan, hususiyetlerini idrak etmedikten 
sonra tercüme kolay  şey. Verin bir Galatasaray veya kolej talebesine 
mesela, Sartre’dan bir kitap, üç haftada tercümesini daktilo edip getirsin. 
Fakat mesele bu değil ki. Eğer biz tiyatroyu mühimsiyor ve ondan bir 

1 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2018, s. 334.
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şeyler bekliyorsak sahnelerimize, seyircilerimize tesir edecek, bunun için 
de munis  gelecek eserler koymalıydık, dili bizim dilimiz, davranışları, 
münasebetleri bizim davranış ve münasebetlerimiz olan eserler.2

Tiyatro, Aristo’nun sanat felsefesini var ettiği eseri Poetika’dan bu yana tra-
jedi ve kader meselelerini tartışan bir sanattır. Hayat, bir yansıma biçiminde 
tiyatro sanatında sahneye getirilir. Seyredilen kompozisyon, insanın kendi 
iç serüveni ve psikolojisi olarak değerlendirilir ve katharsis (arınma) düşün-
cesiyle seyirciden geçmişin muhasebesi ve geleceğin tasavvuru üzerine bir 
tepki beklenir. Dış âlemde olan biten her şey, mümkün kabul edilir ve baş-
ka hayatlar tarafından yaşanması, kişinin kendisine bir yansıma biçiminde 
çevrilerek onun hayatı yeniden anlamlandırması arzulanır. Tarık Buğra ti-
yatronun bize kaderler kabul ettirdiğini söyler. Bu açıdan Buğra’nın tiyatro 
anlayışında mümkün olmayan kurguların, hadiselerin yeri yoktur. O, fan-
tastik tiyatronun, absürdün karşısındadır. Seyirci, sahnede olan bitenlerin 
var olabileceğini, yaşanabileceğini, hayatın sahnede canlandırılabildiğine 
inanmalıdır. O, bir tiyatro eserinin gerçek hayata yansıyıp yansımayacağı 
hususunda tereddütte kalmamalıdır. Tiyatro, Tarık Buğra için insanları tes-
hir etme gücü en yüksek sanatların başında gelir. 

Tarık Buğra, sanatı insanın ve insani ilişkilerin yorumlanışı olarak tarif eder. 
Sanat, insan onuruna ve mutluluğuna katkıda bulunmak için bir vasıtadır. 
Bu, hem dar bir çerçevede hem de insanın toplumla münasebetlerinde gö-
rülür. Bu sebepten Akümülatörlü Radyo, ailede insanın dramatik macerasını 
anlatırken, Ayakta Durmak İstiyorum’da ve Yüzlerce Çiçek Birden Açtı piyesle-
rinde bağımsızlık ve hürriyet mefhumları incelenir. Tarık Buğra, tiyatronun 
insanın insana karşı duyduğu ilgiden doğduğuna inanır. Seyirci, sahnede 
olan bitenle karşı karşıya kaldığında onları benimsemesi ya da reddetmesi 
önemli değildir. Seyredilen her hâlükarda duygu ile birleşir. Edebiyatın her 
türünde olduğu gibi tiyatroda da hakikîlik insanın insanla, insanın toplumla 
ilişkilerini kavramak için bir ışıktır.3

Tarık Buğra, sanatta propagandanın, bir zümreye aidiyetin, hizmetin varlı-
ğını doğru bulmaz. Yerlilik, millî kültür ya da folklorun tiyatroda vazgeçil-
mez olduğunu iddia eder. Fakat “Bir Türk tiyatrosu diyebileceksek, her şey-
den önce yüzde yüz bize has duygulanış tarzları, bize has ses tonları, gene 
hep öyle jestler, mimikler ve daha bir sürü şey diyebilmeliyiz.”4 iddiası tam 

2 Tarık Buğra, “Vefik Paşa ve Bugün”, Milliyet, 25 Ocak 1954. Aktaran: Kader Süslü, Tarık 
Buğra’nın Tiyatro Anlayışı ve Tiyatro Eleştirisi Milliyet Gazetesi Süreci Yazıları, İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s. 40. 

3 Tarık Buğra, Edebiyatın Yolları Taştan Tarık Buğra ile Söyleşiler, haz. Mehmet Tekin, 
Ötüken Neşriyat, 2018, s. 207.

4 Tarık Buğra, “Rejisör”, Milliyet, 18 Mart 1952. Aktaran: Kader Süslü, s. 44.
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manasıyla tiyatro metinlerine aktarılabilmiş değildir. Tarık Buğra, Siyah 
Kehribar romanında İtalyan faşizmini, Ayakta Durmak İstiyorum oyununda 
Macar millî direnişini anlatırken “bize has duygulanışları” vermekten çok 
uzakta bir üslubu benimsemiştir. 

Akümülatörlü Radyo

Tarık Buğra, yedi tiyatro oyunu kaleme almıştır. 1944’te Akümülatörlü 
Radyo ile başlayan tiyatro yazarlığı, 1994 tarihli Patron’a kadar sürmüştür. 
Arada, Ayakta Durmak İstiyorum, İbiş’in Rüyası, Yüzlerce Çiçek Birden Açtı, 
Güneş ve Arslan, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri’yi yazmıştır. Nahide ise, 
Tarık Buğra’nın ilk oyun denemesi kabul edilir. Askerlik yıllarını geçirdiği 
[1942] Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde Nahide’yi, daha sonra geliştirilecek 
olan Akümülatörlü Radyo’yu yazmıştır.5 Nahide ve radyofonik bir oyun olan 
Arayan Bulur dışındaki esas tiyatro metinleri bunlardır. Bu oyunlar, tamam-
lanamamıştır. Tarık Buğra’nın edebî bir çerçeve içerisinde kaleme aldığı ilk 
tiyatro eseri Akümülatörlü Radyo’dur. 

UNESCO’nun 1991 yılını Yunus Emre Sevgi Yılı ilan etmesi üzerine, Tür-
kiye Millî Kültür Vakfı, Tarık Buğra’dan bir Yunus Emre oyunu talep etmiş-
tir. Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri oyunu bu talep üzerine kaleme alın-
mıştır. Oyunun sahnelendiği ya da herhangi bir yayınevinden basıldığına 
dair malumat yoktur. Bugün Millî Kütüphane koleksiyonunda daktilo edil-
miş bir nüshası bulunur.6 Güneş ve Arslan oyunu da hayalî mekân ve kişiler 
üzerinden savaş karşıtlığını anlatır. Bu çalışmada Yunus Emre oyunu, Güneş 
ve Arslan söz konusu edilmeyecektir. Dikkat çeken ilk oyun Akümülatörlü 
Radyo’dur. Oyun 1944’te, Tarık Buğra, Pınarbaşı’nda askerlik vazifesini ye-
rine getirirken yazılır. Daha sonra Yalnızlar romanına da konu olacak olan 
hikâyesi, Anadolu’da bir çiftlikte huzursuz, kalabalık içinde sakin, mutsuz 
insanların hayatlarını konu edinir. Bu oyun, Tarık Buğra edebiyatında bire-
yin psikolojisini merkeze alan, Buğra’yı toplumcu bir yazardan saf edebiya-
tın sınırlarına çeken son derece önemli bir metindir. Doktor Rıza, oyunun 
başkarakteridir. Alaycı fakat öfkeye bir anda dönüveren bir mizaca sahiptir. 
Sert ve baskın dünyası dostluk karşısında direnç göstermez. Karısı Hur-
rem, güzelliğine, rahat tavırlarına rağmen sıkılan, aradığını bulamayan bir 
kadındır. Çiftliğin bir başka sakini Şükriye, neşeli, canlı bir karakterdir fa-
kat kolayca kırılır. Şükriye’nin babası Hüseyin, bağdaki kulübede tek başına 
yaşamayı seçmiş, dünyayı unutmuş bir adam olarak tarif edilir. Murat ise, 
can sıkıntısı karşısında yenilmiş bir adamdır. Akümülatörlü Radyo oyunu-

5 Mehmet Tekin, Tarık Buğra, s. 172.
6 Meryem Kuşak, Tarık Buğra’nın Tiyatroları, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, s. 8. 
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nun birinci dereceden önemli kahramanlarının mizacı bu şekildedir. Oyun, 
bütün sahne ve diyaloglara tanıklık eden akümülatörlü bir radyonun ne-
zaretinde oynanması bakımından cansız fakat sembolik anlamlar yüklü bir 
eşyanın hikâyesini anlatır. Oyunun ilk perdesinde dekor içinde, ceviz bir 
masa üzerinde akümülatörlü bir radyo görünür. Dr. Rıza, çiftliğe sonradan 
gelmiş, ancak çiftlik hayatını bilgisi ve görgüsü ile sarsacak kadar ileri git-
miş bir karakterdir. O, civarında yaşayanların alınyazıları ile oynadığı iddia 
edilen tehlikeli bir figüre çok erken vakitlerde dönüşür.7 Doktor, köylünün 
içinde onlar gibi olabildiği için saygı ve sevgi uyandırmış bir karakterdir. 
Fakat bunu, ucuz olan her şeyi köylülerle paylaşarak yapmıştır. Cahil halk, 
onun, en ucuz olanı, kendileriyle paylaştığını anlamadığı için doktoru, fakir 
fukara babası gibi görmüşlerdir. 

Kasabada yıllarca yapılan şarapları beğenmeyerek Hüseyin’le şarap düello-
suna girmeleri, kendi şarabını üreterek yeni bir tat ortaya çıkarması rahatsız-
lık uyandırır. Hatta bu rahatsızlık, Dr. Rıza’nın bir gün çiftliği ele geçirerek 
oraya kendi adını vereceği korkusuna kadar gider. Dr. Rıza, meydanın boş 
bırakılmasından istifade ederek bunca rahat tavırlara kavuşmuştur ancak 
Hüseyin, “Asıl marifet boş bırakılmış meydanlarda dürüst hareket edebil-
mektir.”8 diyerek buna tepki gösterir. Hurrem, kocası Rıza’nın tahakkümleri 
karşısında kayıtsız, elinde içki kadehi ile köşkün odalarında dolaşmaktan 
zevk alır. Yalnızlığını, umursamaz görünen tavırlarında açık eder. Şükriye 
ise, ağabeyi intihar etmiş, annesi ölmüş, okuldan alınmış, teyzesi tarafın-
dan çocuk yaşında gelini olarak görülmüş bir genç kızdır. Zaman zaman bir 
suçlu ararcasına kaderi üzerine düşünür. Mutlaka bir suçlu bulmak lazımdır 
çünkü. Oyunun, kurgusu ilk perdenin sonuna kadar Murat’ın gelişini bek-
lemekle geçer. Onun için heyecan ve hazırlıklar görülür. Beş senedir, çiftlik 
sakinlerinden kimse görmemiştir Murat’ı. Konuşmalar sırasında radyo sü-
rekli açıktır ancak ailenin en büyüğü Nigar Hanım’ın radyo için “Ferahlık 
komaz bu insanda. İyidir bu da herhâlde, iyidir ama benim aklım ermiyor 
işte.”9 demesi, radyonun olaylar içerisinde bir fonksiyon icra edeceğinin ha-
bercisidir. Murat, müzikle uğraşan bir karakterdir. Radyo, Murat’ın adının 
da anıldığı bir programda müziklerini dinletmiştir. 

Oyunun ilk perdesinde, Hüseyin ve Dr. Rıza arasında şarap düellosu dışın-
da başka tartışmalar da cereyan eder. Bir yerde Hüseyin “Bir şeyin mizacını 
değiştirmek o şeyi yok etmektir. Canlı veya cansız.”10 diye bir söz sarf eder. 
Bu söz üzerine, Dr. Rıza’nın varoluşçu, evrimci yönü açığa çıkar. O, tabiatta 

7 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988, s. 12. 
8 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, s. 14.
9 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, s. 18.
10 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, s. 19.
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canlı ya da cansız hiçbir şeyin yok olmayacağını, yoktan varlığın, varlıktan 
yokluğun doğmasının imkânsızlığını savunur. Yok oldu denilen şey, başka 
bir hâlde yeniden doğar. Murat’ın gelişi haberi Nigar Hanım için bir müj-
de iken, Dr. Rıza kendi nazarında bir haberi müjde ya da kara haber gör-
mez. Ona göre, sevinçleri de kederleri de kendi hazırlar. Onun, Murat’ın 
gelişine kayıtsız kalması hatta küçümser ifadeler kullanması da ilk perde de 
dikkat çeker. Kıskançlık, kızgınlık, Dr. Rıza’nın Murat’a karşı beslediği duy-
gulardır. Çünkü Dr. Rıza, kendisi çiftliğe geldiği için Murat yıllar sonra bu 
kapıya dönme imkânı bulmuştur. Bu durumdan kimsenin bahsetmemesi, 
Dr. Rıza’da tahammülsüzlüğe sebep olur. Bu tahammülsüzlüğün ardında 
geçmişte bir arada oldukları günler vardır. Dr. Rıza, karısı Hurrem’le ev-
lenmeden önce Murat bu çiftin tanıdığı bir kimsedir. Hatta, evliliklerinden 
önce bir arada bulundukları bir gün Murat, Hurrem’e, küçücük bir bestenin 
ızdıraplara mal olduğundan bahsetmiştir. Dr. Rıza, sanatçı geçinen herke-
sin yaratmak ızdırabından bahsettiğini, fakat hiç birinin bir kadının doğum 
yapmasındaki acısını bilmediğini, üç beş dâhiye karşılık milyonlarca buda-
lanın doğduğunu anlatır.

Dr. Rıza, Nigar Hanım’ı kandırıp Murat’ın harçlığını kestirdiği için Murat, 
çiftliğe dönmek zorunda kalmıştır. Şükriye saçlarını dahi radyonun yanında 
tarar. Şükriye, “başka bir âlemin malı olan” Murat için bekletilmiş bir kızdır. 
Doktor, Şükriye’nin Murat’ı beklemesine tahammül edemeyen biridir. O, 
talebelik günlerinde yetim aylığı alan, pençesiz pabuçlar giyen, Kızılay’ın 
yağsız ve pis nohutları ile beslenen biridir. Şükriye, Murat’ı sevdiğini itiraf 
etse de, doktor için bu, hayalleri sevmek anlamına gelir. Ona göre, Şükri-
ye’nin altı senesi bir hayal uğruna harcanmıştır. Murat yıllar sonra çiftliğe 
döndüğünde Şükriye’yi büyümüş görür. Öğretmen okulundan da mezun 
olduğunu düşünür. Ancak okuldan alındığını öğrenmesi çok uzun sürmez. 
Nigar Hanım, okumanın bir faydası olmadığını çocuk doğurmak üzerinden 
mukayese eder: 

Okuyup da ne olacaktı: Okuyanları da çok gördük; ikiz mi doğurdular, 
yoksa ilkleri hep oğlan mı oldu?11 

Nigar Hanım, çiftliğin perişan hâlden kurtulmasını doktorun himmetine 
borçlu olduklarını düşünür. 

Doktor ve Murat’ın çatışması oyun boyunca devam eder. Çiftlikteki ilk 
karşılaşmalarında doktor, Murat’ın çiftlik ahalisi tarafından tanınmadığını 
ancak sevildiğini söylemesi, bunun güzel, ancak tehlikeli bir durum oldu-
ğunu iddia etmesi önemlidir. Murat, diploma alamadığı için çiftliğe dön-
meyi kendisine yakıştıramamıştır. Aslında, okumanın, diploma almanın 

11 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, s. 28.
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bir etiketten öte anlamı yoktur. Murat, diploma alabilseydi, onunla Rum 
metresinin sigarasını yakabilme hayalini kurmuştur. Murat karakterinin, 
Tarık Buğra’nın yansıtıcı kahramanı olması muhtemeldir. O, bir diploma 
ile mühendis, doktor, avukat gibi etiketler almayı reddeder ancak müzikte 
en iyi olma arzusunu daima taşır. Talebelik ve müzikle uğraştığı vakitlerde 
haddinden fazla alkol tüketmiş, pek çok şeyini bu yolda yitirmiştir. İstan-
bul’da trajik bir aşk yaşamış, bir arkadaşına kumpanya kursun diye verdiği 
para yok olup gitmiştir.

Oyunun ikinci bölümü, radyo vurgusuyla başlar. Radyo, mübarek akşam 
vakitlerinde açılmaması gereken bir cihazdır. Bunun yanında Murat’ın çift-
likten hevesini kestiği anlatılır. Murat, çiftlikte sevdiklerini görmüş, biraz 
vakit geçirmiş ve sıkıldığını çabuk anlamıştır. Geri dönmek istediğini hâl 
diliyle insanlara anlatmıştır. Annesi Nigar Hanım, oğlu Murat’ın Şükriye’yi 
istememesi durumunda analık hakkını helal etmeyeceğini söyler.12 Hüse-
yin ve doktorun çatıştığı sahnelerden biri de ikinci perdede geçer. Hüseyin, 
Mekteb-i Hukuk’u bitirdiği sene ütopinin fatihi olmayı kurarken kendisini 
Mardin’in bir kazasında bulur. Allah’ın günahkâr kullarına tecrit kampı ol-
sun diye kurduğu kasabalardan biridir burası. Hüseyin, çocukluktan yeni 
kurtulmuş, idealleri olan, bu ideallerini ufak tefek zevklere satmak niyetin-
de değildir. Fakat akıbet bunun çok zıddı bir yerde cereyan etmiştir. Dok-
tor, Hüseyin’in hikâyesini dinledikten sonra kendisinin de ilk gençlik yılla-
rında aynı ideallere sahip olduğunu anlatır. Diploma aldığı sene koca koca 
doktorları gölgede bırakabilecek bir azim taşıdığını söyler. Yakın köylerden 
birinde haftalar önce intihar eden bir öğretmen de bu idealleri taşımıştır. 
Doktor, bu itirazı yaptıktan sonra geçmişin üzerine kapanıp kalmanın doğ-
ru olmadığını vurgular. Doktora göre hafızaya sarılıp zamana meydana oku-
maya kalkmak Donkişotluktan başka bir şey değildir.13 Bu sözün üzerine 
Murat, insanın komikliği ve iğrençliğine itiraz eden bir cümleyle tartışmaya 
dâhil olur. “İnsan ne komiktir, ne de iğrenç.” der. Doktor bunun üzerine: 
“Hangi insan? İnsanı put yapmak da yeni bir budalalık. Hangi insan? Ber-
lin’i duvarla ikiye bölenler mi, kendilerini duvarın ardında dünyadan kop-
muş buluverenler mi? Hangi insan? O duvarın aşıp kaçmak isteyen körpe-
cik evliler mi, yoksa onları makineli tüfekle tarayanlar mı? Hangi insan?” 
der. 

Doktor, evrensel meselelerden girişle tartışmayı çiftlikte yaşananlara ge-
tirmeyi bilmiştir. İki insandan bahseder. Biri, genç bir kıza âşık ancak evli 
olduğu için bağrına taş bastırır. Diğeri, anlayışsızlığın, hazır lokma hâline 
getirdiği bir kadında hiçliğinin avuntusunu vehmeder. Hangi insan doğru 

12 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, s. 42.
13 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, s. 50.



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    557

ve makbuldür? Nigar Hanım, Şükriye’ye beşi birlik takarak düğün için ilk 
adımı atar. Doktor, kalın kafalı inatçıları bir gerçeğe, çoğu zaman da kendi 
menfaatlerine razı edebilmek için fıkralar, filan filozof der ki diye başlayan 
vecizeler uyduran biridir. Doktor için, bir köylüyü tıbba razı etmek kolaydır 
fakat o köylünün mizacını değiştirmek istediğinde o dahi direnir.

