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Öz
Anlama ve anlatmanın zemini psikolojiktir. Düşünce ve sanat, esas itibarıyla iman veya 

inkârın hareketinden, ruhun veya nefsin heyecana düşmesinden tezahür eder. İnsan beya-
nı, güzelin, hakikat güzelliğinin peşinde bir yolculuktur. Sevenin ve sevilenin Bir’den geldi-
ğini, Bir’e gittiğini, her şeyin “Birden/Bire” olduğunu, künfeyekûn bilinciyle idrak etmektir. 
Bir metinde parçaların birleştirilmesiyle bütün güzelliği ortaya çıkar. Parça bilinmeden de 
bütün oluşturulamaz. Kâinat denilen beyanda da durum böyledir. Hayat ve ölüm, hastalık 
ve sağlık, gençlik ve ihtiyarlık, iyilik ve kötülük, ancak bir bütün olarak okunabildiğinde 
kâinattaki beyanın ontolojik anlamı çözülebilir. Kâinattaki sanat, insandaki beyan ve hitap 
çiçeğini netice vermiştir. İnsan dışındaki varlıkların sanat eseri veremediğini, insan gibi 
konuşup yazamadığını hatırladığımızda insanın özündeki nakış cevherini ve sanatın kay-
nağının madde olmadığını fark ederiz. Nutuk ve beyan yeteneği, insanı Allah’a muhatap 
kılacak bir makama yükseltmiştir.
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PSYCHOLOGY OF STATEMENT

Abstract
The basis of understanding and explaining is psychological. Thought and art are ma-

nifested mainly from the movement of faith or denial, and the excitement of soul or self. 
Statement of mankind is a journey in pursuit of the beauty and the beauty of truth. It is 
to realize that the lover and the beloved come from the One, that they go to the One, that 
everything is “from One/ to One”, through the awareness of kun faya kun meaning “be, and 
it is”. In one text, the whole beauty is revealed by combining the pieces. A whole cannot 
be created without knowing the pieces. This is the case in the statement called universe. 
When life and death, disease and health, youth and old age, good and evil can only be read 
as a whole, the ontological meaning of the statement in the universe can be deciphered. 
The art in the universe produces the statement and the addressing of the mankind. When 
we remember that non-human beings cannot produce artwork or speak like human be-
ings, we realize that the elaborate core that is in the essence of man, and the source of art 
are not matter. Ability of speech and statement has placed mankind in a high position that 
enables them to talk to Allah.
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İnsan hayatında yaşananlar –ister fikir isterse sanat bağlamında düşünelim– an-
lama ve anlatmayı intaç eder. Anlama ve anlatmanın da zemini psikolojiktir. İnsan 
anlatmak zorundadır, fıtratı bunu iktiza eder ve insan anlatır. 

Düşünce ve sanat, esas itibarıyla iman veya inkârın hareketinden, ruhun veya nef-
sin heyecana düşmesinden tezahür eder. Böylece beyan ortaya çıkar. İnsan ‘fâzıl şehir’ 
veya ‘fâsık şehir’ (ve cahil şehir ve dalâlet şehri) kurma yolunda uzun bir yola çıkar. 
Felsefe düşünür, sanat kurgular, müzik terennüm eder.

Sanat anlatılamazın anlatılması, bilinmeyenin bilgisi gibi tanımlarla da ifade edil-
mektedir. Edebiyat eserinde fikir değil duygu esastır. Bu duyguları kişilerin yaşantıla-
rında, bir mekân ve zamana bağlı olarak davranışlar içinde buluruz. Düşünce olayla-
rın, hayatın, kişilerin, mekânların, çatışma ve duyguların künhüne yayılmıştır. 

Edebî eserde birey vardır. Düşünen, seven, korkan, nefret eden, aşağılayan, sab-
reden, hayra ve şerre koşan, nefsine aldanan ve hükmeden, cesur ve korkak, vefalı ve 
hain, vurdumduymaz ve ikiyüzlü vb. birey karşımızdadır. Şiir, hikâye ve romanda bu 
tipler ve karakterleri buluruz. Fakat her insanda ayrı ayrı bir âlem keşfederiz. Çünkü 
her bir insan tekinde özgünlük vardır. Her insanın kâinata ve olaylara bakışı, sabrı ve 
isyanı, şefkati ve nefreti, tepkisi ve suskunluğu başkalarından mutlaka farklıdır.

Edebiyat eserinde ânlar, tablolar, manzaralar, şehirler ve hayatlar çepeçevre kuşa-
tır bizi. Şair, o en öz olan, sanatlar içinde hükümdar sayılan şiiriyle ânı, tabloyu yakala-
mak arzusundadır. Şiir hülâsadır. Bu hülâsaya kâinattaki aşkın musiki, özetlenemeye-
cek bir güzellikte dercedilmiştir. Metaforlara sinmiş olan manalar, çağrışım ve imalar, 
derinden derine o güzelliği, “Ben batıp gidenleri sevmem” hikmetini hatırlatmaktadır. 

Hikâyeci hayatın bir parçanın dünyasını resmetmeye çalışır. Romancı ise hayata 
bir bütün olarak bakmayı amaçlar. Roman ve hikâyede tahkiye esastır. “Şair, yaşadı-
ğı ânı, sesi, duyuşu sonsuza katmak isterken romancı bütün bir hayatı açmak, onu 
sonsuzluğa katmak ister. Öykü ise tam bu iki türün arasında durur.”2 Fakat bunların 
hepsi de sanat çatısı altında toplanmıştır. Evleri aynıdır, odaları farklıdır. Baktıkları 
pencereler, gördükleri manzaralar, yakaladıkları hayaller, daldıkları muazzam deniz-
ler değişik değişiktir. Oysa aynı çatı altında yaşayan kardeşlerdir tümü de; aynı şehir-
dedirler. Bu mekânda “nurdan bir şehir gibi” (NFK) ruhunu seyretmek isteyenler de 
vardır, manen nefes alamayıp kendisinde boğulanlar da. İster istemez psikolojik bir 
satıhtadır hepsi de.

Bir beyan/belagat yolculuğuna çıkmak isteseniz yanınıza hangi anahtar kelimele-
ri/kavramları alırdınız? 

2 Necip Tosun, Modern Öykü Kuramı, Hece Yayınları, Ankara, 2011.
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Ahmet İnam “Anadolu’ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları”na “Anadolu’ya doğru 
yola çıkacağız. Yanımıza hangi kavramları alalım?” sorusuyla başlıyordu.3 Biz de sözü 
beyana, belagate getireceğiz. 

Belagat, edebiyat kurallarını ve söz sanatlarıyla ilgili meânî, beyan ve bedîi kapsa-
yan ilim dalı olduğuna göre öncelikle bu üç kavramı yanımıza almalıyız. 

Allah’ın kâinattaki sanatı anlam katmanlarıyla doludur, büyük bir kitap biçiminde 
görünmektedir. İnsan aklı, hikmet kütüphanesini kâinattan almıştır. Yaratılan her şey 
Kur’an gibi belagatli bir beyandır. Bütün meyvedar ağaç ve bitkiler; ‘mîzanlı ve fesa-
hatli’ yapraklarının dilleri, ‘süslü cezaletli’ çiçeklerinin sözleri ve ‘intizamlı ve belagat-
li’ meyvelerinin kelimeleriyle konuşmaktadır. Kur’an da kâinatı okumaktadır. 

