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DuygularınAnakarası’nı okuyorum.Kitaptakiherdene-
me,kırkyılöncesine,AdnanBinyazar’ınilkyazılarınınyayım-
landığı günlere alıp götürüyor beni.Varlık’ta,TürkDili’nde 
yayımlanıyordu bu yazılar.Yazma ediminin gizlerini öğren-
meye yönelik deneyişler, arayışlar, bir tür kanat alıştırması.
“Kanatalıştırması”diyorum;ama şunuhemen söylemeliyim
kibelirlibirdüzeyi,diltadınıiçindebarındırıyordubuyazılar.
Çoğununcoşkulu,uğultulubirhavasıvardı.Söylemindesöz-
cükseldalgalanmalar,şiirselgelgitlerağırbasıyordu.İçlerinde
konusal sapmaların, bilgisel yığışımların altında ezilenler de
yokdeğildi.Böyleykenokuyanıkendinebağlayanbiryanları
vardıyinede.

Bir,AdnanBinyazar’ın, yazı evrenininkapısını araladığı
yıllardayazdığıdenemeleridüşünüyorum;birdeDuyguların
Anakarası’ndakileri. Yazmaveyaratmaeylemini“uzun, ince
yol”a benzetirler. Doğru bir benzetme bu. Nereden nereye
gelmişBinyazar.Nasılbüyükbirgelişme,değişme.Sözcüklere
kolaycasığdırılırtürdendeğil.

Onunlayüzyüzegelmemiz1957’yedayanıyor.Sanırım
1968 yılıydı. Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yükse-
kokulu’nda yeni bir bölüm,TürkçeBölümü oluşturulacaktı.
Bölümü oluşturma, öğretim izlencesini hazırlama görevini
üstlenmiştim. Amaç, öğrencilerin anadili bilincini besleyip
güçlendirme,okumaveyazmasevgisikazandırmaydıonlara.
Buamacanasıl,kimlerleulaşabilecektim?Aklımailkgelenad,

Denemeninderinsularında
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AdnanBinyazar’ınkiolmuştu.Dahailkyazılarıylabeniokur-
larıarasınakattığınagöre,öğrencilerinedeokurlukdonanımı-
nıverebilirdikuşkusuz.Böyleyalınbirölçüttenyolaçıkarak
hemenaradım;birlikteçalışmayıönerdim.Kabuletti.Ogün-
densonradayazıveyaşamserüvenimizkesişti.

Öğrencilerekılavuzlukedecekbirkitaphazırladıkönce.
Türkvedünyayazınındanseçilmişdenemeselboyutluyazıla-
rıiçeren,eleştirelveyaratıcıokumayöntemiyleoluşturduğu-
muzbirkitaptıbu.Seçtiğimizyazılarıdeğerlendirir,üzerinde
tartışırdık.

Bu ilk, ortak çalışmamızdaBinyazar’ın kimi özellikleri-
ni de tanımıştım.Bir kez zengin bir yazınsal birikimi vardı.
Sonra, bilinçli, seçmeci bir okurdu. Bakıyordum soyyapıtlar,
İlyada,DonKişot,Hamlet,SuçveCeza,Yabancıgibiadlar,de-
rinizlerbırakmıştıonda.Sıksıkanıyordubunları.Öteyandan
yokluk,yoksunlukcehennemindegeçençileli,örselenmişbir
çocuklukdönemiyaşamıştı.Oyaralı çocuklukgünlerini an-
latmaktanhiççekinmiyordu;çekinmekşöyledursun,anlatır-
kenkahkahalarlagülüyordu;oysaanlattıklarıhiçdegüldürücü
şeyler değildi.Dinlerken içimburkulur, ağlamamak için zor
tutardım kendimi. Kahkahalarının tınısında nasıl bir duygu
gizliydi?Hazmı,acımı,öçalmamı?Ayıramazdımbirtürlü.