Üçüncü Perde, Murat ve Hurrem’in geçmişlerini, birbirlerine olan aşklarını 
kendi ağızlarından dinlediğimiz diyaloglarla açılır. Hurrem, Murat’ın Şük-
riye ile mesut olacağına inandığını söyler. Doktorla birlikte çiftlikten ayrıl-
dıklarında her şeyin düzeleceğine inanır. Oyunda diyaloglara hep bir radyo 
sesi eşlik eder. Radyo bazen susar, bazen cızırtılar arasında bir frekans arar. 
Oyunda, bir sahnede Şükriye’nin ağır hasta olduğu haberi doktora verilir. 
Müdahale için hareket ettiği sırada Hüseyin’in de kendisi ile geldiğini görür. 
Burada, doktorun Hüseyin’e verdiği tepki önemlidir: “Gelme bakalım. Tek 
tek hepimiz için, hepimizin gözü önünde bir sürü şey oldu da parmağınızı 
oynatmadınız. Şimdi ne için geliyorsunuz, ne yapmak için?”14 Nigar, Şükri-
ye’yi daha çocuk yaşta gelini kabul etmiş, onu okuldan almış, çıkan taliple-
rini geri çevirmiş, Şükriye için “Oğlumun” diyerek onu sahiplenmiştir. Bir 
hayatın nasıl yok edildiği, taşrada cahil bir kadının zulmü üzerinden gös-
terilir. Murat, Hurrem’e olan aşkının altı yıllık bir trajedi olduğunu söyler. 
Çiftliğe dönerken Hurrem’in çiftlikte olduğunu unutmamış ancak hayatını 
Şükriye’ye bağladığını kendisine telkin ederek Hurrem’den uzaklaşmaya 
çalışmıştır. Hüseyin, alkolün ve sorumsuz mizacının neticesi, Şükriye’nin 
varlığını hiç önemsememiştir. Babalık duygusu ve kaybolan sorumluluğu, 
Şükriye’yi ölümün eşiğine getiren hastalığı sayesinden geri döner. Oyunun 
sonunda, Hurrem, kocası Doktor Rıza ile konuşurken, kocasının Şükriye’yi 
sevdiğini söyler. Doktor, bunu gizlemez. Bunun bir suç olmadığını söyler. 
Söyler ancak, karısı Hurrem’le beraber çiftlikten uzaklaşmayı da bilir. Oyun 
bu sahne ile son bulur.

Akümülatörlü Radyo, sonradan Yalnızlar adıyla Çınaraltı dergisinde tefrika 
edilmiş ve romanlaştırılmıştır. Tarık Buğra’nın edebiyat incelemelerinde 
göz ardı edilen en nitelikli metinlerinden biri Yalnızlar romanıdır. 

Diğer Oyunları

Akümülatörlü Radyo, Tarık Buğra’nın edebî değeri en yüksek oyunu olması 
bakımından ayrıntılı ele alınmıştır. Bildiride diğer oyunlar kısaca söz konu-
su edilmiştir. Bu oyunların ilki Ayakta Durmak İstiyorum oyunudur. Tarık 
Buğra, bu oyununu, Macarların 1956’da hürriyet ve bağımsızlığını geri al-
mak için verdiği mücadeleler sırasında vahşice katledilmeleri üzerine yaz-

14 Tarık Buğra, Akümülatörlü Radyo, s. 64.
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mıştır. Buğra, bu oyunu, kadın, erkek, genç, ihtiyar, üniversiteli, işçi, aydın 
on binlerce insanın hatıralarına adamıştır. Oyunun bu sebepten bir başka 
adı da Peşte 1956’dır. Ayakta Durmak İstiyorum, Mitinyalılar ile Agonyalı-
ların arasında geçen bir hürriyet mücadelesini anlatır. Aslında anlatılanlar, 
Rusya’nın Macaristan’ı işgal ettiği bir zaman diliminde geçer. Ancak, Ta-
rık Buğra’nın, Siyah Kehribar romanında İtalyan faşizmini anlatması gibi 
bu oyundaki sahne, diyalog ve karakterler, anlaşılması neredeyse imkânsız 
sembolik ve kapalı değerler taşır. Kültür ve yerlilik açısından Türk oku-
run anlayabileceği neredeyse en ufak bir açıklık oyunda görünmez. Tarık 
Buğra, evrensel bir insan hakları ve hürriyet oyunu yazmak isterken edebi-
yatın hürriyetini gasp etmiş gibidir. Buğra’nın bir diğer oyunu Patron’dur. 
Patron, Sakıp Sabancı’nın hayatını anlatan bir oyundur. Sadık Yüncü adlı 
başkarakterin, bir gazeteciye verdiği mülakat etrafında şekillenen oyunda 
Sabancı’nın hususi hayatı, Türkiye sanayisine katkıları, yabancı sermaye 
karşısında yerli sermayenin gücü ve mevkii, psikolojik tahlillerle anlatılır. 
Şahsi teşebbüsün önemi, devletin kutsallığı, sanayi ve kalkınmanın önemi, 
zeki ve hareketli bir patronun dünyasından anlatılır. Patronu mülakata ikna 
eden, sonrasında patrondan devlet lehine hesap sormaya niyetlenen gazete-
ci, patronun dünyasına girdikçe kanaatleri değişir. Özel teşebbüsün, devlet 
eliyle getirilen sanayileşmeye katkılar sunabileceğini, kapitalizm karşısında 
devletçi sanayileşme politikalarının maruz kaldığı durumlar, patronun ai-
lesi için de geçerlidir. Sabancı ailesi, Patron oyununda, kapitalist sistemle 
mücadele eden, gerçek kalkınmayı şahsi teşebbüslerde gören bir aile olarak 
anlatılır. Asıl önemli olan para değil başarıdır. Oyunda geçen bir diyalogda 
patron bunu şöyle anlatır:

Adana’da beş aile vardı. Nerede şimdi onların oğulları? Servetleri? Eridi, 
bitti. Çünkü onlar için sadece para vardı; bizim için önemli olan para 
değil, başarı idi. Ben bir iş başardım mı kanatlanırım. Yıllar ve yıllar var 
ki, ödül değeri bile yok gözümde paranın. Ben servetimin emanetçisiyim, 
onun asıl sahibi memleketimdir dedikçe. Bir insanın yani onlardan başka 
bir insanın memleketi için çalışabileceğini anlamaz, anlayamaz, anlamak 
istemezler.

Sabancı ailesi, büyük bir yatırım için kredi peşindedir. Oyunda bu çaba, ai-
lenin krediyi milletin menfaatine, hayrına kullanacağı özellikle vurgulanır. 
Metinde, patronla mülakat yapan gazeteci bir genç kız ve genç kızın gazete-
den arkadaşı Yılmaz adlı bir karakter vardır. Yılmaz, patronu, para düşkünlü-
ğü ile suçlayarak oyunda çatışma unsurunu var eden önemli bir karakterdir. 
Oyunda Sabancı ailesinin spastik oğulları da söz konusu edilir. Başka aile-
lerin acılarına çare olmak için spastik çocukların faydalanabileceği merkez-
ler açmasından bahis vardır. Bu oyun, 1970’lerde Türkiye’deki ekonomik 
şartlar üzerine kurulmuş bir oyundur. Tarık Buğra’nın Patron’dan çok daha 
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nitelikli oyunlarından biri İbiş’in Rüyası’dır. Türk tiyatro tarihinin önemli 
simalarından Naşit Özcan’ın hayatını anlatan İbiş’in Rüyası, önce roman 
olarak yazılmış, sonra oyunlaştırılmıştır. Bu özelliği ile Akümülatörlü Rad-
yo’nun tersidir ancak bu iki metinde, ortak pek çok yön vardır. En baştan 
ifade edilmelidir ki, İbiş’in Rüyası da insan psikolojisine odaklanan, evrensel 
zeminde hareket eden bir metindir. Aşk, kaybetme, yenilmişlik, hırs, yal-
nızlık gibi insana ait hususiyetlerin hemen tamamı bir aradadır. Romanın 
imkânları tiyatroya göre elbette çok daha geniştir ancak bir tür ne kadar dar 
bir sahada hareket ederse sanatçının kendisini gösterme kabiliyetince ikti-
darı da belirginleşir. Tarık Buğra, bu bakımdan İbiş’in Rüyası’nda iktidarını, 
kurgu ve diyalog, karakterlerin derinliği ile sağlamıştır. Hatta roman hâli, 
tiyatroya göre teknik açıdan çok daha zayıftır. Bu da, romandan tiyatro met-
nine gitmesi gereken okurun önünde bir engel meydana getirir. Romandaki 
diyaloglar neredeyse oyunla birebir aynıdır. Parantez içleri ile boşlukların 
tamamlandığı da söylenebilir. Oyunda çok uzun tiratların olması roman-
dan hareketle kaleme alınmasından kaynaklıdır. Tarık Buğra’nın bir diğer 
oyunu Yüzlerce Çiçek Birden Açtı adını taşır. Tarık Buğra, Kızıl Çin’den Neden 
Kaçtım? adlı bir eseri okuduktan sonra Yüzlerce Çiçek Birden Açtı oyunu-
nun konusunu hazırlamıştır. Kitap, Şanghay Üniversitesi’nde asistan olan 
Loh’un, sosyalistliğini ve komünist rejimde yaşadıklarını anlatır. Loh’un 
komünist rejimde geçirdiği sekiz yıl, Amerika’ya kaçışıyla son bulur. Yüz-
lerce Çiçek Birden Açtı oyununda karakterlerden birinin adının Loh olması, 
Tarık Buğra’nın doğrudan kitaptan faydalandığını gösterir. Oyun, Ayakta 
Durmak İstiyorum gibi, kapalı, millî kültür unsurlarından uzak, sembolik 
diyaloglarla okurun metne dâhil olmasını engelleyen, nitelik bakımından 
oldukça zayıftır. Bu oyunu önemli kılan, komünist rejimin insan hayatı ve 
kaderi için ne türden felaketler getirdiğini göstermesidir. Fakat bu da Kızıl 
Çin’den Neden Kaçtım? kitabındaki samimi ve açık ifadelerin çok uzağında 
olduğu için okur yeterince metne girememektedir. 

Tarık Buğra, Türk edebiyatında romancılığı ile tanınmış, gazete yazıların-
da tiyatro eleştirileri ve romanlarına malzeme olarak hazırladığı nitelikli iyi 
oyunu ile tiyatro edebiyatının bir temsilcisi kabul edilmiştir. Akümülatörlü 
Radyo ve İbiş’in Rüyası metinleri, insana odaklanan, psikolojik tahlil ve de-
rinliği ile diğer tiyatro oyunlarının çok ötesinde edebi değere sahiptir. Diğer 
oyunlar, ideolojik yapı üzerine kurulmuş, Türk kültür ve estetiğine hitap et-
meyen muhteva ve kurgu ile okurdan ilgi görmemiştir. Tarık Buğra’nın adı 
geçen oyunlarından Akümülatörlü Radyo, Yalnızlar, İbiş’in Rüyası da aynı 
adlı romanında yeniden üretilmiştir. Teknik açıdan iki oyunun da romancı-
lığı ile eş değer olması, Tarık Buğra’yı edebî türler arasında en çok romanın 
temsilcisi olarak görmeye yetmiştir.





KURGUDAN ELEŞTİRİYE:  
TARIK BUĞRA’NIN TİYATROYA 

YAKLAŞIMI

FATİH KARA

Batı buluşu pek çok sanat türü gibi tiyatroya da ait olduğu düşünsel coğ-
rafya dışında özünün taklidiyle yer bulunmaya çalışılmıştır. Bu özün takli-
di, bazen zamanla yerine gelecek yaratıcı ve yeni fikirlerle zenginleşmeye 
öncülük etmiş, bazen de “ilk kuğunun” yüzüşünü sayısız kere tekrarlayan 
güdük ve kısır gösteriler bütününün başlangıcı olmuştur.

Bilindik anlamda tiyatronun doğduğu coğrafyanın mirasçısı olsa da Tür-
kiye’de tiyatro, modernleşmenin pek çok cephesinde olduğu gibi, olabi-
lecek iki sonucun birlikte yaşandığı bir sürecin sahnesidir. Çoğu çetrefilli 
öykümüzün başladığı dönem, Tanzimat’tan beri tiyatro; önemsenen, kul-
lanılan, unutulan, çok sevilen ya da nefret edilen bir eğlence, eğitim aracı 
ya da sosyal sınıf göstergesi olarak görülmüş, düşünsel anlamda da farklı 
politik eğilimlerin az ya da çok kendine yer bulduğu edebî bir yol olarak 
kabul edilmiştir.

Türkiye’de tiyatronun kurumsallaşması, günümüzde de ana akımı oluşturan 
ödenekli tiyatrolarla gerçekleşmiştir. Ödenekli tiyatroların tarihini, Darül-
bedayi (bugünkü adıyla İstanbul Şehir Tiyatrosu) ya da Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü’nden çok daha önce Osmanlı saraylarında padişahlara 
ve üst düzey devlet görevlilerine Moliere, Hugo ya da Goldoni uyarlamaları 
sahneleyen azınlıklara ait tiyatro topluluklarıyla başlatmak da mümkündür. 
İstanbul’a ilkin oyunlarını daha çok, yabancı elçilik çalışanlarına ve azınlık-
lara sergilemek için gelen İtalyan, Fransız, İngiliz topluluklar, zamanla dö-
nemin İstanbul’unda Batı’nın ve Batılılaşmanın tanıdık ve önemli bir yüzü 
olmuşlardır. Öyle ki, özellikle “Tiyatroda bulunmak, temsilleri izlemek, 
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tiyatronun ağırladığı onca “elit” nüfus sayesinde artık bir ‘statü’, ‘kibarlık’, 
‘soyluluk’ ya da ‘uygarlık’ göstergesine dönüşmüştür.”1 

Beyoğlu ve çevresinde yoğunlaşan azınlıklara ait tiyatrolara saray da kayıt-
sız kalmamış, ülke içinden ya da dışından pek çok tiyatro kumpanyası sa-
rayda da temsiller vermiştir. Özellikle 1870’ten itibaren Osmanlı’da Naum, 
Gediklipaşa gibi tiyatro binaları hızla inşa edilmeye başlanmış, verilen tem-
sil sayıları da mekânsal olanakların verdiği izinle çoğalmıştır. 

Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı’da oluşan tiyatro birikimi, aslında 
yakın döneme kadar yerli kültüre tamamen yabancı görülen bir etkinliğin 
yerlileşmese bile içselleştirilmesine, belki “alışılmasına” kaynaklık etmiştir. 
Cumhuriyet’in öngördüğü kültürel altyapı oluşumuna ve insan tipine giden 
yolda tiyatro, bir bakıma gittikçe önem kazanan bir enstrüman olmuştur. 

Tiyatroyu var eden etmenler içinde oyuncu, yönetmen, tiyatro binası, tek-
nik altyapı gibi başlıklar Cumhuriyet döneminde bir şekilde sağlansa da 
tiyatro yazını Türk tiyatrosu içerisinde hakkında en çok şikâyetin edildiği 
başlık olmuştur. Zaman içinde sayıları gittikçe artan konservatuvarlarla, 
özellikle başarılı ve dünya çapında sayılabilecek oyuncular yetiştirilmesine 
rağmen bir türlü tiyatro yazınında istenilen yere gelinemediği iddia edilmiş-
tir. Aslında bu görüşün fazla indirgemeci ve haksız olduğu düşünülebilir. 
Çünkü özellikle Cumhuriyet dönemiyle birlikte tiyatro türünde eser veren 
birçok yazarımız olmuştur. Tiyatro yazınımızdaki başarının tek kıstası, dün-
yadaki tiyatro salonlarında sahnelenen tiyatro metinleriyse bu, konunun 
ancak sonuca yönelik değerlendirilmesinden ibaret olabilir.

Türk tiyatrosunun altın çağını yaşadığı 1960’lı yıllardan başlayarak, İs-
tanbul’da ve Ankara’da özel tiyatro gruplarının sayısı çoğalmış, oyun 
çeşitliliği artmış ve yerli yazarların oyunlarına da sıkça yer verilmiştir. 
Haldun Taner, Orhan Kemal, Aziz Nesin gibi yazarlar kendilerine Türk 
tiyatro dünyasında yer bulabilmişlerdir.2 Aslında Türk tiyatro yazınında 
metin üreten yazarlar yalnızca bu türün temsilcisi olmamışlardır. Edebî 
şanslarını farklı yazınsal türlerde deneyen bu yazarlar bir yandan tiyat-
ro dünyasından uzak kalmak istememiş, diğer yandan da roman, hikâye, 
şiir gibi farklı edebî türlerde de eserler vermişlerdir. Bu yazarlar arasın-
da sayılabilecek önemli bir isim de Tarık Buğra’dır. Yalnız Tarık Buğra’yı 
çağdaşlarından ayıran, edebî macerasına tiyatro ile başlamış olması ve 

1 M. Kuşak, Tarık Buğra’nın Tiyatroları, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 
2012.

2 Aziz Çalışlar, Tiyatro Ansiklopedisi, Sanat/Tiyatro, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 
1995.



“Hatırlayıp Yeniden Bulmak”    563

bu süreç boyunca dönem dönem ilgisi azalsa da tiyatro yazınından hiç 
kopmamasıdır. Bugün daha çok romancı kimliğiyle tanınan Tarık Buğ-
ra aslında yazınsal yolculuğuna tiyatro ile başlamıştır. Tarık Buğra’nın ilk 
piyes denemelerini yaptığı yıllarda tiyatroya ilgi, takip eden yıllarda şekil 
değiştirdiği ya da azaldığı için Tarık Buğra da, belki bu motivasyonla daha 
çok, farklı türlerde ürün vermeye başlamıştır. Tarık Buğra’nın tiyatroyla 
ilişkisini yalnızca oyun yazarlığıyla açıklamak, onun tiyatro eleştirmen-
liği kimliğini görmezden gelmektir. Tarık Buğra uzun yıllar boyunca ti-
yatronun farklı sorunlarıyla ilgilenmiş, onu daha sonra canlandırılması 
için yazacağı repliklerden çok daha fazlası olarak kabul etmiştir. Tiyatro 
üzerine bu denli düşünen ve üreten önemli bir yazarın tiyatroyla ilişkisini 
anlamaya çalışmak, bir yandan Türk tiyatro tarihine de farklı bir açıdan 
bakmak demektir.  

Buğra, Sahnenin Neresindeydi?

Tarık Buğra için tiyatro, insanlara daha iyi ulaşmanın bir aracı, bir yoludur. 
İnsanlara söyleyecek sözü olan her yazar gibi Buğra da bu amaçla kullana-
bileceği her aracı denemiş, tiyatroya da emek vermiştir. Tiyatroda yazar ve 
eleştirmen kimliğiyle Buğra, Türkiye’de tiyatronun nasıl olması gerektiğiyle 
ilgili zaman harcamış, tiyatro sanatına ilişkin düşüncelerini çeşitli tarihlerde 
kaleme aldığı makalelerde dile getirmiştir. Tiyatroya bu çok yönlü bakışı, 
çoğu zaman sahnede ortaya çıkan sonuca karşı duyduğu büyük hayal kı-
rıklığıyla birleşmiş ve zamanla onu tiyatrodan -en azından yazınsal boyut-
ta- uzaklaştırmıştır. Aslında Buğra’nın 80’li yıllardan sonra özellikle tele-
vizyona yönelmesi yine tiyatroya bakışıyla ilişkilendirilebilir. 50’li yıllarda 
tiyatro için yaptığı halk mektebi benzetmesi 80’li yıllarda yerini televizyona 
bırakmıştır. Zaten 80 sonrası Türk tiyatrosu da 12 Eylül Askerî Darbesi’yle 
düşüşe geçmiş, eski canlılığından gittikçe uzaklaşmıştır. Şener’e göre “Ti-
yatro yazınımıza baktığımızda önceki dönemlerde gözlemlenen coşkunun 
seksenli yıllarda yitirildiği görülür. Tiyatro yazınımız bu dönemde kendini 
yenileyememenin sıkıntısını çekmektedir. Altmışlı, yetmişli yılların kimi 
başarılı oyun yazarları, roman, öykü şiir gibi başka yazın türlerindeki çalış-
malarına ağırlık vermişlerdir.”3 

Tarık Buğra’yla bir tiyatro salonunda karşılaşsak ön sıralarda oturup dikkat-
le sahnedeki her bir devinimi yakalamaya çalıştığını, ama bir yandan da se-
yircinin tepkisini ölçmek için durmadan arkasına bakıp karanlıktaki yüzleri 
seçmeye çalıştığını görürdük. 

3  Sevda Şener, Cumhuriyetin 75 yılında Türk Tiyatrosu, Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-
ları, İstanbul, 1998.
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Türk Tiyatrosu Nasıl Kurulacak?

