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ÖZET: 

MAİ VE SİYAH ROMANININ MELANKOLİ İZLEĞİ VE YARATICILIK 

BAĞLAMINDA İNCELEMESİ 

 

Ermez, Uğur 

Yüksek Lisans, Türk Edebiyatı Bölümü 

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mehmet KALPAKLI 

 

Aralık 2020 

Bu çalışma, Halit Ziya Uşaklıgil’in kaleme aldığı, Türkiye Edebiyatı’nda ilk modern 

roman olarak sınıflandırılan Mai ve Siyah’ı melankoli, yaratıcılık ve kötülük 

kavramları açısından incelemeyi hedefler. Melankoli bahsinde, Mai ve Siyah’ta yer 

alan melankolik unsurlar ve semboller ele alınacaktır. Burada Julia Kristeva’nın 

Narsisistik Melankoli kavramı teorik alt yapıyı oluşturacaktır. Yaratıcılık bahsinde, 

Mai ve Siyah’ı kendinden önceki romanlardan ayıran unsurlar incelenecektir. Mai ve 

Siyah’ın Türkiye romanına dil, biçim ve içerik açısından getirdiği yenilikler geleneksel 

yaratıcılık ve modern yaratıcılık arasındaki farklara ve metinlerarasılığa değinilerek 

melankoli bağlamında ortaya konacaktır. Kristeva’nın, narsisistik melankoli ve 

yaratıcılık arasında kurduğu bağlantı teorik çerçeveyi oluşturacaktır. Kötülük bahsinde 

ise Kristeva’nın abject kavramsallaştırmasının sağlayacağı teorik arka planla beraber 

romandaki kötü karakterler yakın okuma tekniği kullanılarak incelenecek, kötü 

karakterlerin Türkiye romanında kötülüğe getirdiği yeni soluk ortaya konmaya 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Abject, Julia Kristeva, Mai ve Siyah, Melankoli, Yaratıcılık 
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ABSTRACT: 

THE SCRUTINY OF THE NOVEL MAİ VE SİYAH IN THE CONTEXT OF 

MELANCHOLY THEME AND CREATIVITY 

 

Ermez, Uğur 

MA., Department of Turkish Literature 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Kalpaklı 

 

December 2020 

 

This thesis aims to explore Mai ve Siyah (Azure and Black) by Halit Ziya Uşaklıgil, 

which is classified as the first modernist novel, in the context of melancholy, creativity 

and evil. On the topic of melancholy, the melancholic elements and symbols will be 

discussed. In that part, the term Narcissist Melancholy of Julia Kristeva will form the 

theoretical backround. The reforms that Mai ve Siyah brought to the novel of Turkey 

in terms of language, form and context will be revealed here by mentioning the 

differences between traditional creativity and modern creativity and intertextuality in 

terms of melancholy. The connection between narcissist melancholy and creativity of 

Julia Kristeva will form the theoretical background. In terms of evil, together with the 

theoretical background of Kristeva’s term abject, the evil characters will be examined 

by close reading and new breath that the evil characters brought to the concept of evil 

in the novel of Turkey will be revealed. 

Key Words: Abject, Creativity, Julia Kristeva, Mai ve Siyah (Azure and Black), 

Melancholy  
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TEŞEKKÜR 

Öncelikle tez danışmanım olmayı kabul ettiği ve tezime bakar bakmaz tezin ve 

kafamın dağınıklığını giderdiği için, tez yazım sürecindeki ve jüri hazırlık 

aşamasındaki desteği için, derslerinde geleneksel edebiyata dair ufkumu açtığı için 

tez danışmanım ve bölüm başkanımız Mehmet Kalpaklı’ya teşekkür ederim. Tezimi 

okuduğu, değerli geri bildirimlerini, manevi desteğini ve takdirlerini benden 

esirgemediği ve jürime girmeyi kabul ettiği için, özeni, özverisi, disiplini, karakteri 

ve vizyonuyla tanıdığım ilk günden beri kendisinden çok şey öğrendiğim rol 

modelim, “Hoca” sıfatının benim için karşılığı olan kıymetli Çimen Günay Erkol’a 

yürekten teşekkür ederim.  

Hayatımın virajlarında desteğini ve tez yazım serüvenimin başlangıcında geri 

bildirimlerini benden esirgemediği için ilk tez danışmanım Zeynep Seviner’e, 

tezimin bölümlerine dair verdiği kapsamlı geri bildirimleri için Özgür Taburoğlu’na 

teşekkür ederim. Okulumuza geldiği ilk günden beri derslerinin doyuruculuğuyla 

ufkumuzu açan, candan gülümsemesi, disiplini, dünya görüşü ve duruşu ile asla 

unutmayacağım Etienne Chariere’e jürimde yer almayı kabul ettiği için teşekkürü 

borç bilirim. Sadece bu ülkeyi anlamak için sorduklarımı değil, dünyaya, hayata, 

hayat serüveninde insan olmaya ve tabii ki bu ülkenin edebiyatına dair sorduğum 

soruları açık yüreklilikle ve isabetli tespitleriyle cevaplayan, koşa koşa yanına gidip 

kendi tespitlerimi paylaşmanın heyecanını duyduğum insani alışverişi sağlayan 

Kudret Emiroğlu’na, samimiyeti ve iyi yüreği ile ihtiyaç duyduğum her konuda 
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elinden gelen desteği sağlayan Birsen Çınar’a, bu tezin idari süreçlerindeki takibi, 

özverisi ve sabrı için H. Hale Diri’ye teşekkür ederim. 

Psikanalizle gerçek anlamda tanışmamı sağlayan, edebiyat denilen şeyin ne olduğunu 

anlama yolunda ufkumu açan, kendimi tanıma ve keşfetme sürecimdeki katkıları için 

minnettar olduğum, dünyaya bakışımı değiştiren hatta beni yepyeni dünyalarla 

tanıştırıp hayatımın mevcut boyutlarına yenilerini ekleyen, ilham kaynağım, yazma 

serüvenimde desteğim, mentorum, değerli R. Bülent Somay’a yürekten teşekkür 

ederim. Melankoli izleği ve Kristeva ile tanışmamı sağlayan Ferda Keskin’e, ufuk 

açıcı dersleri ile hakikat ve daimon kavramları üzerine düşünmemi sağlayan Kaan 

Atalay’a, derslerinde tragedyalarla tanışmamı sağlayan M. Türker Armaner’e 

teşekkür ederim.  

Pandeminin kaygı atmosferinde tezimin başlıklarını yazmaya çalışırken ancak pek de 

ilerleme kaydedemezken, Zoom ekranının diğer tarafındaki varlığıyla yalnız 

hissetmememi, devam edecek kuvveti ve kudreti bulmamı sağlayan Oğuz Kaan 

Çetindağ’a teşekkür ederim. Dünyanın biz ölümlüler tarafından ilk bakışta 

kavranamayan boşluklarını şair sezgisiyle kavrayıp bana tercüme ettiği için, dünya 

yüzünde aynı dili konuşabileceğim kadınların var olduğunu bana kanıtladığı için, ne 

zaman ihtiyaç duysam yanımda olduğu için ayrıca özet kısmının çevirisindeki 

yardımı ve özeni için sevgili arkadaşım Müesser Yeniay’a, Portekiz’deyken bile, saat 

farkına rağmen tezin formatıyla ilgili bitmek tükenmek bilmez sorularıma, 

cevaplayamasa da en azından, karşılık veren, tezimi okuyan, kendisini düşünmekle 

bile gülümsememi sağlayan arkadaşım Seren Üstündağ’a, tezimi okuduğu ve geri 

bildirimleri ile yüreğimi ferahlattığı için kıymetli arkadaşım Ayşenur Sarı Koşak’a,  

arkadaşım ve kızkardeşim, enerjisi ve samimiyetiyle her zaman yanımda hissettiğim, 

tezimin formatıyla ilgili desteğini esirgemeyen Melike Batgiray’a, dar zamanlarımda 
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sakin yaklaşımıyla derdimi hafifleten, akademide ve hayatta yardım elini her zaman 

kendiliğinden uzatan, vefalı, beyefendi, güvenilir dostum ve desteğim Ahmet 

Zeybek’e, dar köprülerden geçerken elimi tutan Nihan Önder Kürklü’ye, nirengi 

noktam Firuze Engin’e çok teşekkür ederim. 

Hayatın her noktasında, her anında dayanağım, şifacı, büyülü gerçek, ablam ve teyze 

Öznur Ermez’e, gücümün kaynağı, aynam, hamim, annem ve anneanne Nurdan 

Ermez’e, beni değiştiren ve dönüştüren, dinamom, kızıma destekleri için çok 

teşekkür ederim. 
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BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 
 

 

 

Halit Ziya Uşaklıgil’in (ö. 1945) kaleme aldığı ve ilk defa 1896’da Servet-i Fünûn 

Dergisinde tefrika edilen Mai ve Siyah (2018) Türkiye edebiyatında modern romanın 

başlangıcı kabul edilir (Şahin, 7). Ahmet Hamdi Tanpınar’a göre, “Bizde asıl 

romancılık Halit Ziya ile başlar.”(Halit Ziya Uşaklıgil, 284). Zeynep Kerman’a göre 

Halit Ziya; “[...] modern Türk edebiyatına romanları ve hikâyeleriyle damgasını 

vurmuş bir yazardır. Kendisinden önce Türk romancılığına hâkim olan [...] vak‘ayı 

ön plana çıkaran anlayış onunla değişmiş, olaya dayanan anlatım yerine 

kahramanların iç dünyasını sanatkârane üslûpla tahlile dayanan yeni bir anlayış 

benimsenmiştir.” (2012). Cevdet Kudret’e göre “Bu eser, Türk edebiyatında olduğu 

gibi, Halit Ziya’nın sanatında da olgunluğa doğru bir dönüm noktasıdır.”(201).“Dilde 

sözdizimi ile ilgili yenilikler de ilk olarak bu eserde görülmüş ve böylece, Türkçede 

roman anlatımı oluşmuştur.”(Kudret, 201). “[...] Servet-i Fünûn’un edebî 

beyannâmesi olan Mâi ve Siyah [...] eserin kahramanı Ahmet Cemil vasıtasıyla bu 

neslin özlemlerini, edebiyat ve hayat karşısındaki tavrını romanlaştırır.”(Kerman, 

2012). Robert P. Finn’e göre, Mai ve Siyah, “[...] Türk romanında baştan sona 

kurgulanmış ilk romandır.”(152). “[...] Uşaklıgil’in ilk usta işi romanıdır.”(Finn,151). 

Hem Batı romanı hem de Doğu anlatı geleneğinden izler taşır. Uşaklıgil bu romanda 

konuyu ele alışıyla ve simge kullanım tekniğiyle sivrilir (Finn,151). Bu romanda 

önemli olan bir diğer nokta, “Fransız Parnasçı şair Sully Proudhomme’dan alınan 
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‘siyah’ ve ‘mai’ ayrımının, yani iyimserlikle karamsarlığın, idealizmle ekonomik 

determinizmin, roman boyunca süren ve gittikçe hızlanan çatışmasıdır.”(Finn,151). 

Mehmet Kaplan’a göre ise, hayal kırıklığı teması, ayrıntılar içerek bileşik cümle 

kullanımı ve style artiste Halit Ziya’da en güzel ve mükemmel şeklini bulur (39). 

Mai ve Siyah, yukarıdaki alıntılarda da izlenebileceği üzere, Türkiye edebiyatında 

dili, kurgusu, içeriği ve üslubu bakımından bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Bu 

tez, Mai ve Siyah’ı, hayal kırıklığı teması ile beraber, romanın sayılan niteliklerine 

sirayet eden bir yaratıcılık unsuru olarak “melankoli” izleğiyle beraber incelemeyi 

hedefler. Melankoli, Halit Ziya’nın Batılı romantik çağdaşları tarafından kullanılan 

bir izlek olmakla beraber, roman melankoli izleğiyle daha önce incelenmemiştir. 

Romanın dili, teması, kurgusu, kullandığı semboller ve kötü karakterlerin psikolojik 

derinliği ile Batılı yaratıcılık imkanları açısından getirdiği yenilikler, temel olarak, 

Julia Kristeva’nın psikanalitik perspektif içerisinden teorisini kurduğu Narsisistik 

Melankoli kavramsallaştırması üzerinden incelenecektir. Böylece bu tez, Zeynep 

Uysal’ın görüşü uyarınca, Batı tarzını içselleştirmiş melez bir neslin romanı olarak 

okunabilecek Mai ve Siyah’ın (302), Batılı modern roman olarak niteliklerine farklı 

bir perspektiften yaklaşacaktır. 

Romanla ilgili eleştirilerde, romanın Batılı modern özellikleri vurgulanırken, bir 

yandan da romanın Osmanlı kültürünü yansıtma derecesi sorgulanmıştır. Hakkında 

yukarıda değinilen pek çok olumlu eleştirinin yanında bu bakış açısından yapılan 

olumsuz eleştiriler de mevcuttur. Örneğin İsmail Habip Sevük’e göre: 

“Servet-i Fünûn  edebiyatının bugün bize en zayıf görünen tarafı onun mahalli ve milli 

renklerin köklü özünden mahrumiyetidir. [...] Hikayelerinde, romanlarında, nazımlarında 

garbın her türlü şekillerini tatbik ediyorlar. Fakat bu şekillerin ruhuna Türk milletinin 

ruhundan, kendimizin hususiyetinden öz katmayı beceremiyorlardı.” (Akt.Uysal, 27). 

Orhan Koçak, Kaptırılmış İdeal: Mai ve Siyah Üzerine Psikanalitik Bir Deneme 

(2018) adlı makalesine Servet-i Fünûn edebiyatı etrafında oluşan benzer eleştirileri 
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değerlendirerek başlar. Ona göre bu önyargıları asıl besleyen “Osmanlı-Türk 

modernleşmesinin özgül koşulları[dır.] (Koçak, 601). Koçak, Servet-i Fünûn  

edebiyatına yöneltilen, “köksüzlük, yabancılık ve yüzeysellik” eleştirilerine değinir 

ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dahi aynı görüşte olduğunun altını çizer (601). 

Koçak’a göre, Servet-i Fünûn edebiyatına yöneltilen klişe eleştirilerden biri, 

toplumun temel sorunlarının romancıları etkilememesi, romana da yansıtılmamış 

olmasıdır (602). Servet-i Fünûn  romanını bireyin iç dünyasını incelemekle beraber, 

toplum içindeki insanın sorunlarına eğilmemekle eleştiren Berna Moran’ın görüşüne 

cevaben Koçak, “Hiçbir ‘iç’ o kadar iç değildir oysa”, diyerek bireyin iç dünyasının 

toplumsal koşullardan bağımsız olamayacağını vaz eder (602). Makalesinde de, bu 

noktadan hareketle, Mai ve Siyah romanını, Doğu ve Batı arasındaki kültürel 

karşıtlığın bireyin psişik dünyasındaki izdüşümü üzerinden ve psikanalitik yöntemi 

araç olarak kullanmak suretiyle yorumlar (Koçak, 603). Yorumunun çıkış noktası ise 

Tanpınar’ın özellikle Halit Ziya’ya dair dikkat çektiği “idealizasyon eğilimi”dir 

(Koçak, 604). Koçak, makalesinde Freud’un ortaya koyduğu ego ideali ve süperego 

kavramları arasındaki çatışmayı arkaplan olarak kullanır (604). 

Zeynep Uysal ise Halit Ziya romanına getirilen olumsuz eleştirilerin başka bir 

vechesini şöyle ele alır: Halit Ziya’nın insana yaklaşımı ilk Türkçe romanların 

yazarlarının yaklaşımından farklıdır. Bu romancılar romanlarında topluma bir 

gündemi aktarmayı hedeflerler. Bu gündem de romancının döneminin koşulları 

itibariyle sahip olduğu, doğru ve yanlış arasındaki sınırların belirgin olduğu, ahlaki 

ve toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen bir gündemdir (Uysal, 16). Halit Ziya’nın 

gündemi ise artık değişmiştir zira onun dünyası Tanzimat dönemi romancısının 

dünyasından farklıdır. Bu dönemde artık doğrularla yanlışlar arasındaki sınır belirgin 

değildir, müphemleşmiştir. Dolayısıyla çağın ruhunun bir yansıması olarak, 
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karakterlerin iyiliği ve kötülüğü de müphemleşmiştir. Bu anlamda, karakterlerin 

davranışlarının ahlaki değerlendirmesi de Tanzimat döneminde olduğu gibi kolayca 

yapılamayacaktır (Uysal,17). Bu açıdan, Halit Ziya’nın kaygısı toplumu 

bilinçlendirmek değil, insanı tahlil etmek ve dilde yeniliğe ulaşmaktır (Uysal,16). 

Zeynep Uysal’a göre Halit Ziya’nın yarattığı “[...] romansal dünya ‘kesin 

hakikatler’in, mutlak doğruların değil, ‘bireyin algısının’ belirleyici olduğu bir realist 

romanın dünyasıdır.” (19). “Halit Ziya [...] ‘Asır Sonu’nda modern Osmanlı 

bireyinin dünyasını, algılayış biçimini sorunsallaştıran realist romancılığıyla Türkçe 

edebiyattaki ilk kırılma noktalarından biridir. Bu anlamda [...] döneminin ve içinde 

biçimlendiği dünyanın tüm sancılarının ve krizlerinin izlerini içselleştirmiş bir 

romancılık anlayışının da başlangıcını oluşturur.” (Uysal, 60). Burada Uysal, 

Koçak’ın da ifade ettiği gibi, Halit Ziya romanının toplumsal olanın bireysel 

yansımalarını haiz olduğunu ortaya koyar. Finn’e göre, Ahmet Cemil karakteri 

kendinden önceki roman kişilerinden, toplumsal hayatın içinde olduğu için farklıdır. 

“Ahmet Cemil, eski dönem Türk romanının kahramanlarından, uğraşı işi gücü, 

hemen her şeyi kendi isteklerini gerçekleştirmekten, öz benini nazlandırmaktan öteye 

gitmeyen roman kişilerinden ayrılır.” (Finn,165). 

Mai ve Siyah’ın, Türk edebiyatında ortaya koyduğu yaratıcı dönüşüm, onu kendinden 

önceki, “Tanzimat dönemi” romanlarından ayırır. Zeynep Uysal, romanın bu 

özelliğini, Batılılaşma sürecinde Tanzimat neslinin yerini Batılılığın içine doğan 

Servet-i Fünûn  nesline bırakmasıyla da ilişkilendirir. Bu anlamda da, Servet-i 

Fünûn’a yöneltilen “Batı taklitçiliği”ne dair eleştirileri şöyle ele alır: 1880’lerden 

sonra ürün veren kuşağın Batılılaşma seyri, Ahmet Mithat, Namık Kemal ve onların 

ardıllarından farklıdır. Bu kuşak, düşünceleri ve ürünleriyle, Osmanlı dünyasına yeni 

bir bakış açısı getirir (Uysal, 301). Bu yeni pencere ile, din temelli kollektif toplum 
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yapısı ve bunun şekillendirdiği sosyal bağlar artık geride kalırken yeni asır sonu 

kuşağı, Batıyı taklit etmekten ziyade Batı kültürü ile kendi kültürünü harmanlayarak 

modernleşmeyi ve bireyleşmeyi içselleştirmiştir. Bu açıdan, sınıflandırmada 

Tanzimat dönemi kuşağı ile Servet-i Fünun kuşağını birbirinden ayıran temel nokta 

modernliği yaşama biçimidir. Kamusal mekanda toplumu da etkileyerek cereyan 

eden modernlik tecrübesini bu yeni kuşağın bireyleri toplumla etkileşerek yaşarlar. 

Bu anlamda Servet-i Fünun grubu, “Dekadanlar” tartışmasında kendilerine yöneltilen 

olumsuz eleştirilerde olduğundan farklı olarak ne toplumdan bihaber ne Batı 

taklitçisidirler ne de toplumdan kaçış edebiyatı üretirler. Servet-i Fünun edebiyatı, 

bizzat modernliğin içine doğarak yerel kültür ile Batılı kültürün harmanlandığı melez 

ama modern dönemi deneyimleyen Batılı bireylerin edebiyatıdır (Uysal, 302). 

Buradan hareketle denilebilir ki, Servet-i Fünûn nesli 19. Yüzyıl sonunda Osmanlı 

Batılılaşma deneyimini içselleştirmiş modern bireylerdir. Halit Ziya’nın romanı da, 

bu bireyin romanı olur (Uysal, 303). Zeynep Uysal’ın da değindiği, Servet-i Fünûn  

edebiyatındaki kaçış temasına ilişkin Mehmet Kaplan’ın Tevfik Fikret Devir-

Şahsiyet-Eser (2017) adlı monografisindeki yorumuna göre kaçış teması Servet-i 

Fünûn edebiyatçılarının hem eserlerine hem hayatlarına sirayet eder. Kaçma 

arzularını hayata geçiremeyince bunu düşünce dünyalarına ve imgelemlerine 

aktarırlar (Kaplan, 45). 

Kaplan’a göre kaçmak, Servet-i Fünûn  edebiyatçılarının melankoli hissine verdikleri 

doğal bir tepkidir (45). “Batı edebiyatında XIX. Asırda yaygın bir halde olduğu 

söylenen ‘mal du siecle’e (çağ hastalığına) karşılık, Osmanlı toplumunda da, bu asra 

mahsus bir hastalık vardır: Avrupalı siyasilerin koymuş oldukları ‘Hasta adam’ tabiri 

[...]” (Kaplan,32). Kaplan’a göre, bu hastalık tüm imparatorluğa yayılmıştır ve 19. 

Yüzyılda Osmanlı Devletinin siyasi ve askeri gerilemesiyle ve Abdülhamit 
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döneminin baskıcı ve otoriter niteliği ile sansür, “[...] bu hastalığı bir kabus 

derecesine yükseltmiş gibiydi” (32). Ona göre, “Böyle bir durumun bütün millette 

doğurduğu hastalık, melankoli1 ve hayattan bezginlik,” Servet-i Fünun neslinin  

psikolojik dünyasını da etkiler (Kaplan, 33). Buradan hareketle, “hastalık”, hem 

Avrupa tarafından Osmanlı Devleti’ni nitelemek için kullanılır hem Kaplan 

tarafından Servet-i Fünûn neslinin duyuş ve hissediş biçimine hem de Servet-i Fünûn 

mensupları tarafından dönem edebiyatına atfedilir. Bu hastalık da melankoliyle 

ilişkilendirilir. Kaplan’a göre, “Servet-i Fünûn’cuların duyuş tarzının belirli vasfı 

hastalık derecesine varan bir nevi aşırı duyarlılıktır. Kendileri bunun farkındadırlar; 

bile bile, adeta seve seve bu hastalığı tasvir ve tahlile çalışırlar” (42). Bu tasvir ve 

tahlil çabasına örnek olarak da Kaplan, monografisinde Tevfik Fikret’in bir 

makalesine yer verir. Tevfik Fikret burada edebiyattaki hastalığı şöyle ifade eder: 

“Edebiyatımız sağlam bir bünyeye malik değil. Edebiyatımız hasta... [...] Dikkat ediniz, bu 

daima mevzuların hüzn-engiz oluşundan ileri gelmiyor; yazışımızda bir şey var ki yaşadığımız 

en şuh ve şatır mevzularda bile mahiyet-i hazinesi ile sanki ağlıyor. [...] birçok şiir, birçok 

sanat, birçok meziyet; fakat hepsinde aynı rehavet, aynı fütur, aynı araz-ı maraziye; aynı maraz, 

hepsinde o, hepsinde o takatsızlık, o cansızlık!” (Akt. Kaplan, 43) 

Tevfik Fikret’in ifade ettiği bu araz-ı maraziye, hastalık, Kaplan’a göre Servet-i 

Fünûn edebiyatında “Hayal” ve “Hakikat” temi şeklinde tezahür etmiştir (43). 

Kaplan, Mai ve Siyah’taki bu temayla ilgili şunları kaydeder: 

“Mai ve Siyah, Hülya ve Hakikat! [...] Hakikat veya gerçeğin tasviri bazen korkunç bir 

bedbinliğe ulaşır. Servet-i Fünûn  şairi bu uçta, Nirvana’ya, ölüme kadar sürüklenir. [...] 

Servet-i Fünûn  yazarlarının birçoğu hikaye ve romanlarında kahramanlarını muhtelif 

suretlerde intihar ettirirler. [...] Onlar bu temi [...], bizzat kendi hayatlarında da tatbike 

çalışmışlardır. Mehmet Rauf bir aşk yüzünden intihara teşebbüs etmiş ve zor kurtarılmıştır. 

Fikret de karısı ve oğlu olmasa intihar edeceğini birkaç kere söylemiştir.” (44). 

Kaplan’a göre, Servet-i Fünûn  mensuplarının intihar sınırına ulaşamadıklarında “[...] 

duydukları his, karanlık bir melankolidir.” (45). Servet-i Fünûn  edebiyatındaki 

melankolinin bir kaynağı da hayatında pek çok kayıp yaşamış olan Recaizade 

                                                           
1 Vurgu bana aittir. 
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Mahmut Ekrem’dir. “[...] bu bedbaht şaire, bilhassa, şiirlerinin muhtevası 

melankoliden ibaret olduğunu göreceğimiz Fikret, çok şey borçludur.” (Kaplan, 25). 

Servet-i Fünûn  mensuplarındaki melankolinin bir diğer kaynağı ise, “mal du 

siecle”den yani Romantik kuşağın melankoliyle ilişkilendilen “yüzyıl hastalığı”ndan 

muzdarip Batılı edebiyatçılardır. Ahmet Ö. Evin’e göre, “Gouncourt’ların sanatına 

dair değerlendirmesi, Halit Ziya’nın romancı olarak tutum ve beklentilerinin de bir 

aynasıdır: tarihsel bir dönemin atmosferini ve bunun yanı sıra bireyin hayata karşı 

melankolik bakışını yakalamak.” (270). Goncourt kardeşlerin yanında, Mai ve 

Siyah’ta pek çok melankolik ve romantik edebiyatçıya ve bunlardan bazılarının 

melankolik eserlerine değinilir. Ayrıca, Ahmet Cemil’in karakter özellikleri, sanatsal 

yaratıcılığı, olaylar karşısındaki tutumu ve tepkileri onun narsisist ve melankolik 

karakterine işaret eder. Bu tezde Mai ve Siyah, Uşaklıgil’in çağdaşı olan pek çok 

romantik Fransız şairinin de kullandığı bir izlek olan melankoli ile birlikte 

incelenecektir. Buradan hareketle melankoli, Servet-i Fünun’a metinlerarasılık 

anlamında, etkilendikleri Fransız romantikleri tarafından işlenen bir izlek olarak 

sirayet eder. Diğer yandan Fransız romantikleri yüzyıl hastalığını yaşadıkları çağa 

tepki olarak geliştirirler (Pouthas’dan akt. Hoog ve Brombert,49). Osmanlı toplumu 

da kapitalizme entegre olma süreciyle beraber değişen alt yapı ve üst yapı 

kurumlarıyla benzer bir çağı yaşar. Abdülhamit istibdadı ve sansür Servet-i Fünun 

kuşağının, hastalığın bir başka vechesini deneyimlemesine de yol açar. Kuşak bütün 

bu etkilerin karşılığında melankoli tepkisi geliştirir ve eserlerine yansıtırlar. Bu 

açıdan melankoli izleği Mai ve Siyah’ın evrensel karakterinin önemli bir boyutudur. 

Servet-i Fünûn  edebiyatında bir izlek olarak dikkat çekilen melankoli, hem Doğu’da 

hem Batı’da, felsefede, edebiyatta ve diğer sanat dallarında kendine has çağrışım 

zinciriyle birlikte kendine yer bulan bir kavramdır. Mai ve Siyah hem melankolik bir 
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eserdir hem de romanda isimleriyle yer verilen yahut çağrışımlarla işaret edilen Batılı 

edipler bu izlek içinde eser verirler. Melankoli, kaynağını Eski Yunan’dan alan, 

İslam kültür dairesine de sirayet eden, Batı’da, çağrışımları devre göre değişmekle 

birlikte, çağlar boyu işlenen bir izlektir. Bununla beraber “daimonik yaratıcılık” da 

romantikler kuşağıyla ilişkilendirilmiştir. Şerif Mardin, 1984 yılında yayımlanan 

“Aydınlar” Konusunda Ülgenener ve Bir İzah Denemesi başlıklı makalesinde 

geleneksel kollektif düşüncenin içerisinde erimiş literatinin “entelektüel”e 

dönüşümünün Batı romantikleri dönemine denk geldiğini söyler. Bahsettiği 

entelektüel özgür ve bireyseldir (Mardin, “Aydınlar”,  13). Yine Mardin’e göre 

romantikler bir dış gerçeklik kabul etmez. Bu sayede “romantikler […] insanların 

içindeki daemonik güçlere de bir meşruiyet kazandırmış olu[…]rlar.” (Mardin, 

“Aydınlar”,  13).  

Türk romanında kötülüğün izinin 1950’lere kadar süren Ürün Şen Sönmez’e göre, 

Türk Edebiyatı’nın İslamiyetle kurduğu bağ nedeniyle “[…] Batıdaki demonic 

karakterlerin Türk edebiyatında karşılığı yoktur.” (Türk Edebiyatı ve Kötülük, 269). 

Şerif Mardin de sanatçının şeytana bakışı ve kötü algısı açısından Doğu ile Batı 

arasındaki farkı açıklarken benzer bir noktaya şöyle değinir: 

“Klasik trajedi daemonun önünde durulmaz gücü üzerine bir yorumdur. Daemonun kabul 

edilmediği, maskelendiği ve yalnız ‘kötü’ ile bir tutulduğu uygarlıklarda edebiyat ve sanat 

yüzeysel kalmaya mahkumdur. İslam (resmi) kültüründe (tasavvuf dışında kalan Ortodoks 

Şeriatçılıkta) ve bu arada Osmanlı kültüründe, ‘daemon’ ‘şer-şeytanla’bir tutulduğundan 

yaratıcı bir güç olarak ortada yoktur.” (“Aydınlar”, 14). 

Mai ve Siyah’ın Batılı yönüne şimdiye kadar çokça dikkat çekilmiş, eser ilk modern 

roman olarak kabul görmüştür. Bu tezde Mai ve Siyah, Zeynep Uysal’ın yukarıda 

verilen görüşlerinden de hareketle, hem modernliğin içine doğmuş, çağının 

kaygılarını Batılı çağdaşlarıyla birlikte deneyimleyen bir kuşağın melankoli 

deneyiminin anlatısı olarak hem de bu kuşağın ürünü olarak incelenecektir. Bu tezde, 

modern bireyin “kötü”ye olan bakış açısının da geleneksel bakış açısından farklı 
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olduğu kabulüyle, Batılı romantik çağdaş ürünlerdeki müphem ve bir anlamda 

“daimonik kötü”nün bu romandaki varlığının izleri sürülecek ve bu sayede Mai ve 

Siyah’ın çağdaş ve evrensel niteliklerini ortaya koyma açısından yeni bir bakış açısı 

getirilecektir. 

Mai ve Siyah’ın Batılı romantik çağdaşlarının paylaştığı bir izlek olarak melankoli, 

özellikle de Julia Kristeva’nın Kara Güneş (2009) kitabında yaptığı narsisistik 

melankoli kavramsallaştırması bu tezde ana teorik arka planı oluşturacaktır. 

Teorilerini psikanalitik ekol içerisinde kuran Kristeva’nın kavramları ile birlikte bu 

tez, romana ağırlıklı olarak psikanalitik perspektiften yaklaşacaktır. Orhan Koçak 

daha önce Mai ve Siyah’ı psikanalitik perspektif ile Kaptırılmış İdeal: Mai ve Siyah 

Üzerine Psikanalitik Bir Deneme adlı makalesinde incelemiş olmakla beraber, bu 

incelemeyi, bireyin psişik yapısında, süper egonun oluşmasıyla beraber gerçekleşen 

gelişim dönemine referansla yapmıştır. Kristeva, melankoliğin edebi yaratıcılığını 

Ödipal psişik gelişim evrelerinden ziyade, bu evrelerden daha önce yaşanan döneme 

referansla, annesel “şey” üzerinden kurmuştur. Orhan Koçak, makalesinde 

Kristeva’nın Kara Güneş’inden yaptığı alıntı ile Ahmet Cemil’in narsisistik 

melankolisini onun yeni dil yaratma arzusunun temeli olarak ele almıştır (667). Yine 

de Ahmet Cemil’in psişik halini narsisistik dönemin Ödipal erotizasyon aşamasından 

uygun biçimde geçemeyişi üzerinden yine ego ideali ve süperego ilişkisine 

bağlamıştır (Koçak, 668). Bu anlamda bu tez Mai ve Siyah’ın psikanalitik 

incelemesine farklı bir boyut kazandırmayı hedefler.  

Orhan Koçak’ın, Ahmet Cemil’in narsisizmine değindiği bir diğer nokta ise 

Tanpınar’ın Mai ve Siyah’ı “anlamaması” üzerindendir. Koçak’a göre, “Mai ve 

Siyah’ı anlamak, Tanpınar’ın kendi geçmeyen huzursuzluğuyla yüzleşmesini 

gerektirecekti” (669). Koçak’a göre, Batılılaşmanın ve modernizmin neden olduğu 
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kökensel yarılmayı kapatma çabası narsisistik bir nitelik taşır. Tanpınar için Halit 

Ziya’yı “Anlamak, (...) demek [Tanpınar için, kendisinin de] o gediğin ürünü ve 

ifadesi olduğunu anlamak olurdu – [Halit Ziya,] bunun için yanlış anlaşılmıştır.” 

(Koçak:671). 

