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ÖZET
Sosyal bir varlýk olmanýn getirdiði sorumlulukla toplum
içerisinde yaþayan insanýn diðer canlýlardan ayrýlmasýnda ve varoluþunun þekillenmesinde, baþkasýna duyduðu
merhamet ve af duygusu etkin rol oynamaktadýr. Bu duygular da insanýn toplumla kurduðu irtibat neticesinde ve
idrak derecesinde varlýðýný görünür kýlmaktadýr. Ýnsan;
acý çeken, kötülüðe maruz kalan ve maðdur olaný gördüðü zaman, içinde oluþan merhamet duygusunun etkisiyle, onunla iletiþime geçmek ve onun acýlarýný paylaþmak
ihtiyacý duyar. Bu baðlamda Arthur Schopenhauer, toplumda adaletten önce merhamet duygusunun oluþmasý
gerektiðini, kötülüðün ve suçun toplumdan merhametle
izole edilebileceðini söyler. Bu da insanýn kendilik deðerlerine sahip çýkmasý anlamýna gelir. Schopenhauer’a
göre, çoklu kimlik ve kiþiliðe sahip insanlardan teþekkül
eden toplumda düzen, hukukun belirlediði kanunlar çerçevesinde, adaletle saðlanmaya ve bu düzenin bir parçasý
olan insan da disipline edilmeye çalýþýlsa da kötülük ve
suç iþleme edimi, ancak merhamet ve affetme duygusuyla ortadan kalkabilir. Dolayýsýyla o, insanýn ötekini ancak
merhametle dinlemesinin mümkün olacaðýna ve ötekine
acýyarak ahlak ve vicdan sahibi bir birey olmayý baþarabileceðine inanýr ve bu yolla evrensel bir toplum inþasýndan
söz edileceðini belirtir.
Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatýnýn önemli þair ve
yazarlarýndan Necip Fazýl Kýsakürek de bir dava ve aksiyon adamý olmasýnýn getirdiði bilinçle, ideal bir toplum anlayýþýný birçok eserinde sergilediði gibi, bunlarý
Schopenhauer’in merhamet ve adalet kavramlarý hakkýnda belirttiði görüþleri ile benzerlik taþýyan Reis Bey
adlý oyununda ortaya koyar. Bu çalýþmada, Necip Fazýl
Kýsakürek’in merhamet ve adalet kavramlarýný irdelediði
söz konusuoyunda, baþkiþi Reis Bey’in baþlangýçta kuvvetli bir þekilde savunduðu adalet fikrinden, sonrasýnda
merhamet duygusuna geçmesinin, kurmak istediði ütopik cemiyet tasavvurunun ve bu tasavvurun iþlevselliði
neticesinde toplumda görülen deðiþimin incelenmesi
amaçlanmaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Adalet, merhamet, Necip Fazýl Kýsakürek, Reis Bey.

Giriþ
eþitli sistemler aðýyla kurulan devlet, sosyal bir varlýk olmanýn bilinciyle insanýn hak ve hukukunu korumak ve insanlar
arasýnda eþitliði saðlamak
amacýyla yasalar hazýrlayarak, sýnýrlý/ ölçülü bir adalet mekanizmasýný inþa etmeye çalýþýr. Bu anlamda, insanýn doðuþtan deðil de sonradan, aklýn rehberliðinde, objektif kýstaslar çerçevesinde düzenlenerek yaþamýna giren ve felsefede de eril bir kavram olarak nitelenen adalet, toplumun sürekliliðinde önemli
bir düzeneði oluþturur. Nitekim, ütopik bir devlet tasarýmýný Devlet adlý eserinde ortaya koyan Platon da
devletin en üst kademesinde yönetici olarak yer verdiði devlet adamýnýn önemli vasfýný adaletle tanýmlar.
Ýnsan ancak, devletin kendisine adaleti esas alarak
sunduðu bu hukuka dayalý alanýn dýþýnda, toplumun
diðer sahalarýnda ŉinanç ve
kültürleŉ þekillenen mizacýnýn etkisiyle, hadiselere
bakma eðilimine sahip olur.
Bu baðlamda Arthur Schopenhauer, toplumda insana
yaþama hürriyetini verecek
ve dayanýþmayý saðlayacak
yegâne duygunun adalet-
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ten önce merhamet olduðunu ileri sürer. Felsefesini karamsarlýk ve kötülük
üzerine kuran Schopenhauer, insanýn
kötücül yapýsýndan hareketle varoluþu, anlamsýz bulmakla birlikte, anlamlandýrmaya katkýda bulunabilecek olan
alternatif duygunun baþýna merhameti
koyar. Ona göre, toplum içerisinde yaþayan insanýn diðerleriyle karþýlaþtýðýnda kendinde var olaný yahut da eksikliðini idrak etmesi ve bunun neticesinde
iç ‘ben’ine dönmesi ancak merhametle
gerçekleþebilir. Çünkü merhamet, insanýn içindeki acýma duygusunu ortaya
çýkarmakta ve karþýsýndakiyle arasýna
örülen duvarlarý yýkmaktadýr.1 Bu noktada, hakiki ve ahlaki bir adalet duygusu olan merhamet, insana vicdanýnýn
sesini dinlemeyi ve aðlamayý öðreterek
kötülük dünyasýna karþý koymaktadýr.
