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Elginkan Vakf› Ad›na

Elginkan Vakf› olarak kurucumuz H. Ekrem Elginkan’›n Vak›f Senedi’nde Vak-
f›n ilk amac› olarak ortaya koydu¤u “Türkçemizi araflt›rmak” ilkesi çerçevesinde 30
y›ld›r birçok çal›flmaya destek oluyoruz.

Elginkan Vakf›’n›n kurulufl amaçlar› Vak›f Senedi’nde flöyle ifade edilmifltir:
“Kültür de¤erlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi de¤erlerimizi ve
Türkçemizi araflt›rmak, araflt›rmalar› desteklemek, korumak, yaflatmak ve tan›tmak.
Bilim, teknoloji ve e¤itim alan›ndaki faaliyetleri teflvik etmek. Ülke sanayiinin ih-
tiyaç duydu¤u vas›fl› iflgücü yetifltirilmesine ve bu suretle ülkenin istihdam imkân-
lar›n› art›r›c› e¤itim çal›flmalar›na katk›da bulunmak için okullar, e¤itim kurumlar›
açmak, iflletmektir.”

Elginkan Vakf›, Türk kültürü ile teknoloji ve sanayi uygulamalar›na dönük
araflt›rma, çal›flma ve hizmetlerin de¤erlendirilmesi, teflvik edilmesi ve böylelikle
Türk toplumuna kazand›r›lmas› amac›yla 2006 y›l›nda “Türk Kültürü Araflt›rma ve
Teknoloji Ödülleri Program›n› tesis etmifltir. Bu program, Elginkan Vakf› Senedi’nin
Vak›f Amaçlar› ile ilgili 2. maddesinin “Kültür de¤erlerimizi, tarihimizde bizi büyü-
ten örf, adet ve manevi de¤erlerimizi ve Türkçemizi araflt›rmak, araflt›rmalar› destek-
lemek, korumak, yaflatmak ve tan›tmak” ve “Bilim, Teknoloji ve E¤itim alan›ndaki
faaliyetleri teflvik etmek” olarak tan›mlanan birinci ve ikinci bendlerine dayan›la-
rak haz›rlanm›flt›r. 

Elginkan Vakf›n›n kurulufl amaçlar› do¤rultusunda, Türk kültürüne ve dilimize
gerçek anlamda katk›da bulunan araflt›rmac›lar›n desteklenmesi anlay›fl›yla, 2006
y›l›ndan beri her y›l vermifl oldu¤u Türk Kültürü Araflt›rma Ödülü sahipleri ve ödül
gerekçeleri flöyledir: 



2006’da Prof. Dr. ‹nci Enginün (Üniversitedeki çal›flmalar› ve de¤erli yay›nla-
r›yla Türk Edebiyat›na katk›lar›ndan dolay›), Prof. Dr. Günay Kut (Kültür Bakanl›-
¤›’na ba¤l› yazma kütüphanelerinde bulunan Türkçe, Arapça, Farsça ve di¤er diller-
deki yazma eserlerin kataloglanmas›),

2007’de Prof. Dr. Sad›k Tural, Prof. Dr. fiükrü Elçin, Prof. Dr. Önder Göçgün,
Prof. Dr. Osman Horata, Dr. Müjgân Cunbur, Dr. Hüseyin A¤ca, Doç. Dr. Naciye
Y›ld›z, Doç. Dr. Güzin Tural, Yrd. Doç. Dr. Kayahan Özgül (Türk Dünyas› Ortak
Edebiyat› isimli proje ile),

2008’de Türk Kültürü alan›nda Prof. Dr. Bozkurt Güvenç (Türk Kimli¤i: Kültür
Tarihinin Kaynaklar› adl› kitab› ile), Prof. Dr. Saim Sakao¤lu (Türk kültürü ve Türk
dili üzerine yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› ve Türk Kültürüne katk›lar› ile), Türk Dili
alan›nda ise ‹lhan Ayverdi (Misalli Büyük Türkçe Sözlük ile), Prof. Dr. Bülent San-
kur (Haz›rlad›¤› ‹ngilizce-Türkçe Ansiklopedik Biliflim Sözlü¤ü ile),

2009’da Prof Dr. Fikret Türkmen (Kültür, halk bilimi, edebiyat, sanat, dil ve ta-
rih konusunda yapm›fl oldu¤u çal›flmalar› ile) Prof. h.c. U¤ur Derman (Türk Hat Sa-
nat›n›n tan›t›m› için yapm›fl oldu¤u çal›flmalar›yla) Yard. Doç. Dr. Hatice fiirin User
(Köktürk ve Ötüken Uygur Ka¤anl›¤› Yaz›tlar› isimli kitab› ile),

2010’da Prof. Dr. Kemal Eraslan (Türk Diline ve Kültürüne hizmetleri ve eser-
lerinden dolay›), Prof. Dr. Günay Karaa¤aç (Özellikle Türk Dili konusunda öncü
eserler haz›rlay›p gerek Türkiye Türkolojisi, gerekse uluslararas› Türkoloji için yap-
t›¤› çal›flmalar›ndan dolay› ) Yard. Doç. Dr. Cahit Telci (Türk flehir hayat›, mimar-
l›k tarihi, meslekler gibi konulara ›fl›k tutan Ücra Yerde ve Deniz Kenar›nda, ‹htiyatlu
Mahalde Bir fiehir: Ayasulu¤ adl› eseriyle) 

2011’de Prof. Dr. Ali Aky›ld›z (Türk Tarihi ile ilgili yapm›fl oldu¤u çal›flmalar›
ve araflt›rmalar› nedeniyle), Yücel Feyzio¤lu (Yay›mlad›¤› masal kitaplar› ile çocuk-
lar›m›z›n, kültürümüzü tan›mas›n› ve ba¤ kurmas›n› sa¤lamak amac›yla yapt›¤› çal›fl-
malar ve eserlerindeki güzel Türkçesi dolay›s›yla), Nevzat Köseo¤lu (Türk tarihi ve
kültürüne önemli hizmetleri ve katk›lar›ndan dolay›), Prof. Dr. ‹smail Erünsal (Türk
kültürü alan›ndaki araflt›rma ve yay›nlar› nedeniyle)

2012’de Prof. Dr. Fuat Sezgin (Türk bilim ve kültür tarihine yapm›fl oldu¤u kat-
k›lar nedeniyle), Prof. Dr. Orhan Okay (Türk Edebiyat›na yapm›fl oldu¤u katk›lar
nedeniyle) Prof. Dr. Cem Dilçin (Eski Türk Edebiyat›na yapt›¤› katk›lar ve Sözlük-
çülük çal›flmalar› nedeniyle).

2013’de Prof. Dr. Mübahat Kütüko¤lu (Osmanl› Belgelerinin Dili isimli kitab›,
bunun yan› s›ra Türk kültürüne yapm›fl oldu¤u hizmet ve katk›lar› nedeniyle), Prof.
Dr. Ali Birinci (yapt›¤› bilimsel araflt›rma ve yay›nlarla Türk kültür tarihine yapt›¤›
katk›lar› nedeniyle), Servet Somuncuo¤lu, (Türklü¤ün ve Türkçenin binlerce y›ll›k
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geliflme sürecinin flifrelerini Sibirya’dan Anadolu’ya tespit edip, bu bulgular›n›, dün-
ya ve Türklük biliminin istifadesine sunmas› nedeniyle)

2014’de Prof. Dr. Özdemir Nutku (yaflam boyu yapm›fl oldu¤u çal›flmalarla bi-
lim ve sanat dünyam›za önemli katk›lar› nedeniyle), Prof.Dr.Feridun Emecen (Türk
kültürüne ve tarihine yönelik yapm›fl oldu¤u araflt›rmalar ve yetifltirdi¤i ö¤renciler-
le akademik hayata katk›lar› nedeniyle), Süleyman fienel (Türk musikisi alan›nda-
ki çal›flmalar› ve oluflturdu¤u arfliv nedeniyle)

Yine ayn› anlay›flla, Elginkan Vakf›, Türkçe konusunda çal›flan doktora ö¤ren-
cilerinin çal›flmalar›n› doktora bursu ile desteklemektedir. Dil konusunda çal›flma ve
araflt›rma yapan, e¤itim veren kifli ve/veya gruplar da desteklenmektedir. 2010 ve
2011 y›llar›nda ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bö-
lümü, Yeni Türk Edebiyat› Anabilim Dal› taraf›ndan düzenlenen “Türk Edebiyat›n-
da Tarihi Roman Yazar› Olarak Kemal Tahir”, “Nam›k Kemal - 19. Yüzy›l› Yeniden
Düflünmek” ve “Do¤umunun 110. Y›l›nda Ahmet Hamdi Tanp›nar” isimli sempoz-
yumlar Vakf›m›zca desteklenmifltir. 2010 y›l›nda Kubbealt› Akademisi Kültür ve Sa-
nat Vakf›, Bahçeflehir Üniversitesi Medeniyet Araflt›rmalar› Merkezi ve Elginkan
Vakf› iflbirli¤inde, “Türkiye’de ve Dünya’da Sözlük Yaz›m› ve Araflt›rmalar›” konulu
uluslararas› sempozyum desteklenmifltir.

2007 y›l›nda Milli E¤itim Bakanl›¤› ve Türk Dil Kurumu iflbirli¤inde ilkö¤retim
okulu ö¤rencilerinin Türkçemizi do¤ru ö¤renmeleri ve kullanmalar›na katk›da bu-
lunmak amac›yla Manisa k›rsal kesim okullar›n›n 4. ve 5. s›n›flar›na 2000 set halin-
de Türkçe Sözlük ve Yaz›m K›lavuzu da¤›t›m› yap›lm›flt›r sözlük ve yaz›m k›lavuzu
da¤›t›m› yap›lm›flt›r. 

Bütün bunlar›n yan› s›ra Türk dili ve edebiyat› konusunda üniversitelerimizin
yapm›fl oldu¤u farkl› ölçekteki pek çok bilimsel toplant› desteklenmifltir.

Y›llard›r edindi¤imiz bu tecrübelerin daha büyük organizasyonlara dönüflmesi
düflüncesiyle, “Elginkan Vakf› 1. Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay›”n›, de¤erli akade-
misyenlerimizin deste¤iyle 17-19 Nisan 2013 tarihleri aras›nda düzenledik. Konusu
“Geçmiflten Gelece¤e Türkçe” oldu. 

15-17 Nisan 2015 tarihlerinde, kuruluflumuzun 30. y›l›nda “Elginkan Vakf› 2.
Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay›”n› gerçeklefltirdik. Kurultay›m›z›n konusu bu sene
“Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›” oldu.

Türk edebiyat›n›n süreklili¤i ve gelece¤i, edebiyat›n otorite, devlet ve sosyal
kurumlar  (aile, toplum, millet, din vb.) ile iliflkisi ve de¤iflimi, metinleraras› iliflki-
ler, anlat›c›n›n serüveni, tarih karfl›s›nda edebiyat›n konumu vs. konularda gelen
bildiriler büyük bir titizlikle de¤erlendirilerek üç günlük Kurultayda sunuldu.

Elginkan Vakf› Ad›na • XI



Aç›l›flta, Do¤an H›zlan baflkanl›¤›nda yap›lan oturumda, Ahmet Ümit, Erol
Üyepazarc›, Hikmet Temel Akarsu, Murat Gülsoy ve Oya Baydar “Türk Roman›”n›
de¤erlendirdi.

Di¤er oturumlarda da de¤erli akademisyenler ve edebiyatç›lar sunduklar› bildi-
rilerle Türk edebiyat›n›n geçmiflini ve gelece¤ini masaya yat›rd›lar.

Elginkan Vakf› olarak yapaca¤›m›z destekler yan›nda, ileride marka olaca¤›na
inand›¤›m›z bu proje ile Türk Dili ve Edebiyat› alan›nda önemli bir hizmet yapt›¤›-
m›za inan›yoruz. Kurultay›m›z›n ve bildiri kitab›m›z›n ça¤dafl e¤itim yolunda geç-
miflten gelece¤e ve gelene¤e bir ›fl›k tutaca¤›na inanc›m›z tamd›r. 

Bu vesileyle Kurultay›m›za bilimsel katk› sunan tüm hocalar›m›za, akademis-
yenlere, edebiyatç›lar›m›za teflekkür ediyoruz.

Vakf›m›z›n Kurucusu H.Ekrem Elginkan’› rahmetle an›yor, bizlere bu yolu açt›-
¤› için flükranlar›m›z› sunuyoruz.

2017 y›l›nda üçüncü kurultay›m›zda görüflmek dile¤i ile…

‹lhan Üttü 

Elginkan Vakf› Müdürü
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Kurucular›m›z

Ahmet Elginkan Hayriye Ümmühan Elginkan
(1893-1972) (1901-1985)

Hüseyin Ekrem Elginkan Hüseyin Cahit Elginkan
(1924-1999) (1926-1965)





Aç›fl Konuflmas›

‹lhan Üttü 

Elginkan Vakf› Müdürü

Bugün Elginkan Vakf›’n›n 2.kez düzenledi¤i Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay›
için burada toplanm›fl bulunuyoruz. Ne kadar elbirli¤i ile mahvetmeye çal›flsak da,
hala Dünyan›n en güzel flehri olan ‹stanbul’un en güzel ve tarihi yerlerinden biri
olan Cibali de bu güzel üniversitede sizlerle beraber olman›n onur ve mutlulu¤unu
yafl›yoruz.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün Türk gençli¤ine ema-
net etti¤i Türkiye Cumhuriyetinin, en büyük sorununun ne yaz›k ki hala o gençle-
rin e¤itimi oldu¤undan hareketle, kurucumuz Merhum H. Ekrem Elginkan’›n pren-
sipleri do¤rultusunda, “kendi y›ld›z›m›z› bulmak” ve ça¤dafl e¤itim ›fl›¤›n› tafl›mak ça-
bas›nday›z. Çünkü inan›yoruz ki “›fl›¤› tafl›yan eller de¤iflir, ama tafl›nan ›fl›k ölümsüz-
dür”. Bu ›fl›k ancak ça¤dafl e¤itimle güçlenecek ve yücelecek olan Türkiye Cumhu-
riyetidir.

Kurultayla ilgili yap›lan çal›flmalar› bir sonraki konuflmac›m›z ve Bilim Kurulu
Üyemiz Say›n Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal›n’a b›rakarak ben size bu kurultay› düzen-
leyen Elginkan Vakf›’ndan ve kurucular›ndan bahsetmek istiyorum.

Çünkü yap›s› ve yapt›klar› ile Türkiye de ve dünyada tek örnek olan bu vakf›n
art›k hayatta olmayan kurucular›n›n ve kurduklar› bu yap›n›n örnek al›nmas›n›n ge-
reklili¤ine inan›yoruz.

Neden Türkiye’de ve Dünya’da tek?

Çünkü Dünyada tüm mal varl›¤›n› daha sa¤l›¤›nda, bir vak›f arac›l›¤›yla Türk
halk›na ve e¤itimine adayan hiçbir kifli, aile ve kurulufl yoktur. Elginkan Vakf› onun



nura kavuflmas›ndan sonra da, 20 flirketi ve 3200 çal›flan›yla tüm gelirini e¤itime
ay›rmakta ve Türk halk›n›n e¤itimi için harcamaktad›r.

Bu amaçla, temeli 1951 y›l›nda at›lan ECA Toplulu¤u, Kurucular› olan ve isim-
lerinin bafl harflerinden oluflan ECA Presdöküm Sanayi A.fi. ile yap› ve ›s› sektör-
lerinde halen faaliyet göstermektedir. 1985 y›l›nda ailenin son iki üyesi Merhume
Ümmehan Elginkan ve o¤lu Merhum H. Ekrem Elginkan vakf› kurarak ilk ad›m› at-
m›fllard›r.

Üç temel amaç öngörmüfllerdir esas olarak.

1. Kültür de¤erlerimizi, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi de¤erleri-
mizi ve Türkçe’mizi araflt›rmak, araflt›rmalar› desteklemek, korumak, yaflat-
mak ve tan›tmak.

2. Bilim, teknoloji ve e¤itim alan›ndaki faaliyetleri teflvik etmek

3. Ülke sanayiinin ihtiyaç duydu¤u vas›fl› iflgücü yetifltirilmesine ve bu suretle
ülkenin istihdam imkânlar›n› art›r›c› e¤itim çal›flmalar›na katk›da bulunmak
için okullar, e¤itim kurumlar› açmak, iflletmektir.

Üçüncü amaç do¤rultusunda 1994’te Manisa’da Ümmehan Elginkan Mesleki
ve Teknik E¤itim Merkezi aç›lm›flt›r ve önce Ç›rakl›k E¤itimi flimdilerde ise MEB ile
iflbirli¤i halinde Gelifltirme ve Uyum Kurslar› devam etmektedir.

2003’te Bolu,2006 y›l›nda ise ‹zmit ile bu çal›flmalar artarak devam etmektedir.
Bu merkezlerde tamam› ücretsiz kurs ve seminerler verilmekte olup, gerek istihdam›
art›rma, gerekse kalifiye olma ve giriflimci yaflam kültürü hakk›nda insanlar›m›z e¤i-
tim görmektedir. 1994’ten bu yana toplam e¤itim alan kifli say›s› 350.000’e ulaflm›fl-
t›r.

2010 y›l›ndan itibaren o bölgede olmayan kiflilere yönelik Web tabanl› uzaktan
e¤itime bafllanm›fl olup flu ana kadar 63 ilden 15.000 kifliye de¤iflik kurs ve seminer-
ler verilmifltir.

‹kinci amaç do¤rultusunda ise öncelikle okul ve yurt yap›l›p ba¤›fllanmas› için
çal›flmalara bafllanm›flt›r. ‹zmit’te 2005 y›l›nda Cahit Elginkan Anadolu Lisesi ile
bafllayan bu at›l›m, ayn› y›l Mediha Tansel Ana s›n›flar›, ‹TÜ Ekrem Elginkan Lise-
si, Maltepe ECA Elginkan Anadolu Lisesi, Küçükyal› ECA Elginkan ‹lkö¤retim
Okulu, Göztepe Atatürk Fen Lisesi, Ümmehan Elginkan K›z Ö¤renci Yurdu ve Ca-
hit Elginkan Kapal› Spor Salonu ile devam etmifltir.

Bunun yan›nda çeflitli burs programlar› ile 250 üniversite ö¤rencimiz desteklen-
mektedir.
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Üniversitelerde araflt›rmac›lar›n desteklenmesi amaçl› proje yar›flmalar›na des-
tek verilmekte ve çeflitli ödül programlar› yap›lmaktad›r.

‹lk amaç do¤rultusunda ise, çeflitli çal›flmalar ve sempozyumlara y›llard›r veri-
len destek d›fl›nda, bugün ikincisini gerçeklefltirece¤imiz kurultay, vakf›m›z›n gele-
neksel hale getirmek için çabalad›¤› akademik bir oluflumdur.

Bu konudaki çal›flmalar›m›z› anlatmay›, her zaman yan›m›zda olmas›yla onur
duydu¤umuz Say›n Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal›n’a b›rakt›¤›m› tekrarlamak istiyo-
rum.

Birçok kitap ve bilimsel yay›n›n bas›m›na ve da¤›t›m›na destek olmay› büyük
bir keyif ve gururla yap›yoruz, yapmaya da devam edece¤iz.

Bizler Elginkan Vakf› olarak, Tseley’in hepinizin bildi¤i “Deniz Y›ld›z›” öykü-
sünde oldu¤u gibi, kurucumuzun prensipleri ve ülküsü do¤rultusunda, kendi Deniz
Y›ld›zlar›m›z› bulmaya ve onlar› denize atarak kurtarmaya devam edece¤iz. 

Kurultay›n haz›rlanmas› döneminde baflta Bilim Kurulunun Say›n Üyelerine,
sivil toplum kurulufllar›na, bildiri sunan akademisyenlere, hocalar›ma, panelistlere,
çal›flma arkadafllar›ma ve buraya gelerek bize güç veren siz kat›l›mc›lara en derin
sevgi, sayg› ve vefa duygular›mla teflekkür ediyorum.

‹yi, güzel, baflar›l› ve hepsinden önemlisi ça¤dafl e¤itime art› katacak bir kurul-
tay olmas›n› diliyorum. 
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Aç›fl Konuflmas›

Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal›n 

Elginkan Vakf› Türk Dili ve Edebiyat› 

Kurultay› Bilim Kurulu Üyesi

Ülkemiz sanayiinde, teknolojisinde önemli bir yeri bulunan Elginkan flirketle-
rinin çat›s› alt›nda topland›¤› Elginkan Vakf›; dilimiz, edebiyat›m›z, tarihimiz, k›sa-
cas› kültürümüz için yürüttü¤ü, destekledi¤i çal›flmalar›n, etkinliklerin bir yenisi ile
Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat› Kurultay› ile karfl›m›zda…

Hepiniz Elginkan Vakf› Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay›na hofl geldiniz, onur
verdiniz.

Destanlar ça¤›n›n sözlü gelene¤inden yaz›tlar dönemine, kitaba dönüflen yaz›l›
edebiyat›n ça¤lar içinde yaflad›¤› geliflmelerden günümüze, bugünden de gelece¤in
dünyas›na uzanan Türk edebiyat›n›n kesintisiz ak›fl›ndan kesitler sunan bildirilerin
yer ald›¤› kurultay, edebiyat araflt›rmac›lar›n›, edebiyatç›lar›, edebiyatseverleri bir
araya getiriyor.

Çal›flmalar› bir y›l› aflk›n bir süredir yürütülmekte olan Elginkan Vakf› Türk Di-
li ve Edebiyat› Kurultay›’n›n ikincisinde sunulacak bildirilerde Türk edebiyat›n›n
gelenekten gelece¤e uzanan yolculu¤unun konu edinilmesinde karar k›l›nm›flt›. Dö-
nemler, co¤rafyalar, flah›slar de¤iflse de de¤iflmeyen özü, konu, tür, üslup süreklili¤i-
ni konu edinen bildirilerin sunulaca¤› bir kurultay düzenlenmesi amaçlanm›flt›. 

Bilim Kurulumuz yapt›¤› toplant›da kurultay›n kapsam›n› de belirlemiflti. Gele-
nekten gelece¤e Türk edebiyat›n›n süreklili¤i içerisinde otorite, devlet ve sosyal ku-
rumlar ile edebiyat iliflkisinin boyutlar›, süreklili¤i veya de¤iflimi; anlat›c›n›n serüve-
ni, tarih karfl›s›nda edebiyat›n konumu gibi noktalarda özgün bak›fl aç›lar›yla konu-
lar›n incelendi¤i bildiriler beklendi¤i duyuruldu. 



Kurultay ile ilgili duyurular›n yap›lmas›ndan sonra bildiri özetlerinin gönderil-
mesi gereken süre içerisinde 127 baflvuru yap›ld›. Ancak özetlerin de¤erlendirilme-
si aflamas›ndaki yaklafl›k 15 baflvuruyla bildiri say›s› 140’› aflm›flt›. Yap›lan ön de¤er-
lendirme sonucunda do¤rudan do¤ruya edebiyat ile ilgili olmayan 18 bildiri incele-
me d›fl›nda tutuldu. Bilim Kurulumuzun baflvurular› de¤erlendirdi¤i toplant›da ise
57 özet kabul edilerek bunlar›n tam metinlerinin istenmesine karar verildi. Bu afla-
mada Bilim Kurulu baz› bildirilerin toplant›n›n amac›na uygun hâle getirilmesi ve
konular›n daha ayr›nt›l› ele al›nabilmesi amac›yla önerilerde de bulunmufltur. Bildi-
rileri tek tek okuyan ve de¤erlendiren Bilim Kurulumuz gerçekten de k›l› k›rk yarar-
cas›na yapt›¤› inceleme ve de¤erlendirme sonucunda 40 bildiriyi kurultaya sunulma-
ya de¤er buldu.

Alanlar›na ve konular›na göre grupland›r›lan bu bildiriler on oturum hâlinde
üç gün boyunca sunulacak ve tart›fl›lacakt›r. Bildirilerin Eski Türk Edebiyat›, Yeni
Türk Edebiyat›, Türk Halk Edebiyat› ve Türk Dünyas› Edebiyat› olmak üzere dört
alanda toplanan oturumlara göre grupland›r›lmas› yap›lmaya çal›fl›ld›. Yap›lmaya ça-
l›fl›ld› diyorum çünkü baz› bildirilerin konular› gere¤i alanlar›n› kesin çizgilerle ay›r-
mak mümkün de¤ildi. Oturumlarda olabildi¤ince alan ve konu bütünlü¤ü gözetil-
meye çal›fl›ld›.

Bildirilerin sunulaca¤› oturumlar›n yan› s›ra Türk Roman›n›n tart›fl›laca¤›, ya-
zarlar›m›z›n kat›laca¤› özel bir oturum da program›m›zda yer al›yor.  

Birinci kurultayda benimsedi¤imiz ve uygulad›¤›m›z bir ilkemizi dikkatinize
sunmak isterim. Genellikle bu tür toplant›larda ayn› anda düzenlenen birkaç otu-
rumda kat›l›mc›lar ve konuklar bir salondan di¤er salona kofluflturarak ilgilendikle-
ri bildirileri dinlemeye çal›fl›rlar. Programdaki sarkmalar veya öne almalar dolay›s›y-
la ço¤u zaman da istedikleri bildirileri dinleyemezler. Elginkan Vakf› Türk Dili ve
Edebiyat› Kurultaylar›nda ayn› anda birkaç oturum düzenlememe ilkesi benimsen-
mifltir. Bu kurultay›m›zda da birbirini izleyen oturumlar bulunmaktad›r.

Oturumlarda her bildiriye ayr›lan süre 20 dakikad›r. Bu sürenin 15 dakikas› bil-
dirinin sunulufluna, 5 dakikas› da tart›flma bölümüne ayr›lmal›d›r. Tart›flma, o otu-
rumdaki bütün bildirilerin sunulmas›n›n ard›ndan yap›lacakt›r. Bildirilerin tam met-
ni yay›mlanaca¤›ndan kat›l›mc›lar›n bildirilerini öz hâlinde sunmalar› konusunda
duyarl› davranaca¤›na inan›yoruz. 

Kurultay›n tamamlanmas›n›n ard›ndan bir ay sonra Elginkan Vakf› bildiri kita-
b›n›n bas›m çal›flmas›n› bafllatacakt›r. Oturumlarda kat›l›mc›lar›n soru ve önerileriy-
le tart›fl›lan bildirilerin tam metinleri üzerinde bildiri sahipleri düzenleme yapmak is-
terlerse bu süre içerisinde bildirilerinin yeni metnini Vakfa gönderebilirler. E¤er bir
ay içerisinde yeni bir metin gönderilmezse Vak›f, mevcut nüshay› yay›mlayacakt›r.
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Bu kurultay›n gerçekleflmesinde eme¤i geçen herkese teflekkür etmek gönül
borcumuzdur.

Kurduklar› vakf›n amaçlar› aras›na “kültür de¤erlerimizi, tarihimizde bizi büyü-
ten örf, âdet ve manevi de¤erlerimizi ve Türkçemizi araflt›rmak, araflt›rmalar› destek-
lemek, korumak, yaflatmak ve tan›tmak” gibi yüce bir düflünceyi ekleyen ve bugün
hepsi de Hakk’›n rahmetine kavuflmufl bulunan Elginkan ailesini sayg›yla, rahmetle
an›yoruz. 

Kurucular›n bu amac›n›n gerçekleflmesi için ayn› ruh, inanç ve heyecanla emek
sarf eden Elginkan Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine, Vak›f Yönetimine
ve özverili çal›flanlar›na yürekten teflekkür ederiz.

Kurultay›n alan ve konusunun belirlenmesi aflamas›ndan bafllayarak ilkelerin
benimsenmesi ve titizlikle uygulanmas›, bildirilerin de¤erlendirilmesi ve böylece
toplant›m›z›n bilimsel düzeyinin ortaya konulmas›nda büyük emekleri bulunan Ku-
rultay Düzenleme Kurulu ve Bilim Kurulunun de¤erli üyelerine flükranlar›m›z› suna-
r›z.

Toplant›m›z›n gerçeklefltirilmesi ise de¤erli meslektafllar›m›z›n haz›rlam›fl ol-
duklar› bildirilerin sunulmas›yla mümkün olacakt›r. Bildirileriyle toplant›m›z›n bi-
limsel düzeyinin yükseltilmesine katk›da bulunan, görüfl ve düflünceleriyle Türk ede-
biyat›n›n gelenekten gelece¤e uzanan yolculu¤undan kesitler sunacak olan çok de-
¤erli kat›l›mc›lar›m›za teflekkür eder, toplant›m›z› onurland›ran herkese flükranlar›-
m›z› sunar›z.  

Elginkan Vakf› Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay›’n›n baflar›l› geçmesi dile¤iyle
hepinizi en derin sayg›lar›mla selamlar›m.
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Elginkan Vakf›
Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay›
15-17 Nisan 2015 Program Ak›fl›

15.04.2015  Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay› I. Gün          
09.30-10.00 Kay›t

10.00-10.30 Aç›l›fl Töreni ve Aç›fl Konuflmalar›

10.30-12.30 Aç›k Oturum “Türk Roman›”
Oturum Yöneticisi Do¤an H›zlan
Ahmet Ümit, Erol Üyepazarc›, Hikmet Temel Akarsu, 
Murat Gülsoy, Oya Baydar

12.30-13.30 Ara

13.30-13.50 Prof. Dr. Kâz›m Yetifl “Naz›m Hikmet’in fiiirine Gelene¤in Katk›lar›”

13.50-14.10 Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayy›ld›z “Sezai Karakoç fiiirinde Kur’an 
Ayetlerinin ‹zdüflümü ve Nebilerin Solu¤u”

14.10-14.30 Dr. Lale Qas›mova “Hilmi Yavuz’un fiiirlerinde Divan Edebiyat› 
‹ndeksi”

14.30-14.50 Kübra Mutlu “Hüseyin Nihal Ats›z’›n fiiirlerinde Devaml›l›k Unsuru
Olarak Halk Edebiyat› fiiirlerinin Etkisi”

14.50-15.30 Çay-Kahve Aras›

15.30-15.50 Prof. Dr. Metin Akar “fieytan Hikâyesi”

15.50-16.10 Yrd. Doç. Dr. Soner Sa¤lam “Kutadgu Bilig”, “Sedd-i ‹skenderî” ve
“Vagz-› Azat”ta Adalet Kavram›

16.10-16.30 Yrd. Doç. Dr. Neslihan Koç Keskin “Bir Gelenek ve Edebî Türün 
‹nk›tas› Çera¤an ve Çera¤aniye”

16.30-16.50 Yrd. Doç. Dr. Savaflkan Cem Bahad›r “Hz. Süleyman’›n Meselleri” 
Tercümelerinin Dünü ve Bugünü”

16.50-18.00 A¤›rlama

2. Oturum Baflkan Prof. Dr. Sema U¤urcan

1. Oturum Baflkan Prof. Dr. fiükrü Halûk Akal›n



16.04.2015  Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay› 2. Gün

09.30-09.50 Prof. Dr. Erman Artun “Çukuroval› Âfl›k ‹mamî’nin Ölüm D›fl› 
Ö¤ütlemeli – Karg›fllamal› A¤›tlar›”

09.50-10.10 Prof. Dr. Ali Berat Alptekin “Türk Halk Anlat›lar›nda Toprak”

10.10-10.30 Prof. Dr. ‹smet Çetin “Halk Hikâyelerinde Mekân Anlay›fl›”

10.30-10.50 Doç. Dr. Faruk Çolak “Sar›k›z Anlat›lar› Üzerine Mitolojik Bir 
Bir De¤erlendirme”

10.50-11.10 Çay Kahve Aras›

11.10-11.30 Prof. Dr. Sema U¤urcan “Sonuncu Roman›n›n Ça¤r›flt›rd›klar›”

11.30-11.50 Doç. Dr. Ahmet Tany›ld›z “‹nflân›n Postmodern Terennümü: 
Suskunlar’da Klasik Anlat›n›n ‹zleri”

11.50-12.10 Mustafa Ever “Vedat Türkali’nin Romanlar›nda Anlat›c›n›n 
Konumu”

12.10-12.30 Yrd. Doç. Dr. Ebru Özgün “Y›lan› Öldürseler’de Hortlak Mitini 
Yaratan Haset ve Garez”

12.30-13.30 Çay-Kahve Aras›

13.30-13.50 Yrd. Doç. Dr. Kemale Elekberova “Abdülhak Hamid'den Hüseyin 
Cavid'e De¤iflmeyen Öz”

13.50-14.10 Doç. Dr. Mehmet Y›lmaz “Sayat Nova’n›n Türkçe Karfl›s›ndaki 
Tutumu ve fiiirlerinde Kulland›¤› Türkçe”

14.10-14.30 Doç. Dr. C›ld›z ‹smailova 
“Birinci Dünya Savafl› ve K›rg›z Edebiyat›”

14.30-14.50 Yrd. Doç. Dr. Rövflen Alizade “Türk Edebiyat›nda Edebi Türler: 
‹slaml›k Öncesinden Günümüze Ulaflan Örnekler Üzerine”

14.50-15.30 Çay Kahve Aras›
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5. Oturum Baflkan Prof. Dr. Erman Artun

3. Oturum Baflkan Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

4. Oturum Baflkan Prof. Dr. Kâz›m Yetifl



15.30-15.50 Doç. Dr. Özge Öztekin ve Özleyifl Do¤u “Metinleraras›l›k Ba¤lam›nda 
Yeniden Kurgulanan Bir Aray›fl Yolculu¤u: Do¤u Anlat› Gelene¤indeki 
Sîmurg Motifinin ‘Uykular›n Do¤usu’na Aktar›lma Biçimi”

15.50-16.10 Yunus Kaplan “Bir Fethi Divanlardan ‹zlemek: Girit-Kandiye Örne¤i”

16.10-16.30 Hülya Çelik “Kasidede Tegazzül: Bir Naz›m Türü ‹çindeki Di¤er Bir 
Naz›m Türünün Konumu”

16.30-16.50 Dr. Do¤an Kaya “Âfl›k Edebiyat›nda Yeni fiiir fiekilleri: Dörtlemeler ve
Befllemeler”

17.04.2015 Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay› 3. Gün

09.30-09.50 Prof. Dr. Ali Duymaz ““Meflruiyet Kayg›s›”n›n Edebiyata Yans›y›fl› ve 
Bir Örnek: Dede Korkut Kitab›’n›n Mukaddimesi”

09.50-10.10 Prof. Dr. Esma fiimflek “Silvan (Diyarbak›r)’da Anlat›lan Deli Dumrul 
Hikâyesi Üzerine Bir ‹nceleme”

10.10-10.30 Doç. Dr. Serkan fien “Dede Korkut’ta Görülen Ayifle Fat›ma Soy› ve 
Nuh Peygamberün Eflegi Asl› ‹fadeleri ile Yafll› Kad›n›n Gö¤sünden Süt
Gelmesi Motifinin Kaynaklar›”

10.30-10.50 fiule Gezer “Gelenekten Gelece¤e Sözlü Anlat›: Bams› Beyrek’ten
Kemal Atatürk’e”

10.50-11.10 Çay Kahve Aras›

11.10-11.30 Prof. Dr. Mustafa Apayd›n “‹lhan Berk’in “‹skenderiye’de Bir Homeros 
Yaz›s›” fiiirine “Etkilenme Endiflesi” Merkezli Bir Yaklafl›m”

11.30-11.50 Elif Sayar ““Retorik, Keflif ve ‹cat” Kavramlar› Aç›s›ndan Don Kiflot ve 
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Aç›k Oturum: Türk Roman›

DO⁄AN HIZLAN

Hoflgeldiniz. Bu kurultay›n önemi ve ifllevi üzerine gerek tebli¤ vereceklerin ge-
rek dinleyicilerin ayn› kanaate olduklar›ndan flüphem yok.

Akademik çal›flmalar, üniversite mekânlar› d›fl›nda da gerçeklefltirildiklerinde
daha büyük yayg›nl›k kazan›r.

Akademisyenler d›fl›ndaki yazarlar›n da bu çal›flmalar içinde söyleyecekleri, bil-
gilerin, görüfllerin birlefltirilmesini sa¤layacakt›r.

Bu kurultaylarda, konuflmalardan genel ve ayn› zamanda derinlemesine bir
Türk edebiyat› panoramas› ç›kt›¤›n› hepimiz biliyoruz.

Gelenekten Gelece¤e bafll›¤›, edebiyat›n hep gündemde kalan bir araflt›rma
bafll›¤›n› içeriyor. Gelene¤i bilmeden, onu özümsemeden gelece¤e dair çal›flmalar
yapman›n mümkün olmad›¤›n› edebiyat tarihi çeflitli ak›mlar, kifliler ›fl›¤›nda belge-
lemifltir.

Gelene¤i kabul veya ret ancak onu bilmekle mümkündür. Gerekçesiz retlerin
bilimsel, kabul edilir bir yan› yoktur.

Gelene¤in yaflayan yan› her zaman yenili¤in ateflleyicisidir. T.S. Eliot’›n “Gele-
nek ve Bireysel Yetenek” yaz›s›nda belirtti¤i gibi, do¤ru, bilimsel bir gelenek analizi
yapmadan bireysel baflar›n›n gerçekleflece¤ine edebiyat tarihleri pek ihtimal vermiyor.

Benim flu andaki görevim yönetmenlik yapmak, moderatör de deniliyor, bir tür
trafik memurlu¤u görevi.

Bugün benim görevim kolaylaflt›r›c› olarak da tan›mlanabilir. Uzatmayay›m. 

Konumuz roman, Türkiye’nin tan›nm›fl romanc›lar›na kolaylaflt›r›c› olarak bir-
kaç soru sormak istiyorum. Onlar benimsedikleri oranda bu sorular› eksen al›rlar,



kendi eksenlerini çizmekte de elbet özgürdürler. Ama gene de özgürlüklerinin s›n›r-
lar›n› çizen Kurultay’›m›z›n tema’s›d›r.

Demek ki göreceli bir özgürlükten söz ediyorum.

Roman okuru nas›l bir okurdur? 

Bu türü seçmesinin bir edebiyat çizelgesinde yeri nedir? 

Roman okuru ayn› zamanda bir de¤erlendiricilik özelli¤i kazan›r m›?

‹yi bir roman okuru olmas› için Türk ve Dünya edebiyat›n›n önemli romanla-
r›n› okumufl olmas› flart m›d›r? Böyle bir listeden söz edilebilir mi? Bence edilebilir
ve okumas› gerekir.

Edebiyat tarihinin roman bölümünden haberdar olmas› gerekir.

Çünkü bugünün romanlar›n› anlayabilmesi için böyle bir ön bilgi kaç›n›lmaz-
d›r. Gelenek burada karfl›m›za ç›k›yor.

Sözgelimi Ahmet Mithat Efendi’den bafllayan bir roman okuma e¤itiminden
geçmeyenlerin, yeni romanlar›n edebî lezzetlerini fark edemeyecekleri düflüncesine
umar›m ço¤unuz kat›lacakt›r.

Böyle bir okuma onu dil ve edebiyat konusunda yeterli düzeyde bir okur kimli-
¤i kazand›racakt›r. Dil, üslup da bilmemiz gereken unsurlar aras›nda yer al›r. Sözlük
hazinemizi de zenginlefltirir.

Türkiye’de çok roman yay›nlan›yor, demek ki bir okur kitlesi olufltu. Romanc›-
lar›n baz›lar› en çok satanlar listesinde gözüküyor.

Romanc›lar hangi romanc›lar› kitapl›klar›nda muhafaza ederler, etkilendikleri
hangi romanlard›r? Böyle bir sorunun ilgi çekici, ayd›nlat›c›, araflt›rmalara rehber
olacak yanlar tafl›d›¤›n› söyleyebilirim.

Selim ‹leri bir kitap yay›mlad›: Edebiyat›m›zda Sevdi¤im Romanlar K›lavuzu.
‹leri, 1980 y›l›na kadar yay›mlanm›fl romanlardan kendi sevdi¤i, seçti¤i 229 roman
hakk›nda deneme, an›, itiraf, mektup ve elefltiri gibi türleri iç içe alan bir biçimde
yaz›lar yaz›yor kitaplarla ilgili. Aç›kças› bu kitab›n öznel seçim olmas› beni daha çok
ilgilendiriyor. Çünkü Selim ‹leri hakk›nda yapaca¤›m bir araflt›rmada bu kitaptan
yararlanaca¤›m. Di¤er taraftan bir yazar›n okuma çizelgesini ve be¤eni haritas›n› da
ortaya koyuyor. 

Hiç kuflkusuz edebiyat tarihlerini okumad›kça, gelenekle bugünün iliflkisini ay-
d›nlatamay›z.

Edebiyat tarihi bir okurun edebî aynas›d›r, kendi durumunu ancak onu okuduk-
tan sonra tan›yabilir. Eksiklerini görebilir. Onlar› okur eksi¤ini tamamlar.
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Hakk› yenmifl, ihmal edilmifl romanlar›n da tan›t›c›s› edebiyat tarihidir. Edebi-
yat tarihçileri kadar elefltirmenler de, unutulanlar› hat›rlatmakla yükümlüdürler.

Günün okuru yeni kitaplar› al›r ama o türün geçmiflteki örneklerini de merak
eder, onlardan hangilerini seçecekleri konusunda da edebiyat tarihçilerinin kitapla-
r›na, elefltirmenlerin yaz›lar›na baflvurmal›d›r.

Roman› hangi romanc› ve yazarlarla konuflaca¤›z, önce tan›tay›m:

Oya Baydar, Erol Üyepazarc›, Ahmet Ümit, Hikmet Temal Akarsu, Murat
Gülsoy.

Pozitif ayr›mc›l›k yaparak ilk sözü çok eski arkadafl›m Oya Baydar’a veriyorum.

Oya Baydar, gerek kendi yaflam›nda gerek romanlar›nda kahramanlar› arac›l›-
¤›yla, ülkenin siyasal tarihini, politik k›r›lma noktalar›n› bireysel yaflam›fll›¤›yla bize
aktard›. Özellikle darbe dönemlerinin etkilerini yans›tt›. Darbeler ve sonras›ndaki
siyasi bask› dolay›s›yla yurtd›fl›nda yaflamak zorunda kald›. Darbeler öncesi ve sonra-
s› diye bir ayr›m yap›labilir mi, yoksa bu ayr›m yapay m›d›r? Ayn› zamanda sosyolog
da olan Oya Baydar bu aç›dan soruna bakacak.

OYA BAYDAR:

Konuflmam› haz›rlam›flt›m ama bu salona bak›p program› falan gördükten son-
ra irticalen konuflmak istedim. Öncelikle Elginkan Vakf›na ve bütün eme¤i geçen-
lere teflekkür ederim. Bu formalite icab› kuru bir teflekkür de¤il; çünkü bir dil aka-
demisinin olmad›¤›, Türk Dil Kurumu’nun da öteden beri belli siyasal ideolojik et-
kiler alt›nda çal›flt›¤› bir ortamda dilin korunmas›, gelifltirilmesi, dil konular›n›n tar-
t›fl›lmas› çok önemli. Oturum Baflkan›m›z Do¤an H›zlan,  bugünkü konumuzun ro-
man oldu¤unu belirtti.  Ama ben dilden bafllamak istiyorum, çünkü edebiyat, hele
de roman dilden ayr› ele al›namaz. 

Son zamanlarda dilimiz televizyonlara emanet. B›rakal›m dizileri, magazin
programlar›n› bir yana, televizyon haberleri okunurken, ciddi tart›flmalar yap›l›rken,
neredeyse istisnas›z, herkes “girifl yap›yor”,  “ç›k›fl yap›yor”, “üç tane akl›selim bâaa-
yan kap›dan heyecan yaparak girifl yapt›lar” gibi laflar ediliyor. Genç kuflak profesör-
ler, siyasetçiler, yazarlar “akl›selim”in s›fat olmad›¤›n›, akl›selim sahibi demek gerek-
ti¤ini, canl›lar›n, hele de insan›n tane ile say›lamayaca¤›n› bilmiyorlar. Bütün edim-
ler ve eylemler yapmak fiili ile karfl›lanmaya çal›fl›l›yor. Hele de sözcüklerin telaffu-
zu konusunda en iyi e¤itilmifl, en be¤endi¤iniz TV spikeri, moderatörü, bazen komik
bazen ac›kl› öyle hatalar yap›yorlar ki, flafl›r›yorsunuz. Yani bu kadar önem verdi¤i-
miz, böyle kurultaylar tertipledi¤imiz dil konusu, maalesef hiç iyiye gitmiyor. Dili-
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miz zenginleflme ve pekiflme süreci de¤il, bozulma süreci yafl›yor, edebiyat da bundan
pay›n› al›yor.

Bir fley daha söylemek istiyorum. Anabafll›¤›m›z Gelenekten Gelece¤e Türk
Edebiyat›; bildiri konular›na bakt›m, konular›n ne kadar akademik oldu¤unu görün-
ce hem memnun oldum hem de soru iflaretleri belirdi kafamda. Academia’n›n Türk
edebiyat› ve Türk dili konusunda gelene¤e çok fazla a¤›rl›k verdi¤ini düflündüm.
Belki de haks›zl›k ediyorum, bildirilerin içeri¤ini bilmiyorum ama gelenek meselesi
fazla a¤›rl›k tafl›yor gibi geldi.  Do¤an H›zlan’ ›n hakl› olarak belirtti¤i gibi gelene¤i
bir yana b›rakarak gelece¤e gidilmez kuflkusuz.  Gelene¤e yaslan›l›r, gelenek araflt›-
r›l›r, derinlefltirilir ama gelene¤e tak›l›p, gelenekte kaybolup bugüne varmaz ve ge-
lece¤e bakmazsak, bu eksiklik edebiyata da, romana da yans›r. Günü ve gelece¤i ka-
ç›rm›fl oluruz. 

fiimdi hemen roman konusuna geçeyim. Bak›n bu çok hofl: Akademik a¤›rl›kl›
bir toplant›da, yani bütün bildirilerin (en az›ndan bafll›klar›na bak›ld›¤›nda) a¤›r
akademik oldu¤u bir toplant›ya roman konusuyla ve romanc›larla bafllad›k. Di¤er
bildiriler aras›nda biraz ayr›ks› kald›¤›m›z› düflünüyorum. Ama bunun olumlu bir ya-
n› da var: Günü ve hayat› yakalama ihtiyac›... 

Edebiyat›n giderek metalaflt›¤›, yani bütün di¤er metalar gibi pazarda al›n›r sa-
t›l›r bir fley haline geldi¤i bir dünyada bir edebî tür olarak roman piyasada iyi ifl ya-
p›yor. Önce iflin bu yan› üzerinde durmak istiyorum. Piyasa sözcü¤ünü alt›n› çizerek
kullan›yorum. Bir roman piyasas› var; dünyada da var, Türkiye’de de var. Bu bir arz-
talep meselesi. Roman iyi sat›yor. Tabi ki roman okurunun ço¤almas›, roman›n yay-
g›nlaflmas› olumlu bir fley ama romana talebin artmas› roman›n edebî metin olarak
gerilemesine de yol açabiliyor. 

fiöyle bir edebî trend var. Bütün dünyada ve Türkiye’de ça¤›m›z›n okuru kola-
y› istiyor; çabuk tüketebilece¤i, okurken zorlanmayaca¤› metinler istiyor. Gündelik
hayat›n s›k›nt›lar›ndan, özellikle bizim ülkemizde sorunlardan mümkün oldu¤unca
kaçabilece¤i, kendini baflka yerlerde arayabilece¤i bir okuma istiyor. Bunu anlamak
mümkün; ama o zaman ne oluyor? Piyasa bu do¤rultuda çal›flmaya bafll›yor. Hani,
kötü para iyi paray› kovar denir ya; kabak çekirde¤i k›vam›nda ve ifllevindeki roman
da iyi roman› kovuyor.

Yanl›fl anlafl›lmas›n; çoksatarl›k meselesi de¤il bu. Çoksatarlar aras›nda da iyi
edebî metinler var, onu demiyorum, edebiyat›n metalaflt›¤› piyasadaki geliflme çizgi-
sinden söz etmeye çal›fl›yorum. Türk/Türkiye roman› bugün böyle bir olumsuz etkiy-
le karfl› karfl›ya. Türkiye’de vasat›n üstü yazarlar oldu¤una, hele romanda Avrupa ro-
man›ndan geri olmad›¤›m›za inan›yorum. Yazar ad›, roman ad› vermeyece¤im; ede-
bî metin olarak fevkalade de¤erli eserler, bak›yorsunuz birkaç bin okurda kalabiliyor.
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Türkiye’de roman maalesef metin üzerinden de¤il, kifli üzerinden, yazar üzerinden
konufluluyor. Yazar bir çeflit marka oluyor, eser ikinci planda kal›yor. Bunlar› söyle-
yen, elefltiren ben bile, siyasi kimli¤imle falan belli çevrelerde ilgi çekmemifl olsay-
d›m bu kadar okunmazd›m diye düflünüyorum. 

O zaman ne oluyor? Metin de¤il de yazar öne ç›kt›¤› için, ideolojik de¤erlendir-
meler edebî de¤erlendirme ve elefltirinin önüne geçiyor. Nas›l yazd›¤›n›z, yani met-
nin edebî de¤eri de¤il; ne yazd›¤›n›z, hangi konuyu iflledi¤iniz önem kazan›yor.

Arkadafllar›m bana ne kadar kat›l›rlar bilmiyorum ama ben Türkiye’de roman›n
iyi bir durumda oldu¤unu düflünmüyorum. Roman›n anayurdu olan ülkelerde öne
ç›kan romanlar› izlemeye çal›fl›yorum biraz. Bizden fersah fersah ilerde de¤iller. Tür-
kiye’de romanda ciddi bir çeflitlilik var. Yazarlar›n çeflitlenmesi, dilin çeflitlenmesi,
biçim aray›fllar›, yeni biçimler, yepyeni konular… Klasik roman› devam ettirenler de
var, klasi¤in kal›plar›n› zorlayan, aflanlar da.  Biçim-biçem aray›fllar› kimi zaman zor-
lama da olsa yenileflmeye kap› aç›yor.

Y›lda 480-600 aras› roman yay›nlan›yor Türkiye’de. Daha önce de söyledi¤im
gibi roman›n edebî türler aras›nda en fazla talep edilen tür olmas›, amiyane tabirle
iyi ifl yapmas› yazmaya heveslileri romana yönlendiriyor do¤al olarak. “hayat›m ne
roman!” diyen herkes roman yazmaya çal›fl›yor. Hikâyecilerimiz romana atlamaya
bafll›yorlar; gazeteciler, medyatikler roman yaz›yorlar. Ben bu durumu olumluluk ola-
rak görüyorum. Ama önemli bir eksik var: güçlü bir edebiyat ortam›, yani gerçek
edebi metinlerin öne ç›kar›labilece¤i, sabun köpü¤ü çoksatarlar aras›nda kaybolup
gitmelerinin engellenebilece¤i bir edebiyat ortam› yok.  Roman de¤erlendirmesi,
birkaç gazetenin kitap eklerindeki tan›t›m/reklam yaz›lar›na emanet. Bilmem fazla
m› iddial› olur ama 1950’lerde 60’larda daha canl› bir edebî ortam ve pazardan gö-
rece ba¤›ms›z bir elefltiri oldu¤unu düflünüyorum. 

fiunlar› da eklemek isterim. fiöyle bir not alm›fl›m demin konuflulurken: “Türk
Edebiyat›n›n, otorite- devlet- sosyal kurumlarla iliflkisi gözetilerek” deniyor. Hepi-
mizin bildi¤i gibi, roman ayd›nlanma ça¤›n›n; kapitalizmin sanayileflme evresinin,
yani cemaat toplumlar›n›n, cemaat ba¤lar›n›n çözülmeye, birey insan›n ortaya ç›k-
maya bafllad›¤› bir ça¤›n ürünüdür. Birey insan›n toplumsal iliflkiler çerçevesindeki
hikâyesini anlat›r. Bireyin ortaya ç›kamad›¤›, bireyin flu veya bu otoriteye biat etti-
¤i, cemaat ba¤lar›n›n güçlü oldu¤u ortamlardan menk›beler, destanlar ç›kar ama ro-
man ç›kmaz. Türkiye’de de roman›n Bat›n›n taklidi bir tür olarak do¤du¤una, bu an-
lamda köksüz ve taklitçi oldu¤u görüflüne de kat›lam›yorum. T›pk› Bat›da oldu¤u gi-
bi Türkiye’de de roman tarihsel- sosyolojik geliflme sürecinin bir evresinde ortaya
ç›kt›. Otoriter devlet yap›s› ve sosyal kurumlar›n bask›s› alt›nda Türkiye insan›n›n
bireyleflme sürecine paralel geliflti. Önce Türk ulus devletinin kuruluflu, uluslaflma
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süreci, Kurtulufl Savafl›, Cumhuriyet, Bat›l›laflma… Böyle bir tarihsel ortamda roma-
n›m›z, Türk ulus devletinin resmî ideolojisinin a¤›rl›¤›n› tafl›d›. Ulus devlet kurulu-
flunun edebiyattaki aya¤› olma misyonunu üstlendi. 50’lerden sonra yaz›lan “top-
lumsal gerçekçi” köy romanlar›nda da ideolojik siyasal görevler ya da zihniyetler öne
ç›kt›. Özetle misyon sahibi bir edebiyattan söz edebiliriz. Birey insan›n olgunlaflma-
s›,  cemaat/devlet ba¤lar› ve görevlerinden bir ölçüde ba¤›ms›zlaflmas› 60’lar, 70’ler
sonras›ndad›r. Özellikle de 80’ler sonras›nda roman bireyi buldu, bireyle kucaklaflt›. 

Tabii ki bu söylemeye çal›flt›klar›m ana çizgiyle, ana ak›mla ilgili. Yoksa, Mai ve
Siyah’tan, Eylül’den, Aflk-› Memnu’dan, Kürk Mantolu Madonna’dan, daha sonra da
köy roman›ndan ç›k›p Yaflar Kemal’e giden hat, devlet ve ideolojinin edebiyat› göl-
gelemedi¤i örneklerle doludur.

Son zamanlarda, Kürk Mantolu Madonna neden çok sat›yor, sorusu soruluyor s›k
s›k.  Ders kitab› olarak tavsiye edilmifl olmas›, bu roman›n çoksatarl›¤›n› tek bafl›na
aç›klayabilir mi? Neden O¤uz Atay öne ç›kar? Neden Ahmet Hamdi Tanp›nar bun-
ca y›l sonra yeniden keflfedildi? Bence, otorite-devlet toplumsal misyon çemberini
k›rabilmifl yazarlar ve edebî ürünler olduklar› için. Onlar, toplum içinde birey insa-
n› ve bireyin toplumla çeliflkisini, çat›flk›s›n› anlatt›klar› için bugün hâlâ okunuyor-
lar. Yaflar Kemal de k›rsal› anlat›r ama neden Yaflar Kemal olur? Çünkü onun kahra-
manlar› yereli aflm›fl, evrenselleflebilmifltir. 

fiöyle bitireyim: Toplumda bireyleflme güçlendikçe, birey-toplum çeliflkisi de-
rinlefltikçe, her türlü otoriterleflmeye karfl› bireyin kendi özgürlü¤ünü ve biricikli¤i-
ni savunan zihniyet güçlendikçe roman›n da güçlendi¤ini zenginleflti¤ini düflünüyo-
rum. Hatta flöyle diyece¤im: son derece ayk›r›, çok “f›rlama” romanlar da ç›k›yor.
Bay›l›yorum onlara, roman›m›z›n gelece¤inin flifrelerini bar›nd›r›yorlar.

Teflekkür ediyorum.

DO⁄AN HIZLAN

Gökdelenlerin ve bunun arkas›ndaki kara mizah› bilmek için herhalde Tahsin
Yücel’in Gökdelen roman›n› okumak gerekir. Efendim Erol Üyepazarc›‘da s›ra… Ya-
flar Kemal’in ödülünü almak için Barselona’ya oradaki baflkan, Cervantes için Avru-
pa’n›n noteridir dedi. fiimdi Türk polisiyesi noteri de Erol Üyepazarc› çünkü, Aman
Vermez Avni’ den bugüne kadar yaz›lm›fl çevrilmifl tüm yerli polisiye edebiyat›n
ürünlerini Korkmay›n›z Mr. Sherlock Holmes kitab›nda uzun uzad›ya incelemiflti.
fiimdi bir baflka çal›flmas›ndan da söz etmek isterim popüler romanlar üzerine de ha-
r›l har›l çal›fl›yor Üyepazarc›. 20 y›l öncesine kadar edebiyattan say›lm›yordu polisi-
ye roman. Benim hat›rlad›¤›m Agatha Christie vard›. Carter Dickson, Erle Stanley

6 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›



Gardner… Akbar diye bir yay›nevi yay›nlard›. Peyami Safa’n›n kahraman› Cingöz
Recai’nin Bat›’daki örneklerinden hiç de afla¤› kalmad›¤›n› görürüz. Polisiyenin biz-
deki tarihi ile dünyadaki tarihi çok yak›n Erol Üyepazarc› bunu gösteriyor. Avru-
pa’da 500 küsur y›ll›k bir roman gelene¤i varken bizde 100 küsur y›ll›k bir tarihi var-
d›r. Ama polisiye neredeyse ayn› geçmifle sahiptir… fiimdi tabi dünyadaki örnekle-
ri biliyoruz birde polisiye roman polisiye edebiyat konusunda çok çal›flmalar var. Ba-
z› yay›nevleri var geçmiflte hatta eski yaz›yla yay›nlanm›fl birçok kitab› da bugüne
kazand›r›yor. Önce demin dedi¤imiz Gelenekten Gelece¤e kavram›n› parantez için-
de belirtirsek polisiye edebiyat›n da tarihini Erol Üyepazarc›’n›n kitab›ndan ö¤reni-
yoruz ve ondan sonrada eski metinleri de okuyoruz. Evet polisiye edebiyat nerede,
roman nerede Erol Üyepazarc› onu anlats›n bize, buyurun…

EROL ÜYEPAZARCI

– Teflekkür ederim. Efendim burada dört tane k›ymetli romanc›m›z var. ‹çlerin-
de roman yazmayan bir ben var›m; ben roman okuruyum ve roman yazm›yorum ve
Nasrettin Hoca’n›n hindisi gibi roman üzerinde düflünüyorum. Ben asl›nda bibliyo-
fili ile bibliyomani aras›ndaki ince çizgide gezinmekte olan bir kitap çokseveriyim.
Evimde 40.000’e yak›n kitab›m ve çok sab›rl› bir kar›m var. Roman üzerine düflünü-
yorum ve Türk roman›n›n tabir caizse proleterleri üzerinde düflünmeyi ye¤liyorum.
Proleterler kimler? Polisiye romanlar ve popüler romanlar diye s›n›fland›r›lan yap›t-
lar yani roman›n öksüz evlatlar›. Ben bu roman türlerinin önemli oldu¤unu düflünü-
yorum.

Ben polisiye roman okumay› çok severim. 1953’ün son günlerinde 15 yafl›nda
bir yeni yetme iken Mickey Spillane’in bir Mike Hammer roman›n›n› okuyarak po-
lisiye roman okumaya bafllad›m. Ad› Kanun Benim idi. Rahmetli Kemal Tahir çevir-
miflti; o zamandan beri bu edebiyat›n c›v›l c›v›l ve etkileyici alan›yla çok keyif ala-
rak meflgul oldum.

Polisiye roman Do¤an Bey de¤indi, hep edebiyat tap›na¤›n›n gardiyanlar› tara-
f›ndan küçümsenen bir türdür. Hâlbuki genel kural flu olmal›: ‹yi polisiye roman da
iyi edebiyatt›r ve iyi edebiyat örne¤i olan polisiye romanlar da çoktur; örne¤in Ge-
orges Simenon’un eserleri... Fakat bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ülkemiz-
de genel teamül oldu¤undan polisiye roman her zaman küçümsenmifltir ve gerçek
bir tarihi derinli¤iyle inceleme gere¤i duyulmam›flt›r. Böyle bir incelemeyi edebiyat
ülemas› yapmay›nca biraz allamelik yap›p yar›m as›rl›k bir polisiye roman okuru ola-
rak ben üzerime alay›m dedim ve Do¤an Bey’in söz etti¤i, ilgilenenlerin hofluna git-
ti¤ini tahmin etti¤im sahaflar›n tabiriyle tu¤la gibi iki cilt bir kitap yazd›m. Bu ki-
tapla flunu amaçlad›m; ülkemizde polisiye roman, sevgili dostum Ahmet Ümit ile
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bafllamad›. Ahmet Ümit iyi bir ivme kazand›rd› polisiye romana. Ama ülkemizde
polisiye roman›n çok eski bir geçmifli var; onu anlatmak istedim. Geleneksel roma-
n› Don Kiflot ile bafllat›rsak bizde ilk roman çevirisi 1860 ve ilk telif roman yaz›m›
1874 oldu¤una göre Bat› ile aram›zda en az 300 senelik bir süre var;  hâlbuki polisi-
ye roman öyle de¤il.

Genelde kabul edilen ilk polisiye roman Morg Soka¤› Cinayeti 1840’l› y›llarda
yaz›lm›flt›r; bizim ilk polisiye telif roman›m›z olan Esrâr-› Cinayât’› Ahmet Mithat
Efendi 1883’te yazm›flt›r aradaki fark 40 y›ld›r. fiu hususu önemle belirtmek isterim;
ayr›nt›l› inceledi¤im için biliyorum; Ahmet Mithat Efendi, Esrâr-› Cinayât’› yazd›¤›
zaman ‹spanya’da polisiye roman yaz›lmam›flt›. ‹talya’da çok iptidai bir, iki polisiye
roman yaz›lm›flt›; keza Almanya’da da durum ayn›yd›. Yani Türkiye’de polisiye ro-
man, Avrupa ülkelerinin; edebiyatta bizden çok daha verimli ürünleri olan ülkele-
rin edebiyat›yla ayn› zamanda girmifltir ve edebiyat›m›zda polisiye roman›n çok zen-
gin bir tarihi geçmifli vard›r. Fakat dedi¤im gibi edebiyat tap›na¤›n›n gardiyanlar›
polisiye roman› küçümsedi¤i için bu ilginç türün tarihi bilinmez ve incelenmemifl-
tir. Bu küçümseme yüzünden baz› yazarlar›m›z çok ilginç polisiye yap›tlar yazm›fllar
ama bunlar› kendi edebi k›ymetlerinin küçülmemesi için müstear adlarla yazmay›
ye¤lemifllerdir. Mesela Peyami Safa, Server Bedi ad›yla yazm›flt›r. Rahmetli Kemal
Tahir ona yak›n takma ad kullanm›flt›r. Sonuç olarak polisiye roman› derinli¤ine in-
celemenin gereklili¤ine inan›yorum. Burada polisiye roman› tan›mlaman›n önemi
ortaya ç›k›yor. Polisiye roman› e¤er “ bir cinayet ifllenir, katil belli de¤ildir, bir de-
tektif gelir olay› çözümler” diye tan›mlarsan›z çok yanl›fl yapars›n›z.

Polisiye romanda cinayet ve detektif olmazsa olmaz ö¤eler de¤ildir. Basit bir ör-
nek vereyim. Polisiye roman›n en baflat figürlerinden biri hepimizin bildi¤i gibi
Sherlock Holmes’dur. Bunun yazar› Sir Arthur Conan Doyle 56 tane uzun öykü,
dört tane roman yazm›flt›r. Bu 56 uzun öykünün k›rk tanesinde suç cinayet de¤ildir.
Buradan anlafl›l›yor ki polisiye roman için cinayet çok rastlanan bir olgudur ama
muhakkak bulunmas› gereken bir husus de¤ildir. Ayn› flekilde detektif de öyledir.
Agatha Christie’nin en önemli romanlar›ndan biri olan On Küçük Zenci’de dedek-
tif yoktur; muamma olaylar›n geliflmesiyle çözülür.. Bana göre polisiye roman “Mu-
amma içeren suçun anlat›ld›¤› roman türü” dür. Bu tan›m› kabul edersek polisiye ro-
man›n kapsam› çok genifller...

Bana bir televizyon kanal›ndan geldiler, ismimiz polisiye roman uzman›na ç›k-
t› ya, sordular:

– Efendim en be¤endi¤iniz polisiye roman hangisidir?

– Karamazof Kardefller, dedim. 
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Röportaj› yapan gencecik bir k›zd›; flaflk›n, flaflk›n yüzüme bakt›.

– Efendim polisiye roman olur mu? O edebi eser, dedi.

– Okudun mu k›z›m? Dedim.

Okumam›fl, anlatt›m. Romanda bir baba ve üç o¤lu var. Baba öldürülür, en bü-
yük o¤lan suçlan›r; çünkü adinin tekidir; niflanl›s›n›n paras›n› metresi ile yemifltir,
babas›ndan para istemifl, vermeyince onu tehdit etmifltir. ‹deal suçlu aday›d›r ama
ikinci kardefl detektif gibi çal›fl›r, kimin katil oldu¤unu bulur. Tabii ki Dostoyevs-
ki’nin eseri edebî de¤eri çok yüksek bir yap›tt›r ama kurgu polisiyedir. Onun gibi ya-
zar›n Suç ve Ceza’s› da polisiye kurguludur hatta Hamlet bile konu olarak polisiye
kurgulu bir yap›tt›r.

Polisiye roman› bu flekilde genifl bir perspektif içinde incelersek edebiyat›n k›-
p›r k›p›r ve en canl› dallar›ndan biri oldu¤unu anlar›z.

Oya Han›mefendi kaç›fl zevkinden söz etti. Kaç›fl zevkini k›nanacak bir husus
olarak görmüyorum. Hele bugünlerde birçok insan›n, birçok olay›n, birçok gelifl-
menin dönüp arkas›ndan bir kere daha bakmaya de¤medi¤i günlerde; hepimizin
bu kaostan kaç›fl ihtiyac› oldu¤unu düflünüyorum. Bu kaç›fl zevkini, bu günlük bu-
nal›mlardan kurtulma yolunu bize en iyi sa¤layan roman türü polisiye romand›r,
bunu yineliyorum ve polisiye roman› afla¤›lamak için kullan›lan bir arguman olan
kaç›fl zevki vermesini onun as›l önemli yan› oldu¤unu vurgulamak istiyorum. Bu
nedenle ne polisiye roman› ne polisiye roman yazarlar›n› küçümsemeyi hiç anla-
m›yorum.

Ayn› yorumu popüler romanlar için de düflünüyorum. Popüler roman konusun-
da bir kavram karmaflas› var. Hangi eser edebi de¤eri yüksek eserdir, hangi eser po-
püler romand›r? Bu konu üzerinde çal›fl›yorum. Konuyla ilgili ‹ngilizce, Frans›zca ve
Türkçe yaz›lm›fl tam 147 kitap çal›flma masam›n üzerinde duruyor. Size samimiyetle
ifade edeyim bu 147 eserin yazar›; hepsi k›ymetli araflt›rmac›lar hiçbir konuda anlafl-
m›fl de¤iller; hepsi ayr› telden çal›yor; hiçbirinin popüler roman tarifi di¤erine uy-
muyor. Özellikle sol e¤ilimli olanlarda bu farkl›l›k daha bariz görülüyor. Bir bölümü
popüler roman› pis kapitalistlerin halk› uyutmak için ortaya att›¤› bir meta olarak
kabul ediyor. Bir k›sm› ise popüler roman›n genifl halk kitlelerini etkileyip do¤ruyu
bulmalar›na yararl› olaca¤›na inan›yor. Karl Marx da bunlardan biri. 19. yüzy›l›n po-
püler roman yazarlar›ndan Eugene Sue diye biri var; Paris’in Esrar› ve Serseri Yahudi
gibi kitaplar› vard›r; bu kitaplar da fakir halk› ve onlar›n nas›l ezildi¤ini de anlat›r,
Karl Marx incelemesinde onu yere gö¤e koyamaz. Naz›m Hikmet de “Türk Edebiya-
t›’ n›n temel tafl›” diye bugün ismini kimsenin hat›rlamad›¤› Reflat Enis’in Afrodit
Buhurdan›nda Bir Kad›n adl› roman›ndan sitayiflle söz eder.
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– Do¤an H›zlan: ‹hmal edilmifl bir yazard›r.

– Do¤ru efendim hakl›s›n›z. fiu anda onun üzerinde çal›fl›yorum zaten. Sonuç
olarak popüler roman ve edebi niteli¤i yüksek roman kavramlar›n› müspet bilimler-
de oldu¤u gibi tam bir aç›kl›kla tarif edebilece¤imizi sanm›yorum...

Ben di¤er iki beyefendi gibi; Murat Bey ve Hikmet Bey gibi teknik üniversite
mezunuyum. Teknik kökenli bir yazar›m. Dünyan›n neresine giderseniz gidin bü-
tün kimya kitaplar›nda demirin özgül a¤›rl›¤› 7,8 gram/ cm3’tür, de¤iflmez. Edebi-
yatta bu flekilde kesin ve de¤iflmez tespitler yap›labilece¤ine inanm›yorum. Bu ba-
kamdan da  popüler roman s›n›f›na soktu¤umuz yazarlara anlay›flla, flefkatle  e¤er
tabir do¤ruysa merhametle  yaklaflmak gerekti¤ine inan›yorum. Do¤an Bey’in söz-
konusu etti¤i Selim ‹leri’nin kitab›n› okudum; bugün çoktan unutulmufl Güzide
Sabri’nin alt› roman›n› da inceledi¤i romanlar aras›na katm›fl. ‹leri derecede ede-
biyat merakl›lar› hariç bugün Güzide Sabri’yi pek hat›rlayan oldu¤unu sanm›yo-
rum. Ama inceledim kendisi çok ilginç bir yazar; ilk kitab›n› 18-19 yafllar›nda
iken, Oya Han›m gibi erken yazm›fl. Demek istedi¤im popüler yazar diye tan›mla-
d›¤›m›z yazarlar› tamamen ihmal etmemek, gözden ç›karmamak gerekti¤i kan›s›n-
day›m. Demin söz etti¤im Reflat Enis bunlardan biri ve onun gibi pek çok yazar ve
bunlar›n yazd›klar› kitaplar unutulmufl. Zaten yazaca¤›m kitab›n ismini de “Unu-
tulanlar” koydum. Bu yazarlar› okudu¤umuz zaman çok ilginç kurgulu, dönemleri-
ni çok iyi aksettiren ve bugünkü k›ymet hükümlerimize göre de pekâlâ okunabile-
cek kitaplar olduklar›n› görüyoruz. Bütün çabam unutulanlar› tekrar gündeme ge-
tirebilmek. Polisiye roman konusunda yapt›¤›m›n belli bir karfl›l›¤›n› gördüm; unu-
tulmufl pek çok polisiye roman Osmanl›cadan çevrilip yeniden yay›nland› ve pek
çok kifli bunlar› okudu ve iyi satt›¤›n› da duydum ve mutlu oldum. Bütün söylemek
istedi¤im roman türünü bütünsel de¤erlendirmek, edebiyat tap›na¤›n›n gardiyan-
lar›n›n yapt›¤› gibi kategorik bölümlere ay›rmamak ve Türk edebiyat›na emek ver-
mifl kiflileri kolay harcamamak. Söyleyeceklerim bunlar. Beni dinledi¤iniz için te-
flekkür ederim...

– Do¤an H›zlan: Bir fley soraca¤›m. Bir çeviri Mike Hammer bir de telif Mike
Hammer var.

– Erol Üyepazarc›: fiimdi efendim, biliyorsunuz Mike Hammer romanlar›n›
Mickey Spillane yazm›flt›r. Çok uçuk bir zatt›r, alt› tane roman yaz›p bir tarikate gir-
mifl; bu tarikatte roman yazmak günahm›fl, kitap yazmay› b›rakm›fl. Alt› roman›n›
1953’ler de Ça¤layan Yay›nevi vard› o bast›, çok tutuldu. 

– Do¤an H›zlan: Ça¤layan Yay›nevi de ilk çok satan kitaplar› basan… ‹nsan
Haras› diye bir kitap ç›kard›.
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– Erol Üyepazarc›: O zamanlar 100.000’den fazla sat›yordu bu kitaplar, Türki-
ye’nin nüfusunun yirmi milyon oldu¤u zamanlar.. 

– Do¤an H›zlan: Çeviriler mi telifler mi baflar›l›yd› peki?

– Erol Üyepazarc›: Çeviri romanlar bitince Kemal Tahir oturup F.M. ikinci tak-
ma ad›yla kendi ürünü telif Mike Hammer romanlar› yazd›. K›demli bir polisiye ro-
man okuru olarak bana sorarsan›z Kemal Tahir’in yazd›klar› özgün romanlardan aç›k
ara daha iyidir.

Do¤an H›zlan: Asl›nda Kemal Tahir’in polisiye romana bir bak›fl› var. Bir ro-
mana bafllarken ilk nereden bafll›yay›m, nerden yararlanay›m diye düflündü¤ünüzde
ne yapars›n›z diye sordum. Agatha Cristie okurum dedi. Efendim teflekkür ederim.
Söz Polisiye romansa Erol Üyepazarc›’dan sonra Ahmet Ümit olmas› ola¤an çünkü
art›k bizim de bir polisiye kahraman›m›z var. Yan›mdaki arkadafl›m›z Komiser Nev-
zat’›n yarat›c›s› ve daha baflka bir fley var Türkiye’de polisiye roman›n okurunun art-
mas›n› sa¤layan adlar›n bafl›nda gelir Ahmet Ümit. Birde yazd›klar› sadece Türkiye
s›n›rlar› içinde de¤il yurtd›fl›nda da ilgi görüyor. Hatta geçenlerde bir toplant›da ya-
banc› dile en çok çevrilen yazar unvan›n› kazanm›fl. Böyle de bir edebi ihracat da
yapan bir polisiye yazar. fiimdi flunu sormak istiyorum. Komiser Nevzat’›n yarat›c›s›-
na Polisiye roman›n bugünkü durumu ne, çok satan yazars›n›z, çok satan›n karfl›s›n-
da çok okuru olmak, polisiyenin ne oldu¤u, polisiye ne halde, nas›l görüyorsunuz bu-
nu anlatman›z› rica edece¤iz.

AHMET ÜM‹T

Teflekkür ederim, önce Vakfa teflekkür etmek istiyorum. Gerçekten Türkiye’de
böyle bir Vakf›n olmas› çok çok de¤erli. Kültürün giderek çoraklaflt›¤›, hatta düflman
say›ld›¤› bir ortamda bu çok de¤erli bir durum, eme¤i geçen herkese çok teflekkür et-
mek istiyorum. Çok çok de¤erli bir çaba bu, laf olsun diye söylemiyorum gerçekten.
Polisiye roman›n Türkiye’de son dönemde oldukça iyi bir yere gitti¤ini düflünüyo-
rum ben aç›kças›. Ben de pek yafll› bir yazar say›lmam ama genç yazar arkadafllar›m›z
son dönemde oldukça yayg›n bir flekilde, farkl› bir flekilde çok renkli diller kullana-
rak sokak dilini de gelifltirerek edebiyata bambaflka bir rüzgâr katarak Türkiye’de po-
lisiye edebiyat› gelifltirdiklerini düflünüyorum. Bu anlamda çok çok iyi bir yere gitti-
¤ini düflünüyorum ben de bu noktada Oya Baydar’a kat›l›yorum. Dünya edebiyat› ile
Türk edebiyat›n›, ülkemiz edebiyat›n› k›yaslad›¤›m›z zaman bizim durumumuzun hiç
de fena olmad›¤›n›, asl›nda çok da iyi oldu¤unu söyleyebilirim. Geçenlerde Rodos’ta
bir sempozyum vard›. Balkan ülkelerinin kat›ld›¤› bir sempozyum ve Balkanlar’da
edebiyat meselesi konufluldu. Orada da ortaya ç›kt› ki asl›nda Türk edebiyat› olduk-
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ça güçlü bir flekilde ortaya ç›k›yor. Çeviri ile ilgili s›k›nt›lar var tabiî Türkçe’den
kaynaklanan, ama bu alan› biz polisiyede de görüyoruz. Çeflitleniyor Türk edebiya-
t›, çok çeflitleniyor. Türkiye’de de görmeye bafll›yoruz, bu çok de¤erli. Erol Abi biraz
önce bahsetti, polisiye edebiyat›n kaynaklar›ndan bahsetti. Y›llarca asl›nda polisiye
edebiyat bir kaynaktan yola ç›karak ele al›nd›. Bu kuramsal kaynak diyorum ben
ona, Poe’nun 1841 y›l›nda yazd›¤› Morgue Soka¤› Cinayeti ile bafllayan. Edebiyatç›lar
klasik olarak bunu milat al›yorlar. Bir kuramsal kaynak vard›r. O’nun ad› Aguste
Dupin; Poe’nun karakteri, modeldir. Onun yerini Arthur Conan Doyle, Sherlock
Holmes ile perçinleyecektir. Daha sonra Agatha Cristie’de Miss Marple’› görece¤iz.
Amerika’da polisiye edebiyata çok büyük bir katk› sa¤lan›r. Dashiel Hammet diye
bir adam, Raymond Chandler diye biri, onu takip eder. Polisiye roman› sadece bir
matematik problemi, “katil kim?” sorusundan kurtar›p bunu suçun üzerine oturttu-
lar. 1929 ekonomik bunal›m›… fiimdi böyle bakt›¤›m›z zaman polisiye roman›n bir
bu taraf› var. Bir de polisiye roman›n oradan sonra suça gelelim. Erol Abi aç›klad›,
suçun cinayet olmas› gerekmiyor,  suçu anlatmak çok de¤erli bu noktada hem Sha-
kespeare hem Hamlet hatta biraz daha da geriye gitti¤imiz zaman Sophokles’in Kral
Oidipus’u ile hatta biraz daha geriye gitti¤imiz zaman Tevrat’taki Habil’in Kabil ta-
raf›ndan öldürülmesi ile ba¤lant›layabiliriz. 

Edebiyat konufluyoruz, edebiyat nedir? Edebiyat ne olacak dünyada ve Türki-
ye’de neyi anlat›r edebiyat, bir ifllevi var m›d›r? Bir amac› var m›d›r? Bir misyonu var
m›d›r? Benim bulabildi¤im bir tek yan›t var. ‹nsan ruhunu aç›klamaya çal›flmak. An-
lat›lan demiyorum çünkü anlatmak mümkün de¤il, sürekli de¤ifliyor, sürekli hareket
halinde, iyi ile kötü mücadele ediyor, kahraman ve korkak, alçak ve yüce inan›lmaz
bir mücadele var. Dostoyevski’nin bir tan›m› var bilirsiniz “insan ruhu iyi ile kötü-
nün savafl alan›d›r” der. Tam bunu anlat›r. Bu noktada insan ruhunu anlatmak için
suçu ele almak, suçu anlatmaya çal›flmak edebiyatç›ya inan›lmaz bir avantaj sa¤l›yor.
Çünkü normalde hepimizin yüzünde maskeler var. Gündelik hayatta da maskeler
var. Ö¤retim üyesiyiz, valiyiz, anneyiz, babay›z, ö¤renciyiz, edebiyatç›y›z, o maskeler-
le yafl›yoruz. Toplum bizden bir fleyler istiyor ve bizde o beklentilere uygun davran›fl-
lar silsilesi sergiliyoruz. ‹flte bu maskelerin düfltü¤ü yer kriz anlar› o kriz anlar› da suç
anlar›, cinayet olsun ya da olmas›n. Shakespeare Hamlet’i yazd›¤› zaman, Hamlet’te
bir cinayetten yola ç›karak idrak›n› kaybetmifl bir prensin ruh halini aç›klamaya ça-
l›flt›¤› zaman, yapmaya çal›flt›¤› fley, iflte bu “olmak ya da olmamak” dedi¤i fley, bir ci-
nayetten yola ç›karak ben kimim, neden var›m, nedir dünya, sorular›d›r. Bütün bu
sorular›n tart›fl›lmas› gerekir. Bunun ayn›s› elbette gerek Suç ve Ceza’da gerek Kara-
mazov Kardefller’de Dostoyevski’de görürüz. Yani Oya’n›n bahsetti¤i toplumun de-
¤erlerine karfl› ç›kmak, farkl› bir dil gelifltirmek, gelene¤e karfl› ç›kmak, yeni bir ge-
lenek oluflturmak burada sadece bazen böyle bir alg› olabiliyor. Özellikle bizim sol
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tandansl› yazarlarda böyle bir alg› olabiliyor. Yazar›n muhalifli¤i sadece politik ikti-
dara, hükûmete ya da politik yap›lara karfl› de¤ildir. Yazar›n muhalifli¤i çok daha ge-
nifl bir ölçüdedir; o, hayata karfl› bir muhaliflik gelifltirmektedir. Çünkü edebiyat›n
ya da sanat›n ruhu muhalif, çünkü ölüp gidiyoruz. Oysa biz ölüp gitmekte olan bir
fleyi kay›t alt›na al›yoruz. Hayata karfl› da muhalif bir tav›r var burada yok olan, sili-
nen hayatlar, hikâyeler biz bir dakika diyoruz, yaz› olmadan önce sözlü olarak anla-
t›yordu yazarlar. G›lgam›fl Destan›’n›nda ‹lyada’da Odisea’da sözlü olarak anlat›l›yor-
du. Sonra yaz›ya geçildi ve biz bunu yaz›l› olarak anlatmaya bafllad›k. Önce masal-
lar, destanlar Türk gelene¤inden bahsedeceksek e¤er, daha sonra fliirle romanla an-
latmaya bafllad›k. fiimdi böyle bakt›¤›m›z zaman polisiye edebiyat›n iki tür kayna¤›
oldu¤undan söz edebiliriz. Birincisi az önce söyledi¤im gibi 1841’de Poe ile bafllayan
kurgusal polisiye, cinayeti kim iflledi veyahut suçu kim iflledi? Bunun merak duygu-
su içerisinde flahane bir zekâ ile matematik olarak götürülmesi. Tabiî buradaki say›-
lar›n yerini insanlar, ifllemlerin yerini de olaylar alacak. Ama bir di¤eri biraz önce
anlatt›¤›m gibi suçun tarihidir. Polisiye roman bu kurguyla suçun tarihini birlefltir-
meli ve bundan yola ç›karak insano¤lunu aç›klamal›d›r. Bence edebiyat›n tek ama-
c› budur. Bunu sa¤layabilirse o zaman flahane bir edebiyat ortaya ç›kabilir. Ama bu-
rada tabiî ki flöyle bir sorun var. Türk edebiyat› aç›s›ndan böyle bir sorun var, Fran-
s›z edebiyat› aç›s›ndan böyle bir sorun var. Mesela 1996’da Sis ve Gece’yi yazd›m, ilk
roman›m. Soru flu; bugüne kadar binlerce polisiye roman yaz›lm›fl, Türkiye’de yafla-
yan bir yazar olarak ben bugüne kadar yaz›lanlardan hem dünyada hem Türkiye’de
farkl› ne yapmal›y›m? Çünkü sanat›n as›l meselesi neyi anlatt›¤›m›zdan çok nas›l an-
latt›¤›m›zd›r. Picasso’da klasik resimler çizebilirdi elbette. Ama Picasso’yu 20. yüzy›-
l›n en büyük artisti yapan fley Kübist resimleri çizmesi ve yeni bir anlat›m tarz› ge-
tirmesidir. Ahmet Ümit olarak ya da Türkiye’de yaflayan baflka bir yazar olarak da
benim sorunum flu: Agatha Cristie gibi Sherlock Holmes’ un yarat›c›s› Arthur Co-
nan Doyle gibi polisiye roman yazmak yeterli de¤il. Umberto Eco’nun roman› gibi
polisiye roman yeterli de¤il, farkl› bir fley yapmam laz›m ki edebiyatta de¤erli olsun.
Farkl› bir fley söylemem laz›m. K›ymetli olan fley, edebiyatta de¤erli olan fley, özgün
olan fley budur. Bunu nas›l yapacaks›n sorun buradad›r. Asl›nda polisiye roman yaz-
maya karar vermedim ben, polisiye roman yazmaya bafllad›m. Demirel’in bir laf› var,
“eflyan›n tabiat›na uygunluk” diye. Eflyan›n tabiat›na uygun bir flekilde gerçekleflti.
Çünkü bir diktatörlük dönemi yafl›yorduk. Diktatörlük dönemi içerisinde yer alt›n-
da savaflan anti-faflist gençlerden biriydim ben. Yazmaya bafllad›¤›m ilk öykü polisi-
ye oldu. Çünkü arkadafllar›m tutuklanm›flt›, polisten kaç›yordum. Sonra biri bana
dedi. “Ahmet polisiye yaz›yorsun” çok zoruma gitti. Çünkü küçümsüyorum ben de.
Erol Abi’nin dedi¤i gibi hani polisiye nedir ya böyle, dünyay› kurtaraca¤›z edebiyat
ile filan, polisiye yaz›yorsun. fiehir tiyatrolar›nda rahmetli Ali Taygun (yönetmen)
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vard›. “Ahmet polisiye yaz›yorsun ya devam et bu çok iyi filan” ya dalga geçiyor be-
nimle ben niye polisiye yazay›m filan. Yani katil kim bana ne filan. O uyard› beni
fakat seçimim de¤il, ama yazd›¤›m fley bu yani. Edebiyat›n bir taraf› da o. Zevk al-
m›yorsam ben, beni mutlu etmiyorsa yazd›¤›m fley, beni rahatlatm›yorsa, ruhuma iyi
gelmiyorsa ad›na ne dersek diyelim, o yazd›¤›m fleyin bir anlam› yok. O yazd›¤›m fley
beni doyurmuyorsa, okuru doyurup doyurmamas›n›n hiçbir k›ymeti harbiyesi yok.
Bu samimiyet, edebiyatta samimiyet çok önemlidir. Yazd›¤›n›z fley sizi mutlu etmi-
yorsa, yazmamak laz›m. Yani iflte o zaman çok satar dedi¤iniz problem bafll›yor. Çün-
kü o zaman ne yap›yorsunuz genel okur flundan hofllan›yor. Siz onu yazmak isteme-
di¤iniz halde genel okur hoflland›¤› için onlar› yazmaya bafll›yorsunuz. Bu korkunç,
en korkunç fley bu. Ama siz mutlu oldu¤unuz fleyi yazacaksan›z. Bakt›m benim yaz-
d›¤›m fley polisiye. Çünkü 15 y›l kaçmaca, kovalamaca, polis, çat›flma, kavga. Vücut
sürekli adrenalin üretiyor. 14 yafl›ndan 30 yafl›na kadar. Edebiyat masas›n›n bafl›na
oturdu¤um zaman da bu adrenaline ihtiyac›m var uyuflturucu gibi. O yüzden polisi-
ye yazmak zorunday›m. Peki, nas›l olacak, soru buydu. “Nas›l olacak?” ‹ki y›l olmufl.
Baflka bir fley keflfettim. Önce ilk roman›m biraz politik bir roman. Do¤rudan hissi
hayat›ma dayanan politik romanlar Sis ve Gece, Kar Kokusu mesela Moskova’da ge-
çirdi¤im o dönem, sonra enteresan bir fley keflfettim. Ola¤anüstü bir fley: Tarih. Bi-
ze anlat›landan baflka bir tarihle karfl›laflt›m. S›k›c›, bize anlat›lan o resmî tarih var
ya korkunç bir tarih, nefret etmemiz için anlat›yorlar. 1071’de bafllat›yorlar. Mesela
1071 klasik, Alparslan geldi kefenini giydi. Anadolu’nun tarihi ikibin y›l son bin y›-
l› anlat›yor bize, son bin y›l. fiurada bir DNA testi yapt›ral›m saf Türk kaç tane ç›-
kar? Bab-› Esrar diye bir roman yaz›yorum. Konya’ya gittim, Karatay Medresesine,
müze yapm›fllar oray› tabiî ki foto¤raf yok o zaman. Tabiî ki film makinalar› yok, Çi-
niler var, Çiniler de bizim gibi Orta Asya’dan gelmifller. Türkler, bildi¤in Çinli, bu-
rada sizin hiçbirinize benzemiyor, bizim de hiçbirimize benzemiyor. Buraya gelmifliz
kar›flm›fl›z, böyle bir fley ikibin y›ll›k bir tarihin temsilcileriyiz biz. Bunu gördüm.
Antep’te F›rat kenar›nda, F›rat masmavi bir nehirdir, bat› nehirleri gibi bulan›k ak-
maz. Onun kenar›nda bir antik flehir, ya dedim bunlar benim hemflerim, ben bunu
yazay›m. Patasana o da. Bunu yazarken inan›lmaz bir mutluluk duydum ve bambafl-
ka bir fley polisiye ile tarih uyuflmaya bafllad›. Çünkü tarih de asl›nda nedir tarihçi-
lerin anlatt›klar› m› yoksa geçmiflte yaflananlar m›? Yalanlar anlatt›lar hepimize, o
anlamda tarih de t›pk› bir cinayet çözümlemesi gibi hakikati arama serüvenidir. Ben
bu ikisini birlefltirdim. Amerikal› bir yazar bunu çok zor yazar ama Türkiyeli bir ya-
zar bunu yapabilir. Çünkü ikibin y›ll›k bir tarih var. fiöyle demek istiyorum sonuç
olarak: Bu topraklardaki kültür, bu topraklardaki tarih, kültür derken her fleyi kata-
rak ekliyorum. Bunlar bana malzeme olmaya bafllad›. Ve bu malzemeyi kullanarak
kendi romanlar›m› yazmaya bafllad›m. fiu anda da görüyorum çok yetenekli genç ar-
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kadafllar geliyor. Onlar da ayn› malzemeyi biraz önce söyledi¤im gibi hayat›n ve so-
ka¤›n dilini kullanarak yeni polisiye romanlar yarat›yorlar. Ben çok ümitliyim. Sa-
dece benim eserlerim de¤il, o arkadafllar›n da eserleri yabanc› dillere çevrildi. Y›llar-
ca fley denildi, biz Türkler polisiye roman yazamay›z. fiimdi o bitti biz Türklerin yaz-
d›klar› polisiye romanlar› Bat›l›lar bay›la bay›la okuyorlar. Atina’dayd›m, bir ay ön-
ce Beyo¤lu’nun En Güzel Abisi yay›nland›, Atinal›lar bana flunu söyledi “ Ahmet Bey
biz hepimiz ayn› co¤rafyaday›z neden Atina’n›n roman›n› yazm›yorsunuz?”

DO⁄AN HIZLAN

Polisiye roman› ciddi saymayan, ya da polisiye roman okumayan konuklar var-
sa herhalde bu konuflmalardan sonra, san›yorum, kendileri polisiye roman okumaya
bafllayacaklar.

Efendim flimdi sözü Hikmet Temel Akarsu’ya verece¤im. Çünkü yar›flmalarda
biliyorsunuz kolaydan zora diye sorular gider, sorular zora yükselir. Ben de en çapra-
fl›k ve karmafl›k sorular› Murat Gülsoy için haz›rlad›m. Çok yönlü biri oldu¤u için
hepsinin hesab›n› biraz versin diye…

fiimdi Hikmet Temel Akarsu’ya sözü verece¤im. Bir ‹stanbul romanc›s› m› sa-
yaca¤›z sizi?

Hikmet Temel Akarsu: Çok farkl› alanlarda çal›fl›yorum…

Do¤an H›zlan: Farkl› alanlarda, ama Kay›p Kuflak Dörtlemesi’ni düflünün…
Onun d›fl›nda belli dönemlerin, belli semtlerin hikâyesi sizde var. Bu romana getiri-
len bir ön araflt›rmas› da olmas› gerekiyor. Anlara dayanm›yor bunlar çünkü… Bu-
rada, bakt›¤›m›zda 90’lar›n Kad›köy’ü var. Ama siz o kadar da yeni zamanl› de¤ilsi-
niz. Zaman kavram› sizde çok genifl. Çok eski ça¤lara gidiyorsunuz. Onun için bir;
nas›l roman yaz›yorsunuz, bu nedir ne flekildir, nas›l bir çal›flmad›r, onu anlatman›z›
istiyorum.

H‹KMET TEMEL AKARSU

Roman nedir; ne de¤ildir?

Roman sanat› nedir? Ne de¤ildir? Böylesi bir sualin verilebilecek biricik, kap-
say›c› ve net bir yan›t› olamaz. Fakat neyin roman olmad›¤›n› söyleyebilmek için her
zaman sarih görüfllerimiz vard›r. Roman sanat›n›n bafllang›ç ve yükselifl y›llar›ndaki
empresyonist anlat› onun, gerçe¤i gözler önüne tanr›sal bir bilgelikle seren “adalet-
li”(!) bir edebi form olarak alg›lanmas›na yol açm›fl olsa bile; edebiyat bilgisi ortala-
ma düzeyde olan kifliler bile bilirler ki roman özünde kurgusal bir yarat›d›r. Kurgusal
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bir yarat›dan tastamam gerçe¤i yans›tmas› beklenemez. Roman sanat›nda da; t›pk›
di¤er sanat dallar›nda da oldu¤u gibi gerçe¤in bir bölümü tahrif edilerek, yok say›la-
rak ya da yerine bambaflka unsurlar yerlefltirilerek farkl› alg›sal uzamlara girmemize,
farkl› sentezlere ulaflmam›za ve hayat›n farkl› yönlerini alg›lamam›za kap›lar açan
bak›fl aç›lar› gelifltirilir. 

‹flte roman sanat›n› büyük yapan budur. Tanr›sal bir müdanas›zl›kla gerçe¤i tah-
rif etme cüreti! Ve bu tahrif edilmifl yeni uzamda, yazg›s› üzerinde umars›zca düflü-
nen âdemo¤luna yeni bak›fl aç›lar› vermesi; yeni yaflamsal alg›lar kazand›rmas›; yeni
varolufl modelleri sunmas›… 

Bu, asl›nda bir matematik problemini çözebilmek için, varolmayan bir fakto-
riyeli varm›fl gibi kabul ederek kurdu¤umuz say›sal denklemler içerisinde mant›kl›
çözümlere ulaflabilmekten farks›z bir fleydir. Dolays›yla roman sanat› soyut kabuller
ve varsay›mlardan yola ç›karak kurdu¤u parodi bir dünyan›n sorunsallar›nda test
etti¤i insanl›k durumlar›n› bizim küçük, hazin, trajik hayatlar›m›za uyarlayarak ye-
ni yaflamsal klavuzlar edinmemize olanak sa¤lar. Hayat›n farkl› boyutlar›n› ve ha-
yata farkl› bak›fllar› ö¤renmemizi sa¤lar. Bu yönüyle de bizi bilgelefltirir, gelifltirir,
tasavvur dünyam›z› vars›llaflt›r›r ve bizi yaflamsal sorunsallara karfl› daha mukavim
k›lar.

Söz konusu soyut dünyalar kimi zaman gerçe¤in önemli bir bölümünü iktibas
edebilir. Ya da do¤rudan gerçek hayat› anlat›yormufl edas›yla yola ç›km›fl da olabilir.
Bu bile sonucu de¤ifltirmez. Çünkü anlat›lan dünya, anlatan›n dünyas›d›r. Dolay›s›y-
la gerçe¤in birebir ayn›s› olamaz. Yani gerçe¤i anlatmaya soyunmufl bir yazar bile as-
l›nda bilerek ya da bilmeyerek kendi öznel dünyas›n› anlat›r ve bu, kendisi d›fl›nda-
ki herkes için “reel” gerçeklikten farkl›d›r. Çünkü her insan gerçekli¤i farkl› bir fle-
kilde görür.

Gerçe¤i; tamamen gerçe¤i hikâye etmeye koyulmufl bir yazar›n yarat›s›na bile
flüpheyle bak›yorsak ve eserini, öznelli¤in bir baflka boyutunu dile getiren bir baflka
fâninin yap›t› olarak görüyorsak e¤er; o halde gerçek nerede?!... Daha yak›c› bir su-
al de fludur: Uygarl›¤›m›z ve geçmiflimiz hakk›ndaki fikirlerimizi meydana getiren ta-
rih bilincimizin oluflmas›na büyük bir bileflke kuvvet veren Tarihî roman gerçekli-
¤in neresinde? 

Ve bir soru daha: Yüz y›l› aflan mazisinde Türk romanc›s› tarihi gerçeklere ne
kadar ba¤l› kalm›fl, ne kadar yorum katm›fl, ne kadar tahrifat yapm›fl ve tüm bunla-
r› hangi amaçla; ne için yapm›flt›r? Tarihi deforme ederken; e¤ip bükerken; yepyeni
roman kahramanlar› ile teçhiz ederken hangi sanatsal gailelerin içinde olmufltur?!
Beyninin arkas›ndaki temel düflünsel izlek asl›nda ne olmufltur?!
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Bunu analiz edebilmek için Türk roman›nda tarihselli¤e yaklafl›m türleri bafll›-
¤› alt›nda bir model kurarak bir sistematik gelifltirmeye; buradan sonuca varmaya;
konuyu incelemeye çal›flaca¤›z. Türk romanc›s› tarihe nas›l yaklaflm›flt›r ve gerçek-
li¤in hangi bölümüne temas etmifltir onu anlamaya çal›flaca¤›z…

Türk roman›nda tarihselli¤e yaklafl›m türleri

Roman burjuvazinin sanat›d›r. Pek çok sayg›n elefltirmene göre roman sanat›-
n›n bafllang›c› say›lan Cervantes’in Don Kiflot’u da “proto-kapitalistler” say›lan ilk
kâfliflerin hemen ard›na denk gelmektedir. Kapitalizmin geliflmesi, kökleflmesi, ya-
y›nlaflmas› ve burjuva s›n›f›n›n Amerikan ve Frans›z ihtilallerinin ard›ndan iktidar›
ele almas›yla beraber roman sanat› görkemli dönemine eriflmifl; 19. yüzy›l adeta ro-
man sanat›n›n yüzy›l› olmufltur.  

Frans›z Burjuva ‹htilâli’nin dalgalar›n›n Türkiye’de k›y›ya vurmas› için yüz se-
neden fazla bir zamana gerek olmufl, bu sürenin sonucunda da k›rk küpün alt›ndaki
küp çekilmiflçesine yer yerinden oynam›flt›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da¤›lmas›
ile neticelenen bu süreç sonucunda Türkiye on y›llar süren savafllarda en iyi yetifl-
mifl evlatlar›n› üç k›tada vatan topraklar›n› savunmaya çal›fl›rken yitirmifltir.
1911’de bafllay›p 1923’de biten ve elimizde sadece anayurt Anadolu’nun kald›¤› bu
felaketler ça¤› yaflan›rken eflzamanl› olarak ecnebi orijinli bir ticaret burjuvazisi ve
ilk örneklerini veren Türk roman› da ortaya ç›kmaktad›r. O nedenle söz konusu in-
hitat ça¤› Türk roman›nda yo¤un bir flekilde ele al›nm›flt›r ve Tarihi roman›m›z›n ilk
örnekleri bu dönem anlat›lar›ndan oluflmufltur.  

‹nhitat (Çöküfl) Romanlar›

Yaflan›lan zaman›n hemen sonras› ile yaklafl›k 60 y›l sonras›na kadarki dönem-
lerde yaz›lan anlat›lar tarihsel gerçekli¤e dair çok önemli ipuçlar› verir. Buna en gü-
zel kan›tlardan biri Tolstoy’un ölümsüz baflyap›t› Savafl ve Bar›fl’t›r. Bizdeki inhitat
ça¤› romanlar›n›n da böyle bir özelli¤i vard›r. Bu romanlar›n ortak özellikleri yafla-
nan tarihsel dönemin 10 ilâ 60 y›l sonras› gibi kaleme al›nm›fl olmas› ve yazar›na ge-
nifl tan›kl›klar ve araflt›rma imkânlar› tan›yor olmas›d›r. Canl› tan›klarla konuflma
yapma imkân› sa¤lamas›d›r. 

Bu özellikleri tafl›yan anlat›lar›m›z aras›nda tam olarak roman formuna uyma-
sa da Falih R›fk› Atay’›n Zeytinda¤› çok önemlidir. Do¤rudan yaflamsal tan›kl›klar-
dan kaynak alan Zeytinda¤› k›saca Kudüs’ün elden ç›k›fl›n› anlat›r. Beyhude cephe-
lerde, nafile savafllarda k›r›lan askerlerimizin hazin hayali gözlerimizin önünde, göz-
yafllar›na bo¤ularak okuruz bu de¤erli anlat›y›. Falih R›fk› Atay’›n Kanal Seferi ve
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Birinci Dünya savafl›na dair baflka pek çok an›-roman diyebilece¤imiz anlat›s› var-
d›r ve bu tan›kl›klar gerçe¤e oldukça çarp›c› bir flekilde ›fl›k tutmaktad›r. Falih R›f-
k› Atay; bilahare Çankaya sofralar›n›n konu¤u olarak devlet ricaline intisab etti¤i
için ve modern devletin uygulamalar›nda bir resmi tarihçi s›fat› ile görev ald›¤› için
edebiyat söyleminde ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmifl bir yazar olarak tavsif edilir ve daha
sonraki anlat›lar› pek önemsenmez. Lakin yine de Çankaya gibi yap›tlar›nda mo-
dern cumhuriyetin ilk uygulamalar›na dair çok de¤erli bilgilere ulaflmak mümkün-
dür.  

Söz konusu intihat dönemini anlatan yazarlar aras›nda Yakub Kadri Karaosma-
no¤lu’da ön s›ralarda gelir. Gerek ‹stanbul’daki ‹ngiliz iflgalini anlatt›¤› Sodom ve
Gomore adl› roman›nda gerekse de Yaban adl› Kurtulufl Savafl› roman›nda bize ifllek
kalemi ile çarp›c› tarihi anlat›larda bulunur Yakub Kadri. ‹flgal ‹stanbulu’ndaki de-
kadans ve çürümeyi betimleyen çok de¤erli bir kitapt›r Sodom ve Gomore. ‹ngiliz su-
baylar›yla metres hayat› yaflayan düflük kad›nlar, Türk tebaaya celâllenen ekalliyet-
ler, Pera’da iflret âlemleri ve ne yapaca¤›n› bilemeyen ma¤lup bir toplumun hazin
haleti; hepsi de gerçek birer ibret meselidir.

Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Yunan Kolordusu’nun Anadolu’nun derinliklerindeki
ilerleyiflini anlatan Yaban ise uzun y›llar Türkiye’de adeta kurucu metin say›lm›fl ve
milli e¤itimin okullarda tavsiye etti¤i kitaplar aras›nda yer alm›flt›r. Gerçekten de
Yakub Kadri’nin k›vrak kalemi, çarp›c› tiplemeleri, edebi mahareti eflsizdir ve Yaban
zevkle okunan bir romand›r. Fakat Yaban roman›n› okuyup kapatt›¤›m›zda birdenbi-
re Türkiye’de cumhuriyet döneminde halk ile elit aras›ndaki gerilimin neden bir
türlü dinmedi¤ini ve sonunda bunun bir k›r›lmaya do¤ru evrildi¤ini anlar›z. Yaban,
belki tarihsel tan›kl›klar ad›na çarp›c› bilgiler veren bir romand›r lakin paradigma-
tik özelliklerini savundu¤u modern devletin, kendi halk›na yabanc›laflmas›n› des-
teklemesi ve jakobenizme yapt›¤› iltifat ile bugün için tezleri demode olmufl bir ro-
mand›r. 

‹nhitat ça¤› romanlar› aras›nda Mithat Cemal Kuntay’›n öncesiyle sonras›yla
mütareke ‹stanbul’unu anlatt›¤› roman› Üç ‹stanbul da önemli bir yer tutar. Döne-
min özelliklerini ve yaflam alg›s›n› realistik bir çerçevede veren baflar›l›; vars›l bir
anlat›d›r Üç ‹stanbul. 

Nahid S›rr› Örik’in Sultan Hamid Düflerken adl› roman› bu fas›lda zikretmeye
de¤er romanlar aras›ndad›r. Nahid S›rr›, cumhuriyet ile aras› hofl bir romanc› de¤il-
di. O nedenle itibar› ancak 80’lerden sonra iade edildi ve âsar› yayg›n olarak okun-
maya baflland›. Lakin Sultan Hamid’in düflüflünü anlatt›¤› roman› bize tarihimizin
söz konusu dönemine dair çarp›c› bir kompozisyon sunar. Mutlaka okunmas› gere-
ken romanlardand›r. 

18 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›



‹nhitat Ça¤› romanlar› aras›nda kuflkusuz Esir fiehrin ‹nsanlar› ve Yorgun Savafl-
ç› gibi iflgal y›llar› romanlar› ile Kemal Tahir’i de anmak gerekir. Lakin Kemal Ta-
hir’in Türk roman› içindeki özgün ve çok önemli yerini betimlemek için inhitat ro-
manlar› fasl› yeterli de¤ildir. Onu baflka bir fas›lda ele alacak ve en önemli tarihi ro-
man yazar›m›z olmas›n›n nedenlerini ve tezlerini anlatmaya çal›flaca¤›z. 

Necati Cumali’nin Balkan ma¤lubiyetimizi hazin bir roman halinde anlatt›¤›;
hepimizi göz yafllar›na bo¤an Viran Da¤lar belki de söz konusu inhitat romanlar›n›n
en içlilerinden biridir. Kaybolup giden yar› vatan, Rumeli’nde susan ezan ve Make-
donya’n›n son Osmanl› beyi Zülfikar Bey’in hüzünlü öyküsü… Gerçekten de çok iç-
lidir. ‹nsan› durduk yerde a¤lat›r. 

Benzer flekilde Halide Edip’in Vurun Kahpeye, Ateflten Gömlek gibi kitaplar› ta-
rihî roman olsunlar diye kaleme al›nmam›fl olsalar da bugün bizlere t›pk› birer tari-
hi roman gibi genifl gözlemler sunmaktad›rlar. 

‹nhitat anlat›lar› aras›nda Tar›k Bu¤ra’n›n Küçük A¤a’s›n› da saymak gerekir.
Kuflkusuz yazar›n Osmanl›’n›n kurulufl y›llar›n› anlatt›¤› Osmanc›k adl› yap›t› da bu
fas›ldan olmamakla birlikte de¤erli tarihî romanlar aras›nda kaydedilmelidir. 

Attila ‹lhan’› da inhitat ça¤› romanlar› aras›nda Dersaadette Sabah Ezanlar› ile
anmak gerekir. Lakin Attila ‹lhan söz konusu döneme ait inhitat› benzersiz bir este-
tik dille kaleme al›r ve ola¤anüstü bir edebi belagat sergilerken roman sanat›n›n nes-
nellik yollar›na ram olmaktansa siyasal mefkûrelere gönderme yapmay› tercih eder.
O yüzden onu da daha ziyade mefkûreciler bafll›kl› fas›lda incelemek iktiza eder.  

Naifler

Art›k olan olmufl; Devlet-i Âliye y›k›lm›flt›r. 930’lar-940’lara do¤ru evrilinmek-
tedir. ‹nk›lâplar devrededir. ‹nkiflaf eden bir ticaret burjuvazimiz de vard›r.  Ça¤›n
öyküsüne ve yeni kurulan modernist devlet yap›s›na uygun bir burjuva, milliyetçi ta-
rih bilinci gerekmektedir. O nedenle genifl kitlelerde milli aidiyet ve heyecan uyan-
d›racak naif tarihi romanlar›n devri gelmifl çatm›flt›r. O y›llarda topluma tarihi sev-
diren yazar olarak bildi¤imiz Ahmet Refik Alt›nay art arda eserlerini verir. Ahmet
Refik Alt›nay do¤rudan tarihe adanm›fl bir yaz›nsal serüven sürdüren ve bunu bafla-
r›yla deruhte edip toplumda büyük sempati uyand›ran pek çok eser yazm›fl olan bir
tarih ö¤retmenli¤i kökenli tarihçi-hikâyecimizdir. ‹nan›lmaz tatl› bir üslubu, genifl
tarih bilgisi, derin araflt›rmalar›, nefleli, tutkulu bir anlat›m› vard›r. Tarihi hikâyele-
rin topluma sevdirilmesinde ve milli tarih bilincinin yeniden yükselifle geçmesinde
büyük katk›s› olmufl emsalsiz bir yazard›r. Önemli yap›tlar›: Bizans Karfl›s›nda Türk-
ler, Sokullu, Cem Sultan, Âlimler ve Sanatkârlar, Kad›nlar Saltanat›, Felaket Seneleri,
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Lale Devri gibi naif, zaman zaman hamasî, milli aidiyet uyand›r›c› ve coflkulu eser-
lerdir. Dolay›s›yla Ahmet Refik Alt›nay, tarihî anlat› sanat›m›z içerisinde çok özgün
bir yer iflgal eder ve naifler aras›nda en önde yer al›r.

Daha sonraki dönemde ise Aptullah Ziya Kozano¤lu gibi bambaflka bir büyük
yetenek devrededir. Kozano¤lu adeta bir yaz› makinesidir. Asl›nda mimar ve müteah-
hittir. Lakin benzersiz bir yaflam enerjisi ile doludur. ‹çinde bar›nd›rd›¤› çocuksu cofl-
kunun de etkisiyle say›s›z tarihi roman yazar. Bunlar içinde flimdilerde bile filme çe-
kilmeye devam eden tiplemeler vard›r. Malkoço¤lu en önemlileriyse de aralar›nda, K›-
z›l Tu¤, Patronal›lar, Battal Gazi, Atl› Han, Kozano¤lu, Savc› Bey, Türk Korsanlar›, Sey-
di Ali Reis, Cengiz Han’›n Hazineleri, Hülâgu’nun Gözdesi, Bozkurt’un ‹ntikam›, K›z›l
Kad›rga gibi say›s›z sergüzeflt roman› vard›r. Bu romanlar›n ortak özelli¤i çocuksu bir
coflkuyu, hamasî bir duygu dünyas›n›, naif entrikalar›, klifle öyküleme tekniklerini
harman edip ola¤anüstü ajite edici, duygusal ve milli birer hikâye halinde sunabilme-
sindedir. Bat›l› anlamdaki fantastik tarihi kurgunun ilk örneklerine de Kozano¤-
lu’nda rastlar›z. Neticede Aptullah Ziya Kozano¤lu ifllevsellik anlam›nda do¤ru bir za-
manda do¤ru yerde bulunmufl ve tarih bilinci edinerek ulus devletini oluflturma gay-
reti içindeki modern toplumun popüler romanlar›n›n yarat›c›s› olmay› baflarm›flt›r. 

Daha sonra Feridun Faz›l Tülbentçi gibi baflka hamasî tarih yazarlar› da ç›km›fl
ve Tarihe fian Veren Türk, Barbaros Hayreddin Geliyor, Büyük Türk Zaferleri, Türk Ta-
rihinden Sayfalar gibi pek çok hamasî yap›tla ortam› flenlendirmifltir. Ama hiç kimse
bu alanda Aptullah Ziya Kozano¤lu kadar verimli olamam›flt›r. 

Bu ekolün arkas›ndan gidenler daha sonra çizgi romana da el atm›fllard›r. Koza-
no¤lu’nun baz› kahramanlar›n›n çizgi romana dönüfltürülmesi çabas›ndan çok daha
ötelere gidilerek Karao¤lan, Tarkan, Kara Murat, Durako¤lu, Koca Yusuf gibi çizgi
roman tiplemeleri yarat›lm›flt›r. Bunlar aras›nda Suat Yalaz’›n “Altaylardan Gelen
Yi¤it” mottolu Karao¤lan’›,   Sezgin Burak’›n “Attila’n›n Elçisi” mottolu Tarkan’› ve
Rahmi Turan’›n “Fatih’in Fedaisi” mottolu Kara Murat’› toplumda büyük ilgi, alaka
görmüfl adeta bafl tac› edilmifltir. Bu kahramanlar›n bugün bile film uyarlamalar› ya-
p›lmakta, kitaplar› yay›nlanmaktad›r.