Kur’an, Kur’an-ı Mucizülbeyan’dır. Tekvînî Kur’an olan kâinat da bir beyandır. İn-
san beyanı güzelin, hakikat güzelliğinin peşinde bir yolculuktur. Sevenin ve sevilenin 
Bir’den geldiğini, Bir’e gittiğini, her şeyin “Birden/Bire” olduğunu künfeyekûn bilin-
ciyle idrak etmektir. 

Nesnelerin macerasını anlatan metinlerin hemen hepsinde metaforik dilin söz ko-
nusu olduğunu söyleyen Hasan Akay önemli bir noktaya temas ederek partikül için 
“Hem ‘parça’ hem de –aynı anda– ‘bütün’ anlamına gelir ve parçalı görünen yapıda-
ki –kimliksel- bütünlüğü de bütüncül yapıdaki –bireysel veya örgütsel- parçalılığı da 
ifade eder”4 der. İşte buradan yola çıkarak kâinat denilen beyanda her şeyin her şeyle 
ilişkili olduğunu, kâinat denilen kitabın bütüncül algılanması gerektiğini hatırlayalım. 
Hayat mülkten ibaret değil melekût da vardır. Hastalık, dert, çile, musibet, felaket, 
ölüm vb. olgular tek başına çözümlenemez. Bunlardaki arka plan, hikmet hakikati 
okunamazsa, parça ve bütün kavranamazsa, sivrisineğin veya incir çekirdeğinin gü-
neşle, yıldızlarla olan irtibatı görülemezse kâinat denilen beyan ve sonsuza uzanan 
zaman, insana açılmaz. Kabil-Habil, Firavun-Musa, İbrahim-İsmail, Yusuf-Züleyha vb. 
problemler çözülemez.

Sanat varoluşta mevcuttur. Fakat herkes bunu fark edemez veya dikkatsizlik ve 
duyarsızlık dolayısıyla takdir edemez. Şair denilen bülbüller, cana yakındır, fark eder 
ve söyler. Şairin nefisten mi, ruhtan mı hareket ettiği hususu hepten mühimdir. 

Şiir ve mimari kâinatın yaratılışında ve bütün sanatlarda vardır. Şiir melekut cihe-
tini, mimari mülk cihetini ifade eder. Şiir gibi ev, şiir gibi insan, şiir gibi elbise denir. 
İsmet Özel’in “Dilce susup bedence konuşulan bir çağda”5 ifadesi (dil kelimesini hem 

3 Ahmet İnam, “Anadolu’ya Gönülle Döşenen Kavram Yolları”, Hece 162/163/164, (Haziran 2010): 130-
141.
4 Hasan Akay, “Metnin Metaforik Dili ve Bütüncül Algılama”, Karabatak 40, (Eylül 2018).
5 İsmet Özel, Erbain (İstanbul: Şule Yayınları, 1997)
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gönül hem de lisan diye de düşünelim) tam da bu hakikate denk düşmektedir. Mülk 
(mimari) dış güzelliktir, melekut (şiir) iç güzelliktir. 

Kâinattaki sanat, insandaki beyan ve hitap çiçeğini netice vermiştir. İnsan dışında-
ki varlıkların sanat eseri veremediğini, insan gibi konuşup yazamadığını hatırladığı-
mızda insanın özündeki nakış cevherini ve sanatın kaynağının madde olmadığını fark 
ederiz. 

Nutuk ve beyan yeteneği insanı Allah’a muhatap kılacak bir makama yükseltmiştir. 
Ne yazık ki özellikle çağımızda şiirden tiyatroya, öyküden romana, resimden müziğe 
birçok sanat dalı sehhar medeniyetin büyüleyici tuzaklarının tutsağı olmuş, fıtrata ve 
insanın latifelerine suikastlar tasarlamıştır. Haşr suresinin 19. ayeti yani “Allah’ı unu-
tan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olma-
yın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir” ayetinden yola çıkarak “Allah’ı unutan 
sanat” kavramını ortaya atabiliriz. İşte bu sanata afyon nazarıyla bakabiliriz: Allah’ı 
unutan ve unutturan sanat; ‘cahil şehr’e, ‘fâsık şehr’e, ‘dalâlet şehri’ne giden yol.

Rahman suresinin başında Allah’ın Kur’an’ı talim ettiği, insanı yarattığı ve insana 
beyanı öğrettiği belirtilir. İnsanı yaratanın Allah olduğu vurgulandıktan sonra insana 
beyan özelliği verildiği ifade edilir. Ayrıca edebiyat ilmine ve sanatına teşvik de hisse-
dilir bu ayette. İnsanı kim yaratmışsa beyanı da, Kur’an’ı da O öğretmiştir. Dolayısıyla 
beyanı, nutuk ve hitabı, söz ve metni, konuşma ve kitabı anlayabilecek akıl ve mantığı 
yaratan da, düşünmeyi, güzel sanatları tasarlamayı, kurgulamayı bahşeden de, insanı 
lisanla donatan da O’dur. Beyanı öğreten Rahman, Kur’an’ı da, hayrı ve şerri de, hakkı 
ve bâtılı da, güzeli ve çirkini de talim etmiştir. (Kur’an’da anlatılan olaylara tarihsel-
leştirme nazarıyla bakılamaz. Ayetler tarihselleştirilemez; ayetler belli bir dönemin 
siyasi veya ekonomik tarihi diye değerlendirilemez. Kur’an kıssadan yalnızca bir hisse 
ve bir tarihî hikâyeden bir ibret çıkarma olarak ele alınamaz; küllî bir düsturun efradı 
olarak her asırda ve her tabakaya hitap ederek taze nazil olan hakikattir. Kur’an’da-
ki kıssalar, tasvirler, sanat ve fikir söylemleri pek çok sanatçıya yol gösteren, ufuklar 
açan, tükenmez bir hazine niteliği taşımaktadır.) 

Belâgat; öncelikle meânî (kelamın hâlin gereğine uygun olması, sözün yerinde 
olma şartlarını inceleyen ilim dalı), beyan (en açık bir biçimde), bedî (kelamın süs-
lenmesi, sözün güzel olması yöntem ve kurallarından bahseden ilim) ve bunlarla ilgili 
unsurları kapsayan bir ilimdir. Sözün fesahatli yani fasih, açık seçik olmasıdır belagat. 
Terim olarak meleke (tekrarla kazanılan yatkınlık, yeti) ve ilim olma noktasında iki 
anlamda kullanılmış. Batı’da yeti anlamındaki belâgate zloquence, ilim anlamında da 
rhétorique kelimeleri vardır.6

6 bkz. Hulusi Kılıç, “Belâgat”, Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 5 (Ankara: TDV Yayınları, 1992), 
384-387.
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Fesahat (éloquence) sözün ses ve anlam arızalarından kurtarılması yollarını gös-
teren bir disiplin olarak tanımlanmaktadır. Fesahati bozan hâller; seslerin yorucu va-
sıfta olması, tekrar sıklığı, garabetin tezahürü gibi kusurlardır. Meani anlamın görevi 
karşısında ifadenin şekillendirilmesidir, sözün uygun biçimde söylenmesidir. (Maani, 
manalar demektir ve belagat şubelerinden biridir. Sözün hâlin gereğine ve makama 
uygun olmasına mahsus ilim dalıdır. Meani kelimesinin sözlük anlamı ‘uzaklaşmak’tır. 
Meani ilmi cümle şekillerinin, kullanılışlarının, sözlerin hâlin gereğine uygunluğunu 
bildiren hâllere dair yöntemleri, kuralları açıklayan ilim olarak tanımlanmış, belagat-
te ilm-i maani olarak değil ilm-i meani diye meşhur olmuştur.)7