Aðlamak ve merhamet arasýndaki güçlü baða Schopenhauer þu sözlerle dikkat çeker: “Aðlama eyleminin temelinde sevgi, merhamet ve hayal vardýr. Bu
sebeple de katý kalpli ve hayal gücü olmayan insanlar kolay kolay aðlamazlar. Ýnsanlar, tam da bu sebeple aðlayan insanlarý yumuþak kalpli ve iyi yürekli olarak tasavvur ederler. Aðlamak
bu yüzden öfkenin yumuþamasýna sebep olur. Aðlayabilen kiþi, merhamet
duyabilen, yumuþak kalpli olan kiþidir;
çünkü aðlamak ve sevebilmek merhamet duygusuyla doðrudan ilintilidir.”2
Aðlayabilen ve kalbi yumuþayabilen
insan, kendisini ve varlýðý algýlamasýnda bir deðiþimden geçerek “yeniden doðuþ” olarak adlandýrýlan bir sürece adý-

mýný atar. Bu süreçte, “ (önceki) ben’le
örtüþmeyen ama ben’i, büyük bir dairenin küçük bir daireyi kapsadýðý gibi,
ruhsal bir bütünlük ve merkeze”3 alan
ve kendilik olarak adlandýrýlan ŉesasen
de insanýn özünü oluþturanŉ bir deðere sahip olur. Kendilik deðerini artýk bilincin bir parçasý hâline getiren insan,
etrafýndaki varlýklarla sürekli temas
hâlinde olarak, “yeniden doðuþ”unu
bir döngüsellik hâlinde tamamlamaya
çalýþýr. Böylece insan, merhamet sayesinde, kötülük yapmaktan uzak durduðu gibi; ayný zamanda acý çekene yahut
da zor durumda olan “öteki”ne yardým
ederek sorumlu bir birey hâline dönüþtüðünü gösterir. Kanun ve hukukla deðil de “insan sevgisiyle” ve hür iradeyle ortaya çýkan merhamet, bu noktada önemli bir ahlaki duygu olarak görünür. Aklýn açýklayamadýðý bu durumu Schopenhauer, metafizik bir baðlamda deðerlendirerek insanýn maddi
dünyasýnýn dýþýnda kalan gizil dünyasýnýn erdemine iþaret eder. Merhametin insanýn doðasýnda olduðunu belirten Schopenhauer, bu duygunun her
koþulda ve her yerde görülebileceðini,
baþka bir anlatýmla,belli bir zaman ve
mekânla sýnýrýnýn çizilemeyeceðini belirterek âdeta ona arketipsel bir misyon
yükler. Ýþte bu noktada, Necip Fazýl
Kýsakürek de Reis Bey adlý oyununda,
Schopenhauer’un görüþlerini destekler
mahiyette, adalet ve merhamet duygularýný irdeleyerek ütopik cemiyet tasavvurunda merhamet duygusunu hâkim
kýldýðýný gösterir.

1. Arthur Schopenhauer, Merhamet, (Ýkinci Basým, Ýstanbul 2009, Dergâh Yayýnlarý), s. 74
2. Arthur Schopenhauer, age., s. 55.

3. Carl Gustav Jung, Dört Arketip, (Üçüncü
Basým, Ýstanbul 2009, Metis Yayýnlarý), s.
72,73.
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Baþta þiir olmak üzere, pek çok türde eser veren ve eserlerinde insan ve
toplumun sorunlarýna eðilerek farkýndalýk bilincini aþýlamaya çalýþan Necip
Fazýl’ýn, tiyatroya da bu maksatla yönelerek, þiirindeki meseleleri sahnede somutlaþtýrdýðýný söylemek mümkündür.1
Tanzimat’tan beri ŉNamýk Kemal’de
olduðu gibiŉ ideolojinin ve tezin aktarýmýnda etkili olan bu araca, Necip Fazýl
da 1934’te deðiþen sanat ve fikir dünyasýndan hareketle ve bir aksiyon ve dava adamý olmanýn sorumluluðuyla geniþ kitlelere hitap etmek için yönelmiþtir. Edebî türler içerisinde tiyatroya bu
anlamda ayrý bir önem veren yazar, “Ö
n tarafý açýlýr-kapanýr bir mikâp (küp)
içinde hayatý yakalamak. Kapana kýstýrýr gibi. Ýþte tiyatro budur.”2 ve “Tiyatro benim için ictîmaî davada en büyük
vaaz kürsüsüdür.”3 cümleleriyle tiyatroyu hayatýn bir mikro ölçeði ve fikrin
sunulmasýnda keskin bir yöntem olarak
gördüðünü belirtir. Beþerî icatlar içerisinde tekerleði baþta sayan Necip Fazýl, sanat türleri içerisinde ise tiyatroyu
“madde ve hareket kadrosunun” sahnede yer aldýðýný düþünmesiyle, “esrarlý dört köþenin” insanda uyandýrdýðý dinamizme vurgu yapar. Ýkisi tamamlanmamýþ olmak üzere yazdýðý 17 tiyatro
eserinde tasavvuftan biyografiye, tarihten felsefeye kadar ferdî ve sosyal
içerikli oyunlarýný sahnede eyleme döktüðünü gösterir. Büyük Doðu düþüncesiyle baþlayan ve Ýdeolocya Örgüsü’yle
1. Orhan Okay, Necip Fazýl Kýsakürek, (Ýkinci
Basým, Ýstanbul 2000, Þule Yayýnlarý), s. 93.
2. Necip Fazýl Kýsakürek, Konuþmalar, (Beþinci Basým, Ýstanbul 2009, Büyük Doðu Yayýnlarý), s. 106.
3. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 169.

devam eden idealist bir fert ve toplum
düþüncesini oyunlarýnda da sergileyerek toplum için çözümler üretmekten
vazgeçmeyen idealist/ütopik kiþiliðini
yansýtýr. Orhan Okay, onun eserlerinde
görülen mübalaða dozunun fazla oluþunu bu idealist/ütopik kiþiliðe baðlayarak “Ýdealist taviz verirse, yani mübalaða dediðiniz þeylerin dozunu düþürürse, uygulayýcýlardaki oran daha
da aþaðýlara düþer. Yani her ideal gibi bunlar da ufukta parlayan bir yýldýzdýr, eriþilmezdir ama vardýr ve bizi aydýnlatmaya, bize yol göstermeye devam
edecektir.”4 sözleriyle toplum önünde
olmasýnýn bu ütopik fikirleri gerekli kýldýðýna iþaret eder.