Derler ki kahkahayla gözyaşının sınırları çok yakındır
birbirine. Birinden ötekine kolayca geçilebilir. Adnan’da da
görüyor, gözlüyordum bunu. Kahkahalarla gülerken birden
durgunlaşıyor, koyu bir hüzün çöküyordu yüzüne.Artık, az
öncekiAdnandeğildio.Dalıpgittiğiolurdu.Sonraağıtsıbir
seslebaşlardıtürkülermırıldanmaya.Sözcüklerinindokusuna
acılarsinmiştürkülerdibunlar:

Yücedağbaşındaharmanımmıvar
İpeğintelindenyorganımmıvar
Buncakahırlarıyükledinbana
Benimgötürmeyedermanımmıvar

Yârinpenceresiyelekarşıdır
Muhabbetdediğinikibaşlıdır
İçerimdedoksandokuzyaramvar
Söyleyipgüldüğümelekarşıdır
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Çokgeçmez,bugözyaşısızağlama,yerinigülmeyebıra-
kırdı.Bukahkahalarlagözyaşısızağlamaanlarıarasındakigel-
gitlerdenşunuçıkarmıştım:Adnan’ınyaşadığıçocuklukdöne-
mi,bir“acılardağı”nadönüşmüş,yüreğineoturmuştu.Kimin
söylediğinibilmiyorum,şöylebirsözvardır:Heryazarınyazı
veyaratılarınakaynaklık eder çocukluğu; yazı veyaratılarda
çocukluk günlerinden sızıp gelen gizli ya da açık bir esinti
vardır.Beylikbirsözmüşgibigörünsede,birgerçeğiyansıtır.
Binyazar’ın son yıllarda yazdığı kurmacasal ürünleri anımsı-
yorum:MasalınıYitirenDev’ i,ÖlümünGölgesiYok’ u, Şairin
Kedisi’ ni. Bunlarıokurkenhepo“acılardağı”ndankopupge-
lenkarayelleriiçimdeduyumsamışımdır.

Okumayla yazmanın bütünselliğine, birbirinden ayrıl-
mazlığınainanıyordukikimizde.Adnandahadailerigidiyor,
yazmanın yakıtı, besleyici ve itici gücü sayıyordu okumayı.
“YazınveGençler”adlıdenemesindebudüşüncesinişöylebe-
lirtiyor:

Kafamızda ne yaşarsak yaşayalım, onu anlatıma dök-
mediğimizsüreceboşhayallerleuğraşmışoluruz.Olayları,
gerçekleri,nesneleriancakokuyarakyadayazarakbilinçle
kavrayabiliriz,VincentvanGogh’un“Yaratılandaeksikbı-
rakılanısanatçıtamamlar”sözübuyöndeyorumlanmalıdır.
Bubağlamdayazmakgibi,okumakdabizdevarolanıeyle-
medönüştürmektir.Birkitabıokumayakoyulankişi,onu
yazanınyarattığıanlatıortamınagirer,onundüşünceleriyle
kaynaşırkenyazarınkiylebirliktekendiyorumunu,duyarlı-
ğınıdayaşar.

Gabriel García Márquez’inAnlatmak İçin Yaşamak’ını 
okumuştum.BiryerindeBinyazar’ın,okumanınişlevine,yaz-
maveyaratmagücünübeslemedekiyerineyönelikalıntıladı-
ğımbudüşüncelerinerastladım.Doğrusu,şaşırmadımdersem
yalan olur. Binyazar, bu denemesini kitabınTürkçeye çevri-
lişinden çok önce yazmıştı. Biliyordum bunu. Beni şaşırtan
ikisi arasındaki okuma edimine yüklenen işlevsel ortaklıktı.
Márquez,JamesJoyce’unUlysses’ ini ilkokuyuştanasılzorlan-
dığınıanlatıyor;sonrasözüikinciokuyuşunagetirerekşunları
söylüyordu:
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Yıllar sonra uysal bir yetişkine dönüştüğümde kitabı
kendimeciddiyetleyenidenokumagöreviverdimveyalnız-
caiçimdevarlığındanbiranbilekuşkuduymadığımkendine
özgübirdünyayıkeşfetmeklekalmadım,dilinkullanımında
özgürleşmem,zamanınidaresivekitaplarımınyapısıkonu-
larındadamüthişbirteknikdestekaldım.

Buyaklaşım,okumaylayazmaarasındakibuayrışmazlık,
Binyazar’ın denemelerinde ayırıcı, belirleyici bir özellik ola-
rakçıkıyorkarşımıza.Öyleki“kanatalıştırma”yadayazma
çıraklığıyıllarındayazdığıilkörneklerdentutunda,olgunluk
döneminin ürünü saydığım Duyguların Anakarası’ndakilere 
varıncayadeğindenemelerininbüyükbirbölümüneokuma-
lardan beslenen duygu, düşünce doğurganlığı, bir tür “çok
boyutluluk”kazandırıyor.

