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1

MELANKOLİK ÖZNE

Benim durgunluğum başkalarınkine 
benzemez; mesela, bilgininki hasetlikten 
olur; müzisyeninki hayalcilikten, 
saraylınınki kibirden; askerinki ihtirastan; 
avukatınki kurnazlıktan; hanımlarinki fazla 
kibarlıktan; sevdalınınki bunların 
hepsinden. Ama benim durgunluğum tek 
ve bana özgü; içinde olmayan yok; ne 
gördüysem alıp damıtmışım, her 
yolculuktan dönüşte biraz daha derin 
düşünceye dalmışım; sonunda böyle 
durmadan düşünen biri olup çıkmışım.

WILLIAM SHAKESPEARE,
Size Nasıl Geliyorsa

(çev: Bülent Bozkurt) 
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Durduk yerde içinizi keder sarıyor mu? Tanımlana-
maz bir boşluk hissiyle nefes alamaz gibi oluyor musunuz? 

Başınız dönüyor mu?
Başka yerde, ötelerde olsam, diye özlem duyuyor 

musunuz? Sünger sıkılmış gibi hüzün mü taşıyor yüreği-
nizden?

Kendinizi derin düşüncelere dalmış buluyor musu-
nuz, hayatın anlamı nedir diye? Akşam evde ışıkları yak-
mayı unutuyor musunuz? 

Sevdiğiniz birini kaybetmiş kadar yalnız mı hissedi-
yorsunuz, dünyada kalan son insanmışsınız gibi? 

Meraklanmayın. Melankoliye kapıldınız. Hastalık 
değil. Olağan insanlık hali.

Karasevdaya tutuldunuz. İlle âşık olmanız gerekmi-
yor, doğuştan âşıksınız, Mecnun gibi çöllerde buldunuz 
kendinizi, değil mi? 

Bazen de akıl almaz bir coşkuyla köpürüp kanatla-
nıyor mu ruhunuz? Bilinmeyen bir ışıkla mı aydınlanı-
yorsunuz? Hüzünden zevk almaya mı başladınız?

Korkmayın. Delirmediniz. Depresyonda değilsiniz. 
Melankoliyle tanıştınız. Tek çaresi, daha iyi tanımak.

Aklınızdaki bütün sorular, bu kitapta.

SORULAR
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Çok güçlü duygular yaşadığımız zaman yalnız kalı-
rız, insanlar bize ayak uyduramaz, fazla yoğun duygulara 
ortak olmaları mümkün değildir, tanıklık etmek iste-
mezler. Bu da doğaldır elbet. Öylece yalnızlaşırız.

Denizde gruptan kopup fark etmeden fazla açılan 
birisi gibi, kıyıdaki yakınlarımıza tekrar kavuşmak için 
hızla daha sığ sulara doğru yüzmemiz gerekir. 

Çoğumuzun bazen yaşayıp, bir an önce atlatmaya ça-
lıştığı, bazılarımızın ise sürekli içine düştüğü bir durum. 
Bu şekilde yalnızlaşan kişiye melankolik özne diyeceğiz. 

Melankolik özne, duygularının şiddeti nedeniyle yal-
nızdır, hepsini paylaşması söz konusu olamaz, içinden ge-
çen duyguların tamamını açmaya kalkarsa etrafındakiler 
korkup kaçabilir, bir noktadan sonra kendisinin tanığı ol-
mak zorundadır. 

Melankolik kişilerin çoğunlukla yazar veya sanatçı 
olması bu nedenledir bence; Önce Antikçağ’da, sonra 
Rönesans’ta yaratıcılığın melankoliyle ilişkilendirilmesi 
de aynı nedene bağlanabilir. Yaratıcı kişi, kendisine tanık-
lık etmeyi, yani tek başınalığı iyi becerebilen kişidir bir 
bakıma. 

Ressamlar belki bu nedenle çağlar boyu otoportre 
çizmişler, yazarlar otobiyografik hikâyeler yazmışlar. Şim-

MELANKOLİ: O ŞARKI
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di de elimizde cep telefonlarımız, hepimiz aynı nedenle 
“selfie” dediğimiz fotoğraflarda kendimizi görüntülüyo-
ruz. Grup içinde olsak bile yalnız tarafımız tetikte. Peppi-
no di Capri’nin o eski şarkısını hatırlayın: “Bir tek solmuş 
fotoğraflar kalıyor bize, dökülen yapraklar gibi.”

Ya da, dijital hayaletler gibi suretlerimiz dolaşıyor 
sanal âlemde. 
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Kendi içimdeki melankolik özneyi anlamak, biraz 
da melankoli gerçeğiyle oynamak için kaleme aldığım 
bu kitabı, uzun bir aradan sonra nihayet yazmaya karar 
verdiğimde, 2014 Temmuz’uydu, tuhaf bir şey oldu.

Bir akşam, rahat çalışmak için i-Pad’in ekranını göz 
hizasına getirmeye çabalıyordum, kullandığım sehpa za-
ten yüksekçeydi ama başımı öne eğmeden ekrana bak-
mak için yeterli değildi, kütüphaneme gittim, hava sıcak-
tı, bütün kapılar ve pencereler açıktı, bütün ışıklar kapa-
lıydı, yarı karanlıkta, raflarda el yordamıyla bulduğum en 
kalın cildi çekip aldım, salona döndüğümde iPad’i üzeri-
ne koydum, mükemmel oldu. Merak edip sonradan ba-
kınca İngiliz âlim Robert Burton’un The Anatomy of Me-
lancholy (Melankolinin Anatomisi) adlı kitabını kullandı-
ğımı anladım. 

1620’lerde kaleme aldığı bu muazzam ansiklopedi 
çalışmasında Burton, kendinden önceki iki bin yıl bo-
yunca melankoli hakkında söylenen her şeyi toplamış. 

Benim bu kadar engin bilgim olmadığı için kitabıma 
daha alçakgönüllü bir isim verdim. Karasevda Kitabı, bir 
bakıma kişisel bir sözlük, benim melankoliyle ilgili de-
neyim ve düşüncelerimi, hayal gücümle bulduğum ce-
vapları kapsıyor. Sözlük bile değil gerçekte, A’dan Z’ye 

MELANKOLİ: O ŞİİR
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maddeler yok, belki el kitabı demek daha doğru olurdu. 
Elbette ilgili olduğuna inandığım bazı okumaları da içe-
recek ama asıl bu yolculuğun okurla, sizinle ortak pay-
daları olacağını umuyorum.

Ayrıca gamlı değil, tersine neşeli, güneşli bir kitap 
olmasını istiyorum. Melankoliden korkmamalıyız. Ne-
dir melankoli? John Keats’in “Ode on Melacholy” (Me-
lankoliye Ağıt) adlı şiirinde dediği gibidir belki: Güzel-
likle, coşkuyla, hazla birlikte yaşayan, sevincin tam bağ-
rındaki üzüntü – her şey geçici olduğu için. Yani, haya-
tın ta kendisi. 
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