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En son Zafer Değil Se-
fer kitabınızı gördük. 
Sözü Dilde Hayali Göz-

de’yi de katarsak denemele-
riniz altıya ulaştı herhalde. 
Deneme türüne hayli mesai 
harcamış biri sayılırsınız, 
Türkiye’de deneme türünün 
neden halen ciddiye alınma-
dığı, üzerine eğilinmediği bir 
soru işareti olarak sizi de ra-
hatsız ediyor mu?

Rahatsız edici olduğu herhalde 
tartışma götürmez. Fakat me-

sele keşke deneme ile sınırlı 
olsaydı! Denemedeki zaafiyet 
olsa olsa neticelerden sadece 
biridir. Bunun arkasında veya 
üstünde okuma, yazma ile olan 
münasebetlerimizin zaafları 
veya düşük seviyesi duruyor. 
Okumayı, yazmayı öğretemi-
yoruz. Bir yukarıda Türkçe ve 
edebiyat eğitiminin kifayetsiz-
liği yatıyor. Deneme metinlerin 
bir tarafı düşünceden, sanat ve 
estetikten, dinden, felsefeden, 
mitolojiden beslendiği için o 
bölgelerdeki yetersizliklerimize 
de ciddiyetle bakmak lazım. 

İş geliyor eğitime, bir düşünce 
ve kaygı sahibi olmaya, bir ara-

yışı ve davayı taşımaya, bir yer-
den bir yere doğru konuşmaya 
ve iki yere de layık olmaya da-
yanıyor. İtiraf etmeliyiz ki eği-
tim sistemimiz, kültür ortamla-
rımız buralardan hayli uzaktır. 
Hep söylüyorum; doğru dürüst 
Türkçe bile öğretemeyen, böy-
le ciddi kaygıları olmayan bir 
eğitim sisteminin deneme diye 
bir derdi olur mu? Olsa kaçıncı 
sırada olur? Yine de bereketli 
topraklar buralar. İstisnai de 
olsa iyi kalemler yetişiyor bu-
ralardan. Kurumsallaşmadığı 
yahut ortamı oluşmadığı için 
devamlılığı sağlamakta zorla-
nıyoruz yalnız.

Türkiye’de düşünce alanında 
bazı öncü metinlerin daha çok 
edebiyatçı, yazar ve şairler 
eliyle deneme türü içerisin-
den yapılmış olmasını nasıl 
değerlendirmek gerekiyor?

Bu şaşırtıcı değil ama yine de 
dikkat edilmesi, üzerinde dü-
şünülmesi gereken bir husus. 
Çağdaş Türk düşüncesinin ku-
rucu ve geliştirici kişileri esas 
itibariyle veya aynı zamanda 
edebiyatçılar, sanatkarlar. Na-
mık Kemal, Mehmet Akif, Yah-
ya Kemal, Ahmet Haşim, Tanpı-
nar, Necip Fazıl, Sezai Karakoç, 
İsmet Özel gibi büyük şairler… 

Öyle anlaşılıyor ki bu kişilere 
sadece şiir ve sanat yetmiyor. 
Veya deneme metinleri sanat-
larının bir parçası, bir yönü. 
Ahmet Mithat Efendi, Şehben-
derzâde Filibeli Ahmet Hilmi, 
Hilmi Ziya Ülken, Nurettin 
Topçu, Peyami Safa gibi roma-
na, hikayeye emek ve önem 
veren düşünce adamları da var. 
Sanatkarlar yaratıcı, nüfuz edi-
ci tabiatları sayesinde ve farklı 
öncelikleri sebebiyle daha uzağı 
görüyor, daha derinden hisse-
diyor, daha imkanlı cümleler 
kuruyor.

“Roman Bilim” diye yeni bir 
alan açmaya çalışan iktisat-
çı Mustafa Özel arkadaşımız 

SÖYLEŞİ
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DİLİN BÜTÜN İMKANLARINI 
KULLANARAK YAZMAK ZORUNDAYIZ

Konuşan: İslâm Dalp

Farklı düzeylerde 
yazmak, İsmail Kara’nın 
metinlerini takip edenler 
için hem aşina bir deyim 
hem de hocanın önemli 
pratiklerinden birisi. 
Türkçede, deneme türü 
içindeki düşünceyi, 
düşüncenin düzeylerini 
ve yazma biçimlerini 
son çıkan kitabı halen 
bir deneme iken İsmail 
Kara’ya sorduk. Keyifl i 
okumalar dileriz.

İsmail Kara
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