Kanaatimce, Tanpınar’ın Halit Ziya’yı anlayamamasının bir diğer nedeni de 

Tanpınar’ın Halit Ziya’ya yönelik etkilenme endişesidir. Tanpınar’ın Halit Ziya’ya 

dair görüşleri ele alınırken, bu değerlendirmelerin zaman içindeki değişimi ile 

Tanpınar ve Halit Ziya arasındaki halef-selef ilişkisinin de göz önünde 

bulundurulması gerekir. Bloom, Etkilenme Endişesi- Bir Şiir Teorisi adlı eserinde 

İngiliz romantik şiiri üzerinden halef şairin selef şairi ile arasındaki etkilenme 

ilişkisinden bahseder (2008). Bu ilişkinin aşamaları mevcuttur. En genel ifadesiyle 

bu ilişki belli bir zamansallık çerçevesinde, halef şairin/ephebe’nin, kendine bir selef 

bulması, şahsi psikolojik dinamiklerinin de etkisiyle dönüşmesi, nihayetinde de 

selefini yaratması, onun tanrı tahtını, özgünlüğünü elinden alması ve onun yerine 

yerleşmesi sürecidir. Bu dönüşümdeki psikolojik dinamikler Bloom’un eserinin 

ağırlık noktasını oluşturur. Bu dinamiklerin dayandığı ekol de Freud’un kurucusu 

olduğu psikanalitik ekoldür. Bu açıdan savunma mekanizmaları ve Ödipal süreçler 

de Bloom’un yorumlarında yerini bulmaktadır (Bloom, 119). Tanpınar’ın 

görüşlerinde zaman içinde gerçekleşen değişim ve bu değişimin etkilenme endişesi 

açısından yorumu şu şekilde izlenebilir: Tanpınar, yirmi üç yaşında iken, 1924 

yılında yayımlanan Şöhret ve Ebediyet adlı yazısında, Halit Ziya’nın edebi hayatta 

zaman içinde kalıcılığını yitirdiğini, Mai ve Siyah’ın yerini Çalıkuşu’nun aldığını 

söyler. Halit Ziya’nın yerini de, ona göre, Reşat Nuri ve Halide Edip almıştır (Şöhret, 

49). 1933’te, Tanpınar otuz iki yaşında iken “Ahmet Cemil ile Mülakat” adı altında 

yayımlanan kurgusal mülakatlarda Ahmet Cemil’i, hülyası içinde yaşayan, gerçek 
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hayatla, gündelik sorumluluklarla bağları tümden kopuk, gündelik hayatın 

gerekliliklerinden, gerçekliğinden ve bu gerçekliğin doğurması gereken makul insani 

his ve özelliklerden nasibini almamış, akli melekeleri de bu açıdan arızalı bir insan 

olarak tasvir ve bir anlamda karikatürize  eder. Hatta bu insan, dünyevi gerçeklikten 

o derece kopuktur ki, on iki yaşında bir kız çocuğuyla bir gönül ilişkisi yaşadığına 

inanır. Bu çocuğun yargılarından, sözlerinden, dünyevi bakış açısından incinir ve aşk 

acısı çeker (Mülakat, 66). Bloom’a göre güçlü şairin şiirsel babanın yerine 

geçebilmesi için geçmesi gereken aşamalardan biri şiirsel babasını yani selefini 

yanlış okumasıdır. “Şiirsel etkilenme [...] önceki şairin yanlış okunmasıyla, [...] 

zorunlu olarak bir yanlış yorumlama olan yaratıcı bir düzeltme edimi yoluyla ilerler. 

[...] bir endişe ve kendi kendini kurtarıcı bir karikatür tarihidir, tahrifat tarihidir.” 

(Bloom, 69).  Bloom’a göre ardıl şair, “ vefasızlığının verdiği suçluluk hissinden, 

selefini sonraki şair olan kendisinin kirli bir versiyonuna dönüştürerek kurtulmaya 

çalışır. Fakat bu da bir kendini aldatma ve bayağılıktır, zira güçlü şair bu şekilde 

kendisini kendisinin kirli bir versiyonuna dönüştürür ve çıkan sonucu selefinin 

kendisiyle karıştırır.” (96). Genç şair güçlü şair olma yolundaki bir aşamada, selef 

şairle arasındaki ilişkinin bir nevi ayna ilişkisi olduğunu fark eder. Selef şairde/esin 

perisinin suretinde aslında kendini sever, yine onda kendinden nefret etme 

potansiyeli taşır (Bloom, 95). 1939’da, Tanpınar, otuz sekiz yaşında iken ve Tevfik 

Fikret Anketi olarak verilen ankette, Halit Ziya’dan “Üstad Halid Ziya” olarak 

bahseder (Tevfik Fikret, 366). Tanpınar’ın, Halit Ziya’nın ölümünü müteakiben, 

1945’te, kırk dört yaşında iken ve Huzur’un tefrika edilmesine üç yıl kala yazdığı, 

Halit Ziya Uşaklıgil adıyla yayımlanan ve “Halit Ziya Uşaklıgil öldü.” cümlesiyle 

başlayan yazısı Halit Ziya üzerine yazdığı en kapsamlı yazılarından biridir.  Bu 

yazıda Halit Ziya ve asarına yönelik neredeyse eşit sayıda olumlu ve olumsuz eleştiri 
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yer alır. Bu yazıya göre, “Halit Ziya, Türk romanının başındadır. Bu geleneğin 

memlekette kazanacağı her zaferde onun payı olacaktır.” (Tanpınar, Halit Ziya 

Uşaklıgil, 287). Tanpınar’ın bu yazıdaki Halit Ziya’ya yönelik olumsuz eleştirileri 

ise iki ana aks üzerindedir. Bunlar, Halit Ziya’nın, sokağın diline sahip olmaması, 

“sokağın anahtarını” elinde bulundurmaması (Tanpınar, Halit Ziya Uşaklıgil, 286) ve 

çok daha büyük bir yazar olabilecekken şahsen kendini ve devrini aşamadığından 

“kendini hayatın içinde idrak eden o pervasız yazarlardan, büyük yol açıcılardan”  

olamamasıdır (Tanpınar, Halit Ziya Uşaklıgil, 286). Bloom, genç şairin selef şairi 

revizyon ile aşma sürecinde genç şairin selef şairde bir referans boşluk bulduğunu ve 

Tessera olarak adlandırdığı büyük eserinde de bu boşluğu tamamlamayı amaçladığını 

söyler (Bloom, 99).  Genç şairlerin çoğunda “[babalarının] yeterince cüretkarlık 

göstermediğini düşünme eğilimi vardır.” (Bloom, 101). 1951-1957 yılları arasında 

verdiği derslerde öğrencilerinin almış olduğu notlarda Tanpınar elli-elli altı yaşları 

arasındadır ve Huzur tefrika edileli üç ila dokuz sene geçmiştir. Üç ayrı ders 

notundan, “Mai ve Siyah, Yakup Kadri, Halide Edip” başlığıyla yayımlanan notta 

Mai ve Siyah bahsinde Tanpınar, romanın yapısal tahlilini yapar. Bu nota dair dikkat 

çekilebilecek nokta, bu notta yer alan tespitlerin çoğunun aynı zamanda Huzur’a 

ilişkin olarak da ele alınabilir olmasıdır (Tanpınar, Mai ve Siyah, 43). Kanaatimce 

Tanpınar Tessera’sı Huzur’la; Mai ve Siyah’ı şu iki referans boşluğu doldurarak 

tamamlar: Gündelik konuşma dili ve ele aldığı meseleleri ele alırken vizörü bireyden 

topluma çevirmesi. Diğer ders notu, Halid Ziya başlığıyla yayımlanmıştır. Burada da, 

yukarıda aktardığım ders notunda olduğu gibi Mai ve Siyah’ın yapısal analizine yer 

verilmiştir (Tanpınar, Halid Ziya, 69-73). Bloom’un bahsettiği revizyonun nasıl 

gerçekleştiği, kanaatimce bu ders notları ile bir defa daha ortaya konmuş olur. 

Servet-i Fünun Romanı başlıklı ders notlarında ise şu cümle oldukça dikkat çekicidir: 
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“Halid Ziya'ya kadar edebiyatımızda romancı istidadı ve dehasıyla doğmuş hiç kimse 

yoktur.” (Tanpınar, 279). Tanpınar’ın kırk dört yaşındaki kanaati ile elli altı 

yaşındaki kanaati arasındaki fark bu cümleyle oldukça belirgin hale gelir. Tanpınar, 

önceden Halit Ziya’yı “büyük yol açıcılardan” olmamakla eleştirirken bu notta Halit 

Ziya’nın dehasını teslim eder. Bu cümle, Bloom’un işaret ettiği gibi, şairin 

daimonikleşerek yücesini geçtiği ve onun özgünlüğünü alt ederek onun yerine, 

tahtına yerleştiğinin bir yandan da onu yücelterek kendi selefini yarattığının 

göstergesi olarak okunabilir (143). Böylece, Tanpınar’ın Halit Ziya’ya dair zaman 

içinde değişen görüşlerini, görüşlerin arkasında Halit Ziya’nın aynasında kendini 

görmek bakımından Tanpınar’ın narsisistik yaratıcılık evrelerini takip etmek, 

Koçak’ın bahsettiği, Tanpınar’ın Halit Ziya’yı “anlamama” sürecine dair başka bir 

bakış açısı sunar. Diğer yandan, bu tezde, Tanpınar’ın Halit Ziya’ya dair yargılarında 

zaman içinde gerçekleşen ve etkilenme endişesi olarak yorumlanabilecek kaymalar 

nedeniyle, Tanpınar’ın eleştirileri bir hareket noktası olarak ele alınmayacaktır. 

Tevfik Fikret şiirindeki melankolik unsurlar Mustafa Karabulut tarafından Tevfik 

Fikret ve Cenap Şahabettin’in Şiirlerinde Melankoli adlı makalede yine Freud’un 

egonun oluşumundan sonraki döneme değinen perspektifi dahil edilerek 

incelenmiştir. Yine de Halit Ziya romanına ya da Mai ve Siyah’a dair melankoli 

incelemesi şimdiye değin yapılmamıştır. Bu tezle, narsisistik melankoli, Ahmet 

Cemil’in karakter özelliklerini ve eylemlerinin arkasında yatan motivasyonu 

anlamada bir araç olarak ele alınacaktır. Aynı zamanda melankolinin yaratıcılıkla 

olan bağlantısı, Mai ve Siyah’ı kendinden önceki romanlardan ayıran yaratıcı 

unsurları, romanın dilini, romanda kullanılan metaforları ve sembolizmi 

anlamlandırmada bir araç vazifesi görecektir. Diğer yandan roman, ihtiva ettiği 

özgün kötü karakterler açısından da kendinden önceki romanlardan ayrılır. Romanın 



14 
 

kötüleri yine melankolik ve daimonik yaratıcılıkla bağlantılı olarak bu tezde 

incelenecektir.  

Bir bildungsroman olarak okunabilecek Mai ve Siyah, matbuat dünyasında çalışan 

Ahmet Cemil’in işine ve aşkına dair hülyaları ve hayal kırıklıkları üzerine örülüdür. 

Roman, temasının özgünlüğü bakımından ve bir şair olan Ahmet Cemil’in geleneksel 

yaratıcılık ve Batı tarzı yeni yaratıcılığa dair edebi görüşlerini ihtiva etmesi 

bakımından da dikkat çekicidir. Yoğun bir sembolizm içeren roman, tahlil ve 

tasvirlerin niteliği itibariyle, dönemde yazarın da mensubu olduğu Servet-i Fünûn 

grubunun edebi görüşlerini yansıtır.  

Roman, Ahmet Cemil’in, çalıştığı matbaanın çalışanları ile birlikte Tepebaşı 

Bahçesi’nde katıldığı ve bu tezde yer yer “baran-ı elmas gecesi” olarak geçecek olan 

bir davetle başlar. Davet esnasında anlatıcı tarafından yapılan geri dönüşlerle, Ahmet 

Cemil, matbaa çalışanları, Ahmet Cemil’in babası ile en yakın arkadaşı Hüseyin 

Nazmi tanıtılır. Romanın kötü karakterlerinden biri olan Raci, eski yaratıcılığı temsil 

etmesi, yanlış batılılaşması, eşine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uygulaması 

ayrıca narsisizmi bakımından diğer matbaa çalışanlarından daha fazla bahis konusu 

olur. Yine bu geceyi aktarırken yapılan “elmas yağmuru” gibi ışıklı ve aydınlık 

tasvirler Ahmet Cemil’in hülyalarını temsil eder. Bu hülyalar Ahmet Cemil’in 

tanınan ve takdir edilen bir şair ve matbaa sahibi olması etrafında örülür. Diğer 

yandan karanlığa dair tasvirler de Ahmet Cemil’in umutsuzluğunu temsil eder. 

Henüz okuldan mezun olmadan babasını kaybeden ve bu nedenle evini 

geçindirmenin sorumluluğunu almak zorunda kalan, bunu da çok çalışarak başaran 

Ahmet Cemil’in hayalleri ile umutsuzluğu baran-ı elmas gecesinde bir nevi 

dengededir, hatta hayalleri ve umudu ön plandadır. Diğer yandan roman, “baran-ı 

dürr-i siyah” gecesi ile kapanır. Ahmet Cemil’in romanın devamında yaşadıkları 
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onun hayallerini yavaş yavaş söndürür ve Ahmet Cemil, romanın başında ışık 

imgeleriyle tasvir ettiği umudunu yitirir. Umutsuzluk ve hayal kırıklığı romanın 

sonunda karanlık imgelerle tasvir edilir ve romanın başındaki elmas yağmuru 

romanın sonunda yerini siyah inci yağmuruna bırakır.  

Baran-ı elmas gecesi ile baran-ı dürr-i siyah gecesi arasında Ahmet Cemil, sanatçı 

narsisizminin de motivasyonuyla hayallerinin peşinden gider. Yakın arkadaşı 

Hüseyin Nazmi’nin kızkardeşi Lamia’ya aşık olur. Ona olan aşkı ve onunla 

evlenebilme arzusu Ahmet Cemil’in tanınan ve takdir edilen bir şair ve matbaa sahibi 

olma arzusunu körükler. Ahmet Cemil, Batı tarzında yazdığı şiirlerini ihtiva eden 

eserini bu arzuya hizmet etmek üzere bitirir ve edebiyat çevresine sunar. Ancak 

Ahmet Cemil, edebiyat çevresinin olduğu meclise, kendini onun gözünden görmek 

uğruna Raci’yi davet ederek kendini baltalamış olur. Eserine dair olumlu eleştirileri 

değil, Raci’nin yazdığı, Ahmet Cemil’in şahsına yönelik karalamaları da içeren 

eleştiri yazısını dikkate alır.  

Ahmet Cemil, matbaa sahibi olma arzusunu gerçekleştirebilmek için kızkardeşi 

İkbal’i matbaa sahibinin oğluyla evlendirir. Romanın başat kötülerinden olan enişte 

Vehbi, ahlak ve görgü bakımından Ahmet Cemil ve ailesine denk olmayan bir 

kişidir. Vehbi, matbaanın ekonomik ve idari iktidarını eline geçirmek için Ahmet 

Cemil’i manipüle eder ve Ahmet Cemil’in, evini matbaanın borçları karşılığında 

ipotek etmesine neden olur. Vehbi, İkbal’e ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet 

uygular. Ahmet Cemil ise hem hayal dünyasından ayrılmamak uğruna hem de Vehbi 

ile başa çıkacak araçlara sahip olmadığından geri çekilir, eylemsiz kalır. Ahmet 

Cemil, gerçeklerden kaçması nedeniyle ve eyleme geçmesi gereken zamanda eyleme 

geçmediğinden, kız kardeşinin Vehbi tarafından öldürülmesine engel olamaz. Diğer 

yandan, Lamia’nın başkasıyla evlenme hazırlığında olduğunu öğrenen Ahmet Cemil, 
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Lamia ile evlenmeye dair hayallerine de veda eder. Nihayetinde evini, aşkını, 

kızkardeşini, işini ve eserini, tüm hayallerini ve umudunu kaybetmiş olan Ahmet 

Cemil, romanın sonunda, siyah inci yağmuru gecesinde, memuriyete atandığı çöle 

doğru yolculuğuna başlar. İntihara teşebbüs eder ancak annesinin müdahalesi 

sonucunda bundan vazgeçer ve roman kapanır. 

Bu tezin birinci bölümünde, melankolinin tarihçesi ile bu çalışmanın teorik arka 

planını oluşturan psikanalitik kavramlar ve Kristeva’nın bunlar üzerine bina ettiği 

narsisistik melankoli kavramı verilecektir. Ayrıca Mai ve Siyah’ta işlenen melankoli 

sembolleri üzerinde durulacaktır. Bu sembollerden ilki kendine hem Doğu’da hem 

Batı’da yer bulan, “siyah ışık”a dair semboller olacaktır. Bu sembollerin geleneksel 

edebiyatta ve Mai ve Siyah’ta ele alınışı değerlendirilecek ayrıca Mai ve Siyah’ın adı 

ve romanda kullanılan renkler de yine melankoli perspektifinde ele alınacaktır. 

Romanda işlenen ve melankolik izlekte kullanılan diğer semboller olan öğrenilmiş 

çaresizlik, hareketsizlik, donuk ve sert imgeler ve intihar da bu bölümde 

incelenecektir. Halit Ziya’nın çağdaşlarından olan ve melankoliye dair yapılan 

incelemelerde akla gelen ilk isimlerden biri olan Charles Baudelaire’in şiirlerinde 

kullandığı imgelerle Mai ve Siyah’ta kullanılan imgeler arasındaki ortaklığa 

değinilecektir. 

İkinci bölümde, Mai ve Siyah’ta melankoli ve yaratıcılık bağlantısı ele alınacaktır. 

Kristeva’nın “asemboli (asymbolia)” ve “semiyotik khora” kavramsallaştırmaları bu 

bölümün teorik arka planını oluşturacaktır. Narsisistik melankoliğin dille kurduğu 

ilişkinin Ahmet Cemil’in yazınsal yaratıcılığına yansıması ve bunun Servet-i 

Fünûn’un fikirde, duyguda, tahlil ve tasvirde yeniliği hedefleyen edebi görüşleriyle 

bağlantısı ele alınacaktır. Romanda Ahmet Cemil karakteri geleneksel yaratıcılık 

anlayışı olan ve kendinden önce üretilmiş olan esere yaratıcı benzetme niteliği 
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taşıyan “nazire”yi eleştirmekte, bunun yerine, kendinden önce yapılmış olandan 

farklı bir ürün ortaya koymayı hedefleyen Batı tarzı modern yaratıcılık anlayışında 

eser verme kaygısı taşımaktadır. Diğer yandan roman bir anlamda Ahmet Cemil’in 

ortaya koyduğu edebi fikirlerin nesirde gerçekleştirilmiş halidir. Romanın kendisi de 

kendinden önce yazılmış olan romanlardan farklıdır. Mai ve Siyah’a kadar olan 

romanların çoğunun ortak bir temayı paylaştığı görülür ki bu da mirasyedi temasıdır. 

Bu temadaki romanlar da birbirine nazire olarak yazılmış romanlar olarak 

değerlendirilebilir. Bu bölümde, hem romanda yaratıcılıkla ilgili verilen görüşler 

hem de Mai ve Siyah’ın kendinden önceki romanların hakim temasından ayrılan 

yönleri, Doğu tarzı ve Batı tarzı yaratıcılık anlayışları üzerinden değerlendirilecektir. 

Ayrıca, yine melankoli izleğinin açtığı yaratıcılık imkanları bağlamında romanın 

sembolizminde kendine çokça yer bulan aydınlık ve karanlık imgeler ile zıtlıkların 

bir arada kullanılışı ele alınacaktır. Ayrıca, Kristeva’nın yine psikanalitik 

perspektifte, melankoliğin dille kurduğu ilişki ile birlikte yorumladığı “semiyotik 

khora” kavramı romanın bir diğer yaratıcı katmanı olan kötülüğü özgün biçimde 

işleyişine alan açan bir yaratıcılık imkanı olarak ele alınacaktır. 

Üçüncü bölümde ise teorik arka planı Kristeva’nın “abject” kavramsallaştırması 

oluşturacaktır. Romanda “kötü”nün işlenişi kendinden önceki romanlarda yapılandan 

farklıdır. Kötü’nün kendinden önceki romanda işlenişi, geleneksel kültürde ele 

alınışı, Mai ve Siyah’ta işlenen “kötü”nün bunlardan farklılığı, kötülüğün daimonik 

ve müphem boyutu ile birlikte ele alınacak ayrıca Ahmet Cemil de dahil olmak 

üzere, romandaki kötü karakterlerin birer fail olarak eylemleri, yakın okuma yöntemi 

ile incelenecektir. 

 

 



18 
 

 

 

BÖLÜM II 

 

MAİ VE SİYAH’TA MELANKOLİ 

 

 
Bu bölüm öncelikle melankolinin bir edebi izlek olarak tarihçesine, Doğu’da ve 

Batı’daki görünümlerine değinecektir. Ardından, melankoli izleğinin Mai ve Siyah’a 

yansımasını ağırlıklı olarak, Kristeva’nın narsisistik melankoli anlayışı üzerinden ve 

melankoli sembollerine de değinerek inceleyecektir. Böylece bu bölüm Ahmet 

Cemil’in ruh dünyasını, bu ruh dünyasının doğurduğu eylemleri ve romana yansıyan 

melankoliyle bağlantılı örüntüleri açıklayacaktır. 

2.1 Melankoli’nin Tarihçesi 

Melankoli,  Eski Yunanca “melas” ve “khole” sözcüklerinin birleşiminden meydana 

gelir. (Demiralp, 181). Melas sözcüğü kara ya da siyah, anlamına gelirken khole, 

suyuk, safra ya da hılt olarak çevrilebilir. Sözcüğün İslam kültür dairesinde bulduğu 

karşılık ise “Malihulya”dır (Demiralp, 183). Sözcük, Hipokrat’tan gelen (Göle, 163) 

ve İslam kültür dairesinde de “ahlat-ı erbaa”(Demiralp, 183) olarak kabul gören bir 

tıbbi anlayışa referansla kullanılır. Buna göre insan vücudunda kan, balgam, safra ve 

sevda olmak üzere dört sıvı mevcuttur (Demiralp, 185). Bu safraların karışımı ya da 

dengesi insan bedeninin sağlık durumunu belirlediği gibi mizacını da etkiler. (Göle, 

163). Kara safralı olan kişi “melankolik” ya da “sevdavi” karaktere sahiptir. Yani 

bedeninde kara safra fazladır ve buna göre bir takım mizac özellikleri sergiler (Pala, 

12). İslam kültür dairesindeki anlayışta “sevda, akıl hastalıklarına ve psikolojik 

rahatsızlıklara neden olur. Hatta bu yüzden kara sevdaya tutulmak halk arasında 
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halen bir rahatsızlık olarak değerlendirilir. Kalple ilgili rahatsızlıklar kalbin içinde 

bulunan ve süveyda adı verilen kara noktada ortaya çıkar.” (Pala, 12). 

Edebiyatta melankoli izleğinin Batılı düşünsel arka planı ise çok genel hatlarıyla 

aşağıdaki gibi kat edilebilir. Aristo’ya göre melankolik kişi hüzünlü ve karamsar bir 

karaktere sahip olmakla beraber yine bu kişi, imgeleminin zenginliği ve belleğinin 

gücü sayesinde bir dahi olma potansiyeline de sahiptir. Bu kişinin coşkulu yaratıcılık 

hali ve karamsar hali birbirini izler. Bu süreçler birlikte değerlendirildiğinde 

melankolik kişinin ruh hali iki uçlu bir haldir (Göle, 163).  

Melankolik hal ortaçağda keşişlere musallat olan ve istenmeyen bir ruh hali olarak 

etiketlenir ve akedia günahı ile ilişkilendirilir. Aydınlanma ile beraberse 

melankolinin dehaya dair özelliklerinin ilhamıyla Batı literatüründe şekillenen 

sembolizmi Albrecht Dürer, Melancholia I adlı gravüründe toplamaya çalışmıştır 

(Göle, 164). Modern dönemde romantik şairler eserlerinde melankoli sembolizmini 

kullanmaktadır. Bunların içerisinde Baudelaire melankoli literatüründe çokça 

incelenmiş olan şairlerden biridir. Mai ve Siyah’ın Fransız kaynakları ve romanda 

Charles Baudelaire’in şiirine yapılan gönderme de dikkate alındığında, Jean 

Starobinski’nin Baudelaire’in şiirleri üzerinde Eski Yunan’dan Dürer’e, oradan 

psikanalize atıflarla yaptığı incelemede tespit ettiği sembolleri içeren Aynada 

Melankoli (2007) eseri  Mai ve Siyah’taki sembolizmin incelenmesinde tezin önemli 

kaynaklarından biri olacaktır.  

Yine modern dönemde Freud’un melankoli incelemesi, izleğin psikolojiyle ve 

depresyonla ilişkilendirilmesinde ve bu vesileyle edebiyat incelemesine konu 

olmasında önemli bir dönemeçtir. Yas ve Melankoli adlı makalesinde incelediği 

üzere, Freud’a göre yas da melankoli de kayba verilen tepkidir (310). Yastaki kişi 
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için bir süre sonra depresif göstergeler ortadan kalkarken, melankoli, yastan farklı 

olarak, benlik algısının azalmasında, kişinin kendine zarar vermesinde kendini 

gösterir (Freud, 311). Freud’a göre, “Yas döneminde anlamını yitiren ve çoraklaşan 

şey dünya iken melankolik için çoraklaşan şey kendi egosudur.” (313). Melankolik 

kişi kayıp nedeniyle ortadan kalkan bağı bir başka kişi ile kurmak yerine narsisistik 

biçimde kendi egosuyla kurar, bu da egonun kendi kendine yabancılaşmasına neden 

olur. Ego bölünür ve egonun bir parçası diğerinin nesnesi haline gelir (Freud, 316).  

2.1.1 Julia Kristeva ve Narsisistik Melankoli 

Melankolinin Batılı perspektifteki düşünsel arka planını çok genel hatlarıyla kat 

ettikten sonra bu bölümün asıl teorik arka planını oluşturan, Julia Kristeva’nın 

narsisistik melankoli ile ilgili görüşleri, bu başlık altında verilecektir.  

Julia Kristeva, Gérard de Nerval’in El Desdichado şiirinde kullandığı imgeden 

hareketle Kara Güneş ismini verdiği eserinde yine psikanalitik ekol içerisinden fakat 

Freud’dan farklı bir bakış açısıyla melankoli üzerine değerlendirmelerini sunar. 

Kitabın ilk bölümünde, Freud’un yukarıda bahsettiğim değerlendirmeleri ile örtüşen 

bir biçimde kayıptan, kaybın getirdiği hüzünden ve depresyondan, doğru biçimde 

tutulamayan yastan bahseder (Kristeva, Kara Güneş, 12). Ona göre, kişinin 

çökkünlüğünün sebebi geçmişte, sevdiği birini kaybetmesi olabilir ve bu kayıp kişiyi 

halen, kendisinin “en makbul parçasından yoksun bırakmaya devam etmektedir.” 

(Kristeva, Kara Güneş, 13). Kristeva, klasik psikanaliz kuramcılarının, yasta ve 

depresyonda ortaya çıkan ve kayıp nesneye yönelen bir saldırganlık ve çiftdeğerlilik 

haline değindiğini aktarır. Bu çiftdeğerlilikte kişi kayıp nesneden hem nefret eder 

hem de onu sever. Bu çift değerli durumda melankolik, (Ego bölünmesi ve ego 

parçalarından birinin diğerinin nesnesi haline gelmesi söz konusudur,) sevilen 
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nesneyi kaybetmemek için onu kendi içine yerleştirir. (Kristeva, Kara Güneş, 19). 

Diğer yandan, o nesneden nefret ettiği için kendi benliğine dahil ettiği bu parça aynı 

zamanda onun için bir “öteki”dir. Kristeva bu durumu kendine has “ben” diliyle 

şöyle ifade eder: “bendeki bu öteki, kötü bir benliktir. Ben kötüyüm, hiçim, kendimi 

öldürüyorum.” (Kara Güneş, 20). Kişinin deneyimlediği çiftdeğerlilik, hem abject 

(İğrenç-zelil-necis)2 olanın, benliğin içine yerleştirilmesini hem de bu ötekinin 

yüceltilmesini birlikte içeren karmaşık bir diyalektiktir (Kristeva, Kara Güneş, 20). 

Klasik psikanaliz kuramcılarının melankoli hakkındaki bu tespitlerinin üzerine 

Kristeva, kendisinin de mensubu olduğu çağdaş analistlerin narsisistik depresyona 

dair yeni bir keşif yaptığını ifade eder. Bu durumdaki melankoliğin, diğer bir deyişle 

narsisistik melankoliğin kaybı arkaiktir (Kristeva, Kara Güneş, 21). Yani bebeğin 

psişik gelişim evrelerinde egonun oluşumundan önce yaşanan, “annesel” bir kayıpla 

ilişkilidir. Kristeva’nın teoriye önemli katkılarından biri psikanalizin bu annesel 

meselelerine odaklanmış ve bunlar üzerine söz söylemiş olmasıdır. “Annesel” ifadesi 

ile ne kast edildiği, psikanalizin ana hatları da kat edilerek, şöyle ifade edilebilir: 

Psikanaliz, babanın devreye girmesiyle beraber çocuğun ve tabii ki bireyin hayatında 

çok şeyin değiştiğini söyler. Bilinçdışı, babanın devreye girmesinden, daha doğrusu 

çocuğun anne tarafından baba ile tanıştırılmasından öncesiyle ilişkilidir. Bilinçdışı 

döneme bebeğin anne karnında geçirdiği dönem de dahildir. Babanın devreye 

girmesinden önce çocuk kendini anneden ayırt edemez, anneden başkasına da ihtiyaç 

duymaz (Tura, 76). Bu dönem psinanalitik terimlerle “arkaik dönem” olarak 

adlandırılır (Tura, 73). Bu dönemde annenin bedeni, anneden gelen fiziksel ya da 

duygusal her etki, bir biçimde deneyimlenir fakat ifade edilemez. İfade etme (En 

azından ifade etme çabası), “ayna evresi” ile başlar. Bu evrede pek çok şey 

                                                           
2 Abject kavramına takip eden bölümlerde detaylı olarak değinilecektir. 
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gerçekleşir. Bu dönemdeki evrelerden biri, yukarıda da bahsettiğim gibi, annenin 

babayı çocukla tanıştırmasıyla beraber, çocuğun “öteki”yle karşılaşmasıdır. Aynı 

dönemde çocuk aynada kendi imgesini görerek kendine dair bir başka deneyimi 

yaşar. Bu deneyim de çocuğun kendini anneden ayrı algılayabilmesidir. Öteki’nin 

çocuğun hayatına girmesi, anneden ayrılmasına da denk gelir. Ayna evresi, bu 

ayrılmayla beraber çocuğun egosunun, başka bir ifadeyle “ben”inin oluştuğu 

dönemdir (Tura, 76). Bu dönemde çocuk kendini parça parça algılar (Tura, 80). Ayna 

evresinin öncesi ise çocuğun kendini anneyle bir bütünlük içinde, genel olarak bir 

bütün olarak deneyimlediği dönemdir. Ayna evresi bir nevi sınır dönemdir. Aynı 

zamanda sınırın kavram olarak da oluştuğu dönemdir. Baba, “öteki” olarak devreye 

girerken, bir yandan çocuğun benlik sınırının ve dolayısıyla “ben”inin oluşmasını 

sağlar (ya da buna neden olur). Çocuğun bu dönemden önce anneyle iletişim 

kurmasına gerek yoktur. Fakat babayla iletişim kurmak bir gereklilik haline gelir. 

Çocuk, baba ile iletişiminde ise dili kullanmak zorundadır. Deyim yerindeyse, baba, 

dili getirendir. Çocuk dil aracılığıyla kendini ifade ederek bir anlamda kendini kurar 

(Tura, 73). Çocuğun deneyimlerini ifade etmesi “simgesel”in devreye girmesiyle 

olur. Babanın getirdiği dil, haznesinde topluma dair olanı da taşır. Toplumun 

normları ve kuralları dilin içinde taşınır. Ataerkil toplumda baba aynı zamanda bu 

kuralların hem anne hem de çocuk üzerinde uygulatıcısıdır (Tura, 76). Çocuğun dil 

aracılığıyla iletişim kurmaya başlayıp da bu kurallara uymaya başladığı dönem de 

çocuğun süperegosunun (Üst-Ben) oluşmaya başladığı dönemdir (Tura, 86). 

Heteroseksüel erkek ya da kız çocuk bu dönemi özdeşleşmelerle aşar ve erotik 

döneme ulaşır (Tura, 80). Çocuk erotik nesnesini edinir ve Oedipus dönemini de 

aşarsa “normal” bir birey olarak toplumdaki yerini alır (Tura, 82).  
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Annesel şey, annenin bütün olarak ya da parçalı olarak varlık bulduğu arkaik 

bilinçdışı evreye ve ayna evresine aittir. Kristeva’ya göre narsisistik melankolik, 

annesel “şey”in etkili olduğu dönemde bir kayıp yaşamıştır. Bu kayıp gerçek 

anlamda bir kayıptan ziyade annenin varlığıyla ilgili bir soruna denk gelir (Kristeva, 

Kara Güneş, 22). Melankoliğin yasının ve hüznünün nedeni bu kayıptır. Fakat bu 

kayıp arkaik dönemde yaşandığından dilde ifadesi çok zordur (Kristeva, Kara Güneş 

21). Bu zorluk, Kristeva’nın “asymbolia” olarak ifade ettiği sembol kaybına denk 

gelir. Bir başka deyişle, bu kaybın yansıması olarak hissedilen bir “şey” vardır, fakat 

o “şey” dil öncesi dönemde yaşandığından bunun dilde ifadesi zordur (Kristeva, 

Kara Güneş, 25). Melankolik birey bu sembol kaybı - asemboli (asymbolia) halini 

aşmaya çalışır (Kristeva, Kara Güneş,17). Bunu aşmaya çalışırken işleyen psişik 

mekanizmada melankolik, çiftdeğerliliği (ambivalance) yaşar (Kristeva, Kara Güneş, 

19). Bu çiftdeğerliliğin yansıması olarak, kayıp nesnesi onun için hüzünlü ya da yüce 

değil, hem hüzünlü hem yüce olabilir. Melankoliğin değerler sistemi de iyi ya da 

kötü üzerinden değil hem iyi hem kötü üzerinden kurulabilir. (Kristeva, Kara Güneş 

20). Melankolik olmayan bireyin dengesi, yukarıda belirttiğim erotizasyon ve 

özdeşleşme evrelerini geçerek nesnesini bulması ve bu nesnede kendini de 

oluşturmasıyla sağlanır (Kristeva, Kara Güneş 23). Melankolide ise nesne kaybı 

bireyin kendini oluşturmasından önce gerçekleştiğinden bu kayıp, bireyin kendine 

içkin bir parçası olarak kalır. Annesel “şey”in, her şeyi, öncesiz ve sonrasız, bir 

bütün olarak içinde bulunduran doğasından hareketle, melankoliğin duyguları da bu 

annesel şeyin doğasına benzer ve dengeden uzak, tepe ve dip noktalarıyla uçlarda 

salınan bir çiftdeğerliliğe neden olur (Kristeva, Kara Güneş, 32).  

