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Sen Mutluluğun Resmini Yapabilir misin 

Zülfü?Romanını yazsam üstad...” demiş ve naif bir dille 
üç mutsuzu yazmış Livaneli. Fonda mutluluğun 
formatsızlığı, ön planda tecavüz kurbanı, potansiyel 
töre maktülü Meryem, Harward’lı Profesör İrfan ve 
dağda eşkiya kovaladıktan sonra namus belasına 
amca kızı Meryem’in ardına düşmüş ex-komando 
Cemal. 
Her dokunuşta başka bir görüntüyle karşılaştığımız 
kaleidoskopik bir konu!

Hakan Günday da, Güneydoğu 
Anadolu’da başlayıp Londra’ya 
uzanan AZ’da, underground bir 

yorumla, fonda Derda(ları), ön planda 
ise çağımız insanın kanıksadığı şiddeti 
anlatmış.

  Dizi izleye izleye kadın cinayetlerini, 
türlü cinsel suçları, öbek öbek şehit 
haberlerini kurgu sananları, farkında 
olmak kavramını  Facebook’ta 
dürtmekle karıştıranları dürten bir 
roman. Günday’ın, özellikle Oğuz 
Atay’ın eserlerine yaptığı göndermeler, 
romanın düşünsel boyutunu 
derinleştiriyor. 

Her iki romanın kaidesi de aynı: 
“Mutluluk, devlet düzeni ve toplumsal 
hayattan bağımsız olamaz.” 
11. Yüzyılda yaşamış olan Yusuf Has 
Hacib de yazarlarımıza katılıyor. 
Kutadgu Bilig (Mutlu Olma Bilgisi)’de, 
devlet düzeni, kişisel mutluluk, 
hayatın sonu gibi konularla nasıl 

başa çıkabileceğimiz, hayata nasıl 
tutunabileceğimiz konusunda 
önermelerde bulunuyor. İlk 
siyasetname olarak tescil edilmiş olan 
bu antik metin,  bireysel mutluluğun, 
adil-güven veren-sağlam ekonomik 
yapılı bir toplumda söz konusu 
olabileceğini söyler. 
 
Görünen o ki, ne üzerinden geçen 1000 
yıl, ne bunca teknolojik gelişme, ne de 
toplumsal dönüşümler insanoğlunu 
mutluluğa pek yaklaştıramamış. 
Devam etmeden önce “Mutluluk” 
sözcüğünü Türk Dil Kurumu’nun 
nasıl tanımladığına bakalım: “Bütün 
özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak 
ulaşılmaktan doğan kıvanç durumu”. 
İşte sözün bittiği yer... Bu 
mümkün olamayacağına 
göre, kedinin kuyruğunu 
kovalaması misali 
mutluluğun peşini bırakıp 
işimize gücümüze baksak 
daha iyi olmaz mı?...

İşimize bakalım deyince, yakınlarda 
okuduğum bir araştırma, “Karakter 
Aşınması”nda Richard Sennett, 
mutsuzluğun yeni sebebini değişen iş 
yaşamı ve ekonomik yapı ile açıklıyor. 
Bir akademisyen gözüyle, günümüz 
ekonomik düzeninin, çağımız insanı 
üzerindeki etkilerini inceleyen yazar,  şu 
soruların yanıtını aramış:  
-Anlık piyasa ve pazar koşullarına uyum 
sağlayabilmek için her an parçalanan ve 
sürekli yeniden yapılanan işletmelerde, 
kurum kültürü nasıl oluşturulabilir?
-Esneklik kavramının çalışanlar 
açısından anlamı: Yaşam boyu 
iş güvencesinin kaybolması, 
sürekli iş ve şehir değiştirerek 
yön ve aidiyet duygusunu yitirmek, 
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istikrarlı bir işin yerini geçici projelerin 
alması, yırtıcı bir rekabet ortamında 
beslenen güvensizlik ve kayıtsızlık. 
Bu durumda çatlak fay hattında ekmek 
parası kazanmaya çalışanlardan, aidiyet 
ve güven duygusu  nasıl beklenebilir? 
Sennet’e göre bugünlerde iş hayatında 
mutluluk pek kolay değil. Öyleyse bir 
“Aşk vakası” inceleyelim, yerimizin 
yettiği kadar: 
Bu aşkın kahramanları, Yahya Kemal 
ile ilk kadın ressamlarımızdan, Nazım 
Hikmet’in annesi Celile Hikmet Hanım. 
Sosyetenin en çok konuşulan uçarı, 
haşarı, güzeller güzeli kadını ile 
duygusal, ağır başlı,  boğazına düşkün, 
sosyal hayatta çekingen şairinin aşkı 
dillere destan olmuştu. 

Zıt kutuplar birbirini çeker; Bu fizik 
kuralıdır. Ancak yağ ve su birbirine 
karışmaz,  bu da kimya kuralı! 
Sözün kısası, bu aşkın hüsranla 
sonuçlanması, iki sevgiliden başka 
kimseyi şaşırtmamıştı.  

http://www.bilisimdergisi.org/s147
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Freud, insanın kendini nelerin mutsuz 
ettiğini bilmeden, nasıl mutlu olacağını 
bilmesi mümkün değildir diyor. Dünya 
kadınından umudu kesen Yahya Kemal 
hiç evlenmedi ve yüreğine bir şehrin 
sevgisini yerleştirdi: İstanbul’un. Gün 
doğumunda, gün batımında, varlıkta-
yoklukta,  yazda-kışta-baharda hayranı 
olduğu şehrin sade bir semtini sevmeyi  
bile bir ömre değer buldu. 
“Koca Mustâpaşa”yı, “Üsküdar”ı, 
“Kanlıca”yı, “Adalar”ı gözlerinden 
önce yüreğiyle seyretti. Ücrâ ve fakir 
köşelerini, sisini, yağmurunu, baharını 
sevdi. İstanbul’u fetheden yeniçeriye 
gazel yazdı, fethi gören Üsküdar’a 
imrendi mısralarında.
 
Sonsuza kadar sürebilecek aşk var mı 
ki? Büyük şair bugün yaşasaydı, hangi 
kulenin manzarasından ilham alırdı 
acaba? Köprülere gece bakıp, “Boğazın 
pırlantalı gerdanlıkları”, gündüz bakıp 
“Darağacı ilmekleri” mi derdi? Kim 
bilir?

Cennetten atıldığından beri, mutluluk 
peşinde olan insanoğlunun yazgısı, 
dünya durdukça değişecek gibi 
görünmüyor. Sevgili Hocam, -nurlarda 
yatsın- Ünsal Oskay’ın mutlulukla ilgili 
önerisi, bu yazının son sözü olsun: 

“Ahmak mutluluğuyla 
yaşamayın; Bilgilenmekten 
kaynaklanan mutsuzluk, 
mutluluğun ta kendisidir.” 

Mutluluk
Zülfü Livaneli  
Doğan Kitap

Az
Hakan Günday
Doğan Kitap

Kutadgu Bilig
Yusuf Has Hacib
 Kabalci Yayınevi

Karakter Aşınması 
R. Sennet 
Ayrıntı Yayıncılık

Kendi Gök Kubbemiz 
Yahya Kemal Beyatlı 
Yapı Kredi Yayınları

- Sus Olric! düşünüyorum.
- Düşünmek ne haddinize efendim?
- Descartes düşündükçe var oluyor.
- O düşündükçe var olur, siz yok 
olursunuz efendimiz...

Oğuz Atay-Tutunamayanlar’dan 
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