Tarık Buğra’nın temel düşünsel problemlerinden birinin özgün bir Türk ti-
yatrosu kurulması olduğu söylenebilir. Ona göre Türk tiyatrosunun doğum 
şansı “Nutuklara değil, telif eserlere önem vermekle mümkündür.” Buradan 
hareketle Buğra’nın tiyatroda öncelediği ilk konunun yerli yazarlar olduğu 
görülebilir. 

“Tiyatronun esasını Almanya’da Almanlar, İngiltere’de İngilizler, Norveç’te 
Norveçliler kurmuştur.” Bu sözü, Buğra’nın Türk tiyatrosuna bakışını özet-
ler. Ona göre Türkiye’deki tiyatronun esasını da Türkler oluşturmalıdır. 
Yazarın bu konudaki önerisi sistematik ve ciddi yazarlık okullarının açılma-
sıdır. Tarık Buğra tiyatronun temelini bir bakıma yazar olarak kabul etmek-
tedir. İkinci olarak Tarık Buğra’nın tiyatro dünyasında önem verdiği pozis-
yon rejisörlüktür. Buğra’ya göre tiyatronun entelektüel yanını önce yazar 
sonra rejisör yaratır. Daha tiyatro kurumlarında rejisörlük kadrosu bulun-
mazken Tarık Buğra tiyatro kurumları için bunu önermiştir. Bu konuda dö-
nemin ünlü tiyatro rejisörü Muhsin Ertuğrul’u önemsemiş ve onun temsil 
ettiği rejisörlük anlayışını örnek göstermiştir. Yazar ve rejisörden sonra son 
olarak tiyatro oyuncuları bu üçlü birliği Buğra’nın gözünde tamamlar. Buğ-
ra’nın oyuncular için üç ölçütü vardır. Türkçeye olan hâkimiyetleri, tiyatro 
sanatına dair daima gelişme özelliği göstermesi gereken bilgi seviyeleri ve 
bu iki özelliği birleştirme hüneri olarak kabul ettiği oyunculuk yeteneği. 
Tarık Buğra’nın öngördüğü Türk tiyatrosu dünyadan kopuk, hayali slogan-
larla yürütülen bir kurum değildir. Ona göre tiyatro ciddiyetle ele alınması 
gereken ve nihayetinde özgün örneklerle hayat verilecek, içselleştirilmiş bir 
okuldur. 

Tarık Buğra’nın Tiyatro Yazarlığı

Tarık Buğra’nın tiyatro birikimi ve tiyatro adına ürettikleri, onun Türk tiyat-
rosunda önemli bir yazar olarak kabul edilmesi için yeterlidir. Radyo oyun-
ları için yaptığı denemelerden başlayarak 50 yıllık bir süreçte devam ettiği 
oyun yazarlığı, hayatı boyunca farklı dönemlerde sekteye uğrasa da devam 
etmiş ve hiç vazgeçmediği bir tür olmuştur.

Tarık Buğra’nın tiyatroyu okul olarak kabul etmesi bir rastlantı değildir. Dö-
neminin pek çok yazar ve aydını gibi Buğra da sanatsal ürünlerini bir eğitim 
aracı olarak görmüştür. Oyunlarının öğretici bir çizgide ilerlemesi hemen 
hepsinin toplumsal bir tez üzerinden halka bir ileti göndermeyi deneme-
si de bunun kanıtıdır. Buğra’nın tiyatro yazarlığı da seçtiği konunun etra-
fında şekillenen, okuyan ya da izleyen herkese bu tezlerini kabul ettirmek 
üzerinedir.
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Anlatılan hikâye ile birlikte kullanılan dil de yazarın tiyatro eleştirilerinde 
sıkça karşılaşıldığı gibi çokça önemlidir. Tarık Buğra, hikâyelerindeki ger-
çekçiliğin aksine dile önem vermesi nedeniyle repliklerini daha çok kitabi 
cümlelerle oluşturmuştur. Aslında bu durum, döneminin dil görüşlerini 
yansıtmakla birlikte sahnede canlandırılırken oyunların resmî bir kabuğa 
bürünmesine neden olmuştur. Yazar için dil o kadar önemlidir ki günü-
müzde bu görüş artık kabul görmese de oyuncuların ağzından çıkacak her 
cümle Türkçe açısından kusursuz olmalıdır. Bu durum, oyunlarda dramatik 
tekdüzeliğe neden olsa da yazarın dile bakışıyla uyumludur. Gerçek hayat-
ta kendine yer bulamayacak denli uzun ve kusursuz cümleler, oyuncuların 
ağzında insanlara verilmek istenen iletinin düzgünlüğü için yazarın kale-
minden çıkmıştır. Tarık Buğra, dile bu yaklaşımıyla tiyatro salonuna gelen 
seyircilere gündelik hayatın bayalığında değil, tiyatroda olduklarını hisset-
tirmek istemiştir. Ona göre “Tiyatroyu kurtaran dekorlardaki, kıyafetlerde-
ki ihtişam değildir, dildir.” 

Tiyatronun her şeyden önce dil olduğunu savunan Buğra, tiyatroda bazı 
oyunlar halkın günlük konuşma diline yaklaşsa da tiyatronun bir sanat ol-
duğu göz ardı edilmeden günlük konuşma dilinin belli başlı ölçülerle, sa-
natın sınırlarını aşmadan sahnede yerini bulması görüşündedir. Tarık Buğ-
ra’nın elimizde tiyatro hakkında yazdığı birçok eleştiri yazısı olduğu için, 
onun tiyatro görüşünü ve yazarlığını yalnızca oyunlarından değil, bu eleşti-
rilerden de anlıyoruz. Bu durum Buğra’nın tiyatroya yaklaşımını bir bütün 
olarak görmeye yardımcıdır. Yazarın dil konusundaki ısrarı ve dile verdiği 
önem yalnızca telif eserlerde değil, çeviri ve adaptasyon tiyatro metinlerin-
de de kendini hissettirir. Ona göre tiyatro yazarı kadar çevirmenler de dile 
karşı hassasiyetlerinin korumak zorundadır: 

Dilin bünyesine saygı duymadıktan, hususiyetlerini idrak etmedikten 
sonra tercüme kolay şey. Verin bir Galatasaray veya kolej talebesine 
mesela, Sartre’dan bir kitap, üç haftada tercümesini daktilo edip getirsin. 
Fakat mesele bu değil ki. Eğer biz tiyatroyu mühimsiyor ve ondan bir 
şeyler bekliyorsak sahnelerimize, seyircilerimize tesir edecek bunun için 
de munis gelecek eserler koymalıydık, dili bizim dilimiz, davranışları, 
münasebetleri bizim davranış ve münasebetlerimiz olan eserler.4 

Bu alıntıdan da anlaşılacağı üzere Buğra’nın sahnede görmek istediği içsel-
leştirilmiş yerli bir tiyatrodur. Bu yerlilik; bayağılıktan uzak, dile ve kültüre 
saygılı, kendini oyuncunun duruşu ve davranışlarıyla da tamamlayan bir 
gerçekçilikten ibarettir. 

4 Kader Süslü, Tarık Buğra’nın Tiyatro Anlayışı ve Tiyatro Eleştirisi, İstanbul Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı 
Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017.
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Tarık Buğra’nın Tiyatro Oyunları

Tarık Buğra’nın tiyatro oyunu yazma serüveni, kendisine yazarlığında ilk te-
lif kazandıran Arayan Bulur ve Nahide adında yarım bıraktığı oyun deneme-
leriyle başlar. Baskısı olmayan bu iki oyundan sonra, 1944’te Akümülatörlü 
Radyo adlı oyun, yazarın ilk tiyatro oyunudur.5 Çeşitli sebeplerle yazıldığı 
dönemden çok daha sonra, 1980-1981 tiyatro sezonunda İstanbul Devlet 
Tiyatrosu tarafından sahnelenen Akümülatörlü Radyo, Yalnızlar romanına 
esin kaynağı olmuştur. 1948 yılında Çınaraltı dergisinde yayımlanmaya baş-
layan romanın kitap hâlindeki ilk baskısı ancak 1981 yılında yapılabilmiştir.

Yazarın ikinci tiyatro oyunuysa adı ilk önce Peşte 56 olan ama devlet tiyat-
rolarında Ayakta Durmak İstiyorum adıyla sahnelenen oyundur. Yazarın po-
litik bir tavır aldığı bu oyun, 1965-1966 sezonunda Ankara’da sahnelendik-
ten sonra dönemin siyasi ikliminde eleştirilmiştir. Eleştirilerin ekseninde 
1956 yılında gerçekleşen Macar İhtilali’ni konu alan oyunun milliyetçi bir 
bakışla kurgulandığı fikri vardır.6 

Yazarın üçüncü oyunu olan Yüzlerce Çiçek Birden Açtı, Ayakta Durmak İsti-
yorum oyunu gibi hürriyet temasıyla işlenmiştir. Humphrey Evans’ın Kızıl 
Çin’den Neden Kaçtım? romanından uyarlanan bu oyun, yazarın benzer po-
litik tutumuyla şekillenmiştir. 

Buğra’nın dördüncü oyunu, yazarın bir bakıma tiyatro sevgisini ve bütün-
cül tiyatro yaklaşımını yansıttığı, kendi romanından uyarlama olan İbiş’in 
Rüyası adlı oyunudur. İbiş’in Rüyası, 11 Ekim 1972’de Devlet Tiyatroları, 
Ankara Küçük Tiyatro’da sahnelenmiştir.

Buğra’nın bir diğer oyunu, Güneş ve Arslan’dır. İlk dört oyuna kıyasla ger-
çekçi bir yapıda olmayan ve yazarının “Bu bir tarihî oyun değildir” uyarısıy-
la yorumladığı oyun, Türk masallarından etkilenilerek kurgulanmıştır. 

1981 Yunus Emre Sevgi Yılı’nda, Türkiye Millî Kültür Vakfı’nca yazardan 
yazması istenen “Bir ben vardır, bende benden içeri” adlı tek kişilik oyun 
bir Yunus Emre biyografisidir. Yazarın son tiyatro oyunu da, Akümülatörlü 
Radyo’dan tam elli yıl sonra, 1994’te yazdığı Patron adlı oyun, Sakıp Saban-
cı’nın hayatını konu edinmektedir. Aslında Yunus Emre ve Sakıp Sabancı 
oyunları, yazarın tiyatrodan uzaklaştığı ve kendi edebî ajandasıyla değil, 
kişi ve kurumlarca gelen istekleri yanıtladığı ve tamamladığı eserlerdir.  

Yukarıda sözü edilen yedi tiyatro oyunu bütüncül olarak incelendiğinde, 
elli yıllık süreç içerisinde yazarın tiyatroya harcadığı mesainin gittikçe azal-

5 Hüseyin Tuncer, Tarık Buğra, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1988.
6 Beşir Ayvazoğlu, Büyük Ağa Tarık Buğra, Kapı Yayınları, İstanbul, 2006.
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dığı görülmektedir. Ayrıca ilk oyunlarda gerçek hayat sorunlarına yoğun-
laşan ve bunlara çeşitli çözümler öneren oyunların yerini gittikçe soyut 
ve bireysel konulara bırakmıştır. Bu da yazarın özellikle tiyatro eleştirileri 
yazdığı dönemde bir okul olarak nitelediği tiyatroya bakışının değiştiği ve 
verdiği mesajların farklılaştığını gösterir. 

Oyunlarının sahnelenmesinde bütün yazarlık hayatı boyunca sorunlar 
yaşayan Tarık Buğra, ödenekli tiyatrolarla edebî kurul başkanlığı gibi ne-
denlerle kurduğu yakın ilişkiye rağmen, oyunları hiçbir zaman istediği ve 
beklediği ilgiyi görmemiştir. Bunda Tükiye’deki tiyatro dünyasının içindeki 
farklı politik dengeler ve beklentiler etkili olmuştur. Belki de oyunlarının 
sahnelenmesindeki bu sorunlar Tarık Buğra’nın tiyatro yazımından uzak-
laşmasının ve diğer türlere ağırlık vermesinin başlıca nedenidir. 

Tarık Buğra’nın Tiyatro Eleştirileri

Tarık Buğra, yazdığı tiyatro oyunlarının yanında özellikle 1951-1954 yılları 
arasında Milliyet gazetesinde yazdığı eleştiri yazılarıyla da tiyatro anlayışı-
nı göstermiştir. Genel anlamda dil, edebiyat ve sanat üzerine yoğunlaştığı 
gazete köşesinde ağırlıklı bir biçimde tiyatroya da yer vermiştir. Tiyatro 
eleştirileri genel anlamda Türkiye’de tiyatronun nasıl olması gerektiği üze-
rinedir. Tiyatronun Türkiye’de içselleştirilmesi, yerlileştirilmesi ve kurum-
sallaştırılması üzerine birçok öneriyi içeren bu yazılar Buğra’nın keskin üs-
lubuyla paylaşılmıştır. Tiyatroyu; oyun yazarları, tiyatro kurumları, tiyatro 
oyuncuları, rejisörleri ve teknik ekibiyle bir bütün olarak ele alan bu yazılar, 
Buğra’nın zihnindeki tiyatroyu göstermesi bakımından önemlidir.

Yazar her şeyden önce tiyatro eleştirmenliğini önemser ve bunu tiyatronun 
ülkedeki gelişimi için olmazsa olmazlarından biri olarak kabul eder. Tür-
kiye’de tiyatro yapmak gibi tiyatroyu eleştirmenin de zorluğuna değinen 
Buğra, dönemin sanat çevrelerindeki eleştiriyi hazmedememe tavrından 
şikâyet eder. Nitekim yazdığı bu tiyatro yazıları, içerdiği sert eleştiriler ne-
deniyle yazarın tiyatro oyunlarından bazılarının çok geç dönemde sahne-
lenebilmesine, Buğra’nın da Türkiye’deki tiyatro çevrelerince dışlanmasına 
yol açmıştır. Aslında yazar, bir bakıma tiyatro dünyamızın “hiçbir şeyi be-
ğenmeyen”, “oyunlara ve oyunculara haksız eleştiriler getiren” istenmeyen 
bir siması olarak görülmüştür. Ancak tüm bunlara rağmen Buğra, tiyatro 
oyunları üzerinde eleştirmenlerin söz hakkı olduğunu ve bu eleştirileri nes-
nel bir şekilde yapmaları şartıyla olgunlukla karşılanmaları ve yapıcı eleşti-
rilerin dikkate alınması gerektiğini söylemiştir. 

Buğra için edebiyat eleştirisi ve eleştirmenlik de en az sanatçı ya da edebi-
yatçı olmak kadar önem arz eder. Ona göre eleştirenler, tarafsız ve bağımsız 
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olmalıdır. Buğra’nın savunduğu “Tiyatronun esasını Almanya’da Almanlar, 
İngiltere’de İngilizler, Norveç’te Norveçliler kurmuştur.” fikri, aslında eleş-
tirilerinin hedefini de gösterir niteliktedir. 

Değerlendirme

Bugün daha çok romancı kimliğiyle tanınan Tarık Buğra, yazarlık hayatına 
tiyatro oyunlarıyla başlamıştır. Oyun yazarı ve eleştirmen olarak yer aldığı 
Türk tiyatro dünyasında özellikle 1950’li ve 1960’lı yıllarda tiyatroya yoğun 
bir düşünsel çaba harcamıştır. Dönemindeki birçok tiyatro insanının aksine 
tiyatroya yerelden bakmış ve tiyatronun bu topraklarda içselleştirilmesi için 
çeşitli reçeteler sunmuştur. Tiyatro, gerçekten bir eğitim aracı olarak kulla-
nılacaksa, bunun ancak işinin ehli kişilerce yapılabileceği ve bu kişilerin de 
Batı taklidinden sıyrılması gerektiğini savunmuştur. 

Buğra, Türk tiyatrosunun sınırlarını çizerken, önceliği yazara vermiş ve bir 
Türk tiyatrosundan bahsedilecekse bunun öncelikle Türk oyun yazarlarıy-
la gerçekleşebileceğine inanmıştır. Yazarlardaki niteliğin sağlanması için 
gerekirse yazar okulları açılmasını ve tiyatro oyunu yazacak kişilerin ciddi 
bir eğitimden geçmesi gerektiğini düşünmüştür. Yazarlar konusundaki en 
büyük isteği, dil konusundaki hassasiyetleridir. Ona göre konu ne olursa 
olsun, oyun neyi savunursa savunsun öncelik dildedir. Tarık Buğra’nın dil 
konusundaki hassasiyetini kendi yazdığı oyunlarda görmek mümkündür. 
Öyle ki yazar, dramatik kurgunun içerisindeki hiçbir öge için dili kurban 
etmez. Tarık Buğra’nın tiyatro oyunları sayı açısından az olsa da Türk ti-
yatrosu açısından kayda değerdir. Özellikle Akümülatörlü Radyo ve İbiş’in 
Rüyası yazarın teknik açıdan en başarılı oyunlarıdır. Söz konusu bu oyunlar 
yazarın ölümünden sonra da özellikle devlet tiyatroları tarafından tekrar 
sahnelenmiştir. 

Tarık Buğra’nın tiyatro kimliği zamanla romancılığının arkasında silikleşse 
de elli yıllık bir süreci kapsamaktadır. Bu elli yıl içerisinde yazarın tiyatroya 
bakışındaki değişimi, seçtiği konuları ve tercihlerini Türk tiyatrosunun elli 
yıllık serüveni olarak da okumak mümkündür. 1980’li yıllardan sonra tiyat-
ro konusunda heyecanını yitiren yalnızca Tarık Buğra değil, aynı zamanda 
dönemin tiyatroyla ilgili çoğu aydını ve yazarıdır.



SENARİST TARIK BUĞRA

YUSUF ZİYA GÖKÇEK

Senaristlik ile roman/hikâye yazarlığı arasındaki temel fark senaristin gör-
selliği öncelemesi ve metni bağlantılı imgeler olarak tasarlamasıdır.1Sena-
rist, yazının görsel dile aktarımını sağlayacak zanaatkârdır. Yazarın aynı 
zamanda kendi eserini filme/diziye uyarlayan kişi olması ise farklı meslek 
kişiliklerinin çatışma ihtimalini doğurmaktadır. Türk edebiyatına önemli 
roman ve öyküler kazandıran Tarık Buğra, uyarlama için önemli bir tecrü-
beyi; roman ile senaryo arasındaki geçişkenliği, gösterdiği için önemlidir. 
Romanlarının dizi olarak yayınlanması teklifi üzerine ve daha önce eserle-
rinden yapılan zayıf uyarlamalar nedeniyle yazar, bazı uyarlamalarda sena-
rist olarak çalışmıştır. 

Bu çalışma kapsamında İbiş’in Rüyası, Yalnızlar, Küçük Ağa, Osmancık, 
Dönemeçte gibi pek çok romanının2 diziye çevrimi merkeze alınarak; Ta-
rık Buğra’nın senaristliği ve Osmancık (Kuruluş) ile Küçük Ağa üzerinden 
dizi-roman arasındaki ilişki değerlendirilecektir. Çalışmanın amacı ayrıca 
yazarın romanları ve diziler arasındaki farkların tespit edilmesidir. Elde edi-
len tespitlerle Tarık Buğra’nın romanda ve dizide kurduğu farklı atmosfer-
lerden kaynaklanan yazar-yönetmen ikiliğini tartışmaya açacaktır. Yazarın 
kurduğu, yönetmenin ise gösterdiği dünyalar arasındaki nitelik sorunları-
nın belirdiği bu çatışmalı alan, sanat türleri arasındaki teknikler üzerinden 
değerlendirilmeyi gerektirmektedir.

Çalışmadaki ilk varsayımımız Tarık Buğra’nın romanlarının televizyon ve 

1 Tebliğin oluşmasında; merhumun dizi senaryolarını istifademe sunan ve kendisinin 
uyarlama süreçlerine ilişkin önemli tanıklıklarını paylaşan Tarık Buğra’nın kıymetli eşi 
Hatice Bilen Buğra’ya, tebliğ konusu öneren Asım Öz’e ve metnin tashih sürecinde kıy-
metli yardımlarını esirgemeyen Gülsüm Ekinci’ye teşekkürlerimi bir borç bilirim.