“Kendisiyle delâletin tam olduğu şey” olarak tanımlanan beyan, lafzın anlama de-
laletinde vuzuha kavuşabilmek için gereken melekeyi kazandıran ve bununla ilgili ku-
ralları içine almaktadır.8

‘Hüsn-ü mücerred’ bizzat güzel olan saf güzellik, soyut güzellik anlamlarına gel-
mektedir. Hüsn-ü mücerred zihnen, aklen, ruhen anlaşılır, sezilir. Yaradılışın özünde, 
eşyanın ve fıtratın mizacında hüsn-ü mücerred vardır. Şiirin ve genel anlamda sana-
tın amacı, soyut/saf güzelliktir. Her güzelliğin kaynağı hüsn-ü mücerreddir. Hüsn-ü 
mücerred ise “mezâyâ ve letâif denilen belagat çiçeklerinin bostanıdır.” Çiçeklerin 
bostanı, yaradılış cennetlerinin nazlı varlıkları olan, çiçeklere perestiş eden ve “şair 
denilen bülbüller”in nağmeleridir. Bülbüllerin nağmelerine ruhanî ahenk veren şey 
de mananın nazmıdır. Mananın nazmı; anlamın şiirleştirilmesi, şiirselleştirilmesi, içe-
riğin şiirselliği demektir. 

Beyanın ve şiirin ruhu kâinat ile ahenkli olmakla tezahür eder. Kâinatın Allah he-
sabına ibret ve dikkatle okunması sonucunda hatıra gelen manalar güzeldir. Kâinat 
kitabının ifade ettiği anlamlara ayna olan sözler güzeldir, hakikatin şiiridir. Şiirsel 
hakikat gibi de adlandırılabilir. Beyanın felsefesi ifadesi beyanın mantığı anlamında 
anlaşılmalıdır; iç örgü…

Manaya teşbih ve temsille suret verilir. Betimleme ortaya çıkar. Fakat teşbih ve 
temsiller daima hakikatten dane alıp onun üzerinde sümbüllenmelidir. Anlattığı 
fantastik de olsa, kurguya dayanan metinler de olsa… Fıtratın kanunlarıdır burada 
önemli olan. Hariciyatın yani kâinatın yasaları, yazıda, sanat eserinde görünecek; bel-
ki tüllere sarılmış vaziyette, belki mecaz ve metaforla, benzetme ve temsille, ima ve 
kinaye ile… Yazan/konuşan, hayalinde tasvir edecek fakat hakikat o hayalin üstünde 
temessül edecek. Fıtrata uygun adım atacak, hakikatin şualarını gösterecek, tabiatı 
taklit edecek, hakikatten koku alacak. 

7 Geniş bilgi için bkz. fasiharapca.com/meani-nedir-arapca/306269, http://www.almaany.com/tr/dict/
ar-tr
8 bkz. M. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri-Belâgât (İstanbul: Enderun Kitabevi, 1989).
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Gramerin mantığı da fıtrattan, evrendeki nizamdan medet alacak. Naklî ilimler 
aklî ilimlere çevrilecek. İnsanın özel dünyasındaki hakikat pırıltıları ışıyacak. (Bura-
daki hakikat ve hikmet pırıltılarını akaid ve ilmihal bilgileri olarak kastetmiyoruz.) 
Her hakikat tanesinin özel bir sümbülü vardır. Edebiyat eseri veya daha kapsamlı söy-
lersek sanat eseri, akaid ve ilmihal kitabı gibi, makale gibi olamaz. Yapısı, üslubu, söy-
lemi, tarzı farklıdır. İnsan doğrular zinciri değildir. İnsan hayatında inişler ve çıkışlar, 
sevaplar ve günahlar, korkular ve coşkular vardır. Akıl, kalp ve zevk her zaman selim 
değildir. Sanat insanın vicdanda kendini aramasıdır. 

Diyarbakırlı Said Paşa’dan beyanın tanımı için “Bir melekedir ki mütekellim kas-
deylediği manayı, delalette bazısı bazısından daha vâzıh olan muhtelif tariklerle irad 
etmeğe o meleke ile muktedir olur” ifadesini nakleden Ayvazoğlu bu tarifte söylenmek 
isteneni şöyle açıklar: “Tek manaya delâlet eden, açıklık dereceleri birbirinden farklı 
ifade yolları vardır. Beyan bilgisinin konusu, bu ifade yollarıdır.”9 Bu birbirinden farklı 
ifade yolları hayatın her aşamasında enfüsi ve afaki ayetlerle sesini duyurmaktadır. 

Tarifteki ‘delâlet’ kelimesi önemlidir. Kelime ile anlam arasındaki bağ böyle ifade 
edilmiştir. Bilinen bir gerçek anlam vardır. ‘Tazammunî delâlet’ olursa mecaz anlam 
ortaya çıkar. Bir de ‘iltizamî’ denilen anlam vardır ki kinaye olarak karşımıza çıkar. 
İltizam bir sözün, zihin tarafından konusuyla bağlantılı görülen başka bir varlık ve 
anlama delâlet etmesi manasında bir mantık terimi olarak kullanılır. ‘İltizami’ ise bi-
lerek, isteyerek yapılan anlamındadır.

‘Kinaye’ kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılmasıdır; asıl kas-
tedilen ise mecaz anlamdır. Söz gelimi ontolojik anlamda sonbahar da bir kinayedir; 
asıl kasıt diriliştir, haşri kasteder. Ölümü ve dirilişi bir kez daha gösterir. 

Allah insana (Hz. Âdem’e) isimleri öğretmiştir. Bu uzun beyanın içinde hadsiz ilim-
ler, fenler, çok katmanlı, çok sesli bir maarif mevcuttur. 

Sanatın tabiatı beyandır. İnsan, kendisini anlamak ve anlatmak ister. Beyan/sanat 
insanın kendisini anlamasının, hayatı yorumlamasının bir yöntemidir. Bir anlamda 
yüzleşmektir anlatmak. İnsan anlatarak kendisine ulaşmak, kalbine dönmek ister. Fa-
kat ötekine de erişmek, sesini duyurmak arzusunu taşır. Beyan iki kalbin arasındadır. 
İnsan kalbi de her an değişmektedir, kâinat gibi. 