Tüm bu naifler, çocuksu bir sanatsal alg›yla da olsa Türk okuruna tarihî roma-
n› sevdirmenin ilk basamaklar›n› oluflturmufllard›r. Kuflkusuz bu naiflerde gerçekli¤e
ait pek fazla bir fley aramamak gerekir. Naiflerin yap›tlar›nda gerçeklikten daha
önemli olan coflku, romantizm, hamâset, ajitasyon, macera duygusu ve milli gururun
okflanmas›d›r. O nedenle bu tür eserlerde Bir Türk Cihana Bedeldir, Türk Yenilmez-
dir ve Tanr› Türkü Korumaktad›r. 

Dolay›s›yla tarihsel romanda gerçeklerden en çok uzaklaflt›¤›m›z türler naif-
lerin eserleridir. Bu tür popüler anlat›larda gerçekli¤e dair herhangi bir fley arama-
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ya kalkmak da zaten abesle ifltigalden baflka bir fley de¤ildir. Hayat›n zalim bir cil-
vesi olsa gerektir ki; toplumlar› bir arada tutan ve ruh birli¤i oluflturan tarih bi-
linci iflte en çok bu gerçekle alâkas› olmayan naif anlat›lardan neflet eder. Bu du-
rum, Türkiye için ne kadar böyleyse; di¤er kültürler için de afla¤› yukar› ayn› fle-
kildedir.  

O yüzden toplum mühendisleri bu tür naifleri çok severler. 

Mefkûreciler

Tarihî roman›n ortaya ç›kard›¤› kültürel bilinç ve aidiyet duygusu çok etkili ol-
du¤u için siyasal mefkûreleri u¤runda yaz›nsal dünyalar›n› kurmufl edebiyatç›lar ara-
s›nda tarihi roman yoluyla toplumu forme etmek ve bu ba¤lamda kitleleri ideolojik
bir yönelime sokmak e¤ilimi hep olmufltur. Asl›nda bu e¤ilim ama az ama çok her
yazarda biraz vard›r. Her yazar ister istemez, verdi¤i yap›tla genifl kitleleri kendi siya-
sal kültürüne yaklaflt›rmak ister. 

Bunu en çarp›c› flekilde yapanlar aras›nda en baflta Nihal Ats›z’› saymak gere-
kir. Nihal Ats›z gerçek bir mefkûreci ve tavizsiz bir Türk milliyetçisidir. Eserlerini
verdi¤i zamanlarda dünyada milliyetçi ak›mlar›n gözde oldu¤u dönemlerdir. O da bu
mefkûreleri do¤rultusunda yazar ve inan›lmaz duygusal yo¤unlukta, flafl›rt›c› estetik
boyutta romanlar ortaya ç›kar›r. Bozkurtlar›n Ölümü ve Bozkurtlar›n Dirilifli emsalsiz
ajitasyon gücüne sahip, son derecede baflar›l› romanlard›r. Bugünkü Türkiye’de bile
milliyetçi hareketin en büyük motivasyonunu bu romanlar sa¤lamaktad›r. Lakin gü-
nümüz düflünsel alg›s›na göre Nihal Ats›z’›n fazlaca radikal oldu¤unu kabul etmek
gerekir. Kimi görüflleri dolay›s›yla ›rkç› sulara yelken açt›¤› bile iddia edilebilir ki bu
e¤ilimler günümüz dünyas›nda hofl karfl›lanmamaktad›r. Onu yaflad›¤› devrin kriter-
leri ile de¤erlendirmek ve orada b›rakmak daha do¤ru olacakt›r. 

Bir anlamda sanat›n› modern cumhuriyetin ve ink›lab›n baflar›s›na adam›fl At-
tila ‹lhan’›n da eserlerinde daima Kuvva-y› Milliye ruhu ile hareket eden kahraman-
lar övülür, milli mücadele göklere ç›kar›l›r ve iflbirlikçi, monden ve snob bir münev-
ver çeflidi hicvedilir. Attila ‹lhan Türk dilini o denli virtüozca kullanan o denli bü-
yük bir ozand›r ki; elefltirellik ad›na gerçekliklerden uzaklaflm›fl romanlar›n› bile o
harikulade üslupçuluk u¤runa okumaya doyamay›z. Onun Birinci Dünya Savafl› ve
hemen sonras›n› anlatt›¤› Dersaadette Sabah Ezanlar› ‹kinci Dünya Savafl› dönemini
anlatt›¤› O Karanl›kta Biz ve Cumhuriyetin ilk dönem aristokrasisine dair sosyal ke-
sitler verdi¤i Haco Han›m Vay gibi romanlar›n› bu mefkûreci, elefltirel, siyasal çizgi-
de görmek gerekir. 
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Son y›llarda yay›nlad›¤› fiu Ç›lg›n Türkler, Dirilifl gibi popüler romanlar› ile Tur-
gut Özakman’› da ayn› çizginin daha az edebî olan bir versiyonu olarak de¤erlendir-
mek ve bu fas›lda saymak kâbildir. 

Farkl› bir siyasal damardan aksa da benzer kimi hamasi ve popüler romanlar› ile
Mustafa Necati Sepetçio¤lu ve Y›lmaz Öztuna’y› da mefkûreciler aras›nda saymak
iktiza eder.

Mefkûreciler’e son olarak yay›mlam›fl oldu¤u Muhafazakâr Sanat Manifestosu ve
bu do¤rultuda kaleme ald›¤› anlafl›lan Katre-i Matem, fiah ve Sultan, Od, Barbaros gi-
bi tarihi romanlar› dolay›s›yla Profesör ‹skender Pala’y› da eklemek gerekir. Fakat
kendisi ile ilgili, nitelikli bir de¤erlendirme yapmak için fazlas›yla erken oldu¤undan
dolay› bu konuyu fazlaca irdelemek flu aflamada uygun de¤ildir. 

K›sacas› tarihi roman sanat›m›zda milliyetçi, ulusalc› ve Osmanl›c› mefkûreler
do¤rultusunda ön alm›fl yazarlar vard›r ve bunlar›n anlat›lar› gerçe¤in baz› noktala-
r›na çarp›c› vurgular yapmakta, toplumu derinden etkilemektedir. 

Tezliler

Türkiye’de ad› tarihi romanla özdeflleflmifl bir yazar varsa o da Kemal Tahir’dir.
Kemal Tahir’in tarihî roman üzerine tezleri o denli çok tart›fl›lm›fl, o denli büyük kit-
leleri etkilemifltir ki en sonunda edebiyat›m›zda “Tahirîler” diye bir kavram ortaya
ç›km›flt›r. Yani Kemal Tahir takipçileri... Kemal Tahir otantik Türk diline vurgu ya-
pan, sade fakat gür bir söyleyifle sahip, çok etkileyici bir üslupçuluk kullanan emsal-
siz bir yazard›r. Maskülen, hoyrat; buna mukabil estetik ve etkileyici bir dili vard›r.  

Kemal Tahir sosyalist bir yazar olmas›na ra¤men di¤er sosyalist düflünür ve ya-
zarlar gibi kliflelerin ve zorlama ideolojilerin tutsa¤› olmamay› baflarm›fl, do¤ru bil-
di¤i yoldan gitmeyi  seçmifl bir yazard›r. Ona göre Marksizmin iki aya¤›ndan biri
olan Tarihsel Materyalizm’in do¤al süreci olan köleci toplum, feodal toplum, bur-
juva toplumu, proleterya zinciri Türkiye’de Avrupa’daki gibi geliflmemifltir. Dolay›-
s›yla klasik Marksist tezler Türkiye için geçerli olamaz. Bizim özgün tarihsel mazi-
mizden dolay› özgün bir sosyalist alg›m›z›n olmas› gerekir. Kemal Tahir’in yaflad›¤›
dönem için oldukça cüretkâr gözüken bu fikirler onun ‹sa’ya da Musa’ya da yarana-
mamas›na sebep olmufltur. Hem sosyalistler, hem sa¤c›lar hem de devlet, Kemal Ta-
hir’e kuflku ile bakm›flt›r. Zaten komik bir gerekçe ile on iki y›l hapiste yat›r›lm›fl-
t›r. Fakat yine de Devlet Ana gibi emsalsiz bir kurucu metin ortaya ç›karmay› baflar-
m›flt›r. Kemal Tahir, Türk edebiyat›ndaki Osmanl›c›l›¤›n da ilk bafllat›c›s› olarak
de¤erlendirilebilir. Osmanl›y› selefimiz olarak görür. Ama o bu görüflleri siyasal
mefkûreler ve bireysel gayeler u¤runa de¤il; gerçekten böyle oldu¤una inand›¤› için
böyle dile getirir. Sonuçta bugün diyebiliyoruz ki Kemal Tahir’in Devlet Ana’s›n›
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okumam›fl ve anlamam›fl biri bizi asla anlayamaz. Bizim neden farkl› ve özgün oldu-
¤umuzu kavrayamaz.

Devlet Ana’da Kemal Tahir, Osmanl›lar’›n daha devlet olmadan önceki göçer
yaflam›n›n içine girer ve oradaki pastoral öyküler aras›nda bize mikro-sosyolojik fa-
sadlar verir. Üslupçulu¤un alevlendirdi¤i ruhsal dünyalar coflar ve ülke, millet, dev-
let sevgisine dönüflür. Türk toplumundaki devlet sevgisinin ve devletin ana olarak
görülmesinin bilinçalt› koordinatlar›n› buluruz söz konusu romanda. Dolay›s›yla bu
eflsiz yazar›n Devlet Ana’s› tüm di¤er de¤erli romanlar›n›; Yorgun Savaflç›’y›, Esir fieh-
rin ‹nsanlar›’n›, Rahmet Yollar› Kesti’yi vs. öteleyerek gerçek bir kurucu metin olarak
ortaya ç›kar.

Edebiyat gibi soyut bir sanat arac›l›¤›yla, gerçe¤in kalbine yolculuk, ancak bu
kadar mahirane yap›labilir! Bize anlatt›klar› belki hayaldir; ama bu hayaller gerçek
hakk›nda o kadar güçlü ilhamlar verir ki bizi hakikaten biz yapar. ‹flte edebiyat za-
ten tam da budur!

Do¤rudan tarihî romanlar yazan bir romanc› olmasa da yazd›¤› iki önemli ro-
manla kültürel hayat›m›zda derin izler b›rakmay› baflarm›fl bir yazar olan Ahmet
Hamdi Tanp›nar’› da tezliler fasl›nda saymak iktiza eder. Ahmet Hamdi Tanp›nar,
esas›nda roman sanat›na münhas›r bir yaz›nsal serüven sürdürmez. O daha ziyade
çok önemli bir entelektüel, çok önemli bir estet;   ça¤›n›n ilerisinde bir fikir adam›
olarak toplumu ayd›nlat›r. Befl fiehir gibi çok önemli deneme kitaplar› ve derin du-
yarl›l›¤a sahip fliirleri vard›r. Lakin Saatleri Ayarlama Enstitüsü adl› roman›nda Tür-
kiye’deki toplum yap›s›nda meydana gelen derin yar›lmay› ve kal›c›laflan fay hatt›n›
tespit etmeyi baflarm›flt›r. Buna ra¤men siyasal iklim dolay›s›yla uzun süre gölgede
kalm›fl; ancak 20. yüzy›l›n üçüncü çeyre¤inden sonra yeni okumalara tâbi tutularak
bafl tac› yap›lm›flt›r. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, genç Cumhuriyet’in kimi uygulama-
lar›n›n parodisini yaparak oluflan yeni düzenin paradigmas›na ciddi elefltiriler geti-
rir. Bafllarda de¤eri tam anlafl›lamayan bu elefltiriler; post-modern ça¤a do¤ru yakla-
fl›ld›¤› s›rada keflfedilerek göklere ç›kar›lm›fl, itibar› iade edilmifl ve yazd›¤› iki roman
dolay›s›yla Tanp›nar, Türk edebiyat›n›n en büyüklerinden biri ilan edilmifltir. Kana-
atimce Tanp›nar, ülkenin yetifltirdi¤i en önemli münevverlerden biri olmakla birlik-
te Saatleri Ayarlama Enstitüsü d›fl›ndaki romanc›l›¤› biraz abart›lm›flt›r. Bunda siyasal
gayelerin rolü olmufltur. 

Türkiye’nin son dönem siyasas›n› önemli ölçüde etkileyen çok önemli tezlerin sa-
hibi olarak Necip Faz›l K›sakürek’e bu fas›lda de¤inmek gerekse de, onun tek roman›
olan Aynadaki Yalan’›n bir tarihi roman olmamas› dolay›s›yla bunu sadece kaydetmek-
le yetinmek gerekmektedir. Onun Siyasal ‹slam’›n öncel tezlerini oluflturan Büyük Do-
¤u serüveni, fliirleri, oyunlar› ve konferans metinleri ayr› bir makale konusu olabilir. 
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Post-modernler

Giderek devran dönmektedir. 1945’de ‹kinci Büyük Savafl’›n bitifli asl›nda mo-
dernitenin de sonudur. Kültürel yans›malar ve ayak diremeler ard› s›ra gelecek olsa
da çok aç›kt›r ki art›k üretim iliflkileri de¤iflmekte, devletler sistemi dönüflmekte,
modern cumhuriyetler de¤iflmektedir. Tüm ülkeler serbest seçimlere dayal› demok-
rasiye, piyasa ekonomisine, serbest dolafl›ma, aç›k topluma, k›saca küreselleflmeye
do¤ru ad›mlar atmak zorunda kal›rlar. Bu yeni ça¤›n sanat›n›n ad› da birkaç on y›la
kalmadan belli olur: post-modernizm. Yani modernizm sonras›.

Post-modern sanat bir nevi bezemecilik, bir nevi, toplay›c›l›k, bir nevi pragma-
tizm, bir nevi piyasac›l›kt›r. Yani insanl›k kültürünün bütün ürünlerini iktibas etme-
yi ve içsellefltirmeyi, taklit, kopya ve parodiyi, iç içe hikâyeleri ve hatta tarihi yeni-
den yazmay› do¤al görür.   

Orhan Pamuk, post-modern ça¤ sanat›n› ilk kavram›fl ve içsellefltirmifl ve bu-
nun en yetkin örneklerini vermifl yazar›m›zd›r. ‹lk roman› Cevdet Bey ve O¤ullar›
bir tarihî roman say›lmasa da; yine de bir “Buddenbrucks” tarz› bildungsroman
olarak cumhuriyetin ilk dönem burjuvazisi hakk›nda içeriden bilgiler verir. ‹kinci
roman› Sessiz Ev ile yavafl yavafl tarihe ilgisini artt›ran Pamuk, Beyaz Kale adl› ro-
man› ile gerçek bir tarihî post-modern roman yazm›fl olur. Hikâye ‹stanbul’lu bir
soyluya köle olarak sat›lm›fl bir Avrupal›n›n efendisi ile aras›ndaki iliflkisini anla-
t›r. Roman temalar›, kayg›lar›, üslubu ve tarz› aç›s›ndan post-modern sanat›n bafl-
lang›c›n›n ilan› gibidir. Tan›t›m kampanyalar› da endüstriyel edebiyat›n gerektir-
di¤i flekilde yap›l›r. Kitap çok satar. Müteakip eser Kara Kitap’ta el daha da büyü-
tülür. Katmanl› bir anlat› ile bu sefer tam bir post-modern sanat yap›t› üretilmifl-
tir. Eser karmafl›k, Türkçe ise s›k›nt›l›d›r. Piyasa yine imdada koflar. Endüstriyel
edebiyat›n “Pr” mekanizmas› harekete geçer ve on binlerce sat›l›r kitaptan. Daha
sonra benzeri kitaplar› ve kampanyalar› devam eder Orhan Pamuk’un. Benim
Ad›m K›rm›z›’s› ise gerçek bir tarihî romand›r ve post-modern edebiyat›n zirvele-
rinden biri say›labilir. Dokuz karl› k›fl gününde ‹stanbul’da nakkafllar aras›nda ge-
çen hikâyede Firdevsî’nin fiahname’sinden esinlenmeler görürüz. Fakat yazar, resim
bilgisi ve emekle, gerçekten gergef gibi dokumufltur kitab› ve bize bambaflka bir ta-
rihsel ‹stanbul sunmaktad›r art›k. Bu, bizim bildi¤imizden çok farkl›, çok etkileyi-
ci bir ‹stanbul’dur. 

Daha sonra Nobel’e göz k›rpan romanc›m›z, Türkiye’deki o günkü devlete elefl-
tiriler getirerek Nobel jürisinin gönlünü kazanaca¤›n› düflünmüfl olmal› ki Kar adl›
roman› yazar ve Türkiye’ye verir verifltirir. Kar roman› Türkiye’nin o günkü gerçek-
lerine ayk›r› pek çok bilgi ile dolu olsa da yabanc›lar buna bay›l›rlar. Çünkü arad›k-
lar› yazar› bulmufllard›r. Sonra olanlar› herkes biliyor. Orhan Pamuk çeflitli medya-
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larda Türkiye’yi elefltirir ve tek bir üyesinin bile Türkçe bilmedi¤i bir jüri taraf›ndan
Nobel “Edebiyat” Ödülü ile taltif edilir.  

Orhan Pamuk’un tarihsel anlat›lar› içerisinde en çok ciddiye al›nmas› gereken
eseri ise roman olmayan bir yap›t› ‹stanbul Hat›ralar ve fiehir’dir. Bir burjuva ailesi-
nin kimli¤inde vars›l bir ‹stanbul kesiti sunar bize Orhan Pamuk bu an› kitab›nda.
Onun d›fl›nda anlatt›¤› tarih anlat›c›l›¤› tamamen post-modernlere yarafl›r bir beze-
mecilik ve kolajdan ibaret sürreal bir yarat›d›r. Gerçekle alâkas› olmay›p onun de-
forme edilmifl bir imitasyonudur. Belki bunun bir tek istisnas› en son roman› Masu-
miyet Müzesi’nde yürüttü¤ü 70’ler derleyicili¤idir. Söz konusu romanda yak›n tarihi-
mizde yer alan bir sosyal kesim olan Niflantafl burjuvazisine dair mikro-sosyolojik an-
lamda betimleyici, koleksiyoner edâl›, tutkulu bir edebî dil göze çarpar.  

Post-modernler aras›nda en önemlilerden bir baflkas› da ‹hsan Oktay Anar’d›r.
Akademisyen kökenli bu yazar Orhan Pamuk’un aksine daha içe dönük bir yaz› se-
rüveni sürdürür. Osmanl›ca’n›n mülemma tarz›nda; parodi bir dilini kullan›r ve di-
le hâkimiyeti ola¤anüstüdür. Kendi kurdu¤u yeni Osmanl›ca dilinde yazd›¤› Puslu
K›talar Atlas› adl› romanda harikalar yaratm›fl ve post-modern bir tarih canland›rma-
s› yapm›flt›r. Daha sonraki eserlerinde bunun tekrar›n› denemifl, Amat adl› tarihsel
roman›nda ise harikulade bir denizcilik goti¤i yazmay› baflarm›flt›r. Daha sonra ç›kar-
d›¤› Suskunlar ve Yedinci Gün adl› romanlar›nda düflüfl göstermifl, ayn› baflar›lar› tek-
rar edememifl, bilakis kendi kendini tekrar etmifltir. Anlatt›¤› post-modern düfller
dünyas›n› okumak zevkli ve edebi haz vericidir. Ancak anlatt›¤› her fley post-mo-
dern bir illüzyondan ibaret olup gerçekli¤in hiçbir yerinde de¤ildir. Yani Anar, Or-
han Pamuk’dan da ötede tipik bir post-moderndir. 

Post-modernler aras›nda Elif fiafak’› da zikretmek gerekir. fiafak; uzun y›llar
Anglo-sakson dünyada yaflam›fl; buna mukabil Mevlana konusundaki doktora tezin-
den yola ç›karak pek çok roman yazmay› bilmifltir. Anlat›lar›nda “new-age” yaflam
koçlu¤u ile post-modern bezemecili¤in alafranga bir terkibi hüküm sürer. Eserleri
büyük sat›fl rakamlar›na ulaflm›flt›r. Kanaatimce bunda ça¤›n rüzgârlar›na uygun;
“ana ak›m-popüler” söylemler üzerinden gitmek etkili olmufltur. 

Oryantalistler

Türkiye ve tarihî roman sözcükleri yan yana geldi¤inde oryantalistleri sayma-
mak olmaz. Bilindi¤i üzre Do¤u’nun egzotik geceleri, haremlerde sürdürülen efsane-
vi yaflamlar, Binbir Gece Masallar›’n›n hâlâ silinmemifl imgeleri ve heyecan dolu er-
kekler dünyas›nda tutsak edilmifl gizemli kad›nlar daima Bat›l›lar’›n düfller dünyas›-
n› süslemifltir. Bat›l›lar’›n Do¤u’ya bak›fllar›nda etkili olan imgelerin galebe çald›¤›
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bu tür anlat›lara Oryantalist anlat›lar denmifltir. Bunun resimde, sinemada da karfl›-
l›¤› vard›r. Endüstriyel edebiyat y›llar›nda iyi ifl yapaca¤›na inan›lan bu oryantalizm
rüzgâr›n›n devreye girmeyece¤ini düflünmek safdillilik olurdu. Nitekim eskiden sa-
dece Avrupal›lar’›n kalem oynatt›¤› Oryantalizm art›k yerli yazarlar›n da doyas›ya
tad›n› ç›kard›klar› bir aland›r.(Ann Chamberlin)  “Harem-had›m-halay›k” üçleme-
sinin ön planda oldu¤u bu “Sultan”  romanlar› fazlaca ciddiye almak yerine popüler
kültüre münhas›r bir nevi “tür roman›” olarak ele almak gerekir. Ama çok miktarda
yaz›ld›klar›n› ve hatta hatta yabanc› yazarlar›n da bu alanda; Türk edebiyat›na ihti-
rasla çevrilen ürün verdiklerini belirtelim. Bu alan›n en üretken yazarlar› aras›nda
Teoman Ergül, Turhan Tan, Gül ‹repo¤lu, Demet Alt›nyeleklio¤lu, Naz›m Tektafl
say›labilir. 

Akademisyenler

Son dönemde toplumda tarihe artan ilgiye paralel olarak, tarih fakültelerinde
akademisyen olarak görev yapan baz› tarihçiler roman sanat›na da el atm›fllar ve bu
alanda yetkin ürünler vermeye bafllam›fllard›r. Tarihsel gerçeklik konusunda en çok
kayg› çeken yazarlar›n da bunlar oldu¤unu belirtmekte yarar vard›r. Aralar›nda ‹s-
mail, Son Yeniçeri, Sultan Selahaddin El Kürdî adl› romanlar›n yazar› Reha Çamuro¤-
lu, Kitab-› Duvduvanî gibi tarihsel hicivleri yazan Hakan Erdem, Sultan›n Mutfa¤› ad-
l› Kanunî devri roman›n› yazan Özlem Kumrular gibi çok sayg›n akademisyenler
vard›r. Özlem Kumrular’›n Türk Korkusu ve ‹slam Korkusu adl› romand›fl› yap›tlar›
ise ‹slamofobia’n›n kökenleri hakk›nda çok ciddi bilgiler veren; bize gerçekte ne ol-
du¤unu kan›tlar›yla sunan çok de¤erli tarihsel incelemelerdir. Yak›n zamanda ya-
y›mlanan Murat Gülsoy’a ait Gölgeler ve Hayaller fiehrinde bafll›kl› roman ise intihar
ederek vefat etmifl flair Beflir Fuat’› eksenine alan Meflrutiyetin ilan›ndan sonraki dö-
neme dair özgün betimlemeler getiren, deneysel; ziyadesiyle edebiyat esinlenmeleri
ve göndermeleri içeren bir çal›flma olarak göze çarpm›flt›r. 

Tarihi Polisiyeler

Popüler yazar Ahmet Ümit tarihsel polisiye türünü best-seller kulvar›nda yer
tutmak için kullanmaktad›r. Sadece Sultan› Öldürmek adl› roman› de¤il, daha önce-
ki Bab-› Esrar, Patasana, Kavim adl› romanlar› da tarihsel gerçekli¤in çok uza¤›nda
sinematografik platolarda geçmektedir. Ahmet Ümit’in 1980’li y›llar Moskova’s›n›
anlatt›¤› Kar Kokusu adl› roman› ise önemli tarihsel tan›kl›klar içerir.  

Nedim Gürsel’in de ayn› alanda Bo¤azkesen Fatih’in Roman›, Allah›n K›zlar› gi-
bi spektakuler mahiyette ürünler verdi¤ini biliyoruz. 
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Yine bir tarihi polisiye olan Selçuk Altun’a ait Bizans Sultan›’n› ise özgün bir
kurguya sahiptir. Özellikle Konstantinopolis tarihi ve kentsel nizam› ile ilgili nite-
likli araflt›rmalar vard›r içinde. 

Birkaç Özgün ‹sim

‹stanbul’un fethini Macar toplar›n›n dökümhanesinden anlatt›¤› edebi de¤eri
yüksek Kara Büyülü Uyku ve Mo¤ol kaçg›n› senelerinde Anadolu Selçuklular›na da-
ir bafl›bozuk devranlar› anlatt›¤› Cimri Kirpi adl› tarihî romanlar› ile de¤erli roman-
c› Vecdi Ç›rac›o¤lu’nu bu fas›lda mutlaka saymak gerekir. Ayn› flekilde özgün psiko-
lojik tarihi roman denemeleri ile; bilhassa da Rüya Körü adl› roman› ile Gürsel Ko-
rat’› anmak gerekir. Eskilerden Cevat fiakir Kabaa¤açl›’n›n Uluç Reis ve Turgut Reis
romanlar›n›n flimdi bile zevkle okundu¤u söylenebilir. Keza Osman Necmi Gür-
men’in Mühtedi ve Rânâ gibi romanlar›n›n de¤erli tarihsel bilgiler içerdi¤ini bu fa-
s›lda teslim etmemek eksiklik olur. 

Sonuç

Türk edebiyat› büyük bir edebiyatt›r. Tarihsel roman alan›nda da eflsiz, benzer-
siz, çok de¤erli ürünler ortaya ç›karm›flt›r. Ancak, neyin ne oldu¤unu anlayabilmek
için, tarihî romanlar›, gerçekli¤e dair kriterleri sa¤lam temellere oturttuktan sonra
içsellefltirmekte büyük fayda vard›r. Biz burada Türk roman›nda tarihin gerçeklik
boyutunu ve mahiyetini analiz edebilmek için kriterler oluflturabilmek amac›yla ya-
z›nsal türler ve tarzlar aras›nda gezinerek tespitlerde bulunduk.   

Umar›z bu deneme ve bu tespitler, Türk roman›nda tarihin gerçeklik boyutunu
alg›lamak yolundaki gayretlere dayanak olabilmifltir.  

DO⁄AN HIZLAN

Tarihi roman yahut genel roman bafll›¤› alt›nda çok sorulan bir sorudur. Gerçek
mi diye? Bu konudaki kiflisel düflüncelerini öbür romanlar› örnek vererek anlatt›
Akarsu. Kemal Tahir’e bu soru çok yöneltildi¤i için flöyle bir yaz› yazm›flt›. Hep so-
rarlarm›fl gerçek mi? Gerçek mi anlatt›¤›n›z? Kemal Tahir’in tek bir cümlesi var ce-
vaben: Evet, gerçek ama roman gerçe¤i. 

Tarihe böyle bakmak gerekiyor.

Efendim flimdi Murat Gülsoy’a… Her roman›nda farkl› bir anlat›m biçimini
deneyen ve onun içinde okura çeflitlili¤i tatt›ran ve tabiî kurgu ile yazan yani ta-
rihi bir malzeme olarak kullanan Murat Gülsoy’a. Tabiî roman d›fl›nda öykü yö-
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nü de var. Ama Murat Gülsoy’a roman› soraca¤›m. Onun ö¤retim üyeli¤i de var.
Bir de yarat›c› yazarl›k dersi veriyor ki önemli bir kitab› var yarat›c› yazarl›k ko-
nusunda. Yani roman›n tarihsel geliflimine akademik olarak da bir yaklafl›m› var.
fiimdi evvela romanc›l›¤›n› soraca¤›m ama yarat›c› yazarl›kta anlatt›¤› kiflilere
nas›l bir roman anlay›fl› anlat›yor ve kendi romanlar›na gönderme yaparak m› an-
lat›yor?

MURAT GÜLSOY

Türk roman› diye bir fley var m›?

Türk roman› ne demektir? Türkçede yaz›lan romanlar anlam›na gelebilece¤i gi-
bi Türklere özgü, Türklere dair, özde Türk olan roman anlam›na da gelebilir. Böyle
bir yorum ne kadar aç›klay›c›d›r? Frans›z roman›, ‹ngiliz roman›, Rus roman›, Latin
Amerika roman› denildi¤inde akl›m›zda canlanan kavramlara efl de¤er bir resim
canlan›yor mu Türk roman› denildi¤inde?  

Roman ya da daha genel olarak edebiyat ile milliyetin iliflkisi de ayr› bir sorun.
Edebiyat bir dilin içinde yap›l›r. Dilin yaflan›lan co¤rafya ile oldu¤u kadar milliyet-
le, ulus inflas› ile de do¤rudan bir ba¤› vard›r. Edebiyat›n ulusal karakterin ya da ulu-
sal kültürün temsili oldu¤u yolunda bir tespit s›kça yap›l›r. Tabii “uluslar›n karakte-
ri” kavram› oldukça sorunlu. 

Roman›n milli kültürün inflas›nda (toplum mühendisli¤i de denilebilir) bir
enstrüman olarak kullan›lmas› da bu ba¤lamda incelenebilir. Örne¤in ilk dönem
Cumhuriyet romanlar›nda Vurun Kahpeye, Yeflil Gece modernleflme projesini pekifl-
tirecek bir tutum al›n›r: Kötü, ba¤naz, iflgalcilerle iflbirli¤i yapan karanl›k din adam-
lar›, fleyhler vb. Ya da daha elefltirel bir tutum al›narak feodalite elefltirisi ya da Ba-
t›l›laflma elefltirisi yap›ld›¤›na tan›k oluruz. 

Denilebilir ki Türkiye’de roman do¤du¤u günden itibaren siyasal ve sosyal me-
selelerle iç içe olmufl, yazar kendini bir kanaat önderi hatta toplumsal inflan›n mi-
mar› olarak görme e¤iliminde olmufltur. Bu bir yönü. 

Türkçede roman 19. yüzy›lda hepimizin bildi¤i gibi çevirilerle bafllam›fl, ard›n-
dan Bat› edebiyat›n›n örnekleri temel al›narak biraz taklit, biraz uyarlama ve biraz
da toplumsal e¤itim amac›yla kaleme al›nan yetersiz eserlerle devam etmifltir. 

Tanp›nar, 1936’da yazd›¤› “Bizde Roman” bafll›kl› makalesinde flöyle diyor:

Bir Türk roman› niçin yoktur? Evvela bu sualin iyi anlafl›lmas› laz›m. fiüphesiz
ki, bir Türk roman› vard› ve hem kendi cemiyetimiz içinde kalmakla beraber, olduk-
ça genifl bir okuyucu kalabal›¤›na hitap eder; hatta bu okuyucu kalabal›¤›yle bu ro-
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man›n yaz›c›lar› aras›nda karfl›l›kl› bir tesir bile vard›r. Bununla beraber, garp dille-
rinden birini bilen, yabanc› ülkelerde bu sanat›n verdi¤i iyi örnekleri okuyan ve ha-
yat üzerinde az çok fikir sahibi olan okur – yazarlar›m›z›n büyük bir zevkle tatt›¤› bir
roman henüz yoktur.

Peki, ama neden? Bu soruya o dönemde verilen yan›tlar› önce özetler:

1. Türk romanc›s› toplumla ve hayatla ilgili de¤ildir.

2. Bat›’dan okuduklar›n›n etkisindedir.

3. Samimî de¤ildir.

Sonra da bu tezleri birer birer çürütür. Yaz›lan romanlar› aç›p inceledi¤inde ele
al›nan konular›n pekâlâ hayat›n içinden geldi¤ini, buray› ve bizi anlatma çabas›nda
oldu¤unu ancak bunda baflar›l› olamad›klar› saptamas›n› yapar. Bat› etkisinin tek
bafl›na kötü bir fley olmad›¤›n› Frans›z edebiyat›n›n etkisiyle geliflen Rus edebiyat›n›
örnekleyerek kan›tlar. 

Tolstoy, uzun zaman bir Frans›z muharririnden her sabah tercüme yaparm›fl;
s›rf onun sanat›n› kavrayabilsin diye. O halde bizim romanc›lar›, garpl›lar› oku-
mak ve onlar›n tesiri alt›nda kalmakla neye itham ediyoruz? Tesir etmeyen, iz b›-
rakmayan okumak neye yarar? ‹nsan kendisine ilave etmek için okur, unutay›m
diye de¤il.

Ayn› konular› ve teknikleri kullanan ama baflar›s›z olan yazarlar› bilmedi¤imi-
zi, bize büyük yazarlar›n ulaflt›¤›n› söyledikten sonra flöyle devam eder:

Hâlbuki tem ayn› tem, flema ayn› flemad›r. Arada mevcut fark küçük bir fert far-
k›d›r; Dostoyevski’nin hüviyyetidir, sar’as›d›r, muvazenesizli¤idir, hastal›klar›d›r ve
hilkat›n o eriflilmez s›rr›, dehas›d›r.

Daha sonra kültür yaflam›m›z›n kalbinde duran bir sorunu defler:

Roman yazmak isteyen genç bir arkadafl›m bir gün “Anadolu’ya gidip, köylerde
dolaflma¤›, köylü ve halk psikolojisini tetkik etme¤i” istedi¤ini söyledi. Ne yapacak-
s›n›z? diye sordum: “Roman yazaca¤›m ve bu memleketin halk›n› bu romanda ko-
nuflturaca¤›m”. 

[...]

Fakat dostum bu yanl›fl ad›mda hakl› idi. Bütün gençli¤inde ona bunu tavsiye
etmifllerdi: “Halka kar›fl›n, köye, kasabaya gidin... Yaln›z orada hakikat vard›r...” Hiç
kimse ona dememiflti ki, “Sen, tek bafl›na bir realitesin, bu realiteyi bize anlat. Yafla-
d›¤›n saati, duydu¤un günü, her gün içini parçalayan s›z›lar› ve her akflam sana ya-
flamak aflk›n› veren ümitleri anlat, ayr›ld›¤›n yüzler, gördü¤ün manzaralar... hasret ve
gurbetlerin bize yeter, çünkü biz biliyoruz, senin benli¤inde bütün bir Türk iklimi,
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bütün bir Türk cemiyeti, hatta bunlar›n aras›nda bütün bir insanl›k var, onlar› ko-
nufltur, yani kendini konufltur. Söyleyece¤in yalan bile bizim için bir k›ymettir. El-
verir ki, güzel yazas›n. Madem ki roman yazacaks›n, evvelâ, her fleyden evvel bir ro-
man iflçisi ol.” Hay›r bunu ona hiç kimse dememiflti. 

Pekala bunlar› biliyor olsak da neden yazd›klar›m›zda durum kolay kolay de-
¤iflmiyor, o Bat›l› romanlardaki gibi canl› karakterler ve insana hakiki gelen olay-
lar yaz›lam›yor. Bunun en büyük nedeni kültürel dinsel farklard›r Tanp›nar’›n gö-
zünde.

Müslüman fiark, psikolojik tecessüsü pek az tan›m›flt›r. Baz› umumi fikirlerin d›-
fl›nda insan ve insan ruhu onu pek az meflgul etmifltir. Kendisini metodik flekilde de-
rinlefltirmeye çal›flanlar bulunsa bile, bu bir kültür için umumi bir terbiye mahiyeti-
ni alacak flekle girmemifltir. 

[...]

Introspection, bu içe do¤ru çevrilmifl araflt›r›c› göz, günah ç›kartma kürsüleri-
nin dibinde geliflmifltir.   

Tanp›nar’a göre bu, Bat› roman›n› önemli k›lan, bizde olmayan bir özelliktir.
Sahici karakterlerin yarat›lamay›fl›n›n ve Bat›l› anlamda büyük romanlar›n yaz›la-
may›fl›n›n ard›nda bu kültür farkl›l›¤› vard›r:

Kadim Yunan’a, H›ristiyan dünyas›n›n üstün oldu¤u tek nokta buras›, bu içe
do¤ru dönüfltür. Onunla kadere karfl› koyma fikri tamamlan›r. Yani kahraman haki-
ki manas›nda teflekkül eder. ‹nsan kendi bütünlü¤ünü al›r. Eski flark hikâyesine böy-
le bir terbiye yard›m etmemifltir. H›ristiyanl›ktaki cibilli günah fikrinin do¤urdu¤u
hürriyet mücadelesinin eski flark cemiyetlerinde olmad›¤› gibi.  

Ruhu var m›?

Tanp›nar’›n bu yaz›lar› kaleme al›n›fl›ndan birkaç y›l sonra Sabahattin Ali,
Kürk Mantolu Madonna’y› yazacak ve bu roman günümüzde çok satarlar listelerin-
den inmeyecek, edebiyat›m›z›n modern klasikleri aras›nda say›lacakt›r. Roman›n gi-
rifl bölümünde anlat›c›n›n roman›n kahraman› olacak olan Raif Efendi’nin yerine
geçerek nas›l onun gibi hissetmeye çal›flt›¤› bir sahne vard›r. Anlat›c› burada kendi-
ne flu soruyu sorar: Raif Efendi’nin, uzaktan gördü¤ümüz o s›radan kiflinin incelen-
meye de¤er bir ruhu var m›d›r? Asl›nda ayd›nlanma sonras›nda ortaya ç›kan roman
türü tam da bu soruyu sordu¤u için varoluflsal bir önem kazanm›flt›r. ‹nsanl›k kültü-
rünün de¤iflimi ve geliflimi ile “hikâyesi anlat›lmaya de¤er olan” yer de¤ifltirmifltir.
Bafllang›çta ancak tanr›lar›n bafl›ndan geçen hikâyeler anlat›lmaya lay›kt›, dolay›s›y-
la anlat›lanlar mitti. Sonralar› romans, destan, tragedya kahramanlar›n›n, flövalye-
lerin hikâyeleri anlat›ld›. Ne zaman ki ayd›nlanma sonras›nda roman türü do¤du ar-

30 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›



t›k s›radan insan›n hikâyesi anlat›lmaya baflland›. Bireyin ortaya ç›k›fl›, kiflinin ait
oldu¤u sosyal toplulu¤un d›fl›nda kendine özgü kimlik özelliklerinin olmas› bir bafl-
ka deyiflle bir karaktere sahip olmas› demekti. Büyük romanlar bize en s›radan insa-
n›n bile bir karakteri oldu¤unu göstermifllerdir. S›radan insan adeta keflfedilen yeni
bir türdür. Ruhunun ya da karakterinin var olup olmamas› toplumsal olgular› ve ta-
rihi etkileme gücünü belirleyecektir. 

“Ruhu var m›?” Keflifler sonras›nda karfl›laflt›klar› yerliler için H›ristiyan din
adamlar›n›n sorduklar› soru da kelimesi kelimesine buydu. O zamanlar dini terim-
lerle sorulan bu soru 19. yy’da seküler dünyada herkes için sorulur oldu. Modernizm
bu sorunun cevab›n› “evet” olarak verdi. Romanlar da bu tezi kan›tlamak için yaz›-
l›yordu adeta. Kürk Mantolu Madonna’n›n anlat›c›s›, Raif Efendi’nin yerine kendini
koyarak onu anlamaya çal›flt›¤› sahnede flu cümleleri sarf etmesi bu nedenle tesadüf
de¤ildir: 

Dünyan›n en basit, en zavall›, hatta en ahmak adam› bile, insan› hayretten
hayrete düflürecek ne müthifl ve kar›fl›k bir ruha maliktir. (s.37)

Modern bireyin kendi bafl›na yarat›c›, iradesi olan, kaderine baflkald›ran, haya-
t›n› ve zaman›n› “yapan” insan olarak imgesi yine edebiyattaki önemli figürler üze-
rinden kavranabilir. Don Quixote bunlardan biridir. Okuduklar›yla bafltan ç›kan ve
kendini saran gerçekli¤in d›fl›ndaki baflka hayatlar› arzulayan “okur”, Don Quixote’den
Madam Bovary’ye uzanan bir dizi romanda ifllenmifltir. Yaz›l› metnin “bafltan ç›kar-
mas›” ya da insana yeni bir hayat vaat etmesi modern zamanlar›n mitidir. Kutsal ki-
taplar›n bile bu flekilde okunmas› önerisi bu anlamda moderndir: Kifli, bir birey ola-
rak, kendisine verilen kitab› okur ve iyiyle kötüyü ay›rt etmeyi ö¤renir, yaflam›n› ki-
tapta sözü edilen ilkelere göre yeniden düzenler. Metnin bireyi muhatap almas› bir
baflka deyiflle bu tür bir “okuma” romanlar›n yayg›nlaflmas›ndan sonra ortaya ç›km›fl
modern bir durumdur. Modernlik öncesinde kutsal kitap s›radan insan›n okumaya
cüret edece¤i bir metin de¤ildir. Kutsal Kitap’la iliflkiyi kuran bir ruhban s›n›f›d›r ya
da ulemad›r. Kitaba ulaflmak için geçilmesi gereken aflamalar için özel bir e¤itim ge-
rekir. Kifli ve kitap aras›ndaki iliflki modern dünyadakinden tamamen farkl›d›r. Bil-
di¤imiz anlamda “okumak”, kendi bafl›na anlamak, metinle do¤rudan bir iliflki kur-
mak, metnin etkisine -bir kifli olarak- girmek... tüm bunlar için Don Quixote son-
ras› bir deneyim denebilir. 

Türk roman›n›n olgunlaflmas› Bat› kanonu ile kurdu¤u iliflkinin derinleflmesi
ile mümkün olmufltur. Sadece Tanp›nar’› ele alarak düflünelim, onun yap›tlar›n›
anlamak için sadece Türk yazarlar›n› okumak yeterli midir? Freud, Bergson, Ba-
udelaire, Mallarme, Gérard de Nerval, Apollinaire, Hoffman, Edgar Allan Poe,
Goethe, Kafka, Jung, Nietzsche, Bremond, Descartes, Durkheim, Hegel, Heideg-
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ger, Kierkegaard, Schopenhauer, Sorel, Thibaudet ve di¤erleri onun eserlerinin
yasland›¤› düflünsel haritan›n sadece bir bölümünü olufltururlar. Tanp›nar günü-
müzde modern Türk edebiyat›n›n babalar›ndan biri olarak kabul ediliyorsa e¤er
böyle zengin bir edebî gelene¤e yasland›¤›ndand›r. Günümüz yazarlar› belki Hoff-
man’› ya da Bergson’u okumuyorlar ama Tanp›nar’› okuduklar› için onun yap›tla-
r›na sinmifl olan bu düflünürlerin düflünsel miras›n› edinmifl oluyorlar. Dolay›s›yla
kendini sadece edebiyat›m›z›n iç etkileflimleriyle tan›mlayan bir yazar, e¤er Tan-
p›nar’dan etkilendi¤ini söylüyorsa, asl›nda yukar›da say›lan tüm o yazarlardan et-
kileri de tafl›yor olacakt›r. fiunu da belirtmek isterim, bu sadece Türk edebiyat›na
özgü bir durum de¤ildir. Bu 1860’larda yazan Rus yazar Dostoyevski için de böyle-
dir, 1920’lerde yazan Japon yazar Akutagava için de, 1940’larda yazan M›s›rl› ya-
zar Tevfik el-Hakim için de... Biz de bu yüzden hepsini okuyabiliyor ve anlayabi-
liyoruz. 

Sonuç olarak, günümüzde art›k dünya ölçe¤inde tan›nan ve bilinen bir Türk
roman› vard›r. Bu roman›n en temel özelli¤i kendisi olmak meselesini deflen bir ede-
biyat olmas›d›r. Modernleflme sürecinin sanc›lar›n› Bat›l›laflma üzerinden sorgula-
yan bu roman gelene¤inin en tan›nm›fl isimleri Tanp›nar, O¤uz Atay ve Orhan Pa-
muk’tur. Her üç yazar da roman gelene¤ini kendi poetikas› içinde eritmifl ve yeni
sentezler yapm›flt›r. 

Orhan Pamuk’un romanlar›nda baflka biri olmak meselesi görünür olay örgüsü-
nün bir gere¤i olarak Do¤ulunun Bat›l› olma arzusu ve gerilimine dönüfltü¤ü için ya-
p›tlar genellikle bu eksende tart›fl›l›r. Gerçekten de neredeyse tüm romanlar›nda,
yazman›n birincil dürtüsü olan “baflka biri olma hayali” kiflisel olmaktan ç›karak,
Tanzimat’tan bu yana kesintisiz bir biçimde yaflanan Bat›l›laflma meselesine evrilir
ve bu co¤rafyada yaflayan insanlar›n kendilerini de¤ifltirme arzusu olarak anlat›l›r.
Bu ba¤lamda kültürel dönüflümün sanc›lar›n›n araflt›r›lmas› olarak da nitelenen çok
önemli katk›larda bulunur yazar. Bu mesele, modernleflme sürecindeki tüm toplum-
larda karfl›l›¤›n› buldu¤u için Pamuk, dünya üzerinde çok okunan ve önemsenen bir
yazar haline gelir. 

Yazarlar matruflka bebeklerine benzer. Her birinin içinde baflka yazarlar vard›r.
Yap›tlar asla tek bafllar›na var olamazlar. Her biri baflka kitaplar›n yank›lar›n›, bi-
linçli ya da bilinçd›fl› izlerini tafl›rlar. Bu yüzden de okurlar farkl› olanla, öteki kül-
türlerle karfl›lafl›rlar. Edebiyat, roman evrensel bir kültürel doku yarat›r. Belki fazla
iyimser ve ütopik geliyor kula¤a ama bir yazar olarak böyle hissediyorum ve bu saye-
de yazabiliyorum.
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DO⁄AN HIZLAN

Tanp›nar’›n söyledi¤i kiflilefltirme çok önemli… Bir yazar için zannediyorum
kayna¤› yan›lm›yorsam Tolstoy’un söyledi¤i yazar›n iyi özellikleri vard›r ama “Yaza-
r› yazar yapan zaaflar›d›r” Herhalde Tanp›nar’›n da söyledi¤i o sar’a, kumarbazl›k
meselesi çok do¤ru bir tespitti roman kahraman› için.
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1 Bu konuda baz› makaleler hatta kitap yaz›ld›. Fakat biz burada konuyu herhangi bir kifliyi
veya anlay›fl› benimsemeksizin do¤rudan flairimizin fliirlerinde yer bulan gelenekten hare-
ket edece¤iz. Bunun için de bu tür çal›flmalar›n önemine inanmakla beraber do¤rudan Na-
z›m Hikmet’in gelene¤i devam ettiren taraflar›na dikkat çekece¤iz.

Naz›m Hikmet’in fiiirine Gelene¤in Katk›lar›

Kâz›m Yetifl*

Edebiyat, fliir bir gelenektir, gelenekten beslenir ve gelece¤i kurar. Kültür ve
edebiyat hayat›m›zda geçmifli tenkit ederek yeniyi kurman›n en taflk›n örne¤ini Na-
m›k Kemal’de görüyoruz. Ondan sonra bu bir gelenek olarak devam edecektir. “Put-
lar› Y›k›yoruz” slogan ve hareketiyle Naz›m Hikmet yeni bir fliirin kurucular›ndan-
d›r. Fakat o, Orhan Veli gibi gelene¤e karfl› iken bile gelenekten faydalanm›fl veya
ondan kendini kurtaramam›flt›r. Bu, bütün yenileflme dönemi flairlerimizde var olan
bir durumdur. Tek fark ölçü, frekans de¤iflmesidir.1

Yaln›z burada Yap› Kredi’nin yay›mlad›¤› fiiirler külliyat›n›n 8’incisi ile bafllaya-
ca¤›m›z› belirtelim. Çünkü bu kitap, ilk fliirlere ayr›lm›flt›r. Naz›m Hikmet’in ilk fli-
irleri büyük ölçüde gelene¤e dayan›r. Eseri haz›rlayanlar bu kitab›n ilk bölümüne
“Sa¤l›¤›nda Yay›mlamad›¤› Eski Biçimli ‹lk fiiirleri (1913-1920)” bafll›¤›n› koymufl-
lard›r. Bu fliirlerin tamam›n›n “eski biçimli” oldu¤unu söyleyemeyiz. Bizim belirle-
memize göre fliirlerin dökümü flöyledir:

1. Kafiye sistemi veya düzeni olmayan vezinsiz fliirler,

2. Kafiye sistemi olmamakla beraber hece vezinli fliirler,

3. Belirli bir sistemi olan fliirler: Koflma, düz kafiye, çapraz kafiye, sarmal kafi-
ye, terzarima/müselles.



Bu fliirler içinde bir Hint masal› vard›r ki gelenekle do¤rudan iliflkili de¤ildir.
Bunun d›fl›nda neflredilmemifl bu fliirlerde gelene¤in belirli izlerini göremeyiz.

Kitab›n ikinci bölümü “Sa¤l›¤›nda Yay›mlad›¤› Eski Biçimli ‹lk fiiirle-
ri(1919-1925)” bafll›¤›n› tafl›r. Burada yer alan fliirler biraz önce sözünü etti¤imiz
naz›m flekilleri ve hece vezni ile yaz›lm›fllard›r. Bu fliirler içindeki “K›rk Harami-
lerin Esiri”, “Merak(Fantezi Köy Hikâyesi)”, “Çanakkale Masal›”, “Yol Türküsü”,
“Destan” bafll›klar›n› ve fliirlerini gelene¤in modern yorumlar› olarak de¤erlendi-
relim.

Kitab›n üçüncü “Sa¤l›¤›nda Yay›mlamad›¤› Yeni Biçimli ‹lk fiiirleri (1922-
1927)” bafll›¤› alt›nda verilen fliirler içinde “2000’in Kafam›zdaki Tesiri (Bir Yol Tür-
küsü)”, “Nas›l Anlataca¤›z-Masal-1” bafll›klar›n› sadece hat›rlayal›m.

Kitab›n dördüncü son, “Sa¤l›¤›nda Yay›mlad›¤› Yeni Biçimli ‹lk fiiirleri (1922-
1927)” bölümündeki “Sakko ile Vanzetti” bafll›kl› fliirin “Önsöz”, “Hikâye”, “K›ssa-
dan Hisse” ara bafll›klar›n› gelenekle irtibatland›rmak hiç de yanl›fl olmaz.

Bu dönemde Naz›m Hikmet’in gelene¤i sadece baz› taraflar› ile devam ettirdi-
¤ini görüyoruz. Fakat as›l daha sonraki fliirlerinde gelenek onun fliirine katk› sa¤la-
yan bir unsur olarak girecektir.

Bu çerçevede Naz›m Hikmet’te gelenek, çeflitli flekillerde karfl›m›za ç›kar.
Bu, bazen 1920 tarihli “Yol Türküsü” fliiri gibi hem “Türkü” kelimesi ve fliirdeki
eda olarak gelenek devam eder. (Naz›m Hikmet I 2002: 161-163) Bazen 1924 ta-
rihli “Günefli ‹çenlerin Türküsü” fliirinde sadece klâsik bir söyleyifl flekli olan
“Türkü”yü kullanmakla kalmaz, fliirine türkü söyleyifl tarz›n›, edas›n› verir. (Na-
z›m Hikmet I 2002: 9 vd.) “Korsan Türküsü” hem geleneksel türkünün ruhuna
uygun, hem de söyleyifl ve tema olarak bizim denizcilerimizi hat›rlat›r. (s. 38)
“Güneflin Sofras›nda Söylenen Türkü” fliirinde de sadece bafll›kta de¤il edada da
gelenekten gelen türkü söyleyifli vard›r. Bir örnek vermifl olmak için ilk m›srala-
r› hat›rlayal›m:

Dalgalar› karfl›layan gemiler gibi,
gövdelerimizle karanl›klar› yara yara

ç›kt›k, rüzgârlar› en serin
uçurumlar› en derin

havalar› en ›fl›kl› s›ra da¤lara.  
(Naz›m Hikmet II 2002: 106).

Türkü kelimesini, belki ruhuna uygun oldu¤u için çok sever Naz›m Hikmet.
Nitekim “Bir Gemici Türküsü”nü yazar. (Naz›m Hikmet II 2002: 217-220) “Kuvayi
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Milliye’de “Nurettin Eflfak’›n Bir Mektubu ve Bir fiiiri” bafll›kl› bölümde söz konusu
mektupta sokaktan geçen askerlerin Meclisin önüne do¤ru indiklerini, istasyona gi-
deceklerini söyler ve flöyle devam eder:

“Ve türkü söylerken, her nedense her zaman yapt›¤› gibi,
Sesini incelterek marfl okuyor genç Türk köylüsü:

“Ankara”n›n tafl›na bak,
Gözlerimin yafl›na bak…”

Görülüyor ki burada gelene¤e ait birkaç unsur birden var. “Türkü söylemek” ve
meflhur marfl. Nurettin Eflfak’›n fliiri ise “Türk Köylüsü” bafll›¤›n› tafl›r. ‹flte bu fliir ta-
mam›yla gelenektir.

TÜRK KÖYLÜSÜ

Topraktan ö¤renip
kitaps›z bilendir.

Hoca Nasreddin gibi a¤layan
Bayburtlu Zihni gibi gülendir.

Ferhad’d›r,
Kerem’dir

ve Kelo¤lan’d›r.
Yol görünür onun garip serine,
analar, babalar umudu keser,
Kahbe felek ona eder oyunu.
Çarflambay› sel al›r,
bir yâr sever

el al›r,
kanad› k›r›l›r

çöllerde kal›r.
ölmeden mezara koyarlar onu.
O, ‘’Yunusu biçâredir,

bafltan aya¤a yâredir.’’
a¤u içer su yerine.
Fakat bir kerre bir derd anlayan düflmesin önlerine
ve bir kerre vakteriflip

“ -Gayr›k, yeter!...’’  
demesinler.

Bunu bir kerre dediler mi,
‘’‹srafil surunu urur,
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mahlukat yerinden durur’’
topra¤›n nabz› bafllar

onun nab›zlar›nda atma¤a.
Ne kendi nefsini korur

ne düflman› kay›r›r,
‘’da¤lar› y›rt›p ay›r›r,

kayalar› kesip yol eyler ab›hayat ak›tma¤a…’’

Burada bütünü ile gelenek vard›r. Naz›m Hikmet, Türk köylüsünün ancak ge-
lenekle anlat›labilece¤inin fark›ndad›r. Elbette burada bütün bu unsurlar

Fakat bir kerre bir derd anlayan düflmesin önlerine
Ve bir kerre vakteriflip

“- Gayr›k yeter!”

m›sralar› içindir. Ama onun bu fliiri, as›l gücünü gelenekten gelen bu unsurlardan al›r.

Bazen türküyü, baz› kelimeleri de¤ifltirerek veya baz› m›sralar› alarak tav›r veya
eday› verir:

Akflam oldu yüce da¤lar.
Uzaklar seçilmiyor, gönüldür geçilmiyor.
Akflam oldu yakamad›m gaz›m›.
Gök da¤lar morard›, gel.
Akflam oldu gün batt›.
Akflam oldu yine garip olana.
Akflam oldu neyleyim?
Akflam oldu yine bast› kareler.
Akflam›n vakti geçti.

Anadolu Sürat katar› akt› geçti…

Ay do¤ar aflmak ister,
yare kavuflmak ister.
Ay do¤ar ayan ayan.
Ay do¤ar çini mini
Ay do¤ar ayazlan›r,
ortal›k beyazlan›r. 

(Naz›m Hikmet 5 2002: 138) 
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Burada gelenek Naz›m’›n fliiri ile öyle kaynafl›r ki, sanki fliiri söyleyen Naz›m de-
¤ildir, halkt›r.

1951’de yaz›lm›fl bir fliirde

Sen tarlas›n
ben-traktör,

sen kâats›n,
ben-yaz› makinas›;

kar›m, o¤lumun anas›,
sen türküsün,

ben-cura. 
(Naz›m Hikmet 6 2002: 9) 

der ki burada, onun türkü ve curay› ne kadar anlaml› kulland›¤›n› ve bunun maksa-
d›n› ne kadar canl› hâle getirdi¤ini görürüz.

Ayn› y›lda yaz›lm›fl “Festival’in Kitab›” fliirinde 

Türküler söyleniyor,
s›hhatl› çocuklar gibi bahtiyar;

türküler söyleniyor,
bahar a¤açlar› gibi ayd›nl›k

ve arkada harabeler,
türkülerin arkas›nda,

onlar art›k insanlar›n aras›na kar›flam›yor… 
(Naz›m Hikmet 6 2002: 11) 

Türküsü söylenmeye istedi¤iniz anlam› verebilirsiniz. Yaln›z unutmayal›m ki bu
anlamland›rmada olumsuzluk daha a¤›r basar.

Kore savafl› dolay›s›yla 1952’de yaz›lm›fl flu fliir, bir halk türküsü ile Nâz›m’›n fli-
irinin ne kadar kaynaflt›¤›n›, hatta flairin tam bir türkü yazd›¤›n›, belki de maksad›-
n› anlatmak için türküyü nas›l kulland›¤›n› görmemize yard›mc› olur. Üstelik fliir
11’li hece vezni ile yaz›lm›flt›r:
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KORE TÜRKÜSÜ

Ankara’da yedim taze meyvay›
Bofla çi¤nemiflim yalan dünyay›
Ankara’da yak›n benim künyeyi

Anama söyleyin anam a¤las›n
Gelin Hatice’m kara ba¤las›n

Ankara’dan ç›kt›m bafl›m selâmet
Kunuri önünde koptu k›yamet
Gelin Hatice’m de kime emanet

Anama söyleyin anam a¤las›n
Anamdan gayr›s› yalan a¤las›n

Tirene bindim de tiren sallad›
Zalim doktor hastaneye almad›
‹y’olursun diye geri yollad›

Anama söyleyin anam a¤las›n
Babam›n o¤lu var beni ne’ylesin

Ankara’ynan flu Kore’nin aras›
Aras›na boz dumanlar duras›
Öldürür bu yara yoktur çaresi

Anama söyleyin anam a¤las›n
Babam›n o¤lu var o da a¤las›n

Kore’nin etraf› çepçevre mefle
Kurdunu kuflunu doyurduk lefle
Hüngür hüngür a¤las›n gelin Hatçe

Anama söyleyin anam a¤las›n
Ak duvakl› gelin kara ba¤las›n

Mezar›m› derin kaz›n bol olsun
Etraf› da lâle sümbül gül olsun
Ben ölürsem Hatice’mi el als›n
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Anama söyleyin anam a¤las›n
A¤las›n da yüre¤ini da¤las›n   

(Naz›m Hikmet 6 2002: 19-20) 

Burada konuflan, elbette halkt›r, Naz›m’›n karfl› oldu¤u Kore Savafl›’na giden
halk. Al›nt› kelimede kalmaz, flekilde ve edada da kendini gösterir. Böylece de flairi-
miz karfl› oldu¤u bir düflünceyi halka söyletir. Bu Ankara/Keskin türküsünü baz› ek
ve ç›karmalarla Naz›m Hikmet yeniden yazar. Bir bak›ma söylemek istedi¤ini daha
kuvvetli vermifl olur. Tabiî söylemeye gerek yok ki Naz›m Hikmet Türk askerinin
Kore’ye gönderilmesine asla taraftar de¤ildir.

26 May›s 1952’de Moskova’da yaz›lm›fl “Karanfilli Adam” fliirinde 

Türküler ancak böylesine hilesizdir
ve ancak komünistler
and içer böylesine hilesiz. 

(Naz›m Hikmet 6 2002: 23) 

der ve samimî/inanm›fl bir komünist olarak, komünistlerin içten oldu¤unu anlat-
mak ister. Bu iste¤in veya belirlemenin bir propaganda m› oldu¤u konumuzun d›-
fl›ndad›r. Yaln›z biliyoruz ki türküler de böyle içtendir.

Naz›m Hikmet, 27 Nisan 1953’te Barviha Sanatoryumu’nda “Vasiyet”ini yazar.
‹ste¤i Anadolu’da bir köy mezarl›¤›na gömülmektir, tepesinde tafl de¤il ama bir ç›-
nar istemektedir. Görülüyor ki burada bütünüyle gelenek vard›r. Ama o komünist-
tir. Bunun için de bir yan›nda Hasan beyin vurdurdu¤u ›rgat Osman, öbür yan›nda
çavdar›n dibinde topra¤a çocuklay›p k›rk› ç›kmadan ölen flehit Ayfle yats›n ister. Fa-
kat o kendisinden sonra olmas›n› istediklerini de s›ralar:

Traktörlerle türküler geçsin altbafl›ndan mezarl›¤›n,
seher ayd›nl›¤›nda taze insan, yan›k benzin kokusu,
tarlalar orta mal›, kanallarda su,
ne kurakl›k ne candarma korkusu.

Biz bu türküleri elbette iflitecek de¤iliz,
topra¤›n alt›nda yatar upuzun,

çürür kara dallar gibi ölüler,
topra¤›n alt›nda sa¤›r, kör, dilsiz.
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Ama bu türküleri söylemiflim ben
daha onlar düzülmeden,

duymuflum yan›k benzin kokusunu
traktörlerin resmi bile çizilmeden. 

(Naz›m Hikmet 6 2002: 33-34) 

denilerek türkülerin saf ve temizli¤i ifade edilecektir. Bu arzu, halkla bütünleflmenin
bir göstergesidir. Halk için yapaca¤›n›z bir harekette onunla beraber olmal›s›n›z. Bu
birliktelik elbette onlarla ayn› anlay›fl ve davran›fllarda bulunmak fleklinde olmal›-
d›r. Bu ancak onlar›n dili ile yani gelenekle konuflarak verilebilir.

31A¤ustos 1953 tarihinde Moskova’da yaz›lm›fl “Davet” fliirinde muhatab›
“Mister” e halk›n›n

Ba¤lam›yor mu sizi halk›n›zla
herhangi bir sevinç,

bir keder,
bir umut?

Türkülerini sevmez misiniz meselâ?  
(Naz›m Hikmet 6 2002: 39) 

der. Görülüyor ki bu da ayn› anlay›fl›n bir baflka ifadesidir.

1954’te yaz›lan “Lehistan Mektubu”nda “türkü”yü sadece kelime olarak kulla-
n›r Harlem’de söylenen “zenci türküsü”nden söz eder. (Naz›m Hikmet 6 2002: 45) 

1955’te Moskova’da yaz›lm›fl “Yap›yla Yap›c›lar” bafll›kl› fliire

Yap›c›lar türküler söylüyor,
yap› türkü söyler gibi yap›lm›yor ama.

diye bafllar, ……..

sonra

Türkü söyler gibi yap›lm›yor yap›.

diye tekrarlar. (Naz›m Hikmet 6 2002: 71)

Ayn› tav›r “flark›” ve “destan” kelimeleri için de geçerlidir. “fiark›lar›m›z” bafl-
l›kl› fliirinde (Naz›m Hikmet II 2002: 96-97) o flark›y›, bir mücadelenin itici gücü
olarak al›r. Elbette bu toplu söylenmifl flark›lard›r. Zira;
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Biz anlamay›z
tek a¤z›n türküsünü. (s. 96)

deyiverir. Türk milletinin türküleri, flark›lar› müflterek hayat›n görünüflleridir veya
müflterek hayat› verirler. Onun en meflhur fliirlerinden birisi Simavna Kad›s› O¤lu
fieyh Bedrettin Destan›’d›r.2 Bilindi¤i gibi bu Türk edebiyat›nda önemli bir gelenek-
tir. Köro¤lu Destan›, Genç Osman Destan› vb. pek çok örne¤i vard›r. Naz›m Hik-
met, fieyh Bedrettin hâdisesinin destan›n› yazmak istemifltir. Bu bir yapma, sonra-
dan yaz›lm›fl bir destand›r. Üstelik geleneksel destanlarda oldu¤u gibi naz›m nesir
kar›fl›kt›r.

Öte yandan “Kuvâyi Milliye” fliirine flöyle bafllar:

Onlar ki toprakta kar›nca,
suda bal›k,

havada kufllar kadar
çokturlar;

korkak,
cesur,

cahil,
hakîm

ve çocukturlar
ve kahreden

yaratan ki onlard›r,
destan›m›zda yaln›z onlar›n maceralar› vard›r. 

(fiiirler 3, Kuvâyi Milliye, s. 11)

Unutmamak gerekir ki Kuvâ-yi Millîye, Millî Mücadele destans› bir olayd›r.
Destan ad› kullan›larak baflka eserler de yaz›lacakt›r. Burada önemli olan flairimizin
kendini gelene¤e ba¤l› olarak “destan”› kullanmas›d›r. Nitekim ilk “Karay›lan Hikâ-
yesi” tam bir destand›r. 

1930 tarihli “Kerem Gibi” fliiri, ferdî bir gelene¤in toplumsal anlamda nas›l
bir kullan›fla ulaflt›¤› ve flairin düflüncesine ve ifadesine nas›l bir kuvvet katt›¤› gö-
rülür:

2 ‹lk bask› 1936
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Ben diyorum ki ona:
- Kül olay›m

Kerem
gibi

yana
yana.

Ben yanmasam
Sen yanmasan

biz yanmasak
nas›l

ç›kar
karan-

-l›klar
ayd›n-

-l›¤a… 

(Naz›m Hikmet I 2002: 188-189) 

Tahir ile Zühre hikâyesi meflhur bir halk hikâyesidir. Naz›m Hikmet bu hikâye-
yi fikrini kuvvetlendirmek için kullan›r. Yaln›z yaklafl›m oldukça farkl›d›r. Bilinir ki
burada esas olan sevgidir. Naz›m Hikmet onu yasa¤a ra¤men veya kurulu düzene ra¤-
men sevgi noktas›ndan hareketle cesaret gösterisi olarak al›r.

TAH‹RLE ZÜHRE MESELES‹

Tahir olmak da ay›p de¤il Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ay›p de¤il,
bütün ifl Tahirle Zühre olabilmekte
yani yürekte.

Meselâ bir barikatta dövüflerek
meselâ kuzey kutbunu keflfe giderken
meselâ denerken damarlar›nda bir serumu

ölmek ay›p olur mu?

Tahir olmak da ay›p de¤il Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ay›p de¤il.

Seversin dünyay› doludizgin
ama o bunun fark›nda de¤ildir
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ayr›lmak istemezsin dünyadan
ama o senden ayr›lacak
yani sen elmay› seviyorsun diye
elman›n da seni sevmesi flart m›?
Yani Tahiri Zühre sevmeseydi art›k
yahut hiç sevmeseydi
Tahir ne kaybederdi Tahirli¤inden?

Tahir olmak da ay›p de¤il Zühre olmak da
hattâ sevda yüzünden ölmek de ay›p de¤il. 

(Naz›m Hikmet 4 2002: 191) 

Bu fliirle Naz›m, gelene¤i modern bir kal›ba, fikre ideolojiye döker. Ona göre
Tahir ile Zühre olmak yürek ister, gerekti¤inde bir barikatta dövüflmek, k›sacas› bir
fleyi son kerteye kadar istemek yürek ister. Ama bu fikrini o, gelene¤in yard›m› ile
daha kuvvetli belirtir. Hatta bu düflünce ile karfl›l›k beklemeden sevmek erdemi dö-
nemin sosyal meseleleri olarak karfl›m›za ç›kar.

Naz›m Hikmet “ninni” de yazar. 

N‹NN‹

Ruhum
gözlerini yumuflac›k yum
ve gömülür gibi suya
ç›plak ve beyaz giriver uykuya
rüyalar›n en güzeli bekliyor seni

ninni…

Ruhum
gözlerini yumuflac›k yum,
kuca¤›mdaym›fl›n gibi b›rak kendini

ninni,

uykunda unutma beni
ninni…

gözlerini yumuflac›k yum
yeflil elâ gözlerini

ninni ruhum
ninni   (1949)  (Naz›m Hikmet 4 2002: 195)
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fiairimiz baz› fliirlerinde atasözü ve deyimleri kullan›r. 1955’te yazd›¤› “Gerilen
Türkiye Yahut Adnan Menderes’e Ö¤ütler” bafll›kl› fliirinde atasözü ve deyimleri
kullan›r.

fiaflk›nl›¤›n bu kadar›na do¤rusu ya pes,
Bindi¤in dal› kesiyorsun Adnan Menderes
‹lle de as›p kesmek geliyorsa içinden
Ezmekte devâm et Bar›flç›lar’›, ama sen
Meselâ Yalç›n’› da t›k›yorsun deli¤e
‹htiyarc›k sana az›c›k cilve yapt› diye,
………..
A be Adnan Menderes böyle bir dal kesilmez,
Böyle flaflk›nl›klar›n sonu da iyi gelmez…
fiu muhalefetle de al›p veremedi¤in ne?
Niye öyle h›fl›mla yürüyorsun üstüne?
Kore’ye asker gönderdin de “Hay›r” m› dedi?
“Kan akt› hesab› sorulmal›d›r! m› dedi?   

(Naz›m Hikmet 6 2002: 72-73)

Bazen de tema ve söyleyifl tarz›n›, baflka bir anlamda ruh olarak gelene¤i duya-
r›z.

1928 tarihli “Salk›msö¤üt” fliirindeki “kofluyordu k›z›l atl›lar güneflin batt›¤› ye-
re” m›sra› her ne kadar “k›z›l atl›” dense de Türklerin bat›ya kofluflunu ça¤r›flt›r›r. (s.
14) 

Baz› fliirlerinde tekerlemeleri kullan›r: Jakond ile Si-Ya-U’da

“Çin ifli Japon ifli
bunu yapan iki kifli
biri erkek biri difli

Çin ifli Japon ifli
Seyrediniz ne hünerdir
L‹-L‹-FU’nun bu son ifli”  

(Naz›m Hikmet 1 2002: 87)

Görüldü¤ü gibi ikinci bent tekerleme de¤ildir.

Bazen de atasözleri de¤ifltirilerek karfl›m›za ç›kar:
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- Güzel kad›nd›.
Orta boylu,
çak›r gözlü,
beyaz tenli…
Kurnaz kar›yd› da:
Karn›nda k›rk tane fleytan var
geçerken birbirine de¤mez kuyruklar›. 

(Naz›m Hikmet 5 2002: 499)

“Bulutlar Adam Öldürmesin” (1955 fiubat) fliiri dört bentten oluflur. Bentler
befler m›sral›kt›r. ‹lk dört m›sra 11’li, beflinci ve tekrarlanan m›sralar 9’lu hece vez-
ni iledir. 

“Kavanozdaki Yürek” (6 Eylül 1955’te Budapeflte) fliiri befler m›sral›k 6 bentten
oluflur ve 11’li hece kal›b›na uygundur. 

“Karl› Kay›n Orman›nda” (14 Mart 1956 Moskova, Peredelkino) 8 heceli ve
dörtlükler hâlindedir. 

“Y›lbafl›” (23 Mart 956 Moskova, Peredelkino) fliiri çapraz kafiye naz›m flekli ve
9’lu hece vezni iledir. 

“Sa¤ Elim” (21 Ocak 1958 Varflova) 9’lu, keza 

1956’da kaleme al›nan “Yirminci Kongre”  ve 

“Silâhs›z ‹nsanlar” fliiri, 

1959’da yaz›lan “‹zmirli Te¤men”, yine üzerinde ayn› y›l kayd› bulunan 

“Bu vatana Nas›l K›yd›lar” 11’li hece vezni ile kaleme al›nm›fllard›r. 

“Kavak” (9 May›s 1956, Stockholm) fliiri üçlü/müselles/terzarima tarz›nda ve
8’li hece vezni iledir. 

“Japon Bal›kç›s›”, “K›z Çocu¤u” (1956),

“Senin Bayram›n” (8 Mart 1957 Moskova), 

“Günler” (6 fiubat 1958 Varflova), 

“Ölü Nezval’le Sohbet” (20 Nisan 1958 P›ra¤), 

“P›ra¤’da 1 May›s” (28 Nisan 1958’de P›ra¤),  

“K›y›daki ‹htiyar” (24 Eylül 1958 Pitsun), 

“***”(27 Eylül 1958’de Pitsun), 

“Asker Kaça¤›” (26 Ocak 1959),
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“***”(1963), 

“***”(2 May›s 1963, Moskova) fliirleri de yine 8’li,

“Ceviz A¤ac›” (1 Temmuz 1957, Balçik) 14’lü hece vezni ile yaz›lm›flt›r (Naz›m
Hikmet 6 2002: 68-70, 77-79, 80, 81, 91-92, 95-96, 97, 98, 122, 134, 141, 143, 156-
157, 190-191; Naz›m Hikmet 7 2002: 10, 11, 12, 160). Öte yandan flairimizin,
“Dörtlük” bafll›¤›n› tafl›yan 3 (Naz›m Hikmet 6 2002: 174,181; Naz›m Hikmet 7
2002: 35) fliirinin bulundu¤unu ifade edelim.

Naz›m Hikmet, bazen de gelenekten gelen dinî motifleri kullan›r. Fakat bu kul-
lan›fl olumlu de¤ildir. Esasen böyle bir gelenek alg›s› yani mutlaka gelene¤e olumlu
yaklaflmak flart olmayabilir. Sanatkâr maksad›n› daha iyi anlatmak düflüncesi ile ge-
lene¤i kullanabilir. “Berkley” fliirinde 

Diyelim ki senden evvel baban yok
‹sa gibi.

Yine fakat bacaklar›n aras›nda ç›kt›¤›n
Meryem gibi bir anan da m› yok

Diyelim ki yapyaln›zs›n
Turu Sinada Musa gibi,

Ne yaz›k! Tevrat›n› okuyan da m› yok! 
(Naz›m Hikmet I 2002: 52)

derken düflünmek gerekir ki o, dinî motifleri anlat›m›n› belirginlefltirmek için kul-
lan›r. Hatta bazen “Meflin Kapl› Kitap” örne¤inde görüldü¤ü gibi gelenek bütünüy-
le tenkit malzemesi yap›l›r. Elbette bu kültüre, gelene¤e bir karfl› ç›k›flt›r. Öyle ki flair,
bütün bir ‹slâm kültürünü flöyle s›ralar: 

‹blis bir y›lan oldu, Âdem Havva’ya kand›,
Kardeflini öldüren lânetli ruhu gördüm.
Koca tahta bir gemi ummanlarda çalkand›,
Ufuklardan güvercin bekleyen Nuh’u gördüm.
‹smail’in topu¤u kumdan ç›kard› zemzem.
Turu Sina’da Musa kald›rd› kollar›n›,
Asas›n› vurunca yar›ld› Bahri Kulzem
Buldu Beni ‹srail Kudüs’ün yollar›n›.
Zekeriya zikrini
Bir sonsuz aha verdi,
Do¤du ‹sa, bikrini
Meryem Allah’a verdi,
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Kureyflî Muhammed’e kucak açt› Medine.
Bir atefl mezar oldu Kerbelâ Hüseyin’e… 

(Naz›m Hikmet I 2002: 176)

Bu m›sralar› onun gelenekle ne kadar iç içe oldu¤unu gösterir. Burada elbette
bir tenkit var. Hatta fliirde daha sonra flu 

Yaz›k, yaz›k bize ki as›rlarca aldand›k!
Karanl›kta çizilen izleri görmek için,
Görüp yüz sürmek için,
Yaz›k, yaz›k bize ki bir ç›ra¤ gibi yand›k…
Ne gökten necat geldi, ne bir parça merhamet.
Çal›flan esirlere ‹sa, Musa, Muhammet,
Sade bir sat›r dua, bir tütsü, buhur verdi
Masal cennetlerinin yollar›n› gösterdi. 

(Naz›m Hikmet I 2002: 177)

m›sralar›n› söyler ki bu m›sralarda inanc›n, dinin insanlara vaat etti¤ini yerine ge-
tirmedi¤ini vurgulamak ister. Burada gelene¤in tenkit etmek için de olsa bilindi¤i-
ni ve kullan›ld›¤›n› görüyoruz.

“Kablettarih” (1929) bafll›kl› fliirdeki flu m›sralar Naz›m’›n gelene¤i, farkl› bir
söylem için de¤erlendirdi¤inin iflaretidir:

Bize hâlâ
Kondu¤umuz miras› hat›rlat›r
Bedreddini Simavînin boynuna inen sat›r
Engürülü esnaf Ahilerle beraberdik
Biliriz 

hangi pir aflk›na biz
sultan ordular›na k›ll› gö¤üslerimizi gerdik… 

(Naz›m Hikmet I 2002: 111) 

Naz›m Hikmet ço¤u zaman bazen eski kelime ve kullan›fllar› al›r, bazen fliirini
Türk flairlerinin söz veya m›sralar› ile tamamlar kendi m›sralar›n›n anlam›n›. Bu da
bir çeflit gelene¤in de¤erlendiriliflidir. Jakont ile Si-Ya-U’da “‹HRAKI B‹NNAR” ara
bafll›¤›n› koyar ve kitab› flöyle bitirir:

“‹fiTE O KADARDIR OL H‹KÂYET
BÂK‹S‹ DURUGU B‹ N‹HAYET…

TEMMET” (Naz›m Hikmet I 2002: 93)
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“Aya¤a Kalk›n Efendiler” (1925) fliirinde

B›y›klar› pomadal› ahenginiz
Süzüyor gözlerini hâlâ
“koyda ç›plak y›kanan Leylâ’ya karfl›!”

(Naz›m Hikmet I 2002: 141) 

Bilindi¤i gibi bu Yahya Kemal’in

Gece, Leylây› ay›n on dördü,
Koyda tenhâ y›kan›rken gördü 

(Beyatl› 2008: 89) 

m›sralar›ndan gelmektedir. “Kuvâyi Milliye” fliirinde iflgal ‹stanbul’unu konuflturur-
ken iki flairimize at›fta bulunur. Burada tercihinden çok belirleme dikkat çekicidir.

Biz ki ‹stanbul flehriyiz,
güzelizdir,
dört yan›m›z mazi da¤d›r, denizdir.
Öfkeli, büyük bir flair:
“Ey bin kocadan arta kalan bilmem neyi bakir”

demifl
bize

ve bir baflkas›,
yekpare Acem mülkünü feda etti bir sengimize. 

(Naz›m Hikmet III 2002: 23-24)

Bu flairlerden birincisi Tevfik Fikret’tir ve “Sis” fliirinden bir m›sra bozularak
al›nm›flt›r.3 ‹kinci m›sra Nedim’in meflhur kasidesindir ve o da de¤ifltirilerek al›nm›fl-
t›r.4
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KANTO

Eyvâh, ne yaz›k, aldanarak aflka inand›m:
Odeon rekor

nevâdan gazel.
Ne gelen var, ne haber, gün uzun, yollar uzak.
Yafllar ak›yor çeflme gibi didelerimden
Ah’..
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacakt›r:

Segâh.
Hât›r›mdan ç›kmaz aslâ ahd ü peyman›n senin:

Rast.
Ne kadar kand› gönül o güzel sözlerine:

Hicazkâr.
Kâfir aldatt›n beni niye döndün sözünden:

‹flte bu kanto… (1949)  
(Naz›m Hikmet 2002: 183) 

Burada flair, flark›lardan ald›¤› parçalarla fliirini oluflturur.

Görülüyor ki Naz›m Hikmet, maksad›n› daha iyi anlatmak, fliirinin söyleyifl ve
etkisini daha etkili yapmak için gelenekten faydalan›r. Unutmayal›m ki bu faydala-
n›fl gelene¤i yaflatmak için de¤ildir. Söyledi¤im gibi burada iki önemli sebep var: Da-
ha güzel bir söyleyifli bulmak. Daha etkili söylemek. ‹stersek bunu birlefltirebiliriz de.
Daha etkili olmak. Fark edilece¤i gibi sanat›n› daha da etkili k›lmak için bu gelene-
¤e yaslanmalar› “metinleraras› iliflkiler” çerçevesine sokmad›m. Çünkü bu çal›flma-
n›n böyle bir maksad› olmam›flt›r.
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Sezai Karakoç fiiirinde
Kur’an Ayetlerinin ‹zdüflümü ve Nebilerin Solu¤u

Mustafa Ayy›ld›z*

Gelene¤i anlamak ve anlamland›rmak “imtidat” kavram›yla mümkündür. Ge-
lenek hiçbir hususta birebir devam düflündür(e)mez. Aslolan de¤iflerek devam et-
mek devam ederek de¤iflmek anlam›na gelen Tanp›nar’›n düflüncesinde ve formü-
lünde aranmal›d›r. Türk fliir ve edebiyat›n›n gelene¤inde en belirleyici kayna¤›n Ku-
ran oldu¤u ise flüphe götürmez bir gerçektir. Bu manada Sezai Karakoç fliirine nazar
edersek kolayca bu izleri bulmak mümkündür. Ancak bu izleri bulmak çok anlaml›
de¤ildir. Aranmas› ve anlamland›r›lmas› gereken Sezai Karakoç fliirinde Kur’an ö¤-
retisi gelenekten farkl› olarak hangi flekilde yer bulmaktad›r, hangi form ve remzle
fliire nüfuz etmektedir? Ya da do¤rudan ayetler fliirde nas›l ifade edilmektedir? fiiir-
sellikle ö¤reti nas›l bir uyumla estetik dokuyu kurmaktad›r? Bu çal›flma özellikle bu
sorular›n cevab›n› arama ameliyesi olacakt›r.

Sezai Karakoç, gelene¤in önemli bir halkas›, gelene¤e irtibat› anlamland›r›lma-
s› gereken bir fliir solu¤u, yak›n dönem edebiyat, sanat ve tefekkür âlemimize büyük
oranda katk› vermifl, renk katm›fl bir flahsiyettir. “Dirilifl” düflüncesi mimar› Karakoç,
flüphesiz mütefekkir, aksiyoner, yay›nc› oldu¤u kadar çok iyi bir flairdir de. Yeniden,
yepyeni bir dünyan›n inflas›na emek veren flairin, kati referans›n›n Kur’an olmas› da
kaç›n›lmazd›r. O “Dirilifli” Kur’an’da ve Allah’›n elçisinde bulman›n 20. ve 21. yüz-
y›lda anlam kazanmas›n›n davas›n› dert edinir. Bu aray›fl nesrinde aç›k flekilde oldu-
¤u gibi fliirinde de bir biçimde yer bulur. Karakoç’un fliirinde Kur’an dokusu, kokusu

* Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayy›ld›z, Gümüflhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk
Edebiyat› Bölümü, Gümüflhane. mustafaayyildiz29@hotmail.com



ve rengi a¤›rl›kl› olarak nebilerin ad›yla yer al›r. Karakoç fliirinde Kur’anî izdüflüm-
leri aramaya sure isimlerinin ve Kur’an ad›n›n ça¤r›fl›m ve hat›rlatmalar›n anlam de-
rinli¤inde imge oluflturdu¤u m›sralarla bafllamak mümkündür.

Gözlerinin önünde hep Rahman suresi canlan›r 
Kalbi hep Yasin okur
Kula¤›nda ilk ayetlerin depremi, 
…
Hallac-› Mansur’un 
Kuran okuyan yüre¤inden
Bir ›fl›k kapabilir miyiz (Gün Do¤madan, s. 233)1

…
Sa¤›nda bir Cebrail kelebe¤i 
Kuran ören bir ipek böce¤i                                                              
Kentlere yaylalara (s. 255) 

Kur’an Cebrail
Günayd›n
Sur ‹srafil (s. 269)
…
Kur’an iniyor da¤lardan tepelerden
Ya¤mur onun yede¤inde (s. 293)             
…                              
Bir sayfada Kur’an’a
Bir sayfada Kabe’ye aç›l›yorsun (s. 339)
…
Dört melek ve Kur’an’la
Dirildi Taha… (s. 355)

Gözün gö¤ün siyah›ndan
Gö¤sün günefl kadehinden
Yüzüne nur saçm›fl Kur’an 
Desem uyur musun yavrum (s. 62)
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Babamsa okuyordu boyuna okuyordu
Fetih suresini
Fetih suresini
Zaten yoktur bir yenilgi suresi
Her sure bir bak›ma bir Fetih suresi
Her ayet bir ülkeye bedel bir erdir
Bir sure cihana bedeldir
Kur’ansa arfl›n manifestosu (s. 280)

Bu m›sralar Kur’an ve sure isimlerinin oldu¤u kadar, Kur’an uyan›fl›n›n, dirilifli-
nin fliirsel formda ça¤r›fl›mla anlam› derinlefltirmesi ve surelerin ayn› uyan›fl ve zafer
içerikleriyle fliire boyut katmas› görülür. Fetih suresi bu zafere iflarettir.

Kur’an’da onlarca defa farkl› sebepler, durumlar ve sorulara cevap olmak üzere
öldükten sonra dirilmenin haberi vard›r. Tasavvuf ad› ile an›lan düflünce ak›m› öl-
meden ölmek terbiyesine insan› ça¤›r›r. Bu farkl› bir dirilmedir. Karakoç, bu dirili-
flin Kur’an’la oldu¤u gibi, hayat bulmak oldu¤unu anlam›flt›r. Onun fliiri de nesri de
hayat› da bu diriliflin flairane söyleyiflidir.

Öldükten sonra insan nas›l dirilecekse
Ölmeden ben öyle dirildim
Kaç ele¤imsa¤ma alt›ndan geçtim
Çocukken çok gözledim samanyollar›n› (s. 187) 

Kur’an’dan k›yamet dirilifline örnekler bulmak bu çal›flman›n hacmini aflar. Yal-
n›z flu kadar›n› söylemeliyim; Kur’an’da öldükten sonra dirilmeye do¤rudan veya do-
layl› de¤inen ayet say›s› iki yüzden fazlad›r.

Karakoç fliirinde, Kur’an izleri daha çok “fiahdamar” fliiriyle 1950’lerde bafllar. 

Siz bize flahdamar›m›zdan yak›n
Siz yüzükler içindeki kan
Siz inançlar›n sedef kabu¤u 
Ebabil kufllar›n›n gagalar›yla k›ran (G. D., s. 43)

Bu m›sralarda ve “ Çocuklu¤umuz” fliirinde 

Annemin bana ö¤retti¤i ilk kelime Allah (cc) 
fiahdamar›mdan yak›n bana benim içimde (G.D., s. 97)
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“Allah” alg›s› anne lisan›yla bir çocu¤un yüre¤inde emniyet, güven olarak m›s-
ralafl›r. Ayette bu m›sraya konu olan hakikat “Andolsun insan› biz yaratt›k ve nefsi-
nin ona ne vesveseler verece¤ini biliriz. Ve biz, ona flah damar›ndan daha yak›n›z”
(Kaf Suresi, 16. Ayet)2 fleklindedir. 

Elbette Kur’an ALLAH kelam›, en üst söyleyifl, en etkili ifade ve beyand›r. ‹fl-
te bu üst söyleyifle en yak›n söz ise fliirdir. Onun için fliirle Kur’an ayetlerinin imge-
ye dönüflmesinin izini sürmek iyi bir u¤rafl olacakt›r. Bu m›sralar›n o muhteflem aye-
te iflareti bu gerçe¤i ortaya ç›karm›flt›r diye düflünmekteyim. Bu aray›flla fliire döndü-
¤ümüzde, “Köpük” fliirinde: 

Akflam kente bir Meryem gibi girer
Bir çocuk kutsal bir çocuk do¤urur gibi (G.D., s. 132)

m›sralar›, Kur’an’da Meryem Suresi, 16’›nc› ayetten bafllayarak, Hz.Meryem’in ‹sa
Peygamberi dünyaya getirifline göndermedir. Bu ayette fliire konu olan Meryem’in
kavmine dönüflü anlat›l›r.

“Sonra Meryem ona (‹sa’y›) yüklenerek kavmine getirdi. Onlar (hayretler için-
de flöyle) dediler “Ey Meryem do¤rusu sen görülmemifl bir fley yapt›n” (Meryem Su-
resi, 27. Ayet)

Karakoç, fliirde kente gecenin geliflini, mahcup, korkmufl, çekingen di¤er yan-
dan masum ve emin bir insan, bir anne gibi giriflini teflbihle, mükemmel bir imge
oluflturur. Bu ürkekli¤i artt›ran kuca¤›nda sak›nd›¤› çocuktur. Gece ise sükûnu, s›rr›
saklar derinli¤inde ama korku ve endifle de ona efllik eder. 

“Köpük” fliirinde ise Hz. Musa’dan bahisle bir baflka korku, tedirginlik ve s›nan-
ma sahnesi görülür. Bu da benzer bir endiflenin ifadesidir:

Yoksa k›y›mda m› avl›yorsun sen ey fleytan 
Geçtim akrep kokan duvar diplerinde
‹ncir düflmüfl lofl yollardan
Bir haber gibiyim Musa’dan (s. 133)

Musa peygamberin M›s›r’da bir adam› öldürdükten sonra korkarak, duvar dip-
lerinden, lofl yollardan geçip flehirden kaç›fl›nda da Meryem gibi ürkek, mahçup, te-
dirgin kaç›fl› vard›r. Meryem flehre dönerken, Musa flehirden kaçmaktad›r.“Derken
flehirde korku içinde sabah› etti gözetiyordu bakt› ki dün kendisinden yard›m iste-
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yen ona yine feryat ediyor. Musa ona besbelli sen yazamazs›n dedi. fiehrin öbür
ucundan koflarak bir adam geldi. Ey Musa ileri gelenler seni öldürmek için aralar›n-
da senin durumunu görüflüyorlar. fiehirden hemen ç›k. fiüphesiz ben sana ö¤üt ve-
renlerdenim” dedi. Musa korku içinde etraf› gözetleyerek flehirden ç›kt› ve “ Ey Rab-
bim beni bu zalim kavimden kurtar” dedi. (Kasas Suresi, 18. Ayet) 

Bu endifle ve flefkat ile yürek parçalayan s›nanma Hz. ‹brahim ve ‹smail telmi-
hiyle pekifltirilir. 

Her yönden bir ses yükselir bu karanl›k nedir.
Kurban kesilirken ki karanl›k
‹brahim’in b›ça¤›ndaki karanl›k loflluk ayd›nl›k
Keskin Ifl›k
‹smail
‹smail bir çocuk bafl›ndan serçe geçen (G.D., s. 132)

Bu m›sralar›n Kur’an Ayetlerinde ifadesi ise çok daha etkilidir:

‹brahim flöyle yalvard› Rabbine “Ey Rabbim! Bana Salihlerden olacak bir ço-
cuk ba¤›flla.” Biz de ona uysal bir o¤ul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koflup
yürüyecek yafla gelince ‹brahim ona “Yavrum ben rüyamda seni bo¤azlad›¤›m› gör-
düm. Düflün bakal›m ne dersin?” dedi. O da “Babac›¤›m emroldu¤un fleyi yap. ‹nflal-
lah beni sabredenlerden bulacaks›n” dedi. Nihayet her ikiside (Allah’›n emrine) bo-
yun e¤ip, ‹brahim’de onu bo¤azlamak için yüz üstü yere yat›r›nca ona flöyle seslen-
dik “Ey ‹brahim gördü¤ün rüyan›n hükmünü yerine getirdin. fiüphesiz biz iyilik ya-
panlar› böyle mükâfatland›r›r›z.” (Saffat Suresi, 100. Ayet)

Hz. ‹brahim, daha önce atefl önünde s›nanm›flt›. O da ürkek, tedirgindir biraz;

Ve gül Nemrud’un yakt›¤› ateflte açan
koncalanan aç›lan geliflen ‹brahim’in elinde (G.D., s. 135)

Kur’an’da Nemrut’un ‹brahim Peygamberi atefle at›fl› ve ateflin ‹brahim’i yak-
may›fl› anlat›l›r ki Karakoç’un m›sralar› bu olaya imlemektedir. Zira mekân›n Urfa
oldu¤u ve ateflin gül bahçesine dönüflmesi Kur’an’da geçmez ama tefsirlerde olduk-
ça çok yer bulur. Kur’an ise: “‹çlerinden baz›lar› e¤er (bir fley) yapacaksan›z onu ya-
k›n da ilahlar›n›za yard›m edin” dediler. “Ey atefl ‹brahim’e karfl› serin ve esenlik ol”
dedik, (Enbiya Suresi 68. Ayet) bu serin ve selamet ateflin yakmamas› so¤u¤un don-
durmamas› k›vam›d›r ve gül bahçesidir.
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Hz. ‹brahim’in atefle yürüyüflünün bafllang›c› kavmi, amcas›, babas› ve Nem-
rud’un putlar›n› k›r›fl›yla bafllam›flt›. Karakoç ‹brahim’e kardeflim diye hitap eder ve
farkl› kimlikli putlarla mücadeleyi dillendirir. 

Hükümdarlar›n Hükümdarl›¤› için halka yalvard›¤›
Ama yine de eflsiz zulümler iflledi¤i vakitlere erdim” 
Bunu bana söylemediniz 
‹nsanlar havada uçtu ama yerde öldüler
Bunu bana ö¤retmediniz.
Kardeflim ‹brahim bana mermer putlar›
Nas›l devirece¤imi ö¤retmiflti
Ben de gün geçmez ki birini patlatmayay›m
Ama siz kâ¤›ttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini 
Nas›l silece¤imi ö¤retmediniz. (G.B., s. 177 )

Hz ‹brahim’in putlar› k›rmas› haberi Kur’an’da flöyledir: ”Allah’a yemin olsun,
siz arkan›z› döndükten (gittikten) sonra ben mutlaka sizin putlar›n›za hile yapaca-
¤›m. Sonra onlar› (putlar›) cüz cüz (parça parça) yapt› ) (Enbiya Suresi, 57. ve 58.
Ayetler)

Gün Do¤madan kitab›n›n 1966 tarihli “Yaz” fliirinde Ashab-› Kehf’e aç›k bir
gönderme vard›r. Kur’an’da en veciz anlat›lan vakalardan birisidir Kehf ashab›n›n
haberi, Karakoç’da bu haberi çok nezih flekilde m›sralaflt›r›r.

Ashab-› Kehf ma¤aralar› kapand›
Veliler ya¤mur atefllerinde yand› (G.D., s. 148)

Ashab-› Kehf Suresi inanm›fl genç arkadafllar›n kaç›fl›n›n, iman› koruman›n ba-
zen kaç›flta oldu¤unu öne ç›kar›r. Karakoç’un fliirinde bu kaç›fl fikri mevcuttur. fier-
den, kötüden, kötülükten mücadele flans› kalmay›nca kaç›p beri olmak onun haya-
t›nda en belirgin tav›rd›r. Kur’an bu arkadafllar› anlat›rken: “Hani o gençler ma¤a-
raya s›¤›nm›fllard› da “ Ey Rabbimiz! Bize kat›ndan bir rahmet ver ve içinde bulun-
du¤umuz flu durumda bize kurtulufl ve do¤rulu¤a ulaflmay› kolaylaflt›r” demifllerdi.
Bunun üzerine biz de nice y›llar onlar›n kulaklar›n› (d›fl dünyaya) kapatt›k (onlar›
uyuttuk) (Orada olsayd›n) günefl do¤du¤unda onun ma¤aralar›n›n sa¤ taraf›na kay-
d›¤›n›, batarken de onlara dokunmadan sol tarafa gitti¤ini görürdün. Kendileri ise
ma¤aran›n genifl bir yerindeydiler. Bu, Allah’›n mucizelerindendir… (Kehf Suresi 9.
ve 10. Ayetler)
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Karakoç’un “Gök Gürültüsü An›t›”, fliiri ise hem sure ad›n› hem de devam eden
m›sralarda ayetlere aflikâr iflaretleri tafl›r. Gök gürlemesinin dehflet ça¤r›fl›m›, korku
ve ümit tafl›mas› fliire derin bir izlek kazand›r›r:

Bütün al›nlar yere de¤er 
Caminin bir saça¤› düfler ans›z›m
Namazsa Gök Gürültüsü Suresi
Bir k›l›ç gibi k›n›ndan s›yr›l›r. (s. 157)

Kur’an’da gök gürültüsü anlam›na gelen Rad Suresi mevcuttur ve içindeki ayet-
ler flöyledir: “Gök Gürlemesi onu hamd ederek tesbih eder. Meleklerde onun korku-
sundan tesbih ederler. O y›ld›r›mlar gönderir de onlarla diledi¤ini çarpar…”(Rad
Suresi, 13. Ayet)

Gök gürültüsü Bakara suresinde de yer al›r: 

“Yahut onlar›n durumu, gökten yo¤un karanl›klar içinde gök gürültüsü ve flim-
fleklerle sa¤anak halinde boflanan ya¤mura tutulmufl kimselerin durumu gibidir.
Ölüm korkusuyla, y›ld›r›m seslerinden parmaklar›n› kulaklar›na t›karlar. Oysa Al-
lah, kâfirleri çepeçevre kuflatm›flt›r. ”(Bakara Suresi, 19. Ayet)

Gök gürültüsünden daha fliddetli elbette k›yamet sahnesidir. Karakoç m›srala-
r›nda bir hadise dayan›r ki, “o gün her anne yeni do¤mufl çocu¤unu unutacakt›r “der.
fiiir ise:

Anne unutmadan yavrusunu
Da¤lar at›lmadan 
Bunlar m›d›r k›yamet iflareti
Do¤an gün diyor yak›n
Batan gün diyor yak›n (G.D., s. 286)

K›yameti hat›rlatan bu m›sralara ilham olan çok say›da ayet vard›r. Kur’an’da
bunlardan manaya en yak›n› flöyledir: 

“(Ey Muhammed!) Sana da¤lar›n (k›yamet günündeki) halini soruyorlar. De ki:
“Rabbim onlar› toz edip savuracak.” (Tâhâ Suresi, 105. Ayet)

“Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve da¤lar kald›r›l›p birbirine bir çarpt›r›l›n-
ca, iflte o gün olacak olmufl(k›yamet kopmufl)tur.” (Hâkka Suresi, 13. Ayet)

“Yerin ve da¤lar›n sars›laca¤› ve da¤lar›n ak›p giden kum y›¤›n› olaca¤› günü
(k›yameti) hat›rla.” (Müzzemmil Suresi, 14. Ayet)
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Karakoç, fliirinin a¤›rl›kl› olarak Peygamberlere telmih ve ça¤›r›fl›mla derinlefl-
ti¤ini söylemifltir. Özellikle Hz. ‹brahim, Hz. Musa ve Hz. ‹sa çokça yer tutar. Musa
Peygamberin elinin bembeyaz olmas› ayetlerde flöyle anlat›l›rken: “Sana büyük mu-
cizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir baflka mucize
olarak” (Taha Suresi 20. ve 22. Ayetler)

Karakoç fliirinde 

Dokuz büyük levhas›n› Musa’n›n sa¤ eline 
Eflyaya vurmufl bir Miraç gecesine
‹kiye bölünerek ceylan do¤uran aya…(G.D., s. 160)

fleklinde görülür.

Hz.Musa’n›n ve Hz.‹sa’n›n izini sürmek için Karakoç fliirine bakt›¤›m›zda
oldukça fazla malzemeyle karfl›lafl›r›z:

Kentten ulu bir çölü 
Çarm›h gibi yüklenen 
Kutlu bir dertle gelen 
Musa-Yahya ‹sa’dan (G.D., s. 166)  

m›sralar›nda yine flehirle bafl› dertte nebilere iflaret edilir. Peygamberler ekseriyetle
kentlere gönderilmifllerdir. Haliyle flehir insan›yla, despotlar ve azg›nlarla amans›z
bir mücadele içinde bulunmufllard›r. Bu elçiler her fleyden önce Allah’a kullu¤a ça-
¤›rd›lar insanlar›. Bu ça¤r›ya evet demenin ilk alameti ise namaz olsa gerek. Kara-
koç bu bafllang›ca uymay› “Bengisu Korosu” fliirinde flöyle ifade eder:

Namazda yürüyoruz ›fl›ldayan meflalelerle,
Oruçta ayd›nl›¤›z ‹sa’yla Meryem’le (G.D., s. 188)

Hz. Musa’n›n Medyen’de fiuayb Peygambere varmas›, ondan hikmet devflirme-
si ve Hz. ‹sa’n›n ve Hz. Meryem’in fliirde çok yer tuttu¤unu tekrar hat›rlat›p örnek-
lere bakt›¤›m›zda fliirin zenginleflti¤i, imgenin derinleflti¤i görülür.

Bir gün do¤mufltu sanki
‹ki günefl dört aydede 
Birden do¤mufltu sanki
‹flte o vakit kad›nlar belirdi 
Hepsinin ad› Meryem’di (G.D., s. 192)
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Hz. Musa ve Hz. ‹sa yan yana ayn› karede yer al›yorken bu iki resul birbirini ta-
mamlayan ö¤retiyi getirmifl, ancak bu sürecin öncesi Hz. Davud’a dayan›r. Tevrat ve
‹ncil ayn› cilt içinde an›lm›flt›r. Büyük haberlerin ilki Davud nebiye verilen Ze-
bur’dur. Dörtlü son haber Kur’an’la an›l›r ve fliirde konumuna oturur.

Oruçta ayd›nl›¤›z ‹sa’yla Meryem’le
Kula¤›m›zda hep Zebur dü¤ünleri
Düflümüzde ‹ncil flölenleri
Ufkumuzda Tevrat ülkeleri
Sina da¤›ndan yapraklar
Ve Kur’an ordusunu
Baflkentlere götüren bir kumandan gibi.(G.D., s. 188)
…

Öte yandan Musa haberinin devam› olan m›sralarla Hz.Musa’n›n kavmini M›-
s›r’dan ç›kar›fl›n› fliirsel tonda okuruz:

Ayd›n k›l›çlar›n flelalesi
Musa gibi
Ö¤retmeseydim duvar›n› devirecek yoksulu kurtarmay›
Ç›kartabilir miydi Musa
M›s›rdan ‹srail’i
Delmeseydim bir yoksulun övüncü kay›¤›n›
Geçirebilir miydi Musa
K›z›ldeniz’den ‹srail’i (G.D., s. 203)

Firavun’u bo¤ar m›yd› daha yeni kurumufl bir deniz  
Musa sürüyü fiuayb’dan ö¤rendiyse…
Musa ›fl›¤a vard› (G.D., s. 204)

Hz. Musa’n›n, ‹srail o¤ullar›n› Firavun zulmünden ve M›s›r’dan ç›kar›fl›n›n fliir-
de yer bulmas›, Kur’an’da birçok ayette haber verilir. Bunlardan biri: “‹srail o¤ulla-
r›n› denizden geçirdik. Derken, kendilerine ait putlara tapan bir kavme rastlad›lar…
(Araf Suresi, 138. Ayet)

Ara ara an›lan nebilerin nas›l fliirde yer buldu¤una geçmeden Hz. ‹sa, Hz. Mu-
sa ve Hz. ‹brahim’in Karakoç fliirinde geçen örnekleriyle konuyu tamamlamak gere-
kirse:
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Bir ›rma¤a özlem çeken genç k›zlar 
Hepsi benim kurtulufl kardefllerim
Bilirim yürekleri eski kentler gibi zengin
Günefl ›fl›tamam›fl onlar›
Dünya yarat›ld› yarat›lal›

Ay ›fl›tamam›fl onlar›
‹brahim’le ayd›nlanm›fllar
Lut’la çile tozuna batm›fllar
Musa’yla yolculuk afl›ndan tatm›fllar
‹sa’yla gök sofras›ndan utanm›fllar (s. 322)

Karakoç bu m›sralarda birçok vakaya at›fta bulunur. Hz.Musa’n›n M›s›r’dan
kavmini ç›kar›fl› bir önceki fas›lda geçmiflti. Hz.‹sa’n›n gökten sofra istemesi ikinci
hat›rlatma ça¤r›fl›md›r fliirde ve Kur’an bu olay› veciz flekilde haber verir:

“Hani havariler de, “Ey Meryem o¤lu ‹sa! Rabbin bize gökten bir sofra indire-
bilir mi?” demifllerdi. ‹sa da, “E¤er mü’minler iseniz Allah’a karfl› gelmekten sak›n›n”
demiflti.

Meryem o¤lu ‹sa, “Ey Allah›m! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; ön-
ce gelenlerimize (zaman›m›zdaki dindafllar›m›za) ve sonradan geleceklerimize bir
bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi r›z›kland›r. Sen r›z›kland›ranlar›n
en hay›rl›s›s›n” dedi. (Mâide Suresi, 112. ve 114. Ayetler)

Hz. Musa’n›n yolculuk afl› diye zikredilen Musa ve arkadafl› H›z›r’›n aray›fllar›n-
da bahsedilen yemektir. Kur’an bu vakaya flöyle de¤inir:

“Oradan uzaklaflt›klar›nda Musa beraberindeki gence “Ö¤le yeme¤imizi getir,
bu yolculu¤umuzdan dolay› çok yorgun düfltük” dedi. (Kehf Suresi, 62. Ayet)

Allah’›n daha önce gönderdi¤i nebileri, Enbiya suresinde Ey Muhammed “an”
diye Allah’›n zikretti¤i peygamberleri anar gibi Karakoç da fliirinde nebilerin adlar›-
n› anar. Bu yolla m›sralar› kuvvetlendirir.

‹lyas’la bulufltuk mu bulufltuk da
Eyyub Zülküfül Yufla ve senin kanamad›¤›n›z
fiit ötesi yakalanmaz izleri örtülerin
Yahya’ya tan›kl›k etmifl ar› kayalar›n…
…
Nuh’un bir iflçisiydim
Günlü¤ümü biriktirdim tahta aralar›nda 
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Bulursan›z Nuh’un gemisinden bir parça bir kalas
…
Ben ‹brahim’in s›r kâtibi
Ve dert ve sab›r ve yara
Ve yaraya dayanma sanat› Eyyub’un ifli
Zülküfül’dür gün do¤madan
Geri döneceklerin kefili
Bu halk›n hilesini en iyi Yufla bildi
…
Bir kente girdim mi
Bahar ya¤muru gibi girerim
Rüzgârlar›n arkadafl› atlar gibi
Büyütürüm güllerini
Ar›t›r›m sular›n› (G.D., s. 203)

Yakup’un dedektifi
Yusuf’un hapishane arkadafl›
Düfl yorumu ö¤retmeni
Ama görmedim yavuz bir ö¤renci
Yunus’a aittir balina
Difl ve tarak Yunus’a aittir
Demir ve Zebur ve ses ve öfke Davud’a aittir

“Zekeriya’y›, Yahya’y›, ‹sa’y›, ‹lyas’› do¤ru yola erdirmifltik. Bunlar›n hepsi salih
kimselerden idi. (En’âm Suresi, 85. Ayet) fiüphesiz ‹lyas da peygamberlerden idi.
(Sâffât Suresi, 123. Ayet) Eyyûb’u da hat›rla. Hani o Rabbine, “fiüphesiz ki ben der-
de u¤rad›m, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmiflti. ( Enbi-
ya Suresi, 83. Ayet)

Di¤er peygamberler, kavimler de elbette Karakoç fliirini süsler ve derinlefltirir.
Sesler kitab›n›n “F›rt›na” adl› fliirinde;

Tersine döndü Ad ve Semud’un…
A¤›r bafl tafllar üstünde 
Suyunda bal›k olan Nuh halk› batt›
Firavun’un erleri eridi
Sesinde çal›nm›fl bir ç›¤l›¤a dönmüfltü 
Lut’un sesini çeviren k›r›nt›lar...

Yahya Peygamberin bafl›n› al›p kaç›ran da
O…
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Horoz ötene kadar
fiafak sökene kadar
Günefl do¤ana kadar
FBelk›s satt› saçlar›n.
Ah gök çat›y› çökerten

(G.D., s. 166)

Bu uzun serbest ve araya eklenmifl dörtlüklerden oluflan fliirde önce Ad ve Se-
mud’un helak olufllar› geçer. Kuran’da bu helak olan flehirler; Tevbe, ‹brahim, Hac,
Furkan, Ankebut, Sad, Mümin, Fussilet, Kaf, Necm ve Hakka surelerinde geçmek-
tedir. Yaklafl›k ayn› ifadeler ve bu iki kavmin helak› söz konusu. ‹ki ayet;

“Semud ve Ad kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (k›yame-
ti) yalanlad›lar.” (Hakka Suresi, 4. Ayet)

“fiüphesiz O, önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kim-
seyi b›rakmad›.” (Necm Suresi, 50. Ayet)

Yine ayn› fliir bir daha büyük felaketi ifller ki, Kur’an, Nuh’u ve bu felaketi çok-
ça haber verir. 

“fiüphesiz (Nuh zaman›nda) su bast›¤› vakit, sizi gemide biz tafl›d›k ki, bu olay›
sizin için bir uyar› yapal›m ve belleyecek kulaklar da onu bellesin.” (Hakka Suresi,
11. Ayet)

Firavun ve Lut felaketleri de bu neviden haberlerdir. Firavun’un ve ordusunun
suda bo¤ulmas› daha önce de geçti. Lut ise Kur’an’da flöyle haber verilir:

“Bunun üzerine biz de onu ve kar›s› d›fl›nda aile fertlerini kurtard›k. Kar›s› ise
azap içinde kalanlardan oldu. Onlar›n üstüne bir azap ya¤muru ya¤d›rd›k. Bak, suç-
lular›n ak›beti nas›l oldu.” (Araf Suresi, 83. ve 84. Ayetler)

‹dris ‹shak ve fiit az›¤›
‹lyas gölgesi
Bir Yusuf akflam›
‹lerde bengisu doldurulmak için
Bünyamin’in yüküne saklanm›fl
Gümüfl su tas›
Yusuf da gelmiflti
Yakub’un koyun postu
‹brahim atlas› 

(G.D., s. 228)
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Ay ›fl›tamam›fl onlar›
‹brahim’le ayd›nlanm›fllar
Lut’la çile tozuna batm›fllar
Musa’yla yolculuk afl›ndan tatm›fllar
‹sa’yla gök sofras›ndan utanm›fllar (s. 322)                
……                                             

‹sa da gelmiflti
Arkas›nda bir fosfor çizgisi
Musa da gelmiflti
Mermer levhalar dikilmiflti
‹brahim de gelmiflti
Yusuf da gelmiflti
Sa¤ yan›nda Bünyamin’di
Süleyman da gelmiflti
Geliflini kadim bir kar›nca bildirmiflti
Davud da gelmiflti
Yank›lanm›flt›
Gür bir demir sesiyle
Mescid-i Aksa’da
Eyyüb da gelmiflti
Kudüs iyileflmiflti
Lut da gelmiflti… (G.D., s. 261-262)

Bu m›sralarda ‹dris, ‹shak, fiit, ‹lyas, Yusuf, Bünyamin, Yakup ve ‹brahim isim-
leri öne ç›kar. S›ras›yla Kur’an’da bu isimler flöyle an›l›r: “Kitap’ta ‹dris’i de an. fiüp-
hesiz o do¤ru sözlü bir kimse, bir nebi idi. Onu yüce bir makama yükselttik” (Mer-
yem Suresi, 56. ve 57. Ayetler)

“‹smail’i, ‹dris’i ve Zülkifl’i de hat›rla. Bunlar›n hepsi sabredenlerdendi. Onlar›
da rahmetimizin içine soktuk. fiüphesiz onlar salih kimselerdendi.” (Enbiyâ Suresi
86. ve 87. Ayetler)

“Yoksa siz Yakub’un, ölüm döfle¤inde iken çocuklar›na, “Benden sonra kime
ibadet edeceksiniz?” dedi¤i, onlar›n da, “Senin ilah›na ve atalar›n ‹brahim, ‹smail ve
‹shak’›n ilah› olan tek bir ilâha ibadet edece¤iz; bizler ona boyun e¤mifl müslüman-
lar›z.” dedikleri zaman orada haz›r m› bulunuyordunuz?

Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), ‹brahim, ‹smail, ‹shak, Yakub
ve Yakubo¤ullar›na indirilene, Mûsâ ve ‹sa’ya verilen (Tevrat ve ‹ncil) ile bütün di-
¤er peygamberlere Rab’lerinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini di¤erinden
ay›rt etmeyiz ve biz ona teslim olmufl kimseleriz.”
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Yoksa siz, “‹brahim de, ‹smail de, ‹shak da, Yakub ile Yakubo¤ullar› da yahudi,
ya da H›ristiyan idiler” mi diyorsunuz? De ki: “Sizler mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Al-
lah m›?” Allah taraf›ndan kendisine ulaflan bir gerçe¤i gizleyen kimseden daha za-
lim kimdir? Allah yapt›klar›n›zdan habersiz de¤ildir. (Bakara Suresi, 133. ve 140.
Ayetler)

De ki: “Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a) ‹brahim’e, ‹smail’e, ‹shak’a, Yakub’a
ve Yakubo¤ullar›na indirilene, Mûsâ’ya, ‹sa’ya ve peygamberlere Rablerinden veri-
lene inand›k. Onlardan hiçbirini di¤erinden ay›rt etmeyiz. Biz ona teslim olanlar›z.”
(Âl-i ‹mrân Suresi, 84. Ayet)

“Biz Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyetti¤imiz gibi, sana da
vahyettik. ‹brahim’e, ‹smail’e, ‹shak’a, Yakub’a, torunlar›na, ‹sa’ya, Eyyüb’e, Yû-
nus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a da vahyetmifltik. Davûd’a da Zebûr vermifltik.” (Nisâ
Suresi, 163. Ayet)

“Biz ona ‹shak’› ve Yakub’u arma¤an ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha ön-
ce Nûh’u da hidayete erdirmifltik. Zürriyetinden Dâvud’u, Süleyman’›, Eyyub’u, Yû-
suf’u, Mûsâ’y› ve Hârûn’u da. ‹yilik yapanlar› iflte böyle mükâfatland›r›r›z.” (En’âm
Suresi, 84. Ayet)

“‹brahim’in kar›s› ayakta idi. (Bu sözleri duyunca) güldü. Ona da ‹shak’› müj-
deledik; ‹shak’›n arkas›ndan da Yakûb’u.” (Hûd Suresi, 71. Ayet)

“‹flte Rabbin seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olaylar›n yorumunu
ö¤retecek ve daha önce atalar›n ‹brahim ve ‹shak’a nimetlerini tamamlad›¤› gibi sa-
na ve Yakub soyuna da tamamlayacakt›r. fiüphesiz Rabbin hakk›yla bilendir, hüküm
ve hikmet sahibidir.”

“Atalar›m ‹brahim, ‹shak ve Yakub’un dinine uydum. Bizim Allah’a herhangi
bir fleyi ortak koflmam›z (söz konusu) olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah’›n bir lüt-
fudur, fakat insanlar›n ço¤u flükretmezler.” (Yûsuf Suresi, 6. ve 38. Ayetler)

“Hamd, iyice yafllanm›fl iken bana ‹smail’i ve ‹shak’› veren Allah’a mahsustur.
fiüphesiz Rabbim duay› iflitendir.” (‹brâhîm Suresi, 39. Ayet)

“Zekeriya’y›, Yahya’y›, ‹sa’y›, ‹lyas’› do¤ru yola erdirmifltik. Bunlar›n hepsi salih
kimselerden idi.” (Enam Suresi, 85. Ayet)

“fiüphesiz ‹lyas da peygamberlerden idi. ‹lyas’a selam olsun.” (Saffat Suresi,
130. ve 123. Ayetler) 

fiit ve Bünyamin isimleri Kur’an’da an›lmamas›na ra¤men tefsirler Peygamber-
ler tarihleri Bünyamin’in Hz. Yusuf’un anne bir kardefli oldu¤unu söyler. fiit’in ise
peygamber oldu¤u san›l›r. Yusuf peygamber için bafll› bafl›na bir sure vard›r ve çok
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uzun veciz hayat hikâyesi anlat›l›r. Keza Yakup da Yusuf’un babas› büyük peygam-
berlerden birisidir. 

‹kinci ve üçüncü fliirlerde bahsi geçen ‹sa, Musa peygamberler, ‹brahim pey-
gamber, Yusuf peygamber de Kudüs’le iliflkili olmufllar bu nebiler Kudüs’e bir flekil-
de ilahi ruhu üflemifllerdir. Musa Rabbinden ald›¤› levhalarla, ‹brahim s›nand›¤›
ateflle, Yusuf kardeflleriyle, Süleyman saltanat›n› haber veren kar›ncayla, Davud o
gür ve yan›k sesiyle, Eyyub ise sabr›n misali flifa bekleyifliyle Kudüs’e manevi havay›
tafl›m›flt›r. ‹sa, Musa ve ‹brahim peygamberlerden bahseden Kur’an ayetlerinden bir
k›sm›n› and›¤›m›z için ve Yusuf peygamber bu bildirinin hacmini aflt›¤›ndan buraya
almak oldukça zor. Yaln›z bir k›sm›n› Kur’an’dan al›nt›lamak istiyorum. 

“Sana bu Kur’an’› vahiy etmekle k›ssalar›n en güzelini anlat›yoruz. Hâlbuki da-
ha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yûsuf babas›na, “Babac›¤›m! Gerçekten
ben (rüyada) on bir y›ld›z, günefli ve ay› gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun e¤i-
yorlard›” demiflti. Babas›, flöyle dedi: “Yavrucu¤um! Rüyan› kardefllerine anlatma.
Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü fleytan, insan›n apaç›k düflman›d›r.” “‹flte Rabbin
seni böylece seçecek, sana (rüyada görülen) olaylar›n yorumunu ö¤retecek ve daha
önce atalar›n ‹brahim ve ‹shak’a nimetlerini tamamlad›¤› gibi sana ve Yakub soyu-
na da tamamlayacakt›r. fiüphesiz Rabbin hakk›yla bilendir, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.” Andolsun, Yûsuf ve kardefllerinde (hakikati aray›p) soranlar için ibretler var-
d›r.( Yusuf Suresi, 3. ve 7. Ayetler)

Kur’an’da, Hz. Muhammed’e “an” hitab›yla ad› geçen di¤er nebilerin Karakoç
fliirinde yer almalar› ise flu m›sralarda öne ç›kar. Burada an›lan peygamberlerin bir
ço¤unun Kur’an’da nas›l haber verildi¤ine de¤inildi¤inden tekrar ele almay› gerekli
görmedik. Yaln›z Karakoç fliirinde an›lmalar›na iflaret etmekle yetindik. 

Süleyman de¤ifltirmifl rüzgar› fluur flartlar›n›
Y›km›fl rüzgar dinamitiyle Asurlar›n surlar›n›
S›rlar›n›
Belk›s araya cam girse bile
Bir gecedir bir ecedir Süleyman ülkesine
Davud söz da¤ yank›
Devlet ürperten m›zra¤›
Dev cin rüzgar Süleyman
Ama bir vadide bir kar›ncadan utanan
Kar›ncan›n heybetine hayran olan
Hüthütten haberi ald›¤› zaman
Surlar› rüzgarla deviren Süleyman
Titredi dikkatinden bir kar›ncan›n bir kar›ncadan
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Sonra birden ortada Yahya’n›n bafl›
E¤ildi önünde Taha’n›n bafl› (s. 348)
….

Yahya’n›n dudaklar›ndan duydu Taha
Ve surlar› rüzgarla deviren Süleyman
Titredi korkusuz bir kar›ncadan
Yahya’n›n sözleri dirildi Taha’da
‹sa’n›n gözleri görüldü Taha’da

Ac›larda saklambaç oynad› Eyyub’la
Yafl bir ç›nar gibi kesildi Zekeriya
Kaleye hücum etti¤i an Zülküfül
K›l›c› uzatan Taha’yd›
Bir kere daha kayal›k leylaklar›nla
Zülküfül’den bir tad arad› Taha (s. 349)

Secdeden secdeye s›çrayarak Taha
Selam sana Zülküfül
Selam sana Yahya
Selam sana ‹sa
Selam sana ‹brahim
Selam sana Musa
Selam sana Süleyman
Selam sana Davut
Selam sana Yufla
Selam sana Ahmed
Selam sana Muhammed
Selam sana Mustafa
Mustafa selam sana
Ey seçilmifl seçilmifl
Mustafa selam sana
Ey ö¤ülmüfl ö¤ülmüfl
Muhammed selam sana (s. 350)

En kal›n suru delen
Yerin alt›ndan gelen
Bu Yahya’n›n sesinden      
Bu Yahya’n›n sesinden
Sesinden öfkesinden 
Kar›nca vadisinden 
Hüthütün belgesinden
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Kentten ulu bir çölü 
Çarm›h gibi yüklenen
Kutlu bir dertle gelen
Musa Yahya ‹sa’dan  (s. 164-165)

Karakoç fliirinde son halka son selam›n sahibine ayr›lmas› isabetli olur. Hz Mu-
hammed’in fliiri süslemesi örnekleri ile bu örneklerin Kur’an ayetlerinde ifadesi bu
çal›flmam›z›n nihai sözü olsun istedim. Karakoç çok yerde Hz. Muhammed’e yer ve-
rir ancak Kur’an eksenli ça¤r›fl›mlara burada de¤inece¤im… ‹lk örnek vahyin ilk ge-
lifline iflarettir.

“Oku Rabbinin ad›yla”
Dedi Cebrail Kur’an’dan
Üfledi Suruna üç kez
‹srafil dürülmüfl yapraklardan (G.D., s. 399) 

Bu m›sralar vahyin ilk geliflini imler: Kur’an “Yaratan Rabbinin ad›yla oku! O,
insan› “alak” dan yaratt›. Oku! Senin Rabbin en cömert oland›r. O, kalemle yazma-
y› ö¤retendir, insana bilmedi¤ini ö¤retendir.” (Alak Suresi, 1. ve 3. Ayetler) fleklin-
de haber verir.

Mirac› konu edinen flu m›sralar bir nevi modern fliir miraciyesi format›ndad›r.

Gö¤e ç›kma mucizesi
Miraç gecesi (s. 299) 
… 

Cami’nin önünde arkas›nda
Melekler vard› gümüfl defterli
Gümüfl kalemli
Peygamber imamd›
K›ld›lar namaz
Melekler peygamberlerle
Miraç gecesi
Yarasas›z bir geceydi
Yaklaflt›r k›yameti
Uzaklaflt›r piflmanl›¤›
Derinlefltir saati
Bu gece
Miraç gecesi (s. 262)
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Bu m›sralar› Resulullah›n miraç yolculu¤una aç›k göndermedir. Kur’an’da mi-
raç kelimesi geçmez. Bunun yerine yürütme anlam›nda “isra” kelimesi bu yolculu-
¤un haberinin verildi¤i surenin de ad›d›r. Kur’an’da mirac›n ayr›nt›l› anlat›m› ise ‹s-
ra suresinde de¤il Necm suresinde yer al›r:

“Kendisine âyetlerimizden bir k›sm›n› gösterelim diye kulunu (Muhammed’i)
bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdi¤imiz Mescid-i Aksa’ya götü-
ren Allah’›n flan› yücedir. Hiç flüphesiz o, hakk›yla iflitendir, hakk›yla görendir.” (‹s-
râ Suresi, 1. Ayet)

“Hani sana, “Muhakkak Rabbin, insanlar› çepeçevre kuflatm›flt›r” demifltik. Sa-
na gösterdi¤imiz o rüyay› da, Kur’an’da lanetlenmifl bulunan o a¤ac› da s›rf insanla-
r› s›namak için vesile yapt›k. Biz onlar› korkutuyoruz. Fakat bu, sadece onlar›n bü-
yük azg›nl›klar›n› (daha da) art›rd›.” (‹srâ Suresi, 60. Ayet)

“Batt›¤› zaman y›ld›za andolsun ki, arkadafl›n›z (Muhammed haktan) sapmad›
ve azmad›. O, nefis arzusu ile konuflmaz. (Kur’an’›) ona, üstün güçlere sahip, muh-
teflem görünümlü (Cebrail) ö¤retti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûreti-
ne girip) do¤ruldu. Sonra (ona) yaklaflt› derken sark›p daha da yak›n oldu. (Peygam-
bere olan mesafesi) iki yay aral›¤› kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna
vahyedece¤ini vahyetti. Kalp, (gözün) gördü¤ünü yalanlamad›. (fiimdi siz) gördü¤ü
fley hakk›nda onunla tart›fl›yor musunuz? Andolsun ki, o, Cebrail’i bir baflka iniflte
daha (aslî suretiyle) görmüfltü. Sidretü’l Müntehâ’n›n yan›nda. Me’va cenneti onun
(Sidre’nin) yan›ndad›r. O zaman Sidre’yi kaplayan kaplam›flt›. Göz (gördü¤ünden)
flaflmad› ve (onu) aflmad›. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir k›s-
m›n› gördü.” (Necm Suresi, 1. ve 18. Ayetler)

Kur’an’›n insanlara oldu¤u kadar cinlere de indi¤i ve cinlerin Kur’an’› dinledi-
¤i Karakoç fliirinde çok veciz flekilde ötelere iflaret eder. Bu âlemde yaln›z insan ol-
mad›¤› gerçe¤ine iflaretle dünyan›n uçlar›ndaki cin ve di¤er taifelere de Kur’an ay-
d›nl›¤›n› Hz Muhammed’in ulaflt›rd›¤› m›sralafl›r: 

Yok Mekke sokaklar›nda 
Bir ç›t›rt› sesi
fiimdi vaktidir
Cinlerin dünya uçlar›nda
Kur’an dinlemesi (s. 239) 

Bu m›sralar›n Kur’an’daki karfl›l›¤› ise flu flekildedir:

“Hani Kur’an’› dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmifltik. Onlar,
onun huzuruna gelince birbirlerine, “Susun!” dediler. Kur’an’›n okunmas› bitince de
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uyar›c› olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki: “Ey kavmimiz! fiüphesiz biz, Mû-
sâ’dan sonra indirilen, kendinden önceki kitaplar› do¤rulayan, gerçe¤e ve do¤ru yo-
la ileten bir kitap dinledik.” (Ahkâf Suresi, 29. ve 30. Ayetler)

Peygamberimize kalk ve uyar emri de müddessir suresinde beyan edilir ki Kara-
koç fliirinde yerini al›r. Bu ça¤r› dirilifl, uyan›fl, ayd›nlan›fl ça¤r›s›d›r.

Kalk ey örtülere
Bürünmüfl Peygamber
At üstünden
Seni ülkelerden ülkülerden
Ay›ran örtüleri
Kalk ey
Örtülere bürünmüfl Peygamber. (G.D., s. 276)

Bu m›sralar Kur’an ayetlerinin birebir ayn›s› cümleleri de ihtiva eder: “Ey örtü-
nüp bürünen (Peygamber!) Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini ar›nd›r. fiirkten
uzak dur.” (Müddessir Suresi, 1. ve 4. Ayetler)

Allah resulünün en fliddetli ilk s›nav› olan Bedir savafl› Karakoç m›sralar›nda flu
flekilde vecizleflir:

Kardefl kardefli vurmufl ama Bedir’de
Yeni ve gerçek kardefllikler kurulmufl
Çiçek çiçe¤e durmufl bahar gelmifl. (s. 279)

Bedr Kur’an’da flu flekilde yer al›r:

“fiüphesiz, karfl› karfl›ya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vard›r: Bir top-
luluk Allah yolunda çarp›fl›yordu. Öteki ise kâfirdi. (Onlar›) göz bak›fl›yla kendile-
rinin iki kat› görüyorlard›. Allah da diledi¤ini yard›m›yla destekliyordu. Basireti
olanlar için bunda elbette ibret vard›r.” (Âl- i ‹mrân Suresi, 13. Ayet)

“Andolsun, siz son derece güçsüz iken Allah size Bedir’de yard›m etmiflti. O
halde Allah’a karfl› gelmekten sak›n›n ki flükretmifl olas›n›z. Hani sen mü’minlere,
“Rabbinizin, indirilmifl üç bin melek ile yard›m etmesi size yetmez mi?” diyordun.
Evet, sabretti¤iniz ve Allah’a karfl› gelmekten sak›nd›¤›n›z takdirde; onlar ans›z›n
üzerinize gelseler bile Rabbiniz niflanl› befl bin melekle size yard›m eder. Allah, bu-
nu size s›rf bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla yat›fls›n diye yapt›. Yard›m ve za-
fer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah kat›ndad›r.” (Âl-i ‹m-
rân Suresi, 123. ve 126. Ayetler)
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Son söz yerine bu çal›flmay› Karakoç’un m›sralar›yla nihayete erdirmek uygun
düfler san›r›m:

Ey Allah’a aç›lan ve kapanan ulu kap›
Bir at gibi soluyorsun kulelerinle
Deniz öfkenin köpükleriyle benekli
…
Savaflabilirim bu gün bütün dünyayla
Gerekirse
Ruhumuzun susad›¤› hakikat olan 
Evrensel ‹slam bar›fl›n›n zaferi için
Aflk için Tanr› hakikati aflk› için 
Gö¤e ç›kan ‹sa yere insin diye
…
Gel ey Muhammed ve ‹sa hakikati
Burada sizi bekleyen bütün bir insanl›k var
Bulutlar yaral› insanlar zehir saçan f›rt›nalar (s. 663)
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Hilmi Yavuz’un fiiirlerinde
Divan Edebiyat› ‹ndeksi

Lale Qas›mova*

“Sönmez seher-i haflre kadar fli’r-i kadim

Bir mefl’aledir devredilir elden ele.”

Yahya Kemal

Girifl

Gelenek, genifl kapsam alan›na sahip, çok boyutlu bir kavramd›r. TDK’n›n gün-
cel sözlü¤ünde gelenek kelimesi “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalm›fl olma-
lar› dolay›s›yla sayg›n tutulup kuflaktan kufla¤a iletilen, yapt›r›m gücü olan kültürel
kal›nt›lar, al›flkanl›klar, bilgi, töre ve davran›fllar, anane, tradisyon” (Aral›k 2014);
Ali Püsküllüo¤lu’nun Türkçe Sözlük’ünde “eski ça¤lardan beri yerleflmifl olup kuflak-
tan kufla¤a geçerek gelen ve toplumun, toplulu¤un üyeleri aras›nda ortak bir ruh ve
dolay›s›yla sa¤lam bir ba¤ yaratan her türlü sayg›n al›flkanl›klar, kültürel kal›nt›lar,
bilgi, töre ve davran›fllar, anane” (Püskullüo¤lu 1999: 632); Misalli Büyük Türkçe
Sözlük’te “as›rlar boyunca nesilden nesile geçerek gelen ve bir toplulu¤un fertleri
aras›nda sa¤lam bir ba¤, ortak bir ruh meydana getiren her türlü adet, al›flkanl›k,
davran›fl biçimi ve kültürel de¤erler, an’ane” (Ayverdi 2006: 1023) olarak birbirine
benzer flekilde aç›klan›r. Di¤er sözlüklerde de benzer tan›mlarla karfl›lafl›yoruz. Bu
aç›klamalarda karfl›laflt›¤›m›z an’ane aslen bir hadis terimi olup hadislerin bir kifliden
di¤erine aktar›lma s›ras›nda söylenen an falanin, an fulanin (bu hadis filancadan gel-
mektedir) lafz›na verilen isimdir.(Arma¤an 1992: 16) Buradan gelene¤in sahih ve
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geçerli bilginin elden ele aktar›lmas› gibi klasik anlam› oluflmufltur. (Arma¤an 1992:
15) Tradisyon ise gelene¤in ‹ngilizce karfl›l›¤› olan tradition’dan, o ise Latince trade-
re’den gelmektedir. Kelimenin anlamlar› içinde “kurtulufl”, mistik anlamda ilahi ge-
lene¤e sar›larak uhrevi kurtulufla ermek fleklindeki inançla ilgilidir, “bir bilginin el-
den ele aktar›lmas›” ve “bir ö¤retiyi baflkalar›na iletmek” anlamlar›ysa ayn› anlam-
lar›n devam›ndan ibarettir –kurtulufla götüren bilgiyi (bat›n› ya da zahiri) baflkalar›-
na ve Orta Ça¤lar›n inançlar›na uygun olarak ehline ulaflt›rmak.(Arma¤an 1992:
14)

“Gelenek” dendi¤inde genellikle belli bir yolu izleme, belli bir çerçevede hare-
ket etme ya da daha önceden birisinin ortaya koyarak geleneksellefltirdi¤i fleyi de-
vam ettirmenin anlafl›ld›¤›n› belirten Arma¤an’a göre, gelene¤in en popüler anlam›,
günlük dilde örf, âdet ve töre anlam›nda kullan›lan›d›r. (Arma¤an 1992: 11) Gele-
nek kavram›yla ilgili tart›flmal› de¤erlendirmelerden kaç›narak genel anlam›yla ele
almaya çal›flan Mustafa Miyaso¤lu, gelene¤in eski tabiriyle an’anenin, bir tarih ve
belli bir kültür birikimine sahip toplumlarda söz konusu oldu¤una dikkat çekerek,
tarih boyunca toplum taraf›ndan sevilen, benimsenen davran›fl ve nitelikler bütünü
olarak de¤erlendirilebilinece¤ini söyler. (Miyaso¤lu 1975: 75-76) Böylelikle, gele-
ne¤e nesilden nesile geçen bir de¤erler birikimi olarak bak›labilir. Bu birikimin olufl-
mas› için belli bir süreye ihtiyaç vard›r. 

Konumuz gere¤i gelene¤in edebiyat, özellikle flairler aç›s›ndan hangi anlamlar
ifade etti¤ine bakmakta fayda var. T.S. Eliot, “Gelenek ve fiair” bafll›kl› yaz›s›nda ge-
lene¤e sahip olman›n ciddi bir gayret istedi¤ini ve bunun için bir flairin önce “tarih
fluuru”na sahip olmas› gerekti¤ini söyler. Eliot’a göre “‘Geçmifl’in ‘hal’ içinde varl›-
¤›n› hissetmek kadar ebediyeti, s›n›rs›z›, s›n›rl› olanda, yani bugünde bulmak, bu be-
raberli¤i hissedebilmek bir yazar› gelenekçi yapar.” (Eliot 2007: 4-5) Ebubekir Ero¤-
lu, “gelenek” kavram›n›n, onunla ilk karfl›laflt›¤›m›z zaman tek katmanda görülebi-
linen bir sürecin –bugünkü fliirin, bugünkü söyleyiflin, bugünkü ritmin bir ç›rp›da
görülebilinen geçmiflinin –ad›ym›fl gibi ça¤r›fl›m yapt›¤›n› söyler. Bu anlamda gele-
ne¤e bakmak bugünkü ritmin geçti¤i yollara yönelmek demektir. (Ero¤lu 1993: 9)
Gelene¤e ba¤l› flairlerden Sezai Karakoç’a göre gelenek, flairin ilk dünyas›d›r. Gele-
nekle flair, bir baflka “zaman”da yaflamaya bafllar. Önce geçmifl flairlerle ça¤dafl olur,
sonra yar›flmaya bafllar ve kendini yoklay›p bulmas›yla da sonuncu merhaleye ad›m
atar. Gelenekle hesaplaflma olarak isimlendirdi¤i sonuncu merhalede Sezai Karakoç,
flairin kendinden öncekilerin etkisinden kurtulma çabas› gösterdi¤ini ifade eder.
(Karakoç 1997: 95-96) Gelenek dünyas›, geçilmek zorunlulu¤u tafl›yan çok boyutlu
ve cepheli bir dünya olarak, flairin okuludur. (Karakoç 1997: 101) Bu çal›flmada fli-
irlerini incelemeye çal›flt›¤›m›z Hilmi Yavuz, gelene¤i sürekli de¤iflen içinde de¤ifl-
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meyeni, özü bulmak ve bugüne ulaflt›rabilmek fleklinde ifade eder. (Yavuz 1999: 57)
Gelene¤i iliflkiler, görüntüler a¤› olarak da tan›mlayan flair, objeleri de¤ifltirip özü
koruyarak, bu iliflkiler a¤›yla yeni fleyler anlatmakla gelene¤in yeniden üretilebiline-
ce¤ine de de¤inir. (Yavuz 1999: 59) 

Türk edebiyat›na edebiyat-gelenek iliflkisi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda akla ilk ola-
rak Halk ve Divan edebiyat› gelir. Tanzimat dönemine kadar var olan, geliflen
Halk edebiyat› ve Divan edebiyat› ürünleri geleneksel edebiyat› oluflturur.
1860’tan itibaren Bat›l›laflman›n edebiyata yans›mas› flair ve yazarlar›n özellikle
Divan edebiyat›na karfl› ç›kmalar› ile neticelenir. Bu dönemde Bat› edebiyat›na
yönelmenin sonucu olarak Bat›’da geliflen fliir biçimlerini örnek alan flairler Divan
edebiyat›na karfl› a¤›r elefltirilerde bulunurlar. Tanzimat’tan itibaren geleneksel fli-
ire karfl› getirilen bu a¤›r elefltiriler, karfl› ç›kmalar sonucunda bir kopma bafllar. O
dönemde Bat›’ya yönelmenin zaruret oldu¤unu belirten A.H.Tanp›nar, Avrupa’y›
ad›m ad›m takip etmenin “Türk fliirini ve edebiyat›n› hareket noktas›ndan çok
uzaklara götürdü”¤ünü ifade eder. (Tanp›nar 2011: 91) Bu kopufl, bu kendi hareket
noktas›ndan uzaklaflma Cumhuriyet sonras› döneme kadar devam eder. Burada be-
lirtelim ki, ister Tanzimat döneminde, ister Tanzimat sonras›nda geleneksel edebi-
yata, Divan edebiyat›na karfl› ç›kan flair ve yazarlar›n eserleri gelenekle ba¤lar›n›
tamamen koparm›fl olmay›p geleneksel edebiyat onlar›n eserlerinde içten içe de-
vam eden bir damar olmufltur. Cumhuriyet Dönemi’nden-“Yüz y›ll›k bir gurbet-
ten” (Miyaso¤lu 1975: 70) sonra geleneksel edebiyata dönüfl ilk olarak fliir türün-
de gerçekleflir. Türk edebiyat›na genel olarak bakt›¤›m›zda fliirin, en eski ifade bi-
çimi ve edebî türlerden biri oldu¤u görülür. Sözlü kültür ilk olarak fliir türü etraf›n-
da geliflmifl ve olgunlaflm›flt›r. Edebiyat›m›zda as›rlardan beri hususi ra¤bet gören
bir tür oldu¤undan gelene¤e yönelmenin ilk olarak fliirde gerçekleflmesi do¤ald›r.
Bafllang›çta Yahya Kemal’in fliirlerinde gördü¤ümüz bu dönüfl sonralar› ciddi bir
e¤ilime dönüflür. 

1960’lardan bafllayan geleneksel edebiyata yönelme 1980’li y›llarda ciddi bir il-
gi ve dikkat çeker. Bu y›llardan itibaren edebiyat›m›zda birçok flair ve yazar›n farkl›
usul ve metotlarla gelenekten faydaland›¤› görülür. Nitekim gelene¤e yönelme bu-
gün de oryantalist etkiler, postmodernizm etkisi ve gelene¤i yeniden üretme-dönüfl-
türme gibi farkl› damarlardan akmaktad›r. Gelene¤e bir öteki alg›s›yla yaklaflan or-
yantalizmde de, postmodernizmde oldu¤u gibi geleneksel olan malzeme olarak kul-
lan›l›r ve içsellefltirilmez. Nurullah Çetin’in ifade etti¤i gibi, gelene¤i araç olarak
kullananlar, geleneksel özün samimi olarak devam ettirilmesi gere¤ine ihtiyaç duy-
mazlar. (Çetin 2012: 22) Gelene¤i içsellefltirerek yeniden üretenlerse geleneksel
özün devam ettirilmesi kayg›s› tafl›rlar.
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Gelene¤i oldu¤u gibi devam ettirmeyip, gelenekten sadece estetik araç de¤il,
de¤erler kayna¤› olarak yararlanan ve neticede özgün eserler üreten flairlerden ilk
olarak akl›m›za gelenler, Yahya Kemal, Behçet Necatigil, Asaf Halet Çelebi, Sezai
Karakoç, Attila ‹lhan ve Hilmi Yavuz gibi isimlerdir. 

Bu çal›flman›n amac› edebiyat›n birçok türü ile ilgilenmifl, fakat daha çok fla-
irli¤i ile öne ç›kan Hilmi Yavuz’un (1936) fliirlerindeki Divan edebiyat›na ait te-
rim ve isimler indeksinin ç›kar›larak de¤erlendirmesidir. ‹ndeks, genellikle bilim-
sel çal›flmalar›n sonunda bulunan, bir eserin içinde geçen kifli, yer ve eser isimle-
rinin alfabetik olarak dizilmifl ve sayfa numaralar›n›n gösterildi¤i bölümdür. Fakat
indeks ç›karma ifliyle edebî eserlerin zihinsel haritas›n› tespit etmek de mümkün-
dür. Bu amaçla yapt›¤›m›z çal›flma sonucunda elde edilen bulgularla geleneksel fli-
irin Hilmi Yavuz fliirine nas›l tesir etti¤i, flairin gelenekle kurdu¤u iliflki de¤erlen-
dirildi.

Çal›flmay› yaparken Hilmi Yavuz’un fliirlerinde geçen Divan edebiyat› ve onun
dünyas› ile do¤rudan ilgili terim ve özel isimleri esas almaya çal›flt›k. Bilindi¤i gibi
Halk edebiyat›, ‹slam kültürü ve tasavvuf, Divan edebiyat›n›n önemli ve vazgeçil-
mez kaynaklar›d›r. Bu nedenle çal›flmada Divan edebiyat›nda kullan›lan Halk ede-
biyat›, ‹slami kültüre ve tasavvufa ait terim ve özel isimler de tarand›. Makalenin
hacminin geniflleyece¤i ve ayr› bir inceleme konusu oldu¤u düflüncesiyle Divan ede-
biyat›n›n dünyas›n› ça¤r›flt›ran, o fliirde kullan›lm›fl her türlü kelime, kavram ve tel-
mihleri almaktan kaç›nd›k. Çal›flma sürecinde Hilmi Yavuz’un fliirlerinde eski ede-
biyat›n dünyas›n› ça¤r›flt›ran terim ve özel isimlerin fazla oldu¤u tespit edilirken ay-
n› zamanda fliirlerin Bat› dünyas›yla ilgili zengin malzeme ihtiva etti¤i gözlemlen-
mifltir ki, bu da ayr› bir incelemenin konusudur.

Hilmi Yavuz’un fliirlerinde genellikle büyük harf kullanmamas›na ra¤men biz
indeksi haz›rlarken resmî imla kural›na uymaya çal›flt›k. Ayr›ca, fliirlerdeki kelime-
lerin kullan›m s›kl›¤› sayfa üzerinden de¤il, daha kesin yorum yapma imkân› sa¤la-
yaca¤› düflüncesiyle sayfalarda yer alan sözcük say›s› üzerinden gösterildi. Bu zaman
tekrarlar sayfa numaralar›n›n yan›nda parantez içinde verildi.

Büyü’sün Yaz!’da Divan edebiyat› indeksi

1. Aba 491

2. Abdal 53, 56, 73 

3. Acem 103

4. Âfitâb-› Temmuz (Hüsn ü Aflk’tan) 311 
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5. A¤›t 74, 99, 103, 109, 424 

6. Ahd-i Atîk (Tevrat) 132, 409

7. Ahmed-i Hânî 111

8. Ahî 53

9. Ankâ 155 

10. A’râf 313 

11. Arz-› mev’ûd 288

12. Ashab-› Kehf 416 

13. Asl› 107

14. Aflk (Hüsn ü Aflk’›n kahraman›) 131

15. Atefl a¤ac› (Musa’n›n a¤ac›) 409

16. Baharat yolu 91

17. Bâkî, Bâkî Efendi 43, 93

18. Bâkî Divân› 43

19. Bânet Su’âd 235 (Kasîde-i Bânet Su’âd)

20. Bât›nî 161, 165(5) 

21. Bâzü’l-Eflheb (Abdülkadir Geylani) 236 

22. Be 411, 421(2)

23. Bedreddin, Bedreddin-i Simâvî 54, 57(2), 60(4), 116 

24. Belâ 117

25. Billûr bir köflk 94

26. Bozlak 74

27. Börüklüce Mustafa 55(2) (fieyh Bedreddin’in müridi)

28. Bürde (Kasîde-i Bürde) 235 

29. Câhiliyye 303

30. Celâlî 55

31. Cemflîd (fiarab›n mucidi) 132

32. Cibre kalem 312

33. Cilt 74

34. Cönk 62

35. Cüneyd 297(2)

36. Çalab 237

37. Çarm›h 20, 21, 243, 289, 290(3), 293(3), 302(3)
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38. Çilehâne 93

39. Dâd 434

40. Deccâl 229

41. Deli Dumrul 365

42. Dervifl 72, 73, 106, 457

43. Dervifl defteri 91

44. Deflt-i fenâ 301

45. Devletli 61

46. Divân 41, 43

47. Divân Edebiyat› 41

48. Divit 312 

49. Do¤u 91(4), 92, 93(7), 94-97, 98(2), 99, 100, 101(4), 102-107, 110, 111,
355

50. Efendimiz 289

51. Efsane 62

52. El-fakîr 421

53. Elif 391, 411, 418

54. Elif-Lâm-Mîm 409(5) 

55. Elf Leyle ve Leyle (Binbir Gece Masallar›) 407, 408(2)

56. El yaz›s› 74

57. El yazmas› 22

58. Emîr Sultan 236 

59. Emrah 69

60. Esterabâdî (Fazlullah-› Hurûfî) 422 

61. Eflrefo¤lu Rûmî 236(4), 237

62. Fa 434

63. Ferhâd 94(2), 97, 147

64. Fetret 54(2)

65. Folklor 74(4)

66. Fuzûlî 427

67. Fütüvvetnâme 96(2)

68. Garanik 257

69. Gayb-Olufl 459, 463(3)
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70. Gazel 41, 81

71. Gök ekin (Yunus Emre) 237

72. Hac› Bayram Velî 236

73. Halk resmi 83

74. Hallâc-› Mansûr, Mansûr 57, 246 

75. Harf 415(2), 416(4), 417(3), 418(2), 419, 420, 421(3), 422(4), 423, 424,
425, 426, 427

76. Hattat 420 

77. H›rka 93, 246, 313(3)

78. H›rka (Kasîde-i Bürde’deki h›rka) 235(2), 309 (3)

79. Hîç (hîç, yokluk, fenâ) 395

80. Humma 95

81. Hümâ 58(3),104

82. Hüsün (Hüsn ü Aflk’›n kahraman›) 131

83. Hüsn ü Aflk 131

84. Hubb 465

85. Hurûfî 246(2), 434

86. ‹srâ (Kur’ân’da sûre) 263

87. ‹bn-i Arabî 451 

88. ‹ncil 289

89. ‹ncir (Tîn sûresini hat›rlat›yor) 419

90. ‹ncir ve zeytin (Kûr’ân’dan) 290, 293

91. ‹sâ, ‹sâ Mesîh 243, 253, 289, 290

92. ‹pek yolu 91

93. Ka’b (flair) 235

94. Kaf Da¤› 170

95. Kalp Kalesi (Hüsn ü Aflk’tan) 131(4)

96. Karacao¤lan 62

97. Karakalem 59

98. Kasîde 42

99. Kelâm-› Kadîm (Kur’ân) 409

100. Kenan ili 291 

101. Kenz-i mahfî 451
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102. Kerem 107

103. Kesik Kerem 75

104. Ketebe (Hattat›n imzas›) 421

105. K›ssa 102, 313

106. Kibrît 415(4)

107. Kibrît-i Ahmer 491

108. Kitap (Kur’ân) 287, 290, 291, 293, 297, 303

109. Kûh kâf kûh kâf ( Kaf Da¤›, Kûh-› Kâf) 170

110. Kutsal Kitaplar 27

111. Kün 117, 161, 164(5), 299, 300, 488, 489(2)

112. Küntü kenzen (Kün ve küntü kenzen) 488

113. Lala 60(3)

114. Lale (Allah ve Lale) 422

115. Lâm 434

116. Lâmelif 416

117. Lât (put) 290

118. Leylâ 94(2), 257, 407, 433

119. Levlâke  488(2)

120. Mahzûnî 62

121. Masal 6, 102(2), 140

122. Mâsivâ 495, 497, 503(3)

123. Mâverâ 499

124. Mecnûn 94, 257

125. Menât (put) 290

126. Mesnevî 62(3)

127. Mesnevî 132  

128. Mektup 100, 103, 360, 417, 421

129. Melâmet 93

130. Mem u Zin hikâyesi 111

131. Mevlânâ 207, 233, 394

132. Mim 438(2)

133. Musahip 54 

134. Mutasavv›f 57

135. Mübala¤a 54(2)
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136. Mülemmâ 456(2)

137. Mülhid 60

138. Mürg-i hevâ 302

139. Mürîd 143

140. Nesîmî 246

141. Ney 132

142. Ninni 98, 100, 101

143. Nûn 391, 417(2)

144. Nûnî 391 (3) 

145. Nurusiyah (Hüsn ü Aflk’tan) 339(2)

146. Osmanl› 41

147. Otuz kufl (Simurg) 293

148. Ozan 106

149. Ömer 308

150. Pîr 55

151. Pîr Sultan 69, 71(2),  93

152. Post 491

153. Rabb 497

154. Reâyâ 72

155. Rubâ’î 43, 44

156. Sen olmasayd›n (Levlâke hadisi) 488

157. S›rat 499

158. Sidre (Sidretü’l-Müntehâ) 263

159. Simurg 170, 269(2)

160. Simyac› 93

161. Sin 391, 438

162. Siyah Günefl (Nûrusiyâh) 339

163. Semender 271

164. Semerât’ül Fu’âd (Gönül Meyveleri) 235 

165. Son A¤aç (Sidretü’l-Müntehâ anlam›nda)263

166. Söz (Hüsn ü Aflk’›n kahraman›) 131

167. Sûfî 434

168. Sultan 93

169. Sûre 208
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170. Sümbül Sinan 234 (4)

171. fiahabeddîn-i Suhreverdi 57

172. fiakk-› Kamer 308 

173. fiaman 159

174. fieb-i çerâ¤ 456

175. fiems 233

176. fiems-i Perende (fiems-i Tebrizî) 233 

177. fieyh Gâlib, Gaalib 339, 457

178. fiîrin 94(2)

179. fiu’arâ Tezkiresi 41

180. Tâ  438

181. Tâ-sîn-mîm 429, 433(3), 434(4), 435(4), 436, 437, 438(5), 439(3),
440(3), 441(3), 442(2) 

182. Tâhâ (sure) 313

183. Ta’lîk 132

184. Tarîkat de¤ene¤i 61

185. Tafl basmas› 38

186. Tafl levha 485

187. Tayy-› zaman 234(3)

188. Te 421

189. Tebrizli Sâ’ib 503 

190. Tecrîd 313

191. Tecrîd h›rkas› 95 

192. Tekke 92

193. Tesniye (Tevrat) 295

194. Tevhîd 305, 312

195. Tîn (Tîn Sûresi) 419(2), 503

196. Tunç kafiye 82

197. Tûr-i Sinâ 290

198. Türkü 28, 53, 55, 56, 65, 73, 84, 96, 98, 100, 111, 118, 141, 307, 323,
324(2)

199. Vâridât (fieyh Bedreddin’in eseri) 54

200. Vâridât (terim) 499

201. Vav 417
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202. Yahya Kemal 44, 347, 491

203. Yâsîn 313

204. Yâ Vedûd 288 

205. Yazma 60

206. Yedi ask› (Mu’allaka-i Seb’a) 308

207. Yûnus 207, 237, 394

208. Yûsuf 31  

209. Zehebî 246 

210. Zeytin (Tîn ile birlikte, Kur’ân’daki anlam›yla) 419, 503

211. Züleyhâ236

212. Zülfikâr (Hz Ali’nin k›l›c›) 488

Hilmi Yavuz’un fiiirlerinde Divan Edebiyat›na ait terim ve isimler

fiiirlerini gelenek ba¤lam›nda ele alaca¤›m›z Hilmi Yavuz, fliire lise y›llar›nda
(1952-1953) bafllar. (Aka 2002: 2) fiairin ilk kitab› Bak›fl Kuflu 1969 y›l›nda yay›n-
lan›r. Hilmi Yavuz, 2006 y›l›nda tüm fliir kitaplar›na dâhil olan fliirleri Büyü’sün Yaz!
isimli kitapta toplar. Kitab›n 2014 y›l›nda yay›mlanan 6.bask›s›na 1969-2012 y›llar›
aras›nda yay›nlanan di¤er kitaplara dâhil olan tüm fliirler al›nm›flt›r. Klasik fliir biri-
kiminden yararlanarak özgün bir fliir tarz› gelifltiren Hilmi Yavuz, fliirin d›fl›nda ede-
biyat›n anlat›, deneme, makale, f›kra, an›, mizah ve portre gibi birçok türüyle de il-
gilenmifl, Pablo Neruda’n›n fliirlerini Türkçeye çevirmifltir. 

Büyü’sün, Yaz! (YKY yay., 2014), Hilmi Yavuz’un flimdiye kadar yay›nlanm›fl on
befl kitab›na dahil olan 300 fliirini içerir. Kitaplar bas›n y›llar›na göre s›ralanm›flt›r.
Kitaptaki fliirleri Divan edebiyat› ile ilgili terim ve özel isimler bak›m›ndan tarad›-
¤›m›zda karfl›m›za afla¤›daki tablo ç›kar: 

1.

Kitab›n ad› Madde say›s› Mükerrer madde say›s›
Büyü’sün, Yaz! 212 431

Tablodan görüldü¤ü gibi kitapta Divan edebiyat› ve onun dünyas›yla ilgili özel
isim ve terimler olarak 212 indeks maddesi mevcuttur. Az olmakla birlikte baz› mad-
delerin tekrar› dikkat çeker. Her maddenin kendi içindeki tekrarlar› ile kitapta top-
lam 431 maddelik bir indeks ç›kar. Modern edebiyatta Divan edebiyat› ile ilgili 431
maddelik indeksin yer almas› bir fliir kitab› için yüksek bir rakamd›r ve kitapta Divan
edebiyat› ile ilgili terim ve özel isimlerin az›msanmayacak derecede geçti¤ini gösterir. 

Lale Qas›mova • 83



Yukar›da da belirtildi¤i gibi Büyü’sün, Yaz! kitab›na flairin farkl› tarihlerde yay›n-
lanm›fl on befl fliir kitab› dâhildir. fiimdi s›ras›yla –ilk eserden son esere do¤ru- kitap-
lar›n her birinde Divan edebiyat›na ait terim ve özel isimlerin kullan›m›na bakal›m:

Büyü’sün, Yaz!’da yer alan ilk kitap 1969 y›l›nda yay›nlanan Bak›fl Kuflu’dur. Ba-
k›fl Kufl’u 29 fliirden oluflur. Üç bölüme ayr›lm›fl kitapta Divan edebiyat›n›n dünyas›y-
la ilgili toplam on alt› terim ve özel isim yer al›r. On alt› maddeden onu kitab›n “Es-
kiden” bafll›kl› bölümünde geçer. Bölüme alt› fliir dâhildir. Bafll›ktan da görüldü¤ü gi-
bi bu fliirler eski dünyam›zla do¤rudan ilgili fliirlerdir. Alt› fliirde Divan edebiyat› ile il-
gili on özel isim ve terimin geçmesi de bunun göstergesidir. Kitab›n tamam›n›n 28 say-
fa oldu¤u düflünülürse, her sayfaya ortalama 0.6 Divan edebiyat› indeksi düflmektedir.

Bedreddin Üzerine fiiirler kitab› 1975 y›l›nda yay›nlan›r, kitaba 26 fliir dâhildir.
Tarihsel bir teman›n ifllendi¤i kitapta k›rk madde mevcuttur. Yazar, tarihî bir konu-
yu ele al›rken o dönemin lügatine de müracaat eder. Ay›rca 26 sayfal›k kitapta her
sayfaya ortalama 1.5 madde düflmektedir ki, bu da büyük bir rakamd›r.

1977 y›l›nda yay›nlanan Do¤u fiiirleri’ne 18 fliir dâhildir. fiairinin Do¤u’nun dün-
yas›na e¤ildi¤i bu kitapta Divan edebiyat›yla ilgili otuz dört indeks maddesi tespit
edildi. 21 sayfal›k kitapta her sayfaya ortalama 1.6 indeks maddesi düflmektedir. Bu
yo¤unluk fliir kitab›n›n konusuyla do¤ru orant›l› olup Do¤u’da ›srar›n göstergesidir.

Toplam yedi fliirden oluflan Mustafa Subhi Üzerine fiiirler (1980) kitab›nda sade-
ce dört maddenin yer almas› do¤al olup konuyla do¤ru orant›l›d›r. Kitapta her say-
faya ortalama 0.5 madde düfler.    

Geçen Yaz” ve “Bu Yaz” bafll›kl› iki bölümden oluflan, Muhsin Macit’e göre
(Macit 2004: 67) flairin gelenekle iliflkisinin en somut örneklerinin yo¤unlaflt›¤› Yaz
fiiirleri (1977) kitab›nda on alt› fliir yer al›r. Kitapta toplam on dört madde tespit
edildi ki bunlardan her sayfaya ortalama 0.8’i düfler. 1984 y›l›nda yay›nlanan içinde
16 fliir bulunan Gizemli fiiirler’de toplam yedi, 1987 y›l›nda yay›mlanan Zaman fiiir-
leri’nde üç indeks maddesi mevcuttur. Kitaplarda her sayfaya düflen madde say›s› 0.4
ve 0.2 olarak tesbit edildi. Tasavvufi dilin kullan›ld›¤› kitaplarda Divan edebiyat› ile
do¤rudan ilgili terim ve özel isim say›s›n›n azl›¤› dikkat çeker. 

14 fliirin yer ald›¤› Söylen fiiirleri’nde (1989) toplam on dokuz kelime geçer. 17
sayfal›k kitapta her sayfada 1.1 indeks maddesi var. 

Ayna fiiirleri’nde (1992) bulunan 30 fliirin tamam› sonet tarz›ndad›r. Kitapta ye-
di fliirde geçen on befl madde mevcuttur. fiiir say›s›na göre bakt›¤›m›zda bir yo¤un-
luk görülse de genel olarak ele alarsak Do¤u’ya ait olmayan bir form kullanan flair
birkaç fliir hariç Divan edebiyat›n›n dünyas›yla ilgili kelime kullanmaz. 30 sayfal›k
kitapta her sayfaya ortalama 0.5 madde düflmesi de bunun göstergesidir. 
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Çöl fiiirleri 1996 kitab›nda otuz üç madde yer al›r. Do¤u’nun konu edindi¤i 20
fliirde Divan edebiyat›yla ilgili otuz üç kelime az›msanmayacak say›da olup konuyla
do¤ru orant›l›d›r. Sayfa üzerinden bakarsak 23 sayfal›k kitapta her sayfaya ortalama
1.4 madde say› düfltü¤ü görülür.  

21 fliirin yer ald›¤› Akflam fiiirleri (1998) kitab›nda befl, 26 fliirin bulundu¤u Yol-
culuk fiiirleri’nde (2001) ise on kelime geçer. 21 sayfal›k Akflam fiiirleri kitab›nda her
sayfaya ortalama 0.2, 28 sayfal›k Yolculuk fiiirleri’nde 0.4 madde say›s› var.

Toplam 25 fliirden oluflan Hurufi fiiirleri’nde (2004) Divan edebiyat›n›n dünya-
s›yla ilgili otuz befl indeks maddesi mevcuttur. 30 sayfal›k kitapta her sayfaya ortala-
ma 1.2 indeks maddesi düfler.

Büyü’sün, Yaz!’a dâhil olan son iki kitap Kaybolufl fiiirleri ve Yara fiiirleri bafll›k-
lar›n› tafl›yor. ‹lk kitapta sekiz, ikinci kitapta on alt› madde yer al›r. 13 sayfal›k Kay-
bolufl fiiirleri kitab›nda her sayfaya ortalama 0.6, 19 sayfal›k Yara fiiirleri’nde 0.8 in-
deks maddesi düfler.

Ayr›nt›l› olarak bahsettikten sonra bütün olarak tabloya (Tablo 2) bakarsak fla-
irin Divan edebiyat› ile ilgili terim ve özel isimlerin kullan›m›nda azalma ve ço¤al-
man›n yer de¤ifltirdi¤i görülür:

2.

Kitap ad› Madde say›s› Sayfaya göre

1 Bak›fl Kuflu (1969) 16 0.6
2 Bedreddin Üzerine fiiirler (1975) 40 1.5
3 Do¤u fiiirleri (1977) 34 1.6
4 Mustafa Suphi Üzerine fiiirler (1980) 4 0.5
5 Yaz fiiirleri (1981) 14 0.8
6 Gizemli fiiirler (1984) 7 0.4
7 Zaman fiiirleri (1987) 3 0.2
8 Söylen fiiirleri (1989) 19 1.1
9 Ayna fiiirleri (1992) 15 0.5

10 Çöl fiiirleri (1996) 33 1.4
11 Akflam fiiirleri (1998) 5 0.2
12 Yolculuk fiiirleri (2001) 10 0.4
13 Hurufi fiiirleri (2004) 35 1.2
14 Kaybolufl fiiirleri 8 0.6
15 Yara fiiirleri 16 0.8
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Görüldü¤ü gibi Divan edebiyat›n›n dünyas›yla ilgili en çok madde Bedreddin
Üzerine fiiirler’nde geçer. ‹kinci s›rada Hurufi fiiirleri gelir. Bir madde fark›yla üçüncü
s›rada Do¤u fiiirleri, dördüncü s›rada Çöl fiiirleri yer al›r. On dokuz maddeyle Söylen
fiiirleri beflinci s›radad›r.   

Bak›fl Kuflu’nda on alt› madde say›s›n›n olmas› dikkat çeker. ‹lk kitap için az›m-
sanmayacak bu say› flairin ilk fliirlerinden itibaren Divan edebiyat›yla ilgilendi¤ini,
bilinçli bir flekilde bu edebiyata yöneldi¤ini gösterir.

En az madde say› birer farkla Zaman fiiirleri, Mustafa Suphi Üzerine fiiirler ve Ak-
flam fiiirleri’nde geçer.  

Her sayfaya kaç indeks maddesi düfltü¤üne bakt›¤›m›zda az bir farkla birinci s›-
rada 1.6 madde say›yla Do¤u fiiirleri (21 sayfa) kitab› gelir. Sayfa bafl›na ortalama ola-
rak düflen 1.5 madde say›s›yla ikinci yerde Bedreddin Üzerine fiiirler’i (26 sayfa),
üçüncü yerde 1.4 madde say›yla Çöl fiiirleri (23 sayfa) yer al›r. Her sayfaya düflen or-
talama madde say›s› bir fliir kitab› için ciddi ve büyük bir rakam olup ad› geçen ki-
taplarda Divan edebiyat›na ait terim ve isimlerin az›msanmayacak flekilde yay›ld›¤›-
n› gösterir.  

fiimdi de kitapta Divan edebiyat› ile ilgili en çok kullan›lan maddelere baka-
l›m. Ayr› ayr› kitaplarda da ayn› maddenin tekrar›yla karfl›laflmakla birlikte bütün
olarak bakt›¤›m›zda eserde toplam 66 maddede tekrar görülür. Kitapta dört ve daha
fazla madde tekrar› çoktan aza do¤ru afla¤›daki gibidir:

3.

Do¤u 33 Bât›nî 6 A¤›t 5 Dervifl 4

Tâ-sîn-mîm 30 Bedreddin-i Simâvî 6 Elif-Lâm-Mîm 5 Ferhâd 4

Harf 25 Kitap (Kur’ân) 6 Eflrefo¤lu Rûmî 5 Folklor 4

Türkü 16 H›rka 5 Gayb-Olufl 4

Çarm›h 13 H›rka ‹sâ Mesîh 4
(Kasîde-i Bürde’deki 
h›rka)

Leylâ 5 Kalp Kalesi 4

Mâsivâ 5 Kibrît 4

Mektup 5 Hümâ 4

Masal 4

Pîr Sultan 4

Sümbül Sinan 4
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Görüldü¤ü gibi maddeler içinde en çok zikredilenler “Do¤u” kelimesidir. Daha
sonra huruful mukatta olarak bilinen “Tâ-sîn-mîm” gelir. Di¤er en çok kullan›lan
kelimeler “harf, “türkü” ve “çarm›h” kelimeleridir.

fiiirlerde tarihî flahsiyet isimlerinin zikir edilmifl olmas› de¤erlendirilmesi gere-
ken bir baflka husustur. Toplam olarak kitapta otuz tarihî flahsiyetin isimi geçer. Bir
fliir kitab› için büyük bir rakamd›r. Bu da Hilmi Yavuz’un tema fliirleri yazmas› ve
müracaat etti¤i, faydaland›¤› kaynaklar› zikretmekten çekinmemesi ile aç›klanabilir.
Bu isimler içinde en çok kullan›lan befl isim: Bedreddin-i Simâvî (8), Eflrefo¤lu Rû-
mî (5), ‹sâ Mesîh (4), Pîr Sultan (4) ve Sümbül Sinan’›n (4) isimleridir. Bundan
baflka Yûnus Emre ve Mevlânâ’n›n isimleri üçer defa, fieyh Galip ve Bâkî’nin isim-
leri ikifler defa zikredilirken, Fuzûlî ve Nesîmî’nin ismi bir defa geçer. ‹simlerin ol-
du¤u gibi zikrinin d›fl›nda baz›lar›n›n eserleriyle de bir flekilde ba¤lant› kurulur. Bu
aç›dan bakarsak farkl› verilerle karfl›lafl›r›z. Ç›kard›¤›m›z indeks sonuçlar›n› dikkate
alarak bizi kendine götüren eserleri, kahraman isimleri vb. hesaba kat›l›rsa kitapta
en çok fieyh Galip(13) görülür. fieyh Bedreddin indekse ald›¤›m›z müritlerinin is-
miyle 11 defa karfl›m›za ç›kar. Bâkî Efendi, Yûnus Emre ve Eflrefo¤lu Rûmî’yle 5 ke-
re karfl›lafl›r›z.    

Hilmi Yavuz’un fliirleri metinleraras›l›k iliflkileriyle oldukça zengindir. Bu konu-
da yap›lan çal›flmalar›n sonucu da bunu söylememize imkân verir.1 Hilmi Yavuz ge-
lenekle kurdu¤u metinleraras›l›k iliflkisinde Divan edebiyat›na ait eserlerden de
al›nt›lar yapar ve baz› eserlere göndermede bulunur. fiiirlerde Divan edebiyat›n›n
dünyas›yla ilgili Bâkî Divân›, Bânet Su’âd (Kasîde-i Bânet Su’âd), Bürde (Kasîde-i Bür-
de), Elf Leyle ve Leyle (Binbir Gece), Hüsn ü Aflk, Mem u Zin hikâyesi, Mesnevî, Se-
merât’ül Fu’âd (Gönül Meyveleri) ve Vâridât (fieyh Bedreddin’in eseri) olmak üzere
dokuz eser isminin zikir edilmesi dikkat çeker. 

Kitapta Divan edebiyat› mesnevi kahramanlar›n›n isimlerinin zikri de ilgi çe-
kicidir. Bunlardan toplam befl olmak üzere en çok Leylâ’n›n ismi zikredilir, Mec-
nûn’un ismi ise iki defa geçer. ‹kinci s›rada Ferhâd’›n ismi gelir, Ferhâd’›n ismi dört
defa, fiirîn’in ismi iki defa zikredilir.  

1 Konuyla  ilgili P›nar Aka’n›n “Hilmi Yavuz fiiirine Metin Merkezli Bir Bak›fl” bafll›kl› ya-
y›mlanmam›fl yüksek lisans tezine ve Necati Tonga’n›n “Rengarenk Bir Gökkufla¤›: Hilmi
Yavuz’un fiiirlerinde Metinleraras› ‹liflkiler” makalesine bak›labilinir.  
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Sonuç

Hilmi Yavuz, günümüz flair ve yazarlar› içinde fliirlerini gelene¤e ba¤layanlardan
biridir. Bat› edebiyat› kaynaklar›ndan da yararlanan flair, yo¤un bir flekilde gelenek-
sel edebiyat›m›zdan beslenir. Özellikle Divan edebiyat› ve bu edebiyat›n kaynakla-
r›ndan olan Halk edebiyat›, ‹slam kültürü ve tasavvufu Hilmi Yavuz fliirinin yarar-
land›¤› en önemli kaynakt›r. Hilmi Yavuz, az fliir yazan bir flair olarak bilinmekle bir-
likte, çok titiz bir flair olarak de¤erlendirilebilir. fiiirinde kulland›¤› kelimeleri özen-
le seçen, gereksiz kelime kullanmaktan kaç›nan Hilmi Yavuz’un kulland›¤› her keli-
me kendisinin bilinçli tercihidir. fiiirlerinin geleneksel fliirin ses, söyleyifl, imaj ve
sembolleriyle zengin oldu¤u bilinen flairin bu fliirlerinde eski edebiyat›n dünyas›n›
ça¤r›flt›ran terim ve özel isimlerin yo¤un olarak kullan›ld›¤› tespit edildi. Toplu fliir-
lerinde Divan edebiyat›na ait 431 terim ve özel isimler maddesinin bulunmas› da
bunun göstergesidir. Bir fliir kitab›nda tespit edilen bu durum ›srar› göstermektedir.
fiair, bununla e¤ildi¤i dünyay› bütün olarak yans›tmaya çal›fl›r. Geleneksel olan› o
dünyaya ait kelimelerle ifade eden flair, taklitçili¤e düflmeden modern olanla gelene-
¤i özgün bir flekilde birlefltirir. Geçmifli “bir kimlik meselesi” olarak de¤erlendiren
Hilmi Yavuz, fliirini yazabilece¤i kelimelerin bu kimlikle ilgili olmas›n› önemsedi¤i-
ni kendisi de belirtir.

Hilmi Yavuz’un fliirlerinde geçen Divan edebiyat› ve onunla ilgili dünyaya da-
yand›r›lm›fl flair ve eser isimleri özellikle dikkat çeker. Bu da flairin daha çok hangi
kaynaklardan yararland›¤›, kimleri daha çok okudu¤uyla ilgili bilgi verir. Baz› terim
ve özel isimler herkesçe bilinse de, di¤erlerinin anlafl›lmas› ciddi bir birikim sahibi
olmay› gerektirir. 
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Hüseyin Nihal Ats›z’›n fiiirlerinde
Devaml›l›k Unsuru Olarak Halk fiiirinin Etkisi

Kübra Mutlu*

Gelenek, genifl anlam katmanlar›na sahip bir kavramd›r. Edebî, felsefî ve sos-
yolojik birçok tan›mlamas› ve de¤erlendirmesi mevcut olmakla birlikte TDK, ge-
lene¤i, “bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalm›fl olmalar› dolay›s›yla sayg›n tu-
tulup kuflaktan kufla¤a iletilen, yapt›r›m gücü olan kültürel kal›nt›lar, al›flkanl›klar,
bilgi, töre ve davran›fllar, an’ane” (TDK 1998: 831) olarak tan›mlar. Edebiyat aç›-
s›ndan gelene¤i Edebiyat Terimleri Sözlü¤ü’nde Turan Karatafl, “Önceki nesillerin
sanat/edebiyat adamlar›ndan miras kalan eserlerin genel özellikleri; sonrakilerce
de devam ettirilen kuramlar ve sanat tutumu.” (Karatafl 2011: 210) olarak belirler.
Bir flair bak›fl›yla Hilmi Yavuz da fliirde gelene¤i süreklilik ve bütünlük arz eden bir
kavram olarak tan›mlar ve biçimsel bir ‘tarihsel’lik alg›s› içerisinde gelene¤e yak-
lafl›r:

“Gelenek, genifl anlamda ve bütünlü¤ü içeren bir kavram. Süreklilik
ve bütünlük de edebiyat aç›s›ndan geçmiflte üretilmifl olan edebiyat›n
tarihselli¤ini kavramak demek. Bu, kuflkusuz biçimin tarihselli¤i. Çün-
kü gelenek, edebiyat›n içinde ancak biçimde süreklilik ve bütünlük
gösterebiliyor, içerik tarihsel ve toplumsal koflullara ba¤l› olarak de¤i-
flebilmekte. Dil, bu anlamda bir biçim.” (Yavuz 1999: 9)

* Kübra Mutlu,  Yunus Emre Enstitüsü, Varflova Türk Kültür Merkezi Okutman›,
k_mutlu@hotmail.com.



Bat›l›laflma sürecine girdikten sonra gelenek ve gelenekten yararlanma sorunu
edebiyat›m›z›n tart›fl›lan konular›n›n bafl›nda gelmifltir. Türk edebiyat›nda gelenek-
ten yararlanma ve yollar›, gelene¤e ba¤lanma, geleneksel olana eklenme gibi prob-
lemler flair, yazar, araflt›rmac› ve elefltirmenlerin tart›flmalar›na konu olmufltur. Ge-
lene¤i bir devaml›l›k unsuru ve kendini ifade etmede kullan›lan bir yol olarak gö-
renlerden biri de Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›n›n çok yönlü flahsiyetlerin-
den Hüseyin Nihal Ats›z’d›r. Onun idealist ve kararl› kiflili¤i, gerek Türk fikir haya-
t›nda gerekse de Türk edebiyat›nda kendisine önemli bir yer edinmesini sa¤lam›flt›r.
Ats›z’›n fliirleri Yollar›n Sonu1 ad›yla ilk defa 1946 y›l›nda toplu halde yay›mlan›r. Biz
çal›flmam›zda, Nihal Ats›z henüz hayatta iken yap›lm›fl bu bask›s›n› kullanaca¤›z.
Önce fliirlerinde halk fliiriyle kurdu¤u yak›nl›k üzerinde duracak sonra da konuyu s›-
n›rland›rmak ad›na Nihal Ats›z’›n do¤rudan halk edebiyat› ürünlerinin devam› ola-
rak adland›rd›¤› “koflma” ve “varsa¤›”lar›ndan oluflan on bir fliirini de¤erlendirmeye
çal›flaca¤›z.

Nihal Ats›z, aruzla yaz›lm›fl fliirleri de mevcut olmakla birlikte daha çok millî
vezin kabul edilen hece veznini tercih eder. “Hece ve aruzun içinden temiz bir Türk-
çenin ahengini veren m›sralar› onun epik heyecanlan›fllar yan›nda güzellik ve aflka
kay›ts›z kalmayan ince duygular›n› da aksettirmektedir.” (Akün 1991: 91) Onun
halk fliiri tarz›na göstermifl oldu¤u ihtimam, sahip oldu¤u fikri dünyan›n do¤al bir so-
nucu olmas› kadar, kendisini gelene¤e eklemlendirme ve gelene¤i devam ettirmesi-
dir de. fiiirlerinin ço¤unu halk fliiri tarz›nda kaleme almas›, ondaki tarih fluurunun
bir göstergesidir. Halk fliiri tarz›, onun tarihine dönüp bakt›¤›nda durdu¤u ve zama-
n›na tafl›nmas›na karar verdi¤i bir durakt›r. Dolay›s›yla onun için halk fliiri tarz›yla
fliirler yazmak bilinçli bir tercihtir.  Bu tercihte, elbette tarih fluurunun büyük bir et-
kisi vard›r. Hemen ifade edelim ki bunu, onun, sadece Türkçülü¤üne ba¤lamak sa¤-
l›kl› olmaz. Zira Mehmet Emin’den itibaren pek çok flairimiz, fliirlerinde yaln›z halk
fliiri gelene¤ine ba¤l› kalmam›fllard›r. Ats›z’›n hece ile yazd›¤› fliirlerinde en çok
6+5=11’li hece ölçüsünü tercih etti¤ini, bunun yan› s›ra 7+7=14’lü, 4+3=7’li ölçü-
yü de kulland›¤›n› görürüz. Zaman zaman çapraz kafiye ve sarmal kafiye naz›m flekil-
lerini de kullanan Ats›z’›n,  koflma naz›m flekline ise ayr› bir ilgisi oldu¤u aflikârd›r.
“A¤›t” (1930), “Türklerin Türküsü” (1931), “O Gece” (1933), “Dün Gece” (1933),
“Unutma” (1944), “Seslenifl” (1944), “Özleyifl” (1944), “Karanl›k” (1945) gibi fliir-
leri koflma naz›m flekliyle yaz›lm›fllard›r. Görüldü¤ü üzere koflma naz›m flekliyle yaz-
d›¤› bu fliirlere müstakil bafll›klar vermifltir. Bu ise onun zaman zaman gelenekten ay-
r›ld›¤›n› daha do¤rusu gelene¤i modernle harmanlad›¤›n› gösterir. Yine vezin ve ka-
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fiye olarak gelene¤e sad›k kald›¤› bu fliirlerin kimilerinde son dizede ad›n› kullanmak
suretiyle gelene¤e ba¤l›l›¤›n› devam ettirmifl, kimilerinde de ad›n› kullanmam›flt›r. 

Ats›z, koflma naz›m fleklinin yan›nda, anonim halk edebiyat› naz›m flekillerin-
den olan türkü naz›m fleklini de “Sar› Zeybek” (1940) adl› fliirinde kullanm›flt›r. Ger-
çekten de fliir, fleklin yan› s›ra konu ve söyleyifl yönüyle de zeybek türkülerini an›m-
satmaktad›r. Bununla beraber, “Yar›n›n Türküsü” (1941) ve “Türklerin Türküsü”
(1931) ad›yla, bafll›¤›nda ‘türkü’ ifadesini kulland›¤› iki fliiri daha vard›r ki bunlarda
benzeri özellikleri görmek zordur.  

Ats›z’›n fliirlerinde halk fliirinde gördü¤ümüz tabiat, gurbet, aflk ve sevgiden da-
ha çok ülkü, savafl, yurt sevgisi, erlik, mertlik duygular› öne ç›kar. Onun fliirlerinde
savafl, savaflta ercesine ölmek yaflanm›fl hayat› anlaml› k›lan yegâne unsurdur. Söz
konusu halk fliiri tarz›ndaki fliirlerinde de sevgi ve sevgiliden bahsederken de bu be-
lirleyici unsura de¤inmeyi unutmaz. Ancak flunu da ifade etmeliyiz ki, di¤er fliirleriy-
le karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Ats›z’›n halk fliiri tarz›nda kaleme ald›klar›nda nispeten daha
ferdî, daha samimi bir hava vard›r. fiiirlerinin vazgeçilmezi olan tarih, savafl, ölüm
yine vard›r; ama bunlarla beraber ferdî arzu ve ›st›raplar›n› da dile getirir, hatta da-
ha çok bunlara yer verir. Bu genel de¤erlendirmelerden sonra as›l konumuz olan ve
Ats›z’›n do¤rudan  ‘koflma’ ve ‘varsa¤›’olarak adland›rd›¤› fliirlerine geçebiliriz.

Koflmalar2:

“Koflma” halk fliirimizin en yayg›n naz›m flekillerindendir. Hüseyin Nihal Ats›z
da hece vezniyle yazd›¤› fliirlerinde bu naz›m flekliyle fliirler kaleme alm›fl ve fliirleri-
nin topland›¤› Yollar›n Sonu adl› eserinde bu biçimde yaz›lm›fl fliirleri için bir bölüm
açm›flt›r. Koflmalar›nda genellikle klasik koflman›n özelliklerine sad›k kalm›fl ve fliir-
lerini 6+5=11’li hece ölçüsüyle kaleme alm›fl ve yine ço¤unlukla koflma naz›m flek-
linin kafiyelenifl biçimlerinden olan xaxa bbba ccca fleklini tercih etmifltir. Gelenek-
sel bir ritim unsuru olarak yar›m, tam ve zengin kafiyeyi s›kça kullanan Ats›z’›n kofl-
malar›nda özellikle de redife ayr›ca bir önem verdi¤ini ve redifli söyleyifli benimse-
di¤ini görürüz. Cem Dilçin’in Örneklerle Türk fiiir Bilgisi adl› eserinde belirtti¤i üze-
re, “Redifli fliir Arap edebiyat›nda yoktur... Türk ve ‹ran edebiyat›nda güçlü ve sa-
natkâr flâirler de¤iflik redifler bularak ve bunlar› iyi kullanarak fliirlerine ayr› bir gü-

2 Koflma naz›m fleklinin özellikleri için, M.Fuad Köprülü, Türk Edebiyat›nda ‹lk Mutasavv›f-
lar, Akça¤ Yay., Ankara 2013, s. 236; M. Öcal O¤uz, Halk fiiirinde Tür, fiekil ve Makam, Ak-
ça¤ Yay., Ankara 2001, s.16;  Mustafa Kutlu, “Koflma” Mad. Türk Dili ve Edebiyat› Ansiklo-
pedisi, Dergâh Yay., C. 5, ‹stanbul, 1982, s.402; Ahmet Kabakl›, Türk Edebiyat›, Türk Ede-
biyat› Vakf› Yay., C.1, ‹stanbul, 2008, s.628.’den faydalan›lm›flt›r. 
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zellik vermifllerdir.” (akt. Sakall› 2008: 154) ‹lk dönem eserlerimizden itibaren Türk
fliirinde kullan›lan redif, (Sakall› 2008: 155) halk fliirinde de yayg›n bir ahenk unsu-
ru olarak varl›¤›n› sürdürmüfl, hatta Dilçin’in ifadesiyle halk flairleri redife kafiyeden
daha çok önem vermifllerdir. (akt. Sakall› 2008: 157) Söz konusu koflmalarda da fli-
ire ahenk veren unsur olarak redifin s›kça kullan›ld›¤›n› görürüz. Kullan›lan redifler,
sadece ahengi sa¤lamakla kalmam›fl duygu ve düflüncenin vurgu gücünü art›rmada
ve fliirlerde bir bütünlük havas› sa¤lamada da etkili olmufltur.

Ats›z’›n koflmalar›nda dikkati çeken hususlar›n bafl›nda söyleyiflindeki farkl›l›k
gelir. fiiirlerinin geneline hâkim olan yi¤itlik, mertlik gibi kavramlar ve buna ba¤l›
olarak sertlik, Nihal Ats›z’›n halk edebiyat› naz›m flekilleriyle yazd›¤› fliirlerinde nis-
peten daha sakin, daha naif bir havaya bürünür.

Eserdeki 1934 tarihli ve 

Bu dünyada karar olmaz
Gelir geçer bahar demi.
Yaman olsa kahpe felek,
Omuz silkip gülemem mi? (s. 67)

fleklinde bafllayan koflmas›, koflman›n az rastlanan örneklerinde görülen 4+4= 8’li
hece vezni ve xxxa bbba ccca kafiye örgüsüyle yaz›lm›flt›r. “–emem mi” ve “olsa” re-
difleri ile tam ve zengin kafiye kullan›larak ahengi sa¤lamlaflt›r›lan fliirde, yine bir
farkl›l›k olarak Ats›z’›n son m›srada ad›n› kullanmayarak gelenekten ayr›ld›¤›n› gö-
rürüz. Ats›z’›n koflma naz›m fleklinin az rastlanan flekil özellikleriyle yazd›¤› bu kofl-
mada bir farkl›l›k olarak ad›n› geçirmemesini gelene¤e modern bir yaklafl›m olarak
de¤erlendirmek yanl›fl olmasa gerektir.  

Nihal Ats›z, bu koflmas›nda da fliirlerine genel anlamda hâkim olan ölüm tema-
s›n› ifller. Ölüm karfl›s›ndaki tavr›, Dede Korkut Hikâyelerinin en çok bilinen kah-
raman› Deli Dumrul’un ölüm karfl›s›ndaki önceleri lakayt olan tavr›n› an›msat›r.

Bu dünyada karar olmaz,
Gelir geçer bahar demi.
Yaman olsa kahpe felek,
Omuz silkip gülemem mi?
Günler bana tuzak olsa,
Geri dönmek yasak olsa,
Yollar nice uzak olsa,
Bir gün geri gelemem mi? (s. 67)
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Ancak Ats›z’›n ölüm karfl›s›ndaki tavr› Deli Dumrul’dan farkl› olarak bir ön kabulü
de beraberinde getirir. O dünyan›n geçicili¤inin, ölümün ise kaç›n›lmazl›¤›n›n zaten
fark›ndad›r. Yaflarken sadece bahtiyar olmay› istemektedir, buna eriflemese bile er gi-
bi ölmeyi dilemekte ve bunu as›l bahtiyarl›k olarak kabul etmektedir. 

Bahtiyarl›k benim tasam,
Fakat o bir zehirli sam.
Bir fley bile yapamasam,
Ercesine ölemem mi? (s. 68)

fiiirin kelime dünyas›na bakt›¤›m›zda da, “da¤”, “sam”, “y›ld›z”, “kartal”, “at” gi-
bi kelimeleri kullanarak halk fliirinin temel özelliklerinden olan tabiat unsurlar›na
yer verdi¤ini görüyoruz. Yine “yaman” olan “kahpe felek”, uzay›p giden “yollar”, “yü-
ce da¤lar” gibi ifadeler fliirine yans›yan di¤er geleneksel söyleyifllerdir. “Felekten bir
gece çalmak” deyimini fliirine yerlefltirmesini de bu çerçevede düflünebiliriz.

II numaral› koflmas› ise halk fliiri duyufl ve söyleyiflini daha güçlü yakalad›¤› bir
fliirdir. Öyle ki sonundaki Ats›z ismini ç›kar›p da Karacao¤lan yazsak e¤reti durma-
yacak izlenimini uyand›r›r. fiiirde Ats›z, yaflanm›fll›¤›n verdi¤i yorgunlukla geçmifle
her yönüyle bir özlem duyar ve halden yak›nma içerisindedir. Zira yaflad›klar›n›n
verdi¤i a¤›rl›k henüz yirmi befl yafl›nda olmas›na ra¤men onu yormufltur. Hayat h›z-
l› geçmekte özellikle de güzel fleyler çabucak bitip gitmektedir. Çocuklu¤undan be-
ri yolu gurbete düflmüfl, çok genç yafllardayken de inand›¤› de¤erlerden dolay› sorun-
lar yaflam›fl olan flair, fliirinde bunu, aç›k ve bir o kadar da elemli bir flekilde dile ge-
tirir. Tüm yaflad›klar›n›n verdi¤i yorgunlukla gençli¤ine yanar. 

Ömründe gülmedin, rahat bulmad›n.
Ölsen de n’ola ki an›lmaz ad›n…
Hey Ats›z! Yirmi befl y›lda kocad›n,
Bafl›nda saçlar›n beyazlanmadan. (s. 69)

dörtlü¤ü flairin yaflad›klar› için yapt›¤› bir sitemdir. Tüm yaflad›klar› ve çekti¤i çile-
lerden sonra her sanatç›da oldu¤u gibi kubbede hofl bir seda b›rakabilme arzusu ta-
fl›d›¤›n› da söylemek yanl›fl olmasa gerektir. 

Tam ve yar›m kafiyeyle, rediflerle ahengi sa¤lanan ve klasik koflman›n flekil
özelliklerini tafl›yan fliirde Ats›z, ilk koflmas›n›n aksine son dörtlükte ad›n› kullana-
rak da gelene¤i tam anlam›yla fliirine uygular.  “Gurbet”, “p›nar bafl›”, “ah eden gö-
nül” gibi gelene¤i canland›ran ifadelerin kendini gösterdi¤i, geçmiflin elemle yâd
edildi¤i bu koflmas›nda, an›lan bir de sevgili vard›r ki Ats›z’›n burada halk fliirinde-
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ki sevgiliyi tasvir ve söyleyifl tarz›n› yakalamaya yaklaflt›¤›n› söyleyebiliriz. “Ela göz-
lü” bu sevgili, var olan ve peflinden koflulan de¤il de geçmifle ait bir unsur olarak be-
lirir.

Benim de çok tatl› bir dünüm vard›,
Bir ela gözleri süzgünüm vard›.
Ömrümde bir gecem, bir günüm vard›,
Onu da usand›m art›k anmadan. (s. 69)

1932 tarihli III numaral› koflmada da bir sevgili ile karfl›lafl›r›z. Bu sevgili t›pk›
geleneksel edebiyatta oldu¤u gibi vefas›zd›r, nazl›d›r ve âfl›¤›na yüz vermez. Ancak
bu sevgilinin fiziksel özellikleri yoktur. Bir önceki koflmada “ela gözlü” olarak k›sa
bir niteleme vard›,  bu fliirde sevgilinin fiziksel herhangi bir özelli¤ini bulamay›z. 

Karacao¤lan’›n;

Ala göz üstüne hilâl kafllar›
S›rma gibi yanar yârin saçlar›
Kirazd›r duda¤› inci diflleri
Selvi Suna’m gibi gül fidan olmaz (Karaer 2013: 276)  

dörtlü¤ündeki gibi bir sevgili tasviri yoktur onun koflmalar›nda. Klasik koflmalarda
s›kça karfl›lafl›lan “ala gözlü, kara gözlü” sevgili de¤ildir bu.  Halk fliirindeki benzet-
me yoluyla sevgiliyi betimleme noktas›nda Ats›z’›n fliiri belki flahsiyetinin bir gös-
tergesi olarak zay›f kalm›fl, sevgilinin sadece “keskin bak›fll›”l›l›¤›na dikkat edilmifl-
tir. O bir flekilde gelene¤i devam ettirmeye çal›flm›fl, yer yer de güçlü ifadeler yaka-
lam›fl fakat halk flairleri gibi zarif kullan›fllara iltifat etmemifltir. Redifli söyleyiflin de-
vam etti¤i, “toprak”, “deniz”, “dumanl› da¤lar”, “hançer”, yi¤idi yere çalan “felek”
gibi ifadelerle gelenekle ba¤ canl› tutulmufltur. Söz konusu fliirdeki “diyemem-demifl-
sin” ifadelerinin birbirini tamamlay›c› olmas›n›, halk fliirindeki “dedim-dedi” tarz›
söyleyiflle irtibatland›rmak san›r›m yanl›fl olmaz. Bu çerçevede Ats›z, fliirinin halk fli-
iriyle kurdu¤u ilgiyi daha da sa¤lamlaflt›rm›fl olur.

Ats›z’›n kitab›nda koflmalar bafll›¤› alt›nda yer verilen dört fliiri daha vard›r. Söz
konusu bu fliirler, kafiyeleniflleri bak›m›ndan koflmad›rlar; fakat 7+7=14’lü hece sa-
y›s› ile bu konuda baflvurdu¤umuz ve yukarda adlar›n› sayd›¤›m›z eserlerdeki koflma
için belirtilen hece say›s›ndan ayr›l›rlar. Buna sadece dikkati çekmifl olal›m. Bu kofl-
malar›n içeri¤inin aktüel fikirlere ayr›ld›¤›n› ekleyelim. 

‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal’›n ifadesiyle “Zeki ve ateflin bir mizac› olan ve
atl›y› at›ndan indirecek fliddetle yaz›lar yazan” (‹nal 1969: 1727) Nihal Ats›z, söz ko-
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nusu bu koflmalar›nda oldukça sert bir üslûbu benimsemifltir. Bu fliirlerde görülen ki-
flisel tepki, duygu, düflünüfl ve alg›; inan›lan bir davan›n, bir dava adam›nda görmek
istenilen meziyetlerin fliire yans›mas›d›r. Ayr›ca hemen her m›srada Türk gençli¤ine
uyar›larda ve yönlendirmelerde bulunulmufltur.

Yer bulmas›n gönlünde ne ihtiras, ne haset.
Sen bütün varl›¤›nla yurdumuzun mal›s›n.
Sen bir insan de¤ilsin; ne kemiksin, ne de et;
Tunçtan bir heykel gibi ebedi kalmal›s›n. (s. 71)

Onun en önemli özelliklerinden biri de tüm eserlerinde oldu¤u gibi fliirleri va-
s›tas›yla da ço¤u zaman gölgede kalan eski Türk tarihiyle ba¤lant› kurulmas›n› sa¤-
lamas›d›r. Konular ve temalar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da o, bu ba¤lant›y› yüzeysellik-
ten ç›kararak yaflanm›fl co¤rafyas›yla, o co¤rafyada can bulmufl kahramanlar›yla, hal-
k›yla ve söyleyifliyle gündeme getirir. Sahip oldu¤u genifl tarih fluuruyla Türk tarihi-
nin en eski dönemlerine kadar gider, bu yolculukta bulduklar›n› zaman›na tafl›yarak
hem onlar›n bilinir olmas›n› hem de güncellenmesini sa¤lar. Bunu yaparken de halk
fliiri flekil özelliklerinden yararlanarak fliirinin tarihi evrenini çok boyutlu olarak ge-
niflletir. 

Savaflmaktan kaç›n›r, kim varsa aln› kara;
Kan dökmeyi bilenler hükmeder topraklara…
Kazanman›n s›rr›n› bilmiyorsan git, ara,
“Çanakkale” ufkunda, “Sakarya” topra¤›nda.

Siyasette muhabbet… Hepsi yalan palavra…
Do¤ru sözü “Kül Tegin” kitabesinde ara…
Lenin’den bahsederse karfl›nda bir maskara,
Bir tebessüm belirsin sadece duda¤›nda. (s. 72)

Görüldü¤ü üzere koflma naz›m biçimin flairlere sa¤lad›¤› konu geniflli¤ini alabildi¤i-
ne geniflleten ve halk fliirine ülküyü sokan Ats›z, bu çerçevede iki tarihî vakay›, ya-
ni Çanakkale ve Sakarya savafllar›n› fliirine yerlefltirir. Daha da geri giderek Orhun
Kitabelerini rehber bir kitap olarak önerir ve sonra ça¤›na döner ve zaman›n›n ide-
olojilerinden olan komünizmi küçümser. Bu noktada Eliot’un edebiyat gelene¤i ko-
nusundaki de¤erlendirmelerini hat›rlamak gerekir. Eliot’a göre, gelene¤e sahip ola-
bilmek için önce tarih fluurunu gelifltirmeye ihtiyaç vard›r. Tarih fluuru ise sadece
geçmiflin geçmiflli¤ini bilmek ya da onu körü körüne taklit etmek de¤il, ayn› zaman-
da halde de yani yaflanan zamanda da var oldu¤unu bilmektir. Tarih fluuru olan bir
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flair ise yaln›zca kendi zaman›n›n fluurunu ifade etmekle kalmaz ve geçmiflle olan ba-
¤›n›, bilincini de korur (Eliot 1983: 20). Daha evvel de belirtildi¤i gibi Nihal At-
s›z’›n halk fliirine yaklafl›m› ondaki tarih fluurunun bir flekilde tezahürüdür. Bununla
birlikte o, Orhun Kitabelerinden bafllayarak ça¤›na kadar gelen k›sa bir tarihi kro-
noloji de yapar. Dolay›s›yla tarihsel bir alg›, tarihî bir öge olarak yaklaflt›¤› halk fli-
irine do¤rudan tarihin kendisini de yerlefltirir. Ve bununla da yetinmeyip koflma for-
munda yazd›¤› ve koflma olarak adland›rd›¤› fliirlerinde aktüel meseleleri de ifller.

“Onun her türlü duygu, düflünce ve eyleminin temelinde ‘Türkçülük’ vard›r.
(Özdemir 2007: 39) diyen Özdemir hakl›d›r. Nitekim 1931 tarihli bu dört fliirin ta-
mam›nda varl›ktan geçip kutlu mefkûreye yönelmek, bu u¤urda hiçbir cefa ve ezi-
yetten kaç›nmamak hatta ölümden bile korkmamak gerekti¤ini ›srarla vurgular. K›-
z›l Elma ülküsüne ba¤lanman›n lüzumu ve bir kere bu yola girdikten sonra mesut
olup gülmenin art›k haram olaca¤›n›, ama bunun zaten gelip geçici olan hayat› an-
laml› k›lan kutlu bir dava oldu¤unu dile getirir. Hele hele Vicdan›n› Paris’e, Mosko-
va’ya satanlar onun bu kutlu davas›n› anlamayacaklar ve dualar›na, dileklerine kü-
für diye bakacaklard›r. Dolay›s›yla sürekli hor görülmeyi ve yaln›z olmay› da göze al-
mak gerekecektir. 

Hayat›n kamç›s›yla s›zar derinden kanlar,
Senin büyük derdinden baflkalar› ne anlar?
Vicdan›n› “Paris”e, “Moskova”ya satanlar
Küfür diye bakarlar senin dualar›na. (s. 73)

Yukar›da geçen Vicdan›n› “Paris”e, “Moskova”ya satanlar / Küfür diye bakarlar se-
nin dualar›na ifadeleri, fliiri güncele getiren di¤er unsurlard›r. Burada kullan›lan ve
modern bir unsur olarak fliire yans›yan, Paris ve Moskova gibi yer isimleri bilindi¤i
üzere halk fliirinde de kullan›lmaktad›r. Ancak bu kullan›m›n Karacao¤lan’›n fliirle-
rinde gördü¤ümüz ve

Görmedim dünyada sen gibi cânan
Yoktur hey sevdi¤im ben gibi yanan
‹ngiliz Frans›z Moskof Alaman
Çin ile Maçin’i de¤er gözlerin (Sakao¤lu 2012: 550)

‹ndim seyrân ettim Frengistan’›
Elleri var bizim ele benzemez
Levin tutmufl goncalar› aç›lm›fl
Gülleri var bizim güle benzemez (Sakao¤lu 2012: 641)
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fleklinde karfl›m›za ç›kan Moskof ve Frengistan’dan farkl› oldu¤unu belirtmek gerekir.
Zira bu ifadeler, halk fliirinde bir yerin, yaflanan co¤rafyan›n ad› olarak kullan›l›rken
Ats›z’›n fliirinde yer ad› olmaktan öte bir zihniyetin, ideolojinin, siyasi bak›fl›n ad›
olarak yer alm›flt›r. fiiirde geçen Paris’ten kast›n bat›, Moskova’dan kast›n ise komü-
nizm oldu¤u aflikârd›r.  

Yata¤›nda ölmeyi hat›r›ndan sök, ç›kar!
Döfle¤in kara toprak, yorgan›nd›r belki kar…
Sen gurbette kal›rsan, ben ölürsem ne ç›kar?
Ruhlar›m›z buluflur elbet “Tanr› Da¤›”nda… (s. 72)

KIZIL ELMA u¤runda k›l›ç çekince k›ndan,
Bahtiyarl›k denen fley art›k geçmez yak›ndan;
Mesut olup gülmeyi sök, ç›kar hat›r›ndan.
Belki öldükten sonra bir parça güleceksin. (s. 74)

Ne kadar zahmetli ve anlafl›lmaz olursa olsun Türk genci, davas› u¤runa çekilen
bu ac›dan ve savaflmaktan al›nacak tad›n ne sevgili ne de baba oca¤›nda bulunama-
yaca¤›n› hat›r›nda tutmal›d›r. Her türlü dünyevi rahatl›¤›n terk edilmesi gereken bu
ülküde, kahraman›n rahat yatakta ölmeyi de unutmas› gerekti¤i ve öldükten sonra da
kendisi gibi kahramanlarla kutlu mekân Tanr›da¤›’nda mutlaka buluflacaklar›n›n bi-
linmesini ister. Zira onun için gidilmek istenen ve hedef gösterilen yer, mekân, Tan-
r›da¤›’d›r. Bu anlamda Ats›z’›n, yukar›da Karacao¤lan’dan al›nt›lad›¤›m›z dörtlükler-
de de görülece¤i gibi, halk fliirinde yer verilen co¤rafya adlar›n› da daralt›p s›n›rlan-
d›rd›¤›n› görürüz. Ve söz konusu bu co¤rafi mekân da gidilip görülecek ya da görül-
müfl de¤il de bir hedef, bir buluflma mekân›d›r. K›sacas› söz konusu bu dört koflmaya
bakt›¤›m›zda Ats›z’›n gelene¤in d›fl›na ç›kt›¤›n›, koflmaya siyasî ve kültürel bir aktü-
alite kazand›rd›¤›n› görürüz. Bunu da tabii karfl›lamak gerekir. Çünkü Ats›z Bey, ken-
dini toplumun s›k›nt›lar›na adam›fl bir flahsiyettir. Öte yandan geçmifl yüzy›llardan
kalan koflmalarda da dönemin çeflitli olaylar›na rastland›¤›n› hat›rlamak gerekir.  

Varsa¤›lar3:

Hüseyin Nihal Ats›z’›n halk fliiri tarz›nda yazd›¤› bir k›s›m fliirleri de varsa¤›la-
r›d›r. Do¤rudan varsa¤› ad›yla neflredilen dört adet varsa¤›s› mevcuttur. Bunlardan
üçünün alt›nda 1932 birinin alt›nda ise 1944 tarihini görürüz. Ats›z Bey, söz konu-
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su bu varsa¤›lar›n›, klasik mânâda varsa¤›lar›n genel özelliklerinden olan 4+4=8’li
hece ölçüsüyle ve koflmalar›nda ço¤unlukla tercih etti¤i xaxa bbba ccca kafiyeleni-
fliyle kaleme alm›flt›r.  

Bilindi¤i üzere varsa¤›larda, yi¤itlik ve mertlik havas› a¤›r basar ve bu havay›
sa¤lamak için de “bre!”, “aman hey!”,” behey!”, “hey gidi”! gibi ünlemlere yer veri-
lir (TDE Ansk. 1998: 512). Köprülü, varsa¤›lar›n biraz kaba, erkek bir lisanla ve dâ-
¤î bir eda ile yaz›lmas› gerekti¤ini söyler. (Köprülü 2013: 236). Ats›z’›n kaleme ald›-
¤› varsa¤›lar›n tamam›nda merdane bir söyleyifl vard›r; “bre!”, “aman hey!”, “be-
hey!”, “hey gidi!” gibi ünlemlerle sadece üç varsa¤›s›nda karfl›lafl›r›z. Ats›z’›n varsa-
¤›lar›n›n kelime dünyas›nda “yasemin”, “gül”, “yaz”, “gök bahçe”, “orman” gibi tabi-
ata ait unsurlar ve “kahpe felek”, “kiraz dudakl›”, “bülbül sesli sevgili”, “deli gönül”,
“ecel flarab›”, “gurbet” gibi imge ve tipik söyleyifller bulunmaktad›r. Ayr›ca flairimi-
zin halk fliirinin özelliklerine uymaya çal›flt›¤›n›, genellikle yar›m ve tam kafiye kul-
land›¤›n›, redifli söyleyifle büyük önem verdi¤ini görürüz.  

Kitab›ndaki di¤er fliirleriyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda koflmalar›nda karfl›m›za ç›km›fl
olan nispeten naif söyleyifl varsa¤›lar›nda da görülür. Yi¤itçe bir üslup tamam›nda
hâkimdir. Varsa¤›lar›ndan birini ideolojik havayla yo¤ururken, di¤er üç varsa¤›s›n-
da sevgiden, sevgiliden söz eder. Bunlarda tutkulu bir âfl›k portresi ile karfl›lafl›lma-
makla birlikte, çizilen sevgilinin genel manada halk fliirindeki sevgili ile örtüfltü¤ü-
nü söyleyebiliriz. Bu, kavuflulamayan, nazlanan ve sürekli kaçan; “ok kirpikli”, “yay
kafll›”, “bal dudakl›”, “gümüfl gerdanl›” sevgilidir. 

Ats›z, savafl mefhumunu fliirlerinin genelinde oldu¤u gibi varsa¤›lar›nda da kul-
lanmay› ihmal etmez.  Sevgiliyle söyleflirken bile bir savafl havas› ve edâs› hâkimdir.
Hatta birazdan üzerinde duraca¤›m›z gibi onunla at›flan, tabiri caizse ona kafa tutan,
adeta onunla savafl eden sevgili, pefli s›ra a¤lanmaya de¤er görülür. 

Ats›z’›n 1932 tarihli ilk varsa¤›s›nda bir sevgili ile karfl›lafl›r›z ki bu az evvel de-
¤inmeye çal›flt›¤›m›z ve do¤rudan koflma ad›n› verdi¤i fliirlerinde de konu edilmiflti.
“Gel be dilber zevk edelim” fleklinde ça¤r›lan sevgili klasik manadaki sevgili ile örtüfl-
mektedir. Onun dudaklar› âfl›¤›n› sarhofl eden meydir ve konufltu¤unda da ac›y› tat-
l›ya çeviren bal damlar a¤z›ndan. Yay gibi kafllar›yla ok gibi kirpiklerini f›rlatarak
âfl›¤›n gönlüne niflan alm›flt›r. Ve yine bu sevgili âfl›¤›na yüz vermeyen, nazl› sevgili-
dir. Ancak âfl›k, nazlansa da bu güzelin de kendisine olan ilgisinin fark›ndad›r; çün-
kü yar›n kendisine bir fley olursa üzülecek olan da yine odur. 
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Dudaklar›n: O ne meydir!
Bu sendeki nice huydur?
Gönlüm niflan, kafl›n yayd›r,
Kirpi¤inle ok atars›n,
…
Yar›n bir savafl olursa,
Meydanda kan, bafl olursa,
‘‘Ats›z’’a bir ifl olursa
K›z yine sen yas tutars›n… (s. 31)

Dikkat edildi¤inde büyük ölçüde klasik halk edebiyat› fliirine sad›k kal›narak kale-
me al›nan fliirin sonunda Ats›z, fliirlerinde kullanmakta oldukça ›srarl› oldu¤u savafl
fikrini burada da ihmal etmez. Âfl›¤a yani Ats›z’a bir fley olmas›na, bafl›na bir hâl gel-
mesine sebep olabilecek muhtemel sahne, savafl meydan›d›r. 

fiiirde söyleyifle hareketlilik ve renk katan bir unsur olarak “dedim-dedi” tarz›-
n› ça¤r›flt›ran söyleyifl ile karfl›lafl›r›z. 

Dersem sana: “Seviflelim!”
Dersin: “Hay›r, konuflal›m!”
Desem: “K›z gel öpüflelim!”
O dem hemen kafl çatars›n. (s. 31)

Bilindi¤i üzere, “Halk fliirindeki “dedim-dedi” tarz› söyleyifl, halk fliirinde yayg›n ola-
rak kullan›lan bir biçim olup koflma ve semaîlerdeki âfl›k ve sevgilinin “dedim-dedi”
ifadesine ba¤l› karfl›l›kl› söyleflmeleridir. Zamanla bu tür halk fliirinde gelene¤e dö-
nüflmüfltür.” (Batislam 2000: 147) M›srada kullan›ld›¤› yer de¤iflse de genellikle “de-
dim-dedi” fleklinde karfl›laflt›¤›m›z bu söyleyifl Ats›z’da “desem-dersin” flekline dönü-
flür. Ats›z bu tarz› fliirinin tamam›na hâkim k›lmaz ve sadece geleneksel bir çeflni ve
bir ahenk unsuru olarak fliirine yerlefltirir. Yani gelene¤i tamamen uygulamaktansa,
gelene¤e ait unsurlar› birer çeflni gibi kullan›r. Yine yukar›ya ald›¤›m›z dörtlükte ge-
çen “öpüflmek” ve “seviflmek” ifadeleri modern birer söyleyifl olarak dikkat çekicidir.
Ats›z, halk fliirinden beslense de halk fliirinde pek rastlamad›¤›m›z söyleflme ifadele-
rini kullanarak gelene¤i bir anlamda günceller.

‹lk varsa¤› ile ayn› tarihli ikinci varsa¤›s›nda da yine ilkine benzer bir söyleyifl
ve konu vard›r. Buradaki sevgiliye do¤rudan hitap etmeyip bir söyleflmeye girmese
de onun özellikleri hakk›nda bilgi vermeyi ihmal etmez. Kiraz dudakl›, gümüfl ger-
danl›, ilgi gösterince nazlanan, ilgi göstermeyince de k›zan karars›z bir sevgili ile kar-
fl›lafl›r›z. Ancak flair, her ne kadar güzel olursa olsun onun bu nazl› ve karars›z hali-
nin bir gün kendisini bezdirece¤inin fark›ndad›r;
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Ele girmez bir kuflsa da,
Bize binde bir düflse de,
Yar gerdan› gümüflse de,
Deli gönül bir gün bezer. (s. 32)

der ve bunu dile getirmekten de çekinmez. Hayat gelip geçecektir, vakit varken e¤-
lenmek, zaman›n k›ymetini bilmek gerekir. Zaten gurbet ezici hükmüyle gelmifl ve
bu aflk› sonland›rm›flt›r. T›pk› gurbet gibi ecel de gelecek ve âfl›¤›n ömrünü sonlan-
d›racakt›r. Sevgiliyi tan›mlay›fl yönüyle Ats›z, halk fliirinin izinden gitmeyi sürdürür
ve gelene¤i baflar›l› bir flekilde fliirine uygular. Ancak o klasik âfl›klar, flairler gibi sev-
gili u¤runa ömrünü adayacak biri de¤ildir. T›pk› hayat›nda oldu¤u gibi aç›k ve net
üslubunu sevgiliye yönelik de muhafaza eder; fazla nazdan b›kaca¤›n› ve bu aflk› son-
land›raca¤›n› söylemekten çekinmez. O sonland›rmasa bile gurbet yahut ölüm zaten
bunu yapacakt›r. 

Çald› gurbet rebab›n›,
Bitirdi aflk kitab›n›,
“Ats›z” ecel flarab›n›
Elbet bir gün içip s›zar… (s. 32)

Burada kullan›lan gurbet ve özellikle de ölüm fikri de yine onun fliirlerine devaml›
surette aksettirdi¤i unsurlar olarak dikkat çeker. Ölümün gelip her fleyi sonland›rma-
s› gibi o da fliirini ölüm fikriyle sonland›r›r. 

Üçüncü varsa¤›da da di¤erlerinde oldu¤u gibi bir sevgili imaj›yla karfl›lafl›r›z. Bu
sevgili de gelifliyle havay› bahara çeviren, üzerinden naz akan, afl›¤›na yüz vermeyen
sevgilidir. Ancak ilk iki varsa¤›da bir muhal olan sevgili burada kendi cümleleriyle
yer al›r. fiair onun ad›na konuflmaz. Konuflan sevgilinin bizzat kendisidir. Bu sevgili
afl›¤›yla kozlar›n› paylaflmak için gelmifltir. Yani flaire yüz vermedi¤i gibi onunla ça-
t›flan adeta cenk eden bir sevgilidir. Suskun tavr›nda bile bir tehdit hissedilir. Bu du-
rum ise flairi rahats›z eder ve rahats›zl›¤›n› dile getirir. 

Dedim ki: “Hey bre yosma!
Bir sözüm var, ama küsme,
Bir bafllas›n, böyle susma,
Ya saz yahut cilve fasl›…” (s. 119)

Fakat sevgilinin cevab› gayet kendinden emin ve özgüven doludur:
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Dedi: “Sonra içim yanar,
Bak›fl›mdan gönlün kanar.
Duda¤›mdan bafl›n döner,
‹yisi mi, otur uslu!” (s. 119)

Sevgilideki bu kendinden emin, özgüvenli hal flairin daha da hofluna gider ve
“Dedim “Dilber! Tavr›n yüce” (s.119) diyerek bu hayranl›¤›n› da belli eder. Sevgili-

deki âfl›¤›na kafa tutan bu tav›r, onu di¤er fliirlerdeki gibi b›k›lmas› muhtemel olan
sevgili olmaktan ç›kar›r. Onun bak›fl›yla gönlünü kanataca¤› fleklindeki ç›k›fl›na fla-
ir raz› olur ve gönlünün zaten bir k›l›ç gibi oldu¤unu kanlanmazsa da pasl› kalaca¤›-
n› söyler. K›sacas› di¤er fliirlerinde rastlad›¤›m›z sevgili karfl›s›nda e¤ilmeyen, her an
gitmeye haz›r âfl›¤› bu fliirde göremeyiz. Hatta onun gidifli flairi y›kar, a¤lat›r, onu kar-
larla kapl›, bafl› dumanl› bir da¤a çevirir yani yaln›zl›¤a mahkûm eder.  Bunun böy-
le olmas› ise sevgilinin kendinden emin ve vakur tavr›d›r. Ancak flunu hemen be-
lirtmeliyiz ki gerek flahsiyeti gerekse de di¤er eserleri ve konumuz olan fliirleri düflü-
nüldü¤ünde Ats›z Bey’in çizdi¤i bu âfl›k tiplemesi oldukça flafl›rt›c›d›r. 

fiiire dikkat edildi¤inde gizli bir savafl çerçevesi dikkat çeker. Ats›z, sevgilisine
olan ilgisini, onunla söyleflmesini bile adeta bir savafl gibi tasvir etmifltir. K›n›ndan
ç›km›fl ve kanla sulanm›fl k›l›çlarla edilen bir aflk savafl› vard›r adeta. Ve ilginçtir ki
flair bu savafltan ma¤lup ç›kar. Ama yine de sevgilinin pefline düflüp, aray›p bulacak
tutkulu bir afl›¤›n portresiyle karfl›laflmay›z. Sevgilinin gidifliyle y›k›lan âfl›k, ölüme
mahkûm edilmez. Zira Ats›z’›n zihninde ancak düflmanla savafl›rken gerçekleflen
ölüm kutsald›r. Bu yüzden genel anlamda çizdi¤i âfl›k portresinde bir de¤ifliklik ya-
p›p sevgilinin gidifliyle a¤latsa bile yine de zihnindeki erkek figürünün aflk yahut sev-
gili karfl›s›nda derdinden ölmesine izin vermez.   

fiiirde dikkat çeken unsurlardan bir di¤eri de Ats›z’›n halk fliiri formunda yazar-
ken halk hikâyesine yapt›¤› göndermedir. “Dedim: “Ad›n fiirin mi k›z?”/ Güldü, dedi
“Hay›r Asl›.” (s. 119) diyerek meflhur halk hikâyeleri “Ferhat ‹le fiirin” ve “Kerem
‹le Asl›”ya iflaret eder ki bu onun halk edebiyat›na olan bir di¤er ba¤› ve yaklafl›m›n-
daki çerçevenin geniflli¤i olarak kabul edilebilir.

Daha evvel koflmas›nda da karfl›laflt›¤›m›z “Hey bre yosma!” fleklindeki hitap
sonras›nda halk edebiyat›nda daha çok karfl›laflt›¤›m›z formuna geri döner ve “Dil-
ber!” ifadesi kullan›l›r. Yine “dedim-dedi” tarz› geleneksel söyleyiflle bu fliirde de kar-
fl›lafl›r›z. Söz konusu yap›, daha evvel oldu¤u gibi, fliirin tamam›na hâkim de¤ildir,
ama bu defa fliirin büyük bir bölümü bu tarz ile oluflturulur. Ats›z’›n bu söyleyifl tar-
z›n› kullan›m›na dikkat etmek gerekir. Zira “dedim-dedi” tarz› fliirlerde genellikle se-
venle sevilen aras›ndaki duygular âfl›k taraf›ndan dile getirilirken (Batislam 2000:
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147); burada do¤rudan sevgilinin kendisi fliire dâhil olmufl ve cevaplar›n› kendisi
vermifltir. Bu tutum Ats›z’›n halk fliiri gelene¤ini devam ettirirken tak›nd›¤› farkl›
bir tav›r olarak kayda de¤er. 

Görüldü¤ü üzere yukar›da ele almaya çal›flt›¤›m›z üç varsa¤›da da güzelleme ya-
hut semaî havas› hissedilmektedir. Kitaptaki s›ralamaya göre üçüncü s›rada yer alan
ancak yaz›l›fl tarihine bakt›¤›m›zda di¤erlerinden sonra kaleme al›nd›¤› belli olan
son varsa¤›s›nda ise di¤erlerinden farkl› olarak Türkçülük ideolojisi ifllenmifltir. Bu
varsa¤› da di¤erleriyle benzer flekil özelliklerine sahiptir. Ancak flairin fliirde ad›n›
geçirifl flekli di¤erlerine nazaran daha farkl›d›r. Di¤er varsa¤›lar›nda kendini soyutla-
yarak üçüncü bir flah›stan bahseder gibi ad›n› fliire yerlefltiren Ats›z, bu fliirinde do¤-
rudan “Ats›z der ki: Ne var canda?” (s.109) ifadesini kullan›r. Bu kullan›fl ise birçok
halk flairinin özellikle de Karacao¤lan’›n çokça tercih etti¤i4 kullan›m flekline ben-
zer. Daha evvel belirtti¤imiz ve genel manada varsa¤›n›n koflulu say›lan “bre! hey!”
gibi ünlemlerle, aflktan, sevgiliden bahsedilen varsa¤›larda karfl›lafl›l›rken yi¤itlik ve
mertlikten bahseden bu fliirinde bu ünlemlerle karfl›laflmay›z. Fakat içerik tamamen
erlik, yi¤itlik üzerine kurulmufl ve merdane bir üslupla kaleme al›nm›flt›r.  Savafl, ki-
min er kimin korkak oldu¤unu ortaya ç›karacak bir belirleyici unsurdur. Er olanlar,
savaflmak günü geldi¤inde meydana ç›kacak, korkaklar ise para ve yemek derdine
düfleceklerdir. Ancak flan alan yi¤itlerin bir gün Altay’da bir kurultayda mutlaka bir
araya gelece¤ini söyler.  Bu ise kutlu bir birleflmedir. Bu u¤urda hayat› hiçe saymak-
ta bir beis yoktur. Bu bak›fl aç›s› ise fliirlerinin büyük bir ço¤unlu¤unda karfl›laflt›¤›-
m›z ülkü için candan vazgeçme, can› hiçe sayma, hayat›n de¤ersizli¤i fikridir ve At-
s›z bu genel tavr›n› halk edebiyat› gelene¤ini örnek alarak yazd›¤› bu varsa¤›s›nda da
devam ettirmifltir.

Bir gün olur y›lda, ayda
Birlefliriz hep Altayda. 
Güz ay›nda,  kurultayda 
Bafl› börklü han görünür.

Ats›z der ki:  Ne var canda? 
Yatar›z taze çimende. 
Rus’un ad› her gecende,
Gözlerime kan görünür… (s. 109)
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Ats›z’›n az evvel bahsetmeye çal›flt›¤›m›z varsa¤›lar›nda karfl›m›za ç›kan ve ge-
nel anlamda edebiyat›m›zdaki klasik güzelle örtüflen sevgili ile bu varsa¤›da karfl›lafl-
may›z. Söz konusu bu varsa¤›n›n yaz›ld›¤› tarih de dikkate al›nd›¤›nda bir ithaf özel-
li¤i tafl›d›¤›n› düflünmekteyiz. Varsa¤›n›n kaleme al›nd›¤› tarih, yani 1944, II. Dün-
ya Savafl›’n›n oldu¤u, Türkistan’daki soydafllar›m›z›n Rus zulmü alt›nda inledi¤i ta-
rihtir. Ats›z, onlar›n bu yaflad›klar›ndan dolay› son derece muzdariptir. Onlara uygu-
lad›¤› zulümden dolay› Rus’un ad› her geçti¤inde kinlendi¤ini dile getirir. Bu zor
günlerin kimin er kimin yi¤it oldu¤unu ortaya ç›karaca¤›n› ve bir gün bu yi¤itlerle
Altay’da beraberce kurultay düzenleyip buluflacaklar›na olan inanc›n› belirtir. Bu-
nun onun Turan fikrinin do¤al bir yans›mas› oldu¤unu düflünmek yanl›fl olmaz san›-
r›m. Dolay›s›yla söz konusu bu fliiri Turan co¤rafyas›ndaki kardefllerine yönelik yaz-
d›¤›n› söyleyebiliriz. Yine bu ba¤lamda kendisinin de ayn› tarihlerde Türkçülük suç-
lamas›yla çeflitli s›k›nt›lara u¤rad›¤› düflünüldü¤ünde zulme u¤rama ortak paydas›n-
da bir birliktelikten de hareket etti¤i düflünülebilir.  K›sacas› Ats›z, fleklen ba¤l› kal-
maya çal›flt›¤› halk fliirine turan fikrini ve günceli sokarak içerik yönünden fliiri gün-
cele ba¤lam›fl, ça¤dafllaflt›rm›flt›r diyebiliriz. 

Sonuç

Türk edebiyat›n›n çok yönlü flahsiyetlerinden olan H.Nihal Ats›z, kaleme ald›-
¤› fliirlerinin kimilerinde halk fliiri söyleyifl ve duyufl fleklini kullanmaya çal›flm›fl, bu
yönüyle hem gelene¤i devam ettirmifl hem de kendisini gelene¤e dâhil etmifltir.
Onun fliir yazarken yapt›¤› bu seçim, gelene¤in onun üzerindeki etkisini de göster-
mektedir. Seçti¤i halk fliiri tarzlar›na fleklen ço¤unlukla sad›k kalm›fl ancak kimi za-
man bu seçti¤i flekilleri de esnetmekten kaç›nmam›flt›r. 

Halk edebiyat› naz›m flekillerinden en çok koflmay› ve 6+5=11’li hece ölçüsü-
nü kullanm›flt›r. Bu naz›m flekliyle müstakil isimler verdi¤i fliirler yazmakla birlikte,
gelene¤in bir devam› oldu¤unu do¤rudan belli etti¤i ‘koflma’ ve ‘varsa¤›’ adlar›yla da
fliirler kaleme alm›flt›r.

