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ÖNSÖZ 

 

Romantizmin öncülerinden sayılan ve Novalis takma adıyla yazın tarihine 

geçen şair Friedrich von Hardenberg, hem düşünür hem de şairdir; bu iki yanı 

birbiriyle adeta bütünleşmiştir. Çağımızın iki yüzyıl öncesinde yaşamış Novalis, 

gerek eserleri, gerek yaşamı ve gerekse felsefî kimliği ile hâla ilgi görmektedir. 

 

Novalis hakkında yapılan bu çalışma, onun edebi kimliğinin yanında, insanı 

kutsal sayan felsefesine adanmıştır. Romantikler arasında doğa ve insan arasındaki 

ilişkiyi Novalis kadar irdeleyen başka biri daha yoktur. Gayemiz Novalis’in doğa ve 

insan üzerine yoğunlaştırdığı görüşlerinin özünde yer alan ve insanı tanrısallaştıran 

düşüncesini öne çıkarmak ve şair hakkında yapılan çalışmalara katkıda bulunmaktır.  

 

Öncelikle çalışmamın ortaya çıkmasında beni engin bilgi birikimi ile 

destekleyen ve yol gösteren değerli hocam, danışmanım Prof. Dr. Battal Arvasi’ye 

sonsuz şükranlarımı sunar ve kendisine teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca 

benden hiç bir zaman desteğini esirgemeyen aileme ve bu süre zarfında bana 

göstermiş olduğu sonsuz desteği ve hoşgörüsünden dolayı değerli yöneticim Sn. 

Özden Çıngı’ya çok teşekkür ederim. 

 

 

 

 

Ankara 2006          Lale Göksu 
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GİRİŞ 

 

ÇALIŞMANIN KONUSU, AMACI VE YÖNTEMİ 

 

Bu çalışma, 1772 – 1801 yılları arasında Almanya’da yaşamış ve Alman 

Romantizmi’nin öncülerinden sayılmış Novalis felsefesi üzerinde yoğunlaşır. 

Novalis takma adıyla yazın tarihine geçen şair ve filozof Friedrich von 

Hardenberg’in eserlerini ilgi çekici kılan, onun felsefesini her satırı, kelime ve 

noktasında hissettiren yapısıdır. Novalis, edebi kimliğinin yanında felsefesi ile 

anılmaya değerdir.  

 

Novalis’in yaşamış olduğu Romantik dönem bir çok konuya olduğu gibi doğa 

bilimlerine yaklaşımı ile de edebiyat ve felsefe yazınına yeni bir soluk getirmiş, 

bununla birlikte Almanya’da birbirini takip eden felsefe ve düşünce akımları 

oluşmuştur. Bunlardan Almanya’da Kant’ın dahil olduğu Aydınlanma akımı, her şeyi 

“bilmenin” yanı sıra, dünyanın gelişen yapısına akıl yoluyla hakimiyet kurarak 

insanlığı bağımsız ve özgür kılacağı düşüncesinde bir kavram oluşturmuş, Novalis’in 

dahil edildiği Romantik dönem (1798-1835) ise insanı, doğanın ayrılmaz bir parçası 

olarak görmüş, ona metafiziksel anlamlar yüklemiştir. Novalis’de bu metafizik 

doruğuna ulaşır. Novalis, asla nesnenin dış yüzüne bağlı kalmaz, insanı da dış 

yüzüyle değil, iç yüzüyle ve görünmeyen yönleriyle ortaya koymaya çalışır. 

Eserlerinde insanın özüne işaret eder. Bu öz Novalis’e göre aslında tanrının 

mikrokozmosu, onunla aynı özelliklere sahip olan ve keşfedilmeyi bekleyen 

suretidir.  
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İnsanda tanrısal gücü gören ve “Gott sind wir...” (“Tanrı biziz...”)1 diyen 

şairin bu düşünceleri, onun iki yüzyıl boyunca edebiyat ve felsefe yazınını meşgul 

eden doğa teorilerinin de ötesinde yer alır ve göz ardı edilemeyecek niteliktedir.  

 

Bu çalışmada, felsefi olan ile şairane olanı aynı potada eritebilmeyi başarmış 

Novalis’in, insan üzerine kurduğu bu düşüncesini tüm yönleriyle ortaya çıkarmak 

amacıyla başta Sais Çırakları (Lehrlinge zu Sais, 1801) adlı doğa romanı ile 

Heinrich von Ofterdingen (1801) adlı oluşum romanı (Bildungsroman) incelenmiştir. 

 

Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Novalis’in yaşamış 

olduğu Romantik dönem, yine kendi içinde üç başlık altında ele alınmış, dönemin 

düşünsel arka planı, doğa felsefesi ve sanat ve edebiyat alanları genel hatlarıyla 

sunulmuştur. İkinci bölüm, Novalis’in hayatı, eserleri ve temel düşüncelerine 

ayrılmış, şairin fragmanlarından kısa örnekler ile verilmiştir. Üçüncü bölümde ise 

şairin doğa ve insan hakkındaki düşüncelerini işlediği Sais Çırakları ve Heinrich von 

Ofterdingen adlı eserleri başta olmak üzere incelenmiş, Sais Çırakları adlı eserinde 

şairin doğa ve insan kavramlarını nasıl ele aldığı tespit edilmeye çalışılmış ve insanı 

özünde tanrı olarak tanımlayan düşüncesi üzerinde durulmuştur. Heinrich von 

Ofterdingen’de ise şairin insanı bu yüksekliğe nasıl eriştirdiği ve bu erişim sürecinin 

hangi aşamalardan geçtiği tespit edilmeye çalışılmıştır.  

 

Çalışmamızda şairin eserleri metne bağlı bilimsel araştırma yöntemiyle 

incelenmiş, bunun dışında bilimsel niteliğe sahip ikincil literatürden de 

                                                 
1 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fichte-Studien, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 75 
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faydalanılmıştır. Özellikle tarihsel ve düşünsel arka plan incelemelerinde bu tür 

ikincil kaynaklara başvurulmuştur. 

 

KONU İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARIN DURUMU 

 

Novalis ve onun eserlerine yönelik yapılan araştırmaların ve çalışmaların bir 

hayli çok olması dikkat çekicidir. Bilhassa Almanya’da şairin hayatına, eserlerine ve 

hatta geride bıraktığı notlara dair bir çok araştırma ve yazı vardır. Novalis’in doğa 

teorileri, edebi eserlerinin yanında araştırma alanı oluşturmuş, edebi kişiliği 

irdelenmiş, disiplinlerarası çalışma yöntemi ilgi uyandırmıştır.  

 

Bu çalışmanın sayısızca Novalis araştırmalarına ufak da olsa bir katkıda 

bulunacağını umuyoruz. Novalis’in doğa teorilerinin içinde önemli bir yer kapsayan 

insan kavramı kanaatimizce yeteri kadar irdelenmemiştir. Novalis’e yönelik 

çalışmaların arasında doğa felsefesine değinen çalışmaların çoğunluğu, şairin doğayı 

organik bir bütün olarak tanımlayan düşüncesi üzerinde yoğunlaşmakta, yine 

çoğunluğu paylaşan bir kısım, doğa ve insan arasındaki makro-mikro ilişkisine 

değinmektedir. Novalis’in dini - felsefi kişiliğine yönelik yapılan atıflar ise 

genellikle, onun doğa araştırmaları ve Hıristiyanlık konusunda diğer romantikler ile 

üç aşağı, beş yukarı özdeşleştiği yönündedir. Yine ilgi gören araştırma alanları 

arasında onun “Sophie von Kühn” başta olmak üzere öznel yaşantılarının ve 

etkilenmelerinin eserlerine yansıma biçimleri vardır. Novalis’in almış olduğu eğitim, 

araştırmaları, eserleri, arkadaşlıkları ve çevresi bazen birbirleriyle kesişen, bazen ise 

ilginç bakış açılarıyla yazın alanını genişletmiştir.  
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Novalis ve onun doğa – insan ilişkisi bağlamında yapılmış bilimsel ve 

akademik araştırmalardan bazılarına aşağıda değinmek istiyoruz. 

 

Gerhard Schulz, 1969 yılında yayınladığı Hayatından Kesitler ve Resimler ile 

Novalis (Novalis mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten) adlı incelemesinde, 

Novalis’in hayatını, öğrenim yıllarını, arkadaşlıklarını, ilişkilerini ve felsefi 

araştırmalarını ele almış, Johann Gottlieb Fichte’nin (1762 – 1814), Novalis 

üzerindeki etkisi üzerinde durmuştur. Schulz, Novalis’in Fichte’ye ait Bilim 

Öğretisi’ni (Wissenschaftslehre) kendisine çıkış noktası olarak aldığını söyler. 

Fichte’nin Bilim Öğretisi’nin temelini, onun Ben Felsefesi (Ich-Philosophie) 

oluşturur. Bu felsefe, insanın ancak doğayı kendisinin bir parçası olarak algılaması 

ile anlaşılabileceği ve insanın ancak bu bilinçle doğaya hükmedebileceği temeline 

dayanır. Schulz’a göre Novalis, Fichte’nin bilim öğretisini uzun süre benimsemiş, 

ondan farklı olarak insanın doğaya hükmetmesi anlayışını reddetmiş, insanı evrenin 

bütünleyicisi ve kutuplulukları kendi içerisinde birleştirici varlık olarak görmüştür. 

Schulz, Novalis’in “....Fichte ben’e veya insana yükselmiş, ben ise tanrıya” 

sözlerinden yola çıkar. Ancak bu düşüncesini detaylandırmaz.2  

 

Schulz, 1970 yılında kaleme almış olduğu Friedrich von Hardenberg’in 

Eserlerine ve Kişiliğine Katkılar (Beiträge zu Werk und Persönlichkeit Friedrich von 

Hardenbergs) adlı çalışmasında ise araştırmalarını biraz daha derinleştirerek, 

Novalis’in Sais Çırakları adlı çalışmasını irdelemiş, eserin özünü oluşturan İsis 

Tanrıçası motifini şairin tanrı arayışı ile ilişkilendirmiştir. Ancak bu 

                                                 
2 Gerhard Schulz, Novalis, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Gerhard 
Schulz, Rowohlt Taschenverlag GmbH, Hamburg, 1969, s. 55-56 
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ilişkilendirmesinde Novalis’in dinî anlayışını tematize etmiş, düşüncesini daha 

ileriye götürmemiştir.3  

 

 Romantik dönem ile ilgili çalışmalarda bulunan bir diğer araştırmacı, Bengt 

Algot Sorensen, 1997 yılında ele almış olduğu Alman Edebiyat Tarihi (Geschichte 

der deutschen Literatur) adlı çalışmasında Romantik dönemin doğa bilimlerine 

yaklaşımını ve doğa felsefelerini ele almış, romantik şairlerin, 18. y.y.’da gelişen 

doğa bilimi çalışmalarını, kaynak olarak kullandıklarını belirtmiştir. 18. y.y.’da 

Wilhelm Ritter’in (1776-1810) elektrik ve kimya öğretilerine yaptığı katkılarla başta 

arkadaşı Novalis olmak üzere romantik çevreyi etkilediğini yazar.4 Novalis başta 

dönemin Galvanizm buluşu olmak üzere bir çok bilim öğretisini insana yüklediği 

metafizik çalışmalarda kullanmıştır.  

 

Şair Novalis’in disiplinlerarası çalışma kimliğine değinen bir çalışmaya ise 

Monica Schmitz – Emans’da rastlarız. Monica Schmitz – Emans, 2004 yılında 

Romantik Edebiyata Giriş (Einführung in die Literatur der Romantik) adı altında 

çıkardığı incelemelerinde Romantik dönemin doğa felsefesini ve bununla birlikte 

Psikoloji biliminden edebiyatta ne şekilde yararlanıldığını irdelemiştir. Emans, 

romantik şairlerin, eserlerinde insanın rüya ve bilinçaltlarıyla oynayarak ve insanı 

doğa üstü bir atmosfere yerleştirerek, onu daha yüksek bir amaca ulaştırdıklarına dair 

örnekler sunmuştur. Bu yüksek amaca Emans’a göre ruhsal ve psikolojik kavramlar 

                                                 
3 Gerhard Schulz, Novalis, Beiträge zu Werk und Persönlichkeit Friedrich von Hardenbergs, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1970, s. 277-279 
4 Bengt Algot Sørensen, Geschichte der deutschen Literatur, Band 1, Vom Mittelalter bis zur 
Romantik, Beck’sche Reihe, Verlag C.H. Beck, München, 1997, s. 302 
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kaynak oluşturur.5 Emans, diğer çalışma ve araştırmalardan farklı olarak Romantik 

dönem edebiyatındaki unsurları insan psikolojisi ile bağdaştırmıştır. Novalis, insanın 

doğasına yönelik geliştirdiği düşüncelerinden Psikoloji bilimini ayrı tutmamıştır. 

Çalışmamızda Novalis’in Psikoloji bilimi ve insan psikolojisi üzerine geliştirdiği 

düşüncelerine ayrıca yer verilmiştir. 

 

Novalis konusunda araştırmalarda bulunan diğer bir isim Friedrich Hiebel’dir. 

Hiebel, 1972’de kapsamlı biçimde ele almış olduğu Novalis – Alman Şair, Avrupalı 

Düşünür, Dini Kâhin (Novalis - Deutscher Dichter, Europäischer Denker, 

Christlicher Seher) adlı çalışmasında Novalis’in hayatını, felsefi görüşünü, doğa 

bilimi araştırmalarını ve eserlerini detaylandırarak tanıtmaya çalışmıştır. Ayrıntılı 

olarak irdelediği Novalis eserlerinde, şairin doğa felsefesi ile ilgili olarak, sembolleri 

kullanma sanatını ele alır. Novalis’in felsefesini sembolik felsefe (symbolische 

Philosophie) olarak tanımlar ve bilhassa Sais Çırakları ve Heinrich von 

Ofterdingen’deki felsefi alegorik sembolleri irdeleyerek, onun, insanı doğanın mesihi 

(Messias der Natur) olarak gördüğüne dair kişisel bir tespitte bulunur. Hiebel de 

Schulz gibi Novalis’in insan kavramını Hıristiyan dininin unsurları ile bağdaştırarak 

ele alır ve şairin İsa ruhunu insana taşıma eğilimine değinir.6

 

 Herbert Uerlings’in 1998 yılında yayınlamış olduğu Novalis incelemelerinde, 

Sais Çırakları, Heinrich von Ofterdingen ve Geceye Övgüler adlı eserleri yapısal ve 

edebî unsurları açısından irdelemiş, ayrıca Novalis’in doğaya yönelik görüşleri ile 

                                                 
5 Monika Schmitz-Emans, Einführung in die Literatur der Romantik, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 2004, s. 34-35 
6 Friedrich Hiebel, Novalis, Deutscher Denker, Europäischer Denker, Christlicher Seher, Francke 
Verlag, Bern und München, 1972, s. 194 
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paralel çizgiler kurmuştur. Uerlings, Sais Çırakları adlı çalışmanın konusunu şairin 

bireysel gelişim (individuelle Entwicklung) sorunu ile ilişkilendirerek ele alır ve İsis 

Tanrıçası sembolünü, kutupların birleştiği ve eridiği güç olarak tanımlar. Tanrıça 

sembolünü, insandan ziyade doğanın birliği olarak tanımlayan Uerlings, Novalis’in 

bu sembolünün, Kant ve Fichte’nin akılcı yaklaşımlarına karşı bir eleştiri niteliği 

taşıdığını öne sürer.7 Kanaatimizce daha derin bir anlam taşıyan tanrıça sembolü, tez 

içerisinde ayrıntılı biçimde incelenmiştir.  

 

Romantizm’in Yükseliş Çağı (Blütezeit der Romantik - 1899) ve 

Romantizm’in Yayılışı ve Çöküşü (Ausbreitung und Verfall der Romantik - 1902) adlı 

iki ciltlik çalışmasıyla Romantik dönem incelemelerine önemli ölçüde katkı sağlayan 

Ricarda Huch ise yaptığı çalışmayla Romantik dönem ile ilgili bilgi birikimini 

aktarırken, Novalis’in felsefi kişiliğine değinmeden geçememiş, fargmanlarından 

örneklerle onun edebî ve felsefi kişiliği hakkında görüşlerde bulunmuştur. Novalis ile 

ilgili olarak Fichte’nin bilim öğretisine değinen ve karşılaştırmalarda bulunan 

Ricarda Huch, Novalis’in Fichte’nin kemikleşmiş Ben felsefesi’ne kan ve can 

kattığını söyler. Huch’a göre Novalis de Fichte gibi insanı doğanın eğiticisi olarak 

görmeyi hedeflemiş ama ondan farklı olarak olumluyu da olumsuzu da biz yaratırız 

düşüncesinde bir yaklaşım sergilemiştir.8 Huch’un bu düşüncesi Novalis’in insanda 

tanrıyı arama eğilimi ile ilintilidir ve çalışmamızda detaylı olarak ele alınmıştır. 

 

                                                 
7 Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 172-
173 
8 Ricarda Huch, Die Romantik-Ausbreitung-Blütezeit und Verfall, Reiner Wunderlich Verlag 
Hermann Leins, Tübingen und Stuttgart, 1951, s. 151 
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Yukarıda değindiğimiz çalışmaların dışında bir de üniversite kürsülerinde 

lisans üstü öğrencileri tarafından hazırlanan tez çalışmaları ve makaleleler vardır. 

Bunların arasında konumuzu çevreleyen, Berlin Üniversitesi, felsefe anabilim dalı 

öğrencisi Kai Liedtke’nin 2001 yılında tamamladığı yüksek lisans tezidir. Kai 

Liedtke İnsanın Dönüşümü – Dünyanın Ruhanileştirilmesi (Verwandlung des 

Menschen - Vergeistigung der Welt) adı altında kaleme almış olduğu çalışmasında 

Novalis’in evren – doğa – insan hakkındaki görüşlerini ele almıştır.  Burada Kai 

Liedtke, şairin felsefi düşüncelerini yedi başlık altında irdelemiş ve büyüsel idealizm 

olarak da adlandırılan metafiziği üzerinde durmuştur. Şairin, insanı evrenin 

kutuplarını birleştirici varlık olarak ele alan düşüncesinden yola çıkan Liedtke,  bunu 

eserlerinden örneklerle ortaya koymuştur.9 Liedtke, Novalis’in insanı yücelten felsefi 

eğilimine değinmiş, ancak bu düşüncesini yeteri kadar detaylandırmamıştır. 

 

Novalis’in doğa anlayışını ve Fichte etkileşimini ele alan bir diğer önemli 

çalışma, Johannes Gutenberg Üniversitesi, Germanistik kürsüsünde, 1993 yılında 

Martin Joachim Gabel tarafından hazırlanan yüksek lisans tezidir. Fichte’nin 1794 

Tarihli Bilim Öğretisi’ndeki Bilinç Kavramına ve Novalis’in Fichte Araştırmalarına 

dair Düşünceler (Überlegungen zum Erkenntnisbegriff in Fichtes Wissenschaftslehre 

von 1794 und in den Fichte - Studien des Novalis) başlığını taşıyan çalışmasında 

Gabel, Fichte’nin öğretisini kendisine temel alan Novalis’in, subje-obje ilişkisi 

üzerine düşüncelerini ortaya koymaya çalışmıştır. Novalis’in düşüncesinde 

Fichte’den farklı olarak subje, yani “ben”, herşeyi kavrayabilmeli, tüm objeleri de 

kendi içinde eritebilmelidir ve bununla subje ve objenin ayırımını öne çıkaran Fichte 

                                                 
9 http://test.diplom.de/db/diplomarbeiten1581.html 
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felsefesinden ayrılır. Novalis’in, “Ben’in katmanı bizim için her şeyi kavramalıdır” 

(“D/ie/ Sfäre des Ich muß für uns alles umschließen.”) sözlerinden yola çıkan 

Gabel, bilinç kavramını da şairin, insanın kendi bilincine varması (Selbsterkenntnis) 

düşüncesi ile ilişkilendirerek inceler. Fichte’de doruğuna ulaşan bilinç ve bilinçsizlik 

arasındaki ayırım Gabel’e göre Novalis’de “ben”de bütünleşir. Fichte’nin felsefesine 

göre insan ancak bilinci aracılığıyla subje ve objenin ayırımına varırsa, kendisini de 

tanımış olur. Ancak öncelikle bu ayırımı yapmak zorundadır. Novalis, gözleri 

yalnızca subjeye çevirir. Gabel’in vardığı sonuç Novalis’in şu sözleri baz alınarak 

tamamlanır: “Bilmek nasıl bir ilişkidir? Bu var olmanın dışında ama yine de var 

olanın içinde var olmaktır. (...) Bilinç var oluşun dışında olup da içinde olan bir 

varoluştur.” (“Was für eine Beziehung ist das Wissen? Es ist ein Seyn außer dem 

Seyn, das doch im Seyn ist.(...) Das Bewußtseyn ist ein Seyn außer dem Seyn im 

Seyn.”) Gabel, Novalis ve Fichte hakkındaki araştırması ile Novalis’in doğa 

öğretilerinin temelini ortaya koymuş, ayrıca düşünürler ile sanatçılar arasındaki 

önceliklerin farklarını tespit etmeye çalışmıştır. Gabel, filozof Fichte’nin bilimsel 

öğretilerinin Novalis’de üst bir noktada senteze ulaştığını söyler.10 Gabel’in üst 

sentez olarak tanımladığı bu düşünce, çalışmamızda insan ile birebir ilişkili 

tanrısallık düşüncesiyle ele alınarak incelenmiştir. 

 

Heiko Bruchhaus, Stuttgart Üniversitesi, Germanistik Anabilim dalında 2001 

yılında hazırladığı Novalis’in Sais Çırakları Fragmanı’nda Sembolizm ve Dil İkilemi 

(Über Symbolik und Sprachdilemma in Novalis Fragment – Lehrlinge zu Sais) adlı 

çalışmasında Novalis’in doğa semboliğini ele almıştır. Novalis’in doğa anlayışını 

                                                 
10 http://www.grin.com/de/fulltext/lit/213.html
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pars pro toto (bütün için parça) ile tanımlayan ve şairin en küçükten başlayarak tüm 

varlıkları yüksek bir varlıkta bir araya getiren sembol sanatı üzerinde durmuştur. 

Bruchhaus, konunun felsefi açısını çerçeve dışı bırakmıştır.11 Bu çalışma her ne 

kadar farklı bir yaklaşım ile hazırlanmış olsa da, Novalis’in düşüncelerini yansıtma 

biçimlerini ortaya koyması açısından önemlidir. 

 

 Novalis’e yönelik yapılan çalışmaların yanında doğrudan olmasa da şairin 

insan-doğa ilişkisine dair kurduğu düşüncelerini içeren çalışmalar da vardır. 

Giovanni Pano, Altın Çağ’ın Gerçekleştirilmesinde Birey (Das In-Dividuum als 

Verwirklichung des Goldenen Zeitalters) adlı çalışmasında, Novalis’in insan 

hakkındaki düşüncesine değinmeden geçmemiş, şairin altın çağ özlemini 

eserlerinden örneklerle dile getirmiştir. Novalis’in altın çağ fikrini, onun dini görüşü 

ve insan anlayışı ile ilişkilendiren Pano, altın çağa insan aracılığıyla ulaşılacağı 

Novalis düşüncesini örneklerle ele almıştır.12 Bu makale Novalis’in doğa görüşlerini 

doğrudan insan ile ilişkilendirmesi açısından değinilmeye değer çalışmalardandır.  

  

Boleslaw Andrezejewski’nin, Polonya-Poznan, Adam Mickivicz 

Üniversitesi’nde hazırladığı makale dikkatimizi çekenler arasındadır. Novalis’e özgü 

yapılan bir çalışma olmasa da Doğa ve İnsan: “Homo Universus” Teorisine bir 

Katkı (Mensch und Natur: Ein Beitrag zu der Theorie des “Homo Universus”) 

başlıklı konusu bakımından şairin düşüncelerine önemli ölçüde yer vermiştir. 

Novalis’in doğa ve insan ilişkisi hakkındaki düşüncelerini Andrezejewski, Novalis’in 

kutupluluk teorisiyle dile getirir. İnsan – doğa uyumsuzluğunun nedeni olarak, şairin, 

                                                 
11 http://www.grin.com/de/preview/6088.html 
12 http://www.schloss-oberwiederstedt.de 
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insanı gördüğü yorumunda bulunur. Romantiklerin insan ile doğa arasındaki 

diyaloğu yeniden kazanmak için yorulmadan çabaladıklarını ve doğa dilini insana 

yeniden kazandırmak için şairleri öğretici olarak gördüklerini söyler. Andrezejewski, 

Novalis’in, şairleri, insanın doğa içerisindeki öncüsü, rehberi olarak nitelediğini 

söyler.13 Bu tespit kanaatimizce de yerindedir ve çalışmamız içerisinde yer 

verilmiştir.  

 

 Yukarıda değindiğimiz çalışmalar, şairin insana dair düşüncelerini ele alan ve 

kanıt içeren çalışmalardır ve dikkate değer niteliktedirler.  

 

Türkiye’de ise Novalis hakkında yapılmış çalışmaların sayısı malesef oldukça 

azdır ve konumuz ile aynı veya paralel çizgide yer alan bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Hazırladığımız bu çalışma Novalis’in insan fikrini ortaya koymanın 

yanı sıra Türkçe hazırlanmış bir tez olarak Germanistik dışındaki meraklılarına da 

kaynak sağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.bu.edu/wcp/Papers/Anth/AnthAndr.htm 
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1. ROMANTİK DÖNEM (1798-1835) 

 

1.1. ROMANTİZM’İN ORTAYA ÇIKIŞI 

   

XVIII. yüzyılın sonlarıyla, XIX. yüzyılın başlarında Almanya’da ortaya çıkan 

Romantizm, en genel anlamda “tutkuların, dürtülerin ve duyguların yüceltilerek 

yaşanması tutumu” ya da “dünyaya, duygulara ağırlık vererek bakma yaklaşımı” 

olarak özetlenebilir.  

 

 Alman Romantizmi iki döneme ayrılır. Bunlardan ilk safha Eski Romantizm 

(Die ältere Romantik) veya Erken Romantizm (Frühromantik) adıyla anılır. İkinci 

safha ise Genç Romantizm (Die Jüngere Romantik), veya Geç Romantizm  

(Spätromantik) olarak edebiyat ve tarih yazınına geçer. Bunların ilki Jena ve Berlin 

şehirlerinde geliştiği için “Jeaner Romantik” diye de bilinir ve en özelliği fikir 

yanının ağır basmasıdır. Bu akımın temsilcileri olarak Friedrich ve Dorothea 

Schlegel, August Wilhelm ve Caroline Schlegel, Novalis, Tieck, Wackenroder ve 

Schelling anılabilir. İlk romantikler olarak anılan bu grup, Romantik dönemin 

programını yapar. Romantik dönemin ikinci safhası Geç Romantizim ise 

Heidelberg’de merkezileşen bir akımdır. “Heidelberger Romantik” adıyla da anılan 

bu safhanın başlıca özelliği akıl dışı (irrationell) güçlere dayalı ve halka dönük 

oluşudur (Volksromantik). Brentano, Görres, Arnim ve Grimm kardeşler Romantik 

dönemin bu özelliklerini temsil ederler. Bunların dışında Fransızlara karşı beliren 

milliyetçi duygular ile yazılan halk masalları ve roman denemeleri vardır ki özellikle 
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Kleist, Arndt ve Brentano’da dile gelir.14  Erken Romantik ve Geç Romantik 

safhaları kendi içlerinde bağımsız görünse de aslında birbirini tamamlar 

niteliktedirler. Schelling’in oluşturduğu doğa felsefesi, ikinci safhanın düşünürleri, 

şairleri ve doğa bilimcileri için örnek oluşturur. Tieck ise geç romantiklerin şiir ve 

anlatılarında beslendikleri uslûp ve sembolleri yaratır.  

