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Burhanettin Batıman’ın tefsiriyle daha rahat anlaşılacak olan ve ese-
rin nüvesi diyebileceğimiz Faust, Goethe’nin tabiriyle “sonuna kadar, 
durmadan daha yükseğe, daha temize doğru sergilenen gayret”tir. 
Anıtsal Goethe biyografisiyle tanıdığımız Albert Bielschowsky’ye 
göre “Faust’un şaşmaz tesiri, onun genel insanlığa genişletilmiş ol-
masına dayanır. Çünkü biz bu tek eserde hepimizi ve bizim didindik-
lerimiz ve yaşadıklarımızı bu yöne veya o yöne doğru sembolik ola-
rak tasvir ve temsil edilmiş buluyoruz. Bunun içindir ki o, et olarak 
bizim etimizden ve kemik olarak da bizim kemiğimizden yapılmış 
olup bizi her zaman yeni baştan ilgilendirmektedir. Bu ilgi asla es-
kimiyor, Hiçbir zaman eskiyemez de; zira biz ne kadar çok yaşarsak, 
bilgide ve işte, yenmede ve yenilmede, iyide ve kötüde ne kadar çok 
ileri gidersek insanlığın yüceldiklerine ne kadar çok yaklaşır, insan 
hayatının didinme ve arınmadan yoğrulmuş başarılı özüyle insan 
kalbinin derinliklerine ne kadar çok nüfuz edersek, Goethe’nin Fa-
ust’u ile o kadar çok içten kaynaşırız. O, o nispette çok bizim kendi 
hayatımızın ve didinmemizin bir açıklaması olur, o derece fazla onu 
sevmek zorunu duyarız.”

Burhanettin Batıman, 1942 ve 1949 yıllarında iki cilt içinde neşre-
dilen, edebiyat araştırmaları tarihimizde bir tek esere hasredilmiş 
bu ilk oylumlu girişimiyle Faust’u, eserin düzenini takip eden bölüm 
ve sahneler içinde mısralar üzerinde tek tek durarak, sembolleri bü-
tün tarihçeleriyle birlikte vererek açıklamıştır. Böylece karşımızda 
büyük insanlık dramının hem çok özel hem de hepimizi ilgilendiren 
geniş bir sahnesi açılmıştır.

Abdullah Ezik, Göktürk Ömer Çakır’la Burhanettin Batıman tarafın-
dan ilk cildi 1942’de yayımlanan Faust’un Tahlil ve Tefsiri ile Goethe 
ve Faust üzerine konuştu.
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Faust, yazıldığı tarih olan 1790’dan bu-
güne üzerine en çok konuşulan, en çok 
araştırma yapılan ve tartışılan eserlerden 
birisi olageldi. Goethe’nin Faust’u, gerek 
muhtevası gerekse formu ile kendisinden 
sonra gelen birçok yazara ilham olduk, 
yeni eserlerin gün yüzüne çıkmasına zemin 
hazırladı. Bu çerçevede önemli bir girişime 
imza atan Ötüken Neşriyat da Faust ile 
birlikte Faust üzerine Türkçe yapılan en 
önemli metinlerden birisi olan Burhanet-
tin Batıman’ın Faust’un Tahlil ve Tefsi-
ri’ni geçtiğimiz günlerde yayımladı. Önce-
likle kitabı yayına hazırlayan isim olarak, 
Batıman’ın eserini araştırma, keşfediş ve 
yayına hazırlama süreci nasıl gelişti?