Deneme,yaşantıvebirikimlerüzerinetemellenenbirya-
zı türüdür.Binyazar’ındenemelerindekiderinlikdeburadan
geliyorişte.Okurlarınıdenemeninderinsularındagezdirme-
sinden,değişikduyguvedüşüncelimanlarındakonaklatanbir
yolculuğaçıkarmasından...Bununiçindeyapıtveyazaradla-
rına,“insanlığınortakdeğerlerikimliği”nikazanmışsanatçılara,
bilgelere,düşünürleregöndermeleryapıyor.Birbakıyorsunuz
Vincent vanGogh,Gauguin,Matisse,Picasso gibi ressamla-
rın işliğine taşıyorbizi; birbakıyorsunuz,Sokrates,Erasmus,
ThomasMore,Descartes,Voltaire,Albert Bayet’nin dizi di-
bineoturtuyor;onların,insanoğlunundoğasına,insanlığıngi-
dişineyönelikdüşüncelerinidinletiyorbize;birbakıyorsunuz
Shakespeare’denHemingway’e,Dostoyevski’denNabokov’a,
Louis-FerdinandCéline’edeğinfarklıduyguiklimlerindeya-
şayanyazarlarınyazıevinekonukettiriyor.

Öteyandan,göndermeleryaptığıadlarıdenemelerinakı-
şı içinde okurlara soluk aldırma ya da anlatıma renk katma
amacıylayapmıyor,çağrışımsalbirişlevlekullanıyorbuadla-
rıyadaonlardanyaptığıalıntıları.Dahagenelleştirerekşöyle
diyeyim:Okuduklarınınyarattığıdüşünselvedüşselbirikimi,
denemeselsöyleminimbiğindengeçirerekyazdıklarınıniçdo-
kusunasindiriyor.

Binyazar’layazıveyaşamserüvenimizinkesiştiğinisöyle-
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dim.Şubağlamdasöylüyorumbunu:Kimiyapıtveyaratıları-
nınoluşturulmasürecinetanıkoldum.Birdüşyadadüşünce
tohumunun,dilinintoprağınadüşüşündenotohumunyeşer-
tilipyazıyadönüştürülmesinedeğingeçirdiğievreleritartıştı-
ğımızgünlerçokoldu.Böyleceonunçoğuyazıveyaratılarının
daha gün ışığına çıkmadan ilkokurubenoldum; elbette ilk
eleştirmeni de. Bu tutumumuza değindiği bir mektubunda
şöylediyor:

Biz,duygucada,düşünceyönündende“tamamlamalı”
bir hayat yaşadık.Zaman, sevdiklerimizi, beğendiklerimizi
kesiştirdi.

Doğrudur,“tamamlamalıbirhayat”yaşadığımız.Birbiri-
mizinokuru, eleştirmeniolduğumuzda.Amabir yazar için
asılönemliolan,kendikendisininokuru,eleştirmeniolmasıdır.
DuraksamadansöyleyebilirimkiAdnanBinyazar’ınyazmave
yaratmaeylemindebüyükdeğişme,gelişmebuyolla,kendisi-
ninhemokuruhemdeeleştirmeniolmasıylabaşladı.Sözge-
limi,ilkdenemelerinde“sıfatkullanma”tutkusundankaynak-
lanan,bezeklibir anlatımıvardı.Zamanzaman“şairaneliğin
sınırı”nayaklaştığı,çekimalanıiçinegirdiğideolurdu.Oilk
denemeleriüzerindekonuşurkenbututumunadeğinir,“Yine
sözcükleri köpürtmüşsün,” diye takılırdım.Kimileyinbunun
gerekliliğini savunur; kimileyin sesini çıkarmaz, yalnızca gü-
lümsergeçerdi.Bellikibirözeleştirisürecinegirerdiiçinden.

Sonralarıyazıyayaklaşımınındeğiştiğinetanıkoldum.Öy-
leki,kendinedeuyguladığıbirtüryazmakuramıgeliştirdi.Na-
sılbirkuramdıbu?Üçevresivardıyazının.İlki“coşkuevresi”.
Metin,coşkuylaüretilmiş;ancak,düşünceler,duygulartambir
durulmuşluk,oturmuşlukkazanmamıştırdaha.Buyöndenmet-
nin,ikincievreden,“dinlendirmeveyenidenyazmaevresi”nden
geçmesigerekir.Üçüncüevreyse,yazıyısözcük,tümcedüzle-
minde“estetik”birdeğerlendirmedengeçirme,onasonbiçimi-
nivermedir.NitekimDuygularınAnakarası’ndaki denemeler,
böyleüçlübiraşamadangeçirilerekyazılmıştır.