 

Romantizm, 18. yüzyılın ikinci yarısında, Almanya’da üniversite şehri 

Jena’da bir grup genç şair ve düşünürün, kendilerinden önceki kuşağın sanat ve 

düşünce dünyasına baş kaldırmasıyla başlar. Ancak dönemin siyasi çalkantıları 

18.yüzyıl insanını gerçek hayattan uzaklaştırır. Romantikler masal ve hayal 

dünyasına giden yolu tercih ederler. Bu bir kaçış ve aynı zamanda salt aklın mutlu 

kılamadığı 18. yüzyıl insanının tepkisidir.  Athenäum Dergisi’ni15 kendi eleştirileri 

için organ olarak kullanıp, aydınlanmaya, Lessing’e, Wieland’a, Schiller’e ve Kant’a 

çıkışlarda bulunan ve aralarında Friedrich (1772-1829) ve August Wilhelm Schlegel 

(1767-1845), Novalis (1772-1801), ilahiyatçı Schleiermacher (1768-1834), filozof 

Fichte (1762-1814) ve Schelling (1775-1854)’in de yer aldığı bir grup aydın 

“romantisch” terimini “modern” ve “anti-klasik” olarak tanımlarlar.  

 

 “Ah değerli kardeşim, keşke Romantik çağ hiçbir zaman keşfedilmemiş 

olsaydı” der Fortunat, Eichendorf’un Yazarlar ve Onların Öğrencileri (Dichter und 

                                                 
14 Monika Schmitz-Emans, Einführung in die Literatur der Romantik, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 2004, s. 8 
15 Athenäum dergisi, Schlegel kardeşler tarafından 1798 ile 1800 tarihleri arasında Jena’da kurulan bir 
edebi yayın organıdır. Bu dergi Erken Romantiklerin en önemli yayın organı haline gelmiş, bir çok 
erken romantik, düşüncelerini, aralarında, şiir, makale, fragman v.b. bulunduğu çalışmalarını bu dergi 
aracılığıyla yayınlamışlardır. 
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Ihre Gesellen - 1834) adlı romanında.16 Bu “romantik” romanın kahramanı 

Fortunat’a katılmamak içten değildir, çünkü  Jean Paul, Hölderlin, Novalis, Friedrich 

Schlegel, Tieck, Brentano, Kleist, E.T.A. Hoffman ya da Eichendorf’u (Goethe, 

Schiller ve Heine’yi de unutmamak gerek) içine alan bir çağın tanımlanmaya 

çalışılması, ona bir çerçeve çizilmeye çalışılması uzun yıllar kavram ve anlam 

kargaşası yaşanmasına ve fikir ayrılıklarına neden olmuştur. İngiliz edebiyatında, 

Blake, Keats, Coleridge, Wordworth, Shelby, Byron, Scott ve Jane Austen, Fransa’da 

Madame de Staël, Chateaubriand, Stendhal, Hugo, Dumas ve Nerval, İtalya’da 

Leopardi ve Manzoni, Rusya’da Puschkin, Lermonthow, Gogol ve Dostojewski, 

Romantik akım edebiyatçıları olarak kabul görürler. Romantizm, yüzyılı aşan bir 

zaman dilimi içerisinde yer alan yazarlar ve sanatçıları kapsar. Tek bir kavram ile bu 

kadar farklı ülkelerin, dillerin ve biçimlerin tanımını vermek güçtür.17

 

Bu nedenle Romantik dönemin tanımını vermede edebiyat tarihçileri de 

oldukça temkinli davranmakta, onun kesin bir tanımını yapmaktan çekinmektedirler. 

Julius Petersen, Romantik dönemin ruhunun belli bir kalıpla ifade edilmeye elverişli 

olmadığını ileri sürer. Çünkü Romantizm’in başlıca özelliği “sonsuz bir oluşum” dur. 

Nicolai Hartmann’a göre ise Romantizm “kendine özgü bir hayat tarzı”dır. Ricarda 

Huch, romantik şairlerden Ludwig Tieck’i benliğinde romantik unsurları en 

karakteristik biçimde toplayan Romantik dönemin tipik bir temsilcisi olarak 

nitelendirirken aşırı hassasiyet, gönlü genç olmak, beceriksizlik, huzursuzluk, 

arkadaş arama tutkusu, yaşantıya gerçeklikten fazla önem verme, düşüncelere dalma 

                                                 
16 Gerhard Schulz, Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und  Restauration 
1789-1830, Band VII/I, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München, 1983, s. 69 
17 Gerhard Schulz, Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und  Restauration 
1789-1830, Band VII/I, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München, 1983, s. 69 
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eğilimi gibi, Tieck’in kişisel özelliklerini romantik yaratılışın karakteristik özellikleri 

olarak belirtir.18

 

Romantizm, bir yandan Aydınlanma ve Klasik dönemlerin sert kurallarına 

karşı bir ayaklanma, bir yandan geçmişe özlem, doğa duygusu ve bilinçsiz 

eylemlerin ve oluşumların önem kazanması olarak tanımlanabilir. 

 

Aydınlanma dönemi, her şeyi “bilmenin” yanı sıra, dünyanın gelişen yapısına 

hakimiyet kurarak insanlığı bağımsız ve özgür kılacağı düşüncesinde bir ekol 

oluştururken, Romantik dönem, genel olarak ütopya, fantastik, masalımsı, mucizevî, 

hayali, duygulu, sezgili, dünya ötesi ve hatta yanıltabilen ve sihirli gibi kavramlarla 

birlikte anılmıştır.19

 

Aydınlanma, Immanuel Kant’ın (1724-1804) tanımıyla insanın kendi suçu 

olan, reşit olmama halinden çıkışıdır. Akılcılık düşüncesinin temelini, Rene 

Descartes’ın (1596-1650) “Düşünüyorum, o halde varım” sözleri ile dile getirdiği 

“varlığın düşünme yetisine dayandığı” felsefesinde bulur. Aydınlanma ile birlikte 

bireyin özgürlüğüne kavuşması ve hem kendi üzerinde hem de doğa üzerinde 

hâkimiyet kurması büyük etki oluşturmuş ve devlet anlayışı, din, doğa bilimleri ve de 

her şeyden önemlisi sanat alanına yansımıştır. Hatta sanatın bağımsızlığı üzerine  

eserler verildiğinde bile (Kant ve Schiller’in estetik üzerine yazıları) sanat büyük 

düşünce sisteminin sadece bir parçası olmaktan öteye gitmemiştir. Buna karşın 

                                                 
18 Krş. Prof. Dr. Gürsel Aytaç, Yeni Alman Edebiyatı Tarihi, Multilingual, İstanbul, 2002, s. 173-
174 
19 Gerhard Schulz, Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und  Restauration 
1789-1830, Band VII/I, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München, 1983, s. 70 
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“Romantizm” tarihte sanatın belli başlı alanlarında ortaya çıkan ve yeni bir ekolün 

oluşmasını sağlayan özellikleri karşılayan bir kavramdır. Romantik dönem, aklın tek 

hakim olduğu bir düşünce sisteminden sonra duyguyu, hayal gücünü ve bilinçaltını 

sanatta egemen kılmayı hedefler. Akıl tek başına insanı tanımlamada yeterli 

görülmez. Akılla birlikte duygu da önem taşımaya başlar ve insanı tanımada 

duyguların da akıl kadar önemli olduğu görüşü doğar. Hatta duygu düşünceden kat 

kat üstün tutulur.  

 

Romantik dönemde din hakkındaki düşünceler de değişmeye başlar. 

Aydınlanma çağının inanç anlayışı insanın varlığına bir sınır getirdiğinden romantik 

şairler için kabul edilmez. Ruhani bir dünyayı yadsıyan ve insanın varlığını fiziksel 

dünya ile sınırlayan anlayış, Romantik dönemin ruhuna ters gelir. Romantik dönem, 

dindarlığın beslendiği bir dönemdir. 19. yüzyıl başlarında işgal altındaki Almanya, 

ancak dine sarılmakla kurtulacağına inanır. Almanya’nın Napolyon işgaline uğramış 

olması dini ve milli duyguları uyandırır ve kuvvetlendirir. Tanrı kavramı dönem 

edebiyatının tümünde yer almasa bile hissedilir. Novalis, Hristiyanlığı ölümü aşma 

ve sevgi olarak tanımlar, Geceye Övgüler (Hymen an die Nacht - 1800) adlı 

yapıtında, İsa’yı ölümü aşan, insanlara ışık getiren kimse olarak ele alır. Oysa 

Aydınlanma dönemi ile birlikte İncil’e dayalı hakikat anlayışı, yerini insan aklına 

bırakmış; akıl insan hayatını yöneten bir güç olarak görülmüştür. Yalnız doğanın 

değil, Tanrının da, ruhun da, iyi ile doğrunun da salt akılla kavranabileceğine inanan 

Aydınlanma döneminin karşısında yer alan Romantik dönemin din felsefesinin 

yaratıcısı Schleiermacher (1768-1838)’dır. Başlıca eserleri Dini Küçümseyenler 

Arasında Aydınlara Söylev (Reden über die Religion an die gebildeten unter ihren 
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Verdächtern - 1799) ve Monologlar (Monologe - 1800) adını taşır. Onun da her 

şeyden önce aradığı sentezdir. Schleiermacher’e göre tanrı, düşünceyle varlığın 

özdeşliğidir, mutlak hakikattır. Tanrı yalnız duyguyla kavranabilir; bu dünyanın 

mutlak temeli olan kuvvete kayıtsız şartsız bağlı olma duygusudur. 

Schleiermacher’ın ahlâk hedefi ise, doğa ile ruhun, gerçek ile idealin son birliğine, 

yani Tanrı’ya yaklaşmaktır. Bu hedefe yönelen davranışların kanunu ödevlerdir, 

harekete geçiren güç ise fazilettir. 

 

1.2. DOĞA FELSEFESİ 

 

Alman Romantizmi 19. yüzyıl felsefî çığırı ile paralel çizgilerde yer alır. Bu 

ise başta Kant, Fichte ve Schelling’i içine alan bir çığırdır.  

 

 19. yüzyıl düşünürlerinin çıkış noktası Kant felsefesidir. Bu düşünürler için 

ortaklaşa olan amaç, sıkı sarsılmaz bir felsefe sistemi kurmaktır; hepsi için ideal, 

Kant’ın ancak “giriş”ini vermiş olduğu gelecekteki metafizik’tir. 

 

Kant 18. yüzyıl içinde yaşamış, yapıtlarının en önemlilerini 1781’den sonra, 

yani 18. yüzyılın sonlarında vermiştir. Bunlar Salt Aklın Eleştirirsi (Kritik der reinen 

Vernunft - 1781), Pratik Aklın Eleştirisi (Kritik der praktischen Vernunft - 1788) ve 

Yargı Gücünün Eleştirisi (Kritik der Urteilskraft - 1790)dir. Kant’a göre 

“Aydınlanma”, insanın ergin olmayış durumundan bağımsız olma yolunda attığı 

adımdır. İnsanın yalnız doğa bilimi alanında değil, kendi kendini tanıması 

bakımından da ergin olması demektir. Ancak Kant’ın felsefesi Aydınlanma felsefesi 
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içinde olmakla birlikte onun dışına çıkmış bir felsefedir. Kant’ı, Aydınlanma 

felsefesine bağlayan ilk ve en önemli belirti matematik - fizik bilimine verdiği 

önemdir. Bu bilim Newton’un fiziğinde doruğuna erişmiştir. Ancak Kant, Pratik 

Aklın Eleştirisi’nde bağlı olduğu bu Aydınlanma felsefesini eleştirir, bunun bir sınırı 

olduğunu söyler. İnsan aklının deneyim olmaksızın algılamasının imkansızlığı 

üzerinde duran Kant’a göre insan bir yandan birey olarak genel bir doğa kanununun 

etkisi altındadır ve bu durum onu özgür olmaktan men eder, fakat diğer yandan da 

serbestçe geliştirdiği pratik bir aklı izleyebildiğinden birey olarak serbesttir. 

Düşüncesinde rasyonalist felsefeyle empirist felsefenin bir sentezini yapan Immanuel 

Kant, bilgide hem deneyimin ve hem de aklın katkısının kaçınılmaz olduğunu öne 

sürer.  

 

 Kant bu düşüncesiyle, Aydınlanma felsefesinin salt akılcılığına karşı tavır 

alır ve kendisinden sonra gelen 19. yüzyıl ideolojisini ve Romantizmi açmış olur. 

Kant aslında yalnızca bir eleştiri yapmış, materyalist felsefeyi eleştirmiştir, Fichte’ye 

(1762-1814) göre işte Kant’ın attığı bu temel üstüne bir temel kurulması gerekir. 

Filozof Johann Gottlieb Fichte erken romantikler üzerinde ciddi bir etkide 

bulunmuştur.20

 

Fichte’nin felsefesine Ben-Felsefesi denir ve  öğretisinin temeli “ben” ve “ben 

olmayan” esasına dayanır. Burada “ben” insan “ben olmayan” ise doğadır. Doğa 

ancak daha önce bir bilincin bulunması koşulunda algılanabilir. Maddenin var olması 

için daha önce duyularımızın var olması gereklidir. Algılarımızı ortadan kaldırırsak, 

                                                 
20 Erica und Ernst von Borries, “Romantik” Deutsche Literaturgeschichte, Band V, Deutscher 
Taschenbuchverlag, 1997, München, s. 31 
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maddeyi de ortadan kaldırmış oluruz. “Ben olmayan” tarafından kısıtlanan ve 

engellenen “ben”, yani birey, kararlı davranıp ben olmayana, yani doğaya 

hükmettiğinde ise Fichte’ye göre özgürlüğünü ilan etmiş olur. 

 

Doğayla, insanın ancak onun üzerinde etki yaptığı, onunla kendini 

gerçekleştirdiği oranda ilgilenen Fichte’nin, insanın özgürlüğünü vurgulaması, bireyi 

yücelterek dünyanın merkezine yerleştirmesi, erken romantikler tarafından 

benimsense de, belli bir süre sonra dar ve tek yönlü bulunmuştur. Friedrich Willhelm 

Schelling (1775-1854)’de ifadesini bulan ve doğayı tüm parçalarıyla tek bir güç 

olarak kabul eden dünya görüşü egemen olmaya başlamıştır.21 Salt gerçekçi dünya 

görüşünü yetersiz bulan Schelling, ampirik bilimlerin verilerini takip ederek doğanın 

ve varlığın derinlikerini anlamak ve keşfetmek yolunu seçer.22

 

Schelling, 1800'e dek doğa felsefesine dair şu dört eseri yazar: Doğa 

Felsefesine Dair Düşünceler (Ideen zu einer Philosophie der Natur - 1797), Âlemin 

Ruhu, Evrensel Organizmayı Açıklamak İçin Yüksek Fizik Varsayımı (Von der 

Weltseele – eine Hypothese der höhern Physik zur Erklärung des allgemeinen 

Organismus - 1797), Bir Doğa Felsefesi Sisteminin İlk Taslağı (Erster Entwurf eines 

Systems der Naturphilosophie - 1799), Doğa Felsefesine dair bir Sistemin Taslağına 

Giriş / Geçişli Idealizmin Sistemi (Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der 

Naturphilosophie / System des transscendentalen Idealismus - 1799). 

 

                                                 
21 Erica und Ernst von Borries, “Romantik” Deutsche Literaturgeschichte, Band V, Deutscher 
Taschenbuchverlag, 1997, München, s. 31 
22 Erica und Ernst von Borries, “Romantik” Deutsche Literaturgeschichte, Band V, Deutscher 
Taschenbuchverlag, 1997, München, s. 31 
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Schelling’e göre akılla doğa arasında öncel (ezelî) bir ahenk kabul etmek ve 

evrensel sistemin, madde ve ruhun ifadesinden başka bir şey olmadığı sonucuna 

ulaşmak gerekir. Her şey bizi, düşüncenin, maddenin, özgürlük ve doğanın 

özdeşliğine götürür. Bunların karşılıklı eylemleri, doğanın ahenkli yapısı, onun  

organik bir bütün olduğunu gösterir.23

 

Schelling’in sanat hakkındaki görüşleri de doğa görüşüyle benzer 

platformdadır. Yani yaratım sentezde gerçekleşir. Sanatsal yaratımı, bireyin tabii, 

bilinçsiz hayal gücü ile bilinçli isteklerinin bir ürünü olarak gören Schellinge’e göre 

iki gücün, bilincin ve tabii olanın birleşimi ve iç içe geçmesi sanatın doruğunu 

oluşturmaktadır. Schelling bununla bilinç ile bilinç dışının, subje ile objenin, ruh ile 

doğanın, romantiklerin birlik ve bütünlük çabalarını da karşılayan sentezini 

gerçekleştirmiştir. Schelling’in özdeşlik düzeneği (böyle adlandırılıyor, çünkü hem 

insan ruhunda hem de doğada aynı yaratıcı gücü görüyor), doğada yer alan düzeni 

aynı zamanda ruhun içinde yer alan düzen olarak görür. Ona göre doğa yalnız 

akılcılıkla açıklanamaz.24

 

Schelling, özellikle Fichte’nin, doğayı yalnızca insan için bir araç olarak alan 

görüşünden hoşnutsuzluk duyar. Schelling’e göre doğa büyük bir organizmadır ve 

parçalarının görevi hayat ve bilinç yaratmaktır. Yani aslında bilinçli ve tabii dünya 

özdeştir.  

 

                                                 
23 Erica und Ernst von Borries, “Romantik” Deutsche Literaturgeschichte, Band V, Deutscher 
Taschenbuchverlag, 1997, München, s. 31 
24 Erica und Ernst von Borries, “Romantik” Deutsche Literaturgeschichte, Band V, Deutscher 
Taschenbuchverlag, 1997, München, s. 32 
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Romantik dönemin aklı egemen saymayıp, duyguyu, imgelem gücünü ön 

planda tutması; tutkuyu, sevgiyi, beni keşfedişi, ötelere açılmayı, sırrı, hayali 

güçlendirecek her şeyi özne için vazgeçilmez sayması, mikro ve makrokozmosa özgü 

felsefesine bağlanabilir.  

 

1.3. SANAT VE EDEBİYAT 

 

Romantik anlayışa göre sanat bireyin özgürlüğünü ilan edebileceği, tüm 

duygu ve düşünce zenginliğini ortaya koyabileceği, yaratıcılığını, tüm kaleleri 

yıkarak geliştirebileceği bir alan olur. Romantik sanat anlayışı, Romantik dönem 

hayat felsefesinin yansıması olarak tanımlanabilir. 

 

Özellikle edebiyat, dönemin felsefesi ile ilintili ilerler. Doğa, şairlerin de 

vazgeçemediği bir alan olur. Romantik şairlerin hepsi doğayı organik bir bütün 

olarak, bir atom kalabalığından ziyade benzeri üzerinde – bilimsel çıkarmaların yanı 

sıra gerçek veya (onlardan çok daha fazla gerçek olan) estetik değerlerden ayrı 

olmayan bir organizma olarak düşünürler.  

 

Romantiklere göre evren bir organizmadır ve bölümlerinin her biri onun 

kopyasıdır, evrenin çizgilerini taşır, dünyanın her üyesi onunla ilişkilidir. Onlara 

göre, doğa canlıdır, diridir, tanrı ile veya dünya ruhu ile doludur. Mevcudiyeti 

esrarengizdir. Doğa şairlere göre bir lisan, bir semboller sistemidir. Büyük romantik 

şairlerin tamamı mitleri ortaya çıkarmaya çalışan kimselerdir. Sanat, dinin yanında 

insanlığa yol gösteren tanrısal bir güç olarak nitelendirilir.  
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Romantik şair, hayatın anlamını eserinde verebilmelidir. Bu ise çok yönlü 

olma zorunluluğunu yanında getirir. Romantizm, sanatta ve edebiyatta kendisini 

ifade etmenin yolunu bulur ve duyguyu ve doğayı edebiyatın merkezine yerleştirir. 

Romantizm, evrensel bir edebî akım oluşturur ve bütünlük ilkesini geliştirerek tüm 

sanat dallarını - şiir, resim, müzik, mimari...v.b. - birleştirme eğilimi gösterir:  

 

“Plastik, Musik und Poesie verhalten sich wie Epos, Lyra und Drama. Es sind 

unzertrennliche Elemente, die in jedemfreyen Kunstwesen zusammen und nur 

nach Beschaffenheit, in verschiedenen Verhältnissen geeignet sind.” (“Plastik 

sanatlar, müzik ve edebiyat, epos, lyra ve drama gibidir. Bunlar her sanat dalında 

birlikte, yalnızca farklı ilişkilerde bulunan,  birbirinden ayrılmaz parçalardır.”) 25

 

Romantizm, özellikle Aydınlanma ve Klasik dönemlerin getirdiği kurallara ve 

sınırlamalara karşıdır. Akılcılığın ve kuralcılığın sanatçıyı kısıtladığını öne sürer. 

Romantiklere göre sanat, aklın değil, duygunun ürünüdür. Bu yüzden de akılla 

sınırlandırılmaması gerekir.  

 

Karşıtlıklardan kurtulup hayatın her aşamasında uyuma ve ahenge ulaşma 

isteği, edebiyat başta olmak üzere sanata yansımış, türler ayrımının ortadan 

kaldırılması yolunda hemfikir olunmuştur. Amaç karşıtlıklardan kurtulmak, senteze 

ulaşmaktır. Bilinçaltı ve bilinçdışı bundan böyle ne hayatta ne de sanatta dışlanmaz, 

tam tersine ilham olarak algılanır.  

 

                                                 
25 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Vorarbeiten 1798, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 354 
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Roman, romantik edebiyatın gözde türlerinin anlatım alanı olarak görülmüş, 

hikaye, masal, özdeyiş, diyalog, şiir ve mektup gibi çeşitli türler için elverişli 

bulunmuş, şiir ve şiirin şiiri (Poesie und Poesie der Poesie) olarak tanımlanmıştır. 

 

Friedrich Schlegel, 16. Athenäum Fragmanı’nda romantik edebiyatı “ilerici 

evrensel edebiyat” olarak tanımlar. 

 

“Alle getrennte Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen, und die Poesie mit 

der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will, und soll auch 

Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie bald 

mischen, bald verschmelzen, die Poesie lebendig und gesellig, und das Leben 

und die Gesellschaft poetisch machen.” (“Edebiyatın tüm ayrılmış türlerini 

birleştirmek ve edebiyatı, felsefe ve Retorik ile ilişkilendirmek. O, şiir ve düzyazıyı, 

yaratıcılığı ve eleştiriyi, sanatsal şiiri ve doğa şiirini yakında birleştirecek, yakında 

eritecek, şiiri can ve ruhla doldurup, hayatı ve toplumu şiirselleştirecek.”)26

 

Schlegel evrensel kavramıyla hem biçim, hem de konuyu kastetmektedir. 

Evrensel edebiyat, özellikle klasik dönemde kesin sınırlarla ayrılmış olan tüm edebî 

türleri ve hatta tüm sanat ve bilimleri yeniden bir araya getirecek, tek bünyede 

toplayacaktır. Romantik edebiyat, hem uslûp ve türleri birleştirecek, hem de en 

yüksek sanat sisteminden en basit iç çekişe kadar her türlü konuyu işleyebilecektir. 

Evrensel özellik sonsuz ve çok yönlüyü yansıtabilmelidir. Schlegel, romantik 

edebiyattan sanatsal birleşimi gerçekleştirmesini bekler. Romantik edebiyat, hem 

                                                 
26 Gerhard Schulz, Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und  Restauration 
1789-1830, Band VII/I, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München, 1983, s. 72 
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“şiir” hem de “şiirin şiiri” olmalıdır Schlegel’e göre. Yani Romantizm, yalnızca sanat 

icraa etmekle değil, aynı zamanda bu sanatları bir araya getirmekle de yükümlüdür. 

Bu evrensel edebiyatı gerçekleştirme çabasında tutulacak sanatsal yol, sanat 

çeşitliliği ve türlerin birleştirilmesi, arabesk ve fragmanın, gerçekçilik ile groteskin 

ve romantik ironinin yan yana yansıtılmasıdır. 

 

Mucizevî masallar, romanın yanında (ya da içinde) önem kazanmış, 

Romantik dönemin vazgeçilmez edebî türü sayılmıştır. Hayal gücüne sonsuz 

imkânlar tanıyan bu tür, sanatsal masal (Kunstmärchen) adı altında romantik 

yazarlar tarafından sık sık ele alınmıştır. Romantikler, masala özel bir tür gözüyle, 

hatta sempatiyle bakmışlardır. Çünkü her yerde gerçeklik tarafından sınırlanan hayal 

gücü, masal içerisinde özgürdür. Novalis, Ludwig Tieck, Hoffmann, Chamisso, 

Brentano, Arnim ve Fouqué, bu konudaki çalışmaları ile anılmaya değerlerdir.27

 

Novalis masal için şöyle der: 

 

 “Höchst sonderbar ist die Ähnlichkeit unsrer heiligen Geschichte mit 

Mährchen – Anfänglich eine Bezauberung – dann die wunderbare 

Versöhnung…” (Kutsal tarihimizin masallarla benzerliği çok ilginç. En başında 

büyüleyici, sonra barıştırıcı...”)28

 

                                                 
27 Monika Schmitz-Emans, Einführung in die Literatur der Romantik, Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt, 2004, s. 59 
28 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien II, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 801 
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Novalis’in yarım kalmış romanı Sais Çırakları’nda yer alan masal, Gül ile 

Sümbül (Hyazinth und Rosenblüte) eserin özünü oluşturur ve eseri düşünce 

yönünden tamamlayıcıdır. 

 

Bir yandan yeni masallar hayal gücünün sonsuz imkanlar tanıdığı türler 

olarak ele alınırken, eski halk masalları da yeniden ele alınmaya başlanmıştır. 

  

 İnsanların bilinçdışı masal kaynağından edindikleri keyif, çift katlıdır. Çünkü 

Aydınlanma çağında her türlü mucizenin adı kötüye çıkmıştır ve masalın faydası 

sadece çocuksu bir hayat bilgeliği aşılayan bir tür olarak kalmıştır. 

  

Nazım duyguların en iyi ifade edildiği tür olarak müzik ve resim ile bir arada 

yer almış, çağrışım ve tınlama özelliklerinden yararlanılmıştır. Şiir duygunun ve 

insanın iç dünyasının biçimlenmesi olarak görülür. Romantik şiir anlayışının gereği 

müziğe ve resme bir arada yer veren şairler zengin, mecazlı bir şiir dili 

yaratmışlardır. 

 

İroni, romantik edebiyatın vazgeçilmezidir. Romantik ironiye en iyi karşılık, 

düşünsel özgürlük olabilir. İçinde yaşadığı ve etkinliğini sürdürdüğü dünyanın 

üzerine çıkarak, onu ifade etme gücüdür.  Bu anlamda Friedrich Schlegel’in ironi 

sanatına yönelik teorileri önemlidir. Schlegel’e göre romantik ironi, ifade etme 

seçeneğimizi artıran ve anlatılanın dışına çıkmamızı veya çıkartılmamızı sağlayan bir 
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ifade biçimi olmalıdır. “Sonsuz”u “Sonlu”da, yani dilde ifade etme gücü olmalıdır.29  

 

Novalis’in öncülüğünü yaptığı özdeyiş de Romantizm’in edebî türleri arasına 

girmeyi başarmış, kısalığı, veciz oluşu ve içinde taşıdığı bilgeliği dolayısıyla, bir 

çeşit şifre, derin anlamlı ifade olarak Romantizm’in ruhuna elverişli bulunmuştur.  

