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Öz
Bir edebî metin estetik bir bütünlüğü, sanatsal yaratım gücünü temsil ettiği 
kadar toplumsal olanı da bünyesinde barındıran, yazarının tarihsel gerçekliği 
farkında olarak ya da olmayarak yansıttığı bir yapı olarak karşımıza çıkar. Metin 
ideolojisi kavramı da metinlerin estetik yahut toplumsal cephelerine vurgu yo-
lunu seçerek onları tanımlama, inceleme metodu şeklinde ifade edilebilir. Fakat 
metinlere estetik yahut toplumsal tek bir cepheden yaklaşım ve onları sınıflan-
dırma telaşı günümüzde birçok eleştirmenin karşı çıktığı bir husustur. Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın romanları da uzun zaman boyunca bu iki kutup noktası-
nın estetik kısmında değerlendirilmiş; tarihsel veçheleri, dinî, siyasî, toplumsal, 
ekonomik göndermeleri adeta yok sayılmıştır. Fakat bu romanlar yazarın farklı 
türden diğer eserleri, bizzat yaşamı yahut dönemin şartları ile beraber düşünül-
düğünde önemli mesajlara ulaşılmaktadır. Antik çağda Aristophanes tiyatro-
sunda yer alan parabasis kavramının mahiyeti de tam olarak bu noktada karşı-
mıza çıkar. Parabasis edebiyatın toplumsalla olan bağıntısına vurgu yapar; buna 
göre yazar metnine ideolojik birtakım kodlar yükleyebilir. Mâhur Beste romanı 
da yazarın genel şiirsel roman atmosferinin özelliklerini bünyesinde barındır-
makla beraber çok ciddî bir tarihsel farkındalığı yansıtmaktadır. Bu romandaki 
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siyasî, dini, toplumsal birçok mesele; karakterizasyon ve birtakım anahtar keli-
meler arkasına gizlenerek metni çok katmanlı bir yapıda düşünmemize sebep 
olmaktadır. Bu makalenin temel amacı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın çok sesli ve 
“mesele”li metinlerinden biri olan Mâhur Beste üzerinde birtakım örtük gön-
derme, alegori yahut vurguları esas alarak yeni bir okuma yapmaktır. Böylece 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın metinlerini salt estetik birer yapı olarak gören ve bu 
anlamda zenginliklerini de göz ardı eden bakış açılarının aksine, biçim ve içeriği 
ustaca birleştirmiş bir yazarın sanatsal yaratım gücü bir kez daha ortaya konma-
ya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Mâhur Beste, ideoloji, parabasis, 
roman

The Ideological Background of Ahmet 
Hamdi Tanpınar’s Texts: The Function of 

Parabasis in Mâhur Beste

Abstract
A literary text not only represents an esthetic integrity and artistic power of cre-
ativty, but also it accomodates social phenomena as a structure that the writer 
reflects either by being aware of the historical facts or not. The notion of the 
ideology of the text can be expressed as a way of definition or research method 
that chooses to emphasize the esthetic or social aspects of a text. However, app-
roaching texts by means of either a single esthetic or social aspect, and the has-
tiness to classify them is a situation that many critics object to today. For a long 
time, Ahmet Hamdi Tanpınar’s novels have also been evaluated on the esthetic 
side of these two extremities and the historical aspects, the religious, political, 
social, and economic references have been ignored. Yet, when these are taken 
into consideration with the writer’s works in different genres, along with his life 
or the conditions of the period, significant messages can be reached. It is at this 
point, one encounters the essence of the notion of parabasis that is found in the 
antiquity, in Aristophanes’ theatre. Parabasis underlines the relation between 
literature and society; thus, the writer can assign some ideological codes to the 
text. Mâhur Beste, as a novel, reflects the properties of the writer’s general poetic 
novel atmosphere together with a significant degree of historical awareness. In 
this novel, a lot of political, religious, or social issues are concealed, causing one 
to think the text as a multilayered structure. The main purpose of this article is 
to do a new reading of Ahmet Hamdi Tanpınar’s Mâhur Beste, which is mul-



84

Cemile Odunkıran

monograf 2017/8

ti-directional and thus covers many issues, based on some implicit references, 
alegories and emphases. Therefore, in contrast to perspectives which see Ahmet 
Hamdi Tanpınar’s texts as mere esthetic structures and ignore its richness, this 
study will once again put forth the artistic power of creativity of a writer who 
compounds the form and context masterfully.

Key Words: Ahmet Hamdi Tanpınar, Mâhur Beste, ideology, parabasis, novel

Giriş
“Mermer blokta zaten gizil olarak var olan heykelin ortaya  

çıkması için, taşın bütün yabancı parçalarını kaldırmak yeterliydi” 
Michelangelo

Bir edebî metin üzerinde araştırma yapılırken birçok kuram 
yahut eleştiri yönteminden yararlanılabilir. Bu yöntemlerin kimisi 
yazardan ve onun yaşantısından, düşüncelerinden hareketle; kimi-
si okurdan ve onun donanımından hareketle; kimisi ise salt met-
nin kendisini esas alan yapısalcı bir yaklaşımla metni çözümleme 
ve göndermelerine ulaşma yolunu seçer. Platon’dan itibaren sanatın 
neyi yansıttığı, yansıtması gerektiği bir sorunsal olarak var olmuş 
ve çeşitli düşünürler, kuramcılar tarafından çeşitli yorumlar getiril-
miştir. Böylece anlatının daha iyi bir şekilde anlaşılıp yorumlanma-
sı noktasında da değişik yöntemlerin önü açılmıştır. Fakat özellikle 
son dönemlerde bütün zamanlar ve mekânlar için geçerli olacak bir 
edebiyat teorisi oluşturup metinlere sadece tek bir perspektiften yak-
laşma çabalarının kısırlığı noktasında birçok teorisyen hemfikirdir. 
Çünkü metinler okurlarına estetik cihetinden bir şeyler ifade etme-
nin yanında sosyal, siyasî, dinî hatta kimi zaman ekonomiye dair 
fikirler sunabilmektedir. Metinlerin bu çok yönlü oluşu meselesi 
çoklu okumalara ve yorumlamalara müsait birer yapı arz etmelerine 
de sebep olmaktadır. Yazarlarından bağımsız olmayan metinler, do-
layısıyla yazarının yaşadığı dönemden de zorunlu birtakım izler ta-
şımakta ve toplumsal ile güçlü bağlar kurmaktadırlar. Başlığımızda 
geçen parabasis kavramı da metinlerin toplumsalla olan bu zorunlu 
bağına gönderme yapmak için ödünç alınmıştır. Parabasis, antik Yu-
nan döneminde Aristofanes tiyatrosunda bulunan koronun, oyunun 
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bir anında bir adım öne ilerleyerek maskelerini çıkarıp seyirciye ses-
lendiği ve siyasî, toplumsal vs. birtakım mesajlar illettiği bölümdür. 
Yani Aristofanes tiyatrosu bu şekilde “eski komedya izleklerinin ka-
musal yanını vurgulayan koroyu kullanmıştır.” (Yüksel, 1990, s.561) 
Burada dikkate şâyân nokta, tiyatro yazarının kendi sanat eserinin 
bir unsuru olan koroyu kullanarak ideolojisini karşı tarafa akset-
tirmek istemesidir. Yani burada sanatçı kimliğinin yanında yurttaş 
kimliğin devreye girmesi durumu söz konusudur. Bu durum, ya-
zarın ideolojisinin metnini nasıl etkilediğine dair önemli bir örnek 
olarak görülmelidir. Aynı hususa Gregory Jusdanis’in bakışından da 
dikkat çekecek olursak aşağıdaki satırları okumak faydalı olacaktır:

Edebiyatın parabatik potansiyelini kullanarak sınırların bilenmesini 
diyorum… hem haz verip hem toplumsal bir amaca hizmet etmek. 
Kısacası, her ne kadar sanatı yaratıcı potansiyelinden dolayı sevsek de 
bizi ona çeken şeyde, kişisel hazzın ötesinde siyasal bir yön de vardır. 
Bu parabatik işlev, edebiyatın gerçeklikle olan yapısal ilişkisine vur-
gu yapar…. Edebiyatın parabatik kapasitesi, icat edilmiş bir dünyayla 
gündelik dünya arasındaki sınıra ışık tutar. (Jusdanis, 2012, s.12).