Şüphesiz Goethe’nin edebî verimi bir 
öncü hikâyeden ilham aldığı gibi, ken-
disi de başka anlatılara ilham vermiştir. 
Bunun Faust Halk Kitabı’ndan Marlowe’a, 
oradan Heine, Valery ve Mann gibi Goet-
he sonrasında kendisini bu konuda sına-
mış sanatçılara kadar uzanan bir yol olduğunu biliyoruz. Bir de tabii bu ede-
bî-felsefi içeriği açımlayıp anlamamızı sağlayan başta Almanca olmak üzere 
muhtelif dillerde telif edilmiş şerhler söz konusu. Batıman’ın kitabının başına 
koyduğum notta zikrettiğim eser sahipleri bu bağlamda neşrettiğimiz Türkçe 
Tefsir’in de öncülleri ve onun çerçevesini tayin eden isimler. Batıman’ı neşret-
me fikri, Senail Özkan’ın Faust çevirisini yayıma hazırlarken gelişti. Ondan ha-
berdar olmamı sağlayan da çevirmenimizin esere ilave ettiği notlar oldu. Dü-
zeltileri söz konusu Tefsir üzerinden sürdürüp Faust’u daha iyi kavrayabilmek 
amacıyla kitapları edindim ve doğrusu Batıman’ın bu çabasına hayran kal-
dım. Şimdiki telif usullerinin çerçevesi dışında kalsa ve Almanca öncülerini 
bilhassa primer kaynaklar açısından ferah ferah kullansa da yazıldığı dönem 
itibarıyla çok değerli bir iş olduğunu ve yardımcı bir kaynak olarak aynı işlevi 
şimdi de görebileceğini kavradım. Neticede benim zihnimi açtığına göre oku-
run da elinin altında bulunmasından fayda hasıl olacağını düşündüm ve Faust 
çevirisiyle eşzamanlı olarak onu da yayıma hazırlamaya başladım. Hazırlık 
sürecinde kitap üzerinde yürütülen düzenlemeler “Hazırlayanın Notu”nda 
okunabilir. 

Faust birçok dil ve edebiyatta olduğu gibi Türkçe ve Türk edebiyatı çerçevesinde 
de kendisinden en çok etkilenilen, söz edilen metinlerden birisidir. Uzun süredir 
bu konu üzerine çalışan biri olarak, Goethe ve Faust, Türk edebiyatını hangi yön-
leriyle etkiledi/etkiliyor?
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Tabii aklıma bu soru bağlamında ilk gelenler, muhtelif çeviriler. Çeviriyi de 
Türk edebiyatının seçkin örnekler içeren bir sahası saymak gerekiyor. Faust 
konusunda ilk denemeler bizim açımızdan da önem taşıyan isimler tarafın-
dan yapılıyor. Mesela Ziya Gökalp’ın “Yalavaç” diye nitelendirdiği ve kendi-
sini de etkilemiş bir isim olan Hüseyinzade Ali Turan. İlk bölümler üzerine 
önce Ma’lûmât ve Şelale gibi dergilerde neşredip sonra 1932’de küçük bir risale 
olarak bastırdığı yarı mensur yarı manzum tamamlanmamış bir girişimi var, 
üstelik aruzla. Tabii ağdalı bir dil söz konusu. “Yaklaşmaktasınız yine hayal 
meyal görüntüler”i, “Ey zıll-ı tulûât, oluyorsun yine peydâ!” şeklinde okumak 
günümüz okuru için zorlayıcı olsa da bu dil temrinleri çok değerli. Keşke ese-
rin tamamını çevirme imkânı olsaydı doktorun. Galib Bahtiyar’ın 1926’da ba-
sılan tercümesini bazı kısımlarda tensikat ve tenkisata gidilmiş olsa da ilk tam 
tercüme saymak gerekiyor sanırım. Öncesine dair bir şey bulamadım. Tabii 
bu da mensur bir çeviri ama bunun da ağdalı olmakla birlikte tatlı bir dili var. 
Yakın zamanlarda butik bir yayıncı (Darüttıba) tarafından özgün bir tasarımla 
yeni harflere aktarılıp basıldı. Özel bir muamele de gördü zira yayıncı, bu kitap 
için özel bir font tasarladı. Recai Bilgin’in 1941’de MEB tarafından neşredilen 
çevirisi ve eski başbakanlardan Sadi Irmak’ın çevirisi de bu değerli çalışmalar-
dan. Bize yakın olanlar arasında en kayda değer olanı ise sanırım YAZKO’nun 
1983’te bastığı Hasan İzzettin Dinamo çevirisi. Eserin uyarlamaları açısından 
konuşacak olursak, sanırım Peyami Safa dışında bu vadide ele alabileceğimiz 
bir örnek yok. Onun da değeri, -Burcu Alkan’ın esere yazdığı takdimde belirtti-
ği gibi- bir Peyami Safa metni olmasından kaynaklanıyor. 

Batıman’ın Faust’un Tahlil ve Tefsiri ile birlikte yayımladığınız Faust çevirisi 
(Faust, Çev.: Senail Özkan, İstanbul 2022) ve Peyami Safa’nın bir Faust uyarla-
ması olan romanı Şeytana Uyanlar (Server Bedi adıyla, İstanbul 2022) da ses 
getirdi. Söz konusu bu eserler üzerine ne söylersiniz?