Koflma naz›m fleklinin sa¤lad›¤› konu genifllili¤inden faydalanm›fl ve bunu, fliiri-
ne tarih, ideoloji ve siyaseti de sokarak iyice geniflletmifltir. fiiirlerinde s›kça karfl›la-
fl›lan savafl, ölüm, ülkü, turan gibi kavramlar› halk fliiri tarz›nda yazd›¤› fliirlerine de
sokmay› ihmal etmemifl, bu tutumuyla fliiri güncele yani devrine çekmifl, dün ve bu-
günü birlefltirmifltir. fiiirlerinden kimilerini tamamen bu temalar etraf›nda kurarken
aflktan bahsettiklerine de bu temleri yerlefltirmifltir.  Bununla birlikte modern za-
manlara ait Paris, Moskova, Lenin, komünizm, K›z›l Elma gibi kifli, kavram, ideolo-
ji ve ideolojilere at›f yapan mekânlara da geleneksel tarz›n içinde yer vermifltir. Do-
lay›s›yla Ats›z’›n fliirleri, geçmiflte tak›l›p kalmam›fl, onun hem geçmiflte gezinen
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hem de hâlde var olan tavr› fliirlerine de yans›m›fl ve tarihsel bir olgu olarak halk fli-
irine yaklaflm›flt›r. Sahip oldu¤u tarih fluurunun yan› s›ra halka seslenmek ihtiyac›-
n›n bir sonucu olarak da halk fliiri naz›m flekillerini seçmifltir.  
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fieytan Hikâyesi

Metin Akar
*

Bildirimizin mevzuunu, ayn› konuyu iflleyen, Mor Efrem’in  “Yirmi Sekizinci fiiir:
fieytan›n ‹nsanlar› Günaha Nas›l Düflürdü¤üne Dair S›rr›nu Aç›klamaktad›r” bafll›kl› fli-
iri ile, Mevlevî flair Meddah Yûsufî (XIV.yüzy›l)’ye ait Dâstân-› ‹blis ‘Aleyhi’l-La‘ne
adl› mesnevisi ve Mevlevî Dervîfl Niyazî (XVI.yüzy›l)’nin Resûl-i Ekrem Salla’llâhu
‘Aleyhi Ve’s-Sellem ‹blis‘Aleyhil-La‘neye Su’âl ‹tdügin Bildürür adl› mesnevisinin kar-
fl›laflt›r›lmas›, benzer ve farkl› vas›flar›n›n tespiti, ortak konuda ve farkl› as›rlarda ka-
leme al›nan bu eserlerin ilkinin belirlenmesi, baflka bir deyiflle uzak geçmiflten yak›n
geçmifle uzanan edebiyatlar aras› ortak fieytan Hikâyesi’nin etkileflim zinciri hakk›n-
da görüfller beyan ederek bir karara varmaya çal›flmak; bu konuyu bir bilim platfor-
munda tart›flmaya açmak teflkil etmektedir. 

Horiepiskopos Gabriel Akyüz’ün bildirdi¤ine göre, Mor Efrem 285 y›l›nda Nu-
saybin’de do¤mufl, Urfa’ya göç ederek flair Asuno’nun yan›nda Süryanî edebiyat› ile
‹ncil ö¤renmifl, 320’li y›llarda Nusaybin’e dönüp Mor Yakup’un yan›nda e¤itimini
tamamlam›fl, Perslerin Nusaybin’i kuflatmas› üzerine önce Diyarbak›r’a, sonra Ur-
fa’ya geçmifl ve bu flehirde, tahminen 373 y›l›nda ölmüfl, Kutsal Ruhun Kaval› adl› fli-
ir kitab› X. yüzy›lda, M›s›r’da bir Süryani manast›r›nda bulunmufl, lakin XVIII. yüz-
y›la kadar hiç kopya edilmemifl ve sadece bir k›s›m rahipler aras›nda tan›nm›flt›r
(Akyüz 2012: 5-8). fiiir, bizim “bahr-› tavîl” dedi¤imiz flekle benzer 158 beyitten
oluflmaktad›r (Akyüz 2012: 15). Manzume, Mor Efrem’in ad› geçen kitab›n›n 28.

* Prof. Dr., ‹stanbul Ayd›n Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bö-
lümü Ö¤retim Üyesi, ‹stanbul. 
metinakar@aydin.edu.tr



fliiridir. Mor Efrem’in fliirinin içeri¤i, ‹ncil ve ilâvesi olan metinlerde yekpare olarak
mevcut de¤ildir. 

Arapça fieytan Hikâyesi her ne kadar bir hadis rivayeti olarak sunulsa bile bu
metinlerin hadis olmad›¤› ilk bak›flta anlafl›lmaktad›r. Metin çok uzundur, Hadis râ-
vî zinciri yoktur. Hz. Muhammed’in fleytan ile böyle bir diyaloga girdi¤ine dair hiç-
bir ‹slâmî kaynakta en ufak bir bilgi k›r›nt›s› bile mevcut de¤ildir. Ancak baz› hadis
rivayetleri ile âyetlerden yararlan›ld›¤› da aflikârd›r. 

Meddah Yûsufî / Yûsuf-› Meddah (XIV’üncü yüzy›l)’nin kitab›n› bilim âlemine
‹smail Hikmet Ertaylan tan›tm›flt›r (Ertaylan 1946: 113-117). Makalesinde Dâstân-
› ‹blis ‘Aleyhi’l-La‘ne’nin bütününün metni yoktur. Baz› sayfalar›n foto¤raf›, baz› bö-
lümlerin okunuflu ve baz› beyitlerin de özeti verilmifltir. Ancak bu parçalar zihinde
birlefltirilince ve hikâyenin Arapça metni ile mukayese edilince Ertaylan’›n, eserin
tamam›n› nakletti¤i anl›yoruz (Akar 1985, 1-7). Mesnevî naz›m flekli ile yaz›lm›flt›r.
Tahminen 200 küsur beyit civar›ndad›r. Ertaylan, eserin nerede bulundu¤unu belirt-
memifltir. Aruzun remel bahrinden fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün kal›b› ile yaz›lm›flt›r.  

Mevlevî Dervîfl Niyazî (öl. 924/1518-19)’nin (Tuman 2001: 1125), Resûl-i Ek-
rem Salla’llâhu  ‘Aleyhi Ve’s-Sellem ‹blis‘Aleyhil-La‘neye Su’âl ‹tdügin Bildürür adl› mes-
nevisi (Süleymaniye nüshas›), konusu, olaylar›, flah›s kadrolar›, diyaloglar› bak›m›n-
dan Meddah Yûsufî’nin eseri ile ayn›d›r; ayn› kayna¤› kulland›¤› veya ayn› Türkçe
tercümeyi tercih etti¤i ve nazma çekti¤i görülür. Mesnevî naz›m flekli ile yaz›lm›flt›r.
Bugün için bilinen tek nüsha (muhtemelen biraz noksan olan nüsha) 437 beyitten
oluflmaktad›r. Bu mesnevî de aruzun remel bahrinden fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün kal›b›
ile yaz›lm›flt›r. 

fieytan Hikâyesi’nin ilk Türkçe tercümesi basit plânl› mesnevilerdendir. Niyâ-
zî’nin eseri ise basit plânl› mesneviler ile klâsik mesneviler aras›nda, daha çok basit
plânl› mesnevilere yak›n bir yap›ya sahiptir ve Arapça asl› k›sa bir metin olan hikâ-
yeyi sözü fazla uzatarak yazm›flt›r (Akar 2014, 1-18).

Türkçe fieytan Hikâyelerinin özeti flöyledir:

[Kitaptaki bilgiler ‹bni Abbas’a dayand›r›larak Muaz Bin Cebel taraf›ndan nak-
lediliyormufl gibi takdim ediliyor. Bu rivayetin sahih hadis olmad›¤› VIII’inci Ulus-
lararas› Türkoloji Kongresi bildirimizde anlatm›flt›k.] 

Bir gün Hz. Muhammed ve arkadafllar› Medine’de, ensardan birinin evinde
toplan›rlar. Sohbet esnas›nda d›flardan bir ses gelir, içeriye girmek için izin ister. Ge-
lenin ‹blis oldu¤unu Hz. Muhammed arkadafllar›na bildirir. Hz. Ömer hemen onu
öldürmek için izin ister. Resullullah, Hz. Ömer’e engel olur ve “Kap›y› ona aç›n, gel-
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sin. O buraya gelmek için emir alm›flt›r. Diyeceklerini anlamaya çal›fl›n. Size anla-
tacaklar›n› iyi dinleyin” der. 

‹blis içeri girer. Selâm verir. Selâm› al›nmaz. Niçin geldi¤i sorulur. “Beni Tanr›
yollad›. Size, insanlar› nas›l kand›rd›¤›m› anlatmam emredildi. Sizin her sorunuza
do¤ru cevap vermekle emredildim.” fleklinde cevap verir. ‹lk sorular, ‹blis’in “halk
aras›nda en çok sevmedi¤i kimselerdir. ‹blis, en çok Hz. Muhammed’i, sonra s›ras›y-
la, müttakî gençleri, flüpheli ifllerden sak›nan âlimleri, sab›rl› fakirleri, flükreden zen-
ginleri, namaz k›lanlar›, oruç tutanlar›, hacca gidenleri, Kur’ân okuyanlar›, sadaka
verenleri sevmedi¤ini ve nefretinin gerekçelerini anlat›r.  Hz. Ebubekir, Hz. Ömer,
Hz. Osman, Hz. Ali hakk›ndaki düflüncelerini, korkular›n› nakleder. ‹blis “Allah’›n
hâlis kullar›” d›fl›ndaki bütün insanlar› azd›rd›¤›n› söyler. “Hâlis kul”u da paray› sev-
mez, övülmekten hofllanmaz, mal biriktirmez, bafl olma sevdas› yoktur, diye tarif
eder. ‹blis, 70 bin çocu¤u, her bir çocu¤un da 70 bin fleytan› oldu¤unu aç›klar. On-
lar› bilginlere, gençlere, fleyhlere, ihtiyar kad›nlara musallat etti¤ini, böylece insan-
lar› ihlâss›z k›ld›¤›n› anlat›r.

Yalan, g›ybet, ko¤uculuk, nikâh üzerine yemin etme gibi vas›flar› olan insanlar-
dan hoflland›¤›n›; insan› namazdan nas›l uzaklaflt›rd›¤›n›; Müslümanlar›n 1/6’s›n›
dinden ç›kard›¤›n›; faiz yiyen, zina eden, sarhofl olan, sihir yapan, eflini boflayan ve
Cuma namaz›n› terk edenleri, t›rnaklar›n› uzatanlar› çok sevdi¤ini; buna mukabil
cihada koflan atlar›n kiflnemelerini, tövbe edenlerin tövbesini, gizli sadakay›, gece
namaz›n› k›lanlar›, cimrileri, ulema meclislerini hiç sevmedi¤ini aç›klar.  

Tanr›, ‹blis’in talebi üzerine ‹blis’e 10 fley vermifltir: 1. ‹nsanlar›n mal›na ve ço-
cuklar›na ortakl›k. Besmelesiz kesilen hayvan eti, faiz ve haram kar›flm›fl yemekten
yeme. Besmelesiz oluflan çocu¤a babal›k. Do¤ru yola gitmeyene arkadafll›k. 2. Bir ev
(Hamam olarak gerçekleflmifl). 3. Bir mescit (pazar yeri verilmifl). 4. Okuma kitab›
(fliirler verilmifl). 5. Ezan (Mezmurlar verilmifl). 6. Yatak arkadafl› (sarhofllar veril-
mifl). 7. Yard›mc›lar (Kaderiyye mensuplar› verilmifl). 8. Kardefller (müsrifleri ver-
mifl). 9. Kendisinin insanlar› görmesi, insanlar›n onu görememesi. 10. ‹nsanlar›n da-
marlar›n›n kendisine yol olmas›.

‹blis sonra Ateme (yats› namaz›n› k›lmadan uyuyanlar›n kula¤›na bevl eder),
Mütekazi (gizli amelleri söyletir, yayd›r›r), Kühayl (bilginler meclisinde bulunanlar›
uyutur) adl› 3 o¤lundan bahseder. Her kad›n›n kuca¤›nda bir fleytan bulundu¤unu,
bunun, kad›n› güzel gösterdi¤ini; hayâ perdesini y›rtt›¤›n› anlat›r.

Hikâye, ‹blis’in insanlar üzerinde zor kullanmad›¤›, sadece vesvese verdi¤i, çir-
kin fleyleri güzel gösterdi¤i itiraf›; elinde olmaks›z›n dalâlete sürüklendi¤i, bunlar›n
Allah’›n iradesi ile oldu¤u ifadeleri ile biter.
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Mor Efrem’in fieytanla ilgili olan 28. fliiri de flöyle özetlenebilir:

Mor Efrem fliire, Tanr›’ya s›¤›narak, fleytanla savaflta ondan yard›m isteyerek
bafllar: “‹man gücü ile fleytan›n ordusuna karfl› ç›kal›m, bütün hilelerini teflhir ede-
lim. Bize zafer ver ki onun s›rlar›n› imanl› insanlara iffla edelim.” fiair, Tanr›’dan,
fleytan›n ordular›yla savafl›rken kendisine güç vermesini, fleytan›n zay›f gücünü/hile-
sini yenmesini ister. fiöyle dua eder: “Müminler, fleytan›n tehditlerinden senin ira-
denle korkmayacaklar ve zafere ereceklerdir. Bana da eflsiz Eyüp peygambere, Gül-
yad’a karfl› savaflan Davud’a verdi¤in gücü ver ki fleytana karfl› ç›kabileyim… fieytan
ma¤lup olarak utans›n, halk›m›z kurulsun” 

Kendisinden korkanlar›n dileklerini yerine getiren Tanr›, Mor Efrem’in duas›-
n› kabul eder, acilen onun karfl›s›na ç›kmas› için fleytana emir verir. fieytan ve dün-
yan›n her köflesinden kat›lan say›lmayacak kadar kalabal›k ordusu, pis ve çirkin su-
retlerde gelirler. fieytan, ordusuna hitaben, Eyüp aleyhisselâma yapt›klar›n› gururla
anlat›r, ona hiç kimsenin yard›m edemedi¤ini, cahil, zay›f, yafll› Efrem’i haddini bil-
meyerek kendisine savafl açt›¤› için cezaland›raca¤›n›, onun korkup kaçaca¤›n›, göz-
lerden gizlenece¤ini anlat›r. Yapacaklar› iflin önemli bir ifl olmayaca¤›n›, çünkü yok-
sullu¤un onu kemirip zay›f düflürdü¤ünü iddia eder. ‘O zaten yaflayan ölüdür; savafla-
cak gücü yoktur, Efrem’in üzerine ans›z›n hücum edip öldürün’, diye emreder.

Mor Efrem de Tanr›’ya s›¤›n›p, gözyafllar› içinde güç ve yard›m ister.  Tanr› yü-
celerden Efrem’e seslenip korkmamas›n›, gevflememesini, niyetinde ›srarl› olmas›n›
ve kendisiyle olaca¤›n›, yenilmeyece¤ini bildirir. “Tanr› emirlerini tutanlar›n, yasa-
lar›n yolunda yürüyenlerin, göklerin ordusu arac›l›¤› ile fleytan›n elinden kurtar›la-
ca¤›n›” söyler.

‹blis ve güçleri Mor Efrem’in karfl›s›na gelirler. Efrem korkusuzca, ‹blis’e, “Kim-
sin, ne istiyorsun, bana aç›kça söyle” der. ‹blis, “Ey kötü yafll›’ Tanr›’dan neler iste-
di¤inin fark›nda m›s›n? diye cevap verir. Efrem bunun fleytan oldu¤unu bilir. Tan-
r›’n›n bask›s› sebebiyle (insan aldatma) s›rlar›n› aç›klamakta isteksiz davranmakta-
d›r.

Mor Efrem ‹blis’e ba¤›rarak “‹sa ad›yla yemin ederim ki seni ba¤l›yor ve aforoz
ediyorum. Huzurumdan kaçma. ‹nsanlar› günaha bas›l bulaflt›rd›¤›n› bana aç›kla.
Onlar› hangi günah›n tuzaklar›yla avlad›¤›n›, gevflek dindarlar› nas›l kâfirlefltirdi¤i-
ni bana anlat.” der. fieytan, Efrem’in yan›na zorla gönderildi¤ini, ‹sa bask› yapt›¤›
için s›rlar›n› istemeyerek aç›klayaca¤›n› söyler. Devamla, binlerce y›ll›k bir varl›k ol-
du¤unu, hiç durmadan düzenli fleyleri mutlaka y›kt›¤›n›; kendisini cehennemin bek-
ledi¤ini bildi¤ini, herkesin kendisiyle o atefle at›lmas› için çaba gösterdi¤ini; birlik
olan yerde bölücülük oluflturdu¤unu; yasa ihlâli için baban›n mekân›n› o¤ula verdi-
¤ini; gelin ve kaynana aras›na merhametsiz bir bozgunluk b›rakt›¤›n›; komflular›n
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yüreklerinde nefret ve kin uyand›rd›¤›n›, dua ve bereket dilekleri yerine birbirlerine
küfürler ettirdi¤ini; kardefller aras›nda dedikodu yap›p onlar› birbirinden uzaklaflt›r-
d›¤›n›; temiz kalpli insanlara kin ve öfke afl›lad›¤›n›, ölünceye kadar bar›flamayacak
derecede onlar› düflman k›ld›¤›n›; bunlar› yapt›r›rken de insanlar› hiç zorlamad›¤›n›
anlat›r.

Devamla, önce toplumun dinî liderlerini alenen günaha bulaflt›rd›¤›n›, bu gü-
nahlar› sebebiyle haysiyetsiz k›ld›¤›n›; kötü dedikodular yapt›rarak aralar›nda ikilik
yaratt›¤›n›; onlara küfürler ö¤retti¤ini, bu sayede kilisede birbirini aforoz etmelerini
ve lanetlemelerini sa¤lad›¤›n›; onlara kibri, gururu ve dik kafal›l›¤› ö¤retti¤ini; güzel
elbiseler arac›l›¤› ile çapk›nl›k ve ahlaks›zl›k yapt›rd›¤›n›; tembelli¤e, yeme içme ve
e¤lenceye al›flt›rd›¤›n›; duadan tiksinmelerini, paray› sevmelerini, papazl›k rütbesini
parayla satmalar›n› ö¤retti¤ini; y›kanmaya ve süslenmeye, zinaya ve fuhufla yönlen-
dirdi¤ini; kendilerini aldatmay› ö¤retti¤ini; vaftizi inkara özendirdi¤ini; haçtan
uzaklaflt›rd›¤›n›; alt rütbedeki din adamlar›na da her türlü günah› ö¤retti¤ini; her
türlü yeme¤i yemeye, alkol içmeye özendirdi¤ini; onlar› sihirbaz ve falc› yapt›¤›n›;
gayr› meflrû cinsel iliflkide bulunmalar›n› sa¤lad›¤›n›; anlat›yor. Papazlar ve yard›m-
c›lar› bu sebeplerle sarhofl olurlar, birbirleriyle halk önünde tart›fl›rlar ve birbirlerin-
den nefret ederler.   

fieytan zâhitlerle, da¤da münzevi yaflayanlarla da u¤rafl›r. Çeflitli yöntem, silah
ve k›l›k alt›nda, de¤iflik flekillerde görünerek onlara savafl açt›¤›n› itiraf eder. Perhiz-
kârlara inzivada oldu¤u yerlerde yabanî, etobur ve zehirli hayvanlar gibi görünerek
korkutur, kaç›r›r. E¤er onlar bu görüntülerden korkmazlarsa baflka taktik uygular, o
insan›n perhizli vücudunda çirkin bir flehvet hisleri uyand›racak rüyalar gördürür.
Onlar› yerlerinden göç ettirmek için üzerlerine rüzgârlar, hortumlar yollad›¤›n›, ge-
celeri flimflekler çakt›rd›¤›n›; kaplar›na i¤renç görünüfllü böcek ölülerini, besinleri-
nin içine de çirkin bitler bulaflt›rd›¤›n›; araç gereçlerine tahtakurusu yerlefltirdi¤ini;
kimi zaman insanlara keçi ve domuz fleklinde göründü¤ünü; organlar›n› ›s›rd›¤›n›;
kad›nlara hastal›k bulaflt›rd›¤›n›; münzevî müminlerin rüyalar›na kad›n fleklinde gi-
rip kad›nlar›n yan›na gitmelerini önerdi¤ini; onlar› gizli ve aç›k günaha davet etti-
¤ini; namaz ve hay›rl› ifllerden uzaklaflmalar› için düflüncelerine girip ikna etti¤ini;
onlar›  sarhofl, flehvete düflkün, tamahkar yapt›¤›n›; yalanc› rüyalarla yanlar›na yak-
lafl›p gurura al›flt›rd›¤›n›; gereksiz yere ö¤ündürüp birbirlerinden nefret etmelerini
sa¤lad›¤›n›,  aralar›nda tart›flt›klar› konular yüzünden onlar› s›k›nt›ya  düflürdü¤ünü;
çok yaflayacaklar›na inand›r›p erzak toplatt›¤›n›, çok yedirip hasta etti¤ini, bunlar›
yapt›rarak cennetten uzaklaflt›rd›¤›n› anlat›r.

Manast›rda topluca yaflayanlara, ö¤rencilik hayat›n›n bafl›ndan itibaren yalan›
ve yalan yere yemin etmeyi, buyruklara hakaret etmeyi ö¤retti¤ini; manast›rlarda
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çocuklar› reis yap›p yafll›lar› rezil etti¤ini,  yafll›lar› gençlere düflman gösterdi¤ini; on-
lar› rahiplik, oruç, namaz yerine ticarete teflvik etti¤ini; güzel giyinmeye, koku sü-
rünmeye, s›k s›k y›kanmaya cezbetti¤ini; Âdem neslinden pek az kiflinin kendi tuza-
¤›ndan kurtulabildi¤ini; kimine halay çekmeyi, kimine çirkin flark› söylemeyi ö¤ret-
ti¤ini, baz›lar›n› ömür boyunca hep meflru olmayan iliflkilere ve zinaya al›flt›rd›¤›n›;
yersiz, anlams›z, ahlâk d›fl› konuflmalar ö¤retti¤ini anlat›r. Vaftiz olanlar› kiliseden
ç›kard›¤›nda mutlu oldu¤unu söyler. 

Toplant› ve anma günlerinde insanlar›, kendi iradeleriyle yemek ve içkilere sal-
d›rd›klar›nda, onlar› günaha sevk etti¤ini, cehennemi kazand›rd›¤›n›; büyük küçük
herkesi, özellikle de vaftiz olanlar› günaha bulaflt›rd›¤›n›; p›narlarda, su kaynaklar›n-
da ‹blis ve ordusunun günahkârlarla toplan›p birlefltiklerini; çocuklar›n, erkeklerin,
s›¤›rlar›n g›rtlaklar›na yerleflti¤ini ve onlar› s›k›nt›ya düflürdü¤ünü; yafll› kad›nlara
rüyalar›nda büyü ve sihir ö¤retti¤ini aç›klar. fiiir, ‹blis’in ölüme engel olamad›¤›, fli-
fa verici bir vasf› bulunmad›¤›; insano¤ullar›na sürekli zarar verdi¤i ifade ve itirafla-
r› ile sonlan›r. Mor Efrem de bu diyalogdan sonra fleytan› def eder.

***

Meddah Yûsufî de Mevlevî Dervîfl Niyazî de Arapça mensur (veya Arapça ese-
rin Türkçe mensur çevirisi) olan fieytan Hikâyesi’ni nazmetmifltir. [Millî Kütüpha-
ne’de bu hikâyenin elyazmas› Arapça nüshalar› da mevcuttur.] Bu sebeple iki eser
diyaloglar, flah›s kadrosu, olaylar, mesajlar ve ana fikir bak›m›ndan hemen hemen
ayn›d›r. Ancak her iki Türkçe mesnevîde, Mor Efrem’in fieytan Hikâyesi ile ortak
ve farkl› unsurlar› vard›r. Biz, ‘bildiri’nin müsaadesi nisbetinde sadece iki önemli far-
k› belirtmekle yetinece¤iz. 

Türkçe hikâyelerde flah›s kadrosu Hz. Muhammed (s.a.v), Hz. Ömer ve baflta
Muaz bin Cebel olmak üzere ensardan baz› kimseler ile ‹blis’ten oluflmaktad›r. Mu-
az ile ensar hiçbir olaya, konuflmaya müdahil olmamakta, sadece dinleyip konuflma-
lar›n flahidi olmaktad›r. Hz. Ömer sadece hikâyenin bafl›nda, ‹blis’in içeriye girme
izni istedi¤i sahnede k›sa bir rol almaktad›r. Mor Efrem’in fliirinde ise sadece kendi-
si ve ‹blis bulunmaktad›r.

Esasl› ikinci fark, Mor Efrem’in eserinde kilise ve manast›r mensuplar›n›n öne
ç›kar›lmas› fleklinde tezahür eder. Türkçe eserlerde böyle büyük bir toplulu¤un (ilâ-
hiyatç›lar›n, ö¤rencilerin ve münzevîlerin) ayr›ca ve detayl› olarak zikredildikleri
görülmez. 

***
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Türkçe iki mesnevî ile Süryanîce fieytan Hikâyesi’nin edebî benzeflme hadise-
sini nas›l izah edece¤iz? Bu konuda bugün için kesin bir kanaatimiz oluflmam›flt›r.
Sadece ihtimâller üzerinde duraca¤›z:

1) Ayn› veya komflu imparatorluk veya devletlerde yaflayan, ortak kültürü
paylaflmasa bile, dost meclislerinde birbirilerine “ortak temal› hikâyeler” anlatan
topluluklar olabilir. Bir taraf “bizde flöyle bir hikâye var” diye bafllay›p hikâyesini
anlat›p bitirince, di¤eri de o hikâyenin kendi kültüründeki paraleli olan metni ak-
tarabilir. Böylece metin veya hikâye al›flverifli olur. Zamanla ortak konulu hikâyeler
farkl› iki dil ve kültürlerde ifllenmifl olabilir. Ancak bu ihtimâl bizim problemimizi
flartl› olarak çözer: Mor Efrem’in hikâyesi, fliir kitab›na VII. yüzy›ldan sonra (Müslü-
man Arap etkisi olarak) veya XI. yüzy›ldan sonra (Müslüman Türk etkisi olarak)
baflka birilerince eklenmifl ise. [Mor Efrem’in kitab›n›n orijinal nüshas›n› gözümüz-
le görmedik. Eserin eski, orijinal, elyazmas› nüshas›nda veya böyle takdim edilen
nüshada kâ¤›t, mürekkep ve hat bak›m›ndan farkl›l›klar var m›? Bunlar›n incelen-
mesinden sonra Müslüman Arap veya Türk kültürü etkisinin varl›¤› veya yoklu¤u-
nu iddia edebiliriz. Bugün için bu imkândan mahrumuz.]

2) Bafllang›çta ayn› veya komflu imparatorluk veya devletlerde yaflamayan,
fakat daha sonra komflu olan topluluklar da birbirlerine hikâyelerini aktarabilir-
ler. Naklen hikâye alan komflu halk aras›ndaki ortak hikâye ummad›¤›m›z bir za-
manda karfl›m›za ç›kabilir. Örnek olarak Kütahyal› Kemâl’in Selâtin-nâme’sinde
(telif tarihi 895/1490) mesnevî naz›m flekliyle anlat›lan “C›rlay›k ile Kar›nca” ma-
sal›, yani günümüz Türkiye Türkçesi ile “A¤ustos Böce¤i ile Kar›nca” fablini vere-
biliriz (Anhegger 1951: 73-79; Banarl› 1971: 502-503; ‹z-Kut 1985: 178-180; Polat
2010: 72-73). Bu fablin yarat›c›s› Anadolu halk›d›r. Anadolu’da Emirda¤ yak›nla-
r›ndaki Amorium adl› kasabada do¤up büyüyen Aisopos [Ezop diye okuyoruz], M.Ö.
IV’üncü yüzy›lda halk a¤z›ndan masallar derledi¤i zamanda (bugünkü bilgilerimize
göre) Anadolu’da Türkler yoktu. Böyle olmas›na ra¤men Kütahyal› Kemâl “C›rla-
v›k Böce¤i ile Kar›nca Masal›n›” nas›l yazm›flt›r? (Polat 2010: 73). Bize göre devlet-
ler y›k›lsa bile halk›n bir bölümü yeni yönetici milletin fertleri ile ayn› flehirlerde,
hattâ köylerde yaflamaya devam etmifllerdir. Aisopos masallar› da muhtemelen Af-
yonlu,  Kütahyal› yerli halk aras›nda anlat›l›yor, komfluluk iliflkileri ile de Türk kül-
türünü etkiliyordu. Kemâl de, muhtemelen A¤utos Böce¤i ile Kar›nca masal›n› bu
kültür nakilleri sebebiyle ö¤renmifl ve nazma çekmifl olabilir. Lâkin, fieytan Hikâ-
yesi için bu ihtimâl aklî görünmüyor. Çünkü Horiepiskopos Gabriyel Akyüz’ün ifa-
desine göre, Süryanice fieytan Hikâyesi, müellifi Mor Efrem’in kaleminden ç›kt›k-
tan sonra telif tarihinden (yani 373’ten önce), ta XVIII’inci asra kadar, uzun süre
bilinmemifl, tan›nmam›fl (Akyüz 2012: 8). Yaklafl›k olarak 1330 sene yerli halk ta-
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raf›ndan da hiç bilinmeyen, tan›nmayan bir metnin Türk sanatç›lar› etkilemesi
mümkün de¤ildir.

3) Akla, acaba “tevârüd” olabilir mi, sorusu geliyor. Her ne kadar Tafll›cal›
Yahyâ Bey diller ve milletler aras› tevârüdden bahsediyorsa da üç fieytan Hikâyesi-
ni bu gözle göremeyiz. Bu ayn›l›k tevârüdden ziyade “ortak bir menfle” ile izah edi-
lebilir. 

4) ‹slâm inanc›na göre Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar vahy edilen
dinlerin prensipleri ayn›d›r.  Baflka bir deyiflle, vahye dayanan dinlerin hepsinde
iman esaslar› ayn›d›r, ancak amelde (uygulamada) farl›l›klar vard›r. ‹slâm’da bü-
tün peygamberlerin getirdi¤i dinin ‹slâm oldu¤u ifade edilmifltir (Karaman, 1998,
Ön Söz, 10, 15). Böyle olunca,  ‹slâm inançlar› ile, (muhtemelen fleytanla ilgili
inanç esaslar›n› sa¤l›kl› flekilde korudu¤unu sand›¤›m›z) Nasturili¤in inançlar›-
n›n birbirine çok yak›n olmas› ihtimâli de düflünülebilir. Yani benzerli¤in sebebi
bu olabilir. Bu tezi savunabilmek için de H›ristiyanl›¤›n fleytan inançlar›n› etrafl›ca
incelemek gerekecektir.
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“Kutadgu Bilig”, “Sedd-i ‹skenderî” ve “Vagz-› Azat”ta
Adalet Kavram›

Soner Sa¤lam
*

1. Girifl: Adalet Kavram›

Adalet, Güncel Türkçe Sözlük’te: 1.Yasalarla sahip olunan haklar›n herkes ta-
raf›ndan kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›, türe;  2.Hak ve hukuka uygunluk, hakk› gözet-
me; 3. Bu ifli uygulayan, yerine getiren devlet kurulufllar›;  4.Herkese kendine uygun
düfleni, kendi hakk› olan› verme, do¤ruluk anlamlar›na gelmektedir (www.tdk.
gov.tr). ‹slam Ansiklopedisi’nde ise adalet: “Ferdî ve içtimaî yap›da dirlik ve düzen-
li¤i, hakkaniyet ve eflitlik ilkelerine uygun yaflamay› sa¤layan ahlâkî erdem.” olarak
tan›mlanm›flt›r (www.islamansiklopedisi.info). 

An›l Çeçen, hak ve hukukun gerçeklefltirilmesi fleklinde tan›mlad›¤› adalet
kavram›n›n genellikle iki flekilde kullan›ld›¤›n› belirtmifltir: “Birinci olarak, hukuk
uygulamas›nda toplum için en yararl› sonucun gerçeklefltirilmesi anlam›nda kullan›-
l›r. Di¤erinde ise, adalet hukukun ulaflma¤a çal›flt›¤› ideal yeri belirtir. Kavram ikin-
ci flekilde daha genifl ve kapsaml› olarak geçerlidir. Özellikle hukukun ahlak, din ve
felsefe ilkelerinden uzaklaflt›¤› durumlarda adalet ilkesinin geçerli¤i ve uygulanmas›
daha fazla önem kazanmaktad›r. Adalet kavram›n›n kullan›l›fl› ve ele al›n›fl› bile ne
kadar genifl kapsaml› oldu¤unu göstermektedir.” (Çeçen 1975: 96) Çeçen’e göre
adaletin en yayg›n görünümü eflitlik biçimindedir. Adalet bir bak›ma yarar ve zarar-
da eflitlik olarak tan›mlanabilir. Dolay›s›yla eflitlik olacaksa her yönüyle olmal›d›r.
Adalet, ancak böyle bir durumda tam olarak gerçekleflebilir. (Çeçen 1981: 48)

* Yrd. Doç. Dr. Soner Sa¤lam, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Ça¤dafl
Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar› Bölümü, Denizli,   soner.saglam@gmail.com



Adaletin olmad›¤› düzende ne toplum ne de bireyler mutlu olabilecektir. Bu
nedenle, gerek ‹slamiyet öncesi gerek ‹slamiyet sonras› Türk devlet teflkilat›nda hü-
kümdar›n en önemli vas›flar›ndan biri, adaletli bir yönetim anlay›fl›na sahip olma-
s›d›r. ‹slamiyetten önceki dönemde hükümdar›n Tanr›’dan “kut” alarak bu görevi
yapt›¤›na inan›lm›fl, ‹slam sonras›nda da hükümdarlar Allah’›n yeryüzündeki temsil-
cisi olarak kabul edilmifltir. Dolay›s›yla hükümdarlar, ‹lahi adaletin yeryüzünde ger-
çekleflmesi noktas›nda Allah’›n vekili olarak görülmüfltür.

2. “Kutadgu Bilig”, “Sedd-i ‹skenderî”  ve “Vagz-› Azat” 

‹slami dönem Türk edebiyat›n›n ilk ürünlerinden olan “Kutadgu Bilig”, 1069 y›-
l›nda Balasagunlu Yusuf taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Karahanl› Türkçesi ile yaz›lan ve za-
man›n hükümdar› Tabgaç Bu¤ra Han’a sunulan eser, 85 bab ve 6645 beyittir. Kara-
hanl› dönemi Türk ayd›nlar›n›n dünya görüflünü, kültür seviyelerini ortaya koyan
Kutadgu Bilig, içerisindeki birçok görüflün günümüzde de geçerli oldu¤u bir ö¤üt ki-
tab›d›r (Mengi 2002: 22). Devletin nas›l yönetilmesi ve yöneticilerin hangi vas›fla-
r› tafl›mas› gerekti¤i ile ilgili bilgiler veren Kutadgu Bilig, ‹slami dönem Türk edebi-
yat›n›n ilk siyasetname1 örneklerindendir.  Nitekim eseri ‹ngilizceye çeviren Robert
Dankoff, bu eser için “A Mirror for Princes” tabirini kullanm›flt›r. Genel olarak Or-
ta Ça¤ ve Rönesans döneminde idarecilerin yönetim ve davran›fllar› konusunda na-
s›l olmalar› gerekti¤ini anlatan siyasi ders kitaplar› için kullan›lan bu terim, asl›nda
Kutadgu Bilig için de son derece do¤ru bir terimdir. 

Ali fiir Nevâî’nin en hacimli eserlerinden biri olan Sedd-i ‹skenderî, hamsenin
beflinci mesnevisidir. 89 bölüm ve 7214 beyitten oluflan Sedd-i ‹skenderî’de ‹skender,
adil bir hükümdar ve bilge kifli olarak ele al›n›r (Tören 2001: 9). Nevâî, Sedd-i ‹s-
kenderî’de, öteki mesnevilerinden farkl› olarak padiflahlarda olmazsa olmaz diyebile-
ce¤imiz himmet, adalet, padiflahl›k, af, do¤ruluk gibi vas›flara de¤inmektedir. 

Kutadgu Bilig, üzerinde pek çok çal›flman›n yap›ld›¤› bir eserdir.2 Ayn› flekilde
Sedd-i ‹skenderî de bilinen bir eserdir. Yaz›n›n hacmini art›rmamak amac›yla, bu iki
eser hakk›nda daha az;  bu iki esere nazaran daha az bilinen Vagz-› Azat hakk›nda
ise daha fazla bilgi vermeyi uygun gördük.
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1 Bu konu hakk›nda bk. Hasan Hüseyin ADALIO⁄LU (2013). Bir Siyasetnâme Olarak
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Nevâî, yaln›z Ça¤atay edebiyat›n›n flairi olmakla kalmam›fl, eserleri Türk dün-
yas›n›n her taraf›nda okunmufl, yüzlerce y›ldan beri pek çok flair ondan etkilenmifl-
tir. Bu flairlerden biri de Dövletmemmet Azad›’d›r. Azad›’n›n edebî yarat›c›l›¤›nda
Nevâî’nin oldukça önemli bir yeri bulunmaktad›r. 18. yüzy›l Türkmen edebiyat›n›n
önde gelen temsilcilerinden biri olan Azad› (1700-1760), ayn› zamanda Türkmen-
lerin büyük flairi Mahtumkulu’nun da babas›d›r. Azad›’n›n Vagz-› Azat, Behifltnama,
Befl Namaz, Hekayat ve Hekayat-› Cabir Ensar adl› eserlerinin yan›nda birkaç gazeli,
murabbalar› ve rubaileri bulunmaktad›r. 2314 beyitten oluflan Vagz-› Azat, 18. yüz-
y›lda kaleme al›nm›fl ahlaki ve ö¤retici nitelikte bir mesnevidir. Dört bölümden olu-
flan eserde Azad›, cömertlik, hay›rseverlik, zenginlerin yoksullara yard›mc› olmalar›,
tar›msal faaliyetler gibi sosyal ve iktisadi meselelerle; padiflahlar›n, devlet yönetici-
lerinin, ilim adamlar›n›n ve dervifllerin hangi vas›flara sahip olmalar› gerekti¤iyle il-
gili görüfllerini ve önerilerini ortaya koymufltur. Azad›’n›n Vagz-› Azat’› yazarken te-
mel gayesi, Türkmen halk›na, devlet yöneticilerine, zenginlere, ilim ve din adamla-
r›na sosyal meseleler, dinî ve ahlaki kurallarla ilgili tavsiyeler vermek ve huzurlu bir
yaflam› sa¤layacak devlet sistemini ortaya koymak olmufltur. 

Muhteva yönüyle manzum bir nasihatname olan Vagz-› Azat’›n birinci bölümü,
ayn› zamanda siyasetname özelli¤i de göstermektedir. Azad›, bu bölümde, da¤›n›k ya-
flayan Türkmen boylar›n›n merkezî bir otorite etraf›nda toplanmalar› gerekti¤ini be-
lirtmifltir. Bunun için de, ülkenin bafl›nda bir hükümdara ihtiyaç vard›r. Azad›’ya gö-
re bu hükümdar›n en önemli özelli¤i ise adaletli olmas›d›r. fiair, eserinin bu bölümün-
de devlet yöneticilerinin hangi vas›flara sahip olmalar› gerekti¤i üzerinde durmufltur.
Azad›, Hz. Ömer, Harun Reflit, Nuflirevan vb. gibi geçmiflte adaletli yönetimleri ile
tan›nan dinî ve tarihi flahsiyetlerle ilgili k›sa hikâyeler anlatm›flt›r. Dolay›s›yla flair,
onlar üzerinden devlet yöneticilerine uyar›larda ve tavsiyelerde bulunmufltur.  

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’i kaleme al›rken, dünya ve ahiret saadetine ka-
vuflmak için, siyasi ahlaka uygun, adil bir devlet düzenini tesis etmenin önemini vur-
gulamay› amaçlam›flt›r. Bu do¤rultuda devleti yönetenlerin hangi vas›flara sahip ol-
malar› gerekti¤ini ortaya koymufltur. Dolay›s›yla eser, Türk devlet ve siyaset gelene-
¤ini ihtiva etmektedir. Bunda Yusuf Has Hacip’in uzun y›llar devlet hizmetinde bu-
lunmufl ve eserini olufltururken tecrübelerinden yararlanm›fl olmas› da söz konusudur.
Ali fiir Nevâî de Yusuf Has Hacip gibi uzun y›llar devlet yönetiminde görev alm›flt›r.
Nevâî, Sedd-i ‹skenderî’de hükümdar›n tafl›mas› gereken nitelikleri anlat›rken bir yan-
dan da bu vas›flar›n Hüseyin Baykara ile o¤lu Bediuzzaman’da olmas›n› da istemek-
tedir. Azad› da Vagz-› Azat’ta Türkmenleri yönetecek flah›n hangi vas›flara sahip ol-
mas› gerekti¤ini ortaya koymufltur. Her üç esere bakt›¤›m›zda, hükümdarda bulunma-
s› gereken en önemli özelli¤in, adil olmak› ve adaletle hükmetmek oldu¤unu görürüz. 
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Bildiride adalet kavram› hükümdar›n tafl›mas› gereken bir özellik olmas› yönüy-
le ele al›nm›flt›r. Farkl› dönemlerde yaz›lm›fl olan bu üç eser üzerinden Türk edebi-
yat›n›n konu yönüyle süreklili¤i de ortaya konulmaya çal›fl›lm›flt›r.

3. Kutadgu Bilig, Sedd-i ‹skenderî ve Vagz-› Azat’ta Adalet Kavram›

3.1. Yöneticilerde bulunmas› gereken bir özellik olarak adalet

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’de adaleti esas alan, adaletin yerine getirilme-
si için kanunun do¤ru uygulanmas›n› (köni törü) öneren, halka karfl› koruyucu ve
merhametli bir devlet modelini ortaya koymufltur. Müellife göre, halk› ve devleti
yönetecek kiflilerin tek amac› “adalet” olmal›d›r (Adal›o¤lu 2013: 244). Hüküm-
dar, âdil kanunlar koyarak halk› adaletle yönetmelidir. Kutadgu Bilig’de dört soyut
kavram› kiflilefltiren Yusuf Has Hacib, bu kiflilere de sembolik adlar vermifltir. Mü-
ellif, eserinin bafl k›s›mlar›nda bu dört kifliden bahseder ve onlar› okuyucuya tan›-
t›r. Kutadgu Bilig’deki dört temsilî flah›stan biri hükümdar Kün To¤d›’d›r. Kün To¤-
d› “adâlet”i, Ay Told› “saâdet”i, Ö¤dülmifl “akl”›, Odgurm›fl “âk›bet”i temsil etmek-
tedir. 

Hacip’e göre hükümdar›n en önemli özelli¤i, adilli¤i yan›nda adaleti geciktir-
meden yerine getirmesidir. “Hükümdar Kün To¤d›, Ay Told›’ya Adâlet Vasf›n› Söy-
ler” bafll›kl› bölümde adâlet hakk›nda teflbihler yap›l›r. Kün To¤d›, Ay Told›’y› hu-
zuruna ça¤›r›r. Üç aya¤› birbirine ba¤lanm›fl gümüfl bir taht üzerinde oturmakta olan
Kün To¤d›, öfkeli bir haldedir. Elinde büyükçe bir b›çak, sa¤ taraf›nda fleker, sol ta-
raf›nda ac› bir ot bulunmaktad›r. Ay Told›, hükümdara öfkesinin sebebini ve bunla-
r›n anlam› ile hikmetini sorar. Hükümdar cevap verir: “Üç ayakl› olan fley do¤ru ve
düz durur. Ben iflleri b›çak gibi keser atar›m; hak arayanlar›n iflini uzatmam. fieker,
zulme u¤ray›p, huzuruma gelmifl, adâleti bende bulan insan içindir. Zehir gibi ac›
olan bu otu zulmedenler ve dürüstlükten kaçanlar içer. Benim öfkem, as›k yüzüm,
buraya gelen zâlimler içindir.”(Arat 1985: 66–70).

Yusuf Has Hacip, hükümdar›n tafl›mas› gereken en önemli vas›f olan adalet
kavram›n›n daha iyi anlafl›lmas› için, adaleti günefle benzetir. Hükümdar›n adaleti
ile günefl gibi kucaklay›c› ve insanlar›n içine iflleyici olmas› gerekti¤ini vurgular. Ay
Told›, hükümdara ad›n›n yüklendi¤i anlam› sorar. Hükümdar flöyle cevap verir:
“Günefle bak, küçülmez, bütünlü¤ünü muhafaza eder; parlakl›¤› hep ayn› flekilde
kuvvetlidir. Günefl do¤ar ve bu dünya ayd›nlan›r; ayd›nl›¤›n› bütün halka erifltirir,
kendinden bir fley eksilmez. Günefl do¤unca yere s›cakl›k gelir; binlerce renkli çiçek-
ler aç›l›r. Güneflin burcu sâbittir. Güneflin burcu ‘arslan’d›r ve yerinden k›m›lda-
maz.” (Arat 1985: 70–71).
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Kutadgu Bilig’de, devleti idare edeceklerin sahip olmas› gereken özellikleri flöy-
le dile getirir: “Beyin dili dürüst ve kalbi do¤ru olmal› ki, halka faydal› olsun ve gü-
nefli do¤sun.”(Arat 1985: 152). “Beyin sözü do¤ru olmal›, tav›r ve hareketi itimat
telkin etmelidir ki, halk ona inans›n ve huzur içinde yaflas›n.”(Arat 1985: 154). Bey,
bilgili, ak›ll› ve âdil olmal›; flöhretinin yay›lmas› için de cesur ve tedbirli davranma-
l›d›r. Bey, memleketini iyice koruyabilmesi için, bir de asil, hayâ sahibi, yumuflak
huylu ve merhametli olmal›d›r.  O gözü tok, sab›rl›, alçak gönüllü, flefkatli ve sakin
tabiatl› olmal›d›r. Bütün faziletlerde herkesten üstün olmal›, halka karfl› adaletle
muamele etmelidir. (Arat 1985: 163).

Hükümdar›n bafl›na buyruk ve tek bafl›na karar almas› ülkenin menfaatine ol-
mayacakt›r. Aksine, ülkeyi bask›c› bir yönetime maruz b›rakacakt›r. Bu nedenle Yu-
suf Has Hacip, “ak›l dan›flmak” ve “istiflare etmek” kavramlar›na dikkat çeker. Hz.
Peygamberin bu konudaki sözlerine vurgu yapan yazar, hükümdar›n ortak ak›l ile
hükmetmesinin hem kendisi hem de halk› için hay›rl› olaca¤›n› ifade eder: “Dinle,
Tanr›dan insanlara haber getiren nebî ne der: Her yap›lacak ifle meflveret ile çâre bu-
lunur. ‹nsan her iflini yak›n› ile dan›flmal›d›r; her türlü ifl dan›flma yolu ile halledilir.
‹nsan iflinde ancak dan›flmak suretiyle muvaffak olur; dan›flmayan kimse sonunda
pefliman olur” (Arat 1985: 404).

Halk›n huzuru ve güveni hükümdar›n sorumlulu¤undad›r. Bu nedenle hüküm-
dar ülkeyi h›rs›z ve ya¤mac›lardan korumal›, ticaret yollar›n›n güvenli¤ini sa¤lama-
l› ve kimsenin kimseyi ezmesine, birinin di¤eri üzerinde tahakküm kurmas›na izin
vermemeli ve adil kanunlarla memleketi yönetmelidir: “Tebaan›n senin üzerinde üç
hakk› vard›r; bu haklar› öde ve onlar› zorlu¤a düflürme. Bunlardan biri memleketin-
de gümüfl temiz kals›n, onun ayar›n› koru, ey bilgili insan. ‹kincisi halk› âdil kanun-
lar ile idâre et; birinin di¤erine tahakküme kalk›flmas›na meydan verme, onlar› ko-
ru. Üçüncüsü bütün yollar› emin tut; yol kesici ve haydutlar›n hepsini ortadan kal-
d›r.” (Arat 1985: 399).

Sedd-i ‹skenderi’de, adalet kavram› özellikle ‹skender’in tahta ç›kma sürecinin
anlat›ld›¤› 19-22. bölümler aras›nda ele al›nm›flt›r. 19. Bölümde ‹skender’in hüküm-
darl›¤›n sorumlulu¤u karfl›s›nda içine düfltü¤ü endifleli durum anlat›lmaktad›r. ‹sken-
der, babas›n›n vasiyeti ve halk›n da arzusuyla Aristo ve Belinas taraf›ndan tahta ç›-
kar›l›r. Büyük bir e¤lence tertip edilir ve çeflitli konularda tart›flmalar yap›l›r. Bu bö-
lümde hükümdarl›¤›n a¤›r yükünden çekinen ‹skender, ülkeye baflka bir yönetici bu-
lunmas›n› söyler ve bu kiflinin hangi vas›flar› tafl›mas› gerekti¤ini belirtir. ‹skender’e
göre hükümdar günefl gibi kuvvetli olmal›, tahta geçti¤inde t›pk› günefl gibi her ye-
ri ayd›nlatmal›d›r. 
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Kuyafl dik kavi-mihr ü Ruflen-zamir
Ve ger ç›ksa eflhebka afak-gir (Tören 2001: 131)

(Günefl gibi parlak bir ›fl›¤› ve güçlü bir ayd›nl›¤› olmal›, do¤du¤unda
da (tahta ç›kt›¤›nda) gücü her taraf› tutmal›d›r.)

Nevâî de Yusuf Has Hacip gibi hükümdar-günefl benzetmesini kullanm›flt›r. Hü-
kümdar›n günefl gibi tüm halk›na ulaflmas› ve onlara nüfuz etmesi gerekti¤ini belirt-
mifltir. ‹skender, hükümdar›n vas›flar›n› anlatmaya devam eder. Buna göre flah, adil
olmal› ve devlet yönetiminde de etkili olmal›d›r:

Adalet ara fasl-› nevruz dik,
Siyasette berk-› cihan-suz dik. (Tören 2001: 131)

(Adalette ilkbahar fasl› gibi, devlet yönetmede cihan› yakan y›ld›r›m
gibi)

Ayn› zamanda ‹skender, ülkenin bafl›na geçecek hükümdar›n cömert olmas› ge-
rekti¤ini de söyler. Hükümdar, t›pk› ya¤murun topra¤a bereket getirdi¤i gibi halk›-
na karfl› ihsanda bulunmal›d›r. Bunu yaparsa memleket de mamur olacakt›r:

Kim ol yagdurub ebr ihsan›n›,
‹rem dik k›l›p mülk bostan›n›. (Tören 2001: 131)

(Kim ki  bulut gibi ya¤mur ya¤d›r›r (ihsan eder), ‹rem ba¤lar› gibi k›lar
mülkünü)

Kutadgu Bilig’de belirtildi¤i gibi Nevâî de hükümdar olacak kiflinin üstün özel-
liklere sahip olmas› gerekti¤ini söyler:

Her iflte zaman ehlining fayiki, 
Ki ta bolgay ol flahl›k lay›k›. (Tören 2001: 131)

(fiahl›¤a lay›k kifli, her iflte zaman ehlinin en üstünü olmal›.)

Yine hükümdar, fitneye meydan vermemeli, halk›n› h›rs›zlardan korumal›, her-
kesin güven içinde olmas›n› sa¤lamal›, zalimlere f›rsat vermeyip, zulümle mücadele
etmeli, do¤ru sözlü olup do¤ru hükmetmelidir:

Adu hayl›n aflüfte-hal eylesün,
Sanem zülfi dik pay-mal eylesün. (Tören 2001: 132)

(Düflman güruhunu kötü duruma getirsin, put gibi ayaklar alt›na al-
s›n.)
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Niçe flu‘le-i fitne yagsa ‘adu,
K›l›ç seylidin ursun ol otka su. (Tören 2001: 132)

(Düflman ne kadar fitne ateflini yaksa da, k›l›c›n› sel gibi o atefle vurup,
söndürsün.)

K›lup zabt ile muhkem ogr› yol›n,
Ulus mal›d›n k›ska k›lsun kol›n. (Tören 2001: 132)

(H›rs›z›n yolunu s›ms›k› tutsun, milletin mal›ndan elini çektirsin) 

Dört baptan meydana gelen Vagz-› Azat’›n birinci bölümünde Azad›, ilk olarak
adaletli bir yönetimden ve bunun için gerekli olan adil flahtan söz eder. fiair, Al-
lah’›n ve O’nun Resulü Hz. Muhammet’in adalete ve adil olmaya verdikleri önemi
vurgular ve nerede bir kifli halk üzerinde hâkim olursa, gece gündüz adaletle hük-
metmesi gerekti¤ini belirtir:

Tañr› ayat›nda adl eylän tiydi, (Tanr› ayetinde adaletli olun dedi,
Hak söver her kim adalat eyledi. Hak sever, her kim adalet gösterdi.

Halk üze häkim olursa her bir är, Halk üzerinde hâkim olursa her bir er,
Adl ile hökm eylegey leyl-u nahar. Adalet ile hüküm edecek leyl ü nehar.

Häkim olganlar cahanda adl ola, Hâkim olanlar cihanda adil ola,
Bezegey yer-yüzini adl› bile. Süsleyecek yeryüzünü adalet ile.) 

(Godarov 2012: 38)

Azad›, mazlumlar› ekine, padiflahlar› da bekçiye benzetir. Bekçi ekinine bak-
maz, onu korumazsa o ekin harap olur. Ayn› flekilde yöneticiler de halk›n› koruyup
kollamal›d›r. Çünkü halk güçlü olursa, padiflah da güçlü olur:

Ya ekin sag›n bu mazlum gullar›, (Ya ekin düflün bu mazlum kullar›,
Tañr› emrin can bile tutganlar›. Tanr› emrini candan tutanlar›.

Sakç› sag›n anlara häkimleri, Nöbetçi düflün onlara hâkimleri,
Müfsid añla dah› ol zal›mlar›. Bozguncu olarak bil o zâlimleri.)

(Godarov 2012: 41)

Azad› “din evinin bekçisi”, “din tabibi”  olarak gördü¤ü yöneticilerin fleriat
kurallar›na uymalar› ve fleriat ehliyle istiflare etmeleri gerekti¤ini bildirir. Padi-
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flah, âlimleri ve derviflleri dost bilmeli, karar verirken yine onlardan da görüfl al-
mal›d›r:

Ähli flerg ile geñefl k›lgay emir, (Ehl-i fleriatle istiflare edecek emir,
Maslahat vergey vekil birle vezir. Görüfl bildirecek vekil ile vezir.

Dost bilsün dervifl-u al›mlar›, Dost bilsin dervifl ve âlimleri,
Duflman bilsun çün dili-zal›mlar›. Düflman bilsin, gönlü zalimleri.) 

(Godarov 2012: 42)

Azad›’ya göre padiflahlar Allah dostlar›na iyi davranmal›, onlar›n gönlünü hofl
tutmal›d›r. Onlar da yöneticiler için dua etmelidir. fiair, bu dua oklar› k›l›çtan daha
etkilidir, önünde hiçbir fley duramaz diyerek maneviyat›n önemini vurgular. Bu ne-
denle padiflahlar o salih kullar›n duas›n› almal›d›r.

Munlar›ñ sen hem dogas›n alagör,  (Sen hem bunlar›n duas›n› al›ver,
Mal-u can›ñ birle h›dmat k›lagör. Mal ve can›nla da hizmet ediver.
…
Bolmasa anlar, cahan bozgun tafar, Mü’min iller bir-birin gurt tek gafar.  
Olmasa onlar cihan›n düzeni bozulur, Mümin iller birbirini kurt gibi kapar.)

(Godarov 2012: 45)

Azad›, flahlara zalim olmamalar› ve sadece insanlara de¤il tüm canl›lara karfl›
flefkatli olmalar› gerekti¤ini söylemek için, av s›ras›nda bir ceylan yavrusunu öldür-
meyip onu b›rakan Sebük Tegin3 ile ilgili bir rivayeti anlat›r. Sebük Tegin ve onun
o¤lu Mahmut4 karakterleri üzerinden, padiflahlar›n halk›na karfl› merhametli olma-
s›n› söyler. Ceylan, yavrusunu b›rakan flah için dua eder ve flah rüyas›nda Hz. Mu-
hammet’i görür:

Bakd› göge ol keyik, k›ld› doga, (Bakt› gö¤e o geyik, etti dua,
Hal›-tille Tañr›g ak›ld› sena. Hâl dili ile Tanr›’ya etti sena.

Gitdi ahus›z öye flah ol güni, Gitti ahusuz evine bu flah o günü,
Gördi tüyflde hezreti-p›gamberi. Gördü düflünde Hazreti Peygamberi.)
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“Yarl›kad› Hak!” tiydi ol dem, ol an, (“Ba¤›fllad› Hak” dedi o vakit, o an!
Bolgan›ñ çün beççe üzre mähriban. Yavruya merhamet eyledi¤inden

Tiydi hoflnud old›m, ey has ummat›m, Dedi hoflnut oldum, ey has ümmetim,
Ruz›-mahflarda sañadur flepgat›m. Mahfler gününde sanad›r flefgatim.)

(Godarov 2012: 49)

Azad›, padiflahlar›n tafl›mas› gereken vas›flar› ortaya koyarken, eski dönemler-
de yaflam›fl iyi ya da kötü padiflahlardan ve onlarla ilgili rivayetlerden yararlanm›fl-
t›r. Bunlardan biri de, iyi bir devlet adam› olarak tarihe ad›n› yazd›rm›fl olan Abba-
siler Devleti’nin beflinci halifesi Harun Reflit’tir. Rivayete göre Horasan taht›n›n hü-
kümdar› Harun Reflit, fiakik-i Belhî5 adl› bir âlimden nasihat ister. fiakik ona, “Bir
hükümdar olarak halk›na karfl› flu üç fleyle sorumlusun, bunlar› yerine getirmelisin”
der. “Bunlardan ilki, zenginlerin mallar›ndan ihtiyaç sahiplerine vermelerini sa¤la-
makt›r. ‹kincisi mazlumlar› koruyup, zalimlere k›l›c›nla engel olmakt›r. Üçüncü ola-
rak da günahkâr ve yoldan sapanlara k›l›c›nla edep vermelisin”, der. “E¤er bu üç fle-
yi yaparsan cehennem ateflinden kurtulur ve Allah’›n dostu olursun”. Harun bu sö-
zü a¤layarak dinler ve fiak›k’›n elini öper.

Vagz-› Azat’ta, Hintli bir bilgine “Padiflahlar için en hay›rl› fley nedir?” diye so-
rulur. Bilgin, “Halk›n gönlünü almakt›r.” der. E¤er flah halk›n gönlünü al›rsa, halk
da onu kendine dost bilecektir:

Pad›fla alsa ragayat köñlini, (Padiflah alsa halk›n gönlünü,
Dost tutarlar bes ragayatlar an›. Dost bilir elbet tüm teb’as› onu.)

(Godarov 2012: 53)

Azad›’n›n Vagz-› Azat’ta ortaya koydu¤u devlet sisteminde de as›l amaç, halk›n
huzuru ve refah›d›r. Hükümdarlar›n en önemli vazifesi halk›n›n ihtiyaçlar›n› gider-
mek ve onlar›n refah içinde yaflamalar›n› sa¤lamakt›r. Azad›’ya göre, bir padiflah›n
hacca gitmek yerine bir saat adaletle halk›n› idare etmesi ve halk›n›n gönlünü ka-
zanmas› Allah kat›nda daha muteberdir. Padiflahlar›n ve devlet yöneticilerinin sa-
raylar›na kapanarak halktan habersiz yaflamalar›n› elefltiren Azad›, bu konuda Hz.
Davut’u örnek gösterir. Onun tebdil-i k›yafet edip halk aras›nda dolaflt›¤›n› ve hal-
k›n ihtiyaçlar›n› tespit etti¤ini belirtir. 

5 fiakîk-› Belhî hakk›nda bk. http://www.islamansiklopedisi.info/ (E.T.23.12.2014)

Soner Sa¤lam • 125



Hezreti-Davud bolurd› h›rkagufl, (Hazreti Davut tebdil-i k›yafet olurdu,
Seyr ederdi halk aras›nda öküfl. Halk aras›nda çokça dolafl›rd›.

Bilmek üçin yahfl›-yaman hal›-halk, Bilmek için iyi kötü, halk›n hâlini,
Bu rövüfl a’yan k›l›b efgal›-halk.  Anlay›p görmek için halk›n ifllerini.) 

(Godarov 2012: 55)

Azad›, Hz. Ömer’in dilinden, bir hükümdar›n hâkimiyetindeki her türlü canl›-
n›n durumundan sorumlu oldu¤unu söyler. Hükümdar, hayvan ya da befler her türlü
mazlumdan haberdar olmal›, Hak r›zas› için adalet etmeli ve tüm mahlûkata merha-
met göstermelidir: 

Yagn› häkim adl ile tutgay habar, (Yani hâkim adaletli olup alacak haber,
Barça mazlumdan ki hayvan-u befler. Tüm mazlumdan ki hayvan ve befler.

Rehm edub, derdmendler hal›n görä, Merhamet edip, dertlilerin hâlini göre,
Her kimiñ hakl› hak›n etgey eda. Herkesin hakk› neyse eda eyleye.

Hak üçin häkim adalat eylegey, Hak için hâkim adalet eyleyecek,
Barça mahluka flefagat eylegey. Tüm mahlûka flefkat eyleyecek.)

(Godarov  2012: 56)

Azad›, hükümdar›n adaletle hükmedebilmesi için çevresindekilere ak›l dan›fl-
mas› gerekti¤ini söyler. Devlet yönetiminde meflveretin önemini vurgulayan flaire
göre, hükümdar›n bafl›na buyruk ve tek bafl›na karar almas› ülkenin menfaatine ol-
mayacakt›r. Aksine, ülkeyi bask›c› bir yönetime maruz b›rakacakt›r:

Bes geñefl k›lmakda köbdür menfagat, (Bil, ak›l dan›flmakta çoktur menfaat
Yahfl›lardan sorgay ol flah maslahat.  ‹yilere soracak o flah maslahat.)

(Godarov  2012: 57)

Bu nedenle hükümdar büyük küçük demeden ak›l dan›flmal›d›r; çünkü mant›k-
l› düflünmek ve ortak ak›lla hareket etmek silahtan daha güçlüdür. 

Bes geñefl birle biten ifller heman, (Elbette istiflare ile biten ifller hemen,
Bitmegey ok, nayza birle bigüman. Bitmez ok, m›zrak ile bîgüman.)

(Godarov  2012: 58)
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Azad›, devleti yönetenlerin din ve ilim adamlar›na hürmet göstermeleri gerek-
ti¤ini belirtir. fiair, bu bafll›k alt›nda Samaniler devletinin emirlerinden I. ‹smail
(892 - 907) (‹smail bin Ahmed) ile ilgili bir rivayetten bahseder. Rivayete göre, ‹s-
mail Samani yan›na gelen bir âlime çokça tevazu gösterir, ihsanda bulunur, gönlü-
nü al›r.  Bunun üzerine rüyas›nda Hz. Muhammet’i görür. Allah Resulü ona, âlimle-
re hürmet gösterdi¤i için Allah taraf›ndan iki cihanda da aziz k›l›nd›¤›n› ve cennet-
te kendisi için köflkler yapt›r›ld›¤›n› söyler.

Bil ki al›m ummat›m k›ld›n eziz,     (Bil ki âlim ümmetimi k›ld›n aziz,
Hak seni iki cahan k›ld› eziz.          Hak da seni iki cihan k›ld› aziz.

Uçmah içre eyledi köflkler bina,     Cennet içinde eyledi köflkler bina,
Dovzah ot›dan azat k›ld› yene. Cehennem ateflinden uzak k›ld› yine.)

(Godarov 2012: 63)

Azad›, devleti yönetenlerin halk›n iktisadi durumundan sorumlu olduklar›n›
söyler. Bu nedenle hükümdar halk›n refah seviyesini art›rmak için gereken tedbirle-
ri almal›d›r. Azad›’n›n yaflad›¤› dönemdeki iç kar›fl›kl›klar ve d›fl sald›r›lar ülkenin
iktisadi aç›dan da geri gitmesine neden olmufltur. Nadir fiah ve Hive han› fiirgazi gi-
bi hanlar›n a¤›r vergileri alt›nda kalan Türkmenler ekonomik aç›dan zor günler ya-
flamaktayd›lar. Bu zor flartlar alt›nda ticaret ve üretim de azalm›flt›r. Halk›n›n yafla-
d›¤› bu s›k›nt›lara çare arayan Azad›, tar›m faaliyetlerini halk›n refah kayna¤› ola-
rak görmüfltür. Bu nedenle tar›mda baflar›l› olman›n flah›n ve devlet yönetiminin en
önemli görevlerinden biri oldu¤unu belirtmifl ve bunu flöyle aç›klam›flt›r:

Ekin ekmek halka emr etgey emir, (Ekin ekmeyi halka emredecek emir,
Yagn› andan nefg ala bay-u fak›r.    Yani ondan kazanç ala zengin ve fakir.

Yagn› mezruglar içinde k›tga yer,     Yani ekilecek yerler aras›nda bofl yer,
Goymagaylar bizeragat, bisemer. Koymas›nlar bî-ziraat ve bî-semer.) 

(Godarov 2012: 54)

Hükümdar ve devlet yönetimi ülkeyi kontrol etmeli ve ülkede ifllenmemifl kü-
çük bir tarla bile kalmamal›d›r. fiair bu düflüncesini de adaletiyle meflhur olmufl ‹ran
kisralar›ndan Nûflirevân’›n6 dilinden söyler:

6 Nûflirevân (Enûflirvân) hakk›nda bk. http://www.islamansiklopedisi.info/ (E.T. 23.12.
2014)
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Ol ki Novflirvan›-Ad›l fiah idi, (O ki Nuflirevan-› Adil fiah idi, Nûflirevân
Äleme üflbu sözi hökm eyledi: Âleme iflte bu sözü hüküm eyledi:

Bir velayatga eger bir k›tga yer, Bir vilayette e¤er bir k›ta yer,
Galsa namezrug, men tabsam habar. Kalsa ekilmemifl, ben alsam haber.

Men seni r›sva k›l›b, dardan asam, Ben seni rüsva edip, dâra asam,
Ibrat eyläb halk era bafl›ñ kesem. ‹bret edip, halk içinde bafl›n kesem.%

(Godarov 2012: 55)

fiair, padiflahlar›n tafl›malar› gereken meziyetlerden genel olarak bahseder. Bu-
na göre hükümdarlar adaletli, bilgili, merhametli olmal›, nefsine yenik düflmemeli,
gönlünü fâni dünyaya kapt›rmamal›d›r. Padiflahlar›n en kötüsü ise halk›na zulüm
edendir. Azad› zalim flahlar›, y›rt›c› kaplana benzetir.

Y›rtguc› gablan bil an›, ey fak›r,   (Y›rt›c› kaplan bil onu, ey fakir,
Halk era zulm etgüci flah-u emir. Halka zulmeden flah ve emir.)

(Godarov 2012: 66)

fiair, hükümdarlarda bulunmas› gereken vas›flar› s›ralad›ktan sonra özellikle
dünyan›n fânili¤i, gelip geçici bir yer oldu¤u bahsine geçer. Padiflahlar›n bu dünya-
y› köprü üstü saymalar›n› ve dünya sevgisini gönüllerine salmamalar›n› nasihat
eder. 

3.2. Adaletle Hükmetmenin Önemi ve Fazileti 

Siyasetnâmeler, genellikle devlet yönetimini ele alan ö¤retici, nasihat edici ve
yol gösterici türden eserlerdir. Kutadgu Bilig, hükümdar ve onun etraf›nda bulunan
kiflilerle devlet yönetimi; yani ideal devletin, ideal bireylerin ve devlet baflkan›n›n
nas›l olmas› gerekti¤i konusunda yapt›¤› münazaralardan oluflur (Dilaçar 1995:
145). Kutadgu Bilig’in birçok yerinde hükümdarlara adil olmalar› tavsiye edilmifl ve
adaletin bu dünyadaki nizam›n temelini oluflturdu¤u vurgulanm›flt›r: “Adalete isti-
nat eden kanun- bu gö¤ün dire¤idir; kanun bozulursa, gök yerinde duramaz.” (Arat
1985: 253).

Kutadgu Bilig’de adaletle beraber ele al›nan di¤er bir konu da kanun yapmak ve
bu kanunlar› adaletle uygulamakt›r. E¤er kanun olmazsa, devlet düzeni de olmaz. Za-
limli¤in karfl›s›ndaki en önemli engel kanundur. Hükümdar ülkesini kanunlar›n ›fl›-
¤›nda yönetmeli, zalimlerin cezas›n› verip, halk›n huzurunu ve güvenini sa¤lamal›-
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d›r. Hükümdar adaletle hükmederse onun mülkü âbâd olur: “E¤er devaml› ve ebedî
beylik istiyorsan adaletten ayr›lma ve halk üzerinden zulmü kald›r.” (Arat 1985:
112).  “Kanun su gibidir; zulüm ise atefl gibi her fleyi mahveder; sen berrak su ak›t-
t›n ve atefl söndü.” (Arat 1985: 228).

Sedd-i ‹skenderi’nin 20. bölümü tümüyle adalet ve zulüm üzerine yaz›lm›flt›r. Za-
limlerin cehennem ehli oldu¤unu ve bu dünyada kötü an›lacaklar›n› anlatan Nevâî,
bu bölümde adil bir hükümdar olan Nuflirevan’dan bahseder. Allah’›n Kerim, Ra-
him, Macid, Hayyü’l-Kayyum gibi esmas›n› sayan Nevai, özellikle “Adl” ismine dik-
kat çekmektedir. Bu isme çok ihtimam gösterilmesi gerekti¤ini, Allah’›n âleme bu
ismiyle nizam verdi¤ini söyler:

Adaletka yitkende k›lm›fl Huda,
Öz at›n› el-‘adl birle eda. (Tören 2001: 139)

(adalete ulaflan kifliyi Allah, kendi el-adl ad›yla birlikte anar)

Bu at›¤a köprek üçün ihtimam, 
An›n birle ‘alemga birdi nizam. (Tören 2001: 139)

(Bu ad›na daha çok ihtimam edilmesi için, Allah âleme bu isimle ni-
zam verdi.)

Nevâî, halk›na adaletle hükmeden yöneticilerin Allah’›n dostlu¤u ile mükâfat-
land›r›laca¤›n›, adil olmayanlar›n ise bunun hesab›n› k›yamet günü Allah’a verecek-
lerini söyler:

Ni fleh kim an›ng ‘adl kirdar›dur,
Disem yok ‘aceb kim Huda yar›dur. (Tören 2001: 139)

(Hangi flah Allah’›n “el-Adl” ad›na uygun davran›rsa, ona Allah dos-
tu desem flaflmamak gerekir.)

‹slamiyet’te sultan, Allah’›n emirlerini uygulamaya malik olan kimsedir. Bu ne-
denle halifelere ve hükümdarlara “Allah’›n yeryüzündeki gölgesi” anlam›nda z›llul-
lah denilmifltir. Z›llullah, ‹lâhî kanunu tatbike çal›flan halife ve pâdiflahlar›n nâm›
olmufltur. Nevâî de buna dikkat çeker:

Bu ma‘nidin irkin ki ‘alemde flah, 
Ki dirler an› halk z›ll›-› ilah. (Tören 2001: 139)

(Bu manada halk, âlemde flah olan kifliye Allah’›n gölgesi der.)
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Nevâî, Nuflirevan’dan bahsederken, adaletle hükmetmesinden dolay› onun ad›-
n›n sultanlar aras›nda her zaman taze kalaca¤›n› söyler. Nevâî, Nuflirevan’›n kâfir ol-
mas›na ra¤men adaleti sayesinde yerinin cehennem olmad›¤›n› söyler:

Anuflirevan gerçi kafir idi, 
Veli ‘adl zat› da zahir idi.

(Gerçi o Nuflirevan kâfir idi, fakat adalet kendisinde zahir idi.)

Orun gerçi kafirga duzah durur,
An›ng ‘adld›n orn› berzah durur. (Tören 2001: 139)

(Gerçi kafirin yeri cehennemdir, onun adaletinin yeri ise berzaht›r7.)

Eger küfr R›dvan sar› koymad›, 
Veli adl niran sar› koymad›. (Tören 2001: 139)

(Küfrü onu cennetten yana b›rakmad›, adaleti de onu ateflten yana b›-
rakmad›)

Nuflirevan’›n ne kadar adil bir hükümdar oldu¤undan bahseden Nevâî, bu du-
rumu Hz. Peygamber’in hadisi ile destekler. Yusuf Has Hacip de okuyucusuna âdil
bir yönetici olarak Nûflirevân’› örnek gösterir: “‹sa gibi ben gö¤e ç›kt›m veya Nûfli-
revan gibi memleketi adâletle idâre ettim.” (Arat 1985: 470). Azad› da Vagz-›
Azat’ta Nuflirevan’› adil bir flah olarak göstermifl ve onunla ilgili örnekler vermifltir.

Ol ki Novflirvan›-Ad›l fiah idi, (O ki Nuflirevan-› Adil fiah idi,
Äleme üflbu sözi hökm eyledi: Âleme iflte bu sözü hüküm eyledi:

Nevâî, Allah’›n adalet ile hükmetmeyi emretti¤ini söyler. Adaletle hükmetme-
yen flah›n hem bunun vebaline sahip olaca¤›n› hem de halk›n gönlünde kabul gör-
meyece¤ini belirtir. E¤er halk, flah›n adaletsizli¤inden ma¤dur olursa, o hükümdar
cehennem ateflinde yanacakt›r. E¤er bir flah halk›na karfl› zalim ise, asl›nda en bü-
yük zalimli¤i kendine yapmaktad›r. Hem bu dünyada ad› kötü an›lacakt›r hem de
cehennemde azap görecektir. 
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Ulus düflman› dise bolmas an›, 
Ki bar ol hakikatda öz düflmeni

(Ona halk düflman› deseler olmaz ki o asl›nda kendinin düflman›d›r)

Niçe zulm kim ilge zalim k›lur,
Öz özige köprek k›lur hak bilür.

(Hak bilir ki halka zalimlik eden kifli asl›nda daha çok kendine eder.)

Azad› da Vagz-› Azat’›n 547-573. beyitleri aras›nda “Mahmut fiah’›n Ak›ls›z Bi-
rini ‹stedi¤inin Beyan›” alt bafll›¤› ile verilen bölümde zulmeden padiflah›n, asl›nda
kendine zarar verdi¤ini k›sa bir hikâye ile anlat›r. Buna göre Mahmut fiah, halk›na
ak›ldan yoksun bir kifliyi bulup huzuruna getirmelerini emreder. Ne yapaca¤›n› flafl›-
ran insanlar, elindeki baltayla bindi¤i dal› kesen bir adam görür ve bu adam› flaha
götürürler. Bunun üzerine flah halka flöyle hitap eder: 

Pad›flah kim ifli zulm etmek bolur, 
Biak›ldur, ah›r öz kökin salur.

(Padiflah ki ifli zulmetmek olur, ak›ls›zd›r, sonunda kendi kökünü kuru-
tur.) (Godarov 2012: 81)

Sedd-i ‹skenderî’nin 21. bölümünde Gazneli Mahmut ve o¤lu Mesut ile ilgili bir
k›ssa anlat›l›r. Bu k›ssaya göre Sultan Mesut babas›n› rüyas›nda cennetten bir köfle-
de görür. Babas›na, bu cennet bahçesini hak etmek için ne yapt›¤›n› sorar. Sultan
Mahmut, o¤luna askerleriyle ç›kt›¤› bir Hindistan seferinde, askerlerin zulmetti¤i
yafll› bir gariban› adaleti ile sevindirdi¤i için bu cennet köflesinde oldu¤unu anlat›r.
Nevâî bu bölümün bafl›nda fiah Mesut’un bu rüyay› görmesinin nedeninin, flah›n
adalet gözünün aç›lmas› için oldu¤unu belirtir. Bu rüya fiah Mesut’u gaflet uykusun-
dan uyand›rm›flt›r:  

Adalet tarik›n fliar eyledi,
Ata buyrug›n ihtiyar eyledi. (Tören 2001: 146)

(Adalet yolunu fliar eyledi, ata buyru¤unu ihtiyar eyledi.)

Kayu fleh ki ‘adl itse Mes‘ud dik,
Ni tang Hak nasip itse Mahmud dik. (Tören 2001: 146)

(Hangi fiah ki adaletle hükmetse Mesut gibi, Allah da ona nasip etse
Mahmut gibi.)
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Azad›’ya göre halk, hükümdar›n adaletiyle mutlu olur ve onun dergâh›nda maz-
lumlar murat bulursa; o adil padiflah,  Hak Teâlâ’n›n sevdi¤i kulu ve Resul ümmet-
lerinin en has› olur.

Häkimi-ad›l – Huda p›gamberi,
Caneflinim diyb ögübdir anlar›.

(Adil hâkim, Allah peygamberi, can yoldafl›m deyip övmüfltür onlar›.)
(Godarov 2012: 38)

‹nsanlar›n huzur içinde yaflamalar› için adaletli yönetimin gereklili¤ine inanan
Azad›, Vagz-› Azat’›n birinci bab›nda “Adilli¤in Faziletinin Beyan›” alt bafll›¤›n› aç-
m›fl ve konu ile ilgili bir k›ssa anlatm›flt›r. Buna göre geçmifl zamanda hacca gitme-
ye niyetlenen bir padiflah vard›r. Halk ise onun kendilerini b›rak›p hacca gitmesini
istememektedir. E¤er padiflah hacca giderse yoksul ve fakirlerin s›k›nt›ya düflece¤ini
söylerler. Bu nedenle padiflah da hacca gitmez. Bunun üzerine bir din büyü¤üne da-
n›fl›r ve ne yaparsam hac sevab› kazan›r›m diye sorar. Allah dostunun cevab› ise flöy-
ledir:

Ayd› dervifl bu sözim düzdür saña,   (Dedi dervifl, bu sözüm do¤rudur sana
Ger kabul etseñ gulak tutg›l maña.    E¤er kabul edersen, kulak ver bana.

Ger adalat eyleseñ bir sagat›,             E¤er adalet eylesen bir saat,
Hem sovab›n bizge k›lsañ flefkat›.      Sevab›n ile bize etsen flefkat.

Üflbu altm›fl hac sovab›n men fak›r, ‹flte bu altm›fl hac sevab›n› ben, fakir,
Bahfl edeyin sizge bu dem, ey emir.     Bahfledeyim size bu dem, ey emir.

Bir sagat adl›n sovab›n, ey hoca, Bir saatlik sevab› adaletin, ey hoca,
Bermek olmaz hak kat›nda miñ haca. Verilmez Hak kat›nda bin hacca.)

(Godarov 2012: 62)

Adil sultanlar peygamberlerin flefaatine nail olur ve s›rat köprüsünden s›çraya-
rak geçer. Hatta onlar kabirdeyken, onlar›n etini toprak bile yemez. Okuru üzerin-
de daha etkili olmak isteyen flair, “Bu peygamber sözüdür, gel bunu can kula¤› ile
dinle.” der. Abbasi Halifelerinden Me’mun’un bu sözü dinleyip adaletiyle bilinen
Nûflirevân’›n kabrine bakt›¤›n› ve bu adil flah›n etini topra¤›n yemedi¤ini gördü¤ü-
nü söyler:
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Bu sözi Mä’mun hal›fa diñleyub,     (Bu sözü Memun halife dinleyip,
Gabr›-Novflirvann› ahtard› bar›b  Nûflirevân’›n kabrini buldu gidip.

Üflbu ad›ln›ñ etin yer iymemifl, ‹flte bu adilin etini yer yememifl,
Çün görib bu sözge tasd›k eylemifl. Zira görüp bu sözü tasdik eylemifl.) 

(Godarov 2012: 61)

3.3. Adalet ile hükmetmenin mükâfat›, adil olmaman›n cezas›

Kün To¤d›, Ö¤dülmifl ile konuflurken ülkenin içinde bulundu¤u durumu sorar.
Ö¤dülmifl’in cevab› flöyledir: “Kanunu do¤ru tatbik ettin, dünya düzene girdi; hiç
kimse memlekette art›k bir zorbaya rastlam›yor.” (Arat 1985: 228).

Adalet ile toplumsal düzen aras›ndaki iliflki konuflulurken Kün To¤d›, devleti
yönetenlerin adaletle hükmetmesi neticesinde tüm halk›n mutlu olaca¤›n› söyler:
“Bey halka karfl› iyi ve adil olursa, faydas› bütün halka dokunur ve halk saadete ka-
vuflur.” (Arat 1985: 239). Bu flekilde adil yönetimin hem hükümdar hem de halk
için gerekli oldu¤unu belirten Yusuf Has Hacip, “Kutadgu Bilig”in birçok yerinde bu
durumun önemine dikkat çeker: 

“Dünyay› da, ülkeyi de düzene sokacak olan kanundur. Beyli¤in devaml›l›¤› ve
sa¤laml›¤›n› da do¤ru olarak uygulanan kanun sa¤layacakt›r. “Kanun ile ülke genifl-
ler ve dünya düzene girer; zulüm ile ülke eksilir ve dünya bozulur.” (Arat 1985: 154). 

“Bak benim tabiat›m yana yatmaz, adildir; do¤ru-adalet e¤rilirse k›yamet ko-
par.” (Arat, 1985: 69). “Halka kanunu, töreyi do¤ru ve adil tatbik eden bey k›yamet
gününde bahtiyar olur.” (Arat, 1985: 108). “Zâlim adam uzun müddet beyli¤e sahip
olamaz; zâlimin zulmüne halk uzun müddet dayanamaz. Zâlim yanar atefltir, yaklafla-
n› yakar; kanun sudur; akarsa nimet yetiflir.” (Arat 1985: 153). 

Sedd-i ‹skenderi’nin 22. bölümünde ‹skender, Aristo’ya adaletin neticesi nedir di-
ye sorar. Aristo ise adalet sayesinde memleketin mamur, halk›n zengin, askerin ise ga-
lip olaca¤›n› anlat›r. Ayr›ca kiflinin adalet ile her iki cihanda mutlu olaca¤›n› söyler:

“Didi fleh ki ‘adl olsa ayin anga,
Musahhar durur dünyi vü din anga” 

(fiah dedi ki adalet adet ise ona, ba¤lan›r dünya ve din ona.)

“fiehi kim anga ‘adl bünyad olur, 
Netice bu kim mülkü abad olur.” 

(fiah ki ona adalet temel olur, netice o ki mülkü abad olur)
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“Sipahisi ger tig urar bî-‘aded, 
Ra‘iyyet du‘a birle eyler meded.” 

(Askeri k›l›ç sallar say›s›zca, halk› da onun için dua eder.)

“Bu ‘alem dag› bold› ol hem anga, 
‹ki kevn mülki müsellem anga.” (Tören 2001: 146,147)

(Bu âlem dahi ona verildi, iki cihan›n mülkü ona teslim edildi.)

Azad›’ya göre, hükümdar e¤er adaletli olmaz, Tanr› ve peygamber emrini tut-
mazsa her iki âlemde de sonu kötü olacakt›r:

Pad›flalar ger adalat etmese, (Padiflahlar e¤er adaletli olmasa,
Tañr›-u p›gamber emrin tutmasa. Tanr› ve peygamber emrini tutmasa.

Pad›flaga ol z›yan eylär, z›yan, O padiflah ziyan eyler ziyan, 
Her du älemde aña bolgay yaman. Her iki âlemde onun hâli yaman.) 

(Godarov 2012: 75)

Zalim padiflah›n oldu¤u yerde bereket olmaz diyen Azad›, bu bahiste Kubat fiah
ile ilgili bir rivayet anlat›r: Kubat fiah, bir eve misafir olur. Ev sahibi yafll› kad›n, ona
süt ikram eder. fiah, içinden “Bu sütler için vergi getirelim.” diye geçirir. Bu s›rada,
yafll› kad›n, kendi ineklerinin sütünün kesildi¤ini fark eder. Bunun padiflah›n ada-
letsizli¤inden kaynakland›¤›n› düflünerek s›zlan›r. fiah da bu düflüncesinden vazge-
çer. ‹nekler de tekrar bolca süt verir. Azad›, bu k›sa hikâye ile halka yöneticilik ya-
pacak kiflinin her iflinde çok ihtiyatl› davranmas› gerekti¤ini vurgular ve flöyle der:

Pad›flah kim zulm-u cebr etse, bilin, (Padiflah zulüm ve kötülük etse bilin,
Berketi gitgey bu älem ähllinin. Bereketi gider tüm âlem ehlinin.

Yerler-u suvlar, agaçlar, ey emin, Yerler ve sular, a¤açlar, ey emin,
Nal›fl etgeyler heme ruy›-zemin. ‹nleyerek a¤layacak rûy-› zemin.) 

(Godarov 2012: 78)

Padiflah›n gücünü ve kuvvetini halk›ndan ald›¤›n› düflünen Azad›, zulmeden
padiflah›n ak›ls›z oldu¤unu ve kendi kökünü kaz›d›¤›n› söyler. Hâlbuki padiflah, halk
oldu¤u için vard›r ve halk›n sevdi¤i padiflah›n saltanat› kal›c›d›r: 
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Biak›l dünyäde oldur, ey kifli, (Ak›ls›z, dünyada odur, ey kifli!
Pad›flah kim zulm-u cövr olsa ifli. Padiflah ki zulüm ve fliddet olsa ifli.
…
Pad›flahn›ñ zulumd›r kökin gazan, Padiflah›n zulmüdür kökünü kaz›yan,
Cövürüdür hem mülki-esbab›n bozan. Zulmüdür yine mülkünü bozan.) 

(Godarov 2012: 79)

Azad›’ya göre zulmetmek esas hükümdara zarar verir. Halka adalet götüren flah
hem halk›n gönlünü kazan›r hem de kendi saltanat›n› güçlendirir. Böylece her iki
âlemde de saadete kavuflur. fiair, bu düflünceyi eserinde s›k s›k dile getirmifltir.

Sonuç 

Birbirinden farkl› dönemlerde kaleme al›nm›fl bu üç esere bak›ld›¤›nda sa¤l›kl›,
huzurlu ve adil bir toplum düzenine eriflilebilmesi için, dikkat edilmesi gereken hu-
suslar›n neler oldu¤u üzerinde duruldu¤u görülür. ‹slami dönem Türk edebiyat›n›n
ilk örneklerinden Kutadgu Bilig, Türk devlet teflkilat› ve devlet felsefesi hakk›nda
önemli bilgiler aktaran bir flaheserdir. ‹deal devlet yönetimi ve ideal toplum düzeni
için gerekli olan ak›l, bilgi, anlay›fl, do¤ruluk, hoflgörü, adalet, iyilik gibi kavramlar,
eserde temsili kifliler üzerinden verilmifltir. Bu kavramlardan adalet, hükümdarlarda
bulunmas› gereken vas›flar›n bafl›nda gelmektedir. 

Yusuf Has Hacip ve Ali fiir Nevâî, birer flair olmalar›n›n yan›nda uzun y›llar
devlet yönetiminde de görev alm›fllard›r. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig’de vezir
Ay Told›; Nevâî’nin de Sedd-i ‹skenderi’de ‹skender’in ak›l hocas› Aristo oldu¤unu
söyleyebiliriz. 

Kutadgu Bilig, Sedd-i ‹skenderi ve Vagz-› Azat’ta hükümdar›n sahip olmas› gere-
ken en önemli özellik adil olmas›d›r. “Adalet mülkün temelidir.” sözünde oldu¤u gi-
bi, adaletle hükmetmek; hem hükümdar›n yönetiminin süreklili¤i hem de halk›n re-
fah› ve huzur için olmazsa olmaz flartt›r. Ülkeyi idare etmek için hükümdar›n aske-
re, askeri beslemek için de servete ihtiyaç vard›r. Bu mal› elde etmek için de halk›n
zengin olmas› gerekir. Bütün bunlar›n gerçekleflmesi adil bir yönetime ba¤l›d›r. Bu
nedenle Yusuf “Beyli¤in temeli adalet yoludur.” demifltir. 

‹ran kisralar›ndan Nuflirevan, adaleti ile tan›nan bir hükümdard›r. Türk edebi-
yat›nda birçok flair, eserlerinde ondan bahsetmifltir. Bizim inceledi¤imiz her üç eser-
de de Nuflirevan adil bir padiflah olarak örnek gösterilmifltir. Nuflirevan d›fl›nda hem
Sedd-i ‹skenderi’de hem de Vagz-› Azat’ta Gazneli Mahmut ve o¤lu Sultan Mesut da
adil birer yönetici olarak verilmifltir. Vagz-› Azat’ta ayr›ca Hz. Ömer, Hz. Davut, Ha-
run Reflit gibi dinî ve tarihi flahsiyetlerden yararlan›lm›flt›r.
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Kutadgu Bilig ve Sedd-i ‹skenderi’de “hükümdar-günefl” benzetmesinden yararla-
n›lm›flt›r. Hükümdar›n adaletinin günefl gibi herkesi kucaklamas› ve her yere ulafl-
mas› gerekti¤i ifade edilmifltir. 

Hükümdar›n adaletle hükmetmesinin önemi ve fazileti her üç eserde de vurgu-
lanm›flt›r. Allah’›n esmas›ndan “el-Adl” ismine dikkat çekilmifl, hükümdarlar›n
dünyada ‹lahi adaleti tatbik etmek üzere vekil olduklar› söylenmifltir. Adil flah›n ka-
zanaca¤› mükâfatlar oldu¤u gibi adaletsiz yönetim gösteren yöneticiler de ayn› flekil-
de cezaland›r›lacakt›r. Adil flahlar hem Allah’›n sevdi¤i bir kul hem de peygambe-
rin can yoldafl› olacakt›r. Adaletle hükmetmeyip, zalim olan hükümdarlar ise cehen-
nemde cezaland›r›lacakt›r.

Gerek eski Türklerdeki devlet meclisi anlam›ndaki toy ve kurultay gerek Sel-
çuklu ve Osmanl› Devletlerindeki divan müesseseleri, Türk devlet teflkilat›nda mefl-
veret gelene¤inin önemini ortaya koymaktad›r. Her üç eserde de devlet yönetimin-
de meflveretin önemine dikkat çekilmifltir. Hükümdar›n adaletli yönetim sergileye-
bilmesi için “ortak ak›l” ile hareket etmesinin gereklili¤i vurgulanm›flt›r.

Her üç esere de bakt›¤›m›zda, farkl› dönemlerde farkl› kifliler taraf›ndan yaz›l-
m›fl olmalar›na ra¤men adalet kavram›n› hükümdar›n adil olmas› ve yönetenin yö-
nettiklerine adaleti çerçevesinde yo¤unlaflt›rd›klar›n› görmekteyiz. Ayr›ca yine üç
eserde de adalet kavram› anlat›l›rken benzer sembollerin kullan›ld›¤›, ortak flahsi-
yetlerden yararlan›ld›¤› söylenebilir. Adaleti mülkün temeline koyan bu eserler, bir-
birleri ile bu kavram çerçevesi içerisinde bak›ld›¤›nda - konu yönünden - kayda de-
¤er bir süreklilik göstermektedir. 

Göktürk Yaz›tlar›’nda gördü¤ümüz töresiz bir devlet veya toplulu¤un olamaya-
ca¤› düflüncesi, “Kutadgu Bilig”de hükümdar›n kanun koyma ve ülkeyi bu kanunlar
çerçevesinde yönetmesi gerekti¤i fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yine Sedd-i ‹sken-
derî ve Vagz-› Azat’ta da devlet düzeninin önemine vurgu yap›lm›flt›r. Ayr›ca bir ba-
k›ma “temel haklar ferman›” niteli¤i tafl›yan Tanzimat Ferman›’ndaki “kanunsuz suç
ve ceza olmaz, muhakemesiz kimseye ceza verilmez” ilkeleri de kanunun (töre) öne-
mini ortaya koymaktad›r. Zira bu ferman› ilan eden irade, devlete ait kurumlar›n
yozlaflmas›nda ve toplumdaki bozulmada adaletin tesis edilememesinin etkisini bil-
mektedir. Bu durum bize Türk kültüründe kanunsuz (töresiz) ya da hükümdar›n flah-
si iradesine ba¤l› bir yönetim tarz›n›n istenilmedi¤ini ortaya koymaktad›r.

Yaz›l›fl tarihi olarak aralar›nda yüzy›llar olmas›na ra¤men Kutadgu Bilig, Sedd-i
‹skenderî ve Vagz-› Azat’a bakt›¤›m›zda, de¤iflmeyen bir özle karfl›laflmaktay›z. Bu öz,
Türk milletinin kültürel kodlar›nda bulunan devlet anlay›fl› ve hükümdar tipidir.
Yönetim flekilleri de¤iflse bile devlet anlay›fl›n›n de¤iflmedi¤ini görmekteyiz.
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Bir Gelenek ve Edebî Türün ‹nk›tas›
Çerâ¤ân ve Çerâ¤âniye

Neslihan Koç Keskin
*

1. Tarihî Kaynaklarda Çerâ¤ân

Osmanl›’da “e¤lence” saray merkezlidir. fiehzadelerin Besmeleye bafllama
(Bed’-i Besmele) ve sünnet dü¤ünleri, flehzade/sultanlar›n do¤umlar› (velâdet-i hü-
mâyûn) ve evlenme törenleri (sûr-› h›tân), zafer kutlamalar› (fetih flâdûmânl›¤›),
tahta ç›k›fl (cülûs) ve bayramlar gibi birçok sebeple flenlik düzenlenmifltir. Bunlar›n
içinde flehzâdelerin çocukluktan erginli¤e geçiflini simgeleyen sünnet dü¤ünleri çok
görkemli bir flekilde kutlanm›flt›r. Osmanl› Devleti zaman›nda yap›lan 55 flenlik tes-
pit edilmifl fakat bunlardan 11 tanesi sûrnâmelere konu olmufltur. Manzum, mensur
veya her iki flekilde kaleme al›nan müstakil eser olarak sûrnâmelerden baflka, divân-
lar›n içinde yine ayn› konularda kaside naz›m flekli ile yaz›lan “sûriyye kasideleri” ve
bunlara tarih düflürmek için yaz›lan “sûriyye tarihleri” vard›r. Sûrnâmelerden farkl›
olarak bu eserler, saray çevresindeki devlet adamlar›n›n flenlikleri için de yaz›lm›fl
olup k›sad›rlar. (Arslan 1999: 10-12)

Saray taraf›ndan düzenlenen flehzâde ve sultan odakl› flenliklerle birlikte bay-
ram e¤lenceleri, helva sohbetleri, mehtâb seyirleri, kahvehane ve meyhanelerde ku-
rulan meclisler, Kâ¤›thane ve Hisar gibi mesire yerlerindeki e¤lenceler ve oyunlar
Osmanl› e¤lence kültürü içinde de¤erlendirilebilir.

* Neslihan Koç Keskin, Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat›, Ankara,
neslihank@gazi.edu.tr



Bildiriye konu olan Çerâ¤ân/lâle flenlikleri ise lâlelerin aç›lmaya bafllad›¤› ni-
san-may›s aylar›nda, Topkap› Saray›, Befliktafl’taki Sahilsaray (Ç›ra¤an), Vefa Bah-
çeleri, Ferah-âbâd ve Mermerlik Bahçesi’nde önceden fermanla haz›rl›klar› tamam-
lanarak yaklafl›k yirmi defa düzenlenmifl, lâlelerin hizas›nca dizilen mumlar, lâlele-
rin üzerinden geçen kandil dizileri, fenerler, fiflekler ve aynalarla lâleyi ön plana ç›-
karan ›fl›k gösterilerinin yap›ld›¤› elit bir aç›k hava e¤lencesidir. Bu e¤lencelerde,
›fl›k gösterileriyle göze ve sazl› sözlü fas›llarla da kula¤a hitap edilmektedir. Farsça
“çerâ¤” kelimesinin ço¤ul flekli “Çerâ¤an”, lâle flenlikleri için özel ad olarak kulla-
n›lm›flt›r. Bu e¤lence, III. Ahmed ve Sadrazam ‹brahim Pafla ile özdeflleflmifltir.

Hammer, ilkbahar flenliklerinin ilk defa III. Ahmed döneminde gerçeklefltiril-
di¤ini, saray bahçesindeki lâlelerin renkli camlarla ›fl›kland›r›ld›¤›n› belirtir ve Çe-
râ¤ân flenliklerini antik dönem Sais’teki (Afla¤› M›s›r’›n kültür flehirlerinden biri)
›fl›kl› e¤lencelerle özdefllefltirir. (Hammer 2008: 3/326) Naîmâ Tarihi’nde ise I. ‹bra-
him’in de Çerâ¤ân düzenlettirdi¤i belirtilirken, Çerâ¤ân ayr›ca “›fl›kl› fetih kutlama-
s›” anlam›nda kullan›l›r. (‹pflirli 2007: III/1004) Evliya Çelebi Seyahatnâme’sinin ‹s-
tanbul’u konu edinen birinci cildinde kandil, meflale ve mum ayd›nlatma araçlar›y-
la birlikte “çerâ¤ân etmek” ve “çerâ¤ân olmak” ifadeleri geçmekle birlikte, Evliya;
eserinde Çerâ¤ân’› “lâle flenli¤i” anlam›na gelecek flekilde kullanmam›flt›r. (Gökyay
1996:I/19, 20, 58, 68 vb.) Bu bilgi çok dikkat çekicidir.

III. Ahmed ve ‹brahim Pafla’n›n birlikte Osmanl› Devleti’ni yönettikleri 1718-
1728 y›llar› aras›nda meydana gelen olaylar, art arda vakanüvislik görevi yapan Râ-
flid Efendi’nin (ö.1735) Târîh-i Râflid’inde ve Küçükçelebi-zâde ‹smail âs›m Efen-
di’nin (ö.1760) Târîh-i Çelebi-zâde Efendi’sinde anlat›lm›flt›r. Râflid Efendi, Na-
îmâ’n›n b›rakt›¤› yerden eserine bafllam›fl 1660-1722 (Eylül) y›llar› aras›ndaki olay-
lar›; Küçükçelebi-zâde ‹smail âs›m Efendi ise, Târîh-i Râflid’e yazd›¤› zeylinde 1722-
1729 y›llar› aras› tarihî olaylar›n› ele alm›flt›r. ‹ki tarihte yap›lan taramalar sonucu
1707-1728 y›llar› aras› düzenlenmifl on dört Çerâ¤ân (on bafll›kta) tespit edilmifltir.
Bunlardan on ikisi ‹brahim Pafla’n›n sadareti zaman›nda gerçekleflmifltir. (Özcan ve
ark.: 2013/I-III)

Târîh-i Râflid’deki bafll›klar flu flekildedir:

1. Tertîb-i Çerâ¤ân Der fiükûfezâr-› Sarây-› Hümâyûn: 14 Safer 1119/17 Ma-
y›s 1707

2. Tertîb-i Çerâ¤ân Der Sarây-› Hümâyûn: Safer 1121/Nisan-May›s 1709

3. Ziyâfet-i Çerâ¤ân Der Sâhil-sarây-› Hazret-i Sadr-› Âlî be-Cenâb-› Hümâ-
yûn-› fiehriyârî: 17 Cumâde’l-ulâ 1132/27 Nisan 1720

4. Ziyâfet-i Sadr-› Âlî Be-Cânib-i fiehriyârî: 8 Receb 1133/5 May›s 1721
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5. Ziyâfet-i Çerâ¤ân Der Sâhil-hâne-i Hazret-i Sadr-› Âlî: 1134 fiaban
1722/May›s-Haziran 1722

Târîh-i Çelebi-zâde yer alan bafll›klar ise flu flekildedir:

6. Teflrîf-i Hümâyûn Be-Sâhil-serây-› Âsafî Berây-› Temâflâ-y› Çerâ¤ân-› Lâ-
lezâr: Bu bafll›kta iki tarihte yap›lan Çerâ¤ân’›n ayr›nt›lar› yer al›r: 9 Receb
Perflembe 1135/15 Nisan 1723 ve 11 fiaban 1135/17 May›s 1723.

7. Teflrîf-i Hümâyûn Berây-› Temâflâ-y› Çerâ¤ân Be-Hadîka-i Enîka-i Kapu-
dan Pafla: 28 Receb Çarflamba 1138/1 Nisan 1726

8. Teflrîf-i Hümâyûn-› Sultânî Berây-› Temâflâ-y› Çerâ¤ân Bâ-Ferah-âbâd: 26
fiaban 1138/29 Nisan 1726

9. Teflrîf-i Sadr-› Âlî-flân Sarây-› Kethudâ-y› Âsafî-râ Berây-› Temâflâ-y› Çerâ-
¤ân: 11 Ramazan Perflembe 1138/2 May›s 1727

10. Çerâ¤ân-› Sultânî Der Sarây-› Hümâyûn ve Teflrîf-i fiehriyârî Be-Çerâ¤ân-
› Âsafî ve Kaptan Mustafa Pafla ve Kethudâ Pafla: 1728 y›l› Nisan ay›nda
(Ramazan 1140) düzenlenen dört Çerâ¤ân e¤lencesi bu bafll›kta verilmifl-
tir. Birincisinin günü “on” yaz›l›p bofl b›rak›lm›flt›r bu sebeple hicrî takvi-
me göre nisan ay›n›n 20’sinden sonra olmal›d›r. ‹kincisi 28 Nisan 1728’de
(18 Ramazan 1140), üçüncüsü 30 Nisan 1728’de (20 Ramazan 1140), dör-
düncüsü ise 4 May›s 1728 (24 Ramazan 1140) y›l›nda gerçeklefltirilmifltir.
(Özcan vd. 2014/I-III)

Ad› geçen tarihlerde Çerâ¤ân’›n organizesiyle ilgili ayr›nt›lara girilmemifl, tarih
ve davetliler üzerine odaklan›lm›flt›r.

2. Edebî Kaynaklarda Çerâ¤ân

2.1. Tuhfe-i Çerâ¤ân: fiimdiki bilgilerimize göre Çerâ¤ân’› anlatan edebî tek
müstakil eser Tuhfe-i Çerâ¤ân’d›r. Tuhfe-i Çerâ¤ân’›n bilinen tek nüshas› Topkap› Sa-
ray› Müzesi Hazine Kitapl›¤›’na 1442 numarayla kay›tl›d›r. (Karatay 1961: I/289)
Eserin ad›, 2b’de belirtildi¤i üzere Tuhfe-i Çerâ¤ân olarak ‹brahim Pafla taraf›ndan
konulmufl ve onun için yaz›lm›flt›r [6a-6b] fakat 1a’da ise “Târîh-i Çerâ¤ân” fleklin-
de kaydolmufltur. 11 varaktan oluflan Tuhfe-i Çerâ¤ân, ta‘lîk hatla yaz›lm›flt›r. Ebru-
lu d›fl kapa¤› olan eserin, 1b vara¤› müzehhep ser-levhal›d›r.

Eserin yazar› belli de¤ildir. Tuhfe-i Çerâ¤ân’da “Vâhid” ad› ve “Mahzenî” mah-
las› geçmektedir.  Eserde Vâhid; 2a’da “bende-i Vâhid” ve 9a’da “nazm-› Vâhid” fle-
killerinde; Mahzenî mahlas› ise 2a’da k›t’a ve 8a’da gazelin makta beyitinde yer al-

Neslihan Koç Keskin • 141



maktad›r. Bu ifadeler yazar ad›n›n Vâhid, mahlas›n›n da “Mahzenî” oldu¤unu akla
getirmektedir. Vâhid veya Mahzenî hakk›nda biyografiye dayal› 17 ve 18.yüzy›l kay-
naklar›nda bilgi bulunmamaktad›r. 

Eserin yaz›l›fl tarihi belirtilmemifltir fakat eserin sonunda flehzadelerin de kat›l-
d›¤› Çerâ¤ân’›n “flaban ay› ortalar›”nda gerçekleflti¤i kaydedilmifltir. Tarih kaynakla-
r›na göre 1723’teki Çerâ¤ân 11 fiaban’da bafllam›fl ve flehzadeler de Çerâ¤ân’a kat›l-
m›fllard›r. Bu sebeple eser, 1723 y›l›nda yaz›lm›fl olmal›d›r.

Müellif nüshas› oldu¤unu düflündü¤ümüz eserin ço¤u mensur kaleme al›nm›fl
olmakla birlikte, eserde yer yer Arapça, Farsça ve Türkçe manzum parçalar da var-
d›r. 

Eserin ilk sayfas›.1
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Tuhfe-i Çerâ¤ân’da Sadrazam ‹brahim Pafla devrinde yetifltirilen on sekiz lâle
ad›n›n üzeri k›rm›z› mürekkeple çizilerek iflaretlenmifltir. Bunlar flunlard›r:

fleh-pesend, vâlâ-flân, flîve-engîz,  sâhib-k›rân, nîze-i rummânî, gülflen-
efrûz, ferah-fezâ, subh-› bahâr, sâgar-› gülflen, flevk-engîz, iflve-bâz,
leylâk-› ‹shâkî, nîze-i haflhâflî, müflâbih-i feyz, latîf turuncu, mirât-i
sîne, âlî-tebâr, zî-flân ve âlî-flân.

Yukar›da adlar› belirtilen lâlelerden 
“Nîze-i Rummânî”, “Sâhib-k›rân” ve “‹flve-bâz”. 
(Ekrem Hakk› Ayversi Koleksiyonu’ndan 2006)2
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Münir Aktepe’nin bir seri hâlinde yay›mlad›¤› yaz›lar›nda bu lâleler ve sahiple-
ri hakk›nda bilgi verilmifltir. (Aktepe 1953; 1953a; 1954; 1954a)

Tuhfe-i Çerâ¤ân’da alt› anlat› vard›r. ‹lk anlat›n›n bafll›¤› yoktur. Bu anlat›da
Çin Hakan›’n›n Çerâ¤ân’›ndan bahsedilir. [2b-3b] Di¤er befl anlat› Hikâyet bafll›-
¤›n› tafl›r. Birinci Hikâye’de Abbasî Halifesi Ebû ‹shak’›n Çerâ¤ân’› [3b], ‹kinci
Hikâye’de Abbasî Halifesi Mütevekkil’in Çerâ¤ân’›  [3b-4a] anlat›l›r, Üçüncü
Hikâye ise III. Nu‘mân bin Münzir’in fiakay›k Sevgisi [4a-4b] ile ilgilidir. Yazar
daha sonra sözü Osmanl› Devleti’ne getirir. [4b-5a] Dördüncü Hikâye, Rumeli Ka-
zaskeri Ârif Efendi ve çal›nan bir zerrînin h›rs›z›n›n ortaya ç›kmas› [5a-5b] ve
Beflinci Hikâye “Lâle So¤an› H›rs›z›” Bir fiükûfe-perver’i konu edinmifltir. [5b-
6a]

‹sâ Efendi’den (?) nakledilen, kiflilerin adlar›n›n verilmedi¤i çok orijinal olan
son anlat›y› burada örnek olarak vermek istiyoruz. 

“‹sâ Efendi bir çiçekseverin yak›n› oldu¤unu belirterek anlat›ya bafllar.
‹ki farkl› kifliden bahsededer. Bunlardan birincisi yak›n› oldu¤u çiçek-
severdir. ‹kincisi ise lâleye merakl›, faziletli bir kifli olarak flu flekilde
anlat›l›r: “Lâle seyretmek bahanesiyle bir f›rsat›n› buldu¤unda, dostla-
r›n› sohbet flarab›n›n flaflk›n› ve dikkatsizlik köflesinin sarhoflu edermifl.
O hileci h›rs›z, birçok gül yüzlünün iflvelisini bu flekilde avlarm›fl.” Bu
îmâl› ifadelerden ad› verilmeyen bu ikinci kiflinin dostlar›n›n lâleye
olan ilgisini farkl› bir amaçla kullanmak istedi¤i anlafl›lmaktad›r. An-
lat›n›n devam›ndan bu ifadeler netlik kazan›r.

‹sâ Efendi, baflta ad›ndan bahsetti¤i çiçekseverin evinde bulunan lâle
bahçesinin içerisine girdi¤ini, ikinci kiflinin de orada oldu¤unu, ev sa-
hibinin misafirinin flan›na sayg› gösterecek flekilde, bizzat kendisinin
hizmet etti¤ini söyler. Ziyaret s›ras›nda bir ara ‹sâ Efendi ile ev sahibi
göz göze gelmifller, ev sahibi ‹sâ Efendi’ye “Bu lâle yanakl›lar›n h›rs›z›-
d›r.” diyerek gözüyle misafiri iflaret etmifltir. K›sa bir süreli¤ine aralar›n-
dan ayr›lan ev sahibinin yoklu¤unu f›rsat bilen ikinci kifli, ‹sâ Efendi’yi
hayrette b›rakarak, bir lâleyi so¤an›ndan ay›rm›fl ve lâlenin gövdesini
tekrar di¤erleri ile ayn› hizada, fark edilmeyecek flekilde yerine dikmifl-
tir. Ev sahibi geri döndü¤ünde bebek gibi bakt›¤› lâlesinin befli¤inden
ayr›ld›¤›n› görmüfl yani lâlesinin bafl›na gelenleri sezmifl, fakat sesini ç›-
karamam›flt›r. ‹sâ Efendi ise ev sahibinin serzenifl oklar›n›n hedefi ol-
mufltur. Ev sahibinin duygular› manzum olarak eserde flu flekilde ifade
edilmifltir: [5b-6a]
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Gitdi elden âh kim ol lâle-ruhsarum benüm
Meh-cebînüm mûnisüm yâr-i vefâdârum benüm 
Ben sana k›ldum emânet ol gül-i nev-resteyi
Yohsa dûr olmazd› andan çeflm-i bî-dârum benüm

“Âh!  O benim lâle yanakl›m elden gitti. Benim aln› ay›m, cana yak›n,
vefal› yârim. Ben o taze gülü sana emanet ettim. Yoksa benim uykusuz
gözüm ondan uzak olmazd›.”

Tuhfe yazar› anlat›lar›ndan sonra 18. yüzy›lda Osmanl› toplumundaki “lâle tut-
kusu”nu söz konusu eder. Çiçekçilerin fieyhi Lâlezârî Mehmed Efendi’nin botanik
bilimi aç›s›ndan lâleleri nas›l de¤erlendirdi¤ini de belirterek, Çerâ¤ân’›n organize-
sinden bahseder. Burada anlat›lanlar bildirinin sonuç ve de¤erlendirme k›sm›nda söz
konusu edilecektir.

2.2. Çerâ¤âniye’ler: Çerâ¤ân 17. yüzy›ldan itibaren beyitlerde  “lâle flenli¤i”
anlam›nda kullan›lm›flt›r. Çerâ¤ân’›n 15. ve l6. yüzy›l divânlar›nda “lâle flenli¤i” an-
lam›nda kullan›lmamas› dikkat çekicidir.3 18. yüzy›lda ise “Çerâ¤âniye” bafll›¤›n› ta-
fl›yan kaside, k›t’a ve musammat naz›m flekilleriyle yaz›lm›fl bir edebî tür olarak de-
¤erlendirilebilecek Çerâ¤âniye’ler divânlarda yer alm›flt›r.

Tespit edilebildi¤i kadar›yla “Çerâ¤âniye” bafll›¤›n› tafl›yan veya Çerâ¤ân’› ko-
nu edinen manzumeler flair ad›na göre alfabetik olarak flunlard›r:

Es‘ad (fieyhülislâm); “Çerâ¤âniyye-i Es’ad Molla Efendi Der Vasf-› Hazret-i
Veliyyü’n-ni’am-› âlem” bafll›kl› kaside ve “Târîh Berây-› Çerâ¤ân” bafll›kl› k›t‘a-i
kebîre.

Hanîf; “Çerâ¤âniyye Der Sitâyifl-i Hazret-i Pâdiflâh-› âlem” bafll›k k›t‘a-i kebî-
re, “Çerâ¤âniyye Der Sitâyifl-i Hazret-i Pâdiflâh-› Encüm-Sipâh ü Felek-Dergâh” bafl-
l›kl› terkîb-bend. (I. Mahmûd’un Çerâ¤ân’lar› için)

H›fzî; “Berây-› Vasf-› Çerâ¤ân-› Lâle Der Sitâyifl-i Hazret-i fiehen-flâh-› Cihân
Halleda’llahu Mülkehü” bafll›kl› kaside.