 

Romantik dönem sanat ve edebiyat eserlerini ölümsüzleştiren şüphesiz ki 

dönem şairlerinin anlatımları ve bu anlatımlarına değer katan, okuyucuların ruhuna 

nüfus eden motiflerdir. Edebiyatta kullanılan motiflerin etki gücü şüphesiz ki 

tartışılamaz. Romantik edebiyatın değinmeden geçemeyeceğimiz başka bir özelliği 

motifleri kullanma sanatıdır.   

 

Masumiyet, doğallık, ve saflık kavramlarını içinde taşıyan çocukluk kavramı, 

romantik eserler için her zaman elverişli bir motif olmuş, birçok eserde 

kullanılmıştır. Buna örnek olarak Alman yazınında sıkça rastladığımız oluşum 

romanı kahramanlarını gösterebiliriz. Romantik yazınında Novalis’in Çıraklar’ı ve 

Heinrich’i, Brentano’nun Johannes’i (Aus der Chronika eines fahrenden Schülers) ve 

hatta çocuk ruhuyla Arnim’in İsabella’sı (Isabella von Ägypten) bu özellikleri 

özlerinde taşıyan karakterlerdir.  

 

Gezici motifi (Wandermotiv) romantik eserlerde sıkça rastladığımız bir motif 

özelliği taşır. Burada anılmaya değer olan Tieck’in Franz Sternbald’ıdır. Çoğu zaman 

maneviyata özlem ile çıkılan yolda karşılaşılan maceralar veya masalımsı motifler 

                                                 
29 Uwe Japp, Theorie der Ironie, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann Verlag, 1983, s. 186 
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bütünleyicidir. İç huzursuzluk ve tanrısal bir gücün arayışı ile çıkılan yolda yaşanılan 

renkli ve öğretici olaylar manevi oluşum ile tamamlanır (Selbstverwirklichung).  

 

Ölüm ise romantik ruha uygun bulunarak yeniden keşfedilmiş, insanın 

kendini bir çeşit aşması, değişimi, ruhun özgürlüğüne kavuşması, bir anlamda da 

yenilenmesi süreci olduğu için hayatın yoğunlaşması şeklinde yorumlanmıştır. 

Novalis, ölüm konusuna sanatkarca bir ilgi duymuş ve bunu Geceye Övgüler adlı 

çalışmasında şiirselleştirmiştir. 

 

Rüya, bilinçdışının vurgulanması açısından eserlerde sıkça karşımıza çıkar. 

Doğa tarafından insana rüyalar aracılığıyla aktarılan ilahî işaretler mistik anlayışa 

uygun biçimde işlenir. 

 

Romantik motif deyince akla ilk geleni ise mavi çiçek’tir. Bu motif  Novalis 

tarafından Heinrich von Ofterdingen’de kullanılmış ve büyük etki bırakmıştır. Mavi 

çiçek, Novalis’in Heinrich von Ofterdingen romanında yaşayan karakterin aradığı 

düşsel dünyanın saf tutku hali olarak belirginleşir. Bu tutku romantik özlemin ve 

tutkunun şiir-dünyasını yaratması demektir. Şiirsel cennetin yolu böylece açılmış 

olur. Doğa, dışımızdaki şey olarak, mavi çiçeğe giden başsız ve sonsuz yolun 

cisimleşmesidir.  

 

Novalis’in kapsamlı bir doğa romanı olarak tasarladığı, ancak fragman olarak 

geride bıraktığı Sais Çırakları, bu anlamda önemli bir motif içermektedir. Mısır’da 

yer alan İsis Tanrıçası, eserin ana fikrini tamamlayıcı niteliktedir. Mısır'ın en büyük 
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tanrıçasıdır. Sanat tanrıçasıdır. Eserde romantik doğa anlayışını özlü bir biçimde 

anlatır.  

 

Akılcılık furyasına karşı bir eleştiri ile başlamış alman romantik akımı, 

kendisini sanattan tarihe, felsefeden edebiyata, müzikten doğa bilimlerine kadar her 

alanda göstermiş, özellikle tüm bu kavramları birleştirme adına attığı adımlarla 

önemli etkiler bırakmıştır. Bu etkide büyük payı olan şair ve düşünür Novalis işte 

tam da bu noktada anılmaya değerdir. Edebi kimliğinin yanında doğa bilimleri ile de 

uzun süre ilgilenmiş Novalis, edebiyat ve doğa bilimleri arasında bağlayıcı bir şair 

olmuş, teorilerini bilimsel yazılarının dışında edebiyat ve şiire aktarabilmiştir.  
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2. NOVALİS (1772 – 1801) 

 

Fichte, Schlegel, Schelling, Schleiermacher gibi filozoflar Romantizmin, 

özgün Alman akımı olarak Kıta Avrupası’nda, sonra da dünya çapında ün 

kazanmasını sağlayan filozoflardır. İşte bunların arasında çok genç yaşlarda hayata 

gözlerini yuman, insan ömrü için az sayılabilecek 29 yıla, yine de her anlamda büyük 

eserler sığdıran bir filozof vardır. Novalis. 

 

 Tam adıyla Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg olan Novalis (1772-

1801) Thüringen’de, Oberwiderstedt’te doğar. Novalis soylu, zengin bir aileden 

gelmektedir. Kendisi ile birlikte on bir kardeşi vardır ve bunların hepsi de çok 

zekidir. Novalis bunlardan ikincisi olup aralarında en zayıf ve en sessizidir. Dokuz 

yaşına kadar aslında pek de zeki birisi değildir ama geçirdiği dizanteriden sonra 

ilginç bir biçimde zihni açılır. Ruhsal gelişimi hızlanır, okuma zevki artar. Masaldan-

tarihe disiplinler arası okuma ve merak kaynağını bu dönemlerden alır. Ailesinin onu 

yönlendirdiği katı dini eğitim içinde kendine nefes alma alanı olarak hep edebiyatı 

seçer.  Bilgi susuzluğu ile yoğun okumalardan sonra Erken Romantiğin en tanınmış 

şairi-anlatıcısı olur. Filozof olarak da görüşlerini, fikirlerini sayısız aforizmalar 

halinde, ansiklopedik çok yönlülükle, mistisizmden de etkilenerek dile getirir. 

‘Büyüsel İdealizm’in (magischer Idealismus) kurucusudur. Tekrar oluşturulması ve 

yaşanması zor hayal gücünün, melankolik, hüzünlü, içsel dilin ustasıdır.30

 

                                                 
30 Krş. Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 9-
15 
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 Dine bağlı soylu bir aileden gelen ve babasının haftalar ya da aylar boyu 

süren iş seyahatleri nedeniyle dindar annesinin yanında yetişen Novalis, 1783 

yılından itibaren Schiller’in arkadaşı din bilimci Carl Christian Erhard Schmid’den 

özel ders almaya başlar. 1790 yılında Eisleben’de lise (Gymnasium) okur. İleride 

kariyer yapmayı hedeflediği devlet memurluğu için hukuk eğitimi almaya karar verir 

ve Jena’da hukuk öğrenimine başlar. Ancak Novalis’in ilgisi hukuk öğreniminden 

çok felsefe, tarih ve edebiyat alanlarındadır. 1791 yılında öğrenimini devam ettirmek 

için Leipzig’e gider ve burada hukuk eğitiminin yanında matematik ve felsefe 

öğrenimi görür. Ayrıca Schiller’den tarih eğitimi alır. 1793 yılında Wittenberg 

Üniversitesi’ne geçer ve hukuk öğrenimine devam eder.31

 

Novalis'in hem hayatını hem de sanatını etkileyen olay 1794'te gerçekleşir. 

Genç şair o yıl Sophie von Kühn (1783 - 19 Mart 1797) ile tanışır. Sophie’ye büyük 

bir sevgiyle bağlanan ve onunla nişanlanan Novalis, 1797 yılında onu kaybeder. 

Nişanlısı, hayat arkadaşı Sophie von Kühn’ün daha on beşinde hayata gözlerini 

yumması onun ruhunda büyük çöküntüler oluşturmakla birlikte Novalis için yeni bir 

dönemin başlangıcı olur. Aynı yıl Freiberg’de Doğa Bilimleri Akademisi’ne başlar. 

Ve dönemin önemli doğa bilimcileri Wilhelm August Lampadius ve Abraham 

Gottlob Werner’in öğrencisi olur. Bu öğrenimi Novalis’e madencilik, mineroloji, 

kimya, matematik alanında olduğu gibi bir çok doğa bilimi alanında donanım 

sağlar.32 Buradaki öğrenimi sırasında Goethe ile tanışır, Ludwig Tick, Friedrich 

Wilhelm Joseph von Schelling, Friedrich ve August Wilhelm Schlegel ile arkadaşlık 

                                                 
31 Gerhard Schulz, Novalis, Beiträge zu Werk und Persönlichkeit Friedrich von Hardenbergs, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1970, s. 288-299 
32 Gerhard Schulz, Novalis, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Gerhard 
Schulz, Rowohlt Taschenverlag GmbH, Hamburg, 1969, s. 79 
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kurar. Doğa bilimleri eğitimi almak ile kalmaz, doğa bilimlerinin felesefi boyutu ile 

de yakından ilgilenir. Bilhassa Fichte ve Schelling incelemelerinin, onun spesifik 

romantik düşünce tarzının başlangıcını ve temelini oluşturduğu söylenebilir. Novalis 

1795/96 yıllarındaki bu incelemelerde Kant’ta çözülmemiş bir sorun olan benlik 

duygusunda bilincin birliğini ve Fichte’nin çözüm denemesini ele alır. Novalis’e 

göre felsefenin çıkabileceği en yüksek nokta, “duygu ve düşünce”nin ortak, uyumlu 

hareketini görmektir. Tüm doğa canlı bir organizmadır. Ve tüm varlıklar tek bir 

güçtür. Novalis, bu felsefeyi tüm hayatı boyunca, temel görüş olarak alır. Novalis  

Fragmanlar ve Araştırmalar’ında (Fragmente und Studien) “Alle Naturkräfte sind 

nur Eine Kraft.”(“Bütün doğa kuvvetleri tek bir güçtür.”)33 der. 

 

Novalis hiç şüphesiz tümbilimci bir şairdir. Çünkü onun şiiri hem 

düşüncesinin hem de yaşadıklarının bir bileşkesidir. Büyüsel İdealizm (Magischer 

Idealismus) adını verdiği bir düşünceyi savunur. Hayata sadece bilimsel sonuçlar ve 

mantıksal çözülümlerle hizmet edilemeyeceğini, düşünme sanatının aynı zamanda 

düşünce üretmek olduğunu söyler. 

 

1801 yılında hayata gözlerini yuman Novalis’in fragmanları ve notları, 

arkadaşları Friedrich Schlegel ve Ludwig Tieck tarafından 1802’de yayınlanır. 

 

Ayrıntılı felsefe araştırmaları sırasında Novalis’in kaleme aldığı çalışmalar ve 

fragmanlar, Novalis’in evrensel birliği yeniden kuracak olan yeni bir şiir sanatı 

konusunda sistematik bir arayış içinde olduğunu gösterir.  
                                                 
33 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien 1799-1800, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 820 

 31



“…Wir träumen von Reisen durch das Weltall – Ist denn das Weltall nicht in 

uns? Die Tiefen unsers Geistes kenen wir nicht – Nach Innen geht der 

geheimnißvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten – 

die Vergangenheit und Zukunft. Die Außenwelt ist die Schattenwelt – Sie wirft 

ihren Schatten in das Lichtreich. Jetzt scheints uns freylich innerlich so dunkel, 

einsam, gestaltlos – Aber wie ganz anders wird es uns dünken – wenn diese 

Verfinsterung vorbey, und der Schattenkörper hinweggerückt ist – Wir werden 

mehr genießen als je, denn unser Geist hat entbehrt.” (“ […] Evrende seyahat 

etmeyi hayal ediyoruz: Evren aslında kendi içimizde değil mi? Ruhumuzun 

derinliklerini bilmiyoruz. – İçimize doğru gizem dolu bir yol uzanıyor. İçimizde ya 

da hiçbir yerde ebediyet ve onun dünyaları, geçmiş ve gelecek var. Dış dünya bir 

karanlıklar diyarı ve aydınlıklar diyarını gölgeliyor. Şimdi bize tabii içsel olarak 

öyle karanlık, öyle yalnız, öyle biçimden yoksun geliyor, ama bu karanlık 

geçtiğinde ve gölge çekildiğinde ne kadar farklı düşüneceğiz. Her zamankinden 

daha fazla zevk alacağız, çünkü ruhumuz yoksun kaldı.”)34

 

Fragmanda iç dünyanın, duyguların romantik şiir açısından önemi  

vurgulanır. Ruhun gizli kalmış derinliklerini – ki Novalis bundan insanın ve 

dünyanın coşkun varolma nedenini anlamıştır – salt rasyonel bir şekilde sonuç 

çıkarma yoluyla anlamak mümkün değildir, bunun için insanın mistik olarak kendi 

içine dönmesi, kendi benliğine dalması gerekmektedir.  

 

 

                                                 
34 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 233 
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24 Şubat 1798 tarihinde, Novalis bir deste yazısını August Wilhelm 

Schlegel’e Jena’ya gönderir. Ve böylece şairin ilk fragmanları 1798 yılında 

Blütenstaub başlığı altında Athenäum dergisinde yayınlanır. Blütenstaub, Novalis’in 

edebiyat, şiir, felsefe, din, siyaset ve doğa bilimleri üzerine oluşturduğu farklı 

düşüncelerini içerir. Şair fragmanlarının hazırlığı aşamasında Friedrich Schlegel’e 

şöyle der: 

 

“Erst Poesie – dann Politik, dann Physik en masse. In der Poesie habe ich festen 

Fuß gefaßt. Auch in der Politik glaub ich ohne Grund fait zu sein – allen, denen 

ich noch davon gesagt - hat die Wahrheit meiner Sätze einzuleuchten 

geschienen. In der Physik bin ich noch in der Gärung. Hauptideen glaube ich 

gefaßt zu haben – Und schließlich: Die Philosophie verstehe ich immer besser, je 

tiefer ich in die übrigen Wissenschaften eindringe.” (“Önce şiir, sonra siyaset, 

sonra biraz da fizik. Şiirde sağlam adımlar attım. Politikada da bir sebebe 

dayanmasa da dürüst olduğuma inanıyorum – anlattığım herkese – cümlelerimin 

gerçekliği mantıklı geldi. Fizikte henüz başlangıç aşamasındayım. Temel fikirleri 

oluşturduğumu düşünüyorum – Ve sonuçta: Geriye kalan diğer bilim dallarını  

irdeledikçe, felsefeyi daha iyi anlıyorum.”)35

 

Şairin ortaya çıkardığı düşünsel eserlerinin hemen hemen hepsinde, özel 

hayatının yansımasını görmemiz mümkündür. Bu etkinin doruk noktada olduğu eser, 

şiirlerden oluşan Geceye Övgüler’dir (Hymnen an die Nacht - 1800). İlk defa 

                                                 
35 Gerhard Schulz, Novalis, mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten dargestellt von Gerhard 
Schulz, Rowohlt Taschenverlag GmbH, Hamburg, 1969, s. 85 
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Athenäum dergisinde yayınlanan bu şiirlerin konusu yalnız kalış, ölüm özlemi, öbür 

dünyada birleşme arzusu, sevgiliyle mistik birlik içinde oluşun mutluluğudur. 

 

 Sais Çırakları (Lehrlinge zu Sais - 1801), Novalis’in mineraloji 

çalışmalarında edindiği izlenimlerini, Romantizm’in doğa anlayışıyla birleştirerek 

ortaya koyduğu bir eserdir. Bir ustanın idaresi altındaki çırakların, Sais adlı mabette 

doğanın sırrını çözme çabaları bu eserin konusunu oluşturur. Doğanın sırrını, onu 

meydana getiren canlıların içinde görmek veya doğa varlıklarını birer kutsal yazı gibi 

yorumlamak düşüncesine dayalı doğa felsefesi, Novalis’i mineraloji çalışmalarına 

iten nedenlerden biridir. Eser, konusu itibarıyla içerdiği romantik öğelerle (şiir-

masal-efsane) tam bir romantik romandır. 

 

 Heinrich von Ofterdingen (1802) romanı, Goethe’nin Wilhelm Usta’nın 

Gelişim Yılları (Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795/1796) karşı yazılmış bir oluşum 

romanıdır. Romantik bir roman olması nedeniyle içerisinde masaldan şiire edebî 

türleri barındırır. Novalis, bu romanında Heinrich adlı kahramanını geliştirmeyi ve 

kafasında çizdiği insanın kişisel gelişimlerini onda idealize etmeye çalışmıştır.  

 

Novalis’in, dönemin ruhunu ve politik yönlerini, dinsel perspektifle kaleme 

aldığı yazılar da vardır. 1799 yılında kaleme aldığı Hıristiyanlık ya da Avrupa (Die 

Christenheit oder Europa) böyle bir yazıdır. Bu yazısında Novalis, Ortaçağ’dan 

itibaren dini inançlardaki çelişkilerin kaldırılmasını, Avrupa’nın ruhsal ortaklığı için 

ön şart olarak kabul etmiştir. Bu yazı içerdiği kültürel - felsefî bilgiler açısından çok 
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önemlidir ve ayrıca Novalis’in dünya görüşünü yansıtması açısından da özel bir 

değer taşır. 

 

Novalis tek taraflı olarak yanıltıcı bir şekilde gösterilmek istendiği gibi 

sadece hayalci, irrasyonel ve dünyadan habersiz bir şair değildir, o aynı zamanda 

keşfetmeyi seven bir fen adamıdır. Onun ilgisini çeken, çeşitli disiplinlerin 

arkasındaki benzer durumdur. Novalis, “tüm bilim birdir” temel düşüncesine, doğa 

felsefesiyle yola çıkmış, romantik şairin tüm ayrılıkları ortadan kaldıracağına 

inanmıştır. 

 

Aşağıdaki ünlü fragmanında, şairin faaliyetinden bir matematik ödevinden 

söz edermiş gibi söz eder: 

 

“Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn 

wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Die niedre 

selbst wird mit einem bessern selbst in dieser Operation identificiert.” (Dünya 

romantize edilmeldir. Böylece kadim anlam yeniden bulunabilir. Romantize etmek 

kaliteli bir potansiyel oluşturmaktan başka bir şey değildir. Düşük ben, daha iyi bir 

ben’de kimlik bulur.”)36  

   

Novalis  felsefesi, Alman Romantizmi’nin temel tutkularını ortaya koymuş; 

büyüsel, mutlak bir yaratma gücü olarak şiirsel yeteneğe önem vermesiyle çağdaş 

                                                 
36 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Vorarbeiten 1798, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 334 
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şiirin yönelimini haber vermiş; şiiri mutlak gerçeklik olarak kabul edip evrenin 

bilimsel, şiirsel, gizemsel bir birleşimini yapmaya çalışmıştır.  
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3. NOVALİS’DE DOĞA VE İNSAN 

 

Novalis’i anlamak ve eserlerindeki unsurları analiz etmek, iki yüz yılı aşkın 

bir süredir çalışmalar yapılmasına rağmen, hiç de kolay değildir. Her kelimesinde, 

hatta her noktasında ve virgülünde bir anlam yüklü olan yazarın doğaya dair en 

önemli düşüncelerine yer verdiği Sais Çırakları ve Heinrich von Ofterdingen, bize 

Novalis’in doğaya olan bakış açısını belki de en iyi şekilde yansıtacak, ilk romantik 

eserlerdendir. Novalis’in doğaya ve bu doğa içerisinde yaşayan ve hem insan olarak 

tek, hem de doğa ile bir bütün olan insana dair düşünceleri, öncelikli olarak ele 

alacağımız iki eserinde önemli rol oynar. Novalis’in Sais Çıraklar’ında ele aldığı 

doğaya ve insana dair düşüncelerini bir oluşum romanı olan ve insanın oluşumunu 

ele alan Heinrich von Ofterdingen’de nasıl genişlettiğini görürüz. Novalis ilk 

eserinde insanı bu doğa düzeni içerisindeki “yüce varlık” olarak ele alır, onun 

bedenini bir mabet olarak niteler ve onu tanrısallaştırır, ikinci eserinde ise bu “yüce 

varlık” olan insana nasıl ulaşıldığını dahiyane biçimde ortaya koymayı amaçlar. 

Novalis’e göre insan tanrıyı uzaklarda aramamalıdır, çünkü o yanıbaşımızdadır.  

 

“Nicht in einem weit weg gewähnten Jenseits ist Gott zu suchen, sondern unter 

Menschen muss man Gott suchen. In dem menschlichen Begebenheiten, in 

menschlichen Gedanken und Empfindungen offenbart sich der Geist des 

Himmels am hellsten.” (“Tanrı uzak anılan diyarlarda aranmamalı, tanrı 

insanların arasında aranmalı. Gökyüzü, ruhunu en parlak, insancıl davranışlarda, 

insanın düşüncelerinde ve duygularında gösterir.”)37

                                                 
37 Ernst Kamnitzer, Fragmente, Wolfgang Jess Verlag, Dresden, 1929, s. 540 
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Şaire göre tanrıyı kendi dışında aramakta olan insan kendisini kutupsal bir 

düzeye yerleştirmektedir ve bu nedenle de onu hiçbir zaman bulamayacaktır. 

Birlikten dışarı atılmış olan insanın tanrı içinde barınmaktadır. İnsan ancak bu birliği 

algılamaya yeniden başladığında ve kendi içinde yeniden yarattığında tanrıda 

meydana çıkacaktır. 

 

Novalis’e göre mükemmel olmayan bir dünyada yaşarız ve bu dünyada, bu 

taraf ile diğer tarafın, içsel olan ile dışsal olanın birliği algılanmamaktadır. İnsan 

ancak tüm bu kavramların özdeş olduğu bilincine vardığında tanrıyı kendi içinde 

araması gerektiğinin farkına varılabilecektir. Tanrıya giden yol insanın kendi içinde 

yapacağı yolculuğun üzerinde bulunmaktadır. Tüm farkındalık aslında insanın kendi 

bilincini takip etmesiyle elde edilmektedir. Bireyin bakış açısı, bütün ile özdeş 

olduğunun farkına varmasıyla kendisine çevrilir ve bizzat tanrı olduğunun farkına 

varır: “Gott ist ich” (“Tanrı ‘ben’dir”). Tanrı Novalis tarafından “Unendlichkeit – 

Allheit in der Teilbarkeit.” (“Sonsuzluk – bölünebilirlik içinde bütünlük.”)38 

olarak tarif edilir. İnsan, tıpkı tanrı gibi bu “bölünebilirlik içindeki bütünlüğü” temsil 

etmektedir.   

 

Novalis perspektifini, tüm doğa olaylarının her şeyi kapsayan birliğine 

ulaşmak için mikrokozmos ile makrokozmos arasında değiştirir. Ona göre büyük 

olanın incelenmesi ile küçük olanın incelenmesi daima aynı anda gelişmelidir. Gerek 

evrenin gerekse en bireysel parçasının birleşik verileri karşılıklı benzerliklerin 

                                                 
38 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fichte-Studien, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 46 
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kurulmasıyla yavaş yavaş çoğalır – böylece bütün parçayı, parça da bütünü 

aydınlatır. 

 

Novalis kendi düşünce ve hareket tarzı ile ilgili olarak şöyle der: 

 

“Spinoza stieg bis zur Natur – Fichte bis zum Ich, oder der Person. Ich bis zur 

These Gott.” (“Spinoza ta tabiata kadar yükseldi – Fichte Ben’e veya kişiliğe 

kadar yükseldi. Ben ise tanrı tezine kadar”.)39

 

Bu alıntıda Novalis’in aşkın ve bütünsel bir gözleme, bakış açısına, insanı 

doğadan tanrıya kadar içinde alıp sarıp sarmalayan bakış açısına ulaşma çabaları 

açıkça belli olmaktadır. Novalis insanı her zaman bir bütünlük içinde ve onu 

çevreleyen doğa ile bağlantı içinde gözlemler. Bu bağlantılar ise onu her zaman tanrı 

tezine ulaştırır. 

 

“Wer wird dem schlichten, aber herzlichen, Religiosen verargen, wenn er das 

göttliche, was allein im Menschen zu finden ist, aus ihm hinausstellt…?” (“Kim 

sade ama gönülden dindar olana, yalnızca insanda bulunan tanrısalı bulup 

çıkardığı zaman… kızar?”)40

 

 

 

                                                 
39 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fichte-Studien, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 63 
40 Gerhard Schulz, Die deutsche Literatur zwischen Französischer Revolution und Restauration 
1789-1830, Band VII/I, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München, 1983, s. 256 
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3.1. SAİS ÇIRAKLARI 

 

3.1.1. DOĞA ROMANI OLARAK “SAİS ÇIRAKLARI” 

 

Novalis, Jeolog Werner’in yanında doğa bilimleri çalışmalarına başlayınca 

buradaki izlenimlerini, Romantizm’in doğa anlayışıyla birleştirerek Sais Çırakları 

adlı eserine başlar. Romanın ilk tasarımı Freiberg’deki doğa bilimi araştırmaları 

sırasında yapılmıştır. Burada önemli olan fragmanın erken romantik ürünlerin 

yapılanmaya başladığı bir zaman ve dönemde tasarlanmış olmasıdır. Doğa olaylarını, 

yine sevgi ve gizemli bir görüşten kaynaklanan yöntemle açıklamaya koyulur. 

Novalis’e göre doğayı anlamak için gezmek, doğal varlıkları kendi oluş ortamında 

görmek, tanımak gerekir. Doğa ancak ona karşı duyulan derin bir sevgiden doğan 

sezgiyle kavranabilir ve insan ancak bu sayede kendisini bulur ve gerçekleştirir 

(Selbsverwirklichung).  

 

Eser başından beri insanın doğaya yaklaşımının ve kendisini sembolize eden 

sonu gelmeyen uğraşlarının ve bu uğraşlarının aynı potada eritilebilmesi için arayışa 

girdiği mucize dilin anahtarı’nın keşfedilmesi üzerine kurulmuştur.   

 

Fragman olarak kalan bu eser iki bölümden oluşmaktadır: Kısa bir giriş 

sağlayan Çırak (Der Lehrling) başlıklı bölüm ve bizi doğaya dair çeşitli felsefi 

görüşlere götüren Doğa (Die Natur) başlıklı bölüm. Çırak adlı ilk bölüm, doğanın 

sırrını çözmeye çalışan bir usta ve idaresi altındaki çıraklar ile başlar. Çıraklar, her 
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biri İsis Tanrıçası’nın peçesini kaldırmak ve doğanın gizlerini keşfetmek için yola 

çıkmıştır. Ustanın, insanın doğayı keşfine dair sözleri ile giriş sağlanır: 

 

“Mannichfache Wege gehen die Menschen. Wer sie verfolgt und vergleicht, 

wird wunderliche Figuren entstehen sehn; Figuren, die zu jener grossen 

Chiffernschrift zugehören scheinen, die man überall, auf Flügeln, Eierschalen, 

in Wolken, im Schnee, in Krystallen und in Steinbildungen, auf gefrierenden 

Wassern, im Innern und Äussern der Gebirge, der Pflanzen, der Thiere, der 

Menschen, in den Lichtern des Himmels, auf berührten und gestrichenen 

Scheiben von Pech und Glas, in den Feilspänen um den Magnet her, und 

sonderbaren Conjuncturen des Zufalls, erblickt.” (“İnsanlar çeşitli yollardan 

geçiyor. Kim bu yolları takip eder ve karşılaştırırsa harikulade figürlerin 

oluştuğunu görecek; her yerde görülebilen, kanatlarda, yumurta kabuklarında, 

bulutların içinde, karda, kristallerdede ve kayalıklarda, donmuş sularda, dağların 

içinde ve yüzeyinde, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda, gökyüzünün ışığında, 

boyanmış zift ve cam parçalarında, mıknatısın çevresindeki tozlarda ve tesadüfün 

çizgilerinde büyük bir şifreye ait figürler.”)41

 

 Bu sözler Novalis’in doğaya dair teorilerinin özüdür aslında. Doğa insan için 

bir şifredir. Bu şifre ise ancak doğanın yolları takip edilerek çözülebilir. Doğanın her 

bir parçasında bir şifre, bir işaret gören Novalis’in bu düşüncesi, doğadan uzaklaşmış 

insana atıftır. Doğa ve tanrı, tanrı ve insan tektir. Her şifre bir ötekini takip etmekte, 

ulaşılan yol ise ulaşılmış bütünlük ile beraber tanrıda bitmektedir.  