2 İbiş’in Rüyası (17 Kasım 1979-19 Kasım 1980) 10 bölümlük, Yalnızlar (21.07.1983-
11.8.1983) 4 bölümlük,

 Küçük Ağa (25 Mart-13 Mayıs 1984) 8 bölümlük, Kuruluş (10.01.1988- 27.03.1988) 
12 bölümlük, Dönemeç (7-28 Ekim 1988) 4 bölümlük dizi olarak çevrilmiştir.
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sinema filmlerine çevrilmesinde büyük elverişsizliğin olmasıdır. Bu elveriş-
sizliğin nedeni Tarık Buğra’nın eserlerindeki karakterlerini ve olay örgüsü-
nü oylumlu, derinlikli kurgu etrafında oluşturmasıdır. Buğra’nın romanla-
rında görülen düşünsel durum dizilerde sınırlı bir düzeyde; kostümde ya da 
karakterin dışsal özelliklerinde (sakal, yüzük vs.) temsil edilmeye çalışılır. 
Temsil, oyuncunun taşıdığı değer ve duyguyu belirginleştiren, çoğu zaman 
da onun yerini alan bir anlatım unsurudur. Bu yönüyle eserde gördüğümüz 
karakterin filmdeki temsilî, karakterin idrak edilmesini çoğu zaman bas-
makalıplaştırmaktadır. Bu yönüyle güçlü bir kültür fenomeni olarak filmin 
yazınsal durumu aşan, çoğu zaman onu arkaik ilan eden ya da geçersizleşti-
ren görsel rejimi bulunmaktadır. Kurmaca eser başka bir kurmacaya aktarı-
lırken temsilde belirli kırılmalar gerçekleşmektedir. Bu kırılma en temelde 
temsilin ikincil düzeyde yeniden ele alınmasıyla gerçekleşmektedir. Bu da 
temsilin ana mekânını, alındığı yeri kaybetmesiyle ilgilidir.

Tarık Buğra’nın karakterleri çoğu zaman dizilerle tipleştirilerek silikleşti-
rilmekte ya da o karakteri oynayan oyuncuların “personalarıyla” anılmak-
tadır. Oysa romanda temsil sıradanı belirginleştiren, sinematografik olarak 
ifade edersek “yakın plan”la sıradanı (kimsesizi) okur için görünür, anlamlı, 
hayatıyla ilgilenmeye değerli hâle getirmektedir. Örneğin sokakta gördü-
ğümüz bir çolağı unutabiliriz ama Küçük Ağa’daki Çolak Salih’i tanırız. Ya 
da tiyatroda izlediğimiz bir oyuncuyu unutabiliriz ama İbiş’in Rüyası’ndaki 
Nahit karakterini unutmayız. Eser, bu yönüyle gerçek hayatta gördüğümüz 
ve henüz bir anlam vermediğimiz pek çok görüntüyü, bir tutarlılık etrafında 
bir düşünceyi söylemek, bir hissiyatı vermek gibi pek çok işlevi yerine geti-
rerek okurun, izleyicinin bilincinde yer edinecek düzeyde kalıcılaştırmakta, 
kaotik görüntüler ağını sadeleştirerek hikâyeyi ve karakteri inşa etmektedir. 
Yazarın ürettiği, senaristin işlemleri içerisinde görüntüye kavuşturulmaya 
çalışılmaktadır. Okurun muhayyilesi, senarist ya da yönetmenin tasarımıy-
la sınırlandırılmaktadır. Roman yazarının kendi eserinin senaristi olması, 
yorumlama çatışmasını doğurmaktadır. 

“Düşman İkiz Kardeşler”

Roman ve film/dizinin karşılaşabileceği en büyük tehlike aktarımda ya-
şanan tercüme hatalarıdır. Romanın film görüntüsüne yakın görüntüler 
vermesi ya da görüntünün romana uygun bir atmosfer kurması müm-
kün değildir. Bu gerilim esasında sinematografın icadı kadar eskidir. Si-
nema romanın yapamadığını yapmaktadır ancak bu yargının muhalifi de 
doğrudur; romanın ortaya koyduğu imgeden farklı olarak film, görsel ve 
işitsel imgeyi gösterme iddiası taşımaktadır. Roman da sinemanın metni 
(senaryo) olamayacak kadar hacimli ve kapsamlıdır. Uyarlamada yaşanan 
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krizden Buğra’nın romanları da beri değildir. Türk sineması da Buğra’nın 
romanlarını görüntü diline aktaracak kadar “mahir” değildir; romanın yü-
künü taşıyamayacak kadar farklı bir dil olan sinemada konuşanın yazı değil 
görüntü olmasıyla bağlantılıdır. Roman ve sinema arasındaki gerilimin en 
temel noktası uyarlamadır. Bu ilişkideki ana kaynak çoğu zaman romandır. 
Sinema tarihine bakıldığında uyarlamayı güvenilir ele teslim etme sorunu-
nun çözümü, yazarı romanının filminde senarist olarak istihdam etmekte 
bulunmuştur. Tarık Buğra ise bazen yukarıdaki gerekçeyle bazen de başka 
senaristlerce kötü uyarlanan romanlarının endişesiyle sürece dâhil olmuş-
tur.3 Düşüncenin izini görüntüde, karakterin atmosferdeki yerinde görme-
miz gerekir. Diğer türlü metin bize yalnızca yazınsal iletişim olanağı sağ-
lamaktadır. Uyarlamada aslolan görüntüyle oluşturulur, zira sinemayı bir 
roman, romanı bir sinema olarak kabul ettiğimizdeki türsel kriz meydana 
gelmektedir. Peyami Safa roman ve sinema arasındaki fark üzerinden bu 
krizi “… roman sanatının, insanın iç macerasını birinci plana alarak sinema 
sanatından ayrılabileceğini düşünüyorum… İzahı ise her müşahede ve tas-
virde romancının görüşünü veren eser sahte ve cansızdır.”4 şeklinde özetle-
mektedir. Sinema yazıya suret kazandırmaktadır, edebiyat ise surete ihtiyaç 
duymadan ya da sureti okur tahayyülünde “yaklaşık” olarak var etmektedir. 
Buğra’nın notlarında çoğu zaman yakındığı durumu Ağaoğlu’nun “Sinema 
edebiyatın kapısını çalacaksa; yazarın seçimlerine, hayatta duruşuna, sanat 
anlayışına, duyarlıklarına saygılı olmak zorundadır. Tersi, manevî hakların 
ihlali kapsamına girer.”5 şeklindeki ifadelerinde görebiliriz. 

Sinemamızda belirgin olarak göze çarpan ilk sorun yüksek edebiyat ve ucuz 
edebiyatı aynı kalıplarla aktarmada ayrımın, tartımın eksikliğidir. Zira er-
ken dönem Türk sinemasının özellikle piyeslerle beslendiği dönem sonra-
sında ya tutan filmlerin yeniden çevrimi ya da hesapsız gelişimlerin olduğu 
ve ikna edici dönüşümlerin yer almadığı, duyguları manipülatif bir biçimde 
talep eden ucuz öyküler uyarlanmaktadır. Ucuz öykülerin aktarımı kolaydır 
zira yönetmenin görsel işçiliğine alan açması açısından kolaylık sağlamakta-
dır. Ayrıca ucuz roman görselde eksilme derdi taşımamaktadır. Ancak Tarık 
Buğra’nın romanlarındaki karakter çözümleme, olgunlaşma ve hesaplaşma 
evresinin uyarlamalarda genellikle es geçilmesi en büyük aksaklıklardan 
birini oluşturmaktadır. Bu temelde edebî bir işlemden ziyade teknik bir iş-
lemdir. İşin edebî tadı mizansenle kurulacak görüntü dilidir. İşlenen tema 
trajik bir durum mudur, konunun dramatik aksiyonları nerelerde oluşmak-

3 Hatice Bilen Buğra, 18.11.2018, Mülakat, Maltepe, İstanbul.
4 Mustafa Baydar, Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2015, s. 170-

173. 
5 Adalet Ağaoğlu, “Sinema Edebiyatın Kapısını Çalacaksa”, Türk Sineması Üzerine Dü-

şünceler, haz. Süleymân Murat Dinçer, Doruk Yayınları, Ankara.
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tadır, karakterler nasıl tanıtılmakta ve aksiyon içerisinde karakterler hangi 
erdemi, ne düzeyde temsil etmektedir gibi sorular klasik sinema anlatısına 
ait sorulardır. Bu sorulara olumlu cevap veren bir roman da klasik anlatı içe-
risindedir. Edebî metni görüntü diline yaklaştırırken önemsenecek husus, 
anlatı türünün ne olduğunu tespite yarayan klasik mi, modern mi soruları-
dır. Diğer türlü, romanın sinemaya tercümesi bir nevi storyboard (resimli 
taslak) hükmünde olan fotoromana evrilmektedir. Yazarın romanlarının 
türünün görsel olarak saptanamaması anlatı krizine yol açmaktadır. Tarık 
Buğra’nın pek çok notunda eserlerinin “hiçleştirilmesine”, değerinin pek 
altında bir paha oluşturulmasına yönelik tepkisi bu yüzdendir. Genel izle-
yici için uygun tercih olarak (reva) görülen klasik anlatı kodu, televizyon 
gibi herkesi hedef kitle hâline getiren bir araç için de vazgeçilmezdir. Klasik 
anlatı kodunun sinemadaki varlığı dramın arttırılması, başlangıç ve sonuç 
arasındaki çizgilerin netliğiyle sağlanmaktadır. Filmdeki son ise karakterin 
ve izleyicinin hissesini netleştirmesi beklenmektedir. Tarık Buğra’nın nere-
deyse pek çok romanında ve hikâyesinde klasik anlatı ölçülerini aşacak bir 
temayül barınmaktadır. Bu temayül de pek çok açıdan romanın ve öyküle-
rinin televizyon diline olan geçişsizliğini arttırmaktadır. Zira televizyonun 
ana akım dili çoğu zaman klasik anlatıdır.

Romanda ve Televizyonda Yazarın Otantikliği

Romanlarında Tarık Buğra’nın hayat hikâyesinden izler bulmak mümkün-
dür. Buğra’nın muhayyilesi gözlem ve tecrübeden mürekkep görünmek-
tedir: Gördüğünü, düşündüğünü, işittiğini, hayal ettiğini, tecrübe ettiğini 
yazmaktadır. İbiş’in Rüyası’ndaki Nahit ve Yalnızlar’daki Doktor Rıza Can-
daş karakterlerinin geçmişteki dara düşüşlerinin mekânı, cami ardındaki 
bitişik nizam odalıklarda kalmaları, okullarını bitiremeyişleri; Siyah Keh-
ribar romanının İtalya’da geçmesi (yazarın da kısa bir süreliğine İtalya’da 
bulunması) gibi pek çok durum, olay ve karakterlerinin bazı özellikleri; 
Buğra’nın biyografisine aşina okurun fark edebileceği bağlantılardır. Yaza-
rın, kendisini ortaya koyduğu roman karakteriyle dolayım kurularak elde 
edilen televizyon uyarlamasındaki karakteri arasında benzerlik yakalama-
sı çoğu zaman zordur. Zira şahsiyet/kimlik, görüntü gibi dışsallaştırılan, 
somutlaştırılan bir işlemde kaybolmaktadır. Romanın otantik mekânında 
ortaya çıkan karakter, temsil edildiği (televizyon ekranı) yeni alanda gö-
rünmemektedir. Tarık Buğra’nın pek çok notunda televizyon dizilerine/
filmlerine çevrilen romanlarının ruhunun kaybolduğu eleştirisi otantikliğin 
yıkılmasından kaynaklanmaktadır.

Romanda okur muhayyilesinin hissettiği “üç boyutluluk”, televizyon di-
zisinde ve sinema filminde (görüntüde) iki boyutluluğa düşmektedir. 
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Katmanlar görüntüyle birlikte azalmaktadır ve asıl işlenmesi gereken yön 
görüntü katmanını arttırmaktır. İzleyici ve okur farklılığı, üretilen iki tip 
çıktıyı da farklılaştırmaktadır. Örneğin Dönemeçte’ki Dr. Şerif, Yalnızlar’da-
ki Murat Kervancı, Doktor Rıza Candaş geçmişlerinden izler barındıran ve 
şimdilerini geçmişe taşıyan, kendilerini çevreleyen toplumsal koşullardan 
ayırt edilemeyecek şahsi dramlarıyla görünmektedir. Bu iç içeliğin dizilerde 
görünmemesi, Tarık Buğra’nın kendi roman uyarlamalarının senaristi olma 
kararında etkili olmaktadır. 

Yazar, yazıyla karakteri çoğaltmaktadır; senarist ise yazıyı eksilterek anlaşı-
lırlığı ve katmanı arttırmaktadır. Buğra’nın senaryosunu yazdığı metinlere 
baktığımızda senaryolarını Fransız tipi senaryo olarak yazmakta; yani sağa 
durum, sola da diyalogları koymaktadır. Roman ve senaryo hacimlerini 
karşılaştırdığımızda senaryolarında oransal olarak romanlarındaki sayfa 
sayısının korunmadığı görülmektedir. Zor olan ise senaristin dramatik bir 
sahneyi arılaştırma gereğince yazarın sözcüklerinin arkasına saklanmama-
sıdır. Zira sözcük, görüntüyü kitabileştirmekte, öğretici yönü ağır basan 
bir karaktere dönüştürmektedir. Osmancık romanında, romanın ilk 101 
sayfası yalnızca 27 dakikada verilmektedir. Osmancık’ın Malhun Hatun’la 
evlenmesine kadarki süreci hızlandırarak Osman Bey’in romandaki deliş-
men dönemini es geçmektedir. Dizideki diyalogların sıradan bir insanın 
konuşmasını destansı yönelimle yüceltmesi gündelik hayatın dışına çıkar-
maktadır. Dizide roman karakterlerinin ve çatışmaların kurulma geçmişi-
ni hızlandırarak yapılan özetleme ve uyarlanan kitap içi yapılan sıçramalar 
okur/izleyici için neyin önemli görünüp görünmediğini gösteren bir kıyas 
da oluşturmaktadır. 

Tarık Buğra’nın genel itibarıyla dönemi yorumlayışı, dönem dinamikleriyle 
karakteri sunuşu yazar olmanın yanı sıra tanık olarak değerlendirilmesinin 
önünü açmaktadır. Ancak Buğra tarihçi değildir, dönemi aktarırken temel 
olarak “neden, nasıl ve ne için” sorularını sormaktadır fakat yazarın görme-
ye, göstermeye çalıştığı bireydir, roman kişisidir. Neden-sonuç ilişkisinde 
bir olguyu açıklamaktan ziyade sonuca etki eden süreç bilgisini göz önünde 
bulundurarak roman kişilerinin zihin dünyasını görünür kılmaktadır. Ro-
manda tarihsel detaylara, halk anlatılarına, arşiv belgelerine yer verilebilir 
ancak sinematografın kurduğu evrende bunu yapmak için farklı kuralların 
devreye girmesi gerekmektedir. Tarık Buğra ayrıca politik dönüm noktala-
rını (Küçük Ağa, Osmancık) anlattığı eserlerinde tarihçi olarak bulunmaz, 
zihinsel süreci görmemiz için vardır. Romanlarının hüviyeti dönemin “kar-
şı tarih” okumasıdır. Senaryo ise bu okuma biçiminin aksiyon planına dö-
nüştürülmesidir ve eseri daha fazla kişi tarafından “okunur” kılmayı sağla-
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maktadır. Bu yönüyle yazarın tarihî romanları bu kanona eklemlenir fakat 
dizi niteliğince eksik bir yeniden üretime dönüşmektedir.

Aksiyon, görüntüyü dönemin tarihî figürleriyle epik bir karakterizasyona 
dönüştürür ancak burada asıl içsel olanı göğüsleyecek bir eylem üretmek 
elzemdir. “Interior action” sinemada dış ses ya da yazıyla ifade edildiği anda 
görüntü, yazıdan ödünç aldığı dramı non-diegetik olarak vermektedir. Die-
getik, yani filmin görüntüsüne yapışan doğal kod yerine filme bariz müda-
hale sayılan non-diegetik müdahale seyir zevkini dönüştürmekte, filmi bir 
anlatıcıya (voice-over, narrator) dönüştürmektedir. Non-diegetik biçimde 
oluşturulmuş seyirde izleyici pek çok ilişki kurabilir. Bir hikâye dinliyormuş 
gibi izleyebilir ya da izlediğinin “bir film olmadığının” bilincinde yaklaşabi-
lir. Klasik anlatı açısından non-diegetik biçim, çoğu zaman sakıncalıdır; izle-
yiciye yapaylık intibası verebilir. Bölünme bu yönüyle klasik anlatı için seyir 
bütünlüğünü bozan bir yapaylık olarak görünmektedir. Örneğin Osmancık 
ve Küçük Ağa gibi romanlarını dışarda tutarsak Buğra’nın diğer eserlerinde 
zaman, politik olarak yoğun bir gösteren olarak ortaya çıkmamaktadır. Bu 
eserleri haricinde roman kişisinin hayatında dönemin tarihi leitmotiv ola-
rak yer almaktadır. İbiş’in Rüyası, romanda hikâyenin geçtiği döneme ait bir 
resim sunarken dizide, romanın bu politik yanını hatırlatacak bir alamet gö-
rünmemektedir. Dizide dönemin okunacak ya da olayın akacağı bir yatağın 
olmaması romandaki olayların zaman boyutunu perdelemektedir.

Tarık Buğra dönem romanlarını, niçin sorusunu merkeze alarak tarihî 
olayları kendi gerçekliğiyle anlamaya çalışır ve eser içinde sorduğu soru-
larla aradığı noktaları istinat üzerine yerleştirir. Yazarın vakaya yaklaşımı, 
tarihçiden farklıdır. Tarihçilerin ele almadığı meseleleri “halk tarihçiliği” 
yaparak tasvir etmektedir. Buğra’nın bu çabası Türkiye’de resmî yargıların 
gölgesinde görünmezliğe terkedilen çevredekilerin tarihin kenarında ol-
madıklarını hissettirmesi, merkezde oldukları öz güvenini vermesi, onları 
büyük anlatının parçası kılması açısından önemlidir. TRT’nin Tarık Buğ-
ra’nın eserleri üzerinden yapım desteği vermesi de yazarın anlatılmayanın 
anlatılması; kendisini çevrede hisseden bir çoğunluğu merkezdeki anlatıya 
dâhil etmek böylece merkezdeki anlatının tadili açısından ilginç bir nokta-
ya taşımaktadır. Romanın ana fikri bu olmasa da eserleri dolayımıyla kuru-
lan bu ilişki değerlendirilmeye muhtaçtır. Bu dolayım aynı zamanda eserin 
uyarlamasını da güçleştirmektedir. Olay merkezli bir anlatı yoluyla bunun 
karşılanması da güç görünmektedir.

Tarık Buğra’nın romanlarının diziye çevrilmesi bahsini ve Tarık Buğra’nın 
senarist olarak rolünü ele alacağımız en önemli örnek Kuruluş dizisidir. 
Osmancık romanından uyarlanan bu eser, Osmanlı Devleti’nin doğuşuna 
kaynaklık eden önemli olayları konu edinmekte ve bunu Osman Bey üze-
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rinden anlatmaktadır. Roman, çoğu zaman bir tarih kitabı olarak değer-
lendirilmekte, bu da eserin kurmaca yönünü azaltarak modern bir halk 
söylencesine dönüştürmektedir. Aynı zamanda bu dönüşüm hakikate yak-
laştırılan, yakıştırılan bir içerik sunduğu zannını beslemektedir. Roman, bir 
geri dönüşle başlamaktadır; Osman Bey, hasta döşeğinde oğlu Orhan Ga-
zi’nin seferden dönmesini beklerken Osmanlı Beyliği’nin kuruluş aşaması-
nı, kendi hayat hikâyesini hatırlayarak anlatmaktadır. Bu geriye dönüş, dizi 
dilinde de geriye dönüştür (flash-back). Roman geri dönüşle, hatırlamayla 
kurulmaktadır. Bu yönüyle Osman Bey’in döşeği hafızanın mekânıdır. Di-
zide ise olay bir non-diegetik unsurla başlatılmaktadır. Osmanlı İmparator-
luğu’nun kuruluş dönemine ait, kabartmayla elde edilmiş, maket bir coğra-
fi haritayla başlatılmakta, bu teknikle de dış ses (voice-over) bize tarihsel 
süreci özetlemektedir. Dış ses burada Osmanlı Beyliği’nin komşularını, 
yaşama koşullarını, geçim kaynakları gibi pek çok bilgiyi vermekte, filmi 
belgeselleştirmektedir. 