Gerçekten ses mi getirdi? Bana pek ulaşmadı o ses. Şu sıralar yayıncılık dün-
yasında ses getirmek, popüler birkaç isim ve iş dışarıda tutulacak olursa biraz 
sosyal medya köpürmesine bulanmış vehimlerden ibaret sayılabilir. Bir önceki 
sorunuza verdiğim cevapta kısaca ifade etmeye çalıştığım gibi Şeytana Uyan-
lar bir Peyami Safa anlatısı olması dolayısıyla değerli. Safa, Batı’yı çok iyi bilen 
bir okur aynı zamanda. Yine de eserini, oranın büyük bir anlatısının uyarla-
ması, ne bileyim mesela bir Thomas Mann’ın mesaisiyle kıyaslamak mümkün 
değil ama başka örneğini göremediğimiz için çok orijinal.

Faust üzerine bugüne kadar dünyada da Türkiye’de de aslında birçok çalışma yü-
rütüldü. Söz konusu bu çalışmalar arasında Faust’un Tahlil ve Tefsiri’nin yeri 
nedir? Batıman’ı Goethe ve Faust çalışan isimler içerisinde nereye konumlandı-
rırsınız?

Bir defa Türkçede benzersiz, onu hemen belirteyim. Adnan Adıvar’ın küçük bir 
çalışması var, çok küçük. Kıyaslanması mümkün değil. Batıman, bize bilhassa 

-A. F. C. Vilmar’ın “asla anlaşılmayacak ve ilgi çekmeyecek,” dediği- eserin ikin-
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ci kısmından itibaren şairinin de fikirlerinin yoğunluk kazandığı, derinliğinin 
arttığı Faust’u anlamak konusunda kimsenin kolay kolay kalkışmayacağı bir 
rehber yazıp vermiş. Şimdiye dek elimize alıp Türkçe çevirilerinin dil lezzetine 
kendimizi emanet ederek okumaya çalıştığımız bir büyük klasiği anlamamızı 

-en azından edebî göndermeleri ve katmanlarını açarak- sağlayabilecek başka 
bir yol göstericimiz yok. Yoksa “Oberon’la Titania’nın Ellinci Düğün Yıl Dönü-
mü Şenliği”nin bir sosyal hiciv olduğunu ve dönemin edebî münakaşalarını 
özetlediğini yahut “Klasik Walpurgis Gecesi”nde doğa tarihi ve yeryüzünün 
teşekkülü konusunda nazariyelerin işlendiğini nasıl bilebilirdik. 

Burhanettin Batıman’ın bir metot olarak Faust’un Tahlil ve Tefsiri’ni inşa ediş 
biçimi de oldukça kıymetli. Batıman Faust kişilerini, eser bölümlerini, gönderme-
leri; kitaba dair hemen her şeyi sistematik bir şekilde çalışmasına dâhil eder. Peki 
yazar, bu çalışmasında nasıl bir yol izlemiş, hangi metotlardan faydalanmıştır?

Dediğiniz gibi, Batıman, eserin şemasına riayet ederek aynı başlıklar altında 
bir çözümlemeye girişmiştir. Tabii bunu yaparken en önemli kılavuzu kendi-
sinden önce bilhassa Alman dilinde yapılmış çalışmalar olmuştur. 

Batıman, eseri boyunca birçok yazar, düşünür, şair ve entelektüelin çalışmaların-
dan yararlanmış, sık sık başka isimlere de atıflar yapmış. Söz gelimi Witkowski, 
Düntzer, Christopher Marlowe ve Petsch bu isimlerin başlıcalarından. Bu çer-
çevede Batıman’ın eseri yazış sürecinde başvurduğu kaynaklar ve bu isimlerin/
eserlerin kıymetiharbiyesi nedir?