Onun, þiirlerinde ve kaleme aldýðý
birçok türde görülen üslupçu eðilimi, tiyatrolarýnda da kendini göstererek kimi zaman sahnelenmek, kimi zaman da
okunma hissi vermek için yazýldýðý izlenimini uyandýrýr. Aforizmik cümlelerin
hayli yoðun olduðu tiyatrolarýnda, yazarýn sözünü emanet ettiði karakter aracýlýðýyla okurda/izleyicide bir coþku saðanaðý yahut metafizik bir his uyandýrmak isteði açýkça görülür. Bu çerçevede, Necip Fazýl’ýn yazdýðý tiyatrolarýn,
ideolojik yahut kanonik bir eðilimin etkisi altýnda oluþturularak sanatý/dili ihmal eden eserlerden farklý oluþunu “tezin laf olmaktan çýkýp büyü olduðu yer”5
sözünde aramak mümkündür.
1935’teki Tohum ve ardýndan 1937
4. Orhan Okay, “Ýnsan, Sanatçý/Þair ve Düþünür Olarak Bir Necip Fazýl Kýsakürek
Portresi”, Düþünce, Tarih ve Bir Coðrafya
Tasarýmý Olarak Büyük Doðu ve Necip Fazýl
Kýsakürek/Hece, s. 97, 2005, ss. 13.
5. Necip Fazýl Kýsakürek, Konuþmalar, (Beþinci Basým, Ýstanbul 2009, Büyük Doðu Yayýnlarý), s. 107.
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yýlýndaki Bir Adam Yaratmak adlý eserleriyle tiyatro sahasýnda da dikkatleri üzerine çeken Necip Fazýl, asýl baþarýsýný tiyatroda ikinci dönemi olarak adlandýrýlan, 1960 yýlýnda yazdýðý ve dünya görüþü sebebiyle sahneletemediði
Reis Bey’le yakalar. Reis Bey, Muhsin
Ertuðrul’un gerek içerik gerekse estetik
bakýmdan beðendiði ve Necip Fazýl’ýn
W. Shakespeare tiyatrolarýndaki ustalýðý yakaladýðýný düþündüðü bir oyun
olarak deðerlendirilir. Eserlerini ideal bir fert ve cemiyetin nasýl olmasý gerektiði þeklinde ortaya koyan yazar, bu
eserde de özelde bir fertten hareket etmekle birlikte, genelde bir toplumun
merhamet ve vicdan duygusuyla bir dönüþümünü anlatarak insana “kendilik
deðerleri”ne sahip çýkma hususunda
bir çaðrýda bulunur. Çünkü “kendilik”,
“arketipsel bir büyüklüktür; epistemolojik olarak ideolojik bir yaklaþýmý içerir;
yani varýlmasý gereken bir hedefe (idea)
iþaret eder; deðer yargýsý taþýr.”1
Fertle toplumu, adaletle merhameti
bir araya getiren ve tezini bu kavramlar
ekseninde oluþturan Reis Bey, üç perde
ve dokuz tablodan meydana gelmektedir. Eserin düðümünü, Reis Bey’in baþlangýçta merhameti deðil de adaleti ön
plana çýkararak oyundaki yan karakterle çatýþmasý oluþturur. Düðümün týrmandýðý bölüm ise, suçlu sanýlan gencin
asýldýðý ve ardýndan da masum olduðunun açýklandýðý bölümdür. Bu olaydan
sonra Reis Bey’in görevinden istifa ederek adaletle deðil de merhametle gerek
kendini gerekse cemiyeti inþaya giriþ1. Bilgin Saydam, Deli Dumrul’un Bilinci/
Türk-Ýslam Ruhu Üzerine Bir Kültür Psikolojisi Denemesi, (Ýstanbul 2011, Metis Yayýnlarý), s. 46.

mesi söz konusu edilerek düðüm çözüme kavuþur. Bu çalýþmada, Reis Bey’in
adaletle hayatý anlamlandýrdýðý ilk dönem ve sonrasýnda da merhametle gerçekleþen deðiþiminin olduðu ikinci dönem ele alýnarak, kurmaya çalýþtýðý ütopik cemiyet tasavvurunun incelenmesi
amaçlanmaktadýr.
Buz Çölünde Yürüyen Reis Bey
Hayatýnýn büyük bir bölümünü adalete adayan ve insanlara karþýda oldukça acýmasýz bir tavýr sergileyen Reis
Bey’in nasýl bir dönüþümden geçtiðini izah etmeden önce, onun “buz çölü”
olarak adlandýrýlan hayatýnýn bu safhasýna bakmak gerekecektir. Oyunda ismi verilmeyen, kanunu ve adaleti temsil ettiði düþünülen, oyunun baþkiþisi Reis Bey; altmýþ beþ yaþýnda, kimsesi olmayan ve hayatý otel odalarýnda geçen bir aðýr ceza reisidir. O, ev ve
aile kavramlarýnýn uzaðýnda, kitaplar
ve birkaç bavulla doldurulan bir hayatýn, yurtsuz ve evsiz, eðreti bir bireyidir. En dikkat çeken özelliði, suçlulara
karþý takýndýðý sert ve acýmasýz tavrýdýr.
Uzun yýllar kaldýðý Mesudiye Oteli’nde
birçok tipte insanla karþýlaþmakla birlikte, onlarla arasýna keskin sýnýrlar çizerek odasýnda/evreninde yalnýz yaþamaktadýr. Leibniz’in monad adýný verdiði; penceresi ve kapýsý olmayan, ne içlerine bir þey girebilen ne de içlerinden
bir þey çýkabilen ‘mekân’ý,2 Reis Bey’in
kendini herkesten tecrit ettiði odasýnda
görmek mümkündür. Odasý, onun için,
mahkemede verdiði kararlarý süzgeçten
geçirdiði ve suçlulara daha sert cezalar
2. Sorel Teber, “Bir Anatomi Dersi: Ev”, Cogito, s. 18, Bahar 1999, s. 252.
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verilmesi için adaleti, kendince, inþa ettiði bir yer hükmündedir. Dolayýsýyla
o, sorunlu insanlarýn kaldýðý otelde, insanlarla iletiþime geçmek ve onlarýn sorunlarýný dinlemek yerine “iþi gücü zorla suç aramak” ve adaletin bu suçlara
vereceði cezanýn peþinde koþmaktadýr.