Biryazıyı,türüneolursaolsun,isteranı,deneme,anlatı;
isterroman,öykü,yazınınbuüçaşamasındangeçirerekyazma,
onu“sondurağıolmayanuzunbiryola”dönüştürür.Budaister
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istemez,birbitmemişlik, tamamlanmamışlıkduygusuyaratır
yazarda.Yapıtveyaratılarınısüreklibirdeğiştirme,düzeltme
gereksinimi duyar.Çileli bir iştir bu.Adını andığım yapıtın-
daMárquez,buduygununkendisinde“yazdıklarınıöleneka-
dardüzeltmekgibibiralışkanlığa”dönüştüğündensözediyor.
Okurlarınınbelleklerindeveyüreklerindederinizlerbırakmış
büyüksanatçılarbualışkanlığıedinenlerdeğilmidir?Bualış-
kanlığı edinmeyenlerinyapıtveyaratılarıysakısaömürlüdür.
Bakmayınkimilerininyazıldığıgünlerdeyankıuyandırmasına.
Gelipgeçicidir.Kısasüredeyazıngömütlüğününmalıolurlar.

Deneme,kendineözgüsöylemiolanyazınsalbirtürdür.
Kimileri,yazınsalbirtürolmanınötesindebirsöylembiçimi
olduğunu savunurlar.Denemesel söylemse,dille içlidışlıol-
mayıgerektirir.Sözcükleriniçevrenineuzanmayı,buevrenin
anlamkatlarındadolaşarakonlarayeniboyutlarkazandırma-
yıgerektirir.AdnanBinyazar,bununayrımında.Dahası,onun
içinyazmanın,yaratmanınbaşkoşuludurbu.Eskidenemeleri-
ninbirindeGorki’ninşugörüşlerineinandığını,yazmaeylemi-
nibugörüşlerüzerinetemellendirdiğinianlatıyor:

 
Dilingerçekgüzelliği,birkitabınbetimlemelerini,kişi-

lerini,görüşlerinibiçimlendireceksözcüklerinözenleseçil-
mesi,belirgin,anlamlıolmasıvesesyoğunluğuiçindeanla-
mavarmasıylaoluşturulur.Gerçekbirsanatçıolanyazarın,
zengindilimizinkaynağıolansözhazinesiniçokiyibilmesive
busözcükleriçindenenuygununu,enyalınını,engüçlüleri-
niseçmeyeteneğinesahipolmasıgerekir.Anlamaçısından
alındığında,yazarınfikirlerineörnekbirbiçimverebilecek,
yazarın anlattıklarını okuyucunun gözlerinde canlandırabi-
lecek oranda canlı anlatımlar oluşturabilecek ve inandırı-
cıkişilerçizebilecekolangüç,busözcüklerinseçilmesive
cümleleriçindeuygunbiçimdedağılarakkullanılmasıdır.

BualıntıdayansıyanönerilerieylemedönüştürüyorBin-
yazar.Denemelerinioluştururkennakışişlergibi,bir“sözcük
kuyumcusu”gibiçalışıyor.Seçtiğihersözcüğüses,anlam,çağ-
rışımyönlerindenbir tartımdangeçiriyor.Anlamevrenlerini
genişletecek,onlarayeniçağrışımsalanlamlarbağlatacakbağ-



17

daştırmalarayöneliyor.Bunuörneklendirmekiçinöncedene-
mekitaplarındanüçününadınıanayımburada:AğıtToplumu,
Ayna,DuygularınAnakarası;sonradakitabaadınıverende-
nemedenşubirkaçtümceyi:

Bunları gözümde canlandırınca, bir anda beni sevin-
ceboğanduygukıpırdanışlarının içimdeyarattığıumuttan
korkmuştum. Hayatım hep böyle geçmişti; sevinmeyegö-
reyim, yüreğimde cadıların kanlı elleri dolaşıyordu. İçimi
korkununkaranlığısarmıştı;sınavıkazanamayıptembelbir
gece yarısı treniyle geldiğim yerlere geri dönersem, “ışık
topu”nunuzaklardabirkaranoktayadönüşmesibiryana,
hayatımınışığısönecekti.