Kelâmın yüksek (etkili) ve güzel olması yönünden dört asıl unsur vardır: mütekel-
lim, muhatap, maksat, makam. Yalnızca makam gösterilerek, sadece ‘söz’ün nazara 

9 Beşir Ayvazoğlu, İslâm Estetiği, Alternatif Üniversite (İstanbul: Ağaç Yayıncılık, 1992).
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verilmesi yanlıştır. “Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne için söylemiş? Ne makamda 
söylemiş?” hususları da göz önünde bulundurulmalıdır.10

10 Beyanın değişik şekillerde ortaya çıkması, ilmî ve fikrî üsluplar, edebî eserlerin yapı farklılığı, insanın 
zenginliğidir. İnsanların akıllarına göre hitap edilmeli. Kelimenin fasih olması, aynı zamanda bedi olma-
sı gerek. Harfler kulağı tırmalamamalı. İfade, dil bilgisi kurallarına ters olmamalı. Kelimede, cümlede ve 
beyan edende fesahat görünmeli. Muhtevaya göre üslup seçilmeli. Üslub-u mücerred ilmî üsluptur. Ders 
kitaplarında mücerred üslup kullanılır. Üslub-u müzeyyen edebî üsluptur. Hatipler böyle bir süslü üslupla 
konuşur. Üslub-u âlî ise dinî hakikatlerin açıklandığı yüksek üsluptur. 
Edebî türlerin, mizaçların, üslupların ve bağlamın değişmesi, anlatım tarzını da değiştirmiştir. Söz gelimi 
ölüm, hiçlik mevzuunda Bediüzzaman, şöyle bir üslub-u âlî ile karşımıza çıkar: “Madem lezzet ve zevk için 
ölümü hatıra getirmeyip dalâlet ve sefahete atılıyorsun. Kat’iyen bil ki, senin dalâletin hükmüyle bütün 
geçmiş zaman-ı mazi ölmüş ve mâdumdur. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsa-
niyet alâkadarlığıyla ve dalâlet yoluyla, senin başına ve varsa ve ölmemişse kalbine, o hadsiz firaklardan ve 
o nihayetsiz dostlarının ebedî ölümlerinden gelen elemler, senin şimdiki sarhoşça, pek kısa bir zamandaki 
cüz’î lezzetini imha ettiği gibi, gelecek istikbal zamanı dahi, itikatsızlığın cihetiyle yine mâdum ve karanlıklı 
ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zaman-ı hazıra uğrayan 
biçarelerin başları ecel cellâdının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alâkadarlığıyla 
senin imansız başına hadsiz elîm endişeler yağdırıyor. Senin sefihâne cüz’î lezzetini zîr ü zeber eder.” (Be-
diüzzaman Said Nursi, Asa-yı Musa, Birinci Kısım, Üçüncü Mesele).
Satranç’ta anlatıcı “… Her yerde ve sürekli olarak insanın çevresinde hiçlik, zamandan ve mekândan mutlak 
anlamda yoksun bir boşluk vardı” , “… Çevremi saran o korkunç hiçliğin altında ezilmemek için” gibi ifade-
ler kullanıyordu. [Stefan Zweig, Satranç, trc. Ahmet Cemal, (İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
2017).]. Akif Emre, “Kemal Tahir’in İdam Mahkûmuna Söyleyemediği...” başlıklı yazısında Ayşe Şasa’nın 
yayımlanmamış anılarından şunu aktarır: “Kemal Tahir hapiste iken, bir idam mahkûmunun hücresine ge-
lerek son gecesini birlikte geçirmesi istenir. Etkileyici kişiliği, sohbeti, birikimiyle idam mahkûmunun son 
saatlerinde teselli edeceği düşünülmüş olmalı. Adam iki ya da dört rekat namaz kıldıktan sonra oturuyor. 
‘Şimdi’ diyor Kemal Tahir, ‘Konuşmamız gerekiyor. Sabaha bu adam idam edilecek. Konuşacak konu arar-
ken birden fark ediyorum ki bu dünyada bütün konuşmalar geleceğe aittir; geleceği olmayan bir adam-
la konuşacak bir şey yoktur.’ Ve böylece bir türlü laf bulup konuşamıyor birkaç saat sonra asılacak idam 
mahkûmuyla...” Ve şöyle bir hükme varıyor Akif Emre: “Bütün bildikleriniz, sahip olduğunuz birikiminiz, 
elde ettiğiniz ilim birkaç saat sonra hayata veda edecek birine söyleyecek bir şey bulamıyorsa, o bilginin 
hayata ve insanlığın yarınına dair söyleyecek ne mesajı olabilir? Bu ince çizgi iki farklı varlık tasavvurunun, 
iki farklı medeniyetin ayrışma noktasıdır aslında.” (Akif Emre, “Kemal Tahir’in İdam Mahkûmuna Söyleye-
mediği” Yeni Şafak, 28 Şubat 2006.)
Victor Hugo, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü adlı romanında mahkûm, idama henüz vakit varken önce 
şöyle düşünmektedir: “Avukat bana ne diyordu? Kürek mahkûmiyeti! Tabii, evet, ölmeyi bin kez tercih ede-
rim! Kürek mahkûmiyeti yerine giyotin sehpasını, cehennem yerine hiçliği, boyunduruk yerine boynumu 
giyotinin bıçağına teslim etmeyi yeğlerim!” (Victor Hugo, Bir İdam Mahkûmunun Son Günü (İstanbul Türki-
ye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018.) Fakat idam mahkûmu, eserin ve hayatının sonunda, son bir açıklama 
yapmak istediğini güçsüzce haykırarak bağışlanmayı diler veya hiç değilse merhamet edip beş dakika daha 
beklemelerini ister. Hugo’nun anlatımı, beyanı oldukça inandırıcıdır ve üslub-u müzeyyen (edebî üslup) ile 
yazılmıştır. 
Rilke’nin Romanında Motifler adlı eserinde Kierkegaard’ın “Hiçlik korkuyu doğurur” ve Heidegger’in “Kor-
ku, hiçliği ortaya çıkarır” görüşlerine değinen Zarifoğlu [Cahit Zarifoğlu, Rilke’nin Romanında Motifler, trc., 
Ümit Soylu, (İstanbul: Beyan Yayınları, 2013], Rilke’nin romanında ‘korku’nun ‘bilinmeyen’ ya da ‘hiçlik’ 
olarak görülebileceğini ifade etmektedir. “Tabii ki Bilinmeyen korkutucudur” der. “İlahî güvenin ortadan 
kayboluşu” olarak açıklanabilecek bu korkunun “var oluş korkusu” olarak Malte’de şekil aldığını söyler 
Zarifoğlu. Romanda ölüm korkusu üzerinde uzun uzun düşünen bir Malte vardır. 
Yine Bediüzzaman’ın “Ölüm ya idam-ı ebedîdir; hem o insanı, hem bütün ahbabını ve akaribini asacak bir 
darağacıdır. Veyahut başka bir bâki âleme gitmek ve iman vesikasıyla saadet sarayına girmek için bir ter-
his tezkeresidir. Ve kabir ise, ya karanlıklı bir haps-i münferid ve dipsiz bir kuyudur. Veyahut bu zindan-ı 
dünyadan bâki ve nuranî bir ziyafetgâh ve bağistana açılan bir kapıdır. (…) Meselâ, bu hapsin bahçesinde 
asmak için darağaçları konulmuş ve onların dayandıkları duvarın arkasında gayet büyük ve umum dünya 
iştirak etmiş bir piyango dairesi kurulmuş. Biz bu hapisteki beş yüz kişi, herhalde, hiç müstesnası yok ve 
kurtulmak mümkün değil, bizi birer birer o meydana çağıracaklar. Ya ‘Gel, idam ilânını al, darağacına çık’ 
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Beyanın özünde söz (kelam) vardır. Söz anlam içindir. Sözün (kelamın) meyveleri 
farklı tabakalarda, çeşitli şekillerde ortaya çıkan anlamlardır. Altın üretmek için yapı-
lan çalışmalarda diğer madenler de elde edilir. Tortulaşma, farklı oluşum ve merha-
leler yaşanır; nihayet ondan altın külçesi ortaya çıkar. (Petrol işlenirken de pek çok 
muhtelif madde ortaya çıkar.) 