Ýnsanlarý suçlarken sadece delillere
bakarak hüküm veren Reis Bey’in, kanunu; “gizli eþyayý bulmaya yönelik bir
fal kitabý deðildir. Olana, gördüðüne,
bildiðine göre hükmeder”1 bir olgu olarak tanýmlamasý, kanun ve bu kanunla
temas eden insaný þeyleþtirdiðini ortaya koyar. Bu baðlamda, Reis Bey’in suçun bâtýnýyla deðil de görünen tarafýyla
ilgilenerek katý ve sert bir adalet anlayýþý sergilemesi, Schopenhauer’in merhamet duygusundan yoksun insanlar için
kullandýðý “örülü duvarlar yaþamý”ný
hatýrlatmaktadýr. Onun bu katý kalpli tavrý, sadece adalette deðil, kaldýðý
oteldeki insan iliþkilerinde de kendini
gösterir. Bu iliþkilerde son derece bencil ve yer yer kötücül özellikleri dikkati çeker. Sözgelimi, ameliyat olmak için
tek bir gece otelde kalmak zorunda kalan felçli köylü bir kýzýn iniltilerinden
rahatsýz olunca Otel kâtibine þikâyette
bulunur. Kýzýn babasýnýn kendilerine acýmasýný ve merhamet buyurmasýný söylemesinin ardýndan, merhameti
“aðýzlarýn çirkin sakýzý” olarak tanýmlayan Reis Bey’in dünyasýnda bu kavramýn bir karþýlýðý yoktur. Çünkü ona göre toplumda suçun artmasýnda, insanlarýn birbirlerini baðýþlamalarý ve baðýþlanan insanlarýn bunu kötüye kullana1. Necip Fazýl Kýsakürek, Reis Bey, (Yirmi
Üçüncü Basým, Ýstanbul 2010, Büyük Doðu
Yayýnlarý), s. 22.

rak toplumun yapýsýný bozmalarý yatmaktadýr. Yýllar önce de yan odada intihar eden bir üniversite öðrencisinin
intiharýný “Benden merhametin öldürdüðüne, merhamet beklemeyiniz!”2 sözüyle deðerlendirerek merhamete karþý
aldýðý keskin bir tavrý ortaya koyar.
Hayatýný insanlara karþý verdiði cezalar çerçevesinde yaþayan Reis Bey’in
insanlarý bu þekilde yorumlamasý, en
son, anne katili olarak suçlanan bir gencin davasýnda görülür. Bu dava, ayný
zamanda Reis Bey’in hayatýný son derece deðiþtirecek ve onun varoluþu yeniden sorgulamasýna ve kendi ‘ben’ini
bulmasýna yol açacak bir davadýr. Reis
Bey, Paris’e felsefe tahsili yapmak için
giden; ancak kumar, içki ve eroine alýþarak tahsilini tamamlamadan Ýstanbul’a
dönen ve alýþkanlýklarýný burada da de- 101
vam ettiren bir mahkûmu, bu süfli lezzetler ve birtakým deliller ekseninde, annesinin mücevherlerini almak için onu
öldürmekle suçlar. Delillere göre hareket eden Reis Bey, daha baþtan gencin
suçlu olduðuna inanarak zihninde kararýný verir. Onun adalet anlayýþýnda
deliller suçludan önce var olduðu için
suçlu olarak itham edilen insanlarýn,
suçu iþleyip iþlememe hususunda, gerek kamu gerekse kanun adamlarý tarafýndan yapýlan karakter çözümlemelerinin lüzumu yoktur. Bu nedenle, annesinin katili olmadýðýný ýsrarla söylemesine raðmen, Reis Bey, gencin kalemini
kýrar. Çünkü suçlularýn kendini savunmak için daima edebiyata ihtiyaç duyduðunu ve bu sözlerin de gerçeði örtmek þeklinde sarf edilen sözler olduðunu düþünmesiyle hükmünün adil olma2. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 26.
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dýðýna inanýr. O, “Bir masuma kýymaktansa, bin cürümlüyü cezasýz býrakmak
yeðdir görüþü yerine, cemiyette bir ferdi korumak için bin kiþiye idam gömleði
giydirilmelidir.”1 sözüyle merhametten yoksun ve toplumun olmadýðý, ben
merkezli adalet anlayýþýný savunur.
Reis Bey, idam edileceði sabah hapishaneye gittiðinde, mahkûmun, rüya gibi
metafizik bir dünyanýn ögesinden hareketle, katilin gizlendiðini ve adaletin görünenle deðil, görünmeyenle irdelenmesi gerektiðini söylemesine de itibar etmeyerek idam kararýndan vazgeçmez.
Kalbi yumuþamayan Reis Bey, “merhametten, acýma duygusundan yalnýz
kötülük doðacaðýna inandýðýndan”2,
mahkûmun deyiþiyle, “buz çölünde yol
alarak” insanlara karþý içindeki merhamet ve sevgi duygularýný kaldýrdýðýný ortaya koyar. Schopenhauer’un insanlarýn yapýsýný belirlediðini düþündüðü bencillik, kötülük ve merhamet üçlemesinin Reis Bey’in hayatýnýn bu safhasýnda insanlarýn kötücül ve suça eðilimli olduklarýna kuvvetli bir þekilde inanmasýyla kendini gösterdiðini söylemek
mümkündür. Bu bakýþ açýsý ona; insanlardan kaçan, onlarý anlamayan, kendilik deðerlerinin uzaðýnda kalan ve bundan yola çýkarak ne kendini ne de çevresindekileri tanýmayan tek boyutlu bir
hayat sunmuþtur. Ancak bu hayat, idam
ettirdiði gencin masum olduðunun anlaþýlmasý üzerine büyük bir deðiþimden
geçerek onun kendisiyle yüzleþmesini ve
ardýndan “orada olma” (dasein) bilincine sahip olarak “buz çölü”nden çýkmasýný saðlamýþtýr.
1. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 46.
2. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 50.

Göz Yaþý Çetesinin Kurucusu Reis
Bey
Ýdam ettirdiði gencin masum olduðunun ortaya çýkmasý üzerine istifa
eden Reis Bey, bu durumun aðýrlýðý altýnda büyük bir suçluluk psikolojisi içerisine girer; insanlardan kaçarak ve kendi iç ben’ine yönelerek ruhsal bir dönüþüm geçirir. O, “hakikate temas edebilmek için, duyularla varlýðýn ötesine geçmek ve realiteyi örten perdeleri kaldýrmak için”3 metafizik bir dünyanýn kapýlarýný aralar. Bu ben’ini bulma ayrýcalýðýnda, kendisi ve çevresindeki varlýklarýn farkýna vararak farkýndalýk bilincini edindiðini, bu bilincin tesiriyle eskisi
gibi olamayacaðýný ve varlýk olarak eksikliðinin tamamlanmasý gerektiðinin
idrakine varýr. Böylece “daha önce sahip olmadýðý bir kendi kendisiyle nesnelerin boyunduruðuna girmek için deðil;
onlara egemen olmak, kendi iradesini
ve tasarýmýný kabul ettirmek, o dýþ dünyada kendi fikirlerini gerçekleþtirmek,
yaþadýðý gezegeni kendi benliðinin tercihleri doðrultusunda biçimlendirmek
için”4 harekete geçer. Bu harekete geçme eyleminde yahut kendi ben’ini bulma ve varlýk olarak “orada olma” bilincini edinmesinde, ilk olarak vicdanýnýn
sesi kendini hissettirir.
Vicdan, daha önceki yaþamýnda kendine adalet eksenli bir kimlik edinen Reis Bey’in “onlar-ben”inin dönüþümüyle birlikte “kendi-ben”i olmaya yönlendiren bir yakarýþýn, bir çaðrýnýn adý5 olarak dikkati çeker. Bu çaðýrma ve ses3. Maurýce Blondel, Mistisizm, (Birinci Basým,
Ýstanbul 2008, Dergâh Yayýnlarý), s. 6.
4. Ortega y Gasset, age., s. 36.
5. George Steiner, Heidegger, age., s. 143.
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leniþ de Martin Heidegger felsefesinin
kendini bilme ve bilinçlenme baðlamýnda kullandýðý kavramlardan “Dasein”e
(orada olma) doðru bir yöneliþi gösterir. Böylece Reis Bey, geçmiþte sýmsýký
baðlý olduðu adalet anlayýþý içerisinde,
insaný þeyleþtirdiðini anlayarak ve varlýðýna ontolojik sorular sorarak vicdan
azabý çekmeye baþlar. Merhametin baþlangýcý olan vicdan, bilincin uyanmasýyla, insanda ilk merhale olarak görülen
ve onu diðer canlýlardan ayýran önemli
bir yüzleþmedir.1 Bu þekilde, daha önce yüzünü çevirmediði ve varlýklarýný
yok saydýðý oteldeki insanlarla ilgilenmeye ve onlarýn sorunlarýný dinlemeye
çalýþarak “yeryüzünde suçu baðýþlanmadýk insan kalmamasý için”2 onlardan kendisini ve birbirilerini affetmesini ister. Böylece suça ve adalete dayalý
bakýþ açýsý, toplumda kötülüðün ve suçun temelinin merhametin yokluðundan kaynaklandýðýný düþünmekle birlikte deðiþir. Çünkü “Karþýmýzdaki insaný bir insan olarak tanýmak, onu anlamak ve onun tarafýndan anlaþýlmak,
merhametle mümkün ola[caktýr]. Merhamet, kendisini dýþarlýklý sayana el
uzatmak ve onu konuþma halkasýnýn
içine almak [demektir].”3 Bu baðlamda otelde, toplumun ötekileþtirdiði ve
yaftaladýðý Bar Kýzlarý’ndan kendisini
affetmesini istemesiyle, bireysel varlýk
alanýný kurmaya çabalarken alt kesimden hareket edilmesi gerektiðinin bilincini ortaya koyar.
Reis Bey’in “buz çölü”nden çýkýp
1. Nurettin Topçu, Ahlâk, (Birinci Basým, Ýstanbul 2005, Dergâh Yayýnlarý), s. 127-132.
2. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 71.