Kristeva’ya göre, “Depresif kişi, Şeyinden yoksun bırakıldığını bilerek, daima düş 

kırıklığı yaratan serüvenlerin ve aşkların peşinde koşar ya da avutulamaz ve afazik 
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bir halde, kendini adlandırılmamış Şeyle baş başa hapseder” (Kristeva, Kara Güneş 

23). Bu açıdan, bir düş kırıklığı hikayesinin kahramanı olarak Ahmet Cemil’i, 

eylemleri, düşünce yapısı ve mizaç özellikleri açısından bir melankolik olarak 

değerlendirmek, romandaki örüntülerin anlamlandırılması açısından yeni bir bakış 

açısı getirecektir. 

Melankoli, edebi esere kaybın, hüznün, iki uçlu ruh halinin, ölümün ve intihar 

isteğinin, sanatsal yaratıcılığın, depresif hareketsizliğin ve çıkmazların anlatıları ile 

zıt kavramların birlikte verildiği anlatılar üzerinden yansıyabilir. Bunun yanında, 

Kristeva’nın kitabına adını da veren “kara güneş” gibi sembol ve imgelerle; 

melankoliğin dille, yukarıda mekanizmalarını aktarmaya çalıştığım annesel şey 

üzerinden kurduğu ilişkisi aracılığıyla da yansıyabilir. Melankoliğin dille kurduğu bu 

spesifik ilişkisinin eserine, dilin kendisini farklılaştırması üzerinden yansıması, 

aşağıda, yaratıcılık bölümünde, sembol kaybı ve melankoli ilişkisi açısından 

detaylarıyla incelenecektir. Ayrıca melankoliğin “öteki” ile spesifik ilişkisinin “kötü” 

olana getirdiği farklı bakış açısına tezin üçüncü bölümünde detaylı olarak 

değinilecektir.  

2.2 Mai ve Siyah’ta Melankoli Sembolleri 

2.2.1 Kara Güneş, Nur-ı Siyeh, Mai ve Siyah 

Bu başlık altında kara güneş, nur-ı siyeh ve süveyda imgeleri ile bunların Mai ve 

Siyah’ta kullanılışları melankoli açısından yorumlanacaktır. Ayrıca siyah rengin 

yanında, Mai ve Siyah’ta kullanılan diğer renkler de melankoli açısından 

incelenecektir.  

Kristeva, Nerval’in “El Desdichado” adlı şiirinde geçen “kara güneş” imgesini 

narsisistik melankoliyle ilişkilendirir. Kristeva’ya göre, “Narsisistik depresif kişi, bir 
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nesnenin değil, bir Şey’in yasını tutar. [...] Nerval bu konuda, varlığı olmayan bir 

ısrarı, temsili olmayan bir ışığı ima eden göz kamaştırıcı bir metafor sunar; Şey, 

düşlenen bir güneştir, aynı anda hem karanlık hem de kara.” (Kristeva, Kara Güneş 

22).   

Kara güneşle çok benzer bir imge olan nur-ı siyeh imajının Mai ve Siyah’taki 

varlığına bakıldığında ise, iki farklı kullanımla karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki 

kavramın divan şiirindeki gibi “nur-ı siyeh” olarak kullanılması, diğeri ise aydınlık 

ve karanlık imgelerin birlikte kullanımı esnasında aydınlık bir karanlığa ya da 

karanlık bir aydınlığa yapılan göndermelerde “Kara güneş”in çok benzeri olan “siyah 

ışık” çağrışımlarının kullanılmasıdır. Bu noktada, söz konusu imgenin romandaki 

kullanımlarına değinmek yerinde olacaktır. Örneğin Raci, aşık olduğu kadına şu 

beyti söyler: 

“Şu’le-i hande-riz-i zühre [sabah yıldızının gülüş saçan alevi ]3 midir 

O siyeh-nur4 çeşm-i berk-efşan”[simşek saçan] (Uşaklıgil, Mai ve Siyah,114) 

Raci’nin bu beyti söylemesinin ardından, onun önceki şiirlerinde takdire şayan 

herhangi bir nokta bulamamış olmakla birlikte Ahmet Cemil, beyti beğendiğini ifade 

eder. Diğer yandan Ahmet Cemil, Lamia’ya aşık olduğunu anladığı andaki hislerini 

Lamia’nın “ışık” anlamına gelen ismiyle tezat biçimde siyah renge göndermeler 

yaparak şöyle ifade eder: “Bakınız o siyah perçemin, siyah carın, siyah saçların 

altında parlayan siyah gözlerden bir şey akıyor, güya bir nur-ı siyah5 ki bir ateş-i 

mesti aver-i sevda ile vucudunu sarıyor, bakıyor fakat bir ateş-i nevaziş-kar ile bir 

ateş ki güya bir buse...” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 203) Bu alıntıda karanlığa dair 

                                                           
3 Mai ve Siyah’ın bu çalışmada kullanılan versiyonunu yayıma hazırlayan, metnin orijinalinden 
transkripsiyonunu yapan ve günümüz Türkçesine çeviren Seval Şahin’dir. Bu tezde parantez içinde 
verilen çeviriler, romanda sayfa altlarında Seval Şahin’in verdiği çevirilerin, ilgili sözcüklerin yanına 
taşınmış halidir.  
4 Vurgu bana aittir. 
5 Vurgu bana aittir. 
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metaforlar sıralanırken, dikkat çekici olan Ahmet Cemil’in aşıklık halinin tasvirinin 

geleneksel  ifadelerle yapılmış olmasıdır. Aşağıda, son bölümde de üzerinde 

duracağım gibi Ahmet Cemil ve Raci’nin benzer noktalarından biri de melankolik 

olmalarıdır. Ahmet Cemil ile geleneksel şairin temsili olan Raci, aşıklık halleri ve 

bunu yaşama biçimleri açısından benzeşmektedir. Her ikisi de aşkını divan 

şiirinindeki aşık karakter gibi yaşamaktadır.  

Ahmet Cemil’in aşıklık halinin, aşkı düşünür halinin tasvirlerinde, karanlık ve 

aydınlığın siyah ve beyaz renkleriyle beraber bir renk daha vurgulanır: Ateşîn olan. 

Finn’in de tespit ettiği gibi (157), Ahmet Cemil’in Lamia ile aynı mekânda olduğu 

sahnelerde tasvirlere kırmızı renk ve bunun türevleri de dahil olur. Kanaatimce 

romanda hakim olan renklerin birer yağmuru (baran) vardır. Bu renkler romana 

egemen olan duyguları sembolize eder. Romanın açılış gecesinde yoğun tasvirlerle 

üzerinde durulan elmas yağmurunun sembolize ettiği şey sanatçının şöhret ümidi, 

hülyasıdır. Romanın kapanışında geçen siyah inci yağmuru bu ümitlerin ortadan 

kalktığına işaret eder. Ateş rengin yağmuru ise Ahmet Cemil’in Lamia’ya olan aşkını 

sembolize eder.  

 Diğer yandan, yaratıcılık bölümünde de tartışacağım üzere, Mai ve Siyah, geleneksel 

mazmunlardan kurtularak özgün ruhsal tasvirin kapılarını açarken romanda 

mazmunların yerini yeni tahlil ve tasvir aracı olarak melankolik karanlık ve aydınlık 

tasvirleri alır. Bu ifade biçimi de Mai ve Siyah’ın yüzünün batıya dönük kısmıdır. Şu 

tasvir, kara güneş imgesinin Batılı çağrışımlarıyla kullanılışının bir örneğidir: “[...] 

üzerinde bir sema ki gecenin bekaya-yı zalamıyla [karanlıktan kalanlar] gündüzün 

evvelin şaşaasının imtizacından [karışma] mürekkep bir levn-i esmer-i tab-dar 

[parlak esmer renk] ile taltif-i nazar eder, bir reng-i mübhem altında bir atlas-ı mai 

halinde görünen sema [...] (Uşaklıgil, Mai ve Siyah,37) 
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Mai ve Siyah’ta sürekli tekrar eden “karanlık-aydınlık-mavi” tasvirleri silsilesi içinde 

karanlık ve aydınlık bir arada bulunmakla kalmaz birbirine karışarak, “parlak esmer 

renk” metaforunda olduğu gibi, melankolik kara güneş göndermelerine dönüşür. Mai 

ve Siyah’ın, bu açıdan, romanın adıyla da beraber, tıpkı karanlık ve aydınlık 

metaforlarının arasındaki örüntülerde olduğu gibi, çağrışımları ve göndermeleriyle 

beraber zıt kavramların arasındaki sınırların müphemleştiği, sonra tekrar 

keskinleştiği bir grand metafor halinde okunması mümkündür.  

Kara güneş imgesinin çok benzeri olan “nur-ı siyeh”, geleneksel kültürde de 

melankoli ile bağlantılı kullanımları haizdir. Eski Yunanca “kara safra” anlamına 

gelen melas ve kholia sözcüklerinin birleşiminden gelen melankoli, Türkçe’de de 

“kara sevda” ile ilişkilendirilir. Sevda, “Çok kara, simsiyah.” (Pala, 401) anlamına 

gelir. İskender Pala’ya göre; 

“Sevda kalpte bulunan siyah bir sıvının aslıdır ki buna daha çok süveyda denilir. ‘Kara sevda’ 

deyimi de bu sıvının siyah olmasından dolayıdır. [...] Divan şiirinde göz ve saç rengi, sevda ile 

ifade edilir [...] Şairler sevda kelimesini hem renk hem de aşka düşme anlamında kullanırlar.” 

(401). 

Bu tanımda dikkat çekmek istediğim bir nokta, sevda ve “süveyda” noktası 

arasındaki bağlantıdır. Süveyda, nur-ı siyeh ile aynı anlama gelen sözcüktür (Altun, 

10). Süveyda, İskender Pala’nın hazırladığı ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü’nde 

şöyle verilir:  

“Kalbin ortasında bulunan kara benek. Eskiler Nefs-i natıka (konuşan nefis) denilen insanın, 

manevi varlığının ve idrakinin merkezi olarak bu noktayı bilirlerdi. [...] süveyda üstün anlayış 

noktası ve ilahi aşkın tecelli ettiği yerdir.” (416). 

İzutsu’ya göre ise bu nokta, “İnsanın olgunlaşma evrimine yaşantının aşamasına 

aklın ve dolayısıyla dilin ötesinde birdenbire aydınlanma seviyesine ait bir 

tecrübenin adı.” (Akt. Altun, 10) olarak yorumlanır. Erzurumlu İbrahim Hakkı’ya 

göre ise süveyda’nın yorumu aşağıdaki gibidir:  

“Bu siyah nokta, iç güneşinin doğuş yeridir ki o cihanın ruhu ve insanın aleminin Arş'ıdır ki 

ismi cinan (gönül) dır. [...] O nokta mananın özüdür, yürekten dimağa akseder orayı aydınlatır. 

[...] Bu sayede duyu organları işler ve dimağ her an başka idrakler kazanır. Sonsuz İlahi sırlar 
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gönle (süveyda noktasına) dolunca [...] Cenab-ı Hakk'ın meclisine varılır ve huzura kavuşan, 

her muradına erer, ebedi saadeti bulur.” (Akt. Altun, 12). 

Bunlardan hareketle sevda, süveyda ve nur-ı siyeh, hem melankoliyle hem divan 

şiiriyle hem de tasavvufla ilişkilidir. Tasavvuf ve divan şiirindeki imaj, bir vecd hali 

ile, duyuların farklı işleyişiyle, dilde ifadesi olmayan fakat ancak idrak edenlerin 

ulaşabileceği bir nokta olarak ele alınır. Siyah olana ve sevdavî olana ilişkin 

çağrışımlar ışıkla ve güneşle birlikte kullanılır. Bu açıdan imajın çağrışımları 

Kristeva’ın Kara Güneş metaforuna yüklediği melankolik anlamlar ile tam olarak 

örtüşmese de pek çok açıdan benzerlikleri de haizdir.  

Osmanlı şiirinde nur-ı siyeh metaforunun kullanımına Şeyh Galib’in Hüsn ü 

Aşk’ında rastlanır. “Şeyh Galib karanlıkların içinde bir nurun gizlendiğini 

anlatmaktadır. Karanlıkları ışıksız, nursuz, korkunç olarak düşünmemiştir. Zıtlıkları 

bir arada düşünmüştür.” (Altun, 17). Bu açıdan Şeyh Galib’e zıtlıkların, karanlık ve 

aydınlığın bir arada kullanımı bir önceki başlıkta bahsettiğim melankoli sembolizmi 

ile de benzerlik göstermektedir. Hüsn ü Aşk'ta bu imgenin bir diğer manası ise yine 

mistik hakikate gönderme yapar. “(...) Aşk, Hisar-ı Kalb'deki kimyayı getirebilirse 

Hüsn'e kavuşabilecektir. Bu kimyanın, mesnevide açıkça ismi anılmasa da nokta-i 

süveyda ya da nur-ı siyah olduğu anlaşılmaktadır.” (Apaydın, 27). Bu benzerliklere 

rağmen nur-ı siyeh kavramının Batı’da ve Doğu’daki kullanımları arasındaki 

nüanslar Asaf Halet Çelebi’nin aşağıdaki mısralarda geçen “Nurusiyah” imgesi ile 

açıklanabilir. 

“annem sustu 

babam küstü 

ama ben niçin hala nurusiyaha ağlarım 

nurusiyaah 

nurusiyaaahhh” (Akt. Apaydın, 29). 

Mustafa Apaydın şiirin son mısralarını şöyle yorumlar:  

“[...] şiirin sonunda mistik edebiyatta karşılaşmadığımız bir anlama ulaşırız. Şiirin metinler 

arası ilişkilerinin en yoğun olduğu eser olan Hüsn ü Aşk'ta Aşk, her türlü engeli Sühan'ın da 

yardımıyla aştıktan sonra Hüsn'e kavuşacak, Hüsün ile Aşk'ın birbirinden farklı 
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olmadıklarını, aynı olduklarını anlayacaktır. Oysa Asaf Halet'in "kahramanı" nağmeler 

arasında yaptığı arayışı sonsuza kadar sürdürecek; fakat Nur-ı siyah'a ulaşamayacaktır:” (29).  

Kanaatimce Asaf Halet Çelebi, Nur-ı Siyeh kavramını Batılı bir tarzda aktarmıştır. 

Buradaki nurusiyah, Kristeva’nın kavramsallaştırdığı ve nesne oluşumundan önceye 

denk gelen “Şey”in kaybına ve ona hiç ulaşılamayacak olma haline dair melankoliye 

ilişkindir ve Kara Güneş’in tam karşılığıdır. Divan Şiirinde kullanılan Nur-ı Siyeh ise 

ötekiliği ortadan kaldırma ve bir olma ihtimalini, umudunu barındırmaktadır. Mai ve 

Siyah’ın hem Doğu kültürünü hem de Batı kültürünü içinde barındırması hasebiyle 

romandaki kara güneş imgelerinin her iki bağlamda da kullanımı mevcuttur. Ahmet 

Cemil geleneksel bir aşıktır ve aşıklık halini hissedişi ve tasviri nur-ı siyeh’e, 

ulaşamayacağı kayıp şey ise kara güneşe benzer. Her iki hal de melankoliktir. 

Mai ve Siyah adı renklerin göndermeleri açısından da incelemeye değerdir. İlk 

okumada, Ahmet Cemil’in hülyalarını mai renk ile, düş kırıklıklarını siyah renk ile 

ilişkilendirmek (Halit Ziya’nın yönlendirmesi de bu biçimdedir.) (Uşaklıgil, Kırk Yıl, 

415) mümkün olmasına rağmen bu noktada da melankolik mizacın zıtlıkları birlikte 

algılaması ve yaşamasına dair müphemlik söz konusudur. Siyah rengin çift 

anlamlılığı mai için de söz konusudur. Romanda mai her ne kadar parlak düşlerin 

rengi olarak algılansa da bunun zıddı olarak da okunabilir. Türkçe’de melankoli 

“kara sevda” çağrışımı ile kullanılırken Fransızca’da melankoliye atfedilen renk 

mavidir ve “melancolie du bleu” olarak kullanılır (Özcan, 32). Diğer bir deyişle, 

siyah renk “nur-ı siyeh”teki gibi, bir vecd haline, başka türlü bir aydınlanmaya belki 

dehanın parlaklığına dair göndermeleri ile olumlu anlamda, mavi renk ise 

Fransızcadaki kullanımında olduğu gibi karanlık çağrışımıyla algılanabilir. Romanda 

yer verilen şairlerin ağırlıklı olarak Fransız sembolist ve romantiklerinden oluşması 

ve romantik kuşağın eserlerinde melankolinin bir motif olarak yer alması birlikte 

düşünüldüğünde mavi rengin kullanımını romanın Fransız kaynaklarındaki 
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kullanımlarla ilişkilendirmek mümkündür. Şiirlerinde en çok siyah rengi 

kullanmasına rağmen, Baudelaire’e göre de, “siyah renk bulunduğu yerde sıfır 

düzeyde ve anlamsızdır, mavinin ve kırmızının yardımına ihtiyacı vardır.” 

(Akt.Türkoğlu, 241). Nitekim Mai ve Siyah’ta, mavi ve siyahın yanında hakim olan 

üçüncü renk, Lamia’nın rengi olan kırmızıdır. 

2.2.2 Öğrenilmiş Çaresizlik, Hareketsizlik, Donuk ve Sert İmgeler 

Melankolinin bir diğer görünümü ise öğrenilmiş çaresizliktir. Melankoliğin 

hareketsizliğine sebebiyet veren bu hal, esere hem bu halin anlatıları hem de donuk 

ve sert imgeler biçiminde yansır.  

Öğrenilmiş çaresizlik, Kristeva’ya göre, “kaç ya da savaş” tepkisinden ziyade geri 

çekilerek tepki vermek ve bunu tekrarlamaktır. Ona göre, “Tüm çıkışlar 

kapatıldığında, hayvanlar kadar insanlar da kaçmak ya da savaşmak yerine geri 

çekilmeyi öğrenirler. Dolayısıyla, depresif olarak adlandırabileceğimiz yavaşlama ya 

da eylemsizlik, çıkışsız bir duruma ya da kaçınılmaz şoklara karşı öğrenilmiş bir 

savunma tepkisi oluşturur.” (Kristeva, Kara Güneş, 49). Buradan da hareketle, 

Kristeva, melankoliğin depresif hareketsizliğinin ve eylemsizliğinin sebebini 

öğrenilmiş çaresizlik, olarak yorumlar. 

Melankoliğin öğrenilmiş çaresizliği Ahmet Cemil’in eylemsizliğini anlamlandırmak 

üzere bir bakış açısı sunar. Romanın kurgusunu şekillendiren kilit noktalarda Ahmet 

Cemil’in harekete geçebilecekken geçmemesi özellikle İkbal açısından pek çok 

sonuç doğurur. Ahmet Cemil, İkbal’in evliliğinde mutsuz olduğunu gördüğü halde 

eyleme geçmez. Vehbi’nin başlangıçta evin masrafına dahil olmamasına verdiği 

tepki de bir geri çekilme tepkisidir. Bu masrafı karşılamak için kendine üst baş 

almayıp yemeğinden de kısarak tasarruf etmeyi tercih eder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 
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190). Vehbi’nin kötü kişilik özellikleri ortaya çıktığında Ahmet Cemil, gerçeklerden 

kaçar ve eylemsizliğine devam eder. Nihayetinde Ahmet Cemil’in hareketsizliği ile 

attığı düğümler, romanın seyrini İkbal’in ölümüne götürür. 

Melankoliğin hareketsizliğiyle ilgili diğer yorum Starobinski’ye aittir: “Melankolik 

kişi dünyaya karşılık vermede kendini çoğunlukla geç kalmış hisseder.” (58). 

“Birliğe ulaştığına ilişkin içgüdüye kapılarak vecd içinde ruhu göklere uçan kişi 

melankolik kişidir; hareketsizlik içine gömülüveren, umutsuzluğun uyuşukluğuna ve 

şaşkınlığına kapılan, bir kenarda yapayalnız kalan da yine melankolik kişidir.” 

(Starobinski, 47). Melankoliğin iki uçluluğuna gönderme yapan bu ifade 

melankoliğin ruh durumlarından biri olan hareketsizliği vurgular.  

Starobinski, bu hareketsizliğin sanatçının eserinde donuk ve sert imgelerde kendini 

gösterdiğine işaret eder. Ona göre melankolikte ağırlık duygusu baskındır ve 

melankoli hali, hareketleri başlamadan durdurur. Bu ağırlık ve hareketsizliği belli 

imgeler temsil eder. Caspar David Friedrich’in Gemi Kazası resminde buza saplanıp 

kalmış gemi bu temsillerden biridir. Saydamlık ile billur ve aynaya gönderme yapan 

temsiller de bunlardandır (43). Mai ve Siyah’ta da, Ahmet Cemil’in harekete 

geçmekten vazgeçişinin anlatılarının yanında “billur”, “donuk”, “camid”, “cam 

parçası” gibi ifadeler Ahmet Cemil’in hoşlanmadığı şeyleri ve durumları anlatmak 

için kullanılır. Örneğin Ahmet Cemil, eski şiirdeki yaratıcılık anlayışını eleştirirken, 

eski şiirin bir süre sonra bir çıkmaza girdiğini, şairlerin hareket alanının 

sınırlandığını anlatmak için şu donuk ve sert imgelere başvurur: “Bir ucundan silkilse 

taş parçalarından başka bir şey dökülmeyecek... Lisanı bir kütle-i camide [cansız bir 

kütle] gibi barid [soğuk] bi-ruh [ruhsuz] bir hale getirmişler; [...]”(Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 21). Romanda, yine şairlik bahsinde, şairin melankolik tabiatı Ahmet Cemil 
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üzerinden “hasta bir kalbe sahip olan” biri şeklinde tasvir edildikten sonra; şairin 

tabiatındaki şairlik niteliğinin tanımlamaya direndiği şöyle ifade edilir: 

“O kalb-i hasta, bir billur-paredir ki üzerine neyyir-i şiirden bir ziya isbet etsin, gayr-i kabil-i 

tahammül renkler gösterir ki ziyaya maruziyetiyle kaimdir, onların ne olduğunu anlamak için 

çekiniz; heyhat! Elinizde kalan sönük, bi-renk [renksiz], camid [donuk] bir cam parçasından 

başka bir şey değildir.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 65).  

Bu ifadeler, melankolik mizacın deha ve yaratıcılıkla bağlantısına da gönderme 

yapmaktadır. Şairin kalbi bir nevi hastalıktan muzdariptir fakat bu hastalığı 

tanımlamaya çalışmak ama tanımlamayı başaramamak da bir başka melankolik 

çıkmaza denk gelmektedir. Bu çıkmazı anlatmak için yine saydam ve donuk 

imgelere başvurulmuştur. 

Ayrıca Ahmet Cemil, İkbal’in evliliğinin ilk zamanlarında onda fark ettiği ruh halini 

yine donuk imgelerle tasvir eder. İkbal’deki “reng-i müncemid-i hüzün [hüznün 

donuk rengi]” onun hissiyatını şikayetini dile getirmesinden daha iyi anlatır 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 189). Ayrıca, romanın açılışında, tepebaşı bahçesinde 

başlayan gecedeki doğa tasvirlerinde önemli bir yer tutan “baran-ı elmas” ve romanın 

kapanışındaki duygu tasvirlerinde önemli bir sembol olarak kendine yer bulan 

“baran-ı dürr-i siyah” da bu donuk ve saydam imgelerin başka örnekleri arasında 

değerlendirilebilir. 

2.2.3 İntihar 

Ölüm, Kristeva’nın narsisistik melankolisi bağlamında, melankoliğin hayatının 

içindedir. Ölüm, hayatın dışında tutulan bir “öteki” değil, melankoliğin ötekiyle 

kurduğu müphem ilişki de göz önünde bulundurulduğunda, onun hayatının bir 

öğesidir. Kristeva, melankoliğin hüznünü ve onun ölüme giden yolunu annesel 

arkaik kayıpla ilişkilendirir. Ona göre, melankolik kişi, kayıp nesnenin hiçliği ile 

ölüm arasında bir özdeşlik kurar (Kristeva, Kara Güneş,17). Melankolik, ölüm ile 

hayat arasında salınırken onun için ölümün anlamı, çiftdeğerliliğinin de yansıması 
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olarak, olumsuz değil, bir anlamda olumludur. Ölümün olumlu anlamı, melankolik 

için bir vaat olmasıdır. “Bu durumda, intihar bir örtülü savaş edimi değil, hüzünle ve 

hüznün ötesinde, -hiçliğin, ölümün vaatleri gibi- hiçbir zaman dokunulmayan, hep 

başka yerdeki o imkansız aşkla bir birleşme edimidir.” (Kristeva, Kara Güneş, 21). 

Melankolik, ölümle yaşam arasında salınırken, hüznü, ölümden uzak durduğu 

müddetçe bir fonksiyona hizmet etmesi için kullanır. Hüzün onun için,  “[...] başka 

bir nesnenin yokluğu nedeniyle, bağlandığı, evcilleştirdiği ve gönül verdiği bir nesne 

ikamesidir.” (Kristeva, Kara Güneş, 21). İntiharın, bir birleşme edimi olarak vaatkar 

varlığı bir kenarda dururken melankolik, aşağıda, yaratıcılık bölümünde detaylarıyla 

inceleyeceğim gibi, hayli yüksek olan enerjisini, durmaksızın, sembol kaybını 

(asemboli) telafi etmek için sarf eder. Kristeva hüznün, melankoliğin yaşamla ölüm 

arasındaki çiftdeğerli salınımındaki fonksiyonunu şöyle ifade eder: 

“Gerçekten de hüzün, duygu zarı içinde birliğine yeniden kavuşan benliğin duygusal 

tutarlılığını yeniden oluşturur. Depresif ruh hali narsisistik bir destek olarak oluşur, kuşkusuz 

olumsuz, ama yine de benliğe, sözel olmasa da bir bütünlük sunan bir destek. Bu nedenle 

depresif duygu simgeselin geçersizleşmesini ve kesintiye uğramasını telafi eder ve aynı 

zamanda benliği intihar edimine karşı korur. Yine de söz konusu koruma kırılgandır. 

Simgeselin anlamını yok eden depresif yadsıma edimin anlamını yok eder ve özneyi, sevinç 

verici olduğu kadar ölümcül olan o arkaik bütünleşme durumuyla, o ‘okyanus’ duygusuyla, 

çözülme kaygısı olmadan yeniden buluşma olarak yaşanan intihara sürükler.” (Kristeva, Kara 

Güneş, 31).  

Nitekim, romanın sonunda, Ahmet Cemil’in çöldeki görev yerine seyahatinde intihar 

ile yakınlaşması esnasında, yine karanlıklarla ilişkilendirerek fakat bu defa içinde 

ışık ve umudu barındıran “baran-ı elmas gecesi” yerine umudun da yokluğunda 

“baran-ı dürr-i siyah” gecesi halinde romantize ederek betimlediği siyah gecede, 

Ahmet Cemil intiharı şöyle tasavvur eder:  

“Bunların aguş-ı siyahına atılmak, yarın doğacak olan o güneşin sefalet-i hayat ile istihza eden 

ziyasından kaçmak, ilelebet bu zulmet-i hiçi ile şu asude-gi-yi bezm-i adem içinde yuvarlanıp 

gitmek... O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp latif bir mesti-yi tecerrüd-i 

mevcudiyet ile gayş olarak, asabı uyuşarak denizin o bi-payan uçurumlarına doğru iniyor 

vehmetti.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 392). 

Bu tasvirlerde ne ölüm ne karanlıklar ne de yokluk olumsuz tasvir edilir. Bunun 

yerine karanlık, kucağı ile çekici, yokluk ise dingindir. Dalgaların arasında süzülerek 



34 
 

denizin dibine giden sonsuz çukura düşüyor olma ihtimali ise neredeyse bir vecd hali 

ile ilişkilendirilir. Bu düşüş latiftir ve varlığının çıplaklığının verdiği latif sarhoşlukla 

coşmuş olma ihtimalini barındırır. Ahmet Cemil’in intihar tasavvurunun, bir 

rahatlama ve vecd haline işaret etmesi, Kristeva’nın da altını çizdiği, intiharın 

getirdiği, kayıp nesne ile bütünleşmenin hem yok eden hem de sevinçli hali ile 

örtüşür. Bu bütünleşme bir nevi, annenin kayıp bedeni-varlığı ile bütünleşme halidir.  

Bu sembolik bütünleşmenin tersine, romanın sonunda Ahmet Cemil, ölüm 

hülyalarından annesi tarafından uyandırılır. Bu sonucun, bir “anneyle bütünleşme” 

hali olarak değil, romanın tasarlanmış sonundan yapılmış, yazarın iradesinin dışında 

gerçekleşen zorunlu bir dönüş olarak okunması mümkündür. Kırk Yıl’da Halit Ziya, 

Mai ve Siyah’ın sonunda Ahmet Cemil’in ölmesini tasarladığını ifade eder. Lakin 

sansür ve edebi çevrenin niteliği nedeniyle tasarısını hayata geçiremez (Uşaklıgil, 

Kırk Yıl, 415). Bir diğer deyişle, roman tasarlandığı seyirde son bulabilmiş olsaydı 

Ahmet Cemil’in hikayesi, intiharla, kayıp nesne ile bütünleşmek suretiyle erdiği bir 

vecd hali ile son bulacaktı. Sansür nedeniyle romanı baş kahramanın intiharıyla 

bitirmek mümkün olmadığından roman, Ahmet Cemil’in annesi tarafından ölümden 

ve karanlıktan kurtarılması ile son bulur.  
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BÖLÜM III 

 

MAİ VE SİYAH’TA MELANKOLİ VE YARATICILIK 

 

 

3.1 Sembol Kaybı 

Kristeva’ya göre, narsisistik melankolide yitirilen “şey”in bıraktığı boşluk, sanatçıyı 

o boşluğu tamamlamaya iter. Kayıp, arkaik olduğundan, melankolik kişi kaybını 

ifade etmede zorlanır. Diğer yandan sanatçı için kaybını ifade etme çabası yaratıcılığı 

kamçılayan bir uğraştır. Sanatçı için bu uğraş, benliğini kurmak kadar önemlidir. 

Melankolik sanatçının annesel “şey”le kurduğu bağ, onun şiir dilinin kaynağı olan 

semiyotik ile bağlantı içinde olmasını da sağlar. Kristeva, melankolik sanatçının 

sembolize etmeye yönelik mücadelesini şöyle ifade eder: 

“Göstergelerle [signs] savaşan, onları aşan, tehdit eden ya da değiştiren [modifying] 

duygusallık [affectivity]. [...] Estetik ve özellikle yazınsal yaratma edimi, [...] örtük simgeciliği 

[symbolism], öznenin simgesel düşüşle [symbolic collapse] mücadelesinin çok sadık bir 

göstergesel [semiological] temsilini oluşturur.” (Kristeva, Kara Güneş, 37). 

Sanatçının bu noktadaki handikapı annesel “şey”le kurduğu bağlantı sayesinde 

erişebildiği semiyotik kaynağa ulaşarak sanatsal yaratım gerçekleştirecek potansiyele 

sahip olması fakat bunu dilde ifade etmede zorlanmasıdır. Kristeva bu durumu 

“asymbolia” olarak nitelendirir. Asemboli, kayıp nesneyi ikame etmek için dili 

kullanamama halidir (Park, 472). “Depresif kişi, o arkaik bağlanmadan itibaren, 

adlandırılamaz üstün bir iyilikten, [...] bir yakarmanın işaret edebileceği ama hiçbir 

sözcüğün imleyemeyeceği temsil edilemez bir şeyden yoksun bırakıldığı izlenimini 

taşır.”(Kristeva, Kara Güneş, 22). Bu yoksunlukla başa çıkamayan sanatçının ifadesi, 

şiirsel ifadedir. “Melodiler, ritimler ve anlamsal çokdeğerlilik yoluyla göstergeleri 
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ayrıştırıp yeniden birleştiren ve şiirsel olarak adlandıran biçim, Şey üzerinde belirsiz 

ama yeterli bir nüfuzu sağlar görünen tek ‘içeren’dir.” (Kristeva, Kara Güneş, 24). 

Sanatçı şiirsel yaratıcılık sayesinde “Şey” üzerinde bir ifade iktidarı kurmaya çalışır.  

Sanatsal yaratıcılık bu anlamda kayıp, yas ve yoklukla mücadele etmenin bir aracı 

haline gelir. İfade edememe yani asemboli hali bir yandan imge üretme edimini 

tehlikeye atarken, sanatçının içinde olduğu yoksunluk durumuyla bu sayede başa 

çıkacağına dair vaadi de imgesel edimi besler. Asemboli hem sanatçıya acı çektiren 

hem de yaratma edimini kamçılayan bir haldir (Kristeva, Kara Güneş, 17). 

Kristeva’ya göre, “Melankolinin tükettiği sanatçı aynı zamanda, onu kuşatan 

simgesel vazgeçişle savaşmak konusunda en inatçı kişidir... Ölüm darbesini indirene 

dek, ya da bazıları için, kayıp nesnenin hiçliği karşısında nihai zafer olarak intihar 

kendini dayatana dek.” (Kara Güneş, 17). Ahmet Cemil’in melankolisinin ve 

narsisistik melankolinin intihara götüren boyutunu bir önceki bölümde intihar 

başlığında ele almıştım. Ahmet Cemil’in bir sanatçı olarak asemboli haliyle 

mücadelesi ise takip eden paragrafta okunabilir: 

“Ah, neler hissediyorum da tahlil edemiyorum; bir şey yazmak, o tahassüsatın [duygular] 

içinden bir şey çıkarmak istiyorum ama bir kere ne yazmak istediğimi tayin edebilsem, şurada 

–beynini gösteriyordu- bir şey var, bir şey duyuyorum ama rüyalarda tutulamayan eşkal gibi 

parmaklarımın arasından kaçıyor... [...] İşte öyle bir şey yazmak istiyorum ki fevkine bakılsa 

mai ve daima mai; zirine [aşağı] bakılsa daima siyah... Bir şey ki Mai ve Siyah olsun. Hasta 

mıyım bilemiyorum; fakat ah! O ne yazmak istediğimi bilsem; onu şöyle karşımda mürtesem, 

[resmedilmiş] musavver [tasvir edilmiş] görmek mümkün olsa; işte o vakit, zannediyorum ki 

artık ölebilirim; nisab-ı hayatını [hayatının esası] tamamıyla almış bir adam hükmünde 

gözlerimi kapayabilirim.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 61). 

