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Mekân, insan varoluĢunun 

konumlandığı yer olup zaman 

içerisinde ontoloji, kozmoloji ve 

epistemoloji gibi disiplinlerin ilgi 

alanına girmiĢtir (Korkmaz, 2017: 9). 

Arapça „kevn‟ kökünden türemiĢ olan 

mekân kelimesi yer, mahal, ev, 

oturulan yer anlamlarına gelir 

(Develioğlu, 1992: 721). Bu sözcük 

ayrıca çevre, ortam, yaĢanılan dünya 

ve kâinat anlamlarını da içerir. Mekân, 

insanın ihtiyaçlarını giderdiği, 

barındığı, maddi kazanç sağladığı, 

manevi haz duyduğu vb. yerdir. Bu 

bakımdan ev, iĢyeri, ibadet yeri, 

eğlence ve alıĢveriĢ merkezleri vb. 

mekânlar arasındadır. Mekân denilince 

akla gelen ilk yerlerden biri “ev”dir. 

Ev insanoğlunun barınağı olmakla 

beraber, ümitlerinin, hayallerinin ve 

acılarının da mekânıdır (Karabulut, 

2017: 108). Bachelard, evimiz bizim 

dünya köĢemizdir, bizim ilk 

evrenimizdir (1996: 32) diyerek ev-

mekân iliĢkisini dile getirir. 

 

 

 

 

 

 

 

Mekân, ontolojik açıdan bireyin 

sosyo-kültürel değerler oluĢturmasında 

önemli bir yere sahip olup bireyin 

kendi içsel bütünlüğünü de sağlar. 

(ġahin, 2017: 27). Mekân olgusu, 

bireyin hayatının büyük kısmını 

meydana getirir. Çünkü mekânlar çok 

boyutlu özelliklere sahiptir. 

“Mekânların dinsel, sosyal, kültürel, 

sanatsal hatta siyasal kimlikleri vardır 

ve bu kimliklerin imgesel ve simgesel 

içerikleri, onlarla iliĢkide olan 

insanların kimliklerinin oluĢmasında 

önemli etkilere sahiptirler.” (Narlı, 

2014: 32). 

  

 

 

2018 yılı, Cumhuriyet dönemi 

Türk edebiyatında mistik ve metafizik 

Ģiirin en önemli isimlerinden olan 

Necip Fazıl Kısakürek‟in vefatının 35. 

yılı. Bu bakımdan “Üstad”ı bir daha 

saygı ve rahmetle hatırlıyoruz. 

 

Kısakürek‟in “Otel Odaları” 

adlı Ģiiri, varlığı ve durumu farklı 

algılayıĢının yansımasıdır. Bu Ģiir, 

Ģairin Abdülhâkim Arvasî ile 

tanıĢmadan önceki bohem hayatından 

izler taĢır. ġiirde yabancılaĢma, 

yalnızlık ve yersiz-yurtsuzluk ön plana 

çıkar. “ġair Otel Odaları eserinde 

baĢtan sona kadar marazî bir ruh 

halinin tazyikiyle mekânı ve 

mekândaki objeleri empresyonizm ve  

ekspresyonizm edebî akımlarının 

yöntemlerini kullanarak yorumlamıĢtır. 

Bu yorumlarda mekânın poetikası 

bilinçaltı ve bilinç düzeyi 

çağrıĢımlarıyla birlikte verilir. Bireyin 

kendi öz benliğinin dipsiz 

derinliklerinde sorguladığı sosyo-

psiĢik yönü özellikle batık imgeler 

kullanılarak Ģiirsel bir tragedyaya   
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dönüĢtürülmüĢtür” (Sağlam, 2014: 

251). 

 

Bir merhamettir yanan, daracık odaların, 

İsli lâmbalarında, isli lâmbalarında. 

 

Gelip geçen her yüzden gizli bir akis kalmış, 

Küflü aynalarında, küflü aynalarında. 

 

Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam, 

Kırık masalarında, kırık masalarında. 

 

Bir sırrı sürüklüyor, terlikler tıpır tıpır, 

İzbe sofalarında, izbe sofalarında. 

 

Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı, 

Çivi yaralarında, çivi yaralarında. 

 

Kulak verin ki, zaman, tahtayı kemiriyor, 

Tavan aralarında, tavan aralarında. 

 

Ağlayın, âşinasız, sessiz, can verenlere, 

Otel odalarında, otel odalarında!... 