Romanda yer alan rüya sahneleri romanın zamanını farklılaştırmakta; di-
zide ise roman yeni bir zaman oluşturamamaktadır. Tarık Buğra’nın yazdı-
ğı senaryo metinlerine baktığımızda Kuruluş dizisinde Osmancık’ta uzun 
olduğu düşünülen diyaloglar azaltılmıştır. Diyalogun eksiltilmesi dizi için 
doğru bir tavırdır. Ancak sorun; kısa diyalogların, dönem dizilerinde sıklık-
la düşülen bir hata olarak metnin anıtsal yönünü vurgulamak için kullanıl-
masıdır. Metin bu yönüyle zahiren, kendini gösteren, görkemli yönünü öne 
çıkartmamakta, hatta altyapısı üzerinde durulan bir metin olma özelliğiyle 
dikkat çekmektedir. Uyarlamalarda yazar ve yönetmenin en rahat edeceği 
biçim serbest uyarlamadır. Yönetmen ve yazar bu yönüyle kendi ifadeleri 
için alan oluşturmaktadır. Senaryo ve film bütünlüğü içerisinde değerlendi-
rildiğinde Tarık Buğra’nın senaristliğini yaptığı ya da yapmadığı filmlerde/
dizilerde gözlemlenen nokta ise serbest uyarlamanın olmamasıdır. Oysaki 
serbest uyarlama, romanın ruhunu ya da temasını koruyarak yönetmenin 
görüntü düzenlemesine, görece “yeni bir hikâye” anlatmasına imkân ver-
mektedir. Sait Faik’in “Menekşeli Vadi” öyküsünden hareketle yaratılan Ve-
sikalı Yarim (1968) filmi buna örnek gösterilir. Öykünün dramatik yapısı, 
karakter fazlalığı, çatışmanın erdemle kurulması filmi “gözlemci” öyküden 
farklılaştırmıştır. Buğra’nın romanları ve uyarlamalar arasındaki mizan, ser-
best uyarlamayla mümkün görünmektedir. 

Senaryo bir yönüyle uyarlamada öne çıkacak boyutları parlatması açısın-
dan önemlidir. Film/dizi için daha da önemli olan çekim senaryosudur. 
Bu boyutlar da mizansen (sahneye koyma) ile üretilmektedir. Örneğin 
Osmancık romanında vurgulanan badem çiçekleri, roman karakterlerinin 
münasebetinde kış güneşine kanan varlıklar olarak görülmektedir. Aynı 
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zamanda badem çiçekleri, kışın çiçeklenmesi açısından karaktere baharı 
muştulamaktadır. Romanda bir karakter hükmünde olan badem çiçeği, 
atmosferi kurarken leitmotif olarak yinelenmektedir. Zamanın ve zaman-
la mukayyet varlıkların bakışının değiştiği onun üzerinden görülmektedir. 
Dizide atmosferi kurarken bu tür ögelerin geride bırakılarak oyuncunun ve 
diyalogun olduğu sahnelerin merkezde yer almasını yönetmenin, yapımcı-
nın ve o dönemki dizi izleyicisinin tercihi olarak da yorumlayabiliriz. Zira 
bu tercih, kitlesel işlerde yapımın izleyiciler tarafından beğenilmesi adına 
yapılmaktadır. Yönetmenin atmosferi kurarken kullandığı müzik tercihleri 
ise “Osmanlı Saray Müziği”dir. Henüz devletleşememiş bir beyliği yorum-
larken yahut anlatırken Cumhuriyet’e en yakın dönemin müzik tercihleri 
de bu yönüyle anakronik bir hüviyet oluşturmaktadır. Yönetmen, izler-kit-
lenin nostalji duygusunu saray müziğiyle yakalamayı hedeflemiş olabilir. 
Buğra’nın romanlarındaki müzik tercihleri; karakterin sınıfsal konumu, 
dramı, içinde bulunduğu hâli, umudu, beklentilerini okurun hissetmesini 
sağlayacak bir şekilde verilmektedir. Müziğin künye bilgileri de diyalog-
larda verilmektedir. Örneğin Yalnızlar romanında, Doktor Rıza’nın dramı 
Edvard Grieg’in Peer Gynt süiti içerisinde yer alan Solveigs Sang (Solveig 
Şarkısı) bestesine kaynaklık eden duyguyla ilişkilendirilmektedir. Bu süit 
aynı zamanda Henrik İbsen’in aynı adlı oyunu için bestelenmiştir. Buğra, 
bir müzik etrafında etkilenme kaynaklarından birini görünür kılmakta ve 
aynı zamanda romanlarında karakterin dramını metinler arası bir duyguyu 
ödünç alarak aktarmaktadır. 

Romanın karakter düzeyinde bir çatışması yoktur. Yani karakter yüceltimi 
ve onun karşısında olanı yerme ya da kötü gösterme gibi bir motivasyo-
nu yoktur. Fakat dizide hem savaş hem de karakter düzeyinde böyle bir 
çatışma amaçlanmıştır. Küçük Ağa dizisi ise Osmancık’ta görülen bazı ak-
saklıkları gidermiş görünmektedir. Yönetmen, diziyi metnin gölgesinden 
kurtararak hem metni hem de diziyi rahatlatmış görünmektedir. Zira ro-
mana ve diziye ismini veren karakterin merkezî rolü Çolak Salih’in vurgu-
lanmasıyla birlikte yeni merkezler oluşturmaktadır. Bu yönüyle senaryo ve 
dizi romandan farklı olarak görsel rejim üretmektedir. Yan olay örgülerinin 
biçimlendirmesine imkân sağlayacak ilgisiz gerilimlerin olmaması, içinde 
yaşadıkları toplumun yaşamına dair verilerin bulunması dizinin güçlendi-
rilmesinin önünü açmaktadır. Tarık Buğra’nın kendi romanlarının uyarla-
masında eleştirdiği en büyük sorun da budur. Romandaki insanın bir olayı 
nasıl etkilediği, diğer insanları nasıl kuşattığı, olayın bir mekân içerisinde 
nasıl bir çatışmaya dönüştüğü, seçilen bu çatışmada düzenlenen görüntüle-
rin seyircide duygu üretmesi kritik aşamalardır. 

Tarık Buğra’nın romanlarının önemli kısmı Türk dizilerine çevrilirken or-
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taya çıkan uyarlamalarda gördüğü hayal kırıklığı yazarın notlarından an-
laşılmaktadır. Yazarın eleştirdiği yapı Türk sinemasının anlatısındaki bazı 
uzlaşımlar nedeniyledir: “İbiş hikâyesi ‘Fars’a döndü: Bülent Oran’ın senar-
yosunu -3 bölüm- aldım: Tam bir TV’yi Yeşilçamlaştırma operasyonu!”6 
yönündeki değerlendirmesi de bir ölçü vermektedir. Uyarlamada yaşanan 
sorunu yine aynı adlı romandaki bir bölümle ifade etmek gerekirse İbiş’in 
Rüyası’nda Nahit; Abdiler, Kel Hasan’lar gibi tamamlanmış, ortaya konulan 
büyük yapıların devamı olmayı istememekte, “sersem gibi bir İbiş” olma-
yı da istememektedir. İbiş’e şahsiyet kazandırmak istemektedir. Darülbe-
dayi’de H. İbsen’ler oynamakta, piyeslerde yer alan şahsiyetli karakterlere 
tuluatı eklemlemek istemektedir. Fakat halk “sersem İbiş”e gülmektedir. 
İbiş’in Rüyası diziye çevrildiğinde bu dramın çok uzağında, benzemesinden 
korktuğu “sersem İbiş”i görmektedir. Buradaki temel sorun ise Yeşilçam 
geleneğinin kendine mahsus yönetme tarzıdır. Yeşilçam melodramında be-
lirli bir duygunun ve düşüncenin film içerisinde çok değişmemesi, bir ka-
rakter dramı olan Buğra romanlarıyla uyuşmamaktadır. Yeşilçam geleneği 
içerisinde çizilen tiplerin kahir ekseriyeti bu yönüyle Buğra’nın ifadesiyle 
zımnen “sersem İbiş”ine benzemektedir. Yazarın senaristliğe adım atmasına 
neden olan ise uyarlamalardaki eklentiler ve senaristlerin görüş ve anlayış 
biçimlerinin farklılığıdır.7

Sonuç

Tarık Buğra; insana bakışını, yarattığı karakterlerde belirginleşmekte ve 
değinilerinde de insanın “eşref-i mahlûkat” olma tarafıyla ilgilendiğini vur-
gulamaktadır. Yazar karakterin bütün olumsuz ve onu kuşatan tüm zorluk-
lara karşı ayakta durma çabasını ve direnme amacını bu yaklaşım üzerine 
kurmaktadır. Romanın çıktığı dönem ve öncesinde Osmanlı yayılmasının 
yalnızca kılıçla olduğu yönündeki yorumlara karşı yazar, devletin güçlü bir 

6 Tarık Buğra, Tarık Buğra’dan Notlar, haz. Hatice Bilen Buğra, Ötüken Neşriyat, İstan-
bul,1995. s.148.

7 Yazarın 18.4.1986 tarihinde yazdığı notlarında “Senaryo üzerinde çalışan arkadaşınız 
elbette değerlidir; fakat ayrı bir üslûp ve bambaşka bir anlayış. Ben kendimi korumak 
isterim. İbiş’deki, Yalnızlar’daki duruma düşmek istemem. Senaryoma güveniyorum: 
Üzerine biraz eğilirseniz çok iyi bir sonuç alacağınıza da inanıyorum. Belki sizi yoracak, 
ama sonuç hepimizin yüz akı olacak. Lütfen. (205) “Osmancık ile Malhun’un zifaf oda-
sındaki hâllerini görmüştüm; ayni şey! Onlar da bugünlerin Yeşilçam âşıkları! Bunlarla 
-bu yönetim ile- altı yüz yıl öncesine, yâni Osmancık dizisine nasıl ulaşılacak yarabbi? 
Anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım ki, bu insanlar yarı göçebedirler; avdalar, 
doğa ile savaştalar, savaşa ve saldırıya açıktırlar; dinamiktirler, aktiftirler; duygusallıkla-
rı bile serttir, lakoniktir, en yalın amaçlara, en yalın biçimde yönelmiştir. Asıl önemlisi, 
Osman Malhun’da sâdece ve sâdece doğacak oğullarını, Orhan’ı, Murad’ı, Süleyman’ı 
görür ve arar!” şeklinde yazmaktadır. Tarık Buğra, Tarık Buğra’dan Notlar, haz. Hatice 
Bilen Buğra, Ötüken Neşriyat, İstanbul,1995.
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anlam ve adalet üzerine kurulduğu yönünde bir cevap üretmemektedir. Bu-
radaki epik karakter, kendini salt aksiyonda gösteren değil aynı zamanda 
aksiyonu oluşturacak anlam arayışını, manen oluşturulan motivasyonla 
bulmaktadır. Yazarın eserlerini dizilerde “bulamamasına” neden olan biçim 
de budur. Osmancık’ın değil pek çok eserinin uyarlamasında yazarın içine 
sinmeyen; soyut değerlerin romanda merkezi rol oynaması, uyarlamada ise 
kaybolmasıdır. 

Uyarlamada neyin iç unsur hâline getirileceği, neyin görmezden gelinece-
ği, hangi olayın başka hangi olayın arkasına konulacağı önemli sorulardır. 
Bütün bu olayları düzenlerken neye ulaşmak isteyip neye ulaşmak isteme-
diğinizi görüntü öncesi/sonrası kararlaştırmanız gerekmektedir. Amaç bir 
yönüyle izleyicinin duygusunu uyandırmak, duyguyla kavramak da olabi-
lir ki bunun handikabı da yönetmeni ve senaristi duygu avcılığına itebilir. 
Amaçlardan bir diğeri düşüncelerini anlatmak, bunu tartışmaya açmak ya 
da tartışmasız seyircinin kabul etmesini sağlamak da olabilir. Bu yönelimin 
de temel sorunu yönetmenin ya da senaristin kendi düşüncelerini teyit 
etmek için görüntü düzenlemesi olacaktır. Dolayısıyla yönetmen ve sena-
ristin film/dizi tasarımında amaçlar doğrultusunda iki yönlü strateji oluş-
turması gerekmektedir. Bu strateji seyircinin ilgisini diri tutma ve ona film 
süreci boyunca eşlik eden güvenlikli bir ilişki teminatıdır: Huzursuz eden 
unsurları görünmez kılan bir film yapım yoludur. Ancak Tarık Buğra’nın, 
kendi notları üzerinden klasik anlatıyı var eden bu sorular merkezli bir eser 
yaratmadığı en azından bu tavırla eserlerini oluşturmadığı gözlemlenmek-
tedir. “Halk önemlidir. Halkı küçümseme. Sadece araya sanat girince tik-
sinirim ondan. Daha doğrusu, halkın ölçü sayılışından, bu yutturmacadan 
tiksinirim.”8 Burada televizyonun ve sinemanın teknik olarak neye karşılık 
geldiğini bilerek düşünmek gerekir. Televizyon, özellikle kamu yayıncılığı 
yapan bir kanal ise mümkün mertebe kamunun anlayabileceği bir dile tah-
vil etmek zorundadır. 

Tarık Buğra’nın senaristlik yaparken senaryoya romancı gibi yaklaşmaması 
önemlidir. Bunu hem eşinin tanıklıklarından hem de senaryo nüshaların-
dan anlamaktayız. Merhumun kütüphanesine baktığımızda John Ford’dan, 
Sergey Eisenstein’a kadar pek çok önemli ismin film senaryolarını da oku-
duğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle biçimci Rus sinema anlayışının senaryo 
metinleri ve klasik anlatıyı dünya sinemasına özgün anlayışıyla kazandıran 
Hollywood filmlerinin senaryolarını gözden geçiren Buğra’nın daktiloya 
çekilmiş senaryolarında, filmin görsel dilini oluşturacak biçimde az da olsa 
bazı kamera hareketlerini yazdığı görülmektedir. Kamera hareketi gibi mi-
zanseni kuracak her şerh senaryonu çekim senaryosu hâline getirmektedir. 

8 Tarık Buğra, Tarık Buğra’dan Notlar, s.111.
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Bu yönüyle Buğra, yalnızca bir romanı uyarlamak için senaryo yazmamış 
aynı zamanda filmin atmosferini kuracak öneriler de getirmiştir. Bu kayıtlar 
Tarık Buğra’nın senaryolarına baktığımızda yazdığı romanların kurgusunu 
film lehine yeniden oluşturan bir yazar olduğu kanısını tahkim etmektedir. 

Sonuç olarak Tarık Buğra’nın hikâye/romanları klasik anlatı tarzında filme 
uyarlandığı için değerlendirme kriterlerimiz bu yapı içerisinde olmalıdır. 
Siyah Kehribar adlı romanı dışında ele aldığı eserler klasik anlatı gibi gö-
rünse de bu biçimden farklıdır. Klasik anlatıda öykünün, olay örgüsünde 
yarattığı karakterin hayatında değer merkezli, anlamlı bir farklılık ve deği-
şim yaratması beklenir. Temel değer ise zayıf olandan gürbüz olana, zafiyet 
gösterenden olgun olana ilerlemesidir. Karakter kendisini sıradan, zayıf, 
çelişkili olandan sıyırarak bir fedakârlıkta bulunur. Değişim bu vazgeçişle 
sağlanır. Kendi karakterinin gelişimine yük olanı bırakır, kendi kemalini 
sağlayacak yeni sorumluluklar üstlenir. Kuruluş dizisinde Osmancık’taki de-
ğişim, izleyicilerin fark edemeyeceği düzeyde hızlı olmakta, kemal yolunun 
çilesi üzerine az değinilmekte, Osmanlı Beyliği’nin fetih gücünü göstermek 
için gaza sekanslarına daha fazla yer ayrılmaktadır. Mekân ve karakter bü-
tünlüğü olayın kendisini anlamlı kılacak bir ilişkidir. Görüntü oluştururken 
kameranın oyuncuların yüzünde daha fazla kaldığı görülmektedir. Tarık 
Buğra’nın bütünlüklü bir Osmanlı imgesi vermeye çalışması romanında ve 
Notlar’ındaki Osmancık romanını yazma amacında görülmektedir.9 Yazarın 
Dönemeçte ve Yağmuru Beklerken romanlarında dönemin mimari anlayışı, 
şiiri, politik tutumları, toplumsal yapısına dair kurgusu dizilere aynı ölçü-
de yansımamaktadır. Tarık Buğra’nın üzerinde durduğu eleştirinin dışında 
başka bir mesele de televizyonda “seyreltilmiş bir politik” tutuma izin veril-
mesidir. Bu olanak da televizyonun “sağduyusu”nun müsaade ettiği ölçüde 
gerçekleştirilmiştir. Buğra’nın televizyon dizisi olarak uyarlanan pek çok di-
zisinde sonuç yazarı tatmin edecek düzeyde değildir. Kuruluş’ta eleştirdiği 
uyarlama sorunu Küçük Ağa’da aşılmış görünmektedir. Zira roman aynıyla 
senaryo metnine dönüştürülmüş değildir ve önemli dönüm noktaları gör-
sel dile çevrilirken dizi kültürüne uygun bir kimliğe sahip olmaktadır.

9 Tarık Buğra, Osmancık romanını yazma gerekçesini anlatmak için “Osmanlı Türk’ün 
sırrını, ben, hoşgörüde, hakka ve adalete bağlılıkta gördüm. İnsana saygıda, bu ölüm-
süz değerlerden oluşan dünya görüşünde buldum. Osmancık romanı ve ondan kaynak-
lanan Kuruluş dizisi, işte bu görüşün şiiriyle, mimarlık ve müziğiyle, sosyal yapısı ile 
bu büyük uygarlığın temel atma dönemini anlatmak için yazıldı. (Samanlı bir kâğıda 
- 1986)” ifadelerini kullanmaktadır. Tarık Buğra, Tarık Buğra’dan Notlar, s. 205.





TARIK BUĞRA’NIN TRT VE  
SİNEMA SERÜVENİ

MÜCAHİT GÜNDOĞDU

Uyarlamanın Neliği

Edebiyatçıların sinemayla ilişkisi, çoğu zaman kuşkularla dolu ama bir ba-
kıma da hayranlıkla ilerleyen bir ilişki olmuştur. Büyük bir okur kitlesine 
ulaşmış hikâyeciler, romancılar bile eserlerinin sinemaya, televizyona uyar-
lanması arzusu taşırlar. Böylece hem eserleri başka bir alanda yeniden üre-
tilmiş olacak, hem de yazarın kitlelerle buluşması kolaylaşacaktır. Bu istek, 
yazarlarla yönetmenleri bir araya getirir. Film izlemiş ancak sinema üzerine 
yeterince düşünmemiş yazarların uyarlamalardan beklentileri; hikâye yazarı 
olarak, filmin yönetmeni gibi belirleyici bir noktada olmaktır. Hiç kimseye 
ihtiyaç duymadan hikâyesini anlatmış yazar, sinemada da bu tekeli devam et-
sin ister. Bunun için kimisi yönetmene en başından sınırlar çizer. Yönetmenin 
kendi kurduğu dünyaya aynıyla sadık kalıp perdeye öylece aktarmasını ister. 
Sinema alanında bir sanat icra etme bilinciyle bulunan yönetmenler bu tale-
bi olumlu karşılayamaz. Zaten sınırları hikâye ya da roman yazarı tarafından 
çizilmiş bir sinema yapma düşüncesi, yazarın sözel anlatımıyla sinemanın 
görsel anlatımını çatıştırır. Bu çatışma iki türün içerisine de konulamayacak 
yeni bir tür, arabesk bir form doğurur. Bunu fark edebilmiş yönetmenler, ya-
zarın belirlediği bir film çekim sürecine mecbur kalmadıkça olumlu yaklaş-
maz. Ya da aldıkları hikâyeden esinlenerek yeni bir yorumla bambaşka hikâye 
çıkarırlar. Bu hikâye ise dayanağı yazar olmakla birlikte artık yönetmene ait 
bir hikâyedir. Yönetmenin sinema sanatının imkânları ve formu içinde yeni-
den kurguladığı hikâye yazarı tatmin etmeyecektir. Yazar, ortaya çıkan eserin 
kendine ait olmadığını söyleyecek ve bunu kendi eserine ihanet olarak kabul 
edecektir. Yazarıyla yönetmeninin tam bir görüş birliği içerisinde bulunduğu 
ve her şeyi ortaklaşa yaptığı uyarlamalarda bile genellikle ortaya çıkan sonuç 
memnun edici değildir. Bu, iki ayrı sanat dalının bir araya getirilmesinin zor-
luğundandır. Zaten bu iki sanat dalı birbirine rahatlıkla uyarlanabilse ya da bir 
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türdeki başarılı bir eser başka bir türde de başarılı bir esere dönüştürülebilse; 
bu, ihtimal ki tür ayrımı yapmayı da gereksizleştirebilirdi. Türler, bir başka 
türde ortaya koyma imkânının sınırlılığını görerek bir duygu ya da düşünceye 
en uygun formu aramakla oluşur. Bir sanat dalı çok hızlı ortaya çıkabilir ama 
tekâmülü için asırlar gerektirir. Hatta tür içi gelişim süreci, başka bir türden 
yeni bir sanat da çıkarabilir. Sinemanın doğuşunda sanat kaygısı ya da hikâye 
anlatma düşüncesi pek azdır, belki de o dönemde böyle bir şey hiç yoktur 
akıllarda. Ancak zamanla yalnızca sinema üslubu ile anlatılabilecek hikâyeler 
olduğu görülmüş ve sinemanın bir sanat olabilme kapasitesi keşfedilmiştir. 