Ahmet Cemil, anlatmak istediği ancak anlatamadığı şeyin yerini beyniyle, anlatmak 

istediği şeyin doğasını ise rüyanın doğasıyla ilişkilendirir. Hem anlatamadığından 

şikayet eder hem de bu şeyi şiirsel ifadelerle ve renklerle anlatmaya çalışır. 

Nihayetinde ortaya çıkan ifadelerse estetik ifadelerdir. Kristeva’nın teorisini 

destekler biçimde, Ahmet Cemil, ifade etme haline ulaştığında bu hali ölüme 

benzetir. Burada ölüm, melankoliğin ölümle ilişkisinde olduğu gibi, olumsuz bir 
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kavramdan ziyade, bir kavuşma, kavuşulamayana erme hali olarak yorumlanabilir. 

Bu paragrafta dikkat çekmek istediğim bir diğer husus, “Hasta mıyım bilemiyorum” 

ifadesidir. Takip eden sayfalarda anlatıcı hastalık bahsi üzerinden Ahmet Cemil’in 

şair tabiatını şöyle aktarır:  

“Ahmet Cemil’de şiir ile iştigal medid [uzayan] bir hassasiyet-i marizane husule getirmiş idi; 

öyle bir hassasiyet ki insanları yine insanlar için anlaşılmaz, makuliyetine hükm-i kat’i 

verilemez; hareketlerinde fikirlerinde, duygularında bir büyüklük olduğuna kanaat edilir de 

isabetini teslime cesaret edilemez zi-ruh muammalar halini verir; öyle bir hassasiyet ki [...] bir 

gün bahtiyar diğer bir gün bedbaht; bu dakikada şad [sevinçli] biraz sonra hazin yapar, yahut 

bir anda kalbi hem leb-riz-i neşve [neşe dolu] hem gam-alud eder; öyle bir hassasiyet ki bir 

hastalığa benzer değildir.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 64). 

Burada anlatıcı, şairin mariz hassasiyetinde, hastalığa benzeyen ama hastalık 

olmayan bir şeyi, hasta-dil olanların hem mutlu hem mutsuz ruh halini anlatırken 

melankolik mizacı tanımlamaktadır. Paragrafın devamında ise melankolik mizaca 

sahip şairin kendini, ruh halini tanımlama gayretinden bahseder: 

“Ah! Böyle hasta dil [gönlü hasta] olanlar: Onlara kendilerini sorunuz, marazlarını teşrih 

[gösterme] etsinler; emin olunuz ki bu mümkün olmayacaktır, şiir-i mübhem [belirsiz şiir] bir 

lisan-ı şerhe [açıklanabilir dil] giremez, o öyle bir şiirdir ki mahiyeti belki kıymeti zaten 

mübhemiyetten ibarettir; ona bir lisan bulmak, bir suret vermek mümkün olabildiği anda o asıl 

şiirlikten çıkmış olur.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 65). 

Bu ifadeye göre, melankolik olanın hastalığını tanımlaması mümkün olmayacaktır 

zira belirsiz şiir bir açıklanabilir dile giremez zira şiirin kıymeti zaten belirsizliğinden 

gelir. Bir lisana geldiği anda şiir niteliğini yitirmiş olacaktır. Burada anlatıcının 

ifadesi, Kristeva’nın asemboli hali olarak ifade ettiği hale denk gelir. Bu halde, ifade 

edilmek istenen, bir türlü ifadeye gelmez, geldiği anda yine elden kaçar. Fakat bu 

çabada ortaya çıkan estetik ifade de sanatçının ürünü olur. 

Ahmet Cemil’in dille kurduğu bu ilişki edebi görüşlerine de yansır. Ahmet Cemil, 

nazirenin hakim olduğu eski yaratıcılık biçimlerini eleştirir, yeni ve Batı tarzı 

yaratıcılıkla yeni bir dil inşaa etmek ister. Bu dilin de insanı anlatabilmesini temenni 

eder. Takip eden bölümde Servet-i Fünûn grubunun bakış açısıyla da örtüşen bu 

görüşler tartışılacaktır. 
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3.2 Mai ve Siyah’ın Yeni Dil Yaratması 

Ahmet Cemil kurmak istediği yeni dilden beklentilerini romanın açılışında Tepebaşı 

Bahçesi’nde geçen baran-ı elmas gecesinde şöyle ifade eder:  

“Bilseniz, şiirin nasıl bir lisana muhtaç olduğunu bilseniz!. Öyle bir lisan ki… Neye teşbih 

edeyim, bilmem?.. Bir ruh-ı mütekellim kadar beliğ olsun, bütün kederlerimize, neşvelerimize, 

düşüncelerimize, o kalbin bin türlü inceliklerine, fikrin bi çeşit derinliklerine, heyecanlara, 

tehevvürlere terceman olsun; bir lisan ki bizimle beraber gurubun ahzan-ı elvanına dalsın 

düşünsün, bir lisan ki ruhumuzla beraber bir matemin eşk-riz-i ye’si olsun. […] İşte bir lisan 

istiyoruz ki hissiyatı mass eder… İşte bir lisan istiyoruz ki onda o nağmeler, o renkler, o 

derinlikler olsun. […] Bir lisan… Oh! Saçma söylüyorum, zannedeceksiniz, bir lisan ki sanki 

ser-a-pa bir insan olsun.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 23). 

Burada da Ahmet Cemil, kurmak istediği lisanın ne olduğunu anlatamadığından 

şikayet eder ve onu anlatmak için şiirsel imgelere başvurur. Kurmak istediği lisanın 

insanın hislerini anlatmaya olmasını arzuladığına vurgu yapar. O gecede, bu 

görüşlerini açıklamadan hemen önce Raci ile edebiyat üzerine yaptıkları tartışmada 

Ahmet Cemil, eski şiirde, şairin dehasına rağmen, dilin temizliğini yitirdiğinden 

şikayet eder. Dil ve şiir, süslemelerin yükü altında donuklaşmış ve ruhsuzlaşmıştır. 

Bu nedenle şaire hareket alanı kalmamıştır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 22). Ahmet 

Cemil’in dildeki bu eksiği görebilmesi iki sebebe bağlanabilir. Birincisi, aşağıda 

detaylarıyla bahsedeceğim gibi, melankolik karakterin dille kurduğu ilişkide, şiir 

dilinin ve yaratıcılığın kaynağı olan semiyotik öze ulaşabilmesidir. Böylece dilin bir 

adım gerisine, dil öncesine ait olan semiyotik öze ulaşabildiğinden ve bu vesileyle 

dilin dışına çıkabildiğinden, dilin bu özü ifade etmedeki yetersizliğini sezebilir. 

Melankoliğin “asemboli” halindeki bitmek tükenmek bilmez ifade etme çabası 

dildeki eksikliğin yeni bir dil yaratılarak aşılmasına imkan verir. İkinci sebep ise, 

Batı tarzında roman yazılabilmesi için ihtiyaç duyulan, Batılı bir birey gibi düşünen 

yeni kuşağın Servet-i Fünûn’la beraber yetişmiş olmasıdır. Servet-i Fünûn 

mensupları Fransızca düşünüp Türkçe yazmakla itham edilmiş olsalar da (Mete 

Yuva, 143) bu eğilim bir dezavantaj değil, romanın lehine olmuş, dilin romanı 
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taşıyacak niteliğe ulaşmasını sağlayacak biçimde dönüşmesine hizmet etmiştir. 

Yazarın dile, geleneksel yazardan farklı bir bakış açısıyla, dilin dışından bakmasını 

sağlamış, onun, dili, psikolojik tahlili taşıyacak biçimde genişletmesine olanak 

tanımıştır. Bu duruma dair Halit Ziya, hatıratında şunları kaydeder: 

“Asıl garibi, belliydi ki, eserin sahibi bu lisanı iltizam ederek, özene bezene icat etmiyordu; 

öyle düşünüyor, öyle yazıyordu. Eğer ortada bir icat varsa bunu bilmeksizin, haberi olmadan 

[...] yapıyordu. (...) Belki de bu, garp lisanlarıyla iştigalinden, onların nahvine tamamıyle 

alışmış mantığından mütevellid [...] bu hadise nesir lisanında bir çığır teşkil etmiş oldu.” (Akt. 

Kudret, 201). 

Mai ve Siyah’ın dili de bu yeni çığırın örneğidir. Ahmet Cemil’in dil ve edebiyat ile 

ilgili görüşleri Servet-i Fünûn’un dil ve edebiyat ile ilgili görüşlerini yansıtır. Servet-

i Fünûn’un amacı dilde ve fikirde yeniliğe ulaşmaktır (Gökçek, 48). Servet-i Fünûn 

gelenekçi görüşten, anlaşılır olmayı ve halkın dilini yansıtmayı hedeflememeleri 

bakımından da ayrılır (Gökçek, 33). 

İntibah’ın yazarı Namık Kemal’den itibaren edebiyatta Batı tarzını ortaya koymayı 

hedeflemiş olan yazarlar mazmunlardan uzaklaşmayı da amaç edinirler. Namık 

Kemal, geleneksel mazmunları alarak bunlardan gerçek imgeler yaratmıştır (Dino, 

150). Geleneksel mazmun ve terkipleri geride bırakan ve bunların yerine yenilerini 

üretenler Servet-i Fünûn mensupları olur. Ahmet Cemil’in görüşleriyle de uyumlu 

olduğu ifade edilen Servet-i Fünûn’un bakış açısına değinmek, Mai ve Siyah’ın dilsel 

yaratıcılık anlamındaki özelliklerini anlamak bakımından yerinde olur. 

Mai ve Siyah’ın yayımlanmasının hemen ardından Ahmet Mithat tarafından 

başlatılan “Dekadanlar” tartışmasında Servet-i Fünûn, kendini geleneksel 

yazarlardan ayırır. Gelenekselci-muarız yazarların görebildiklerinden daha fazlasını 

görürler. Servet-i Fünûn için dil, sanatçının ilhamıyla kavradıklarını anlatmak için 

yeterli değildir. Dili genişletmek bir ihtiyaçtır. Cenap Şahabettin, tartışmaya dahil 

olduğunda, mevcut/eski lisanla anlatılamayacak olanı anlatmak çabası hakkında 
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detaylı görüşler ortaya koyar. Fazıl Gökçek’in orijinalinden bir bölümü aktardığı 

“Yeni Tabirat” yazısında Cenap Şahabettin, okuyucudan bir adam [yazar] tasavvur 

etmesini ister. Bu yazar duyguları ve imajları anlatmak istemektedir. Yazısının 

samimi olmasını ister, yazdıklarında kendi ruhunu bulmaya, görmeye çalışır. Dilin 

tüm kelimeleri bu yazarın zihnindedir. Fakat hisleri ve ruhu edebi bir dille aktarmak, 

“yazdığı şeyde ruhunun aynasını bulmak ister[ken]” ortaya çıkan eser yazar için bir 

hayal kırıklığıdır. Bu hayal kırıklığının nedeni eserde fikrin ve hissin eksik olmasıdır. 

Fark ettiği bu eksikliği aşmak için yazar öğrenegeldiği tüm sözlük bilgisini zihninde 

toplayarak dönemin dili ile bir mücadeleye girişir. Kelimeleri eğip büker, farklı bir 

üsluba ulaşmaya çalışır. Bunun neticesinde ortaya edebi bir eser çıkar (Akt.Gökçek, 

49). Bu eserde mevcut olanları ise Şahabettin, şöyle anlatır: “[...] his ve fikrine 

muvafık bir şekl-i matbu için eritilmiş, yoğurulmuş tabirler, bir hayal ve manayı 

anlatmak için şimdiye kadar yan yana gelmemiş iki eski kelimeden yapılmış bir vasf-

ı terkibi, muharririn heyecanını ruh-ı karine gösterebilecek yeni, eski ne mevcutsa 

hepsi var.” (Akt.Gökçek, 49). Cenap Şahabettin’in görüşleri, Servet-i Fünûn 

yazarlarının anlatmak istedikleri duyguları ve fikirleri anlatmak için var olan dili 

yeterli görmediklerini, dili insan psikolojisini aktarmak üzere değiştirmek ve 

genişletmek ihtiyacı hissettiklerini ve bunu da dilin sözcük hacmini genişleterek, 

üslupsal değişikliklere giderek başarmaya çalıştıklarını gösterir. Neticede ortaya 

çıkan yeni tarzda imajları ve anlamları, yazarın heyecanını, daha önce yapılmamış 

biçimde terkipler yaratarak aktarırlar.  

Sadece şiirsel dil üzerinden değil, yaratıcılık anlayışı bakımından da düşünüldüğünde 

Servet-i Fünûn’un düşünceleri Mai ve Siyah’ta yansıtılır. Nitekim Mai ve Siyah’ta 

Ahmet Cemil kendinden önceki şiirdeki yaratıcılık anlayışını, şairi çıkmaza sapladığı 
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için eleştirir. Kendinden önceki yaratıcılık anlayışı, yani geleneksel yaratıcılık 

anlayışı, nazire etrafında şekillenen bir anlayıştır.  

Nazire, kendinden önceki edebi yapıtların oluşturduğu çerçeveyi kullanarak bu 

çerçevenin içinde, benzer bir şey üretme ve nihayetinde yeni bir şey üretme 

edimlerini birlikte içeren, Osmanlı edebiyat geleneği içerisinde şairin-yazarın kendini 

geliştirmek için başvurduğu bir teknik, aynı zamanda bir yaratıcılık biçimidir. 

Mehmet Kalpaklı’nın tanımı ile nazire; 

“Osmanlı şiir geleneğinin genel karakteristiğini yansıtan en önemli unsurlardan biridir. Kısaca, 

bir şiirin model alınıp, aynı vezin, kafiye veya redifle yeni bir şiir yazılması, önceki metin 

yapısının temel taşlarını kullanarak yepyeni bir metin bina etme uğraşı olarak tanımlanabilir. 

[...] Burada nazire terimini, Osmanlı şairlerinin uygulama pratikleri göz önünde 

bulundurularak karşımıza çıkan anlamda, yani “yaratıcı benzetme” anlamında 

kullanmaktayız.” (1).  

Bu tanım, Osmanlı şiir geleneğindeki yaratıcılığa dair yol göstericilik yapar. Buna 

göre, şiirlerin bir geleneği yani kendinden önce yazılmış şiirleri üzerinde taşıdığı 

anlamını çıkarmak mümkündür. Burada yaratıcılık, kendinden öncekilerin 

oluşturduğu çerçeveyi kullanarak bu çerçevenin içinde, benzer bir şey üretme ve 

nihayetinde yeni bir şey üretme edimlerini birlikte içerir. Yine Kalpaklı’göre, 

naziredeki yaratıcılık unsuru sadece şiir sanatına özgü değildir. “... mimariden resme 

ve hat sanatından musikiye kadar hep aynı anlamda ve paralel ifadelerle” (1). 

kullanılır. Ardıl yazarın, kendinden önce gelen ve yetenekli görülen yazarın eserini 

tanzir etmesi onun eğitiminin bir parçası, kalemini kuvvetlendirmesinin bir aracıdır. 

Bu anlamda nazire yani geleneksel tarzdaki yaratıcılık anlayışı; yeni ve özgün olanı, 

kendinden önce yapılmamış olanı ortaya koymaya çalışan çağdaş Batı tarzı 

yaratıcılık anlayışından ayrılır. 

Bu noktada bir parantez açmak, eski şiir ve yeni şiirin yaratıcılık anlayışı açısından 

farklılıkları ile kendinden önceki romanlar ile Mai ve Siyah’ın yaratıcılık anlayışı 

açısından farklılıkları arasında bir paralellik kurmak yerinde olacaktır. İlk edebi 
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roman olarak nitelenen İntibah’tan Mai ve Siyah’a kadar olan pek çok romanın ortak 

bir temayı paylaştığı görülür. Bu tema mirasyedi temasıdır. Ana karakterler mirasa 

konmuştur (Finn, 215). Bu çalışmada Mirasyedi Romanı olarak adlandıracağım, 

benzer temaya sahip romanlar, olay örgüsü açısından büyük oranda birbirine 

benzemektedir. Bunlar, babası ölmüş ve kendisine yüklü miktarda miras kalmış olan 

tecrübesiz gencin düşmüş bir kadının etkisiyle yaşadığı maceralar eliyle felakete 

sürüklenişini konu alan romanlardır. Bu türdeki ilk roman olan İntibah, olay örgüsü 

açısından, versiyonları IV. Murat ve Tıfli Hikayeleri olarak da bilinen meddah 

hikayelerinden Hançerli Hanım Hikaye-i Garibesi ile benzerlik taşımaktadır (Çelik, 

VII). Bu hikayelerden bahseden Özön’e göre IV. Murat dönemi hikayelerinin 

“Hemen hepsinin bazı ortak adet ve ahlak gösteren kısımları var[dır]: Mirasyedilik.” 

(Özön, 104). Olay örgüsü açısından da geleneksel hikaye ile kurulan bu ortaklığı 

nazire bağlamında düşündüğümüzde İntibah’ın kaynakları açısından geleneksel 

hikayeden bağımsız ele alınamayacağını söylemek mümkündür (Dino, 33). Namık 

Kemal tema açısından Hançerli Hanım Hikaye-i Garibesi’ne nazire yazmıştır. 

Kendisinden sonra mirasyedi türünde verilen eserler de bu bakımdan İntibah’a 

yazılan nazireler olarak değerlendirilebilir.  

Mirasyedi temasının nazire yazmak üzere seçilmesi temanın, baş karakterine hareket 

serbestisi tanımasına bağlanabilir. Geleneksel ataerkil otoritenin kuvvetli olduğu, 

istibdat dönemine de denk gelen ve kollektif toplumsal yapının hakim olduğu bu 

dönemde, “birey” olmaya en yakın kişi, maddi gücü ve bunu istediği gibi tasarruf 

etme serbestisini elinde bulunduran gençtir. Bir başka deyişle, romanın kurulması 

için seçimler yapacak, eylemde bulunacak bir kahramana ihtiyaç vardır. Fakat 

geleneksel aile yapısının içinde otorite baba olduğundan babanın hayatta olması 

halinde karakterin özgürlüğü ve maddi serbestisi sınırlı olacaktır. Karakterin, 
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kararlarının maddi boyutu hakkında da serbestçe hareket edebilmesi ve seçimler 

yapabilmesi için gerekli olan zemin babanın olmadığı bir zemin olacaktır (Finn, 

153). Babanın yokluğunda, romanın kurulması için uygun olan serbesti zemini 

sağlanmış olacaktır. 

Mai ve Siyah mirasyedi türündeki romanlardan farklı olarak nazirenin dışında yeni ve 

Batılı yaratıcılık anlayışı ile yeni bir roman kurgusunu ortaya koyar. Ayrıca romanın 

ana karakteri de nazireye dayanan eski yaratıcılık anlayışını kısır bulduğunu açık 

açık ortaya koyan bir şairdir. Ahmet Cemil’in tercih ettiği, Batı tarzı yaratıcılık 

anlayışıdır. Melankolinin bir yaratıcılık kaynağı olarak romanın kendisine ve diline 

yansımasını inceledikten sonra melankolinin yaratıcı bir kaynak ve izlek olarak, 

eskinin yerine yeniyi koyma bakımından fonksiyonunu, romanın hakim tasvir ve 

terkipleri açısından incelemek yerinde olacaktır. 

3.3 Aydınlık ve Karanlık İmgeler, Zıtlıkların Bir Aradalığı 

Mai ve Siyah, “baran-ı elmas” gecesinde başlayıp “baran-ı dürr-i siyah” gecesinde 

biter. Bu gecelerin ilki içinde parlaklık, ışık ve aydınlığa dair metaforlar 

bulundurmakla beraber romanın sonundaki gecede, Ahmet Cemil’in intihar 

düşüncesiyle beraber aydınlığa dair metaforlar da kararır ve gece tamamen siyahlaşır. 

Bu karanlık, Ahmet Cemil’in ümidinin tamamen tükendiğine işaret eder. Elmasın 

işaret ettiği ışık, siyah incinin işaret ettiği karanlığa dönüşür fakat her iki gecedeki 

metaforlar silsilesinde de tasvirlerin estetiği devam eder. Baran-ı dürr-i siyah 

gecesindeki estetik artık ölümün ve ümitsizliğin estetiğidir. 

Karanlığı ve aydınlığı birlikte barındıran metaforlar, Ahmet Cemil’i hülyalarından 

uzaklaştıran bir olayın meydana gelmesini müteakiben Ahmet Cemil’in ümidinin ve 

enerjisinin yeniden canlandığı noktalarda yoğunlaşır. Psikanalizden ziyade 
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fenomenolojik bir bakış açısıyla Baudelaire’in şiirlerindeki melankoliyi Aynada 

Melankoli adlı eserinde inceleyen (Borgna, 176). Starobinski’ye göre, “ışık ile 

gecenin, aydınlık ile karanlıkların birbirini izlemesi ya da birbirlerinin yerini alması 

yüzyıllar boyunca şairlerin imgelemlerinde melankoliyle”(43) bağlantılı olarak 

görülmüştür.  

Baran-ı elmas gecesinde yoğunlaşan metaforlar Ahmet Cemil’in şöhretli bir sanatçı 

olma ümidine dairdir. Bu gecede Ahmet Cemil’in anılarıyla açılan ve onu sanatçı 

hülyalarından önce uzaklaştıran sonra da o hülyalara yaklaştıran iki sahnede bu 

metaforlar yoğunlaşır. Bunlardan ilki, annesinin, okuldan ne zaman mezun olacağını 

sormasının, geçim darlığı içinde olduklarını ifade etmesinin ardından yaşanır. Ahmet 

Cemil önce hülyalarından vazgeçmesi gerektiğini düşünür. Ardından Hüseyin 

Nazmi’nin, evinde onu teselli etmesiyle umut Ahmet Cemil için yeniden doğar ve 

Hüseyin Nazmi’nin evinin manzarasının tasvirleri yoğun olarak aydınlık ve karanlık 

metaforlarını birlikte içerir. İkinci sahne ise Ahmet Cemil’in özel ders vererek 

ailesinin geçimini sağlamasını müteakiben açılan sahnedir. Burada da, çalışmanın 

tüm sıkıntısına ve yorgunluğuna rağmen Ahmet Cemil’in yatağına yattığındaki ruh 

hali aydınlık ve karanlık metaforlar silsilesiyle tasvir olunur. 

Aydınlık ve karanlık imgelerinin yoğunlaştığı bir diğer düğüm, Raci’nin, Hüseyin 

Nazmi’nin dergisine müstear adla yazdığı eleştiri yazısının ardından yapılan edebi 

eleştiri bahsidir. Burada Ahmet Cemil, manzarayı ve tasavvurundaki eserini yine 

aydınlık ve karanlık imgeleriyle tasvir eder. 

Ahmet Cemil’in yeniden doğan ümidinin karanlık ve aydınlık metaforlarla tasvir 

edildiği bir başka görünümü, kızkardeşinin evliliğinde mutsuz olduğunun farkına 

varmasını müteakiben, bu gerçekliğin ağırlığını taşımaktan kaçtığı sabaha denk gelir. 
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Burada Ahmet Cemil, gerçeğin ağırlığını bir hastalık suretinde cisimleştirir ve 

kızkardeşinin üzerine atarak bundan kurtulur. Bu rahatlamayla beraber yine karanlık 

ve aydınlık metaforları yoğunlaşır.   

Bu imgelerin kullanıldığı bir diğer nokta ise, aşağıda, kötülük bahsinde, bir nevi 

arınma olarak nitelendireceğim, Ahmet Cemil’in kızkardeşinin mezarına gittiği 

sahnedir. Sahneye her ne kadar, Ahmet Cemil’in kızkardeşinin yasını tutuyor 

olmasından mütevellit, yas hakim olsa da bu sahnede, Freud’un “Yas ve Melankoli” 

makalesinde bahsettiği üzere, yas tutmak melankolik mizaçtaki biri için onu 

melankolisinin derinlerine iten bir süreç değil, aksine melankoliyi hafifletecek bir 

rahatlama anı olarak değerlendirilebilir. Orhan Koçak, bu rahatlama anını 

hedeflenmiş bir katharsis olarak nitelendirir (666). 

Ahmet Cemil’in deneyimlediği bir başka rahatlama anı ise kullandığı metaforlar 

bakımından dikkate değerdir. Ahmet Cemil’in ümidi, karanlığın içinde aydınlık 

metaforlarıyla, ümidinin tükendiği ve ölüme yaklaştığı ansa karanlık içinde karanlık 

metaforlarıyla verilir. Bununla beraber, melankolinin ve aynı zamanda da yokluğun 

bir başka sembolü olan çöl, Ahmet Cemil için bir sevinç kaynağıdır. Çöle gitme 

hayaline dair tasvirlerin neredeyse tamamı ışıklı imgelerle anlatılır. Çöle dair 

tasvirlerin içinde karanlığa dair imgeler yer almaz (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 378). Bir 

başka deyişle, Ahmet Cemil için çöl, vazgeçişi, kaçışı, yokluğu ama aynı zamanda 

arınmış yeni bir hayatı ve kavuşmayı sembolize eder. Bu nedenle tamamen parlak 

olarak tasvir edilir.   

Aydınlık ve karanlık tasvirlerinin yan yana bulunmasının yanında başka karşıtlıklar 

da bu imgelerle iç içe geçer. Starobinski’nin Baudelaire şiirini melankoli açısından 

incelerken tespit ettiği gibi, “aydınlık ve karanlık öğelerle birlikte karşıtlıkların 
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eşzamanlı birlikteliği de Baudelaire şiirinde çokça bulunur.”(63). Sadık Türkoğlu’na 

göre ise Baudelaire şiirinde;  

“Bir taraftan kötülük, karanlıklar, uçurum, sıkıntı, boşluk, çöl, tutsaklık, soğuk, siyah, 

çürümüşük ve diğer taraftan coşku, sevgi, gökyüzü, gök mavisi, ideal, ışık ve saflık gibi 

sözcüklerle karşılaşılır. Neredeyse her şiiri doğal olarak birbirine zıt iki kutup içeren bir 

karşıtlık üzerine dayanır. Bu iki kutup biri güzel olan, diğeri çirkin olan; biri iyi olan, diğeri 

kötü olandır. Karşıtlık bazen daha dar bir çerçevede yoğunlaşır: ‘kötülüğün büyüklüğü’, ‘hayal 

kırıklığına uğramış ve büyülenmiş’, ‘karanlık ve aydınlık’, ‘şeytanlık ve idealizm’, ‘ümit ve 

ümitsizlik’, ‘güzellik ve çirkinlik’ gibi anlamsal düzeyde karşıt ifadeleri ortaya koyan bir 

sözcüksel alan ile bir başka zıtlık anlayışına ulaşır.” (239). 

Bu zıt imajların birlikte kullanımı melankoliğin iki uçluluğunun ve çiftdeğerliliğinin 

bir diğer görünümüdür. Starobinski’ye göre, “Coşkunluk ve düşkünlük: Bu uç 

durumlardan biri onun aksi olan durumla birlikte olabilirmiş gibi [...] iki karşıt ruh 

durumu aynı mizaçta [melankoliğin mizacında] bulunur.” (48). Baudelaire’nin 

şiirlerinde kullandığı “spleen” sözcüğü Sadık Türkoğlu’na göre “iki kutuplu bir 

anlamı ifade eder. Bir taraftan şair sıkıntı ve sefalet arasında kendini sıkışmış 

hissederken diğer taraftan ideal olana, bir güzelliğe ulaşma isteğinin verdiği 

melankoli içindedir.” (232). Bu açıdan, Baudelaire ile Ahmet Cemil’in 

metaforlarındaki ve ruh hallerindeki benzerliklere melankolinin kaynaklık ettiği 

söylenebilir. Baran-ı elmas gecesinde yer alan aşağıdaki paragraf, Mai ve Siyah’ta 

zıtlıkların bir arada kullanıldığı tasvirleri örnekler niteliktedir: “İşte gözlerini 

kapayınca görüyor, [...] azim bir sahra ki sabahın hüzn ü neşveden, [hüzün ve neşe] 

reng ü zulmetten, [renk ve karanlık] sukut ü nağmeden, zıll u hayalden; [gölge ve 

hayal] o yek diğerinin hem aynı hem gayrı zannolunan tezatlarından mürekkep hal-i 

hülya perveri altında [...]” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 36) 

Baudelaire şiiri ile Mai ve Siyah’ta kullanılan imgelerde zıtlıkların bir arada 

kullanılması bakımından kurulabilecek ortaklık, dönem edebiyatında, özellikle 

Servet-i Fünûn edebiyatına Fransız edebiyatının kaynaklık etmesi açısından 

değerlendirilebilir. Gül Mete Yuva, Mai ve Siyah’ın son sahnesi ile Baudelaire’in 
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Albatros şiirini ilişkilendirmiştir (309). Mai ve Siyah ile Baudelaire arasındaki ilişki, 

melankoli izleği açısından da bakıldığında, daha kapsamlı bir ilişkidir.  

Bu noktada, Ahmet Cemil’in kendi şiirinin romanda işlenişiyle ilgili bir noktaya 

dikkat çekmek yerinde olacaktır. Romanda, Ahmet Cemil’in, Hüseyin Nazmi’nin 

evindeki davette şiirlerini sunuşunda Zeynep Uysal’ın da tespit ettiği gibi, Ahmet 

Cemil’in şiiri tasvir edilir fakat şiirin ne olduğu, metnin lafzı verilmez (234). Yalnız, 

Raci’nin Hüseyin Nazmi’nin edebiyat dergisine müstear adla Ahmet Cemil’in şiirini 

tenkit etmek üzere gönderdiği yazıda, Ahmet Cemil’in şiirinde geçen bazı terkipler 

verilir. Bunlar: “tabiş-i lerzende [titreyen parlaklık]”, “kisve-i müşemmes [güneşli 

kisve]”, “pervaz-ı nigah-ı emel [emel bakışının kanadı]” dır. (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 118) Bu terkipler de ışık imgelerini içerir. Mai ve Siyah’ta yer alan melankolik 

imgeler Servet-i Fünûn’un aradığı yeni terkip ve tasvirlerin örneklerindendir. 

Melankoli bu anlamda Servet-i Fünûn’un, dili, hissi tasvir edecek biçimde 

genişletme hedefine bir alan açmıştır. 

Burada dikkat çekmek istediğim bir diğer nokta ise, Ahmet Cemil’in bu terkipleri 

içeren ve Raci tarafından Ahmet Cemil’in şahsına da hakaret etmek suretiyle 

eleştirilen şiirinin adının “Ezhar-ı Bekaret” yani, “saflık çiçekleri” olmasıdır. 

Kanaatimce bu isim, Baudelaire’in “Kötülük Çiçekleri” şiirine bir gönderme 

niteliğindedir. Yine de romanda dönemin pek çok Fransız romantik şairinin ismi 

geçmesine rağmen Baudelaire’in ismi geçmez. Kırk Yıl’da ise Kötülük Çiçekleri ve 

Baudelaire sadece Sefile’nin sansüre uğraması bahsinde bir örnek olarak kullanılır. 

Buna göre, Baudelaire’in eseri de ahlaka mugayir bulunup sansür edilmiştir 

(Uşaklıgil, Kırk Yıl,188). Sadık Türkoğlu’na göre, Baudelaire’in “Şiirleri Romantizm 

ve Parnasizm ile Simgecilik arasında bir köprü oluşturur.” (237). Şiirde moderniteyi 

ilk defa kullanan ve Fransız şiirinde yaratıcılık anlamında önemli etki uyandıran 
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Baudelaire (Türkoğlu, 238), kanaatimce, Mai ve Siyah’ta yokluğuyla varlık 

bulmaktadır. Bir diğer deyişle, romanda, Goethe, Schiller, Milton, Byron, Hugo, 

Musset, Lamartine gibi isimler sıralanırken (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 63) 

Baudelaire’in bunların yanında verilmemesi dikkate değerdir. Yazarın, etkilendiği 

asıl sanatçıyı gizlemeyi özellikle tercih etmiş olması ihtimal dahilindedir. Bu 

gizlenişin bir başka sebebi ise sansür olabilir. Yukarıda da aktardığım gibi, Kötülük 

Çiçekleri Fransa’da da sansüre uğramıştır. 

Diğer yandan Mai ve Siyah’ın romantik ve melankolik kaynakları açısından bir isme 

ve bir şiire dikkat çekmek yerinde olacaktır. Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi’nin 

lisedeyken Batı şiiriyle gerçek anlamda tanışmaları Edmond Haraucourt’un Çıplak 

Ruh kitabıyla olur (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 54). Burada yer alan Makber şiirini 

tercümeye girişirlerken şiirdeki terkipler de romanda verilmiş olur. Şiirin bir 

kısmının romanda verilen tercümesi şöyledir: 

“Sanki, afakı bir amac-gah-ı memat [ölümün nişan yeri] istila etmiş... Kalbim mezarlıklarının 

reng-i sefidiyle [beyaz renk] beyaz, zir-i hüzn-i zalamda [karanlığın hüznünün altı] yatıyor. 

[...] Arz, sema, her şey mevsimini kaybetmiş; bu beyaban-ı bi-nihaye [sonsuz çöl] üzerinde 

hiçbir lem’a [ışık] fürüzan [ayın hilal görünümü] değil: [...] hilal-i kamer ölülerimi 

mahbeslerinde [hapsedildikleri yer] lerziş-dar [titretme] ediyor.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 58). 