                            (Otel Odaları, Çile1, s.161) 

 

Kısakürek‟in Ģehir algısını 

ortaya koyan bu Ģiir, onun Paris‟teki 

bohem hayatının trajik yapısını ifade 

eder. ġair bu husus için, “Kâbus 

Ģehirdeki hayatımı anlatmaya hicabım 

ve Ġslamî edebîm manidir” (Kısakürek, 

2013: 64). der. ġair,  modern 

dönemlerin konaklama mekânlarından 

olan oteli kaotik bir düzlemde tasvir 

eder. Otel, birçok eserde yalnızlığın, 

kimsesizliğin mekânı olarak yer alır ve 

hiçbir zaman bir evin sıcaklığını  

                                                           
1
 Ġlgili Ģiir, Kısakürek‟in Çile adlı 

kitabından alınmıĢtır. Bk. Kaynakça. 

 

veremez. Çünkü ev, kiĢinin yuvası 

olup içtenlik mekânıdır. (Bachelard, 

1996). 

 

 “Otel Odaları”, mekân-insan 

psikolojisi yani mekânsal algı 

bağlamında ele alınabilecek bir Ģiirdir. 

“Mekânsal algı en kısa tanımıyla 

bireyin mekânı anlamlandırmasıdır. 

Mekânsal algıyı etkileyen en önemli 

unsur ise psikolojidir” (Bayrak, 2013: 

129). Bu bakımdan mekânsal algı 

bireyin ruh haliyle doğrudan ilgili 

olduğunu söylemek mümkündür. 

“Bachelard, evin „salt bir fiziksel nesne 

olarak görülmemesi gerektiği‟ni ifade 

eder” (Urry, 1999: 41). Bu bakımdan 

mekân ile kiĢinin iç dünyası arasında 

bağlantı vardır.  

 

Necip Fazıl Kısakürek, “Otel 

Odaları” adlı Ģiirde otel odasındaki 

nesnelerin bireyin psikolojisi üzerinde 

bıraktığı etkiyi çok baĢarılı bir Ģekilde 

sunar. Roland Barthes nesneyi „bir 

Ģeye yarayan bir Ģey‟ olarak tanımlar. 

“Nesne, insanın dünyayı etkilemesine, 

dünyayı değiĢtirmesine, dünyada etkin 

bir biçimde var olmasına yarar; nesne 

eylem ile insan arasında bir tür 

aracıdır” (Barthes, 2005: 196). ġair, bu 

Ģiirde nesnelere kiĢilik/Ģahsiyet verir. 

“Otel odasında yer alan her nesne 

aslında Ģairin içinde bulunduğu ruh 

halinin, psikolojik durumun Ģekil 

bulmuĢ halidir. ġair nesnelerden 

hareketle içinde bulunduğu bohem  

 

havayı aksettirmeye çalıĢmıĢtır” 

(Yılmaz, 2014: 180). 

 

Bir merhamettir yanan, daracık odaların, 

İsli lâmbalarında, isli lâmbalarında. 

(Çile, s.161) 

 

Yukarıdaki mısralarda isli 

lambaları merhamet bağlamında 

irdeleyen Ģair, yalnızlığın psikozunu 

derinden hisseden bireyin dar ve 

kasvetli mekândaki çıkıĢsızlığını 

irdeler. “Zira otel odaları, merhameti 

bu sığınaklarda arayan yalnız 

bireylerin yegâne sığınağıdır. ġair, bu 

sığınağın yol açtığı tedirgin ruh 

durumunu betimlemelerindeki 

tekrarlarla dile getirirken ruh ve mekân 

arasındaki sınırı ortadan kaldırma 

eğilimindedir” (Kanter, 2013: 182).  

 

Anlatıcı-ben,  kimsesiz ve 

yalnız bir Ģekilde soğuk bir mekânda 

sıcaklığı ve huzuru merhamet 

kavramında arar. “Dar mekânın kasveti 

ve boğuculuğu bu Ģekilde aĢılacaktır. 

Yanan isli lambaların ıĢığı Ģairin 

bohemliğinde hayata karĢı bir derece 

ümit telkin etmektedir. ġiirin bu 

biriminde özne, dıĢ tehlikelere karĢı 

sığındığı otel odasında mekâna karĢı 

pozitiftir. Mekân dar ve az da olsa 

aydınlıktır. (Sağlam, 2014: 247). ġiirin 

anlatıcısının ruh hali ile mekân 

arasında yakınlık vardır. 
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Gelip geçen her yüzden gizli bir akis  

kalmış, 

Küflü aynalarında, küflü aynalarında. 

                     (Çile, s.161) 

 

 

Yukarıdaki dizelerde “küflü 

ayna” ifadesi Ģairin bilinçaltı 

çağrıĢımlarını, felsefî ve metafizik 

algısını karĢılayan bir imgedir. 

 

Atılan elbiseler, boğazlanmış bir adam, 

Kırık masalarında, kırık masalarında. 

(Çile, s.161) 

 

Yukarıdaki beyit psikanalitik 

bakıĢla irdelendiğinde bir psikoz hali 

görülür. Burada birey, anılara 

gömülmüĢ, yalnızlaĢmıĢ, 

yabancılaĢmıĢ, iç ve dıĢ çatıĢmalar 

yaĢayan bir yapıdadır.  