Türkçeninyeterinceayrımınavarılmamışbiryeteneğin-
den, yoğunlaştırma gücünden ustaca yararlanıyor Binyazar.
Denemelerindeki söylemsel sıkı dokululuk; duygusal ve dü-
şünsel derinlik de buradan geliyor büyük ölçüde.Çünkü az
sözleçokşeyanlatmayoluduryoğunlaştırma;sözcükselsark-
malarınhertüründenkaçınma,anlatımdaşiirselliğindamarını
yakalamadır.Hamlet’terastladığımbirsöze,“Düşüncenincanı
kısasözdedir”yargısınabağlıkalmadır.Birkaçdenemesinden
aldığımşutümcelergüzelbirörneğidirbunun:

Erdem,ikiinsanınhüznüde,sevincideaynıanda,aynı
ölçüdeyüreğindeduyumsayıparalarındakurduklarıilişkiler
uyumuylayarattığıbirduygudur./İnsanoğlu,acılarınüstü-
negülmeninışığınıdüşüremiyorsanasılyaşarbuduyarsızlık
batağında!/Güzellik,sezilen,duyarlıklaalgılananbirsoyut-
lamadır./Hüzneyabancı,arsızlığınmutluluksayıldığıinsan
karmaşasında,küçükkasabamızınbuikikuşu,çocukyüre-
ğimin sesdamarlarıdır. /Toprak, yaratılışkokar. /Hayat,
renk renk iplerle sarılmış sesler, görüntüler yumağıdır. /
Nicegüzelliklerinüstünebasıpgeçiyoruzdaayrımınavar-
mıyoruzbunun./Zamanıöldürerekkendiölümüneferman
hazırlayanneçokinsanvarşuyeryüzünde.

Deneme, düzyazının sorgulayan gücüdür. Duyguların
Anakarası’ndaki denemelerinde neyi sorguluyor Binyazar?
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Kestirmeden söyleyeyim: insanı, yaşamı ve yaşantıyı.Tanık-
lıklarını,gözlemlerini,izlenimlerinidenemeselsöyleminsıcak
veşiirseltoprağınaekiyor,yenidenüretiyororada.Yaşamımızı
kuşatanbirçokkavramı,“aşkıve sevgiyi”,“erdemivedostlu-
ğu”, “yozlaşmayı ve bayağılığı”, “sanatı ve yaratma gücünü”,
“yaşamkoşullarınıveahlakilişkisini”,“genellemecidavranışla-
rı”,“zamanöldürmeyi”,“okumaveyazmaeylemini”,“şiirinve
yazınsallığıngücünü”, insanvetoplumodaklıolarakaçmaya
çalışıyor.Buyollaokurlarınınyaşamına,güzellikler,incelikler
katmayıdeniyor.

EMİNÖZDEMİR



DEĞİNİLER



20



21

Aşk, insanda içlerinde,bütünyaratıkları birbirine
yaklaştıranbedenselbütünleşmeduygusudur.“İnsanda
içlerinde”diyebirsınırlamayapıyorum,çünküçağımı-
zın,insandanbaşınıalıphenüzöbüryaratıklarınduygu
dünyasınıyeterinceçözemediğinidüşünüyorum.Çölıs-
sızlığındagizlikameralarlagörüntülenenhayvanlarınni-
ceçekişmelerdensonraboyunlarınıhavayadikipbirbir-
lerinesürtünmeleri;maymunların,kızışmalarınıtabanca
mekanizmasıçekipkoyuverirbirtezliklesöndürmeleri;
böceklerindakikalarcakovalaştıktansonrayorulupaşkın
kudretiniuysalcabeklemelerinasılaçıklanır?

Bitkilerdeneleroluyor;biliyormuyuz?
Şukısagirişte,aşkınneolduğunuanlatmaçabasına

girmeden,bendekendiliğindenbirtanımyapmayanıl-
gısınadüşmüşoldum.Oysa, aşkınneolduğunun irde-
lendiği onca sanat yapıtında aşk şudur diyen var mı?
Onuniçin,Aşk1 başlığıylayayımlanankitabıelimealdı-
ğımdaböylebirbeklentimolmadı.

Kitaptayeralanherdüşünüryadayazarın,seçilen
metinlerinde,yinedeaşkınbirtanımınıyapmayayönel-

1.ÉricBlondel,Aşk,çev.EsraÖzdoğan,YKY,İstanbul2003.