Burada seçilen şiirin de aydınlık ve karanlık imgelerini, çöl, hapsedilme ve ölüm 

temalarını içerdiği görülür. Buradan da hareketle denilebilir ki, Servet-i Fünûn’un 

geleneksel mazmunlar yerine, Batı tarzı yaratıcılığı eserlerinde tatbik etmelerini 

sağlayacak, hissi ve fikri tasvir edecek yeni terkip ve tasvirlere dair arayışlarında Mai 

ve Siyah’ın hissesine düşen, melankoli izleğinin sembolizmidir. 

3.4 Melankoli ve Semiyotik Khora 

Kristeva, annesel “şey”in sağladığı izlenimleri taşıyan “hazne”nin dile yansımasını 

semiyotik olarak adlandırır (Desire, 133). Kristeva semiyotiği bir eğilim olarak şiirsel 

dille ilişkilendirir ve ona göre bu dil, edebiyatı bir fenomen yapan ve bilgiden ayıran 
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şeydir (Desire, 132). Kristeva’ya göre semiyotiğin işaret ettiği annesel mekan, 

Platon’un Timaeus diyaloğunda bahsettiği bir hazneye denk gelir. Bu hazne 

Khora’dır. Timaeus diyaloğunda khora şöyle aktarılır: 

“Khora, haznedir ve bu haliyle her türlü oluşa ve değişime sütannelik eder… her türlü özelliği 

kendi içine alan herhangi bir şey, her türlü özellikten yoksun olmalıdır. Koku imalatçıları, 

kokuyu içine alacak mümkün mertebe kokusuz sıvılar üretirken aynı başlangıç koşullarını 

oluşturur… […] onu görünmez ve biçimsiz, kapsayıcı, karmaşık bir biçimde anlaşılırlığa 

sahip, yine de kavraması zor bir şey olarak tanımlamak yanlış olmaz. […] ebedi ve yok 

edilemez bir uzamdır; olagelen her şeye bir konum temin eder, duyular olmaksızın aldatıcı bir 

muhakeme yoluyla kavranır, bu yüzden de inanılması zordur- onunla adeta bir rüyada 

karşılaşırız.” (Akt.Kearney, 234). 

Kristeva’ya göre semiyotik dil, bu annesel hazneden çıkar. Diğer yandan, yine 

Kristeva’ya göre “İnsan özne ve esasen bizatihi toplumun varlığı ‘sınırları olmayan 

bu anne bedeninin’ bastırılmasına bağlıdır.” (Akt.Kearney, 235). “Bir insan bir ego-

benlik haline gelmek için, anneyle ilgili bu matristen tiksinmeli[dir]... Ego, khora’yı 

akıl dışı, kafa karıştırıcı, hatta korkutucu addedip kapı dışarı eder.” (Kearney, 235). 

Khora bir anlamda sanatsal yaratıcılığın, semiyotik dilin kaynağı iken bir yandan da 

korkutucudur. Slavoj Žižek için khora, “canavarca dürtülerin ve ‘korkunç 

hayaletlerin’ puslu toprakları; asla olduğu gibi kavranamayacak, ancak geri çekilme 

anında şöyle bir görünüp kaybolacak toprakları addeder.” (Akt.Kearney, 237). 

Richard Kearney’in aktarımıyla, Jacques Derrida için khora, “karanlık ve dipsiz bir 

kuyu, boş bir uzamın boşluğu[dur.] Ne hissedilebilen ne de idrak edilebilen khora 

üçüncü yoldur ve ancak melez bir muhakeme yardımıyla dolaylı olarak 

kavranabilir.” (239). “Tarifsiz başkalıktır. Büsbütün ötekiliğin en mükemmel 

halidir.” (Derrida’dan akt. Kearney, 241). Bunlardan hareketle, Khora annesel 

“şey”le ilişkili olduğu gibi kötülükle de ilişkilidir. Yukarıda, melankolik için dille ve 

yaratıcılıkla bağlantısından bahsettiğim annesel “şey”in yaratıcılıkla ilgili bir başka 

bağlantısı da khora üzerinden kurulur.  
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Aşağıda, kötülük bahsinde detaylı olarak bahsedeceğim, abject-iğrenç olanın 

dışlanması (örneğin dışkı gibi dışarı atılması), Kristeva’nın teorisinde önemli bir 

noktadır ve melankoli ile bağlantılıdır. Kristeva’ya göre benliği kurmak için 

alternatif bir mekanizma vardır ki bu da analite’dir. Ona göre analite, ayrılıkların ve 

sınırların kurucusu olarak, benliğin de kurulmasını sağlayan bir mekanizmadır. Fakat 

melankolik bunu da sağlayamaz (Kristeva, Kara Güneş, 26). Diğer bir deyişle 

melankolik, benliğin dışında bırakmak-dışlamak yoluyla benliğin bütünlüğünü ve 

sınırlarını tesis edemez.  

Khora, annesel “şey”in haznesidir. Melankolik, sınırını kuramadığı ve khora’yı 

tiksinmek yoluyla dışarı atamadığı için, hayatının çocukluktan sonraki safhalarında 

da khora’nın müphem doğasıyla bir biçimde bağlantıda kalır. Bu bağlantı semiyotik 

dil üzerinden şiirsel yaratıcılığı sağladığı gibi, melankoliğin iyi ve kötü arasındaki 

sınırı, dışarıda bırakmak, ötekileştirmek yoluyla net olarak çizememesine neden olur. 

“Kötü”nün müphem olarak algılanması da sanatçıya başka yaratıcılık kapılarının 

açılmasını sağlar. 

Melankolik için semiyotik şiirsel dilin hazmesi olan khora, aynı zamanda kötünün, 

ötekiliğin ve pis-zelil-necis-abject olanın da kaynağıdır. Mai ve Siyah da çok sayıda 

“kötü” ihtiva eder. Bir sonraki bölüm “kötü”yü yaratıcılık ve melankoli bağlamında 

ele alacaktır. Kristeva’nın “abject” kavramsallaştırması bu bölüm için teorik arka 

planı sağlayacaktır. 
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BÖLÜM IV 

 

MAİ VE SİYAH’TA MELANKOLİ, YARATICILIK VE KÖTÜ 

 

 

Ürün Şen Sönmez, Türk Romanında Kötülük adlı eserinde Mai ve Siyah’ta kötülüğü 

incelemiş olmakla beraber, bu incelemeyi doğal kötülük, ahlaki kötülük ve metafizik 

kötülük ana ayrımları bağlamında kötü olarak kabul edilebilecek unsurları 

kapsayacak şekilde yapmıştır. Bu bölümde, Ürün Şen Sönmez’in çalışmasından 

farklı olarak, Mai ve Siyah’a dair kötülük, kötücüllük, kavram olarak “kötü”, teodise 

problemi, kötülük tipleri ve bunların evrimine dair incelemeler bu çalışmanın 

kapsamının dışında bırakılacak, Mai ve Siyah’ın üç kötü karakteri, kötülüğün faili 

olarak ele alınacak, bunların eylemleri, birbirlerine göre konumları ve romanda 

“kötü”nün ifade biçimi, melankoli ve abject kavramları bağlamında, yakın okuma 

yöntemi ile incelenecektir. Bu sayede, kötülüğün işlenişi bakımından, Mai ve 

Siyah’ta, melankolinin açtığı yaratıcılık imkanları bakımından “Tanzimat dönemi” 

romanına göre yenilik olarak ortaya konan özellikler “daemonik” yaratıcılığa da 

değinilerek ortaya konmaya çalışılacaktır. Bu bölümün teorik alt yapısını ise 

Kristeva’nın “abject” kavramsallaştırması oluşturacaktır. 

4.1 Abject 

Modern öncesi Türk Edebiyatı, İslam kültür dairesi içinde şekillenir ve İslamiyet’in 

“kötü”ye dair kabulleri de bu edebi arka plana içkindir. Özgür Taburoğlu’nun da 

vurguladığı üzere, Hıristiyan kültür dairesinin “kötü”ye dair anlayışından farklı 

olarak, İslamiyet’te ilk günah mitinin belirgin bir önemi yoktur (80). Ortodoks İslam, 
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“kapsayıcı, kesintisiz, yekpare bir evren sunar.” (Taburoğlu, 80). “Dünyevi varlıklar, 

Allah’ın suretinin ve isimlerinin çeşitlemeleri, açılımları sayıldığında güzeldir, 

çirkinlikten ve kötülükten bağışıktır.” (Taburoğlu, 80). “Allah’ın sureti tüm evreni 

kat ederek, varolan her şeyin özüne nüfuz eder. Tanrısal olan, iyi veya kötü, fazla 

ayırt etmeden her varlık içerisinde tecelli eder.” (Taburoğlu, 80).  Müslümanlar için 

şeytan, bir maskara gibi tasvir edilir. (Taburoğlu, 82). Hristiyanlığın trajik baştan 

çıkarıcısından farklı olarak şeytan, “mide kaldıran, düşük ve zelil bir varlık sayılır.” 

(Taburoğlu, 83). Taburoğlu’na göre; “müslümanların şeytan çıkarmak (exorcism) 

için fazla uğraşmaları gerekmez: [...] vücut salgıları arasında yerleşen bu şeytanları 

sümkürerek veya tükürerek musallat olduğu bedenden uzaklaştırmak mümkündür.” 

(83). “Buhari’nin aktardığına göre şeytan, namaz kılan kalabalıkların safları arasında 

kalan gediklere sızarak nifak yaratmak istediğinde, onu saflardan kovmak için 

müminlerin safları sıklaştırıp, omuzlarını silkmeleri yeterli olur.” (Taburoğlu, 84). 

Kanaatimce Buhari’nin anlatısı sembolik açıdan yorumlandığında, şeytanı dışarıda 

bırakmak, topluluğu oluşturan kişilerin birbirine yaklaşması suretiyle olur. Şeytana 

karşı topluluğun tepkisi, şeytanın sızacağı bir iç alan bırakmayarak şeytanı toplumun 

dışında bırakmaktır.  

Ürün Şen Sönmez, makalesinde Tanzimat romanında kötülüğe yaklaşımın öteki’ne 

yönelik olduğuna işaret eder. Kötülük, yanlış batılılaşma, alafrangalık, eğlence ve 

kadın düşkünlüğü, yabancı kadın düşkünlüğü gibi unsurlar üzerinden işlenir. (Şen 

Sönmez, Türk Edebiyatı ve Kötülük, 276) “toplum ahlakının dışında kalanı kapsar. 

[...] Toplumsal kabulleri ve davranış biçimlerini de iyi kabul eder.” (Şen Sönmez, 

Türk Edebiyatı ve Kötülük, 276). Buradan hareketle dönem romanında kötü, İslam 

kültür dairesinin kötü anlayışına uygun biçimde, “dışarıda” olana işaret eder. 

Buhari’nin anlatısıyla birlikte okunacak olursa, gelenekle ve toplumla özdeşleşmiş 
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olan da “iyi” kabul edilir. Şen Sönmez’e göre geleneksel edebiyatta kötülük, 

sembolik, somut ve iyiliği ortaya çıkarıp vurgulaması bakımından işlevseldir (Türk 

Edebiyatı ve Kötülük, 270). Gökşen Yıldırım’a göre, çoğu Tanzimat romanında ben 

ile öteki arasındaki ayrım iğrençlik üzerinden ifade edilir (240). Buradan hareketle, 

geleneksel edebiyatın kötünün işlenişine dair özelliğinin “Tanzimat dönemi” 

romanında da devam ettiği görülebilir. Bir diğer deyişle, bu dönemin romanı kötünün 

işlenişi bakımından geleneksel edebiyatın bir devamı niteliğinde yorumlanabilir.  

Ortodoks İslamın kapsayıcı ve yekpare evren kurgusunun bir uzantısı olarak, İslam 

kültür dairesindeki kötü anlayışında şeytan dışarıda tutulur ve şeytanın ötekiliği 

abjectleştirmek suretiyle tasvir edilir. Abject (iğrenç-zelil-necis) 

kavramsallaştırmasını psikanalitik ekol içerisinde şekillendiren Julia Kristeva’ya 

göre abject, benliğin kendini kurabilmesi ve sınırlarını şekillendirebilmesi için 

işlettiği arkaik bir mekanizmadır. Temel olarak, benliğin iç ve dış ayrımına, bir 

anlamda da ben ve “öteki” ayrımına dayalı olan mekanizmada (Kristeva, Korkunun 

Güçleri, 20) üstben benliğin bütünlüğünü tesis edebilmek için abject olanı dışlar 

(Kristeva, Korkunun Güçleri, 14). Üstben, babanın ve toplumsal normları oluşturan 

öğelerin yasalarına göre hareket eder. Din, ahlak ve hukuk, toplumsal normların 

öğelerindendir (Kristeva, Korkunun Güçleri, 29). Toplumsal normların yasaklamış 

olduğu abject, bireyin iğrenme itkisiyle benlik sınırlarının dışına itildiğinde benlik, 

bütünlüğünü ve toplumsal normların içindeki konfor alanını tesis etmiş olur. Fakat 

Kristeva’ya göre iç ve dış arasındaki, ben ile öteki arasındaki sınır, mutlak değil 

muğlaktır (Korkunun Güçleri, 16). Bilincin “iğrenç (zelil-necis)” olarak sembolize 

etmek suretiyle benliğin dışında tutmak istediği abject, aslında benliğin bir 

parçasıdır. Benlik, abject’in geri gelmesi, o geçirgen sınırdan içeri girmesi 

ihtimalinden dolayı tehdit altındadır ve tedirgindir (Kristeva, Korkunun Güçleri, 13).  
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Kristeva’ya göre, babanın devreye girdiği Oedipus evresine alternatif olarak, bireyin 

“ben”ini kuran bir başka kavramdır, “abject.” (Korkunun Güçleri, 23) Abject, 

“ben”in, sınırlarının dışına atmak suretiyle hem kendini hem sınırı kurduğu, başta 

içsel sonra da dışsal olan parçasıdır. Abject, iğrenme üzerinden işler. İğrenme 

“ben”in abject olana tepkisidir. Abject’in dışarı atılmasıyla bir iç ve dış oluşur ve 

“ben”in sınırları belirlenir. Abject bir anlamda “ben” i kurar. Kristeva’ya göre; 

“Tiksinti duymamın nedeni, bir Öteki’nin ‘ben’ olacak şeyin yerini ve konumunu işgal etmiş 

olmasıdır. Bu Öteki, kendisiyle özdeşleştiğim ya da bütünleştiğim bir başkası değil, beni 

öndeleyen ve bana sahip olan ve bu sahiplenmeyle beni var eden bir Ötekidir. Bu, benim 

oluşumuma öncel olan bir sahiplenmedir. Bu öncelikle kastettiğimiz, bir babanın 

cisimleştirebileceği simgeselin zaten bizden önce orada olmasıdır. Anlamlamanın [signifiance] 

insan bedeninden ayrılmazlığı.” (Korkunun Güçleri, 23).    

 

Kanaatimce burada Kristeva bir fonksiyon olarak “baba”ya işaret etmektedir. Baba, 

öteki’lik fonksiyonuna sahip olduğu için (olması sayesinde/nedeniyle) ben’i kurar. 

Ben’i kuran öteki’dir. Bir başkası yoksa, “ben”e de ihtiyaç yoktur. Sınır, beden 

üzerinden kurulduğunda ve iç-dış ayrımı beden üzerinden yapıldığında, ötekilik 

fonksiyonu yerine getirilmiş olur ve abject; öteki olarak babanın, devreye girmek 

suretiyle psişik gelişimde yerine getirdiği fonksiyonu icra etmiş olur. Tabii bir farkla: 

Dilde ifade etmeye dair dönem kronolojik olarak geriye çekilmiş ve annesel “şey”le 

ilişkilendirilmiş olur.6 İşte bu dönemin dile yansımasını Kristeva semiyotik, olarak 

adlandırır (Desire,133). Kristeva semiyotiği bir eğilim olarak şiirsel dille 

ilişkilendirir ve bu dil edebiyatı bir fenomen yapan ve bilgiden ayıran şeydir 

(Desire,132). Kristeva’ya göre semiyotiğin işaret ettiği annesel mekan, yukarıda, 

yaratıcılık bölümünde de bahsettiğim üzere, Platon’un Timaeus diyaloğunda 

bahsettiği hazneye, yani khora’ya denk gelir. Benlik abject’i ötekileştirerek kendini 

                                                           
6 Bu nokta kanaatimce psikanalizin evrenselliğine dair önemli bir noktadır. İlk Öteki’nin babadan 
ziyade “abject” olarak tanımlanması ile psikanalizin babaya dair vurgusu ve babaya dair Batılı tarihsel, 
toplumsal, mitolojik vb. çağrışımları by-pass edilmiş olur. Anneye, semiyotik dile ve anneden, 
babanın devreye girmesi ile değil de, dışlama yoluyla ayrılmaya yapılan vurgu ile Kristeva’nın teorisi 
kanaatimce psikanalizi, kültür ürünlerini yorumlamada evrensel bir araç haline getirir. 
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var eder. Ötekileştirmek için tiksinir. Eğer ötekileştirmez ise khora’yla karşı karşıya 

kalır. Khora bu bakımdan korkunçtur, diğer yandan kötülüğün yaratılması 

bakımından da bir kaynak vazifesi görür. Çalışmanın devam eden bölümleri, 

yukarıdaki teorik tartışmayı da içerecek biçimde Mai ve Siyah’ın kötü karakterlerini 

inceleyecektir. 

4.2 Mai ve Siyah’ın Kötü’leri 

Bir önceki başlıkta da bahsettiğim gibi, İslam kültür dairesinin “kötü”yü algılayışı, 

dini kültürle de bağlantılı olarak, iyinin de kötünün de Tanrı’dan geldiğini kabul 

eder. Kötü olan ve şeytani olan abject’le ifade edilir. Tanrı’nın dünyevi olanın her 

yerine sirayet ettiği kabulü, şeytan’ı da mümin için baş edilebilir kılar. Bununla 

bağlantılı olarak, anlatılarda şeytan veya şeytanlar maskaralaştırılır, şeytanla ilgili 

abject unsurlar da abdest alınarak ve kudretli Tanrı’ya dua ederek u 

zaklaştırılabilir. Geleneksel kültür dünyasında, kötü olan öteki’dir, dışarıda olandır.  

Mai ve Siyah, geleneksel anlatıdan izler taşıyacak şekilde bazı kötüleri abjectleştirir. 

Aşağıda ilk kötü karakter olarak incelenecek Raci, mirasyedi romanının ana 

karakterlerinin yaptığı gibi, gayrimeşru bir gönül ilişkisi yaşamakta ve felakete 

sürüklenmektedir. Raci’nin karakteri anlatılırken pek çok abject ifade kullanılır.  

Mai ve Siyah ekonomik konjonktürün değiştiği, kapitalist altyapı ve üstyapı 

kurumlarının konjonktüre dahil olduğu bir dönemde yazılır (Tutumlu Serdar ve 

Serdar, 167). Mai ve Siyah, yeni ekonomik konjonktürün getirdiği yapısal 

değişikliklerle beraber kendinden önceki romandan farklı olarak, müphem kötüler 

yaratır. Bu anlamda Vehbi, kapitalist üretim ilişkilerini temsil eden kötü bir karakter 

olarak devreye girer. Vehbi ve Raci abject unsurlarla ifade edilmişlerdir ve 

geleneksel kötü karakterlerle benzerlik gösterirler. Yine de her ikisinin de müphem 
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tarafları mevcuttur. Raci, Ahmet Cemil’in gölge yanını temsil etmesiyle ve 

narsisistik amacına hizmet etmesiyle müphemleşir. Vehbi ise, enişte sıfatıyla Ahmet 

Cemil’in evinin ve mahreminin içinde olması hasebiyle, bir kötü olarak 

dışlanamamasıyla tekinsiz ve müphemdir. Diğer yandan bu çalışma Ahmet Cemil’i 

de müphem bir kötü olarak kabul edecektir. Ahmet Cemil, Vehbi’yle imzaladığı 

Faustyen sözleşmenin tarafı olmakla, eylemsizlikte aşırıya gitmesiyle kötülüğün fail 

olarak ele alınacaktır. 

4.2.1 Mirasyedi Romanının Mirasçısı - Raci 

Raci karakteri Mai ve Siyah’ın açılışından itibaren romanın kurgusunu zenginleştiren 

fonksiyonlara sahiptir. Bu başlık altında Raci karakteri, romanın kurgusunda yerine 

getirdiği fonksiyonlar etrafında incelenecektir. İlk olarak Raci’nin mirasyedi 

romanının “kötü”süyle olan benzerliklerine değinilecektir. Ardından, başkarakter 

Ahmet Cemil’in mizaç özelliklerini öne çıkarması açısından Ahmet Cemil ve 

Raci’nin zıt ve benzer özellikleri değerlendirilecektir. Son olarak Raci, Muallim 

Naci’de temsilini bulan, dönemin geleneksel entelektüelini yansıtması açısından ele 

alınacaktır. 

Raci, tıpkı mirasyedi romanının kurgusundaki ana karakterin yaptığı gibi, Pera’daki 

bir kadına ve onun çalıştığı yere, Palais de Cristal’e devam etmektedir. Bu ilişkide 

Raci’nin reddedilişleri ve nihayetinde de terk edilişi kendisine madden ve manen 

zarar verir. Raci, bu süreçte evine devam etmez, karısını ve çocuğunu ihmal eder, 

karısına ekonomik, psikolojik ve fiziksel şiddet uygular. Alkolizm sorunu sağlığını 

gitgide daha fazla olumsuz etkiler. Matbaaya pek çok gece alkollü olarak gelir, 

hastalığı ilerlediğinde de hastaneye yatırılır. 
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Ürün Şen Sönmez’e göre dönem romanında [“Tanzimat” romanında] kötülük, 

öteki’ne yüklenir (Türk Edebiyatı ve Kötülük, 276). Dönem romanında “yanlış 

batılılaşma, alafrangalık, geleneklerden uzaklaşma, eğlence ve kadın düşkünlüğü, 

[...] yabancı kadın meselesi .[..] kötülüğü kurgulamada sıkça kullanılan unsurlardır.” 

(Şen Sönmez, Türk Edebiyatı ve Kötülük, 276). Raci’nin ve onun hayat tarzının 

kötülüğü de bu unsurlar üzerinden anlatılır. Raci’nin hikayesi içinde kötü, İslam 

kültür dairesinin kötü anlayışıyla paralel olarak abject anlatılar ile örülür. “Kötü”ye 

abject üzerinden tasvirlerle işaret edilir. Romanda bu abject anlatılar, şu akslar 

etrafında verilir: Pera’nın, Pera’da yaşayan düşmüş kadının ve bu kadının etrafındaki 

Raci’nin abject anlatıları, Raci’nin yattığı hastanenin abject anlatıları ve Raci’nin 

hastalığının abject anlatıları. Bu anlatılarda pislik, kötü kokular, kötü tatlar, kasvet, 

sefalet, yaşlılık, hastalık, yaşlılığın ve hastalığın insan bedeninde özellikle yüzünde 

yarattığı deformasyon tasvirleri öne çıkar. Bu sayede, Raci’nin yaşadığı dünya da 

abjectleştirilir ve bu dünyaya,  uzak durulması gereken bir dünya olarak işaret edilir. 

Raci’nin Pera’daki yaşantısıyla bağlantılı abject tasvirler, romanın kronolojisinde ilk 

olarak Tepebaşı Bahçesi’ndeki iş yemeğinin ertesi sabahı başlar. İş arkadaşları Raci 

için, “Biz onu Palais de Cristal’de bıraktık.. İçti sızdı; orada murdar, kart bir karıya 

tutulmuş...” der (Uşaklıgil, Mai ve Siyah,113). İş arkadaşları bu bahiste, Raci’nin 

muaşakasıyla ilişkisine tanıklıklarını kadını aşağılayarak ve maskaralaştırarak 

anlatırlar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 114). Bu bahsin ardından Ahmet Cemil ve Ahmet 

Şevki Efendi, Raci’yi Pera’da, adı geçen kahvede görmeye gitmeyi kararlaştırırlar. 

Pera’ya yağmurlu bir günde giderler. İstiklal Caddesi’nin çamurlu zeminine bakan 

Ahmet Cemil için buradaki yaşam tarzı sarsıcı bir biçimde sefildir, Ahmet Şevki 

Efendi için yağmurlu hava, “pis”tir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah,148). İki refik buradaki 

kahvelerden Lüxembourg’a oturmaya karar verirler. Ahmet Cemil’in burada 



58 
 

geçirdiği zamana dair iki anısı da başka abject anlatı örnekleridir. Bu anılar, hastası 

için aldığı ecza şişesi ile kahvenin önünden geçen, sonra da hastasını kaybettiği 

anlaşılan bir adam ile önceleri hayat dolu ve sağlıklı iken sonraları bir aşk macerası 

sonucu solan bir genç kıza dairdir. Kahvede oturdukları sırada Ahmet Şevki kendini 

mekana yabancı hisseder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 151), mekandan sıkılır, mekan 

ona kasvetli gelir. Burada kendini hapsetmekten zevk almadığını ifade eder 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 152). Ahmet Cemil ise tüm Beyoğlu kahvelerinin birbirine 

benzediğini anlatır. Buralar gürültülü, kasvetli ve duman altıdır. Masalarda oturan 

insanlar da içki içip gazete okumaktan ya da konuşmaktan başka bir şey yapmazlar. 

Ahmet Cemil bu halden zevk almanın mümkün olmadığını, aşağılamayla, şöyle ifade 

eder: “İşte Beyoğlu, işte Beyoğlu’nun zevki!” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 152). 

İki arkadaş, insanların Beyoğlu’na geliş nedenini sorgularlar. Ahmet Cemil’e göre 

insanlar Beyoğlu’na gösteriş için, bir de gidecek başka yer olmadığından, gelirler. 

Burada eğlenmek mümkün olmadığı halde ertesi gün işyerindeki arkadaşlarına 

Beyoğlu’nda ne kadar eğlendiklerinden bahsetmek için, buraya gelmenin ve buradan 

evlerine dönmenin zahmetine katlanırlar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 152). Ahmet Şevki 

Efendi için burada taze hava almak mümkün olmadığından, hava almak için 

tramvayla Şişli’ye gidip dönmek lazım gelir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 153). 

Döndükten sonra yedikleri yemek ise, ev yemeğine alışık olduklarından, onları 

tiksindirir. O gece Ahmet Şevki Efendi’yi memnun eden tek bir şey olur, o da 

Tepebaşı Bahçesi civarındaki kahvede zaman geçirmektir. İzmir kahvelerine 

benzeyen bu mekanda kahve ne nargile içme imkanı vardır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

154). Bir başka deyişle kendi adetlerine ve zevklerine hitap eden bir mekanda 

bulunmaktan hoşlanır. Bir önceki bölümde detaylı olarak anlatıldığı üzere, 

Kristeva’nın abject kavramsallaştırmasında abject, kişiyi tiksindiren, kendi benliğine 
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dışsal olan, dışında kalmak ya da dışında bırakmak istediği şeydir. Kişi benlik 

bütünlüğünü, bir anlamda, dışarıda bırakma yoluyla tesis ettiğinden Beyoğlu’na 

gittikleri gece Ahmet Cemil ve refiki Beyoğlu manzarasının içine dahil olmaktan haz 

almaz, burayı dışında kalarak, diğer bir deyişle dışarıda bırakarak seyretmeyi tercih 

ederler. Buradaki kahvede Raci’ye rastlamalarını müteakiben gittikleri Palais de 

Cristal’in tasvirleri de abject unsurlar içerir. Mekana “Dar, pis, kademeleri aşınmış, 

sıvalı duvarları kirlenmiş merdivenden” çıkarlar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 155). 

Buranın havası sarhoşluk veren şeylerin kokusundan ve kapalı kalmaktan 

ağırlaşmıştır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 155). Sipariş verilen gazoz içilmeyecek kadar 

lezzetsizdir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 156). Buna alternatif olarak sipariş 

edebilecekleri kahve, gerçek kahve çekirdeği yerine nohuttan yapılır, çay ise 

çamurlaşmıştır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 157).  

Müzisyenlerin hayat hikayeleri de abject öğeler üzerinden Ahmet Cemil’in ağzından 

anlatılır. Ahmet Cemil’in tasavvurundaki müzisyen kadın ailesini geçindirmek ve 

evlenmek için biriktirdiği parayı, “kan kusarak, aç yaşayarak” kazanır. Bunun 

sonunda kavuştuğu sevgilisi kendisini zavallı bulur ve onun güzelliğini kaybettiğini 

ifade eder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 158). Ahmet Cemil’e göre kahve pis, sahne 

murdar, müzik kirlidir. Müzisyenler fuhşun pis suyunda yüzdükleri halde namuslu 

kalırlar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 159). Sahnede şarkı söyleyen kadının sesinde 

hastalık vardır. Kadının makyajlı yüzü suistimallerden yıpranmıştır. Şarkıcı, duman 

dolu salonun pis havasına karşı, iğrenç Alman şarkısını bağırarak söyler (Uşaklıgil, 

Mai ve Siyah, 160). Ahmet Cemil bu kadından nefret etmiş olsa da, kadın sahneye 

tekrar çağrılmadığı için hayal kırıklığı yaşadığında onun için merhamet duyar. 

Ahmet Cemil’e göre kadının hayatında facia ve sefalet vardır. Bir kadın bir defa 

düşmeye başladığında bu düşüşün bir sonu yoktur (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 161). 
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Ahmet Cemil şarkıcının halini şöyle tasvir eder: “Dişler bozulmuş, sesi karılmış, 

yanaklar çökmeye başlamış, nihayet işte şu müstekreh karı...” (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 162).  Raci’ye tesadüf ettiklerinde ise onun peşinden kulise girerler. Raci’nin 

aşık olduğu kadın tarafından reddedildiğinde onun üzgün halini izlerler. Ahmet 

Cemil’e göre buradaki şarkıcı kadınların “her biri başka bir zemin-i fuhuşta yetişmiş, 

bir başka alemden düşmüş [...] garip mahluk sürüsü”dür (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

165). Palais de Cristal ziyaretinden bir yıl sonra Ahmet Cemil’in nazarında Raci, 

“düştükçe düşmüş, iri Alman karısının tahkiratı altında sanki şu aşk-ı mülevvese 

daldıkça onun çirk-abıyla televvüs ederek simasına intikaş eden müstekrehiyet-i 

sefaletten artık iğrenç bir hale gelmiş idi.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 172).  

Raci, aşık olduğu kadın tarafından terk edildiğinde, aşırı alkollü ve hasta bir halde 

matbaaya gelir. “Sirkeci’de ölünceye kadar içmiş”tir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 225). 

Raci’nin öksürüğü ciğer söken cinstendir. Ahmet Şevki Efendi, Raci’nin halini 

Ahmet Cemil’e şöyle aktarır: “[...] ciğerleri paralanıyor, hala içmekten 

vazgeçmiyor...” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 225). Ahmet Cemil Raci’nin haline acır. 

Raci’nin hislerini örten kirli derisini sıyırmayı, bu derinin altından çıkacak saf ve 

temiz kalbi Raci’nin karısına ve çocuğuna ulaştırmasını ister (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 226). 

Raci’nin yattığı hastaneye vardıklarında, Ahmet Cemil’in nazarında hastane sefaletin 

cisim bulmuş halidir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 344). Burada servetinin tamamını 

tüketerek en sonunda hasta yatağına düşen hastalar, “memleketinde kendisini 

muntazır çocuklarını düşünerek can çekişen babalar” vardır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

345).  Burası insanlığın kapanmayan yarasıdır. Ahmet Cemil, hastanede hastalığının 

önemini kavrayamamış zavallıları görür, insan hayatının yarasını dehşetin çeşitli 

manzaraları şeklinde veren manzaradan kaçmak ister (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 345). 
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Burada Raci’nin yanakları çökmüştür. Veremli yüzünde ölüme işaret eden donuk 

gözleri, sönmek üzere olan bir kandilin azalmış ışığına benzer.  

Bu başlık altında incelemek istediğim, Raci’nin kötülüğünün romanın kurgusunda 

hizmet ettiği ikinci fonksiyon, Ahmet Cemil’in karakterini tanıtma fonksiyonudur. 

Romanın açılışındaki Tepebaşı gecesinden itibaren Ahmet Cemil karakteri, Raci’ye 

göre konumu üzerinden tanıtılır. Raci’nin özellikleri yer yer Ahmet Cemil’in 

karakterini öne çıkarır, parlatır. Bu fonksiyon aynı zamanda geleneksel edebiyatın 

kötülüğe bakışı ile de uyumludur. Ürün Şen Sönmez’e göre bu tip “kötüler 

işlevseldir; iyiliği ortaya çıkarır ve vurgular.” (Türk Edebiyatı ve Kötülük, 270). 

Bunun yanında, geleneksel edebiyattaki anlayıştan farklı biçimde, Raci ile Ahmet 

Cemil arasında sadece bir zıtlık ilişkisi değil yer yer bir benzerlik ilişkisi de söz 

konusudur. Raci ile Ahmet Cemil bazı noktalarda zıt özellikleri yansıtırken, bazı 

noktalarda ise o noktanın, kendi karakter yapılarına göre simetriği konumunda 

dururlar. Ayrıca Ahmet Cemil, Raci’nin yaşantısında olup bitenleri yorumladığında, 

kendi yaşantısına dair sonuçlara varır. Bu da Ahmet Cemil karakterini geliştiren, 

onun bildungs’una hizmet eden bir başka fonksiyonu yerine getirir.  

Raci’nin, Ahmet Cemil karakterinin iyiliğini zıtlıklar üzerinden öne çıkarması ve 

tanıtması romanın başında Tepebaşı Bahçesi’ndeki yemekte başlar. Ortaya çıktığı 

anda “şeytan” göndermesi ile tanıtılır. Ürün Şen Sönmez’e göre “Raci, şeytan 

sembolü ile katıksız bir kötü olarak sunulmuş olur.” (Türk Romanında Kötülük, 141). 