   

Bir sırrı sürüklüyor, terlikler tıpır tıpır, 

İzbe sofalarında, izbe sofalarında. 

(Çile, s.161) 

 

ġiirin anlatıcısı, bahsi geçen 

otelin daracık odasında, dıĢ mekâna 

iĢitsel katmanda açılır. Bu kısımda 

Ģiirin gizemli yapısı üst düzeye çıkar. 

ġair, bu gizemi iĢitsel algıda 

gerçeküstü bir manzarada ortaya koyar. 

“Öznenin Ģiirin geneline yayılan eĢyayı 

dıĢ görüntüsüne göre değil de onunla 

ilgili intibalarını yorumlayarak 

tanımlama arzusunu bu birimde de  

 

 

 

görmekteyiz… Otelin ortak yaĢam 

alanını kullanan insanların tıpkı Ģairin 

kendisi gibi bize göre meçhûl sırları ve 

gizemleri vardır. Bu Ģifreli metafizik 

dünyayı çözümleyebilmek ancak bu 

mekânı aynı ruh haliyle paylaĢan 

melankolik insanlar için mümkün 

olacaktır” (Sağlam, 2014: 249). 

 

Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı, 

Çivi yaralarında, çivi yaralarında. 

(Çile, s.161) 

 

ġiirde otel odasında yalnız 

kalan kiĢinin depresif bir yapıya 

büründüğü görülür. Çıplak duvarda 

nabzın atması ve çivi yarası ifadeleri 

Ģairin trajik ruh halini yansıtır.  

 

Kulak verin ki, zaman, tahtayı kemiriyor, 

Tavan aralarında, tavan aralarında.   

 (Çile, s.161) 

 

Tavan aralarından gelen sesler 

Ģairin bilinçaltında tedirgin edici algı 

dünyası oluĢturur. ĠĢitsel 

duyumsamanın hâkim olduğu bu 

birimde kuvvetli bir gözlemden sonra 

felsefi sezgilerin imgeleĢtiği görülür 

(Sağlam, 2014: 249).  

 

Ağlayın, âşinasız, sessiz, can verenlere, 

Otel odalarında, otel odalarında!... 

 (Çile, s.161) 

 

 

 

 

 

ġair, dıĢ dünya ile iç dünyası 

arasındaki dinamikleri harekete 

geçirmek ister. “Bu noktada Ģairin 

kullandığı bazı imgeler vardır ki -küflü  

aynalar, izbe sofalar, isli lambalar, 

kırık masalar- bize yalnızlığı, bir 

baĢına kalmıĢlığı, psikolojik bir 

bunalımı anlatıyor. Bir anlamda Ģair 

burada susup bütün söz hakkını odaya 

ve bu odadaki eĢyalara vererek 

eĢyaların Ģairin içinde bulunduğu 

bohem havayı anlatmasını 

sağlamıĢtır.” (Yılmaz, 2014: 180).  

Necip Fazıl bu Ģiirinde zamanın eĢyaya 

aksini de dile getirir. “EĢyanın ve 

zamanın dilini çözmekte, onlarda 

yaĢanılmıĢ ve insanoğlunun ortak 

kaderini temsil eden birtakım hallerin 

yansımasının avcılığını yapmaya 

çalıĢmaktadır” (Kolcu, 2013: 196). 

Otel, modern zamanların bir iç 

mekânıdır. Ġç mekân bedenlerin 

barınağıdır. “Bu bağlamda modern 

zamanlarda oteldeki beden-mekân 

iliĢkisi, kentsellik ve modernizm 

üzerine kuruludur…  

 

Necip Fazıl Kısakürek, 

yalnızlık olgusunu eĢya-ruh 

bağlamında dile getirirken metafizik 

ürpertilerini otel metaforu bağlamında 

değerlendirir. Otel, sıradan bir 

konaklama mekânı olmaktan çıkıp 

yalnız bireylerin sığınakları ve aĢinasız 

yurtları olarak betimlenir. Bu 

betimleniĢ sırasında otel, bir içtenlik  
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mekânı olarak değil bireyi yalnızlıkla 

kuĢatan bir huzursuzluk atmosferi 

olarak ele alınır. ġair, mekânı ve 

eĢyayı kurcalarken 1934 yılından önce  

yazdığı Ģiirlerinde olduğu gibi Otel 

Odaları Ģiirinde de yalnızlık ve 

bunalım odaklı bir duyuĢ tarzı 

geliĢtirir” (Kanter, 2013: 186). Necip 

Fazıl bu Ģiirde, insan ruhu ile dıĢ 

dünyadaki gerçeklikler arasında bir 

bağ kurar. 
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