                                                 
41 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 201 
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Esere çok kısa bir giriş sağlayan ilk bölüm, içinde doğaya dair müthiş bir 

yakınlık hisseden ama diğer yandan da ustanın söyledikleri karşısında kafası karışan 

çırağın aşağıdaki düşünceleri ile sona erer: 

 

“Gerade diese Fremdheit ist mir fremd, und darum hat mich immer diese 

Sammlung zugleich entfernt und angezogen. Den Lehrer kann und mag ich 

nicht begreifen. Er ist mir just so unbegreiflich lieb. Ich weiß es, er versteht 

mich, er hat nie gegen mein Gefühl und meinen Wunsch gesprochen. Vielmehr 

will er, daß wir den eigenen Weg verfolgen, weil jeder neue Weg durch neue 

Länder geht, und jeder endlich zu diesen Wohnungen, zu dieser heiligen 

Heimath wieder führet. Auch ich will also meine Figur beschreiben, und wenn 

kein Sterblicher, nach jener Inschrift dort, den Schleier hebt, so müssen wir 

Unsterbliche zu werden suchen; wer ihn nicht heben will, ist kein ächter 

Lehrling zu Sais.” (“İşte bu yabancılık bana yabancıdır ve bu yüzden bu toplam 

beni hem uzaklaştırmış hem de beni çekmiştir. Öğretmeni anlayamıyor ve anlamak 

da istemiyorum. O benim için anlaşılmaz bir biçimde sevgi dolu. Biliyorum, o beni 

anlıyor ve benim duygularıma ve arzularıma karşı hiçbir zaman itiraz etmedi. 

Daha ziyade, kendi yolumuzu takip etmemizi istiyor, çünkü her yeni yol, yeni 

ülkelerden geçmekte ve hepsi sonunda bu evlere, bu kutsal memlekete gidiyor. 

Bende kendi kişiliğimi tasvir etmek istiyorum ve eğer hiçbir ölümlü, o yazıya göre  

peçeyi kaldırdıramıyorsa, o zaman biz ölümsüz olmaya çalışmalıyız: onu 

kaldırmak istemeyen, gerçek bir Sais Çırağı değildir.”)42

 

                                                 
42 Hans Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 204 
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Çırağın ağzından dökülen “işte bu yabancılık bana yabancı” sözleri 

Novalis’in, insanın doğadan uzaklaştığı düşüncesinin bu fragmanda da can 

bulacağının ip ucudur. Yabancılık (Fremdheit) ve Yabancı (fremd) kelimeleri 

fragman boyunca defalarca dile gelir. 

 

Doğa başlıklı bölüm, eski doğa düzenine övgü ile başlar. İnsan içinde 

yaşadığı doğa ile uyum ve huzur içindeyken, bir dönem gelmiş ve bu uyum 

bozulmuştur. Zıtlıklar çağı birleşenlerin birbirinden kopmasına neden olmuştur. Bu 

dönem Novalis’e göre insanı ve doğayı, sanatı ve doğa bilimini birbirinden 

uzaklaştırmıştır. Ancak altın çağ geri dönmektedir. İnsanoğlu doğaya ve hayata 

Romantizm ile yeniden kavuşacaktır. Doğanın ardında bir memleketin daha olduğu 

ya da dinlerin en ruhanisinin bulunduğu inancıyla hareket edilir. İnsan ise ancak bu 

memlekete ulaştığında kendisini gerçekleştirecek, içinde altın çağını yaşayacaktır. 

Eski doğa düzeni anlaşılabilirken ve insanlar doğa ile belli bir düzen içerisinde 

yaşayabilirken, doğanın anlaşılamadığı bir döneme girilmiş, insanoğlu ile doğa 

arsındaki uyum bozulmuştur. İnsanlar doğaya “dış” bir güç olarak bakmazken 

hayatta kutupluluklar ve ayrılmaların oluşmasıyla insan ve doğa birbirinden 

ayrılmışlardır. Bu ise aslında yüce bir varlık olan insanı uyumsuz ve kendi 

farkındalığını kaybetmiş bir varlık haline getirmiştir. Bu uyumsuzluğun doruğuna 

çıktığı dönem ise Novalis’e göre 18.yüzyılın doğaya karşı akılcı yaklaşımıdır.43

 

“Durch Übung werden Entwicklungen befördert, und in allen Entwicklungen 

gehen Theilungen, Zergliederungen vor, die man bequem mit den Brechungen 

                                                 
43 Krş. Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 
158 
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des Lichtstrahls vergleichen kann. So hat sich auch nur allmählich unser 

Inneres in so mannichfaltige Kräfte zerspaltet, und mit fortdauernder Übung 

wird auch diese Zerspaltung zunehmen.“ (“İnsanların, ruhlarına ait parçaları 

ortak bir isimle tanımlamayı ve bunu uygulamayı düşünmeleri, uzun sürmüş 

olmalı. Çalışmalar sonucu gelişmeler kaydediliyor ve her gelişmede ışık ışınının 

kırılmalarıyla karşılaştırabilecek derecede çok parçalanmalar, kırılmalar oluşuyor. 

İçimiz de yavaş yavaş bu birbirinden çeşitli parçalara ayrıldı ve devam eden 

çalışmalar ile bu ayrılmalar daha da artacak.”)44

 

Her konuda akla öncelik tanıyan akılcılık sisteminin etkisi ile 18.y.y.'da 

Avrupa’da bilimde ve felsefede büyük gelişmelere adım atılmış, akılcılık, bilim ve 

teknoloji gelişmiştir. Ancak Novalis’in bakış açısıyla bu gelişimler insanı mutlu 

kılmamıştır.  

 

3.1.2. ALTIN ÇAĞ ÖZLEMİ 

 

Novalis altın çağdan bahsettiğinde, insanların doğanın sıcak kucağı tarafından 

kuşatıldıkları ve insan ile doğanın bütünleştiği, cennete benzeyen bir yurttan söz 

eder. Altın çağda insan ruhu doğa ile bir bütün teşkil etmektedir. İnsan doğayı 

kendisi dışında bir öğe olarak görmemektedir, bunun aksine insan ve doğa, birinin 

sıhhat ve afiyetinin diğerinin sıhhat ve afiyetine bağlı olduğu, uyumlu bir bütün teşkil 

etmektedir.  

 

                                                 
44 Hans Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 205 
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Altın çağ, henüz gözlemleyen subje ile gözlemlenen obje arasında bir ayırım 

bulunmayan, insan subjesi ile doğa objesinin özdeş oldukları, cennet benzeri ilk 

yaşayış tarzının sembolü olarak dile gelir. Burada, bilinç henüz kendi içinde saklı 

olduğundan, kavramlar arasında da bir ayrım bulunmaz. Bilinci henüz uyanmamış 

olan insan, doğanın bütünlüğü içine entegre edilmiş durumdadır. Altın çağda insan 

henüz ayırımları yaşamamıştır, sadece saf bir varoluş durumundadır.  

 

Mitolojiye göre insan Hıristiyanlıkta ilk günahı işledikten ve cennetten 

kovulduktan sonra bilincine ve iyi ile kötü arasında ayrım yapma yeteneğine 

kavuşur. İnsan, uyanan bilinci ile birlikte bir birey olduğunu algılamaya başlar ve 

böylece gözlemleyen insan ile gözlemlenen doğa arasındaki dünya ayrımı başlar ve 

bu ayırım insan hayatının bundan sonraki şeklini ve kontrolünü ele alır. 

 

“Gott sind wir - als Individuum Denken wir.” (“Biz tanrıyız – ama birey olarak 

düşünüyoruz.”)45

 

Novalis’e göre altın çağ, insanın henüz kendi menşei içinde bulunduğu, diğer 

bir deyişle henüz bir ego - bilincinin olmadığı, doğa ile bir bütün olduğu, insan ile 

doğa arasındaki uyumun hakim olduğu ideal durumun bir timsalidir. Altın çağda 

insan ruhu doğa ile bütünleştiğinden iç ve dış gibi tüm tezatlar arasında bir birlik 

bulunmaktadır. İnsan o zamanlar doğayı anlayabilmekte ve onunla konuşabilmekte-

dir. Novalis’in neredeyse tüm eserlerinde okuyucuya yansıttığı bu altın çağ özlemi 

                                                 
45 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fichte-Studien, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 75 
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Novalis’in doğa - insan ilişkisine bakışını özlü biçimde yansıtır. Heinrich von 

Ofterdingen’den bir örnek: 

 

“Ich hörte einst von alten Zeiten reden; wie da die Tiere und Bäume und Felsen 

mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist grade so, als wollten sie 

allaugenblicklich anfangen, und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir 

sagen wollten” (“Bir zamanlar eski çağlardan konuşulduğunu duydum; 

hayvanların ve ağaçların ve kayaların o zamanlar insanlar ile nasıl 

konuştuklarına dair.  Şu anda, hemen konuşmaya başlamak istediklerini ve bana 

söylemek istediklerini anlayabileceğimi hissediyorum.”)46  

 

Novalis’in genel felsefesinde, insan dünyası ile ruhlar dünyası arasındaki  

tezatı uzlaşmaya ulaştırma çabası belirgindir. Novalis altın çağı sembolik bir resim 

olarak aktarır ve çeşitli felsefi düşüncelerini bunun üzerine geliştirir. Novalis’in 

eserlerinde zikredilen tüm metinlerin ortak noktası, altın çağ resminde doğa ve ruhun 

bir bütün olarak gösterilmesidir. Tanrı ise doğa ve ruhun bütünleştiği yerde ortaya 

çıkar: 

 

“Die Welt ist die Syphäre der unvollkommenen Vereinigungen des Geistes und 

der Natur. Ihre vollkommene Indifferenzierung bildet das sittliche Wesen par 

excellence – Gott.” (“Dünya, ruh ile doğanın mükemmele ulaşamamış 

                                                 
46 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 240 
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atmosferidir. Onların mükemmel birleşimleri, mükemmel olan ahlâkî varlığı 

oluşturur – tanrıyı.”)47

 

Novalis altın çağı tarihi bir olay olarak değerlendirmekten ziyade, bunu 

insanın varoluşundaki  ulaşılması mümkün bir iç uyum durumu olarak görür: 

 

“Es können goldne Zeiten erscheinen – aber sie bringen nicht das Ende der 

Dinge – das Ziel des Menschen ist nicht die goldne Zeit – er soll ewig existieren 

und ein schönes geordnetes Individuum sein und verharren – dies ist die 

Tendenz seiner Natur” (“Altın çağlar oluşabilir – ancak bunlar nesnelerin 

sonunu hazırlamazlar – insanın hedefi altın çağ değildir – insan ebediyen var 

olmalı, güzel ve düzgün bir birey olmalı ve sebat etmelidir – bu onun doğası 

gereğidir.”)48

 

Novalis, insanın kendi içinde bir ahenk oluşturma imkanına sahip olduğunu 

ve bunun da insan ruhu ile doğa arasındaki mükemmel uyum yoluyla sağlanacağını 

vurgulamaktadır. Bu ahenk içinde insanın doğaya dair düşünceleri ve doğaya dair 

algılamaları birbirleri ile özdeş olup, insan ile doğa arasında bir bütünlük  

oluşturmaktadır ve insanın “güzel ve düzgün bir birey olarak sebat etmesini” 

sağlamaktadırlar. Novalis’e göre insan, altın çağın başlamasını pasif kalarak 

beklemeye mahkum değildir; bunun aksine, onu geliştirme yeteneği  insanın  içinde 

saklıdır.  

                                                 
47 Gerhard Schulz, Freiberger Naturwissenschaftliche Studien 1798/99, Novalis, Werke, Verlag 
C.H.Beck, München, 1987, Dritte Auflage, s. 446 
48 Gerhard Schulz, Fragmente und Studien bis 1797, Novalis, Werke, Verlag C.H.Beck, München, 
1987, Dritte Auflage, s. 312 
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Altın çağ düşüncesi, insanlık tarihine ilişkin rivayetler kadar eskidir ve  

hemen hemen tüm halkların ve kültürlerin geleneksel efsanelerinde yer almaktadır. 

Hans Joachim Mähl altın çağ düşüncesi için şunları söyler: 

 

“Altın çağ fikrinin ilk kez Yunanistan’da edebî rivayetlerin Hesiod (M.Ö. yakl. 8.-6. 

YY.)  ile aktarılmasına başlanan eskiçağda ortaya çıkması,  Hint-Germen dillerinin  

hakim oldukları bölgelerde birbirlerine benzer özellikler taşıyan çok eski efsanelere 

ve masallara  dayanmaktadır; ayrıca, cennet gibi bir ilkçağ inancı  hemen hemen 

tüm halkların ve kültürlerin geleneksel efsanelerinde yer almaktadır.”49

 

“Burada söz konusu olan, bu noktadan itibaren Batı’daki ruhani hikayeler devrinde 

gündeme gelen ve vasıfları ile şekli motifleri tekrarlanan, değiştirilen, genişletilen ve 

süslenen bir efsanedir: içinde ne kavga ve ne de savaş barındıran  ebedi barış motifi, 

insanları hastalıktan yaşlılılıktan koruyan ebedî gençlik motifi, insanların adeta 

uykuya dalar gibi hayata veda ettikleri bilinmeyen ölüm motifi, meyvalarını ve 

çiçeklerini kendiliğinden sunan toprak ana motifi, insanları seven ve onlarla ilişki 

kuran tanrıların yakınlığı motifi. Bunlara daha sonraları mevsimler arası farkların 

ortadan kalktığı ebedî ilkbahar motifi ile insanlar, hayvanlar ve bitkiler arasındaki 

doğa dili motifi ve altın çağda hakkaniyet insanların kalplerine yazılmış olduğundan, 

kanun ve zorunluluk gerektirmeyen adalet motifi eklenmiştir. Bu resimlerin temelinde 

gelecek zamanlara ilişkin ütopik düşüncelerin  ve şiir sanatının bitmek tükenmek 

bilmeyen varyasyonları yatmaktadır; bunlar Hemsterhuis’in 18. yüzyılda Hesiod’a  

işaret ederek yenilemek ve derin gerçeklik payını gözler önüne sermek istediği, 

                                                 
49 Hans-Joachim Mähl, Die Idee des Goldenen Zeitalters im Werk Novalis, Carl Winter 
Universitätsverlag, Heidelberg, 1965, s. 11 
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Shaftesbury’nin kullandığı ve özellikle de alman klasik ve romantik şiir sanatında 

etraflıca kullanılan aynı efsanevi düşüncelerdir: bir tarih öncesi gelişim 

basamağının mitolojik tasvirinden çok, insani özlemin ilk örneği olarak, muhakeme 

refleksiyonu sonucu parçalanan bir gerçeğe karşı zamana tabi olmayan, 

halihazırdaki bir ideal olarak anlaşılabilen, saf insanlığın altın çağı.”50

 

Buna göre altın çağ, zaman ve mekan içinde bulunan tarihi bir gerçekten 

ziyade, insanların içinde bulunan bir özlem olarak görülmelidir. Altın çağ, insanların 

tüm özlemlerinin giderildiği bir ideal dünya modelidir. İnsanların altın çağ arzuları 

daima, içinde bulunulan uyumsuz ve tatmin etmeyen bir durumdan 

kaynaklanmaktadır. Novalis’in altın çağı da bu özlemlerden biridir ve içinde 

bulunduğu zamanın kendisini tatmin etmemesinden kaynaklanmaktadır. Ne doğa ne 

de insan bu çağda anlaşılabilmektedir. Novalis’in Aydınlanma çağı ve dolayısıyla 

salt akılcılık karşıtı düşünceleri, onun bu özlemini tetikler.  

 

Eski doğa düzenine övgü ile giriş sağlayan ikinci bölüm Doğa (Die Natur), 

doğaya dair düşünce ayrılıklarını ortaya koyan ve çırağın düşüncelerini kargaşaya 

sokan bir kaosu yansıtır niteliktedir. Doğaya ilişkin birbirinden farklı bakış açıları ele 

alınır. Doğaya ve insana ilişkin dönemin önemli teorilerine göndermelerde bulunulur. 

 

Novalis, August Wilhelm Schlegel’e 24 Şubat 1798 tarihinde yazdığı 

mektubunda Sais Çırakları’nda aynı zamanda doğaya dair fragmanların yer alacağını 

                                                 
50 Hans-Joachim Mähl, Die Idee des Goldenen Zeitalters im Werk Novalis, Carl Winter 
Universitätsverlag, Heidelberg, 1965, s. 13 
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belirtir. “... ebenfalls Fragmente – nur alle in Beziehung auf Natur.” (“…bunlar 

aynı zamanda fragman - yalnızca hepsi doğa ile ilintili.”)51

 

Eser bir roman olarak tasarlanır, ancak fragman olarak tarihe geçer. Doğanın 

ve dolayısıyla “ben”in nasıl keşfedilebileceğine dair farklı görüş ve ifadeler örgüsü 

eserde önemli bir yer kapsar. Doğaya dair düşünce sistemleri eserde hedefe 

götürmeyen, sonu olmayan sistemler olarak verilir. Eserde düşünce sistemlerinden 

hiç biri yanlış olarak tanımlanmaz, aralarındaki farklar açıkça ortaya konulur. Amaç 

bellidir. Okuyucuyu düşünmeye yöneltmek, yolu göstermek, geriye çekilmek ve 

okuyucunun yolunu bulmasını sağlamak.  

 

“Der Redende leitet nur den Gang des Denkens – und dadurch wird es zum 

Nachdenken. Er denkt und der Andre denkt nach.” (“Konuşan, düşüncenin 

yalnızca akışını yönetir ve böylece düşünce, düşünce yürütmeye dönüşür. O 

düşünür, diğeri ise düşünce yürütür.”)52

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Briefe von Novalis, 1799-1800, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 662 
52 Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 165 
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3.1.3. DOĞA ÖĞRETİLERİ 

 

 Doğa fragmanı olarak Sais Çırakları fragmanı, içinde doğaya dair bir çok 

felsefî görüşü barındırır. Bu görüşleri eserin başından itibaren hissetmemiz ve 

Novalis’in hangi düşünce sistemlerine gönderme yaptığını anlamamız hiç de zor 

değildir. Novalis kısa ömründe yalnızca edebî kimliği ile değil, aynı zamanda 

yakından ilgilendiği felsefî görüşleriyle de anılmaya değerdir. Daha doğru ifade 

etmek gerekirse, Novalis aslında eserlerinin içinde eritebildiği felsefî görüşleriyle ve 

bunu yaparken ki başarısıyla adından söz ettirmiştir. 

   

Fragmanın ikinci bölümü Doğa, birbirleriyle tanışmayan farklı 

konuşmacıların, çırağın kafasını karıştıran doğa hakkındaki birbirinden farklı 

görüşlerini sunmalarıyla devam eder. Bu görüşler doğaya dair düşünce ayrılıklarını 

ortaya koyan ve çırağın düşüncelerini kargaşaya sokan bir kaosu yansıtır niteliktedir. 

Ancak çırak, kendi sistemini bulmak için farklı sistemleri de tanımak zorundadır. 

Novalis’in sözleri: 

 

“Man studiert fremde Systeme um sein eignes System zu finden. Ein fremdes 

System ist der Reitz zu einem Eignen. Ich werde mir meiner eignen Philosophie, 

Physik etc. Bewusst – indem ich von einer Fremden afficirt werde…” (“İnsan, 

kendi sistemini bulmak için yabancı sistemleri araştırır. Yabancı bir sistem, kendi 
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sitemini oluşturman için ateşleyicidir. Ben, felsefe, fizik v.b.’ne dair kendi 

düşüncelerimin, yabancı bir düşünceden etkilendiğimde farkına varıyorum.”)53

 

18. yüzyıl akılcılığının mekanik ve maddesel doğa anlayışı ampirik ve felsefî 

bilimlerden oluşan bir bakış açısı ile karşı karşıyadır. Romantik dönemin çıkış 

noktası Schelling’in geliştirdiği doğa felsefesidir. Burada temel koşul, dünyanın bir 

organizma olduğu düşüncesinden yola çıkan insanın doğaya uyumudur.  

 

Eser içerisinde eleştiri hedefi olarak dile gelen ve birbirini takip eden dört 

görüşten birinde, romantik anlayışa zıt olarak doğanın uçsuz bucaksız derinliğinden 

uzak durulması gerektiği düşüncesi hakimdir. Bu görüşe göre bütün güçler, doğanın 

sonsuzluğunda kaybolur. Doğa, ölümü getiren bir kısır döngü olarak nitelendirilir. 

Zamanın rasyonel doğa anlayışının söz konusu edildiği tümceler şu şekilde dile gelir. 

 

“Nun dünkt es Einigen, es sey der Mühe gar nicht werth, den endlosen 

Zerspaltungen der Natur nachzugehn, und überdem ein gefährliches 

Unternehmen, ohne Frucht und Ausgang. (...) Auch bleibe die Natur,  immer 

eine furchtbare Mühle des Todes.” (“Kimileri, bu çabalara değmezmiş sanıyor, 

doğanın, tehlikeli, sonuç vermeyen ve çıkışı olmayan yollarını takip 

etmek.(...)Doğa onların gözünde her zaman ölümü getiren korkunç bir değirmen 

olarak  kalacak.”) 54

 

                                                 
53 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Das Allgemeine Brouillon, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 511 
54 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 210 
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Eserde can bulan diğer bir anlayış ise, cesarete ve doğa ile savaşa 

çağırmaktadır. 

 

“Wohl, sagen Mutigere, last unser Geschlecht einen langsamen, 

wohldurchdachten Zerstörungskrieg mit dieser Natur führen.” (“Daha cesur 

olanlar ise, gelin, ırkımızı bu doğa ile ağır ağır, iyi tasarlanmış, tahrip edici bir 

mücadeleye sokalım, diyorlar.”)55

 

Hardenberg, burada ironik bir tutum sergileyerek, doğaya hükmedilmesi 

anlayışını eleştirmektedir. Başka bir değişle Aydınlanma döneminin akılcı ve 

materyalist tutumunu. Aydınlanma, her şeyi “bilmenin” yanı sıra, dünyanın gelişen 

yapısına hakimiyet kurarak insanlığı bağımsız ve özgür kılacağı düşüncesinde bir 

kavram oluştururken, romantik kavramının anlamı genel olarak ütopya, fantastik, 

masalımsı, mucizevi, hayali, duygulu, sezgili, dünya ötesi ve hatta yanıltabilen ve 

sihirli gibi kavramlarla birlikte anılmıştır. Oysa Aydınlanma akımına göre tutulacak 

tek bir yol vardır: Akıl yolu. Ve yalnızca bu yol mutluluğa götürecektir. Romantizm, 

aklın tek hakim olduğu bir düşünce döneminden sonra duyguyu, hayal gücünü ve 

bilinçaltını egemen kılmayı hedefler. Akıl tek başına insanı ve doğayı tanımlamada 

yeterli görülmez. Akılla birlikte duygu da önem taşımaya başlar ve insanı tanımada 

duyguların da akıl kadar önemli olduğu görüşü doğar. 
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Diğer bir görüş, yani çoğunluğun paylaştığı doğa düşüncesi ise Fichte’nin 

doğa felsefesini yansıtmaktadır. Mantığı ve aklı temel alan bu anlayış, doğayı 

öncesinden çözülmüş ve tıkır tıkır işleyen bir saate benzetmektedir. 

 

“Wir brauchen nicht erst lange nachzuforschen, eine leichte Vergleichung, nur 

wenige Züge im Sande sind genug uns zu verständigen. So ist uns alles 

wohlbekannt, wozu wir den Schlüssel haben, nichts kommt uns unerwartet, weil 

wir voraus den Gang des großen Uhrwerks wissen. Nur wir geniessen die Natur 

mit vollen Sinnen, weil sie uns nicht von Sinnen bringt, weil keine Fieberträume 

uns ängstigen und helle Besonnenheiten uns zuversichtlich und ruhig macht.” 

(“Öyle uzun uzun araştırma yapmamıza gerek yok, basit bir karşılaştırma, kumda 

birkaç hamle anlaşmamız için yeterli. Her şeyi çok iyi biliyoruz, bunun için 

elimizde anahtar var, bizim için hiçbir şey beklenmedik değil, çünkü büyük 

mekanizmanın işleyişini önceden biliyoruz. Sadece biz, doğanın keyfini tam 

anlamıyla çıkartıyoruz, çünkü doğa aklımızı başımızdan almıyor, çünkü hiçbir 

hummalı sanrı bizi korkutmuyor ve basiretli olmak bizi ümitli ve sakin kılıyor.”)56

 

Fichte’nin felsefesine Ben–Felsefesi denir, çünkü görüşlerini “ben” ve “ben 

olmayan” esasına dayandırır. Fichte, Kant’ın felsefesinden hareket eder, insanın 

ahlakî varlık oluşundan yola çıkar. Ben’in mahiyeti faaliyettir. “Ben”in ilk işi 

kendisini anlaması, kendisiyle kendisi olmayanı ayırt etmesidir. “Ben”, tanıyan ve 

isteyen özne olarak “ben olmayan”ı, yani doğayı, bir tanıma ve isteme nesnesi olarak 

bilir. Doğa, özne için bir sınırlama ve engel meydana getirir. Bunun aşılması gerekir. 
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Bu aşma olayı bir başarıdır, fakat ardından hiçbir şekilde  duraklama gelmemeli, yeni 

bir mücadele başlamalıdır ve bu engelleri aşarak başarıya ulaşma ebedî olarak 

birbirini izlemelidir. 

 

“Ben”in ve onun bilincinin dışında hiçbir şeyin mevcut olmadığına inanan ve 

doğayla insanın ancak onun üzerinde etki yaptığı, onunla kendini gerçekleştirdiği 

oranda ilgilenen Fichte’ye göre doğa yalnızca ölümlü maddeden oluşmaktadır. “Ben” 

ile “Dünya”yı iç içe geçmiş yarımlar olarak tanımlayan ve insanı doğanın hakimi 

olarak değil onun kadar yüce olan, makrokozmos evrenin, mikrokozmosu olarak 

gören Novalis ise romantik bir anlayışla doğayı ve insanı birbirinden ayırmamıştır.  

 

Son olarak dile gelen anlayış ise bir öncekini, yani Fichte’nin “Ben-

Felsefesi”ni destekler niteliktedir. Buna göre “mutlak ben” henüz oluşmamıştır, 

fakat oluşmalıdır. Bu ise “ben”in bu sonsuzluğun da dışına çıkmasıyla ve her adımda 

yüksek bir ahlakî düzenin bilincini üzerinde taşımasıyla gerçekleşecektir. 