Rivayete göre meyvenin kabuğunu zedelemeden çıkarmak şeytanı çatlatır. Başyazar 

Ali Şekip bunu yaparak Raci’yi çatlattığını söyler. Bu esnada Raci, Ahmet Cemil’in 

en yakın arkadaşı Hüseyin Nazmi’yi çekiştirmektedir. Ona göre Hüseyin Nazmi 

sadece kendi yazmak, Osmanlı edebiyatının tekelini elinde bulundurmak ister 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 16). Bunun üzerine Raci ile Ahmet Cemil arasında başlayan 
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tartışmada Ahmet Cemil’in karakter özellikleri, Raci’ye göre konumu üzerinden 

verilir. Örneğin, Raci’nin bir sözü üzerine masadakiler fırtınaya benzer bir kavganın 

yaşanmasını (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 18) ve Ahmet Cemil’in konuşmasını beklerken 

anlatıcı araya girerek, Ahmet Cemil’in harikulade yaratılışa sahip olduğunu, o söze 

başladığında herkesin saygı ve sessizlikle beklediğini aktararak Ahmet Cemil’i 

tanıtır. Ahmet Cemil söze başladığında, beklenenin aksine soğukkanlılıkla, Raci’nin 

müstehzi tavırlarına yine istihzayla cevap verir. Müteakiben anlatıcı yine araya girer 

ve masadakilerin hiçbirinin Raci’yi sevmediğini, Ahmet Cemil’in Raci’ye verdiği 

cevabın herkese haz verdiğini aktarır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 19). Ürün Şen 

Sönmez’e göre, masadaki diğer kişiler Raci’ye onun üslubuyla cevap verirlerken 

Ahmet Cemil’in Raci’yi iyiliğinden ve ahlakiliğinden ödün vermeyen bir üslupla 

cevaplaması da Ahmet Cemil’in iyiliğini belirginleştirir (Türk Romanında Kötülük, 

142). 

Tartışmanın devamında Ahmet Cemil, yeni edebiyatın öne çıkan, yaratıcı ve üretken 

isimlerinden olan Hüseyin Nazmi’nin şahsında yeni edebiyatı savunur ve yeni 

edebiyata dair şahsi düşüncelerini sunar. Bu esnada Raci cevap vermez, anlatıcı onun 

hissini yüz ifadeleri üzerinden tasvir eder. Raci kin ve haset duymakta, boğulur gibi 

hissetmektedir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 20). Ahmet Cemil’in sözleri karşısında 

mağlub olmuştur (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 21). Bu durum kanaatimce, Ahmet 

Cemil’in yeni edebiyat üzerine düşüncelerini açıkladığı uzun bir monoloğu 

sürdürmesine el verecek fırsatı yaratır. Monoloğun sonunda Raci, Ahmet Cemil’in 

sözlerinin boş olduğunu ifade etse de, musiki takımı sahneye çıktığından 

masadakilerin dikkati dağılır, Raci sözlerini kimseye duyuramaz (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 24). Bu sayede yeni edebiyat üzerine sadece Ahmet Cemil’in sesi ve tiradı 

duyulmuş olur. 
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Tepebaşı gecesinde Ahmet Cemil, Raci üzerine düşünmeye devam eder. Böylece 

Raci ile birlikte Ahmet Cemil’in tanıtılması da sağlanır. Ahmet Cemil, Raci’nin iş 

ahlakını beğenmez. Raci, Arapça bildiğini iddia ettiği halde bunu kanıtlayacak bir iş 

yapamaz, makale yazmaktan kaçar. Matbaadan hesabına para alması da Raci’nin bir 

başka ahlaken kabul edilemez davranışıdır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 28). Buna 

karşılık Ahmet Cemil çalışkandır. Henüz öğrenci iken ailesini geçindirmeyi başarır 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 90). Baran-ı elmas betimlemesiyle aktarılan, yukarıda, 

melankoli bölümünde de detaylı olarak bahsettiğim üzere, melankolik öğeler 

yönünden zengin tasvirleriyle verilen gece manzarasının seyri kısmında, hatıraların 

da eşliğinde, Ahmet Cemil’in, romanın önemli eksenlerinden biri olan hülyaları 

serilir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 40). Hatıralarda, Ahmet Cemil’in babasının “iyi”, 

ahlaklı, adil, görevlerini yerine getiren bir baba olarak anısına, Raci’nin bir baba 

olarak görevini yerine getirmediğinden ve Beyoğlu’na devam ettiğinden bahisle 

geçilir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 41). Kanaatimce burada Raci’nin fonksiyonu, yine 

bir zıtlık üzerinden, Ahmet Cemil’in babasının ahlakını ve “iyi” babalığını öne 

çıkarmaktır. Ürün Şen Sönmez’e göre Raci “[...] ahlaki kötülüğün de failidir.” (Türk 

Romanında Kötülük, 141).  

Romanın Tepebaşı Bahçesi’deki bu açılışında Raci, şeytan, diye maskaralaştırılan, 

hasis ve kindar, kimse tarafından sevilmeyen, eski edebiyatın temsilcisi bir şair 

olarak tanıtılır. Yeni edebiyatın temsilcisi olan Hüseyin Nazmi’yi aşağılamaya vesile 

aramaktadır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 20). Buna mukabil, Ahmet Cemil’in karakteri 

harikuladedir, onun sözüne herkes hürmet eder. Ahmet Cemil yeni edebiyatı 

savunan, bu edebiyatın yeni yaratıcılık anlayışına sahip sanatçısı olarak tanıtılmış 

olur.  
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Ahmet Cemil ve Raci edebi anlamda birbirlerinin aynadaki aksi gibidirler. Bir başka 

deyişle birbirlerinin şairliklerine göre simetriği gibidirler zira ikisinin en önemli 

ortak noktaları şair olmalarıdır. Diğer ortak noktaları ise narsisizmleridir. Ahmet 

Cemil’e göre “Raci, o adamlardan biri idi ki dünyaya hiçbir şey olmamaya mahkum 

edilerek geldikleri halde her şey olmak isterler. Raci de en ziyade olamayacağı şey 

olmaya yelteniyordu: Şair.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 26). Ahmet Cemil’e göre Raci 

yetenekli bir şair değildir. Eski şiir yazan bir şairdir ve nazire yazar (Uşaklıgil, Mai 

ve Siyah, 26). Bir başka deyişle, Raci, Ahmet Cemil’in yaratıcılık anlayışı açısından 

da tersi konumunda yer alır. Raci geleneksel yaratıcılık anlayışını benimsemiştir. 

Raci ile Ahmet Cemil’in bir diğer ortak özelliği ise her ikisinin de melankolik 

karaktere sahip olmasıdır. Hatta aşka dair anlayışları da birbirine benzer. Raci, aşık 

olduğu kadına şu beyti söyler: 

“Şu’le-i hande-riz-i zühre [sabah yıldızının gülüş saçan alevi ] midir 

O siyeh-nur çeşm-i berk-efşan [simşek saçan]” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 114). 

Bu beyitte yer alan siyah ışık imgesi, yukarıda, melankoli bölümünde de açıkladığım 

üzere, bir melankoli simgesidir. Raci aşkını, Osmanlı şiirindeki şair karakterinin 

yaşayacağı biçimde yaşar. Aşık olduğu kadın tarafından reddedilmesine rağmen ona 

gitmeye devam eder, hakarete uğramaya, rakiplere katlanır, aşık olduğu kadının 

yolunda içki içer, bedenini harab eder ve nihayetinde yataklara düşer. Ahmet Cemil 

de Lamia’ya olan aşkına dair hislerinin tasvirinde benzer bir aşık karakterindedir. 

Lamia için eyleme geçmez fakat duygu dünyası Osmanlı şiirindeki şair karakterinin 

duygu dünyasından farklı değildir. Ahmet Cemil sevmeyi, “İnsanı güya bir mengene 

içinde sıkıp sıkıp da birisinin ayakları altında ezik, hurde-haş, can çekişerek atmak 

isteyen [...] öldürücü şey” olarak tanımlar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 220). Bir başka 

deyişle, Raci ve Ahmet Cemil aşık oluşları ve melankolik karakterleri açısından da 

benzerler. Raci ve Ahmet Cemil’in başka benzerliği olarak değerlendirilebilecek bir 
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noktaya Finn dikkat çeker. Buna göre hem Raci hem de Ahmet Cemil, “gerçekle 

yüzleşmede başarısızdır.” (Finn,173). 

Diğer yandan Ahmet Cemil, kendini Raci üzerinden kirletir ve yine Raci vasıtasıyla 

temizler. Ahmet Cemil romanın kronolojisinde eserini tamamladığı dönemde her işin 

yolunda gittiği bir zaman aralığı yaşar. Bu dönemde, matbaada başyazardır, 

matbaaya hissedardır. Matbaa para kazanmakta ve kendi borçlarını ödemektedir. 

Eniştesi Vehbi evin masraflarını karşılamaktadır. Ahmet Cemil’in matbaanın dışında 

çalışmasına gerek kalmaz ve o, zamanını sanatına ayırabilir. Lamia’ya aşık olan 

Ahmet Cemil bu dönemde, aşık olduğu kadınla arasındaki maddi uçurumu aşmanın 

ekonomik açıdan mümkün olduğunu düşünmektedir. Vehbi’nin manipülasyonlarıyla 

yarattığı illüzyon, nihayetinde Ahmet Cemil’in tüm terbiyesine rağmen, kibre 

düşmesine neden olur. Ahmet Cemil’in narsisizminin de kışkırttığı bu kibir, Ahmet 

Cemil’in, Hüseyin Nazmi’nin evindeki davete Raci’yi çağırmasında kendini gösterir. 

Ahmet Cemil bu davette narsisist kibrinin itkisiyle kendini Raci’nin bakışının 

aynasında görmek ister.  

Fakat narsisist kibir kendi çelişkisini içinde saklar. Kibrin diğer sırtı, ben ile öteki 

arasındaki sınırın geçirgenliğinden mütevellit narsisistik kırılganlıktır. Raci’nin 

gözünde kendini görme, büyüklenme ihtiyacının itkisiyle Raci’yi eserini sunacağı 

geceye davet etmesi, yukarıda, “melankoli” bölümünde detaylı olarak açıkladığım 

üzere, Ahmet Cemil için narsisistik çiftdeğerliliğiyle uyumlu biçimde, kendini 

baltalama eylemidir aynı zamanda. O gecenin neticesinde Ahmet Cemil, tek, 

Raci’nin kendi hakkında yazdığı aşağılayıcı yazıyı dikkate alır, eserini takdir eden 

diğer yazıları, arkadaşlarının tüm ikazlarına rağmen görmezden gelir. 
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Raci üzerinden kendini temizlemesi ise romanın sonunda, Ahmet Cemil’in, 

kardeşinin ölümünden duyduğu suçlulukla başa çıkma çabasında devreye girer. 

Raci’yi affetmek için hastanede onu görmeye gitmesiyle Ahmet Cemil, bir nevi, 

kendini de affeder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 341). Raci’nin karısına rastladığında ve 

karısının Raci’yi affettiğini öğrendiğinde, eğer yaşasaydı İkbal’in de Vehbi’yi 

affedeceği çıkarımını yaparak (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 365) İkbal’in ölümünden 

dolayı hissettiği sorumluluktan da arınır. Jale Parla’ya göre Ahmet Cemil’in eserini 

yakması da kendini arındırmanın görünümüdür (73). Kendini arındırmasının diğer 

görünümü ise, İkbal’in mezarında ağlamasıdır. 

Raci’nin romandaki bir diğer fonksiyonu ise geleneksel şairi ancak bunların içinde 

özel bir karakteri temsil etmesidir. Bu karakter, eleştirilerini şairin eserinden ziyade 

kişiliğine yönelten ve şairi kişiliği üzerinden aşağılayan dönem entelektüelidir. Bu 

bahiste Raci’nin karakteri iki noktada vurgulanır. Bunlardan ilki, Ahmet Cemil’in 

Hüseyin Nazmi’yi ziyaretinde Raci’nin, müstear adla Hüseyin Nazmi’nin idare ettiği 

Gencine-i Edeb gazetesine gönderdiği eleştiri yazısı üzerine yapılan mubahasede 

kendini gösterir. Bu yazı Ahmet Cemil’in, Baudelaire’in “Kötülük Çiçekleri” adlı 

şiirine gönderme olduğu için bu adı alan, “Ezhar-ı Bekaret (Saflık Çiçekleri)” adlı 

şiirine yönelik olarak, salt edebi eleştirileri değil, şairin karakterine yönelik 

aşağılamaları da içermektedir.  

Bu yazı, manzumeye yönelik kınamalar, Ahmet Cemil’in şahsına yönelik hakaretler 

ve küçümsemeler içerir. Yazıda Ahmet Cemil’in “saçlarına, gözlerine, yürüyüşüne 

bile taarruz” edilir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 117). Raci, bu yazıda Ahmet Cemil için, 

“Ahmak arkadaş amiri, gariplikler saçan lüleli şair, boşboğaz” der (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 117). Bunların sebebi ise Ahmet Cemil’in manzumesinde soyut ifadeler 

kullanmasıdır. Yazıyı Raci’nin yazdığı ortaya çıktığında, onun, beraber çalışılan 
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kişiye zarif davranma gibi ahlaki bir kuraldan bu denli sapmış olması iki arkadaşı da 

şaşırtır. Ahmet Cemil, Raci’nin ve onun gibilerin hakarete başvurma nedenini ve 

kendisini bir başkası için benzer biçimde hakaret dolu bir yazı yazmaktan alıkoyan 

şeyi sorgular. Hüseyin Nazmi’ye göre Ahmet Cemil’in tavrı temiz kalpliliğinden 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 118), diğerlerinin tavrı ise Ahmet Cemil’in şiirinin 

güzelliğinin doğurduğu kıskançlıktan kaynaklanır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 119). 

Hüseyin Nazmi insanların kimin haklı olduğunu tahlil etmek kabiliyetine sahip 

olduğunu iddia eder. Ahmet Cemil bu fikre katılmaz. İnsanların gürültüye rağbet 

ettiklerini, gülmek, alay etmek istediklerini söyler. Ona göre, bu tip tartışmaların 

yayımlandığı Ma’kes-i Zaman gazetesi bu nedenle popülerdir. Hüseyin Nazmi, 

Ahmet Cemil’i değerli olanın kıymetinin bu tip istihzalarla azalmayacağına ikna 

etmeye çalışsa da Ahmet Cemil ikna olmaz, düşüncesini kendine saklar (Uşaklıgil, 

Mai ve Siyah, 120). Bu surette, Raci üzerinden, örneklerini aşağıda Muallim Naci 

bahsinde aktaracağım, dönemin matbuat dünyasına dair bir eleştiri de yapılmış olur. 

Bazı gazetelerin popülaritelerini, insanların gülmek, alay etmek arzusuna cevap 

veren gürültüler üzerinden sağladığına dikkat çekilir.  

Kanaatimce, Ahmet Cemil’in bu ikna olmayışı, sonradan, eserini Hüseyin Nazmi’nin 

davetinde edebiyat camiasına takdiminin ardından, Raci’nin kaleme aldığı aşağılayıcı 

yazıyı dikkate alacağı bir geleceğin zeminini hazırlar. Ahmet Cemil bu yazıyı 

dikkate alır ve eserinin insanlar nezdinde yarattığı etkiyi, yalnız bu yazı üzerinden 

değerlendirir. Raci’nin yazısı aynı zamanda kadersel bir nokta teşkil eder ki, yazı 

Vehbi’ye, Ahmet Cemil’i matbaadan tasviye etmek için ihtiyaç duyduğu bahaneyi de 

verir. Raci’nin bu yazısı, Ahmet Cemil’in fiziksel özelliklerini küçümseme ile tasvir 

ettikten sonra, yaptığı tercümelerin düzeyinin düşük olduğundan ve tercümelerde 

özensiz olduğundan bahseder. Ahmet Cemil’in Batı tarzı, özgünlüğe kıymet veren 
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yaratıcılık anlayışını küçümser (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 302). Eserin okunduğu gece 

davetlilerin onun hasta beyni ile vücuda getirdiği tuhaflıkları izleyip eğlenmek üzere 

orada olduklarını, Ahmet Cemil’in masaya çıkıp eserini okuduğunu, bunun da bir 

edebiyat müsameresi olduğunu söyler (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 303). Raci yazıyı 

eski edebiyatın söz sanatlarıyla süslemiştir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 304). 

Orhan Koçak, Raci’nin “romanda eski (“Gelenekçi”) yazar tiplojisini, hatta belki 

doğrudan doğruya Muallim Naci’yi temsil” ettiğini ifade eder (605). Kanaatimce 

diğer benzerliklerle birlikte, Naci ismi ile Raci ismi arasındaki benzerlik de göze 

çarptığından bu temsil mümkün görünmektedir. Orhan Koçak, Mai ve Siyah’ın 

1895’te tefrika edilişini7 müteakiben, Ahmet Mithat Efendi’ın 1897 yılında Mai ve 

Siyah’a tepki olarak meşhur “Dekadanlar” başlıklı yazısını yazdığını ifade eder 

(606). Fazıl Gökçek’in, Recaizade Mahmut Ekrem ile Muallim Naci arasında 

yaşanan Demdeme-Zemzeme tartışmasının devamı olarak gördüğü (68) 

“Dekadanlar” tartışmasını da bu yazı başlatır. Her iki tartışmanın da ortak 

noktalarından biri, neşredilen yazıların zaman zaman edebi eleştiri boyutunu aşıp 

yazarların şahsına yönelik hakarete varan alaycı ifadelere yer vermesidir (Gökçek, 

46). Halit Ziya, hatıratı Kırk Yıl’da Muallim Naci’nin, kayınpederi Ahmet Mithat’dan 

da kuvvet alarak bir nevi edebi istibdat kurduğunu ifade eder (323). Halit Ziya, 

Muallim Naci’nin o dönemde oldukça nüfuzlu olduğunu, hatta bu nüfuzunu 

Recaizade’nin Mekteb-i Sultani’den ve Mülkiye’den uzaklaştırılması için 

kullandığını ifade eder. Muallim Naci bununla yetinmemiş, Recaizade’yi 

aşağılamıştır (Halit Ziya, Kırk Yıl, 324). Halit Ziya Uşaklıgil’e göre  Muallim 

Naci’nin aşağılayıcı bir tavrı vardır. Gülenleri etrafına toplar, eleştirilerinin yazarları 

                                                           
7 Tefrika tarihi bunun bir yıl sonrası, yani 1896’dır. Kaynak: Özyeğin Üniversitesi Tefrika Kütüphanesi, 
http://eresearch.ozyegin.edu.tr/handle/10679/4628 Erişim: 17.02.2020 

http://eresearch.ozyegin.edu.tr/handle/10679/4628
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“bir daha belini doğrultamayacak derecede” etkiler (Halit Ziya, Kırk Yıl, 324). Bu 

açıdan muallim Naci, Mai ve Siyah’ta anlatılan Raci karakterinin eylemleri ile 

paralellik göstermektedir. Ayrıca Halit Ziya, Muallim Naci’ye şair denemeyeceğini 

kaydeder (Halit Ziya, Kırk Yıl, 324). Yine romanda Ahmet Cemil, Raci’nin şair 

olamayacağı kanaatindedir. 

Raci karakteri, abject özelliklerin tasviriyle öne çıkarılan kötülüğü ve Pera’da 

düşmüş bir kadına devamı neticesinde kendini madden ve manen felakete 

sürüklemesi açısından mirasyedi romanının kötü karakterlerinin ve İslam kültür 

dairesinin kötü anlayışının bir devamı niteliğindedir. Dönemin matbuat dünyasında 

mesleki ahlak anlamında kabul edilemeyecek davranışlarıyla öne çıkarılması ona 

özgün bir kötü niteliği kazandırır. Raci’nin özgünlüğünü sağlayan bir diğer unsur ise 

başkişi Ahmet Cemil’in karakter özelliklerinin öne çıkarılmasına ve bildungs’una 

hizmet etmesidir. Yine de Raci, Ahmet Cemil’in yetiştiği şartlar ve karakteri 

itibariyle, başa çıkabileceği, üstesinden gelebileceği bir kötü’dür. Raci ile Ahmet 

Cemil aynı dünyadan gelirler. Fakat, Ahmet Cemil’in yetişme düzeni, algısı ve 

terbiyesi itibariyle başa çıkamayacağı bir kötü vardır ki, o da eniştesi Vehbi’dir. 

4.2.2 Kapitalist Vehbi’nin Karşısında Eylemsiz Hayalperest Ahmet Cemil 

Bu başlık altında Mai ve Siyah’ın diğer iki kötü karakteri Vehbi ve Ahmet Cemil ele 

alınacak, Vehbi’nin kötülükleri ile birlikte, Ahmet Cemil’in kötülüğü incelenecektir. 

İki karakterin kötülüklerinin romandaki anlatımı değerlendirilirken, Mai ve Siyah’tan 

önceki romanda kötülerin aktarımı ile ortak nokta olan abject tasvirlerin yanında Mai 

ve Siyah’ın Türkiye romanına, yaratıcılık anlamında, kötü karakterler üzerinden 

getirdiği yeniliklere de değinilecektir. 
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Bu başlık öncelikle Vehbi’nin kötülüğünü, ardından Ahmet Cemil’in, Vehbi’nin 

kötülüğü karşısında eylemsizliğiyle düştüğü kötülüğü ve nihayet Raci’nin kötülüğü 

ile başa çıkabilen Ahmet Cemil’in Vehbi’nin kötülüğü ile başa çıkamama nedenlerini 

inceleyecektir. Sayılan incelemeler, karakterlerin birbirlerine göre konumları 

üzerinden ve yakın okuma tekniği ile yapılacaktır.  

Vehbi’nin kötülüğünün ilk görünümü abject üzerinden işlenir ve Vehbi ilk defa 

kendini, Ahmet Cemil’in benlik bütünlüğünü bozmaya yönelik bir tehdit olarak 

gösterir. Ötekinden gelen ve ben’e yöneltilen tehdit Kristeva’ya göre, “Bir ötekinin, 

ben olacak şeyin yerini ve konumunu işgal etmiş olmasıdır” (Korkunun Güçleri, 23). 

Ahmet Cemil, Vehbi’nin İkbal’e görücü göndermesinden itibaren, Vehbi’yi 

mahremiyetini zedeleyecek bir unsur olarak görür. Başka birinin, kendisininkinden 

başka bir samimiyet vesilesiyle kardeşiyle ilişkisine dahil olmasıyla, kendisinin 

kardeşine yabancılaşması onu tedirgin eder. Daha önce tanımadığı birinin enişte 

sıfatıyla evinde bulunması, onun annesine anne demesi, evin içindeki teklifsiz ve 

rahat davranışlarının engellenecek olması Ahmet Cemil’in hayatını değiştirecektir 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 179). Ahmet Cemil, evin içindeki sevgi bağının verdiği 

mutluluğun bozulacağından korkar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 182). Düğünden sonra 

Ahmet Cemil’in korktuğu başına gelir. Eve döndüğünde eniştesini ev halkıyla 

teklifsizce iletişim kurarken bulur. Ahmet Cemil buna tepki olarak, kendine yeni işler 

bulur ve çok sevdiği aile sofrasından uzaklaşır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 187). Vehbi, 

burada, Ahmet Cemil’in kişisel alanının, mahremiyetinin bütünlüğünü bozan bir 

patojen ve abject konumdadır. Ahmet Cemil, Vehbi’den önce, çok çalışıp 

yorulmakla beraber, mutmain bir hayat yaşarken artık özel alanının içinde bir 

öteki’yle, huzurunu bozan bir yabancıyla karşı karşıya olmanın, bu yabancıya 

tahammül etmenin huzursuzluğu ve tedirginliğini yaşar. Nitekim düğünden iki ay 
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sonra, Vehbi’nin görgüsünün kendi görgülerinden ve terbiyelerinden farklı ve 

aşağıda olduğu ortaya çıkar. Sadece Ahmet Cemil değil, annesi, kardeşi ve Seher de 

Vehbi’nin sohbetinden rahatsız olurlar, ona tahammül etmek zorunda kalırlar 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 194) Vehbi’nin babasına inme indiği haberi geldiğinde, 

Vehbi’nin evden ayrılmasının ardından, Ahmet Cemil, Vehbi’nin babasının ölümü 

halinde matbaaya ne olacağını sorduğunda İkbal, Vehbi’yle bu konuyu daha önce 

konuştuklarını, bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda Vehbi’nin matbaayı Ahmet 

Cemil’le birlikte yönetmeyi planladığını ve Vehbi’nin bu planlarından her zaman 

bahsettiğini aktarır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 206). İkbal, Vehbi’nin, babasının 

sağlığında, onun ölümünü düşünmesini ve bundan bahsetmesini ahlak dışı bir 

davranış olarak görür ve bundan iğrenir (Şen Sönmez, Türk Edebiyatı ve Kötülük, 

155).  

Ahmet Cemil’in, eserini sunduğu davetin ardından İkbal’in hamile olduğunu 

öğrenmesiyle, eniştesi için susturduğu nefret uyanır. Ahmet Cemil için Vehbi’nin 

abject’liği geri döner. Vehbi’nin kanının kızkardeşinin damarlarında dolaşması 

Ahmet Cemil için kızkardeşini kirleten bir şeydir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 265). 

Ahmet Cemil İkbal’in mutlu olmadığını tekrar idrak eder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

267). O bu idrake vardığında, odanın dışında bir şey sofayı sarsar. İkbal fiziksel 

şiddete maruz kalmıştır. Ahmet Cemil dışarı çıktığında, kardeşinin hüznünü ve 

ağlamaklı halini, onun sırdaşı olan Seher’in kızgınlığını fark eder (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 268). Ona göre, kızkardeşi, gözünün önünde her dakika bir ölüm geçirir, 

evliliği her dakika ciğerlerine zehir akıtır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 273).  

Bu hadisenin ardından, anne, Ahmet Cemil’e, Vehbi’nin diğer kötülüklerini anlatır. 

Vehbi’nin, babasının evinde doğal karşılanamayacak bir biçimde gereğinden fazla 

zaman geçirdiğini ve İkbal’i yalnız bıraktığını söyler (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 275). 
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Bunun babasına olan sevgisinden değil başka bir şeyden kaynaklandığını söyler. Bu 

sebep, Vehbi’nin babasının karısının çok genç bir kadın olmasıdır. Burada işaret 

edilen şey Vehbi ve babasının karısı arasında bir ilişki olması ihtimalidir. Ahmet 

Cemil bunun üzerine Vehbi için “Ah mülevves mahluk!...” der (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 275). Annesi Ahmet Cemil’e, İkbal’in kayınpederinin evinde bir gece 

kaldıktan sonra eve hasta gibi geldiğini, bir daha da oraya gitmediğini hatırlatır 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 282). Bu durumu, Zeynep Uysal’ın da tespit ettiği üzere, 

Vehbi’nin babasının karısıyla ilişkisini İkbal’in fark ettiği şeklinde yorumlamak 

mümkündür (243). Ahmet Cemil annesinin bu sözlerine tekrar, “Ah! Mülevves 

mahluk!” diyerek karşılık verir, Vehbi’nin kötülüğünü yine abject üzerinden ifade 

eder. 

Annesi Vehbi’nin tüm kötülüklerinden Ahmet Cemil’i haberdar etmek üzere, 

anlatmaya devam eder. İlk bir ayda Vehbi’nin karakterinin ortaya çıktığını, bu 

küçük, bayağı ve cimri adamın kızını mutlu edemeyeceğini anladığını söyler. Vehbi 

İkbal’le işlerini yapacak bir hizmetçiyi ucuza satın almak için evlenmiştir. İkbal’i 

küçümsemekte, ona psikolojik şiddet uygulamaktadır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 279). 

Anne bu kusurlar erkeklerin yüzde ellisinde olduğundan bunları önemsemediğini 

fakat, Vehbi’nin Seher’i taciz ettiğini anladığında düşüncesinin değiştiğini ifade eder. 

İkbal ve Seher bu durumu bir sır olarak saklamışlardır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 280). 

Vehbi’nin Seher’i taciz ettiğini Zeynep Uysal da tespit eder (243). Anne, babasının 

ölümünden sonra Vehbi’nin Ahmet Cemil’le iyi geçinmesinin nedenini sorgular 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 281). Romanda bu sorunun cevabı verilememektedir. Yine 

de Vehbi’nin bu davranışının nedeni Vehbi karakterinin ahlaken kabul edilmez bir 

diğer kötü yanını vurgulamaktadır. Vehbi, maddi çıkarlarını sağlamak üzere, evi 

matbaa için ipotek etmesi ve matbaayı idare etmesi için Ahmet Cemil’le iyi 
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geçinmiştir. Bu davranış yine, Ahmet Cemil ve ailesinin terbiyesinin ve ahlak 

anlayışının dışındadır. 

Vehbi, Ahmet Cemil’le makinalar, sözleşme ve matbaa etrafında yaşadıkları her 

anlaşmazlığın ardından “Vehbi’nin İkbal’e uyguladığı fiziki ve psikolojik şiddet 

gittikçe artar; faili olduğu şiddet sıradanlaşır” (Şen Sönmez, Türk Romanında 

Kötülük, 160). Nihayetinde Vehbi, İkbal’i tekmeler. Anne oğul, İkbal’in yanına 

gittiklerinde İkbal’i yerde inler halde bulurlar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 326). Ahmet 

Cemil, İkbal’e doktor getirecek parası olmadığından, zamanında babasının Emniyet 

Sandığı’na terhin etmekten hicap duyduğu, annesine ait küpelerle yüzüğü rehin 

vermek zorunda kalır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 327). Vehbi’nin neden olduğu 

kötülük, Ahmet Cemil’in namus timsali olarak gördüğü babasının, zamanında 

onuruna yediremediği için yapmaktan hicap duyduğu şeyi yapmasına, annesinin 

küpeleriyle yüzüğünü terhine mecbur kalmasına neden olur.  

Vehbi’nin kötülüğünün bir diğer görünümü, İkbal’in ölümünden sonra ortaya çıkar. 

Ahmet Cemil, İkbal’in ölümüne dair Vehbi’nin düşüncesini Ahmet Şevki Efendi’den 

sorduğunda şu cevabı alır: “dün cenazeye gitmişsiniz... Vah vah! Teessüf ettim, iyi 

kızdı, isabet oldu ki kat’-ı münasebet etmiş bulunduk, yoksa çok muztarib olacaktım! 

Dedi, o kadar...” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 339) Karısının ölümü için bunları 

söyleyen biri  Ahmet Cemil için insanlıktan şaşırtıcı derecede uzaklaşmıştır. Nefrete 

layıktır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 339).  

Ürün Şen Sönmez, 1950’ye kadar Türk romanında kötülüğü değerlendirdiği 

çalışmasında Ahmet Cemil karakterini “kötülüğe rıza gösteren,” olarak ele alır (Türk 

Edebiyatı ve Kötülük, 280) ancak Ahmet Cemil’i kötülüğün faili olarak ele almaz. Bu 

çalışmamda, Ahmet Cemil de kötü karakterlerden biri olarak ele alınacaktır. 
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Vehbi’nin tüm kötülükleri karşısında Ahmet Cemil’in eylemsizliği ile kötülüğün faili 

olduğu kabul edilecektir. Zeynep Uysal da Halit Ziya romanında arzulayan ve 

eylemlerinin faili olan bireyin varlığına dikkat çeker (13). Uysal’a göre Halit Ziya 

romanları “Arzularını toplumsal sözleşmenin öngördüğü uzlaşımlara uydurması 

beklenen bireylerin bir anlamda ‘kötü özne’lere dönüştüğünü, kırık ve metruk 

kaldığını [...]” (14) gösterir. Bu da Uysal’a göre “modern birey olma hali” ile ilgilidir 

(15). 

Kanaatimce Ahmet Cemil’in kötülüğü, abject ile ifade edilemeyecek bir kötülüktür. 

Ahmet Cemil’in bir fail olarak kötülüğü, sınırları belirsiz, müphem bir kötülüktür. 

Kötü artık dışarıda değil, bireyin içindedir. Peter Andre Alt’a göre, dışsallaştırmadan 

içselleştirmeye geçildiğinde ve bireye mal edildiğinde kötülük farklı bir 

değerlendirmeye yol açar (24). Eğer kötülük dışarıda sayılacaksa, “karanlık bir 

tehlike, yabanıl bir cin veya tekinsiz bir karşı-gerçeklik olarak görülebilir. Ama eğer 

bireyin ruhunda yerleşikse ancak sürekli bir içgözlemle belirlenebilir.” (Alt, 24). 

Kötülüğün dışarıda değil de içeride olmasına dair kabul ve bunun neticesinde ortaya 

çıkan anlayışlar Alt’a göre bir yer değiştirmedir ve “modernliğin ufkunda Romantik 

sanat kavramından çıkmış, kötülüğe dair yazınsal bir estetiğin önkoşulu” olmuştur 

(24). Bu anlamda, kötülüğü dışarıda değil de bireyin içinde olan bir kavram olarak 

ele alışı ve bunu Tanzimat dönemi romanından farklı olarak psikolojik derinliğiyle 

incelemesi Mai ve Siyah’ın Batılı tarzda yazılmış modern roman olarak bir başka 

vechesidir. 

Şerif Mardin 1984 yılında yayımlanan “‘Aydınlar’ Konusunda Ülgenener ve Bir İzah 

Denemesi” başlıklı makalesinde geleneksel kollektif düşüncenin içerisinde erimiş 

literatinin entelektüele dönüşümünün Batı romantikleri dönemine denk geldiğini 

söyler. Bahsettiği entelektüel özgür ve bireyseldir (Mardin, “Aydınlar”, 13). Yine 
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Mardin’e göre romantikler bir dış gerçeklik kabul etmez. Bu sayede “romantikler 

[…] insanların içindeki daemonik8 güçlere de bir meşruiyet kazandırmış olu[…]rlar.” 

(Mardin, “Aydınlar”, 13).  

