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Efendisi" 
Tolkien. 1892 yılında Güney Afrika'da do-
du. Dilbilim ve Eski ›ngilizce konularında 
uzmanla˛an yazar. 1945'te Oxford Üniver-
sitesi'nde ›ngilizce Profesörü oldu ve 1959 
yılına kadar bu görevde kaldı. 
Tolkien'in 1937 yılında yayınlamı˛ olduu 
"Hobbit" adlı eseri masal türünde verdii 
güzel bir eserdi. Bu eser çok ses getirme-
mi˛, yazar yakla˛ık ondört sene sonra "Ho-
bif'te yarattıı dünyayı zenginle˛tirip, üç 
cilt halinde yayınladıı "Yüzüklerin Efendi-
si" adlı eser ile bu kez adını tüm dünyaya 
duyurmaya ba˛lamı˛tı. Bu eser masal, fan-
tezi gibi türlere saygınlık kazandırıp, edebi-
yat türleri içinde sayılmasına katkıda bu-
lunmu˛tur. Ancak. Tolkien masal-fantezi tü-
rüne saygınlık kazandırsa da. en azından 
kitabın ilk yayınlandıı yıllarda çok büyük 
tepkiyle kar˛ılanmı˛ ve saygın bir edebiyat 
profesörünün "fantezi" türünde eser ver-
mesi yadırganmı˛tı. 

Aslında Tolkien üzerinde kopan bu fırtına-
ların hepsi abartılıdır. "Yüzüklerin Efendi-
si" ne bir deha ürünü mükemmel bir eser. 
ne de yazarının akademik kariyerine yakı˛-
mayacak düzeyde basit bir eserdir. Bu eser. 
kurguladıı dünya ile dü˛gücüne hitap 
eden. geni˛ kitlelerin ortak beenisini ka-
zanmı˛, türünün iyi örneklerinden sayılabi-
lecek bir eserdir. 

"Yüzüklerin Efendisi"nin kazandıı popü-
larite, eserin beyaz perdeye de aktarılması-
na neden olmu˛ ve film izleyici tarafından 
da büyük ilgi görmü˛tür. "Yüzüklerin Efen-
disi'ni okumayı dü˛ünenlere tavsiyemiz. 
Tolkien'in büyülü dünyası ile tanı˛mak için 
ilk olarak "Hobbit" adlı eserini okumaları, 
sonrasında "Yüzüklerin Efendisi'ne ba˛la-
malarıdır. Aksi takdirde "Yüzüklerin Efen-
disi" direkt olarak okunursa anla˛ılamaya-
bilir. Tolkien ile tanı˛mı˛, eserlerini beene-
rek okumu˛ ve bu türün (fantezi-masal) di-
er güzel örneklerini de okumak isteyebile-
cek okurlara da birkaç eser tavsiye edebili-
riz. Eer ilk aklımıza gelen üç ismi sıralar-
sak; Ursula K. Leguin'in "Yerdeniz Üçleme-
si" (bu serinin dördüncü kitabı da çıkmı˛-
tır). Michael Ende'nin me˛hur "Bitmeyecek 
Öykü "sü ve Margaret Weis ve Tracy Hick-
man'ın "Ölüm Kapısı Serisi". Tolkien'i be-
enerek okuyanların ilgilerini çekebilecek 
eserlerdir. 

Ursula K. Leguin'in "Yerdeniz Üçlemesi". 
türünün daha edebi bir kalemden çıkmı˛, 
iyi örneklerindendir. Michael Ende'nin 
"Bitmeyecek Öykü "sü felsefi içerikli sayıla-
bilecek, varhk-yokluk (hiçlik), zaman gibi 
kavramları da içeren bir eserken. "Ölüm 
Kapısı Serisi" ise politik göndermeleri olan 
bir fantastik kurgudur. 
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fiubat ayının 14'ünde kutlanan Sevgililer 
Gününde a˛k, sevgi gibi kavramların sıkça 
gündeme gelmesi nedeniyle biz de a˛ka dair 
yazılmı˛ bir kitap tanıtalım istedik. 
Aslında içinde a˛k ve sevgiye vurgu yapılma-
mı˛ edebiyat eseri yok gibidir. Özellikle ˛air-
ler a˛kı en güzel kelimelerle defalarca anlat-
maya çalı˛tılar. "Mutlu a˛k yoktur" diyen 
Aragon. Pablo Neruda ve bizim ˛airlerimiz-
den Edip Cansever a˛ka sıkça vurgu yapan 
ve a˛kı en güzel ˛ekilde anlatan ˛airlerden-
dir. 