‹shak Efendi (fieyhülislam); “Çerâ¤âniyye-i Cenâb-› Sadr-› Anatol› ‹shak
Efendi Der Vasf-› Veliyyü’n-ni’am” bafll›kl› kaside

‹zzet Ali Pafla; “Der Vasf-› Çerâ¤ân-› ‹brahim Pafla” bafll›kl› kaside, “Gazel-i Mü-
zeyyel Berây-› Çerâ¤ân-› Kapudan Mustafa Pafla” ve “Müseddes Berây-› Çerâ¤an”.
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Nedîm; befl murabba,

Neylî; bir k›t’a,

fiâkir; “Çerâ¤âniyye-i fiâkir Der Sitâyîfl-i fiem‘-i Tâb-dâr-› Gülflen-Serây-› Sal-
tanat” bafll›kl› kaside.

fierîf; “Berây-› Çerâ¤ân-› Lâle Der Hadika-i Behiflt-âsâ-y› Sadr-› âlî” bafll›kl› ka-
side.

Tâlib Çelebi; “Berây-› Vasf-› Çerâ¤ân Der Sitâyifl-i âsaf-› Zamân ‹brâhîm Pafla
Eyyedehu’llâhu Te’âlâ” bafll›kl› kaside

Vehbî (Seyyid);

“Kasîde-i Çerâ¤âniyye Berây-› Sultan Ahmed Han”, 

“Kasîde-i Çerâ¤âniyye Sultan Ahmed Han Berây-› Çerâ¤ân-› Kapudan Musta-
fa Pafla Der Ba¤çe-i Vefâ”,

“Kasîde-i Çerâ¤âniyye Der Medh-i Sultan Ahmed Han-› Sâlis Be-Çerâ¤ân-›
Mehmed Kethudâ El-Maktûl”.

Ad› geçen divân flairleri Çerâ¤âniye’lerinde lâlelerle yap›lan ›fl›k gösterilerin-
den, medhiye odakl› ve kal›plaflm›fl benzetme sanat› çerçevesinde bahsetmifllerdir.
Sadece Vehbî’nin kasidelerinde Çerâ¤ân’›n ayr›nt›lar› yer al›r. 

3. Yabanc› Tan›klara Göre Çerâ¤ân: 

Pétis de La Croix, Baron de Tott, ‹gnatius Mouradgea D’Ohsson, J.A. David gi-
bi yabanc› tan›klar; eserlerinde, Osmanl› lâle flenliklerinin organizasyonu hakk›nda
dikkat çekici bilgiler vermifllerdir. Rönesans ve Barok kültürlerinin temeli olan ev-
rensel ve hümanist anlay›fl›n etkisiyle, egzotik ve büyüleyici gelen Osmanl› Devle-
ti’ni hayal dünyas› d›fl›nda gerçekli¤e dayal› olarak tan›ma iste¤i 17. yüzy›ldan itiba-
ren Bat›’da uyanmaya bafllam›flt›r.(Aybet-Üçel 2003: 13-30) Osmanl› Devleti’ne çe-
flitli nedenlerle gelen seyyahlar ve diplomatlar, seyahatname, günlük veya mektup
türlerinde kaleme ald›klar› eserlerinde Osmanl› toplumunu pek çok yönden anlat-
m›fllar, baz›lar› ise dönemin ünlü ressamlar›n›n kaleminden ç›km›fl gravür ve resim-
lerle de anlatt›klar›n› görsellefltirmifllerdir. 

Lâle flenlikleri ile ilgili çeflitli ayr›nt›lar, özellikle ›fl›k gösterilerinde kullan›lan
ayna, lamba, mum, cam vazolara dikkat çeken Frans›z elçilerinden nakledilmifltir.
Bunlardan en önemlisi Anna Pavord’›n dünya tarihinde lâleyi ele alan The Tulip
adl› eserinde yer al›r. Pavord, çal›flmas›nda ‹stanbul’da 1726 y›l›nda bir Frans›z elçi-
sinin tan›k oldu¤u Sadrazam ‹brahim Pafla’n›n lâle flenli¤ini anlat›r. 1726 y›l›nda dü-
zenlenen bu Çerâ¤ân, Çelebi-zâde âs›m ve Râflid tarihlerinde kaydolmam›flt›r. Bu
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anlamda Pavord, elçinin dilinden yeni bilgiler vermektedir. Bu ifadelere göre, Sad-
razam’›n bahçesinde 500 bin lâle so¤an› oldu¤u bilgisi dikkat çekicidir. Çerâ¤ân’›n
organizesiyle ilgili bilgiler Tuhfe-i Çerâ¤ân’la örtüflmektedir. Tuhfe-i Çerâ¤ân’a ek
olarak flenlikte Türk müzi¤i çal›nd›¤› belirtilmifltir. 

“Sadrazam›n bahçesinde 500 bin so¤an var. Lâleler çiçek açt›¤› ve Ve-
ziriazam bunlar› Padiflah’a göstermek istedi¤i zaman tüm boflluklar›
baflka bahçelerden toplan›p, fliflelere konan lâlelerle doldurmaya özen
gösteriyorlar. Her dört çiçekte bir yere lâlelerle ayn› boyda mumlar ko-
nuyor ve patikalar her türlü kufl kafesleriyle süsleniyor. Tüm kafes iç-
leri, vazolarda çiçeklerle çevriliyor ve de¤iflik renklerde çok say›da
kristal lambalarla ayd›nlat›l›yor. Renkler ve ›fl›klar›n aynalardaki yan-
s›mas› harikulade bir etki yarat›yor. Ayd›nlatmalara gürültülü bir mü-
zik efllik ediyor ve Türk müzi¤i lâlelerin çiçek açt›¤› tüm gecelerde sü-
rüyor. Bütün bunlar›n masraflar›n› tüm lâle zaman› süresince Padiflah
ile maiyetini konuk edip yediren içiren Sadrazam karfl›l›yor.” (Pavord
2000: 43-55)

Baflka bir Fans›z elçisi François Pétis de La Croix (1653-1713) III. Ahmed’in
lâle tutkusu ve “bahar bayram›” olarak nitelendirdi¤i Çerâ¤ân’da ayd›nlatma arac›
olarak kullan›lan “fener”lerden bahsetmifltir. 

“Bahar bayram› lâlelerin açmas›yla bafllard› ve bahçelerde fenerler, süs-
leme ve dekorasyon ögesi olarak kullan›l›rd›. Sultan III. Ahmed k›r ya-
flam›n› sevdi¤i için çiçeklere karfl› al›fl›lmad›k bir tutkusu vard›, özel-
likle gül, karanfil, leylak, yasemin ve hepsinden de öte lâle.” (Alt›nay
1988: 6-9)

1740 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an ‹gnatius Mouradgea d’Ohhson, Tableau Général
de I’Empire Othoman adl› eseriyle ve eserde yer alan dönemin tan›nm›fl Frans›z sa-
natç›lar›na yapt›r›lm›fl 233 gravürle Osmanl›n›n sosyal tarihine ›fl›k tutmaktad›r.
(Renda ve Findler 2002: 205-217) ‹sveç elçisinin tercümanl›¤›ndan, ‹sveç’in ‹stan-
bul elçili¤ine kadar yükselmifl olan Mouradgea eserinde daha ayr›nt›l› olarak Çerâ-
¤ân’dan bahsetmifltir. Sadrazam ‹brahim Pafla’n›n lâle tutkusu, sanatkârane bir flekil-
de kristal lambalarla ayd›nlat›lm›fl lâleler ve “Çerâ¤ân adland›rmas›”ndan bahseden
yazar, I. Mahmûd’dan sonra Çerâ¤ân yap›lmad›¤›n› söyler, fakat IV. Mustafa (1779-
1808) zaman›nda da Çerâ¤ân düzenlenmifltir. (Beyhan 2007: 21)
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“‹leri gelenlerin bahçelerinde oldu¤u gibi saray›n bahçelerinde de bü-
tün di¤er çiçeklerden önce lâle gelir, milletteki lâle zevki, III. Ah-
med’in damad› meflhur Vezîr-i azam ‹brahim Pafla’dan gelir. ‹brahim
Pafla’n›n, Bo¤aziçi’nde, Befliktafl’tan ötedeki kasr›n›n genifl bahçesinde
büyük ölçüde lâle yetifltirilirdi. Efendisi padiflah III. Ahmed flerefine
tertip etti¤i bir e¤lencede en büyük bahçe, binlerce kristal lambayla
ayd›nlat›ld›. Lambalar gerçekten sanatkârâne bir surette yerlefltirilmifl-
ti, Buna hayran kalan III. Ahmed, ayn› gösteriyi birçok defalar tekrar
ettirdi sonra, ayn› fleyi, mevsiminde sarayda da tekrar etmesini istedi.
Bu yeni usule, e¤lenme flekline “Lâle Çerâ¤ân›” dendi. Bu söz lâlerin
ayd›nlat›lmas› mânâs›na gelir. O tarihlerden itibaren de, ‹brahim Pa-
fla’n›n valisi “Ç›ra¤an Yal›s›” diye an›lmaya baflland›. I. Mahmud da
hükümdarl›¤› s›ras›nda ayn› e¤lenceden büyük zevk ald›. Ama ondan
sonra gelenler ayn› zevki göstermediler. Bugün bütün o p›r›lt›l› e¤len-
celerden hiçbir fley kalmad›, saray, bunlar› teessürle anmaktad›r.”
(D’ohhson: 130-131)

Frans›z elçisi Comte de Vergennes Charles Gravier’in sekreteri olarak 1757 y›-
l›nda ‹stanbul’a gelen ve aristokrat bir Frans›z subay› olan Baron de Tott (1733-
1793) da saray bahçelerindeki Çerâ¤ân flenliklerinde lâlelerin çok sevildi¤ini ve bu
e¤lenceler s›ras›nda lâlelerin ayd›nlat›larak hofl bir atmosfer yarat›ld›¤›n› anlat›r.
(Tott 1784: 89; Atasoy 2002: 49)

1839 y›l›nda Osmanl› Devleti’ne gelen J.A. David, Türklerin özellikle gül ve
lâleye olan tutkular›n› ve bahçe düzenlemelerindeki sanatç› yaklafl›mlar›n› övdük-
ten sonra, lâle flenli¤i bafllamadan çok önce bahçelerdeki tarhlar›n düzene kondu¤u-
nu, gül fideleriyle lâlelerin uyumlu bir düzen içinde kesiflecek biçimde dikildiklerini
belirttikten sonra gece ›fl›klarla yap›lan lâle flenli¤ini flu flekilde ayr›nt›l› bir flekilde
anlatmaktad›r. 

“Güneflin batmas›yla birlikte haremdeki kad›nlar, çiçek bahçesine ba-
kan taraçada toplafl›p flenli¤in bafllamas›n› beklemeye koyuldular. An-
s›z›n akflam sessizli¤ini y›rtan bir hayk›r›flla bin meflale yanar, ›fl›klar›
birbirlerini arar, birbirlerine kavuflur. Bir alay adam hofl kokular yayan
meflalelerle çiçeklerin aras›nda ›fl›kl› izler b›rakarak da¤›l›rlar. Her çi-
çe¤in yan›na bir ayna yerlefltirilmifltir. Alevler ve çiçek bu aynaya yan-
s›rlar. Aynalarla çiçekler sanki en güzel renkleri yans›tmak konusunda
birbirleriyle yar›fl halindedirler. ‹nsan düfl gücü bu ans›z›n ayd›nlatma-
n›n yaratt›¤› gökte ve yerde yans›yan renk cümbüflünden ve bu cüm-
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büfl içinde k›p›rdayan çiçekler ve yapraklar›n görünümünden daha si-
hirli ve parlak gösteri yaratamaz. Yapraklar›n ucunda elmas biçmeler
gibi parlayan çi¤ damlalar›, bu coflturucu görünüm karfl›s›nda, gösteri-
yi izleyen kalabal›ktan yükselen be¤eni ünlemleri; Bostanc›lar›n telafl-
l› kofluflturmacalar›; denizde ve kalelerde at›lan toplar›n sesleri bu flen-
li¤i[n] görkem[i] konusunda ancak soluk bir izlenim verebilirler. Bu
coflturucu gösteri ve görünüm karfl›s›nda kendini tutamayan harem ka-
d›nlar› zevk ve nefle ç›¤l›klar› atarak çiçek tarhlar›n›n aras›na dalarlar
ve kendilerinden geçmiflçesine bu çiçekleri kopararak havaya f›rlat›r-
lar.” (And 1982: 33)

20. yüzy›lda ise Barnette Miller (1922-2011) Beyond The Sublime Porte The
Grand Seraglio of Stambul adl› ve Topkap› Saray› odakl› olarak kaleme ald›¤› eserin-
de, Çerâ¤ân organizesine dair çeflitli ayr›nt›lardan bahseder. Buna göre Çerâ¤ân’da
bir tür raf sistemi olan platform kurulmufltur. Bu platformun katlar›na lâleler renkli
camdan vazolara konularak yerlefltirilmifl, yine renkli camlardan yap›lm›fl lambalar-
la yan yana dizilmifltir. En üst raflara ise kanaryalar ve ötücü kufllar yerlefltirilmifltir.
Çiçeklerin aras›na flekerlemeler saklanm›fl, müzik ve dans gösterileri sonunda hilat,
mücevher ve para da¤›t›lm›flt›r. Miller’in kufllarla ilgili verdi¤i bilgi Tuhfe ile uyufl-
mas› bak›m›ndan dikkat çekicidir. (Miller 1931: 122-126) 1740-1758 y›llar› aras›n-
da Osmanl› Devleti’nde bulunan Jean Claude Flachat da nâdîde lâlelerin uzun bo-
yunlu Venedik vazosuna konulmas›n›n o dönemin ‹stanbul modas› oldu¤unu söyler.
(Atasoy 2002: 49)

Sonuç ve De¤erlendirme

Osmanl› kültür, sanat ve edebiyat›nda lâle; mistik bir anlam, h›rs ve tutku,
maddî kazanç, 12 y›l, isyan, stilize edilmifl estetik bir motif, benzetme unsuru ve e¤-
lence gibi birçok ça¤r›fl›mla bir çiçekten öte anlamlar kazanm›fl ve kendi medeniye-
tini kurmufltur. Osmanl› Rönesans› olarak düflünülen ve XV. Loius Fransans› ile öz-
defllefltirilen Lâle Devri çal›flmalar›nda sanatsal ve bilimsel faaliyetler incelenmifl,
(And›ç ve And›ç 2006; Kuban 2010) dönem hakk›nda romanlar yaz›lm›fl olmas›na
ra¤men (‹repo¤lu 2007; Pala 2014; Özcan 2010) Çerâ¤ân üzerinde durulmam›flt›r.
Lâle ile ilgili son dönemlerde yap›lan önemli bir çal›flmada ise yine Çerâ¤ân söz ko-
nusu edilmemifltir. (‹repo¤lu 2013) Bununla birlikte, Ahmet Refik Alt›nay, Refik
Ahmet Sevengil ve Halil Nihad Boztepe’nin Çerâ¤ân’› kaynaklardan farkl› olarak
söz konusu ettikleri, cariyelerden bahsederek cinsellik ça¤r›fl›m›na dayal› ve abart›l›
anlat›m› tercih ettikleri görülmektedir. (Sevengil 1998: 106-107; Alt›nay 2012: 43)
Çerâ¤ân’da cariyelerle birlikte kaynaklarda yer alan di¤er bir ayr›nt› ise “kaplumba-
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¤alar›n kabuklar›n›n üzerine meflale veya mum konularak lâle bahçelerine sal›nma-
s›”d›r. Halil Nihad Boztepe taraf›ndan eski harflerle bas›lan Nedîm Divân›’n›n so-
nunda yer alan lügatçede ve Mehmed Cemil’in konuyla ilgili makalesinde bu flekil-
de ›fl›kland›r›lm›fl kaplumba¤alardan bahsedilmifltir. (Boztepe 1340: 280-281; Meh-
med Cemil 1971: 25-26) Ahmet Talat Onay ise ayr›ca “içine zeytinya¤› konulmufl
ve bir fitil konularak atefllenmifl midye ve yumurta kabuklar›”n› Çerâ¤ân hakk›nda
bilgi verirken söz konusu etmifltir. (Onay 1996: 174) Bu ayr›nt›lar hakk›ndaki bilgi;
tarih metinlerinde, Tuhfe-i Çerâ¤ân’da, yabanc› tan›klar›n eserlerinde ve Çerâ¤âni-
ye’lerde yoktur. Bu bilgilerin do¤rulu¤una flüpheyle bak›lmal›d›r.

Lâle flenlikleri di¤er ad›yla Çerâ¤ân; 18. yüzy›lda lâleye duyulan ilginin saray
e¤lence hayat›na yans›mas›d›r. Lâle yetifltiricisi ve lâleye olan tutkusu ile bilinen
Sadrazam ‹brahim Pafla ile özdeflleflen bu elit e¤lencenin ayr›nt›lar›; Râflid ile Çele-
bi-zâde Âs›m tarihleri, Tuhfe-i Çerâ¤ân, yabanc› tan›klar›n eserleri ve Çerâ¤âni-
ye’lerde yer alm›flt›r. Bu kaynaklara göre Çerâ¤ân’›n organizesi hakk›nda flunlar› söy-
lemek mümkündür:

1. Lâlelerin aç›ld›¤› nisan-may›s aylar›nda aç›k havada birkaç saatten bir hafta-
ya kadar de¤iflik sürelerle gerçeklefltirilmifl Çerâ¤ân, tarihî kaynaklarda “›fl›k kutla-
ma” anlam›na gelecek flekilde geçmifltir. Sadrazam ‹brahim Pafla ile birlikte ise özel
olarak, fermanla organizasyonu önceden haz›rlanan, planl› ve geleneksel olarak dü-
zenlenen “lâle flenli¤i” anlam›nda kullan›lm›flt›r. III. Ahmed ve Sadrazam ‹brahim
Pafla döneminden önce 17. yüzy›lda, I. ‹brahim ve IV. Mehmed için de Çerâ¤ân dü-
zenlenmifltir fakat flenliklerin nas›l gerçeklefltirildi¤ne dair kaynaklarda bilgi bulun-
mamaktad›r. Bu anlamda Evliya Çelebi’nin lâle flenliklerinden bahsetmemesi dikkat
çekicidir. 15 ve 16. yüzy›l divanlar›nda Çerâ¤ân “lâle flenli¤i” anlam›nda kullan›l-
mam›flt›r, tarihî bilgi ile paralel olarak 17. yüzy›ldan itibaren münferit olarak beyit-
lerde geçmektedir.

2. Çerâ¤ân organizasyonu III. Ahmed veya Sadrazam ‹brahim Pafla’n›n ferman
ve davetleriyle yap›lmaktad›r. Birçok Çerâ¤ân organizasyonunu Sadrazam’›n dama-
d› Kethüda Mehmed Pafla yapm›flt›r. 

3. Tarih metinlerinden anlafl›ld›¤› üzere 18.yüzy›ldaki Çerâ¤ân gelene¤i önce-
likle daha küçük çapta III. Ahmed taraf›ndan bafllat›lm›fl, y›llar içinde Sadrazam ‹b-
rahim Pafla, her ikisinin damatlar›, harem-i hümâyûn ve üst düzey devlet adamlar›-
n›n kat›l›mlar›yla davetlilerin say›s› artm›flt›r. Bununla birlikte, Tuhfe-i Çerâ¤ân’›n
yazar›n›n lâlelerin nas›l ›fl›kland›r›ld›¤›n› ayr›nt›l› anlatmas›, yazar›n Çerâ¤ân’a ta-
n›kl›k etti¤ini düflündürmektedir. Benzer flekilde Vehbî’nin kasidelerinde di¤er Çe-
râ¤âniye’lerde olmayan Çerâ¤ân’a dair birçok ayr›nt› dile getirilmifltir. Bu sebeple,
Vehbî de Çerâ¤ân’a kat›lm›fl olabilir.
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4. Çerâ¤ân mekânlar› Topkap› Saray›’ndaki Çimflirlik Bahçesi, Hâne-i Hâs-
sa’n›n önündeki çiçek bahçesi, Sadrazam’›n bugün Ç›ra¤an Saray› olarak bilinen
Befliktafl’taki Sahilsaray›, Vefa bahçeleri, Ferah-âbâd, Mermerlik Bahçesi ve birçok
defa flenli¤i organize eden Kethüdâ Mehmed Pafla’n›n evidir. Befliktafl’taki Sahilsa-
ray daha sonra Ç›râ¤ân Saray› ad›n› alm›flt›r. 

5. Lâlerin ›fl›kland›r›lmas›na dayal› Çerâ¤ân’da; kandil, mum, fener, fiflek türle-
ri ve de aynan›n yans›ma etkisinden yararlan›larak ›fl›k gösterileri yap›lm›flt›r. Çerâ-
¤ân’da ötücü kufllar›n güzel sesleriyle bir âhenk yarat›lmaya çal›fl›lm›fl, gündüzleri de
latîfeler anlat›larak sazl› sözlü e¤lenceler düzenlenmifltir. 

6. Çerâ¤ân’larda ziyafet verilmifltir fakat ziyafetin ayr›nt›lar› incelenen eserler-
de yer almam›flt›r. E¤lencenin bitiflinde III. Ahmed ve Sadrazam ‹brahim Pafla’n›n
karfl›l›kl› hediyeleflme gelene¤i içerisinde de¤erli mücevherler, tak›lar, nadide ku-
mafllar, para, k›ymetli bir at söz konusu edilmifltir. 

Neden Çerâ¤ân varl›¤›n› sürdürelemedi, ink›taa u¤rad› sorusuna ise birden faz-
la cevap vermek mümkündür:

1. Geçmifle bak›ld›¤›nda birçok flenli¤in kültürümüzde yer ald›¤›n› ama bunla-
r›n modern ça¤a uydurularak yaflat›lamad›¤› görülmektedir. Çerâ¤ân da yaflat›lama-
yan flenliklerden biridir.

2. Sünnet ve evlenme törenlerini edebî olarak anlatan sûrnâme yazma gelene-
¤inin ve görsel anlamda flenliklerin minyatürize edilmesinin, padiflahlar taraf›ndan
maddî ve hâmîlik gelene¤i içerisinde manevî olarak desteklendi¤i bilinmektedir. Bu
flenlikler, padiflah›n ve devletin gücünün simgesi olarak görülmekle beraber, Osman-
l› toplumunun her kesiminden insan›n kat›l›m›na da aç›kt›. Çerâ¤ân’lar ise padifla-
ha ve saraya aittir. Tarihlerde, üst düzey devlet görevlilerinin adlar›n›n kaydedilme-
sine özen gösterilmesi bunun kan›t›d›r. Sadrazam ‹brahim Pafla, Çerâ¤ân’lar›, III.
Ahmed ve haremine daha sonra ise kendi damatlar› ile birlikte devlet adamlar›na
özgü k›lm›flt›r. Pafla’n›n siyasî anlamda yerini sa¤lamlaflt›rmak istemesi bunda etken
olarak düflünülebilir. Çerâ¤ân’›n gelecek nesillere aktar›lmas›n›, eserleri vas›tas›yla
sa¤layacak-Vehbî hariç- divân flairlerinin Çerâ¤âniye’lerinde birtak›m kal›p ifade-
lerden öteye gidememelerinin sebebi ise flenliklere tan›k olamamalar›ndan kaynak-
lanmaktad›r.

3. III. Ahmed ve Sadrazam ‹brahim Pafla’dan sonra, I. Mahmûd ve IV. Mustafa
bu gelene¤i Topkap› Saray›’nda sürdürmüfllerdir. (Beyhan 2007: 21) Yaklafl›k yirmi
defa Çerâ¤ân düzenlenmifl olmas›na ra¤men, Lâle Devri’nin Patrona Halil ‹syan› ile
sona ermesi de Çerâ¤ân sûrnâmesi ve Çerâ¤âniye’lerin geliflim gösterememesine se-
bep olmufltur.
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‹stanbul’da oldu¤u gibi Dünya’n›n pekçok yerinde bugün “lâle festivalleri” dü-
zenlenmekteyse de bu organizasyonlar Çerâ¤ân’dan farkl› nitelik tafl›maktad›r. Çe-
râ¤ân gelene¤inin yeniden hayat bulmas› dile¤iyle…
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“Hz. Süleyman’›n Meselleri”
Tercümelerinin Dünü ve Bugünü

Savaflkan Cem Bahad›r
*

Girifl: 

Mesel, çok genifl anlam›yla belli bir kaynaktan ç›kan, zamanla yayg›nlaflarak
halka mal olan anonim özdeyifl, atasözü anlam›nda kullan›lan Arapça bir sözcüktür.
Edebî yönü itibariyle mesellerin, toplanarak kitap haline getirilmeleri ve emsal ki-
taplar›n› oluflturmalar› önemlidir. Çal›flmaya konu olan Hz. Süleyman’›n Meselleri
isimli eser de mesellerin toplanarak kitap haline geldi¤ini gösteren örneklerden bi-
ridir. Bu kitab› di¤er emsal kitaplar›ndan ay›ran özelli¤i, içinde yer alan mesellerin
Hz. Süleyman taraf›ndan söylenmifl oldu¤una inan›lmas› ve Tevrat ile ‹ncil metin-
lerinde Süleyman’›n Meselleri ad›nda ve birbirinin ayn› olan metinlerin yer almas›-
d›r. Süleyman peygamberin meselleri, dinî kaynaklara geçmifl olmas› sebebiyle ma-
hiyetinde ilahî bir yön de bar›nd›rmaktad›r.

Afla¤›daki bölümde öncelikle tercüme farkl›l›klar›n› yans›tan nüshalar›n k›saca
tan›t›mlar› yap›lacak ard›ndan da tan›t›m› yap›lan dört nüshadan al›nan örnekler alt
alta s›ralanarak aralar›ndaki çeviri farkl›l›klar› gösterilmeye çal›fl›lacakt›r.

* Savaflkan Cem Bahad›r, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Trabzon, sa-
cemb@ktu.edu.tr



Nüshalar›n Tan›t›m›:

Yazma Nüshan›n Tan›t›m›

Hz. Süleyman’›n Meselleri, Tevrat içinde yer alan ve müstakil olarak da kitap
haline getirilerek yay›mlanm›fl bir nasihat içerikli bir eserdir. Elimizdeki çal›flmaya
kaynakl›k eden yazma, Fransa’n›n Bibliotheque National Kütüphanesinde Turc 1
numaras›yla kay›tl› olan nüshad›r. Bu yazma toplam 122 sayfa (61 varak) olarak ta-
ranm›flt›r. Metin ise toplam 52 varaktan oluflmaktad›r. Eserin her sayfas› çok düzen-
li olarak nesih hatt›yla yaz›lm›fl on üç sat›rdan meydana gelmektedir. Hz. Süley-
man’›n Meselleri (Kitâb-› Emsile-i Hazret-i Süleymân Aleyhi’s-selâm) 33 bab/ bölüm
olarak düzenlenmifltir. Kitab›n sayfa yap›s›nda bafll›¤›n, bölüm bafll›klar›n›n ve ayet
düzeninde numaralanm›fl olan rakamlar›n sürh (k›rm›z›) mürekkebi ile yaz›ld›¤› gö-
rülmektedir. Kitab›n ilk iki vara¤›nda mesel kavram› ve Hz. Süleyman hakk›nda k›-
sa bilgi veren bir dibace yer almaktad›r. Önsöz olarak nitelendirilebilecek bu bölüm;
Hz. Süleyman’›n üç bin mesel söyledi¤i, bu mesellerin baz›lar›n›n bizzat Hz. Süley-
man baz›lar›n›n ise Hazak›yya1 padiflah› taraf›ndan toplanarak bir araya getirildi¤i
hakk›nda bilgi, kitab›n içeri¤i hakk›nda k›sa bir bilgi ve duadan oluflmaktad›r. Sözü-
nü etti¤imiz bu dibace elimizde mevcut olan “Süleyman’›n Meselleri” kitab›n›n hiç-
bir bask›s›nda ve matbu nüshas›nda yer almamaktad›r. Yine yazma nüshan›n, di¤er
örneklerden fark› ilk on bab›n giriflinde de o bölüm ile alakal› üç ya da dört sat›rdan
müteflekkil dibacelerin âdeta o bölümlerin “içindekiler”i fleklinde düzenlenmifl ol-
mas›d›r. Metinde dikkati çeken bir nokta da mesellerde yer alan her cümlenin ade-
ta ayet olarak alg›lanarak k›rm›z (sürh) mürekkebiyle numaraland›r›lm›fl olmas›d›r.
Bu durum Tevrat ve ‹ncil’de yer alan bir metin için flafl›rt›c› de¤ildir. As›l flafl›rt›c›
olan nokta çal›flmam›zda ayr› bir bafll›k alt›nda incelenecek olan ‹slamî motiflerin
tercüme edilen esere yo¤un flekilde yans›m›fl olmas›d›r. 

Matbu Nüshan›n Tan›t›m›

1902 tarihli bu matbu nüshan›n kapa¤›nda “an-asl muharrer bulundug› lisan-›
‹branîden bi’t-tercüme” yazmaktad›r. Ma‘ârif-i ‘umûmiyye nezâret-i celîlesiniñ 28
rebiü’l evvel 317 ve 4 a¤ustos 314 târihli ve 418 numaral› ruhsatnamesiyle neflr
olunmufldur Mesârifi Amerikan Bayb›l (Bibel) flirketi taraf›ndan tesviye olunarak ‹s-
tanbul’da Boyac›yan Agop matba‘as›nda tab‘ olunmufldur. 1902” yazmaktad›r. Eser
64 sayfadan oluflmaktad›r.
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Latin Harfli Nüshalar›n Tan›t›m›

1949 tarihli Latin harfli eser 1949 y›l›nda Kitab› Mukaddes fiirketi 489, ‹stik-
lal Caddesi ‹stanbul’da bas›lm›fl ve kapak sayfas›nda “‹branice asl›ndan Türkçe’ye
yeniden çevrilmifltir” ibaresi yer almaktad›r. Bu küçük risale fleklinde haz›rlanm›fl ki-
tapç›k 87 sayfadan müteflekkildir. 

‹nternet Nüshas› 

Hz. Süleyman’›n Meselleri internet ortam›nda http://www.presbiteryen.org ad-
resinde yer almaktad›r. Burada, kitab›n ismi “Kral Süleyman’›n Özdeyiflleri” fleklin-
dedir. Eser bafl taraf›nda küçük bir aç›klamayla birlikte 63 sayfadan oluflmaktad›r.

Çal›flman›n as›l amac›, tan›t›m› yap›lan dört farkl› nüshada yer alan mesellerin
yüzy›llara ve de¤iflen dil kullan›m›na göre nas›l de¤iflik tercümelerinin yap›larak
Türkçeye çevrildi¤ini göstermeye çal›flmakt›r. Mesellerdeki de¤ifliklikleri ay›rt ede-
bilmek amac›yla dört farkl› nüshada yer alan ayn› meseller, alt alta s›ralanacak ve
de¤ifliklik olan kelimeler gösterilecektir. Afla¤›da yer alan meseller, önce yazma nüs-
ha, sonra matbu nüsha ard›ndan 1949 y›l›ndaki çeviri ve internet ortam›nda bulu-
nan çeviri fleklinde kronolojik bir s›ray› takip ederek verilmifltir. Latin harfli metin-
lerde bulunan yaz›m hatalar› düzeltilmemifl, eserde oldu¤u gibi aktar›lm›flt›r. 

Tercüme Örnekleri:

Afla¤›da yer alan örneklerin bafl›nda yer alan “Bölüm” ibaresi ve yan›ndaki ilk
rakam örnek olarak al›nan meselin kaç›nc› bölümden al›nd›¤›n›, “/” iflaretinden son-
ra yaz›lan rakam ise kaç numaral› mesel oldu¤unu göstermektedir. Mesellerden son-
ra yaz›lan Y.N; Yazma Nüshay›, M.N; Matbu Nüshay›, L/ 49; 1949 y›l›nda yap›lm›fl
olan Latin harfli nüshay›, ‹.N; ‹nternet çevirisini ifade etmektedir. 

Bölüm 1/1

‹mtisâl-i Süleymân ‘Aleyhi’s-selâm Evvelki Bâb (1) Benî ‹srâ’iliñ pâdîflâh› Dâ-
vûd ogl› Süleymân peygamber ‘aleyhi’s-selât ü ve’s-selamuñ meselleridür Y.N

1- ‹srâ‘il meliki Süleymân ibn-i Dâvûduñ emsâlidir. M.N

1/1 ‹srail k›ral› Davudun o¤lu Süleyman›n meselleri: L/ 49

1:1 Davut o¤lu ‹srail Kral› Süleyman’›n meselleri: ‹.N

‹lk örnekte; yazma nüshada yer almakta olan Arapça kökenli olan “benî ‹srâ’il/
‹srail o¤ullar›” ile “Süleyman peygamber ‘aleyhi’s-selât ü ve’s-selam” ifadeleri di¤er
nüshalarda yer almamaktad›r. “‹mtisâl” kelimesi daha sonraki nüshalarda bu kelime-
nin muhaffefi olan “emsâl ve mesel” kelimeleri ile karfl›lanm›flt›r. “Padiflah” kelime-
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sinin s›ras›yla melik ve sonras›nda kral fleklinde Türkçeye tercüme edildi¤i görül-
mektedir.

Bölüm 1/7-8

(7) ‘ilmüñ ibtidâs› takvâu’llâh’dur hikmeti ve terbiyyeti dîvâneler tahkîr itdiler
(8) iy oglum babanuñ terbiyesini diñle ve anan›ñ ta‘lîmini b›rakma Y.N

7- Rab korkusu ‘ilmüñ ibtidâs›d›r amma sefihler hikmeti ve terbiyeyi tahkir
iderler. 8- Ey o¤lum pederinüñ terbiyesini dinle ve vâlidenüñ ta‘limini redd itme.
M.N

1/7 RAB korkusu bilginin bafllang›c›d›r; 
Sefihler ise hikmet ve terbiyeyi hor görürler.

1/8 O¤lum, baban›n talimini dinle
Ve anan›n ö¤retti¤ini b›rakma; L/ 49

1:7 RAB korkusu bilginin bafllang›c›d›r.
Ahmaklar ise bilgelik ve e¤itimi küçümser.

1:8 O¤lum, baban›n ö¤retimini dinle
Ve annenin ö¤rettiklerinden vazgeçme. ‹.N

‹kinci örnekte s›ras›yla, “ibtidâ” kelimesinin, bafllang›ç; “dîvâne” kelimesinin,
“sefih ve ahmak”; “ana” kelimesinin, “vâlide ve anne”; “baba” kelimesinin ise, “pe-
der ve baba” olarak kullan›ld›klar› görülmektedir. Matbu nüshada ana ve baba gibi
Türkçe kelimeler yerine “peder ve vâlide” kelimelerinin kullan›lmas› metnin gün-
cel olan sözcüklerle tercüme edilmifl olmas› fleklinde de¤erlendirilebilir.

Bölüm 1/11

(11) eger dirler ise gel bizümle kana busî idelüm bî-günâha vechesiz iktimân
idelüm Y.N

11- E¤er bizim ile gel kan içün pusuda otural›m bî-günâh âdem içün gizlü yirde
sebebsiz bekleyelüm M.N

1/11E¤er derlerse: Bizimle beraber gel, kan için pusuya yatal›m;
Sebep yokken suçsuzu gizlice bekliyelim; L/ 49

1:11 E¤er derlerse ki, “Bizimle gel, kan için bekleyelim,
Suçsuz birini sebepsiz pusuya düflürelim; ‹.N

Yukar›daki metinlerde anlat›lmak istenen ayn› olmas›na ra¤men çevirilerdeki
sözcük kullan›m fark› hemen dikkat çekmektedir. Yazma nüsha Arapça a¤›rl›kl› ola-
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rak “vech, iktimân” gibi kelimeler içermekteyken, matbu ve Latin harfli tercüme
metinleri sözü edilen kelimeleri kullanmay›p Türkçe karfl›l›klar›n› vermektedir.

Bölüm 2/6 

(6) zîrâ hikmeti Allâh te‘âlâ virür ‘ilm ve fehm anuñ agz›ndan ç›kar Y.N
6-  Zîrâ hikmeti rab virür ‘ilm ü fehm anuñ a¤z›ndand›r. M.N

2/6 Çünkü RAB hikmet verir;
A¤z›ndan bilgi ve anlay›fl ç›kar; L/ 49

2:6 Çünkü bilgeli¤i RAB verir
O’nun a¤z›ndand›r bilgi ve anlay›fl. ‹.N

Yazma ve matbu nüshada “ilim ve fehm” kelimelerinin korundu¤u fakat Latin
harfli çevirilerde bu kelimelerin “bilgi ve anlay›fl” fleklinde daha Türkçe ifadelerle
âdeta sadelefltirilerek tercüme edildi¤i dikkati çekmektedir.

Bölüm 3/7

(7) kendü kendüñi ‘âlim zan eyleme Allâh sübhânehü ve te‘âlâdan kork ve
kemlikden ayru git Y.N

7- Kendi nazaruñda ‘âlim olma rabden kork ve flerden kaç. M.N

3/7 Kendi gözünde hikmetli olma;
RABDEN kork ve flerden ayr›l; L/ 49

3:7 Kendi gözünde bilge olma,
RAB’den kork ve kötülükten uzak dur. ‹.N

Yazma nüsha hariç di¤er metinlerde “Allah” ifadesi yerine “Rab” ifadesinin kul-
lan›lmas› dikkate de¤erdir. Bununla birlikte “zan etmek” fiilinin de¤ifltirilerek “ken-
di nazar›/ kendi gözü” fleklinde tercüme edildi¤i ve “kemlik” ifadesinin de daha son-
raki nüshalarda “fler ve kötülük” kelimeleriyle karfl›land›¤› görülmektedir. 

Bölüm 3/21    

21) iy oglum bunlar gözlerüñden gitmesün ta‘lîmi ve basîreti sakla Y.N

21- Ey o¤lum bunlar gözlerinüñ önünden gitmesünler hikmeti ve ferâseti h›fz
eyle. M.N
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3/21 O¤lum, onlar senin gözünden ayr›lmas›nlar;
Sa¤lam ö¤üdü ve basireti tut; L/ 49

3:21 O¤lum, onlar› görüflünden ç›karma,
Sa¤lam bilgeli¤i ve sa¤görüyü koru, ‹.N

“Talim ve basiret” kelimeleri s›ras›yla; “hikmet ve ferâset, sa¤lam ö¤üt ve basi-
ret, sa¤lam bilgelik ve sa¤görü” fleklinde tercüme edilerek kanaatimize göre daha an-
lafl›l›r bir flekilde ifade edilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Bölüm 9/9

(9) ‘ârife nasîhati vir dah› ziyâde ‘ârif olur sadîka ögretde ‘ilmi art›rur Y.N

9- Ehl-i hikmete nasihat vir ve daha ziyâde ehl-i hikmet olur sâlihi ta‘lîm eyle
ve ‘ilmi artar. M.N

9/9 Hikmetli adama ver ve daha hikmetli olur;
Salih adama ö¤ret ve bilgide artar. L/ 49

9:9 Bilge bir adama e¤itim ver ve daha da bilge olacakt›r,
Do¤ru bir adama ö¤ret ve ö¤renmede yükselecektir. ‹.N

Yukar›daki örnekte “ârif ve sadîk” kelimelerinin tercüme tarihi sürecinde de¤i-
flerek s›ras›yla “ehl-i hikmet ve sâlih, hikmetli adam ve salih, bilge adam ve do¤ru
adam” flekline dönüfltü¤ü görülmektedir.

Bölüm 18/12

(12) inkisârdan evvel âdemiñ kalbi isti‘lâ olur ve tevâzu‘ ‘izzetüñ önünde gelür
Y.N

12- Harâbiyyetden evvel âdemüñ kalbi tekbir ider ve tevâzu‘ ‘izzetden makdem
olur. M.N

18/12 K›rg›ndan önce insan›n yüre¤i kibirlenir;
Ve alçak gönüllülük izzetten önce gelir. L/ 49

18:12 Adam›n yüre¤inin y›k›m›ndan öncesi gururdur
Fakat alçakgönüllülük onurdan öncedir. ‹.N
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“‹nkisâr”, k›r›lma anlam›na gelen Arapça bir sözcüktür. Bu sözcü¤ün yerine di-
¤er tercümelerde s›ras›yla daha çok bilinen “harâbiyyet, k›rg›n ve y›k›m” sözcükleri
kullan›larak daha sade bir dil oluflturulmaya çal›fl›lm›flt›r.

Bölüm 22/4

(4) huzû’a ve mehâfet-ullâh’a ‘ivaz mâl ve ‘izzet ve hayâtdur Y.N
4- Tevâzu‘ ve rab korkusunuñ neticesi servet ve ‘izzet ve hayâtdur. M.N

22/4 Alçak gönüllü olman›n ve RAB korkusunun sonu,
Servet, izzet ve hayatt›r. L/ 49

22:4 Alçakgönüllülük ve RAB korkusunun ödülü:
Zenginlik, onur ve yaflam. ‹.N

Burada da yine “huzû ve mehâfet-ullâh” kelimelerinin bir de¤iflim geçirdi¤i gö-
rülmektedir. Bu kelimeler kronolojik olarak “tevâzu ve rab korkusu” ile “alçak gö-
nüllülük ve rab korkusu” na dönüflerek daha sade bir dil ile tercüme edilmifltir.

Bölüm 23/3          

(3) nefâyise tam‘a itme zîrâ o mekkâr etmegidür Y.N
3- Anuñ nefîs ta‘amlar›na arzû itme zîrâ hîle etmegidir. M.N

23/3 Onun çerezlerini can›n çekmesin
Çünkü hile ekme¤idir. L/ 49

23:3 Onun lüks yemeklerini çekmesin can›n,
Böylesi hile ekme¤idir. ‹.N

“Nefâyis/ nefâis” kelimesi güzel, de¤erli be¤enilir fley anlam›ndad›r. Bu kelime
“nefîs ta‘am, çerez ve lüks yemek” olarak; “tama’/ açgözlülük” kelimesi; “arzu ve can
çekmesi; mekkâr/ hilekâr ise; hile” fleklinde tercümelerde kendine yer bulmufltur.

Bölüm 23/17-18

(17) kalbüñ günâh-kârlara reflk itmesün ancak bütün gün Allâh te‘âlânuñ kor-
kus› ile gezer (18) zîrâ çünki ahiret vardur ümîdiñ kesilmeye Y.N

17- Kalbüñ günâhkârlar› k›skanmasun ancak her gün rab korkusunda ol. 18- Zî-
râ hakikaten âhiret var ümîdüñ dahi bofla ç›kmayacakt›r. M.N
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23/17 Yüre¤in günahkârlara imrenmesin;
Ancak bütün gün RAB korkusunda ol;

23/18 Çünkü gerçekten bir son vard›r;
Ve ümidin bofla ç›kmayacakt›r. L/ 49

23:17 ‹zin verme kalbinin günahkârlara g›pta etmesine
Fakat RAB korkusunda yasa bütün gün.

23:18 Elbette bir gelecek vard›r
Ve umudun kesilmeyecektir. ‹.N

“Reflk”; k›skançl›k kelimesinin s›ras›yla “k›skanmak, imrenmek ve g›pta etmek”
fleklinde kullan›ld›¤› görülmektedir. “Ahiret” kelimesi ise, “son ve gelecek” fleklinde
tercüme edilerek anlam bozulmas›na u¤ram›flt›r. Çünkü ahiret kelimesi ölümden
sonraki yaflam anlam›n› içermektedir.

Bölüm 24/4

(4) ve ma‘rifet sebebi ile iç odalar her k›ymetlü ve safâlu r›zk ile dolar Y.N
4- Mahzenler ‘ilm vâs›tas›yla her nev‘ k›ymetlü ve nefîs emvâl ile tolar. M.N

24/4Ve bilgi ile odalar
Her çeflit de¤erli ve hofl mallarla dolar. L/ 49

24:4 Ve bilgi arac›l›¤› ile odalar doldurulur
Her de¤erli ve güzel eflyayla. ‹.N

“Marifet” kelimesinin tercümelerde “ilm ve bilgi” fleklinde güncellendi¤i “r›zk”
kelimesinin ise, “emvâl/ mallar”, “mal ve güzel eflya” fleklinde sadelefltirilerek tercü-
me edildi¤i görülmektedir.

Bölüm 25/23

23) nice flimâl yeli yagmur› tag›dursa h›fl›mlu yüz dah› gaybet söyleyen dili böy-
le dag›dur Y.N

23- Poyraz rüzgâr› ya¤mur› ve gazâb-nâk çehre g›ybet söyleyen lisan› def‘ ider.
M.N

25/23 fiimal yeli ya¤mur getirir;
Çekifltirici dil de yüzü öfkelendirir. L/ 49
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25:23 Kuzey rüzgâr› ya¤mur getirir
Ve iftirac› bir dil k›zg›n bir bak›fl getirir. ‹.N

“fiimâl yeli/ kuzey rüzgâr›” ifadesi sonraki dönemlerde, poyraz rüzgâr›, kuzey rüz-
gâr› olarak tercüme edilmifltir. “H›flm/öfke” kelimesi ise sonraki tercümelerde, “ga-
zâb-nâk, öfke ve k›zg›n” fleklinde sadelefltirilerek tercüme edilmifltir. 

Bölüm 26/16

(16) denbel kendü’i fetvâ cevâb›n› viren yedi kimesneden a‘lem görür Y.N

16- Tenbel kendi nazar›nda ‘âk›lâne cevâb viren yedi âdemden ziyâde ehl-i hik-
metdür. M.N

26/16 Tembel kendi gözünde,
Ak›ll›ca cevap veren yedi kifliden daha hikmetlidir. L/ 49

26:16 Tembel kendi gözünde daha bilgedir,
Tedbirli cevap veren yedi adamdan. ‹.N

Yukar›daki örnekte “fetvâ ve a‘lem” kelimelerinin tercüme sürecindeki de¤iflik-
li¤i izlenebilmektedir. “Fetvâ” kelimesi, dinî bilgilere dayal› olarak verilen fler‘î hü-
küm anlam›na gelmektedir. Bu kelime daha sonraki dönemlerde “âk›lâne cevâb,
ak›ll›ca cevap ve tedbirli cevap” flekline dönüflmüfltür. “A‘lem” en iyi bilme anla-
m›ndaki kelime de; “ehl-i hikmet, daha hikmetli, daha bilge” fleklinde tercüme edi-
lerek kitaplarda kendine yer bulmufltur.

Bölüm 26/22

(22) gammâz›ñ sözleri latîfe görinür ammâ batnuñ içerüsine iner Y.N

22- Gammâzuñ sözleri lokumlar gibidir ve karnuñ içerüsine inerler. M.N

26/22 Çekifltirici adam›n sözleri tatl› lokmalar gibidir,
Ve karn›n en derin yerlerine inerler. L/ 49

26:22 Bir dedikoducunun sözleri tatl› lokmalar gibidir
Ve bedenin derinliklerine kadar ifller. ‹.N

Burada “gammâz” kelimesinin, “çekifltirici ve dedikoducu” olarak tercüme edil-
di¤i görülmektedir. “Bat›n/ iç” kelimesinin ise “kar›n ve beden” fleklinde de¤ifltirile-
rek tercümesi yap›lm›flt›r.
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Bölüm 27/12

(12) zeyrek kemligi görür ve saklanur ammâ eblehler tecâvüz iderler ve cerîme-
lenürler Y.N

12- ‘Âkil âdem belây› görür ve gizlenür câhiller ise ilerü geçüp zarar çekerler.
M.N

27/12 Basiretli adam flerri görüp gizlenir;
Bön adamlar ise, ileri geçip zarar görürler. L/ 49

27:12 Sa¤ görülü bir adam kötülü¤ü görür, kendini gizler,
Budala öne ç›kar, zarar görür. ‹.N

“Zeyrek” kelimesi s›ras›yla; “âkil, basiretli ve sa¤görülü” olarak sadelefltirilerek
tercüme edilmifltir. “Ebleh/ ahmak” kelimesi ise “câhil, bön ve budala” kelimeleri ile
tercüme edilmifltir.

Bölüm 27/14

(14) ç›ñ sabâh kalkup koñflusuna bülend âvâz ile hayr du‘â idene bed-du‘â ye-
rine say›la Y.N

14- Sabahleyin erken kalkup koñflus› içün yüksek sesle hayr du‘â idenüñ du‘as›
bed-du‘â yirine geçer. M.N

27/14 Sabah erken kalk›p yüksek sesle dostunu kutlayan adam,
Ona lânet say›l›r. L/ 49

27:14 Sabah erkenden arkadafla verilen gürültülü bir selam
Ona lanet say›lacakt›r. ‹.N

“Ç›n sabah” ifadesi çok erken vakit anlam›na gelmektedir. Bu ifadenin; “sabah-
leyin erkenden, sabah erken” ve “bed-du‘â” ifadesinin de “lanet” fleklinde daha sa-
de bir flekilde tercüme edildi¤i görülmektedir. “bülend âvâz” ifadesi de sadelefltirile-
rek “yüksek ses” olarak tercüme edilmifltir.

Bölüm 28/9

(9) fleri’ati diñlememek içün kulag›n› döndürenüñ namâz› bile kerîhdür Y.N

9- fierî‘ati diñlemekden kula¤›n› çevirenüñ du‘âs› bile mekrûhdur. M.N
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28/9 Kim fleriat› dinlemekten kula¤›n› çevirirse,
Onun duas› da mekruhtur.  L/ 49

28:9 Yasay› dinlemekten kula¤›n› çevirenin
Duas› bile i¤rençtir. ‹.N

“fieriat” kelimesi internet nüshas› hariç ayn› kalm›fl sadece internet nühas›nda
“yasa” olarak de¤ifltirilmifltir. “Namaz” ifadesi ise sonraki nüshalarda “dua” olarak
tercüme edilmifltir. “Kerîh/i¤renç, pis” ifadesi ise “mekruh/ yap›lmas› hofl olmayan”
ve “i¤renç” ifadeleri kullan›larak sonraki nüshalarda tercüme edilmifltir.

Bölüm 28/28

(28) fâs›klar r›f‘atlendikde âdem olan gizlenür ve helâk olduklar›nda sadîklar
çogalur Y.N

28- fierîrler rif‘at buldukda âdemler gizlenürler ve helâk olduklar›nda sâlihler
ço¤alur. M.N

28/28 Kötüler kalk›nca insan gizlenir;
Fakat onlar yok olunca salihler ço¤al›r. L/ 49

28:28 Kötüler yükselince adamlar kendilerini saklar
Fakat onlar yok oldu¤unda do¤rular ço¤al›r. ‹.N

“Fâs›k” kelimesi sonraki tercümelerde flerîr ve kötü ifadeleriyle karfl›lanm›flt›r. 

Sonuç 

Haz›rlan›lan çal›flmada Hz. Süleyman’›n Meselleri’nin 1700’lü y›llara ait bir
yazma nüshadan bafllayarak s›ras›yla bir matbu nüsha, Latin harfli olan müstakil bir
kitap ve internet ortam›nda mevcut olmak üzere toplam dört farkl› tercümesinde,
tercümeler aras›nda bulunan ortak özellikler ve farklar asgarî örneklerle izah edilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. Bu sayede 1700’lerde tercüme edilen bir eserin daha sonraki yüzy›l-
larda dil özellikleri yönüyle nas›l de¤iflikli¤e u¤rad›¤›, tercüme konusunda nas›l fark-
l›l›klar›n ortaya ç›kt›¤› örnekler ile gösterilmeye çal›fl›lm›flt›r. 

Çal›flmada sonuç olarak de¤erlendirilebilecek ilk ç›kt›, yazma nüshan›n içerdi-
¤i kelime kadrosu yönüyle di¤er nüshalardan ayr›lmas›d›r. Yazma nüshada yap›lan
tercüme daha çok ‹slamî terminoloji içermekteyken (namaz, peygamber, Allah, te-
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vâzu, fâs›k, fleriat, fetva, marifet vb.) sonraki dönemlerde yap›lan tercümelerde bu
kelimelerin azald›¤› ve hatta Latin harflerine aktar›ld›¤› an kayboldu¤u ya da bütün
dinlerde görülebilen kelime/ kelime gruplar›na dönüfltü¤ü görülmektedir. (namaz =
dua, Allah = Rab, fâs›k = günahkâr vb.) 

Dikkate de¤er bir baflka sonuç da tercümelerde kullan›lan kelimelerin kronolo-
jik olarak daha sade ve kolay anlafl›l›r hale gelmesidir. Yazma nüshada bulunan
Arapça a¤›rl›kl› olan(fakat yaz›ld›¤› dönemde aktif olarak kullan›lan) kelimelerin
matbu nüshada, nispeten daha kolay anlafl›l›r/ muhaffef olanlar›n›n kullan›ld›¤›; La-
tin harfli metinlerde ise tercüme s›ras›nda kullan›lan kelimelerin oldukça sade oldu-
¤u görülmektedir. Bu durum “Süleyman’›n Meselleri” nin ‹braniceden Türkçeye ya-
p›lm›fl olan çevirilerinin, tercüme edildikleri döneme uygun kelime ve kelime grup-
lar› kulland›¤›n› ve anlafl›l›r olmak gayesini tafl›d›¤›n›n bir göstergesidir. Çal›flman›n,
tercüme sahas›nda yak›n dönem say›labilecek bir zaman›n takibini sa¤lamas› nokta-
s›nda alana katk› sa¤layaca¤› düflünülmektedir.
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Çukuroval› Âfl›k ‹mamî’nin** Ölüm D›fl› Ö¤ütlemeli –
Karg›fllamal› A¤›tlar›

Erman Artun*

A¤›t terimiyle bir törene ba¤l› olsun olmas›n, ac›kl› bir olay› konu alan ve met-
ni de bu olay› hat›rlatmaya, bütün yo¤unlu¤uyla yaflatmaya elveriflli türkülerin bü-
tünü anlafl›lmaktad›r (Boratav 1982: 444). A¤›tlar, insanl›¤›n ortak ac›s›n› canl› fle-
kilde anlatan edebi metinlerdir. A¤›t, bir ölüm üzerine belli bir gelene¤e uyularak
yap›lan törenlerde yak›lm›fl ve söylenmifl bir de böyle bir törende yak›ld›¤› halde da-
ha sonra da hat›ralarda yaflayan türkü olarak iki anlama gelir (Boratav C. 2, 1982:
471).

A¤›t yakman›n Türk toplumunda çok eski bir geçmifli vard›r. Eski Türklerin üç
önemli töreni vard›r. Bunlar “s›¤›r”, “flölen” ve “yu¤”dur. ‹slâmiyet’ten önceki dö-
nemde ünlü bir kiflinin ölümünden sonra yap›lan ve ”yu¤” ad› verilen dinsel yas tö-
renlerinde “sagu” denen fliirler söylenirdi. Bu fliirlerde ölünün iyilikleri, yaflarken

* Prof. Dr. Erman Artun, Çukurova Üniversitesi E. Ö¤retim Üyesi,
erartun@cu.edu.tr

** Âfl›k ‹mamî, 1954’te Adana/ Kozan’›n Ba¤tepe köyünde dünyaya gelmifltir. As›l ad› Ah-
met ‹mamî’dir. ‹mam-hatip lisesini d›flar›dan bitirmifltir. Âfl›kl›¤a çocukluktan itibaren
bafllam›flt›r. Âfl›kl›¤›n›n yarad›l›fltan kaynaklanan bir olay oldu¤unu; Hak taraf›ndan ba¤›fl-
lanan bir yetenek oldu¤unu düflünmektedir. Usta-ç›rak iliflkisi ile yetiflmemifltir. Badeli
âfl›k olmad›¤›n› belirtir. Saz çalan âfl›klar›m›zdand›r; ancak saz çalmas›n›n âfl›kl›¤›n›n ya-
n›nda ikinci planda oldu¤unu söyler. ‹mamî, Türkiye’de ve Çukurova yöresinde âfl›klar ta-
raf›ndan bilinen, tan›nan bir âfl›¤›m›zd›r.



yapt›¤› ifller anlat›l›rd›. Bugün elimizde ünlü yi¤it Alp Er Tunga için söylenmifl bir
sagudan parçalar vard›r.

Anadolu Türkçesinde a¤›t, bozlak, Azerbaycan dilindeki a¤› ile efl anlaml›d›r.
Kökeni a¤lamak, bozlamak fiiline dayan›r. “Yas” kelimesi ise Arapça “keder” anla-
m›na gelen “ye’s” ten gelir (Boratav 1982: 444). A¤›ta Türkmenler “a¤›, tavfla” der-
ken, Nogaylar, “bozulamak”, Müslüman Kerkük Türkleri “sazlama¤”, H›ristiyan Ker-
kük Türkmenleri “madras”, K›r›m Türkleri “tagmag” demektedirler (Uluda¤ 1988:
471). A¤›t kavram›na verilen isimler birbirinden farkl› olmakla birlikte, kavram›n
ifade etti¤i de¤erler detaylarda görülen küçük farkl›l›klar›n d›fl›nda genelde ortakl›k
göstermektedir. Örne¤in; Kerkük Türklerinde a¤›t söyleme yayg›n bir gelenekken,
erkekler a¤›t söylememektedir. Gagavuzlarda da a¤›t› ellerinde kal›n mumlar yanan,
cenazenin biri ayak, biri bafl ucuna oturmufl kad›nlar hediye karfl›l›¤›nda söylemek-
tedir (Görkem 2001: 187).

Türkiye’de genellikle a¤›t olarak kullan›lan bu söz, baz› yörelerde farkl› flekilde
de kullan›labilmektedir: Bayat› (Kars), deme (Sivas), deflet (Adana), deyifl (Malat-
ya), deyiflet (Samsun), dil (Do¤anflar-Sivas), lâvik (K›rflehir), ölgülü (Burdur), sau
(Mufl), s›z›lama (Do¤u Anadolu), flin (Elaz›¤), flivan (Diyarbak›r), yak›m (‹çel-Ispar-
ta), yas (Antalya, Bal›kesir, Burdur, Karaman, Mu¤la) (Kaya 1999:  245).

Sözlü gelenekte gerek töreni gerekse ça¤r›lan metni ve onun ezgisini adland›r-
mak için özel deyimler vard›r; ancak bu deyimlerde bir anlam kesinli¤i yoktur. A¤›t
yerine kimi zaman ac›kl› türkü, deme, bozlak, gelin a¤›t›, gelin yas›, ölüm ac›s› gibi
deyimler de kullan›l›r (Boratav 1982: 444). A¤›tlar ac› bir olay›n özellikle de ölüm
olay›n›n ard›ndan söylenen türkülerdir. 

Kifli ya da topluma ac› veren her konu, a¤›t konusu olmufltur. A¤›tlar incelen-
di¤inde, a¤›t söylemenin temel noktas›n› ölüm kavram›n›n oluflturdu¤u görülmekte-
dir. Türk kültürü içinde defin, yas ve a¤›t söyleme gelene¤i birlikte var olmufltur. De-
fin, yas ve a¤›t törenleri ‹slâmiyet öncesinde uygulanan flekil ve inanç biçiminin, ‹s-
lâmiyet’le sentez oluflturarak varl›¤›n› korudu¤u dini geleneklerdir (Uluda¤ 1988:
472).

A¤›tlar›n içeri¤i ve ezgisi toplumun ortak yaratma gücüyle zenginleflir. Baz›lar›-
n›n hangi kifli ya da olay için ve kim taraf›ndan söylendi¤i bilinse de a¤›t›n temelde
sözlü bir gelenek olmas› ve a¤›zdan a¤za geçerek yay›lmas› nedeniyle bu bilgiler hiç-
bir zaman kesinlik kazanamam›flt›r. Bu yüzden a¤›tlar›n yar› anonim folklor ürünle-
ri aras›nda say›lmas› gerekir (AB 1987, C.1: 188).

Türkülerin bir k›sm› konu itibariyle a¤›tt›r. Bu durum a¤›tlar›n zamanla türkü
haline dönüfltü¤ünü göstermektedir. K›talar›n aras›nda baz› âfl›klar›n fliirlerinden,
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türkülerinden parçalar bulunan a¤›t örnekleri de vard›r.  A¤›t bir naz›m biçimi de-
¤il, bir naz›m türüdür (Kudret 1980: 265). 

A¤›tlar belli bir ezgiyle söylenir. Ölüm, ac› vb. konularda söylenen türkülerle
benzeflirler. Ancak ezgileriyle ayr›l›rlar. A¤›tlar hece vezniyle söylenmekte ve mâni,
koflma, türkü, destan flekillerinde olmaktad›r. A¤›tlar çeflitli yörelere göre 7, 8, 11 li
hece ölçüsüyle söylenirler. Baz› yörelerde a¤›t, ezgiyle mani k›talar›n›n art arda gel-
mesiyle söylenir. Baz› olaylar üzerine yak›lan a¤›tlar önce türkü haline gelir, ninni
ezgisiyle ninni fleklinde de söylenir.

1. Âfl›klar›n Ölüm D›fl› Söylenen A¤›tlar›

A¤›tlar, eski ayin karakterli dinî törenlerin birer kal›nt›s›d›r. A¤›tlar›n icras› ce-
naze, evlenme, askere yollama gibi geçifl dönemleri s›ras›nda olmaktad›r. A¤›t söy-
leme gelene¤i kültürel de¤iflim ve geliflime göre incelenmelidir. Sözlü kültürde yafla-
yan a¤›tlar ça¤lar boyu de¤iflerek günümüzdeki fleklini alm›flt›r. De¤iflen, geliflen top-
lumla birlikte a¤›tlar›n da de¤iflti¤ini gözlemleyebiliriz (Görkem 2001: 16). 

A¤›tlara “yas” ad› da verilir. Ölünün arkas›ndan yak›lmas›n›n yan›s›ra gelin ç›-
karken, k›na yak›l›rken, asker u¤urlan›rken de a¤›t söylenir. Önceleri yaln›zca ölü-
lerin ard›ndan söylenen a¤›tlar çeflitli konularda söylenmeye bafllanm›flt›r. Zamanla
dünyan›n fanili¤i, ömrün k›sal›¤›, ihanet, k›skançl›k, sadakatsizlik, fele¤e sitem de
a¤›ta konu olmufltur. Yurdun istilâya u¤ramas›, kaybedilen topraklar›n uyand›rd›¤›
ac› a¤›t yak›lan konular aras›nda yer alm›flt›r. Zelzele,   yang›n, sel gibi afetler a¤›tla
dile getirilmifltir.

Genç yaflta dul kalan kad›n›n s›k›nt›lar›, k›na yakma törenlerinde baba evin-
den ayr›lman›n hüznü, yavrusunu kaybeden anneler, geyikler, koyunlar ve leylekle-
rin bafllar›na gelen olaylar vd. a¤›tlar›n içeri¤ine yeni boyutlar kazand›rm›flt›r.

Evlenme törenlerinin belli bir yerinde geline k›na yakarken yap›lan birtak›m
ifllemlerle söylenen türkülere -tümüyle- “gelin a¤›t›”, “gelin yas›” denir. Asl›na ba-
k›l›rsa bunlara vesile olan olaylarda ölüm ac›s› niteli¤inde bir yön yoktur. Yaln›z iki
vesilede, ölüm ve evlenme hallerinde, a¤›t bir tören ögesi olur (Boratav 1982:
444).

K›na gecelerinde ve dü¤ünlerde de gelin a¤latmak için a¤›tlar yak›lmaktad›r.
“K›z a¤›d›, gelin a¤›d›, a¤›t havas›, gelin a¤latma havas›, gelin savusu, savu sa¤n›k,
gelin türküsü, gelin yas› ve okflama” ad› verilen a¤›tlard›r. Ölüm ac›s› yerine ayr›l›k
üzüntüsü vard›r. Gelin a¤›tlar› gelinin a¤z›ndan ya da yak›c›lar›n a¤z›ndan söylenir
(fienel 1988: 473).  
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Âfl›kl›k Gelene¤inde Ölüm D›fl› A¤›t Yakma Gelene¤i

Âfl›klar, toplumu derinden sarsan olaylarla ilgili destanlar, a¤›tlar yazarlar ve
bunlar›, kendileri veya sesi güzel olan di¤er kifliler, köy, kasaba ve flehirlerde söyle-
yip satarlar. Dü¤ünlere “k›nac›” giden âfl›klar, merakl›lar›n isteklerini yerine getir-
mek için, saz eflli¤inde yörenin çok bilinen a¤›tlar›n› söylerler.

1. Tafllamal›-Tak›lmal› A¤›tlar

Tafllamal›-tak›lmal› a¤›t örnekleri bulunmaktad›r. 

2. Sosyal Olaylar Üzerine Yak›lan A¤›tlar

Âfl›klar›n a¤›t söyleme gelene¤inde sosyal olaylar üzerine söylenen a¤›tlar
önemli yer tutar. Bu a¤›tlar genellikle askerlikle ilgilidir. Askere yollanan kiflinin ar-
kas›ndan duyulan üzüntü bu a¤›tlarda içten söyleyifllerle dile getirilir. Ayr›ca; hasta-
l›k, ayr›l›k, kay›p kifliler, çekilen ac›lar, evlenme izni vermeme, boflanma, toplumu
ilgilendiren her tür olayla ilgili a¤›tlar yak›l›r.

3. Asker U¤urlama-Karfl›lama A¤›tlar›

Askere gönderme belli törenlerde yap›l›r. Gidip gelememe duygusu, gurur ve
ayr›l›k duygular› iç içedir.

4. Hayvanlar ‹çin Yak›lan A¤›tlar

Çeflitli durumlarda hayvan sevgisi, hayvanlar›n öldürülmesi, bir salg›n hastal›k
üzerine hayvanlar›n topluca ölmeleri çeflitli a¤›tlara konu olmufltur.

5. Ö¤ütlemeli A¤›tlar

Âfl›k fliirinde ö¤retici, ö¤üt veren fliirlere “ö¤ütleme” ad› verilir. Ö¤ütlemeler;
bir fleyi ö¤retmek, bir düflünceyi tan›t›p yaymak için yaz›lan fliirlerdir. Âfl›klarda ö¤-
retici olmak yayg›n bir nitelik oldu¤u için halk fliirlerinin ço¤unda az veya çok ö¤-
reticilik özelli¤i vard›r. 

Âfl›k edebiyat›, ö¤üt türü fliirler yönünden çok zengindir. Ö¤üt,  kültür hayat›-
n›n bir parças›d›r. Ö¤ütlerin içeri¤i Türk kültürünün tarihsel sürecindeki de¤iflimiy-
le ve geliflimiyle günümüzdeki fleklini alm›flt›r. Ö¤üt hayat›n her ögesinde vard›r; an-
cak baflkalar›na aktar›ld›¤›nda bir forma girerek edebiyata yans›r. Ö¤ütleme türü fli-
irler her biçimde söylenebilir.

Ö¤üt kavram› ders verme, do¤ruyu gösterme amac›n›n yan›s›ra dolayl› ve do-
lays›z olarak elefltiriyi, yergiyi ve bazen öfkeyi de içerir. Ö¤ütler genelde düzeltilme-
si gereken bir davran›fl üzerine söylenir. Ö¤ütler uyarma, deneyimi aktarma ve e¤i-
tim amaçl›d›r, geçmiflte ve günümüzde olmufl, gelecekte olabilecek olumsuzluklar›n
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önceden gösterilerek tekrar yaflanmamas› çabas›na ve iste¤ine dayan›r. Ö¤ütleme,
tafllama, elefltiri aras›nda ince bir çizgi vard›r.

Âfl›klar, toplumun de¤er ve normlar›na ayk›r› bireysel ya da toplumsal her ko-
nu ve davran›fl biçimini ö¤ütleme konusu yaparlar. Âfl›klar›n ö¤ütlemelerinde kifli-
sel, toplumsal ve siyasal boyut vard›r. Âfl›klar›n ö¤ütlemeleri düflündüren, toplum-
insan iliflkilerini irdeleyen, olaylara ayna tutup yans›tan yönleriyle ifllevseldir. Baz›
âfl›klar›n sözleri özdeyifl gücünde olup dilden dile dolafl›r (Boratav 1978: 27).

Âfl›klar aras›nda ö¤retici olmak çok yayg›n bir niteliktir. Âfl›k tarz› fliirin ço¤un-
da az veya çok ölçüde ö¤reticili¤e rastlanabilir. Yaln›zca ö¤üt için yaz›lan atasözü
destanlar›ndan, dinî-tasavvufî fliirlere varana kadar her çeflit fliir içinde didaktik ö¤e-
ye rastlan›r. Bu nedenle bu tür fliirlerin belli özelliklerinden bahsetmek zordur (Bafl-
göz 1968: 15).

Âfl›k, içinde yaflad›¤› kültür de¤erlerini, ça¤›n›n ve yaflad›¤› toplumun sosyal
gerçeklerini, ideal de¤erlerini kendi bak›fl aç›s›ndan sunar. Bir noktada âfl›¤›n ö¤üt-
leri, topluma bir düzen getirir. Âfl›k, bir olay›, bir davran›fl› ça¤›n kültürüne, hayat›
alg›lay›fl›na göre de¤erlendirip elefltirerek ö¤üt verir. 

6. Karg›fllamal› A¤›tlar

Karg›fl veya kara alk›fl söylenen kiflinin kötülü¤ünün istendi¤i söz kal›plar›d›r.
Alk›fl ve karg›fl bir halk edebiyat› türü de¤ildir. Bunlar konuflmay› süsleyici, duygu-
lar› belirtici, anlat›m› güçlendirici dil ögeleridir. K›sa olmalar› ve anlat›m yo¤unlu-
¤u tafl›malar› nedeniyle kullan›l›rlar. Alk›fl ve karg›fllar›n sanat de¤eri tafl›yanlar›,
özenilmifl, imge, düflünce ve ça¤r›fl›m bulufllar›nda baflar›l› olanlard›r. Bu yönleriyle
küçük birer sanat eserleridir (Boratav 1978: 135).

Alk›fl ve karg›fllar kullan›m yerleri ve söylenifl amaçlar›na ba¤l› olarak atasözle-
ri ve deyimler gibi genel bir yayg›nl›k tafl›mazlar. Her zaman genel toplumsal durum-
lar› de¤il, duygulara ba¤l› olarak özel dilekleri yans›t›rlar. Bu bak›mdan kullan›m
alanlar› belli bir s›n›rl›l›k tafl›r.

Alk›fl ve karg›fllar toplumun de¤er yarg›lar›n› buldu¤umuz özlü söz kal›plar›d›r.
Bunlarda söylendi¤i toplumun de¤er yarg›lar›n›, millî karakterin izlerini buluruz. Al-
k›fllar›n ve karg›fllar›n sanat de¤eri tafl›yan bir bölümü kuflaktan kufla¤a aktar›larak
günümüze gelmifltir. Bir k›sm› da flartlar›n ve insan›n hayata bak›fl›n›n de¤iflmesiyle
kullan›mdan kalkm›flt›r. Alk›fl ve karg›fllar›n ço¤u, bireysellik çizgisini aflarak duygu
ve düflünce yoluyla topluma mal olup anonimleflir.

Âfl›klar, düflüncelerini k›sa ve özlü bir biçimde anlatmak, uyar›larda bulunmak,
etkileyici ve sanatl› bir anlat›m sa¤lamak için alk›fl ve karg›fllar› kullan›rlar. Âfl›klar
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atasözleri ve deyimler kadar olmasa da yer yer alk›fl ve karg›fllara baflvururlar. Sözlü
gelene¤in çok yayg›n oldu¤u k›rsal alanda alk›fllar ve karg›fllar zengin bir kullan›m
alan› bulurlar. Alk›fl ve karg›fl sözlü gelene¤in belli bir kal›p içerisinde belli kelime-
lerle söylenen biçimidir. Bunlar›n bölgelere göre kal›plaflm›fl özel biçimleri vard›r.

Âfl›k ‹mamî’nin Ölüm D›fl› Ö¤ütlemeli- Karg›fllamal› A¤›tlar› 

A¤›t söyleme gelene¤i Çukurova’da çok yayg›nd›r. Hatta bu konuda uzmanlafl-
m›fl özel a¤›t söyleyicileri vard›r. Bu kifliler ac›kl› olaya konu olan kifliyi tan›masalar
bile çevreden edindikleri bilgilere dayanarak, klâsikleflmifl a¤›t tekni¤i ile olay hak-
k›nda duyguca yüklü a¤›tlar söyleyebilirler.

Âfl›k ‹mamî’nin ölüm d›fl› a¤›tlar›, incelememizde yer verdi¤imiz malzemelere
dayan›larak flu s›n›fland›rma yap›labilir:

1. Âfl›k ‹mami’nin K›z› Mesude’nin Niflan›nda Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t

2. Âfl›k ‹mami’nin Kar›s›na Yakt›¤› Vasiyet fieklindeki Ö¤ütlemeli A¤›t

3. Âfl›k ‹mami’nin Doktoruna Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t

4. Âfl›k ‹mami’nin K›zlar› Aflina ve Dolunay ‹çin Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t 

5. Âfl›k ‹mami’nin O¤lu Ertu¤rul Gazi’ye Yakt›¤› Karg›fllamal› A¤›t

6. Âfl›k ‹mami’nin Babas›na Yakt›¤› Karg›fllamal› A¤›t

Bu s›n›fland›rmadan hareketle Âfl›k ‹mâmi’nin ailesi,  evlilik ve evlenen kifli-
lerle ilgili duygular›, düflüncelerini görebilmekteyiz. A¤›tlar, duygular›n ifadesine
arac›l›k etmektedir. 

1. Âfl›k ‹mami’nin K›z› Mesude’nin Niflan›nda Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin k›z› Mesude’nin niflan›nda yakt›¤› a¤›t, koflma düzeninde yak›l-
m›fl bir a¤›tt›r. Kafiye örgüsü abab, cccb, dddb, eeeb fleklindedir. Dört tane dörtlük-
ten oluflmaktad›r ve on bir hecelidir. ‹mami’n›n k›z›na yakt›¤› bu a¤›t, ö¤ütlemeli
a¤›t örne¤idir.

K›na gecesinde, k›na yo¤rulurken a¤›t yakmak, gelini a¤latmak Anadolu’nun
pek çok bölgesinde rastlanan bir gelenektir. K›na gecesi gelin evinde düzenlenen
son gecedir. Deplek (darbuka) eflli¤inde oyunlar oynan›r, yats› vaktinde geline k›na
yak›l›rken da¤›t›lan “k›na çerezi” yenilir. Geceye kat›lanlara da k›na yak›l›r ve bir
parça k›na da güveye gönderilir. K›na a¤›tlar› Çukurova halk edebiyat›nda önemli
bir yer tutar. 

Geline k›na yakma a¤›tlar›, k›na e¤lenceleri s›ras›nda bu konuda yetenekli olan
kifliler, gelinin ya da damad›n arkadafl ve akrabalar›n›n a¤z›ndan söylenirler. Genel-
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likle gelinin annesinden, evinden, köyünden ayr›lmas›n›n güçlükleri anlat›l›r. Bu
a¤›tlarda gelinin annesine, babas›na, emmisine seslenilir. Geline dua niteli¤inde
sözler söylenilir. 

Âfl›k ‹mami’nin k›z› için yakt›¤› a¤›tta da k›z›ndan ayr›l›yor olmas› nedeniyle
duydu¤u üzüntü anlat›lmaktad›r. Âfl›k ‹mami k›z›na dua nitelikli sözler söylemekte-
dir.

Gelinin babas› âfl›k veya âfl›k tarz› fliirler yaz›yorsa babadan ö¤ütleme tarz› a¤›t
beklenir. Âfl›k ‹mami k›z›na yakt›¤› a¤›t›n birinci dörtlü¤ünde niflan›n hay›rl›, u¤ur-
lu olmas› için dua eder ve k›z›n›n niflan› olmas› nedeniyle duygu yo¤unlu¤u yafla-
maktad›r. Âfl›k ‹mami’nin bu a¤›d› bir ö¤ütlemeli a¤›t örne¤idir ve bu ö¤ütleme a¤›-
t›nda ikinci dörtlükten itibaren k›z›na ö¤ütler verir. ‹mami a¤›tta k›z›na dostlu¤a de-
¤er verme; düflmanlara f›rsat vermeme; kimsenin gönlünü k›rmama; sevgi ve sayg›-
ya önem verme; dinine ve iman›na gereken hassasiyeti gösterme; haram mal yeme-
me; ezan›n›, bayra¤›n› ve vatan›n› unutmama gibi konularda ö¤ütler vermektedir.

2. Âfl›k ‹mami’nin Kar›s›na Yakt›¤› Vasiyet fieklindeki Ö¤ütlemeli A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin kar›s›na yakt›¤› vasiyet fleklindeki a¤›t, koflma düzeninde yak›l-
m›fl bir a¤›tt›r. Kafiye örgüsü abcb, dddb, eeeb, fffb fleklindedir. Dört tane dörtlükten
oluflmaktad›r ve on bir hecelidir. ‹mami’n›n kar›s›na yakt›¤› bu a¤›t, ö¤ütlemeli ve
vasiyet niteli¤inde bir a¤›t örne¤idir.

A¤›ta göre Âfl›k ‹mami ailesini ayakta tutabilmek için gereken fedakârl›klar›
yapm›fl ancak yine de eflinin onu terk etmesine engel olamam›flt›r. Ailesinin bu fle-
kilde parçalanmas›na çok üzülür. Âfl›k ‹mami efliyle yaflad›¤› problemlerden sonra
hastalan›p hastaneye düfler ve bunun üzerine de kar›s›na bu a¤›t› yakm›flt›r. Bu a¤›t-
ta ‹mami efline baz› ö¤ütler vermektedir ve e¤er ölürse çocuklar›na iyi bakmas› ve
babalar›n›n yoklu¤unu hissettirmemesi için efline vasiyet eder. 

Âfl›k ‹mami ölmesi durumunda kar›s›na çocuklar›n› a¤latmamas›, öksüz olduk-
lar›n› hissettirmemesi, çocuklar›n babalar›n› unutmamalar› için onun mezar›n› gös-
termesi, bayram gibi özel günlerde çocuklar› giyindirip kufland›rmas›, çocuklara ba-
balar›n›n yoklu¤unu hissettirmeme, çocuklar›n beslenmesine dikkat etmesi gibi ko-
nularda ö¤ütler vermekte ve vasiyette bulunmaktad›r. 

3. Âfl›k ‹mami’nin Doktoruna Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin doktoruna yakt›¤› a¤›t, koflma düzeninde yak›lm›fl bir a¤›tt›r.
Kafiye örgüsü abab, cccb, dddb, eeeb fleklindedir. Dört tane dörtlükten oluflmakta-
d›r ve on bir hecelidir. ‹mami’n›n doktoruna yakt›¤› bu a¤›t, vasiyet fleklinde bir a¤›t
örne¤idir.
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Âfl›k ‹mami ailesiyle yaflad›¤› problemlerden sonra verem hastal›¤›na yakalan-
m›fl ve Adana’da onun hastal›¤›na çare bulamayacaklar›n› anlayan doktor, onu Hey-
beli Ada’ya sevk etmek istemifltir. Âfl›k ‹mami kendisini kontrole gelen doktoruna
Heybeli Ada’ya gitmek istemeyiflini bu a¤›tla dile getirmifltir. 

‹mami yakt›¤› a¤›tta çekti¤i hastal›ktan dolay› vücudunun yorgun düfltü¤ünü ve
bu hastal›¤a karfl› dayanacak gücü kalmad›¤›n› belirtir. Fakat ailesiyle üç aydan beri
darg›n olmas›ndan dolay› da ailesinin onun bu halini bilmelerini istememektedir.
Baht›n›n kara oldu¤unu söyleyen ‹mami, ölümün hastal›ktan çekti¤i derde çare olup
olmad›¤›n› sormaktad›r. 

Çekti¤i a¤r›lardan dolay› gece uyuyamad›¤›n› ve hastal›¤› sebebiyle doktorun
onu Heybeliada’ya göndermek istemesinden dolay› üzgün oldu¤unu dile getirmekte-
dir. Doktorlar›n onu Heybeli Ada’ya sevk etmelerini sürgün olarak nitelendirmek-
tedir.

4. Âfl›k ‹mami’nin K›zlar› Âflina ve Dolunay ‹çin Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin k›zlar›na yakt›¤› a¤›t, koflma düzeninde yak›lm›fl bir a¤›tt›r. Ka-
fiye örgüsü abab, cccb, dddb, eeeb, fffb fleklindedir. Befl tane dörtlükten oluflmakta-
d›r ve on bir hecelidir. 

Âfl›k ‹mami’nin Âflina ve Dolunay ad›ndaki k›zlar›n›n velayeti eflinden ayr›l-
mas› s›ras›nda efline verilmifltir. Hem eflinden ayr›lman›n hem de k›zlar›ndan ayr›l-
man›n yaratt›¤› üzüntüyle bu a¤›t› yakm›flt›r. 

K›zlar›n› önce Allah’a sonra efline emanet etti¤ini söyleyen ‹mami, k›zlar›n› ge-
lin eder gibi eski efline vermifltir. Bu sebeple yafllar› küçük olmas›na ra¤men çocuk-
lar›n› gelinlik ça¤›na gelip evlenen k›z çocuklar›yla özdefllefltirmifltir. Ayr›l›k ac›s›
gam› ve efkâr› ‹mami’nin s›rt›na yüklemifltir. Ayr›lmalar›nda kaynanas›n›n etkisi ol-
du¤unu belirterek a¤›t›n› bitirmektedir. Bu a¤›t ‹mami’nin hayat›na dair bilgiler ver-
mesi aç›s›ndan da önem tafl›maktad›r.

5. Âfl›k ‹mami’nin O¤lu Ertu¤rul Gazi’ye Yakt›¤› Karg›fllamal› A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin o¤luna yakt›¤› a¤›t, koflma düzeninde yak›lm›fl bir a¤›tt›r. Kafi-
ye örgüsü abcb, dddb, eeeb, fffb fleklindedir. Dört tane dörtlükten oluflmaktad›r ve
on bir hecelidir. Bu a¤›t, karg›fllamal› bir a¤›t örne¤idir.

Âfl›k ‹mami’nin o¤lu Ertu¤rul Gazi babas›n›n kendisi için yapm›fl oldu¤u bütün
iyilikleri unutarak, babas›yla annesinin ayr›lmak istemeleri sonucunda yap›lan mah-
kemelerin dördünde de annesinin taraf›n› tutar, babas›na iftiralar atar ve babas›
aleyhinde yalanc› flahitlik yapar.
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Âfl›k ‹mami’nin bu a¤›t› onun aile iliflkileri, yaflam› hakk›nda bilgiler içermek-
tedir. Ayr›ca o¤luna yönelik olarak söyledi¤i beddualarla babas›na zulmetmesi duru-
munda kötü dileklerde bulunmaktad›r. Karg›fllamal› a¤›t örne¤i olan bu a¤›tta kal›p-
laflm›fl karg›fl sözlerine rastlanmaktad›r. 

Âfl›k ‹mami o¤lunun tav›rlar› karfl›s›nda çok üzülmüfl ve üzüntüsü sebebiyle o¤-
luna bu a¤›t› yazm›flt›r. O¤luna beddualar etmifltir. Bu karg›fllamal› a¤›tta, e¤er baba-
s›na zulüm etmesi durumunda o¤lunun genç yafl›na doymamas› ve düflmanlar›na ye-
nilmesi yönünde beddua eder. Namerde boynunu e¤mesi, evlense bile murad›na ere-
memesi, dünyada türlü dertler çekmesi ve belas›n› Allah’tan bulmas› iste¤i bu a¤›t-
taki di¤er beddualard›r.

6. Âfl›k ‹mami’nin Babas›na Yakt›¤› Karg›fllamal› A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin babas›na yakt›¤› a¤›t, koflma düzeninde yak›lm›fl bir a¤›tt›r. Ka-
fiye örgüsü abab, cccb, dddb, eeeb, fffb, gggb fleklindedir. Alt› tane dörtlükten olufl-
maktad›r ve on bir hecelidir. Bu a¤›t, karg›fllamal› bir a¤›t örne¤idir.

Âfl›k ‹mami babas›ndan mezar yeri olacak kadar küçük bir arsa ister ancak da-
ha sonra babas› paraya ihtiyac› oldu¤unu söyleyince ‹mami bu arsay› babas›ndan pa-
rayla sat›n al›r ve bu durum ‹mami’yi çok üzer. Babas›n›n kendisinden bir türkü is-
temesi üzerine bu a¤›t› yakar.

Yakt›¤› a¤›tla ‹mami babas›ndan mezar yerini parayla sat›n ald›¤›n› herkesin
duymas›n› ister. ‹mami obas›ndan, elinden ayr› düfltü¤ü için gül benzinin sarar›p sol-
du¤unu söylemektedir. Babas›na ve kardefllerine k›rg›n oldu¤undan gurbet elde ölür-
se onlar›n cenaze namaz›na gelmelerini bile istemez. 

Âfl›k ‹mami’ye ait olan bu a¤›tta da yine karg›fllara rastlanmaktad›r. Gül benzin
sarar›p solmas›, musallada namaz›na durulmamas›, cenaze namaz›n› ellerin k›lmas›
‹mami’nin kendine yönelik olarak söyledi¤i karg›fl örnekleridir.  

Âfl›k ‹mami’nin Ö¤ütlemeli-Karg›fllamal› A¤›tlar›n›n Metinleri

1. Âfl›k ‹mami’nin K›z› Mesude’nin Niflan›nda Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin dört çocu¤u vard›r, çocuklar›ndan en büyü¤ü Mesude’dir. Âfl›k
‹mami’nin çok sevdi¤i k›z› Mesude’nin niflan törenine bütün efl, dost, akraba, Ada-
na’n›n ileri gelenleri, ifladamlar› ve Âfl›k ‹mami’nin âfl›k arkadafllar› kat›lm›flt›r. Âfl›k
‹mami’nin âfl›k arkadafllar› Âfl›k ‹mami’nin niflanlanan k›z› Mesude ve damad› Ra-
mazan için bir a¤›t yakmas›n› isterler. Çünkü Âfl›k ‹mami daha önce birçok niflana,
dü¤üne kat›lm›fl evlenen k›z ve erkekler için a¤›tlar yakm›flt›r, flimdi ise s›ra kendi
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k›z›ndad›r. Âfl›k ‹mami âfl›k arkadafllar›n›n yapm›fl olduklar› ›srarlar üzerine saz›n›
eline al›r ve o anki duygular›n› da dile getirmek için flu a¤›t› yakar:

Mesude’m Allah’›m mesut eylesin
Hay›rl› u¤urlu olsun niflan›n k›z›m
Sen gidersen garip anan neylesin
Ne tez niflan oldun aman›n k›z›m

Dost olana tatl› can›n› ada
F›rsat›n› verme düflmana, ya da
Sevgililer günü bugün dünya’da
Ne güzel tesadüf zaman›n k›z›m

Git güle güle de bizlere bakma
Gönül Beytullah’d›r incidip y›kma
Sevgiyi sayg›y› elden b›rakma
Yoldafl olsun dinin iman›n k›z›m

‹mami sözümü yabana atma
Helal kazanc›na haram› katma
Vasiyetim flu üç fleyi unutma
Ezan›n, bayra¤›n, vatan›n k›z›m (K.1)

1. Âfl›k ‹mami’nin Kar›s›na Yakt›¤› Vasiyet fieklindeki Ö¤ütlemeli A¤›t

Âfl›k ‹mamî’nin hayat› ac› ve kederle doludur. Âfl›k ‹mamî ailesinin da¤›lma-
mas› için çok fedakârl›k yapm›flt›r ancak buna karfl›n Âfl›k ‹mami’nin han›m› evini
terk etmifltir. Yine bir gün Âfl›k ‹mami’nin han›m› ve han›m›n›n ailesiyle aras› aç›-
l›r. Âfl›k ‹mami düflüne düflüne derde tutulur, halk aras›nda ‘ince hastal›k’ diye de bi-
linen tüberküloz illetine yakalan›r. Adana Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi’ne yatar.
Âfl›k ‹mami ölüm döfle¤indeyken efline bir vasiyet yazar ve gönderir. Âfl›k ‹mami’nin
vasiyeti flöyledir:

Hey yar yavrular›m sana emanet
Gözlerinin yafl› ak›p durmas›n
Yalvar›r›m öksüzlü¤ün bildirme
Hara’da boynunu büküp durmas›n

Onlar hediyendir sakla yan›nda
N’olur mezar›m› göster sonunda
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Giyindir kufland›r bayram gününde 
Ellerin eline bak›p durmas›n

Benim için a¤larsan da sezdirme
Korku verip yüzlerini azd›rma
Allah için yetim gibi gezdirme
Gözlerini yere dikip durmas›n

‹mami ufac›k körpe kuzular
De¤iflmezmifl kaderdeki yaz›lar
Aç koma ha kemiklerim s›z›lar
Mezar›mda beni yak›p durmas›n (K.1)

2. Âfl›k ‹mami’nin Doktoruna Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t

Âfl›k ‹mami’ye Adana Gö¤üs Hastal›klar› Hastanesi’nde çare bulunamaz ve
doktoru Yusuf Zilan taraf›ndan ‹stanbul Heybeliada’ya sevkine karar verilir. Âfl›k
‹mami kendisini kontrole gelen doktoruna Heybeliada’ya gitmek istemeyiflini flu
a¤›tla dile getirir:

Ölmek istiyorum ilaç istemem
Dokunmay›n bana yorgunum doktor
Alt› aydan beri ekmek afl yemem
Su içmekle geçer her günüm doktor

Kap›m aç›p içeriye girmeyin
Her yan›m çürüdü i¤ne vurmay›n
Ben ölürsem eve haber vermeyin
Ev’nen üç ayd›r darg›n›m doktor

Baht›n karas›na kara m› derim
Ecele ölüme çare mi derim
Kurflun yaras›na yara m› derim
Ben ta akci¤erden vurgunum doktor

Kerem Asl›, Asl› Kerem elinden
Gece uyuyamam yaram elinden
Âfl›k ‹mami’yem verem elinden
Heybeli Ada’ya sürgünüm doktor
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Âfl›k ‹mami’nin yakt›¤› bu a¤›t› dinleyen doktor onu Heybeli Ada’ya sevk et-
mekten vazgeçer ve özel bir odaya geçmesini sa¤lar ve onunla özel olarak ilgilenir.
Âfl›k ‹mami bu sayede tüberküloz illetinden kurtulur ama kaderin cefas›ndan, aile
huzursuzlu¤undan yine kurtulamaz (K.1).

4. Âfl›k ‹mami’nin K›zlar› Âflina ve Dolunay ‹çin Yakt›¤› Ö¤ütlemeli A¤›t 

Âfl›k ‹mami ile han›m› geçinemezler ve ayr›lmaya karar verirler. Han›m› ve ço-
cuklar› Âfl›k ‹mami’nin evini terk ederler. Mahkeme sonunda Âfl›k ‹mami’nin k›z-
lar› Âflina ve Dolunay’›n velayetleri annelerine verilir. Bu durum üzerine Âfl›k ‹ma-
mi flu a¤›t› yakar:

Evvel Allah emaneti kendinin
Anas›na gelin ettim k›z›m›
Hat›r› var dokuz bin dört yüz günün
Anas›na gelin ettim k›z›m› (çifte kuzumu)

Duyanlar demesin bu da neymifl
Biri on birinde ne tez büyümüfl
Hak tecelli kader yazg› buymufl
Anas›na gelin ettim k›z›m› (çifte kuzumu)

Dolunay’›m deydi on üç yafl›na
Dutulduk fele¤in kara k›fl›na
Gözü yafll› boynu bükük Aflina
Anas›na gelin ettim k›z›m› (çifte kuzumu)

Hesab etmediler kar› zarar›
S›rt›ma sard›lar gam› efkar›
Hakim han›m imzalad› karar›
Anas›na gelin ettim k›z›m› (çifte kuzumu)

‹mami yitirdim bahar› yaz›
Gel bofluna çalma bu dertli saz›
Sebebimiz oldu kaynanam caz›
Anas›na gelin ettim k›z›m› (çifte kuzumu) (K.1)

5. Âfl›k ‹mami’nin O¤lu Ertu¤rul Gazi’ye Yakt›¤› Karg›fllamal› A¤›t

Âfl›k ‹mamî tek o¤lu olan Ertu¤rul Gazi’yi çok iyi bir flekilde yetifltirmek ister
ve bu nedenle lise ö¤renimini bitirene kadar o¤luna âfl›kl›k gelene¤ini ve saz çalma-
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y› ö¤retir. Babas› sayesinde o küçük yafl›na ra¤men ulusal radyo ve televizyonlara
ç›kmakta ve yolunda emin ad›mlarla yürümektedir. Âfl›k ‹mami’nin o¤lu Ertu¤rul
Gazi babas›yla annesinin ayr›lmak istemeleri sonucunda yap›lan mahkemelerin dör-
dünde de annesinin taraf›n› tutar, babas› aleyhinde flahitlik yapar. Arife günü baba-
lar›n›n yan›na gitmek isteyen k›z kardeflleri Aflina ve Dolunay’› engeller. Âfl›k ‹ma-
mi de bir baba olman›n verdi¤i üzüntüyle o¤luna flu beddua a¤›t› yakar:

E¤er zulm edersen garip babana
Çiçe¤i burnunda solas›n o¤ul
K›l›ç tutar iken kolun kalkmas›n
Düflman›na esir olas›n o¤ul

Bedduam namerde boynun bükülsün
Yüre¤ine ya¤l› hançer sokulsun
Parçalar›n yol üstüne dökülsün
Toplan›p torbaya dolas›n o¤ul

Gözün bebe¤ine saplans›n diken
S›zlas›n ci¤erin olmas›n çeken
Niflanl›n yan›nda duvakl› iken
Zifaf gecesinde ölesin o¤ul

‹mami usand›m ben bu yollardan
Bin bir dert çekesin türlü hallerden
Zaten ben belam› buldum kullardan
Sende Allah’›ndan bulas›n o¤ul (K.1)

6. Âfl›k ‹mami’nin Babas›na Yakt›¤› Karg›fllamal› A¤›t

Âfl›k ‹mami’nin dede memleketi asl›nda Tufanbeyli’dir. Âfl›k ‹mami’nin dede-
si Kara Musa ile babas› Duran Kozan’›n Dikilitafl Köyü’ne çal›flmaya gelirler. Âfl›k
‹mami’nin dedesi Kara Musa burada hakk›n rahmetine kavuflur. Bu sebeple Âfl›k
‹mami’nin babas› Duran, amcalar› ‹smail ve Cibilik Osman ile halas› Fatma öksüz
kal›r. Âfl›k ‹mami’nin baba taraf›ndan ebesi Lollifl Fadime öksüz kalan bu çocukla-
ra sahip ç›kar, onlar› besler ve büyütür. Âfl›k ‹mami’nin babas› Duran ayn› zaman
da Âfl›k ‹mami’nin do¤um yeri de olan Kozan’›n Ba¤tepe Köyü’ne çal›flmaya gider.
Âfl›k ‹mami’nin annesi olan Kör’ün K›z› A¤›tç› Koca Anfla ile burada evlenir ve
Âfl›k ‹mami’nin annesinin babas› olan Kör Hac› Ömer Âfl›k ‹mami’nin baba ve an-
nesine o köyden yer, yurt verir. Bu durum üzerine Âfl›k ‹mami’nin babas›n›n yeni
yurdu Kozan’›n Ba¤tepe Köyü olur. Âfl›k ‹mami’nin do¤du¤u evin üst taraf›nda bir
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tepe vard›r ve Âfl›k ‹mami çocuklu¤undan beri bu tepeye manevi bir ba¤la ba¤l›d›r.
Yazm›fl oldu¤u fliir, a¤›t ve türküleri hep do¤a harikas› olan bu tepenin üzerinde yaz-
m›flt›r.  Âfl›k ‹mami daha sa¤l›¤›nda iken efl, dost ve akrabalar›na: “ E¤er ben ölür-
sen beni bu tepeye gömün.” diye de vasiyet eder. Aradan uzun zaman geçer Âfl›k
‹mami’nin babas› çocuklar›na ba¤, bahçe ve tarla vermifl iken Afl›k ‹mami sadece
bu tepeden bir mezarl›k yer istemifltir, ama onun bu iste¤i sanki ona çok görülmüfl,
bir süre sonra ye¤enleri bu tepeyi kendileri için tarla yapmak isterler, Âfl›k ‹ma-
mi’nin babas› da baflka bir ev yapt›raca¤›n› ve kendisine para gerekti¤ini söyler. Bu
durum üzerine Âfl›k ‹mami o tepeden bir mezarl›k yer için babas›na o zaman›n pa-
ras›yla 1000 mark verir ve kendisinin hakk› olan araziden parayla bir parçac›k top-
ra¤› bile çok büyük s›k›nt›larla ald›¤› için babas›, kardeflleri ve ye¤enlerine gönül
koyar ve bir daha baba memleketine u¤ramaz. Âfl›k ‹mami’nin babas› Acar Duran
bir y›l kadar sonra Âfl›k ‹mami’yi çok özlemifltir ve onun gelmeyece¤ini de bilir ve
en az›ndan sesini duyay›m diyerek Âfl›k ‹mami’nin köydeki arkadafllar›na: “ Hele
gidin ‹mami’nin yan›na var›n da, ona deyin ki baban senden bir türkü istiyor, ka-
sete oku ver de ona götürelim deyin” der ve Âfl›k ‹mami’nin arkadafllar› da Âfl›k
‹mami’nin babas›n›n bu iste¤ini Âfl›k ‹mami’ye iletirler. Âfl›k ‹mami saz›n› eline
al›r ve kasete bir a¤›t okur:

Mezar yeri sat›n ald›m babamdan
Âlem bunu böyle bilsin ellemen
Ayr› düfldüm elimilen obamdan
Gül benzim sarars›n solsun ellemen

Anams›n›z atams›n›z sözüm yok
Sofran›zda at›ml›k tuzum yok
Yerinizde yurdunuzda gözüm yok
Adalet yerini bulsun ellemen

Böyleymifl anl›m›z›n yaz›s› 
Artar oldu yüre¤imin s›z›s›
Öz kardafl›mlan arl›¤›m uzusun
O da¤lar hep onun olsun ellemen

Anam Ayfla körü çekti kömüre
Yamyamlar›n süt gölünü sömüre
Benden selam söylen Muhtar Emir’e
Köyden kütü¤ümü silsin ellemen
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Ben ölürsem aramay›n sormay›n
Yavrulara bir yudum su vermeyin
Musallada namaz›ma durmay›n
Cenazemi eller k›ls›n ellemen

‹mami’yem emanet bir canday›m
Azrail’e komflun oldum yanday›m
Bu gün Edirne’de yar›n Van’day›m 
Ölüm gurbet elde kals›n ellemen

Âfl›k ‹mami’nin bu sitem dolu a¤›d›n› dinleyen babas› ve kardeflleri hemen Âfl›k
‹mami’nin yan›na gelirler ve o tepenin kendisine ait oldu¤unu söylerler. (K.1)
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Türk Halk Anlat›lar›nda Toprak

Ali Berat Alptekin*

Girifl

Halk anlat›lar› olarak bildi¤imiz destan, masal, halk hikâyesi ve f›kra türleri in-
san hayat›n›n de¤iflik dönemleriyle ilgili hat›ralar›n metinlefltirilmesinden baflka bir
fley de¤ildir. Asl›nda önce sözlü, sonra da yaz›l› kültür içinde varl›k gösteren bu an-
lat›lar; hayat denilen süreçte karfl›laflt›¤›m›z ve bizi derinden etkileyen olaylar›n hi-
kâyeleflmesi olarak da tan›mlanabilir. Halk aras›nda nesir, naz›m-nesir veya manzum
olarak söylenen ya da anlat›lan bu ürünler derleme yoluyla yaz›ya geçirildi¤inde me-
tinleflme sürecini tamamlamaktad›r.  Gerçekten de bafllang›çta küçük bir cümle olan
bu anlatmalar suya at›lan bir tafl›n oluflturdu¤u dairesel dalgalanmalar gibi geniflle-
yerek zamanla bir destan›n, masal›n, halk hikâyesinin ve efsanenin metninin orta-
ya ç›kmas›na sebep olmufltur. 

Halk anlatmalar›, ister fliir isterse nesir olsun bu anlat›lar›n ilk örneklerini flö-
len / fleylan, s›¤›r ve yug törenlerinde bulmaktay›z. Törenlerde anlat›lan ürünler, za-
manla ilk yaz›l› metinler olmufl, böylece de metinlerin unutulmas›n›n önüne geçil-
mifltir.  Toprak konusu da ilk yaz›l› eserlerimizden olan, Divan-ü Lûgat-it Türk’ün de-
¤iflik yerlerinde geçmekte olup tespit etti¤imiz örneklerden birkaç›n› almakla yeti-
nece¤iz: Ol manga toprak eflifldi: O, bana toprak eflmekte yard›m etti (Atalay I
1985: 185), Toprak öküldi: Toprak y›¤›ld› (Atalay I 1985: 198), Ol toprak öksedi
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(O, toprak y›¤mak istedi. Bu¤day ve baflka fley y›¤mak istemek de böyledir (Atalay
I 1985: 278), Ol toprak toz›tt›. O, topra¤› tozuttu (Atalay II 1986: 305). 

Bilindi¤i gibi Divanü Lûgati’t Türk, döneminin sözlü kültüründen yap›lan ilk
büyük derlemedir. ‹lk ferdi fliir külliyat›m›z diyebilece¤imiz Kutadgu Bilig’de ise top-
rak, daha çok mezarla ilintili olarak ele al›nm›flt›r. Konuyla ilgili olarak yaz›m›z›n so-
nuna bir beyit almakla yetinece¤iz.

Türk dünyas›n›n hemen hemen tamam›nda kelime toprak olarak bilinmekte-
dir: “torpag” (Azerbaycan),“tuprak” (Baflkurtistan), “toprak, jer” (Kazakistan), “cer,
topurak, tuprak”, (K›rg›zistan), “tufrak” (Tataristan), “toprak” (Türkmenistan) ve
“toprak” (Do¤u Türkistan) (Karfl›laflt›rmal› Türk Lehçeleri Sözlü¤ü 1991: 898-899). 

Türkiye Türkçesinde ise toz, turab, adem, hâk gibi kavramlarla bilinen toprak
mecazî anlamda vatan yerine kullan›lm›flt›r. Konuyu fazla da¤›tmadan Nam›k Ke-
mal, Mehmet Âkif Ersoy ve Mustafa Kemal Atatürk’ün konuyla ilgili birkaç sözünü
hat›rlatmak istiyoruz: 

“‹nsan vatan›n› sever. Çünkü Allah’›n insana verdi¤i hediyelerin en de¤erlisi
olan hayat, vatan›n havas›n› teneffüs etmekle bafllar.”

“Ey bu topraklar için topra¤a düflmüfl asker/Gökten ecdat inerek öpse o pâk al-
n› de¤er.”

“Yurt topra¤›! Sana her fley feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için
feday›z.”

Meseleye inanç aç›s›ndan bakt›¤›m›zda insanlar›n topraktan yarat›ld›¤› ve günün
birinde yine topra¤a dönülece¤inden söz edilmektedir. Nitekim Kur’an-› Kerim’in de-
¤iflik sure ve ayetlerinde insan›n topraktan yarat›lmas›ndan söz edilmektedir:

Do¤rusu Allah indinde ‹sa’n›n durumu, Âdem’in durumu gibidir. Onu top-
raktan yaratt›. Sonra da ona ‘Ol’ dedi, hemen oluverdi” (Âl-i ‹mrân Suresi, 59.
ayet, s. 62).

“Sizi o topraktan yaratt›k, yine sizi ona iade edece¤iz ve sizi ondan bir kere
daha ç›karaca¤›z.” (Tâhâ sûresi, 55. ayet, s. 307).

“Gerçekten biz insan›, kuru bir çamurdan, flekillenebilen bir balç›ktan ya-
ratt›k” (Hicr Suresi, 26. ayet, s.  256). 

Ayr›ca; Hacc Suresi (5. ayet, s. 324), Mü’minûn Suresi, (12. ayet, s.
333).’nde de toprak ve yarat›lma üzerinde durulmufltur.

Edebiyatta, “Anas›r-› Erbaa” olarak bildi¤imiz dört unsurdan (toprak, su, hava,
atefl) birisi de toprak olup tasavvufi ve divan fliirinde pek çok flair taraf›ndan de¤er-
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lendirilmifltir. Örnek olmas› aç›s›ndan Kaygusuz Abdal’a ait olan ve dört unsurun
birlikte ele al›nd›¤› beyiti afla¤›ya al›yoruz: 

Ten topra¤-›la su od u yildür
Yokdur flebâti gül ki misâldür (Güzel 2004: 419).

Anonim, kal›plaflm›fl, canl› ve cans›z herhangi bir fleyin gizlenmesiyle oluflan
bilmecelerde de toprakla karfl›laflmaktay›z. Burada dikkati çeken husus topra¤›n ce-
vapta gizlenmifl olmas›d›r.

Yeryüzünün karas›, bitkilerin anas›  (Toprak)

Özü doyar, gözü doymaz (Toprak)

Da¤a bir kolon açt›m, da¤ yand› kolon yanmad› (Toprak)

‹çer içer doymaz, hiçbir zaman suya doymaz (Toprak) (Baflgöz 1993: 542).

Yine kal›plaflm›fl olan ve atalar›m›z›n uzun denemeler sonucunda oluflan bilge-
ce düflünceleri fleklinde tan›mlayabilece¤imiz atasözleri ve deyimlerde de toprak ele
al›nm›flt›r:

Bir avuç alt›n›n olaca¤›na, bir avuç topra¤›n olsun. (Aksoy 1981: 170).

‹ne¤in sar›s›, topra¤›n karas› (Aksoy 1981: 269).

Topra¤› iflleyen, ekme¤i difller (Aksoy 1981: 364).

Alt›na yap›flsa (alt›n tutsa) toprak olmak (bak›r kesilmek) (Aksoy 1981: 466).

Eski toprak (Aksoy 1981: 644).

Gözünü toprak doyursun (Aksoy 1981: 691).

Gözü topra¤a bakmak (Aksoy 1981: 692).

Topra¤a bakmak (Aksoy 1981: 910).

Topra¤› bol olsun (Aksoy 1981: 910). 

Topra¤› çekmifl (Aksoy 1981: 910).

Topra¤›na a¤›r gelmesin (Aksoy 1981: 910). 

Bu giriflten sonra flimdi de halk anlat›lar› dedi¤imiz destan, efsane, masal ve
halk hikâyelerinde konunun örnekleme yöntemiyle ele al›n›fl›n› de¤erlendirmek is-
tiyoruz:

Ali Berat Alptekin • 185



1. Mitoloji ve Efsanede Toprak

‹nsano¤lunun bilinmeyenler karfl›s›nda uydurdu¤u hikâyeler veya ilkel insan›n
düflünce yap›s› olarak tan›mlayabilece¤imiz mitoloji biliminin çeflitlerinden birisi de
yarad›l›fl mitleridir. Bu tür anlat›larda bafllang›çta her taraf sularla kapl›d›r. Türk mi-
tolojisine göre Tanr› Ülgen’in, fieytan Erlik’i sular›n dibine göndermesindeki as›l
amaç kara parçalar›n›n yarat›lmas› içindir. Nitekim Erlik’in avucunda getirdi¤i top-
ra¤› Tanr›’n›n emriyle sular›n üzerine saçmas›yla kara parçalar› oluflmufltur. Erlik’in
a¤z›nda getirdi¤i topra¤›n fliflmesi ve Tanr› taraf›ndan “tükür!” denilmesi üzerine ise
da¤lar›n, tepelerin yarat›ld›¤›na inan›l›r. (Ögel 1989: 451-465; Sakao¤lu-Duymaz
2000: 168). Yarad›l›fl›n ana unsurlar›ndan oldu¤u için toprak, dünyadaki birçok kav-
min mitolojisinde “ana” olarak kabul edilmifltir. Cermenlerin Nertbm’i, Likür’lerin
ve sonra Kelt’lerin Matrona’s›, Anadolu’nun Kybele’si, Yunanl›lar›n Gaia’s› birer
Tanr› olup ayn› zamanda Toprak Anad›r (Hançerlio¤lu 1975: 642-643). Ayn› flekil-
de Türk ve ‹slam mitolojisinde de toprak, yarad›l›fl› sembolize etti¤i için Anadolu’da
“toprak ana”  olarak bilinmektedir.

Dinî, inand›r›c›, k›sa ve nesir fleklinde olmas›yla tan›d›¤›m›z pek çok efsanede
de kara parçalar›n›n yarat›lmas› söz konusudur. Türklerin ‹slamiyet’i kabul etmesin-
den sonra oluflan konuyla ilgili efsanelerde, yaratma fonksiyonu Tanr› Ülgen ve fiey-
tan Erlik’ten al›narak Allah’›n yard›m› ve yol gösterdi¤i “dervifl”e devredilmifltir.

1.1. Suyun Üzerinde Kara Parças›n›n Oluflmas›

Bu tür efsanelerde; denize aç›lan dervifl ete¤indeki topra¤› suyun üzerine saç›n-
ca kara parças› oluflmaktad›r. Türkiye’de Kocaeli ilinin Gebze ilçesindeki Dil ‹ske-
lesi, Mu¤la ilinin Marmaris ilçesinin Orhaniye köyü, Mersin ilinin Erdemli ilçesinin
K›zkalesi mahallesindeki ‹ncekum mevkii, ‹zmir ilinin Bergama ilçesinin Alt›nova
iskelesi ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ‹nebaht› körfezi ile ilgili anlatmalar bu
motif üzerine kurulmufltur.

Görüldü¤ü gibi Türk Yarad›l›fl mitinde gördü¤ümüz suyun üzerine toprak saçma
ve kara parças›n›n oluflmas› Anadolu Türk efsanelerinde, geçmiflten gününüze de-
vaml›l›k göstererek anlat›lmaya devam etmektedir. De¤iflen tek fley Yarad›l›fl mitin-
de karan›n yarat›lmas› Tanr› ve fieytan iflbirli¤iyle gerçekleflirken, Evliya Çelebi’nin
yaflad›¤› 17. yüzy›lda ve günümüzde derlenen efsanelerde kara parças›n›n oluflmas›
Allah dostlar›na ba¤lanmaktad›r.

Ancak yaratma gücünün sadece Allah’a ait oldu¤unu hat›rlayacak olursak Ev-
liya Çelebi’den bu yana oluflan anlatmalardaki çeliflki kendili¤inden ortaya ç›kmak-
tad›r ki sebebi eski inan›fllar›n kültür dünyam›zda unutulmadan devam etmesinde
aranmal›d›r.
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1.2. Türk-Memluk Yarat›l›fl Miti ve Ay Ata’n›n Yarat›lmas›

Toprak, bütün canl›lar›n yaflamas›na f›rsat sundu¤u için toprak ana olarak ka-
bul görmüfltür. Efsanede; çok eski zamanlarda sanki gökler delinmifl gibi ya¤mur ya¤-
maktad›r. fiiddetli ya¤murlar neticesinde her yerde balç›klar oluflur ve sellerin önün-
deki çamurlar bir yol bularak Kara-Da¤c› da¤›ndaki bir ma¤araya dolar. Bunun ne-
ticesinde ma¤aran›n içindeki kayalar yar›l›r. Oluflan yar›klar›n baz›s› insan› and›r-
maktad›r. Bu insan kal›b›n› and›ran yar›klar›n içerisine kil ve çamurlar dolar. Ara-
dan uzun y›llar geçer, günefl saratan (yengeç)  burcuna gelir. Havalar çok ›s›n›r, in-
san kal›b›ndaki su ve toprak pifler. Dokuz ay süreyle serin rüzgârlar eser. Ma¤ara ana
rahmi gibi insan› korur (Ögel 1989: 485-486). Bunun sonucunda insano¤lunun ilk
atas› “Ay Ata” oluflur. Toprak, sadece insanlar›n yaflayaca¤› mekânlar›n içerisinde
yoktur. Efsaneye göre insanlar›n atalar› da topraktan oluflmufltur.   