Burada yaratıcılık bağlamında, daemon kavramının ne olduğunu anlamak üzere bu 

kavramın Batı kültür dünyasındaki evrimine genel hatlarıyla değinmenin faydalı 

olacağı kanaatindeyim. Daemon kavramının evrimi, romantiklerle de ilişkilendirilen 

melankoli kavramının evrimiyle paralel olarak yürür. Daemon kavramı eski 

Yunan’da kullanılmaya başlayan bir kavramdır. O dönemdeki kullanımına göre 

daemon (daimon), tanrılarla insanlar arasındaki bir nevi aracıdır. Platon’a göre aşk 

tanrılarla insanlar arasında aracılık kuran bir daimondu. Platon’un Symposion 

diyaloğunda geçen Diotima ve Socrates arasındaki konuşma aşk üzerinedir. Bu 

diyalogta Sokrates Diotima’ya aşkın ne olduğunu sorar, o da aşkın bir daimon 

olduğunu söyler (Platon, 127). Sokrates Diotima’ya bir daimon olarak aşkın gücünün 

ne olduğunu sorduğunda Diotima şöyle der:  

“İnsanların yaptıklarını, (…) tanrılara yetiştirmek; tanrılar katındaki işleri, buyrukları ve 

bunların karşılıklarını da insanlara aktarmak. Arada bulunduğu için de tamamen doldurur 

ikisinin arasını; öyle ki bütün evreni birbirine bağlar. (…) Tanrı insanla karışıp kaynaşmaz, 

ama (…) tanrıların insanlarla, insanların da tanrılarla her türlü birlikteliği, her türlü konuşması 

onun aracılığıyla olur. Bu tür konularda becerikli olan kişi tanrısal [daimonik] bir adamdır 

[insandır].” (Platon, 129).  

Bu örnek üzerinde dikkat çekmek istediğim nokta, “daimon” kavramının o dönemde 

olumlu çağrışımlarla birlikte algılandığıdır. Ortaçağda ise bireyin yaratmasını, 

kendini gerçekleştirmesini sağlayan tanrısal aracı “daemon”, “demon”a dönüşür ve 

artık “kötü” ile, şeytanla ilişkilendirilir. Hatta bu demonlar inzivaya çekilen keşişlere 

de musallat olarak onların kendilerine özel bir günah yani “acedia” günahı 

işlemelerine neden olur (Panofsky, 198). 

                                                           
8 Vurgu bana aittir. 
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Ortaçağdan sonra, şeytan algısına dair belki en büyük kırılma Milton’la yaşanır. 

Bloom’a göre modern şiir Milton’un şeytanıyla başlar. Milton’dan sonra batı, 

yaratıcılık anlamında eskiye dönemeyecekti (Bloom, 60). Daimon-demon-şeytan ve 

sanatçının “kötü”sü Fransız romantikleriyle birlikte yeni ve melankolik formunu 

kazandı (Bloom, 64). 

Bu dönemde melankolik deha Baudelaire içindeki kötüye farklı bir biçimde bakmaya 

başladı ve “Kötülük Çiçekleri”ni yazdı (Kearney, 213). Pek çok kötüden sonra da çok 

önemli bir şeytan anlatısı çıktı dünya sahnesine: Faust.  

Romantik dönemle beraber demon-daimonun Eski Yunan’daki olumlu çağrışımına 

dönülmediyse de sanatçının, önceden cin-şeytan musallatı olarak algılanan, “delilik” 

haline bakışı değişti (Kearney, 213). Artık tanrı ya da şeytan insanın dışında değildi. 

Şeytan sanatçının içindeydi ve deli de sanatçının kendisiydi kötü de. Sanatçı öteki’yi 

bünyesine kabul etme deneyimi yaşadı. Şerif Mardin’in de değindiği gibi, daimonik 

yaratıcılık bu dönemde artık günah değil yüceltilen bir yaratıcılık biçimi, sanatçının 

olumlanan özelliğiydi (Hayal Gücümüz Sansürlü). Kötüsüyle ve kötülükle, 

bünyesine kabul ettiği kötüyle hemhal olan sanatçı için artık “kötü”ye bakış, 

dolayısıyla kötü’yü eserlerine yansıtma biçimi de değişti. Şerif Mardin’e göre bu 

durum “şeytaniliğin yaratıcılığı” olarak ifade edilebilir (Hayal Gücümüz Sansürlü). 

Ürün Şen Sönmez, Türk romanında “metafizik kötü”nün, yani kötülüğün kendisinin 

sorgulamasının bulunmayışını İslam kültür dairesinde kötülüğün, iyiliğin yokluğu 

olarak ele alınmasına ve ötekine yönelik olmasına bağlar bu nedenle de Türk 

romanında kötülüğün derinleştirimediğini vaz eder (Türk Romanında Kötülük, 612). 

Yine Sönmez’e göre “Batıdaki demonic karakterlerin Türk edebiyatında karşılığı 

yoktur.” (Türk Edebiyatı ve Kötülük, 269). Şerif Mardin de sanatçının şeytana bakışı 

ve kötü algısı açısından Doğu ile Batı arasındaki farkı açıklarken benzer bir noktaya 
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değinir: “Klasik trajedi daemonun önünde durulmaz gücü üzerine bir yorumdur. […] 

Osmanlı kültüründe, ‘daemon’ ‘şer-şeytanla’bir tutulduğundan yaratıcı bir güç olarak 

ortada yoktur.” (“Aydınlar”, 14). Mardin’in görüşü (Şen Sönmez’in görüşü de) 

“daimon” kavramının evrimi bahsinde değindiğim farklılıkları içermediğinden bazı 

noktalarda kanaatimce sınırlıdır. Klasik trajedi, daimon/daemon kavramının bireysel 

yaratıcılık anlamında olumlandığı dönemin ürünüdür. Klasik tragedyaların yazıldığı 

dönemde şeytan algısı semavi dinler dönemindekinden farklıdır. Gerald Messadie’ye 

göre, Eski Yunan’da şeytan kavramı yoktur (Messadie, 212). Bu dönemden sonra 

Ortaçağ’da Hristiyan düşünce dünyasının hakimiyetiyle beraber Batı geleneğinde de 

daemonik olmak bir suç haline gelmiştir. Mardin, Romantikler döneminden önce 

demonic yaratıcılığın gayrimeşru olduğuna değinir. ( Hayal Gücümüz Sansürlü) 

Buradan hareketle, bu suçluluk-suçlanma hali İslam kültür dairesine has özsel bir 

tutum değildir.  

Mardin 2000 yılında Milliyet Gazetesi’ne verdiği bir röportajında yine daemonik 

yaratıcılık üzerine görüşlerini açıklarken Nobel ödülü alınamamasını bir Haçlı seferi 

zihniyetinden ziyade, “yalın muhayyileli” yazara bağlı olduğunu söyler.9 ( Hayal 

Gücümüz Sansürlü). Bu görüşler, kanaatimce romantiklerin Batı düşünce dünyasında 

yarattığı kırılmayı ulaşılmaz bir moment olarak dayatma ve İslam kültür dairesi 

içinde üretilen edebi ürünleri de kaçınılmaz olarak insan davranışlarının 

derinliklerine nüfuz edememeye mahkum olduğunu iddia etme tehlikesini taşır.  

Mai ve Siyah, Batılı bir kültürün içine doğan Servet-i Fünûn  neslinin romanıdır.  

Hem Servet-i Fünûn  kuşağının hem de romanın çağdaş Batılı romantik 

kaynaklarının melankolik eğilimi düşünüldüğünde romandaki müphem kötü 

karakterler modern bir bakış açısıyla kendinden önceki romandan farklı biçimde, 

                                                           
9 Orhan Pamuk 2006 yılında nobel ödülünü almıştır. Kara Kitap ilk olarak 1990 yılında yayımlanmıştır.  
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dışsal değil, içsel bir unsur olarak kötülüğü barındırır. Şerif Mardin, romantik 

kuşağın başarısının kötü olana, şeytani olana bakışlarını değiştirmeleri, iyi ve 

kötü’nün tamamen birbirinin zıttı ve ayrı kategoriler olmaktan ziyade, bunların 

insanın içinde aynı anda yaşayabileceğini göstermeleri olduğunu vaz eder. ( Hayal 

Gücümüz Sansürlü) Bu anlamda Mai ve Siyah’taki müphem kötü karakterler 

daimonik özellik gösterirler. 

Bu çalışma Ahmet Cemil’in kötülüğünü onun kötülük karşısındaki eylemsizliği ve 

kötülüğü görmezden gelmesi ayrıca hayalperestliği üzerinden ele alacaktır. Ahmet 

Cemil’in üç ana hülyası vardır: Bir matbaa sahibi olmak, ünlü bir şair olmak ve 

Lamia’yla evlenmek. Ahmet Cemil, Vehbi’nin kötülüğünün farkındadır fakat bu 

kötülüğün karşısında eyleme geçmekten, hayallerine, emellerine ulaşma arzusu 

nedeniyle geri durur. Şerif Mardin’e göre “daemonik, insan şahsiyetinin tümünü bir 

dalga gibi kaplama potansiyeli taşıyan herhangi bir tabii eğilimdir. Cinsiyetin 

kudreti, yaratıcının inadı, kızgınlığın yakıcılığı, iktidar hırsı insanın daemonik 

uzantılarına örneklerdir.” (Aydınlar,14). Ahmet Cemil kötülüğünün müphemliğinin 

yanında, yaratıcı sanatçı olarak, narsisistik melankolik yapısıyla, bir yandan 

hülyalarının peşinden gitmedeki diğer yandan eylemsizliğindeki aşırığıyla da 

daemonik özellik gösterir. Ahmet Cemil’in eylemsizliğinin bir diğer nedeni ise 

çevrenin etkisidir. Ahmet Cemil’in annesi ile arkadaşı Ahmet Şevki, terbiye sınırları 

içinde kalmak ya da akl-ı selim davranmak adına Ahmet Cemil’in harekete 

geçmesini engellerler.  

Ahmet Cemil’in eylemsizliği düğünden iki ay sonra Vehbi’nin evde neden olduğu 

rahatsızlığı öğrendiğinde başlar. Ahmet Cemil, kızkardeşinin mutsuz olduğunu 

anlamıştır. Onun için, İkbal’deki hüznün donuk rengi ve şikayet eden dili belirgindir 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 189). Ahmet Cemil, İkbal’in mutsuzluğunu gördüğü halde 
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hiçbir şey yapmaz.  Eniştesi evin masrafına dahil olmadığından, bu masrafı 

karşılamak için kendine üst baş almayıp yemeğinden de kısarak tasarruf etme yoluna 

gider, yine geri çekilir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 190).  

Ahmet Cemil’in hülyaları uğruna, Vehbi’ye müdahale etmekten geri durması, 

babasının hastalığından sonra, Vehbi’nin matbaa idaresini ele almasında da yaşanır. 

Bu noktada Ahmet Cemil’in çelişkisi başlar. Arkadaşlarının işten ayrılmasına sebep 

olan eniştesinin emrinde çalışacak olmak kendisine güç gelmesine rağmen 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 209) Ahmet Cemil, bir matbaaya sahip olmak hülyası 

nedeniyle, eniştesine güven duymak gerektiğini, kötümserlik etmemesi gerektiğini 

düşünür. Diğer yandan sezgileri ona bu durumun ümidini gerçekleştirmeye hizmet 

etmeyeceğini, bir düşüşün başlangıcı olduğunu söylese de (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

211) vicdanının sesini bastırır ve eniştesini onaylar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 212). 

Lamia’yla evlenmek hülyasının devreye girmesi Ahmet Cemil’in Vehbi’ye karşı 

eylemsizliğine bir katman daha ekler. Vehbi, matbaa idaresini ele aldıktan sonra 

matbaayı büyütmenin ve sermayeyi güçlendirmenin yollarını ararken Ahmet Cemil’i 

manipüle etmeye başlar. Vehbi, bir gece evde, matbaanın sermayesini artırmak, 

matbaaya yeni harfler ve taş baskı makinesi almak planından bahseder. Vehbi içtiği 

rakının da etkisiyle laubali bir tavırla, “Sen de züğürt herifin birisin. Ne olurdu? 

Şimdi iki üç yüz liran olaydı da matbaaya atıvereydin...” dediğinde İkbal, Vehbi’nin 

densizliğini kaldıramaz ve odadan çıkar (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 230). Ahmet 

Cemil’se Vehbi’nin tavırlarına karşı kayıtsızdır. Vehbi matbaayı büyütmekle hatta 

yeni şubeler açmakla ilgili planlarını anlattıkça Ahmet Cemil’in dimağı uyuşur. 

Nihayetinde Vehbi’nin manipülasyonu başarılı olur, Ahmet Cemil kendini züğürt 

addeder ve sermayeyi artıracak paraya sahip olmadığı için kendini suçlu hisseder 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 230). Vehbi manipülasyonunun şiddetini artırdığında 
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Ahmet Cemil’in hayalleri Vehbi’nin planına hizmet eder. Sezgileri Ahmet Cemil’e 

Vehbi’nin isteklerine şüpheyle yaklaşmasını öğütlerken mantığı da hayallerinin 

hizmetine girer (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 237). Vehbi’ye yeterli derecede mukavemet 

edemez ve mantık yürütmeleri ve düşünce gücü sekteye uğramış halde, savrulduğunu 

hisseder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 238). Vehbi’nin kötü niyetlerinin söz konusu 

olduğu safhalarda Ahmet Cemil’in sezgileri ona durmasını öğütler fakat o emelleri 

uğruna kendine bir meşruiyet zemini bulur ve eylemsizliğine, körlüğüne devam eder. 

Fakat İkbal’in hamileliği ile Vehbi için duyduğu olumlu hisler abject hislerle yer 

değiştirir. İkbal fiziksel şiddet gördüğünde, Ahmet Cemil matbaaya, Lamia’ya ve 

eserine odaklandığı için, son bir yılda bunları göremediği için vicdan azabı duyar 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 269), İkbal’i mutsuzluktan kurtarmak için gerekli olan 

kuvveti kendinde bulur. O güne kadar kayıtsız kaldığı için kendine kızar. Fakat 

hiddeti geçtikten sonra acz duyar ve kardeşi için gözyaşı akıtmak ister (Uşaklıgil, 

Mai ve Siyah, 274). Annesi Ahmet Cemil’in odasına gelip de, yukarıda aktardığım 

gibi, Vehbi’nin kötülüklerini saydıktan sonra Ahmet Cemil annesine, İkbal’le ilgili 

nasıl hareket edeceklerini sorar. Sabiha Hanım başlangıçta tıpkı İkbal gibi, 

“Hiç,”diyerek karşılık verir. Bu noktada, Sabiha Hanım’ın kötülük karşısındaki 

tutumunu değerlendirmek yerinde olur. Ürün Şen Sönmez’e göre, Sabiha Hanım da 

Ahmet Cemil’le birlikte kötülüğe razı olur. (Türk Romanında Kötülük, 160). Ahmet 

Cemil ve annesi, “Kötülük karşısındaki teslimiyetçi tutumları ile pasifliklerini 

sürdürürken, kötülüğün de nitelikli hale gelmesine ve egemenliğini kurmasına uygun 

ortamı yaratırlar.” (Şen Sönmez, Türk Romanında Kötülük, 160). Bu tez, Ahmet 

Cemil’i kötülüğün faili olarak kabul eder. Diğer yandan Sabiha Hanım’ın failliği 

başka türlü bir failliktir. Kanaatimce Sabiha Hanım’ın tutumunu toplumsal cinsiyetle 

beraber yorumlamak yerinde olur. Sabiha Hanım bir yandan eyleme geçmeyi erkek 
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olması dolayısıyla Ahmet Cemil’e bırakırken diğer yandan da Ahmet Cemil’in 

eyleme geçmesini engeller. Başlangıçta, İkbal’in durumunu ve Vehbi’nin kötülüğünü 

Ahmet Cemil’e aktarmaz ve susmayı tercih eder. Bu anlamda Sabiha Hanım, 

suskunluğuyla fail olarak nitelendirilebilir. 

Sabiha Hanım ve Ahmet Cemil, konuşmalarında İkbal’in mutsuzluğu hakkında 

konuşmaya devam ettiklerinde Sabiha Hanım’ın aklına, İkbal’e düşük yaptırtmak, 

olarak yorumlanabilecek bir çare gelir. Ahmet Cemil, “Öldürmekle müsavi” 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 284), diyerek bunu bir çare olarak kabul etmez. İkbal’i 

kurtaracak başka bir çare bulmanın gerekli olduğuna kani olur (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 284). Sabiha Hanım’ın yanından ayrılmasından sonra Ahmet Cemil yalnız 

kaldığında, İkbal’in Vehbi ile evliliğinin sorumlusunu arar. İkbal’i henüz iyi 

tanımadığı bir adamla evlendirmiştir. Bu kararda, matbaanın Vehbi’nin babasına ait 

oluşunun payı olup olmadığını sorgular. Sezgisinin aslında yanlış bir iş yaptığını ona 

söylediğini ama onun bu uyarıyı dikkate almadığını, bir matbaa ve mevkii sahibi 

olmak için, hülyaları uğruna bunu yaptığını kabul eder. Arkadaşları matbaadan 

ayrılırlarken bu durum karşısında sessiz kalmasının sebebi de ona göre, bu 

hülyalarıdır. Artık kendini faydacı emellerin peşinde insani duyguları feda eden kötü 

bir yaratık olarak görüyor, kendine nefretle bakıyordur (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

288). Geleceğini düşünürken ise, sıra hayalleriyle emellerine, eseri ve Lamia’ya 

geldiğinde kendinde bir enerji ve kuvvet bulur (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 291). 

Lamia’yla evlenmek için ne olursa olsun matbaayı alması gerektiğine karar verir 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 292). Böylece gerçeklerle başa çıkamaz, kız kardeşini 

kurtarmak için sorumluluk almaz, yine Lamia’nın hülyasına kapılır, gerçeklerden 

kaçar ve eylemsizliğine devam eder. Bu esnada da kardeşini kurban etmiş olur.  
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Ertesi sabah kardeşinin mutsuzluğunun sorumluluğunu İkbal’e yükler. İkbal’i hasta 

olarak niteler (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 293), bu hastalığın nedenini de açık açık 

İkbal’in bakış açısındaki eksikliklerde bulur. İnsanın mutluluğunu da mutsuzluğunu 

da kendinin yarattığına dair bir felsefe icat eder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 295). 

İkbal’i kocasını bir kadının sevmesi gerektiği gibi sevmemekle itham eder. İkbal’e, 

onun da kadınların hepsi gibi fenalıktan hoşlandığını söyler (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

298). İkbal’in niyetini okuyarak ve onu tanımlayarak, sorunu onun bakış açısının 

sınırlılığında, kadınlık tabiatında bularak ona psikolojik şiddet uygular. Bu noktada 

Ahmet Cemil, kız kardeşine uyguladığı şiddetle de kötülüğün faili olur. 

Ahmet Cemil’in eyleme geçmekten hayalleri uğruna geri durduğu anların yanında, 

çevresi tarafından durdurulduğu anlar da vardır. Örneğin Vehbi’nin, kardeşine 

“Yılan,” diyerek hakaret etmesi üzerine Ahmet Cemil sinirlenir. Vehbi’nin yanına 

gitmek istediğinde annesi “sabır” telkiniyle onu durdurur. Bundan sonra Vehbi, 

İkbal’i tekmeler. Ahmet Cemil annesinin kollarından kurtulamaz Vehbi kapıdan 

çıkmadan ona yetişemez (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 325). Dolayısıyla Vehbi’nin 

kardeşini darp etmesinin önüne geçemez. 

Ahmet Cemil’in eyleme geçmek üzereyken çevresi tarafından durdurulduğu bir diğer 

nokta ise adalet arayışıdır. İkbal’in ölümünden sonra Ali Şekip’e, Vehbi’yi suç teşkil 

eden fiili nedeniyle şikayet etme niyetinden bahseder fakat arkadaşı ona acır, Ahmet 

Cemil’in Vehbi’nin cinayet faili olduğunu ispat edemeyeceğini bilmektedir. Bu 

durumun ümitsizliğini Ahmet Cemil’e anlatmak istemediğinden, konuyu değiştirir 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 338). Ahmet Cemil de adaleti hukuki yollar üzerinden 

aramaz. Bir gün Vehbi’ye tesadüf ettiğinde, Vehbi ona aşağılar bir nazarla baktığında 

yolunu değiştirmez ve ona bir tokat atar. Bu tokatla Vehbi’den, onun yüzünden 

ortaya çıkmış tüm kayıplarının, mesleğinin, aşkının, aile saadetinin ve kardeşinin 
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intikamını almış ve hafiflemiş hisseder ve gülümser (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 367). 

Bu sahnede  Ahmet Cemil’in kızkardeşinin intikamını tek bir tokatla aldığını 

düşünmesi, hayalperestliğinde vardığı tepe noktalarından biridir.  

Ahmet Cemil’in kötülüğünün sorgulanması romanda direkt olarak değil dolaylı 

olarak yapılır. Kanaatimce bu sorgulama, İkbal’in Vehbi tarafından 

tekmelenmesinden sonra Seher’in Ahmet Cemil’e: “Bu adamın bütün ettiklerini 

yanına mı bırakacaksınız?” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 329) diye sormasıyla görünür 

olur. Ahmet Cemil’in Vehbi’ye attığı tokat, Seher’in adalet talebini tatmin etmekten 

ziyade, Ahmet Cemil’in kendini arındırma teşebbüslerinden biri olarak 

yorumlanabilir. Diğer teşebbüsleri ise, İkbal’in mezarına gidip ağlaması, hastanede 

Raci’yi ziyaret edip onu affetmesi, Raci’nin karısının Raci’yi affettiğini 

öğrenmesiyle beraber İkbal’in de Vehbi’yi affedeceğine dair yaptığı çıkarım, eserini 

yakması, annesinin dizlerine yatıp ağlaması ve kendini çöle sürmesidir. 

Özetle, Ahmet Cemil’in eyleme geçmekten hülyaları uğruna geri durması ve 

eylemsizliği, İkbal’in evlilik bahsinin açılmasıyla başlar. Burada, sezgileri iyi bir iş 

yapmadığını söylemesine rağmen Ahmet Cemil Vehbi’nin matbaa sahibinin oğlu 

olduğunu öğrendikten sonra, onun matbaaya sahip olmak arzusu galebe çalar. 

Vehbi’nin karakterinin araştırılmasında gereken özeni göstermeden kızkardeşinin 

evliliğine razı olur. En başta, kız kardeşini Vehbi ile evlendirmek kararında kendi 

niyetini sorgulamış ve kusurunu bulmuş olmasına rağmen eylemsizlikte ısrar eder. 

Bu defa bu ısrarını, matbaa üzerinden ekonomik ve sosyal güç sahibi olup Lamia’ya 

ulaşma emeli için sürdürür. Bu süreçte hayalperestliği körlük derecesine ulaşır. Hatta 

bu emeli için İkbal’i bir nevi kurban eder. Körlüğünün derecesi İkbal’de kusur 

bulmaya ve ona psikolojik şiddet uygulamaya kadar gider. Nihayetinde, müdahale 

etmiş olsaydı önleyebileceği bir darbeyi önleyemediğinden, İkbal ölür. 
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Eylemsizliğiyle fail olan Ahmet Cemil’in Vehbi’nin karşısındaki kötülüğü müphem 

bir kötülüktür. Vehbi ya da Raci nin kötülüğü kadar net değildir. Zeynep Uysal’a 

göre, Halit Ziya’nın [..] içinde yaşadığı dünya “Tanzimat romancısı’nın emniyetli, 

doğruları ve yanlışları açık seçık dünyasından farklıdır. Bu yüzden Halit Ziya 

karakterlerinin birçoğunun iyi ya da kötü olup olmadıklarına, doğru ya da yanlış 

davranıp davranmadıklarına karar vermek zordur.” (Uysal, 17). Böylece Halit Ziya, 

bireyin her an kötülüğe dönüşebilecek bir şeyleri içinde taşıdığı vurgusunu yapar. Bu 

açıdan Mai ve Siyah’ın müphem kötüleri daimonik özellik gösterir. Bu daimonik 

özellik Mai ve Siyah’ın Batı tarzında bir roman olma hasleti açısından önemli bir 

vechesidir. 

Diğer yandan, Zeynep Uysal’a göre, Halit Ziya’nın romanı bireyin yeni ekonomik 

süreçlerle ilişkisini de yansıtır (18). Ahmet Cemil, Raci’nin kötülüğü ile başa 

çıkabilecek araçlara sahiptir. Yukarıda da bahsettiğim gibi, Raci ile Ahmet Cemil 

benzer dünyalara sahiptir. Ahmet Cemil, Vehbi’yi de Raci’yi de “pis” olarak niteler 

fakat Raci’yi benlik alanının dışında tutabilirken aynı şeyi Vehbi için yapamaz. Raci 

ile Ahmet Cemil arasında sınıf farkı bulunmamaktadır. İkisi de matbuat dünyasında 

maaşlı olarak çalışmaktadırlar. Ahmet Cemil’in Raci ile başa çıkmadaki aracı, 

Raci’nin kötülüğünü belirleyerek ondan uzak durmasıdır. Ahmet Cemil, ahlakıyla 

onun yaptıklarının aksini ifa etmesi, terbiyesi, görgüsü ve ruhsal yapısı ile Raci’yi 

dışlayabilir. Fakat Vehbi, en başından itibaren “enişte” sıfatının da verdiği 

meşruiyetle, benliğinin, gündelik hayatının, mahrem alanının içinde abject bir öğe 

olarak var olur. Bu açıdan Vehbi tekinsiz ve tedirgin edicidir. Hem abject’tir, hem 

bir meşruiyete sahiptir. Ahmet Cemil Vehbi’yi abject bir öğe olarak dışarıda 

bırakmak istese de bırakamaz çünkü Vehbi, enişte sıfatı ile Ahmet Cemil’in evinin, 

mahreminin içindedir. Bu noktada Vehbi’nin kötülüğü de müphemdir. 
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Kanaatimce Ahmet Cemil’in Vehbi ile başa çıkamamasının nedeni aralarındaki 

sınıfsal farklılıktır. Raci’nin aksine Vehbi, Ahmet Cemil’le ekonomik açıdan farklı 

bir düzlemde faaliyet gösterir. Ahmet Evin’e göre,  

“Ahmet Cemil, [...] toplumun daha üst bir katmanına yükselmeyi arzulayıp da buna uygun 

ekonomik imkanlar ve mücadele etme gücünden yoksun bir kişi ve bir işadamı olarak yenik 

düşmüştür. [...] profesyonel bir dünyanın rekabetçi dinamiğiyle baş edemeyecek kadar duyarlı 

ve hassas, dolayısıyla zayıftır. Bu yüzden, Mai ve Siyah, [...] bir romantiğin toplumsal ve 

iktisadi hayatın fiili koşullarıyla uzlaşmayı becerememesini gözler önüne serer.” (272). 

Vehbi sermayeye ve onu destekleyen üst yapıya yani hukuki düzlemdeki haklara da 

sahip olandır. Maaşlı bir çalışan olarak ailesini geçindiren Ahmet Cemil için 

kapitalist düzen, bilinmeyen bir dünyadır. Vehbi, romanın kronolojisinde, Ahmet 

Cemil’den istediğini alana kadar onu manipüle eder, ardından da bulduğu ilk 

bahanede onu tasfiye eder. Matbaanın etrafındaki ekonomik ilişkiler ağında Vehbi, 

bir anlamda sözleşmeye ve hukuk kurallarına göre davranır. Ahmet Cemil, Vehbi’nin 

ona vaat ettikleri karşılığında evini ipotek eder. Vehbi’nin ekonomik vaatleri, Ahmet 

Cemil’in nazarında, ücretli çalışan değil de matbaada hak ve unvan sahibi olmasının 

Lamia’yla evlenmesini sağlayacağına dair ümit olarak karşılığını bulur (Uşaklıgil, 

Mai ve Siyah, 216). Hüseyin Nazmi, görüşmelerinde, Ahmet Cemil’in matbaadaki 

mevkiinin adını koyar: Şirket ortaklığı. Bu sıfat Ahmet Cemil’in gururunu okşar 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 217).  

Hüseyin Nazmi ile Ahmet Cemil arasındaki maddi farkın önemli sebebi Hüseyin 

Nazmi’nin aileden zengin olması, babasının, imparatorluğun yüksek dereceli 

memurlarına tahsis edilen ücret gelirinden iyi derecede faydalanmasıdır. Ahmet 

Cemil’in ise böyle bir gelire erişimi yoktur, erişimi olmasının ihtimali de yoktur. 

Lamia ile arasındaki maddi farkı aşmasının tek yolu kapitalist üretimden gelir ve 

zenginlik elde etmesidir. Jale Parla’nın da ifade ettiği gibi, gibi, “(...) ikbal fikrinin 

yalnızca devlet kapısındaki memuriyet ya da mirasla değil, girişimcilikle ilgili 

olduğunun altının çizilmesi” (64) Mai ve Siyah’ta mevcuttur. Reyhan tutumlu Serdar 
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ve Ali Serdar, Ahmet Cemil’in Hüseyin Nazmi’ye sahip olduğu koşullardan dolayı 

haset beslediğini ifade ederler. Ahmet Cemil’in Hüseyin Nazmi ile rekabeti, dönemin 

kapitalist sisteme entegrasyon sürecinin bir göstergesidir. Ahmet Cemil’in üst sınıfa 

atlama hayalleri onun eylemlerinin belirleyicisi olduğu gibi, Lamia’ya duyduğu 

hislerle de karışır (Tutumlu Serdar ve Serdar, 175). 

Vehbi niyetini değiştirene kadar, Ahmet Cemil açısından her şey yolunda 

gitmektedir. Ahmet Cemil gazeteyi istediği gibi idare eder. Eniştesi ile ortak 

noktaları olan matbaa etrafında iyi geçinmeye başlarlar. Matbaa daha fazla iş 

görmeye başlar. Ahmet Cemil, matbaayla daha fazla ilgilenebilmek için, halihazırda 

şikayetçi olduğu ek işlerini bırakır, bu sayede kendini mutlu hissetmeye başlar, eseri 

ile ilgilenmek için fırsat bulur. Eseri Lamia’ya ulaştıracak olmak Ahmet Cemil’i 

motive eder. Matbaa düzeninde çalışır, para kazanılır, taksitler ödenir, Vehbi evin 

giderini karşılar. Bu sözleşmede her iki taraf da karlı çıkmıştır. Zeynep Uysal, Ahmet 

Cemil’in Vehbi’yle yapmış olduğu sözleşmeyi Faustyen bir sözleşme olarak görür. 

“Faustyen örüntü, kendini gerçekleştirmeyi arzulayan bireyin o hayal edilen doyuma, 

mutluluğa, duygu yoğunluğuna ulaşmak için şeytanla anlaşarak ruhunu satması 

üzerinden biçimlenir.” (183). Uysal, Marshall Berman’ın görüşlerinden de hareketle, 

Faust anlatısını var edenin kapitalizm olduğunun altını çizer. Sözleşmede, Faust 

paraya, yaratıcılığa ve hayati deneyime ulaşmak için ihtiyaç duyar. Uysal bu 

noktada, Ahmet Cemil ve Faust arasında, ikisinin de parayı araçsallaştırmaları 

açısından bir ortaklık kurar (184).  

Vehbi’nin niyeti değiştiğinde Ahmet Şevki, İkbal’in ve Ahmet Cemil’in, Vehbi’nin 

esareti altında olduğuna dikkat çeker. Ahmet Cemil bu esaretin farkında değildir. 

Arzu ettiği anda matbaadan çekip gidebileceğini düşünür (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 

309). Ahmet Şevki, evi ve makineleri kurtarmak için bu düşüncesini 
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gerçekleştiremeyeceğini ona hatırlatır. Ona göre, İkbal’in boşanması ancak 

matbaayla ilgili maddi sorunun çözülmesiyle mümkün olacaktır (Uşaklıgil, Mai ve 

Siyah, 310). Akabinde Ahmet Cemil’in aklına, makineleri alarak başka bir matbaa ile 

sözleşme imzalamak fikri gelir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 311). Fakat söz konusu 

sözleşmedeki hukuki ilişkiler Ahmet Cemil’in tasavvur edebildiğinden, yani sadece 

makinelerin fiziki mülkiyetini haiz olmak meselesinden, daha karmaşıktır. Ahmet 

Cemil, sözleşmenin imzalanma aşamasında, kapitalist üretim ilişkilerine bağlı hukuki 

örüntüyü kavrayamamıştır. Ahmet Cemil’in geldiği dünya kapitalist bir dünya değil, 

ücret gelirinin bölüşüldüğü bir dünyadır. Ahmet Cemil’in babası da bu ekonomik 

dünyaya mensuptur. Ahmet Cemil’in dağarcığında da maaşlı çalışarak hayatını 

kazanmak, ailesini geçindirmek vardır. Nitekim Ahmet Cemil, Vehbi’nin çok yönlü 

esaretinden kendini ve kardeşini kurtarmak için çare düşündüğünde, makineleri 

alarak başka bir matbaa ile sözleşme imzalamak fikrini uygulamaya karar verir. 

Ailesini geçindirmek için tekrar maaşlı çalışacaktır (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 317). 

Ahmet Cemil, bildiği, içinde mutmain olarak hareket edebildiği düzene geri 

dönmeye çalışmaktadır. Fakat, Ahmet Şevki, makineleri almak meselesini konuşmak 

üzere Vehbi’nin yanına gittiğinde ve olumsuz sonuçla geri döner. Vehbi’ye göre, 

borç Ahmet Cemil’indir. Matbaa bu makineler için pek çok iş almıştır. Ahmet Cemil 

makinelerini alırsa, matbaanın makineler üzerinden aldığı işler tamamlanamaz. 

Matbaanın bu nedenle gireceği zararın sorumlusu Ahmet Cemil olacaktır. Şu halde 

Ahmet Cemil makinelerini alıp gidemez ya da çalışmayı bırakamaz. Vehbi, 

sözleşmenin bitiminden yani borcun ödenmesinden sonra bir çare düşünüleceğini 

söyler (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 320). Bunun üzerine Ahmet Cemil matbaada 

kalmayı dayanılmaz bulur. İçinde olduğu sembolik esaretten kurtulmak için 

düşünebildiği çare, yine, eskiden maaşlı çalıştığı düzene dönmektir. Matbaada 
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kalmak yerine açlığı, eski giysiler giymeyi yeğler. Arkadaşı ona İkbal’i makineleri ve 

evi tekrar hatırlatır. Ahmet Cemil çaresizlik içinde beyninin patlamak üzere 

olduğunu hisseder (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 321). Sözleşme ile bağıtlanmış olmanın 

yarattığı çıkışsızlık kendini sürekli tekrar eder. Makinelerin taksit zamanı geldiğinde 

Ahmet Cemil borcu reddeder ve kendisine gelen alacaklıyı Vehbi’ye yönlendirir. 