3. Kemal Sayar, Merhamet, (Altýncý Basým, Ýstanbul 2012, Timaþ Yayýnlarý), s. 51.

kendi ‘ben’ini inþa etme sürecinde, ölümün kendisinde býrakmýþ olduðu zedelenmiþlikle, idamýna sebep olduðu gencin hatýralarýný yüklenmek ve daha önce bilmediði bir dünyanýn yüzünü görmek için kumarhaneye/“akrep yuvasýna” gittiði görülür. Burada, gencin býraktýðý hayatýn yükünü omuzlayarak
hem býrakýlan hatýralarý hem de kendi
bilincinin döngüselliðini tamamlamaya
çalýþtýðýný belirtmek gerekir. Bu döngüselliði ve sorumluluðu Rollo May, “Ýnsan, varlýðýnýn bilincinde olabilen ve
dolayýsýyla bunun sorumluluðunu taþýyabilen bir varlýktýr. Ýnsaný diðer canlýlardan ayýran þey de kendi varlýðýnýn
farkýnda olma kapasitesidir.”4 sözleriyle vurgularken insanýn, insan olarak
tanýmlanmasý için bunun gerekliliðinin altýný çizer. Reis Bey’in bu mekâný
103
seçmesinde, vakur ve azametli duruþunu yok etmek isteði kadar, buradakilerle birlikte olarak onlara merhametli olmayý, affetmeyi bilmeyi ve aðlamayý öðretmek arzusu da etkilidir. Kendisi için
yapýlan bir kürsüde kumarhanedekileri
baþýna toplayarak toplumda iþlenen bir
suçta kiþinin öncelikli olarak kendisini
bir hesaba çekmesine ve bu süreçte acýmanýn oynayacaðý kuvvetli etkiye deðinir. Çünkü ona göre, “acýmak düþünmek, acýmak bulmak” demektir.5 Bütün
canlý varlýklarý içine alan acýmak görüþünde, hakký elinden alýnan ve gözyaþý
döken insan, “can taþýyan, yüreði atan
her canlýya acýyýn! Aðzýndan kemiðini çaldýran köpeðe, her parçasý ayrý ayrý kývranan solucana, tabaný yanan ça4. Rollo May, Varoluþun Keþfi, (Ýkinci Basým,
Ýstanbul 2012, Okuyanus), s. 123.
5. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 82.
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kala... Hepsinin üstünde insana; buruþ
buruþ beyni, alný ve çenesiyle gözyaþý
döken insana acýyýn!”1 gibi þiirsel sözlerle en çok acýnmaya muhtaç bir varlýk konumuna gelir. Katil dýþýnda söyledikleri pek ciddiye alýnmamakla birlikte, o, konuþmasýný merhamet ve acýmak ekseninde devam ettirerek bu yolculukta ýsrarlý olduðunu göstermeye
çalýþýr. Verdiði nutkun ardýndan ellerinde bulunan býçak, sustalý, kama, falçata ve tabanca gibi suç aletlerini toplayarak onlara bundan sonra kendilerini
bu aletlerle deðil, gözyaþýyla savunmalarýný telkin eder. Bu þekilde Reis Bey,
insanlýðýn diriliþinin ancak gözyaþýyla
mümkün olabileceðine dikkati çekerek
toplumsal hayatta unutulmuþ olan bir
deðerin tekrar canlandýrýlmasýný ister.
Reis Bey; yan kesicinin, katilin, hýrsýzýn ve tefecinin olduðu bu mekânda
‘ben’ini inþa etmeye çalýþýrken, harekete
geçme eyleminin bir parçasý olarak merhamete dayalý ütopik bir toplum düþüncesini de onlarla paylaþýr. Çünkü,
bir misyon ve dava adamý olmanýn getirdiði sorumlulukla, idealindeki toplumu
onlara anlatmak ve bu toplumu da eyleme geçirmek ister. Bu baðlamda ütopya, kiþilerin ideolojisi ve kültürü çerçevesinde þekillenen ideal bir toplum tasarýsý olarak yaþanýlan dünyanýn dýþýnda,
muhayyel bir yeri iþaret eder. Krishan
Kumar’ýn deyiþiyle “Ütopya hem hiçbir yerdir (outopia) hem de iyi bir yerdir (eutopia).”2 O hâlde ütopya, tasarlayan kiþi için hayal egzersizi olmaktan
öte, toplumsal ve siyasi spekülasyonun
1. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 82.
2. Krishan Kumar, Ütopyacýlýk, (Birinci Basým,
Ankara 2005, Ýmge Kitabevi), s. 9.

aracý, beðenilen ve arzu edilen þeylerin
bir araya getirilmesinin adýdýr. Genellikle mevcut yönetime karþý oluþturulan bu tasarýda, toplumda olmasý gereken kavramlar olarak eþitliðin, adaletin,
merhametin, özgürlüðün ve refahýn altý çizilmiþ ve bu þekilde ütopik yerde bir
cennet kurulmak istenmiþtir. Bu cennet
tasavvuru da çoðunlukla ya bir ada ya
da bilinmeyen/ olmayan bir mekân üzerine kurularak böylelikle olabildiðince bu dünyanýn dýþýna kaçmak planlanmýþtýr. Reis Bey’in ütopik toplum düþüncesinde ise mekân, ne ada ne bilinmeyen/olmayan bir mekân ne de insanlardan uzak olan bir tabiat üzerine inþa
edilmiþtir. Reis Bey, özellikle toplumun
ötekilerinden hareket ederek insanlarý
merhametle deðiþtirmek ve onlara gözyaþý döktürmek amacýyla ütopyasýný kurar. Bu nedenle toplumda suç iþleyerek
ötekileþtirilen, kendi deyiþiyle, akreplerin dünyasýna yönelmekle daha önce ortaya konan ütopik cemiyet tasavvurlarýndan farklý bir düzlem oluþturduðuna
dikkati çeker. Ýdeal yerde ideal insanlarýn bulunmasýna karþýlýk, burada öncelikli olarak ötekilerin oluþturacaðý gözyaþý çetesinin kurulmasýyla iþe baþlanacaktýr: “Bu çete bir dernektir. Cemiyetler kanununa göre kurulacak. Ve ne kadar hýrsýz, yankesici, dolandýrýcý, kalpazan, katil, ýrz düþmaný, zehir satýcýsý, kumarbaz, serseri varsa hepsine birden kapýlarýný açacak[týr].”3 Bu þekilde Reis Bey, kendisine merhamet edilmeyen yahut baþkalarýna merhamet etmeyerek toplumdan soyutlanan ve yaftalanan kiþilere kucak açar; onlarý gözyaþý çetesi gibi bir dernek altýnda top3. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 86.
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lar. Söz konusu kiþiler/akrepler bu misyonla affedebilir ve gözyaþýyla kalplerini yumuþatabilirlerse, o zaman toplumda daha az suç iþlenecek ve adalet merhametin içinde bir iþlev kazanacaktýr.