Aynı şekilde kelam (söz) farklı farklı manaların fotoğrafıyla alınmış bir harita gibi-
dir. Bu anlam haritası da bir süreç içinde oluşur. Anlam/kavram haritası nasıl teşekkül 
eder?

Önce dış etkilerden dolayı kalbin birtakım duygu ve sezgileri titreşime geçer. Bu-
radan eğilimler doğar. Bu eğilimlerden hava gibi daha tam algılanamayan anlamlar, 
aklın nazarına bir derece ilişince akıl onlara yönelir. Gitgide anlam, hava hâlinden bu-
har hâline geçer. Buhar hâlindeki anlamın bir kısmı yoğunlaşır. Eğilimlerin ve tasav-
vurların bazıları havada muallak kalır. Bazıları da su hâline gelip damlar. Akıl, artık 
su damlasına dönüşmüş anlama rağbet gösterir. Sonra buhar hâlinden sıvılaşan bir 
kısmı da katılaşıp tam olarak ortaya çıktığından dolayı akıl onu kelam içine alır. Sonra 
katı hâldeki anlam, özel bir resim ve biçimle göründüğü için akıl onun boyuna posuna, 
endamına göre özel bir kelamla onu ifade eder, gösterir. Demek ki akıl, görünür hâle 
geleni, somutlaşanı kelamının özel sureti içine alır. Katılaşmayanı kavramın/mefhu-
mun eline verir. Tahassul etmeyeni/oluşmayanı kelamın içyüzü ve işaretine yükler. 
Damlalaşmayanı kelamın ikincil anlamlarına havale eder. Buharlaşmayanı üslubun 
titreşimlerine ve kelam ile arkadaşlık eden kelam sahibinin tavırlarıyla bağlar. 

Şimdi bu akışı görmek, seyretmek istiyorsak kendi vicdanımıza bakalım. Ad ve-
rilen varlık, fiilin anlamı, harfin delalet ettiği anlam, nazmın içeriği, sözün bütünüyle 
anlamı, kelamının esasının remizleri, terkip şeklinden doğan ikincil anlam ve amaç-
lar, hitabı uğurlayan ve tavırları harekete geçiren etkenler, ibarenin yaptığı delaletin 
amacı, işaretin delaletinden doğan anlam, anlamın delaletinin benzetmeyle oluşan 
manası, ibarenin gerektirdiği zaruri anlam ve daha başka kavramlar… Örtük iletiler 
ve uzak çağrışımlarla metin bizi derin yollara alıp götürür. Sezai Karakoç’un “Küçük 
Naat”ındaki “Sen eskimoların ısınması sevgililer mahşeri” dizesi, uzak çağrışımlarla 
bizi mahşer yerine götürmektedir; Cemal Süreya’nın Üvercinka’sının ‘güvercin’ çağrı-
şımına götürdüğü gibi. 

Bir metinde parçaların birleştirilmesiyle bütün güzelliği ortaya çıkar. Parça bilin-
meden de bütün oluşturulamaz. Kâinat denilen beyanda da durum böyledir. Hayat ve 

veya ‘Daimî haps-i münferid pusulasını tut, bu açık kapıya gir!’ veyahut ‘Sana müjde! Milyonlar altın bileti 
sana çıkmış. Gel al’ diye her tarafta ilânatlar yapılıyor.” (Asa-yı Musa) diye başlayan temsilî hikâyesi bu ko-
nuya güzel bir örnektir. 
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ölüm, hastalık ve sağlık, gençlik ve ihtiyarlık, iyilik ve kötülük ancak bir bütün olarak 
okunabildiğinde kâinattaki beyanın ontolojik anlamı çözülebilir. 

Mecaz, başlı başına bir âlemdir. Mecaz-ı mürsel ve istiare, beyanda çok mühim bir 
yer tutar. Mecaz-ı mürselde benzetme amacı yoktur; istiarede benzetme amacı vardır. 
İstiarenin belirgin özelliği, teşbihin iki temel unsurundan birinin kullanılmasıyla ya-
pılmasıdır ki bu da sembole açılan kapıdır. Açık istiare, sadece kendisine benzetilenle 
yapılır. Özellikle şiirler, metaforlarla zenginleşmiş, derinleşmiş, parıldamıştır. Tanpı-
nar, bizi “yıldızların altın bahçesi”ne götürmüş, Haşim, “şiirin sana anlattığı hâl”e bu-
yur etmiştir. 

Tasavvufta ilâhî güzellik sembol ve temsillerle, temsilî hikâyelerle hissettirilmiştir. 
Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ı bu anlamda bir şaheser kabul edilir. Hüsn, ilâhî güzelliğin 
sembolüdür. Aşk, Hüsn’ün yani güzelliğin peşindedir. Aşk yolcudur, seyr ü sülûk hâlin-
dedir. Kabile, Benî Muhabbet’tir. Ders görülen yer, Mekteb-i Edeb’dir. Mürşid, Molla-yı 
Cünûn’dur. Aşkın lalası Gayret’tir. Hüsn’ün dadısı İsmet’tir. Buluşulan yer Nüzhetgâh-ı 
Mana’dır. Kenarına oturulup eğlenilen yer Havz-ı Feyz’dir. Hayret, kabile ileri gelen-
lerindendir. İyi niyetli bir Sühan vardır. Hüsn’e kavuşmak isteyen, Diyar-ı Kalb’e gide-
cek, oradaki Kimya’ya ulaşacaktır. Kalp Ülkesi’ne doğru yola çıkan Aşk ve Gayret’i bir-
çok sıkıntıdan Sühan kurtaracaktır. Derya-yı Ateş, dehşetli bir denizdir. Aşk sonunda 
öyle bir diyara varır ki orada Hüsn adlı hükümdar vardır. Hüsn Aşk’tır, Aşk Hüsün’dür. 
Kesret yoktur, vahdet vardır. Hüsn ü Aşk’ta geçen Sühan’ın kurtarıcı özelliği vardır. 
Sühan söz demektir. Aşk’a ve Gayret’e yardım eder. Bir anlamda beyandır. Aşk’ın ve 
Gayret’in imdadına koşandır.

İslam medeniyetinde yazı esastır. Yazı, hat sanatına, resme dönüşmüş, tablolaşmış, 
bir nevi fotoğraf hâline gelmiş, şiiriyet kazanmıştır. Şiir ve musiki de birbirine yakın-
dır. Eşyanın melekût cihetine şiir ve musiki hâkimdir. Hakikatin güzelliği mutlaktır; 
hakikat de güzeldir. Şiirdeki iç veya dış ritim, musiki unsurları da kâinattaki ahengin 
yansıması veya aranmasıdır. Bu kubbede bâki kalan “hoş sadâ”, varlığa sinmiş olan aş-
kın güzellikten gelmektedir. Güzelin kaynağı sonsuzdur. Âlem ise değişme hâlindedir. 
Aynalar, cilveler, tecelliler seyr durumundadır. 