Sinemanın erken dönemlerinde hikâye anlatılmak istendiğinde en başta edebî 
eserlere dönüp bakılmıştır. O sıralar, hikâyenin yalnızca edebi bir form içinde 
anlatılabileceği fikri hâkimdir. Zamanla, edebî türlerin sinemaya aktarılması-
nın izleyicide okurdaki etkiyi oluşturmadığı, edebî türlerin estetik ölçütleri 
ile sinemanın estetik ölçütlerinin farklı olduğu görülmeye başlanmıştır. Bu 
da artık sinemanın kendine ait yapısı üzerine düşünmeyi mecburi kılmıştır. 
Sinemanın estetik ve dil olanakları keşfedildikçe, sinemanın edebi türlerden 
ayrılan yanları ve bunların sanat yönünü ne derece kuvvetlendirdiği tartı-
şılmaya başlanmıştır. Böylece yalnızca sinema için yazılan ve en iyi sinema 
diliyle anlatılabilecek hikâyeler yazılmıştır. Bu, biraz hikâyeyi konuşmalara 
yıkmak yerine görüntülere taşıtmak şeklinde olmuştur. Biraz, atmosferin bü-
tününü betimleyici anlatıyla kurmak yerine müzik ve resimlere dayamak ola-
rak belirmiştir. Sinemada hikâye anlatma üslubunun böyle gelişmesi, edebî 
türlerle sinema arasındaki geçişkenliği daha da azaltmıştır. Biraz da bu, ortaya 
çıktığı ilk yıllarda yeni doğmuş bir çocuk gibi desteğe muhtaç olan sinemanın 
büyüdükçe kendi ayakları üzerinde durmaya başlaması, vesayetten kurtula-
rak müstakil bir alan inşa etmesiyle ilgilidir. Sinemayı henüz erginleşememiş 
bir alan olarak gören ve bu kısıtlılık hâlinin onu kendi hikâyelerine mecbur 
edeceğine inanan edebiyatçıları hem şaşırtmış hem de kızdırmıştır. Sinema 
artık bağımsız bir sanat dalıdır ve bir edebî eser sinemaya aktarılacaksa onun 
kurallarına tabii olmak zorundadır. Tabii olmazsa, sinemacı zümresince alan 
dışı ilan edilebilir. Sinemanın kendi içinde yazınsal ve yönetsel anlamda otori-
telerinin ortaya çıkması, sinemanın sanat egosunu da eskiye nazaran oldukça 
artırmıştır. Artık sinema otoritelerinin kabulleri dışında hareket etme esnek-
liği de önemli ölçüde azalmıştır. Bu da başarılı bir uyarlamayı bir istisna hâline 
getirecek sürecin son noktası olmuştur. 

Politik Ortamın Kurduğu Sinema İlişkisi

Tarık Buğra’nın bir romancı olarak sinemayla ya da televizyonla ilişkisinin 
tam olarak ne zaman başladığını bilebilmek için sinema ilgisinin ne zaman 
başladığını sorgulamak gerekir. Sinema ya da televizyona olan ilgiden önce 
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Buğra’nın tiyatroya olan ilgisi görülebilir. Sinemayla ilişkisinin ilk başlarda 
kendi talepleri doğrultusunda oluşmadığı, dönemin politik kutuplaşma or-
tamında bir ideolojik kampın onu kendine yakın hissetmesi dolayısıyla bu 
alana davetiyle gerçekleştiği söylenebilir. İdeolojik mücadelelerin yoğun-
laşmaya başladığı ve siyasal gruplar tarafından hayatın her alanında olma 
mücadelesi verildiği bir dönemde hiçbir yer boş bırakılmak istenmez. Doğ-
rudan grup mensubu olmasa bile kendine yakın kişilerle bağ kurarak boş 
bırakılan alanlarda da var olma mücadelesi verilir. Sol sinemacıların yükse-
lişte olduğu bu ortamda, sağ gruplar da sinemada kendileri adına bulunabi-
lecek birilerini aramışlardır. Yönetmen bazında Yücel Çakmaklı ile bir ayak 
oluşmuş ama fikrî ve estetik zemin için bir başka isim aramak gerekmiş-
tir. Tiyatro, basın gibi alanlardaki varlığıyla Tarık Buğra diğer başka sağcı 
aydınlara göre sinema alanına daha yakın görülmüştür. Böylece Buğra’dan 
sinema konusundaki çalışmalar için destek istenmiştir. Buğra için sinemaya 
bu türlü bir başlangıç, içten gelen değil dışsal koşulların yönelttiği bir baş-
langıçtır. Ancak sonraki dönemde Buğra, sinema üzerine daha fazla düşün-
me şansı bulmuş ve sinemanın imkânlarını da fark ederek sinemayla ilgili 
istek duyan bir noktaya gelmiştir. 

Yeşilçam döneminde Buğra’nın sinema ortamıyla gözle görülür bir ilişkisi 
olduğunu söylemek zordur. Bu dönemde hikâyeci, romancı kimliğinin yanı 
sıra yazdığı tiyatro oyunlarıyla tiyatrocularla belli türde ilişkiler geliştiril-
miştir. Yazarlığının erken dönemlerinden itibaren sinemadan uzaklığının 
aksine tiyatronun hep içerisinde olmuştur. Onun romancılığı, tiyatro yazar-
lığından beslenmiştir. Romanlarıyla birlikte tiyatro oyunları da yazmıştır. 
Hatta ilk romanı olan Yalnızlar’ın dayandığı metin de bir tiyatro oyunu olan 
Akümülatörlü Radyo’dur. Böyle bakıldığında onun yazın hayatında tiyatro 
ilgisi bakımından bir süreklilik görülebiliyorken sinema ilgisinin zaman 
zaman kendini belli ettiği anlar olmuş ama bunlar kendi içsel arayışından 
doğmadığı için uzun erimli olmamıştır. Kimi zaman sinemayla ilgili bir işin 
parçası olduğu görülen Buğra’nın uzun süreler boyunca sinemaya dair bir 
çabasına ya da çalışmasına rastlanmaz. 

Sinemayla ilişkisinin görünür hâle geldiği belki ilk işlerden biri Antalya 
Film Festivali’nde 1967, 1969 ve 1970 yıllarında jüri üyeliği yapmasıdır. 
Antalya Film Festivali’nin başladığı yıllardan birkaç yıl sonraya tekabül 
eden bu jüri üyeliğinin Antalya’da Adalet Partili (AP) bir belediye başkanı 
olmasından kaynaklı olduğu çıkarımı yapılabilir. Tarık Buğra gibi Antalya 
Film Festivali’nde jüri üyesi olana kadar sinemayla açıktan ilişki kurduğu 
görülemeyen bir yazarın böyle bir film festivalinde jüri üyesi olması da 
ayrıca sorgulanmaya değer. Buğra’nın film festivalindeki jüri üyeliğinin 
sinemanın iç meselelerinden kaynaklı olmadığı, dönemin siyasal, sosyal 
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atmosferinin ilginç bir tezahürü olduğu rahatlıkla fark edilebilir. 27 Mayıs 
1960 Darbesi’nden sonra Türkiye’de sol hareketlerin önlerinin açılması 
sonucunda her alanda olduğu gibi sinemada da sol yükseliş hissedilmeye 
başlanmıştır. Türk sinemasında özellikle toplumsal gerçekçi filmlerin 27 
Mayıs’tan önce başladığı söylenebilse de asıl yoğunlaştığı dönem 27 Ma-
yıs sonrasının darbeciler eliyle oluşturulan “sola özgürlük” ortamıdır. Halk 
kitleleri tarafından seçilen bir hükümetin askerî darbe sonucu alaşağı edil-
mesiyle kurulan ve asker-sivil bürokrasinin kollayıcılığında belli bir mutlu 
azınlık oluşturmayı hedefleyen yeni siyasal ve toplumsal düzen çok zaman 
geçmeden yeniden çatırdamaya başlamıştır. 1961’den itibaren CHP’nin 
çeşitli türevlerde kurduğu koalisyonlar toplumu memnun etmemiş olacak 
ki, 1965 seçimlerinde Demokrat Parti’nin bir devamı olarak görülen Adalet 
Partisi yüzde 52,9 gibi ezici bir oyla iktidar olmuştur. Ne var ki AP, halk kit-
lelerinden muazzam bir oy almış olsa da asker ve sivil bürokrasinin devlet 
aygıtını kullanma biçimi ve darbenin peşi sıra oluşturulan çeşitli kurumlar 
aracılığıyla siyasal iktidarın alanını kısıtlaması AP’yi güvensiz bir iklimde 
adım atmaya zorlamış ve başvurabileceği argümanları da büyük oranda kı-
sıtlamıştır. Sol söylemin küresel yükselişte olduğu ve sağ aydınlar denebile-
cek aydınların sindirildiği bir ortamda, AP’li Antalya Belediye Başkanı’nın 
kendilerine yakın gördüğü ve sinemadan anlayacağını düşündüğü isimleri 
aradığı görülmüştür. 1967 yılında yapılan film festivalinde Tarık Buğra ile 
birlikte diğer jüri üyeliklerine Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Claude 
Mathiss, Faruk Timurtaş, Aclan Sayılgan, Orhan Çağman, Ayfer Feray, Te-
miz Gürses, Hikmet Türkmen, Charles Courtnay, Muharrem Ergin, Orhon 
M. Arıburnu, Aram Gülyüz, Emine Işınsu ve Orhon Batı’nın seçilmesi siya-
sal kaygılardan ileri gelmektedir. Özellikle radikal solun içinde olan isimler 
seçilmemeye çaba harcanmış ve daha nötr gözüken aydınlar tercih edilmiş-
tir. Tarık Buğra’nın jüride yer aldığı 1969 festivalinde ise Nevzat Pesen, Ma-
hir Canova, Julien Jenger, Muhtar Körükçü, Kaya Çakmakçı, Tahir Kutsi 
Makal, Ayşe Kervancıoğlu, Selçuk Altan, Kamuran Kıratlı, Alaeddin Per-
veroğlu, Nüzhet Birsel, Muzaffer Tema, Natuk Baytan, Suna Kan ve Orhan 
Erinç gibi isimlerin jüriye seçilmesi film festivalini düzenleyen belediyenin 
politik ilişkileri bakımından bir denge arama çabası olarak değerlendirile-
bilir. Tarık Buğra’nın bu festivallerde rolünün nasıl olduğunu, jürinin eser 
belirleme sürecinde ne tür katkılarda bulunduğunu bilemesek de onun bu 
vesileyle belki ilk kez doğrudan sinema ortamına dâhil olduğunu söyleye-
biliriz. Dönemin şartlarında Türkiye’de başka film festivali bulmanın zor 
olduğu dikkate alınırsa Antalya Film Festivali’nin kıymetinin sinemacıların 
gözünde bu sebeple bir kat daha arttığı sonucu çıkarılabilir. Böyle önem-
li bir festivalde üç yıl jüri üyeliği yapmış olmasının Buğra’ya belli kişilerle 
daha yakın ilişki kurma ve bu ilişkilerden hareketle sinema alanına daha da 
yakınlaşma olanağı sağladığı varsayılabilir. Bunu sonraki yıllarda Buğra’nın 
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yeterince değerlendiremediğini ya da bu alana dönük kuvvetli bir arzu duy-
madığı için değerlendirmek istemediğini söyleyebiliriz. 

Buğra’nın sinema ortamıyla ilişki kurduğu çalışmalardan biri de Yücel Çak-
maklı tarafından 1969 yılında çekilen Kâbe Yollarında adlı belgeseldir. Bu 
belgeselin künyesinde senaryonun Tarık Buğra tarafından yazıldığı geçiyor 
olsa da 24 Kasım 2018 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi tarafından dü-
zenlenen Tarık Buğra Sempozyumu’nun 8. oturumunda Tarık Buğra’nın 
eşi Hatice Bilen Buğra tarafından belgeselin yalnızca diyaloglarının Tarık 
Buğra tarafından yazıldığı ifade edilmiştir. Hatice Bilen Buğra, Yücel Çak-
maklı’nın ricası üzerine Birleşen Yollar (1970) filminin de diyaloglarını Ta-
rık Buğra’nın yazdığını söylemiştir. Tarık Buğra, o zamana dek sinema ya-
pım süreçlerinin içerisinde bulunmamış olsa da önceden tanışıklıkları olan 
Yücel Çakmaklı sebebiyle iki film yapımının bir parçası olmuştur. Bunun 
Yücel Çakmaklı’nın Millî Sinema akımı olarak tarif ettiği akımla koşut ola-
rak geliştiği de görülebilir. Burada da geleneksel muhafazakâr çizgiye daha 
yakın duran Tarık Buğra’nın daha İslamcı bir görüntü veren Yücel Çakmak-
lı ile kurduğu ilişkinin bir tür mecburiyet ilişkisi olduğu da savunulabilir. 
Yücel Çakmaklı’nın çekmeyi planladığı filmler için dönüp Tarık Buğra’dan 
senaryo istemesi ya da diyaloglarını yazmasını rica etmesi, dönemin sinema 
ortamında değerler ölçüsünde kendine yakın bulduğu çok fazla hikâyeci ya 
da romancı bulamamasındandır da denebilir. Çakmaklı’nın Necip Fazıl Kı-
sakürek, Rasim Özdenören, Peyami Safa, Hekimoğlu İsmail, Salih Diriklik 
ve Ayşe Şasa gibi İslami-muhafazakâr eğilimli yazarların eserlerini filmleş-
tirdiği ya da senaryolarını onlara yazdırdığı düşünülürse bu çabasının sü-
reklilik kazandığı görülür. Yücel Çakmaklı; oyuncu kadrosu, set çalışanları 
ve maddi altyapıyı Yeşilçam içerisindeki sisteme dayanarak yürütmesine 
rağmen senaryolarının çoğunluğunu Yeşilçam dışı kişilerden almıştır ya da 
Yeşilçam’ın genel ortamına uzak yazarların eserlerini sinemaya aktarmıştır. 
Bu da biçimsel ve altyapı açısından Yeşilçam’a dayansa da özde bir farklı-
laşma arayışından kaynaklanmıştır. Bu, bir ölçüde Yılmaz Güney için de 
söylenebilir.

Tarık Buğra’nın Yücel Çakmaklı’nın Yeşilçam içerisindeki etkinliği vasıta-
sıyla dolaylı da olsa Yeşilçam’a iş yapması mümkün olmuştur. Ancak o tarih-
ten sonra Buğra’nın sinema piyasasıyla ilişkisi uzun bir süre kopuk kalmıştır. 
Tarık Buğra’nın romanlarının melodrama dönebilme imkânının az olması 
ve tarihsel dönem romanları olması dolayısıyla Yeşilçam şartlarında film-
leştirilmesinin zorluğu da filmleştirilmelerinin önünde önemli birer engel 
olmuştur. Çakmaklı’nın, “(...) Yeşilçam’da Türk edebiyatından bir eseri bile 
uyarlamanız mümkün değil, onun yapısı buna elverişli değil. Ama TRT’de 
bunu yapabildik. Tarihî konuları yöneldik.” şeklindeki sözleri tam da bu en-
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gele işaret etmektedir. Büyük bütçeli filmler yapmaya ve hikâyeleri popüler 
konuların uzağında kurgulamaya piyasa koşulları müsaade etmediği için 
maddi baskılardan bağışık bir yapım imkânı sunabilen TRT’de iş yapma 
zamanına kadar birçok proje tehir edilmiştir. Bunların dışında, Buğra’nın 
Yeşilçam’a dönük kimi çekincelerinin de bu ikilinin tekrar birlikte çalışması 
için başka olanakların oluşmasını beklemeyi zorunlu kılmıştır. 

Resmî İdeolojiye Güncelleme

12 Eylül 1980 Darbesi ülkedeki dengeleri büyük oranda değiştirir. Askerî 
darbelerle ülkedeki resmî ideolojiye de ayar çekilmiş, kimi yerlerinde gün-
cellemeler yapılmıştır. Resmî ideolojide güncelleme yapılan konuların ba-
şında din meselesi gelmektedir. Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren ku-
rumsallaşan resmî ideoloji için din meselesi mesafeyle yaklaşılan ve kontrol 
edilmek istenen bir mesele olma vasfını korumuştur. Hatta Osmanlı geç-
mişinden kesin bir kopuş hedefinden kaynaklı olarak dinle ilintili alanlar 
sakıncalı görülmüştür. Bu yorum; Türkiye Cumhuriyeti tarihi için genel-
lenebilir ya da şablon hüküm olarak her döneme uygulanabilir değildir. 
Bazı dönemlerde ibadet gibi sadece bireysel amel etme edimini takip eden 
eylemler bile zor hâle gelmişken; kimi süreçlerde din, devlet için çok işlev-
li bir araç olarak görülmüştür. Dinin devlet nezdinde değişen konumunu, 
uluslararası siyasal dengelerle koordineli bir şekilde değerlendirmek isabet-
li olacaktır. Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği’nin Türkiye üzerin-
deki talep ve hedefleri Türkiye’yi yönetenleri güçlü bir tehdide karşı daya-
nak bulmak için ABD ile yakınlaşmaya itmiştir. ABD ile yakınlaşma süreci, 
komünizm karşısında verilebilecek ideolojik mücadelenin Türkiye’de dinî 
değerlere dayanarak yapılabileceği fikrini doğurmuştur. Böyle bir girişim, 
ABD’nin Sovyetler Birliği’ni çevrelemek için başlattığı Yeşil Kuşak projesi 
ile de uyumludur. Bunun sonucunda özellikle Türkiye’nin 1952’de NATO 
üyesi olması ve arkasından gelen bir miktar dinî özgürlük ortamı dinî grup-
ların yeniden palazlanmasına ortam hazırlamıştır. Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi’nde Süleyman Hilmi Tunahan ile ilgili Şaban Sitembö-
lükbaşı tarafından yazılanlar, dinî hareketlerin nasıl gelişim gösterdiği hak-
kında önemli ipuçları vermektedir: 