Yukarıdaki ifadelerde Jusdanis bu kavramı edebiyatı nitelemek 
için kullanırken estetik ve siyasal arasındaki gerilimli çizginin, ince-
lemelerde dikkate alınmasını istemektedir. Biz de bu çalışmada esa-
sen bu iki kutbun birleşimi olarak görülmesi gereken edebî metinlerin 
zenginliğini de tam olarak buradan aldığını, çoklu okumalar ve birta-
kım şifre-çözümleri ile daha iyi anlaşılabileceğini vurgulama amacını 
gütmekteyiz. Bu noktada karşımıza metinlerin çoklu anlam katmanla-
rına nüfûz etmenin gerekliliğini savunan ve modernleşen toplumların 
metinlerinin birtakım şifre-çözümlerine daha çok ihtiyaç duymaları 
üzerinde duran düşünce biçimleri ile araştırmacılar çıkmaktadır. Bu 
araştırmacıların en önemlilerinden biri şüphesiz Modernizm İdeolojisi 
(2008) isimli kitabında toplanan yazılarından düşüncelerini değerlen-
dirme fırsatı bulduğumuz Fredric Jameson’dır.

Araştırmacının söz konusu kitabındaki bir yazısında1 dikka-
te şâyân olan mesele, birtakım şifre-çözümlerine ihtiyaç duyulan 

1 Bahsettiğimiz yazı Çokuluslu Kapitalizm Çağında Üçüncü Dünya Edebiyatı başlığını ta-
şımaktadır.
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metinlerdeki örtük söylemin modernleşme deneyiminin doğal ol-
mayan şekilde yaşandığı ülkelerde semptom olarak ortaya çıktığı-
nın vurgulanmasıdır. Yani Jameson’ın bakış açısından ifade edecek 
olursak tüm Üçüncü Dünya Metinleri -Burada bu tabirle kastedilen 
gecikmiş modern olan ülkelerin metinleridir- zorunlu olarak alego-
rik bir yapı içerisinde görülmesi gereken ve birtakım şifre-çözümleri 
ile açıklığa kavuşturulabilecek yapıdadırlar. Burada Jusdanis’ten2 (İs-
tanbul, 1998) ödünç alarak kullandığımız gecikmiş modernlik ifa-
desi ile kasıt, modernleşmenin Batı’da olduğu gibi doğal süreçlerle 
değil de programlar dâhilinde yahut doğal olmayan tarihsel süreç-
lerle yaşandığı ülkelerdir. Şifre-çözümleri ile daha net anlaşılacak bu 
metinlerin kimi zaman siyasî birtakım kaygılarla örtük bir yapıda 
olmaları, metindeki gizli anlam katmanlarının tespit edilmesi husu-
sunda araştırmacılara zengin bir inceleme sahasının anahtarlarını 
sunmaktadır.

Jameson’ın modernizm ile alakalı yazılarının toplandığı bu kita-
bında yer alan “Metin İdeolojisi” başlıklı yazısında tanımladığı üze-
re metinsellik/metin ideolojisi, metinlerin “şifresini çözüp yorum-
lamayı” ifade eder. Bu yorumlama esnasında okuyucunun zihinsel 
işlemlerinin de devrede oluşu ve konumlanması söz konusudur. 
Yazarlar, birtakım ironi, alegori yahut soyutlamalar aracılığıyla ide-
olojik sınırı flu hâle getirerek yani estetiğin imkânlarıyla toplumsal 
zenginliği olan metinler kaleme almaktadırlar. Jameson bu şekilde 
ifade ettiği metin ideolojisi olgusunu iki başlık altında incelemiştir. 
Bunlardan ilki, gerçekçilik ideolojisi metnin toplumsal ve tarihsel 
ile bağını vurgulamaya yönelik olarak hareket eder. Modernizm 
ideolojisi ise metnin formuyla daha çok ilgilenen bir bakış aşçısına 
dayanmaktadır. Bu tarz bir metin çözümlemesinde kurgusal met-
nin biçimi, araştırmacı açısından başat unsur olarak görülmektedir. 
Bu durum, esasında gecikmiş modern olan toplumlarda edebiyatın 
özerkleşmeye sığınmasının, estetiğin kamusaldan kurtulmak için 
tek çıkar yol olarak görülüşünün bir izdüşümü olarak kabul edilebi-
lir. Jusdanis gibi bu mesele üzerinden fikir yürüten kimseler, Batı’nın 

2 Bahsedilen eser Jusdanis’in Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür- Millî Edebiyatın İcat 
Edilişi isimli eseridir.
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geçtiği bu doğal süreç neticesinde modern olamayan toplulukların 
edebiyatı adeta bir sığınak olarak görüp önce siyasal olandan kaç-
ma, daha sonra da estetiğe yönelmelerinin sonucu olarak moder-
nizm ideolojisinin peydâ olduğunu savunmaktadır. Yani bu durum 
bir modernizm semptomu olarak okunabilir ve Batı’nın kendisi için 
genel-geçer bir yaklaşım olarak görülmekten ziyade Batı dışı top-
lumların edebî yönelimlerinin sonucu olarak değerlendirilebilir.

Yakın bir zamana kadar edebiyat araştırmaları, metinlere bah-
settiğimiz ideolojik perspektiflerden herhangi birini esas alarak on-
ları tek yönlü bir yaklaşım ile inceleme eğilimindeydiler. Oysa bir 
metni yorumlama, anlamlandırma ediminde her iki unsur da -yani 
hem içerik hem de biçim- eşit oranda dikkate değer inceleme sa-
halarıdır. Bir metin tarihsel arka planıyla beraber ya da siyasal gös-
tergeleri ile biçiminden taviz vermeden var olabilir. Hatta yazarın 
yaşadığı ve bildiği dönemleri estetiğine dâhil etmesi metin açısından 
zenginlik arz edebilir. İdeolojik bir duruş ya da herhangi bir söylem; 
alışılageldiği gibi metni tezli kategorisine itmek yerine, yazarının 
ideolojiyi kullanma kabiliyeti nispetinde metne farklı bir çeşni katar. 
Bu noktada ise Eaglotun’ın ifadeleri ile söyleyecek olursak yazarın 
“ideolojiyi dönüştürmek yoluyla yaptığı üretim”den (Eagleton, 2010, 
s.10), yani ideolojik birtakım verilerin metinde yer alış biçiminden 
de söz etmek gerekmektedir.