Yazarlar da a˛ka farklı yönlerden bakmı˛lar-
dır. Dostoyevski'de a˛k ˛evkat ile karı˛ık, ge-
nelde kar˛ılık bulamayan ve uruna insanı 
duygulandıran fedakarlıklarda bulunabilen 
bir kavramken. Henry James'de ise a˛k. bir 
tarafın kandırıldıı (kandırılan genelde ka-
dındır), kar˛ılıklı a˛kın trajik sonlara doru 
ortaya çıktıı, ancak ya˛anamadıı bir duy-
gudur. Marcel Proust'da ise Henry Ja-
mes'den farklı olarak a˛kta kandırılan genel-
de erkek kahramanlar olurken, yine onda da 
mutlu a˛ka pek rastlayanlayız. Türk edebiya-
tında da durum pek farklı deildir. Örnein 
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir tek kahramanı 
yoktur ki, a˛ık olduu ki˛iye kavu˛sun ve 
mutlu olsun. Ancak edebiyattan yola çıkarak 
"mutlu a˛k yoktur" diyemeyiz elbette. Bu 
konuda Enis Batur çok doru bir yorum 
yapmı˛tır: "Mutlu a˛kın yazılı tarihi yoktur". 

Ancak a˛ktan bu kadar bahsedilirken, a˛kı 
psikolojik, sosyolojik bir olgu olarak ele alıp. 
örnein ˛iddetin, insandaki yıkıcılıın köken-
lerinin nedenlerinin ara˛tırılması gibi. a˛k 
üzerine yapılmı˛ kapsamlı ara˛tırmalar pek 
azdır. Shopenhaur, "A˛kın Metafizii" adlı 
eserinde a˛kı felsefik bir konu olarak ele 
alan ilk felsefeci olduunu söyler. (Bu eser 
Türkçe'ye çevrilmi˛tir ve isteyen okurlar bu 
eseri bulabilirler). 
"A˛kın Anatomisi" isimli eser ise A. Krich ta-
rafından derlenmi˛ bir kitaptır. Kitap güzel 
bir önsözden sonra, üç bölüme ayrılmı˛tır. 1. 
Bölümün adı "A˛kın Yolu"dur. Bu bölüm 
ünlü antropolog Bronislaw Malinowskv'nin 
yazısıyla ba˛lamaktadır ve a˛ka antropolojik, 
sosyolojik açıdan bakan yazılarla devam et-
mektedir. 2. Bölümü ise "A˛kın Anlamı" ba˛-
lıında toplanmı˛tır. Sigmund Freud. Karen 
Homey. Eric From gibi psikanalizin kurucu-
su ve kendi çaplarında bunu takip eden bir-
çok ismin yazıları ile bu bölümde a˛kın psi-
kolojik ve cinsellik yönüne vurgu ya-
pılmaktadır. Kitabın 3. Bölümü ise "A˛kın 
Gücü" adını ta˛ımaktadır ve D.H. Lawrence. 
Simone de Beauvoir. Albert Camus gibi ün-
lü edebiyatçıların a˛ka bakı˛larını yansıtan 
yazılarından olu˛maktadır. A˛ka dinsel, fizik-
sel, antropolojik, psikolojik ve çe˛itli sosyal 
disiplinlerden bakan bu eserin iyi bir derle-
me olduunu söyleyebiliriz. 
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