Ayný zamanda, bu çeteye toplumun üst
kesimlerinde olan kiþilerin de katýlmalarý saðlanýp acýyan ve acýnanlarýn birbirilerini gözyaþýyla anlamalarý istenecektir. Çünkü gözyaþý, “hüznü, yalnýzlýðý, umutlarý ve yara almýþ arzularý anlamak için gerekli olan psikolojik ve insani
deneyim”1 olarak görülmektedir. Böyle
bir deneyimle acýyan ve acýnanlarýn aralarýnda, Schopenhauer’in deyiþiyle, duvarlarýn kalkma iþi üstlenilerek “insanlýða yeni kurtuluþ yolu” gösterilecektir.
Reis Bey, bu cemiyette ilginç görev
daðýlýmýný da “Katilin tezgâhtar, hýrsýzýn kasadar, dolandýrýcýnýn tahsildar olacaðý iþlere verileceksiniz. Bu dava uðrunda, maðaza maðaza, fabrika
fabrika, yazýhane yazýhane gezip dolaþacaðým. Saklý parayý çarpan yankesici bakalým açýkça eline teslim edilene ne
yapar? Korunaný vuran katil, görelim,
baðrýný açanlara neyler?”2 sözleriyle açýklar. Sosyal adaletsizliðin olduðu
topluma iþaret eden Reis Bey, bu toplumda kendisine merhamet edilmeyen
ve haklarý korunmayan kiþilerin çarpýk
düzene ötekileþerek bir duruþ sergilemelerinin kaçýnýlmaz olduðunu vurgular. Bu anlamda, onun ideal cemiyet tasavvurunda “öteki”, merhamet duygusunun perspektifinde hakký kendisine
teslim edilen bir aktör olarak yer alýr.
Ütopik cemiyet tasavvurunu merha1. Eugenio Borgna, Ruhun Yalnýzlýðý, (Birinci
Basým, Ýstanbul 2013, YKY,), s. 172.
2. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 87.

met baðlamýnda açýklayan Reis Bey’in
toplumun ötekilerini tanýmaya ve onlarýn içinde yer almaya devam etmesi hapishaneye düþmesinde de görülür. Reis Bey, kumarhaneye yapýlan bir baskýn
sonucu cebine gizlice konan eroinden
dolayý tutuklanýr ve bu maddenin kullanýcýsý olarak suçlanýr. Bu durum, ona,
bir zamanlar görünene ve delile odaklý
adalet anlayýþýndan hareket ederek insanlarý acýmasýzca suçlayan kendi adalet anlayýþýný hatýrlatýr. Böylece, adaletin iktidarýný elinde tutuðu zaman herkesi nesneleþtiren Reis Bey, þimdi adaletin bir nesnesi olarak hapishaneye
düþmesiyle kendi ve öteki ‘ben’i arasýndaki farkýn idrakine varýr. Oteli, kumarhaneyi ve ardýndan gelen hapishaneyi;
Reis Bey’in kendi ‘ben’ini bulma macerasýnda nefsî bir terbiyeden geçmesi
105
için bilinçli bir þekilde seçilen mekânlar
olarak da deðerlendirmek mümkündür. Bu deðerlendirmede bizi, tasavvufta insan-ý kâmilin, içinde bulunduðu
maddi dünyadan kendisini tecrit ederek eksikliðin ve yoksulluðun hissedildiði mekânlara ve bu mekânlardaki kiþilerle benliðini bulma arayýþýna götürür. Nitekim idam ettirdiði gencin “çile
mirasçýsý” olarak gelen Reis Bey’in bütün maddi deðerleri dýþarýda býrakarak
ve bir derviþ edasýnda tavýr sergileyerek
olgunlaþmasý bunu kanýtlar nitelikte
görünmektedir. Yankesici’nin, Katil’in,
Sahte Hâkim’in ve daha pek çok suçlunun bulunduðu yerde kendi ‘ben’ini hesaba çeker ve piþmanlýðý “duyarlýlýk ve
irade alanýnda farkýna varýlýnca þiddetli heyecan ve duygu yükü bir fikir kuvveti þeklinde”3 kendini gösterir. Dinle3. Nurettin Topçu, Ýsyan Ahlaký, (Altýncý Ba-
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diði suç vakalarýndan ve buraya düþen
insanlardan kendi ‘ben’ini sorumlu tutarak merhametin ve gözyaþýnýn önemini mahkûmlara duygulu ve heyecanlý
bir þekilde anlatmaya baþlar.
Reis Bey, merhamet ve gözyaþýndan mülhem oluþturduðu ütopik cemiyet tasavvurunu, mahkemede de dile getirerek bu tasavvurun ütopik deðil,
gerçek bir olgu olduðuna dikkati çeker.
Schopenhauer gibi Reis Bey de insanda
doðuþtan olan kötülük özelliðinin ancak merhametle ve adaletle toplumdan
silinebileceði görüþünü tekrar etmekle
insani bir gerçeðe vurgu yapar ve ütopyadan gerçeðe doðru yönelmiþ olur. Bu
gerçeðin toplum nezdinde iyi kavranmasý gerektiðine ve dolayýsýyla söylediklerinin bir ütopya deðil de gerçekleþmesi mümkün bir düþünce olduðuna
iþaret eder: “Ýnsanda kötülük iktidarýný döve döve pekleþtirmek yerine, hohlaya hohlaya yumuþatmak, insaný kötülüðe iktidarsýz kýlmak”1 sözüyle merhametin insandaki kötücül yönü yok edebileceðini savunur.
Merhamet, vicdan ve gözyaþý tezi
üzerine kurgulanan oyunun sonunda
ise, bu kavramlarýn ütopyadan gerçeðe taþýnarak gerek toplumsal yaþamda
gerekse adalet sisteminde kendini gösterdiðini ve bu þekilde Reis Bey’in ideal
cemiyet tasavvurunun iþlevsel bir boyut kazandýðýný söylemek mümkündür.