Çoğu zaman, anlaşılmaz olarak betimlenen bir nesne karşısında 
şaşkınlığı dile getiren “anlamı ne?” sorusu, okur katında algılamaya 
dair belirgin bir tahammülsüzlüğe işaret eder, kişi bir an önce soyut 
düşünceyle onu aşmak ister. Gene de, nasıl her fikir, ancak o fikrin 
kavramsal konumuna, o fikre ilişkin ideolojik çarpıtmaya açıklama 
getirebildiğimizde doğru ise, her yapıt da öyle açık/anlaşılırdır, yeter 
ki bulanıklığın fark edilemeyecek kadar doğal hale geldiği açıyı be-
lirleyelim – bir başka deyişle, yeter ki üslubun kaynağını aldığı o kav-
ramsal işlemi (çoğu zaman, oldukça özel ve sınırlı türden bir işlemdir 
bu) saptayıp yineleyelim. (Vurgu bize ait.) (Jameson, 2008, s. 34).

Yukarıda Jameson’dan aktardığımız pasajda vurguladığımız 
üzere bulanıklığın, ideolojinin fark edilemeyecek ölçüde metnin içe-
risinde yer alması yazarının ideolojiyi aktarma hususundaki başarı-
sının da bir göstergesi olarak okunabilir. Yaygın kanaat ideolojik bir-
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takım gerçekliklerin –burada siyaset, din, iktidar meseleleri, moral 
değerler, ahlak vs. gibi birtakım olgular karşımıza çıkar- var olduğu 
tüm eserlerin estetik açıdan yavan olduğu ve tezli eserler kategori-
sinde değerlendirilebileceği şeklindedir. Yahut estetiğin tarihselden 
koptuğu oranda var olabildiği de bu minvaldeki düşüncelerdendir. 
İşte tam da burada yoğun bir estetik birikim ile ciddi bir tarihsel far-
kındalığın kendisini hissettirdiği çok katmanlı, bütünlüklü ve zengin 
birer yapı şeklinde okunan metinlerin sahibi kimliğiyle bu anlamda 
ezberleri bozan bir isim olarak Ahmet Hamdi Tanpınar karşımıza 
çıkmaktadır. O; Meşrutiyet, Cumhuriyet, Çok Partili yaşam gibi 
önemli eşiklerin müşâhidi olmuş, aynı zamanda Batılı modern bir-
çok yazar ve şairi de yakından takip ederek estet kimliğini oluştur-
muş bir isimdir. Bu iki veçhesiyle Tanpınar’ın metinleri tarihselden 
bağımsız olarak incelemelere tabi tutulmaması gereken önemli yapı-
lardır. Günlüklerinde, makale ve denemelerinde Türk toplumunun 
sosyal, siyasal, hatta ekonomik birçok meselesi üzerinde fikirler ge-
liştirmiş bir şahsiyet olarak Tanpınar’ın, romanlarında bu meselelere 
değinmemiş olması da doğal olarak mümkün görünmemektedir. Bu 
noktada “kendi bağlamını yaratıp üreten” (Jameson, 2008, s.15) birer 
yapı olarak yaklaşacağımız Tanpınar’ın romanlarının her biri metin 
ideolojisi perspektifinden incelendiğinde çok ciddî birtakım veriler 
içermektedir. Mâhur Beste de bunların arasında hem diğer romanlar 
kadar çok incelemeye konu olmaması hem de ideolojik şifre-çözüm-
lerine en fazla müsait romanlardan biri olması hasebiyle farklı bir 
karakter göstermektedir.

Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi
Uzun yıllar boyunca romanlarının toplumsal yanı bilinçli ya-

hut bilinçsiz bir biçimde arka plana atılmış olan Tanpınar, “asrım-
la temas noktam” (Enginün ve Kerman, 2008, s.309) diye niteledi-
ği bu tür üzerinden zihinsel eşiklerini, paradokslarını, tercihlerini 
gözler önüne sermiştir. İdeoloji tanımları içerisinde ortak paydada 
buluşulan nadir bir yaklaşım olarak kişinin “kendini konumlandı-
rış biçimi” (Eagleton, 2011, s.18) ifadesi düşünüldüğünde şüphesiz 
ki yazarının yönelimleri yahut hayat çizgisi de dikkate alınması ge-
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reken olgular olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişisel tarihinde siyasî 
bir misyon da yüklenmiş olan Tanpınar’ın (burada Tanpınar’ın CHP 
Maraş Milletvekili olduğunu hatırlayalım) siyasete, dünya düzenine, 
toplumsal değişimlere, savaşlara dair sahip olduğu düşünceleri yok 
sayarak eserler vücûda getirmesi mümkün görünmemektedir. Bir-
çok yazısında meselesinin olduğunu vurgulayan bu ismin rüya ve şiir 
atmosferini çok net bir biçimde hissettiğimiz, estetik bir bütünlü-
ğün timsâli olan romanlarında bu konumlanışın izini sürebilmemiz 
normaldir. Burada Tanpınar’ı birçok isimden yukarı taşıyan vasfın 
da estetiğinden ödün vermeden meseleleri yansıtması olduğunu ha-
tırlamakta fayda vardır. Mâhur Beste de bu yansımalardan nasibini 
almış bir eserdir. Bu roman, Tanpınar’ın Mehmet Kaplan’a “Mâhur 
Beste adlı bir yolculuğa çıktık” (Kerman, 2007, s.230) diye haberini 
verdiği ilk romanıdır. Genel itibariyle anlatının merkezinin tam ola-
rak belli olmaması ve konu ile karakter kadrosunun giderek geniş-
lemesi gibi sebeplerden ötürü kesin bir bitişe sahip olamaması du-
rumu, bu roman üzerindeki incelemeleri zorlaştırmaktadır. Mâhur 
Beste, aynı zamanda Tanpınar’ın üç romanını birbirine hem zaman 
hem de temelde yer alan aşk olgularının kaderini belirleyen, kadın 
kahramanların bir anlamda sınırlarını çizen musikî zincirini de im-
lemektedir. Fakat romana adını vermiş bu musikî zinciri, romanın 
başka meselelerinin, genişleyen karakterler silsilesinin öylesine ar-
kasında kalmıştır ki bu arka planda kalış; dönülmesi gereken asıl 
yönün, yazarın dikkati çekmek istediği asıl mecranın başka yerler-
de olduğunu da işaret ediyor gibidir. Evet, Mâhur Beste, Tanpınarca 
söyleyecek olursak meselesi olan bir romandır. Bütün bitmemişliğine 
ve kurgu zayıflıklarına rağmen bu meseleden taviz vermemesi, bizi 
ideolojik analizlerin kapısını açmaya davet etmektedir.