1.3. Yalanc› Tan›k Yahudi’nin Köstebe¤e Dönüflmesi

Topra¤a gizlenme sonucunda kemirgene dönüflmenin güzel bir efsanesini/miti-
ni Pertev Naili Boratav tespit etmifltir. Asl›nda burada Yahudi-Müslüman çat›flma-
s› ve Yahudi’nin, her ne flartta olursa olsun, topra¤›na sahip olma arzusu dile geti-
rilmifltir.

Köstebe¤in asl› insand›r. Yahudi ve Müslümanlar aras›nda toprak kavgas› olur.
Müslüman tarlan›n kendi mal› oldu¤una tan›klar getirir; ama Yahudi bu duruma di-
renir ve mal›n kime ait oldu¤unun tarladan sorulmas›n› ister. Ard›ndan gizlice bir
yandafl›n› tarlaya gömer. 

Kad›:

“Sen kiminsin?” deyince tarladan:

“Yahudininim” sesi yükselir. Bunun üzerine Tanr› yalanc› tan›¤› köstebe¤e çe-
virir. O gün bugündür köstebek topra¤›n alt›nda yaflar (Boratav 1999: 86).

1.4. Halk Hekimli¤inde Toprak

Türk halk› topra¤›, tedavi amaçl› olarak halk hekimli¤inde kullanm›flt›r. Bunun
sebebi de gözü oyulmufl birisinin Peygamberimize gelerek gözünün aç›lmas› için yal-
varmas›d›r. Peygamberimiz tükürdü¤ü topra¤› çamur hâline getirdikten sonra, oyu-
lan göze koyunca hemen görmeye bafllam›flt›r (Levend 1980: 139). Görmeyen gözün
toprakla (çamurla) tedavi edilmesinde muhtemelen bu olay etkili olmufltur. Ayr›ca
kapl›calara ba¤l› olarak oluflan efsanelerde hastal›¤›n tedavisi toprak ve suda aran-
m›flt›r. Bize kal›rsa topra¤›n halk hekimli¤inde kullan›lmas› daha çok insan›n top-
raktan yarat›lm›fl olmas›nda ve yukar›da Peygamberimizin bir mucizesinde aranma-
l›d›r. Günümüzde Nevflehir ilinin Hac› Bektafl ilçesinin bat›s›ndaki Savat Mahalle-
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si’nde Kad›nc›k Ana’n›n evinin içinde bulundu¤u söylenen bir oyuktan al›nan top-
rak, suyla kar›flt›r›ld›ktan sonra içilirse çocu¤u olmayan kad›n›n hamile kalaca¤›na
inan›lmaktad›r (Alptekin 2014: 7).

fiifa kayna¤› olan ve Ege Adalar›’n›n hatta Akdeniz dünyas›’n›n en meflhur top-
ra¤› olan t›yn-› mahtûm ad› verilen bir baflka toprak ise Limni Adas›’nda bulunmak-
tad›r. Bu topra¤›n en önemli özelli¤i hiç flüphesiz ki “kara ölüm” olarak adland›r›lan
vebaya karfl› kullan›lmas›d›r. XVII. as›r tarihçilerinden vak‘anüvis Naîmâ Mustafa
Efendi’nin kaydetti¤ine göre, her sene günefl arslan burcuna girdi¤i zaman, bu top-
ra¤› ç›karmakla görevli adamlar (BOA.,Tahrir Defteri, nr.25) topra¤›n ç›kar›laca¤›
yere gelerek yeri birkaç metre kazd›ktan sonra safran rengine yak›n olan bir topra¤a
ulafl›rlard›. Böylece ç›kar›lan toprak, önce su ile kar›flt›r›l›r ve bir süre bekletildikten
sonra balç›¤›n dibe çökmesi sa¤lan›rd›. Hemen ard›ndan ise balç›¤›n üzerinde kalan
su bir baflka kaba al›n›r ve bu defa çamurun dibe çökmesi beklenir ve nihayet dipte
kalan çamur torbalara konularak, kurutma ifllemine tâbî tutulurdu. Bu ifllemde ta-
mam olduktan sonra mühürlenip padiflah›n nefs-i nefis-i hümâyûnu için Kiler-i
Âmire’ye gönderilirdi. Bilhassa veba ve taûn zamanlar›nda daha da k›ymetli bir hâ-
le gelen bu topra¤›n kullan›m›n›n iki yolu vard›. ‹lk yol, bir bardak suyun içine bir
parça toprak koyup dinlendirdikten sonra suyu içmek, ikinci yol ise kibâr kimsele-
rin yapt›¤› gibi bu topraktan bardaklar yapt›r›p onunla su içmekti (‹pflirli 2007:
1692-1693)1.

III. Murat ve III. Mehmet’e ö¤retmenlik yapm›fl olan Hoca Sadeddin Efendi
(1536/1537-1599) taraf›ndan yaz›lan Tacü’t-Tevarih adl› eserde de topra¤›n çeflitli
hastal›klara karfl› kullan›ld›¤›ndan söz edilmektedir:

“Aydo¤du Bey’in Koyunhisar yak›n›ndaki mezar› ziyaretgâh olmufltur. Bu me-
zar›n temiz topra¤›n› suya koyup içen kimsenin s›tma ateflinden kurtuldu¤unu dene-
mekle belli olmufltur.” (Tan 2007: 92). 

“I. Murat’›n temiz kabir topra¤›n›n çeflitli hastal›klara çare oldu¤u s›nanmakla
bilinmektedir.” (Tan 2007: 92).

Tacü’t-Tevarih’te anlat›lanlar, günümüzde yat›r ad›n› verdi¤imiz ziyaret yerleri
için de geçerlidir. Türkiye ve Türk dünyas›nda konuyla ilgili çok fazla örnek oldu¤u
için birkaç örnek vermekle yetinece¤iz:
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Divri¤i/Sivas

“Divri¤i –Ar›kbafl›-Daniflment’teki adak yerinin Beyköy (Sevir) içinde meyve
vermeyen bir ulu dut a¤ac› bulunmaktad›r. Abdal Musa kurban› s›ras›nda yemek pi-
flirirken bu a¤ac›n kurumufl dallar›ndan faydalan›r. fiifa maksad›yla a¤ac›n dibinden
toprak al›n›p bir miktar yenilir. Gelip geçenler a¤aca niyaz ederler  (Özen 1996: 158;
Ergun 2004: 240).

Çat / Erzurum

Ard›ç Ziyareti ad› verilen ziyarete abdestli gidilmekte, namaz k›l›nmakta, mum
yak›lmakta kurbanlar kesilmektedir. Ard›ç ziyaretinden al›nan toprak çeflitli hasta-
l›klar›n tedavisinde suyla kar›flt›r›larak içilmektedir (Baflar 1972: 136; Ergun 2004:
529).

Gümüflhac›köy / Amasya

Sanc›s› tutan insan ve hayvanlar, Sanc› Türbesi’ne götürülmekte ve buradan
al›nan toprak a¤r›yan bölgelere sürülmesiyle a¤r›n›n geçece¤ine inan›lmaktad›r (Er-
gun 2004: 445).

Gümüflhac›köy / Amasya

Amasya’n›n Gümüflhac›köy ilçesinde bulunan Uyufluk Türbesi’ne kol, bacak,
parmak veya vücudunun herhangi bir yerinde uyuflukluk oldu¤unda gidilmekte, tür-
be etraf›nda dolafl›lmakta ve mum yak›lmaktad›r. Ayr›ca türbeden al›nan toprak
hastan›n aln›na sürülürse uyuflu¤un geçece¤ine inan›lmaktad›r (Ergun 2004: 445).

1.4. Harman›n / Çecin Topra¤a Dönüflmesi

Da¤lar›n küçü¤ü diyebilece¤imiz tepeler için anlat›lan efsanelerin oluflumunun
basit bir yap›s› vard›r: Hasat mevsiminde saman› taneden ay›ran çiftçi, dilenci; k›-
yafetli bir yafll›y› görünce saklan›r veya yan›ndakilere harmanda olmad›¤›n› söyletir.
Oysa dilenci görünümündeki kifli Hazreti H›z›r’dan baflkas› de¤ildir. O da, “Madem-
ki siz yalan söylüyorsunuz, ürününüz topra¤a veya tepeye dönüflsün.” diye beddua
edince bu¤day y›¤›n› tepe veya toprak y›¤›n› hâline gelmektedir. Türkiye ve Türk
dünyas›nda pek çok örne¤i olan bu efsanede cimrili¤inin cezaland›r›lmas› konu edil-
mifltir. 
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ÇEÇ TEPE (MERS‹N)

Mut ile Karaman yolu üzerinde, Mut’tan üç kilometre uzakl›kta büyükçe bir te-
pe vard›r. Bu tepeyle ilgili yörede bir efsane anlat›l›r.

Çok eski zamanlarda çiftçinin biri, harman kald›rmaktad›r. Harman›n› savurur,
bir tarafta saman, di¤er tarafta çeç bir tepe gibi y›¤›l›r. Oradan efle¤i ile geçen ihti-
yar bir adam, çiftçiden biraz bu¤day ile saman ister. 

Çiftçi de:

“Yok!” der. 

Bunun üzerine ihtiyar:

“Ya bunlar ne?” diye sorunca, çiftçi:

“Toprak” cevab›n› verir. 

‹htiyar da o zaman:

“Dedi¤in gibi olsun!” der, böylece harman da, saman da toprak oluverir. Bu
olaydan sonra çeçten oluflan tepeye Çeç Tepe ad› verilmifltir. 

Bugün Çeç Tepe’nin yan›nda, ondan daha büyük olan tepenin efsanede anlat›-
lan saman y›¤›n› oldu¤una inan›l›r. 

Çeç Tepe, beyaz toprakl› oldu¤u için halk taraf›ndan evlerin badanas›nda kul-
lan›lm›fl, bu nedenle de günümüzde ortadan kalkm›flt›r (Ç›plak 1995: 272).

1.5. Topra¤a A¤›z Bar› (Yar›) n›n Kat›lmas›

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, efsane aç›s›ndan çok zengin olup bunlardan ‹s-
tanbul’u da ilgilendiren bir efsanede peygamberimizin a¤›z yar› (bar›)ndan nas›l ya-
rarlan›ld›¤›ndan söz edilmektedir.

Peygamberimizin do¤umu esnas›nda Ayasofya’n›n kubbeleri y›k›l›r. Papazlar
kubbeyi onarmak isterlerse de bir türlü baflaramazlar. Bunun üzerine Mekke’ye giden
papazlar Peygamberimizin tükürü¤ünü, Zemzem suyunu ve Mekke’den ald›klar› top-
ra¤› harç ettikten sonra kubbeyi tamir edebilirler (Dan›flman, (1), 1971: 128; Gök-
yay 1996: 50).

1.6. Topraktan Gelen Kötü Kokular

Bazen de günahkâr veya asi insanlar›n öldükten sonra topra¤›n bile onu kabul
etmedi¤inin hikâyeleriyle karfl›laflmaktay›z. Evliya Çelebi, Erzurum E¤erli Da¤›’nda
kaybetti¤i at›n› ararken karfl›laflt›¤› mezara dua okumas› üzerine topra¤›n fokur fokur
kaynad›¤›ndan söz etmektedir. Bunun sebebini merak eden Evliya, gördüklerini Er-
zurum Pafla’s›na anlatt›¤›nda yanlar›nda bulunan Cafer Pafla ad›ndaki âlim zat me-
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zar›n Belam Bir Baur’a ait oldu¤unu anlat›r. Topra¤›n kaynamas›n›n sebebi ise me-
zarda yatan kiflinin Hazreti Musa’ya kötülük yapmas›ndand›r. Bu da gösteriyor ki
toprak her fleyi kabul etse de asileri, kötüleri görünce âdeta fokur fokur kaynayarak
a¤lamaktad›r (Dan›flman, (3), 1971: 213-214; Kurflun-Kahraman-Da¤l› 2006: 110).

1.7. Topraktan Gelen Güzel Kokular

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde tespit etti¤imiz Eskici Baba ve Telli Baba adl›
arkadafllar Çanakkale’den Edirne’ye geldiklerinde birlikte ibadet etmeye bafllarlar.
Bir süre sonra da yap›fl›k vaziyette ölürler. Defnedileceklerinde ayr›lmak istenseler
de baflar›l› olunamaz. Bunun üzerine cenazelerin defin ifllemi, ertesi güne b›rak›l›r. O
gece sabaha kadar gökyüzünden amber kokulu toprak ya¤›nca, Eskici Baba ve Telli
Baba’n›n cans›z bedenlerinin üzeri toprakla dolar. Bu durum fleyhülislama bildirilin-
ce:

“Kudret ile gömülmüfllerdir, hâlleri üzere kals›nlar.” diye izin verilir (Dan›flman,
(6), 27; Kahraman-Da¤l› 2006: 266). 

Bu da Eskici Baba ve Telli Baba’n›n cennette olduklar›n›n müjdesinden baflka
bir fley olmasa gerektir.

2. Masallarda Toprak

2.1. Topra¤›n Yenilmesi Üzerine Hamile Kalma

Mitolojiden, günlük hayat›n art›klar›na kadar hayat›n her safhas›ndan al›nt›-
larla oluflan masallarda toprak çok farkl› özellikleriyle karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹nan-
c›m›za göre insan›n topraktan yarat›l›p yine ona döndürülece¤i düflüncesi, masal an-
lat›c›s›n›n haf›zas›nda etkili olmufl ve topraktan yarat›ld›¤›na göre topra¤›n yenilme-
siyle hamile de kal›nabilir diye düflünmüfl olmal› ki muflamban›n içindeki bir avuç
topra¤› yiyen kad›n hamile kalm›flt›r. Öyle zannediyoruz ki burada Hazreti Meryem
on yafl›nda iken Allah’›n, Cebrail (AS)’i göndermesi ve Hazreti Meryem’in kaftan›-
n›n yenine üflemesi ile Hazreti ‹sa’ya hamile kalmas› (Enbiya Suresi 91. ayet, S. 322;
Levend 1980: 125) da etkili olmufltur. Masallarda geçmemekle beraber, aflerme/ye-
flerme döneminde hamile kad›n›n kar›nca oca¤›ndan toprak yemesi de üzerinde du-
rulmas› gereken konulardan olup topra¤›n kutsall›¤›n› göstermesi bak›m›ndan
önemlidir.

“Muflambay› usul usul açan k›z içinde bir avuç toprak görmüfl:

“Bu bir cevherdir ki babam bunu saklam›fl” diye düflünüp u¤ur getirir belki di-
ye biraz a¤z›na alm›fl. Geri topra¤› eskisi gibi sarm›fl, yerine koymufl.
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Günler geçmifl bu k›z gebe kalm›fl. Annesi çok flafl›r›p her gün:

Bu bebe¤i nerde peydahlad›n?” diye hamile k›z› s›k›flt›r›p, dövmüfl. K›z da bil-
medi¤ini söylemifl durmufl (Yard›mc› 1996: 69).

2.2. Halk Hekimli¤inde Topraktan Yararlanma

Halk anlatmalar› içerisinde önemli bir yeri olan masal metinlerinde topra¤›n
yenilmesi veya yalanmas› ile çeflitli hastal›klar›n tedavi edildi¤inden söz edilmekte-
dir: Yukar›çukurova Masallar› içerisinde yer alan; “Kufllar Padiflah›n›n K›z›” adl› me-
tinde de padiflah›n görmeyen gözlerinin ilac›, at›n›n ayak basmad›¤› yerden al›nacak
topraktad›r (fiimflek 2001: 60-67). Benzer bir motif Pertev Naili Boratav taraf›ndan
haz›rlanan Az Gittik Uz Gittik adl› masal kitab›nda da görülmektedir (Boratav
2008: 66-74). Ayr›ca masallarda gördü¤ümüz bu motifin benzerinin, Peygamberimi-
ze ba¤l› olarak anlat›lan ve yukar›da halk hekimli¤i k›sm›nda sözünü etti¤imiz ko-
nuyla da yak›ndan ilgili oldu¤unu hat›rlatmak isteriz.

2.3. Ola¤anüstü Kahramanlar›n Saçt›¤› Toprak Sihirlidir.

Yukar›çukurova Masalar›’nda, “‹nsan K›l›¤›na Giren Dev” masal›nda dev, padi-
flah ve han›m›n› uyutabilmek için üzerlerine “ölü topra¤›” atar (fiimflek 2001: 134-
139). Ayn› motif, “Çocuk ‹steyen Kad›n” adl› Afyonkarahisar Masallar›’nda da gö-
rülmekte olup büyücü taraf›ndan haz›rlanan sihirli toz askerlerin üzerine serpilince,
onlar cüceleflmekte veya tafl kesilmektedirler (Özçelik 2004: 376-378). Söz konusu
motif, dünyada da bilinmekte olup Motif Indeks’te D

1246
numarada sihirli toprak ola-

rak verilmifltir.  

2.4. Topra¤›n Deyim Oluflu

Pek çok halk anlatmas›nda oldu¤u gibi masallarda da toprakla ilgili deyimlerle
karfl›laflmaktay›z. Örnek olmas› aç›s›ndan Ülkü Önal taraf›ndan derlenen bir masal-
da karfl›laflt›¤›m›z toprak bafl›na deyiminin varl›¤›n› hat›rlatmak isteriz:

Dev nine gelmifl, çuval› s›rtlay›p evine varm›fl. Fadime isminde bir k›z› varm›fl.

K›z›na:

“Sen bunu kazana koy, ben y›kan›p geliyorum.” demifl. 

K›z, torbay› tepe takla, tutar ki tafllar kazana boflan›r.

K›z› da:

“Vay toprak senin bafl›na, sanki bana getirmifl” diyerek annesine k›zm›fl (Önal
2001: 76). 
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3. Halk Hikâyelerinde Toprak

3.1. Topra¤›n Ant (Yemin) Olarak Kullan›lmas›

Topra¤›n ant (yemin) olarak kullan›lmas›, halk hikâyelerinde görülmemesine
karfl›l›k destandan halk hikâyesine geçiflin ilk basama¤›n› oluflturan Dede Korkut hi-
kâyelerinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Burada üzerine yemin edilenin toprak olmas›
önemlidir. Çünkü toprak yarat›lmada varl›¤›, ölümde ise yoklu¤u temsil etmektedir.
Bu sebepten mukaddes olarak kabul edilen topra¤a; “Yir gibi kertileyin, toprak gibi
savr›lay›n, k›lucuma togranay›n, ohuma sanç›lay›n” (Ergin 1994: 93) denilerek ant
içilmektedir.

3.2. Topra¤a hükmetme

II. Bayezid’in emri üzerine Firdevsî Rûmî taraf›ndan haz›rlanan Süleyman-nâme
adl› eserde Hazreti Süleyman ile Efrasiyab’›n mücadelesi konu edilmekte ve Süley-
man Peygamber’in topra¤a hükmederek galip gelmesi anlat›lmaktad›r:

“… ikinci Tuba bin Estâ kimsenün emrinde idi, Ba¤dad meliki idi, sâni asi olup
k›z›n ol beceye virmifl ak›bet Süleyman dahi asi olup; mükabil muâr›z çeri çeküb,
dürrüflmifl Süleyman’a galip olmuflken Süleyman yire hükmeylemifl; yir Tuba  çerisin
Ba¤dad leflgerin kahridüb yutmufl, helâk itmifl yir dahi Süleyman’›n emrinde oldu-
¤›n Ba¤dad meliki Tubâ bilüb Süleyman’a çâru nâçar iteat eylemifl…” (Güleç 1994:
56). 

3.3. Topra¤›n Deyim Olarak Kullan›lmas›

Halk hikâyeleri naz›m-nesir kar›fl›m› uzun anlatmalar oldu¤u için metinlerde
topra¤› konu alan çok say›da deyim ve atasözüne yer verilmektedir:  Örne¤in; Ercifl-
li Emrah ile Selvi Han, Yahya Bey Diligam, Sevdakâr fiah adl› hikâyelerde konuyla il-
gili örneklerle karfl›laflmaktay›z. Burada dikkatimizi çeken farkl› hikâyelerin tama-
m›nda “toprak bafl›na” deyiminin kullan›lmas›d›r.  

“Ulan dedi. Benim torpah baflama. Beni nas› Peri Han›m gand›rd›” (Türkmen-
Cemilo¤lu 2009: 141).

“Toprah bafl›na, Gosgocaman yeddi y›l›n padiflah›na gidir” (Türkmen-Cemilo¤-
lu 2009: 152).

“Torpah bafl›na gufl uçmaynan, sarsah  herif. Uçan gufl dudutlar m›?” (Türkmen-
Cemilo¤lu 2009: 159).

“Toprah bafl›na. Elinnen bafl›na vurdu” “ (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 325).

“Ulan sizin toprah bafl›n›za. Ben sizi âfl›h bilerdim” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009:
373).
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“Senin toprah bafl›na. O senin dedendi.” dedi. Sen indiye gadar hiç baban› sor-
mad›n m› anana?” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 789).

“Senin toprah bafl›na. Öyleyse senin can›n evlenmeh istiyir.” (Türkmen-Cemi-
lo¤lu 2009: 796).

“Senin torpah bafl›na. O seni gand›rd›.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009:
231).

“Toprah bafl›na. Elinnen bafl›na vurdu.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 325).

“Vay dedi, benim bafl›ma torpah” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 398).

“Senin toprah bafl›na” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 399).

“Torpah bafl›na. Sen getdikden sora, elo¤lu, heyyy” (Türkmen-Cemilo¤lu
2009: 429).

“Han› dedi. Böyle gaba¤›n› gald›rd›. Toprah bafl›na orda sinema? Bofl sand›h

Dedi:

“Öyle görünmir ki”

“Ya?”

“Sen içine sallanacahsan ki o zaman görüne. Elin de¤di mi o makinad›.

G›z dedi.  Defol! (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 450).

3.4. Halk Hikâyelerinin fiiir K›s›mlar›na Topra¤›n Yans›mas›

Halk hikâyeleri naz›m-nesir kar›fl›m› olup uzun anlatmalard›r. Anlat›c› nesir
k›sm›nda istedi¤i de¤ifliklikleri yapmas›na karfl›l›k manzum k›s›mlarda bu de¤ifliklik-
leri yapamamaktad›r. Bu tür metinlerde topra¤›n fliire yans›mas› ile karfl›laflmaktay›z
ki bunun bir örne¤ini Öksüz Vezir hikâyesinde bulmaktay›z. Sözü edilen dörtlükte
topra¤a müracaat edilerek kendilerinin misafir edilmesi istenmektedir:

Göz aç›p aç›p bana görmedim atd›n viran ba¤a beni
Gahr› minnet sefaletnen getirdin bu ça¤a beni
Soldurdun zaferan kimi dönderdin yapra¤a beni
S›hhatim ald›n elimden b›rahd›m yata¤a beni
Keremkan›m yaral› can›m mihman et topra¤a beni 

(Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 633).

Do¤u Anadolu Bölgesi halk hikâyelerinde, as›l fliirden sonra onun bayat›s› diye
an›lan metinlerden birisinde de topra¤a verilen cenazenin hâli dört m›srada dile ge-
tirilmifltir:
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Onlar seni unutdular
Gara topra¤a gatd›lar
Yüzünü çevirip getdiler
Sahl› pünhan içindesin (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 637).

Köro¤lu Destan›’n›n Âfl›k fievki Hal›c› anlatmas›nda topra¤› konu alan bir
dörtlükte hâk ve turab kelimeleri yan yana kullan›larak yarad›l›fl ve toprak iliflkisi
üzerinde durulmufltur:

Gadir bilmez meclisinde oturmam yag›n bilin
fiad iken gönlümü gama bat›rmam yag›n bilin

Meylimi salm›flam hake, u¤raflaram turabnan

Terkedenin hizmetini bitirmem yag›n bilin 

(Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 467)

3.5. Görmeyen Gözün Tedavi Edilmesinde Toprak

T›pk› efsanelerde oldu¤u gibi halk hikâyelerinde de görmeyen gözün tedavi
edilmesinde topraktan yararlan›lmaktad›r. Motifin kökeninin Yusuf Suresi’nde
aranmas› gerekti¤ine inanmaktay›z. Ancak görmeyen gözün tedavi edilmesinde top-
ra¤›n d›fl›nda elbise (Yusuf ile Züleyha), kan (Bams› Beyrek, Bey Böyrek) ve güver-
cin tüyü, Kurt sütü (fiah ‹smail) de etkili olmaktad›r. 

Görmeyen gözün toprakla tedavi edilmesi ise Âfl›k Garip hikâyesinde görülmek-
tedir. Âfl›k Garip gurbete ç›kt›¤› yolculu¤unda yedi y›l dolmas›na karfl›l›k bir türlü
gelmemifltir. Bu sebepten Garip’in annesinin a¤lamaktan gözleri görmez olmufltur.
Senem ise, Garip’in ölüm haberini getiren fiah Veled’e verilmifltir. Bütün bunlar
olurken Hazreti H›z›r’›n yard›m›yla memleketine dönen Garip’e Hazreti H›z›r anne-
sinin gözünün görmedi¤ini ve bunun için yapmas› gerekenleri anlat›r:

“Goca Lala’n›n gözleri senin için o gadar a¤lad› ki, kör oldu. Benim at›m›n ön
sa¤ aya¤›n›n alt›ndan birez toprah al. O topra¤› üç ihlas-i flerif bir ihlasnan çam›r ha-
l›nda yaparsan. Onun gözlerinin ilac›d›. O haman iylener. Al o topra¤›” (Türkmen-
Cemilo¤lu 2009: 596).

“Lala senin gözünü aha flimdi açacam. Allah’›n izniyle. Üç ihlas bir elham› ohu-
du. Bismillah dedi gözüne vurdu. Allah’›n hikmeti bunun gözleri aç›ld›” (Türkmen-
Cemilo¤lu 2009: 599). Bu tedavi fleklinin kökeni de Peygamberimizin görmeyen gö-
zü tedavi etmesi motifinde aranmal›d›r. Hazreti Peygamber’in hayat›n› bilen usta
anlat›c›lar sevilen bir motifi anlatmalar›nda kullanarak devaml›l›¤› sa¤lam›fllard›r.
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Ayn› motifin benzerine Beg Börek’le Karatay adl› halk hikâyesinde (Afyon var-
yant›)  rastlamaktay›z. Beg Börek, esir düfltü¤ü kalenin kral›n›n k›z›n›n yard›m›yla
tutsakl›ktan kurtulma s›ras›nda kendisini kaleden afla¤›ya at›nca kolu baca¤› k›r›l›r
ve hareket edemez hâle gelir. Bu durumda at› Benliboz’u ça¤›rmaktan baflka yapaca-
¤› bir fley yoktur.  Benliboz geldikten sonra;

“Yi¤idim binme, anay›n gözleri kapanm›fl, benim ayaklar›mdan biraz toprak al
ve anana götür, gözü aç›ls›n.” der. Beg Börek memleketine dönünce topra¤› k›z karde-
fline verir o da annesine: 

“Anneci¤im, al sene o¤lun Be¤ Börek’den toprak getirdi. Bunu gözüne sür.” der.
Annesi söylenenleri yap›nca gözü görmeye bafllar (Sakao¤lu 1998: 397-410).

Köro¤lu Destan›’nda; Köro¤lu’nun çok genifl bir hayran kitlesi vard›r. Bu sebep-
ten ona ulaflmak mümkün de¤ildir. Bu yüzden Köro¤lu’nun kelefllerinin veya at›n›n
aya¤›n›n tozu bile onlar için itibarl›d›r. 

“Niye gel mirsiniz?”

Dedi:

“Yooooooh. Biz istemirik, istirik ki Köro¤lu’nun kelefllerinin atan›n ayahlar›n›n
tozu bize de¤sin ki. Ne mutlu o kimsiye ki Köro¤lu’nun at›n›n tozuna bulana. Biz si-
zi o gadar yüsgek bilirik. Biz fley de¤ilik.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 830).

Anadolu sahas›nda oluflan ‹slami dönem destanlar›ndan, K›ssa-i Seyyidü’l-Mur-
selin Huneyn Gazas› ve fiah-› Merdan’›n Cengi yazmas›nda, bafllang›çta teke tek de-
vam eden savafl, daha sonra Peygamberimizin yerden ald›¤› bir avuç topra¤› okuduk-
tan sonra düflmanlar›n üzerine saçmas›yla, kâfirler bozguna u¤ramakta ve Müslü-
manlar savafl› kazanmaktad›rlar (Çetin 1997: 17).

3.6. Topra¤›n Halk Baytarl›¤›nda Kullan›lmas›

Bey Beyrek hikâyesinin Konya varyant›nda, Bey Beyrek tutsak oldu¤u kaleden
kurtulur kurtulmaz Bengi Boz’u ça¤›r›r. Bu arada sahibinden uzak kalan at çok zay›f-
lam›flt›r. Bey Beyrek, at›n durumuna flafl›r›rsa da Bengi Boz’›n ›srar› üzerine ona bin-
mek zorunda kal›r. Bey Beyrek’in flaflk›nl›¤›n› sezen Bengi Boz, sahibinden kendi
aya¤›n›n alt›ndan al›nacak tozun yüzüne sürülmesiyle, iyileflece¤ini söyler. Bey Bey-
rek söylenenleri yap›nca at iyileflir (Sakao¤lu 1998: 390).
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Sonuç

Sonuç itibariyle toprakla insan hayat›n›n her safhas›nda karfl›lafl›yoruz. Yarad›-
l›fl mitlerinden efsaneye, halk hikâyelerinden masala, atasözünden deyime ve bilme-
ceye, modern fliirden, halk, divan ve tasavvuf fliirine kadar hayat›n her safhas›nda
toprak vard›r, zaten olmas› da gerekir. Çünkü topra¤›n olmad›¤› hayat, dünyan›n so-
nu demektir. Çünkü yarad›l›fl, topraktan olup dönüflte onad›r. Ancak topra¤›n insa-
n› kabullenmesi veya kabullenmemesi dünyada yapt›klar›m›zla ba¤lant›l›d›r. Anla-
t›larda, Allah’›n emirlerine, Peygamberlerine karfl› gelinmiflse toprak onu kabullen-
mekte zorluk çekmektedir.

Topra¤›n halk hikâyesi ve masal metinlerinde “toprak bafl›na” deyiminin çok-
ça kullan›lmas›, üzerinde durulmas› gereken konulardand›r. Acaba “Toprak bafl›na”
deyimini dua olarak m›, yoksa beddua olarak m› kabul edece¤iz? Bizce burada dua
unsuru öne ç›kmaktad›r ki Âfl›k Veysel’in deyifliyle toprak her türlü kötülü¤ü ört-
mektedir.

Toprak, halk anlat›lar›n›n hemen hemen bütün dallar›nda tedavi amaçl› olarak
da kullan›lmaktad›r. Bilhassa çocu¤u olmayan kad›nlar, Kad›nc›k Ana’n›n evininin
içindeki oyuktan al›nan toprak ile suyu kar›flt›r›l›p içince hamile kalacaklar›na inan-
maktad›rlar. Toprak ve suyun kar›flt›r›larak içilmesinin kökeninin yarat›lmadan kay-
nakland›¤›n› ve Kur’an’da geçti¤ini hat›rlatmak isteriz. Görmeyen gözün tedavisinde
ise yine Kur’an-› Kerim’deki Yusuf Sûresi’nin etkili oldu¤unu zannetmekteyiz. Her ne
kadar a¤lamaktan gözleri kör olan Hazreti Yakup o¤lunun elbisesinin kokusunu al›n-
ca veya gözüne sürünce görmeye bafllarsa da zamanla bu husus Peygamberimizin bir
mucizesinden etkilenilerek topra¤a dönüflmüfltür. Bilhassa müzmin cilt hastal›klar›-
n›n tedavisinde kapl›calar›n suyunun ›slatt›¤› çamura yat›lmas› ve sonra da suda y›-
kan›lmas› ile flifa bulunmas› geçmiflten günümüze devaml›l›k arz etmesi, üzerinde du-
rulmas› gereken konulardand›r. Günümüz flehir kültüründe fazla görülmese de göçe-
be veya yar› göçebe kültürlerde toprakla ilgili inan›fllar›n örneklerini bulabilmekte-
yiz. Bebe¤ine afleren anne aday›n›n kil yeme arzusu, do¤ar do¤maz göbek ba¤›n›n top-
ra¤a gömülmesi, “höllük” ad› verilen kavrulmufl toprakla belenmesi, vefat eden biri-
sinin mezar›na do¤du¤u yerden toprak getirilmesi ve saç›lmas› halk anlat›lar›nda kar-
fl›laflt›¤›m›z hususlar›n folklorlaflm›fl flekillerinden baflka bir fley de¤ildir.  

‹lk yaz›l› metinlerde gördü¤ümüz toprak üzerine ant içilmesi ise zamanla unu-
tulmufltur. Bu da bize topra¤›n yarad›l›flla bafllayan baz› ifllevlerinin zamanla unutul-
du¤unun bir delili oldu¤unu hat›rlatmaktad›r.

Konuflmam›z›n bafl›nda belirtti¤imiz topra¤›n mecazî anlamda vatan olmas› da
üzerinde durulmas› gereken konulardand›r. Tarihin her devrinde Türk vatan›n›n,
topra¤›n›n mukaddesli¤i flair ve yazarlar taraf›ndan da dile getirilmifltir.

Ali Berat Alptekin • 197



Konuflmam›z› Kutadgu Bilig’den ald›¤›m›z bir beyitle sonland›rmak istiyoruz:

Bafl›ng köke tegse bedüklük at›n
Kirip yatgu ornung kara yir kat›n (Arat 1991: 482).

“Ey kutlu hakan! Saray ve köflkler yapt›rma. Kara yer kat›nda sana ev haz›rd›r.
Bafl›n gö¤e de¤se, ünün ve ad›n büyüse, gidip yataca¤›n makam kara yer kat›d›r
(Arat 199: 4820).
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Halk Hikâyelerinde Mekân Anlay›fl›

‹smet Çetin*

Sözlük anlam›yla; “Yer, bulunulan yer, ev, yurt,  uzay” kavramlar›n› karfl›layan
mekân, terim anlam›yla insan›n›n, insan›n çevresinde bulunan eflyan›n hareket ede-
bilece¤i, etti¤i, tüm deneyimlerinin yafland›¤› alan, boflluk, çevredir.  Daha çok mi-
marî alanda kullan›lan mekân kavram›, her bilim dal›nda farkl› anlamland›r›lmak-
tad›r. Co¤rafya için anlamlar› lokasyon, yer, bölge olarak verilirken, edebî terim ola-
rak; olaylar›n geçti¤i aland›r. 

Dar alandan uzay›n sonsuzlu¤una kadar olan sonsuz alana kadar bütün yönle-
riyle tasavvur edilen mekân, dinleyicinin/ okurun metni al›mlamas› bak›m›ndan
önemlidir. Mekân bir yandan, eserin teflekkül döneminin mekân anlay›fl› ve fonksi-
yonunu gösterirken, bir yandan da metnin analizinde mekân ve insan iliflkilerini ak-
tar›r. Dolay›s›yla okura/ dinleyiciye yeni bak›fl aç›s› kazand›r›r. Kefeli, co¤rafî bir te-
rim olarak mekân›n edebiyat alan›nda önemini vurgularken, okur/dinleyici, ya-
zar/icrac› ve bunlar›n çevre ile olan iliflkisine dikkat çeker: “Bir mekân›n imaj› veya
kiflilerin edindikleri bilgiler ya da kiflisel deneyimleriyle oluflan ‘zihin haritalar›’ da
edebî eserlerde de¤erlendirilmesi gereken hususlard›r. Yazar›n co¤rafî seçimleri ve
bir mekânla ilgili izlenimlerini, düflüncelerini, varsa ideolojik yaklafl›mlar›n› yans›-
tan mekân tasvirleri dikkate al›nmas› gereken özelliklerdir. Zihin haritalar›n›n de-
¤erlendirilmesinde cinsiyet ve etnik kökenlerin de rolü göz önünde bulundurulma-
l›d›r. Zira yaflanm›fl bir co¤rafya metne daha iyi yans›t›lmakta, adeta metnin do¤al

* Prof. Dr. ‹smet Çetin, Gazi Üniversitesi, Gazi E¤itim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Ö¤-
retmenli¤i Ana Bilim Dal›,  Ankara, icetin@gazi.edu.tr.



fonunu oluflturmaktad›r” (Kefeli 2009: 429-430).  Dolay›s›yla mekân, sadece içinde
yaflan›lan kapal› veya aç›k, dar veya genifl bar›nma alanlar› olarak de¤il, insan ve
çevresinin birlikte ele al›nd›¤› daha kapsaml› bir alan olarak ele al›nmas› gerekmek-
tedir. Zira mekân, içinde yaflatt›¤› varl›¤›n, dolay›s›yla insan›n bir parças› oldu¤u gi-
bi, edebî metinlerdeki mekân da kendi içinde yaflatt›¤› varl›¤›n ayr›lmaz parças›d›r.
“Zaman zaman çevre sözcü¤üyle de efl anlaml› olarak kullan›lan mekân, insan›n yer-
de, yerin derinli¤inde ve uzaya do¤ru tüm çevresini üç boyutlu olarak kaplad›¤›ndan,
çevreden çok daha genifl bir anlama sahiptir ve içine psikolojik, toplumsal ve eko-
nomik anlamalar›n da kat›lmas›yla yaln›zca fiziksel bir anlam tafl›maktan da uzaklafl-
maktad›r. Mekân kavramlar›n›n çeflitlili¤i yüzünden, co¤rafyac›lar da çeflitli mekân
ay›r›mlar›na gitmifllerdir. Örne¤in, Couclesis, hiyerarflik düzende matematik, fiziki
(mutlak), toplumsal-ekonomik, davran›flsal ve deneysel mekânlar fleklinde bir ay›-
r›m yapmaktad›r. Mekân, içinde yaflayanlar taraf›ndan alg›lanan ve de¤erlendirilen
düzlemdir, ufuktur; mekân› yaln›zca geometrik olarak tan›mlamak, Buttimer’in
(1976) dedi¤i gibi; “insan deneyiminin anlafl›m›na yanl›fl bir yaklafl›m olacakt›r. Me-
kân, yaflam›n geliflmesinde zaman kadar vazgeçilemezdir. ‹nsan, yaln›zca fiziki me-
kân ya da çevreyle de¤il, di¤er insanlarla karfl›l›kl› etkileflim halinde oldu¤u için,
toplumsal mekân ya da çevreyle de ekonomik, toplumsal ve siyasal iliflkiler içinde-
dir.”(Tümürtekin-Özgüç 2002: 65). Bu aç›dan mekân insan›n; yaflayabildi¤i, bütün
faaliyetlerinin gerçeklefltirildi¤i, tüm deneyimlerinin yafland›¤› yerdir.

Eserdeki mekân sadece eser veya eserin musannifinin/yazar›n›n yaflad›¤› veya
yaflamay› idealize etti¤i bir alan de¤ildir. “Mekân ayn› zamanda anlat›n›n metinde
ifade edilen flartlarda ve belirtilen zaman zarf›nda, eserde anlat›lan vaka zincirinin
zuhuru için nas›l bir mekâna ihtiyaç vard›r suali, itibarî âlemin baz› hususiyetlerini
anlamland›rmam›za yard›m etti¤i gibi bizi, eserde tatbik edilen “yapma ve yaratma
tarz›n›n efli¤ine kadar götürür.” (Aktafl 1991: 145). Dolay›s›yla metni anlama ve an-
lamland›rmada temel unsurlardan biri olan mekân, “itibari âlemin, üzerinde yaflad›-
¤›m›z dünyayla alâkas›n› da farkl› ölçülerle dikkatlere sunar. ‹tibarî âleme has unsur-
lar içinde yaflad›¤›m›z kâinata ait olanlarla bir bak›ma kavranabilir duruma gelir”
(Aktafl 1991: 150). 

Kurmaca bir dünyada geçen, yaflan›lan, vardan yok k›l›nan itibarî olaylar, za-
manlar, kifliler, varl›klar ve bunlar›n anlat›lmas›, bütünüyle idealize edilen, gerçek-
te olmayan ancak gerçekmifl gibi düflünülen, birbirinin tamamlay›c›s› olan bir bü-
tündür.  Bir edebî eser ne kadar gerçekçi unsurlar tafl›rsa tafl›s›n, onun müellifi, ya-
flad›¤› zaman ve çevreden ald›¤› unsurlar› kendi zihninde yeniden kurgulamak sure-
tiyle, kendi seçti¤i, tercihlerinin ön plana al›nd›¤›, zevk ald›¤› ve okuyucu/ dinleyi-
ci kitlesinin de zevk alaca¤›n› düflündü¤ü, hatta hofllanaca¤›n› tahmin etti¤i yeni bir
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zaman diliminde yaratt›¤› mekânda yaflan›lmas›n›, olaylar›n olmas›n› tasarlar. Dola-
y›s›yla yarat›lan edebî metin bu yönüyle ütopiktir.  Mekân, toplum bilincinde var
olan ve zaman içinde unutulmufl,  mitik dönem ad›yla adland›r›lm›fl veya anlat›c›-
dinleyici ba¤lam›nda yarat›lm›fl hayalî bir âlem olabilir. Gerçek hayattan al›nan ör-
nek mekânlar, gerçe¤imsi olsalar da bir yönüyle sanatç›n›n müdahalesiyle idealize
edilen mekân olabilir. Dolay›s›yla gerçek âlemden al›nan mekân örnekleri, ço¤u kez
idealize edilen bir yap›ya bürünür. Yaflan›lmas›, olmas› gereken mekânlar olarak an-
lat›ya sokulan bu tür mekânlar gerçeklikten uzaklafl›r. Zira “mekân›n, illâ ki gerçek
(bildik, tan›d›k) bir yer olmas› gerekmez; olaylar›n cereyan edece¤i çevre, ‘hayalî’
veya ‘ütopik’ (idealize edilerek tasarlanm›fl) olabilir. Anlat›c›, o zaman›n insan bi-
lincinde haz›r kal›p halinde yer alan bu mekânlar›, kendi be¤enisine ve muhayyile
gücüne göre flekillendirir. Zaten bu ba¤lamda önemli olan vakan›n sergilenmesidir;
vakan›n geçti¤i çevre ikinci plânda kalmaktad›r. Anlat›c›ya düflen görev, merak ve
ilgiyi sürekli k›lmakt›r. Mekân›n, hatta vakan›n gerçek olup olmamas›, o kadar
önemli de¤ildir… Anlat› dünyas›nda az da olsa yer verilen bu mekânlar, insanl›¤›n
adeta ‘yitik ülkeler’idir. Güzel fakat ulafl›lmas› imkâns›z yerlerdir buralar” (Tekin
2003: 150).

Gerçek âlemden al›nan örnekler, zaman zaman gerçeklikten uzaklaflmak sure-
tiyle muhayyel bir âleme yönelirler. Mitik dünyadan al›nan birçok mekân örne¤i,
masal, destan, efsane, halk hikâyesi, hikâye ve romana kadar her türde görülebilir.
Milletlerin kültürel kodlar›nda var olan mitik mekân tasavvurlar›, mitik anlat›lar›n
geçerli¤ini yitirip form de¤ifltirmeye bafllad›ktan sonra farkl› anlat› türlerinde kendi-
lerini yaflatmaya devam ederler. 

Halk hikâyelerinin teflekkül döneminden önce toplumun tarih bilgi ve tecrü-
besini aktarma, anlatma/dinleme ihtiyac›n› karfl›layan destanlar, mitik dönemden
sonra kozmik âlemden gerçek âleme dönüflümün de örne¤ini teflkil eder. Mitik un-
surlar› bünyesinde tafl›sa bile olufltu¤u toplumsal haf›zada, daha önceki dönemlerden
kalan kozmik-mitik unsurlar› bünyesinde bar›nd›rmaya devam eder. Dolay›s›yla
mensup olunan inanç yap›s›, kültür kodlar› ve bunlar›n sembolik ifadelerinin des-
tanlarda bulunmamas› kaç›n›lmazd›r. fiakir ‹brayev, destandaki mekân kavram› üze-
rinde dururken; “Kahramanl›k destanlar›ndaki mekân kavramlar›n›n içindeki özel
olarak s›ralanan özellikleri önceki mitolojik dünya ile birlikte gösterir. Klasik desta-
n›n›n tabiat› ile sanat yönüne göre de¤iflen mitolojik anlamlar, ilk bak›flta dikkat
çekmez. E¤er destan›n›n oluflumunu sadece bir tarihi bilgi ile aç›klarsak onun mito-
lojik gelene¤e de borçlu oldu¤unu unutmufl oluruz” (‹brayev 1998: 150).

Mitten romana uzanan edebiyat yolculu¤unda mekân, fantastikten gerçekli¤e
do¤ru da bir yol kat eder. Dolay›s›yla halk hikâyelerinde de mitik dönemin fantas-
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tik mekân anlay›fl›ndan son yüzy›ldaki gerçekli¤i belirgin olan bir mekân anlay›fl›na
ulafl›r.

Hikâye kahramanlar› genellikle bir su bafl›nda cereyan eden olaylar sonucunda
ortaya ç›karlar.  Hikâyenin bafllayabilmesi için hikâye kahraman›n›n ola¤anüstü bi-
çimde ortaya ç›kmas› gerekir.  Ola¤anüstülükler, do¤um öncesi, do¤um esnas›nda
veya do¤um sonras›nda olabilir. Ancak hikâye kahramanlar›n›n ortaya ç›k›fl› daha
çok do¤um öncesi görülen ola¤anüstülüklerden sonra olur. Genellikle çocu¤u olma-
yan kahraman›n ailesi ya bir kutsal a¤aç, ya kutsal bir su bafl›nda ola¤anüstü yard›m-
c›lar (H›z›r, Pir, Ak sakall›, ‹htiyar, vb.) vas›tas›yla çocuk sahibi olur. 

Arzu ile Kamber Hikâyesi’nde çocu¤u olmayan padiflah ile veziri dertlerine ça-
re aramak üzere yola ç›karlar. Çeflme bafl›nda karfl›laflt›klar› dervifl bunlar›n dertleri-
ni anlayarak birer elma verir ve birinin k›z›, di¤erinin o¤lu olaca¤›n›, k›za Arzu,  o¤-
lana Kamber ad›n›n verilmesi gerekti¤ini söyleyerek kaybolur.” (fiimflek 1987: 79).
Ayn› hikâyenin baflka anlat›m›nda da hep k›z çocu¤u olan, ancak erkek çocuk sahi-
bi olamayan Ahmed ad›nda bir adam›n suyun üstünde yüzen bir sand›kta bulu¤u ço-
cu¤a Gamber ad›n› vermesiyle hikâye bafllar.(fiimflek 1987: 289). 

Kirman fiah Hikâyesi’nde fiah ve vezirinin dere kenar›nda oturduklar›nda yan-
lar›na gelen bir derviflin yard›m›yla (Alptekin 1999: 133); Güzel Ahmet Hikâye-
si’nde p›nar bafl›nda karfl›lafl›lan ihtiyar, (Görkem 2000: 163),  fiah ‹smail Hikâye-
si’nde çocu¤u olmayan Kandehar Padiflah›’n›n bir çeflme bafl›nda H›z›r’la karfl›laflma-
lar› (fienesen 2009: 336) hikâye örneklerinden baz›lar›d›r.

Köro¤lu’nun Benli Döne ile Karfl›laflmas› Kolu olarak adland›r›lan hikâyede,
Köro¤lu rüyada gördü¤ü Benli Döne ile p›nar bafl›nda karfl›lafl›r. Hikâyenin bafllan-
g›c› bir su kayna¤›d›r (Ersoy 1993: 364).

fiah ‹smail ile Gülizar Hikâyesi’nde Padiflah›n çocu¤u olmaz. Bunun üzerine ha-
n›m›yla istiflare edip yan›na vezirini alarak dervifl k›yafetinde seyahate ç›karlar ve su
bafl›nda namaz k›larken bir dervifl ile karfl›lafl›rlar. Derviflin verdi¤i sihirli elman›n
Pâdiflah taraf›ndan al›n›p çocuk sahibi olunmas› (Çolak 1994: 159) gibi örnekler
birçok halk hikâyesinde yer almaktad›r.

Su, mitik anlat›larda yarat›l›flta merkezî elemand›r. Dünya mitlerinde yayg›n
olarak görülen su, sadece yarat›l›fla vas›ta olmaz.  Varolufl, dönüflüm, tedavi, u¤ur-
u¤ursuzluk, hatta kutsal›n bizatihi kendisi olarak da temel elaman olarak görülür.
‹nsan hayat›n esas›n› oluflturan dört temel unsurdan (toprak, hava, su, atefl) biri ol-
du¤una inan›lan su,  tarihî dönemlerden itibaren Türk inançlar›nda ve mitik anlat-
malar›nda önemli yer tutar. 
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Altay Türklerinden derlenen mitik anlatmada, dünyan›n yarat›l›fl›yla ilgili afla-
¤›daki sat›rlar yer almaktad›r. 

Bir dünya istiyorum, bir soyla yaratay›m!
Bu dünya nas›l olsun, ne boyla yaratay›m!
Bunun çaresi nedir, ne yolla yaratay›m!
Bir Ak Ana (Ak Ene) var idi yaflard› su içinde
Ülgen’e flöyle dedi: göründü su yüzünde:
Yaratmak istiyorsan sen de bir fleyler Ülgen, 
Yarat›c› olarak flu kutsal sözü ö¤ren:
De ki hep, “yapt›m oldu” baflka bir fley söyleme.
Hele yarat›r iken, yapt›m olmad› deme.
Ak Ana bunu dedi, sonra kayboluverdi,
Denize dal›p gitti, bilinmez n’oluverdi.” (Ögel 2003: 433).

Kazak Türkleri aras›ndan derlenen mitik anlatmada da insan yarat›l›fl›nda aslî
unsurun anas›r-› erba, özellikle bunlardan su ve toprak oldu¤u vurgulanmaktad›r.
Kök Apa’n›n yakar›fllar› ile balç›ktan olan Balç›k Bat›r/Calanafl Baba ile Balç›k K›z
insano¤lunun ilk varolufl noktas›d›r (Çetin 2003: 248).

Mitik anlat›lar, hem yarat›l›fl Destan›, hem Balç›k Bat›r/Calanafl Baba ile Bal-
ç›k K›z örneklerinden de anlafl›laca¤› gibi su/bulak bafllar› evrenin yarat›l›fl›n›n ilk
zamanlar›ndan itibaren önemini, bu öneminden dolay› da kutsall›¤›n› devam ettir-
mifltir. Halk hikâyelerinde “Kutsal Su” olarak su bafllar›nda ola¤anüstü yard›mc› var-
l›klar›n ortaya ç›k›p neslin devam›n› sa¤lamas› mitik anlat›lardan gelen temel mo-
tiflerden biridir. Su bafl›, mekân olarak da s›n›rl› ve üstlendi¤i fonksiyonu ile kutsal-
d›r. Zira hem mitik dönem anlatmalar›, hem daha sonraki dönemlerde inan›lan su
bafllar›n›n kutsall›¤› toplumun inanç yap›s›yla ilgili oldu¤u için toplum haf›zas›nda
da yer etmifltir. Bunun sebebi,  ilahî gücün bu tür kutsal mekânlarda tecelli etti¤i
alanlar olmas›d›r.

Halk hikâyelerinde kutsal mekânlardan bir di¤eri de da¤lard›r. Da¤lar, insanl›k
tarihi boyunca mitik anlatmalardan dinî metinlere kadar her alanda görülmektedir.
Birçok kültürde gö¤e yükselmesi münasebetiyle da¤lar, ya Tanr›/tanr›lar›n bar›na¤›
ya da Tanr›’ya yak›n olarak kabul edilir. Türk kültüründe de bu kabullerden dolay›
kutsal mekânlar olarak tasavvur edilmifl ve çevresinde birçok inanç oluflmufltur.
“Türk halklar›n›n hemen hemen hepsinde görülen da¤ kültü mitolojide tafl ve oba
kültüyle sentez halinde bir durum sergilemektedir. Da¤ ve onunla efllefltirilen da¤
iyesi yaln›z bir do¤a kültünün terkip k›sm› olmakla kalmaz, ayn› zamanda türeyifl mi-
tinin de özelliklerini yans›t›r. Nitekim boylar›n, soylar›n ve kabilelerin birer kutsal
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da¤lar›n›n olmas›, soyun kendi ecdad›n› da¤ ruhuyla birlefltirmesi, bu iki mitolojik
kategorinin ortak bir külte ba¤lanm›fl oldu¤unu gösterir. Di¤er taraftan dünya mo-
delinde da¤›n, yerin ekseni olmas› inanc› dünya da¤lar›n›n veya demir da¤lar›n var-
l›¤›na inanc› do¤urmufltur ki, bu da genel anlamda da¤ kültünün bir baflka boyutu-
dur. Da¤ kültünün Gök Tanr› inanc›yla do¤rudan do¤ruya ba¤lant›l› olmas›… Tan-
r›’ya verilen kurban merasimlerinin kutsal olarak bilinen da¤larda sunulmas›”  (Ba-
yat 2006: 48-50; Duymaz-fiahin 2008: 116) gibi birçok inanç ve inançlar çevresin-
de uygulanan pratikler, da¤ kültünün mitik dönemlerden itibaren Türk anlat›lar›n-
da yer almas›n› kaç›n›lmaz k›lm›flt›r. 

Asumân ile Zeycân Hikâyesi’nde da¤da bir kayan›n yar›l›p ma¤ara haline gel-
mesi ve Zeycân’›n bu ma¤araya s›¤›nmas› Türeyifl Destan›’nda kurdun, çocu¤u ala-
rak Turfan civar›nda bir ma¤araya s›¤›nmas› ile ayn› kaynaktan beslenmektedir.
Zeycân’›n yola revan olmas›ndan sonra “Bir k›fla tutuldu.  Üzerinde urbas› kalmad›.
Mevlâ’ya niyâz edip arkas›n› bir kayaya dayad›, kald›. Mevlâ’n›n emri ile ol kaya ya-
r›ld›. Ol gece ol kayan›n içinde kald›. Çün sabah old›, Âsumân bozu¤un eline ald›,
bakal›m ne dedi? Âsuman eyitti:

Yine boran old› yine k›fl old›
Bilmem bunda bana nas›l ifl old›
Bu gece vatan›m›z tafl old›
Gitti ömrüm vâdem tamamd›r bugün” (Kaya-Koz 2000: 43-44)

Da¤ ve da¤da bulunan ma¤ara, ma¤araya s›¤›nmak veya Âsumân’›n yapt›¤› gi-
bi da¤da bir ma¤ara infla etmek suretiyle oraya s›¤›nmak, “bir güç merkezine, en gü-
venli korunmay› sa¤layan bölgeye” (Bachelard  2013: 62) ulaflmak psikolojik ola-
rak hayata ba¤l›l›¤›n, hayattan kaçmaman›n ifadesi olarak da anlafl›lmal›d›r. Necip
ile Telli Hikâyesi’nde, da¤ yeniden var olman›n, özüne dönmenin, dolay›s›yla ken-
dini güvende hissetmenin bir yolu olarak görülür. Hareket edilen yere yeniden
dönme, bir tür s›¤›nma olarak telakki edilir. “Necip’le askerler… Oradan nereye
geldiler, Erzurum’un fienkaya, So¤anl› yaylas›na geldiler. ‘Arkadafllar, bu da¤lar, bi-
zim da¤lard›r,’ dedi Necip, “benim gençli¤im, çocuklu¤um bu da¤larda geçti. fiu at-
lardan inelim de burada bir su içelim. Belki benim hastal›¤›m da bir flifa bulur bu-
rada.’ Atlar›ndan indiler. Necip Bey flöyle bir bakt›, da¤›n üzerini bir duman bürü-
müfltü, “bu da¤›n hali ayn› benimkine benziyor,” dedi kendi kendine, “bu da¤›n
üzerindeki duman benim bafl›mdaki sevda gibi. Bu da¤›n gö¤sündeki tafllar benim
ç›banlar›m gibi. Bu da¤›n otlar› benim tüylerim gibi. Bu da¤›n dereleri, selleri be-
nim gözyafllar›m gibi. Tevekkeli dememifller, tabiat insana benzer, insan tabiata
benzermifl diye.” Bir kayan›n yan›na çöktü, içinden bir türkü söylemek geldi. Baka-
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l›m, Necip orada ne söylüyordu, biz de sizin sa¤l›¤›n›za söyleyelim, sa¤ olun, var
olun: 

Bir su ver içeyim garip yolcuya 
Bilmem anlar m›s›n yaram› da¤lar 
Mecnun geldi sizden doland› oy oy 
Ço¤unu ettiniz harami da¤lar 

Kerem size genç ömrünü çürüttü 
Leyla da Mecnun’u burda eritti 
Emrah size geldi Selvi’ye gitti 
Bilmem anlar m›s›n çaremi da¤lar 

Mezar verin Necip olsun efliniz 
Eksilir mi bilmem boran k›fl›n›z 
Otlar tüyleriniz tafl ç›ban›n›z 
Gözyafl›n›z derin de¤il mi da¤lar “ (Y›lmaz 2011: 57-58)

Ferhat ile fiirin Hikâyesi mekân›n gerçekli¤inden kaç›fl›n, ilkel s›¤›naktan, da-
ha yerleflik, flehirli bir merkeze do¤ru gidiflin de ifadesi olmal›. ‹lkel mekândan daha
modern bir mekâna, eskimifl zihniyettin yeni bir zihniyete, eski bir medeniyetten ye-
ni bir medeniyete geçifl olarak de¤erlendirebilece¤imiz da¤›n delinmesi, insanl›¤›n
ihtiyaç duydu¤u suya da¤›n engel olmas› ve Ferhat’›n bu engeli ortadan kald›rmas›,
ayn› zamanda hikâyede kahraman›n mekân› de¤ifltirme yetene¤i ve iradesinin bu-
lundu¤unu da göstermekte. Ferhat’›n da¤› delmesi, mekân›, hatta medeniyet de¤i-
flikli¤inde zihniyet de¤ifltirme arzusu olarak kabul edilmelidir.

Ferhat ile fiirin Hikâyesi’nde, Ferhat’›n da¤› delmeye çal›flmas›, her vuruflta yüz
batmanl›k kayan›n parçalanmas›,  Ferhat’›n ayr›ld›¤› geleneksel yap›ya karfl› bir ta-
v›r olarak alg›lanabilir. O¤uz Destan›’nda O¤uz’un Babas› Karahan’la mücadelesi ve
O’nu alt etmesi, ayn› zamanda bir zihniyet de¤iflikli¤inin de ifadesidir. Ferhat’›n
kendini ispat için kendinden daha güçlü olan da¤la mücadelesi de ayr›ca incelen-
meye de¤er bir konu olarak düflünülmeli. Burada Ferhat’›n da¤› delmeye çal›flmas›,
kendi inanç yap›s›nda bir dönüflüm yaflad›¤›n›, dolay›s›yla kutsal da¤dan tabiat un-
suru, s›radan bir da¤a dönüflümün iflareti olarak görülebilir. Bu dönüflüm ayn› zaman-
da inanç alan›ndaki dönüflümdür. Zira anlat›da Ferhat Müslümanlaflm›fl, hatta evli-
ya derecesine ulaflm›flt›r;  “Ferhad öyle tekbir getürüb âmin deyüb dua tamam old›k-
da Ferhad öyle bir ah eyledi ki anda olan bütün halk gördiler Ferhad’›n a¤z›ndan
burnundan alevler ç›kd› andan Ferhad-› nâmurad külingi alub ya Allah senden ina-
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yet deyüb kaldurub külingi aflk eyledi. Her urdukça yüz batman kayalar› k›rard› halk
buna hayran old›lar,  kimi de sihir alametidir didiler, kimi de hay›r evliya nefesine
u¤ram›fld›r, kerameti old›¤›ndand›r deyüb her biri bir söz söyleyüb…” (Özarslan
2006: 174). 

Halk anlat›lar›nda, özellikle masallarda Kaf Da¤›, çok s›k görülmesinden baflka,
adeta masal›n tür belirleyicisi olarak yer al›r.  Masal da¤lar›- ki genellikle Kaf Da¤›-
adeta evreni ikiye bölen s›n›rd›r.  Bir yanda gerçek /mifl gibi/ hayat›n yafland›¤› ha-
kiki âlem, bir yandan ise kozmik âlem bulunmaktad›r. Kozmik âlemde devler, peri-
ler, cinler gibi varl›klar masal kahraman› için s›nav alan›d›r. Ya geçifli zorludur, ya da
gidilip gelinmesi ancak genellikle Anka Kuflu veya benzeri sihrî-kutsal uçar varl›k-
lar vas›tas›yla olabilecek, insan›n kendi imkânlar›yla baflaramayaca¤› afl›lmazl›k
özelli¤ine sahiptir. Masal Da¤› olan Kaf Da¤›’n›n afl›lmazl›k, büyüsel özelliklere sa-
hip olmas›, yüksek ve sarp olarak tasvir edilmesi eski Türk inançlar›ndan kaynak-
lanmal›. Zira Tengri Teg/Tanr› Da¤lar› ile ilgili alg› ve inanmalar Türkiye sahas›na
tafl›nm›fl eski inanç unsurlar›n›n unutulmufl olmas›, da¤ ile ilgili bu inanmay› masa-
la aktarm›flt›r. Kaf Da¤› da bu çerçevede devlerin, perilerin evi olarak kabul edilip -
Türkiye sahas›nda- Kafkas da¤lar› ile özdeflleflip gö¤ü alttan tutan bir sur gibi görül-
müfltür (Roux 2002: 156-161).

Da¤ ve da¤a ba¤l› ma¤ara, kovuk gibi s›¤›n›lacak yerlerle ilgili örnekleri ço¤alt-
mak mümkündür. Kûf-› Kaf, Kaf Da¤›, K›z›l Da¤ gibi örnekler, yer alt›n›n dar ve ka-
pal›, ancak kutsal kaynakl› mekân örnekleri oldukça yayg›nd›r.  

Kirmanflah Hikâyesi’nde Kirmanflah ve arkadafllar›n›n Pîr rehberli¤inde Kaf
Da¤›’na gitmeleri (Alptekin 1999: 218-219), halk hikâyelerinde rastlanan kutsal
mekân örneklerindendir. Güzel Ahmet Hikâyesi’nde Güzel Ahmet’in babas› tara-
f›ndan gözlerine mil çektirilip K›z›l Da¤’a terk edilmesi ve ma¤arada /Türk halk
inanç sisteminde kutsal say›lardan/yedi y›l kalmas› ve H›z›r’›n güvercin donunda ge-
lip yard›m etmesi (Görkem 2000: 187) gibi birçok örnek de bulunmaktad›r. 

Halk hikâyelerinin teflekkülü destanlardan sonraki döneme, bozk›r medeniye-
tinden yerleflik medeniyete geçifl sürecine ba¤lanmaktad›r. Bozk›r hayat›ndaki hare-
ketlilik, bu medeniyetin anlat›s› olan destanlarda da görülür ve destanî hareketlilik
toplumlar›n yerleflik hayata geçmesiyle dura¤anlafl›r.  Yeni bir medeniyetin efli¤inde
olan toplum, destandan sonra yaratt›¤› Dede Korkut anlatmalar› tarz›nda destanî hi-
kâyelerle bir geçifl döneminden sonra yerleflik hayat›n ürünü olan hikâyeye yönelir.
Bu medeniyet de¤iflimine ba¤l› olarak anlat›lardaki mekân anlay›fl› da de¤iflmeye
bafllar.  Bozk›r medeniyetinin yaflama biçimine ba¤l› olarak yarat›lan destanlar›n
mekân› ne bar›nak, ne de co¤rafyaya ba¤l› biçimde s›n›rlanmaz.  Yak›n dönemlerde
oluflan tarihî olaylar›n anlat›ld›¤› destanlardaki mekân tasavvurunu bir yana b›rak›r-
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sak destanlarda mekân›n ‘s›n›rs›z’l›¤› söz konusudur.  Destan zaman›; “Bir yandan ta-
rihî gerçekle beslenip, yer, su mekân adlar›na, di¤er yandan binlerce y›ll›k öz tari-
hinde delili bulunan adlara,  kal›plaflm›fl gelene¤e ba¤lanm›fl ve toponomik zaman
ve mekân kavramlar› bu gelene¤e göre toplanm›flt›r… Destanda yer, yurt ve kahra-
manlar›n yaflad›¤› yerlerin adlar› verilerek gerçek kavramlara yaklafl›lmaktad›r. Des-
tandaki yer adlar›n› co¤rafî haritada tam olarak belirlemek mümkün de¤ildir… Bir-
birinden uzak olan yerlerin destanda ayn› çizgi boyunda durmas› gerçek hayata ters
bir durumdur…” (‹brayev 1998: 134-140). Buradan anlafl›lmas› gereken, destan me-
kân›n›n destan kahraman›/kahramanlar›n›n yaflad›¤› dönem ve zaman içinde anla-
t›c›n›n tasavvur etti¤i co¤rafyaya yerlefltirilmesidir.  Zira destan yap›s›n›n özellikle-
rinden biridir.  Destan kahraman ve olaylar›, tafl›nd›klar› veya yaflat›lmak istedikle-
ri co¤rafya ve zamana adapte edilirler. Hal böyle olunca mekân da s›n›rs›zl›¤›n› ko-
rur.  Türk destanlar›nda mitik özellik gösterenlerden tarihî olaylar›n anlat›ld›¤› des-
tanlara kadar olan alanda mekân, sonsuzluk ve s›n›rs›zl›¤›n ifadesi olmak bak›m›n-
dan evren olarak görülür. “Türk destanlar›ndan hareketle Türk evren tasar›m›n›n,
üç katmanl› ve birbirini tamamlar mahiyette bütüncül özelli¤e sahip bir sistem flek-
linde olufltu¤u söylenebilir. “Gök”, di¤er katmanlar›n ve varl›klar›n ilk oluflumlar›-
n›n da kaynakland›¤› “ideal yasa ve düzen”in temel kayna¤› ve merkezidir. “Yer al-
t›”, esasen bu merkeze dâhil olmakla birlikte, ondan “ideal yasa ve düzen”e uyma-
yan özellikleri sebebiyle ayr›lan güçlerin mekân›, karanl›klar âlemidir. “Yeryüzü” ise,
her iki katmana iliflkin özelliklerin ve varl›klar›n yer ald›¤›; bunlar aras›ndaki müca-
delenin yafland›¤› nesnel ve ayn› zamanda geçici dünyad›r.” (Arslan 2005: 74).

Mitik anlat›lardaki kozmik mekân, destanda gerçe¤e yaklafl›r ve gerçek dünya-
ya do¤ru bir yönelme gösterir.  Evrenin oluflum maceras›n›n anlat›lmas› olarak nite-
lendirilebilecek mitik anlatmalarda mekân, merkezî durumdad›r. Anlat›n›n bafllan-
g›c›nda varl›k mekâna yerlefltirilir. Destana geçiflte ise toplum ad›na hareket eden
kahraman merkezî konumdad›r ve mekân destan kahraman›n›n hareketlerine göre
flekillenir.  Yukar›da da temas edildi¤i gibi zaman zaman kozmik alanda yaflan›lan
olaylar, zaman zaman yeryüzüne, gerçek dünyaya döner. 

Halk hikâyelerinde bazen mit-masal unsurlar›n›n tesiriyle gerçek âlemin d›fl›n-
da kozmik bir alan örne¤i görülse bile mekân gerçek dünyad›r ve bu gerçek dünya
hikâye kahraman›n›n çevresinde flekillenir. Halk hikâyelerinin olaylar› gerçek ya-
flanm›fll›klardan al›nd›klar› gibi zaman zaman muhayyel de olurlar.  Halk hikâyeleri,
olaylar›n› gerçek hayattan al›p almad›klar› yan›nda konular›n› çeflitli kaynaklardan
almak suretiyle de oluflurlar. Kimi hikâyeler Klasik Edebiyat’tan kayna¤›n› al›rken
kimileri masal ve destan gibi anlat›m esas›na ba¤l› türlerden de almaktad›rlar. Do-
lay›s›yla hikâyelerden baz›lar›n›n mekân› da kaynakland›klar› anlat›lardan al›nan
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mekânlard›r. Hikâyelere tafl›nan bu mekânlar bir gelene¤in baflka bir anlat› türünde
devam etti¤ine iflaret ederken ayn› zamanda musannifin/ anlat›c›n›n olaylar›n olma-
s›n› istedi¤i mekânlard›r. Bu mekânlar, musannif/anlat›c› ve dinleyicinin zihin dün-
yas›nda yaflan›lmak istenen veya istenmeyen mekânlard›r. Bu tür mekânlar› ütopik
mekânlar olarak adland›rmak mümkündür.

Ütopik mekânlar›n kurgulanmalar›,  insanl›¤›n ilk dönemlerinden itibaren say-
g›, korku, bü¤üsel fonksiyon, inanç, dinî telakkiler, toplumun sosyal yap›s› gibi bir-
çok unsurun yaln›zca biri veya birden fazlas›n›n bir araya gelmesiyle oluflur. 

Kifli ve ya toplumun gelecekle ilgili tasavvurlar›n›, ulaflmak istedikleri idealize
edileni ifade için kullan›lan ütopya kavram›, kayna¤› itibariyle mekân› da ifade et-
mektedir. Dolay›s›yla “ütopyalar›n baz›lar› -hatta ço¤u- ideal bir toplumu ve bu top-
lumun içinde yaflad›¤› mekân› konu al›rken ve “var olmayan yer”, “iyi yer”, “mutlu
yer” gibi sözcüklerle ve çizgilerle ifade edilerek özlenen, örnek al›nmas› gereken ide-
al bir toplum ve mekân› anlat›rken; baz› ütopyalar ise, tam tersine; insanlar›n bask›
alt›nda tutuldu¤u ve hayatlar›ndan pek de memnun olmad›¤› toplumlar› anlatmak-
tad›r. Bu tür ütopyalar; “anti-ütopyalar”, “karfl›-ütopyalar”, “ters-ütopyalar” ya da
“distopyalar” olarak adland›r›l›rlar. (Bayartan 2009: 71).

Ütopik mekânlardan baz›lar› var olan gerçek mekânlar üzerine kurgulan›rlar.
Bu tür mekânlarda anlat›c› hikâye kahramanlar› âfl›k ve maflukun birlikte mutlu ol-
malar› için yollar arar. Bu tür mekân tasavvuru gerçekte döneminde yaflanmayan,
ancak yaflanmas› arzu edilen hayata uygun bir mekân›n›n tasarlanmas›d›r. 

Mahmut ile Nigâr Hikâyesi’nde ütopik mekân M›s›r’d›r. Zira Mahmut’un âfl›k
oldu¤u k›z M›s›r’dad›r. Nigar da M›s›r’da rüyas›nda Mahmut’u görecek ve âfl›k ola-
cakt›r: “0 ac›yla bir gün, babas›n›n öldü¤ü odaya girer ve orada bay›l›p kal›r. Rüya-
s›nda bir pir görür. Pir Mahmud’a on sekiz bin âlemi yaratan›n; üçler, befller, k›rkla-
r›n ve M›s›rdaki Nigâr Han›m’›n aflk›na olmak üzere üç kez bâde içirir, iki parma¤›-
n›n aras›ndan Nigâr Han›m’› gösterir… Fakat Kamber 0’na yetiflir ve yakalar. Kam-
ber kendini tan›t›r, sarmafl dolafl olurlar. Mahmut, olup biteni anlat›r. Birlikte M›s›r
flehrini aramak üzere oradan ayr›l›rlar.

Mahmud’a bade veren pir, M›s›r’da Eset Pafla, Telli Nigâr Han›m’a da ayn› fle-
kilde bâde verir ve iki parmak aras›ndan Mahmud’un suretini gösterir.” (Kaya 1987:
57-58).

fiah ‹smail Hikâyesi’nde fiah ‹smail, musannif/anlat›c› zaten ola¤anüstü do¤an
kahraman›n fiah ‹smail olduktan sonra âfl›kl›k yetene¤ini de kazanabilece¤i ütopik
bir mekân yarat›r ve : “Sabah oldu, yediler, içtiler fiah ‹smail da¤a d›rmand›, öbür-
leri etrafta avlanmaya bafllad›lar. Da¤›n depesine ç›kt›, öte yüzüne da¤›n bakt› kine
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o kadar güzel bir yer kine, ufak tefek yerler olmasa çöl denecek kadar düzlük, bir çay
ak›fl› var görenler hayran kal›r. Gözü dalar bu çay›n ak›fl›na seyretmeye koyulur. Bir
bakt› ki çayda bir ceylan sulan›r. Hemen Kamer Tay› ceylan›n arkas›na mahmuzla-
d›. Ora senin, bura benim derken depeyi afl›nca önüne bir sürü yörük çad›r› ç›kt›.
Çad›ra girdi. Ceylan› kaybetti.

– Ulan ben bu ceylan› buraya kadar govdum. Acaba can korkusuyla hangi ça-
d›ra girdi, der.

Derken delikanl› bir çad›r›n önüne gelir. Çad›rda Yörük beyinin k›z› Gülizar
Han›m vard›r. fiah ‹smail k›z› görünce bay›l›r, ancak Gülizar’›n kokusuyla yeniden
ay›l›r ve çal›p söylemeye bafllar (Okuflluk fienesen 2009: 339-341) .

Bu metinde fiah ‹smail’in bir ceylan›n pefli s›ra gidip yörük çad›r›na rastlamas›,
orada k›zla karfl›l›kl› âfl›k olmalar›, Alâeddin Gaybî’nin Abdal Musa’ya intisap edip
Kaygusuz ad›n› almas›yla benzerlik göstermesi tesadüfî de¤ildir. Söz konusu anlat›la-
r›n her ikisinde de flahsiyetin teflekkülünde mekâna iflaret edilmektedir. Bozk›r me-
deniyetinden yerleflik medeniyete geçme sürecinde bilinmezli¤in mekânla da iliflki-
sine iflaret edilmektedir. Türk kültüründe kapal› mekân›n bilinmezliklerin de ifade-
si oldu¤una örnek teflkil etmesi bak›m›ndan önemlidir. Zira Yarat›l›fl› anlatan metin-
de Erlik’in yer alt›na, Karanl›klar Ülkesi’ne gönderilmesi, bilinmezli¤e terk edilme-
si ve bilinmezlikten dolay› da kiflinin buna karfl› tedbirli olmas› düflüncesini yarat›r.

fieyh Senan Hikâyesi’nde Mürflit fiah’›n idaresindeki Senan Ülkesi tasvir edil-
mektedir. Anlat›c› Âfl›k fievki Hal›c› co¤rafya bilgisine dayanarak Senan’›n yerini
tarif ederken idealize edilen ‹slamî-idarî sistem hakk›nda da bilgi verir. Verdi¤i bil-
gi, yerini dahi bilmedi¤i Senan Ülkesi olmaktan çok, anlat›c›n›n zihninde kurgula-
d›¤› uzun ömürlü devlet, tarihî dönemlerdeki devlet ihtiflam›, bunlar› sa¤layan yö-
netim biçimi ile yönetici tipolojisidir. Senan Ülkesini tasvir ederken Türk tarihine
de at›fta bulunmak suretiyle böyle bir devletin olabilirli¤ini de sezdirir: “Bu gece si-
ze haber verdi¤im, bir rivayette Senan Ülkesi derler. Senan Ülkesi deyince heralda
Pakistan diyiller amma de¤il. Bunu yann›fl söyleyiller. Senan Ülkesi gene bizim Tür-
kisdan. Yani do¤uda olan flehirlerdendi o zaman. 

Senan Ülkesinde Mürflit isminde bir flahdan bahsedeciyik bu gece. Mürflit fiah
çoh de¤erli, çoh g›ymetli, çok memleketde yetgin. Gendisi as›l Müslüman.  Dindar
bir pâdiflahd›. Halk› bunu çoh severdi. Bu da halk›n› çoh severdi. Babas›ndan riva-
yet olunur ki, tahd›gah ona babas›ndan galmad›. Esgiden g›rall›hla geçilen devirler-
di. Bizim Osmanl› pâdiflahlar›. Otuz alt› pâdiflah Atatürk’e gadar gelip gitmifl. Sade
Osmann›. Ondan evvel Selçuklular ne gadar gelmifl gitmifl. Bilmem neler ne gadar
gelmifl gitmifl. Bunnar›n hepsi saymakla bitmez.” (Türkmen-Cemilo¤lu 2009: 734)
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Emrah ile Selvihan Hikâyesi’nin Türkmen varyant› olan Sayyad Hemra’da, Sa-
yad’›n Hemra’ya kavuflmak için K›z›lalma fiehri’ne yönelmesi, kahraman›n idealize
etti¤i, yaflan›labilir bir alana ulaflma iste¤idir.

Yaflan›lmamas› gereken mekânlar olarak ifade edilebilecek karfl› ütopik -anti-
ütopyalar/ters-ütopyalar- alanlar bulunmaktad›r. Kahraman veya kahramanlar›n s›-
k›nt› çektikleri ›ss›z da¤ bafllar›, karanl›k ma¤aralar, özellikle Seyfilmülûk Hikâye-
si’nde oldu¤u gibi Çin –Maçin diyar›ndaki denizlerin korkunç yüzü, ters ütopik me-
kânlara örnek gösterilebilir.

Bundan baflka, kahraman/ kahramanlar›n flahsiyet bulmas›nda yaflan›lmas› tas-
vip edilmeyen bir hayat tasviri söz konusudur. Toplumda çözülmenin bafllad›¤›, sos-
yal yap›n›n bozuldu¤u dönemlerde tasvip edilmeyen yaflama biçimleri yayg›nlaflma-
ya bafllar. Bunlardan birisi de e¤lence tarz›d›r. Âfl›k Garib’in babas›ndan kalan ser-
vetini bitirmesine sebep olan meyhane düflkünlü¤ü, bir yandan hikâyede kahrama-
n›n kimlik kazanmas›na vesile olurken, bir yandan da olmamas› gereken mekânlar-
dan biridir. Âfl›k Garib’in meyhane düflkünlü¤ü ve insan hayat›n› olumsuzlaflt›ran bu
tip mekân örnekleri ters ütopik mekân örne¤i olarak kabul edilebilir.

Burada verdi¤imiz örnekler, k›sa bilgiler halk hikâyelerindeki mekân kavram›
hakk›nda az-çok fikir edinmemizi de sa¤lar. Bozk›r medeniyetinden yerleflik mede-
niyete geçifl sürecinde teflekkül eden halk hikâyeleri, anlat›c›-dinleyici ve bu ikisine
ba¤l› zaman-mekân iliflkisi ve içinde icra biçimine göre flekillenmektedir. Dolay›s›y-
la mekân tasavvuru da dinleyici ve anlat›c›n›n, hikâyenin anlat›ld›¤› zamana ve or-
tama ba¤l› olarak flekillenir. Yani anlat›c› ve dinleyicinin mekân bilgisine/ tasavvu-
runa ba¤l› olarak flekillenir. Burada s›n›rl› olarak verdi¤imiz örnekler ve baflka hikâ-
ye örneklerini de dikkate ald›¤›m›zda, halk hikâyelerindeki mekân anlay›fl›n›n, des-
tanî dönemden getirilen mitik ve destanî örnekler ile yaflan›lan hayattan al›nan ör-
neklerden müteflekkil oldu¤unu söylemek mümkündür. Bu türdeki mekânlar, di¤er
anlat›m esas›na ba¤l› türlerde oldu¤u gibi soyut-somut aç›k-kapal›, genifl-dar, fantas-
tik, ütopik, karfl› ütopik gibi mekân tasavvurlar›yla ifade edilebilir. Bu tasavvur bi-
çimi, icra ortam›na ba¤l› olarak hikâye kurgusunun gidiflat›na göre flekillenir.  Buna
göre aç›k-kapal›, dar-genifl mekân, gündelik hayatta görülen gerçe¤imsi/ somut ya da
anlat›c› veya dinleyicinin hayalleri, özlemleri ve inanç yap›lar›na ba¤l› olarak so-
yut/fantastik-ütopik mekânlar olarak halk hikâyelerinde yer al›r. 
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Sar›k›z Anlat›lar› Üzerine
Mitolojik Bir De¤erlendirme

Faruk Çolak*

Sar›k›z Fenomeni

Bir fenomen haline gelmifl Sar›k›z, Türkiye’de oldukça yayg›nd›r, di¤er bir ifa-
deyle yayg›n oldu¤u için fenomen haline gelmifltir. Yayg›n flöhretinden dolay› özel-
likle Anadolu sahas›nda pek çok anlatman›n yarat›lmas›na ve köy, mahalle, çay,
da¤, tepe, kaya, koruluk, yer ad›, yat›r ve türbeye isim olarak verilmesine sebep ol-
mufltur.

Efsanenin Bal›kesir/Merkez ve Kazda¤lar›, Bursa, Tekirda¤, ve Kütahya (Duy-
maz 2001: 94-95) ve Makedonya/Kocac›k (Turan 2002: 4)’ta anlat›ld›¤› bilinmek-
tedir. Daha önce metinleri yay›nlanan bu tespitlerin yan› s›ra çeflitli kaynaklarda
Adana, Bilecik/Sö¤üt/Borcak, Edirne/Keflan, Ni¤de/Bor’da da Sar›k›z efsaneleri ve-
ya yat›rlar› yer almaktad›r. Ayr›ca Mu¤la/Marmaris’te Sar› Ana/Sar› Ermifl türbesi
(Köse 1993: 145-154; Turan 2002: 4); Çorum/Sungurlu’da Sar›k›z türbesi (Uçakç›
2); Edirne/Merkez Sar›k›z mezar› (Turan 2002: 3); Ankara/Çubuk, Amasya/Merkez,
Konya/Meram, Malatya Hekimhan, K›r›kkale/Sulakyurt’ta Sar›k›z köyleri; Selanik
ve Bolu/Mengen/A¤acarlar’da Sar›k›z mahallesi ve türbesi (Kalafat 2004: 2); Anka-
ra/Nall›han’da Gebe Sar›k›z türbesi (Duymaz 2001: 94-95); Afyonkarahisar ve Bo-
lu/Mudurnu/Göncek’te Sar›k›z Kayas› (Duymaz 2001: 94-95; Turan 2002: 4); Art-
vin (Yuran 2002: 4) ve Antalya (Beydilli 2033: 483)’da Sar›k›z tepesi ve Manisa/
Alaflehir’de Sar›k›z çay› (Karakuyu 2008: 35) veya maden suyu (Turan 2002: 4); Ma-
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nisa/K›rka¤aç ve Eskiflehir/Seyitgazi/Arapören’de Sar›k›z korulu¤u (Turan 20024: 4)
yer almaktad›r. K›r›kkale/Sulakyurt/Sar›k›z köyü ayn› ad› tafl›yan bir afliretin merke-
zi olarak da bilinmektedir.

Ayr› bir çal›flma konusu olmakla birlikte içerisinde “Sar› K›z/Gelin” kelimeleri-
nin geçti¤i veya sar› k›z hikâyesi anlatan türkülerimizi say›s› az de¤ildir. Erzurum ve
civar›nda “Erzurum Çarfl› Pazar/Sar› Gelin”, “Sar› K›z› Ald›m Ç›kt›m Yaylaya”, “Sa-
r› K›z Dedi¤in Bir ince K›zd›r”, “Sar› K›z›n Aya¤›nda Kundura”; Giresun ve civar›n-
da “Sar› K›z›n Aya¤›nda Yemeni”; Ni¤de ve civar›nda “Sar› K›z›n Saçlar›”1, Ankara
ve civar›nda Sar› K›z2; Çank›r› bölgesine ait halayda söylenen türkü3 ve Sivas, To-
kat, Artvin ve Bayburt yörelerinde oynanan Sar›k›z 

(www.nevzatkaya.k12.tr/ilimiz/kulturu.htm+sar) bar›n›n da efsanelere konu olan
Sar›k›zla iliflkili oldu¤u düflüncesinde oldu¤umuzu belirtmek isteriz.

Türkiye d›fl› Türk co¤rafyalar›ndan Nogaylar›n geleneksel inanç sistemlerinde
Sar›k›z mitolojik bir varl›kt›r ve “Cin Padiflah›, Sar› K›z” bafll›kl› bir hikâyeleri var-
d›r (Beydilli 2033: 485). Tuva halk hikâyelerinde yer alt› dünyas›nda yaflayan yedi
veya dokuz Sar›k›z’dan bahsedilir (Beydilli 2033: 486). Kazak ve K›rg›z bahfl›lar›,
“Sar› K›z” karakterinde var oldu¤una inand›klar› bir bu mitolojik varl›¤› “Tuv dedi-
¤in derde derman olan ey Sar› K›z gel!” diye ça¤›r›lar (‹nan 1987: 263). Uranha-Tuba
Türklerinin fiaman dualar›nda al ruhuna “Kaya yerde yaflayan atl› Sar› Albast›m” flek-
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1 Türkülerin metni için bk. http://www.turkuler.com/sozler/ta.asp?harf=S&s=2. (Eriflim Ta-
rihi: 02.02.2015)

2 Sar› K›z türküsünün metni için bk. (Belgeli 2008: 51)
3 Çank›r› halay›nda söylenen türkünün metni:

Sar› kavun dilimi
Nitdin o¤lan gülümü
Gülün elimden alan
Bulsunlar Allah’›ndan
Aman aman Sar›k›z
Yatamam ben yal›n›z

Gidiyorum Çorum’a
Bir tafl de¤di koluma
Kolum sar›lmak ister
Yarin ince beline
Aman aman Sar›k›z
Yatamam ben yal›n›z 

(www.karalahana.com/makaleler/folklor/Turk-halk-oyunlari-h.html, 03.11.2009)



linde bir hitapta (‹nan 1987: 263) bulunurlar. Sibirya Tatarlar› Sar›k›z’› görünüflün-
den dolay› “Sar›çaç” (Beydilli 2033: 485) ad›yla, Zerafflan vadisinde yaflayan Özbek-
ler “Sar› G›z” (Beydilli 2033: 485) olarak bilmektedirler. Kobal fiamanlar›n›n davul-
lar›n›n üzerinde “Sar› K›z” (Beydilli 2033: 486) resimleri yer almaktad›r.

Sar›k›z Anlatmalar› ve Sar›k›zla ‹lgili ‹nan›fllar

Fenomenolojik olarak yukar›da sunulan Sar›k›zla ilgili kültürel unsurlar›n içe-
risinde efsaneler önemli bir yer tutmaktad›r. Ali Duymaz, Metin Karada¤, Nerin Kö-
se, Azat Kaya ve Fatma Ahsen Turan’›n çal›flmalar›nda yer alan metinler hariç ol-
mak kayd›yla, söz konusu çal›flmalarda yer almayan ve yeni tespit etti¤imiz di¤er Sa-
r›k›z anlatmalar› ile yat›rlar› hakk›nda anlat›lanlar afla¤›da yer almaktad›r.

Ali R›za Yalman (Yalg›n)’›n Zamant› çay› ile ilgili tespit etti¤i inan›fl k›r›nt›la-
r› yayg›n olarak anlat›lan Sar›k›z efsaneleri örtüflmektedir. Yalman (Yalg›n)’›n Za-
mant› çay› ile ilgili tespiti flu flekildedir: 

“Bu çay tekin de¤ildir, onun sahibi vard›r. Sahibi sar› saçl›, gök göz-
lü bir k›zd›r. Bu k›z her sene bir kurban ister. Zamant› bir delikanl› al›r
ve k›za verirmifl… Bu çay y›lda dört befl gün, gece vakti alt›n ak›t›r, ama
o geceyi bilmek ve bulmak gerekir… Bu çay›n sahibi Sar› saçl› gök göz-
lü k›z senede bir gün baharda çay kenar›nda bir tafla ç›k›p saçlar›n› ta-
rarm›fl... Onun saç›ndan bir tel bir adam›n eline geçmifl olsa o adam›
kurflun delmez, b›çak kesmez derler.” (Yalman (Yalg›n) 1993: 49-50)

Kütahya’daki Harlek kapl›cas› ile ilgili anlat›lan efsane de Sar›k›z efsaneleriyle
ba¤lant›l›d›r. Efsanenin metni flu flekildedir:

Harlek Efsanesi

“Kütahya’da Harlek ad› ile bilinen kapl›calar›n ve bölgenin ad›n›n
konulmas›na öykü olan ve dilden dile anlat›larak günümüze kadar ula-
flan bir efsanedir. Sar›k›z Efsanesi olarak da bilinir. Efsaneye göre; ha-
len Il›ca olarak bilinen bölgede sar›k›z hamamda y›kan›rken; bir gün
aniden bir ses duyar:

“Harlayarak m› geleyim, gürleyerek mi ?” Sar›k›z bu sese hiç bir an-
lam veremez. Ses bir kaç kez tekrarlan›r. Sar›k›z sonunda “Harla da
gel” diye karfl›l›k verince kayalar›n içinden “har›l har›l” su gelir, yük-
selen sular Sar›k›z’› al›p götürür.” 

(www.kadirdemir.com.tr/kaplicalar.html)
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Ayr›ca Kütahya’n›n Hisarc›k ilçesinde de Sar›k›zla ilgili baz› inan›fl ögeleri (De-
mircan 2010) ve makam› tespit edilmifltir.

Ni¤de’nin Bor ilçesinde yer alan Kale Camiinin yap›m› ile ilgili anlat›lan bir ef-
sane daha vard›r bu ki efsanenin tespit edebildi¤imiz birbirine yak›n iki anlatmas›-
n›n da Sar›k›zla ilgili oldu¤u için afla¤›da veriyoruz.

Sar›k›z

“Bor’da Kale Camii (fieyh ‹lyas Camii)’nin hemen alt yan›nda bir
çeflme olan bir ma¤ara vard›r. Bu ma¤arada iki mezar yer almaktad›r.
Bu mezarlar Sar›k›z ile babas›na aittir. 

Rivayete göre camii yap›l›rken güzeller güzeli Sar›k›z ile babas› ye-
mek haz›rlar ve baba bu yemekleri iflçilere gizlice götürürmüfl. Bu ye-
meklerin nerede haz›rland›¤›n› merak eden bir iflçi, sar›k›z›n babas›n›
takip eder ve ma¤araya girdi¤ini görür. Ma¤aradan içeri bak›nca Sar›-
k›z› görür ve ona âfl›k olur. S›rlar›n›n ortaya ç›kt›¤›n› anlayan Baba k›z
ölür ve oraya defnedilirler. 

Bu hadiseden sonra buraya ma¤araya Sar›k›z Türbesi ad› verilir.”
(K.1)

Sar›k›z Tekkesinin Hikayesi

“Bildi¤imiz kadar›yla, eskilerin anlatt›¤› kadar›yla gala (kala) ma-
hallesi var. Kala mahallesinde de bir cami var, bu cami’nin temelini
hiç bir mütahit atamam›flt›r. Temelsiz olarak Allah taraf›ndan temeli
çizilmifltir. Mütahitler temeli çiziyormufl akflamdan ama sabaha o te-
mel yerle bir oluyormufl. Allah taraf›ndan k›ra¤›yla bu caminin teme-
li çiziliyor ve cami ona göre yap›l›yor. 

Zaman›nda bu caminin orda bir baba k›z yaflarm›fl. Bu Sar›k›z tek-
kesi ad› verilen yerde. Bu caminin yap›m›nda da bu baba çal›flm›fl. K›-
z› da oradaki iflçilere yemek götürürmüfl. Amma k›z›n saçlar› o gadar o
gadar güzelmifl ki tee ayahlara (ayaklara), yellere (yerlere) kadarm›fl.
Ama alt›n sar›s›ym›fl. Babas›na, iflçilere yemek götürüp getirirken bu
k›z›n saçlar›ndan herkes ama herkes birer tel istiyollarm›fl. Bahm›fl
(bakm›fl) o da olacak gibi de¤il. Babas› camiyle flu an mezarlar›n›n bu-
lundu¤u evleri aras›nda, flu an Sar›k›z tekkesi denilen yerin aras›nda bi
tünel kazm›fl. Sadece g›z›n› korumak amaçl›. K›z› ordan yemek getirip
götürmeye bafllam›fl. Bu didimiz (dedi¤imiz) yir (yer) de ma¤ara gibi bi
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yir. Orda yafl›yollarm›fl baba g›z (k›z). Öldükten sonra da zaten baba g›z
ayn› yire gömülmüfller. Bu y›llardan beri de bu flekilde Sar›k›z tekkesi
olarak geçiyor. fiu an da türbe olarak ziyaretçilere aç›kt›r ve cumhuri-
yet mahallesinde bulunmaktad›r” (K.2).

Bilecik’in Sö¤üt ilçesi Borcak köyü s›n›rlar› içerisinde yer alan bir
ma¤aran› ad› Sar›k›z ma¤aras›d›r. Ma¤ara ile ilgili anlat›lan efsane flu
flekildedir:

Sar›k›z Efsanesi4

“Bundan y›llar önce Bilecik vilayetinin Sö¤üt kasabas›na ba¤l› Bor-
cak köyünün eski yerleflim yerinde Sar›k›z ma¤aras› denilen bir ma¤a-
ra vard›r. Ma¤arayla ilgili anlat›lan bir efsane vard›r. 

Efsaneye göre bu köyde güzel bir k›z yaflarm›fl, bu k›za sar› saçlar›
nedeniyle köylüler Sar›k›z ad›n› takm›fllar. K›za köydeki bütün gençler
âfl›km›fl hatta köyün a¤as› bile bu k›za abay› yakm›fl. Fakat k›z›n gönlü
köyün d›fl›nda yaflayan bir gençteymifl. Bu genç ormanc›l›k yaparm›fl.
Gizli gizli ormanda buluflup hasret giderirlermifl. Buluflmad›klar› bir
gün köyün a¤as› k›z› ister. Fakat k›z›n babas› a¤an›n yafll› olmas›ndan
dolay› k›z› vermek istememifl. A¤an›n bunu duymas› üzerine adamla-
r›yla gelip k›z› zorla kaç›r›rlar ve eve hapsederler. K›z›n kardefli orman-
da bulunan o¤lana gelip ablas›n›n kaç›r›ld›¤›n› haber verir. Bunun üze-
rine o¤lan k›z› kurtarmak için a¤an›n kap›s›na dayan›r, fakat a¤an›n
adamlar› taraf›ndan dövülür. A¤an›n evde olmad›¤› bir gece genç, k›-
z› kaç›rmak için tekrar geri gelir. K›z onu beklemektedir, birlikte yola
ç›karlar. Bir süre yol giderler ve sonunda köyün yak›nlar›nda bulunan
bir tepenin ard›nda bulunan ma¤araya girerler. Bu arada a¤a k›z›n kaç-
t›¤›n› anlar ve adamlar›n› alarak k›z›n ailesinin evine gider. K›z› orada
bulamaz ve ailesine zulüm eder. K›z ile o¤lan ma¤arada bir gece geçi-
rirler. Sabah olunca o¤lan yemek için bir fleyler bulmaya ç›kar ve k›za
ma¤arada beklemesini söyler. Adam bir süre ortalarda görünmez, k›z

4 Derlemeyi yapan Ö¤rencim Mesut Teres, anlat›n›n sadece kendi köylerinde oldu¤unu ve
kaynak flahs›n day›s› oldu¤unu belirtmifltir. Teres, köylerinde Sar›k›z Ma¤aras› olarak bili-
nen bir yer oldu¤unu, köyün suyunun oradan geldi¤ini, ma¤aran›n içerisinde tafllaflm›fl Sa-
r›k›z heykelinin oldu¤una köylülerin inand›klar›n› ve bu anlat›n›n tam olmasa bile köylü-
ler taraf›ndan parça parça anlat›ld›¤›n› beyan etmifltir. Teres, day›s›ndan dinledi¤i metni,
kendisinin düzenleyerek yaz›ya aktard›¤›n› da ilave etmifltir.

Faruk Çolak • 219



ma¤aran›n a¤z›na hava almak için ç›kar. ‹leriden sesler geldi¤ini duyar,
bakmak için biraz ilerler bir kayan›n arkas›na saklanarak olan biteni
gözler. Bir de ne görsün a¤an›n adamlar› sevgilisini yakalam›fllar.
Adam, k›z›n yerini söylemeyince orac›kta öldürürler. K›z da a¤layarak
ma¤araya geri döner, adamlar her yeri aramalar›na ra¤men k›z› bula-
mazlar. K›z ma¤arada korkarak saklan›r, günlerce a¤lar a¤lar. Bu arada
köyde k›z›n k›rklara kar›flt›¤›yla ilgili efsane yay›lmaya bafllan›r. Sonra
bütün köylüler toplan›r, k›z› aramaya bafllarlar. Bir ma¤araya rastlarlar
içinden su ç›k›yormufl, merak edip içeriye girerler. Birde ne görsünler
saçlar› sar›, güzel mi güzel bir k›z tafllaflm›fl flekilde durmaktad›r. Gözle-
rinden oluk oluk su, gö¤üslerin ise süt akmaktad›r. Bundan dolay köy-
lüler bu ma¤araya sar›k›z ma¤aras› demifller. fiimdilerde yok ama eski-
lerde Borcak köyünden evlenecek olanlar sar›k›z ma¤aras›na gidermifl,
suyundan içerlermifl. Çocu¤u olmayanlar da o sudan içermifl. Suyun fli-
fal› oldu¤una inan›l›r” (K.2).

Refik Engin’in verdi¤i bilgilere göre Tekirda¤ flehir merkezinde de bir Sar›k›z
yat›r› bulunmaktad›r. Bu yat›r hakk›nda bilgi verilmezken Edirne’nin Keflan ilçesin-
deki Sar›k›z mezar›, çeflmesi ve deresi hakk›nda flu bilgileri aktar›r:

“Halk aras›nda Sar›k›z mevkiinde bir mezar› oldu¤una inan›lmak-
tad›r. Gerek Sar›k›z mezar›na gerekse bu bölgede bulunan a¤açlara
özellikle h›drellez günü bez ba¤lan›r ve dileklerde bulunulur. Ayni
mevkide bir de Sar›k›z deresi bulunmaktad›r. Önceki y›llarda tüm y›l
akan dere flu anda yaz mevsiminde kurumaktad›r. Hay›rsever kiflilerce
bu mevkide yap›lan çeflmeler Sar›k›z çeflmeleri olarak bilinmekte ve
suyunun flifal› oldu¤una inan›lmaktad›r. Halk aras›nda Sar›k›zla ilgili
birçok söylence bulunmaktad›r. Bu söylencelere göre Sar›k›z bitkiler-
den ilaç yaparak salg›n hastal›klar zaman›nda halka flifa da¤›tan bir ki-
fli imifl. Di¤er bir söylenceye göre ise Osmanl› döneminde savafllar s›ra-
s›nda sevgilisini kaybetmesi üzerine çok üzülmüfl ve ç›ld›rm›fl. Bu ne-
denle bu mevkide geçmifl y›llarda ç›ld›r da denmekteymifl” (Engin: 2)

Sar›k›z Anlatmalar› ve Mitolojik Kökeni

Sar›k›z anlatmalar›n›n fonksiyonu ve kökeni ile ilgili yap›lm›fl olan de¤erlendir-
meler daha önce hiç konuflulmam›fl de¤ildir. Öncelikle bu çal›flmalara bir göz atmak-
ta fayda mülahaza edilmektedir.
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Özellikle Kazda¤lar› ve etraf›nda anlat›lan bu anlatmalarla ilgili olarak Ali
Duymaz’›n 2001 y›l›nda yay›nlanan “Kazda¤› ve Sar›k›z Efsaneleri Üzerine Bir De-
¤erlendirme” bafll›kl› makalesi oldukça dikkat çekici bilgiler vermektedir. Söz konu-
su makalede Anadolu co¤rafyas›nda anlat›lan Sar›k›z efsaneleri ile ilgili genel bir de-
¤erlendirme ve Sar›k›z efsanelerinin Anadolu co¤rafyas›ndaki versiyonlar› ve bu ef-
sanelerin motiflerinin kökeni hakk›nda oldukça doyurucu bilgiler verilmektedir.
Duymaz, Sar›k›z efsanelerinin ortaya ç›k›fl›n› kült kavram›yla izah etmekte ve bu
kültün kayna¤› olarak da Türk mitolojisi (yer, da¤, su ve Sar›k›z kültleri vb.) ile ‹s-
lâmî izleri (Hz. Muhammed, Hz. Ali, Selman-› Pâk, kurban, H›d›rellez, Haz. Fatma,
hac, abdest, namaz ve keramet gibi) göstermekte ve baflka bir tesirin olmad›¤›n›n
(Duymaz 2001: 88) tespitini yapmaktad›r. 

Kazda¤lar› merkezli oluflan Sar›k›z efsaneleri üzerine Metin Karada¤ da bir çal›fl-
ma yapar. Karada¤, Sar›k›z efsanelerinin kökeninden çok ifllevselli¤ine dikkat çeker
ve bu efsanelerin “Ruhsal fonksiyonu”, “Yarad›l›fl-Kehanet”, “Kurumsal fonksiyon”
ve “Pratik uygulamalar” özellikleri oldu¤unu ileri sürer. Karada¤’a göre Sar›k›z efsane-
leri, “Ruhsal fonksiyonu” yönüyle ermifllik kültü etraf›nda özellikle kad›na ermifllik
özelli¤i kazand›rmakta ve yüceltmekte; “Kurumsal fonksiyon” yönüyle kad›n›n say-
g›nl›k ve sosyal kültürel aç›dan yücelmesini sa¤lamakta, çocuksuzlu¤un felaket geti-
rici olmad›¤›n› vurgulayarak sosyal yap›da belirleyicilik, birlefltirici rol ile çevresel ko-
ruyuculuk yapmakta ve “Pratik uygulamalar” yönüyle de törensel uygulama ve sa¤alt-
ma ifllevlerini icra etmekte (Karada¤ 1995: 317) oldu¤una iflaret etmektedir.

Kazda¤lar› merkezli Sar›k›z efsanelerinin etraf›nda oluflan inanç ve gelenekler
üzerine bir baflka çal›flmay› da Azat Kaya yapar. Kaya, Sar›k›z efsanelerinin Yörük ve
Tahtac› rivayetleri hakk›nda bilgi verdikten sonra Sar›k›z ziyaret yerlerinin ziyaret
nedenlerini çocuk sahibi olma, ifl sahibi olma, evlenme, bolluk-bereket, sa¤altma ve
ev-bark sahibi olma (Kaya 1998: 252-257) istekleriyle iliflkilendirir.

Bal›kesir/Kazda¤lar› etraf›nda teflekkül eden Sar›k›z efsanelerinin sosyal kültü-
rel tesirleri üzerine bir çal›flma yapan Fatma Ahsen Turan ise, Sar›k›z etraf›nda te-
flekkül eden inanmalar, törenler ile Sar›k›z’›n günlük hayata aksini ortaya koyan
(Turan 2002: 1-22) tespitlerde bulunur. 

Sar›k›z efsanelerinin kökenini üzerine de¤erlendirme yapanlar bu efsanelerin
kökenini Türk mitolojisindeki yer, da¤, su ve Sar›k›z kültlerine ba¤lam›fllard›r. Biz
bu tespitlere kat›lmakla birlikte, tespit edilen motifler ba¤lam›nda ve efsanelerin
kökenindeki kült ba¤lam›nda önceki tespitlerden k›smen farkl› düflündü¤ümüzü be-
lirtmek isteriz. Anadolu co¤rafyas›n›n tamam›nda anlat›lan Sar›k›z efsanelerinde
belli bafll› dört motif grubu vard›r ve bunlar bütün anlatmalarda ortak özellik göster-
mektedir. Bunlar, sar› renk ile da¤, ma¤ara, su ve kad›n olarak karfl›m›za ç›kmakta-
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d›r. Sar›k›z efsanelerinde müflterek unsur olarak karfl›m›za ç›kan bu renk ve motif
gruplar›n›n üzerinde biriken tortu kaz›nd›¤›nda karfl›m›za oldukça ilgi çekici bir du-
rum ç›kmaktad›r.

Öncelikle bu dört motif grubu ile sar› rengin bilefleninin Türk mitolojisindeki
Umay Ana miti oldu¤unu söylemek abart› olmasa gerek. Türk kültüründe Umay
Ana mitinin iki önemli aflamadan geçti¤ini ve bu aflamalardan birincisinin anaer-
kil, ikincisinin ise ataerkil dönemler oldu¤unu ileri süren Ziya Avflar, birinci dönem-
de Umay Anan›n yer ve gök unsurlar›n›n mutlak hâkimi oldu¤unu, ikinci dönem-
de ise bu mutlak hâkimiyetin zay›flad›¤›n›, yer ve gök unsurlar› olmak üzere ikiye bö-
lündü¤ünü ve Umay Anan›n sadece yer-su unsurlar›n›n temsilcisi olarak karfl›m›za
ç›kt›¤›n› belirtir (Avflar 2014: 359). Leonid Pavloviç Potapov, “Umay, eski Türk
panteonunda yüksek yere sahip bir tanr›d›r. Altay-Sayan fiamanistlerinin pante-
onunda ise, derece olarak düflmüfl ve özellikle de eski Türk devletlerinin da¤›lmas›n-
dan ve Türklerin Asya’n›n genifl arazilerine yay›lmas›nda sonra yayg›nlaflm›fl olan
nesnelerinin iye- ruhlar› seviyesinde bir ruh haline gelmifltir.” (Potapov 2012: 345)
Umay’›n bafllang›çta yüksek seviyeden bir tanr› oldu¤u ile ilgili Avflar ve Potapov’un
bu tespit ve görüfllerini destekleyen bir baflka veri de Edremit’in Güre köyünde tes-
pit edilmifl inan›flt›r. Güre’de “Sar›k›z’›n sürekli uçup dolaflt›¤› ve evlatlar›n›n mut-
lulu¤u için ‘hay’ (canl›-diri) ve ‘ölümsüz’ kald›¤›na da inan›l›r. Güre köyünün halk›
Sar›k›z’› bir atefl yuma¤› olarak gökyüzünden Güre’ye inerken gördüklerini söyle-
mektedirler” (Turan 2002: 8). Bu tespitteki Sar›k›z›n sürekli uçtu¤uyla ilgili inan›fl
bize göstermektedir ki; kufl olarak telakki edilen Sar›k›z derecesi düflürülmüfl yüksek
dereceli Tanr› Umay Ana mitinden kaynaklanmaktad›r.

Umay Anan›n yer ve gök unsurlar›n›n mutlak hâkimi oldu¤unu ileri süren Av-
flar, Umay Ana’n›n fonksiyonlar›n› 18 bafll›k alt›nda toplam›fl olup bunlar›; 1.Bere-
ket tanr›ças›, 2.Aflk ve sevgi tanr›ças›, 3.Koruyup gözeten ilahe, 4.Hayat unsurlar›
olan günefl ve su, 5.Ocak iyesi (Atefl nimetiyle kavmini ›s›t›r ve bu atefl sayesinde
onlar› vahfli hayvanlara üstün k›lar.), 6.Kad›n, k›z, çocuk ve hayvan yavrular›n›n ko-
ruyucu ruhudur, 7.Gökyüzünde mekân tutar, 8.Bulutlar üstünden (özellikle k›rm›z›
bir bulut üzerinde) kavmini gözetir, 9.Tanr›n›n mekân› olan ›fl›kl› gök ile kara yer
aras›nda durur, 10.Günefli do¤durur yahut günefl olup do¤ar, 11.Her türlü meteoro-
lojik olay› bafllat›r, 12.Savafla gidenleri kutsayarak onlara zafer kazand›ran bir savafl
ilahesi olarak görülür ve savafllarda koruyucu ruh olarak kendisine kurbanlar sunu-
lur, 13.Kimi zaman can al›c› bir ruh yahut ölüm mele¤idir, 14.Çocuklar›, kad›n ile
k›zlar› ve hayvan yavrular›n› korumaya devam ederken ikiye ayr›l›r; Sar› Umay ola-
rak iyili¤i (bazen de kötülü¤ü), Kara Umay (Umac›, alkar›s›) olarak da kötülü¤ü
temsil eder, 15.Gümüfl saçl›, beyaz giysili, güzel yüzlü bir ilahedir, 16.Kufl k›l›¤›nda
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kanatl› bir kad›n tanr›ça, 17.Çoban y›ld›z›, yani venüs, 18.Kanatl› ata biner yahut
kanatl› at (Avflar 2014: 359, 360) olarak s›n›fland›r›r.

Türk efsaneleri ve bu efsanelere ba¤l› inançlar içerisinde oldukça önemli bir yer
edinen Sar›k›z’›n Umay Ana mitinden neflet etti¤i ile ilgili görüfller her iki varl›¤›n
tipolojisinden kaynaklanmaktad›r. Mitolojideki Umay ile efsanelerde yaflayan Sar›-
k›z’›n ortak noktalar› sar› saçl› ve su ile iliflkili olmalar›d›r.

Bütün bu özellikler dikkate al›nd›¤›nda Umay Ana’n›n en belirgin özellikleri
aras›nda yer alan sar› renk, Türk mitolojisinde günefl ve ateflle iliflkilidir ve kutsall›k
arz eden unsurlar aras›nda yer al›r. Hem güneflin hem de ateflin rengi olmas› müna-
sebetiyle sar›n›n kutsall›¤›, Umay Ana’n›n da en belirleyici renk özelli¤i olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. ‹flte bu yüzdendir ki çeflitli tasvirlerde Umay Ana hep sar› saçl›
bir k›z olarak telakki edilmifltir ve günefl olarak da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yukar›da
aktar›lan efsane metinleri ile Ali R›za Yalman (Yalg›n)’›n aktarm›fl oldu¤u inan›flta-
ki sar› saçl› k›zlar veya su iyesi, sar› rengin en bariz örneklerindendir. Bu kanaatimi-
zi destekleyen bir baflka veri de Kütahya’n›n Simav ilçesi Cumhuriyet mahallesin-
deki Sar›k›z mezar› ile ilgili inan›fllar ve anlatmadaki Sar›k›z’›n tasviridir. “Sar›k›z,
saçlar› yere kadar uzanan, elbiselerinin üstünde parlak telleri olan, uzun boylu bir
k›zd›r. Elbiseleri, saçlar› ve teni sar› renktedir.” (Demircan 2010) fleklinde tasvir edi-
len Sar›k›z, di¤er örneklerle örtüflmektedir. 

Sar›k›z anlatmalar›ndaki sar›, Umay Ana’n›n da en belirgin tavsif özelliklerin-
den birisidir. Umay’›n Huma kelimesindeki “h” sesinin düflmesi neticesi ortaya ç›k-
t›¤›n› söyleyen Samed Çayl›, Türk halklar›ndan baz›lar›nda Umay kufluna Kumay
denildi¤ini, bu kelimenin de “ku” ile “may”dan olufltu¤unu ve Altay Teleüt, Sakay,
K›rg›z vs. Türk dillerinde “ku”nun sar› veya sar›mt›rak anlamlar›na geldi¤ini (Çayl›
1387: 7) belirterek kelimenin bizatihi kökeninde sar› anlam›n›n oldu¤unu vurgular.
‹flte bu yüzdendir ki Umay Ana hep sar› saçl› olarak tasavvur edilmifltir.