AŞK
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diği görülüyor. Tanım, temanın odaklandığı noktadır,
düşünceninçekirdeği,düşünceyibesleyipgeliştiren,de-
ğişikçağrışımlaryaratan“öz”dür.Düşünürler, isterbir-
kaçsayfalıkyazı, isterkitapoylumunda,düşüncelerini
geliştirirlerkenbu“öz”denkopmamayaözengösterirler.
Savunulandüşünceyi“öz”eoturtankavramlar,“yazı”nın
anlamsal derinliğini sağlayan ayrıntıların kılcal damar-
larıdır.

Aşkkitabındada,hemenherkesinimgelemineyer-
leşmişbusoyutkavramınbelirginbirtanımınarastlan-
mıyor.Düşünürler,bütünsoyutkavramlargibi,“aşk”ıda
düşünselyaklaşımlarbağlamındaalgılıyorlar.ÉricBlon-
del,yorumlamayagirişmeden,ayrıntılıözetlemelerlebu
algılamalarıbütünleştiriyor.Okur,kitabagirenmetinleri
buözetbirikimledeğerlendiriyor.

Aşkın nesnel bir tanımı yapılamayacağına göre,
Blondel,“Yalnızcasanatçılarvebelkiâşıklarkaydadeğer
birşeysöyleyebilirbukonuda,”(s.9)diyerekişierbabı-
nabırakıyor.Belkiböyleceokurabirçıkışyoludagöster-
mişoluyor.Yalnızburadaönemlibirayrıntıgözdenkaçı-
rılmamalıdır:Blondel,olasılığıöneçıkararak“söyleyebilir”
diyor;“söyler”diyekestiripatmıyor.Aşkın,“tinsel”yada
“tensel”diyeayrıştırılamayacağınıilerisürenFritzZorn,
“Yazıbulunduğundanberiedebiyatbundanbaşkatema
tanımamıştır,1cinsellikherşeydenöncegelir.İsterrad-
yonundüğmesiniçevirinveenbayağınakaratlardanbi-
rinidinleyin,2isterKitaplarınKitabı3 denenşeydeTanrı
esinialmışolanlarınsözleriniokuyun,bundanbaşkabir

1.Müzik,resim,tiyatro(opera,bale)tanımışmıdır?(Y.N.)
2.FritzZorn(1944-1976)İsviçreliyazar.Nemutluonaki,aşkadınaniceba-
yağılıklarıyalnızcakulağıyladuymuş,televizyonlarıizleyerekgözlerinegünah
işletmegibibirçileyekatlanmamış...(Y.N.)
3.YahudiveHıristiyandinleriiçinkutsalolanmetinleriiçerenkitap.
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şey duyamazsınız, sevgisi olmayan insanın‘ses çıkaran
bir bakır, yahut öten bir zil’ olduğunu okursunuz,” (s.
77)diyerekkonuyaaçıklıkgetiriyor.

Aşkkonusundadüşünselyadasanatsalyaklaşımlar
neyönlüolursaolsun,kimneyibenimsersebenimsesin;
gerçekşuki,aşk,birduygudevrimidir.Biridişibirier-
kek,Âdem’leHavva, aşk uğruna, kayrılmış bir cennet
ortamından kopmayı göze alıp bizim de ayaklarımızı
bastığımıztopraklardaözgürlüğüseçebilmişlerdir!İçine
aşk ateşi düşen, kimsesiz bir cennettense, mahşeri bir
dünyada yaşamayı göze alır. Âdem’le Havva’nın aşkı,
tanrısal saltanatı sona erdirmiştir. Saltanatı sarsılırken,
Tanrı,onlara,“Şumuyoksacandandilediğiniz,öylesine
kaynaşmaki,bir tekvarlıkolmakki, artıknegece,ne
gündüzsizibirbirinizdenayıramasın.Eğerbuysaistedi-
ğiniz,sizibiraradaeriteyimvekörükleyekörükleyekay-
natayımsizibirbirinize,” (Platon, s.16)diyebilmişmi-
dir?

Diyemez,dindetoléranceyoktur.İlahîdinlerdeTan-
rıcinsiyetsizdir.Cinsiyetsizliktede“haz”yoktur.Hazsal
uyarıcılardanyoksunolandaaşkaranırmı?