Mâhur Beste ile alakalı şifre-çözümlerine, Tanpınar tarafın-
dan daha sonra kaleme alınmış fakat romanın sonuna eklemlenmiş 
“Mâhur Beste Hakkında Behçet Bey’e Mektup” isimli kısımdan baş-
lanmalıdır. Bu sondan başa yönelim bizim genel olarak ifade etmeye 
çalıştığımız romanın parabasis işlevinin yazarın dilinden kanıtlan-
ması gibi görünmektedir. Tanpınar, bu mektupta romanının bitme-
mişliği ve eksik yanları hususunda âdeta okuru karşısında günah 
çıkarır gibi “her gün cebinden yeni bir karakter çıkaran” (Tanpınar, 
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2005, s.148) ve onu zorlayan Behçet Bey’e seslenmektedir. Burada 
metnin ideolojik cephesine yaptığı vurgu dolayısıyla aktaracağımız 
şu ifadeler dikkate değer görünmektedir:

(…) ben hayal ile düşünen adamım, sizi böyle dışarda, muhafazasız 
görünce benim için mânanız değişti, bir ferdî vak’a olmaktan çıktınız, 
bir sembol oldunuz. Kapananla dışarda kalanın arasındaki fark. (…) 
Anlattığınız şeylerle pek iyi birleşen bu sembol, bana cemiyetimizin 
yüz yıldan beri gerçirdiği değişiklikleri hatırlattı. Bunları düşünmek-
le ihtibaslarınızla alakamı kesmedim. Fakat bende iki türlü yaşamağa 
başladınız. Sembol olarak, fert olarak. İhtibaslarınız sizin dış manza-
ranızı, fert olarak sizi veriyorlardı. Beride ise sembol olarak maşerî 
çehreniz vardı; sizinle alâkası bana yaptığı telkinden ibaretti.(Vurgu-
lar bize ait.) (Tanpınar, 2005, s.150).

Görüldüğü üzere metinle alakalı bizim söylememiz gereken ipu-
cunu Tanpınar, okuruna bu mektup ile vererek kendini aklamış gibi-
dir. Metnin toplumsalla olan bağıntısı ve sadece şiirsel bir atmosfer ile 
yazılmış bir roman olmadığı gerçeği, yazarın bizzat kendi ifadelerin-
den bu şekilde anlaşılmaktadır. Buradan hareketle ilk etapta romanın 
merkezinde yer alan, fakat daha sonra onun etrafında çoğalan karak-
terler vesilesiyle romanın merkezini kaybetmesine sebebiyet veren ve 
yukarıda okuduğumuz şekliyle bir sembol olan Behçet Bey’in arka 
planına ve ideolojik konumlanışına bakmak faydalı olacaktır.

Mâruz Müşâhit Bir Karakter: Behçet Bey
Mâhur Beste romanında ilk planda öne çıkan, romanın baş-

kahramanı olarak gördüğümüz isim Behçet Bey’dir. Genel hatları 
ile ifade etmek gerekirse Behçet Bey’in hayatını anlatıyormuş gibi 
görünen roman, esasen Osmanlı’yı temsil eden üç din adamı mode-
linin toplumdaki geleneksel din anlayışına ve medeniyet telakkisine 
yönelttikleri eleştiriler ve fikir yürütme faaliyetleri şekliyle karşımıza 
çıkar. Yani ilk etapta Behçet Bey’in yaşamının anlatılacağı hissinin 
uyandırıldığı romanda, daha sonra Behçet Bey’e dair şeyler azalmış-
tır. Tanpınar niçin böyle bir tasarrufta bulunduğunu da 1956 yılında 
yazdığı ve romana sonradan eklediği “Mâhur Beste Hakkında Behçet 
Bey’e Mektup” adlı yazısında gerekçelendirmiştir. Çünkü yazara göre 
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Behçet Bey, “her gün cebinden yeni bir insan çıkarmak” suretiyle 
romanın kurgusunu bizzat kendisi belirlemiştir. Onun cebinden çı-
kardığı karakterler içerisinde en etkileyici olanları şüphesiz babası 
İsmail Molla, kayınpederi Ata Molla ve onların ders şerîki olan Sabri 
Hoca’dır. Behçet Bey’in hayatında bir şekilde etkisi bulunan bu üç 
karakter, romanda Tanzimat sonrası Osmanlı toplumunu yansıtan 
üç değer veya üç ayrı fikir olarak ön plana çıkmaktadır. Nitekim ya-
zar, Behçet Bey’in garip tesadüflerle dolu hayatını giderek silikleşti-
rirken bu üç karakteri ön plana çıkarmakta ve okuyucunun dikkatini 
özellikle bu karakterlerin gözlem ve diyalogları üzerine çekmektedir. 

Kendi hayatı üzerinde hemen hiçbir tasarrufu bulunmayan 
Behçet Bey, baba tahakkümü altında ezilmiş, evliliği boyunca eşi 
tarafından hiç sevilmemiş, ciltçilik ve antikacılık gibi şeylerle uğraş-
mış yani Tanpınar tarafından bilinçli bir şekilde arka plana itilmiş 
bir karakterdir. Dolayısıyla bu karakteri, Tanpınar’ın günlüklerinde 
bizzat kendisi için kullandığı “maruz müşâhit” (Enginün ve Kerman, 
2008, s. 332) nitelemesiyle birlikte düşünmek de mümkündür. Tüm 
bu nitelemelerle beraber “ustalık gerektiren bir performans olarak 
etkileşimin aktif bileşimi içinde, ‘sessizlikler’ söylenen sözler kadar 
önemlidir.” (Giddens, 2000, s. 246) ifadelerinden hareketle Behçet 
Bey’in sessizliğinin de romanın ideolojik perspektifinde önemli 
bir anlamı olduğunu ifade etmek zorundayız. Daha evvel de işaret 
ettiğimiz üzere, bu karakterin babası gibi etki sahası devlet meka-
nizmasına bile ulaşmış bir ilmiye mensubu karşısında pasif kalışı ve 
çok üstün çabalarına rağmen meslek hayatında bile belli bir yerden 
sonra dikkate alınmayışı ideolojik olarak dikkat çekilmek istenen ta-
rafın başka taraf olduğunun da göstergesi olarak okunmalıdır. Yani 
metnin odağı yazar tarafından Behçet Bey’in küçük muhayyilesi ve 
alakalarından ziyade siyaset, din, toplum ve ekonomik meselele-
re doğru çekilmiş ve bunları ifade edecek karakterler okur önünde 
daha etkileyici bir atmosfer çerçevesinde çizilmiştir.

Kullanılan kelime kadrosu da bu anlamda oldukça önemli-
dir. Yazarın ifadesi ile “yaratılışın bir zulmü” (Tanpınar, 2005, s.58) 
ile zayıf bir karakter olan Behçet Bey, İsmail Molla’ya göre ise bir 
“örümcek”tir ve İsmail Molla ondan hayatı boyunca utanacak, onu 
kendisinin “zayıf bir kozu ve irsiyetin gururuna indirdiği bir tokada 
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benzeyen bir acayip evlat” (Tanpınar, 2005, s. 33) olarak görecektir. 
Tanpınar’ın romanın sonuna da eklenen, daha sonra kaleme alınmış 
“Behçet Bey’e Mektup”unda da belirttiği üzere Behçet Bey babası-
nın “dev hüviyetiyle adeta yumurtada iken ezilen” (Tanpınar, 2005, 
s.149) bir şahsiyet olarak karşımızdadır. Yani romanın merkezinde 
yer alması gereken bu karakter, Tanpınar tarafından bilinçli bir şe-
kilde arka plana atılmış ve İsmail Molla, Sabri Hoca, Ata Molla gibi 
farklı fikirlerin temsilcileri öne çıkarılmıştır.