Umay Ana’n›n en belirleyici özelliklerinden olan sar›, ayn› zamanda Türkler’de
soylu tabakan›n rengidir ve bu özelli¤e sahip olmas›ndan dolay› destan kahraman›
Manas, Sar›-Nogay olarak tavsif edilir. Benzer bir flekilde Cengiz Han’›n annesi
Alan Kova’n›n çad›r›na giren ve etraf›na ›fl›k saçan sar›fl›n bir adamdan hamile kal-
mas› motifi de bu rengin kutsall›¤› ve kahraman›n soylulu¤uyla ilgilidir.

Sar› renkli saç ve elbiseler içerisinde tavsif edilen Umay Ana, zaman zaman ko-
ruyucu ruh özelli¤i tafl›mas›n›n yan›nda ölüm mele¤i olarak da alg›lanmaktad›r. Mi-
nusinsk Tatarlar›’nda kahverengi atlar›n koruyucular› ve da¤ ruhunun k›zlar› olan 7
tane Sar›k›z’›n yolculu¤u esnas›nda flamana efllik etti¤ine inan›l›r (Katanov 2004:
128). Sar›k›z› koruyucu bir ruh olan al ruhu ile iliflkilendiren ‹nan, “Uranha-Tuba
Türklerinin flaman dualar›nda kam bu ruha ‘kaya yerlerde yaflayan atl› Sar› Albasta-
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r›m’ diye hitap ediyor ve yard›m soruyor. Kazak K›rg›z bask›lar› da, galiba, bu ruha
‘tuv dedi¤i derde derman olan ey Sar›k›z, gel’ diye ça¤›r›yorlar”. (‹nan 1987: 263)
de¤erlendirmelerini yapar. Bizim daha önceki bir çal›flmam›zda kufl olarak tasavvur
edilen Umay Ana’n›n koruyucu iye olmas›n›n yan›nda ikinci fonksiyonunun ölüm
mele¤i oldu¤u, ölüm mele¤i olarak düflünülmesinden dolay› baz› Türk topluluklar›n-
da Hüma, kartal, akbaba gibi kufllar olarak tasavvur edildi¤i ve kufl olarak tasavvur
edilmesiyle ba¤lant›l› XVI. yüzy›lda Amasya ve ‹stanbul’da cenaze merasimleriyle il-
gili “kufllara et atma” uygulamas›n›n oldu¤u aç›klanm›flt› (Çolak 2013: 229-231).
Ayr›ca, Türklerdeki sar› hayvanlar›n kurban edilmesinin makbul say›lmas›n›n bu
inançla alakal› oldu¤u düflünülmektedir. Manas Destan›’nda Kökötey Han’›n ölümü
üzerine sar› develer kesilmesi bu inanc›n uygulamalar›ndand›r.

Umay Ana’n›n evrilmifl ve derecesi küçültülmüfl flekli olan Sar›k›z’›n baz› fia-
man davullar›nda Ülgen’in k›z›n› simgelemesi, tasvirlerinin yap›lmas› ve “Sar›k›z-
lar” (Sar› K›s) olarak alg›lanmas› ve adland›r›lmas› (Potapov 2012: 263) Sar›k›z’›n
Tanr› özellikleri oldu¤unun en güzel örnekleridir. “Dolay›s›yla Umay kültü de, eski
Türk Tengri ve Yer-sub kültleri örne¤inde oldu¤u gibi, de¤iflime u¤ram›flt›r. Altay-
Sayan fiamanistlerinde Umay kültü aile inanc› düzeyine kadar gerilemifl ve fonksi-
yonlar› da k›s›tlanm›flt›r. Eski Türklerde Umay, bütün Türk halk›n› koruyan bir yü-
ce tanr›ça say›lm›flt›r. Tengri ve Yer-sub ile birlikte o, Türk halk›na zaferler arma¤an
etmifltir. Orhun yaz›tlar›nda hakan›n eflinin Umay’a benzetildi¤inden bahsedilir ki
bu, tanr›çan›n yönetici, hâkim zümre ve özellikle de Tanr›sal gücün yerdeki temsil-
cisi olan hakan taraf›ndan yüce tanr› olarak say›ld›¤›n› gösterir.” (Potapov 2012:
345) Derecesi düflürülen ve gücü zay›flayan Umay Ana bu aflamadan sonra Ana
Tanr›ça olma gücü ve vasf› parçalanarak yer, su, ma¤ara, da¤, od/ocak ve çocuklar›n
koruyucu iyesi olma gibi özelliklerle an›lma derecesine indirilmifltir. Sar›k›z anlat-
malar›n›n tamam›n›n yer, su, ›rmak, kapl›ca, ma¤ara, da¤, tepe, orman, cami, mezar,
türbe od/ocak, çocuk ve masum bir k›z motiflerinin bir veya birkaç›n› bar›nd›rmas›
veya bu anlatmalar›n bu türden motiflerle iliflkilendirilmesi Umay Ana’n›n Tanr›
olma vasf›n›n zay›flamas› ve bu zay›flamayla birlikte derecesinin yer/su iyesine indir-
genmesi olarak izah edilebilir.

Turan’›n aktard›¤› bilgiler aras›nda yer alan Sar›k›z’›n atefl yuma¤› olarak gök-
yüzünden Güre’ye inerken görüldü¤ü (Turan 2002: 8) ile ilgili inan›fl, Ziya Avflar’›n
Umay Ana’n›n fonksiyonlar› ile ilgili s›n›fland›rmas›ndaki Umay Ana’n›n Günefl ve
atefl olma özellikleri ile ba¤lant›l›d›r. Günefl ve atefl olarak düflünülen Umay Ana, bu
unsurlar›n rengi olan sar› ve al renkleriyle de iliflkilendirilmifltir.

Umay Ana mitinden evrilen Sar›k›z’›n renk özelli¤inden dolay› alt›nla iliflkili
oldu¤u da görülmektedir. Ali R›za Yalman (Yalg›n)’›n aktard›¤› inanmadaki ›rma¤›n
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y›lda bir kez alt›n olarak akmas›n›n nedeni Sar›k›z’›n saçlar›n›n sar› olmas›ndan do-
lay›d›r. 

Sonuç

Sonuç olarak, nesiller boyu kullan›lan inanç ve tekrarlanan yaflant›n›n zihin-
lerdeki kal›c› tortusu ile mitlerde yer alan imgelerin arketipler oldu¤unu söyleyen
Carl Gustav Jung’a göre toplumlar›n tafl›d›¤› genetik miras, çeflitli düflünce kal›pla-
r› ve formlar olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu ba¤lamda Umay Ana miti, Türklerin
sahip oldu¤u en eski genetik miraslardan birisidir. Bafllang›çta Sar›k›z olarak da bi-
linen Türk mitolojisindeki ana Tanr›ça Umay Ana’n›n tanr›sal de¤er olarak derece-
sinin düflürülmesi, gücünün zay›flamas› ve özelliklerinin parçalanarak küçük k›r›nt›-
lar halinde halk anlat›s›, yer ad› vs. gibi de¤iflik formlarda, düflünce ve inanç yap›la-
r›nda yaflamas› kültürel genetik miras›n tezahüründen baflka bir fley de¤ildir. Sar›-
k›z’›n yer, da¤, su, do¤um veya çocuklar›n koruyucu iyesi olarak ayr› ayr›, birbirin-
den ba¤›ms›z ve kopuk iyeler olarak de¤erlendirilmesi temelde yanl›fl olmasa da ek-
sik bir de¤erlendirme olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yukar›da izah edildi¤i üzere bü-
tün bu iyeler, Umay Ana’n›n tanr› olarak kabul edildi¤i dönemlerdeki tanr›sal va-
s›flar› aras›nda yer almaktad›r. Do¤u Türklü¤ü yer yer Sar›k›z’a dönüflen Umay Ana
mitinin baz› özelliklerinin yan›nda Umay ad›n› muhafaza etmeyi baflarm›flt›r. Ana-
dolu co¤rafyas›nda ise Umay Ana mitinin baz› özelliklerini muhafaza edilirken
Umay ad› yerini Sar›k›z’a b›rakm›flt›r. Anadolu’da Sar›k›z ad› etraf›nda oluflan anlat-
malar, inanç unsurlar›, yer adlar›, oyunlar, türküler gibi sözlü kültür ürünleri ile ha-
l›, kilim ve mimari motifler gibi maddi kültür ürünleri Umay Ana mitinin günümüz-
de yaflayan k›r›nt›lar›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

Kaynakça

Kitap-Makale

AVfiAR Ziya (2014), “Osmanl› Sahas› Divanlar›na Göre Türk Mitolojisindeki Umay
Ana Motifi”, I. Uluslararas› Türk Dünyas› Araflt›rmalar› Sempozyumu Bildirileri Kita-
b›-I, Ni¤de.

AVfiAR Ziya (2012), “Türk Mitolojisindeki Umay’›n Divan fiiirinde Humay’a Dönüfl-
mesi”, Bizim Külliye Dergisi, S. 51, s.43-49.

BELGEL‹ Halit (2008), Kap›nda Mülteci Gönlüm, Gündüz Yay., Ankara

BEYD‹L‹ Celal (2005), Türk Mitolojisi, Yurt Kitap Yay., Ankara.

Faruk Çolak • 225



ÇAYLI Samed (1387), Umay, Daruhane-i Razi, Tebriz.

ÇOLAK Faruk (2013), “XVI. Yüzy›l Amasyas›nda Bir Kurban Ritüeli Olarak Kufllara Et
Atma”, Bengü Bitig Dursun Y›ld›r›m Arma¤an›, Öncü Kitap Yay., Ankara.

DEM‹RCAN Ahmet (2007), “Simav’da Yaflayan fiamanist Kültürün ‹zleri Üzerine Bir-
kaç Not”, Simav, http://www.simav.gov.tr/articleread.asp?id=449,16.08.2011. Eri-
flim: A¤ustos 2011.

DEM‹RCAN Ahmet (2010), “Simav ve Hisarc›k’ta Eski Bir Türk Tanr›ças›: Sar›k›z
(Umay)”, Simav, http://www.simav.org/showthread.php?t=14808. Eriflim: Ocak
2015.

DUYMAZ Ali (2001), “Kazda¤› ve Sar›k›z Efsaneleri Üzerine Bir De¤erlendirme”, Bal›-
kesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 5, s.83-102, Bal›kesir.

ENG‹N Refik, Keflan ve Çevresinde Tekke ve Yat›rlar, http://www.refiken-
gin.com/urun/file/ yuklenen/2228%20%20.pdf. Eriflim: Ocak 2015.

‹NAN Abdulkadir (1987), Makaleler ve ‹ncelemeler, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara.

KALAFAT Yaflar (2004), “Anadolu’da Ulu Kad›n Kifliler ve Halk ‹nançlar›”, Türk Kül-
türü ve Hac› Bektafl Velî Araflt›rma Dergisi, S. 32, s. 1-16, http://www.hbvdergisi.ga-
zi.edu.tr/index. php/TKHBVD/ article/view/737/727. Eriflim: fiubat 2015.

KAYA Azat (1998), “Bal›kesir Halk Kültürü’nde Sar›k›z ve Çevresinde Oluflan ‹nanç ve
Gelenekler”, I. Uluslararas› Türk Dünyas› Eren ve Evliyalar› Kongresi Bildirileri, Ev-
rak Yay., Ankara. 

KARADA⁄ Metin (1995), “Kaz Da¤lar› Yöresi Efsaneleri Üzerine Bir Araflt›rma”, ‹pek
Yolu Uluslararas› Halk Edebiyat› Sempozyumu Bildirileri, Kültür Bakanl›¤› Yay., An-
kara.

KARAKUYU Mehmet (2008), “Alaflehir ‹lçesinde K›r Yerleflmelerinin I. Dereceden
Gelir Kaynaklar› Bak›m›ndan S›n›fland›r›lmas›”, F›rat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, C.18, S. 1, s. 28-42.

KATANOV Nikolay Federoviç (2004), Türk Kabileleri Aras›nda, (Çev: Attila Ba¤c›),
Kömen Yay., Konya.

KÖSE Nerin (1993), “Sar› Ana Türbesi ve Rodos Seferi”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Türk Dili ve Edebiyat› Araflt›rmalar› Dergisi, S. 7, s. 145-154, ‹zmir.

ÖGEL Bahaeddin (1989), Türk Mitolojisi, C.I, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara.

POTAPOV Leonid Pavloviç (2012), Altay fiamanizmi, (Çev: Metin Ergun), Kömen
Yay., Konya.

TURAN Fatma Ahsen (2002), “Sar›k›z Efsanesi ve Sosyal Kültürel Tesirleri”, Türk Kül-
türü ve Hac› Bektafl Velî Araflt›rma Dergisi, S. 22, s. 1-22, 

226 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›



http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr /index.Php/TKHBVD/article/view/517/507. Eriflim:
fiubat 2015.

UÇAKÇI ‹smail (2006); Kara Hisar-› Demürlü Yöresinde O¤uz Boylar›, Sungurlu, Bo-
¤azkale, Delice, K›z›l›rmak, Yerköy Yöresi Derlemeleri, http://www.ismailucak-
ci.com/cms/index. Eriflim: Ocak 2015.

YALMAN (YALGIN) Ali R›za (1993), Cenupta Türkmen Oymaklar›-II, Kültür Bakan-
l›¤› Yay., Ankara.

‹nternet Kaynaklar›

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/737/727. Eriflim:
fiubat 2015.

http://www.illeridaresi.gov.tr/ortak_icerik/illeridaresi/mevzuat/Turkiye-Mib.pdf. Eriflim:
Ocak 2015.

http://www.kadirdemir.com.tr/kaplicalar.html. Eriflim: Ocak 2015.

http://www.karalahana.com/makaleler/folklor/Turk-halk-oyunlari-h.html. Eriflim: Ka-
s›m 2009.

http://www.nevzatkaya.k12.tr/ilimiz/kulturu.htm+sar. Eriflim: Kas›m 2009.

http://www.turkuler.com/sozler/ta.asp?harf=S&s=2. Eriflim: Aral›k 2015.

Kaynak fiah›slar

1. Hanife PALTA, 78 yafl›nda, okuma yazmas› yok, ev han›m›, Ni¤de Bor Kale Mahal-
lesinde ikâmet ediyor.

2. Özlem B‹ROL, 38 yafl›nda, Bor’da yafl›yor, ev han›m›, lise mezunu. Derlemeyi Yapan:
Hatice Güngül, Ni¤de Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü Ö¤rencisi, May›s 2012.

3. Ahmet BAHÇECI, 38 yafl›nda Sö¤üt/Borcak Köyünde yafl›yor, lise mezunu, emekli.
Derlemeyi Yapan: Mesut Teres, Ni¤de Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Di-
li ve Edebiyat› Bölümü Ö¤rencisi, May›s 2012.

Faruk Çolak • 227





Tahsin Yücel’in
Sonuncu Roman›n›n Ça¤r›flt›rd›klar›

Sema U¤urcan*

Tahsin Yücel’in Sonuncu (2010) roman›yla Tanp›nar’›n Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü (1961) roman› ve Sabahattin Kudret Aksal’›n Sonsuzluk Kitabevi yahut Kuy-
ruklu Y›ld›z (1969) oyunu aras›nda baz› benzerlikler vard›r. En etkilisi Tanp›nar’›n
eserinde olmak üzere üç eserde de abesle meflguliyetin abes sonuçlar› söz konusudur.
Sonuncu roman›nda Tahsin Yücel, Selami Harici’nin, k›rk y›lda dünyan›n hacimce
en büyük kitab›n› yazmas›n› ve kitab›n çevrede uyand›rd›¤› akisleri anlat›r. Tanp›-
nar, lüzumsuz olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün, kurulma ve geliflme aflamas›n-
da ne kadar ilgi toplad›¤›n› dile getirir. Sabahattin Kudret Aksal Sonsuzluk Kitabe-
vi’nde, dünyan›n kültür miras› kitaplar› kendisine aitmifl gibi herkese yollayan yazar-
l›k sevdal›s›n›n, öldükten sonra üne kavuflmas›n› sahneler.

Bu üç kitab›n temelinde “abes” kelimesiyle ifade edilecek bir yap› tafl› vard›r.
Sonuncu “abes yerine “saçma” kelimesini kullan›r. “Abes” yahut Bat› dillerindeki
karfl›l›¤›yla “absurde” ahenksiz, anlams›z, anlam z›tl›¤› gibi karfl›l›klar tafl›r. Süb-
jektif anlam ile yönelme aray›fl›na ters düflen dünya aras›ndaki kaç›n›lmaz z›tl›¤›
dile getirir. Sonuncu’da, Serencam isimli kitab›n bütününde var olan anlams›zl›k-
la, kitaba inananlar›n onda anlam arama çabalar› saçmay› oluflturur. Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü’nde; saatleri ayarlayarak zamanda standarda gitmenin ve bunun
için bir kurum kurman›n gereksizli¤i söz konusudur. Kurumun yay›ld›¤› alan›n ge-

* Prof. Dr. Sema U¤urcan, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Ede-
biyat› Bölümü, ‹stanbul, sugurcan@marmara.edu.tr.



niflli¤iyle kurumun lüzumsuzlu¤u aras›ndaki uçurum vurgulan›r. Sonsuzluk Kitabe-
vi’nde hayat karfl›s›nda ezilmifl bir adam›n, dünyan›n bütün soy eserlerini kendi-
sine aitmifl gibi görüp göstermesindeki abes dile getirilir. Özellikle bu eserde; tek-
rarlanan olaylar, kapal› bir dünya, k›sa diyaloglar, zaman zaman monologlar, fasit
daire, insan yetersizli¤i, insan›n tek bir taraf›n› ele alma gibi absürde ait özellik-
ler görülür 

‹ki roman aras›nda hat›ralardan oluflmas› bak›m›ndan benzerlik vard›r. Hayri
‹rdal’›n enstitünün kurucusu Halit Ayarc›’n›n ismini temizlemek ve kendisinin sa-
atle-zamanla iliflkisini aç›klamak üzere ele ald›¤› hat›ralardan Saatleri Ayarlama Ens-
titüsü oluflur. Sonuncu’da Zarife Harici, efli Selami Harici’nin Serencam isimli kitab›-
n›n yaz›m-bas›m maceras›n› anlat›r. O¤ullar› Müflfik Harici, Serencam’›n hayatlar›-
na giriflini, o öldükten sonra torunlar› Lami Harici de kitab›n, kendisini ele geçiri-
flini anlat›r. Sonuncu’da kitap etraf›nda üç neslin hikâyesi çizilir. 

Sonuncu’nun kahraman› Sorbonne’dan felsefe doktoral›, miras yoluyla zen-
gin Selami Harici, Serencam ad›n› verdi¤i kitab›n›, haricî hiçbir fleye önem ver-
meden yazmak için u¤rafl›r. Çok kabiliyetli olmayan Selami Harici, “tüm yaflam›,
kökü de, gövdesi de, dal› da, yapra¤› da, dünü de, bugünü de, yar›n› da içinde ol-
mak üzere herkesin ve her fleyin yaflam›n›” yazmak ister. (Yücel 2010: 84)1 Kitap,
felsefe ile deneme aras›nda bir tür olacakt›r. Bu iddial› kitab› yazmak için önce
Selami hiç söylenmemifli söylemenin yollar›n› arar. Birkaç y›l bu minval üzere ça-
l›fl›r. Ancak güneflin alt›nda yeni bir fley yoktur. Yeniyi yazmak yerine, yavafl ya-
vafl baflkalar›n›n söylemlerinden faydalanma karar› alarak ilk yöneliflinden taviz
verir. O zaman Zarife’nin kocas› Selami’ye inanc› yön de¤ifltirir. “Selami bunca
y›ld›r zorlay›p da bir türlü açamad›¤› dar kap›dan uzaklafl›yor, ço¤unlu¤un ye¤le-
di¤i kap›ya yöneliyordu art›k.” (Yücel 2010: 35).  Selami’nin k›rk y›lda yazd›¤›,
yirmi dört bin yedi yüz on sekiz sayfal›k, sadece bafl›nda büyük harf sonunda nok-
ta olan “lenduha” kitap, çok sonra torununun anlayaca¤› flekilde, baflka kitaplar-
dan al›nm›fl parçalardan meydana gelmifltir. Bunun fark›na Zarife de, o¤lu Müfl-
fik de varamaz. Fark›na varma efli¤ine gelir, orada kal›rlar. Kitab› okurken hayat›
son bulan Zarife,
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“‹ki, üç, hatta dört tümceyi önce birbirinden ay›r›p sonra ba¤lama-
y› baflard›¤›m olsa bile, beflinci tümce bambaflka bir telden çal›yormufl
gibi bir duyguya kap›l›yordum. (…) Selami’nin en sonunda buldu¤unu
söyledi¤i bütünlü¤e ulaflam›yordum bir türlü” (Yücel 2010: 169). 

der. O¤lu Müflfik de,

“Tümceleri tek tek anlaml›yd›, ama (…) kolay kolay ba¤lanm›yor-
lard› birbirlerine, ikisi, üçü, zaman zaman befli alt›s›, hatta onu birbiri-
ne ba¤lan›r gibi olsa da bir süre sonra bir de bak›yordum ki bambaflka
bir telden çalmaya bafllam›flt› kitap. (…) Kimbilir, belki de Serencam
anlatmaya ve anlamaya karfl› ç›kmak, iletiflimsizli¤i kendinde somut-
laflt›rmak ya da simgelefltirmek amac›yla yaz›lm›fl bir yap›tt›.” (Yücel
2010: 194).

Torun Lami ise “kendi pay›ma kopuklu¤un yap›t›n kendisinden çok bizim alg›-
lama gücümüzün yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› düflünüyordum” diyerek gayreti
ele al›r. (Yücel, 2010: 245).2 Büyük annesi ve babas› kitab› anlamadan ona inan›r-
ken, Lami inanmaktan anlamaya do¤ru ad›m ad›m ilerler. Bafllang›çta Sonuncu ro-
man›ndaki tezat, kocas›n›n kitab› bitirece¤ine inanan Zarife ile buna inanmayan ev-
lâtlar› aras›ndaki tezatt›r. Yaz›lmas› bir yal›ya, bas›m› lüks bir daireye mal olan kitap
ortaya ç›kt›ktan sonra hacmi, sayfalar›n›n, cildinin güzelli¤i ile dikkati çeker. O za-
man tezat, onun flekline hayran olan kalabal›k ile onun içinde ne oldu¤unu anlama-
ya çal›flan Zarife, Müflfik, Lami üçlüsü aras›nda olur.3

Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde Halit Ayarc›, kamuya aç›k alanlardaki saatlerin
birbirini tutmamas› yüzünden bir enstitü açma teflebbüsünde bulunur. Bunun için
ömrü boyunca saatle hafl›r neflir olan Hayri ‹rdal’› kullan›r. Hayri ‹rdal bu kurumun
gereklili¤ine inanmaz ama Halit Ayarc›’n›n aleti olmaktan da kendisini kurtaramaz.
Ayarc›’n›n ‹rdal ile her ifl konuflmas›nda, enstitünün bir taraf› infla edilir ve insanla-
r› oyalayacak bir fonksiyonu ortaya at›l›r. Saatleri Ayarlama Enstitüsü için yap›lan ifl-
lerin safhalar› flunlard›r: Çekirdek kuruma küçük dairenin tutulmas›, saat ustalar›n›

2 Fethi Demir, Lami’nin bu gayretiyle; eserde, postmodernist metinlerin çok anlaml› yap›s›-
n› çözmek için okura yüklenen misyonun bir parodisinin yap›ld›¤›n› söyler. (“Tahsin Yü-
cel’in Sonuncu Adl› Roman›nda Postmodern Kitap ve Ortam Parodisi”, Yeni Türk Edebiya-
t›, nu.5, Nisan 2012, s. 97.

3 Nalan Barbaroso¤lu yukar›da ad› geçen röportaj›nda, yazar roman› olarak bafllayan Sonun-
cu’nun, okur roman› olarak bitti¤ini belirtir. (s. 19)
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halka tan›tacak neflriyat bürosunun aç›lmas›, kadro tanzim iflinin (müdür, yard›mc›-
s›, neflriyat müdürü, kalem flefi, muamelat ve daire müdürü ihtiyac›) belirlenmesi,
Halit Ayarc›’n›n mesleklere göre ayar iflinde önce grafik çizdirip sonra o çizgilerle
veriler elde etmesi, “bir çeflit aile oyunu oynayarak” (Tanp›nar 2009: 245) enstitüye
tan›d›k insan toplanmas›, gere¤inde ç›kar›lmak için kadroya adam al›nmas›, saatle-
ri durmufllar›n ayar›n› düzeltmek için saat ayar istasyonlar› aç›lmas›, Ahmet Zama-
nî isimli saatlerin pirinin uydurulmas›, kadro müzakereleri esnas›nda bas›n›n deste-
¤inin sa¤lanmas›, bas›nda ‹rdal’›n Voltaire ve Faust’a benzetilmesi, magazinde ‹r-
dal’a hiç benzemeyen bir insan portresi çizilmesi, Saat Sevenler Cemiyeti tesisi, zen-
ginlerden ba¤›fl toplanmas›, çal›flanlar için kooperatif yap›lmas›, Saatleme Banka-
s›’n›n kurulmas›, fieyh Ahmet Zamanî’nin Hayat› ve Eserleri kitab›n›n ç›kmas›, kitaba
gelen itirazlar› unutturmak üzere gündemin tenzilatl›-piyangolu ceza usulüyle de¤ifl-
tirilmesi, gecikmesi istenen ifller için Tamamlama bürosunun kurulmas›, dünyada
Saat Sevenler Cemiyeti aç›lmas› ve kongrelerinin düzenlenmesi, d›fltan ve içten sa-
at fikri veren binan›n plan›n›n Hayri ‹rdal gibi okuma yazmas› k›t biri taraf›ndan çi-
zilmesi, binan›n baz›lar›nca çok be¤enilmesi, Halit Ayarc›’n›n kendilerine inand›¤›-
n› sand›¤› kiflilerin evlerinin bu planla inflas›n›n reddi… Ço¤u oyalamaya dayanan
bu ifller, enstitünün hiçli¤ini gösterir. 

Sonuncu roman›nda kitab›n yaz›lmas› ve anlafl›lmas› birbirini katman katman
açan safhalarla gösterilir. Serencam, hem yaz›lma, hem anlafl›lma sürecinde merak
nesnesidir. Selami Harici’nin k›rk y›l›n› flu ifller al›r: ‹lk tümcenin gelmesi için bek-
leme, söylenmemifl fleyi yakalamaya çal›flma, söylenecek fleyi baflyap›tlarda arama,
defterden kâ¤›da geçme, kâ¤›tlar› dosyalama, kitaplar aras›nda dolaflma, evlâtlar› bü-
yütüp evlendirme, bu arada hep mal satma, dosyalar›n say›s›n› yirmi sekize ç›karma,
yazma iflini bitirme. Biten kitap yeni bir tür; felsefe, inceleme, elefltiri, öykü, an›, fli-
ir kar›fl›m›d›r. Ard›ndan bast›rma ifllemlerinin safhalar› gelir: Uygun yay›nevini bul-
ma, parada anlaflma, malzeme sa¤lama, dizgiyi yapma, sayfalar› kontrol etme, tek cil-
di basma… Bu iflin sonunda Selami Harici ölür. Serencam’›n ne yazd›¤›n› anlama saf-
halar› ikinci ifllemdir. Zarife, Müflfik ve Lami taraf›ndan gerçeklefltirilir. Müflfik’in
efli Nermin ile Lami’nin efli Canan da yard›m eder. Böylece çiftler aras›ndaki aflk da
esere girer. Onlar›n kitab› içten tan›ma gayretleriyle, Serencam’da yaz›lanlara bak-
may›p büyük eser olarak be¤enenlerin hükümleri z›tl›k teflkil eder. D›fltan bak›flta
tam bir metalaflt›rma vard›r. Dünyan›n en büyük kitab›, “cilt-kâ¤›t tans›¤›” (Yücel
2010: 173), müzeye lây›k eflya veya ev koleksiyon eflyas›, hakk›nda yaz›lacak kitap
malzemesi… bu ikinci de¤erlendirmedir. Kitapla ilgilenenler aras›nda onu uzun fliir
olarak görenler, fal bakmak isteyenler, komünizm propagandas› isnat edenler, gele-
ce¤in mal› addedenler, köfle yazarlar›, ayd›nlar, ö¤retim üyeleri, bafl›ndan bir daha
kalkamayanlar ve ona “ben anlayacak m›y›m?” gözüyle bakan bir çocuk yani Lami
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vard›r. Bir de Müflfik’in kitapla ilgili korkular› söz konusudur. Müflfik’in o¤lu La-
mi’nin anlatt›¤› üçüncü bölümde, Serencam bir gazete sütunu için kaynak haline ge-
lir. Serencam’dan mülhem Seren Can ismiyle Lami kitab›n istedi¤i yerini kullanarak
etkileyici yaz›lar yazar. Yaz›lmas› ve bas›lmas› çok paraya mal olan kitap, art›k para
getirmeye bafllar. Böylece ileride hiç oldu¤u anlafl›lacak kitap, bir fenomen olarak
görünen yorum yaz›lar›na malzeme sa¤lar. Birkaç tesadüf, Serencam’›n içindeki cüm-
lelerin al›nt› oldu¤unu ortaya koyar. Bir cümle Andre Gide’in Dünya Nimetle-
ri’nden, di¤eri Marx’›n Kapital’indendir. ‹kincisini, köfle yaz›s›nda gören rakip gaze-
teci ortaya ç›kart›r. Lami ile Canan kitapta pek çok yazardan al›nm›fl parçalar bu-
lundu¤unu anlarlar. Lami’nin bundan sonraki araflt›rmalar›; dedesinin elinden ç›k-
m›fl metinleri bulmak, Harici Bey’in ald›klar›n› hangi düzen uyar›nca yerlefltirildi¤i-
ni anlamak, al›nanlar›n bütünü içinde yüklendikleri ifllevi ortaya ç›karmak, al›nt›-
lar ard›nda kendini gizleyen Harici Bey’i yakalamakt›r. Lami kendince metodik u¤-
rafllar›n sonunda, dedesinin ruhunun yans›d›¤› birkaç cümle bulur. Ancak Saatleri
Ayarlama Enstitüsü’nün gereksizli¤ini Amerika’dan gelmifl bir heyet belirledi¤i gibi,
Lami’nin bir arkadafl› da o metinlerin kimlere ait oldu¤unu ortaya ç›kar›r. Bunun
üzerine Selami Harici’nin Serencam’›n›n; tamam›yla Frans›zca kitaplardan, al›nt›
sözlüklerinden, kendisine has bir üslupla çevirdi¤i metinlerden olufltu¤u anlafl›l›r.
Kitab›n bafllama noktas› ile geldi¤i nokta aras›ndaki fark, onun serüvenidir. ‹nsanl›-
¤›n serüvenini anlatmak iste¤iyle bafllayan Selami Harici’nin kitab›, yamal› bohça-
dan baflka bir fley de¤ildir. Ancak bunu anlamak, Lami’nin kitaba ilgisini azaltmaz.
Saatleri Ayarlama Enstitüsü nas›l daimî bir ilga komisyonu taraf›ndan tasfiye edile-
cekse, Lami de Serencam’› okumaya ve yazar›n›n kimlerden metin seçti¤ini bulmaya
devam edecektir. Böylece enstitü ve kitap, fasit daire etkisini sürdürür. Hayri ‹rdal
gibi Lami’nin de sonunun ne olaca¤› kesin belli olmaz. Saatleri Ayarlama Enstitüsü
ve Sonuncu insanlar›n abese ba¤l›l›klar›n› göstermek üzere birer sembol kullanmala-
r› bak›m›ndan birbirine benzer.

Sonsuzluk Kitabevi ya da Kuyruklu Y›ld›z ile Sonuncu’yu birlefltiren husus, yazar
olmak isteyen kiflilerin etraf›nda dönmeleridir. Selami Harici hiç kimsenin söyleme-
di¤i sözlerle kitab›n› yazmak istemiflti. Oyundaki Adam, Hamlet’teki “Olmak ya da
olmamak” sözünü kendisinin bulabilece¤ine inanan biridir. “Benim yaflam›m›n ters
rüzgârlar› var. (…) Bu yeryüzünde söylenmifl birçok söz var ki benden önce baflkala-
r› söylemifl. Ya da, baflkalar› söylemeseydi ben söyleyecektim” (Aksal 1991: 69) der.
Sonsuzlu¤un kap›s›n› açmak, ölümsüzler kervan›na kat›lmak isteyen Adam ile haya-
t›n bütününün anlatmak isteyen Selami Harici aras›nda fark da vard›r. Aileden zen-
gin Selami’yi çok etkilemeyen çark, Adam’›n yazar olmas›n› engellemifltir: “‹çinde
döndü¤üm çark, beni ö¤üten, una çeviren çark! Gece yatt›¤›m yatak, sabah ç›kt›¤›m
sokak aras›nda dönen çark! (…) Halim mi kald›, vaktim ki kald›, yaratmaya, yara-
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t›c› olmaya? (…) Çizelgelerle telefonlar aras›nda savafl! (…) Kar›m (…) son gücü-
mü de tüketti, yok etti.” (Aksal 1991: 88-90) Adam, Hayri ‹rdal gibi hayat karfl›s›n-
da ezilmifl, ancak yapaca¤› ifllemde kararl› biridir. Ömrü boyunca iler tutar bir fley ya-
zamam›flsa da çok okumufl ve okuduklar›yla özdefllik kurmufltur. 

“Sorar›m size nedir soy yap›tlar? Bütün bir insanl›¤›n bugüne b›rak-
t›¤› miras demek! Kime b›rakt›¤›? Bana! Ben de insan›m bayan, son in-
san! Büyük ve sonsuz çok ›fl›kl› ve oynak bir kervan akt›ysa bu yeryü-
zünden ya da gökyüzünden, ben de seslerini aral›ks›z duydumsa kula-
¤›mda, mirasç› benim. Benden önce öldüler onlar… Ölümsüzler…
Ben bir fley katamad›msa da onlara hiç olmazsa korumas›n› bildim,
ulaflt›raca¤›m benden sonrakilere.” (s. 94)

Bu patetik sözlerden anlafl›laca¤› gibi, Adam’›n tek hedefi kültür miras›n› dev-
ralmak ve devretmektir. Bu u¤urda mütevaz› hayat›n›n bütün birikimini harcayarak
Sonsuzluk Kitabevi isimli ma¤azan›n kitaplar›n› sat›n al›r. Onlar› kendi imzas›yla,
yak›n ve uzak çevresine yollar. ‹fllerini büyük ölçüde tamamlad›¤› s›rada ölür. Arka-
s›ndan meflhur olur. Bütün bilginler, filozoflar, sanatç›lar, kitaplar o Adam’a aitmifl
diye düflünerek hakk›nda olumlu görüfller bildirir. Gazetelerin ikinci bask›lar› ç›kar.
Böylece bir hiç, baflka hiçlerin gayretiyle yükselir. Selami Harici’nin kitab›n›n bas›l-
d›¤›n› görmesinden sonra ölmesiyle Adam’›n kitaplar›n ço¤unu yollad›ktan sonra
ölmesi aras›nda benzerlik vard›r. 

Tanp›nar, roman›nda alt› defa abes kelimesini kullan›r. Yücel, abesin yerine
saçma kelimesini koyar. ‹ki romanda da oyun ve flaka kelimeleri geçer. Üç metin de
ironiktir. Akl› bafl›nda olan-olmayan, ama hayatta belli statüsü bulunan insanlar,
mekanik bir kabullenmeyle Enstitü’ye inanm›fl görünürler. Kuruma inanç, sonunda
Hayri ‹rdal’a da yans›r. Tanp›nar, enstitünün tafl› her yerine konuldu¤unda, ‹rdal’›n
mukavemetsiz idealizminin Halit Ayarc› taraf›ndan nas›l y›k›ld›¤›n› gösterir. Oryan-
talist Van Humbert ‹rdal ve ailesi hakk›nda, “daha ziyade atl›kar›ncaya binmekten
hofllanmalar›na ra¤men, yine de Hollanda’ya gelirlerse, onlara vaat etti¤im gibi bi-
siklete binmeyi ö¤retece¤im...” (Tanp›nar 2009: 340) diyerek, oyuna merak fleklin-
deki fasit daireyi ortaya koyar. Ancak enstitü, Halit Ayarc›’n›n ifle olan inanc›n›
kaybetmesiyle hamisinden mahrum kal›r ve kendisini ifade edemeyince yok olur.
Sonuncu’da abes, ad› büyük mahiyeti bofl bir nesnenin etraf›nda oluflur. Serencam ki-
tab›na inananlarda gerçe¤in d›fl›nda kalmak durumu söz konusudur. Çünkü kitap
tam anlam›yla Selami Harici’nin telifi de¤ildir. Kitab›n mahiyetini anlamadan, bü-
yüklü¤ünden büyülenenlerde kültürü metalaflt›rma söz konusudur. Sonsuzluk Kitabe-
vi’nde de bütün kitaplar› kendi kitaplar› gibi yollayan Adam’›n, hayat›nda tasavvur
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bile edemeyece¤i üne kavuflmas›, u¤runda intihar edenlerin olmas›, mart›lar›n ç›¤-
l›k at›p menekflelerin solmas› abesi oluflturur. Bir hiçin, sahip olmad›klar›yla kazan-
d›¤› ün abestir. Ancak bu ünün geçici olaca¤›n›, gittikçe zay›flayan telefon konufl-
malar› gösterir.

Mekanik hareketler en fazla Sonsuzluk Kitabevi’nde görülür. Özel hayat›nda ve
ifl hayat›nda baflar›y›-mutlulu¤u yakalayamam›fl Adam’›n içtenli¤ine karfl›, kitap sa-
tan k›zlar›n hareketlerinde otomatizm vard›r. Sat›c› k›z, kap›dan giren müflterinin
yüzüne bakar bakmaz ne isteyece¤ini anlad›¤›n› ileri sürer. (s. 66) Adam, Sonsuzluk
Kitabevi’nden kitaplar› postalamalar›n› isteyince, otomatik hareketlerle bunu ger-
çeklefltirirler. “fiimdi, bay›m! Verin, bay›m! At›yorum bay›m!” (s. 101) ‹kinci sat›c›
k›z›n sözleri ötekiyle ayn›d›r. Adam da acelenin ritmine kap›l›r. “Bunu da bunlar›
da… Bunu da bunlar› da…” (s. 103) Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ço¤u Nuri Efen-
di’den yüz slogan cümle, enstitünün düsturu olur. Saat ayar istasyonlar›nda otoma-
tizm esas olacakt›r. “Tam çalar saat gibi konuflup susacak insanlar, (…) plak insan-
lar”, flahsî hiçbir yön tafl›madan saatleri ayarlar, genelde ayar›n› bozarlar. (Tanp›nar
2009: 249) Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün Daktilo Salonu’nda elinde de¤ne¤i bir
flef dorkestr gibi iflaret veren kalem âmirinin emri alt›nda son derece ritmik çal›flan
yetmifl yedi daktilonun hep bir anda makinaya bas›p yaz› yazmas› mekanik etki
uyand›r›r. Sonuncu’da bir kitap, seremoniye gider gibi giyinen bir adam›n elinden,
k›rk y›l boyunca, defterler ve kâ¤›tlar y›rt›l›p yeniden yaz›larak oluflmufltur. Kitap
tashihi için dokuz ay boyunca Zarife, anlamadan musiki gibi Selami’nin okumas›n›
dinler. Kitab› anlamadan sadece flekline hayranl›k gösterenler de mekanik ziyaretçi-
lerini oluflturur. 

Kitaplar aras›nda olay, flah›s, durum zenginli¤ine en fazla sahip eser Tanp›nar’›n
eseridir. Ötekilerinde örtülü olan ironiyi uzatmadan, nöbetlefle kullan›r. Her epizot-
ta okuyucuyu yeni kahramanlar yahut yeni durumlarla karfl›laflt›r›r. Daha basit ko-
nulu Sonuncu’da kifli-durum epizotlar›n›n yerini, kitapla ilgili küçük tesadüflerin
oluflturdu¤u ayr›nt›lar al›r. Devir-toplum panoramas›, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ka-
dar zengin olmasa da bu romanda da hissedilir. Sonsuzluk Kitabevi, soyut türünün ve
tek perdelik olmas›n›n gere¤i k›sa-yo¤un ve az kahramanl›d›r. Ev içinde geçen So-
nuncu’da az flah›s, traji¤i yo¤unlaflt›r›r. Üç flah›sl› Sonsuzluk Kitabevi’nde flah›slara
temsiliyet yüklenir. Sabahattin Kudret Aksal, soyutlamayla ulaflt›¤› gerçe¤i kulla-
n›r.4

4 ‹nci Enginün, Sabahattin Kudret Aksal’la yap›lan bir röportajdan, yazar›n soyutu flöyle yo-
rumlad›¤›n› aktar›r: Somut nesnelerin ortak yanlar›n› alarak, ayr› yanlar›n› atarak, özel
nesne ve gerçeklerden genel bir anlat›ma ulaflmak. (“Sabahattin Kudret Aksal”, Enginün
2000: 273)
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Üç eserde de ironi yoluyla verilen tenkit düflüncesi vard›r. Sonuncu’da anlafl›l-
mas› mümkün olmayan metinlerin anlafl›l›r-bilinir görünmesinin tenkiti yap›l›r.
Tenkitler sanat-kültür-bilim dünyas›n› sarar. Eser, afl›rmalarla roman yahut köfle ya-
z›s› yazma ve onlar› de¤erlendirmeyi, üstünkörü bilim kitab› yazmay› tenkit eder. 

“Baflkalar›n› sömürmenin öyle yollar› vard›r ki (…) Adam bir sürü
yap›t› ya¤malayarak s›radan bir roman oluflturur, sonra da kendi yap›t-
lar›n› tüm sömürdüklerinden üstün tutmaya, benim yap›t›m bir ‘üst-
kurmaca’ diyerek kas›m kas›m kas›lmaya bafllar. (Yücel 2010: 324)

Tanp›nar’›n roman›nda, Türkiye’ye faydas›z kurumlar, birer Saatleri Ayarlama
Enstitüsü’ne benzetilir. Mehmet Kaplan’a göre Saatleri Ayarlama Enstitüsü, kurum
kurmakla Türkiye kurtar›lmaz fleklinde bir teze sahiptir. Kitap, donmufl hayat flekli
alt›nda yaflayan Türk cemiyetinin, bu donmufl hâli gülünç biçimde aflmak isteyiflini
anlatmaktad›r. (Kaplan 1978: 143) Bürokrasi ve bas›n tenkit oklar›na hedef olur.
Sonsuzluk Kitabevi, o dünya miras› kitaplar›n Adam’a ait san›lmas›n› tenkit eder.
Eser, bir cahilli¤e iflaret eder. Üçünde de tenkit, uç noktalara kadar gider. 

Tanp›nar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde kendisinden önceki bir gelenekten
yararlanm›yordu. Ancak abesin insanlar› nas›l sard›¤›n› anlatan bu roman, dengeli
güldürme ö¤eleri, ironinin farkl› flekilleriyle kendisi bir gelenek yarat›r. ‹ronik olma-
sa bile mizah unsuru ile dolu Aziz Nesin’in eserleri, sembolü ifllemesi bak›m›ndan
Tahsin Yücel’in Gökdelen’i Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ nü az çok hat›rlatan eserler-
dir.5 Tahsin Yücel’in Sonuncu roman› burada ele ald›¤›m Saatleri Ayarlama Enstitüsü
ve Sonsuzluk Kitabevi’nin t›pat›p benzeri de¤ildir. Onlarla beslenerek zenginleflmifl
orijinal bir kitapt›r. Her üç kitap da Türk toplumunun çeflitli görünüfllerini resme-
derken insan özüne giderek evrensele ulafl›r. 
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5 Bu konuda bk. ‹nci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyat›, 2000, ‹stanbul: Dergâh
Yay., s. 352, s. 374. 
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‹nflân›n Postmodern Terennümü:
Suskunlar’da Klâsik Anlat›n›n ‹zleri

Ahmet Tany›ld›z
*

A. Gelenek ve Postmodern Anlat›

Sanat eserlerinde gelenekten faydalanma meselesi Tanzimat Dönemi Türk ede-
biyat›na kadar götürülebilecek çok yönlü bir konudur. Bu dönemde Bat› edebiyat›
ile yak›n temasa geçen Türk edebiyatç›lar› yeni bir edebiyat› kurmak için gelenek-
ten yararlanmak yerine ona hücum etmeyi tercih etmifltir. Özellikle Nâm›k Kemâl,
Dîvân edebiyat›n› her yönden elefltirmekle kalmay›p klâsik anlat› gelene¤imizde
önemli bir yer tutan halk hikâyelerini de kocakar› masallar› olarak adland›r›p radi-
kal görüfller ileri sürmüfltür (Yetifl 1996: 349). Ard›ndan gelen Abdülhak Hâmid ve
Recâizâde Mahmûd Ekrem gibi flahsiyetler de ortaya koyduklar› ürünlerle yeni bir
sanat dünyas› oluflturmaya çal›flm›fllard›r. Buna ra¤men -dönemin tüm sanatkârlar›
gibi- bu yazarlar da yetiflmifl olduklar› kültür ve sanat ortam›ndan dolay› gelenekten
tam manas›yla kopamam›fllard›r. Geleneksel anlat›m tarz› bir flekilde Cumhuriyet
dönemine kadar birçok sanatç›n›n eserlerinde hayatiyetini sürdürmüfltür. Bu dö-
nemde de baflta Ahmet Hamdi Tanp›nar olmak üzere baz› roman ve hikâye yazarla-
r›n›n geleneksel anlat›n›n kimi özelliklerinden yararland›klar› görülür. Bunun sebe-
bi de yine yazarlar›n yetiflme tarzlar› ve etkilendikleri flahsiyetlerin klâsik edebiyat-
tan beslenmifl olmalar›d›r. 

* Doç. Dr. Ahmet Tany›ld›z, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat›
Bölümü, Diyarbak›r,
ahmettanyildiz@gmail.com.



Postmodern romanc›lar›n geleneksel anlat›mdan faydalanmalar›n›n nedenini
ise baflka yerlerde aramak gerekir. Akademik ve sanatsal aç›dan düzenli bir klâsik
edebiyat e¤itimi almayan ve daha ziyade Bat› edebiyat›n› takip ediyor gibi görünen
Elif fiafak, ‹hsan Oktay Anar, Orhan Pamuk gibi postmodern romanc›lar, flafl›rt›c›
bir flekilde sözü edilen di¤er yazarlar›n çok ötesinde geleneksel anlat›m›n imkânla-
r›ndan yararlanm›fllard›r. Bunun arka plân›nda bizatihi postmodern edebiyat›n gele-
nekten yararlanma hususiyeti yatar.   

Romanc›n›n [özelde Anar’›n] geleneksel anlat›lardan yararlanmas›n›n baz› ne-
denleri vard›r. Bunlardan ilki, modern romanlar›n s›radanlaflan ve art›k t›kanan an-
lat›m tekniklerinin okuyucuyu s›kmas›, enformasyon ça¤›nda yaflayan ve birer arzu
makinesine dönüflen insanlar›n isteklerine cevap verememesidir. Bir tez bar›nd›ran
veya bir ideolojiye göndermede bulunan ve kendine has bir kurgu çizen modern me-
tinler yerine okuyucuyu metnin kurgu dünyas›na çeken, mesaj verme kayg›s›ndan
ziyade okuyucunun metnin hazz›na ulaflmas›n› sa¤layan bir anlat›m tarz› gelifltiril-
mifltir. Yazar bu tarz› yakalayabilmek amac›yla geleneksel anlat›lar›n zengin imge
dünyas›na yönelir. Geleneksel anlat›lardan yararlan›lmas›n›n ikinci nedeni ise post-
modern roman›n metinleraras› özelli¤iyle ilintilidir. Kubilay Aktulum’un belirtti¤i
üzere postmodern yaz›n›n en temel özelli¤i metinleraras›l›kt›r (2000: 9). Örne¤in
Anar, anlat›m imkânlar›n› zenginlefltirmek ve anlam katmanlar›n› açabilmek için
her döneme ait farkl› metinlerden pastifl, kolaj, montaj gibi tekniklerle yararlan-
makta herhangi bir sak›nca görmez. Özellikle Kur’ân-› Kerîm baflta olmak üzere di-
nî metinler (hadîs, f›k›h, itikat, kelâm vs.), tasavvufî metinler (Mesnevî-i Ma’nevî
vs.), edebî metinler (Leylâ vü Mecnûn, Hüsn ü Aflk, halk hikâyeleri vs.) Anar’›n
metinleraras›l›k ba¤lam›nda faydaland›¤› temel eserler ve geleneksel anlat›lard›r.
Hatta eserlerinde yer yer ‘Dîvân edebiyat›n›n, gelene¤in ve tasavvufun baz› ilke ve
motifleri kimi zaman boca edilircesine aktar›lm›flt›r’ (Emre 2008: 124). 

Geleneksel anlat›lardan faydalanma meselesi konu ve muhteva ile de s›n›rl›
kalmam›flt›r. Anar metnin üslûbunu geleneksel anlat›lara yaklaflt›rmak için Osman-
l› Türkçesinde var olan kelime dünyas›n› ve söz dizimini de ustaca kullanarak gele-
neksel metinlerdeki cümle yap›s›n› taklit eder. Postmodern tarzda yazan birçok ya-
zar gibi Anar’›n da anlat›s›n› geleneksel metinlerin k›vam›na getirmesi, Y›ld›z Ece-
vit’in belirtti¤i üzere (2008: 333) bir geriye dönüfl veya geleneksel de¤erleri diriltme
kayg›s›ndan kaynakl› bir durum olmay›p postmodern söylemin çoksesli anlat›m
özelli¤i ile izah edilebilir. Zira yazar geleneksel anlat›lardan faydalanma yoluyla üs-
lûbunun s›n›rlar›n› ve imkânlar›n› geniflletmekte, anlat›m›na yeni bir soluk getir-
mektedir.
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B. Suskunlar ve Klâsik Anlat›

Muhteva itibariyle XVII. yüzy›l›n sonlar›ndaki ‹stanbul’u ve bu flehrin farkl›
mekânlar›nda geçen birtak›m fantastik olaylar› ele alan Suskunlar, Anar’›n zihin
dünyas›ndaki din, tasavvuf, edebiyat, tarih, mitoloji, kozmo¤rafya ve musikî gibi
farkl› alanlara ait bilgileri toparlay›p okura takdim etti¤i postmodern bir romand›r.
Eserde ifllenen konular ve anlat›lan hikâyeler söz konusu alanlardan beslenen bir ve-
ri y›¤›n› de¤il, estetik tav›r ile mizahî üslubun ön plânda oldu¤u anlat›lard›r. Girift
hikâyeler ve muhtelif ilimlere ait terimlerle örülü olan eser bu yönüyle dikkatli ve
donan›ml› bir okur kitlesinin muhatap olabilece¤i bir hüviyettedir. Eserin muhteva-
s›na iliflkin nitelikli çal›flmalar›n mevcudiyeti (Duruko¤lu 2013; Gündüz 2012; Ko-
çako¤lu 2010) bizi klâsik anlat› gelene¤inin eserdeki izdüflümlerinin pefline düflme-
ye sevk etmifltir. Bu sebeple çal›flmam›zda konu, olay örgüsü, zaman ve mekân gibi
kurgusal nitelikler yerine eserin klâsik anlat› gelene¤ine yaslanan yönleri tespit edil-
meye çal›fl›lm›flt›r. 

1. Bölümler ve Bafll›klar

Klâsik anlat› gelene¤ine iflaret eden ilk husus eserin bölüm ve bafll›klar›d›r. Eser
Yegâh, Dügâh ve Segâh adlar›n› tafl›yan üç ana bafll›ktan teflekkül eder. Bu tercih
hem klâsik musikîdeki formlar› hem de klâsik eserlerimizdeki bâblar› hat›ra getirir.1

Bu ana bafll›klar alt›nda yaprak motifli bölümlendirmelerle ayr›lan çerçeve kurgulu
olay örgüsü [hikâyeler] de herhangi bir klâsik mesnevîdeki tahkiyenin tasnifine ben-
zer.

1 Yegâh, dügâh ve segâh musikî formlar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi için bk. Özkan 2013: 388;
Özkan 1994: 15; Özkan 2009: 305-306. 
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YEGÂH (9-76) DÜGÂH (77-146) SEGÂH (147-269)

- Mahalle bekçisinin hayâlet - Eflâtûn’un kula¤›na - Davut’un maceralar›
görmesi gelen sesin hikâyesi

- Kal›n Musa’n›n hikâyesi - Nuvârif Bursevî Hazretleri - Yedikule Kâhini ve Yedi Kör 
ve Neyzen ‹brâhîm Kâhin
Dede’nin hikâyesi

- Kal›n Musa ve - Dünyan›n yedi günde - Zâhir Efendi’nin Ortaya Ç›k›fl›
Zümrüdüankâs› yarat›l›fl›r

- Muhayyer Hüseyin - Eflâtûn’un ney üflemesi - Musikîdeki fleytan ve Cüce
Efendi ve kanaryas› Efendi’nin hikâyesi

- Kör Ba¤dasar ve Kânûnî - Cenazeci Rafael, Ta¤ut ve
Âs›m’›n hikâyesi Lazar’›n hikâyesi

- Davut ve Nevâ’n›n hikâyesi - Çapraz Bayram’›n hikâyesi
- Cüce ‹skender Efendi’nin - Alessandro Perevelli

hikâyesi (Cüce Efendi)’nin hikâyesi
- Veysel Efendi’nin maceralar› - Kâbil ve ye¤enlerinin 

hikâyesi
- Davut’un hayaletle mücadelesi - Zâhir Efendi’nin ölümü

- Âs›m’›n ölümsüzlü¤ü
- Davut’un Ta¤ut’u yenmesi 

ve Eflâtun’un dirilmesi
- Yedikule Kâhini ve kehânet

aynas›

2. Roman Kahramanlar›n›n ‹simleri ve ‹fllevleri

Eserdeki flah›slar›n isimlendirmelerinde dinî, tasavvufî, tarihî ve mitolojik aç›-
dan sembolik bir de¤er üretme düflüncesi tüm anlat› boyunca dikkat çekici bir bo-
yuttad›r. Roman okuru eserdeki isim tercihlerini kültürel donan›m› ölçüsünde tel-
mih pusulas›yla konumland›rabilmekte ve roman kahramanlar›n›n tarihî ve mitolo-
jik dönemde kime karfl›l›k geldi¤ini çözebilmektedir. Sözgelimi baz› seçilmifl kiflilere
nefesi ile ölümsüzlük ba¤›fllayan Muhteflem Neyzen Bât›n Efendi yarat›c›y›; hastala-
r› iyilefltiren ve çetin mücadeleler sonunda tomru¤a vurulan Zâhir Efendi Hz. ‹sa’y›;
içinde y›lan bulunan a¤z›, burnu ve gözleri atefl dolu olan Ta¤ut fleytan›; roman kah-
raman› Davut sesinin güzelli¤i, müzisyenli¤i ve Ta¤ut’u yenmesiyle Hz. Davud’u;
eserde cellât olarak gösterilen Kabil tipi, kardeflini öldürmesi yönüyle ilk kardefl ka-
tili olan Kabil’i sembolize eder.

3. fiark Anlat› Formu: Çerçeve Hikâye

Klâsik hikâyelerimizde anlat›m›n kurgusu genellikle ‘çerçeve anlat›’ veya ‘efl za-
manl› kurgu’ biçimindedir. Birbirine dolayl› yönlerden ba¤l› olan iç hikâyelerin efl
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zamanl› bir flekilde anlat›l›p sonunda ana hikâyenin bir neticeye ba¤lanmas› anla-
m›na gelen bu anlat›m biçimi Anar’›n karakteristik bir kurgu tekni¤idir. Yazar, kur-
guyu tekdüze bir anlat› çizgisinde b›rakmam›fl, eflzamanl› olaylarla klâsik anlat› dü-
zeyine getirmifltir. Esasen kültürümüzde çerçeve anlat› biçiminin mazisi Kur’ân-› Ke-
rîm’e, edebî anlamda ise belli bafll› fiark klâsiklerine -özellikle Binbir Gece Masalla-
r›, Kelile ve Dimne ile Mevlânâ’n›n Mesnevî’sine- dayan›r. ‹hsan Oktay Anar’›n an-
lat›m üslûbunda da bu çerçeve anlat› tekni¤i bariz bir flekilde görülür. Söz gelimi
Mesnevî’deki Tâcir ve Papa¤an Hikâyesi ile Suskunlar’da Eflâtûn’un kula¤›na gelen
sesin hikâyesinin anlat›ld›¤› bölüm çerçeve anlat› kurgusu aç›s›ndan mukayese edil-
di¤inde flöyle bir tablo karfl›m›za ç›kmaktad›r:

Görüldü¤ü üzere her iki metinde de ana hikâyeyi oluflturan bir olay kurgusu ol-
makla beraber iç anlat›larla muhteva zenginlefltirilmifltir. Mevlânâ, tâcirin hikâyesi-
ni aktar›rken kimi hadis, hikmetli söz ve anlat›larla mevzuyu dolayl› olarak besle-
mifl, Anar ise Eflâtûn’u o dönem ‹stanbul’unun sokaklar›nda dolaflt›rarak küçük hi-
kâyeciklerle kahraman›n iç sesini aray›fl›n› renkli tablolarla okura sunmufltur.
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Mesnevî (Tâcir ve Papa¤an Hikâyesi) 
(Çelebio¤lu 2007: 86-95)

- Bir tâcirin Hindistan’a gitmesi ve 
kafesteki papa¤an›n›n Hindistan’da 
bulunan papa¤anlara selam göndermesi.

- ‹lâhî ak›l kufllar›ndaki kanatlar üzerine.
- Tâcir’in papa¤an›n›n selam›n› di¤er 

papa¤anlara iletmesi.
- Ferîdüddîn Attâr’›n bir beytinin flerhi.
- Hz. Musa ve Sihirbazlar›n hikâyesi.
- Tâcirin memleketine dönmesi ve 

Hindistan’daki papa¤anlar›n›n durumunu 
anlatmas›.

- Papa¤an›n ölmüfl gibi yapmas› ve tâcirin 
gözyafllar›.

- Hakîm Senâî’nin bir beyti üzerine.
- K›skançl›kla ilgili bir hadîs-i flerîfin 

flerhi.
- Tâcir hikâyesinin kalan k›sm›.
- Tâcirin öldü¤ünü zannetti¤i papa¤an›n› 

kafesten ç›karmas› ve papa¤an›n havalan›p 
tâcirden uzaklaflmas›.

- Papa¤an›n tâcire vedâs›.

Suskunlar (Eflâtûn’un kula¤›na gelen sesin 
hikâyesinin anlat›ld›¤› bölüm) (s. 79-124)

- Gizemli bir ses duyan Eflâtûn’un evden 
ç›k›p kaybolmas›.

- Ekfli suratl› ve yafll› bakkal ile komflusu 
tasas›z ve güleryüzlü bakkal›n 
mukayesesi.

- Eflâtûn’un bakkal taraf›ndan terslenmesi 
ve bir zâdegân taraf›ndan kamç›lanmas›. 

- Divanyolu’ndaki dilencinin hikâyesi.
- ‹ki ihtiyar arzuhalcinin kavgas›.
- fiiflman ve obur adam›n yemek yiyifli ve 

Eflâtun’u tersleyifli.
- Cellat Kara Ali’nin tasviri.
- Genç, yak›fl›kl› Pafla ve maiyetinin 

hikâyesi.
- Aksakall› bir ihtiyar›n kölesini 

ac›mas›zca dövme hikâyesi.
- Eflâtûn ile aksakall› ihtiyar›n konuflmas›.
- Eflâtûn ile kay›kç›n›n konuflmas›.
- Rum tüccar H›risto’nun hikâyesi.
- Eflâtûn ile Yeniçeri zabitinin konuflmas›.
- Eflâtûn’un Galata Mevlevîhânesi’ne gidifli 

ve fieyh ‹brahim Dede ile konuflmas›.



4. Sesin Âhengi ve Ses Sembolizmi

‹fadenin en küçük birimi olan ses, kelime ve cümleyi oluflturan yegâne unsur
olmas›n›n yan› s›ra edebîlik aç›s›ndan metindeki estetik etkinin en temel düzeyde-
ki ö¤esi olarak görülmektedir. Zira estetik de¤ere sahip ve anlaml› bir ifadenin de-
rununda bilinçli bir flekilde oluflturulmufl ses dizgeleri yer al›r. Maddî veya zihnî ha-
yattan edebî metne düflen anlat›m, yaflan›lan/varsay›lan fleylerin bizatihi kendisi de-
¤il, ‘ifadesi’ oldu¤una göre sanatkâr›n yapaca¤› fley de terkip edilmifl ses ve kelime-
lerle o yaflant›y›/varsay›m› aktarmakt›r. 

Klâsik anlat›da -özellikle fliirde- sesin de¤eri ve edebiyat tarihi boyunca kat
etti¤i merhaleler malumdur (Kortantamer 1993: 273-336). Belâgatta sesin ritmi-
ni ve ak›c›l›¤›n› sa¤lama faaliyeti selâset ve âheng kavramlar› ile izah edilir. Selâ-
set, ibaresi ve anlam› aç›k olan kelimelerin estetik amaçla bir araya getirilerek
oluflturulan ifade ak›c›l›¤›d›r. Anlam› kuvvetlendirmek için tok ve kal›n sesli ke-
limeler kullan›labilece¤i gibi (elfâz-› cezele), naif ve ince sesli kelimeler de kulla-
n›labilir (elfâz-› rakîka) (Saraç 2007: 43). Âheng ise Recâîzâde Mahmud Ekrem’in
söylemiyle ‘ibâre içinde kelimât›n sadâlar› sem’e hofl gelecek sûretde insicâm u in-
tisâk›ndan husûle gelen’ bir vaziyettir (1299: 171). fiiire nazaran ikinci planda
kalm›fl gibi görünmesine ra¤men nesirde de sesin ve ritmin mevcudiyeti bilinmek-
tedir. Klâsik nesirde günlük konuflma dilinden tutunuz, en mu¤lak metinlerin ya-
z›ld›¤› üslûb-› âlîye kadar muhtelif ifade biçimleri mevcuttur. Hemen her tonda
yaz›lm›fl metinleri rahatl›kla görebilece¤imiz klâsik nesir gelene¤imizde nesrin rit-
mi ve kâfiyesi de seci ile sa¤lanm›flt›r. Ritmi iyi düzenlenmifl bir mensur metin de
pekâlâ estetik de¤er kazan›r. Zira ‘nesir ritmi iyi kullan›ld›¤› zaman metnin daha
iyi anlafl›lmas›n› sa¤lar, dikkati çeker, metne bütünlük kazand›r›r.’ (Wellek-War-
ren 2005: 139).

Ses ve kelimeleri etkin bir flekilde kullanarak portre, mekân ve olay resmetme
becerisine sahip olan kimi sanatkârlar vard›r. Klâsik edebiyat gelene¤imizde Nef’î
bunlar›n bafl›nda gelir. Halûk ‹pekten, Nef’î’nin bu özelli¤ini taklîd-i âhengî ile
aç›klay›p flöyle anlat›r: “Bir savafl alan›n› anlat›rken asker kalabal›¤›n›, savafl alan›-
n›n dehfletini, toplar›n gürültüsünü, k›l›ç flak›rt›lar›n› m›sralar›nda duyurur. Buna
edebiyatta taklîd-i âhengî denir (…) Nef’î’nin âhengi inifl ve ç›k›fllar› olan tok, gü-
rültülü bir âhenktir. Nef’î’nin çok sesli, tannân, ihtiflaml›, gür bir erkek sesi vard›r.”
(2012: 92-93). Bu ifade biçimi mensur metinlerde de s›kça karfl›m›za ç›kar. Söz ge-
limi Âfl›k Çelebi Tezkiresi’nden al›nan afla¤›daki örnekte Caferî isimli flâirin evinde-
ki e¤lence meclisinde çal›nan sazlar›n ve içilen flaraplar›n tasviri, o manzaray› his-
settirecek flekilde ve seçilmifl kelimelerle okura aktar›l›r:
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“Kendü dahi flûh-tab’ u flûrîde-flân u flûr-engîz, pür-akl u temyîz,
iflve-sâz u âfl›k-nevâz, vefâ-pîfle vü flikâr-endîfle, hüsnine ma¤rûr ve her
kemâl ile ma’mûr. Hânesi melce-i yârân u mecma-› rindân, hemdem-
leri ehl-i irfân. Her fleb meclisi gûyendeler ü sâzendeler ile reflk-i
gülflen-i pür-bülbül ve bülbüleler ile pür-gulgul ve her gün bezmi sâgar-›
pür-mey ve çehre-i sâkî-i lâle-izâr ile gül gül idi. Parpar yanar flâhidler
flem’e yan bafl› gelir idi (…) Kulkul-i surâhî ile gulgul-i mutribden bül-
bül bülbüle söylerdi ve kitâblar aç›l›p mecmûa-y› gül perîflân olup
gonca gibi derhemlikden gül yüzin dürerdi. Hem berfl-perest idi hem
mey-i nâb aya¤› ile hem-dest idi. Muhassal her zamân yâ berflden geçer
yâ flarâb ile sermest idi.” (K›l›ç 2010: 465-466)  

‹hsan Oktay Anar’›n hemen tüm romanlar›nda taklîd-i âhengî olarak düflünü-
lebilecek ifadelere rastlan›r. Suskunlar’da ise daha ziyade musikî âletlerinin tasvîr
edildi¤i ve o âletlerden ç›kan seslerin okura hissettirilmeye çal›fl›ld›¤› k›s›mlarda bu
ifade biçimi tercih edilir. Afla¤›daki örnekte H›z›r Pafla’ya ait mehter tak›m›n›n sa-
bah namaz› vaktindeki icrâs› tasvir edilirken mehterân›n giyimi, âletleri ve en
önemlisi her âletin ç›kard›¤› na¤me ayr› ayr› anlat›l›p okur zihnen o icrâya dâhil edi-
lir:      

“Boruzenler, çevgânîler, davulzenler, zurnazenler, nakkarezenler,
zilzenler ve kûsîler yar›m daire, yahut daha ziyade hilâl fleklinde top-
lanm›fl ayakta bekliyorlard› (…) [Mehterbafl›] tak›ma do¤ru yürüdü.
Önlerine gelince “Merhaba ey mehterân!” diyerek onlar› selamlad›.
Tak›m da bir a¤›zdan ona, “Merhabâ ey mehterbafl›!” diye cevap verin-
ce adam, çal›nacak eserin ad›n› duyurdu.

“Hüseynî semâî icrâs› için… Has dur!”

O anda zurnalar ve borular dudaklara götürüldü, davul ve kös tok-
maklar› ve nekkâre zahmeleri vurulmak üzere havaya kalkt›. Derken
mehterbafl› ba¤›rd›:

“Yallah!”

Bu emirle büyük bir gürültü kopunca, ürküp a¤açtaki yuvalar›ndan
kaçan kufllar›n kanat sesleri duyuldu. Semâî muhteflemdi. H›z›r Pa-
fla’n›n zurnazenleri zurnalar›n› z›r›l z›r›l z›r›ldat›rlarken z›r›lt› zirveye
var›p hitâm bulunca, ortamda sanki tâmmât bafll›yor, tâk tâk tâmme-
leri ile köszenler tokmaklar› vurup tumturâk ile kösleri tokur tokur to-
kurdat›yorlar, tokmaklar›n› sanki kâfirin beynine indirmek için tâ yu-
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kar› kald›r›p köslere ac›mas›zca darp ederlerken, dudaklar› h›nçla yu-
kar› do¤ru büzülüyor; çevgânîler ise ç›n ç›n ç›ng›raklar› ç›nç›lan misâ-
li ç›ng›r ç›ng›r ç›ng›rdata ç›ng›rdata sallarlarken, davulzenler tokmak-
lar›n› güm güm indire indire davullar› gümgüme ile gümbür gümbür
gümbürdetiyorlard›, bu arada boruzenler de yanaklar›n› fliflirip borula-
r›n› ci¤erlerinin bütün gücüyle üflemekteydiler. Bu tak›m›n galeyâna
kap›lan üyeleri, bazen de aflka gelerek “Yektir Allah!” diye hayk›rmak-
tayd›. Sanki k›yâmet kopmufltu.” (s. 15-16) 

Ses ve âhenk münasebetinin romandaki di¤er örneklerinde de musikî âletleri
üzerinden tasvir yap›l›r. Söz gelimi afla¤›daki örneklerde kudüm (t, d, p, b sesleri),
ney (v, s, f sesleri) ve ûd (d, m sesleri) sazlar›n›n ç›kard›¤› sesler âdetâ tercih edilen
kelimeler arac›l›¤›yla okuyucunun kula¤›na erifltirilmeye çal›fl›lm›flt›r:

“Dervifl hücrelerinin bulundu¤u binaya girdiklerinde, Eflâtûn aç›k
b›rak›lm›fl bir kap›dan gelen seslere kulak kesildi. 

‹çeriden, bir na¤meyi âdeta muhâtap al›p ona tâ be sabah t›p›t›p›-
na ve tab’an hitap etmeye azîmli bir kudümün gönültâb taptapalar›
iflitiliyordu. 

Eflâtûn kudümün ne oldu¤unu biliyordu. Ama di¤er saz›n sesi onu
hayrete düflürmüfltü. 

Bu sazdan üflenen na¤meler, s›rr›n ufûlevî vüsafâs› olan ehl-i vu-
kuf füsûnkârlar›n bezedi¤i o vâsi füseyfisâda raks ve vüsûb eden vü-
semâ gibi birer üfkûhe idiler. Ama füsûs ki, üflendikçe gönüllerde-
ki menhûs ufûnetin üfûl oldu¤u, bu füyûz dolu, tabiî bir vüs ve
vüs’at tafl›yan nefesler, hangi Yusuf-› kalbîden nas›l hâs›l olur diye
sanki fusûl-› Erbaa teessüf ediyordu. Üflenenler âdeta, fiems’in üfûl
etti¤i ufka gönderilen canlardan ibaret bir demet vüfûd idiler.” (s.
123)

“Ûdunu k›l›f›ndan ç›kard› ve îtidâl-i dem ile ûdunu d›mb›rdat›p o
Kelâm-› Kadîm’i demâdem takdîm ile dim-i benî âdemi o kadîm
demdeme ile ad›m ad›m ve dembedem dem eden musikîyi dinletti.”
(s. 268)

5. Kal›p ‹fadeler

Klâsik nesrin en belirgin özelliklerinden biri methiye, hiciv, dua ve rivayet vs.
içerikli anlat›larda kal›p ifadelere baflvurulmas›d›r. Günlük konuflma dilinde de s›k-
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ça karfl›lafl›lan bu durum edebî metinlerde sanatsal bir hüviyete bürünüp yer yer tek-
rarlan›r. Özellikle mensur tarihî ve biyografik metinlerde zaman›n devlet büyükleri
zikredilirken belirli kal›p dua ve övgü ifadelerine yer verilir:

“Merhûm Sultân Mahmûd tâbe serâhu Hazretleri’nin âsitân-› sa-
âdet-âfliyânlar›nda niflânc› olup dîvân-› saltanat-eyvânlar›nda niflân-›
flerîf hizmetin ederdi.” (Sehî Bey 1325: 75)

“Sultân Bâyezîd Hân-› mezîdü’l-gufrân devrinin evâyilinde Rûma
gelmifl…” (Can›m 2000: 189)

“Pâdiflâh-› âlem-penâh hazretlerinin sanca¤›n çekmifl kiflidir.” (Se-
hî Bey 1325: 36)

Ahmed Cevdet Pafla bu çeflit kullan›mlar› belâgat ilminin içine al›p ›tnâb ola-
rak de¤erlendirir (2000: 77). Bir kavram›, onu karfl›layan ibarelerden daha fazlas›y-
la belirtme anlam›na gelen ›tnâb›n bir türü de bir nükteye dayal› olarak cümle içi-
ne bir ara cümle eklemektir. ‹hsan Oktay Anar da, XVII. yüzy›l Osmanl› ‹stan-
bul’unu konu etti¤i Suskunlar’da bu kal›p ifade biçimini belirgin bir flekilde kulla-
n›r. Söz konusu dönemin sanatsal ve edebî iklimini okura yans›tan bu kullan›m ya-
zar taraf›ndan bilinçli olarak tercih edilmifltir:  

“Muhteflem Neyzen Bât›n Hazretleri’nin (saâdetleri dâim olsun)
Konstantiniye’de bulundu¤u zamanlarda…” (s. 11)

“Çünkü pâdiflâh-› din-fenâ Hazretleri’nin (Allah saltanat›n› dâim
eylesin) mülkü olan flu Konstantiniye’de…” (s. 11)

“Çünkü fieyh ‹brâhîm Dede Efendi (zîde takvâhu) Hazretleri’nin
hem akl›, hem gönlü ve hem de gözü, baflkalar›n›nkileri de¤il, sadece
kendi hatalar›n› ve günahlar›n› görürdü.” (s. 141)

“Muhteflem Neyzen Bât›n Hazretleri’nin aya¤› kademli, bafl› dev-
letli olsun! Ad›yla san›yla tan›ns›n! Saâdeti dâim olsun! Dünyâ dur-
dukça dursun! Azîz olsun izzet bulsun! Günlü sefâda olsun!” (s. 158)

“… adam› Kad› Burhanettin Efendi zîde fazluhu Hazretleri’nin
Ayasofya’daki iki katl› ahflap evinin yan›ndaki, ah›rdan bozma mahke-
meye götürdüler.” (s. 169)

6. Klâsik Metin Al›nt›s›

Eserlerinde dinî-edebî metinlere do¤rudan al›nt› yoluyla veya telmih/imayla
çokça göndermelerde bulunan ‹hsan Oktay Anar, Suskunlar’da da bu yap›y› sürdü-
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rür. Ancak burada sadece bu çal›flman›n çerçevesini ilgilendiren boyutuyla klâsik
edebî metinlerden yararland›¤› k›s›mlara iflaret edilecektir. Anar, esere Mesne-
vî’den “Gûfl çün nâfiz buved dîde fleved=Kulak e¤er gerçe¤i anlarsa gözdür.” (Çelebi-
o¤lu 2007: 184) m›sra›n›n yer ald›¤› epigrafla bafllar. Bunun d›fl›nda yazar›n klâsik
edebî metinlerden do¤rudan al›nt› yapt›¤› iki örnek daha vard›r. ‹lki roman kahra-
manlar›ndan Zâhir’in okudu¤u flark›d›r. Anar’›n isim vererek romana dâhil etti¤i
flark›n›n güftesi 16. yüzy›l›n meflhur bestekârlar›ndan fieyh Abdülâlî’ye aittir (Ba-
flara 2009: 233):

Tana, tana, deredilli ten can›m
Â deredillil, lâ deredillil len
Ezflevk-i tû ân zülf ü cemâl-i tû nedîdîm
Ezpây fütâdîm be-kûyet neresîdîm
Tennen ne nenni, tenen ne nenni
Ten deredillil, lâ deredillil len
Tana tana derelli dost
Tanenni tanenni, âh dereldillil len (s. 173)

Romana al›nan di¤er metin örne¤i ise âmâ dilencilerin okudu¤u ilahidir.
Anar’›n üç âmâ dilenci olarak de¤erlendirdi¤i bu tipler esasen klâsik gelenekte var
olan ve belli dönemlerde ilahi okuyup dilenme yoluyla geçimini sa¤layan engelli ki-
flilerdir.2 Romanda bu kifliler ve okuduklar› ilahi flöyle geçmektedir:

“…elinde sadaka kâsesiyle oniki yafllar›nda ki bir K›ptî veledin ye-
de¤inde giden ve biri di¤erinin omzuna tutunmufl üç âmâ dilenci pey-
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2 Nuri Özcan Goygoycular ile ilgili flu ifadeleri kullan›r: “Eski ‹stanbul hayat›nda fiehzadeba-
fl›’nda Tabhâne (Tavhâne) denilen vak›f binada oturan ve ço¤unlu¤u Anadolu’dan gelmifl
kör, topal ve sakatlardan meydana gelen topluluk, Muharrem ay›n›n girmesiyle birlikte ön-
lerine gözleri gören bir rehber alarak flehir sokaklar›na da¤›l›rlard›. Birbirlerinin birer ad›m
arkas›nda ve öndekinin sol omzuna veya de¤ne¤ine tutunarak alt›flar kiflilik gruplar hâlin-
de dolaflan goygoycular (…) güftesi fieyho¤lu’na ait 

Hasan ile Hüseyn’e olan ifllere
Gökte melek yerde her cân a¤lad›
Görün görün Yezidlerin hâlini
Ba¤lad›lar hep sular›n yol›n›
Soldurdular Fatma Ana gülini
Yâ hoy goy goy cân›m 

ilâhîsini okurlar.” (Özcan 1996: 121)



dâ oluverdi. Bu zavall›lar Kerbelâ hakk›ndaki “Gökte melek, yerde her
can a¤lad›” nakaratl› bir ilâhîyi b›k›p usanmadan tegannî ediyorlard›.
‹lâhîleri ac›kl› oldu¤u için hay›rseverlerin ra¤beti de bu dilencilere ol-
du.” (s. 65)

7. Sözün Süsü Bedî’

Edebîlik niteli¤i tafl›yan her ‘kelâm’›n de¤erli oldu¤unu göz ard› etmeden ifade-
yi anlam yönünden daha estetik hâle getirmenin bir yolu da kimi sanatlarla süsle-
mektir. Klâsik anlat› gelene¤inde bu ifllem bedî’ kavram› ile izah edilir. Suskunlar ro-
man› bu yönüyle incelendi¤inde bedî’ kavram›n›n kapsam›na giren mübâla¤a, istid-
râk ve tensîk gibi hususlar›n roman›n bünyesinde önem arz edecek flekilde yer ald›-
¤› görülecektir.    

- Mübâla¤a

Sözün mizahî ve edebî yönüyle u¤raflan her kiflinin âflinâ oldu¤u bu kavram üç
aflamal›d›r. Gerçekleflmesi muhtemel olan mübâla¤a teblî¤, hiç olmam›fl ama aklen
gerçekleflmesi mümkün olan mübâla¤a i¤râk, ne gerçekleflen ne de gerçekleflmesi
mümkün olan mübâla¤a ise gulüv’dür. ‹hsan Oktay Anar, hemen her edebî eserde
görülebilen teblî¤ ve i¤râk türü mübâla¤alar› eserlerinin karakteristik özelli¤i hâline
getirmifl; Amat ve Kitâbu’l-Hiyel gibi eserlerinde ise gulüv türü mübâla¤ay› hususi
olarak kullanmakla ön plâna ç›km›flt›r. Suskunlar’da ise daha ziyade teblî¤ ve i¤râk’›n
benimsendi¤i görülmektedir. Afla¤›daki örneklerin ilkinde genç bir imam›n namaz›
h›zl› k›ld›rmas›, ikinci örnekte ise bir saray a¤as›n›n yemek yemesi mübâla¤al› bir fle-
kilde tasvir edilmektedir: 

“Abal›fellâh Camii’nin imam› epeyce genç biri, yahut nas›l söyle-
meli basbaya¤› bir delikanl›yd› (...) Ak›l baflta de¤il de yaflta oldu¤un-
dan m›d›r, genç imam cemaate namaz› çok h›zl› k›ld›r›rd›. Hattâ bu
yüzden bir aralar ad› ‘F›rt›na ‹mam’a bile ç›km›flt›. Söylenenler do¤ruy-
sa bu imam Fâtiha’y›, minârenin flerefesinden b›rak›lan bir karpuz da-
ha yere düflmeden okuyup bitirebiliyor ve âmin diyebiliyordu. Anlafl›-
lan o ki, bu baflar›s›n›n s›rr›, sadece nefes verirken de¤il nefes al›rken
de duâ okuyabilmesindeydi. Ayr›ca yirmi rekatl›k teravih namaz›n›, sa-
bah namaz›n›n farz› edâ edildi¤i süre içinde k›ld›rabilmekteydi. Öyle
ki Allâhü Ekber deyip secdeden kalkarken cemaat daha yeni secdeye
varm›fl oluyordu. Elbette ne de olsa serde gençlik vard›.” (s. 45) 

“… O dev kafl›¤›ndaki difl izlerine bak›l›rsa yaman bir yiyici olan
a¤a, nefsinin kay›ts›z flarts›z esiri oldu¤undan m›d›r, o kadar ifltah ve
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azimle yiyordu ki, Ramazan’da nas›l olur da onca saat oruç tutabildi¤i-
ne insan flaflard›. Adam avurtlar›n› has ekmekle doldurduktan sonra
çorbay› çalakafl›k içiyor ve a¤z›ndakileri neredeyse hiç çi¤nemeden yu-
tuyordu. Çorba bitti¤inde a¤z› ve çenesi ya¤dan parlam›flt›. Ard›ndan
pilav tenceresi geldi. Çorbadan pek içemeyen Musa kafl›¤›n› tencereye
tam uzatm›flt› ki, adam›n da aksi gibi pilava do¤ru aks›raca¤› tuttu. A¤-
z›ndan burnundan saç›lan sümük ve tükürük zerrecikleri kandilin ›fl›-
¤›nda parlam›fllard›. Sofradaki peflkiri al›p sümkürdükten sonra hem
yemeye hem de mahdumunun dü¤ününden bahsetmeye devam etti.
Hem yiyip hem de konufltu¤u için pilavla dolu a¤z›nda kürek gibi dö-
nen dili gözüküyor, nefes al›p verdikçe a¤z›ndan pirinç taneleri saç›l›-
yordu. Adam›n tükürük guddeleri fevkalâde çal›flt›¤›ndan m›d›r, en
zorlu lokmalar bile adamak›ll› çi¤nenmeden bo¤az›ndan geçmekteydi.
Hele hele, elini bafl›n›n tepesine koyup arada bir su içtikten sonra ge-
¤irirken, küçük dilinin titredi¤i bile görülmekteydi.” (s. 73)

- ‹stidrâk

Klâsik anlat›da ifadeyi canland›rmak ve okurun dikkatini zinde tutmak amac›y-
la baflvurulan bir sanat unsuru da istidrâktir. En temel anlam›yla ‘övüyormufl gibi ya-
p›p yermek, yeriyormufl gibi yap›p övmek’ anlam›na gelen istidrâk, ifadeyi hakikat
ile mecâz aras›ndaki ince çizgide tutup mizahî bir üslûpla okura sunmakt›r. Klâsik
metinlerde özellikle mizah› ve mübâla¤as› üst düzeyde olan sanatkârlar›n baflvurdu-
¤u bu ifade biçimini, ‹hsan Oktay Anar’›n da roman boyunca yer yer tercih etti¤i
görülmektedir. Afla¤›daki örneklerin ilkinde Kal›n Musa’n›n t›ls›m için pazarl›k et-
ti¤i muskac› hocan›n tasviri, ikincisinde ise Eczâc› Levi’nin, kendisinden zehirli ilaç
talep eden insanlar›n karakter tahlili, istidrâk yoluyla okuyucuya aktar›lm›flt›r:     

“… Nihâyet, aptestsiz yere basmayan gâyet sofu bir hocaya giden
Kal›n Musa bu mübârek adamla pazarl›k edip torununa bir muska bile
yazd›rd› (…) Üstelik ihtiyar adam, zaman zaman mustarip oldu¤u en-
se kökü a¤r›s›na karfl› bir t›ls›m› da ödeyece¤i ücrete dâhil ettirip beda-
vaya getirmiflti.” s. 82 

“Öte yandan Eczâc› Levi’yi suçlamak da do¤ru olmazd›. Çünkü ge-
len talep do¤rultusunda piyasaya sürdü¤ü ve ayr›ca engere¤inkinden
bile daha etkili oldu¤una kal›b›n› bast›¤› zehirli müstahzarlar› sat›n
alan namus ehli insanlarla; meselâ babas›n›n servetine konmak iste-
yen hay›rs›z evlâtlar, o¤ullar›n›n zâlimli¤inden ve müsrifli¤inden illal-
lah demifl üvey babalar ve kocalar›n›n nemrutlu¤undan b›kt›klar›ndan
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biricik sevgililerine kavuflmak için yan›p tutuflan iffetli kad›nlarla bel-
ki de fazlaca s›k› f›k› ve içli d›fll› olmas› sonucudur ki, bu kadar kat› ve
hissiz olmufltu.” (s. 116)

- Tensîk

‹fadenin etkisini artt›rmak amac›yla sanatkâr›n belirli kavramlar› derece dere-
ce artt›rmas› ve azaltmas› anlam›na gelen tensîk kavram› klâsik tahkiye gelene¤inde
s›kça kullan›lan bir anlat›m biçimidir. Suskunlar’da geçen afla¤›daki örnek de temel
anlam›yla bu sanat›n çerçevesine dâhil olmaktad›r:  

“Bekçinin anlatt›¤› kurt masal›n› içkiye tövbeli efendilerin yuhala-
y›p alaya almalar›na ra¤men, Samatya meyhanelerindeki çak›rkeyifler
az buçuk kulak kabart›yor, körkütük olanlar dinliyor, zilzurna sarhofl
olanlar ise bu hikâyeye, kelimesi kelimesine inan›yorlard›.” (s. 13)

Klâsik kaynaklarda tensîkin içinde de¤erlendirilen ve estetik tasvir için bir ko-
nu veya kifli hakk›nda pefl pefle s›fatlar kullanman›n karfl›l›¤› olan tensîku’s-s›fât kav-
ram› da romanda s›kça gördü¤ümüz bir ifade biçimidir. Söz gelimi afla¤›daki örnekte
Neyzen Bât›n tasvir edilirken isminden önce birtak›m s›fatlar s›ralanm›flt›r:   

“Bal›k, Delv, O¤lak, Koç, Akrep, Kavs, Mîzân, Sümbüle, Bo¤a,
Cevzâ, Yengeç ve Esed burçlar›n›n makâmlar› olan Uflflâk, Nevâ, Bû-
selik, Rast, Hüseynî, Hicâz, Rahevî, Zîrgûle, Urak, Isfahân, Zîrefkend
ve Büzürg’ün, hilâfs›z ve flüphesiz hâkimi; yegâhtan dügâha, segâhtan
çârgâha, gevefltten gerdâniyeye kadar cümle sedân›n bilfiil flâh›; kânû-
nîlerin, deffâflar›n, tambûrîlerin, kudümzenlerin, çengîlerin, zurnazen-
lerin ve ûdîlerin tart›flmas›z hükümdâr› olan Muhteflem Neyzen Bât›n
Efendi Hazretleri…” (s. 158)

Sonuç

Muhteva ve üslûp bak›m›ndan önemli ölçüde gelenekten beslenen postmoder-
nizmde geleneksel anlat› dünyas› modern dönem yazarlar›ndan farkl› olarak sanat-
kâr için karfl› ç›k›lan, yok edilen veya uzaklafl›lmas› gereken bir al›fl›lm›fll›k hâli ol-
maktan ç›km›fl; faydalan›lmas› gereken bir kayna¤a dönüflmüfltür. Eserinde çok sesli
bir anlat›m› yakalama peflinde olan postmodern sanatkâr, özellikle bu noktada gele-
neksel anlat›lardan faydalanarak eserini zenginlefltirmifltir. Esasen postmodern sa-
natkâr›n geleneksel anlat›dan devflirdi¤i imge, söz ve manalar bir intihâl ameliyesi
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veya iflin kolay›na kaçma olarak de¤erlendirilmemifl, bilakis teorisyenler taraf›ndan
postmodern söylemin bir gere¤i olarak düflünülmüfltür. 

‹hsan Oktay Anar da hemen tüm eserlerinde geleneksel anlat›lar›n gizem, mit
ve kutsal ile harmanlanm›fl anlat›m›na baflvuran s›ra d›fl› romanc›lardand›r. Suskun-
lar ad› eserinde ise daha ziyade XVII. yüzy›l Osmanl› kültürel hayat›na egemen olan
din, tasavvuf (Mevlevîlik), musikî gibi zeminlerden yola ç›karak iç içe geçmifl bir fle-
kilde tasarlad›¤› olaylar dizisini gelene¤e yaslanan edebî bir üslûpla okura aktarm›fl-
t›r. Kurgulad›¤› mekânlar o yüzy›l›n evleri, sokaklar›, meydanlar› ve mabetleri; za-
man ise ço¤u kez gözlem veya rivayete dayal› mazidir. fiah›s kadrosu bizatihi isimle-
rinden tutunuz meslek, faaliyet ve ifade biçimlerine kadar hususi olarak kurgulan-
m›fl, simgesel de¤eri ve telmih arka plân› olan kiflilerden müteflekkildir. Bu ve ben-
zeri hususlar okuru yazar taraf›ndan kurgulanm›fl zamana tafl›y›p yeme içme örfü, gi-
yim kuflam› ve günlük yaflamda kulland›¤› dili gelenekten nasiplenen roman kahra-
manlar› ile buluflturmaktad›r. 

Eserin yap›sal özellikleri olan bölümler, bafll›klar ve di¤er materyaller ile bi-
çimsel özellikleri olan ses, kelime ve söz diziminde geleneksel anlat›n›n etkinli¤i he-
men hissedilmektedir. Bu çal›flmada da klâsik manzum ve mensur anlat› gelene¤imi-
ze ait kimi özelliklerin, postmodern niteliklere sahip bir eser olan Suskunlar roma-
n›ndaki yans›malar› de¤erlendirilmifltir. Roman›n bölüm ve bafll›klar›, kahramanla-
r›n isim ve ifllevleri, temelde Do¤u anlat› gelene¤ine dayanan çerçeve öykü biçimi,
ses ve kelime yap›s›n›n geleneksel anlat›daki yap›ya benzerli¤i, kal›p ifadelerin kul-
lan›l›fl özellikleri, klâsik edebî metinlerden yap›lan al›nt›lar ve romandaki kimi k›-
s›mlar›n temelde sözü estetik hâle getirme u¤rafl›s› olan bedî’ ilminin alt konular›
mübâla¤a, istidrâk ve tensîk kavramlar›yla izah edilmesi bu çal›flma çerçevesinde ele
al›nm›flt›r. Neticede ise ‹hsan Oktay Anar’›n, eserlerinde -özelde Suskunlar roma-
n›nda- klâsik anlat› gelene¤inin yap›sal ve biçimsel özelliklerini bilinçli olarak kul-
land›¤› ve romanc›l›¤›n›n karakteristik üslûbu hâline getirdi¤i kanaatine var›lm›flt›r.
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Vedat Türkali’nin Romanlar›nda
Anlat›c›n›n Konumu

Mustafa Ever*

Her türlü anlat›da kaç›n›lmaz olarak bir anlat›c› bir de anlat›lan fley olarak bir
hikâye vard›r.  Gerard Genette’e göre anlat›, bir olay› ya da olaylar dizisini anlatma-
y› üstlenen sözlü ya da yaz›l› söylemi ifade eder. Anlat›, öykü ve söylemden oluflmak-
tad›r. Öykü, olaylar ve varl›klardan oluflmaktad›r. Olaylar, eylemler ve olup biten-
lerdir. Varl›klar ise karakterler ile zaman ve uzamdan oluflmaktad›r. Dolay›s›yla öy-
kü, “ne anlat›ld›¤›”; söylem,  “nas›l anlat›ld›¤›” meselesidir; bir baflka deyiflle içerik
ve ifade kavramlar›yla ifade edebilece¤imiz unsurlard›r.

“Nas›l anlat›ld›¤›” meselesi karfl›m›za öncelikle anlat›c›n›n konumunun ne ol-
du¤u meselesini ç›karmaktad›r. Gözümüzün önünde bir meddah bulundu¤unda, an-
lat›c› ile anlatt›¤› fleyi ay›rt etmek zor de¤ildir. Bir halk hikâyecisi hikâyesini anla-
t›rken anlat›c› olarak kanl› canl› aram›zdad›r. Canl› bir anlat›c›n›n görünmedi¤i an-
lat›larda, metinlerde, anlat›c› nerede aranacakt›r? Elbette anlat›n›n içinde arana-
cakt›r. Anlat›c› kendisini oraya yerlefltirmifltir.” Yani anlat›c›, özellikle yaz›l› metin-
lerde, metnin içine tafl›nm›flt›r. Kendisini anlat›n›n içine yerlefltirmifl bu anlat›c›,
düz okuyucu için ço¤u zaman metnin yazar› ile ayn› kiflidir. “Kim anlat›yor?” sorusu-
nun cevab› bu yüzden, “Elbette yazar anlat›yor.” olacakt›r. Biz bu cevab›, flamandan,
ozandan, meddahtan, halk hikâyecisinden toplumsal haf›zam›zda kalan kadim bil-
giyle kendili¤inden biliriz. Bu bilgi, dilde çökelmifl olarak mevcuttur. 

* Mustafa Ever,  Anadolu Üniversitesi Türk Dili Bölümü, Eskiflehir, mever@anadolu.edu.tr.
(Bu bildiri çal›flmakta oldu¤um Vedat Türkali’nin Romanlar› ve Romanc›l›¤› bafll›kl› dok-
tora tezimden üretilmifltir.) 



Roman tarihine bakt›¤›m›zda da asl›nda durumun farkl› olmad›¤›n› görürüz.
Bat›’da ilk romanlar,  bizde de Tanzimat’tan 20. yüzy›la kadar romanlarda yazarla an-
lat›c›y› ay›rt etmek zordur. Hatta anlat›c› ile yazar ayn› kiflidir (Ayy›ld›z 2011: 175).
Yazar, roman›n içinde sal›na sal›na dolafl›r; bu hikâyeyi size ben anlat›yorum, der.
Tanzimat romanc›lar›n› alal›m. Anlat›y› onlar idare eder, her an devrededirler, var-
l›klar›n› her an hissettirirler. Dolay›s›yla bu romanlarda, “Kim anlat›yor?”  sorusu-
nun cevab› do¤al olarak,” Yazar anlat›yor.” olacakt›r.

Kadir Can Dilber, Ahmet Mithat Efendi’de anlat›c› sorununu irdelerken
(2014: 87-113) Kar› Koca Masal› roman›n›n anlat›m›n› meddah tarz›n›n bir gelene-
¤i olarak de¤erlendiren elefltirmenlerin tutumunu elefltirir ve “(…) roman içerisin-
de kullan›lan teknikler sadece meddah tarz›yla s›n›rl› de¤ildir. Romanda farkl› nok-
talara yerlefltirilen söylemler, bir sensör gibi okurun alg›lar›na hitap ederken, anlat›-
c›n›n kim oldu¤u yahut kimlerden olufltu¤u konusunda bilinçli bir belirsizlik olufltu-
rur (s. 87).” der. Ard›ndan da roman›n bafl›na konan flu hitab› verir: “Merhaba ey
okuyucu! fiu kâ¤›t parças›n› ‘Bir kitap al›yorum’ diye ald›n. Öyle de¤il mi? Öyle ise
flu ilk sayfas›n› aç›p bakt›¤›n zaman sözlerinin arad›¤› fleyi biliyorum.  Girifl aramad›-
lar m›? Ama inkâr etme! Mutlaka arad›klar› fley girifltir. Sen ise gözlerinin arad›kla-
r› fleyin yaln›z bafll›¤›n› de¤il hatta anlam›n› bile zihninde bulmaya bafllad›n (s. 17).”
Araflt›rmac›, ard›ndan da bu söyleminin yazar taraf›ndan kurgusal olarak yap›land›-
r›lan anlat›c›n›n sesi oldu¤unu söyler. Kan›m›zca ister Ahmet Mithat’›n kendi sesi
olsun ister onun yaratt›¤› yazar- anlat›c›n›n sesi olsun, bir yazar ile karfl› karfl›ya ol-
du¤umuz kesindir. Zaten Kadir Can Dilber de bu yüzden anlat›c› konusunda bilinç-
li bir belirsizlikten söz etmektedir. Yani, anlatan – ikircikli kal›nsa da-anlat›c› k›l›-
¤›ndaki yazard›r.

Yine Ahmet Mithat, Felatun Bey ile Rak›m Efendi roman›nda bir yazar olarak
Felatun Bey karfl›s›nda Rak›m Efendiyi be¤endi¤ini aç›kça söyler: “Hele biz Rak›m’›
tasvib ederiz? (s. 93).”

Samipaflazâde, Sergüzeflt roman›n›n bir yerinde flöyle der: “ Zavall› çocuklar! Si-
zin o mini mini elleriniz, eski Asya vahflet-i kadiminin(eski Asya vahfletinin) isti-
mal etti¤i (kulland›¤›) ve birkaç as›rdan beri bütün insaniyetin zir-i bar-› tahakkü-
münde (tahakküm yükü alt›nda)  inledi¤i esaret zincirlerini k›rmak için de¤il,  bel-
ki kendiniz gibi küçücük kufllar› ve güzel çiçekleri okflamak içindir  (s. 34).”

Recaizade Mahmut Ekrem, Araba Sevdas›’nda  Bihruz Bey’in Perivefl’i  ilk gör-
dü¤ü an› flöyle anlatacakt›r: “Sar›fl›n han›m›n yafl›ndan bahsetmedik, çünkü bilmi-
yoruz.  Difllerini vasfetmedik, çünkü görmedik. Fakat tahminimizce nazenin olsa ol-
sa yirmi yafl›n› henüz bitirmifl olmal›.  Diflleri de elbette iki dizi incidir (s. 29).”  
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Nam›k Kemal, Celâleddin Harzemflah önsözünde roman› “olmas› mümkün olan
bir olay› ahlâk,  gelenek, duygu ve fikir unsurlar› da göz önünde bulundurarak tasvir
etmek (Bak›rc›o¤lu 1993: 22)” diye tarif eder. Bu anlay›flla da ‹ntibah roman›n›n
kahraman› Mehpeyker’i çeflitli yerlerde “ habise, facire, fahifle, h›nz›re, melune ve
iblis” olarak niteler, ahlak ad›na Ali Bey’den yana tav›r koyar. Kimi zaman olay ak›-
fl›n› keserek araya girer, “‹nsan bir garip hayvand›r ki, her fleye al›fl›r, her al›flmad›¤›
fleyden korkar.”  gibi cümleler kurar;  kimi zaman anlat›m›n›n içine de¤erlendirme-
lerini kar›flt›r›r, “Yüzlerce aferin sevginin üstün kuvvetine ki…(s. 132)” gibi ifadeler
kullan›r. 

Buraya kadar gördü¤ümüz örneklerden anlayaca¤›m›z fley fludur: Bir anlat›da bir
anlat›c› bir de hikâye vard›r.  Anlat›c›, uzun süre yazar›n kendisi olarak görülmüfltür.
Kan›m›zca, yazarlar›n kendileri de bunu böyle kabul etmifller, bu rolü oynam›fllar, bu
rolü sevmifllerdir. Kadir Can Dilber’in, “ ‘Anlat›c›’ okumaya yeni bafllayanlar tara-
f›ndan genellikle yazar›n kendisi olarak alg›lan›r ( 2014: 56).”  yarg›s› elbette yaza-
r›n anlat›c›yla ayn› olmad›¤›n› vurgular ama bu cümleden bir baflka fley daha ç›ka-
bilir: Yazmaya yeni bafllayanlar›n da kendilerini anlat›c›- yazar olarak görmüfl olma
ihtimalleri yüksektir. Yukar›daki örnekler kan›m›zca bu fikrimizi pekifltirmektedir.

Yazar›n aradan çekilmeye bafllamas›, yerini anlat›c›ya b›rakmas› modernleflme
sürecinde ortaya ç›kacakt›r. Halit Ziya Uflakl›gil’in,  Mai ve Siyah roman›n› yay›mla-
d›¤›nda Ahmet Cemil’e ac›yarak taraf tutarken 1938’de roman› gözden geçirdi¤in-
de yazar›n ifadelerini kahramanlar›n konuflmas›na dönüfltürüp aradan çekilmesi il-
ginçtir ve kan›m›zca bu sürece de iyi bir örnektir (Ayy›ld›z 2011: 175). Yazar kendi-
sini geriye çekmektedir.

Modern anlat›larda yazar- anlat›c›, anlat›n›n içine kendisini yerlefltirirken ço-
¤u zaman bir hayalete dönüflür, kendisini gizler. Giderek bir bak›fl aç›s›na dönüflür.
Mekanizma flöyle ifller: Yazar, bir anlat›c› yarat›r, hikâyeyi bu anlat›c›ya anlatt›r›r. Bu
durumda da art›k bir yazar anlat›c› ayn›l›¤›ndan söz edilmez. Anlat›da gördü¤ümüz
anlat›c› art›k sadece anlat›c›d›r. Bu anlat›c› bir kifli olarak düflünüldü¤ünde klasik ro-
manlarda ço¤u zaman üçüncü kiflidir. Bak›fl aç›s› olarak ifade edilmek istendi¤inde
çok çeflitli adland›rmalar söz konusudur. fierif Aktafl, hâkim bak›fl aç›s› terimini kul-
lanmaktad›r (1991: 95). Bu anlat›c›, vaka ve flah›s kadrosu ile ilgili her fleyi en ince
ayr›nt›s›na kadar bilmektedir. Bu anlat›c› yazar›n dilini kullanarak ait oldu¤u âlem-
le ilgili her fleyi anlat›r. Bu anlat›c›ya yazar-anlat›c› ad›n› verebiliriz (Aktafl 1991:
96). Genette  ‘heterodiegetik’ terimi ile karfl›lamay› tercih etmektedir (2011: 268).

Hikâye, kahramanlardan biri taraf›ndan anlat›l›r ise bu durumda anlat›c›n›n
bak›fl›, söz konusu kahraman›n gözlem yetene¤iyle, tecrübesi ve bilgi seviyesiyle s›-
n›rl› kalmaktad›r (Aktafl 1991: 100). Kahraman bak›fl aç›s› da denilen (Ayy›ld›z
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2011: 176) ve ‘ben’ diye konuflan bu anlat›c›, kahramanlardan biriyle özdeflleflir. Ge-
nette bu anlat›c›ya ‘homodiegetik’ ad›n› vermektedir. Bu durumda kahraman-anla-
t›c› hem anlatan hem de anlat›lan konumundad›r. Erdal Öz’ün Yaral›s›n roman› gibi
anlat›c›n›n ikinci kifli oldu¤u anlat›lar da vard›r, ancak sundu¤u imkânlar›n çok s›-
n›rl› olmas› nedeniyle ikinci kifli anlat›c› kullan›m› yayg›n de¤ildir.

Genette, ça¤dafl roman›n birçok s›n›r gibi bu s›n›r› da aflt›¤›n› söyler; ben ile
bafllayan bir anlat› o ile devam edebilir (2011: 269). Nitekim Mehmet Rifat, Pro-
ust’tan beri romanc›lar›n “tanr›sal” bak›fl aç›s›n›n egemen oldu¤u de¤il, “insansal”
bak›fl aç›lar›n›n kesiflti¤i romanlar yazmakta olduklar›n› söyler. Roman bölümlerinin
birden çok kiflinin bak›fl aç›s›n› yans›tacak biçimde yaz›lmas› romanda olaylar›n ve
sahnelerin bir derinlik kazanmas›n› sa¤layacakt›r.  Bu tür yazman›n ard›nda yatan
anlay›fl, muhtemelen dünyan›n, bir kiflinin belli bir andaki bak›fl›na göre belirlendi-
¤i inanc› olmal›d›r (Rifat 2011: 85).

Bu noktada, ‘figural anlat›’ dan da söz etmek, özellikle konumuz aç›s›ndan son
derece önemlidir (Jahn 2012: 28). Bu anlat›larda üçüncü kifli anlat›c›, roman kah-
ramanlar›ndan birinin ya da birkaç›n›n bilincini,  alg›lar›n›, düflüncelerini sunan ka-
pal› bir heterodigetik (öykü d›fl›) anlat›c›d›r. Böyle olunca anlat›c›n›n sesi büyük
oranda belirsizleflecektir. Bu iç odaklanma tekni¤i, filmlerde bir çekim tekni¤i olan
‘bak›fl aç›s› çekimi’ tekni¤i ile eflde¤erdir (Jahn 2012: 28). Vedat Türkali, romanla-
r›nda bu tekni¤i s›k kullanmaktad›r ki roman yazmaya bafllamadan önce bir senarist
olmas›n›n bunda etkisi kuflkusuz büyüktür. Bu teknik ilk kez Henry James, Franz
Kafka, Virginia Wolf, James Joyce gibi 20. yüzy›l yazarlar› taraf›ndan kullan›lm›flt›r. 

Özellikle Henry James taraf›ndan gelifltirilmifl olan ayn› romanda birden çok
bak›fl aç›s›n›n ve anlat›c›n›n kullan›lmas› ‘ço¤ul bak›fl aç›s›’olarak adland›r›l›r. An-
lat›ya yöneltilen “Kim anlat›yor?” sorusu, bu tür anlat›larda bize anlat›c›n›n kim ya
da kimler oldu¤unu verecektir. 

Tam da bu noktada Wayne C. Booth’un bu konuyla ilgili görüfllerine yer ver-
mek yararl› olacakt›r.  Booth, yorumcunun en bariz görevinin okura kendi bafl›na
ö¤renemeyece¤i olgular› iletmek oldu¤unu söylemektedir (2012: 184). Olgular çok
çeflitlidir ve bunlar›n say›s›z flekilde anlat›lmas› mümkündür. Sahnenin kurulmas›,
bir eylemin anlam›n›n aç›klanmas›, düflünce süreçlerinin dramatize edilmesi, önem-
siz olaylar›n özetlenmesi, karakterlerin do¤al olarak tarif edemeyece¤i birtak›m fizik-
sel olaylar›n ayr›nt›l› tarifi, nelerin verilmesinin ya da verilmemesinin uygun oldu-
¤u gibi fleyler hep anlat›c›n›n görevi aras›ndad›r. 

Bizim romanlar›m›zda göreceli olarak anlat›c›n›n yazardan ba¤›ms›zlaflmaya
bafllamas›, ço¤almas›, farkl› bak›fl aç›lar›n›n devreye girmesi, saltanat›n anlaml› bi-
çimde sars›lmas› ve ortadan kalkmas›, demokratik ad›mlar›n at›lmaya bafllanmas› sü-
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recine denk gelir ki bu Türk tarihinde 1876, 1908, 1923, 1946 gibi tarihlerle sem-
bolleflen bir süreçtir.

Birkaç örne¤e bakacak olursak, Mehmet Rauf, 1900 y›l›nda, Eylül’ü ilahi bak›fl
aç›s›yla yazmakla birlikte yo¤un olarak önce roman kahramanlar›ndan Suat’›n son-
ra Necip’in yans›t›c› bilincini kullanm›flt›r. 

Halide Edip’in Handan, Ateflten Gömlek gibi romanlar› farkl› bak›fl aç›lar›n› ba-
r›nd›r›r (Ayy›ld›z 2011: 178).

Peyami Safa’n›n Dokuzuncu Hariciye Ko¤uflu otobiyografik bir roman oldu¤u
için “ben” anlat›c› ile yaz›lm›flt›r. Her fleyi on befl yafl›ndaki çocu¤un hasta bilin-
cinden görürüz. Ancak kuflkusuz bu bilinç, yazar›n bilincidir; çünkü anlat›lanlar ve
ifadeler on befl yafl›na uymaz. Peyami Safa bu roman› yirmi sekiz yafl›nda iken yaz-
m›flt›r; anlatt›¤› kahraman on befl yafl›ndad›r. Peyami Safa, romanc› yerine roman
kahraman›n›n gözlemlerini, yani anlat›c›n›n gözlemlerini öne alm›flt›r ki bu önem-
lidir. 

Bu uzunca giriflten sonra Vedat Türkali’nin romanlar›na geçebiliriz. Hemen
söylemekte bir sak›nca yoktur. Türkali, tanr›sal bak›fl aç›s› içinde yans›t›c› bilinci en
s›k ve dikkatli kullanan yazard›r; bu, onun üslup özelli¤i olmufltur. Türkali’nin ilk ro-
man› Bir Gün Tek Bafl›na’da gözlemci anlat›c› iki roman kiflisinin görüfl biçimine
ba¤l› kalmaktad›r: Kenan ve Günsel.  Anlat›c›, Kenan’› anlatt›¤› k›s›mda olaylar› sa-
dece Kenan’›n bak›fl›ndan ve yorumundan, Günsel’in anlat›ld›¤› k›s›mlarda da sade-
ce Günsel’in bak›fl›ndan ve yorumundan yans›tmaktad›r. Roman›n Birinci Bölü-
münde yer alan sekiz k›sm›n hepsinde olaylar› Kenan’›n gözünden, bak›fl aç›s›ndan
izleriz. Olaylar, durumlar karfl›s›nda ya da içinde sadece Kenan’›n duygular›, düflün-
celeri, de¤erlendirmeleri ve tepkileri verilir. Yazar, sanki bir kamerayla Kenan’› izle-
mektedir; bir kamera da Kenan’›n gözündedir. Okuyucu, olaylar› hem anlat›c›n›n
Kenan’› izleyen bak›fl›ndan hem de Kenan’›n gözünden izler. Olay ya da durum için-
deki di¤er kiflilerin duygular›, düflünceleri, iç dünyalar›, olay ya da durumu de¤erlen-
diriflleri ancak ifade edildi¤i, olay içinde gösterildi¤i sürece anlafl›labilir. Buna da Ke-
nan’›n de¤erlendirmesi kar›fl›r.  Kamera hiçbir zaman onlar›n konumuna yerleflmez.
Dolay›s›yla okuyucu olaylara, durumlara hiçbir zaman onlar›n gözünden bakamaz.
Kenan’›n bak›fl› okuru yönlendirir.

Roman›n ikinci bölümünde yer alan dokuz k›sm›n beflinde olaylar Kenan’›n,
dördünde Günsel’in yans›t›c› bilincinden verilmektedir. Bunun sebebi yazar›n ro-
man›n› iki kahramanl› bir karakter yap›s› üzerine kurmufl olmas›d›r. Romanda Ke-
nan’›n yerini giderek Günsel alacakt›r, çünkü dünya görüflü onaylanan kahraman
Günsel’dir ve onun bak›fl aç›s›d›r. 
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Bir Gün Tek Bafl›na roman›nda baz› sahnelerin önce Kenan, sonra Günsel’in ba-
k›fl aç›s›ndan anlat›lmas›n›n roman› zenginlefltirdi¤i söylenebilir. Çünkü bu durum-
da okuyucu ayn› olay› her iki aç›dan da kavrama flans› elde etmektedir.