Uzağagitmeyelim,İslamülkelerinderecm’ le1 ceza-
landırılan kadınların yaptığı, insanoğlunun birbiriyle
“bedensel tek varlık” olmak istemesindenbaşkanedir?
Önemli soruşudur:“Sevmek, sevilenvebizi sevenbir
nesneyigörmekten,onadokunmaktan,onubütünduyu-
larıylahissetmektenhazalmak”tan(Stendhal)mı,“hoş
olanı(yadagörüneni)arzulamak,iyiolanı(gerçekyada
aldatıcı)istemek”ten(s.23)miinsanoğlununbaşınaaşk
uğruna bunca bela gelmiştir?Aşk, sınırsız bağımsızlık

1.(Dahaçokkadın)Suçluyubelinekadartoprağagömüptaşlayaraköldürme
(idametme).
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duygusudur.Âdem,kiminnedediğinebakmadan,sevgi-
sini“kutsalbirdelilik”saymış,cennetisevgilisininyanın-
dabulmuştur.Kutsallık, İspanyol filozof JoséOrtegay
Gasset’nindediğigibi,“sevgilibizimolduğuzaman,yani
sevgiliben,bendesevgiliolduğumzaman”kiruhhaliyle
varılangizemciduygudur.

İnsanlık,ÂdemileHavva’nın,cennetkapısındarecm
edilmedenpaçayıkurtarmasınaşükretsin!

Aşkı“birtutku,bedeninruhaetkimesi”sayanDes-
cartes’ınbukonuyayaklaşımıdaözneldir:Birvakitler
“şaşıkadınlarısevmeyemeyilli”olduğunuörnekgöster-
dikten sonra,“nedenini bilmedenbirini sevmeeğilimi
gösterdiğimizde, bunundaha önce sevmiş olduğumuz
birnesnede,ovakitlerdebileneolduğunubilmemişol-
sakdavarolanbirşeyebenzerbirniteliğinbukişidede
bulunmasından kaynaklandığını düşünebiliriz. Ve ge-
nelliklebubirkusurdançokbiziaşkaçekenbirkusur-
suzlukolsada;verdiğimörnekteolduğugibi,zamanza-
manbirkusurdaolabileceğiiçin,aklıbaşındabirinsan,
içindeheyecanuyandırankişininbunuhakedipetme-
diğiniiyicetartmadanbututkuyakapılıpgitmemeyigö-
revbilmelidir,”(s.59)1der.Voltaire’inFelsefeSözlüğü’n-
den yararlanaraksöyleyeyim,erkekkurbağaiçinpatlak
gözlüdişisi,elbetteMarilynMonroe’dandagüzeldir!

Blondel,konubütünlüğünükitaplarıngenişdünya-
sına bakarak sağlıyor. Konunun bir “temel”e oturması,
Blondel’inbuinceeleyipsıkdokuyucuüslubunabağla-
nabilir.Buarada,çevirmenEsraErdoğan’ın,kavramları

1. Çevirmenin, kavramsal yoğunluğu sağlamak amacıyla “olmak” yardımcı
eyleminiüstüstekullanması, anlatımsal yalınlığıbozuyor.Adeylemleri (his-
setmektenhazalmaktan,s.23)artardakullanmasıdabubağlamdadeğer-
lendirilmelidir.
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açımlayıcısözcüklerkullanarak,konuyaaçıklıkgetirdi-
ğinidebelirtmeliyim.Bunu,çevirmeninyalnızca“açın-
lanış”, “içkinlik”, “itkisel”, “duyumlarüstü”, “özgecilik”,
“dellenmek”, “güç istenci”, “ayrıştırma” vb. sözcükleri
kullanmasına bağlamıyorum. Özdoğan, konuya uygun
karşılığınıiyidüşünerekseçtiğikavramlarınanlamalanı-
nıdagenişletiyor.

AdıAşkolanbukitababakarak,“Peki,aşkne?”diye
soranların,yüzlercetanımarasındaaşk’ıntambirtanı-
mını bulacaklarını sanmıyorum.Bu da, duygu dünya-
mızdayaşadıklarımızı tamalgılamagüçlüğündengeli-
yor.Şudavarki,belkisomutbirtanımbulunamayacak,
amadahaönemlisiolacak;duygulara“aşk”diyeyerleşen
kavramalanıgenişleyecek,bumetinleriokuyanlar, aş-
kınneolduğununbilincinevaracaklar.Denemebağla-
mında düşünsel yolculuğa çıkanların, bilimde olduğu
gibi, yolunun kesin kavşaklara uğramayacağı açıktır.
Böylebakılırsa,niye,Stendhal’inçizdiğişutabloaşkol-
masın?