Tahakkümlü Bir Tabiat: İsmail Molla
Mâhur Beste’de üç din adamı, dinî eğitim almış aydın modeli 

üzerinden din ve medeniyetin nasıl algılandığı, toplum üzerinde na-
sıl bir etkiye sahip olduğu ve olması gerektiği tartışmaya açılmıştır. 
Bunu, genel karakterizasyondan da kurgunun Behçet Bey ile baş-
layıp daha sonra adeta onun silikleştirilmesi ile bu üç tip üzerine 
yoğunlaşmasından da çıkarabiliriz. Fakat bu üç tipten en fazla öne 
çıkanı ve Tanpınar’ın zihinsel kodlarına en yakın olanı şüphesiz ki 
İsmail Molla’dır. Fakat onu incelemeden evvel diğer iki ders şerîkinin 
ideolojik arka planına göz atmamız gerekmektedir. 

Romanda Ata Molla geçmişe sımsıkı bağlılığı ve yenilik karşıtlı-
ğı ile atılması gereken bir zihniyet yapısının temsili olarak çizilmiştir. 
Behçet Bey’in eşi Atiye Hanım’ın babası olan Ata Molla, Tanpınar 
ideolojisinde asırlarca Osmanlı’ya yön vermiş, meşihat soyundan 
bir ailenin kötü mirasını taşır. Tanpınar tarafından “muhteris” ola-
rak nitelenen bu karakter geçmiş dönemin ulema sınıfını eleştirmek 
üzere karakterize edilmiştir: 

Kapalıdan, gizliden, sürünen ve süründüğü yerden karşısındakini bir-
denbire ısırandan hoşlanırdı. Yedi sekiz kuşağını sayabileceği dedeleri 
gibi yaratılıştan dolapçı, esrarlı ve zalimdi. (Tanpınar, 2005, s.39).
(…)
Dedeleri yedi sekiz kuşaktan beri devlet hazinesine sülük gibi yapış-
mış ve yerlerini ancak birbirine bırakmak şartıyla mukadder ölümle 
oradan ayrılmışlardı. Devir devir en gözde evlerde yapılan kız alıp 
vermelerle ikbali daima bir köşesinde yakalamasını bilen bütün bu 
insanlar, sade kazanmakta değil, sarfetmez gibi biriktirmekte de usta 
idiler. (Tanpınar, 2005, s.40).
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Görüldüğü gibi Ata Molla; Tanpınar’ın zihniyet dünyasında 
geçmişin kokuşmuş değerlerini temsil eden; dini, birtakım maddî 
ve siyasî çıkarlara alet etmek için kullanan Osmanlı ulemâsı tipinin 
son temsilcisi olarak çizilmiştir. Abdülaziz devrinin ulemâ sınıfını 
destekleyen ihsanlarının yerini Abdülhamit devrinin basit nişanları-
nın alması, bu din adamı tipinin miadını doldurduğunun en önemli 
göstergesidir aslında. Ata Molla, cedlerinin yükselişini borçlu oldu-
ğu iktidar eliyle kızını Behçet Bey’e vermek durumunda kalmış, yine 
aynı iktidarın kızına yolladığı bir teselli nişanının üzüntüsüyle kalp 
krizinden hayatını kaybetmiştir. Osmanlı’nın zamanını doldurmuş 
aydın tipinin mümessili olan Ata Molla karakteri çoklu bir okuma 
ile Batılı değerlerle tanışan Osmanlı ilmiyesinin atılması gereken ta-
rafını sembolize eder. Öyle ki bu karakter romandaki görünümleri 
boyunca şanlı mazisine hasret duyacak, hükümdarın tek adam olu-
şundan şikâyet edecektir.

Mâhur Beste’de ikinci bir tip, adeta ikinci bir teklif olarak çi-
zilen karakter Sabri Hoca’dır. Sabri Hoca Giresun’un Tirebolu ilçe-
sinde yokluk içerisinde, babasız bir biçimde yetişmiş, İstanbul’da 
Şirvânizâde Rüştü Paşa’yla ahbaplık kurmuş, sonra da Mithat Paşa 
ile yakınlaşarak Meşrutiyetçi olmuş bir tip olarak karşımıza çıkar. 
Romanda Ali Suavi vakasına katılmasıyla da ihtilalci yönü vurgula-
nan Sabri Hoca, Ata Molla gibi babadan oğula geçen birtakım hak-
larla bir yerlere gelmemiş; kendi imkân ve zekâsını kullanarak var 
olmuş bir biçimde okuyucuya sunulur. Küçüklüğünde memleketin-
de kendi kendini geliştirmesi, okuma yazma öğrenmesi, İstanbul’da 
önemli isimlerle önemli vakalarda yer alması, daha sonra yaptığı 
Avrupa seyahati, talihini kendi başına yapmaya çalışan aydın tipi-
ni imlemektedir. Fakat o da medeniyet, din vs. konular ile alakalı 
olarak Tanpınar’a yakın düşüncelerin sözcüsü olmasına rağmen 
mütemadiyen unutulan, önemsenmeyen, babası tarafından bile yok 
sayılmış, geçmişsiz olarak yoluna devam etmeye çalışan, başarısız ve 
ihtilâlci aydın tipinin mümessili şeklinde okunmaya müsaittir. Bu 
tipleme Tanpınar’ın “Tanzimat’tan beri bir nevi Oedipus kompleksi” 
(Tanpınar, 2013, s. 41) içerisinde sembolize ettiği aydın modeli şek-
linde düşünülmelidir. Romanda yer yer yazarın düşüncelerine yak-
laşmakla beraber “Şark yok, şark öldü.” sözleriyle, Tanpınar’ın kendi-



94

Cemile Odunkıran

monograf 2017/8

si ile özdeşleşecek kadar yaygın olan devam fikrinin dışına çıkmış ve 
makbul bir karakter olmadığını da gözler önüne sermiştir.

İsmail Molla ise Tanpınar’ın din ve medeniyet ile alakalı görüş-
lerine en yakın aydın modelidir. Dinin kültürel hayat ile kopmaması 
gereken münasebeti üzerinde durur. Tıpkı Tanpınar gibi kitabî bir 
Müslümanlıktan ziyade hayatî bir Müslümanlık tarafındadır. Kül-
türel yaşam üzerinde devam eden birtakım alışkanlık, adet ve gö-
reneklerin devamlılığı onun için şer’i birtakım meselelerden daha 
önemlidir diyebiliriz. Yani o, dinden çok dinin yansımalarını önem-
ser ve bunların yaşamasının gerekliliğini ön planda tutar. Yaşayan, 
canlı olan hayat ve “değişerek devam” gibi Tanpınar’ın temel ideolo-
jik kodlarını bünyesinde barındırmaktadır. O, hayata inanmaktadır.