Bu minvalde, Reis Bey’in cebine eroini koyan adam suçunu itiraf eder. Oteldeki Taþralý Müþteri kaçan kýzýný affeder. Ýkinci Bar Kýzý babasýnýn kendisini
sým, Ýstanbul 2011, Dergâh Yayýnlarý), s.
102.
1. Necip Fazýl Kýsakürek, age., s. 126.

affettiðini öðrenince kimsesi olmayan
Birinci Bar Kýzý’ný yanýna alarak köyüne döner. Ýdam ettirdiði gencin Dadý’sý
Reis Bey’e ömrünün sonuna kadar hizmet etmek istediðini söyler. Bunlarýn
dýþýnda, hapishanedeki mahkûmlar varlýklarýnýn bilincine vararak merhamet
ister. Baro da merhamet ekseninde adalete yaptýðý katkýdan dolayý Reis Bey’e
plaket verir. Gazeteler, ajanslar ve radyolar onunla meþgul olur ve geliþtirdiði ilginç merhamet tezi araþtýrma konusu yapýlýr. Bütün bunlarýn mimarý Reis Bey ise, otelden ayrýlarak yine yersiz
yurtsuz bir birey olarak ŉbu kez kendi
‘ben’inin bilincindeŉ toplumun her kesimine merhameti anlatacaðý bir hayatýn “meczup” bir aktörü olmaya kendini adar.
Sonuç
Necip Fazýl Kýsakürek, bir dava ve
aksiyon adamý olmasýnýn getirdiði sorumlulukla, þiirlerinden sonra en çok
ürün verdiði ve topluma iletmek istediði mesajý ortaya koyduðu türün tiyatro olduðunu gösterir. Necip Fazýl, bu
çalýþmanýn konusunu oluþturan Reis
Bey adlý oyunda ise, edebî ve fikrî dünyasýnda geçirdiði deðiþimin ve bu deðiþimden hareketle ideal bir toplum inþasýnýn, Schopenhaure’un adalet ve merhamet kavramlarý hakkýnda ileri sürdüðü görüþlerle benzerlik taþýdýðýný göz
önüne getirir. Oyunda, yazarýn sözcülüðünü yapan karakter olarak Reis Bey;
ideal bir fert ve toplum anlayýþýný adalet, merhamet ve vicdan kavramlarý çerçevesinde ele alarak merhametsiz deðil, vicdanlý bir adalet anlayýþýný ortaya koyar. “Buz çölü” olarak adlandýrý-
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lan hayatýnýn ilk safhasýnda savunduðu
katý adalet fikri, idamýna sebep olduðu
bir gencin sonradan masum olduðunun
anlaþýlmasý üzerine, büyük bir deðiþimden geçerek onun gerek kendisini gerekse toplumu anlamasýný ve ardýndan
da “gözyaþý çetesi” gibi bir topluluðun
oluþumunu saðlar. Bu oluþum da toplumun ötekileþtirdiði mekânlar ve kiþilerden hareketle kurularak merhamet,
gözyaþý, vicdan ve affetme gibi kavramlarla kendini belirginleþtirir. Bu noktada Reis Bey’in ütopyasýnýn mekân, kiþi ve deðerler bakýmýndan birçok ütopyadan farklý olduðu ve gerçeðe dökülerek iþlevsel bir boyut aldýðýný görmek
mümkündür.
Sonuç olarak oyunun baþkiþi Reis
Bey’in kendi ‘ben’inin uzaðýnda bir dönem olan “buz çölü”nden, bilincini tanýma süreciyle birlikte, daha önce toplumda bir benzeri görülmeyen, “gözyaþý çetesi” gibi kendilik deðerlerini içerisinde taþýyan bir derneði inþa ettiði döneme geçmesi, Schopenhauer’un merhamet üzerine geliþtirdiði fikirlerinin
pratiði olarak dikkati çeker.
Abstract
(The Consequence Of A Pass From Ice
Desert To Tear Gang Or From Justice To
Compassion: Reis Bey)
Feeling of compassion and mercy towards
others play important role in separation of
mankind from other living creatures and
forming mankind’s existence, who lives
in a society with a responsibility brought
about by being a social entity. These feelings make their presence apparent as a result of a person’s contact with the society
and an extent of realization. When a person
sees someone who suffers and is exposed
to bad treatment and is wronged, he communicates with other people as a result of

the feeling of compassion within himself
and shows that he shares the pain. In this
regard, Arthur Schopenhauer, by saying
that the feeling of compassion should be
formed before the justice in a society and
the evil and crime can be isolated from
society with compassion, emphasizes the
human’s protection of self-worth. According to him, in a society comprising people
with various identities and personalities,
although the order is tried to be maintained by the laws, and a person, who is a
part of this order, is tried to be disciplined,
the evil and the act of committing crime
can only be destroyed with the feeling of
compassion and mercy. Thus, by believing
that it is possible only with compassion
for a person to listen the other and a person can succeed in becoming an individual
with morals and conscience by feeling pity
for the other, he mentions a construction
of universal society.
Being one of the important poets and
writers of the Republic period Turkish
literature, Necip Fazýl Kýsakürek with the 107
awareness brought about by his being a
man of a case and action, displays the idea
of an ideal society in his play Reis Bey
parallel to views of Schopenhauer, as he
did in his many other works. This work is
aimed at examining, in the mentioned play
of Necip Fazýl Kýsakürek in which he studied the feelings of compassion and justice,
the pass from the idea of justice the protagonist Reis Bey strongly supported at
the beginning to the feeling of compassion
afterwards, the concept of a utopic society he wanted to establish, and the change
seen in the society as a result of the functionality of this concept.
Key Words: Justice, compassion, Necip
Fazýl Kýsakürek, Reis Bey.
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