
Eleştirmek; hele de birini ucundan kıyısından tutarak, çekiştirerek 
eleştirmek... Hani derler ya her babayiğidin harcı değildir bu. Ne ta-
rafa çekersen çek uzayıp gidecek bir esnekliğe sahip olan eleştirinin, 
kime dokunsa yakacak bir etkisi vardır. 

Eleştiri, edebiyat dünyamızın bazen magazine kaçan çetrefilli bir hâ-
lidir. Türüdür diyeceğim de eleştirmek için eline kalemi ya da klavye-
yi alanların hâlden hâle girebileceği bir esnekliğe sahip eleştiri. 

Anlam olarak her ne kadar bir eserin, kavramın olumlu ve olumsuz 
yanlarını ortaya koyan değerlendirme dense de eleştiri için, bizde 
eleştiri dendiğinde akla hemen olumsuzlukları sıralamak gelir. Bu 
sadece edebiyat dünyası için geçerli değil. Toplumun her kesimi için 
geçerli bu. Olumsuzluk sıralanınca eleştiri, övgü olduğunda beğeni 
gibi kaçınılmaz bir durum var. 

Dijital kuşatma, her şeyin olduğu gibi eleştiri kültürünün de tadını 
kaçırdı. Müstear isimlerin arkasına gizlenerek hiçbir kural tanıma-
dan eleştiride bulunanların yanında, vurkaç taktiği ile içindeki bü-
tün kini cümlelere dökerek kendinden olmayanı görmezden gelme, 
yok etme hırsıyla eleştirinin dozunu kaçıranlar da peyda olmaya baş-
ladı. 

“Ortaya konuşmak” denen bir hastalık, virüs gibi yayılıyor toplumun 
bünyesine. Sözün iplerini çözüp ortaya salanlar, kim üstüne alır diye 
düşünmeden ardı ardına sıralıyorlar eleştirinin dozuna bakmadan.

Her şeyin bir adabı vardır. Ne yapılırsa yapılsın üsluba dikkat etmek-
tir esas mesele. Cümleleri eğerek, bükerek, nereye çekersen çek oraya 
uzatarak yapılan eleştirinin tadı da tuzu da olmaz. Hani öyle bir eleş-
tiri yapacaksın ki keyif alacak okuyan da duyan da.
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Edebiyatımızda hicivler, taşlamalar bunun en iyi örnekleri. Şairlerin kalemin-
den dökülen şiirler, eleştirinin de bir üslubu olduğunu gösteren en iyi örnek-
lerdir. Kazak Abdal’ın şiirindeki eleştirinin dozu ve şairin üslubu, şiirin etkisi-
nin ne derecede kuvvetli olduğunu gösteriyor bize:

Ormanda büyüyen adam azgını 
Çarşıda pazarda insan beğenmez 
Medrese kaçkını softa bozgunu 
Selam vermeğe dervişan beğenmez

Fuzuli’nin Şikâyetname’si de divan edebiyatının en içli şairinin artık canına tak 
edince derdini kelimelere ne kadar latif dökebileceğinin bir örneği olarak ede-
biyat tarihimizdeki yerini almıştır:

Selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar. Hüküm gösterdim, 
faidesizdür deyü mültefit bolmadılar.  

Nurullah Ataç’ın Karalama Defteri-Ararken’ini okurken düşündüm tüm bun-
ları. Edebiyatımızın deneme, eleştiri ve günce ustası, kelimelerle oynamayı 
seven yazarının ne kadar açık sözlü olduğunu ispatlayan birçok yazı var kitap-
ta. Sözünü sakınmıyor Ataç. Hem de dost ve arkadaş oldukları hakkında bile 
yazıyor düşüncelerini. 