“Dostlarınızdanbiri,biravpartisindekolunukırar;
sevilenbirkadınınsizinleilgilenmesinetatlışeydir!Hep
onunlabirlikteolmakveonunsizisevdiğiniherangörü-
yorolmak...”(s.94)

İsterseniz,aşkınneolduğunuanlamakiçin,“Sadaka-
ti sahte bir onur sorunu yapalım, sonsuza dek tek bir
tutkuyagömülüpkalalımvehenüzgencecikken,gözle-
rimiziyuvalarındanuğratabilecekötekibütüngüzellik-
lerikaçıralım,ohneâlâ!Banagelince,güzellik,onubul-
duğumheryerdekendimdengeçirirbeniveonunouy-
salhiddetinerahatçabırakıveririmkendimi,”(s.86)di-
yenDonJuan’a(Molière)kulakverin!

“Aşk,dokunmaktır,”diyen,LadyChatterley’ nin ya-
zarıD.H.Lawrence’ıselamlamadangeçebilirmisiniz?..
Hele,“Güzellik,onuarayanagörünür,”sözüyleKitaplar
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Kitabı’nı bileyarıyoldabırakan4000sayfalıkBinbirGe
ceMasalları’nınasılgörmezdengelebiliriz?1 

Gasset’ninvardığısonuçdagözdenkaçırılmamalı-
dır:“Sevgi,azrastlananbirolay,ancakbelliruhyapısın
dakilerinyaşamayıumabilecekleribirduygudur.Aslında,
bazıbireylerdebulunan,normaldebaşkayeteneklerlebir
liktebahşedilen,amatekbaşınadagörülebilenözgülbir
yetenektir.Gerçektendeâşıkolmak,bazıyaratıklardada
bulunanharikabiryetenektir;tıpkıTanrıvergisikoşuk
düzmeyeteneği,kendinikurbanedebilmeruhu,ezgiler
yaratmaesini,kişiselgözüpeklikyeteneği,denetimiele
almayıbilmebecerisigibi.Herkesâşıkolamaz;âşıkola-
bilselerdeherhangibirineâşıkolamazlar.Builahiolay,
ancakbazıgüçlükoşullarınhemöznedehemnesnede
bulunmasıylaortayaçıkar.Çokazkişiâşıkolabilir;gene,
çokazkişisevgiliolabilir.Sevginin,kendiratio’ su (aklı),
kendiyasası,hiçdeğişmeyenbirleştiriciözüvardırkibu,
sayısızahlaksalayrımcılığıvedeğişebilirliği,kutsalyazı-
tınındışındabırakmaz.”2 

Bunlarıgörürseniz,“aşk”konusundabelkiozaman
söyleneceksözünüzolabilir.

İstersöyleneceksözümüzolsun,isterolmasın;aşk’
ınyoluuzundur.Buyoluaştıktansonra,sıra,bitkilerde
içinde,heryaratığınbirbirindenaldığıhazlaragelecek...

Aşk,sanatınkucağındabüyür;Romeo’nunJuliet’e
söylediklerigibi...

Yaraylaalayeder,yaralanmamışolan.
 (Ju liet yu kar da pen ce re de gö rü lür.) 
Dur,şupenceredensüzülenışıkdane?

1.Bin bir Ge ce Ma sal ları (8kitap),çev.ÂlimŞerifOnaran,YKY,İstanbul2002.
2.JoséOrtegayGasset,Sev gi Üstüne,çev.YurdanurSalman,YKY(Cogito),
İstanbul2004,s.128-129.
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Evet,orasıdoğu,Julietdegüneşi!
Yükseleygüzelgüneş,öldürşukıskançay’ı,
BaknasıldasararıpsoluvermişTanrıçakederden
(...)
Tümgöklerinengüzelyıldızlarındanikisi,
Yalvarıyorlaronungözlerineişleriolduğundan:
Bizdönünceyedekparıldayın,diye.
Gözlerigökteolsaydı,yıldızlardaonunyüzünde;
Utandırırdıyıldızlarıyanaklarınınparlaklığı,
Günışığınınkandiliutandırdığıgibitıpkı.
Öyleparlakbirışıkçağlayanıolurdukigözlerigökte,
Gecebittisanarakkuşlarcıvıldaşırdı.1 

1.Shakespeare’dençeviren:ÖzdemirNutku.
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