Güzellik, insan tarafından yaratılamayan, ancak keşfedilen veya yaratılandan inşa 
edilen bir olgudur. Beyan da, belagat da güzelliğin peşinde olmalıdır. İnsan beyanı ih-
san ve inayetle, verilen nimetlerle, akıl ve gönülle, sanat ve zanaatle… Mahlûkların 
teşkil ettiği iledir hepsi. Başkasının mülkündedir. Vehhab ismi tecelli etmiştir. Zaman 
ve mekân içinde gerçekleşmiştir. Esasen bunlar da mahlûktur. 

E. H. Gombrich’in Sanatın Öyküsü adlı kapsamlı eserinde İslam sanatına on iki say-
fa içinde, o da “İslam, Çin” başlığı altında değinilmiştir. Bu eserde dünya sanatı ele  
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alınırken tarih öncesinden başlanarak özellikle şu bölgeler öne çıkarılmıştır: Eski 
Amerika, Mısır, Mezopotamya, Girit, Yunanistan, Roma, Bizans ve özellikle Avrupa, 
İtalya, Roma, Venedik, Almanya, Hollanda, Fransa, Avusturya, İngiltere, Amerika… 

Bir milletin hissiyatı, o millete mahsus mizaca dayanır. Fransızlarda psikoloji, İngi-
lizlerde aksiyon, Amerikalılarda dünyayı tanıma ve pragmatik yaklaşım, Almanlarda 
bilgiçlik ve filozofluk, Ruslarda bunaltıcı, derin, karanlık bir atmosfer, Türk romanın-
da çelişki ve çatışma ön plandadır.11

Hayatı ve varoluşu tanımak için de anlatmak/sanat bir imkândır. Hz. Musa’nın “Di-
limdeki tutukluğu/düğümü çöz” dileğinde hepimize seslenen bir taraf vardır. İnsanla-
rın iyice/güzelce ve doğru şekilde anlamaları için fesahate ihtiyaç duyulur. 

Beyan (yazı/sanat), yazarını, sanatçısını gösterir. Yazıda akıl, vicdan, sağduyu giz-
lidir. Sanat eseri, ontolojik sorgulamanın da yolunu/ufkunu açar. 

Albert Camus “geleceğe el atmayan” hayatın değersizliğini vurgularken12 ‘gelecek’ 
kavramını hangi zaman dilimi için düşünüyordu? Eğer gerçek anlamda ‘sonsuz’u fik-
redebilse ve amaçlayabilse idi elbette hakiki yüzleşmeye ulaşabilecekti.

Yazar, kâinattaki ahengi, şiirsel matematiği kavrayıp kendisini ve sanatını bu ahen-
gin bir parçası olarak hissedebilir ve ifadelendirebilirse hakiki belagati yakalayabilir. 
Böylece ontolojik adımlar atmış olur; anlatır ve yorumlar. Burada hüsn-ü mücerred 
denilen saf güzellik esastır.

Borges’in Ölüm ve Pusula’daki Averroes’in Arayışı adlı öyküsü, Endülüslü İslam fi-
lozofu ve iyi bir Aristo yorumcusu olan İbni Rüşd ile (İbni Rüşd Batı’da Averroes diye 
anılır) Aristo arasında bağ kurar. İbni Rüşd, bir gün Aristo’nun bir kitabını çözümler-
ken karşısına çıkan ‘tragedya’ kelimesine karşılık bulamıyor. Sözlüklerde ‘tragedya’ 
kelimesini karşılayan bir kelime yoktur. ‘Tragedya’nın kaynağı Yunan’dır. İslam âle-
minde trajedi yoktur çünkü. 

Dildeki belagat istidatları farklıdır. Belagatin bozulmasının sebebi, lafzın anlama 
mukabele etmesi, anlamın değil lafzın/sözün öncelenmesidir. Lafzın anlama hizmet 
etmesi beklenirken anlam lafza hizmet etmeye başlamış, böylece lafızperestlik, suret-
perestlik, kafiyeperestlik, teşbihperestlik, hayalperestlik, üslupperestlik hastalıkları 
ortaya çıkmıştır. Hakikatten ve ruhtan, fıtrattan uzaklaşıldıkça bu saydığımız hasta-
lıklar özellikle çağımız insanını yakalamıştır. Lafızperest, suretperest, kafiyeperest, 
teşbihperest, hayalperest, üslupperest insanlar sarmıştır her yanı. Sözde de, yaşam 

11 bkz. Durali Yılmaz, Roman Sanatı ve Toplum (İstanbul: Ötüken Yayınları, 1996).
12 Albert Camus, Denemeler, trc., Vedat Günyol ve Sabahattin Eyüboğlu, (İstanbul: Çan Yayınları, 1969).
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biçiminde de lafız, suret, kafiye, teşbih, hayal ve üslup (mimari) lazımdır fakat meal, 
anlam, hakikat öncelenerek, hakikat incitilmeden.

İnsanın sanatla, yazıyla kendisini kâinata/varoluşa dâhil etmesi, müdahil olma-
sı, “Dünya evim, güneş lambam, yıldızlar elektriklerim, yeryüzü beşiğim” diyebilecek 
bir nazarla beyanın içinde olması, yaşama belâgatinin zirvelerine psikolojik bir yol-
culuktur. Suad Alkan “Sağduyu” şiirinde “Kâinattır resmim benim/ Görüldüğüm her 
yer benim/ Nesnelerden bana dönen/ İşittiğim ses kendimin”13 mısralarıyla böyle bir 
yolculuğu terennüm etmektedir. 

Diğer mevcudata verilmeyen ‘beyan’ yetisi insana verilmiştir. Beyan, anlatmakla 
ilgili olduğu gibi anlamakla da ilgili bir kavramdır. Akıl ve muhakeme, düşünme ve 
çözümleme, sevgi, nefret, korku, şefkat gibi birçok duyguyu ifade edebilme insana 
özgüdür. İnsan, beyan edebilen varlıktır. Beyanın bir anlamı da konuşmaktır. İnsan 
tecrübelerle, aklını kullanarak beyan yeteneğini geliştirir. Yazma ve konuşmanın yanı 
sıra müzik, resim gibi güzel sanatlar da aslında beyan kavramının içindedir.14