 

“Die andern reden irre, sagt ein ernster Mann zu diesen(...) Der Sinn der Welt 

ist die Vernunft: um derentwillen ist sie da, und wenn sie erst der Kampfplatz 

einer kindlichen, aufblühenden Vernunft ist, so wird sie einst zum göttlichen 

Bilde ihrer Thätigkeit, zum Schauplatz einer Wahren Kirche werden. Wer also 

zur Kenntniss der Natur gelangen will, übe seinen sittlichen Sinn...” (“Diğerleri 

saçma sapan konuşuyor, diyor ciddi adamın biri (...) Dünyanın ruhu akıldır: 

Dünya onun için var ve ancak çocuk gibi gelişen bir aklın arenası olduğunda 
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işleyişinin ilahi sembolü, gerçek bir kilisenin sahnesi haline gelecektir. Yani her 

kim ki doğaya vakıf olmak ister, ahlaki duygusunu kullansın...”)57

 

Adı geçen ciddi adamın (ernster Mann) Kant olduğu anlaşılan bu cümlelerde 

dile getirilen doğa anlayışı da Hardenberg’in eleştirisine maruz kalmaktadır. Kant 

18.yy. içinde yaşamış, yapıtlarının en önemlilerini 1781’den sonra, yani 18. yüzyılın 

sonlarında vermiştir. 18.yüzyıl felsefesi aydınlanma felsefesidir. “Aydınlanma 

nedir?” adlı bir yazısı da vardır. Verdiği yanıt: “İnsanın ergin olmayış durumundan 

bağımsız olma yolunda attığı adımdır.” Kant’a göre aydınlanma insanın yalnız doğa 

bilimi alanında değil, kendi kendini tanıması bakımından da ergin olması demektir. 

Kant’a göre insanın aklı, doğuştan gelen yetileri sayesinde doğanın yasa 

koyucusundan başka bir şey değildir. Dünyanın bağıntılı bir tasarımının yapılması 

olanağı, dünyanın, insan zihnine yansıdığı gibi bir dünya değil, olduğu gibi bir dünya 

olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Kant ahlâkı ele alırken de aynı bakış açısını 

benimser. Bizzat insan varlığının dışında hiçbir şey özgür insanın seçimi hakkında 

karar veremez. Hiçbir iç ya da dış yasa yönetmemelidir insanı. 

 

Novalis’in doğa hakkındaki düşünceleri farklıdır. O insanı doğanın hakimi 

olarak görmez. İnsan özgürdür ancak bu özgürlük ona doğa üzerinde hakim olma 

hakkını vermez. O zaten doğanın kendisidir. 

 

“Wir sollen nicht bloß Menschen, wir sollen auch mehr, als Menschen sein – 

Oder Mensch ist überhaupt soviel, als Universum – Es ist nichts bestimmtes – 
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Es kann und soll was Bestimmtes und Unbestimmtes zugleich seyn.” (“Sadece 

insan olmak yetmez; onun da üstünde bir şey olmalıyız. İnsan aslında bir evrendir. 

Belirleyici  değildir. Belirleyici olduğu kadar belirleyici olmayan da olmalıdır.”) 58

 

 İnsanı yukarıdaki sözler ile tanımlayan ve onu hem belirleyici hemde 

hakimiyet kuracak ölçüde belirleyici saymayan Novalis’in düşünceleri insanı 

doğadan ayrı bir yerde tutmaz. Onun anlayışı doğa filozofu Schelling’in doğa 

anlayışı ile neredeyse birebir örtüşür. Taş, bitki, hayvan ve insandan oluşan doğa.  

Novalis’in doğa ile ilintili düşüncelerinin ardında her zaman insan vardır. 18. yüzyıl 

felsefelerinin insanı doğaya hakim kılan düşünceleri Novalis’i uzun süre meşgul 

etmiş, Novalis doğa bilimleri ile ilgilenirken ağırlığını bir nevi doğanın içerisinde yer 

alan insanın doğasına vermiştir. Bu insan, asla doğanın hakimi değildir, ama doğa 

içerisinde en üst basmaktadır. Bu insan yücedir. Doğuştan bir takım yetileri yanında 

getirmiştir. Ancak bunun farkında değildir. Bunun nedeni ise insanı doğanın 

içerisinde analiz etmek yerine onu bilimsel kuramlar ile anlatmaya çalışmaktır. 

İnsanı, Novalis henüz sırrı çözülmemiş bir varlık olarak ele alır. Novalis, insanın 

doğasının bilimler ile açıklanamayacağını savunmuştur. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
58 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien, 1799-1800, Novalis, Werke, 
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3.1.4. NOVALİS’DE İNSANIN DOĞASI 

 

“Das wunderbarste, das ewige Phänomen, ist das eigene Dasein. Das größeste 

Geheimnis ist der Mensch sich selbst.” (“En mükemmel, ezeli fenomen insanın 

kendi mevcudiyetidir. En büyük sır insanın kendisidir.”)59

 

En büyük bilmece insanın kendisidir. Bugüne kadar hiç kimse insan 

mevcudiyetinin sırrını çözememiştir.  İnsanın iddialar üzerine kurduğu bilgi daima 

bu bilgiye olan inanç üzerine dayanmaktadır, çünkü: “Wissenschaft ist nur eine 

Hälfte. Glauben ist die andre.” (“Bilim bir bütünün sadece bir yarısından 

ibarettir. Diğer yarısı inançtır.”)60    

 

Bir göz kendisi tarafından ne kadar az görülebilirse,  insanın kendi benliği de 

insan tarafından o kadar az görülebilirdir ve bu nedenle de insan için bir sır olarak 

kalacaktır. Novalis insanları tanımlamanın zorluğunu, “bir insanın ne olduğu 

bilinmediğinden” sözleri ile açıklar: 

 

“Menschen zu beschreiben ist deswegen bis jetzt unmöglich gewesen, weil man 

nicht gewußt hat, was ein Mensch ist – wenn man erst wissen wird, was ein 

Mensch ist, so wird man auch Individuen wahrhaft genetisch beschreiben 

können.” (“Bir insanın ne olduğu bilinmediğinden, şimdiye kadar insanları 

                                                 
59 Gerhard Schulz, Fragmente und Studien bis 1797, Novalis, Werke, Verlag C.H. Beck, München, 
1987, Dritte Auflage, s. 319 
60 Gerhard Schulz, Fragmente und Studien bis 1797, Novalis, Werke, Verlag C.H. Beck, München, 
1987, Dritte Auflage, s. 308 
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tanımlamak da mümkün olmamıştır – ancak bir insanın ne olduğu bilindiği zaman 

bireyler genetik açıdan tarif edilebileceklerdir.”)61     

 

Birçok insan kendisinin aslında nasıl bir varlık olduğunun, ne kadar ilginç bir 

doğa ürünü olduğunun  farkında değildir.  

 

“Die meisten wissen selbst nicht, wie interessant sie wirklich sind, was sie 

wirklich für interessante Dinge sagen. Eine echte Darstellung ihrer selbst, eine 

Aufzeichnung und Beurteilung ihrer Reden würde sie über sich selbst in das 

höchste Erstaunen setzen und ihnen in sich selbst eine durchaus neue Welt 

entdecken helfen.” (“Birçok kişi gerçekte ne kadar enteresan olduklarını, ne 

kadar enteresan şeyler söylediklerini bilmezler. Kendilerini gerçek ifade ediş 

şekilleri, konuşmalarının kaydedilmesi ve değerlendirilmesi bu kişileri kendileri 

hakkında hayrete düşürecek ve kendi içlerinde yeni bir dünya keşfetmelerine 

yardımcı olacaktır.”)62   

 

Novalis’e göre, psikoloji, insanın çeşitli yönlerini ayrı ayrı incelediğinden ve 

bu yönlerin mükemmel karışımlarını, şekillenmelerini ve geçişlerini dikkate 

almadığından, insanların iç dünyalarının araştırılmasında henüz başlangıç safhasında 

yer almaktadır: 

 

“Sonderbar, daß das Innere des Menschen bisher nur so dürftig betrachtet 

worden ist. Die sogenannte Psychologie gehört auch zu den Larven, die die 
                                                 
61 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe, 
Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 281 
62 Ernst Kamnitzer, Fragmente, Wolfgang Jess Verlag, Dresden, 1929, s. 422  
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Stellen im Heiligtum eingenommen haben, wo echte Götterbilder stehn sollten. 

Wie wenig hat man noch die Physik für das Gemüt – und das Gemüt für die 

Außenwelt benutzt. Verstand, Phantasie – Vernunft – das sind die dürftigen 

Fachwerke des Universums in uns. Von ihren wunderbaren Vermischungen, 

Gestaltungen, Übergängen kein Wort. Keinem fiel es ein – noch neue, 

ungenannte Kräfte aufzusuchen – ihren geselligen Verhältnissen nachzuspüren 

– Wer weiß welche wunderbare Generationen uns noch im Innern bevorstehn.” 

(“Tuhaftır ki insanın iç dünyasına dair araştırmalar şimdiye kadar yetersiz 

kalmıştır.  Psikoloji de  mabetlerde gerçek putların olması gereken yerleri alan 

kurtçuklara dahildir. Fizik ne kadar az hissiyat için – ve hissiyat ne kadar az dış 

dünya için kullanılmakta.  Anlayış, fantazi – idrak kabiliyeti -, içimizdeki evrenin 

yetersiz kalan ihtisas eserleri. Bunların mükemmel karışımlarından, 

şekillenmelerinden   ve  geçişlerinden hiç bahsedilmiyor.  Kimsenin aklına – daha 

yeni, şimdiye kadar belirtilmemiş güçleri aramak – onların sosyal ilişkilerini 

araştırmak  gelmiyor – Kimbilir  içimizde daha hangi mükemmel jenerasyonlar 

barınmakta.”)63

 

Novalis’e göre psikoloji, gözlemlerinde, iç dünya ve dış dünya arası 

bağlantıları araştırmak yerine, çok fazla detaylara indiğinden ve kendi içinde sınırlı 

kaldığından henüz elindeki imkanların tamamını kullanmamaktadır. Novalis, bilimi 

sadece kendi alanı ile sınırlı görmez, bunun aksine bilimin evrensel uygulamalar 

içine girmesini ister:  
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“Eine Wissenschaft ist vollendet 1. wenn sie auf alles angewandt ist, 2. wenn 

alles auf sie angewandt ist, 3. wenn sie als absolute Totalität, als Universum 

betrachtet, sich selbst, als absolutes Individuum mit allen übrigen 

Wissenschaften und Künsten, als relativen Individuen, untergeordnet wird.” 

(“Bir bilim ancak, 1. her şeye uygulanırsa, 2. her şey bilime uygulanırsa, 3. mutlak 

totalite, evren olarak, kendisini diğer tüm bilim ve sanat kolları ile birlikte mutlak 

bir birey olarak bağlantılı bireylere tabi tutarsa tamamlanmış olur.”)64    

 

 Bilim dalları “iç dünya” yı  ve  “dış dünya” yı ayrı ayrı ele almak yerine, her 

ikisini de karşılıklı olarak birbirlerine uygulamalıdırlar. Bu şekilde bilimden daha 

detaylı ve öğretici neticeler elde edilebilir, ki bu tek kutuplu bir araştırmada mümkün 

olamayacaktır. Novalis’e göre şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmalarda insan 

çoğunlukla iç dünyası ayrılarak incelenmiş, bu kutupsal yaklaşım şekli de dolayısı ile 

insanın ruhi durumundaki çeşitli karmaşaların ve çatışmaların tanımlanmasında 

yetersiz kalmıştır. İnsan Novalis’e göre evrenin tüm parçalarıyla ilişki halindedir. 

 

“Wir stehn in Verhältnissen mit allen Teilen des Universums.” (“Evrenin tüm 

parçalarıyla ilişki içindeyiz.”)65

 

Novalis, insanların bu anlamda kendilerini tanımaması üzerinde durur. 

 

“Nur durch Unbekanntschaft mit uns selbst – Entwöhnung von uns selbst 

entsteht hier eine Unbegreiflichkeit, die selbst unbegreiflich ist.” (“Sadece 
                                                 
64 Ernst Kamnitzer, Fragmente, Wolfgang Jess Verlag, Dresden, 1929, s. 151 
65 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 269 
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kendimizi tanımama ile – kendimizin alışkanlığından vazgeçme ile burada 

anlaşılamayan bir anlama ortaya çıkar.”)66

 

Novalis’in, insanın doğasına dair bu düşüncelerinin ışığında, fragmanı 

içerisinde belirleyici bir düşünce oluşturan Gül ile Sümbül masalını incelememiz 

faydalı olacaktır. 

 

3.1.5. GÜL İLE SÜMBÜL MASALI 

 

 Gül ile Sümbül (Hyazinth und Rosenblüte) masalı, romantik sanat anlayışına 

uygun olarak eserin dokusuna yerleştirilmiştir. Ve çırakla birlikte okuyucuyu da 

kargaşaya sürükleyen, doğa ve insan ilişkisine dair tutarsız görüşlere son verir. 

 

Gül ile Sümbül, birbirini seven iki komşu çocuğudur. Onların birbirine aşık 

olduğunu bahçedeki bütün çiçekler, meyve ağaçları ve hayvanlar bilmektedir. Fakat 

sümbül bir gün uzaklardan gelen bir adamla tanışır, ona yardım eder, sonunda da 

adamdan ayrılırken armağan olarak bir kitap alır. Bu kitaba dalınca çevresini unutur, 

sevgilisi gülden uzaklaşır. Günün birinde ormanda dolaşırken karşısına çıkan bir 

kadın onun elindeki kitabı alıp ateşe atar, bilgisini genişletmek için kitabı bırakması, 

evinden uzaklaşıp, geziye çıkması gerektiğini söyler. Huzuru kaçan ve kafası karışan 

Sümbül, annesinden, babasından izin alıp yola çıkar; aradığı, kadının ona bahsettiği, 

yüzü peçeli bir tanrıçadır. Dağlar, ırmaklar aşar, her gittiği yerde, İsis adındaki bu 

tanrıçayı sorar. Günün birinde bir kaynak çıkar önüne. Etrafındaki çiçekler ona 
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peşlerinden gelmesini söylerler. Çünkü onlar da bu tanrıçaya gitmektedirler. Sümbül 

yolda yorulur ve uykuya dalar. Bir rüya görür. Onu aradığı tanrıçaya götürecek olan 

şey bu rüyadır. Rüyasında güzel bir müzik sesi, hoş kokular, güzel renklerle 

kendinden geçen sümbül, karşısında tanrıçayı bulur. Yüzünü örten, parlak örtüyü 

kaldırınca, kollarının arasında sevgilisi Gül’ü bulur. Sümbül, aradığı sırrı böylece en 

yakınında bulmuştur. Memleketine döner, Gül ile mutluluk dolu ve uzun yıllar yaşar 

ve bir sürü çocukları olur. 

 

Önemli olanın olup biten değil, bunların ne anlama geldiğinin olduğunu, her 

an hissederiz. Dingin bir doğa - insan beraberliğini kargaşaya sokarak uzunca bir 

arayış ve bunun sonucunda doğanın sırrını, onu meydana getiren canlıların içinde 

bulma, doğayı kutsal bir yazı olarak yorumlama, bu masalda sembolik olarak dile 

gelir.  

 

 Novalis, Mısır’ın mistik olgularına ve İsis’in tapınağına yönelmiştir. Gül ile 

Sümbül, Novalis’in 1798’de oluşturduğu doğa çalışmaları arasındadır. Bu da bu 

masalı önemli kılar.  

 

Gül ile Sümbül, masalın başında çocuklar gibi masum bir şekilde birbirlerini 

sevmektedirler. Bu masumiyet yaşlı bir adam çıkageldiğinde sona erer. Bu yaşlı 

adam Sümbül’e bir kitap verir. Bu kitap kimsenin okuyamadığı harflerden 

oluşmaktadır. Kimse bu kitabın şifresini çözememiştir. Bu kitap uzak diyarlardan, 

farklı çağlardan bahsetmektedir. Sümbül’ün ormanda karşılaştığı yaşlı bir kadın, bu 

kitabı yakar. Herbert Uerlings’in yorumuna göre, Sümbül’ün esiri olduğu kitabın 
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yakılması, Fichte’nin bilimselliğe dayalı öğreti anlayışına bir gönderme niteliği 

taşımaktadır.67

  

Sümbül, İsis Tanrıçası’nın evini bulmak ve onun şimdiye dek kimsenin 

açamamış olduğu peçesini açmak için yola koyulur. Ve nihayet ona ulaşır. Kutsal 

İsis’in duvağını açtığında kollarına düşen Gül’ün, yani sevgilisinin ta kendisidir. Bu 

basit anlatımın arkasında yönlendirici olan Novalis’in doğa ve insanlık görüşüdür.  

 

Masalı eser içerisinde incelerken, bu nedir? şu nedir? diye sorulduğunda 

doğru bir kanıya ulaşmak mümkün değildir. Bunun yerine süreçlerin ve sembollerin 

anlamları hakkında soru sorulmalıdır. Masal bize bir dönüşüm sürecini anlatır. Bu 

dönüşüm daha yüksek bir birliği tanımlamanın yolunu, arayışı ve erişimi anlatır. Bu 

masalda dikkat çeken ilk iki adımı, Sümbül başkaları sayesinde atar. Yaşlı adam ve 

yaşlı kadın sayesinde. Bu figürler roman içerisinde belirleyici düşünce sistemleridir. 

Onlar Sümbül’e, hedefe ulaşmasında yardımcı olurlar. Hiç kimsenin okuyamadığı 

kitapta yer alan yazılı bilgiler insanın ruhunda dönüşüme ihtiyaç duyar. Bu kitap 

ateşe atılır, çünkü salt kitabî bilgiler Novalis’in ulaşmak istediği ruhu uyandıramaz. 

Kitabın yakılması salt bilimsel öğretilere bir eleştiri niteliği taşımaktadır. Doğa asla 

salt bilgi ile kavranamaz. Bu kavrama olayı İsis Tanrıçası’na ulaştığında 

gerçekleşecektir. İsis Tanrıçası’na, “tanrısal ben”e, “yüce insan”a ulaşmasında doğa 

ona yön gösterecektir.  

 

                                                 
67 Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 161 
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“Eines Tages begegnete er einem krystallnen Quell und einer Menge Blumen, 

die kamen in ein Thal herunter zwischen schwarzen himmelhohen Säulen. Sie 

grüssten ihn freundlich mit bekannten Worten. Liebe Landleute sagte er, wo 

find ich wohl den geheiligten Wohnsitz der Isis? Hier herum musst er seyn, und 

ihr seid vielleicht hier bekannter als ich... Gehe nur aufwärts, wo wir 

herkommen, so wirst du schon mehr erfahren. Die Blumen und die Quelle 

lächelten...” (“Günün birinde kristal gibi parlayan bir kaynağa ve bir sürü çiçeğe 

rastladı. Siyah, gökyüzüne kadar uzanan sütunların arasından vadiye indiler. Onu 

tanıdık sözlerle selamladılar. Sevgili hemşerilerim diye sordu, İsis’in kutsal evini 

nerede bulabilirm? Bu çevrede bir yerlerde olması gerekiyor ve belki siz buraları 

benden daha iyi tanırsınız...Yalnıza bizim geldiğimiz yöne doğru git. Böylece daha 

fazlasını öğreneceksin. Çiçekler ve kaynak gülümsüyordu.”)68

 

Aşağıdaki sözler, Novalis’in romantik doğa anlayışındaki doğa - insan 

ilişkisini  sergiler niteliktedir: 

 

“Einem gelang es - er hob den Schleyer der Göttin zu Sais- / Aber was sah er?  

Er sah - Wunder des Wunders - Sich selbst.” (“Birisi başardı – Sais 

Tanrıçası’nın peçesini kaldırdı- / Ama ne gördü? Mucizelerin mucizesini- 

Kendisini gördü.”)69  

 

“Mucizelerin mucizesini - kendisini gördü” sözleri burada vurgulanması 

gereken en önemli noktalardan biridir. Çünkü tanrıçanın peçesinin altında 
                                                 
68 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 217 
69 Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 171 
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karşılaşılan şey ile aranan şey aslında aynıdır. Doğa ve onun içinde yaşayan yüce 

insan. Novalis’in doğa anlayışı içerisinde yer alan en önemli anlayış bu doğaya 

yabancılaşmış ve ona uyum sağlayamayan insanın, uyuma ve farkındalığa ulaştığı 

andaki yüceliği ve yüksekliğidir.  

 

 Novalis’den yıllar önce İsis Tanrıçası’na ilgi göstermiş olan Schiller’in 

Thalia dergisinde yayınlanmış (1786) şiirleri arasında önemli bir yere sahip olan 

Sais’ın Peçeli Resmi (Das verschleierte Bild zu Sais) adlı şiiri de doğanın ve insanın 

gelişimini işlemektedir. Ancak Romantik ve Klasik dönem doğa anlayışları 

arasındaki fark açıktır. Schiller’in şiirinde ölümlü olan insan, İsis Tanrıçası’nın 

peçesini kaldırdığı anda hayata veda etmek zorunda kalır. Doğanın sırrını çözmek 

mümkün değildir. Doğanın gücü ve uçsuz bucaksız derinliği karşısında kaybolmaya 

mahkûmdur. 

 

Schiller’in şiirinden: 

 

“Nun fragt ihr, und was zeigte sich ihm hier?” 

Ich weis es nicht. Besinninungslos und bleich 

So fanden ihm am andern Tag die Priester 

Am Fuβgestell der Isis ausgestreckt 

Was er all da gesehen und erfahren 

Hat seine Zunge nie bekannt. Auf ewig 

War seines Lebens Heiterkeit dahin, 

Ihn riβ ein tiefer Gram zum frühen Grabe.” 
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(“Şimdi soruyorsunuz, peki burada ne gördü? 

Bilmiyorum. Şuursuz ve solgun bulmuş onu  

Ertesi gün rahipler. 

İsis’in ayakları dibinde uzanmış. 

Orada ne gördüğünü ve tecrübe edindiğini 

Dile getiremeden. Neşesi sonsuzluğa gömüldü, 

Büyük bir acı onu vakitsiz toprağa gömdü”)70

 

Schiller, Musa’nın Gönderilmesi (Die Sendung Moses) adlı yazısında, İsis 

Tanrıçası’nın Sais’da bulunan tapınağında “Ich bin, was da ist” (“Orada duran 

benim”) sözleri yazılı bir sütundan bahseder. Yine Sais’da bulunan bir piramitte ise 

Schiller’in aktardıklarına göre “Ich bin alles was ist, was war und was sein wird, 

kein sterblicher Mensch hat meinen Schleier aufgehoben.” (“Ben, var olan, 

olmuş ve olacak herşeyim. Hiçbir ölümlü yüzümdeki peçeyi kaldıramadı”)71 sözleri 

yer almaktadır.  

 

Klasikler doğada, insanın üstünde bir güç görürler. Bu güç onlara göre 

tanrıdır ve doğaya karşı gelmek, bilgisizlik ve cahilliktir, tanrıya karşı gelmektir. 

 

Edebiyat dışında doğa bilimleriyle de uğraşmış olan Johann Wolfgang von 

Goethe’ye göre insan, doğanın bilinmeyen sırları karşısında diz çökmelidir.72   

 

                                                 
70 Julius Petersen und Friedrich Beiβner, Schillers Werke, Nationalausgabe, Band 1: Gedichte, 
Weimar, 1943, s. 256 
71 Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 169 
72 Nuran Özyer, Goethe ve Doğa; Doğumunun 250.yılında Goethe, Haz: Gürsel Aytaç, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 65 
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Zaman zaman klasikten çok romantik olarak tanımlanmış Goethe bile doğayı 

“bizim üstümüzde bir güç”73 diyerek tanımlamıştır. 

 

Romantikleri doğa konusunda Klasik dönem edebiyatçılarından ayıran 

düşüncenin temelinde de bu görüş yatar. Klasik dönem edebiyatçıları doğada 

muazzam bir denge görür ve ona karşı çok büyük bir hayranlık beslerler. Ancak aynı 

zamanda tehlikeli bulurlar. Onun arkasındaki güçten sakınırlar. Romantikler de 

doğaya hayrandırlar, ancak onlar insanın onun bir parçası olduğunu düşünürler ve 

ondan sakınmazlar. Schelling’e göre doğa büyük bir organizmadır ve parçalarının 

görevi hayat ve bilinç yaratmaktır.  

 

 Romantikler, insan - doğa arasındaki ilişkiyi güçlendirme yoluna giderler. Bu 

anlayış, incelediğimiz eserde apaçık dile gelir. Novalis, bu hikayenin sonunu 

mutlulukla sonuçlanan bir masala dönüştürür. 

 

“...da hob er den leichten, glänzenden Schleier, und Rosenblüthchen sank in 

seine Arme.” (“... pırıldayan peçesini kaldırdı, ve Gül kendisini onun kollarına 

bıraktı.”)74  

 

Novalis’in doğaya dair teorilerinin arkasında aslında tüm varlıkların bir 

olduğu düşüncesinin yanında insanın tanrısal bir güce ve yüceliğe sahip olduğu 

düşüncesi yatmaktadır. Novalis’in tüm eserlerinde bu anlayış ile karşılaşırız. İnsan 

                                                 
73 Nuran Özyer, Goethe ve Doğa; Doğumunun 250.yılında Goethe, Haz: Gürsel Aytaç, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 65 
74 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 218 
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yalnızca bu yetkinliğinin farkında değildir. Kendisine sunulan bu yetkinliğin farkına 

vardığında ise, bu yetkinliği kendisinde gerçekleşir. Bu farkına varma olgusu ise 

ancak onun doğanın sırrına varması ile paralel çizgide gerçekleşir. Çünkü 

mikrokozmosun olduğu doğaya yakınlaşan insan, onunla birlikte kendisinin farkına 

varır. 

 

İnsan bedenini Novalis şöyle tanımlar:  

 

“Es gibt nur einen Tempel in der Welt und das ist der menschliche Körper. 

Nichts ist heiliger, als diese hohe Gestalt. Das Bücken vor Menschen ist eine 

Huldigung dieser Offenbarung in Fleisch. Der Körper ist materielle 

Offenbarung und “Tempel” des Geistes. Der Geist manifestiert sich im Körper. 

Der Himmel als Symbol des Geistes ist somit in menschlichen Körper 

abgebildet: ‘Man berührt den Himmel wenn man einen Menschenleib 

betastet’.” (“Dünyada sadece bir ibadet yeri var, bu da insan bedeni. Hiç bir şey 

bu yüksek varlıktan daha yüce değil. İnsanların önünde eğilmek, bu yüceliğin 

bedende açıklığa kavuşmasıdır. Beden, ruhun madden açıklığı ve ibadet yeridir. 

Ruh bedende ifadesini bulur. Ruhun sembolü olarak cennet insan bedeninde 

resmedilir: ‘İnsan bedenine dokunduğunda cenneti hissedersin.’”)75

 

 

 

 
                                                 
75 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien, 1799-1800, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien 
1978, s. 762 
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İncil’den bir alıntı: 

 

“Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er 

ihn.” (“Ve tanrı kendi sureti olarak insanı yarattı, onu tanrının sureti yaptı.”)76

 

İngiliz romantik yazar Milton John’un Kaybolan Cennet (Das verlorene 

Paradies) adlı kitabında kaleme almış olduğu sözleri bu bağlamda anılmaya değerdir: 

 

“In der christlichen Religion begegnen wir der Entstehung des Menschen gleich 

zu Beginn der Bibel im ersten Buch Mose. Nachdem Gott Himmel und Erde, 

Tag und Nacht, Erde und Wasser, die Pflanzenwelt, Sonne, Mond und die 

Sterne, die Wasserwelt und die Tiere auf dem Land erschaffen hat, kommt das 

‘Meisterwerk der Schöpfung, das Ziel von allem was erschaffen ward.’” 