Buna mukabil Vehbi de borcu tanımayarak, “Borç kiminse o versin,” diyerek 

alacaklıyı Ahmet Cemil’e geri gönderir (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 323). Bunun 

üzerine Ali Şekip’in tavsiyesiyle, meseleyi İkbal vasıtasıyla çözmeye çalışır 

(Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 324). İkbal makinelerden bahsettiğinde bu defa Vehbi, 

makineleri vermeyeceğini, haksızlık olduğunu düşünüyorsa Ahmet Cemil’in 

Vehbi’yi dava edebileceğini, İkbal’in kendisini her akşam yılan gibi soktuğunu 

söyler (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 325). Ardından Vehbi, İkbal’i tekmeler. Ahmet 

Cemil makinelerin peşini ancak İkbal’in ölümünden sonra bırakır.  

Özetle, Ahmet Cemil ile Vehbi arasındaki sözleşme, Ahmet Cemil’e yabancı bir 

düzlemde kurulur. Ahmet Cemil kapitalist dünyanın kurallarına hakim değildir. 

Kendi dünyasındaki çözüm yöntemleri bu dünyada etkisiz kalır. Sözleşmeden ancak 

İkbal’in ölümüyle kurtulur. Bu sözleşme ona matbaayı, ünlü ve özgün bir şair olmayı 

ve Lamia’yı vaat etmiş, karşılığında da ondan İkbal’i ve evini istemiştir. Ahmet 

Cemil bir nevi, şeytanla sözleşme imzalar. Uysal, Faustyen anlatıyı destekleyen 

unsurların kapitalizm ile sınıf farklılığı olduğuna dikkat çeker (184). Ona göre, “Mai 

ve Siyah’taki ekonomik yoksunluk, romanın başından sonuna dek hem arzuları 

ketleyen hem arzuları tetikleyen, arzulardan yeni arzular doğuran, devamlı seçim 

yapmaya iten bir etken olur.” (Uysal, 196). Bu açıdan Uysal, Ahmet Cemil’i 

eylemlerinin faili olarak ele alır. Uysal’a göre Ahmet Cemil, yoksunluğundan 

kurtulmak için çabalar ve hareket halindedir. Ancak Finn’e göre “Fiziksel eylem, 
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Ahmet Cemil’in yapısında yoktur.” (167). Kanaatimce, Ahmet Cemil yukarıda, 

melankoli bahsinde de üzerinde durduğum gibi, annesel nesnenin arkaik kaybının yol 

açtığı motivasyonla çabalar ancak melankoliğin geri çekilme halini de bununla 

beraber yaşar. Kötülüğe engel olabilecekken olmaması şeklinde ortaya çıkan 

öğrenilmiş çaresizlik tepkisi onu başka türlü bir fail yapar. Neticede Ahmet Cemil, 

kötülüğün faili olur. Uysal’a göre Mai ve Siyah’ta anlatılan hayal kırıklığı, bir birey 

olarak seçimler yapan Ahmet Cemil’in gerçekleri görmemekte direnmesinin 

ürünüdür (197). Buradan hareketle, Ahmet Cemil, bir birey olarak tercihlerinden 

sorumludur ve hakikatin dünyasına bakmak istememek de onun tercihidir. Uysal’a 

göre Ahmet Cemil, “Faustyen anlaşmanın bedelini trajik biçimde öder.” (200). Bu 

sözleşmede, Jale Parla’nın da ifadesiyle, “Hiçbir zaman sahip olamayacağı “ikbal”e 

adı İkbal olan kız vardeşini de kurban verir” (61). Ahmet Cemil’in İkbal’i kurban 

vermesi kanaatimce kötülüğün müphemliğiyle başa çıkamamasından kaynaklanır. 

Vehbi bir kötü-abject olarak dışlanırken diğer taraftan da enişte sıfatıyla ailenin 

içindedir. Vehbi, ahlaki yasaları ihlal ettiğinde Ahmet Cemil onun için “mülevves 

varlık” der. Vehbi’nin bu ihlaline rağmen hem anne hem de Ahmet Cemil onda 

olumlu bir yön bulmaya çalışırlar. Bulamasalar da Vehbi, İkbal’in kocası olması 

bakımından dış’la iç’in sınırında bulunur. Kristeva’ya göre, “İğrenç sapkındır, çünkü 

bir yasağı, bir kuralı ya da yasayı ne terk eder ne de kabul eder; ama onların yolunu 

değiştirir; onları yanıltır ve yoldan çıkarır.” (Korkunun Güçleri, 28). “İğrençliğin bu 

sapkın iki aradalığının sınırlandırılması ve engellenmesi için Yasak’ın ve Yasa’nın 

sarsılmaz bir şekilde benimsenmesi gerekir.” (Kristeva, Korkunun Güçleri, 29). 

Fakat abject olan buna da direnir. Konvansiyonun ve “ben” in varlığını tehdit etmeye 

devam eder.  

“Efendisiyle özdeşleşen bir “ben”, yani bir üstben onu açıkça dışarıya defetmiştir. İğrenç 

dışarısıdır, oyun kurallarını kabul etmiyor gibi gözüktüğü bütünün dışında yer alır. Gelgelelim 

iğrenç, sürgün edildiği yerden efendisine meydan okumaya devam eder. (Efendisinden) 
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Habersiz, bir boşalmayı, bir çığlığı tahrik eder. Her benin kendi nesnesi, her üst beninse kendi 

iğrenci vardır.” (Korkunun Güçleri,14). 

Vehbi yasa tanımaz, yasayı da kendine göre manipüle eder. Hem kendisi bir kötüdür 

hem de Ahmet Cemil’in içindeki kötülüğü tahrik eder. Vehbi, içerisiyle dışarısının 

sınırında durmakla ve müphem olmakla tedirginliğin kaynağıdır fakat bu sınırda 

onunla birlikte duran da İkbal’dir. İkbal’le ilgili problemler baş edilemeyecek kadar 

büyük olduğunda ve Ahmet Cemil’in gelecek hayallerini tehdit ettiğinde Ahmet 

Cemil, iki defa İkbal’i günah keçisi yapar. İlkinde, İkbal’in kocasını sevme biçimini 

yargılar, onu hasta ilan eder. Böylece İkbal’i abjectleştirir. Kurban etmek bir arınma 

biçimidir (Kearney, 41). Yunan tragedyalarında insan figürleri arınma pratiğinin 

günah keçileri olma fonksiyonunu yerine getirirler (Kearney, 43). Bu pratik, kefaret 

ödeyerek pislikten arınmayı da içerir (Kearney, 42). Saime Tuğrul’a göre ise 

kurbanlık, sınırların belirsizleştiği durumlarda da işleyen bir mekanizmadır, kurban 

olarak da ne içeride ne dışarıda olan seçilir (122). İkbal’in ikinci kurban edilişi ise 

öldürülüşüdür. Burada, İkbal’in kurban edilmesine yol açan mekanizma kanaatimce 

şöyle işler: Hem Ahmet Cemil için hem de romanın kurgusu açısından, Vehbi’den ve 

matbaanın müphem sözleşmesinden kurtulmanın yolu, müphem olan İkbal’den 

kurtulmaktır.  

Ahmet Cemil’in kötülük algısına dair, romanda sadece bir değinme halinde bırakılan 

ancak Servet-i Fünûn edebiyatı açısından önemi ve romanda yapılan diğer 

göndermeler de birlikte düşünüldüğünde kötülük bahsinde kanaatimce değinilmesi 

gereken bir başka nokta, Baudelaire’in kötülük estetiği ve bunun Ahmet Cemil’in 

düşüncesine olan etkisidir. Yukarıda da bahsettiğim gibi, geleneksel edebiyatta 

kötülük dışarıda olan ve “öteki” üzerinden kurgulanırken dilde ifadesini “abject” 

gösterenlerde bulur. Fakat modernizmle birlikte, edebiyatta ikililikler üzerinden 

yapılan bu dışlama yerini kötülüğün psikolojiye içkinliğine (Şen Sönmez, Türk 
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Edebiyatı ve Kötülük, 275), bir başka deyişle kişinin içindeki kötülüğün 

incelenmesine bırakır. Bu durumda kötülük kişiye dışsal olan değil, kişinin dışında 

tutamadığı şeydir. Kötü ve kötü karakterler ve kötülük artık müphemdir. Peter Alt 

tarafından ifade edildiği üzere, Baudelaire şiirindeki biçimin düşünsel alt yapısında 

“iki değerli düşünce düzenine dayanan ayrım ilkesi”nin reddedilmesi vardır (Alt, 72). 

Bu reddiyenin Baudelaire şiirindeki biçimsel görünümü iyiye ve kötü’ye dair 

imgelerin birlikte kullanılmasıdır. Türkoğlu’na göre Baudelaire; “[...] karşıt ifadeleri 

ortaya koyan bir sözcüksel alan ile bir başka zıtlık anlayışına ulaşır. Doğal bir 

biçimde çirkinliği, acıyı ve mutsuzluğu yeniden keşfederek kötülükten doğan 

güzelliği ve kötülüğün karşısındaki güzelliği yansıtır şiirlerinde.” (239). 

Baudelaire’nin zıtlıklar üzerinden kurduğu kötülük estetiği, melankoli bölümünde 

detaylı olarak tartıştığım üzere, karanlık ve aydınlık, ümit ve ümitsizlik imgeleri 

açısından Mai ve Siyah’ın tamamına sirayet etmiş zıtlık anlatıları bakımından da 

paralellik gösterir. Bununla beraber, romanda, Beyoğlu’nun gezilmesi kısmında 

Ahmet Cemil, Beyoğlu’na zamanında devam ettiğini ama bundan vazgeçtiğini 

anlatırken bu vazgeçişe gerekçe olarak, Beyoğlu’nu estetik bulmamasını gösterir. 

Ona göre Beyoğlu’ndan onu uzaklaştıran şey orada “fuhşun” vuku bulması değil, 

onun oradaki “fuhuşta” bir estetik bulamamasıdır. Ahmet Cemil;  

“bu alemde bir letafet olmak lazım gelse onun bir başka tarzda olması lazım geleceğini 

düşünürdü, onda bir illet vardı: Her şeyde hatta sefalette, fuhuşta bile bir ziynet, bir zarafet 

olmasını isterdi. Esasen çirkin olan bu şeylerin hiç olmazsa aldatıcı zevahiri olması lazım 

geleceğine kani idi.” (Uşaklıgil, Mai ve Siyah, 161). 

Anlatıcının bu aktarımında da açıklandığı gibi Ahmet Cemil için Beyoğlu’yla ilgili 

sorun oradaki çirkinlikler değil, oranın estetikten yoksun olmasıdır. Bu anlayış, 

Baudelaire’in kötülük estetiği ile paralellik gösterir. 
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BÖLÜM V  

 

SONUÇ 

 

 

Bu tezde Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınan ve ilk olarak 1896 yılında 

Servet-i Fünûn dergisinde tefrika edilen, aynı zamanda, Türk Edebiyatı’nın ilk 

modern romanı olarak kabul edilen Mai ve Siyah, melankoli, yaratıcılık ve kötülük 

bağlamında incelenmiştir.  

Birinci bölümde ilk olarak, melankoli kavramına ve kavramın tarihçesine değinilmiş, 

bu tezin teorik arka planını da oluşturan, Julia Kristeva’nın narsisistik melankoli 

kavramsallaştırmasıyla ilgili bilgi verilmiştir. Bu kavramı daha anlaşılır kılmak için 

öncelikle temel psikanalitik kavramlar açıklanmıştır. Böylelikle narsisistik 

melankoliğin yaşadığı kaybın, dil öncesi dönemde yaşanan ve anneye dair bir kayıp 

olduğunun üzerinde durulmuştur. Bu bağlamda, melankolik kişi kaybını dilde ifade 

etmekte zorlanır, annesel kaybının da itkisiyle durmaksızın hayal kırıklığı yaratan 

maceraların ve aşkların peşinden koşar (Kristeva, Kara Güneş, 23).  Diğer yandan, 

kaybına ulaşma mücadelesi melankoliği kaybettiği Şey’i dilde ifade etme etmek için 

çabalamaya itecektir. Yazarı sanatsal yaratıcılığa, dili dönüştürmeye de iten bu 

çabadır. Melankolik sanatçının bu özellikleri birlikte değerlendirilmiş, Ahmet Cemil 

bu tezde “narsisistik melankolik” olarak nitelendirilmiştir. 

Melankoli edebi esere, belli sembollerin kullanımı, belli imgelerde yoğunlaşılması, 

karşıt imgelerin bir arada kullanılması ve dilde yaratıcı dönüşüme imkan vermesi 

üzerinden yansıyabilir. Melankolik sembollerden biri olan siyah ışık imgesi, Kristeva 
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tarafından “Kara Güneş” olarak ele alınmıştır. Divan şiirinde ise bu sembol “nur-ı 

siyeh” olarak geçer. Mai ve Siyah, siyah ışık imgesini hem Doğulu hem Batılı 

çağrışımlarıyla birlikte içermektedir.  

Kristeva’ya göre Nerval’in El Desdichado şiirinde kullandığı “Kara Güneş” imgesi, 

melankoliğin kaybettiği “şey”i ifade eder (Kara Güneş, 22). Geleneksel edebiyatta bu 

imgeye çok benzer bir imge olan “nur-ı siyeh” imgesi kendine yer bulur. Romanda 

bu imge hem Raci hem de Ahmet Cemil tarafından aşıklık hallerini anlatmak için 

kullanılır. Aşıklık hallerini geleneksel edebiyatın imgeleri ve arka planı ile 

anlatmaları romanda karşıt iki karakter olarak verilen Raci ve Ahmet Cemil’in ortak 

noktalarıdır. Divan şiirinde kullanılan metaforlardan biri olan “nur-ı siyeh”in 

çağrışımları ilahi aşkın tecellisine, vuslata ve bir nevi vecd haline denk gelir (Akt. 

Altun, 11). Kara güneş imgesinin kaybedilen annesel “şey”e işaret ettiği ve bu “şey”e 

kavuşma çabasını da içerdiği düşünüldüğünde, siyah ışık imgesinin hem Doğudaki 

hem de Batıdaki kullanımları ortaktır. Yine de Doğudaki kullanımı bir kavuşma 

umudu taşırken Batıdaki kullanımı ise umutsuz arayışı simgelemektedir.  

Melankoli, Mai ve Siyah’a başka bazı temalar üzerinden de yansır. Kristeva’ya göre 

melankolik, başına gelen olaylarda kaç ya da savaş tepkisi vermek yerine geri çekilir 

ve eylemsiz kalır (Kara Güneş, 49). Bu hal bir öğrenilmiş çaresizlik tepkisidir. 

Ahmet Cemil, İkbal’in evliliğinde yaşadıkları karşısında geri çekilir, eylemsiz kalır. 

Melankoliğin bu hareketsizliğine Jean Starobinski de dikkat çeker. Bu hareketsizlik 

Starobinski’ye göre melankolik sanatçının eserine donuk ve sert imgelerin kullanımı 

şeklinde yansır (43). Mai ve Siyah’ta da “donuk, camid, cam parçası” gibi imgeler 

Ahmet Cemil’in çıkmazda olma durumunu, şairin melankolik halini, bir nevi hastalık 

halini anlatmak için kullanılır.  
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Melankoliyle ilişkilendirilegelen bir diğer tema ise ölümdür. Kristeva ölümü 

melankoliğin arkaik-annesel kaybıyla ilişkilendirir. Ona göre melankolik, kaybıyla 

ölümün hiçliği arasında bir özdeşlik kurar (Kristeva, Kara Güneş, 17). Melankoliğin 

çiftdeğerli karakteri de düşünüldüğünde, melankolik için ölüm olumlu bir kavramdır. 

Ölüm ve intihar melankolik için kayıp nesneyle vuslat anlamına gelir. Nitekim 

Ahmet Cemil de romanın sonunda intiharı düşünür ancak annesinin müdahalesiyle 

bundan vazgeçer. Halit Ziya ise hatıratında, Ahmet Cemil’in ölmesini tasarladığını 

ancak sansür nedeniyle bu tasarısını hayata geçiremediğini ifade eder (Kırk Yıl, 415).  

Üçüncü bölümde, Mai ve Siyah’taki melankolik unsurlar, bunların yaratıcılığa 

etkileri ile beraber değerlendirilmiştir. Kristeva’ya göre narsisistik melankoliğin 

kaybı dilin devreye girmesinden önce yaşandığından melankolik kişi kaybını ifade 

etmekte zorlanır. Bu zorlanmayı Kristeva, asymbolia olarak nitelendirir. Asemboli 

halinde sanatçının avantajı, şiir dilinin de kaynağı olan ve çocuğun gelişim 

evrelerinde dilin devreye girmesinden önceki deneyimlerin izdüşümü olan, semiyotik 

kaynaktan beslenebilmesidir. Dezavantajı ise bu deneyimi ve kaybını dilde ifade 

etmekte zorlanması ve ifade edebilmeyi başarabilmek için üstün çaba göstermesidir.  

Ahmet Cemil’in bu sembol kaybı yani asemboli haliyle mücadelesi, yaratmak 

istediği yeni dili tasvir etmeye çalıştığı bölümde bulunabilir. Bu bölümde Ahmet 

Cemil, hissettiklerini, “İşte öyle bir şey yazmak istiyorum ki fevkine bakılsa mai 

daima mai; zirine bakılsa daima siyah. Bir şey ki mai ve siyah olsun” (Uşaklıgil, Mai 

ve Siyah, 61). diyerek tasvir etmeye çalıştığında imgeleri kullanır, mai ve siyah 

renklerine başvurur. Sanatçının semiyotik şiir diliyle kurduğu bu iletişim, onun 

yaratıcılığına da yansır. Ahmet Cemil, baran-ı elmas gecesinde yeni bir dil kurmak 

istediğinden bahseder. Eski dilin donuk ve ruhsuz olmasını eleştirir. Kurmak istediği 

yeni dil ona göre, insanın hislerini anlatma kabiliyetine sahip olmalıdır.  
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Melankoli, asemboli halindeyken sanatçının semiyotik öze ulaşabilmesine, dilin 

dışında düşünebilmesine ve dilin eksikliğini görmesine olanak tanır. Buna ek olarak, 

Fransız dilinin ve Batılı tarzda eğitim almış yeni kuşağın düşünme tarzının da 

etkisiyle yeni sanatçı dili; romanı ve psikolojik tahlili taşıyacak biçimde 

genişletebilmiştir. Batılı arka plana sahip Servet-i Fünûn mensuplarının edebi 

görüşleri Ahmet Cemil’in edebi görüşleriyle örtüşmektedir. Servet-i Fünûn’un amacı 

dilde ve fikirde yeniliğe ulaşmaktır (Gökçek, 48). Bu görüşler “Dekadanlar” 

tartışmasında izlenebilir. Örneğin Cenap Şahabettin, Yeni Tabirat yazısında 

sanatçının var olan dille münasebetinde hayal kırıklığına uğradığından bahseder. Bu 

hayal kırıklığının nedeni ise yazarın var olan dille yazdığı eserde fikrin ve hissin 

eksik olmasıdır. Sanatçı bu eksikliği gidermek için dille bir mücadeleye girişir, 

kelimeleri eğip büker, farklı bir üsluba ulaşmaya çalışır (Akt. Gökçek, 49). Neticede 

sanatçı daha önce bir araya getirilmemiş terkipleri kullanarak dili genişletir. Böylece 

dil, Batı tarzı edebiyatı taşıyacak, fikri ve hissi anlatmaya muktedir hale getirilir.  

Ahmet Cemil, geleneksel edebiyatı dil bakımından eleştirdiği gibi geleneksel 

yaratıcılık biçimi olan nazire açısından da eleştirir. Mai ve Siyah, dili ve teması 

bakımından Ahmet Cemil’in edebi görüşlerinin uygulamaya geçirilmiş hali olarak 

değerlendirilebilir. Daha önce kullanılmamış terkipleri ve psikolojik tahlilleri ve 

bunlara ek olarak, kendinden önceki romandan farklı olarak, sorumlulukların 

çatışmasını yaşayan ve kendine ait seçimleri olan modern bir “birey”in bildungs’unu 

içerir. Bu bağlamda, kendinden önceki romandan yaratıcılık bakımından ayrılır. 

Mai ve Siyah’a kadar yazılmış olan romanların çoğu ortak bir temayı paylaşır. Bu 

tema İntibah’la ortaya çıkan ve zirveye Mai ve Siyah’la aynı yıl tefrika edilen Araba 

Sevda’sıyla ulaşan mirasyedilik temasıdır. Bu romanların aynı tema üzerine 

yazılması onların geleneksel yaratıcılık biçimi çerçevesinde birbirlerine nazire olarak 
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yazıldıklarını gösterir. Mai ve Siyah ise kendinden önceki romana nazire olarak 

kurgulanmamış özgün bir temayı işlemiştir. 

Namık Kemal’den başlayarak, dönemde Batı tarzında eser vermek isteyen yazarlar 

geleneksel mazmunları terk etmek ihtiyacı duyarlar. Servet-i Fünûn mensupları bir 

yandan hissi ve fikri ifade etmede yetersiz kalan mazmunları terk ederler diğer 

yandan bunlardan kalan edebi boşluğu dili genişleterek, eğip bükerek meydana 

getirdikleri yeni terkiplerle doldururlar. Mai ve Siyah’ta bu boşluk, umudun ve hayal 

kırıklığının simgesi olan aydınlık ve karanlığa ilişkin terkiplerle doldurulur. Bu 

terkipler Ahmet Cemil’in ruh halini ifade etmeleri bakımından psikolojik tahlile de 

imkan sağlar. Bu yaratıcılık imkanının kapısını açan, yine melankolik imgelerdir. Bu 

imgeler bir narsisistik melankolik olan Ahmet Cemil’in çift değerli ruh halini 

yansıtacak biçimde örülür. Örneğin, Freud’a göre yas tutmayı başarabilmek, 

melankoliyi hafifletecek bir rahatlama anıdır (311). Ahmet Cemil kızkardeşinin 

mezarında yas tutarken onun hissiyatının ışıklı imgelerle tasvir edilmesi bu 

rahatlamaya, arınma anına işaret eder. 

Mai ve Siyah’ta olduğu gibi, melankolik çiftdeğerliliğin dile yansıması olarak, 

çiftdeğerli imgelerin, zıtlıkların bir arada kullanımı Baudelaire şiirinin de önemli 

özelliklerinden biridir. Romanda Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi’nin Batı 

edebiyatında öykündükleri şairlerin Romantizm, parnasizm ve simgecilik akımına 

mensup şairler oldukları görülür. Bunların eserlerinden romana alınanlar da 

melankoli temasında yazılan şiirlerdir. Sadık Türkoğlu, Baudelaire şiirinin bu 

akımlar arasında bir köprü oluşturduğunu ifade eder (237). Ahmet Cemil’in 

yazdıklarından, metninin lafzıyla ilgili bilgiye sahip olduğumuz tek şiirinin adı 

“Bekaret Çiçekleri”dir. Bu isim Baudelaire’in “Kötülük Çiçekleri” şiirine bir 

gönderme olarak değerlendirilebilir. Mai ve Siyah’ta zıt imgelerin Baudelaire’deki 
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gibi çift değerli biçimde kullanımı, birbiriyle bağlantılı iki sebebe dayandırılabilir. 

Bunlardan birincisi romanın Fransızca kaynakları, diğeri ise melankolik ruh halinin 

kendisidir. Başka bir deyişle melankoli evrenseldir. Melankolik izleğin kullanılması, 

yazarın melankolisini de içine alacak biçimde, çağın ruhunun yansımasıdır. 

Melankolik şairin yaratıcılığının kaynağı olan semiyotik dil, Kristeva’ya göre, 

Platon’un khora olarak isimlendirdiği bir hazneden çıkar. Khora bir yandan sanatsal 

yaratıcılığın haznesi iken diğer yandan da korkutucudur. Psişik gelişim evrelerinde, 

dilin, kültürün, toplumsallaşmanın devreye girmesiyle çocuğun hayatında sınırlar ve 

ötekiler de devreye girer. Sınırı ve ötekini oluşturmanın yolu da dışlamaktır. Fakat 

Kristeva’ya göre, annesel “şey”in müphem doğası gereği narsisistik melankolik, 

kötüyü, dışlamak suretiyle dışarıda bırakamaz ve benliğinin sınırlarını tesis edemez 

(Kara Güneş, 26). Bu özellik melankoliğin khora’nın doğasındaki “kötü”ye olan 

yaklaşımını da farklılaştırır. Melankolik için “kötü”nün sınırları bu nedenle 

müphemdir. Bu durum yaratıcılığa hizmet eder, özgün ve daimonik kötülerin 

şekillenmesini sağlar. Üçüncü bölümde Mai ve Siyah’ın kötü karakterleri yaratıcılık 

ve melankoli bağlamında, yakın okuma tekniği ile ele alınmıştır.  

Geleneksel edebiyat, İslam kültür dairesi içinde şekillenir. Bu dairede kötünün 

algılanışı Batı kültür dairesinde algılanışından farklıdır. Batıda şeytan, kötülüğün 

trajik kaynağı iken İslam kültür dairesinde şeytan maskaralaştırılır, pislikle, abject 

olanla ilişkilendirilir (Taburoğlu, 83) ve abdest almakla ya da namaz kılarken safların 

sıklaştırılmasıyla uzaklaştırılabilir (Taburoğlu, 84). Ürün Şen Sönmez’e göre ilk 

romanlarda kötü, kurguda toplum ahlakıyla bağdaşmayan noktaları vurgulama 

fonksiyonuna sahiptir (Türk Edebiyatı ve Kötülük, 276). Geleneksel kabulde kötü, 

dışta olandır. Kötülük bu romanlarda iyiliği ortaya çıkarıp vurgulaması bakımından 

işlevseldir (Şen Sönmez, Türk Edebiyatı ve Kötülük, 270).  
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Toparlamak gerekirse, modern öncesi romanda kötü, toplumun dışında olanı işaret 

edebileceği gibi, zelil olan da olabilir. Zelil, yani abject, Kristeva’nın teorileştirdiği 

kavramlardan biridir. Yukarıda da bahsettiğim üzere, Kristeva’ya göre benliğin 

kurulabilmesi için bir iç ve dış dünya, ben ve öteki ayrımına ihtiyaç vardır. Bu ayrım 

abject olanı dışlamak yoluyla tesis edilebilir (Kristeva, Korkunun Güçleri, 20). 

Melankolik olan, bu süreci işletmeyi başaramadığından semiyotik khora ile karşı 

karşıya kalır. Melankolik çiftdeğerlilik burada, kötü olana bakış açısını değiştirirken 

bu bakış açısının yaratıcılığa ve esere yansıması müphem kötülerin üretimi şeklinde 

olur. 

Mai ve Siyah, özgün kötü karakterler ihtiva eder. Bunlar bir taraftan mirasyedi 

romanının kötü karakterleriyle benzerlikler taşırken diğer yandan müphem özellikler 

gösterirler. Romanın kötü karakterlerinden Raci, romanın kurgusunu zenginleştiren 

bir fonksiyona sahiptir. Raci’nin mirasyedi romanının kötü karakterleriyle gösterdiği 

benzerlikler abject tasvirler etrafında anlatılır. Ayrıca Raci, Ahmet Cemil 

karakterinin zıtlıklar ve benzerlikler üzerinden parlatılmasını sağlamasıyla beraber, 

Muallim Naci’de temsilini bulan geleneksel entelektüeli yansıtması açısından da 

dikkate değerdir. Raci’nin müphem tarafı ise Ahmet Cemil’in gölge yönünü ortaya 

çıkarması, Ahmet Cemil ile ortak noktalara sahip olmasıdır. 

Mai ve Siyah’ın diğer kötü karakteri olan Vehbi’nin kötülüğü barizdir ve yine, abject 

tasvirler etrafında verilir. Kristeva’ya göre abject’in bir fonksiyonu da öteki’nin 

ben’in kendine ait, kendi sınırlarının içinde kabul ettiği alanları işgal etmesidir 

(Korkunun Güçleri, 23). Ahmet Cemil, Vehbi’nin eniştesi sıfatıyla evinin, 

mahremiyetinin içinde olmasından, kardeşiyle samimiyetinin bu yüzden 

zedelenmesinden ve kardeşine yabancılaşmaktan dolayı tedirgindir. Ahmet Cemil’in 

abjectleştirerek “Mülevves mahluk” dediği Vehbi; İkbal’e psikolojik, fiziksel ve 
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ekonomik şiddet uygulamasıyla, Ahmet Cemil'i manipüle etmek suretiyle aile evini 

ipotek ettirmesiyle, Ahmet Cemil’in iş arkadaşlarını ve nihayetinde Ahmet Cemil’i 

de işten çıkarmakla kötüdür. 

Ürün Şen Sönmez’e göre Ahmet Cemil, kötülüğe rıza gösterir (Türk Edebiyatı ve 

Kötülük, 280). Bu çalışmada Ahmet Cemil, melankolik mizacının etkisiyle Vehbi’nin 

kötülükleri karşısındaki eylemsizliği ile geri çekilerek ve gerçeklerden kaçarak hayal 

dünyasına sığınması hasebiyle ve kardeşine uyguladığı psikolojik şiddet dolayısıyla 

kötülüğün faili olarak ele alınmıştır. 

Peter Andre Alt’a göre modern romantik sanatta kötülüğün dışarıda değil de içeride 

olmasına dair bir kabul ortaya çıkmış ve bunun etrafında bir estetik şekillenmiştir 

(70). Şerif Mardin’e göre de romantikler çağında kötülüğün algılanışı değişmiş, 

daimonik yaratıcılık olumlanmıştır (Hayal Gücümüz Sansürlü). Mardin, Osmanlı 

kültüründe daimonik kötülüğe dair yaratıcılığın dışlandığını ifade etmiş olsa da 

(“Aydınlar”, 14), bu tezde Mai ve Siyah modern romantik kaynaklarıyla birlikte 

çağının romanı olarak ele alınmış, karakterlerin müphem kötülüğü daimonik 

kötülüğün görünümleri olarak yorumlanmıştır. Bir diğer deyişle bu tez, Mai ve 

Siyah’ta daimonik kötülüğün mevcut olduğunu iddia eder. Ahmet Cemil’in daimonik 

kötülüğünün motivasyonu, matbaa sahibi olarak ekonomik ve sosyal iktidara erişerek 

sınıf atlamaya, tanınan bir yazar olmaya ve Lamia ile evlenebilmeye dair narsisistik 

hırsıdır. Ahmet Cemil, bu hayallerine ulaşması karşılığında, Zeynep Uysal’ın da 

değindiği gibi, şeytanla Faustyen bir sözleşme imzalamıştır (184). Bu sözleşmenin 

karşılığında Ahmet Cemil İkbal’i kurban vermiş, bu suretle sözleşmenin 

müphemliğini ortadan kaldırmıştır. 
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Ahmet Cemil, Raci’nin kötülüğünü dışarıda tutabilecek araçlara sahip olmakla 

birlikte, Vehbi’nin kötülüğünü dışarıda tutamaz. Bunun bir sebebi Vehbi’nin enişte 

sıfatıyla evin içinde olması, diğer sebebi ise Vehbi ve Ahmet Cemil arasındaki sınıf 

farkıdır. Vehbi kapitalisttir. Onun etrafında şekillenen hukuki ve ekonomik ilişkiler 

dünyası Ahmet Cemil’e yabancıdır. Vehbi, manipülasyonlarıyla Ahmet Cemil’in 

hayal dünyasını beslediği müddetçe Ahmet Cemil Vehbi’ye kanmaya devam eder. 

Jale Parla’ya göre, Mai ve Siyah’ta, ekonomik refahın memuriyet ya da mirasla değil, 

girişimcilik yoluyla elde edilebileceği fikri vurgulanmıştır (64). Bu açıdan da Mai ve 

Siyah, kurduğu çatışmalarda ve derinlemesine psikolojik tahlillerde modern kapitalist 

ekonomik ilişki biçimlerini ve bu biçimlerden doğan çatışmaları ele alması açısından 

da kendinden önceki romandan ayrılır. Bu ilişkiler Ahmet Cemil’in dünyasına 

yabancı ilişkilerdir. Bu yabancı dünyada borcun ve alacağın kime ait olduğu 

belirsizdir.  

İkbal’in kurbanlığı ve romanın trajik seyri ayrıca bu çalışmada yer yer birlikte anılan 

melankoli ve daimon bağlantısı akla tragedyaları getirir. Servet-i Fünun 

mensuplarının Batı edebiyatının kanonik metinlerini bildiği ve bunlardan zevk aldığı 

Halit Ziya’nın hatıratında belirtilir (Akt. Kaplan, 35). Romanda Hüseyin Nazmi ve 

Ahmet Cemil’in lise yıllarında Batı edebiyatına dair tutkuları da Servet-i Fünun 

mensuplarının tutkusunu yansıtır. Romanda yer alan, Ahmet Cemil’in narsisizmi, 

hülyalarının peşinde aşırıya gitmesi ve çöldeki trajik kaderine doğru yola çıkışı da 

Eski Yunan mitolojisini ve antik tragedyaları çağrıştırır. Diğer yandan romanda yer 

alan Faust çağrışımları, çağında, modern bireyin eylemlerinden sorumluluğunun ve 

suçluluğunun sorgulanması, geleneksel toplumsal ve iktisadi yasalar karşısında 

modern toplumsal yapı ve kapitalizmin getirdiği yeni yasalar arasındaki çatışma, 

modern tragedyaya referansla okunabilir. Mai ve Siyah ile antik ve modern 
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tragedyalar arasındaki bu bağlantı tespit edilmiş ancak bu çalışmanın dışında 

kalmıştır. Başka çalışmacıların romanda tragedyaların izini takip etmeleri 

mümkündür. 

Bununla beraber Mai ve Siyah, Servet-i Fünun edebiyatı ürünlerinden yalnızca biri, 

Halit Ziya da bu grubun ediplerinden bir tanesidir. Çağın melankolisine göndermeleri 

de içerecek biçimde benzer bir narsisistik melankoli incelemesi şiirde Tevfik 

Fikret’edebiyatı, nesirde Mehmet Rauf edebiyatı için yapılabilir. Böylece, bu edipler 

ve Servet-i Fünun edebiyatı dönem içindeki yerlerine farklı bir bakış açısıyla 

oturtulabilirler.  
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