Bundan başka daha evvel de sözünü ettiğimiz üzere İsmail 
Molla bilhassa oğlu Behçet Bey’i metnin merkezinden uzaklaştır-
mak suretiyle kendine çok geniş bir etki alanı açmıştır. Bu alanın 
içinde oğluyla istemeden evlenen gelini Atiye Hanım başta olmak 
üzere etrafındaki herkes yer almaktadır. Tanpınar onun bu tabiatını 
aşağıdaki ifadelerle çok net bir biçimde gözler önüne sermektedir:

Hakikat şu ki İsmail Molla Bey, tahakkümlü tabiatiyle, nüfuzlu ve her 
tenkidin üstünde kalan şahsiyetiyle etrafındakilerin hemen hepsini 
farkında olmadan bir esir gibi kullananlardan, daha doğrusu, bir esir 
bağlılığını onlarda en tabiî bir ruh haleti yapanlardandı. Karısı, onunla 
evlendiği günden itibaren, hayattaki bütün saadetini bu iradeye itaatta 
ve onun heveslerine katlanmada görmüştü. Kızı Ruhsar Hanımefendi, 
bütün ömrünce babasıyla mukayese ederek kocasını küçük bulmuştu. 
Yaratılıştan zavallı doğan oğlu ise, daha ilk yaşlarından itibaren, bir 
nevi yarım tanrı gibi baktığı bu güzel, cömert, zeki ve zaafsız babanın 
karşısında şahsiyetini bir çırpıda silivermişti.” (Tanpınar, 2005, s.27).

Yukarıda anlatıldığı gibi etrafındakilerin şahsiyetlerini dahi si-
lecek bir tabiata, tahakküm kuvvetine sahip olan İsmail Molla, Tan-
pınar tarafından metnin birçok yerinde “hür”, “başıboş”, “pervasız” 
gibi nitelemelerle okuyucuya aktarılmaktadır. Bu da metin ideolojisi 
perspektifinden bakıldığında karakterinin ve Tanpınar meselelerinin 
okuyucuya daha sağlam bir zemin üzerinde verilmesi ile yakından 
ilişkilidir şeklinde bir yorum yapabiliriz. Ayrıca bahsetmemiz gere-
ken bir diğer önemli husus da İsmail Molla’nın devrine göre oldukça 
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cüretkâr düşünceleri ve şer’i kuralların dışında hayata, devam eden 
değerlere olan büyük ilgisi ve sevgisidir. Öyle ki İsmail Molla, “yanlış 
yunluş Arapça” ile okunmuş bir duayı kitâbî birçok gerçekten daha 
samimi bulmakta ve dinin akislerini dinin kendisinden daha önemli 
bir yere koymaktadır. Onun, için siyasî birtakım hadiselerin, değişik-
liklerin önünde bu gerçek vardır. Hayatı yakalama durumu onun için 
tüm siyasî olguların ötesinde bir mesele olarak kendini gösterir:

Ben şarka bağlı değilim, eskiye de bağlı değilim; bu memleketin haya-
tına bağlıyım. Bu Müslümanlık mıdır, şarklılık mıdır, Türklük müdür? 
Bilmiyorum. Yirmi senedir okudum. Otuz sene kadılıklarda, Fetva-
hanede çalıştım. Bir tek şey anladım: kitapla bu hayatın ayrılığı. Sen 
garptan geri olduğumuzu söylüyorsun. Zaten herkes bunu söylüyor; 
elbette doğru bir söz olsa gerektir. Fakat ben daha mühim bir şey söy-
leyeceğim. Ben hemen etrafımızdaki hayattan geri olduğumuzu söyle-
yeceğim. Bence ne şark, ne şu, ne bu vardır; etrafımızda gördüğümüz 
hayat vardır. Bizi yapan bu hayattır. Bütün hususiyetlerimiz oradan 
gelir. Bu ise kitapta okuduklarımız gibi bir kere için olup bitivermiş 
şeylerden değildir; daima değişen değiştikçe bizi de değiştiren bir şey-
dir. Çünkü arkasında eline geçen her meyvayı iştahla ısırmasını bilen 
bir cemaatin zevk hayatı vardır. (Tanpınar, 2005, s. 91).

İsmail Molla’nın yukarıya alıntıladığımız pasajı Tanpınar’ın bu 
karaktere kendi düşüncelerini enjekte ettiğinin de kanıtı gibidir. Bel-
ki de İsmail Molla’nın romanın genel atmosferi içerisinde bu kadar 
ihtişamlı ve herkesi arkasına alacak şekilde çizilmesinin asıl sebebi, 
romanın ideolojik perspektifinin dolayısıyla da Tanpınar’ın okura 
yansıtmak istediği asıl sorunlardan birinin ciddî bir akis bulması-
nı istemesindendir. Nitekim İsmail Molla karakterinin Tanpınar’ın 
kendi zihinsel kodlarının paralelinde çizilmiş olduğunu yazarın aşa-
ğıdaki cümlelerinden de okumak mümkün görünmektedir.

Bizim için asıl olan miras, ne mâzidedir, ne de Garp’tadır; önümüzde 
çözülmemiş bir yumak gibi duran hayatımızdadır. Onu yakaladığı-
mız, onun meseleleri üzerinde durduğumuz, onlarla yoğrulduğumuz, 
bu meseleleri fikir hayatımızın zarurî yol uğrakları gibi değil, teme-
li olarak kabul ettiğimiz zaman tarihin ve hususî coğrafyamızın bize 
yüklediği büyük role erişeceğiz. O zaman ‘devam’ın zinciri tekrar içi-
mizde bağlanacak ve biz muasır dünyada, birleştirici çehremizle ve bu 
çehreyi teşkil eden hayat çerçevesi ile kendimize layık yeri alacağız. 
(Tanpınar, 2013, s. 47).
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Görüldüğü üzere arka arkaya alıntıladığımız bu iki pasaj bile 
aynı düşüncelerin farklı şekillerde ifadesi olarak çok net bir biçimde 
belirmektedir. İsmail Molla, tıpkı Tanpınar gibi Doğululuk, Batılı-
lık gibi ayrımlardan ziyade devam eden hayatın gereklilikleri ve onu 
yakalayabilmenin önemi üzerinde ısrarla durur. Yani her iki isim de 
asıl kaynak olarak hayat üzerine bir dikkat ile karşımızdadır.

Babasının Uyanan Kanı: Atiye Hanım
Mâhur Beste romanının ideolojik bir şifre-çözümüne en fazla 

müsait ve bize değişik bir perspektif sunan karakteri şüphesiz ki Ati-
ye Hanım’dır. Çünkü Atiye Hanım’ı Tanpınar’ın diğer romanlarındaki 
kadın karakterlerden ayıran çok ciddî birtakım farklardan söz etmek 
mümkündür. Şüphesiz ki bu farkların başında romanın ilerleyen kı-
sımlarında yüklendiği siyasî anlamda itici güç olması fonksiyonu yer 
alır. Genel hikâyesine bakacak olursak bu karakterin roman içerisin-
de Behçet Bey ile evlenmesi söz konusu bile olamayacak bir hadise 
iken padişah eliyle gerçekleşir. Esasında şehzade tarafından görülüp 
beğenilmiş ve önemli birtakım meziyetlere sahip Atiye Hanım’ın, 
padişah tarafından –babası yüzünden- saraya alınmak istenmemesi 
üzerine bir ferman çıkarılıp Behçet Bey gibi silik bir karaktere veril-
mesi şeklinde ironik bir II. Abdülhamit eleştirisi, Atiye Hanım ka-
rakterinin arka planında yer almaktadır. Romanın birçok noktasında, 
birçok farklı karakterin bakış açısından aktarılan bu eleştiri en vuru-
cu şekilde Atiye Hanım karakteri üzerinden kendisini göstermiştir. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, otorite karşısındaki bu koşulsuz teslimiyet 
hadisesi üzerinden bir evliliği başlatıp roman boyunca mutsuzlukla-
rı, hayal kırıklıklarını vurgulayarak örtük bir Osmanlı eleştirisi yap-
mıştır. Burada, roman boyunca birçok farklı tip üzerinden eleştiriler 
sunduğu II. Abdülhamit iktidarının, dönemine göre üstün meziyetli 
ve beğenilen bir kadının yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi söz ko-
nusudur. İktidarın tasarrufu ile kendisine hiç layık olmayan biri ile 
evlenmek zorunda kalan Atiye Hanım ile Behçet Bey’in eşitsizliği, 
aslında padişah otoritesi ve devam etmekte olan hayatın eşitsizliğinin 
ironik bir izdüşümüdür diyebiliriz. Padişah iktidarı karşısında olu-
şan bu teslimiyet, iki hatta daha fazla insanın yaşamını mahvetmeye 
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yetmiştir. Daha da ironik bir biçimde padişah bile daha sonra Behçet 
Bey’i gördüğünde üzülmüş, Atiye Hanım’a bir teselli nişanı gönder-
miş ve mesele iyice trajikomik bir hâl almıştır.