13 Suad Alkan, Ay’a Senfoni (Ankara: Yeni Kuşak, 2002).
14 Ekspresyonizm (ifadecilik, dışavurumculuk) akımına bağlananlar, insanların ıstıraplarını, sefaleti de-
rinden hissediyorlar, bu yüzden hayatın sadece güzel yönlerini görmenin dürüstçe olmadığını düşünüyor-
lardı. Sanatta uyum ve güzelliği aramanın yanlış olduğu kanaatindeydiler. Ekspresyonizm, doğayı olduğu 
gibi temsil etmek yerine insanın iç dünyasının ve hislerin öne çıkarıldığı bir akımdır. “Ekspresyon” Fran-
sızcada “ifade, anlatım” demektir. Edebiyat dünyasında Franz Kafka, T. S. Eliot, James Joyce gibi yazarlarda 
etkisini göstermiştir. “Güzel, düzgün ve etkili söz söylemeyi, bir anlamı belli yöntem ve kurallara göre de-
ğişik yollarla ifade etmeyi, anlatım fenomenini kendisine konu edinen belâgat, hitabet, beyân, narratoloji 
gibi teorik incelemeler; en güçlü örneklerine görsel sanatlarda rastlanmakla beraber esasen herhangi bir 
alanda anlatım imkânlarını zorlayan sanat akımı Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) ve bu konudaki fikrî 
çekişmeler, hep insanın bu yetisinin önemini somut biçimde ortaya koyan ürünler ve göstergelerdir.” [Ka-
raman v.dğr., Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir V (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2006), 197.] I. 
Dünya Savaşı sonrası özellikle Alman resim ve sinemasına yansıyan Ekspresyonizmin öncüsü Vincent Van 
Gogh kabul edilir. “Çığlık” (1895) adlı tablosuyla meşhur Edvard Munch (1863-1944) Ekspresyonizmin 
öncülerinden sayılır. Rus ressam Vasiliy Kandinsky (1866-1944) “Sanatta Ruhsallık Üzerine” (1912) adlı 
eserinde saf renklerin ruhsal etkileri üzerinde durmuştur. ‘Rengin müziği’ kavramını vurgulayarak ‘soyut 
sanat’ akımını da başlatmıştır. [bkz. E. H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, trc., Erol Erduran ve Ömer Erduran, 
(İstanbul: Remzi Kitabevi, 2015).]
Ekspresyonizm, Empresyonizm (izlenimcilik) akımına karşıdır. Empresyonizmde, dış dünyadaki izlenimle-
ri aktarılmaz; dış dünyanın insanın iç dünyasında uyandırdığı duygular, izlenimler anlatılır. Haşim’de Eks-
presyonizmin değil, Empresyonizmin etkileri görülür. Haşim’in şiirlerindeki renkler üzerine bir inceleme 
yapan Necdet Bingöl, “(…) Demek ki aslında eşyanın rengi yoktur, kendisini aydınlatan ışığın rengine bağlı 
olarak onun da rengi değişir. Bu, Epikür’den beri bilinen bir gerçektir. O hâlde renkli bir cisim beyaz veya 
çeşitli ışıklar altında, nasıl çeşitli renklerde görülebiliyorsa şair gözü ile görülen eşya da, cisimler de öyle 
renk değiştirebiliyor. (…)” [Dr. Necdet Bingöl, “Haşim’in Şiirinde Renkler”, Türkoloji Dergisi 5, sy. 1 (1973): 
55-91.] der. Yazar, 9. yüzyılda III. Papa Inoscent’in renklere şu anlamları verdiğini belirtir: “Beyaz, ışığın 
ve safiyetin timsalidir, neşeyi, masumluğu, zaferi, ölümsüzlüğü; kırmızı, ateşi, kanı, ilahî aşkı; yeşil, ümidi, 
ebedî hayat arzusunu; menekşe rengi, tövbeyi; siyah ise matemi ifade eder.” (agm) 
Renkleri yaratan ve gösteren de Allah’tır. “Allah’tan daha güzel kim boyayabilir?” (Bakara 2/138). Bediüz-
zaman’ın bir şiir için kullandığı “rengîn ve zengîn şiir” ifadesindeki ‘rengîn’ sıfatı dikkat çekicidir. Ömer 
Lekesiz, Arkakapak Yazıları’ndaki “Renkler” başlıklı yazısında Mustafa Kutlu’nun mezkur kitabındaki “renk 
cümbüşünde tecessüs ve tahassüsünün göstergesi olan fırça darbeleri”ni şöyle anlatır: “Rüzgârlar mavi, 
çocuklar kırmızı, yolcular kavuniçi, denizler sarı, martılar kankırmızısı, güvercinler beyaz, çeşmeler yosun 
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Beyan, bir başkasına anlatmayı intaç eder. Elbette ki insan kendisine de anlatır. 
Monolog, iç konuşma her insanın hayatında vardır. Fakat sonuçta bu iç konuşmalar, 
edebî eserlere de yansıyabilir ve başkasına anlatmanın bir boyutunu teşkil eder. 

 Bazen insanlar susarak da konuşur. Nuri Pakdil’in “Sükût Sûretinde” yıllarca ko-
nuştuğunu, yanına gelen kimselere sözsüz beyanlarının olduğunu biliyoruz. Miche-
langelo Frammartino’nun yazıp yönettiği ve 2010’a ait “Le Quattro Volte” (Dört Defa) 
filmi, konuşmasız bir filmdir. Hiçbir diyaloğun duyulmadığı bu filmde, çok şey de be-
yan ediliyor. Demek ki beyan, sadece sözle ilgili değildir. Çevremizde gözlemlediğimiz 
varlıklar, cisimleşmiş İlahî beyandır. Gök gürültüsü de, yağmur ve çiçekler de, her bir 
insan tanesi de beyan sayılır.

Kâinattaki düzen ve her şeyin her şeyle ilişkili olması, beyan ve anlamın birlikteliği 
demektir; lafzı yani sözü de buna eklemek gerekir. “Fikrini beyan etmek” dendiğinde 
söz, beyan ve anlam iç içedir.

İnsanların “kıymetli bir sözünü ve fiilini bâkileştirmek” gayesiyle “iştiyakla kitabet 
ve şiir, hattâ sinema ile hıfzına” çalışması hususu da beyanın kapsama alanındadır. 
İştiyakla hıfza çalışma hususu, yine insanın hâlet-i ruhiyesi, psikolojisiyle ilgilidir. Fa-
kat “Mantık, nasıl ki doğru düşünmenin kurallarını öğretiyorsa, ama doğru düşünme-
nin ilkeleri nasıl ki zihinsel dünyada varsa ve insan mantık bildiğinden dolayı doğru  
düşünmüyorsa, aynı şekilde edebiyat eserindeki psikolojik derinlik de kendisini psi-
koloji bilimine borçlu değildir.”15

Her insanın sanatla meşguliyeti, kıymetli bir sözünü veya fiilini ibka etme şekli, 
değişik, o insana özgü bir biçimde olabilir ve bu yüzden çok kolay fark edilmeyebilir. 
Beyan, insanın evidir, ülkesidir. Yaradılışta beyan var, şiir var. Anlatma ihtiyacı resim-
den sinemaya, müzikten edebiyata her şey bir beyandan ibarettir. Radyo tiyatrosu, ev 
sineması, sadece radyoda veya evde değil. “Hemen her devir ve her dönemde anlatı-
cılar, anlatmak zorunda olduklarını baştan kabul ederek ‘nasıl anlatmalı’nın sancısını 
çekmişlerdir” der Abdurrahim Karadeniz.16 Kalem suresi mealen “Nûn. (Ey Muham-
med) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, 

yeşili, buğdaylar mor, meydanlar lacivert, ağaçlar pembe, öğrenciler kahverengi, savaşlar siyah, cumalar 
mavi, gündüzler kurşuni, akşamlar krem, cevatlar turkuaz, ufuklar açıksarı, bozkırlar bordo, merhamet 
zeytinyeşili, gökler bej, çayırlar zümrütyeşili, aileler erguvan, istasyon kirlisarı ilh… Bunlar rastgele seçil-
miş şeyler değil, renkler şeylerin, şeyler renklerin Mustafa Kutlu’daki karşılıkları.” [Ömer Lekesiz, Şirazeden 
Şirazeye (İstanbul: Timaş Yayınları, 1997).]
15 Vefa Taşdelen, Edebiyat Dili (Ankara: Hece Yayınları, 2018).
16 Abdurrahim Karadeniz, İzsüren Yazı (Ankara: Hece Yayınları, 2000).
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bir mecnun değilsin” ifadesiyle başlar. Elmalılı Hamdi Yazır buradaki bir anlam in-
celiğine dikkat çekerken özetle “(Yazanların) yazdıklarına” diye çevrilen cümledeki 
fiilin kalıbı, yazanların, gerçekte kalemler değil, akıl ve idrak sahibi varlıklar olduğunu 
gösterir” vurgusunu yapar.17

Tahkiyedeki anlatma da, gösterme de beyanın, anlatmanın içindedir. Anlatma ve 
gösterme, teknikleri, genellikle beraber kullanılır. Anlatmada yazar, okuyucu ile eser 
arasına sürekli girerek yorum ve değerlendirme yapar. Modern romanlarda karşımı-
za çok çıkan gösterme tekniğinde ise dikkatler daha çok eser üzerine yoğunlaştırılır. 
Yazar, okuyucu ile eser arasına girmeyerek, tarafsız olmaya çalışarak kişileri, olayları, 
nesneleri okuyucuya gösterir. Göstermede amaç, her unsuru doğrudan doğruya göz-
ler önüne sermektir. İlk defa Walter Benjamin (1892-1940) tarafından ifade edilen 
“hikâye anlatıcısı” tabiri de beyanla ilgilidir.