Süleyman Hilmi Tunahan’ın özellikle 1940’lı yıllarda İstanbul camilerinde 
yaptığı vaazlar ve zor şartlar altında oluşturduğu ders halkaları onun 
kamuoyunda geniş çapta tanınmasına, çevresinde Kur’an öğrenimi 
ekseninde bir cemaat teşekkül etmesine sebep olmuştur. 1950 öncesinde 
irşad faaliyetleri elverişsiz şartlar yüzünden yaygınlık kazanamamışsa da 
sonradan ortaya çıkan özgürlük ortamı cemaatin hızlı bir gelişme sürecine 
girmesini sağlamış, bu yıllarda talebeler ve Kur’an kursları aracılığıyla din 
eğitimi faaliyetleri ülkenin çeşitli bölgelerine yayılmıştır.
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Farklı dinî grupların Demokrat Parti’nin (DP) ortaya çıkışına bakışı son 
derece olumlu ve talepkârdır. Bu tavrın arka planında, CHP’li yıllarda ya-
şanan baskılardan ve yasaklamalardan kurtulma arzusu ve onu takip eden 
siyasal alanda sorunu çözme isteği olduğu öne sürülebilir. Dönemin etki-
li dinî gruplarından birinin öncülerinden olan Said Nursi’nin Demokrat 
Parti’ye alenen destek vermiş olması da bu kapsamda değerlendirilebilir. 
CHP’nin gerçekleştirdiği radikal Batılılaşma hamlesinin dinî alandaki 
yansıması olan inkılaplarla birlikte meşru alanda faaliyet gösterme imkânı 
kalmayan kimi tarikat ve cemaatlerin taraftarları da Demokrat Parti’yi bir 
umut olarak görmüşlerdir. Ancak nihayetinde DP’nin kurucu kadrosu da 
bizzat CHP içerisinden çıkmış ve neredeyse büyük oranda aynı değerle-
ri taşıyan kişilerdir. CHP’nin farklı bir açılımı hissi veren böyle bir gruba 
nasıl olmuş da dinî gruplar bu kadar umutla bakabilmiştir? Burada, başka 
bir hareketi desteklemek tavrının değil mevcut yönetimden kurtulma ça-
basının öncelikli saik olduğu söylenebilir. CHP’nin Batılılaşmacı, devletçi 
politikalarından rahatsız olan, dinî özgürlüklerin kısıtlandığını düşünen ve 
ekonomik olarak zorluk yaşayan halk kesimlerinin bu bölümlerinin Serbest 
Fırka ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası deneyimlerinde de kimler tara-
fından kurulduğuna bakmadan CHP’ye bir tepki olarak muhalefet partile-
rini destekledikleri bilinmektedir. 1950-1960 yılları arası inanç özgürlüğü 
konusunda nispi olarak gelişmeler yaşanan bir dönemdir. Bunu da başka bir 
ideoloji, dinî inanç, toplumsal temel taşıyan grubun iktidara gelerek yaptığı 
dönüşümle açıklamak isabetli olmayacaktır. Bunu devlet ideolojisinin dö-
nemin uluslararası konjonktürüne ve taleplerine göre yeni bir alan açmak 
olarak görmek daha gerçekçidir. Belli bir öğretiye kesinkes teslim olmuş bir 
aydın grubu tarafından sıklıkla dile getirilen Adnan Menderes’in toprak sa-
hibi olması meselesinin Türk siyasetinin toplumsal kökenlerini ve siyasal 
ilişkileri açıklamak için kullanımı Türkiye’de devletin eğilimlerini ve ka-
rakterini görmeyi engellemiştir. Adnan Menderes’in “büyük toprak sahibi” 
olduğu söylemi öne çıkarılarak DP’nin kurucu kadrosunu oluşturan Dörtlü 
Takrir sahiplerinin yeterli bir incelemeye tabii tutulması ihmal edilmiştir. 
Refik Koraltan’ın Kurtuluş Savaşı’na katılmış olması ve İstiklal Mahkeme-
si üyeliği ve başkanlığı yapması, Celal Bayar’ın Kurtuluş Savaşı’nın önemli 
isimlerinden birisi olması ve Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatta olduğu bir 
devrede başbakanlık yapması, Mehmet Fuat Köprülü’nün 1928 yılında o 
zamanki adı “Türk Tarih Encümeni” olan ve yeni rejimin ideolojik bilgi üre-
timini yapan kurumlardan biri olan Türk Tarih Kurumu’nun başkanlığına 
seçilmesi ve CHP döneminde önemli görevlerde bulunmasından çıkarıla-
cak sonuç, bu kişilerin CHP’nin diğer yöneticilerinden farklı bir toplumsal 
sınıftan geldiği değil, Adnan Menderes dışında hepsinin bürokrat-devlet 
çalışanı olduğudur. Adnan Menderes’in bu kişilerin istencine bütünüyle zıt 
bir rota çizdiği söylenemeyeceğine göre; o hâlde bu oluşum, sınıf temelli 
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bir siyasal hareketten çok uluslararası dengelere bağlı değişimlerin ülke içi 
siyasete dönük bir açılımı olarak görülmelidir. Bu örnekte olduğu gibi 12 
Eylül 1980 Darbesi de esasında uluslararası sistemde değişen dengelere ve 
küresel ekonomik dönüşüme devlet içi güçlerin uyarlanma çabası olarak 
değerlendirilebilir.

12 Eylül öncesi Türkiye’de solun yükselişi önemli bir noktaya varmış ve 
solun toplumsal karşılığından çok Sovyetler Birliği ile etkileşim gücü 
ABD’nin Türkiye üzerine planları için tehdit edici noktaya gelmişti. Bunun 
sonucunda darbeden önce çıkarılan 24 Ocak Kararları ile ekonomik olarak 
neoliberalizme eklemlenme çabası kendini göstermeye başlamıştır. Darbe 
ile hem ekonomik hem de siyasal olarak ABD’ye eklemli bir yapı ortaya 
çıkmıştır. Bunun siyasal görünümü Turgut Özal’ın başını çektiği Anavatan 
Partisi (ANAP) ile gerçekleşir. Özal’a gelene kadar darbeyi yöneten Kenan 
Evren’de Özal dönemi politikalarının ilk sinyalleri verilir, serbest piyasacılık 
ve dinî söylemler kendini hissettirir. Özal ise bu iki konuda daha da ileri gi-
derek, Türkiye’yi küresel sermayeye açacak ve dinî oluşumların iyice önünü 
açacaktır. Güncellenen resmî ideoloji doğrultusunda dine bakış konjonk-
türel olarak değişince birçok kurum da bu değişime uymak zorunda kalır. 
Resmî ideolojiyi üretmeye memur edilmiş devletin propaganda aygıtları da 
resmî ideolojinin son güncellemelerine göre dizayn edilecektir. TRT, belki 
bunların arasında değişimi en belirgin yaşayan kurumdur. TRT’yi yöne-
tenlerin ideolojik eğilimleri de böylece farklılaşır. 1981 yılında darbeciler 
tarafından TRT’ye genel müdür olarak asker kökenli Macit Akman atanır. 
1984 yılına kadar genel müdür görevini yürüten Akman’ın yerine 1984’te 
muhafazakâr-milliyetçi eğilimleri olan ve sonraki yıllarda MHP’de millet-
vekilliği yapacak olan Tunca Toskay getirilir. 1988’de Toskay’ın görevinin 
sona ermesiyle birlikte dönemin kısa süreli istisnası denebilecek muhafa-
zakâr olmayan bir genel müdür olarak Radyo Televizyon Üst Kurulu Baş-
kanı Yılmaz Büyükerşen’in önerisi üzerine Cem Duna’ya görev verilir. Cem 
Duna ideolojik biçimlenimi, kurumda yaptığı atamalar ve çevresi sebebiyle 
ANAP içinde de tepkilere sebep olur. ANAP milletvekillerine Duna’nın 
yaptığı atamalar ve çalışmalarla ilgili çok sayıda şikâyet gelir. ANAP Erzu-
rum Milletvekili Mehmet Kahraman, kaygılarını aktarmak ve şikâyetleri de 
iletmek için Özal ile yaptıkları görüşmeyi anlatır: 

Cem Duna TRT genel müdürü olunca biz tabii ayaklandık. Nasıl 
böyle bir atama olur diye. ANAP’ta 30-40 kadar milletvekili idik ve 
bize ‘takunyalılar’ diyorlardı. Seçim bölgelerimizden telefon üzerine 
telefon geliyordu. Birçok telefona da cevap veremiyoruz tabii. Taktikler 
geliştirirken içimizden biri, ‘Turgut (Özal) Bey’den randevu alalım, 
durumu anlatalım’ dedi. Bu fikir herkese makul geldi. Başbakanlık Özel 
Kalem Müdürlüğü’nü arayarak randevu talep ettik. 30-40 milletvekili 
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birden böyle bir talepte bulununca Turgut Bey ilk etapta, “Hayrola, ne 
oluyoruz!” demiş. Epeyce merak da etmiş. Derken randevu günü biz 
yaklaşık 40 milletvekili Başbakanlık makamına gittik. Hiç unutmuyorum; 
Turgut Bey bizi görünce ve de hepimizin aynı renkte olduğunu fark 
edince durumu derhal anladı ve hiç tahmin etmediğimiz bir de cümle 
sarf etti; ‘Mehmet, Mehmet bunların başını sen çekiyorsun, bu plan da 
senin başının altından çıkmıştır biliyorum. Ama Cem (Duna) Bey için 
geldiyseniz hiç içeri girmeyin! O konuda kararım kat’i. Cem (Duna) Bey 
TRT Genel Müdürlüğü’ne devam edecek…

Cem Duna’nın sonraki yıllarda TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİ-
AD Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olması Özal’ın Duna’yı neden 
göreve getirdiği ve ismi üzerinde ısrarcı olduğuyla ilgili ipucu verebilir. Fa-
kat Duna’ya yönelik şikâyetler çok artmış olmalı ki Cem Duna yaklaşık bir 
yıllık bir genel müdürlük döneminin ardından görevden ayrılmak zorunda 
kalmıştır. Onun yerine yine muhafazakâr kökenden gelen Kerim Aydın Er-
dem atanacaktır. 

TRT’nin yöneticileri siyasal yetkeyle uyum içerisinde yenilenirken Yücel 
Çakmaklı, ağırlıklı olarak 12 Eylül Darbesi sonrasında muhafazakâr köken-
li genel müdürler döneminde TRT’de dizi film yapma imkânı bulmuştur. 
Tarık Buğra’nın hikâye ve romanlarının televizyona uyarlanması daha çok 
Yücel Çakmaklı’nın TRT’ye iş yaptığı dönemde mümkün olabilmiştir. Çak-
maklı dışında başka yönetmenler tarafından da çeşitli uyarlamalar yapılmış-
tır. Ancak Yücel Çakmaklı, Buğra ile kimi zaman uzun aralar vermiş olsalar 
da en çok çalışan yönetmendir. Bu bakımdan Tarık Buğra’nın eserlerinin 
televizyona ya da sinemaya uyarlanmasından bahsederken yoğun bir şekil-
de Yücel Çakmaklı filmlerini ele almak gerekir. Bu da ayrıca Çakmaklı’nın 
sinema görüşü, sinemadaki atılımları ve Buğra ile ilişkilerini de açıklamayı 
gerektirmektedir. 

TRT’li Yıllar ve İmkânlar

Tarık Buğra’nın TRT’de dizi hâline getirilen ilk romanı İbiş’in Rüyası’dır 
(1979). Yazarına TRT Roman Ödülü Yarışması’nda Başarı Ödülü kazan-
dıran roman, TRT’de 10 bölümlük bir dizi hâlinde yayımlanır. Yönetmenli-
ğini Sırrı Gültekin’in yaptığı dizinin senaryosu Buğra tarafından yazılmıştır. 
Buğra, kendi eserlerinden sinemaya uyarlanan dizi ve filmlerin senaryosu-
nu kendisi yazmayı tercih etmiştir. Bunda eseri sinemaya ya da televizyona 
kendi romanında kurguladığı şekliyle aktarma arzusunun yanında maddi 
sorunlarından dolayı senaryodan elde edeceği gelirle geçimini temin etme 
düşüncesinin etkisi olmuştur da denebilir. Filmlerin yalnızca telif sahibi 
olmasının uyarlamalar yapılırken çok fazla bir gelire dönüşmediğine yazı-
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larında, söyleşilerinde değinen Buğra, bu gelirlerin bir kaç ay bile geçimi-
ni temin etmeye yetmediğini de eklemiştir. Ömür boyunca sabit bir gelire 
muhtaç olduğu için basın kuruluşlarında çalışan ve bunun romanlarından 
çaldığını savunan Buğra için senaryo yazmak, üzerindeki maddi baskıyı ha-
fifleten bir iş olmuştur. Sinemaya yazarlığının ilk dönemlerinde ilgi göster-
meyen Buğra, hayatının son yıllarına kadar uzunca bir süre boyunca sine-
ma, televizyon yapımlarının içerisinde yer almıştır. 

İbiş’in Rüyası’nın senaryosunu Buğra yazmış olsa da yönetmen hikâyeyi 
kendince yorumlamış ve kendi algılayışı çerçevesinde gerçekleştirmiştir. 
Bu da Buğra’nın tasarladığından başka bir eser ortaya çıkarmıştır. Bu dizi 
için Buğra, soranlara şöyle söyleyecektir: “Bu korkunç bir şey!.. Anlatmak 
çok şey geliyor bana. İnanır mısınız, ben hasta oldum bu yüzden… O kadar 
kötü çevrildi… Bambaşka bir şey o… Benim romanımla alakası kalmamıştı 
o dizinin!..”. Buğra’nın bu sözleri, onun yazdığı romanın tek belirleyeni olma 
vasfını sinemada da sürdürmek istediğini net olarak gösterir. Yönetmenin 
dediklerine birebir riayet etmesini ister ama böyle bir tabi olma hâlini ken-
dine en yakın gördüğü yönetmenler bile kabule yanaşmaz. Buğra, dizideki 
birçok eksikliği kendisinin yapım aşamalarında bulunmamış olmasına bağ-
lar. Dizinin yapılış aşamasında bulunmayı çok istemiş ama bulunamamıştır. 
Bu düşüncelerini de, “(...) İş birliği gerekirdi TRT ile aramızda. Yazarla iş 
birliğinden kesinlikle kaçındılar… Ve benim insanlarıma, o insanların psi-
kolojilerine, o insanların üsluplarına ihanet ettiler… TV’deki dizinin benim 
eserimle hiç ilgisi kalmadı.” ifadeleriyle anlatacaktır. Buğra’nın bu tavrında, 
sinemanın kendine ait kuralları olan bir sanat dalı olduğunu kabul etmeyen 
bir romancı görünüşü sezilir. Romancı olarak romanı en üst yere yerleştirir 
ve başka türlerin bunu çoğaltarak seyirciye sunmasını arzu eder. Bu müda-
haleci tavrın yönetmenler üzerinde negatif bir baskıya dönüşmesi kuvvetli 
ihtimaldir. Yönetmene kendi farkını katabilecek hiçbir alan bırakmayan bu 
bakışın sonunda yönetmen ne kendi istediği gibi bir film yapabilir ne de ya-
zarın kurguladığını bütünüyle filme işleyebilir. Bu da filmi boşlukta salınan 
bir sarkaca çevirir. Bu sarkacın yönü, zaman zaman yazar ile yönetmenden 
birine doğru kayacak hemen ardından onunla hiç alakası yokmuş gibi diğe-
rine doğru savrulacaktır. 

Hem seyirci kitlesince beğenilmemesi hem de kendi memnuniyetsizliği se-
bebiyle kendine ait bir eserden uyarlanan ilk diziyle yaşadığı bu hayal kırık-
lığı, Buğra üzerinde büyük etkiler bırakmış olmalı ki bundan sonraki uyar-
lamalara yalnızca senaryo yazarak katkı vermekle kalmadı; aynı zamanda 
yönetmenle yoğun bir şekilde fikir alışverişi yapmaya da başladı. Bunun için 
de eserin yazarının çekim aşamalarına katılmasına kadar varacak ve bir tür 
yönetmene müdahale anlamına gelebilecek eylemlerine rıza gösterecek bir 
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yönetmen bulmak gerekiyordu. Bunu isteyebileceği, sinema çevresinde çok 
fazla tanıdığı da yoktu Buğra’nın. Yücel Çakmaklı bu nadir isimlerdendi. Ve 
belki de bu yüzden Buğra’nın eserlerini sinemaya ve televizyona uyarlayan, 
bunun da ötesinde neredeyse filmi birlikte çekecek kadar Buğra’nın görüş-
lerine bağlı kalan yönetmen Yücel Çakmaklı oldu. Çakmaklı ile Buğra iliş-
kisi, birlikte dizi-film üretimi yaptıkları dönemin çok öncesine dayanmak-
tadır. Çakmaklı, Yeni İstanbul gazetesinde Tarık Buğra’nın yönettiği kültür 
sanat sayfasında sinema yazıları yazmıştır. Bu yönüyle Buğra, Çakmaklı’nın 
sinema ile ilgili teorik ilgisini geliştirmesine zemin hazırlamış bir isimdir. 
Çakmaklı, yönetmenlik anlamında ilk verimleri olan Kâbe Yollarında ve Bir-
leşen Yollar’ı yaparken Buğra’dan yardım istemiştir. Zaten Çakmaklı, onun 
kültür, edebiyat ve hikâye birikiminden uzun zamandır faydalanmaktadır. 
Çakmaklı’nın ülkesi ve toplumuyla ilgili görüşlerinin şekillenmesinde Buğ-
ra’nın önemli etkisi olmuştur. Yücel Çakmaklı’nın bir bakıma başlatıcısı ve 
sürükleyicisi olduğu Millî Sinema akımının ortaya çıkışı ve gelişiminde de 
Tarık Buğra’nın fikrî katkılarının olduğu iddia edilebilir. Millî Sinema akı-
mının ilk işaretlerini veren Yeni İstanbul yazılarının yazılmasında Buğra’nın 
oynadığı kritik rol düşünülse bile yalnızca Millî Sinema ile Buğra arasında-
ki ilişkinin çok fazla dolaylı olmadığı fark edilebilir. Buğra ile uzun zaman 
yaşadığı şeyler ve Buğra’nın ona kattıkları Çakmaklı’da Buğra’ya karşı ciddi 
bir saygı ve minnet duygusu geliştirmiştir. Dostluk mertebesine erişen bu 
ilişkiden dolayı Çakmaklı, ondan gelen talepleri genelde geri çevirmemeye 
çalışmıştır. Doğal olarak Çakmaklı’nın bu tavrı onu Buğra için birlikte çalış-
mak için en uygun yönetmen hâline getirmiştir. Çakmaklı, bir nevi üstadı 
olarak kabul ettiği Buğra’nın eserlerinden uyarlamalar yaptıklarında, Buğra 
ile aralarındaki ilişkinin bu ağır yükünü fazlasıyla taşımak zorunda kalmış-
tır. Yeşilçam içerisinde uzun yıllar setlerde her türlü işi yaparak pratik sine-
ma ortamının içinde yetişmiş ve peşinden çok sayıda film çekmiş tanınır 
bir yönetmen olan Çakmaklı, Buğra’nın eserlerini uyarlamaya çalıştığında, 
Buğra’nın düşünce ve hayal dünyası ile sınırlanmıştır. Çoğu zaman her bir 
ayrıntıyı senaryoları vasıtasıyla yönetmene uygulatmaya çalışan Buğra kar-
şısında Çakmaklı, bunun sonucunda yönetmenlikten ziyade film yapımın-
da ikincil bir konumda kalmıştır. Buna karşın yine de Buğra ile filmle ilgili 
görüş birliği içinde olduklarını söylemiştir:

Bildiğiniz gibi, Buğra ile ikinci çalışmamda farklı bir yol izledik. Projeyi 
birlikte tasarladık, çerçeveyi birlikte çizdik. Görüntüye dönüşene kadar 
her safhada iş birliği halindeydik. Bana göre örnek bir çalışma oldu. Bu ba-
kımdan Buğra ile pek farklı düşünmedik. Bakış açımızın aynı olması, uyum 
içinde çalışmamızı sağladı. Ben şahsen meseleye tek boyutlu olarak bakmak 
istemedim. İdealist, materyalist kalıplara tutsak olmadan, ele aldığımız me-
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seleyi kendi koşulları içinde anlatmayı ve yorumlamayı yeğledim. Çekim 
aşaması tümüyle benim olduğu için belki Buğra’yla farklılıklarımız olabilir.

Çakmaklı’nın Buğra ile “her safhada işbirliği” hâlinde olduklarını ifade 
ettiği Kuruluş/Osmancık dizisiyle ilgili sonraları Tarık Buğra’nın yalnızca 
memnuniyetsizlik beyan etmesi ve en beğendiği uyarlamalar arasına Kuru-
luş/Osmancık’ı koymaması böylesine yakın yönetmen-yazar ilişkisinde bile 
uyarlamanın olumsuz bir şekilde sonuçlanabileceğini de göstermektedir. 