(“Hıristiyan dininde İncil’in ilk kitabının hemen başında insanın oluşumuna 

rastlarız. Tanrı gökyüzünü, dünyayı, gündüz ve geceyi, toprak ve suyu, bitkiyi, 

güneşi, ayı ve yıldızları, deniz ve karadaki hayvanları yarattıktan sonra asıl 

yaratılanların mükemmelini, yaratılanların hedefini, insanı yarattı.”)77

 

Novalis’e göre insan doğuştan yüce bir varlıktır, ancak erdem ve fazilet sahibi 

kişi tanrının ta kendisidir. Novalis’in tanrı katına ulaşmış insanı, Fragmanlar ve 

Araştırmalar  (Fragmente und Studien) adlı çalışmasında şöyle tanımlanır: 

 

                                                 
76 Bibel 1. Mose, Kapitel 1, Vers 27, A.T.  
77 Milton John, Das verlorene Paradies, Senff Verlag, Leipzig, 1920, s. 1 
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“In der Tugend verschwindet die locale und temporelle Personalität. Der 

Tugendhafte ist als solcher kein historisches Individuum – Es ist Gott selbst.” 

(“Erdemde mekansal ve zamansal kişilik kaybolur. Erdem sahibi, tarihî bir birey 

değildir. Tanrının kendisidir.”)78

 

“Jeder Mensch, der jetzt von Gott und durch Gott lebt, soll selbst Gott 

werden.” (“Tanrı lütfuyla ve tanrı yaratımıyla yaşayan her insan kendisi tanrı 

olmalıdır.”)79

 

Novalis’e göre insan seçim yapma hakkına sahiptir. O ya; 

tanrının kurbanı olur, 

ya tanrının tanığı olur, 

ya da 

tanrının kendisi olur 

 

3.2. HEINRICH VON OFTERDINGEN 

 

Sais Çırakları’nda Novalis’in doğaya ve insana dair görüşlerine rastlarız.  

Doğa bilimleri ile yakından ilgilenmiş olan Novalis’in bu eseri, onun bir kısmını 

benimsediği bir kısmını ise kendisinin geliştirdiği doğaya dair temel düşüncelerinin 

ve karşı çıktığı doğa öğretilerine karşı eleştirilerinin edebîleştirildiği bir yapıttır. 

                                                 
78 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien, 1799-1800, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 831 
79 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Das Allgemeine Brouillon, 1798-1798, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 531 

 71



Novalis’in bu eserinin yarım kalmasının nedeni diğer çalışmalarında olduğu gibi 

ömrünün yetmemesi değildir. Amacı Sais Çırakları’nda ele almış olduğu 

düşüncelerini derinleştirerek bir oluşum romanı yaratmaktır. Novalis, Heinrich von 

Ofterdingen’i bir oluşum romanı olarak ele alır. Artık hedef, insanı kendi öğretileri 

doğrultusunda geliştirmek ve gelişim yolunun doğadan geçtiğini ortaya koymaktır. 

Bir çırağı ele alarak başladığı ve ortaya koyduğu doğaya dair temel düşünceleri, 

Heinrich’de insan ve insanın oluşumu odaklı olarak doruk noktasına ulaşacak, 

Heinrich von Ofterdingen, bizim Novalis’in düşüncelerine daha derin bir bakış 

kazanmamızı sağlayacaktır.  

 

3.2.1. OLUŞUM ROMANI OLARAK “HEINRICH VON OFTERDINGEN” 

 

 Heinrich von Ofterdingen (1802) Novalis’in doğa, ruh, din ve insan üzerine 

en derin anlayışlarını aktardığı, doğa felsefesiyle insanın gelişimini ilişkilendirdiği  

bir oluşum romanıdır (Bildungsroman).  

 

Oluşum romanları Romantizm’in de vazgeçilmez türlerindendir. Eğitim ve 

oluşum romanlarının Alman yazın tarihinde özel bir konumu vardır. Kahramanın 

kültürle belirlenmiş bir çevrede öğrenme ve deneyimlerle düşünsel ve ruhsal 

yetilerini geliştirerek belli bir kültür idealini gerçekleştirmesini işler. Oluşum romanı 

kahramanı, ruhsal olgunluk ve uyumda noktalanan bir evrim süreci içinde yaşar. 

Kahramanın gelişmesi, birey-toplum etkileşimi çerçevesinde gerçekleşir. Bu roman 

türü, özellikle Almanca konuşulan ülkelerde yankı bulmuştur. İnsanın, kendini 

disipline ederek eğitim yoluyla ruhsal yönden geliştirmesi, bunu yaparken de 
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toplumsal ve bireysel öğeleri yüceltmesi olarak özetleyebileceğimiz oluşum 

romanının ana ilkesini, Almanca yazan birçok yazar, yaşadığı çağın özellikleriyle 

yoğurarak kurgu düzlemine taşımışlardır. Ancak romantik bir yazar olan Novalis, 

oluşum romanı kahramanını yalnızca ruhsal ve toplumsal yönden geliştirmekle 

kalmaz, onu doğa içerisindeki yaşam sürecinden geçirerek tanrı katına yükseltir. 

 

Novalis’in romantik edebiyata örnek bir eser kazandırma başarısı 

kendiliğinden olmaz, günün edebiyatının özellikleri tanımlanıp vurgulanırken, 

zamanın geleneksel edebiyatıyla da bağlantı kurulur. Bu dönemde Alman yazınında 

en fazla yankı uyandıran oluşum romanı Johann Wolfgang von Goethe’nin Wilhelm 

Usta’nın Gelişim Yılları (Wilhelm Meisters Lehrjahre)’dır. Romanın konusu, bireyin 

tüm yönlü gelişimi sorunudur. Goethe’nin Wilhelm Usta’sı yayınlandığında, Novalis 

romana hayran kalır. Novalis Wilhelm Usta’nın Gelişim Yılları’nın edebî 

derinliğinden, çok etkilenir. Goethe onun için dünyadaki edebî ruhun koruyucusu 

olmuştur. (“Statthalter des poetischen Geistes auf Erden”)80  

 

 Heinrich von Ofterdingen, Goethe’nin romanı ile aynı paralelde, aynı biçimde 

basılacak, hatta aynı yayınevinden çıkacaktır. Novalis’in bu arzusunun nedeni 

Goethe’ye hayranlığının yanında, Novalis’e göre romantikten çok klasik bir yapıt 

olan Wilhelm Usta’nın Gelişim Yılları’na çok yönlü bir roman olarak eleştirel bir 

nitelik taşıyacak olmasıdır.81

 

                                                 
80 Krş. Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 
179 
81 Krş. Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 
179 
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 Friedrich Schlegel, Goethe’nin eserini tam bir romantik roman olarak 

tanımlamış, onu romantik edebiyatın örnek eseri olarak göstermiştir. Novalis bu 

tanımlamaya karşı çıkar.82

 

Novalis, Goethe’nin eserinin romantik unsurlardan, doğa şiirinden ve 

mucizevi olandan yoksun olduğunu düşünür. Ona göre kitap sırf alışılmış insanî 

şeyleri işlemektedir, doğa ve mistisizm tamamen unutulmuştur.  

 

“Willhelm Meisters Lehrjahre sind gewissermaassen durchaus prosäisch – und 

modern. Das romantische geht darinn zu Grunde – auch die Naturpoësie, das 

Wunderbare – Er handelt blos von gewöhnlichen menschlichen Dingen – die 

Natur und der Mystizism sind ganz vergessen.” (“Wilhelm Usta’nın Eğitim 

Yılları fazlaca kuru ve modern. Romantik olan tamamen kaybolmuş – mucizevi 

olan, doğa şiiri de. Yalnızca alışılmış insani şeyleri konu alıyor. Doğa ve mistisizm 

tamamen unutulmuş.”)83

 

“Gegen Wilhelm Meisters Lehrjahre. Es ist im Grunde ein fatales und albernes   

Buch – so pretentiös und pretiös – undichterisch im höchsten Grade, was den 

Geist betrifft – so poetisch auch die Darstellung ist. Es ist eine Satyre auf Poësie, 

Religion etc. Aus Stroh und Hobelspänen ein wolschmeckendes Gericht...” 

(“Wilhelm Usta’nın Eğitim Yılları’na karşı. Temelde felaket ve saçma bir kitap. Bu 

kadar değersiz ama değer gören. Ruhu ilgilendiren kısmı son derece şiirsellikten 

                                                 
82 Bengt Algot Sørensen, Geschichte der deutschen Literatur, Band 1, Vom Mittelalter bis zur 
Romantik, Beck’sche Reihe, Verlag C.H. Beck , München, 1997, s. 293 
83 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien II, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 800-
801 
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uzak. Her ne kadar şiirsel olarak ortaya konulmaya çalışılsa da. Edebiyata, dine 

v.b. karşı bir alay. Saman ve talaştan elde edilen ve yalnızca tadı iyi olan bir 

yemek...”)84

 

Novalis, bu düşünceler ile asıl üzerinde çalıştığı Sais Çırakları’nı yarıda 

bırakıp Heinrich von Ofterdingen’i Goethe’nin Wilhelm Usta’sına bilinçli bir karşı 

çıkış tarzında ele alır. Ötekinde eksikliği fark edilebilen her erdem, bu eserde yer 

alacaktır. 

 

Novalis Ludwig Tieck’e 23 Şubat 1800 yılında yazmış olduğu mektupta şöyle 

der:  

 

“Um so besser ist es, dass die Lehrlinge ruhn - die jetzt auf eine ganz andre Art 

erscheinen sollen - es soll ein ächtsinnbildlicher, Naturroman werden. Erst muss 

Heinrich fertig seyn – ein nach dem Andern, sonst wird nichts fertig. Darum 

sind auch die Predigten liegen geblieben...” (“Çırakların beklemesi daha iyi- 

onlar şimdi bam başka biçimde ortaya çıkacak – gerçek ruhu resmeden bir doğa 

romanı olacak. Önce Heinrich’in bitmesi gerekli. Sırayla. Yoksa hiç bir şey bitmez. 

Bu nedenle vaaz verenler ortada kalmışlardır.”)85

 

                                                 
84 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien II, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, 
München Wien, s. 806 
85 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Briefe von Novalis, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 731-732 
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Bu düşünceler ile eserini yazmaya koyulan Novalis, ne yazık ki Heinrich von 

Ofterdingen’i tamamlayamaz. Eser, mesleki sorumluluklar ve en önemlisi bir jeolojik 

arazi araştırmasına katılması sonucu ertelenir ve Ağustos - Ekim 1800 tarihleri 

arasında, hastalığı nedeniyle yarım kalır. 

 

Tamamlanmamış olarak kalan roman Haziran 1802’de yazarın arkadaşları  

Friedrich Schlegel ve Ludwig Tieck tarafından yayınlanır. 

 

Heinrich von Ofterdingen, Bekleyiş (Die Erwartung) ve Erişim (Die 

Erfüllung) başlığını taşıyan iki bölümden oluşmaktadır. Eserin içeriği kısaca şöyle 

özetlenebilir: 

 

 Eisenbach’lı bir zanaatkarın oğlu olan Heinrich, bir gece rüyasında mavi bir 

çiçek, çiçeğin yaprakları içinde de güzel bir genç kızın yüzünü görür. İçinde özlem 

uyandıran bu rüya, onu huzursuz eder. Oğlunun durumunu gören annesi, onu, bir 

seyahate ihtiyacı olduğunu düşünerek, Augsburg’a, dedesinin yanına götürmeye 

karar verir. Heinrich ilk kez baba ocağı olan Thüringen’den ayrılır. Birlikte yolculuk 

ettikleri tüccarlar, Heinrich’le konuşurken onun şairliğe kabiliyeti olduğunu sezerler, 

hatta doğuştan şair olduğunu söylerler. Heinrich seyahati esnasında bir çok farklı 

insanla tanışma fırsatı bulur. Kutsal Toprakların bulunduğu Kudüs’ü ele geçirme 

hayali kuran Haçlı Savaşçıları ile tanışır. Bir misafirhanede bir madenci ile tanışarak 

ondan madencilik ve tabiata dair bir çok şey öğrenir. Ziyaret ettikleri bir mağarada 

dışarıdaki hayattan elini eteğini çekmiş, yaşamını kitaplara ve okumaya adamış bir 

kont ile karşılaşır ve ondan çok etkilenir. Augsburg’a ulaştıklarında ise, Şair 
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Klingsohr, Heinrich’in öğretmeni olur. Ona şövalyelik ruhu, Haçlı seferleri ideali 

gibi şairliği tamamlayacak konularda bilgi verir. Bütün tecrübeler onun, yaratılıştan 

içinde olan şairlik ruhunu olgunlaştırmak, geliştirmek amacını taşır. Ve sıra bütün bu 

deneyimlerden sonra onu tam şair yapacak yaşantıya gelmiştir: Rüyasında kendisine 

görünen sevgiliyle karşılaşma. Augsburg’da bir festivalde tanıştığı bu kız, 

Heinrich’in ustası, şair Klingsohr’un kızı Mathilde’dir. Mathilde ile nişanlanmadan 

önce onu suya batıp kaybolurken görür. Rüyada ona ebediyen bağlı kalacağını 

vaadeden Mathilde, aynı vaadi, nişanlanacağı gün yapar. Romanın birinci bölümü 

“Die Erwartung”, Klingsohr’un ağzından dinletilen bir masalla biter. İkinci bölüm 

“Die Erfüllung”da Mathilde artık ölmüştür. Bu olaydan açıkça söz edilmez; lakin 

Heinrich’in Mathilde’yi tanıdığı günün gecesi gördüğü rüya, bunu ifadeye 

yetmektedir. Verdiği söze uyarak Mathilde, Heinrich’i yalnız bırakmaz, ruhu onunla 

beraberdir, ona ilham verir. 

 

 Heinrich, Novalis’in kendi idealleri çerçevesinde gelişimden geçireceği ve 

tanrısal olana eriştireceği kişidir ve yapı itibariyle de bu sürece çok uygundur. Çünkü 

yaradılışı gereği saf, iyi niyetli ve altın çağ insanına en yakındır. En önemlisi 

bilinçaltında gerçekleşen duygulara önem vermektedir. Bir rüya onu harekete geçirir. 

O tanrı tarafından yaratılan ilk insanlığa çok yakındır. Tanrı insanı en saf haliyle 

kendisinin sureti olarak ve en yüksek amaca hizmet etmek için yaratmıştır. 
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3.2.2. İNSANIN OLUŞUMU 

 

Hıristiyanlık dininde insanın oluşumu İncil’in ilk kitabının hemen başlangıç 

kısmında  yer almaktadır. “Nachdem Gott Himmel und Erde, Tag und Nacht, 

Erde und Wasser, die Pflanzenwelt und Tiere auf dem Land erschaffen hat, 

kommt das Meisterwerk der Schöpfung, das Ziel von allem was erschaffen 

ward.” (“Tanrı gökyüzünü ve yeryüzünü, gündüzü ve geceyi, toprağı ve suyu, bitki 

dünyasını, güneşi, ayı ve yıldızları, su dünyasını ve kara hayvanlarını yarattıktan 

sonra, sıra kainatın  şaheserine,  herşeyin yaradılış amacına gelir.”)86  

 

  Ünlü İngiliz romantik yazar John Milton, insanın oluşumunu, ve asıl 

mevcudiyetini Kayıp Cennet (Das Verlorene Paradies) adındaki tarihi eserinde 

aşağıdaki şekilde tanımlar: 

 

“Ein Wesen, nicht gebeugt, wie der Geschöpfe Schar, das Haupt nach oben, 

zum Lichte, zum Himmel, begabt mit göttlicher Vernunft, würdig des Himmels, 

fähig zu erkennen den Quell der ewigen Gnade. Es werde nun ein Bild, das Uns 

gleich sei. Ein Herrscher der Erde und Erbe des Himmels. Der Staub mit 

göttlichen Geiste – es werde der Mensch!” (“Bir varlık ki eğilmeyen, gövdesi 

yukarıya, ışığa, gökyüzüne doğru uzanan, tanrısal idrak ehliyetine sahip, 

gökyüzüne layık, ebedi inayet kaynağını  tanımaya muktedir. Bizim bir tasvirimiz 

olacak. Yeryüzünün hükümdarı ve gökyüzünün mirası. Tanrısal ruha sahip toz 

zerresi – insanı yarat !”)87    

                                                 
86 John Milton, Das verlorene Paradies, Senff Verlag, Leipzig, 1920, s. 1 
87 John Milton, Das verlorene Paradies, Senff Verlag, Leipzig, 1920, s. 1 
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Bu alıntıda insan doğasıyla, dik duran ve ışık saçan bir varlık olarak 

tanımlanır. İnsan, tanrısallığın vücut bulduğu doğası ile her şeyin yaratıldığı ve her 

şeyin son bulacağı kaynağı keşfetme yetkinliğine de sahiptir. O tanrısal idrak 

ehliyetine sahiptir. 

 

Novalis,  insan ve tanrı arasındaki dünyayı “karşılıklı etkileşimin neticesi” 

olarak tanımlar: 

 

 “Die Welt ist auf jeden Fall Resultat einer Wechselwirkung zwischen mir und 

der Gottheit. Alles was ist und entsteht – entsteht aus einer Geisterberührung.” 

(“Dünya, kesinlikle ben ile tanrısallık arasındaki karşılıklı etkileşimin neticesidir. 

Mevcut olan ve oluşan her şey ruhi bir dokunuştan oluşmaktadır.”)88  

 

Novalis burada, “mevcut olan ve oluşan her şey ruhi bir dokunuştan 

oluşmaktadır” derken, ruhi gücün ateşleyici etkisini vurgulamaktadır. İnsan ruhu, 

herhangi bir şeyin oluşturulmasında daima ateşleyici bir kıvılcımdır; insan ruhu 

doğanın dirilten ve canlandıran gücüdür.  

 

Novalis, insanı dünyanın en yüce anlamı olarak görür: 

 

 “Die Menschheit ist der höhere Sinn unseres Planeten, der Nerv, der dieses 

Glied mit der obern Welt verknüpft, das Auge, was er gen Himmel lebt.” 

                                                 
88 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Vorarbeiten 1798, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 352 
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(“İnsanlık gezegenimizin yüce anlamıdır, bu halkayı üst dünyaya bağlayan 

damardır, gökyüzüne çevrilen gözdür”)89

 

  Bu tasvirde Novalis insanlığı, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki bağlayıcı 

halka, kainatın gökyüzüne çevirdiği göz, olarak ifade etmektedir. 

 

Aşağıdaki tanımlama ile ise insana önemli bir sorumluluk yüklemiştir. İnsan 

kendisinin ve dolayısıyla dünyanın gelişiminden sorumludur. İnsan, insan olarak 

misyon sahibidir. 

 

“Wir sind auf einer Mission. Zur Bildung der Erde sind wir berufen.” (“Bizim 

bir misyonumuz var. Dünya’nın gelişiminden sorumlu kılındık.”)90  

 

Novalis doğa felsefesi ile yakından ilgilenmiş, insanın doğa içerisindeki 

önemini ve onun aslında ne kadar yüce ve sonsuz bir varlık olduğunu bir çok 

fragmanında ve çalışmasında sanatsal bir ifade ile ortaya koymaya çalışmıştır.  Bunu 

en iyi ifade ettiği çalışması aslında Sais Çırakları’dır. Tanrıçanın peçesini açması ve 

karşısında sevgilisini bulması ve buna dair söylediği şu sözler çok önemlidir: 

 

“Es gibt nur einen Tempel in der Welt und das ist der menschliche Körper. 

Nichts ist heiliger, als diese hohe Gestalt.” (“Dünyada yalnızca bir tane 

                                                 
89 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Vorarbeiten 1798, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 352 
90 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 241 
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ibadethane mevcut, ve bu da insan bedeni. Hiç bir şey bu yüksek bedenden daha 

kutsal değildir.”)91

 

Ancak bu yüce insan doğanın gelişim yollarından geçtiğinde ve onun içindeki 

gizleri keşfetmeyi başardığında bu yüksekliğe ulaşacaktır. Doğuştan belli yetileri 

içinde barındıran insanın bu yetileri tek başına yeterli değildir. Novalis işte bu 

nedendendir ki insanı eserlerinde bitmek tükenmek bilmeyen yollara ve deneyimlere 

çıkarır. Bu yollar onu içindeki “tanrısal ben”e ulaştıracaktır. Bu “tanrısal ben” ise 

ancak insanın hayatın tüm parçalarını, kutuplarını ve tezatlarını içinde uyuma 

yükseltmesiyle gerçekleşir. Novalis’in “bütün insan” olarak da nitelediği bu insan 

ancak içindeki tanrıya ulaşmayı başarabilecektir. 

 

“Der Mensch, der alle Aspekte seiner selbst zu einer Harmonie zu bringen 

vermag, ist eine echt synthetische Person, die mehrere Personen zugleich ist – 

ein Genius.” (“Tüm unsurları kendi içinde bir uyuma ulaştırabilen insan, birçok 

kişi aynı anda olabilen, gerçek bütün bir kişiliktir – Bir dahidir.”)92

 

Ve bu “tanrısal ben”e ulaşmakta tek başına değildir. Novalis’in Heinrich’i 

birçok eğitici figürden geçmek zorundadır. 

 

 

 

                                                 
91 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien, 1799-1800, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 762 
92 Gerhard Schulz, Fragmente und Studien, 1797-1798, Verlag C.H. Beck, München, 1987, Dritte 
Auflage, s. 316 
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3.2.3. EĞİTİCİ FİGÜRLER 

 

“Der vollendete Mensch muss gleichsam zugleich an mehreren Orten und in 

mehreren Menschen leben – ihm müssen beständig ein weiter Kreis und 

mannichfache Begebenheiten gegenwärtig seyn. Hier bildet sich dann die wahre, 

grossartige Gegenwart des Geistes – die den Menschen zum eigentlichen 

Weltbürger macht und ihn in jedem Augenblicke seines Lebens durch die 

wohlthätigsten Associationen reizt, stärkt und in die helle Stimmung einer 

besonnenen Thätigkeit versezt.” (“Olgunluğa erişmiş insan, aynı zamanda birçok 

yerde olmalıdır ve birçok insanla yaşamak zorundadır. Geniş bir çevre ve çok 

yönlü durumlar arasında olmalıdır. O zaman insanı gerçek dünya insanı yapan 

ruhun büyük ve gerçek varlığı ortaya çıkar ve hayatının her anında en hoş 

bağdaşımlarla cezbeden, güçlendiren ve duygu uyandıran güzel bir emeğe 

yöneltir.”)93

 

Heinrich von Ofterdingen bir oluşum romanıdır.  Heinrich bir takım idealler 

ve doğa ile ilgili hiçbir gerçeğin farkında olmadan gelişim yoluna çıkar. Onun tek 

amacı şair olmaya erişmektir. Ancak bu gelişim klasik anlamda olduğu gibi 

gerçekleşmez. Eser kahramanı, birbirinden farklı maceralar ile karşılaşmaz. Onun 

geçeceği gelişim yolu farklıdır. Bu gelişim yolu, Novalis’in eser dokusuna 

yerleştirdiği doğaya dair öğretiler ve eğitici figürlerden geçer. Bunların her biri birer 

deneyim, birer tecrübedir. 

 
                                                 
93 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien, 1799-1800, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 756-757 
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“Jede neue Erkenntnis macht einen viel tiefern, lebendigern Eindruck.” (“Her 

yeni keşif, daha derin ve canlı bir izlenim bırakır.”)94

 

3.2.3.1. MAVİ ÇİÇEK 

 

Eserin ilk bölümünde okuyucu, gördüğü gizemli rüyanın etkisinde kalan 

Heinrich ile karşılaşır. Heinrich anlamlandıramadığı bir duygu içerisine girmiştir. 

Heinrich’in içsel gelişimini sağlayacak duyguyu uyandıran mavi çiçek, burada bir 

medyum, geleceğe dair bildiklerini aktaran bir araç niteliğindedir. Bu içsel gelişim 

duygusunu şair, çeşitli açılardan şu kelimelerle ifade eder:  

 

“heilig, unsterblich, moralisch, einen inneren, höchsten, prophetischen Sinn, 

Sinn für Poesie, Weissagung, Sehersinn, heiliger Intuitionssinn.” (“Kutsal, 

ölümsüz, ahlaki, en yüksek, peygambelere özgü bir duygu, şiir ruhu, bilgelik, 

uluhiyeti algılama duygusu”)95

 

Romantizm, aklı egemen saymayan, ona alternatif olarak duygu ve imgelemi 

ön plana çıkaran bir akımdır. Bu akım ‘tutkuyu’, ‘sevgiyi’, ‘beni keşfedişi’, ‘ötelere 

açılmayı’, ‘sırrı’, ‘hayali güçlendirecek her şeyi’ özne için vazgeçilmez sayar, ‘ruhsal 

olan her şeyin mistisizmini’, ‘sonsuzluk düşüncesini’ ve ‘tanrısallığı’ içeren mikro ve 

makrokozmosa özgü bir felsefe geliştirmiştir. Doğa bu akım için bir aracı - 

mekandır. Büyüsel, gizemli, bir anlamda öznenin içinin bir uzantısı olan doğa, 

                                                 
94 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Vermischte Bemerkungen, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 268 
95 Friedrich Hiebel, Novalis, Deutscher Denker, Europäischer Denker, Christlicher Seher, 
Francke Verlag, Bern und München, 1972, s. 352 
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‘Ben’le (mikrokozmos) ‘tanrı’ (makrokozmos) arası keşfedilmeyi bekleyen bir sırdır.  

Novalis, Das Allgemeine Brouillon’da bilinmeyeni ve sırlarla dolu olanı aşağıdaki 

sözler ile tanımlar: 

 

“Das Unbekannte, Geheimnissvolle ist das Resultat, und der Anfang von 

Allem.” (“Bilinmeyen ve gizem sonuçtur ve herşeyin başlangıcıdır.”)96

 

 Novalis’in mavi çiçeği de burada böyle uzantıdır. Heinrich’in doğa aracılığı 

ile geçireceği metamorfozun ilk basamağını oluşturur. Novalis’in mavi çiçeğinin 

Heinrich’in gelişim basamağının başlangıcı olarak kullanılması tesadüfi değildir. 

Novalis çiçeği şöyle tanımlar: 

 

“Die Blüthe ist das Symbol des Geheimnisses unsers Geistes.” (“Çiçek, 

ruhumuzun sembolünün sırrıdır.”)97

 

 Heinrich’in oluşum çizgisinin başlangıcını gördüğü rüyanın oluşturacağını şu 

sözlerden anlarız: 

 

“Mich dünkt der Traum eine Schutzwehr gegen die Regelmäßigkeit und 

Gewöhnlichkeit des Lebens, eine freye Erholung der gebundenen Fantasie, wo 

sie alle Bilder des Lebens durcheinanderwirft, und die beständige 

                                                 
96 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Das Allgemeine Brouillon, 1798-1798, Novalis, Werk, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 536 
97 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Das Allgemeine Brouillon, 1798-1798, Novalis, Werk, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 719 
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Ernsthaftigkeit des erwachsenen Menschen durch ein fröhliches Kinderspiel 

unterbricht.” (“Bu rüya bana, sanki hayatın monotonluğu ve alışkanlıklarına 

karşı bir kalkan, hapsolmuş, hayatın tüm resimlerini etrafa savuran ve yetişkin 

insanın o hiç bozulmayan ciddiyetini eğlenceli bir çocuk oyunu ile bölen hayal 

gücünün serbest bırakılması gibi hissettiriyor.”)98

 

Gördüğü rüyanın etkisinde kalan ve kafası karışan Heinrich, Novalis’in 

gelişim yoluna çıkaracağı ideal karakterdedir. Çünkü Novalis tam da böyle bir 

gelişim başlangıcını hedefler.  