Abdülhak Hâmid hakkında yazdıkları, öyle herkesin göze alacağı cinsten eleş-
tiri cümleleri değil. Edebiyatımızda “şair-i mader-zad” olarak tanınan, “şair-i 
azam” sıfatına sahip olan Abdülhak Hâmid hakkında söylediklerini okuyunca 
Nurullah Ataç’ın gözü pekliğine şaşırmamak işten bile değil:

“Bilirsiniz, sevmem Abdülhak Hâmid’i. Yıllardır hiçbir kitabını açıp okuma-
dım… Ne ben okuyorum, ne siz, ne öteki…” Bu sözlerle başlayıp şairi âdeta yer-
den yere vuruyor. Bir de karşılaştırma yapıyor. Mehmet Âkif’in şiirlerinin halk 
tarafından bile ezbere bilindiğini ama Abdülhak Hâmid’in bir şiirinin dahi bı-
rakın halkı edebiyatçılar tarafından bile bilinmediğini anlatıyor. 

Eleştirisini sağlam bir zemine oturtarak bitiriyor Ataç: “Abdülhak Hâmid Bey 
ve onun gibiler yaşadığı toprakların edebiyatını yapmadı. Düzmece bir Batı 
edebiyatı getirerek bizde gerçek Batı medeniyetinin yerleşmesini geciktirmiş-
tir.”  

Eleştiri, eğer karşıdakine bir şeyler kazandıracaksa faydalı olma yetisini de ka-
zanmış demektir. Sadece eleştirmek için eleştiri yapmak, boş sözden öteye git-
mez. Nurullah Ataç, Karalama Defteri adlı kitabındaki “Yazar ile Eleştirmeci” 
adlı yazısında eleştirmenleri de eleştiriyor hem de kendisi de keskin bir eleş-
tirmen olduğu hâlde: “Var mı bizde eleştirmeci, yok mu, şimdi onu araştıracak 
değilim. Şairlerimize, hikâyecilerimize sorun, çoğu, hemen hepsi yoktur diye 
kestirip atıyor.” Böyle başlıyor yazı ve eleştiri işini yapanların işlerini hakkıyla 
yapmadıklarından örneklerle bahsederek eleştiricilerin eleştirilmesini “Bizde 
okur yok okur.” sözüne bağlayarak konuyu kapatıyor. 
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Nurullah Ataç böyle düşünüyor. Haklılık yönleri yok değil. Elbette var. Yazarın, 
şairin aylar, günler vererek ortaya koyduğu esere göz atarak üstünkörü yapı-
lan eleştirinin kimseye faydası olmaz. 

Eleştiri iyidir. Kişiyi besler, onarır fakat nerede öyle eleştiri yapacak kalem er-
babı? Son yıllarda tarifi imkânsız bir körlük yaşıyoruz. Herkes, kendinden baş-
kasını görmemek denen hastalığa tutulmuş hâlde. Aynı yayınevinin yazarları 
birbirlerinden habersiz. Dahası var. Aynı derginin aynı sayısında yazanlar bir-
birlerini görmüyor. Hem de isimleri karşılıklı sayfalarda olduğu hâlde. Görüp 
de görmemezlikten gelme hastalığı mı desek bakar körlük mü, akıl izan tutul-
ması mı tüm bu yaşananlar?

“Hadi beni eleştir, eksiklerim varsa söyle.” diyecek mangal yürekliler yok. Belki 
de hiç olmadı. Cümlelerin insana verdiği ve sadece yazanların anladığı görün-
mez bir kalkan var. Cümleler çoğaldıkça yazanı dağın zirvesine taşıyan bir kal-
kan bu. Herkesin eleştiriye ihtiyacı var. İnsan kendini kendi aynasında çok da 
net göremez. Kendi gözüyle gördüğü güzellik, gün gelir ayağına dolaşır. 

Siz siz olun, kalemine güvendiğiniz bir söz erbabının cümlelerinize dokunma-
sına izin verin. Bir şey kaybetmezsiniz. Kazanacağınız çok şey olacak, bunu da 
zamanla göreceksiniz. 

  