Romanın başlangıcında Atiye Hanım’ın evlendikleri gece Beh-
çet Bey’e karşı attığı kahkaha da yukarıda bahsettiğimiz ironik du-
rumun bir başka yansımasıdır. Bu kahkaha alegorisi esasında Ati-
ye Hanım’ın yaşadığı şeyin, bu siyasî iktidara koşulsuz bir biçimde 
teslimiyetin ironisi, örtük eleştirisidir. Bu kahkaha öyle etkileyici-
dir ki Behçet Bey’in aklından ömrü boyunca çıkmaz ve adeta Atiye 
Hanım’ın intikamı gibi sunulur. Fakat bir kadın karakter olarak Ati-
ye Hanım’ın metin ideolojisi perspektifinden çözümleme yapabile-
ceğimiz asıl hamlesi padişah iradesinin -II. Abdülhamit’in-, hayatını 
mahvetmesine karşılık iradeye karşı tam anlamıyla aktif olamasa da 
bir duruş sergilemesi şeklinde ifade edilebilir. Bu, “madem ki aşkın 
kapısı onlara kapalıydı, o halde başka kapıları açmak lazımdı” (A.e., 
s. 67) mottosu ile kocası Behçet Bey’in siyasete dâhil olmasını iste-
mesi hususudur. Bu kısma verdiğimiz başlıktan da anlaşılacağı üze-
re, babasının damarlarında akan ve başkaldırıyı isteyen kanı; Atiye 
Hanım’ın ölçülü, terbiyeli, mütevekkil hâlini dönüştürmüş ve siyasî 
anlamda uyanışına sebep olmuştur. Atiye Hanım’ın bu minvalde ko-
casından beklentisini aşağıdaki pasajla daha net görebiliriz:

Artık bu küçük sularda yaşıyamazdı. Bir çocuğu olsa iş belki başka-
laşırdı. Fakat Allah vermemişti. O hâlde çocuksuz hayatlarına göre 
yaşayacaklardı. Behçet’in muhakkak politikaya girmesi lâzımdı. Her 
yandan Abdülhamit aleyhine çalışanları işitiyordu. Behçet onlara ka-
tılmalıydı. (Tanpınar, 2005, s.69).

Atiye Hanım’ın “babasının kanı” şeklinde ifade edilen metafor-
dan başka onu etkileyen en önemli şey, şüphesiz ki İsmail Molla’nın 
düşünce dünyasıdır. İsmail Molla, oğlunun silik bir karakter olması-
nın özrünü diler gibi, metinde Atiye Hanım’a her türlü imkânlarını 
seferber etmesi ile de kodlanmış bir karakterdir. Daha evvel de bah-
settiğimiz harekete olan inancı gelini Atiye Hanım’a da tesir etmiş ve 
kocasını “hareketin temiz ihtirasın dev rüzgârları arasına” (Tanpı-
nar, 2005, s. 69) atmak istemiştir. İsmail Molla’nın onun üzerindeki 
tesirini aşağıdaki pasajla daha net algılayabiliriz:
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Bütün ömrünce kendisiyle birlikte yaşayacağı insandan cömert bir ha-
rekette kendini denemesini, onun terbiyesini alarak içten gelişmesini, 
kendisinde aşkın yerini tutacak bir hayranlık duygusunu doğurmasını 
istiyordu. Saat tamir etmek, cilt yaldızlamak, kitap koleksiyonu peşine 
düşmek, hattâ kendisine verilmiş bir iş içinde ufak tefek muvaffaki-
yetler kazanmak yaşadığı devrin bir erkekten isteyeceği şeyler değildi. 
İsmail Molla’nın dedikleri doğru ise, hayat erkeği daha büyük işlere 
çağırıyordu. (Tanpınar, 2005, s.68).

Görüldüğü üzere Atiye Hanım, eşini kayınpederinin fonunda 
yani hep silik, etkisiz olarak görmekte ve evliliklerinin devamı için 
önemli bir adım atmasını istemektedir. Bu durum, Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın kurgu dünyasında kadın karakterleri açısından düşün-
düğümüzde çok da rastlamadığımız bir durumdur. Zamansal olarak 
daha sonra gelen Sahnenin Dışındakiler romanında Sabiha’nın da 
siyasî birtakım meseleler konusunda bir duruş sergilediğini görü-
rüz, fakat Atiye Hanım’da bu durum bir saplantı gibidir ve düşünce 
dünyasında daha geniş yer kaplar. Yukarıda alıntı yaptığımız pasajın 
devamında birçok yerde onun bu noktadaki ısrarlı duruşunu gör-
mek zor değildir. Atiye Hanım’ın eşinin artık pasif karakterinden 
kurtulmasının gerekliliği ve bunun sadece siyaset ile olacağı düşün-
cesi, kurgusal anlamda akıbeti ile de tutarlı bir durum oluşturmakta-
dır. Nitekim romanın ilerleyen kısımlarında görüldüğü üzere Atiye 
Hanım bir siyasî ile yani Doktor Refik ile münasebet kuracaktır.

Behçet Bey birçok açıdan olduğu gibi bu açıdan da eşinin ih-
tiyaçlarını karşılayamaz ve Atiye Hanım ondan tamamen ümidini 
keserek yaşamına devam eder. Ablası Ruhsar Hanım’ın eşinin kar-
deşi Doktor Refik karakteri de işte tam bu esnada devreye girer. Re-
fik, Atiye Hanım’ın eşinden beklediği ama bir türlü göremediği tüm 
özellikleri bünyesinde barındırır. Siyasî anlamda muhalif bir duru-
şu vardır ve Abdülhamit aleyhinde faaliyet gösterir. Yurtdışında tıp 
eğitimi gördüğü esnada birtakım topluluklara girmiş ve aktif bir rol 
oynamıştır. Atiye Hanım ile çocukluktan beri tanışan bu karakter, 
romanın kurgusal atmosferinde hiçbir zaman tam anlamıyla görün-
memesine, aktif olamamasına rağmen Atiye Hanım’ın iktidar hırs ve 
takıntısını karşılaması hasebiyle olumlu bir portre çizmiş ve etkili 
olmuş bir isimdir. Ayrıca Tanpınar tarafından yıllar sonra karşılaş-



99

Ahmet Hamdi Tanpınar Metinlerinin İdeolojik Arka Planı:  
Mâhur Beste’nin Parabasis İşlevi

monograf 2017/8

tırılıp aralarında bir kıvılcımın alevlendiği sahnelerin ilki bir resim 
vasıtasıyla olmuş ve Doktor Refik’in sanatkâr ruhu da vurgulanmış-
tır. Bu şekilde çizilen Doktor Refik birçok güzel sanatın çeşnisi ile 
beraber sunulan Tanpınar romanlarındaki aşk ikliminin değişmez 
bir unsuru olarak imlenmiştir.