 

Şöyle der Blütenstaub çalışmasında yer alan bir fragmanında: 

 

“Je verworrener ein Mensch ist, man nennt die Verworrenen oft Dummköpfe; 

desto mehr kann durch fleissiges Selbststudium aus ihm werden; Die 

Verworrenen haben im Anfang mit mächtigen Hindernissen zu kämpfen, sie 

dringen nur langsam ein, sie lernen mit Mühe arbeiten: dann aber sind sie auch 

Herrn und Meister auf immer.” (“Bir insanın kafası ne kadar karışık olursa ki 

kafası karışık olanlara aptal denir, o kadar kendisini çabalayarak geliştirmesiyle 

bir şeyler olabilir;... Kafası karışıklar başlangıçta çok büyük sorunlarla mücadele 

etmek zorundadırlar, yavaş yavaş vakıf olurlar, çalışmayı çok zor öğrenirler: ama 

sonra her daim bey ve usta olmaya erişirler.”)99

 

                                                 
98 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 244  
99 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 249 
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 Yaşanan ve algılanılan tüm dış dünya, içsel bir gerçekleşme ile sonuçlanır. 

Geçici olan dış dünyada yaşananların hepsi iç dünyaya bir geçiş, bir adım olarak 

yansıtılır. Dış unsurlar, iç unsurlara dönüşür. Eserin başından itibaren okuyucu, her 

şeyin mümkün olduğu, mantığın önüne duyguların geçtiği unsurlar ile karşılaşır. 

Heinrich, farklılaştırılmış dış dünyanın kırılmalarından sıyrılıp, iç dünyasına, öze 

geri dönmeli, kendisini geliştirmenin geçtiği yolları görmelidir. Heinrich, erişimini 

tamamlamak için asıl dünyaya açılan içsel gelişimin yolunu izlemek zorundadır.   

 

Novalis, bu oluşumu şöyle tanımlar: 

 

“Wie kann ein Mensch Sinn für etwas haben, wenn er nicht den Keim davon in 

sich hat. Was ich verstehn soll, muss sich in mir organisch entwickeln; und was 

ich zu lernen scheine, ist nur Nahrung, Inzitament des Organismus.” (“Bir 

insanın eğer içinde bir kıvılcım yoksa nasıl bir şey için duygusu olabilir. Anlamam 

gereken bir şey, içimde organik olarak gelişmeli; ve öğrendiğim şeyler ise,  

organizmanın ilacı ve gıdasından başka bir şey değil.”)100

 

ve ekler:  

 

“Der Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und Außenwelt berühren.” 

(“Ruhun varlığı, iç dünya ile dış dünyanın kesiştiği yerdedir.”)101

 

                                                 
100 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 233 
101 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 233 
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Mavi Çiçek, eserde hem önemli bir eğitici figürdür, çünkü Heinrich’in 

oluşumunun başlangıcını ve sonunu oluşturur, hem de ana motiftir. Eser yarım 

kaldığı için okuyucu mavi çiçeğin koparılması anına şahit olamaz, ancak amaç eserin 

sonunda mavi çiçeğin koparılmasıdır. Rüya ile başlayan serüven, erişim ile 

tamamlanacaktır. Bunu Tieck’in eserin tamamlanmasına dair notlarında okuruz.102

 

3.2.3.2. HAÇLI SAVAŞÇILARI 

 

Heinrich çıktığı gelişim yolunda birbirinden farklı figürler ile karşılaşır. 

Heinrich ve annesi büyük babasına doğru çıktıkları yolda bir şatoda duraklarlar. 

Kendilerini yaşlı bir haçlı savaşçısı karşılar. Haçlı savaşçıları ile birlikte yemek 

yerler ve Heinrich büyük bir ilgiyle onların haçlı serüvenlerini dinler. 

 

“Die Ritter sprachen vom heiligen Lande, von den Wundern des heiligen 

Grabes, von den Abentheuern ihres Zuges, und ihrer Seefahrt, von den 

Sarazenen, in deren Gewalt einige gerathen gewesen waren, und dem fröhlichen 

und wunderbaren Leben im Felde und im Lager. Sie äußerten mit großer 

Lebhaftigkeit ihren Unwillen, jene himmliche Geburtstätte der Christenheit 

noch im frevelhaften Besitz der Ungläubigen zu wissen. Sie erhoben die großen 

Helden, die sich eine ewige Krone durch ihr tapfres, unermüdliches Bezeigen 

gegen dieses ruchlose Volk erworben hätten.” (“Şovalyeler kutsal topraklardan, 

kutsal mezarın mucizelerinden, maceralı seyahatlerinden, ve deniz seyahatinden, 

Sarazenlerden ve onlara tutsak olmuş arkadaşlarından, ve de savaş alanındaki ve 
                                                 
102 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Tieck’s Bericht über die 
Fortsetzung, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl 
Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 405-413 
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kamptaki neşeli ve mükemmel hayattan bahsediyorlardı. Onlar Hıristiyanlığın 

kutsal doğuş kentinin hala inançsızların haksız elinde olmasını, büyük bir 

hoşnutsuzlukla dile getiriyorlardı. Onlar tekrar bu kötü halka karşı durmak 

bilmeyen azim ve cesaretleriyle sonsuzluk tacı giymiş o büyük kahramanları tekrar 

yaşatıyorlardı.”)103

 

Burada Novalis’in Ortaçağ’a karşı olan ilgisi dikkate değerdir. Ortaçağ’ı, 

kutsal topraklar uğruna verilen mücadele dönemi olarak aktaran Novalis, kendi 

kutsal diyarlarını aramaktadır. Heinrich’de bu yoldadır. Ve insanların kutsal olan için 

verdikleri mücadeleyi görmek zorundadır. Dinledikleri karşısında içinde hayranlık 

uyanır. 

 

Heinrich’in yolunun kesiştiği eğitici figürlerden birinin de haçlı savaşçısı 

olması aynı zamanda Novalis’in Avrupa’da dini duyguların yeniden uyandırılması 

gerektiği düşüncesinde yatar. Aydınlanma döneminin 18. yüzyılda akılcılığı her 

şeyin üstünde tutması, insanları dini inançlarından da uzaklaştırmıştır.  

 

Novalis, dini düşünceleri itibariyle de anılmaya değer bir kişilik olmuştur. 

Dini ve ruhani şarkılarını derlediği Dini Şarkılar (Geistliche Lieder - 1802) adlı 

kapsamlı bir de çalışması vardır. Novalis, din konusunda koyu bir katolik düşünceyi 

desteklememiş, ancak insanların inançlı olmaları gerektiğini düşünmüştür. Novalis 

kapalı bir dindar değildir. Evrensel bir eğitimin peşindedir. Tam da bu evrensellik 

onu büyük bir edebiyatçı yapmıştır. Dünyası ise sadece geniş değil, aynı zamanda 
                                                 
103 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 277 
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derindir de.  Heinrich de içindeki tanrısal olana ulaşmak için dinî duygularını yok 

sayamaz. 

 

3.2.3.3. MADENCİ 

 

Heinrich’in karşılaştığı ikinci eğitici figür madencidir. Seyahati sırasında bir 

misafirhanede karşılaştığı ve konuşmalarına şahit olduğu madenci, onun oluşumuna 

büyük ölçüde katkı sağlar. 

  

Bildiğimiz gibi Novalis Freiberg’de jeoloji ve mineroloji eğitimi almış, doğa 

bilimlerinde yoğunlaşmıştır. Madenci, madenciliğin zorluklarından bahseder. Eserde 

bir dizi mesleki terim ile karşılaşırız. Madencilik, kimya, mineraloji ve jeoloji 

alanlarında olduğu kadar manevi bir birikim de gerektirmektedir. Yerin 

derinliklerinde, saatlerce, belki günlerce, ışık sızmaksızın ve bazen ise yalnız 

çalışmak, sürekli aramak, araştırmak ve doğru yolu bulmak. Heinrich’de madenciye 

ve madencilik mesleğine karşı ilgi uyanır. 

 

Madenci bölümü, yalnızca romanın anahtarı değil, aynı zamanda 

Romantizm’in ve Novalis’in doğaya dair temel düşüncelerinin de anahtarıdır. Erişim 

adlı ikinci bölümde Heinrich’in bir an için düştüğü çaresizlik, bir kayaya sarılarak 

dilediği yardım ile son bulur. Mesleğin kutsal sayıldığına birbirinden farklı 

aktarımlarda her an şahit oluruz. 
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“Der Bergbau muß von Gott gesegnet werden.” (“Madencilik tanrı tarafından 

atfedilmiş olmalı.”)104

 

Yalnızca Novalis’in Heinrich’inde değil, genel olarak romantik yazınında 

madencilik ve jeoloji alanına dair unsurlara, sembollere ve terimlere rastlarız. 

Eichendorf, Theodor Körner ve Alexander von Humboldt bu alandaki bilgi 

birikimlerini yazılarına yansıtmışlardır. Tarih ve doğaya olan ilgi eserlere de 

yansımıştır.105 Bunun nedeni yalnızca tekdüze bir ilgi veya doğada kutsal olanı 

görmek değil aynı zamanda doğadaki anorganiklerin ve organiklerin 

birleştirilmesine, onları doğanın birer ayrılmaz organı olarak kabul ettirmeye yönelik 

eğilimlerdir. Novalis, Sais Çırakları adlı eserinde bu düşüncesini harikulade 

alegorilerle dile getirir. Hyazinth aslında değerli bir taştır. Masalda Rosenblüte’nin 

sevgilisi olarak karşımıza çıkar.  

 

 Madencinin sözlerinden bir alıntı: 

 

“Mir war seltsam feyerlich zu Muthe, und das vordere Licht funkelte wie ein 

glücklicher Stern, der mir den Weg zu den verborgenen Schatzkammern der 

Natur zeigte. Wir kamen unten in einen Irrgarten von Gängen, und mein 

freundlicher Meister ward nicht müde meine neugierigen Fragen zu 

beantworten, und mich über seine Kunst zu unterrichten. Das Rauschen des 

Wassers, die Entfernung von der bewohnten Oberfläche, die Dunkelheit und 

                                                 
104 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 291 
105 Krş. http://www.staff.uni-marburg.de/~saure/novalis.html 
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Verschlungenheit der Gänge, und das entfernte Geräusch der arbeitenden 

Bergleute ergötzte mich ungemein, und ich fühlte nun mit Freuden mich im 

vollen Besitz dessen, was von jeher mein sehnlichster Wunsch gewesen war. Es 

läßt sich auch diese volle Befriedigung eines angeborenen Wunsche,… nicht 

erklären und beschreiben.” (“Kendimi garip bir şekilde mutlu hissediyordum ve 

öndeki ışık doğanın gizli kalmış hazinelerine giden yolu göstererek, bir yıldız gibi 

parlıyordu. Aşağıda karışık yollara ulaştık ve benim dost canlısı ustam, benim 

merak içinde sorduğum sorularımı yanıtlamaktan yorulmadı, sanatı hakkında 

bilgi verdi. Suyun sesi, yaşamın olduğu yere olan uzaklık, yolların karanlığı ve 

kaybolmuşluğu ve çalışan madencilerin uzaktan gelen sesleri beni fevkalade 

etkiliyordu ve ben, şimdiye kadar olan en büyük arzumu yakalamış olarak kendimi 

mutlu hissediyordum. Bu doğuştan gelen arzunun tatmini,…. mucizevi mutluluk. 

Ne tanımlanabilir, ne de açıklanabilir.”)106

 

 Madencinin, Heinrich için en önemli anlamı, yazarın kendisi tarafından bize 

kısa bir hikaye şeklinde aktarılır. Novalis, ruhu mantığın hizmetkarı olan ve hayatta 

bazı maddi güçlerin peşinde koşmaktan öteye gidemeyen insanlar ile hayatını 

doğanın derin güçlerini keşfetmeye adayan insanlar arasında karşılaştırma yapar. 

İkinci sınıfa şairler girer. Şöyle der Madenci: “Grosse und vielfache Begebeneiten 

würden sie stören” (“Büyük ve zengin yaşantılar onları rahatsız eder.”)107

 

                                                 
106 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 288 
107 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 314 
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“Mit welcher Andacht”... “sah ich zum erstenmal in meinem Leben... den König 

der Metalle in zarten Blättchen zwischen den Spalten des Gesteins. Es kam mir 

vor, als sey er hier wie in festen Gefängnissen eingesperrt und glänze freundlich 

dem Bergmann entgegen, der mit soviel Gefahren und Mühseligkeiten sich den 

Weg zu ihm durch die starken Mauern gebrochen, um ihn an das Licht des 

Tages zu fördern, damit er an königlichen Kronen und Gefäßen und an heiligen 

Reliquien zu Ehren gelangen, und in geachteten und wohlverwahrten Münzen, 

mit Bildnissen geziert, die Welt beherrschen und leiten möge.” (“Büyük ürkeklik 

ile” ... “hayatımda ilk defa metallerin kralını kayalığın arasındaki boşlukta, narin 

yapraklar arasında görmüştüm. Bana bir hapishanenin içinde hapsolmuş gibi 

geliyordu ve kralların taçlarında, bardaklarında, kutsal heykellerde 

onurlandırılmak, dünyaya hükmedecek ve onu yönlendirecek resimlerle süslenmiş, 

değerli madeni paralarda varolmak üzere onu gün yüzüne çıkarmak için bir çok 

tehlike ve çabayla, kalın duvarları yıkarak ona ulaşan madenciye ışık 

veriyordu.”)108

 

 Madenci, dünyanın kırılmasına neden olan, insanı doğanın derinliklerinden 

uzaklaştıran ihtiraslardan çok uzakta yer alır. Onun tek bir amacı vardır. 

“Keşfetmek.”  

 

“…begnügt sich zu wissen”, “… wo die metallischen Mächte gefunden werden... 

aber ihr blendender Glanz vermag nichts über sein lautres Herz. . . Er freut sich 

mehr über ihre wunderlichen Bildungen, die Seltsamkeiten ihrer Herkunft und 
                                                 
108 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 289 
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ihrer Wohnungen als über ihren alles verheißenden Besitz. Sie haben für ihn 

keinen Reiz mehr, wenn sie Waren geworden sind”. (“… Madenci, zenginliklerin 

yaşamın hangi derinliklerinde yattığını bilmek ile mutlu olur... ama verdiği o göz 

alıcı ışık onun coşkulu kalbini etkilemez… O onlara sahip olma duygusunu değil, 

onların mucizevi oluşumları, esrarengiz kaynağı ve yaşadıkları yerleri 

keşfetmekten mutluluk duyar. Eşyaya dönüştüklerinde, onun için hiçbir çekiciliği 

kalmaz.”)109

 

3.2.3.4. MÜNZEVİ 

 

 Üçüncü eğitici figürümüz Münzevi, hareketli bir hayatın ardından mağarada 

tek başına bir hayat yaşar. Heinrich, madenci ile birlikte ona rastlar. Bu karşılaşmada 

Heinrich’in gelişimi ile ilgili olarak önemli bir adım kaydedilir. Bu garip mağara 

gezintisinin anlamı burada yatmaktadır. Münzevi, madenci ile çok yakın bir vizyona 

sahiptir ve doğanın meyveleri olarak nitelendirdiği madenler ile ilgili sözleri 

önemlidir. 

 

Münzevinin sözlerinden bir alıntı:  

 

 “An manchen Orten”... “sah ich mich wie in einem Zaubergarten. Was ich 

ansah, war von köstlichen Metallen und auf das kunstreichste gebildet. In den 

zierlichen Locken und Ästen des Silbers hingen glänzende, durchsichtige 

Früchte...“(“Bazı yerlerde”...“kendimi sihirli bir bahçedeymişim gibi 
                                                 
109 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 291 
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hissediyorum. Sanatsal zenginlikle oluşmuş harikulade metaller. Gümüşün zarif 

kıvrımlarında ve dallarında parlayan şeffaf meyveler asılı...”)110

 

Metaller çiçeklere işaret eder, çiçekler ise yıldızlara, böylece dünya içindeki 

sihirli bahçe, gökyüzünün yeraltındaki yansıması olarak aktarılır. Novalis’in 

anorganik varlıklara getirdiği organik varlıklara has benzetmeler, etkilendiği 

Schelling öğretisini ve kendi teorisini tam anlamıyla destekler.   

 

 Madenci ve münzevi, gün ışığı altındaki renkli dünyada yaşayan insanların, 

hayatın birbirinden farklı renkleri arasında yaşarken kırılmalara neden olduklarını 

çeşitli ifadeler ile aktarırlar. Bu insanlar asıl bilginin nerde olduğunu unutmuşlardır. 

Bu düşünce akılcılık furyasına ve sanayileşmenin verdiği mutsuzluğa bir eleştiri 

niteliği taşır. Kayıtsızca mülk ihtirasına kapılan insan, zenginliklere hükmetme 

duygusuyla yaşar. Buna karşılık madenci derin saygı ve minnet ile, toprağın içinde 

saklı kalmış hazinelerin karşısında eğilir. Çalışmasının karşılığı yalnızca bilgidir.  

 

 Ofterdingen, yol göstericisinin kim olduğunun farkına varır. Bu doğadır. 

Doğa, tanrının sanat eseridir.  

 

 

 

 

 
                                                 
110 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 310 
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3.2.3.5. MATHILDE 

 

Mathilde, Novalis’in öznel yaşantısının fragmanda can bulmasıdır. Novalis 

özel hayatında yaşamış olduğu sevgi ve ölüm tecrübesini Heinrich’e de yaşatır. 

Büyükbabasının evine ulaştıklarında karşılaştığı Mathilde neredeyse çocuk yaşta 

diyebileceğimiz Heinrich’e sevgiyi ve sonsuzluk duygusunu tecrübe ettirir. 

Fragmanın girişinde görmüş olduğu mavi çiçeğin yaprakları içindeki yüz 

Mathilde’ye aittir.  

 

Novalis Mathilde figürünü kullanırken düşüncesi yalnızca sevgiyi işlemek 

değildir, sevgi onları zaman ve mekan sınırlarının olmadığı bir diyara taşır ve 

kutuplaşmışlıkları yok eder. Sevgi aynı zamanda sonsuzluk içeren bir duygudur ve 

peygamberimsi bir duyguya benzetilir. Bu düşünce Novalis’in Geceye Övgüler adı 

altında topladığı şiirlerinde de hissedilir. İsa’nın ölümü ile sevgilinin ölümü aynı 

duygularla aktarılır. 

 

Fragmanda Heinrich, Mathilde ile büyük dedesinin evinde tanışır. Mathilde 

Şair Klingsohr’un kızıdır. Heinrich ve Mathilde’de ile birbirlerine sevgi ile 

bağlanırlar ve nişanlanırlar. Heinrich, bir gün rüyasında Mathilde’nin öldüğünü görür 

ve aralarında şöyle bir diyalog geçer: 

 

-     Ach! Mathilde, auch der Tod wird uns nicht trennen.  

- Nein Heinrich, wo ich bin wirst du seyn. 

- Ja wo du bist, Mathilde, werd’ ich ewig seyn. 
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- Ich begreife nichts von der Ewigkeit, aber ich dächte, das müsste die 

Ewigkeit seyn, was ich empfinde, wenn ich an dich denke. 

 

(“- Ah! Mathilde, ölüm de bizi ayıramayacak 

 -Hayır Heinrich, ben nerdeysem, sen orada olacaksın. 

 -Evet sen neredeysen Mathilde, ben daima orada olacağım 

 -Ben sonsuzluk nedir anlamıyorum, ancak sanırım seni düşündüğümde    

hissettiklerim sonsuzluk olmalı.”)111

 

Mathilde, Heinrich’e ölüm duygusunu yaşatır. Heinrich Mathilde ile 

sonsuzluk duygusunu içinde yaşar. İnsanın aslında sonsuz bir varlık olduğunu kavrar. 

Bu sonsuzluk düşüncesi Novalis’in dini ve felsefi düşüncelerinin bir ürünüdür. Dine 

bağlı soylu bir aileden gelen Novalis, dini filozof Schleiermacher’in felsefesiyle 

yakından ilgilenmiş, ölümü ve yaşamı sonsuzluk düşüncesinde birleştirmiştir. 

Sonsuzluk düşüncesini fragmanında bu şekilde işleyen Novalis, bunu Geceye 

Övgüler adlı şiirleri başta olmak üzere  bir çok eserinde işlemiştir.  

 

“Im Tode ward das ewge Leben kund, du bist der Tod und machst uns erst 

gesund.” (“Ölümde başlayacaktı, sonsuz yaşam, ölüm sensin ve önce bizi sağlam 

kılıyorsun.”)112

 

                                                 
111 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 336 
112 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Hymnen an die Nacht, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 167 
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“Der Tod ist das romantisierende Princip unseres Lebens. Der Tod ist – das 

Leben +. Durch den Tod wird das Leben verstärkt.” (“Ölüm, hayatımızı 

romantize eden prensiptir. Ölüm , hayat + dır. Hayat, ölümle güçlenir.”) 113

 

Mathilde’nin önemi yanlıca öznel bir tecrübenin, ölümün verdiği duyguların 

aktarılması değil, aynı zamanda insanın Jean Paul’un tanımladığı “Yükselmiş Ben” 

tanımına ulaşma biçimidir. “Yükselmiş İnsan”, ölümü kabul etmiş insandır.114 

Ölümün insan yaşamına entegre edilmesi ve böylece daha yüksek bir “ben”e 

ulaşılması fikrine Novalis’in neredeyse tüm eserlerinde rastlanır. 

 

“Das  irdische schwimmt obenauf, wird von Stürmen zürückgeführt, aber was 

heilig durch der Liebe  Berührung ward, rint aufgelöst in verborgenen Gängen 

auf das jenseitige Gebiet, wo es, wie Düfte, sich mit entschlummerten Lieben 

micht.” (“Dünya varlıkları havalanıp yükselir, fırtına rüzgarlarıyla gerilere 

savrulur, ama sevginin dokunup kutsallaştırdığı her şey, yitirdiklerimizin 

aşklarıyla birleşir, gizli dehlizlerde geçerek, mis kokular içinde öbür yana 

akar.”)115

 

“Leben ist der Anfang des Todes. Das Leben ist um des Todes willen. Der Tod 

ist Endigung und Anfang zugleich, Scheidung und nähere Selbstverbindung 

zugleich. Durch den Tod wird die Redukzion vollendet.” (“Yaşam ölümün 

                                                 
113 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Fragmente und Studien 1799-1800, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 756 
114 Herbert Uerlings, Novalis, Literaturstudium, Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1998, s. 134 
115 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Hymnen an die Nacht, Novalis, Werke, Tagebücher 
und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 157 

 97



başlangıcıdır. Yaşam ölüm için vardır. Ölüm hem bitiş hem de başlangıçtır, ayrılık 

ve daha yakından birleşmedir. Ölüm ile oluşum tamamlanır.”)116

 

 3.2.3.6. ŞAİR KLINGSOHR 

 

Heinrich’in annesi ile büyük babasının evine ulaştığında ilk tanıştığı 

kişilerden biri şair Klingsohr’dur. Heinrich, Klingsohr’dan çok etkilenir. Onun 

doğaya dair her sözü Novalis’in düşüncelerini aktarır aslında: 

 

“Die Natur versetzte Klingsohr, ist für unser Gemüth, was ein Körper für das 

Licht ist.  Er hält es zurück; er bricht es in eigenthümliche Farben; er zündet 

auf seiner Oberfläche oder in seinem Innern ein Licht an, das, wenn es seiner 

Dunkelheit gleich kommt, ihn klar und durchsichtig macht, wenn es sie 

überwiegt, von ihm ausgeht, andere Körper zu erleuchtern. Aber selbst der 

dunkelste Körper kann durch Wasser, Feuer und Luft dahin gebracht werden, 

dass er hell und glänzend wird.” (“Doğa, diye devam eder Klingsohr, duygumuz 

için, bir beden ışık için ne ise o dur. Onu yansıtıyor; onu kendi renklerine bölüyor, 

yüzeyinde veya içinde bir ışık yakıyor, karanlıkta kaldığında, onu  belirgin ve 

şeffaf kılmak, ondan başka bedenlere geçmek ve onları aydınlatmak için. En 

karanlık beden bile su, ateş ve hava ile aydınlığa ve parıltıya ulaşabilir.”)117

 

 

                                                 
116 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 231 
117 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 328 
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Gerçek şairler Novalis’e göre bilgedirler. 

 

“Der echte Dichter ist allwissend – er ist eine wirkliche Welt im kleinen.” 

(“Gerçek şair, her şeyi bilendir – o gerçek dünyanın küçük halidir.”)118  

 

“…Am hellsten ist in Gedichten der Naturgeist erschienen. Wenn man echte 

Gedichte liest und hört, so fühlt man einen innern Verstand der Natur sich 

bewegen, und schwebt, wie der himmlische Leib derselben, in ihr und über ihr 

zugleich.”(“…Şiirlerde en fazla ışıldayan doğa ruhu olmuştur. İnsan gerçek 

şiirleri okuduğunda ve dinlediğinde doğanın derin kuralınının hareket ettiğini 

hissediyor, ve tanrısal beden, onun içinde ve aynı zamanda onun üzerinde 

uçuyor.”)119

 

 Şair, Novalis’e göre doğa ile tek vücut olup, iç ile dış dünya arasında bağlantı 

kurabilen kişidir.  

 

“Nur die Dichter haben es gefühlt, was die Natur dem Menschen sein kann… 

Alles finden sie in der Natur. Ihnen allein bleibt die Seele derselben nicht fremd, 

und sie suchen in ihrem Umgang alle Seeligkeiten der goldenen Zeit nicht 

umsonst… Wird nicht der Fels ein eigentümliches Du, eben wenn ich ihn 

anrede? Und was bin ich anders als der Strom, wenn ich wehmütig in seine 

Wellen hinabschaue, und die Gedanken in seinem Gleiten verliere?”(“Yalnızca 

                                                 
118 Gerhard Schulz, Fragmente und Studien, 1797-1798, Verlag C.H. Beck, München, 1987, Dritte 
Auflage, s. 401 
119 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 206 
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şairler hissetti, doğanın insanlar için ne anlama geldiğini… her şeyi doğada 

buluyorlar. Sadece onlara bu ruh alemi yabancı değil, ve çevrelerinde altın çağın 

ruhunu boş yere aramıyorlar… Bir kaya, ona hitabettiğimde senin yerini almıyor 

mu? Ve ben akıntının kendisinden başka ne oluyorum, kendimi dalgalarına 

bıraktığımda, ve duygularımı seyrinde kaybettiğimde?”)120

 

Heinrich için Şair Klingsohr, hem Mathilde’nin, yani sevgilinin babasıdır, 

hem de Heinrich’in öğretmeni olur. Ona şiir ve doğa hakkında önemli öğretilerde 

bulunan Klingsohr’un, Heinrich’ın oluşum basamağında oluşturduğu en önemli 

anlamı, onun ağzından dinletien masalda yatar. Bu masal Novalis’in şimdiye dek ele 

almış olduğumuz tüm düşüncelerinin bir arada yansıması gibidir. Masal ile birlikte 

birinci bölüm Bekleyiş sona erer. 

 

3.2.4. MASAL 

 

Eserin, romantik roman anlayışına uygun olarak masal, efsane, şiir, şarkı, 

özdeyiş gibi çeşitli edebî türlerden örülmüş bir edebî dokusu vardır. Eserde üç masal 

özel bir anlam ifade eder. Bunlar ikinci bölümde yer alan Arion efsanesi, üçüncü 

bölümde yer alan Atlantis Masalı ve en önemlisi dokuzuncu bölümde yer alan Fabel, 

Eros ve Freya’nın Klingsohr’un ağzından aktarılan masalıdır. Bu masalların her biri 

Novalis’in felsefi görüşlerini ortaya koyması açısından önemli rol oynar.  