Bunların başında, Heinrich Düntzer geliyor. Faust’un bir bütün olarak neş-
rinden birkaç yıl sonra (1836) onun tefsiri neşrediliyor. Gustav von Loeper, 
Kuno Fischer, Wilhelm Scherer, Eric Schmidt, Adolf Trendelenburg, Eugen 
Kühnemann, Ernst Traumann, Heinrich Rickert gibi isimler eserin yayını 
sonrasındaki yüz yıl boyunca çeşitli tefsirler telif ettiler. Bunların hepsi Batı-
man’ın kaynakçasında da yer alan isimler. Bununla birlikte en çok sizin de zik-
rettiğiniz Witkowski ve Düntzer alıntıları kitapta göze çarpıyor. Bu eserlerin 
kıymetini takdir etmek haddim değil ama herhâlde açtıkları çığır olmasaydı, 
Batıman’ın kendi eserini yazması da mümkün olamazdı. Sanırım daha fazla-
sını söylemek gereksiz olacaktır. Tefsirler dışında kalan edebiyat verimlerine 
ise -halk hikâyesinin ilk büyük uyarlaması olan Marlowe’unki dışında- girme-
miştir Batıman. İkinci kısmın neşri çok uzayınca bazı kalem sahipleri kendi 
devam hikâyelerini bile kaleme almışlardır. Karl Schöne, Karl Rosenkranz gibi 
isimler bunlardandır.1 Ayrıca kendi müstakil eserlerini yazan Heinrich Heine, 
Paul Valéry gibi aşina olduğumuz büyük edebiyatçılar da var. Bunlara temas 
etmiyor Batıman. Bence Faust’un kendisini ve esin kaynağı olduğu edebiyat 
hamlelerini anlamak için zaten bazı eserleri dilimize kazandırılmış bu büyük 
isimlerin Faust’larını da çevirmek gerekiyor. 

1 bk. M. Özgü, “Faust Tefsirleri (Yeni bir tefsir dolayısiyle)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi Dergisi, C 8, S 1-2, 1950, s. 105, 107-108.
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Batıman, toplamda iki ciltten oluşan bu 
eseri 10 yıldan uzun bir süre üzerine ça-
lışarak neşreden bir isim. Gerek yaptığı 
alıntı ve atıflar, gerekse söz konusu ettiği 
meseleler onun bu konuyu ne denli derin-
likli bir şekilde ele aldığını da gösteriyor. 
Bu noktada, siz bu esere bütüncül bir açı-
dan baktığınızda Batıman’ın eseri hangi 
yönleriyle dikkatiniz çekti? Bu eseri bunca 
özel kılan nedir?

Benim en sevdiğim işler, kitaplar üzerine 
yazılan kitaplardır. Mesela Dede Korkut’u 
okumak kadar Deli Dumrul’un Bilinci’ni 
okumak da büyük keyif verir bana. Ya-
hut Opera’yı Ahmet Oktay’ın İsrafil’in 
Sûr’u’yla birlikte okumak bambaşka ka-
pılar açar, çıkarsamalara yol verir. Kapa-
lı İktisat Açık Metin de öyle değil midir? 
Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Batı-
man’ın çalışması da bir Batı edebiyatı verimini bu oylumda ele alan ilk ve belki 
hâlâ tek iş olması dolayısıyla önemli. Ayrıca bizim çok büyük bir dünya ede-
biyatı klasiğini sahne sahne anlamamızı kolaylaştırması açısından da önem-
li; yani efektif olarak da değerini yazılmasının üzerinden 80 yıl geçmiş olma-
sına rağmen hâlâ koruyor. Daha da koruyacaktır zira konusu, ele aldığı özne 
artık ölümsüz bir öznedir. Bugün, bu çalışmanın, Ötüken Neşriyat sayesinde 
elimizde ulaşılabilir ve kullanışlı bir baskısı mevcut. Faust’u okumak isteyen 
herkes için tek Türkçe rehber Batıman’ın çalışması. Fakat onun da bir edebî 
kıymetlendirme olduğunu unutmamak lazım. Bu bağlamda ikinci bir kılavuz 
olarak Senail Özkan’ın, Faust çevirisinin arkasında yer alan 80 sayfalık hacimli 

“Epilog”unu hatırlatmak lazım. Kitabın içinde kaynamaması gerekiyor. Orada 
felsefi bir değerlendirmenin başlangıç niteliğinde bir nüvesi mevcut.

Son raddede, bir editör olarak, uzun yıllar gözlerden ırak kalmış bu gibi eserleri 
yeniden görünür kılma ve okuyucuyla buluşturma meselesi üzerine ne söylersi-
niz? Bu anlamda geçmiş bize neler söyler?

Eserlere metafizik nitelikler yüklemek çok doğru değildir. Geçmişte neşredilip 
uzun zaman unutuluşa terk edildikten sonra yeniden görünür kılınan eser-
ler, benzer mesaiyle kaleme alınmış her eser gibi okuma kültürümüze, anlama 
melekemize, edebiyat keyfimize bir katkı olarak raflarımıza dönmüş oluyor. 
Fakat geçmişin bize ne söylediği sorusu, bundan bağımsız ve çok daha şümul-
lü cevaplandırılabilir. Benim ihtisasımın arkeoloji olduğu düşünülürse, bu dar 
alanda bana bunun sorulmaması gerekiyor. 