Fakat bu garip ilişkiler zincirinde hiç beklenmedik bir şey olur. 
Ayrıntılarını Sahnenin Dışındakiler romanından öğrendiğimiz üzere 
Behçet Bey, eşi ile Doktor Refik arasındaki ilişkiyi anlayıp Doktor 
Refik’i saraya jurnaller ve hapsedilmesine sebep olur. Hapiste iken 
bir hastalık neticesinde vefât eden Doktor Refik’in üzüntüsüyle eşi 
Atiye Hanım da hayatını kaybeder. Bu adım, ayrıca, roman boyunca 
hep etkisiz bir portre şeklinde çizilen Behçet Bey’in hayatında yap-
tığı ilk ve tek hamle olma özelliğini taşımaktadır. Siyasî arka planı 
olan bir karaktere yönelik olması da ideolojik açıdan manidar gö-
rünmektedir.

Toparlayacak olursak Atiye Hanım eşini sevmez, mutlu değildir. 
Onun âşık olduğu kişi ise hayatını mahveden Abdülhamit iktidarı-
na karşı faaliyetler yürütmesi ile ideolojik olarak kodlanan Jön Türk 
Doktor Refik’tir. Mutlak otorite karşısında Atiye Hanım’ın seçtiği 
tip ihtilâlcidir, düzene karşı başkaldırır. Yazar, romanın birçok ye-
rinde farklı karakterler üzerinden Abdülhamit eleştirisini yapmakla 
beraber, en vurucu darbeyi Atiye Hanım’ın pasif direnişi üzerinden 
yapmıştır diyebiliriz. Ömrü boyunca her şeye sabır göstermiş, bu 
terbiyeyi kendine düstûr edinmiş ve hayatını mahveden bir evliliğe 
bile on yıl boyunca katlanmış bir karakter olarak Atiye Hanım; yara-
tıcı güç, hareket gibi kavramların temsili konumundaki kayınpederi 
İsmail Molla’nın tesiri ile siyasete merak salmış, kocasını dönüştür-
meye çabalamış; fakat başaramamıştır. Daha sonra da çocukluk aşkı 
Doktor Refik karakteri ile yazar tarafından karşılaştırılmış; fakat yine 
bir kurtuluş söz konusu olmamıştır. Burada Doktor Refik’in zaman 
içerisinde siyasî oluşumlarda yer alarak Atiye Hanım’ın bir erkekten 
beklediği isyancı, ihtilâlci bir zihniyete sahip olarak çizilmesi dikkate 
değerdir. Tanpınar romanlarının Sabiha (Sahnenin Dışındakiler) ha-
riç diğer kadınları ile örtüşmeyen bir yönelimdir Atiye Hanım’ınki. 
O, hayatını mahvetmiş bir evliliğin mesulü olan mutlak iradeden bu 
hareket dürtüsü ile bir nevi intikam almaya çalışmış gibidir. Her ne 
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kadar kocasından beklediğini bulamamış, çocukluk aşkıyla kavuşa-
mamış bir karakter olsa da Atiye Hanım; romanın birçok yerinde 
kullanılan leit motive ile ifade edecek olursak “inadından” ölmüş 
ve böylece birçok iktidar karşıtı karakter ve onların sağlam fikirle-
ri yanında roman boyunca harekete geçen, hayatını dönüştürmeye 
çalışan tek isim olmuştur. Bu, Tanpınar kadınları için de önemli bir 
farklılık, genel anlamda aşk unsuru ile beraber düşünüp kurguladığı 
bir cins üzerinden ideolojisini örtük bir biçimde aktarması yönüyle 
bir ilk olma özelliğini de göstermektedir.

Sonuç 
Ahmet Hamdi Tanpınar bir yazısında romanın “muayyen bir 

cemiyetin muayyen bir zümresinin muayyen bir tarihinin onda ya-
şadığı ferdi” (Tanpınar, 2014, s. 52) anlatmasının lüzumundan ısrar-
la bahsetmektedir. Ona göre roman toplumun içerisinde yaşayan, 
onun tarihsel süreci hususunda şuurlu bir fert olan yazarının ürü-
nüdür. Romanı bu şekilde algılayan bu ismin talihi ise ne yazık ki 
yakın vakitlere kadar sadece estetik birer yapıdan ibaretmiş gibi ele 
alınan romanlarıyla anılması şeklinde olmuştur. Oysa onun toplum-
sal ile sımsıkı bağlı, meseleli romanları ufak dikkatlerle bile okuruna 
çok şey söyleyen yapılar arz etmektedirler. Her romanında bir ya da 
birkaç karakteri üzerinden kendi ideolojisini aktaran yazar, aynı za-
manda dönemsel koşulları ve düşünce biçimlerini de romanlarında 
konuşturmaktadır. Bu durum ise onun metinlerini, çoklu bir bakış 
açısı ile döneminden ve yazarından bağımsız incelemememiz gerek-
tiğinin en önemli göstergesidir. Mâhur Beste romanı da bu anlamda 
okuruna çok şey söyler. Tanpınar, farklı din adamı tipleri üzerinden 
sanki kendi çelişkilerini ve tercihlerini ortaya koymuş gibidir. Me-
tindeki tartışmalar Tanpınar’ın zihinsel kodlarını aksettirmekte ve 
zorlu bir düşünme faaliyeti akabinde seçtiği ideal tipi gözler önüne 
sermektedir. İdeal tip ise şüphesiz ki etki alanı devlet kademelerinde 
bile hissedilen iktidarın mümessili olan İsmail Molla’dır. Etki alanı 
romanın tüm karakterlerini kapsayacak kadar geniştir. Öyle ki onu 
öne çıkarmak uğruna silikleştirdiği Behçet Bey’e vefâ borcunu roma-
nın sonundaki mektubu ile ödemeye çalışan Tanpınar da bu zaafının 
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farkındadır. Ayrıca Tanpınar’ın hiçbir romanında rastlamayacağımız 
ölçüde derin bir iktidar hırsına sahip Atiye Hanım’ın (İnci, 2014, s. 
74) siyasî yönelimi de şüphesiz kayınpederi İsmail Molla etkisiy-
ledir. Bu, Tanpınar’ın romanlarında hiçbir kadına yüklemediği bir 
misyondur. Siyasetin dönüştürücü etkisini kocası üzerinde test et-
mek isteyen Atiye Hanım, başarılı olamasa da romanda birçok erkek 
karakterin yanında harekete geçen, mevcûdu dönüştürmeye çalışan 
tek karakterdir. Görüldüğü üzere yazar İsmail Molla üzerinden açık 
bir şekilde Atiye üzerinden de örtük bir şekilde siyaset ve toplumsal 
değişime dair fikirler ortaya koymakta, bu durum da romanın top-
lumsal ile bağıntısını, parabasis işlevini çok net bir biçimde doğru-
lamaktadır.
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