 

                                                 
120 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Lehrlinge zu Sais, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 222-223 
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 Bunlardan Arion efsanesi Antik dönemde yaşayan zengin bir şairin gemi 

seyahatini konu alır. Yolculuğu esnasında onu gasp etmek isteyen mürettebat onu 

denize atmak ister. Seyahati esnasında sanatını icraa etmek isteyen şairi dinlemek ve 

onun harikulade sanatından etkilenmek istemeyen denizciler kulaklarını tıkarlar ve 

onu denize atarlar. Şair, müziğinden etkilenen bir deniz mahlukatı tarafından 

kurtarılır ve karaya taşınır. 

 

 Atlantis efsanesi, hayattaki en büyük mutluluğu kızı olan bir kralı konu alır. 

Bir gün ormandan geçen prenses babasıyla uzaklarda yaşayan bir gençle karşılaşır. 

Genç adam doğaya ve dünyaya dair bildiği her şeyi bir şairin duygululuğuna sahip 

genç prensese aktarır ve birbirlerine aşık olurlar. Prenses, bu genç adamın yanında 

kalmaya karar verir. Çocukları olunca yaşadıklarını anlatmak için kralın yanına 

giderler. Genç adam, prensesten şairlik sanatını öğrenmiştir ve yaşadıklarını büyük 

bir etkinlik esnasında şarkı söyleyerek anlatır. Kral, kızına ve torununa kavuşmanın 

mutluluğunu yaşar. 

 

 Masallar akış bakımından birbirini tekrarlar niteliktedir. Bozulan düzen 

yeniden sağlanır. Her şey iyi ve güzel ile sonuçlanır. İnsanlar sonunda hep mutlu 

olur. Herkes savaşın ve ihtirasın yer almadığı ideal bir dünya için çalışır. “Altın çağ” 

için. Böylece masaldaki çocuğu, dünyevi ve manevi gücün birleştiği bir mucize 

olarak görürüz. Bu çocukta sanat ve doğa bir aradadır. Ve bu çocuk yeni devletin 

kurucusu olacaktır.  
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 Eserde yer alan en uzun ve karmaşık aktarımlarla dolu olan masal ise 

Klingsohr’un ağzından dinletilen masaldır. Bu masalın incelemesini yaparken 

dönemin doğaya yönelik öğretileri ve felsefesi ile ilişkilendirme yapılarak 

ilerlenmelidir. Bu masal şairin gücü ile kurtulan dünyanın dile geldiği bir “MİT” 

niteliğindedir. Masalın başında don ve soğuk hakimdir. Şehir donmuş bir denizin 

içinde yer almaktadır. Kral Artur’un sarayı buzdan çiçekler ve ağaçlarla kaplıdır. 

Kralın kızı ise uzun bir uykuya dalmıştır. Bu durum Eisen, kılıcını Dünya’ya attığı 

günden bugüne devam eder. Sarayın içinde görkemli bir tören vardır ve bir şarkı, 

sevginin her şeyin üstünde tutulduğu bir dönemin yeniden yaşanacağını anlatır: 

 

“Nicht lange wird der schöne Fremde säumen. 

Die Wärme naht, die Ewigkeit beginnt. 

Die Königin erwacht aus langen Träumen, 

Wenn Meer und Land in Liebesglut zerrinnt. 

Die kalte Nacht wird diese Stätte räumen, 

Wenn Fabel erst das alte Recht gewinnt. 

In Freyas Schooss wird sich die Welt entzünden 

Und jede Sehnsucht ihre Sehnsucht finden.” 

 

 (“Güzel Yabancı uzun zaman beklemeyecek. 

 Sıcaklık yaklaşıyor, ebediyet başlıyor. 

 Kraliçe uzun rüyalarından uyanıyor, 

 Deniz ve Toprak sevgide eriyince 

 Soğuk gece bu şehirleri terk edecek, 

 102



 Fabel eski hakkı kazanınca. 

 Freya’nın sarayında Dünya alev alacak 

 Ve her özlem özlemine kavuşacak.”)121

 

 Bu dönemde Eros ve Fabel henüz beşiktedirler. Eros, annesi ve babası, süt 

annesi ve süt kardeşi Fabel, Schreiber ve Sophie ile birlikte yaşamaktadır. Ginnistan 

ve Eros, Kuzey’e Arctus’un krallığını buz ve dondan kurtarmak için yola çıkarlar. 

Schreiber bu fırsattan yararlanarak babayı rehin alır, anneyi ise yakar. Eros büyük bir 

günah işler ve süt annesi ile ilişkiye girer. Bu günahın sonucu kanatları çıkar. Fabel 

Schreiber’in elinden kaçmayı başarır. Yeraltı dünyasına iner. Orada Sphinx ile tanışır 

ve hayatın kötü ağlarını ören Parazenleri örümceklere ağdan bir duvar ördürerek 

hapseder. Annesinin külünü içenler mutluluğa erişirler.  

 

Masalda alışılmışın dışında bir aile ile karşılaşırız. Zaman ve mekanın hızla 

değiştiği masalın içerisindeki anlamların anlaşılması oldukça güçtür. Çünkü 

geleneksel masallardaki akış düzenini bu masalda bulamazsınız. Klingsohr’un 

masalı, biri ütopik olmak üzere üç farklı dünyada geçer. Astronomi dünyası, 

insanların dünyası (zu Hause) ve yeraltı dünyası. Bu dünyalar masalın sonunda bir 

olur. Kişiler şekil değiştirir. Ve eserde yer alan isimler Yunan (Eros, Perseus, 

Sphinx), Germen (Freya) ve Arap kaynaklarından alınması ile birlikte farklı 

alegoriler ve anlamlar taşır. Fabel bir edebî türdür ve edebî olanı sembolize eder. 

Schreiber, aklı temsil etmektedir ve edebî olan tarafından yenilir. Eros sevgiyi, anne 

ise kalbi temsil eder. Ginnistan hayal gücüne işaret eder, Eros ve Fabel’i emzirir ve 
                                                 
121 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 350 
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onlara hayal gücü aşılar.122 Kralın kızı Freya, barışı sembolize eder ve uykudadır. 

Freya, Eros, yani sevgi tarafından uyandırılır. Sophie, Novalis’in öznel yaşantısının 

esere yansımasının yanında, bilgiyi temsil etmektedir ve kral ile evlenerek gücüne 

güç katar. Anne kalbi temsil etmektedir ve annenin külü içildiğinde sevgi başlar. 

Tüm bu birleşimler elbette tesadüf değildir. Her hareket romantik teoriler etrafında 

döner. Akıl, sanata yenik düşer. Uykuda olan barış, sevgi ile yeniden uyanır. Bilgi ise 

güç ile birleşir. Annenin külleri içilerek, anne ebedileştirilir. Buzlar erir. Sevgi ve 

Barış başlar. Altın çağ geri dönmüştür. Novalis’in altın çağı burada da karşımıza 

çıkar. Altın çağ ve onun doğa düzeni. Tüm kutuplar kaybolmuştur. İnsan yaşamında 

olduğu gibi, doğada da hüküm süren gerginlikler ve kırılmalar böylelikle yok olur.  

 

Şair Klingsohr’un masalı, gerçek hayatta meydana gelen çatışmaların ve 

ihtirasların doğanın içerisinde de yaşandığını anlatmak ister. Masal içerisinde anılan 

figürlerin her biri farklı kaynaklardan alınmadır. Edebiyat, antik dönem, Arapça ve 

Germen kaynakları, yıldız isimleri vs. Bu figürler daha çok kişiselleştirilmiş 

alegoriler olarak karşımıza çıkarlar. Ancak masalın teması bu alegorilerin 

anlamlarında değil, birbirinden farklı doğa süreçlerinin alegorilerle bağlantılı bir 

biçimde gelişmesinde yatar. Bu özellikle şu olayda açıktır: 

 

Baba bir mıknatıs parçası getirir. Aklı temsil eden Schreiber bununla ilgili 

düşüncelerini kağıda döker. Bilgeliği temsil eden Sophie, bu kağıdı kutsal suya 

batırdığında,  kağıda yazılanlar  silinir. Çünkü aklı temsil eden Schreiber’in, doğayı 

temsil eden, doğaya ait bir parçaya ilişkin sözleri, asıl bilgeliği temsil eden 

                                                 
122 Friedrich Hiebel, Novalis, Deutscher Denker, Europäischer Denker, Christlicher Seher, 
Francke Verlag, Bern und München, 1972, s. 340 
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Sophie’nin kutsallığı karşısında önemini kaybeder. Ancak hayal gücünü temsil eden 

Ginnistan’ın nefesi ile bu metal parça bir yılana dönüşür ve kendi kuyruğunu ısırır. 

Bu çok eski mistik bir semboldür ve “kendini tanıma” yı ifade eder. Henüz beşikte 

olan Eros, bu metal parçasını eline aldığında birden bir büyüme gerçekleşir. Bu 

büyüme yine kendisini tanımaya başlamasını ve gelişimi ifade etmektedir. Eros, yani 

sevgi, Fabel’e, yani edebî olanın masaldaki temsilcisine sevgiyle sarılır. Fabel, 

Schreiber’in kağıtlarına bir şeyler yazar ve Schreiber’in, tersine yazdıkları kutsal 

suya batırıldığında altın ile kaplanır. Novalis’in, Fabel’i edebî ve şairane olanın 

yerine koyması anlamlıdır. 1798 yılında kaleme almış olduğu fragmanlarında şöyle 

der: 

 

“Fabel – Maximum der poetischen, populären Darstellung der Philosophie im 

Naturstand.” (“Fabel, doğadaki felsefenin en şiirsel, en popüler ifadesidir.”)123

  

Schreiber “kötü” olanın vücut bulmasıdır. Masaldaki “Mephisto”’dur. Burada 

Novalis’in “kötü” fikri üzerine düşüncelerini görebiliriz. Antik dönemde Novalis’e 

göre kötü olan bir şey yoktur. Ancak akılcılıkta vardır.124 Burada akılcılık eleştirisi 

son noktaya ulaşır. Asıl bilgelik, kutsal olan doğanın bilincinde olmaktır. 

 

Fabel’in Sphinx ile arasında geçen dialog, Novalis’in Fichte öğretisinin 

devamı olan görüşünün bire bir yansıması gibidir. Fabel kendisini aramaktadır. Yani 

“ben”i. “Ben” ise doğadadır: 

                                                 
123 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Vorarbeiten 1798, Novalis, Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 334  
124 Friedrich Hiebel, Novalis, Deutscher Denker, Europäischer Denker, Christlicher Seher, 
Francke Verlag, Bern und München, 1972, s. 331-332 
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“Was suchst du sagte Sphinx. Mein Eigentum erwiederte Fabel.” (“Ne arıyorsun 

dedi Sphinx. Varlığımı diye cevap verdi Fabel.”)125  

 

Ancak doğanın altın çağı eski zamanlardadır:  

 

“Wo kommst du her?”   (“Nereden geliyorsun? 

 “Aus alten Zeiten”    Eski Çağlardan.”)126

 

Bir edebî tür olan Fabel, kendisini arar. Eski zamanlardan gelmiştir ve edebî 

olanın kaybolduğu bir dönemde savaşmaktadır. Zaman yaşamı parçalara ayırmıştır. 

Eserde Parazenli kadınlar dünyanın kaderini örerler. Ancak örerken, dünyanın 

kaderini belirleyecek ipleri sürekli keserler, koparırlar. Bu kadınlar aynı zamanda 

Schreiber (akıl) ile de işbirliği içerisindedirler. Aydınlanma dönemine ilişkin eleştiri, 

zaman zaman doruk noktaya ulaşır. Altın çağ, şairane olan ile yeniden doğacaktır. 

Fabel’in ipleri eline alarak dünyanın kaderini kendisinin örmeye başlaması ve bu 

esnada söylediği şarkı bu düşünceye işaret eder: 

 

“Erwacht in euren Zellen  (“Hapsolduğunuz yerlerden uyanın 

Ihr Kinder alter Zeit;  Siz eski zamanların çocukları; 

Lasst eure Ruhestellen,  Dinlenme yerlerinizi bırakın, 

Der Morgen ist nicht weit.  Sabah uzak değil. 

                                                 
125 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 350 
126 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 350 
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Ich spinne eure Fäden  Yaşam örgünüzü  

In einen Faden ein;   Bir yumakta birleştiriyorum; 

Aus ist die Zeit der Fehden.  İpliklerin zamanı geçti. 

Ein Leben sollt’ ihr seyn…” Tek hayat olacaksınız…”)127

 

Alıntıdaki son mısrada yer alan  “Tek hayat olacaksınız” sözleri hayatın tüm 

kırılmalarından kurtulacağına işaret eder. Artık dünyanın ipleri edebî olanın 

elindedir. 

 

“Ihr Kinder alter Zeit” diye seslenir Fabel. Burada çocuk kavramı ön 

plandadır. Çocuk, tüm saflığı, arılığı ve altın çağa, dolayısıyla özlem duyulana 

yakınlığı ile tekrar hayat bulacaktır.  Masal, henüz beşikte olan Eros ve Fabel ile 

başlar.  

 

Novalis’in eserlerinde geçen figürler doğaları gereği önemlidir. Çünkü ya 

çocukturlar ya da çocuksudurlar. Novalis’de çocuk, altın çağın taşıyıcısıdır. 

Masumluğu ve saflığı ile çocuk, daha yüksek bir insanlığa daha yakındır. Tüm 

tecrübesizliği ve saflığı ile çocuk, insanlığın kaynağı antik insanı ile bağdaştırılır. Bu 

nedenledir ki çocuk veya çocukluk kavramları, Romantizm’in ve Novalis başta 

olmak üzere en önemli şairlerin ana temaları olmuşlar, kendilerini geliştirmek ve 

altın çağı yeniden yaşamak ve yaşatmak için, bitmek, tükenmek bilmeyen uzun 

gelişim yollarına çıkmışlardır.  

 
                                                 
127 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 351 
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“Wo Kinder sind, da ist ein goldnes Zeitalter.” (“Çocukların olduğu yerde altın 

çağ vardır”)128  

 

der Novalis ve ekler: 

 

“Jede Stufe der Bildung fängt mit Kindheit an. Daher ist der am meisten  

gebildete, irdische Mensch dem Kinde so ähnlich.” (“Gelişimin her basamağı 

çocuklukla başlar. Bu yüzden en çok gelişmiş dünya insanı çocuğa çok benzer”)129

 

 Masalda Fabel, edebî olanı temsil etmek ile kalmaz, o aynı zamanda henüz 

bir çocuktur. Fabel, çocuk kimliği ile birbirleri için yaratılmış olan çiftleri bir araya 

getirir. Fabel masal içerisindeki itici güçtür. Çocuksu bir bilgelik ile hareket eden 

Fabel, tüm hayatın kırılmalarını birleştirir. Dünya ve gökyüzü arasında aracı olarak 

karşımıza çıkar.  Bu çocuk Novalis’in hedeflediği insandır aslında. Çünkü insan da 

yeryüzü ve gökyüzünün birleştiği bir varlıktır.  

 

 Fragmanın ilk bölümü, masalın sona ermesiyle birlikte biter. İkinci bölüm 

Erişim’de Mathilde artık ölmüştür. Bu olaydan açıkça söz edilmez; lakin Heinrich’in 

Mathilde’yi tanıdığı günün gecesi gördüğü rüya, bunu ifadeye yetmektedir. 

 

 

 

                                                 
128 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 273 
129 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Blütenstaub, Novalis, Werke, Tagebücher und Briefe 
Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1978, s. 247 
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3.2.5. ERİŞİM 

 

 Erişim başlıklı bölümde, Mathilde’nin ölümü ile yıkılan Heinrich yoluna 

devam eder, ancak hayattan umudu kalmamıştır.  

 

“Er hatte nun das Gebürg erreicht, wo er das Ziel seiner Reise zu finden hoffte - 

hoffte? - Er hoffte gar nichts mehr.” (“O, seyahatinin hedefini bulmayı umduğu 

dağa yeni ulaşmıştı, bunu umuyordu? O artık hiç bir şey ummuyordu.”)130

 

Yolda Heinrich bir yanılgı yaşar, ancak bu yanılgı aslında Novalis’in 

anlatmak istediği gerçeğin kendisidir. Gördüğünü sandığı rahip aslında yalnızca bir 

kayadır. Yanılgısını fark etse de, o anda umutları tükenmiş bir biçimde ona sarılarak 

dua eder: 

 

“Ach, daß doch jetzt deine Reden sich bewährten und die heilge Mutter ein 

Zeichen an mir täte! Bin ich doch so ganz elend und verlassen. Wohnt in meiner 

Wüste kein Heiliger, der mir sein Gebet liehe? Bete du, teurer Vater, jetzt in 

diesem Augenblick für mich.” (“Keşke senin yaptığın konuşmaların gerçekleşse 

ve aziz anne bana bir işaret verse! Ben çok sefil ve yalnızım. Benim çölümde bana 

duasını lutfedecek bir aziz oturmuyor mu? Tanrım, sen şu anda benim yerime dua 

et!”)131

                                                 
130 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 368 
131 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag München, Wien, 
1978, s. 369 
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O anda doğadan gelen ses ile sarsılır. Bir ses Heinrich’e seslenmektedir: 

 

“Ich bin bei dir. Du wirst noch eine Weile auf Erden bleiben, aber das Mädchen 

wird dich trösten, bis du auch stirbst und zu unsern Freunden eingehst.” (“Ben 

yanındayım. Sen bir müddet daha dünyada kalacaksın, ama sen ölünceye ve 

dostlarımıza katılana dek bu kız seni teselli edecek.”)132

 

Yoluna devam eder Heinrich ve içinde yeniden umut uyanır. Ve sonunda 

Zyane adında bir kız ile tanışır. Zyane onu eve götürmek için gelmiştir. Aslında bu 

Heinrich’in ulaşmak istediği noktadır. Ev, doğadır. Özdür.  

 

 “Wo gehn wir denn hin?” “Immer nach Hause.” (“Nereye gidiyoruz?” “Her 

zaman eve.”)133

 

 Heinrich ile birlikte eve giderler. Bu evde Heinrich, Sylvester ile karşılaşır. 

Sylvester ile Heinrich arasında geçen konuşma ile eser son bulur.  

 

“Macht mir doch die Natur des Gewissens begreiflich.” (“Bana ruhun doğasını 

anlaşılır kıl.”) “Wenn ich das könnte, so wär ich Gott, denn indem man das 

                                                 
132 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 370 
133 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 373 
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Gewissen begreift, entsteht es.” (“Eğer bunu yapabilseydim, o zaman tanrı 

olurdum, çünkü ruh anlaşıldığında o gerçekleşir.”)134

 

Heinrich, oluşumunu tamamlayarak tanrı katına yükselemez, ancak 

oluşumunun geçmesi gerektiği yolun bilincine varır. 

 

 Eserin sonunun nasıl biteceğine dair Ludwig Tieck’in bir yazısı vardır. 

Bunların dışında biz ancak Novalis’in eserine dair notlarına bakarak onun az çok 

neyi hedeflediğini anlayabiliyoruz. 

 

 Heinrich, Novalis’in geride bıraktığı notlara ve Tieck’in söylediklerine göre, 

seyahatine devam edecek, Roma’ya, Yunanistan’a, oradan Doğu’ya, Kudüs’e 

gidecek, birbiri ile sürekli kesişen yollarda savaşlar, savaşçılar görecek, hatta 

savaşacak ve sonunda mavi çiçeği koparıp, Mathilde’ye ulaşacak ve mevsimleri 

yeniden kazanacaktır. 

 

Novalis’in eseri tamamlanabilseydi, Heinrich’in oluşumunu tamamlaması ve 

tanrı katına yükselmesi için daha hangi yollardan geçeceğini detaylı analiz 

edebilirdik. Ancak böyle bir şansımız olmadığından elimizde olan materyal ile 

Novalis’in insanını tanımlamaya çalıştık. 

 

Novalis’in baştan sona doğaya dair düşüncelerini işlediği Heinrich, doğa ve 

edebiyata yönelik öğretilerin tam ortasında gelişimini tamamlayacak ve bilinçsizce 
                                                 
134 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Heinrich von Ofterdingen, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 1, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 379 
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kendisini geliştirmeye başladığı bu oluşum romanında bilinçli bir biçimde hedefine 

ulaşacaktır. Bu hedef sonluyu ve sonsuzu içinde barındıran tanrısal güçtür. Tüm bu 

gelişim basamaklarından geçerek bu hedefe ulaşan kişi dini, doğayı ve hatta tanrıyı 

içinde yaşatmayı başarabilmiş insandır. 

 

“Der Naturmensch fängt mit unzusammenhängenden Thatsachen und 

Erfahrungen an – geht zu anthitetischen Beziehungen und Erfahrungen fort – 

und endigt mit einer Theorie seiner Erfahrungen.” (“Doğanın insanı bağlantısı 

olmayan gerçeklerle ve tecrübelerle başlar. Sonra antitez oluşturan ilişkilere ve 

tecrübelere geçer ve tecrübelerini bir teori ile sonuçlandırır.”)135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
135 Hans-Joachim Mähl und Richard Samuel, Das Allgemeine Brouillon, Novalis, Werke, 
Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, Band 2, Carl Hanser Verlag, München Wien, 
1978, s. 580 
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4. SONUÇ 

 

Novalis 29 yıl gibi kısa bir ömürde kendisini çok yönlü geliştirmeyi başarmış, 

doğaya dair bir çok düşünce geliştirmiş ve bu düşüncelerini her şair veya yazar gibi 

okuyucusuna aktarmaya çalışmıştır. Bizim bir çok düşüncesine maalesef yalnızca 

fragmanlarından ulaşabildiğimiz Novalis’in doğa anlayışının arkasında başta insanın 

doğa içerisindeki konumunun yer aldığını görürüz. Novalis, doğaya dair teorilerinin 

hepsinde aslında insanı farklı bir boyuta yerleştirmiş ve onu yüceltmiştir. Tanrının 

sureti olarak insan yüce bir varlıktır. Yeryüzünün sureti olarak ise insan bir birliktir. 

19. yüzyıl felsefesi ile yakından ilgilenen ve ilgilenmekle kalmayıp teoriler geliştiren 

Novalis’in doğaya dair görüşlerinin tam ortasında her zaman insan ve onun gelişimi 

söz konusu olmuş, bu düşüncesini kısacık ömrüne sığdırdığı yüzlerce özdeyişleriyle 

ve başta Sais Çırakları ve Heinrich von Ofterdingen olmak üzere tamamlayamadığı 

eserleriyle aktarmaya çalışmıştır.  

 

Novalis’in düşüncelerinde bu yüce insan, doğanın kırılmalarının farkına varan 

ve bu kırılmaları birleştirerek, kendi içinde yaşatabilen insandır. Doğa ile uyum 

sağlayabilen ve bunun da ötesinde mikrokozmosu olduğu doğanın ufak bir parçası 

olduğunun bilincine varan insan, Novalis’in ulaşmak istediği insandır. Alman 

idealizminin doğaya hükmeden insanından farklıdır. Onun yüce olmasının nedeni 

kendisinin ve doğanın bilincinde olmasıdır. Yaratılışındaki kutsallığın farkında 

olmasıdır. Mükemmel yaradılışındaki gizleri yaşayabilmesi ve yaşatabilmesidir.  
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Novalis, insanlığı, gökyüzü ve yeryüzü arasındaki bağlayıcı halka, kainatın 

gökyüzüne çevirdiği gözü olarak ifade ederken, onu yeryüzünün hükümdarı ve 

gökyüzünün mirası olarak tanımlarken ve en mükemmel, ezeli fenomen olarak 

insanın kendi mevcudiyetini görüp onun bedenini dünyadaki tek ibadet yeri olarak 

ifade ederken, bunu eserlerinin dokusuna da çeşitli alegorilerle yerleştirmeyi 

başarmıştır.  

 

 Tanrının uzaklarda değil de, insanların arasında aranması gerektiğini düşünen 

Novalis’in, eserlerini bu düşüncesinden hareketle ele almış olduğu, onun kaleminden 

çıkan her satırda açıktır. Şairin, iki kapsamlı romanı diyebileceğimiz Sais Çırakları 

ve Heinrich von Ofterdingen, konu itibariyle özünde birbirine çok yakındır. Birinde 

çırak diğerinde ise genç Heinrich ulaşılması gereken hedeflere ulaştırılmak üzere 

hareket ederler. Ancak çıktıkları yol ve ulaştıkları hedef hep aynıdır. “İnsan”. 

 

Novalis hiç şüphesiz romantik bir şairdir. Onun eserleri hem felsefî 

düşüncelerinin hem de edebî yaratıcılığının bir bileşkesi olmuştur. İnsanı kutsal 

varlık olarak tanımlayan şaire göre edebiyat, insanın iç dünyasının ve ruhunun dışa 

vurumudur.  

 

En şaşırtıcı olan ise Novalis’in eserlerinin aslında ne kadar saf ve sade bir etki 

yaratırken, onun tıpkı bir madenci gibi derinlere inip aşağılarda bizlerin asla 

ulaşamayacağı hazinelere ulaşıyor olmasıdır.  
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TEZ ÖZETİ 

 

Çalışmamıza konu olan Novalis’in doğa bilimlerine olan ilgisi ve bu alanda 

gerçekleştirdiği çalışmaları ve düşünceleri, onu sanatsal alanda da farklı kılmış, 

doğaya yönelik geliştirdiği teorileri eserlerine de yansımıştır. Şairin doğa üzerine 

kurduğu düşüncelerinin arkasında başta insanın doğa içerisindeki konumunun yer 

aldığını görürüz. Novalis, insanı evren içerisinde farklı bir boyuta yerleştirmiş ve onu 

sanatsal yapıtlarında ve fragmanlarında eşsiz bir biçimde yüceltmiştir. İnsanı adeta 

tanrısallaştıran Novalis, görüşlerini, fikirlerini sayısız aforizmalar halinde, 

ansiklopedik çok yönlülükle, mistisizmden de etkilenerek dile getirir.  

 

“Novalis’de Doğa ve İnsan” başlığını taşıyan bu çalışmada  Novalis’in insan 

kavramı üzerine yoğunlaştırdığı düşünceleri onun doğa teorileri ışığında ele 

alınmıştır.  

 

Araştırmaya şairin fragmanları ve eserlerinin yanısıra ikincil literatür kaynak 

oluşturmuş, şairin doğa ve insan hakkındaki çalışmalarını ve düşüncelerini ortaya 

koymamızda veri sağlamıştır.   
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ABSTRACT 

 

Novalis’ interest in natural sciences, which is the topic of my research, and 

his works and ideas related to that field have also enabled him to develop a unique 

style in the field of poetry while his theories about Nature influenced his works. We 

can see that the poet’s thoughts about Nature are underlain by mankind’s place in 

Nature. Novalis placed human beings in a different dimension in the universe and 

exalted them in his artistic works and pieces in a unique manner. Novalis, who 

virtually deified human beings, expressed his views and ideas in the form of 

innumerable aphorisms, which was based on a multi-dimensional encyclopedic 

approach influenced by mysticism.  

  

This dissertation entitled “Nature and Mankind in Novalis’ Works,” focus on 

Novalis’ ideas on the concept of human beings in the light of his theories on Nature.  

 

The research was based on the poet’s pieces, works and also secondary 

literature about him and his works, which provided input for demonstrating the 

poet’s works and ideas about Nature and the mankind. 
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