Peki, beyanla mücehhez olan insan, eğer Allah’ın emirlerine karşı mübâreze et-
mek isterse ne olur? Maddiyyunluk taunuyla kalp ve vicdan hastalığına kapılmışsa? 
Bu noktada “İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle” insanın sosyal hayatına fayda-
lı sanatları, adalet ve hakkaniyete hizmet eden fenleri takip eden “Birinci Avrupa”yı 
ne kadar tanıdığımız ve okuduğumuz meselesi, mühim bir mesele olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Gerek Birinci Avrupa’yı tazammun eden Batı sanatının gerekse kendi 
medeniyetimizin derûnunda var olan sanatın yeterince incelenmemesi ve bunlardan 
yararlanılmaması, bizde yarınlara kalmayacak ve edebiyat tarihimize geçmeyecek bir 
‘hidayet edebiyatı’ da ortaya çıkmıştır. Edebiyatın edebî sınırdan, estetik kaygıdan 
uzaklaşması ve böylece inandırıcılığını yitirmesi demektir bu. Oysa “romanvâri na-
zar”dan uzak kalma çabası içindeyken de, yazılan metin, roman vasıflarını taşımalı-
dır. Yığın edebiyatı ve tektipleştirme tehlikesi, her bir insanın farklı yapıda olduğunu 
unutma durumu karşımıza çıkmaktadır burada.

Yazarın/sanatçının niyeti ve ontolojik bakışı, ortaya çıkacak eserin muhtevasını da 
belirlemektedir. İnsaniyetin asıl gayesini, Vâcibü’l-vücûd’a benzemek olarak telakki 
edenin niyeti ve bakışıyla imani nazarın bakışı elbette birbirinden çok farklı olacaktır.

Beyan adına ortaya konan sanat eseri (şiir, öykü, roman, fotoğraf, resim, sinema 
vb.) kendisini yapaylıktan kurtarabildiği, inandırıcı olduğu ölçüde kalıcı olabiliyor. Sa-
nat eserinde anlatılanların bizim kendi hayatımızda var olması meselesi değil, aslolan. 

17 Karaman v.dğr., Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir V, 429-430.
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Sonuç Yerine

Bazen en küçük bir nefer, mesela düşman ordusuna bir sır öğrenmek üzere gider, 
mareşal gidemez veyahut küçük bir öğrencinin yaptığı işi büyük bir âlim yapamaz. 
Çünkü büyük adamın her alanda büyük olması gerekmez. Herkes kendi sanatında bü-
yüktür. Aynı şekilde iç içe girmiş manalar içinde bazen küçük bir mana başkanlık eder. 
O küçük mana değerli olur. Bir küçük mana için kelamın postacılık yapması gerekir. 
Apaçıktır, görünür. Veya hafif ve zayıftır, asıl amaca göre önemsizdir belki de muhatap 
bulamamıştır. Bazen de söz söyleyenin hâline uygun olmadığından konuşmaya vesile 
olan isteğe hizmet edemez. Kelamın maksatlarına yabancı düşmüş yahut maksadın 
muhafazasına uygun değildir. Demek her bir makamda bu sebeplerden sadece birinin 
sözü dinlenir. Fakat hepsi ittifak ederse kelam en yüksek tabakaya çıkar.

Kelam güzelliğinin, beyanın en yüksek tabakaya ulaşabilmesi için kelimeler, cüm-
leler ve ortaya çıkan manaların tam bir uyum içinde olması gerekir. Bir hikâye metnin-
de de bu bütünlüğü ararız. Söz gelimi Sadık Yalsızuçanlar’ın “Elif Gibi Yapayalnızım” 
adlı hikâyesinde böyle bir uyum görülmektedir. Leyla’nın hayatından verilen kesitler, 
cemiyet manzarası içinde yerli yerine oturmuştur. Hikâyenin başında ‘duvara asılı tü-
fek’ hikâyenin sonunda patlamıştır. Hasan Efendi ve Orhan Bey, engelsiz bir su gibi 
giden Mercedes, Leyla’nın gelişini gören terzi, şoför, işçi ve memur emeklilerinin ıslık 
çalması, tatlı bal ve yılan zehri ve hassaten kahramana ‘Leyla’ adının verilmesi, yedi 
yaşında hafız olan Leyla’nın konsomatris olması vb. birçok ayrıntı, hep birlikte bir 
anlam ifade etmektedir. 

Paragraf veya bölüm düzeyinde bir örneği de Hüseyin Su’nun “Gülşefdeli Yemeni” 
adlı öyküsünden verelim:

“Halamın, benim gözümde bu denli saygınlık kazanması, ona, bir manevî kişiye 
bağlanır gibi bağlanmam, benim bir pervane, onunsa bir mum kesilmesi, geçmişiyle, 
geçmişine bağlılığı ve bu bağlılık uğruna evlenmeden, çoluk çocuk sahibi olmadan, ev 
bark kuramadan, önce baba evinde, sonra da kardeşinin ve gelinin yanında yaşaması, 
kendisi için genç kızlık düşleriyle süslediği, göz nuru dökerek gece gündüz düzdüğü 
çeyizlerini, yüzünden hiç eksik etmediği süzgün tebessümle vere vere, yalnızlaştıkça 
sevgisinin tümünü en yakınındaki kimse ona yöneltmesi değil; bütün bunların ötesin-
de, hatta üstünde, hayat karşısındaki mazlûmiyetini, sille yemişliğini, dik bir omuzla, 
ışıltılı ama dokunaklı bir bakışla, hep sessiz ama hiçbir şeyi de cevapsız bırakmayan 
bir dille, vakarlı ve razı bir duruşla karşılaması, bu karşılamadaki kararlılığı, bir ayak 
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bile olsa geri çekilmeden, sarsılsa bile düşmeden durmasıydı. Halam buydu işte; müş-
fik ve gergin, ağlamaklı ve güleç, zayıf ve dik, sevecen ve sessiz, yaşlı ve diri…”18

Okuduğumuz bu parçada seçilen kelimelerle dile gelen mana, tam bir bütünlük 
oluşturmaktadır. Kelamlar, maksada yabancı düşmemiştir, amacı muhafaza etmiştir, 
sözler muhatabını bulmuştur. 

18 Hüseyin Su, Gülşefdeli Yemeni (İstanbul: Şule Yayınları, 2018).
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