Tarık Buğra Eseri Uyarlama Furyası

TRT için yapılan Tarık Buğra eserlerine dayanan dizilerden bütçesiyle en 
çok tartışma yaratanı Küçük Ağa (1983) olmuştur. Küçük Ağa’nın bir tarih 
görüşü içermesi ve bu görüşün Türkiye’deki klasik resmî ideolojiden farklı-
laşması üzerinde durulması gereken önemli bir noktadır. Küçük Ağa ile aynı 
dönemi farklı bir bakış açısıyla anlatan Halit Refiğ’in dizileştirdiği Kemal 
Tahir’e ait Yorgun Savaşçı romanının 12 Eylül sonrasında darbeciler tara-
fından yakılması, iki esere karşı devlet tarafından bir yaklaşım farkı oluştu-
ğunu gösteriyor. Bu yaklaşım farkının kökenleri, resmî ideolojide yapılan 
güncelleme ve onu takip eden ordunun tehdit algısındaki farklılaşmanın 
anlaşılabilmesiyle doğru tespit edilebilir. Bu değişim sonucunda bir siya-
sal grubun tasfiye edilerek farklı bir gruba alan açıldığı ve bu yeni grubun 
da bu alanı olabildiğince değerlendirdiği söylenebilir. 12 Eylül Darbesi’nin 
şiddeti toplumu siyasal alandan uzak durmaya ittiği için sokağa yansıyan 
ya da kültür hayatını domine eden ideolojik çekişmelerin kaybolup yerini 
bir apolitizasyon sürecinin aldığı yorumu yapılabilir. Bu bir tür siyasal tec-
rit hâli olarak toplumun çeşitli kesimlerini hassas oldukları noktalarda his-
sizleştirmiştir. Buğra’nın 12 Eylül’den önce belki TRT’de çekilemeyecek, 
çekilse bile çok daha büyük eleştirilere ve saldırılara sebep olacak Küçük 
Ağa, 12 Eylül sonrasının toplumsal ve siyasal sindirilmişlik ortamında bek-
lenen seviyede reaksiyona muhatap olmamıştır. Çekimler sırasında, işlenen 
konunun din, ordu ve siyaset üçgenini ilgilendiriyor olması sebebiyle dizi 
çekimlerinin sıkı bir şekilde denetlendiği ve bazı noktalarda uyarlayıcılarını 
otosansür uygulamaya ittiği de olmuştur. Zaman zaman TRT bürokrasisi 
içerisinde de diziyi yapanlara karşı olumsuz tavırlar sergilenmiş, yönetici 
kadroların devreye girmesiyle bu olumsuzlukların diziye negatif etki yap-
masının önüne geçilmiştir. Bununla birlikte az da olsa Küçük Ağa’nın ide-
olojik kurgusuna dönük eleştiriler gelir. Filmin Atatürk devrimlerine savaş 
açmak anlamına geldiğini söyleyecek kadar tepkisel tavırda olanlar olduğu 
da böylelikle görülebilmiş olur. 

Küçük Ağa’nın bütçesi o zamana dek bir diziye ayrılan kaynaklara göre ol-
dukça yüksek bir miktardır. Tarihsel bir dönemi canlandırmak için plato 
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kurmak, kostüm diktirmek ve döneme ait aletler yaptırmak gibi oldukça 
maliyetli hazırlıklar yapmak gerekmiştir. Dizi, başka birçok konuşulabilecek 
yönünden ziyade daha çok bu yönüyle gündeme gelir. Tarık Buğra, birçok 
kere gazetedeki köşesinde bu eleştirilere cevap verme gereği duyacaktır:

Küçük Ağa’nın maliyeti üzerinde çok duruldu. 98 milyon lira astronomik 
bir rakam sanıldı. Aslında Küçük Ağa, Dallas gibi, Cennete Dönüş gibi, 
Shogun gibi sadece bir oyuncusuna 100 milyon lira ödenen dizilerle 
çarpışmaktadır. Biz koşmaları, şaha kalkmaları için değil, yürümeleri için 
mahmuzlanan, dipçiklenen atlarla bu filmi çevirdik.

Dönemin Türkiye koşullarına göre diziye ayrılan önemli miktardaki büt-
çeye rağmen dizide görüntü yönetimiyle ilgili önemli sorunlar olduğu fark 
edilebilmektedir. Hızlı ve dengesiz zoom, hikâye akışını bozan sağa sola 
kaydırmalar ve fotoğrafların estetik zayıflığı diziyi aşağı çeken faktörlerden-
dir. Buna karşın dizinin bütçesinin ortalamanın üzerinde olmasının oyuncu 
seçiminde önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Özellikle filmin oyuncu 
ekibinin ağırlıklı olarak Yeşilçam’ın emektar oyuncularından oluştuğu dik-
kate alınırsa, filmde Yeşilçam birikiminden de önemli ölçüde faydalanıldığı 
sonucu çıkarılabilir. 

Yücel Çakmaklı ile yapılan bu dizinin ardından Yalnızlar romanından hare-
ketle TRT’de yayımlanmak üzere yeni bir uyarlama yapılmıştır. Televizyon 
dizisine uyarlanan roman, TRT’de peş peşe gelen Tarık Buğra uyarlama fur-
yasının yalnızca bir parçasıdır. Hüsamettin Ünlüoğlu tarafından yönetilen 
Yalnızlar (1984) dizisini beğenmez Buğra. Diziye yeterince dahli olamadığı 
ve senaryosunu da başkası yazdığı için Buğra tarafından sıkça eleştirilmiştir. 
Yalnızlar dizisi, roman içeriğinden gelen kimi zayıflıkların anlatımdaki ha-
talarla birleşmesiyle ilgi görmeyen bir yapım olarak kalmıştır. 

Kuruluş/Osmancık (1987) dizisi Küçük Ağa’dan sonra Buğra’nın Çakmaklı 
ile ikinci dizi çalışması oldu. Bu dizi yine tarihsel bir dönemi anlatıyordu ve 
öncekinde olduğu gibi resmî ideolojinin klasik sınırlarından taşıyordu. Ku-
ruluş dizisiyle Çakmaklı ve Buğra’ya yönelik tepkinin dozu öncesine göre 
bir miktar daha artmıştır. Hikâye, Kurtuluş Savaşı yıllarına göre çok daha 
eski bir tarihsel dönem olan Osmanlı’nın kuruluş dönemini konu aldığı için 
riskli bir zemin üzerine kurulmaktadır. Dönemle ilgili tarihsel bilgilerin net 
olmaması ve dönemin koşullarının günümüzden bakarak bütünüyle kavra-
namayacak olması dizinin yapımına başlanmadan önce birer engel olarak 
belirmiştir. Tarihsel bir dönemin koşullarına sadık kalabilmek de hikâye 
örgüsünü zedeleyebileceği için ayrıca tehlikelidir. Bütün bunlar dizide ka-
çınılmaz olarak çok sayıda teknik hatayı ve sorunu beraberinde getirmiştir. 
Dizinin kast ekibinin çok kalabalık olması, dekor ve kostümlerin neredeyse 
tümünün özel üretim olma gerekliliği, savaş koşullarını canlandırmadaki 
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zorluklar ve bütün bunların yapılabilmesi için ayrılan büyük maddi kay-
nak da ek zorluklar olarak dizinin sırtında kambura dönmüştür. Çakmaklı, 
“Batı’da bu tür savaş sahnelerinin çekimini bu alanda uzmanlaşmış farklı 
kişiler yapar. Bu ayrı bir teknik gerektirir. Ben bu eksikliğimizi bildiğimden 
özellikle savaş sahnelerine fazla yer vermedim.” ifadelerinde de belirttiği 
gibi dizide savaş sahnesi oldukça azdır. Osmanlı’nın ilk dönemini anlatır-
ken tarihsel gerçeklere bağlı kalındığında yoğun bir akıncılık hareketleri 
ve fetihlerin gösterilmesi gerekirken Çakmaklı belki de Buğra’nın romanı 
üzerine kurduğu toplumsal ve kültürel yapıya odaklanmayı seçmiştir. Bu ta-
vır, tarihsel gerçeklere bağlı kalmama riskini taşısa da diziyi felsefesi olan ve 
içsel gerilimini isabetli meseleler üzerine kuran bir yapıya büründürmüştür. 
Savaş anlatısının azlığı, hamaseti ve hikâyeyi harekete feda etmeyi de önle-
miştir. Gerçeklikten feda etme, zaman zaman belgesel didaktizmine varan 
sahneleri de ortaya çıkarmıştır.

Tarihsel bir film olması yönüyle ayrıca toplumun çeşitli kesimlerinin baştan 
karşı çıkması, dizi daha gösterilmeden bir sevmeyenler kitlesi yaratmıştır. 
Ön yargılı olan bu kitlenin bir kısmını da medya içerisindeki bazı gruplar 
oluşturmuştur. Bu kitle, dizi yayımlanmaya başladıktan sonra da kusur ara-
mak için dizinin en sadık ve dikkatli takipçileri olmuştur. Bu hatalar çok 
geçmeden bulunmuş ve medya aracılığıyla büyük yaygara koparılmıştır. 
Bunların önemli bir kısmını camın o dönemde kullanılmadığı hâlde dizide 
cam görüldüğü, elbiselerin dizi boyunca eskimediği gibi eleştiriler oluştur-
maktadır. Diziyi yapan ekibe, çoğunlukla tahkir ve küçük düşürme hedefi 
taşıyan eleştiriler yöneltilmiştir. Bu eleştiriler karşısında en çok alınan ve 
cevap verme ihtiyacı hisseden eser sahibi ve dizinin senaryo yazarı Tarık 
Buğra olmuştur: 

Evet, kendi gitti, derdi, kaldı yadigâr. Kuruluş dizisi bana, çekim hataları 
ile bu hataları gaddarca istismar eden tepkiler ve çıkarılan söylentiler 
dolayısıyla hâlâ acı çektiriyor. Benim başıma hiç ummadıklarımdan bile, 
Sayın Demirel kadar taş düşürüldü. Yalnız Osman Gazi’ye değil, bütün 
Osmanlı tarihine de ihanet ettiğim bile yazılabildi. gerçi cevabını bu 
köşede verdim ama yazıldı işte; o acıyı çektim işte.

Buğra, bütün bu eleştirilere karşı teknik hatalara bakmak yerine dizinin 
özüne odaklanmak gerektiğini savunmuştur: 

... Diyelim ki, bu da doğru, yani yapımda bu yanlış da var. İyi ama, ekranda 
karşımıza gelen adamlar, o ilişkiler, o durumlar, o kültür, o olaylar ve 
bütün bunlarla beraber ve bunlar kadar önemli olan o sözler; insanlık 
tarihinin en büyük uygarlığına temel olan dünya görüşünü ve karakteri 
belirten o sözler? Tartışılacaksa bunlar tartışılsın, eleştirilecekse bunlar 
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eleştirilsin. Yok ama; bunlar nerede çalı çırpıya saplanıp kalan gözler, 
beyinler nerede?

Bu görüşlerinin anlaşılabilir tarafları varsa bile, edebî metinde üslubu çok 
önemseyen bir insanın sinemanın üslubunu oluşturan görsel anlatımı ve at-
mosfer inşasını geri plana atması sanat anlayışıyla bir bakıma çelişmektedir. 
Ayrıca çekimle ilgili kusurları doğrudan kendi üstüne alınması, yönetme-
nin rolünü kendi zihninde de ikinci plana attığının en net ifadelerindendir. 

Ülkenin aydın kesimine tekabül eden bir grup tarafından diziyle ilgili saldı-
rıya varan onca ağır eleştiri yapılsa da seyircinin diziye yaklaşımı son derece 
olumlu olmuştur. Diziyi yoğun bir şekilde izleyen halk kitlelerinin zihnin-
de dizinin sahneleri canlılığını uzun yıllar korumuştur. TRT’nin vergilerle 
finanse edilmesi ve bundan dolayı gişe ya da reyting baskısı olmaması, bu 
dizinin üreticilerinin hedeflerini büyük oranda karşılaması fırsatını sun-
muştur. Böylece piyasa koşullarında maddi kısıtlar nedeniyle yapılması 
mümkün olamayacak bir dizinin devlet kanalının gücüyle bir başka deyişle 
devlet gücüyle yaptırılması Türk televizyonculuğu ve sineması açısından 
önemli bir deneyimdir. Bunların yanında bu diziler, yönetmeni açısından 
da başka bir şekilde tecrübe edilme ihtimali zayıf olan özgün çalışmalardır. 
Çakmaklı, TRT’ye dizi-film yaptığı dönemin ardından TGRT’ye de çok sa-
yıda film yapmıştır. Ama bunlar TRT’de yaptıklarıyla kıyaslanınca TGRT 
dönemi ürünlerinin bariz olarak estetikten yoksun, teatral formlarda oluş-
muş filmler olduğu görülür. Bunda ekip yoksunluğu ve bütçe sorununun 
etkisi büyüktür. Yönetmen, bu sayede Yeşilçam’da yapmayı arzulayıp da 
yapamadığı uyarlamaları yapabilmiştir. Küçük Ağa ve Kuruluş/Osmancık 
tecrübelerinin Yücel Çakmaklı’nın öncülük ettiği Millî Sinema akımına da 
istikamet tayin eden ve onlara sonraki rotaları hakkında fikir veren bir ör-
nek olduğu çıkarımı yapılabilir. Bu diziler, bu açıdan Millî Sinema akımının 
yolunu genişletmiş Millî Sinema’nın imkânları ve potansiyelleri üzerine 
Millî Sinema yapıcılarına düşünme fırsatı sunmuştur.

TRT’nin önemli yönetmenlerinden biri olan Okan Uysaler ile Tuncay Öz-
türk tarafından Tarık Buğra’nın Dönemeçte adlı romanı da Dönemeç (1988) 
adıyla televizyon dizisine uyarlanmıştır. Bu dizinin senaryosunu da yine 
eserin müellifi Tarık Buğra yazacaktır. Buğra’nın memnun kalmadığı birçok 
uyarlamanın aksine bu diziyi çok beğendiği bilinmektedir:

Dizilerim arasında en beğendiğim Dönemeçte olmuştur. Sinema tekniği 
ve senaryoya sadakati açısından, sonra Küçük Ağa gelir, başka da olmadı. 
Ama hasta edenler oldu. Mesela Yalnızlar, İbiş’in Rüyası gibi. Resmen 
hasta etti. Mahkemeye vermek istedim fakat TRT’nin öyle bir mukavelesi 
var ki, hiçbir şey yapamıyorsunuz.” 
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Yücel Çakmaklı ile çalışmaya yaklaşık bir yıl gibi bir süre ara veren Buğra, 
Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgaline karşı Kahramanmaraşlıların gösterdi-
ği direnişi anlatan Sahibini Arayan Madalya senaryosunu yazar. Çakmak-
lı’nın sinemaya uyarlayacağı film (1989), ikilinin uzun yıllar sonra TRT 
dışında birlikte sinema üzerine çalışma şansı bulmuşlardır. Film, Türk si-
nemasının temellerinin sarsıldığı, 1987 yılında Özal hükûmetinin çıkarttığı 
Dış Sermaye Yasası Türk sinemasının yabancı sinema karşısında zor du-
rumda kalmasına sebep olmuştur. Sinema salonları özellikle Amerikan ol-
mak üzere yabancı filmlere teslim olmuştur. Bu film de yabancı sermayenin 
Türkiye’deki sinema piyasasında etkinleştiği bir dönemde çekilmiştir. Bu 
film, salonlardan uzaklaşan Türk sinema seyircisini de ciddi oranda sinema-
ya döndürebilmeyi başarmıştır. Film, halk tarafından sevilir ve desteklenir. 
Bu da Türk sinemasının yabancı ülkeler karşısında pes etme riskini ortadan 
kaldıracaktır.

TRT’de yapılan en son Tarık Buğra uyarlanmasının üzerinden yaklaşık 4-5 
yıl gibi bir süre geçtikten sonra yeniden bir Tarık Buğra eserinden daha dizi 
yapılmak istenmiştir. Yağmur Beklerken (1992) bu amaçla seçilmiş ve üze-
rinde ciddi anlamda çalışmıştır. Dizinin yönetmenliğini TRT’nin emektar 
yönetmenlerinden Tunca Yönder yaparken senaryoyu da her zaman oldu-
ğu gibi Tarık Buğra kendisi yapmıştır. Buğra’nın bu diziyle ilgili şikâyetleri 
önceki uyarlamalara yönelttiği eleştirilerle aynı doğrultudadır: 

Yağmur Beklerken çok daha güzel olabilirdi. Ama yönetmen kendine 
kıymış, ne yapmış? Senaryoda olmayan, romanda olmayan ve konuyla 
ilgisi olmayan bir tiyatro kumpası sokmuş. Bu bizim esas konu ve 
atmosferden kopmamıza sebep oluyor. Bir âşık hikayesi sokuyor, gereksiz 
bir biçimde. Bunun bizim konumuzla hiçbir alakası yok. Bir kaymakam 
aileyi sokuyor. Hele o sonu, ailenin bölünüşü. Konuya da benim 
anlayışıma da çok aykırı. Niçin yaptığını biliyorum. Dönemi daha iyi 
anlatmak için diyor. Ama çok şey kaybettirdi. Esas konudan uzaklaşmaya 
sebep oldu. Bunlar yapılmasaydı gerçekten çok daha iyi bir film çıkardı 
ortaya.

Tarık Buğra’nın tiyatro oyunu olan ve Yalnızlar romanına kaynaklık eden 
Akümülatörlü Radyo Cem Özdemir’in yönetmenliğinde 2006 yılında yeni-
den TRT’de diziye uyarlanmıştır. Bu yeni uyarlama da 1983 yılındaki Yal-
nızlar uyarlaması gibi yeterince ilgi çekmemiştir. 1994 yılında vefat eden 
Buğra’nın ise bu uyarlamayı görme şansı olmamıştır. 

1980’li yıllarda Tarık Buğra’nın eserlerinin sinemaya ya da televizyona ak-
tarmak için çok fazla çaba harcanmıştır. Bu, birçok yönetmenin ayrı ayrı 
farklı eserleri uyarlaması sonucu 1980’li yıllarda ağırlığı TRT’de olmak 
üzere sinema ve televizyon dünyasında bir Tarık Buğra eseri uyarlama fur-
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yası kendini göstermiştir. Bu uyarlamaları, eserin yazarı kendi düşünce ve 
istekleri doğrultusunda belirlemek istemiştir. Kendi ruh ve zihin dünyasını 
katarak bunu harmanlamaya çalışan yönetmenler bu kendi görüşlerini ça-
lışmalarına dâhil eden tavırlarından ötürü yazarın tepkisini çekmiştir. Yaza-
rı ürkütmemek için yazarın çizdiği rotaya bağlı kalanlar da iki arada kalarak 
ne kendi dünyalarını uyarlamalara taşıyabilmiş, ne de yazarın ruh dünyasını 
bütünüyle kavrayıp aynısını uyarlamalarına katabilmiştir. 1990’lı yıllarda 
ise Tarık Buğra eserlerini sinemaya ya da televizyona aktarma furyasının 
sekteye uğradığı görülür. 1990’lı yıllar, yalnızca bir uyarlamayla geçerken 
2000’lerin ilk 10 yılında da yalnızca bir Buğra uyarlaması yapılmıştır. Ne 
var ki bu uyarlamalardan Dönemeç ve Küçük Ağa dışında yazarı tarafından 
beğenilen eser çıkmamıştır. Bunlara çok yakın ilişkisi olduğu Yücel Çak-
maklı’nın yaptığı uyarlamalar da dâhildir. Halk kitleleri ise bu filmleri ay-
dınların yaklaşımından farklı değerlendirmiştir. Kuruluş ve Küçük Ağa gibi 
diziler aydın kesim tarafından yoğun eleştiriye tabi tutulurken halk kesim-
leri tarafından birer millî gurur aşılayıcısı olarak algılandı. Bu sebeple Tür-
kiye’de Tarık Buğra uyarlamalarına dönük yaygın iki ayrı değerlendirmeye 
rastlamak olağandır. Tarık Buğra’nın TRT ve sinema serüveni ise bu iki ayrı 
değerlendirmenin saiklerini de görecek şekilde biraz yukarıdan bakmayla 
daha net algılanabilecek bir süreçtir. 
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