‹ki paragraf üzerinden iki bak›fl aç›s›n› örnekleyebiliriz:

Kenan yata¤›n k›y›s›na iliflti. Bitkin, yorgun, çökmüfl gibiydi. Bir ifl-
kenceye baflkald›r›r gibi yerinden f›rlad› aya¤a. Ne yapaca¤›n› bilmi-
yordu. Gülünç, çirkin, anlams›z, dayan›lmaz geliyordu her fley.  Gard›-
robu açt›. Yaln›z kendi giysileri vard›. Nermin’inkiler boflalm›flt›. fii-
fonyer de öyle… Hem durulur gibi oldu, hem daha büyük bir yaln›zl›-
¤a düflüverdi bir anda. Hapsedilmiflti buraya… Tuvalet masas› da bo-
flalm›flt›. Peki bu k›z ne kadar dayanabilecek? Onun sinirleri benden daha
m› sa¤lam? Daha flimdiden bitkin. Yeniden ayak seslerini duydu Ner-
min’in. Dinledi .(…) Kenan durulmufltu biraz. Olaylar› yeniden s›rala-
maya çal›flt› kafas›nda. Çok yorgundu. Odaya gelmemesine o kadar se-
vinmiflti ki… Çok sevinmiflti. Hem nas›l sevinmiflti. Korkuyordun.
Yaklaflsa dayanamayacakt›n ki… ‹stiyorsun kad›n›. Ben mi? Ac›maktan
baflka bir fley yok içimde. O da… Ölmesini istedim. Birden kal›verdi ol-
du¤u yerde. ‹laç dolab›ndan ne ald› o? Yoksa…( s. 264)

Bu uzun paragrafta da görülece¤i üzere gözlemci anlat›c› yaln›zca Kenan’› izler.
Kenan’›n bulunmad›¤› bir yerde olan kar›s› Nermin’in ne yapt›¤›n› okuyucuya an-
latmaz. Okuyucu Nermin’in ne yapt›¤›n› Kenan’la birlikte merak eder ve ancak tah-
minde bulunabilir. 

S›vas’ta parmak kadar çocukken bafllam›flt› yöredekiler. “Bu k›z› b›-
rakmazlar,” “Çok durmaz bu k›z.” Çevredeki bu konuflmalardan hem
hofllan›r, hem korkard› baz› baz›.  Sonunda bir akflamüstü, yandaki so-
kakta, çeflme önünde kocaman bir o¤lan arkas›ndan yakalam›fl birden,
yeni belirmeye bafllayan gö¤üslerini s›km›flt›.  Karanl›k, kimsesiz so-
kakta ba¤›ramam›fl, elindeki yar› dolu gü¤ümle korkudan titreyerek
kaçar gibi gelmiflti eve. Evde herkes, ertesi gün S›vas’tan ayr›lman›n,
‹stanbul’a gitmenin haz›rl›¤› içindeydi. Denkler, sepetler, bavullar…
Kimseye bir fley söyleyemedi. Bu olay büyük bir korku, tiksinti yarat-
m›flt› Günsel’de. Uzun y›llar yan›na erkeklerin sokulmas›na izin ver-
meyifli bundand› belki. Sermet’e kadar. Sermet’le de ilk öpüflmeleri
güç, basbaya¤› güç olmufltu. Bir gün Sermet… Üff, yine nerden ç›kt› bu
o¤lan? Kenan’la öylesine doluydu ki oysa, içine baz› baz› korku dü-
flürüyordu sevginin böylesi. (s. 267)
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Bu paragrafta, Günsel’in ‹stanbul’a gelifli ve ilk öpüflme hikâyesi gözlemci bak›fl
aç›s›yla anlatma ve özetleme yöntemiyle anlat›l›rken italik olarak al›nt›lad›¤›m›z
cümlede iç konuflmas›n›n verildi¤ini görürüz. Siyah harflerle al›nt›lad›¤›m›z son
cümle gözlemci anlat›c›yla yans›t›c› bilinç olarak seçilen kiflinin birleflti¤i bir cüm-
ledir. 

Vedat Türkali, roman›n k›s›mlar›n›n hemen girifl cümlelerinde kimlerin gözün-
den anlat›laca¤›n›n iflaretlerini, o kiflinin ad›n› anarak vermektedir.

Mavi Karanl›k roman›nda olup biten her fleyi gören, bilen hâkim bak›fl aç›s›na
sahip üçüncü kifli anlat›c› kullan›lm›flt›r. Ancak bu anlat›c›, roman›n iki temel kah-
raman› olan Muhtar Deren ve k›z› Nergis’in bak›fl aç›s›na yerleflerek, büyük ölçüde
kendisini s›n›rland›rm›flt›r. Anlat›c›, zaman zaman bu tutumunun d›fl›na ç›k›p ken-
di bak›fl aç›s›yla da olup biteni anlatabilmektedir. Bu üçlü bak›fl aç›s› yönteminin ro-
mana bir zenginlik katt›¤› söylenebilir.

Yazar, roman› otuz iki k›sma ay›rm›flt›r. Bu k›s›mlar›n her birini bir sahne ola-
rak düflündü¤ümüzde, bu sahnenin kahraman› kim ise onun bak›fl aç›s›n› kullanm›fl-
t›r. Bu sahnelerin kahraman› da ya Muhtar Deren ya da Nergis Deren’dir. Onlar›n
bulunmad›¤› k›s›m yoktur. Buna göre, Muhtar Deren’in anlat›ld›¤› befl k›s›m Muh-
tar Deren’in bak›fl aç›s›yla anlat›lm›flt›r. Roman›n son k›sm› olan Yolculuk d›fl›nda-
ki di¤er bütün k›s›mlar da a¤›rl›kl› olarak Nergis Deren’in bak›fl aç›s›ndan anlat›l-
m›flt›r. Romanda yer alan di¤er kiflilerin bak›fl aç›s›na yer verilmemifltir. Yolculuk
k›sm› ise anlat›c› taraf›ndan üçüncü kifli a¤z›ndan anlat›lm›flt›r.

Roman›n aç›l›fl paragraf›na bakal›m. Muhtar Deren anlat›lmaktad›r:

Nas›l sevmem bu kenti? Bu maviden yeflile günefle boyanm›fl do¤a,
insan› küçümsemeden nerde böyle kuflat›r dört yan›? Bir flu Kale olma-
sayd›. Ortaça¤ zindan bekçisi gibi durur… Mauseleion’un katilleri H›-
ristiyan barbarlar dikti, bizim aptallar da onard›;  bir avuç para döktü-
ler bu tafltan gâvur pisli¤ine! Ne var gene sabah sabah? Uykuyu alama-
d›k. Akflam biraz da fazla m› kaç›rd›k, ne? Tekne bitse de bir aç›lsak,
yorgunluk, sinir minir kalmaz ya, teknenin de bitece¤i yok. Üç yüz bin
daha diyorlar. Sen ona befl yüz, de… Nerde bulaca¤›z bakal›m? Balko-
na ç›k›p koltu¤a iliflti. Saat biri geçiyor, ezanlar bafllad›. Hele flu cami-
nin müezzini… Böylesi çirkin sesli birine kim ezan okutur? Bu müezzi-
ni Makarios atam›fl diyordu Nazmi, hakl›! ‹slaml›ktan so¤utmak için
ba¤›rt›yorlar herifi… Kar›lara bak, daha dün geldiler, iki saattir kumda
yat›yorlar bu güneflin alt›nda. Toptan manyak bu kad›n milleti! Kala-
bal›k bafllad› gene. Ac›km›fl›m, gidip bir fleyler yemeli… Kalk›p odaya
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girdi,  giyindi çabucak, taranmak için musluk üstündeki aynaya bir
fley soracakm›fl gibi yaklaflt›. K›rlaflm›fl saçlar›na, yorgun gözaltlar›-
na bakt›. Sor bakal›m! Kap› vuruldu yavafltan. Hah, geldiler… Kur-
tard›n beni Rahmici¤im. ‹ki ad›mda kap›y› buldu, çevirdi anahtar›.
Kap›y› aç›nca flafl›rd› birden. (s. 2)

Metinde Muhtar Deren birinci kifli a¤z›ndan konuflmaktad›r ama siyah dizdi¤i-
miz yerlerde anlat›c›n›n üçüncü kifli a¤z›ndan anlat›m›n› görmekteyiz. 

Bir baflka örne¤e bakal›m:

Uzan›p yanaklar›ndan öptü k›z›n›,  el sallay›p yürüdü. Nergis
hakl›, yorgunum. fiu yal›nayak giydi¤im flipitik sandaletler, keten pan-
tolon, flilebezi gömlek bile a¤›r geliyor. S›caktan. Günefl tepede, baksa-
na. Befl yüz bini bulman›n bir yolu arka koydaki arsay› satmak. O da
ak›l ifli de¤il. Arsalar gün günden bindiriyor. Tekne için elden ç›kar-
mak enayilik. Buraya yerlefleceksem bir kulübem olmal›. Yafl elliyi…
Daha k›rk dokuz… Ah, Nergis yafl›nda olsayd›m. O zaman da Nergis
olmazd›. Olmas›n… Nas›l dilim var›r be. Çok seviyordu Nergis’i.
Nefretlerle, k›zg›nl›klarla, yüre¤inin ta içinden ba¤l›l›klarla karma-
kar›fl›k bir fley… Petrolün topraktan ç›kar›l›fl› üstüne bir film görür-
ken Nergis’i an›msad›¤›n› unutmuyordu hiç. (s. 9)

Yine siyah dizilen sat›rlar anlat›c›n›n hâkim bak›fl aç›s›yla ve üçüncü kifli a¤z›y-
la yaz›lm›fl, di¤er yerler Muhtar’›n birinci kifli a¤z›ndan anlat›lm›flt›r. Görüldü¤ü üze-
re Vedat Türkali, birinci kifliden üçüncü kifliye ya da üçüncü kifliden birinci kifliye
geçerken herhangi bir haz›rl›k yapma gere¤i duymamakta, birden bire geçifl yapabil-
mektedir. Böylece anlat›lan kahraman›n iç dünyas›nda olup bitenleri kendi ifadesiy-
le okuyabilmekteyiz. 

Nergis’in bak›fl aç›s›yla anlat›lan k›s›mlarda da ayn› yöntemi görürüz:

fiimdilik tufandan kaçanlar›n s›¤›nd›¤› tekne buras›. Yerli esnaf,
tüccarlar, siyasal yönden tutuculuklar›na karfl›n, ç›karlar›n›n bilin-
ciyle, biraz da akl› bafl›nda, sayg›n baz› ö¤retmenlerin uyar›lar›, et-
kileriyle, gerici, terörist örgütlerin kente s›zmas›n› hofl görmemifller,
daha önce kurulmufl ilerici, uyan›k ö¤renci derne¤inin bu konuda
engellemelerini desteklemifllerdi.  Burada da dan dun bafllar da turist-
ler kaçarsa ne yer, ne içer bu küçük kent?... Buras› Nuh’un Gemisi flim-
dilik… Yaln›z Korhan için gelmedin buraya. Özgür de var… Varsa var!
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‹lk göz a¤r›m›z diye ölüp bitecek de¤iliz ya. Yoo, ölüp bitmiyorsun da…
bitmeden ölüyorsun! Do¤ru, uzun süre öyle sand›m, ölürüm sand›m.
Gülümseyerek m›r›ldand› kendi kendine: “ Tahir olmak da ay›p de¤il,
Zühre olmak da; hatta sevda yüzünden ölmek de ay›p de¤il…”  Ama
ölmüyor insan… Hem sevgi öyle bir fley ki… Aman bu s›cakta… Na,
bahçe içinde ev, çat kap› gitsem mi? O Hollandal› k›zla ç›r›lç›plakt›r-
lar flimdi! Kap›y› bile açmaz eflflo¤lueflek… ‹çini oyan bir ac›yla geçi-
riyordu bunlar›… (s. 18)

Yine siyah dizilen sat›rlar anlat›c›n›n üçüncü kifli a¤z›ndan anlat›m› iken di¤er
beyaz dizilmifl sat›rlar Nergis’in birinci kifli a¤z›ndand›r. 

fiu cümlelerde de anlat›c›, anlatacaklar›n› serbest dolayl› anlat›mla vermekte,
kahraman›n›n bak›fl aç›s›n› kulland›¤›n› hissettirmektedir:

Denizde, f›rt›nalar›n s›nav›nda belli olacakt› kimin do¤ru oldu¤u.
Günlerce üzülmüfl, kendi kendini yemiflti Muhtar, bir fley gelmemiflti
elinden. Görkemli mahkemelerde koca yarg›çlar› sindiren Avukat
Muhtar Deren, flu küçük kentin as›k yüzlü, yafll› marangozuna umars›z
biçimde yenik düflmüfltü. Motor tak›ld›¤› gün elinden bir kaza ç›kacak-
t›! Nas›l güç tutmufltu kendini, herifi gebertinceye kadar dövmemek
için…(s.46)

Yeflilçam Dedikleri Türkiye roman›nda çoklu bak›fl aç›s› mevcuttur. Anlat›c›n›n
bak›fl aç›s›n›n yan›nda üç roman kahraman›n›n bak›fl aç›lar› kullan›l›r: Refik, Gün-
düz, Zühtü Bey.

Filmler çekmek isteyen Refik ile Yeflilçam sinemas›n›n iflleyifli ve sorunlar› ser-
gilenir. Roman, anlat›c›n›n Refik’i anlatmas›yla bafllar. Anlat›c›, üçüncü kifli anlat›-
m›yla Refik’i anlat›rken, olaylara onun gözünden bakar. Refik de birinci kifli anlat›-
m›yla, iç monolog ve iç diyalog tekni¤i ile olaylar›, duygu ve düflüncelerini anlat›r.

Karanl›k merdivenleri inerken bir güçlük duyuyordu içinde. Ce-
bimde yirmi lira var.  Sabri manya¤›na uflakl›k edece¤iz! A¤acami’nin
köflesinde durup vitrindeki po¤açalara bakt›. Saat sekize geliyor, öy-
le de ac›km›fl›m ki. ‹yi yemek istiyordu can›. Tarlabafl›’na ç›kmadan
bir iki filmciyle selâmlafl›p yürüdü. Konuflsa tak›lacakt›. Laftan çok
ne var filmci milletinde? (s. 9)

Refik’in bak›fl aç›s›, roman›n dokuz k›sm›nda kullan›l›r.
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‹kinci k›s›mda Gündüz’ün anlat›m›na geçilir. Anlat›c›, üçüncü kifli anlat›m›yla
Gündüz hakk›nda bilgi verirken, Gündüz de yine iç monolog ve iç diyalog tekni¤iy-
le olaylar›, olaylara ve kiflilere yaklafl›m›n›, duygu ve fikirlerini yans›t›r. Gündüz’ün
bak›fl aç›s› roman›n dokuz k›sm›nda kullan›l›r.

Art›k herfleye vurdumduymazl›kla bak›yordu Gündüz. Uzun y›l-
lar boyu ‹stanbul’a duydu¤u özlem, sürgünden geldikten sonra flafl-
k›nl›¤a, sonra düfl k›r›kl›¤›na dönüflmüfltü. Elmada¤›’nda, Madam
Annik’in üst kat odas›n› ucuza kiralamaktan baflka yüzünü güldü-
ren hiçbir fley an›msam›yordu flu son bir y›ld›r (…) Sonbahar serin-
li¤indeki odada, s›cak yata¤›nda, duvar diplerine y›¤›lm›fl kitaplar›-
na ac›yarak, iç ezilerek, masa üstündeki da¤›n›k roman düzeltmele-
rine tiksinerek bakt›. Roman da kötü, çevirisi de kötü… Binbir yan-
l›fl…  Pis yaflam içinde ayakta durabilmemi, düzeltmelerini yapt›¤›m flu
kötü romana, bu yanl›fllara borçluyum. Nas›l de¤iflecek bu koflullar?
De¤iflecek mi? De¤iflece¤ini, iyi bir fleylerin olaca¤›n› umma duygusu-
nu yitirmekten korkuyordu. Hiç de korkmuyorum, çok iyi biliyorum
yitirmeyece¤imi. Cezaevinden b›rakt›lar diye peflimi de mi b›rakacak-
lard›? (s. 31)

Zühtü Bey’in bak›fl aç›s›na üç k›s›mda yer verilir. Zühtü Bey, III. BÖLÜM’de
‹LAÇ DOSYASI bafll›¤› alt›nda (s. 443) özel olarak anlat›l›r. Zühtü Bey’in iç mono-
log ve iç diyaloglar› birinci kifli a¤z›ndan verilir.

Sövüp saymalar›na karfl›n, içten içe artan özlemle an›msar ol-
mufltu o¤lunu. Ters günüme geldi; asl›nda o¤lan›n söylediklerinde öy-
le parlayacak bir fley de yoktu belki . Temel’den duymufl; babas›y›m;
uyarmas›n m›yd›? Ben de bazen bokunu ç›kar›r›m! Koskoca o¤lan›
dövmeye kalk!. B›rak, düflünece¤in o mu kald›? Herif bize namussuz
dedi. Hele o s›r›tmas› eflflo¤lueflfle¤in. Ben babamla konuflurken gözü-
nün içine bakamazd›m be… Bunlar… A¤z›na s›çay›m hepsinin…
Mefharet kimbilir nas›l doldurmufltur hergeleyi? Para vermifl. Fuat
söylemiflti, ortakl›kta as›l büyük pay Refik’in diye. Anas› veriyor-
mufl. Bu da yüre¤ine iflleyen yara gibiydi Zühtü Bey’in. Bunca y›l
bak›p büyütmüfltü;  kar› flimdi ortaya ç›km›fl,  annesiyim diye çekip
yan›na al›yordu o¤lan›. (s. 446)

Güven roman› elli k›s›mdan oluflmaktad›r. Bu k›s›mlar› belirgin k›lacak bir ad-
land›rma ya da numaraland›rma yap›lmam›flt›r. Bir k›s›mdan di¤erine geçildi¤i, kah-
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raman›n de¤iflmesinden anlafl›l›r.  Bu da bak›fl aç›s›n›n de¤iflmesi anlam›na gelir. Ro-
manda yedi ana karakter vard›r ve yedi bak›fl aç›s› kullan›lm›flt›r. Onlar› ana karak-
ter yapan da bak›fl aç›lar›n›n kullan›lm›fl olmas›d›r. Bu ana karakterler flunlard›r:
Turgut, Halil, Necla, Galip, Rahmi Usta, Sahir Hoca, Mükerrem Han›m. Yazar,
olaylar› bu alt› karakterin bak›fl›ndan anlatacakt›r. Ancak birkaç yerde çok k›sa ola-
rak Eflref Bey’in bak›fl aç›s›na da yer verilmifltir.

Roman Turgut’un anlat›ld›¤› bölümle bafllar: 

Bofluna bekliyordu. Gelmeyecek demek. Saat alt›y› geçti. Tam befl
diye konuflmufllard›. Bu kahveyi gösteren de oydu. Köprü’nün Ba-
l›kpazar› aya¤›n›n dibinde, Haliç’in k›y›c›¤›na dikilmifl köfle yap›n›n
alt›ndaki minicik kahveyi daha önce de kaçt›r görürdü ya, ilk kez
oturuyordu (…) Nerde kald› bu o¤lan? Tutuklama filan olmas›n! Pe-
fline tak›ld›lar, atlatamad› belki. Kahve önündeki üç befl masan›n ba-
l›kç› kay›kç› kalabal›¤›n› gözden geçirdi yeniden (s. 3).

Paragrafta anlat›c›n›n sesi hâkimdir fakat beyaz dizdi¤imiz cümleler Turgut’un
sesini yans›t›r. Hiçbir geçifl unsuru olmadan konuflan kifli de¤iflmifltir, dolay›s›yla an-
lat›n›n düzlemi de¤iflmifltir. 

‹kinci bölüme “Eve akflamdan gelmiflti Halil (s. 16)” cümlesiyle geçilir. Bu de-
mektir ki olaylar Halil’in bak›fl aç›s›ndan anlat›lacakt›r.

Necla’yla buluflaca¤›n› biliyordu Turgut’un. Alt›k›rkbefl’e gide-
ceklerdi; sinemadan ç›k›nca gelirim demiflti. On bir oluyordu ner-
deyse.  O eve gitti gene.  B›rak›r m› k›z? T›ka basa z›kk›mlanm›fl,  Ka-
fay› bulmufltur Eflref Bey’le. Gelip gene sinirlenmifl a¤›zlar› yaps›n, sil-
silesinden bafllayaca¤›m hergelenin. O k›za kap›lacak sonunda. Ne ko-
lay inan›yor bu o¤lan! Baba Ankara’dan, belki de MAH’›n adam› he-
rif. K›z art›k bizdenmifl! Ne sersem o¤lan bu! O k›z komünistse, ben
böyle komünistli¤in… (s. 17).

Necla’n›n anlat›ld›¤› bölümde anlat›c›, Turgut’un Necla’y› b›rak›p gitti¤i gece-
yi anlat›r. 

Turgut’un b›rak›p gitti¤i gece uyku girmemiflti gözüne. Önce için
için, sonra tutamam›fl kaç kez h›çk›rarak a¤lam›flt› (…) Gözlerini
aç›nca flaflk›n bak›nd› önce; içinde parlay›veren ateflle yeniden
an›msad› her fleyi. Ac›ya bat›p kalmaktan korkar gibi do¤ruldu ça-
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bucak.  Kolundaki saate bakt›, on’u geçiyordu. Ev sessizdi (…)  Ge-
ne bir h›çk›r›k dü¤ümleniyordu ki k›zg›nl›kla silkinip f›rlad› yatak-
tan. Yetmiflti art›k! Bu ifl bu kadard›! Bu kadar› bile çoktu. Mahal-
le k›zlar› gibi…Görür o hergele de… Eflitlik, özgürlükmüfl, insanl›k-
m›fl… Siz kiiim, bu savlara kalk›flmak kim? Bir de babamlar› be¤en-
mezler! Onun da a¤z›na s›çay›m! Babamd›r diye esirgeyecek miyim?
Kendilerinin yemedikleri bok yok. Komünistmifl! Kad›nlar eziliyormufl
bu toplumda da, biz kurtaraca¤›z! Kendinizi kurtar›n siz! Lavabodaki
aynada yüzüne bakarken gözleri doldu dolacak güç tuttu (s. 45).

Bu yöntem roman boyunca devam edecektir. Ancak ikinci cildin bafl›nda siyah
dizilmifl dokuz sayfal›k bafll›ks›z bir prolog bölümü vard›r. Burada yazar-anlat›c›n›n
sesini buluruz. Anlat›c›, 1944 tutuklamalar›n›n nas›l bafllad›¤›n› anlatt›ktan sonra
‹kici Dünya Savafl›’n›n gidiflat›n› flöyle anlat›r: “Ne bitmesi, savafl yeni bafll›yor da-
ha! Naziler, Sovyet ordular›n›n önünden, yaban›l hayvan sürüleri gibi ürkü içinde
inlerine do¤ru kaç›yorlard›, K›z›lordu Diniesteri geçti; Karpatlar’dan sarkt› m› – Bul-
garistan bekliyor zaten- yaza kalmaz, iner, Trakya’ya dayan›rsa, savafl Türkiye’de bafl-
lad› demektir! (s. 2).” Anlat›c›, ikinci ciltte anlat›lacaklara bir haz›rl›k mahiyetin-
de bilgiler verip ‹ngilizlerin rolünden, MAH’tan, TKP’nin çal›flmalar›ndan söz et-
tikten sonra flöyle bitirir: “…Karanl›kta dire¤e çekilmifl k›z›l bayrak gibi dondurucu
yellerde ç›rp›narak yürüttükleri ac›l› kavgada bekleyenler vard›. Bunlar›, daha ya-
k›ndan tan›yaca¤›z flimdi bu dördüncü kitapta (s. 9).

Roman biterken, epilog bölümü olarak da kabul edebilece¤imiz k›s›mda yazar,
italik bir dizgiyle, do¤rudan kendi sesiyle konuflur: “‹kinci Dünya Savafl›’n›n bitmesiy-
le roman da bitti benim için. Söyleyece¤imi söyledim. Yaflam bitmez.  ‹steyenler için roman
da bitmez! Size öneriyorum; gelin, V. Kitap’tan bafllayarak siz sürdürün bu roman› (s.
603).”

Sonuç olarak Vedat Türkali’nin, romanlar›nda anlat›c›s›n› birden fazla karak-
terin bak›fl aç›s›na yerlefltirerek, ayn› olay›n farkl› gözlerle farkl› biçimlerde alg›lana-
bilece¤ini ve anlat›labilece¤ini ortaya koydu¤u söylenebilir. 
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Y›lan› Öldürseler’de Hortlak Mitini Yaratan
Haset ve Garez

Ebru Özgün*

Girifl

Yaflar Kemal romanc›l›¤›n›n genel karakteristi¤ine bak›ld›¤›nda, Anadolu insa-
n›n›n dilsel birikimi ile halk anlat› gelene¤ine yaslanan bir yap›yla karfl›lafl›l›r. Ça¤-
dafl bir ozand›r Yaflar Kemal. Pek çok roman›nda masallar, söylenceler, halk hikâye-
leri gibi geleneksel anlat› biçimleri beslenme kaynaklar› aras›nda yer al›r. Adnan
Binyazar “Gelenek, en baflta bir imge olarak yerleflmifltir Yaflar Kemal’in roman›na”
(Binyazar 2003: 279) diyecektir. Gerçekten de yazar›n anlat›lar›n›n özünü oluflturan
bir imgedir gelenek. “[B]ir toplumun gerçekler karfl›s›nda s›k›flt›¤› zaman kendisine,
s›¤›n›lacak bir mit dünyas›, bir düfl dünyas› yaratmas›”n›n (Kabacal› 2004: 35) kaç›-
n›lmazl›¤› üzerinde durur Yaflar Kemal. Bütün romanlar›nda insano¤lunun bu düfl,
mit, masal, yani yaratt›¤› ikinci bir dünyada yaflay›fl›n›n s›n›rs›zl›¤›n›, iç içeli¤ini ver-
mek istedi¤ini dile getirir (Kabacal› 2004: 37). Ona göre “‹nsan› var eden ne kadar
eti kemi¤iyse, ne kadar içinde yarat›ld›¤› dünyaysa o kadar da kendi yarat›p s›¤›nd›-
¤› mit, düfl dünyas›d›r. [T]oplumun yaratt›¤› müflterek dünyalar ne kadar insan›n ya-
flam›n› sa¤l›yorsa, kiflinin yaratt›¤› mit, düfl dünyas› da onun yaflam›n› kolaylaflt›r›-
yor, sa¤l›yordur. Toplumun mit, düfl dünyas›yla kiflinin yaratt›¤› mit, düfl dünyas› her
ne kadar ayr› ayr› dünyalarsa da, bir yerde de birbirlerine s›k› s›k›ya kar›flm›fllard›r.
‹flte benim realizmim bu bütünlükten kaynaklanmaya çal›fl›yor. [B]en de kendimi
az›c›k bir yazar say›yorsam, insan gerçe¤ine bilinçli olarak miti, düflü getirdi¤imden-
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dir. [‹]nsan nereden gelip nereye gitti¤ini buluncaya, doyumsuzlu¤unu alt edinceye
kadar mit ve düfle s›¤›nma sürecektir. Ondan sonra gene sürecektir” (Kabacal› 2004:
38-39). 

Yaflar Kemal’in gelene¤e yaslanan romanlar›ndan biri de 1976’da yay›mlanan
ve Abidin Dino’nun çizimleriyle ete kemi¤e bürünen Y›lan› Öldürseler roman›d›r.
Romanda toplumun içine çöreklenen haset ve garezin, yarat›lan hortlak mitiyle kü-
çük bir çocu¤u töre cinayetine sürüklemesi ifllenir. fiimdiye kadar Y›lan› Öldürseler
roman› üzerinde inceleme yapanlar›n ço¤u, yerleflik toplumsal al›flkanl›klar›n, kut-
sallaflt›r›lan geleneklerin, kan davas›n›n, namus cinayetlerinin elefltirisi ile kurban
kavram›, bireysel psikoloji ve bu ba¤lamda do¤an›n ifllenifl biçimi gibi konulara dik-
kat çekmifllerdir. Bu roman ayn› zamanda güç iliflkilerinin varl›¤› ve toplum psiko-
lojisi aç›s›ndan yarat›lan mite yüklenen ifllevlerin sorgulanmas›na yönelik de yetkin
malzeme sunar. Bu bildiride, Y›lan› Öldürseler roman›nda yarat›lan mitin nas›l an-
lamlar üretti¤i, nas›l davran›fl biçimleri gelifltirdi¤i ve ne gibi sonuçlar do¤urdu¤u
konular› sosyal psikoloji ba¤lam›nda irdelenmeye çal›fl›lacakt›r. Yani roman›n baflki-
flisi Hasan’›n bireysel psikolojisinin ard›nda yatan kitle psikolojisinin etkileri odak
noktas› yap›lacakt›r.

“Haset” ve “Garez” Kavramlar›

Hortlak mitine geçmeden önce toplumun bu miti üretmesine yol açan neden-
leri sorgulamak gerekiyor. Bildirinin bafll›¤›n› da tafl›yan “haset” ve “garez” kavram-
lar›n› bu ba¤lamda aç›mlamakta fayda var. Çünkü ileride görülecektir ki bu kavram-
lar, toplumun içinde bulundu¤u psikolojinin giderek ana arteri olmaya bafllayacak-
lard›r. Buna göre öncelikle “haset” hakk›nda flu tan›mlamalara bak›labilir:

Türk Dil Kurumu’nun sözlü¤ünde haset için “k›skançl›k, çekememezlik, günü”
(TDK Türkçe Sözlük 2005: 852) tan›mlamalar› söz konusu. Çal›flmaya konu etti¤i-
miz “haset”in daha iyi kavranabilmesi aç›s›ndan psikanaliz içerisindeki alt tan›mla-
malara da bakmam›z gerekiyor. Bunlar içinde Ali Seyyar’›n Davran›fl Bilimleri Terim-
leri’nde “haset” flöyle tan›mlanmaktad›r: 

“Haset (K›skançl›k; Çekemezlik): Birinin fleref ve ikbalini çekememe. Herhan-
gi birinin sahip oldu¤u bir vas›f, bir eflya, bir baflar› ya da takdir gördü¤ü bir ifl için
duyulan k›skançl›k. Kendisinde olmas›n› istedi¤i bir fleyin, baflkalar›nda olmas›ndan
rahats›zl›k duyma. Bir anti-sosyal tutum ve davran›fl biçimi olarak haset, baflkas›nda
olan sa¤l›k, zenginlik, iyilik, güzellik, ilim, zekâ, refah, saadet ve benzeri nimetler-
den dolay› rahats›z ve huzursuz olma, o kifliden o nimetlerin gitmesini isteme, git-
mesi hâlinde sevinme ve zevk duyma, gitmemesi hâlinde ise o kifliyi mütemadiyen
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k›skanma ve çekememe durumu. Tezahürleri veya Türleri: 1.) Rekabetten kaynak-
lanan bir çekemezlik. 2.) Baflar›lan bir iflten kendine pay ç›karamaman›n verdi¤i bir
s›k›nt›. 3.) Ön plana ç›kamamaktan kaynaklanan bir eziklik. Zararlar›: 1.) Sosyal
münasebetleri zedeler. 2.) Kiflinin fluurunu kapal› hâle getirir. 3.) Kiflinin psikoloji-
sini bozar. 4.) Sevgi, merhamet ve flefkat hasletleri kaybolur. 5.) Kiflinin böbürlen-
mesine ve kibirlenmesine sebebiyet verir. Hasedin Sebepleri - Kaynaklar›: 1.) Düfl-
manl›k. 2.) Kibir. 3.) fiaflk›nl›k ve hayranl›k. 4.) Hedefe ulaflamama endiflesi. 5.)
Makam ve mevki sevgisi. 6.) Liderlik tutkusu. 7.) ‹htiras. 8.) Kin beslemek. 9.) Ne-
fis. 10.) Rekabet. 11.) Vehim ve vesvese” (Seyyar 2004: 303-304).

Orhan Hançerlio¤lu’nun Ruhbilim Sözlü¤ü’nde ise “haset” için flöyle denmekte-
dir:

“K›skançl›k (Os. Haset, Fr. Jalousie, Al. Eifersucht, ‹ng. Jealusy): Bir baflkas›n›n
üstünlü¤üne ya da etkisine dayanamama… [K]›skançl›k insansal bir duygudur, ac›
veren bir heyecan olarak tan›mlan›r. Baflkalar›yla da ilgili oldu¤undan toplumsal ya-
p›l› say›lm›flt›r. Örne¤in Profesör Norman L. Munn Psikoloji adl› yap›t›nda flöyle der:
‘K›skançl›k ancak toplumsal durumlarda meydana gelebildi¤inden belli bir toplum-
sal alg› oluflmad›kça k›skançl›k görülmez’. Frans›z ruhbilimcisi Théodule Ribot,
Duygular Ruhbilimi adl› yap›t›nda flöyle demektedir: ‘[B]ence Descartes’›n tan›m›
hepsinden daha do¤rudur: K›skançl›k, korunmak ve sürdürülmek istenen dile¤e ba¤l› bir
çeflit korkudur (Descartes’›n Passions adl› yap›t›, 167. bend). [K]›skançl›k çözümlenir-
se üç ögeden olufltu¤u görülür: 1. Sahip olunmufl ya da arzu edilmifl bir iyili¤in ha-
yalini içeren çekici bir haz ögesi, 2. Elden kaç›rmak ve yoksun kalmak düflüncesi
(Âfl›k›n sevgilisine, istenmeyen bir niflanl›n›n mutlu rakibine ve baflar›s›zlar›n bafla-
r›l›lara karfl› sahip olduklar› düflünceler gibi) ki burada etkin öge ezici bir kederdir,
3. Elden kaç›rma ya da yoksunlu¤un gerçek ya da kuruntusal nedenlerini düflünmek-
ten do¤an k›zg›nl›k ve kin” (Hançerlio¤lu 1988: 229). 

Son olarak Melanie Klein’in Haset ve fiükran bafll›kl› çal›flmas›ndaki “haset”
kavram›ndan yararlanabiliriz:

“Haset, arzulanan bir fleyin baflka birine ait oldu¤u ve bize de¤il de ona haz ver-
di¤i inanc›n›n yol açt›¤› k›zg›n bir duygudur; hasetli itki, o istenen fleyi sahibinden
çekip almaya ya da bozmaya, kirletmeye yönelir. fiu da var: Haset, öznenin sadece
bir kifliyle olan iliflkisiyle ilgilidir ve kökeni de anneyle o herkesi d›fllayan en eski
iliflkide yat›yordur. K›skançl›k da hasete dayan›r, ama öznenin en az iki kifliyle iliflki
içinde olmas›n› gerektirir: Özne, kendi hakk› olan sevginin rakibi taraf›ndan elin-
den al›nd›¤›na ya da al›nma tehlikesiyle karfl› karfl›ya bulundu¤una inan›yordur. K›s-
kançl›¤›n günlük kullan›m›nda, sevilen kifliyle özne aras›na bir üçüncü kifli girmifl-
tir. [K]›sa Oxford Sözlü¤ü’ne göre, k›skançl›k, asl›nda bizim hakk›m›z olan bir ‘iyi’nin
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baflka biri taraf›ndan al›nmas›n› ya da ona verilmesini içerir. [C]rabb’in ‹ngilizce
Eflanlaml› Sözcükler’ine göre, “… k›skançl›k, elinde olan› yitirmekten korkar; haset-
se, kendi istedi¤inin bir baflkas›nda oldu¤unu gördü¤ü için ac› duyar… Hasetli kifli,
haz ve memnuniyet görüntülerinden s›k›nt› duyar. Ancak baflkalar›n›n sefaleti hu-
zur verir ona. Bu yüzden, hasetli kifliyi tatmin etmeye yönelik her tür çaba nafiledir.”
K›skançl›k, Crabb’e göre, “nesnesine ba¤l› olarak, soylu ya da afla¤›l›k bir duygu ola-
bilir. Birinci durumda, korkuyla bilenmifl rekabettir. ‹kinci durumdaysa, korkunun
körükledi¤i açgözlülüktür. Hasetse her zaman afla¤›l›k bir duygudur, en kötü duygu-
lar› da peflinden sürükler” (Klein 1999: 23).

Görüldü¤ü gibi “haset” kavram›, çekememe, k›skanma, imrenme, g›pta etme
gibi benzer yap›daki kavramlardan daha y›k›c› bir etkiye sahiptir. Haset kavram› çer-
çevesinde verilen tan›mlamalarda öne ç›kan sözcüklerden biri, bir baflkas›n›n üstün-
lü¤üne ya da etkisine dayanamamaktan kaynaklanan “rekabet”tir. Haset edilen bir
baflkas›, öteki, rakip olarak görülendir. Haset edilenin elinde haset edenin olmas›n›
istemedi¤i bir fley –elden kaç›r›lan, yoksun kalmaktan korkulan ya da ulafl›lmak is-
tenen bir nimet- vard›r. Haset eden bu durumdan rahats›z ve huzursuzdur. Haset edi-
lenin elindeki kaynaklar›n devam› sa¤land›¤› sürece haset eden de rekabeti sürdüre-
cek, kin beslemeye, düflmanca davran›fllara devam edecektir. Baflkas›na ait olan›n
elde edildi¤i âna kadar sevgi ve merhamet duygular›ndan yoksun, kapal› bir fluurla
tüm enerjisini arzulanan fleye kanalize eden bir hasetçiyle karfl› karfl›yay›zd›r. Dola-
y›s›yla “haset”, yap›s› gere¤i “garez”i de besler ve bunlar birbirleriyle bütünleflen kav-
ramlar olarak dikkati çekerler.

“Garez”in sözlük anlamlar›na bakt›¤›m›zda ise “hedef, amaç, maksat; birine kar-
fl› güdülen kötülük etme iste¤i, kin” (TDK Türkçe Sözlük 2005: 727) gibi tan›mla-
malarla karfl›lafl›l›r. Çal›flma konumuz do¤rultusunda “garez” kavram›yla ilgili olarak
Erich Fromm’un Sevgi ve fiiddetin Kayna¤› bafll›kl› çal›flmas›ndan yararlanaca¤›z.
Fromm, çal›flmas›nda hastal›kl› y›k›c›l›k türlerini ele al›rken farkl› fliddet biçimlerin-
den bahseder. Konumuz kapsam›nda burada Fromm’un sözünü etti¤i üç fliddet türü
üzerinde duraca¤›z. Bunlardan ilki “engellenmenin yaratt›¤› fliddet”tir. Buna göre,
imrenme ve k›skançl›¤›n yaratt›¤› düflmanl›k özel bir tür engellenme içerir ve bun-
dan kaynaklanan bir sald›rganl›¤a dönüfltür: “Bu duygular, A’n›n istedi¤i bir fleye
B’nin sahip olmas› ya da A’n›n sevgisini arzulad›¤› bir kiflinin B’yi sevmesi gerçe¤in-
den kaynaklan›r. A’da, isteyip de sahip olamad›klar›na sahip olan B’ye karfl› nefret
ve düflmanl›k uyan›r. ‹mrenme ve k›skançl›k, sadece A’n›n istedi¤ini alamamas› de-
¤il, ayr›ca baflka bir insan›n tercih edilmesi gerçe¤iyle belirginleflen bir engellenme-
dir” (Fromm 1998b: 22). Fromm’a göre bir baflka fliddet türü de “kinci fliddet”tir. Bu,
bir bak›ma intikam güdüsüdür. “Birçok ilkel toplumda, yo¤un, hatta kurumlaflm›fl
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intikam duygular› ve yap›lar› vard›r ve grubun tamam›, üyelerinden birisine verilen
zarar›n intikam›n› almak için kendini zorunlu hisseder”. Buna göre intikam, bir kay-
b›n geri kazan›lmas› için gerekli bir araçt›r ve ilkel grubun kendilerine iliflkin imaj-
lar›n›n (öz-imaj›n) ald›¤› her yara, do¤al olarak yo¤un düflmanl›k yaratacakt›r
(Fromm 1998b: 23-24). Fromm son bir fliddet türü olarak “kana susam›fll›k” üzerin-
de durur. Bu, yaflam› aflman›n bir yolu olarak öldürme tutkusudur (Fromm 1998b:
29).

“Haset” ve “garez” ile ilgili tan›mlamalara bak›ld›¤›nda, ikisinin de birbiriyle
örtüflen ve birbirini besleyen psikolojik olgular oldu¤u görülür. Romandaki iliflkiler
a¤› da bu psikolojik etkenler temelinde kurgulan›r. Romanda haset ve garez duygu-
lar›n›n ç›k›fl nedenleri, toplumda nas›l bir travma yaratt›¤› ve ne gibi sonuçlar do-
¤urdu¤u, sosyal psikolojinin imkânlar› dâhilinde afla¤›da irdelenmeye çal›fl›lacakt›r.

Haset Edilen, Garez Duyulan Kifli / S›radan›n ‹çinde Kusursuz Bir Özne: 
Esme

Romanda toplumun huzur içinde yaflayabilmesinin tek yolu, her fleyin sorumlu-
su olarak görülen “dünyalar güzeli” Esme’nin öldürülmesidir. Halil taraf›ndan zorla
al›konulan ve evlendirilen Esme üç kez evden kaçar ve her seferinde yakalan›r. Bir
y›l boyunca kimseyle konuflmaz, ta ki o¤lu Hasan do¤ana kadar. Çocu¤unun do¤ma-
s› tamamen de¤ifltirmifltir onu. Konuflur, güler, e¤lenir, çal›fl›r. Köyde giderek herkes
taraf›ndan benimsenmeye bafllar. Herkese, önüne gelene yard›m eder. Hastan›n ba-
fl›ndan ayr›lmaz, köyde birisinin görülecek en küçük bir ifli olsa Esme orada, onun
yan›nda olur (Kemal 2005b: 29). Esme’nin cephesinden bak›ld›¤›nda köydeki bu iyi
hâl, Halil’in Esme’nin “oynafl›” Abbas taraf›ndan öldürülmesiyle tersine döner. Ha-
lil’in kardeflleri taraf›ndan öldürülen Abbas’›n ölü bedenini Esme Anavarza tepesi-
ne gömer. Köy halk› bu olay› duyunca k›yamet kopacakt›r. Esme getirilir köy mey-
dan›na, bütün köy bir a¤›zdan ba¤›r›r. Kad›nlar, erkekler, yafll›lar, çocuklar Esme’ye
a¤›zlar›na ne gelirse söylerler. Esme yine suskunlu¤a bürünür. Hasan hariç hemen
herkes günah keçisi olarak Esme’yi görmekte hemfikirdir. Bu noktada -öldürülerek
ya da köyden d›fllanarak- yok edilmesi gerekti¤ine inan›lan Esme’ye duyulan haset
ve garezin ard›nda bir toplumsal psikolojinin yatt›¤› görülür. Görünürdeki neden
Halil’in ölmesidir, ancak toplumdaki varl›¤›na bak›ld›¤›nda bir kad›n olarak s›rada-
n›n içinde kusursuzlu¤uyla dikkati çeken Esme karfl›s›nda, hem büyükana hem de
köy halk› huzursuzdur. Esme’nin lanetli bir güzelli¤i vard›r ve köyün bafl›na gelen fe-
laketin temelinde asl›nda bu güzellik yatar:

“Dünya güzeli[dir Esme]. Gencecikti[r]. Küçük bir k›z çocu¤una benz[er]. Uzun
saçlar› vard›[r], beline kadar inen. [Ç]ukurova’n›n, belki de dünyan›n en güzel kad›-
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n›[d›r], herkes öyle söyle[r]. [Esme’yi] istemeyen delikanl› yoktu[r] flu koca Çukuro-
va’da” (Kemal 2005b: 10). “[M]elek soylu, melek yüzlü, melek huylu[dur]. [Y]edi kat
yabanc› olsa böyle bir güzele insan k›yamaz. Allah’›n özenip bezenip bin y›lda yap-
t›¤›d›r [Esme], Allah’›n yeryüzündeki sevgilileri[nden]dir. [E]sme’yi seyre[den] do¤ru
cennete gider. [Esme’yi] can› yürekten, onun güzelli¤ini doya doya seyretmifl bir ki-
fli cehenneme gidemez. S›tkile candan [ona] bakm›fl bir kifli bu dünyada da cennet-
tedir, öteki dünyada da… Allah bile [ona] hayran bak›yordur flimdi. Onun için [Es-
me’yi] öldüren iflah olmaz” (Kemal 2005b: 56). “Gören ona sevda ba¤lar, hem de
kara sevda ba¤lar da öldüremez” (Kemal 2005b: 81). 

Yediden yetmifle tüm köy erkeklerini büyüleyen Esme’nin güzelli¤i, roman›n
bafl›ndan sonuna kadar hemen her söylemde vurgulanan ve olaylar›n tetiklenmesin-
de en baflat öge olan bir laytmotif özelli¤i gösterir. O. Bilge Kula ve Cemal Sakall›,
söylencesel nitelikli anlat›mlarda görülen ülküsellefltirme e¤iliminin bir örne¤inin
de Esme’nin güzelli¤inde görüldü¤ünün vurgusunu yaparlar (Kula ve Sakall› 2003:
234). Esme, Allah’›n yeryüzündeki tecellisi gibidir. Tüm güzellikleri üstünde topla-
m›flt›r. Yüzüne bakan onun güzelli¤iyle büyülenir, Halil’in kardefli Ali onu öldürme-
ye geldi¤inde ona dokunmaya k›yamaz. Ali bu olaydan sonra köyde duramaz, bafl›n›
al›p uzaklara gider. Esme’yi öldürmeye gelen “Hac› eflk›yan›n çocu¤u bir avuç içi ka-
dar çocukken, [onu] görünce eli aya¤› tutul[ur], flavk›ndan gözü kamafl[›r]” (Kemal
2005b: 85). Tüm köy kad›nlar› içinde güzelli¤iyle tektir Esme, kimse onun kadar gü-
zel de¤ildir. Halil öldükten sonra dul kalan Esme’nin talipleri ço¤al›r. Erkeklerin
dünyas›nda onlar›n fantezilerini süsleyen, ulafl›lmak/sahip olunmak istenen Esme,
dolay›s›yla di¤er kad›nlarca haset edilen, garez duyuland›r. Çünkü kimse onun kadar
güzel, cazibeli de¤il, kimse onun kadar arzulanm›yordur. “Dalap Arap k›sra¤› gi-
bi[dir] o” (Kemal 2005b: 95). Bu herkesten farkl› olan Esme’nin getirdi¤i eksiklik
duygusu, gün gelecek ortaya at›lan mitle yok edilmeye çal›fl›lacakt›r. 

Esme, köydeki tüm erkeklerin dünyas›nda yer etti¤i gibi o¤lu Hasan’›n hayat›n-
da da baflkiflidir. Bir bak›ma Esme ile Hasan aras›nda bir Oidipus kompleksi oldu-
¤undan bahsedilebilir. Hasan’›n, babas› dâhil köyün tüm erkeklerine karfl› haset
duymas› ile sald›rganl›¤›n› baflka nesnelere yönlendirmesinin temelinde annesine
yönelik ensest arzular›n›n varl›¤›ndan söz edilebilir. Bunun izdüflümüne flu sat›rlarda
da rastlamak mümkündür: “O kadar da güzel ki, o kadar da dünya güzeli ki… Ana-
s›n›n köyden salt kendisini b›rak›p gitmemesi onun onurunu okfluyordu. Anas›na
karfl› karmakar›fl›kt›. Diyorlard› ki, anas›n› en genç amcas› istiyormufl ama, anas› da
diretiyor, onu istemiyormufl” (Kemal 2005b: 12). “Hasan gün do¤madan uyand›, tü-
fe¤ini ald›. Anas› saçlar›n› yast›¤›n üstüne sermifl uyuyordu. Saçlar› uzundu, k›rk ör-
gülüydü, örgülerinde gümüfl, alt›n, mercan ifllemeler vard›. Dursunun dedi¤inden de
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daha güzeldi anas›. Bir süre durdu, böyle hayran, anas›n›n güzelli¤ine bakt›” (Kemal
2005b: 60). Hatta büyükana “çocuklar analar›n› babalar›ndan bile k›skan›rlard›”
(Kemal 2005b: 94) bilgisinden hareketle anas›n›n sözde baflka erkeklerle iliflkisi ol-
du¤u hakk›ndaki söylemlerini öylesine abart›r ki Hasan büsbütün bunal›ma girer.
Hasan’›n, anas› Esme’yi öldürmeye sürükleniflinde en büyük etkenlerden birinin Es-
me’nin güzelli¤i oldu¤unu Yaflar Kemal de vurgulamaktad›r: “Bütün köy yükleniyor.
Yaln›z çocu¤un bir tane de¤il öldürme sebebi. Seks duyuyor, libido diye bir hikâye
var, anas›n› sevmesi var, anas›n›n baflkalar›yla yatmas› var, k›skançl›k. En çok da ço-
cu¤u etkileyen o. Büyükanas›n›n telkini, köyün telkini, bir de baban›n hortlamas›…
Yani bir sürü faktör ve o birikiyor birikiyor ve bir anda oluyor.” (Andaç 2012: 180-
181).

Esme’nin haset edilen ve garez duyulan güzelli¤inin yan› s›ra kocas› öldükten
sonra elde etti¤i ekonomik özgürlük de köyde çat›flmalara yol açar. Esme’nin, koca-
s› Halil öldükten sonra sergiledi¤i tav›r büyükana ve köy halk› taraf›ndan yad›rga-
n›r. Halil’in yas› uzun sürmez. Esme, hiçbir fley olmam›fl gibi kendi ifline gücüne ba-
kar. Halil’in dönümlerce tarlas›, iki traktörü, bir batosu, bir kamyonu, arabalar›, at-
lar›, tohum makinalar› vard›r. Kocas› öldükten sonra onun yasal vârisi olan Esme,
hemen ifle koyulur. Kimselere gereksinim duymadan o¤lu Hasan’la yaflamaya de-
vam eder. O, art›k eril bir varl›¤›n denetimi alt›nda de¤il, bir iflveren olarak istedi-
¤ini yapabilen, özgür bir kad›nd›r. Esme eskisinden daha sevinçlidir. Güler, yanafl-
malara emirler verir, onlarla birlikte çal›fl›r. Feodal toplum düzeninin d›fl›na ç›kan
Esme, büyükana ve köyün di¤er ileri gelenleri taraf›ndan giderek bir tehdit olarak
alg›lan›r. George Foster’›n tan›mlad›¤› flekliyle “s›n›rl› varl›k”a (limited goods)
(Foster 1965) sahip bir k›rsal ortamda yaflayan Esme de yaflamda arzulanan her fle-
yin ancak s›n›rl› bir miktarda bulundu¤u köyde elde ettikleriyle rekabeti, k›skanç-
l›¤›, güvensizli¤i ve fliddeti de üzerine çekmektedir. Bu yüzden ekonomik varl›¤›n
yeniden ele geçirilmesi, toplumdaki bunal›m›n ve kayg›n›n giderilmesi için Es-
me’nin saf d›fl› b›rak›lmas› gerekir. Bunun için önce köyü terk etmesi yönünde bas-
k›ya u¤rar Esme. O¤lu Hasan olmadan hiçbir yere gitmeyece¤ini söyledi¤inde bu
kez de kolektif bilincin tahayyül gücü yaratt›¤› mitle onu yok etmek ister. O¤lu Ha-
san’›n, anas› Esme’yi öldürmeye sürüklenifli bu toplumsal mekanizman›n iflleyifliyle
gerçekleflir. Fromm “özgürlük, [insan›] yal›tm›fl ve böylece kayg›l› ve güçsüz k›lm›fl-
t›r” (1998a: 8) derken bir bak›ma Esme’nin köy içindeki durumunu da özetlemek-
tedir. Esme’nin kendinde toplad›¤› nitelikler onu özgür k›larken, hem di¤er köy in-
sanlar›ndan yal›tm›fl hem de her an ölüm korkusu içinde kayg›l› ve güçsüz bir hâle
dönüfltürmüfltür.
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Haset Eden, Garez Duyan Bir ‹ktidar: Büyükana

Sosyal psikoloji alan›ndaki önemli düflünürlerden Le Bon, her kitlenin bir lide-
re ihtiyaç duydu¤undan bahseder. Bu lider, egemenli¤ini sahip oldu¤u prestij ve kul-
land›¤› telkin teknikleriyle sa¤lar (Aytaç 2011: 162). Ona göre “prestij sahibi bir li-
der kitleleri bütünlefltirip temsil edebilir, gerekirse de kolayl›kla maniple edebilir”
(Aytaç 2011: 323). “Kitleyi inand›rabilmek için, önderin kendisi, güçlü bir inanc›n
(bir düflüncenin) büyüsüne kap›lm›fl, istemsiz kitleye benimsetece¤i güçlü ve etkile-
yici bir istemle donanm›fl ol[mal›d›r]” (Aktaran Freud 1998: 21-22). Romanda da
kitleyi harekete geçiren, azmettiren ve Hasan’› cinayete motive eden lider kifli bü-
yükanad›r. Büyükana o¤lu Halil öldürüldü¤ünde yataklara düfler, “tepeden t›rna¤a
karalara bürün[ür]” (Kemal 2005b: 33), kalan üç o¤luna Halil’in kanl›s› Esme’yi öl-
dürmelerini emreder, iste¤i yerine gelmez, ilenir, “gece gündüz köyün içinde bir yas
gibi dolanarak a¤›t[lar] söyl[er]” (Kemal 2005b: 23), “karanl›k, a¤lams› yüz”ü hiç
kaybolmaz. Aradan onca zaman geçmesine ra¤men, Esme’nin Anavarza kayal›klar›-
na saklad›¤› Abbas’›n ölüsünü arar. “Bulacak, o köpe¤in ölüsünü köpeklere atacak-
t›[r]. Bulacak onun ölüsünü kartallara yem edecekti[r]. Bunun için çoluk çocu¤a pa-
ralar dök[er]” (Kemal 2005b: 33). Geride kalan üç o¤uldan en küçü¤ü Ali, Esme’yi
öldürme iflini üstlendi¤inde, eli bir türlü silah›na varamaz, öldüremez Esme’yi ve
köyden al›p bafl›n› gider. Büyükana’n›n ikinci kayb›d›r bu. Esme’ye olan kini gittik-
çe artar. Art›k tek bir hedefi vard›r, o¤ullar›na öldürtemedi¤i Esme’yi torunu Ha-
san’a öldürtecektir. Fromm’un k›skançl›¤›n yaratt›¤› düflmanl›¤›n özel bir tür engel-
lenme içerdi¤i yolundaki görüflleri romanda büyükanan›n flahs›nda da somutlan›r ve
onu sald›rgan biri hâline dönüfltürür. Büyükana, Fromm’un sözünü etti¤i fliddet bi-
çimlerinden en y›k›c› olanlar›n› bünyesinde tafl›r. Buna göre o, hem intikam h›rs›y-
la doludur hem de öldürme tutkusu içindedir. Kinlenen, azmettiren, yönetici erk
olarak önce torunu Hasan’› annesine karfl› k›flk›rt›r. Hasan’a yafl›ndan büyük giysiler
giydirilir, at ve tüfek verilir. Büyükana torununun akl›n› çelmek için demedi¤ini,
yapmad›¤›n› b›rakmaz. “[Hasan] nereye gitse, ne yapsa, nereye baksa hep büyükana-
s› karfl›s›nda[d›r]. Hep bir a¤›tla, bir sevgiyle, bir bedduayla karfl›l[a]r onu” (Kemal
2005b: 40). O¤lu Halil’in as›l katilinin gelini Esme oldu¤u fikrini sürekli gündemde
tutarak köy ahalisini de bu fikri benimsemede öylesine ikna etmifltir ki geliflen olay-
lar adeta kaç›n›lmazd›r. Anaerkil bir aile düzeni içinde bulundu¤u için büyükana
köy içerisinde de prestij sahibidir. “Köylü büyükana[ya] ba¤lanm›flt›[r] bir büyüyle, o
ne konuflursa köylü de bire bin katarak onu konuflu[r]. Büyükana[n›n] korkunç tut-
kusunun alt›nda[d›r] bütün köy, Hasan da…” (Kemal 2005b: 95). Tam da bu nokta-
da hortlak miti devreye girer. Hem güzelli¤iyle büyükanay› alt eden hem de ekono-
mik kaynaklar› ele geçirip özgürlü¤ünü ilan eden Esme’nin karfl›s›nda iktidar› sars›-
lan büyükana, ancak böylesi fantastik bir kurguyla bunun üstesinden gelebilir. Elin-
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deki iktidar› kaybetme korkusuna kap›lan bu lider, köylüyü ve Hasan’› korkutarak
bu korku üzerinden yeniden iktidar›n› infla etmeye çal›fl›r. Büyükanan›n hortlak mi-
tine sar›lmas›n›n arka plan›nda bu komplo teorisi vard›r. Levi-Strauss’un mitlerin
yaz›s›z toplumlar için gördü¤ü ifllevlerin bir benzerini büyükana, hortlak miti yoluy-
la hayata geçirir. Büyükana da hortlak mitini ortaya atarken ça¤dafl toplumlarda gö-
rülen “belli bir toplumsal düzeni ve dünya tasavvurunu meflrulaflt›rmak, herhangi bir
fleyin mevcut halini geçmifliyle izah etmek, mevcut durumunun meflruiyetini geç-
miflteki bir durumuna dayand›rmak, gelece¤i hem bugüne hem de geçmifle göre ta-
savvur etmek” (Levi-Strauss 2014: 71) ifllevinden yola ç›kar. Geçmifli olan ve mefl-
ruiyeti onaylanan hortlak miti, bu sayede daha kolay ve h›zl› bir flekilde yay›lma ala-
n› bulur.

Kalabal›¤›n Tahayyül Gücü: Anavarza Halk›n›n Yaratt›¤› Hortlak Miti

fiimdi de liderin yönlendirmesiyle kalabal›klar›n elde etti¤i güç ve iktidar üze-
rinde durulabilir. Le Bon’un kitle ruhu tan›mlamas›na göre “Kitleyi yaratan birey-
ler, ne türden olursa olsun, yaflay›fllar›, iflleri güçleri, karakterleri, zekâlar› birbirine
ne denli benzerse benzesin ya da birbirinden ne denli ayr›l›rsa ayr›ls›n kitleleflme
sonucu, yaln›z ve yaln›z bu nedenden ötürü ortak (kolektif) bir ruh kazan›r; dola-
y›s›yla, her biri tek bafl›nayken hissedece¤i, düflünece¤i ve davranaca¤›ndan bir bafl-
ka türlü hisseder, düflünür ve davran›r. Öyle duygu ve düflünceler vard›r ki, birbiriy-
le kaynafl›p bir kitle oluflturmufl bireylerde rastlan›r ancak ya da söz konusu birey-
lerde eylemlere dönüflür” (Aktaran Freud 1998: 11). Kitlelerin y›k›c› ve kahredici
gücünün vurgusunu yapan A. Murat Aytaç’a (2011: 19) göre, “çokluk mutlak bir
potansiyel ifllev görür [ve] çokluk henüz hiçbir fley olmayan, ama herhangi bir fley
olabilecek bir imkânlar demetidir” (Aytaç 2011: 27). Romanda da göçebelikten da-
ha yeni ç›km›fl, Çukurova’da Anavarza kayal›klar›n›n kenar›na kurulmufl, akraba-
lardan oluflan küçücük köyün sakinleri, hortlak mitini üreten ve besleyen, Halil’in
kan›n›n yerde kalmamas› için a¤›zbirli¤i eden, mutlak potansiyelin uygulay›c›lar›-
d›r. Ölümden sonra hayvan vücudunda yeniden dünyaya gelme fikri üzerine kuru-
lu bir mittir bu. 

Anavarza halk›n›n dolafl›ma soktu¤u hortlak mitini anlamland›rabilmek için
sosyal psikoloji alan› ile mit yaratma aras›ndaki iliflkiye de¤inmekte fayda var. Mi-
toloji üzerine yürüttü¤ü fikirlerle öne ç›kan Mircea Eliade’ye göre mit, bir gerçekli-
¤in nas›l yaflama geçti¤ini anlat›r. Mit, her zaman bir “yarat›l›fl”›n öyküsüdür. Bir fle-
yin nas›l yarat›ld›¤›, nas›l var olmaya bafllad›¤› sorunsal›d›r (Eliade 1993: 13). Bura-
da Eliade, mitin yaflama geçirilmesi aflamas›nda yarat›c› potansiyelin vurgusunu da
yapar. Bu, bireysel olabildi¤i gibi toplumsal bir oluflumun da sinyallerini verir. 
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Mit, kitle psikolojisi çerçevesinde “imge” kavram›yla da ifade edilir. Buna göre
imge “mit”i an›msatacak flekilde flu niteliklere sahiptir: “‹mge, birçok bak›mdan ki-
flilerin tahayyül gücünün harekete geçirilmesi için ortaya sürülür. Bu aç›dan yakla-
fl›nca, imge hayali ve gerçek, akli ve gayr›aklî olan aras›nda bir yerde durur. Yani ya-
p›lan tasar›m, sadece kalabal›k veya kitle formasyonlar›na kat›lanlar›n imgelemle-
rinde yer ald›¤› için, insan zihnine ba¤l› olmadan var olma anlam›nda bir gerçeklik
tafl›maz. Ne var ki bu tasar›m, gerçeklik dünyas›nda faaliyet gösteren insanlar›n ey-
lemlerine ve hayat tarzlar›na yön verdi¤i ölçüde gerçeklik kazan›r. ‹nsanlar›n duyu
organlar› arac›l›¤›yla varl›¤›n› do¤rudan alg›lamad›klar›, ama etkileri arac›l›¤›yla
varl›¤›na kani olduklar› fleylerin tümü, insanlar taraf›ndan kavranabilir olmak için
alg›n›n ötesindeki bir hayal gücünün yard›m›na ihtiyaç duyarlar. [D]olay›s›yla imge-
ler gerçe¤i yans›tmazlar, gerçe¤e dönüflür veya kendilerini gerçeklefltirirler” (Aytaç
2011: 31).

Georges Sorel ise siyasette kalabal›klar› seferber eden as›l gücün ak›ld›fl› bir
alandan geldi¤ini göstermek amac›yla mit kavram›n› ileri sürer. Ona göre, eylemde
bulunabilme kapasitesi ve kahramanl›k tarihte hep mitler arac›l›¤›yla yarat›lm›flt›r.
“Siyasi bir güç, belli bir momentte tarihsel bir etki yaratacak kapasiteye sadece bir
mitin tafl›y›c›s› olarak eriflebilir ve mit bu anlamda kalabal›klar›n sezgisel bir düzey-
de birli¤inin sa¤land›¤› ve y›k›ma yönlendirildi¤i bir siyasal eylem sürecinin devin-
diricisidir” (Aytaç 2011: 33-34).

Modern psikanalistlerden biri olan Amerikal› Jacob Arlow’un toplumbilim aç›-
s›ndan mite yaklafl›m› da dikkat çekicidir:  “Mit, bir çeflit toplu tecrübeler bütünü-
dür. Ortak fantezilerin özel bir biçimidir ve bireyin ait oldu¤u kültürel grubun di¤er
üyeleriyle, belirli ortak ihtiyaçlar temelinde iliflki kurmas›n› sa¤lar. Buna dayanarak,
mite, suçluluk duygusunu ve endifleyi önlemede oynad›¤› rol, bireyin yaflad›¤› toplu-
ma ve gerçekli¤e uyum göstermesini sa¤lamas›, bireysel kimlik ayd›nlanmas› ve sü-
perego üzerindeki etkisi aç›s›ndan psikolojik bir bütünleflme arac› olarak yaklaflabi-
liriz” (Jacob Arlow’dan aktaran Segal 2012: 133). 

Ça¤dafl toplumlarda mite baflvurman›n nedenlerini sorgulayan Levi-Strauss’un
sözleri de romandaki mite yüklenen ifllevler aç›s›ndan ufuk aç›c›d›r. Ona göre “yaz›-
s›z toplumlar›n, bütün insanl›¤›n binlerce, hatta uzun tarihi içinde belki milyonlar-
ca yol mitlere baflvurmas›n›n sebebi, bizi çevreleyen dünyan›n düzenini ve do¤du¤u-
muz toplumun yap›s›n› izah etmek, bunlar›n temelsiz olmad›klar›n› göstermek, bir
bütün olarak dünyan›n ve mensubu olunan özgül toplumun, ezelden beri nas›lsa hep
öyle kalaca¤›na dair güven telkin etmektir” (Levi-Strauss 2014: 70).

Mitin sosyal psikoloji ile olan ba¤› ve ça¤dafl toplumlardaki ifllevini belirttikten
sonra romandaki hortlak miti üzerinde durulabilir. “Hortlak” Türk Dil Kurumu’nun
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sözlü¤ünde “mezardan ç›karak insanlar› korkuttu¤una inan›lan yarat›k, hayalet”
(TDK Sözlü¤ü 2005: 900) olarak tan›mlan›r.  Hançerlio¤lu ise hortlak için “meza-
r›ndan ç›k›p geceleri dolaflt›¤›na inan›lan ölü… Özellikle Roma’da ortaça¤ Avru-
pa’s›nda ve ‹skoçya’da inan›lm›flt›r. Ölülerin yaflamakta devam ettikleri inanc›na da-
yan›r” (Hançerlio¤lu 1993: 200) demektedir. Deniz Karakurt’un Türk Söylence Söz-
lü¤ü’nde ise “hortlak” ve “hortlamak” maddeleri flöyle tan›mlan›r:

“Hortlak: Yaflayan ölü veya mezardan ç›kan ölü demektir. Ölüp tekrar dirilen,
cans›z oldu¤u halde hareket edebilen varl›kt›r. ‹nan›fllara göre gece mezardan ç›ka-
rak s›rt›nda kefenle gezinen, yaflayan bir ölüdür. [P]ek çok toplumda yaflayan ölü an-
lay›fl›na dayanan varl›klar mevcuttur. Hatta bir dönem popüler kültürün en çok ilgi
duydu¤u figürlerden birisi hâline gelerek korku filmlerine konu olmufllard›r. 

Hortlamak: Ölünün mezardan ç›kmas› ve dolaflmas›na denir. Anadolu’da pek
çok yörede mezar›ndan ç›k›p evindeki odas›na gelen genç k›zlar›n öyküleri anlat›l›r.
Geldi¤inde ya bir eflyas›n› (genellikle gelinli¤ini) al›p götürür veya birisinden inti-
kam almak ister. Toprak döküntüleri (ayak izleri) takip edildi¤inde onun mezar›na
kadar vard›¤› görülür. Yaflarken kötülük edenlerin, arabozucu dedikoducu insanlar›n
ölünce hortlayaca¤›na inan›l›r. Bunlar hemen gömüldükleri gece mezar›ndan kalka-
rak dolaflmaya bafllar. ‹nsanlara satafl›rlar, döverler, bazen insanlar› kaç›r›rlar, ev ba-
sarlar, yol keserler. Baz› hortlaklar hayvan k›l›¤›nda gezerler, ›ss›z kalm›fl evlerde, me-
zarl›klarda yaflarlar. Çok h›zl› koflarlar, ata binebilir, silah kullanabilirler. Hortlaktan
korunmak için mezarl›k yak›nlar›ndan geçerken dua okumak gerekti¤i yayg›n bir
inan›flt›r. Hortlayan kiflilerin ahretten, öteki dünyadan kovuldu¤una inan›l›r. Ölü-
mü zor olan kiflinin hortlamas›n›n daha yayg›n oldu¤u düflünülür. Çünkü gözü dün-
yada kalm›flt›r” (Karakurt 2011: 146-147).

Kudret Emiro¤lu’nun Gündelik Hayat›m›z›n Tarihi adl› çal›flmas›nda de¤inilen
hortlak kavram› ise flöyle anlat›l›r: “Hortlak, dünya gailesi nedeniyle ruhu huzur bu-
lamay›p gömüldü¤ü yerde yatamayan, kötü ruhlara bulaflm›fl ölü ruhudur. [B]irçok
kabilede ölü ruhlar› canl›lar dünyas›yla iliflki içindedir. Ölenin öteki dünyaya geçti-
¤i ‘mevki’ bilindi¤i gibi, canl›lar da ruhlar âlemiyle bu yolla iliflki kurabilirler, ama
ölü ruhlar›n›n dünya ifllerine kar›flmas› o kadar yayg›n bir durumdur ki, ölülerin ge-
re¤ince gömülme ve an›lma ritüellerinin önemi biraz da onlardan gelebilecek bu
müdahaleleri engellemek içindir” (Emiro¤lu 2002: 382-383).

Görüldü¤ü gibi tüm tan›mlamalarda öne ç›kan en dikkat çekici noktalar, hort-
lak olan kiflinin yaflayan bir ölü oldu¤u, mezar›ndan ç›k›p yeniden dirildi¤i, var ol-
du¤u durumdan yepyeni bir forma dönüfltü¤ü ve ruhunun bir türlü huzur bulamad›-
¤› yönündedir. Hortlak miti de C. Gustav Jung’un sözünü etti¤i yeniden do¤ufl bi-
çimleri içinde “dirilifl” arketipinin bir örne¤idir. Jung’a göre, “ruh göçü” ve “reenkar-
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nasyon”dan sonra yeniden do¤uflun üçüncü biçimi olan “dirilifl”in anlam›, “insan
varoluflunun ölümden sonra yeniden ortaya ç›kmas›d›r. Buna bir unsur daha eklenir:
dönüflüm, transmutasyon ya da varl›k de¤iflimi. Dönüflüm köklü olabilir, yani dirilen
varl›k farkl› bir varl›kt›r; ya da dönüflüm köklü de¤ildir ve yaln›zca genel varolufl ko-
flullar› öncekinden farkl›d›r: insan baflka bir yerde ya da farkl› yap›daki bir baflka be-
dendedir” (Jung 2005: 47). 

Bir dirilifl arketipi olarak romandaki hortlak miti de Esme’nin sevgilisi Abbas
taraf›ndan öldürülen Halil’in kan› yerde kald›¤› için mezar›ndan ç›k›p yeniden fark-
l› bedenlerde dirilerek köyde dolaflt›¤› üzerine kurgulanan bir mittir. Kiflinin iradesi
d›fl›nda –kan› yerde kald›¤› için-, tamamen d›fl güçlerin etkisiyle ortaya ç›kan ve an-
cak yine bir d›fl gücün –Hasan’›n- yard›m›yla bu istenmeyen durumdan kurtulabil-
meyi öngören bu kurgu, Levi-Strauss’un sözünü etti¤i geçmifle ait bilginin süreklili-
¤ine ve gelece¤e tafl›nmas›na yönelik ifllevden hareketle tüm köy halk› taraf›ndan
benimsenir ve yayg›nl›k kazan›r. Öte dünyan›n ›st›rab›n› bu dünyada envaiçeflit sü-
rüngen donuna girerek yaflad›¤›na inan›lan Halil’in hortlad›¤› fikrinin dolafl›ma so-
kulmas›, hedef öznede her fleyden önce korku yaratacakt›r. Ölü Halil’in kâh y›lana
kâh kertenkeleye kâh solucana kâh sümüklüböce¤e dönüflmesi küçük köyün her fer-
dinin dilinde, kula¤›ndad›r. Halil kan› yerde kald›¤›ndan beri her gece minare bo-
yunda ak kefene bürünüp inleyerek dolafl›r, uzun bir gölge gibidir (Kemal 2005b: 48,
80). Zebaniler gece gündüz onu mezar›nda k›rm›z› demirlerle da¤larlar, k›l›ktan k›-
l›¤a, dondan dona koyarlar (Kemal 2005b: 51-53). Köpek olur, sabahlara kadar ulur,
lefl yer. Kartal olur, evinin kap›s›na konar, iflahs›z o¤lunu görür. “F›kara” bir köylü-
nün efle¤i olur (Kemal 2005b: 79). K›rm›z› y›lan, ç›yan, kedi, kurba¤a, baykufl, sar›
it, domuz, çekirge olur. 

Hortlak mitinin dolafl›ma sokulmas› ile ilgili olarak Fromm’un “toplumsal kifli-
lik” kavram›ndan da yararlan›labilir. Ona göre “insan enerjisinin nas›l yönlendiril-
di¤ini ve belli bir toplumsal düzen içinde üretken bir güç olarak nas›l iflledi¤ini an-
lamak istiyorsak, bu durumda temel ilgimiz toplumsal kiflilik olacakt›r” (Fromm
1998a: 258). Anavarza kayal›klar›na kurulu ve birbiriyle akraba olan küçük köyün
sakinleri de enerjilerini toplum içinde yerine getirmek zorunda olduklar› nesnel ifl-
levlere –yani hortlak mitinin sürdürülmesine- adayarak, bu enerjiyi bir bak›ma top-
lumun iflleyifli için vazgeçilmez olan üretken güçlere dönüfltürürler. Yine Fromm’un
sözünü etti¤i toplumdaki davran›fl kal›plar›n›n hem ruhsal aç›dan doyurucu hem de
nesnel baflar› aç›s›ndan pratik bir de¤ere sahip olmas›n›n toplumsal yap›y› sa¤lam-
laflt›rd›¤› yolundaki görüflleri (Fromm 1998a: 263) köy sakinleri için de geçerlidir.
Buna göre zaten gelenekli bir toplumun üyeleri olan bu kiflilerin mit yaratma özel-
liklerini yans›tan figürlere dönüflmesi do¤al karfl›lanabilir. Bu durum Fromm’un
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“ruhsal doyum” dedi¤i iflleve hizmet edecek flekilde hem içinde bulunulan toplumun
töreleri, inançlar›, dünya görüflleri, yarat›lan ve sürdürülen mitin do¤as›yla örtüflmüfl
hem de hedeflenen sonuca –yani Hasan’›n Esme’yi öldürmesine- do¤ru toplumda
yeterli kanaat oluflmaya bafllam›flt›r. Bu durum da a¤›zbirli¤i eden ve ortak bir dav-
ran›fl biçimi gelifltiren köylünün, içinde bulundu¤u toplumsal yap›y› gitgide sa¤lam-
laflt›rd›¤›n› ve adeta bir iktidar merciine dönüfltü¤ünü göstermektedir. Bu toplumsal
iktidar kendi oluflturdu¤u yap›n›n içinde bir süre sonra daha güçlü bir iktidar yarat-
ma potansiyelini de tafl›maktad›r. 

Köylü günlerce Halil’in bu hortlak masal›n› konuflur durur. Toplum içinde bu
söylenceyi inkâr edenlerin yan› s›ra telkine aç›k olanlar, iradesini tamamen teslim
edip büyük bir inançla kabul edenler de vard›r ki hemen hepsi her türlü araçla mi-
tin yay›l›m›n› desteklerler. “Alay edenler de vard›[r], do¤ru bulmayanlar [da]. Buna
karfl› candan yürekten inananlar… ‹nan›p Halil’i kurtarmak için olmad›k ifllere kal-
k›flanlar da vard›[r]. Önüne gelen, babas›n›n düfltü¤ü hali Hasan’a anlatmay› üstüne
bir ödev bili[r]” (Kemal 2005b: 53). “Köyde kim varsa, büyük, çocuk, kad›n k›z, yafl-
l› genç, Hasan’› kim bir yerde k›st›r›rsa, büyük ödevini yerine getiri[r]. Hasan’a ba-
bas›ndan, anas›ndan, hortlaklardan söz etmeden edem[ez]” (Kemal 2005b: 55). Ya
arkas›ndan, ya da yüzüne karfl› köylüler, yaln›z, toplu hâlde, onunla nerede karfl›la-
fl›rlarsa karfl›lafls›nlar, ona bir söz söylemeden geçmezler:

“Kan› yerde kalan hortlaklar, o¤ullar› böyle biricik de olsa çalarlar onlar›…”

“Hortlaklar hortlakl›ktan kurtulmak için her fleyi yaparlar.”

“Allah kimseyi hortlak etmesin… Allah kimsenin bafl›na vermesin hortlakl›-
¤›…”

“Hortlakl›k zor.”

“Kan› yerde kalan hortlak ki, birinci hortlakt›r.”

“fiimdi flu an Esme eceliyle ölse, art›k Halil k›yamete kadar hortlak hortlak sü-
rünür, hem dünya cehenneminde, hem de Allah cehenneminde.”

“Eceliyle ölmez inflallah, yaz›k Halile…” (Kemal 2005b: 71).

Bu noktada yine Le Bon’un sözlerine kulak verilebilir: “Kitleyi etkileyecek kim-
senin, elindeki nedenleri mant›k süzgecinden geçirmesinin gere¤i yoktur; ifli alabil-
di¤ine güçlü imajlara dökmek, abartmaya kaçmak ve sürekli ayn› fleyi yinelemek
amaca ulafl›lmas›n› sa¤lar. Kitle, Gerçek ve Düzmece konusunda kuflku nedir tan›-
maz, öte yandan kendisinde büyük bir gücün varl›¤› bilinci içinde yaflar. [E]gemen-
lik ve bask› alt›na al›nmay›, efendisinden korkmay› ister. Gerçekte düpedüz tutucu
karakter tafl›r, [g]elene¤e karfl› s›n›rs›z bir sayg› duyar” (Aktaran Freud 1998: 18-19).
Bu hortlak miti cemaat aras›nda tekrar edile edile beslenerek büyüyen, sonunda da
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kendi içinden ç›kt›¤› toplumu tahakküm alt›na alan ve etkilenme endiflesi yaratan
bir mit hâline dönüflür. Köylü önceleri dolafl›ma soktu¤u mitin uydurma oldu¤unun
fark›ndad›r, ancak giderek kendi yaratt›¤› mite öylesine inan›r ki yarat›lan mit bir
tehdit unsuru olarak alg›lanmaya bafllar. Bu, Fromm’un sözünü etti¤i “dinamik uyar-
lanma”n›n (1998a: 26) bir yans›mas›d›r. Buna göre toplum kendini durumun gerek-
liliklerine uyarlarken içinde birtak›m de¤iflkenlikler bafl gösterir. Köylü art›k her an
teyakkuzdad›r. Bu, daha derin bir kayg›n›n da iflaretidir. Fromm’a göre “bu türden bir
uyarlama kiflide yeni yeni fleyler yarat›r, yeni itkiler ve yeni kayg›lar uyand›r›r”
(1998a: 26). “Kendini kültüre dinamik uyarlama süreci içinde, bireyin eylemlerini
ve duygular›n› güdülendiren bir dizi güçlü itkiler geliflir. [B]unlar, sonuçta toplumsal
sürecin flekillendirilmesinde etkili olan güçlere dönüflürler” (Fromm 1998a: 32). Bu
nevrotik durum kaç›n›lmaz olarak yarat›lan mitin zamanla tabu niteli¤i kazanmas›-
na neden olur. Önceleri tüm tepkiselli¤iyle köylüye meydan okuyan Hasan bile bu
cemaatin bir parças› olmufltur art›k. O da di¤er köylüler gibi bir düfl içinde yaflama-
ya bafllar. Her gün köylünün üretti¤i hortlak hikâyelerini dinlemezse kendini bofl-
lukta hisseder. “Yeni bir hikaye kalmam›flsa Halil hakk›nda, bu sefer kendisi yafl[ar],
kendisi uydur[ur]. Hem de inanarak. [E]sme de inan›[r] art›k her uydurulana. Bu se-
fer o¤lunu da verseler ona, verseler de haydi git deseler, gidemez Esme. [H]asan, köy-
lüler, büyükana, Esme bir büyüde[dir]” (Kemal 2005b: 72). Kitle içindeki bireylerin
özel bir durum kazanmas›n› Le Bon “hipnotize edileni hipnozitörün etkisiyle kufla-
tan o büyülü havaya” benzetmektedir. “Hipnotizmada da bireyin bilinçli kiflili¤i bü-
tünüyle kaybolur, istem (irade) ve ayr›m gücü ortadan kalkar, tüm duygu ve düflün-
celeri hipnotizörün belirledi¤i yöne yönelir” (Aktaran Freud 1998: 14-15). Yarat›-
lan hortlak miti etraf›nda flekillenen düflünceler, uydurmalar, dedikodular, düfller ve
yan›lsamalar, en sonunda Esme ile Hasan’›n da içinde bulundu¤u tüm köylüyü etki-
si alt›na alacak ve gerçek ile gerçekd›fl› birbirine kar›flacakt›r. Büyükana ve tüm köy-
lü Esme’yi öldürtme tasar›s›n› gerçeklefltirebilmek için Hasan’› böylelikle haz›rlar.
Ancak bu büyük oyun, giderek amac›ndan sapar ve büyükana dâhil tüm köylüyü et-
kisi alt›na al›r. Bu, Le Bon’un sözünü etti¤i “bireyin art›k kendisi olmaktan ç›k›p is-
tem gücünden (iradeden) yoksun bir otomat durumuna girifli”dir (Aktaran Freud
1998: 15). Ortaya at›lan mit, dolay›s›yla bu korku unsuru “bir tehdit ve ikna unsu-
ru olarak araçsallafl›r” (Çetin 2012: 48) ve Hasan büyükanan›n istedi¤i flekilde gö-
revine kanalize olur.
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Son Söz

Bir toplumun töreleri, inançlar›, kutsal sayd›klar›, ona ba¤l› olan bireylerin ha-
yat tarz›n›, davran›fl biçimlerini de belirler ve onlar› belli bir dünya görüflü içinde bir
araya getirir. Bu toplumsal mekanizmaya ba¤lanma çerçevesinde kiflilerin eylemleri
ve söylemleri de ortak bir bilinç içinden yükselir. S›radan›n içinde kusursuzlu¤uyla
dikkati çeken öznenin karfl›s›nda huzursuz olan yönetici erk ve cemaat, bu herkes-
ten farkl› olan›n getirdi¤i eksiklik duygusunu, bir zaman sonra toplumda yaratt›¤›
mitle yok etmek ister. Buna göre yönetici erkin üretti¤i komplo teorisi, cemaat sa-
yesinde sürekli beslenen ve her an teyakkuzda olunan bir mite dönüflür. Gelenekli
yap›, önceleri dolafl›ma soktu¤u mitin uydurma oldu¤unun fark›ndad›r, ancak gide-
rek kendi yaratt›¤› mite öylesine inan›r ki yarat›lan miti tehdit olarak alg›lamaya
bafllar. Bu tedirginlik sonucu mit, zamanla tabu niteli¤i kazan›r. Toplumda ak›l dev-
re d›fl› kal›r, s›ra d›fl› söylemler yarat›l›r. Sonunda birey, itiraz edilemeyen bu mit sa-
yesinde yönetici erkin istedi¤i flekilde görevine entegre olur. Bu ba¤lamda romanda
ad› geçen Esme, büyükana, Anavarza kayal›klar›nda yaflayan köy insanlar› ve Hasan,
kendilerine biçilen roller do¤rultusunda bu ifllevi yerine getirirler.

Sonuç olarak bu bildiride, Y›lan› Öldürseler roman›nda haset edilen, garez duyu-
lan, yok edilmesi gereken varl›k olarak Esme’nin nas›l bir yerde durdu¤u, büyükana-
n›n toplum içindeki lider konumuyla olaylar› nas›l yönlendirdi¤i ve onu buna iten
nedenlerin alt›nda nas›l bir travman›n yafland›¤›, hortlak mitini üreten köylünün ik-
tidar› eline alm›flken yaratt›¤› mitle nas›l tahakküm alt›na girdi¤i, güç iliflkilerinin
varl›¤› ve toplum psikolojisi aç›s›ndan ayd›nlat›lmaya çal›fl›ld›. Buna göre romanda
dünya güzeli Esme, haset edilen, garez duyulan, yok edilmesi gereken varl›k; büyü-
kana, kinlenen, azmettiren lider; Halil, kar›s› Esme’nin sevgilisi Abbas taraf›ndan
öldürülen, hortlay›p dondan dona giren, toplum yap›s›n›n süreklili¤ini sa¤layan ve
mite dönüflen kahraman; Hasan ise hortlak babas› ve toplum bask›s› sayesinde gide-
rek görevine kanalize olan ve sonunda annesi Esme’yi öldüren kurban kifli olarak ro-
manda ifllevsel kullan›lm›fllard›r. Göçebelikten daha yeni ç›km›fl, Çukurova’da Ana-
varza kayal›klar›n›n kenar›na kurulmufl, akrabalardan oluflan küçücük köyün sakin-
leri ise Halil’in kan›n›n yerde kalmamas› için a¤›zbirli¤i eden, hortlak mitini üreten
kolektif bilinç olarak yükselir. Hortlak miti sayesinde dünya düzeninin ve toplum
yap›s›n›n temellerinin sars›lmaz köklü bir geçmifle dayal› oldu¤u bir kez daha telkin
edilirken, gelece¤in inflas› da geçmiflin yerleflik yap›lar› üzerine kurulmaktad›r.
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Abdülhak Hamid’den Hüseyin Cavid’e
De¤iflmeyen Öz

Kemale Elekberova*

19.Yüzy›l›n sonlar› ile 20.yüzy›l›n bafllar›nda Azerbaycan edebiyat›n›n Türk
edebiyat›n›n etkisinde kald›¤› bilinen bir gerçektir. Dönemin ayd›nlar›n›n Osmanl›
Devleti’ndeki edebiyat› ve yeni ak›mlar› dikkatle gözlemlediklerine dair elimizde
zengin kaynaklar bulunmaktad›r. Azerbaycan ayd›nlar›, Türkiye edebiyat›n› yaln›z-
ca izlemiyorlar etkisinde de kal›yorlard›. Öncelikle Türkiye’den gelen ö¤retmenler,
‹stanbul’da okumufl ayd›nlar, sonra da ‹stanbul’dan gönderilen gazete ve kitaplar bu
etkiyi oluflturuyordu. Mirza Fethali Ahundov, Molla Nesreddinciler, Ali Bey Hüse-
yinzade, Ahmet A¤ao¤lu gibi ayd›nlar Türkiye’deki kültürel geliflime katk›da bulun-
duklar› gibi; fiinasi, Ziya Pafla, Ali Suavi, Nam›k Kemal, fiemseddin Sami, Abdül-
hak Hamid, Recaizade Mahmud Ekrem, Tevfik Fikret, Mehmet Emin [Yurdakul] ve
di¤er ünlü edebiyatç›lar›n›n eserleri de Azerbaycan’›n edebi ve kültürel hayat›n› bü-
yük ölçüde etkilemifltir. Gazete ve dergilerde Türk edebiyat›ndan örnekler yay›mla-
n›yor, bu örneklere nazireler yaz›l›yordu. Bunlar, tart›flmalara bile neden oluyordu. 

Bu etki 1930’lu y›llara kadar devam etmifltir. Sovyet rejiminin ac›mas›z bask›-
s›yla bu y›llardan sonra Azerbaycan dilinin lügatlerinden Türk ve Türkiye kelime-
leri ç›kar›lm›flt›. Türkçü ve Turanc› say›ld›¤› için Sovyet rejimi taraf›ndan 29 yafl›n-
da kurfluna dizilmifl ünlü flairimiz Mikail Müflfik, arkadafl› Ekrem Cafer’e yazd›¤›
mektupta Necip Faz›l’›n ve Faruk Nafiz’in adlar› geçer. Necip Faz›l’›n Kald›r›mlar ve

* Yrd. Doç. Dr. Kemale Elekberova, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kuruluna Ba¤l› Ter-
cüme Merkezi, Bakü Azerbaycan, kamakemale@gmail.com.



Örümcek A¤› fliirlerinden parçalar verir. Bu fliirleri Cumhuriyet gazetesinden oku-
du¤unu, fakat ne yaz›k ki hepsini akl›nda tutamad›¤›n› belirtir. Müflfik, Serveti-i Fü-
nun edebiyat›n›n dilinin a¤›rl›¤›ndan yak›n›r. Ekrem Cafer’in dilini yumuflak bir fle-
kilde elefltiren bahts›z flair “fiiirini okudum. Muhtevas› yüre¤imdedir. Ama… Ek-
rem, flekil meselesine hiç raz› de¤ilim. Çünkü Servet-i Fünun’un a¤›r lisan›n›n solu-
¤u, müflkül kokusu geliyor. Hatta o lisan›n hükmü Lokomotif ve Kooperatif fliirlerin-
de de var. Bu senin mukayyitli¤inden ileri gelir… Ve terbiyenden… Çünkü yeni
Türkiye fliirlerini be¤enmiyorsun, de¤il mi?”

Genel olarak bakt›¤›m›zda Azerbaycan edebiyat›nda Türkiye edebiyat›n›n etki-
siyle eserler veren flair ve yazarlar pek çoktur. Sabir, Nam›k Kemal ve Recaizade et-
kisi alt›nda orijinal eserler yazm›flt›r. Sabir’in sanat› bafll› bafl›na bir araflt›rma konu-
su olabilir. Nam›k Kemal’in 

Âmâl›m›z, efkâr›m›z ikbal-i vatand›r,
Serhadd›m›za kale bizim hak-i bedendir,
Osmanl›lar›z, ziynetimiz kanl› kefendir
Kavgada flahadetle bütün kam al›r›z biz!
Osmanl›lar›z, can veririz, nam al›r›z biz!
m›sralar›ndan etkilenen Mirza Elekber Sabir

Âmâl›m›z, efkâr›m›z ifna-yi vatand›r 
Kin-ü garaz-i h›rs bize ziynet-i tendir,
Dünyade esaretle bütün kam al›r›z biz,
Kafkasl›lar›z, yol kesiriz, nam al›r›z biz!

m›sralar›n› yazm›flt›r. 

Dönemin Azerbaycan’›nda âdeta mektep olmufl flairlerden birisi
Hüseyin Cavid’dir. Hüseyin Abdulla o¤lu Rasizade 24 Ekim 1882 y›l›n-
da Nahç›van’da do¤du. ‹lkö¤renimini medresede gördü. Daha sonralar
Tebriz’de ve ‹stanbul’da Arap, Fars ve Türk dillerine mükemmel dere-
cede vâk›f olmufl, Do¤u’nun ve Bat›’n›n büyük söz ustalar›n›n eserleriy-
le tan›flm›fl, daha genç yafllar›nda aruzu ö¤renmifl, Salik, Arif ve Gülçin
adlar›yla fliirler yazm›flt›r. 1910 y›l›ndan bafllayarak ö¤retmenlik yapan
Cavid devaml› olarak yazm›flt›r. K›sa bir süre içinde usta bir kalem sa-
hibi olarak tan›nan Cavid edebiyat camias›nda tutulmaya bafllam›flt›r. 

Cavid her zaman hakk›nda çok yaz›lan söz ustalar›ndan olmufltur.
Sanat›, sosyal politik görüflleri, kiflili¤i her zaman çevresinde insanlar›
toplam›flt›r. Yüre¤i Türk birli¤i için atan Cavid’in eserleri hep dikkat
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oda¤›ndad›r. Onun özel hayat› gibi sanat hayat› da doludizgindi. Yafll›-
l›k döneminde tutuklanarak Sibirya’ya sürülen flair orada vefat etmifl,
kimsesizler mezarl›¤›na gömülmüfltür. 1937 y›l›nda bafllayan Represiya
(toplu tutuklama, sürme, kurfluna dizme) döneminde rejim taraf›ndan
tutuklanarak hayatlar› mahvedilen masum insanlar›n akland›¤› yeni
bir dönem gelince 1980’li y›llarda Cavid’in mezar› bulunmufl ve Sibir-
ya’dan vatan›na, Azerbaycan’a getirilmifltir. Ölümünden sonra Cavid
sanat› hakk›nda çok say›da eserler yaz›lm›flt›r. Bu araflt›rmalar›n en il-
ginç yan› Cavid’in fikirlerinin tahrif edilmesidir. 

Sovyet döneminde Cavid eserlerindeki Türkiye etkisi hep görmezden gelinmifl-
tir. Dünya Romantizm Gelenekleri ve Hüseyin Cavid adl› eserde Cavid’in Türkiye ro-
mantizm ak›m›ndan etkilenmesi olgusu anlat›lmam›fl; yazar Ejder ‹smay›lov Cavid’i
daha çok Byron, Shakespeare, Schiller, Lermantov ve di¤er Bat› romantikleriyle k›-
yaslam›flt›r. Cavid’in dünya romantizminden etkilendi¤i yads›namaz. Dönem ayd›n-
lar›n›n dünya edebiyat›yla tan›flmalar› bilgisine an› ve günlüklerde de rastl›yoruz za-
ten (‹smay›lov 1983).  Do¤u’ya gelince, yazar genellikle Nesimi, Fuzuli, Hayyam gi-
bi Orta Ça¤ flairleriyle Cavid’i k›yaslar: “Cavide serlerinde kendisini net olarak be-
lirten insani özellik Azerbaycan romantizminin devrimci ruh haline ba¤l›yd›. Ro-
mantik flairin sanat konumunu özetleyen belirgin özelliklerden birisi bu eskinin ha-
rabeleri üzerinde yeninin muazzam ve ›fl›kl› saray›n› infla etmek, kurmak idesine ba¤-
l›d›r”(‹smay›lov 1983: 196).

Cavid’de Türkiye etkisi zaten hep vard›. Onu Pantürkist diye adland›ranlar hiç
de yan›lm›yorlard›. Cavid, gerçekten de Türkçü ve Turanc›yd›. Biricik k›z›na Turan
ad›n› vermesi de bir rastlant› olamazd›. Onun sanat›na bu aç›dan da bakmaya çal›-
flaca¤›z. Çünkü Cavid Türkiye Türkçesinden etkilendi¤i gibi Türk edebiyat›ndan da
çok etkilenmifl, bu etkiyle de flaheserler yazan büyük söz sanatç›s›yd›. 

Aybeniz Aliyeva (Kengerli) o y›llar›n edebi düflüncelerini, Cavid’in eserlerin-
de propagandas› yap›lan Turanc›l›k ve Türkçülük düflüncelerini tarihî süreçleri için-
de inceleyerek, baflar›l› bir de¤erlendirme yapm›flt›r. Daha 1930’lu y›llar›n bafllar›n-
dan, Azerbaycan’da romantik edebiyat›n sürekli a¤›r elefltirilere u¤rad›¤›n› yazmak-
tad›r. Bu dönem edebiyat›n›n suçu gerçekçi olmamas›, rejime hizmet vererek propa-
gandas›n› yapmamas›yd›. 20.Yüzy›l›n bafllar›nda Azerbaycan romantik edebiyat› ge-
nellikle Türkçülük, milliyetçilik, aflk vb. temalar› anlat›yor, devrimcili¤i ve komü-
nizmi yans›tm›yordu. Bu yüzden de romantik edebiyat›n temsilcileri daha çok tutuk-
lanarak, kurfluna dizilerek cezaland›r›l›yorlard›. Türkçülük, Turanc›l›k düflüncelerini
saklamayan Cavid kendisini ele veriyordu. Eserlerinin yaz›ld›¤› dil bile bunun bir
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kan›t›yd›. Cavid eserlerini bir tek yaflad›¤› dönem için de¤il, hatta günümüzde bile
mükemmel say›lacak bir dilde – temiz, ar› Türkçeyle yaz›yordu. Onun eserlerinin di-
li tüm zamanlar için ortak yaz› diline örnek olacak özellikler tafl›maktad›r. Cavid’in
eserlerinin konular›n› elefltiren Azerbaycan’›n ünlü söz sanatç›s› Cefer Cabbarl› da
onun eserlerinin diline büyük de¤er veriyor, bu eserlerin dilinin “su gibi berrak” ol-
du¤unu özellikle vurguluyordu (Aliyeva (Kergerli)2002).     

Cavid’in Türk edebiyat›na s›k› ba¤l›l›¤›n›n bir kan›t› olan 1919 y›-
l›nda Abdulla fiaig’le beraber yazd›¤› Edebiyat Dersleri kitab› da bu aç›-
dan çok ilgi çekmektedir. Kitab›n en önemli özelli¤iyse kitapta edebî
türlerle ilgili verilen bilgiler yan›nda Türk edebiyat›ndan örneklerdir.
O dönemde böylesine bir kitaba duyulan büyük ihtiyac›n ve zaman›n
k›s›tl›l›¤›n›n dikkate al›nmas›na de¤inen yazarlar flöyle bir aç›klamada
bulunurlar: “K›sa bir zamanda ortaya bir fley ç›karmak için herhalde
yay›nlanan kitaplar kullan›lmal›yd›. Binaenaleyh ‹stanbul edebiyat
ö¤retmenlerinden Mahyettin Beyin Yeni Edebiyat’›n›n önemli k›s›mla-
r›n› aynen alarak, baflka eserlerden de bir tak›m örnekler elde etmekle
yaz›lm›fl iflbu kitab›n mekteplerimizde tedris edilmek için tep ve neflri-
ne karar verildi”(Cavid fiaig 2010: 1).

Cavid’in en yak›n, en sad›k dostu Abdulla fiaig Sovyet döneminde
yazd›¤› an›lar›nda Cavid’in Abdülhak Hamid’in etkisi alt›nda kald›¤›-
n› aç›k flekilde söyleyemiyor, sadece genç Cavid’in Abdülhak Hamid’i
be¤endi¤i için eserlerini daha çok okudu¤unu ve zaten o y›llarda Ca-
vid ad›yla birkaç fliir yazd›¤›n› belirtiyordu. Cavid’in Abdulla Tofik’le
(Sur) dostluk tarihine de¤inen A.fiaik Sur’un etkisiyle Cavid’in ‹stan-
bul Üniversitesinde ö¤renime bafllad›¤›n› da yaz›yordu (fiaig 1961: 1).

Gülbeniz Babahanl› da ayn› düflünceyi yaylafl›yor. H.Zeynall›’n›n
Cavid’in Peygamber eserinde R›za Tevfik’in edebiyat hususunda felse-
fesini, mutasavv›fl›k düflüncelerini görmenin oldukça kolay oldu¤unu
fakat Cavid’in Hamid’den ve Fikret’ten yaln›zca etkilendi¤ini, asla
taklit etmedi¤ini yaz›yor: “Tabii, Cavid’in Peygamber’inde Fikret dili
ve üslubu, R›za Tevfik tekke edebiyat›n›n kokusu olabilirdi. Çünkü bu
söz ustalar› ve onlar›n eserleri Cavid taraf›nda iyi bilinmekteydi” (Ba-
bahanl› 2010: 58).  

Kamran Aliyev de 20.Yüzy›l Azerbaycan Romantiklerinin Edebi Dü-
flünceleri eserinde k›yaslamalar yaparken 20.yüzy›lda Azerbaycan flair-
lerinin genelinde görülen Türk edebiyat›n›n etkisi hakk›nda yazmak-
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tad›r: “Bütün bunlardan Türk söz sanatç›lar›yla 20.yüzy›l Azerbaycan
romantikleri aras›nda özel bir yak›nl›k olmufltur. Bu da M.Hadi, H.Ca-
vid, A.Sehhet ve A.fiaig’in sanat›, onlar›n edebî teorik fikirlerinin
oluflmas› için çok önemliydi”(Aliyev 1982: 27).

Hüseyin Cavid yaflad›¤› zor dönemde oldukça kar›fl›k ve çok dolambaçl› bir sa-
nat yolculu¤u yapm›flt›r. Edebiyata at›ld›¤› ilk dönemlerde Türkiye’ye giden, ‹stan-
bul’da ö¤renim gören genç flaire Türkiye’nin ünlü sanatç›lar›ndan Nam›k Kemal,
Recaizade Mahmut, Abdülhak Hamid ve Tevfik Fikret gibi ayd›nlar›n büyük etkisi
olmufltur. 

Kuflkusuz ki Cavid’i en çok hayran b›rakan Türklerin flair-i azam ve deha-y› azam
dedikleri büyük flair ve oyun yazar› Abdülhak Hamid’di. Ne yaz›k ki flimdiye kadar
Cavid’e ait yaz›lan araflt›rmalarda Hamid’in Cavid’e yapt›¤› etkiden söz edilse de, bu
iki flairin ister üslup, isterse de estetik ilkeler aç›s›ndan yak›nl›¤› hiçbir flekilde ince-
lenmemifltir. Oysa bu çok önemli bir araflt›rma konusudur. Hüseyin Cavid’in bir fla-
ir olarak yetiflmesinde ve olgunlaflmas›nda Abdülhak Hamid’in etkisi çok aç›k gö-
rülmektedir. Zaten bu iki flairin estetik kaynaklar›n›n belirlenmesinde Hamid’e bafl-
vurmak gerekir. 

Cavid’in Türkiye’deki ve ‹stanbul’daki hayat› çok anlat›lm›flt›r.
Hatta ‹stanbul’da yaflad›¤› y›llara, orada bulunmas›na var›ncaya çeflit-
li nedenler söylenmifltir. M.Cafer, Cavid hakk›nda yazd›¤› eserinde
onun 1903 y›l›n›n Temmuz ay›nda Batum’dan Mehemmedeli Sidgi’ye
yazd›¤› bir mektuba Türkiye’ye ö¤renim görmek için gitti¤ini belirtti-
¤ini yaz›yordu(Cabbarl› 1996: 43). Abdulla fiaik Hat›ralar›m’da Ca-
vid’in Batum’da, Tebriz’de ve ‹stanbul’da flubeleri olan bir flirkette ça-
l›flt›¤›n› ve 1905 y›l›nda onun ‹stanbul flubesine gönderilmesini kayde-
der (fiaig 1961). Hüseyin Cavid’in anlat›ld›¤› bölümün bafl›nda bizzat
Cavid’in kendi dilinden kaleme al›nd›¤› notunu düflürmüfltür.

Cavid ö¤renim gördü¤ü ve daima âfl›k oldu¤u ‹stanbul’u hiç unut-
mam›fl, olaylar› ‹stanbul’da boy gösteren Uçurum oyununu yazm›flt›r.
M.Cafer Mustafa Guliyev, bu oyunu 1905 – 1906’l› y›llarda Cavid’in
henüz ö¤renciyken Türkiye’de yazd›¤›n› belirtiyor. Oysa eser 1925 y›-
l›nda ortaya ç›km›flt›r. M.Cefer eserin Cavid’in ö¤renciyken planlad›-
¤› ve flair olarak yetifltikten sonra, 1917 y›l›nda konu üzerinde yeniden
çal›flt›¤›n› yaz›yor (Cafer 1960: 51 ). Uçurum’daki olaylarla Finten’de-
ki olaylar aras›nda benzerlikler görülmektedir. Yaln›zca Uçurum’daki
Güvercin, Finten gibi iç dünyas› çökmüfl de¤il namuslu ve kocas›na sa-
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d›kt›r. Her ikisi çocuklar›n› sevdikleri erkekler yüzünden kaybeder.
Tek ortak yönleri de bu iflte. 

Cavid de Hamid gibi ilk olarak manzum oyun yazm›fl, Bat› fliirini
kendi muhitine getirmifltir. Hamid’i tan›mayanlar eserlerini Cavid’e,
Cavid’i bilmeyenler Hamid’e benzetirler. Cavid eserlerinin kahraman-
lar›n› adland›r›rken bile Hamid’den ilham alm›flt›r. Kahramanlar› Zeh-
ra, Azra, Dilflat, Turhan, Behram, Kara Musa Hamid’in de eserlerinin
kahramanlar›d›r. Cavid kahraman›n› flöyle konuflturur:

Bir hakikattir, iflte gözsüzler
Kör olur, nur-› hakk› görmezler…

Hamid’in kahraman› da ayn› fikri belirtir:

Sizler kör iken, ben günefl olsam da ne has›l?
Olmazs›n›z, elbet ki bir maksada vas›l.      

Hamid’de ve Hüseyin Cavid’de de¤iflmeyen özü ortaya ç›karmak için Cavid’in
eserlerini incelemek, onlar aras›ndaki manevi ne ölçüde özü kendi sanat› olarak
yans›tt›¤›n›, ne ölçüde Hamid’in etkisinde kald›¤›n› ayd›nlatmaya çal›flaca¤›z.

Peki, neden Hamid? Tabii ki bunun çok büyük nedenleri vard›r. 20.Yüzy›l Tür-
kiye edebiyat›nda öyle bir büyük yazar ve flair yok ki Hamid sanat›na hayran kalma-
s›n. Tevfik Fikret ona büyük de¤er vererek “Tabiat›ndan büyük bir âlem-i külliyet-i
ecdat” diye hayranl›k duyar. Gerçekten de Abdülhak Hamid Türkiye edebiyat›nda
yeni bir dönemin bafllang›c›d›r. Hayat›n›n bir döneminde dünyan›n en uygar ülke-
lerinde büyükelçilik görevini yapan, Fransa’da, ‹ngiltere’de, Hindistan’da, Arabis-
tan’da, ‹ran’da yaflayan, Do¤u’nun ve Bat›’n›n dehalar›n›n eserlerini orijinalinden
ve kendi memleketlerinde derinden inceleyen, 28 y›l Londra’da yaflayan Abdülhak
Hamid’e hitaben Türkiye’nin en büyük flairlerinden say›lan, alevli fliirleriyle eski
dünyay› lanetleyen Nam›k Kemal “Hamid, sana hitap için kendi ad›ndan büyük ke-
lime bulam›yorum” demifltir. 

Hamid’in eserlerini inceleyenler Cavid üslubuyla onun aras›ndaki yak›nl›¤›
görmekte pek zorlanmazlar. Cavid Hamid’den çok fley ö¤renmifl, ondan epey etki-
lenmifltir. Bu zaten bafll› bafl›na büyük bir araflt›rma konusudur. Biz ancak konunun
ancak baz› yönlerine ›fl›k tutmaya çal›flaca¤›z.

Cavid de Hamid gibi fliirde parlakl›¤a, netli¤e, müzi¤e, kafiyeye, tek kelimeyle
söylersek, sanata büyük önem vermifl, aruzu sadelefltirmifltir. Cavid’in eserlerini dili
Hamid’den farkl› olarak daha anlafl›l›r ve kolayd›r. Cavid de Hamid gibi hem man-
zum, hem de mensur tiyatro oyunlar› yazm›fl, tarihi konular yan›nda,  ça¤dafl hayat-
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tan, çeflitli halklar›n yaflam fleklini anlatm›flt›r. Her iki sanatkâr›n eserlerinde tarihi
konulara, tarihi kiflilere baflvuruldu¤unu bizzat görmekteyiz. Tek farklar› flu ki Hamid
oyunlar›n› oynanmak için de¤il okumak için, Cavid ise sahnelenmek için yazm›flt›r.
Üslup ve tarza gelince onlar› birbirinden ay›rmak zordur.

Önce flunu söylememiz gerekir ki Cavid de Hamid gibi aruzun rengârenklerin-
den faydalanm›fl, eserlerini de¤iflik bahirde yazmakla kalmam›flt›r. fiair Hamid’i ta-
n›d›ktan sonra ad›n› bile ona yak›flt›rm›fl, kahramanlar›na ço¤u zaman Hamid kah-
ramanlar›n›n ad›n› vermifltir. fieyh Senan’daki Zehra ve Azra aynen Hamid’in Tar›k
eserinden al›nm›flt›r. Topal Teymur oyunundaki Dilflat, Teymur, Beyaz›t suretleri Ha-
mid’in Tayflar Geçidi, Ruhlar ve Arziler eserlerindeki kahramanlard›r. ‹blis’teki ‹blis
Hamid’in eserindeki Kambur’un ayn›s›d›r. Kambur da ‹blis kadar korkmaz, ‹blis ka-
rakterlidir. Maral oyununun kahraman› Turhan Bey Hamid’in Turhan oyununun
yans›mas›d›r. fieyda’daki Kara Musa da Hamid eserlerinin karaman›d›r. Seyavufl’taki
Behram Nesteren’deki Behram’d›r. Bunun d›fl›nda Cavid’in de¤iflik tiyatro oyunla-
r›nda gördü¤ümüz melekler, fleytanlar, hizmetçiler, nedimler, delikanl›lar ve b. yine
de Hamid eserlerinde rastlad›¤›m›z kahramanlar›n t›pat›p benzeridir.

Cavid Bolflevizm’in en s›k›yönetimde oldu¤u döneminde gelece¤e inan›yordu.
Okurlar›n› hep mücadeleye, çal›flmaya, gelece¤e sesleyen flair Kad›n fliirinde duygula-
r›n› dile getirmifl “Çal›fl, ö¤ren, ara, bul, hakk›n› al!” demekle aynen Tevfik Fikret’in
“U¤rafl, didin, düflün, ara, bul, kofl, at›l, ba¤›r” hitaplar›na benzetmekle yetinmemifl:

Perde-yi zulmet içinden s›yr›l,
Kahramanlar gibi kavgaya at›l!

fleklinde bir de mücadeleyi seslendirmifltir.   

Cavid hep eserlerinin konusunu yurtd›fl›ndan ald›¤›, kahramanlar›n›n gele-
neklere, Sovyet psikolojisine yabanc› oldu¤u için elefltirilirdi. Hamid’in eserlerin-
de oldu¤u gibi onun eserlerinde de olaylar yabanc›, gizemli ülkelerde boy gösterir-
di. Cavid kahramanlar› da kâh Bat› kültürünün befli¤i Fransa’ya ya da Do¤u’ya,
Arabistan’a yüz tutarlard›. Hamid’le Cavid’in eserlerini incelerken çok benzer il-
kelere, düflünce ve kavramlara rastl›yoruz. Bu araflt›r›c›s›n› bekleyen çok kapsam-
l› bir konudur. Cavid hocas›n›n düflüncelerine hep sad›kt›r. Konular›n d›flar›dan
al›nmas›nda ra¤men Cavid evrensel flairdi. Eserleri derin felsefe içerir. Cavid’in
Hamid’den etkilenerek yazd›¤› eserlerin özü hiç de¤iflmemifl, daha da gelifltirilmifl,
ifllenmifltir.   

Cavid sonu görünmeyen, sonsuz bir ummand›r. Onun eserleri ister düflünce, is-
terse de konu bak›m›ndan tüm dönemler için günceldir. Cavid’i düflünceleri, eserle-
rindeki felsefe hakk›nda say›s›z bilimsel araflt›rmalar yap›labilir, ciltlerce kitap yaz›-
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labilir. Cavid’in Türkçülü¤ünü, eserlerindeki Türkiye etkisini, Cavid’in Türk dün-
yas› için ortak dil say›labilecek dilini ne yaz›k ki bu kadar k›sa bir bildiriye s›¤d›rmak
imkâns›zd›r. Cavid sanat› o kadar muazzamd›r ki her zaman kalplerimi tazeleyecek,
ruhumuzu besleyecek. 

Cavid’in sanat›ndaki Türkiye edebiyat›n›n, özellikle de Abdülhak Hamid’in et-
kisi ise müstakil bir araflt›rma konusu olacak kadar genifltir. Bu konunun da bütün
boyutlar›yla araflt›r›l›p incelenmesi için her iki sanatç›n›n eserlerinin karfl›laflt›rma-
l› olarak ele al›nmas›, ortak yönlerin ve farkl›l›klar›n bulunmas› gerekmektedir. Bu
bildirimizle dikkat çekti¤imiz Hüseyin Cavid’de Abdülhak Hamid etkisi,19. yüzy›l
sonlar› ve 20. yüzy›l bafllar›ndaki Türkiye ve Azerbaycan edebiyatlar› aras›ndaki et-
kileflimin ortaya konulmas›nda örnek bir çal›flma olacakt›r.  
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Sayat Nova’n›n Türkçe Karfl›s›ndaki Tutumu ve
fiiirlerinde Kulland›¤› Türkçe

Mehmet Y›lmaz*

0. Amaç-Kapsam ve Yöntem

0.1. Çal›flman›n Amac›

Gerek Ermeniler aras›nda, gerekse dünyada çok flöhretli olmas›na ra¤men Sa-
yat Nova ülkemizde – özel ilgi gösterenlerin haricinde – fazla bilinmemektedir. Kül-
tür Bakanl›¤› taraf›ndan, bir ara Sayat Nova ile ilgili anma bir eser haz›rlama girifli-
minde bulunulmufl; ancak kültür bakan›n›n de¤iflmesiyle bu projenin ak›betinin ne
oldu¤u bilinmemektedir. Her ne kadar bin civar›nda fliiri oldu¤u söylense de Sayat
Nova’n›n günümüze 209 civar›nda eseri ulaflm›flt›r (Y›lmaz 2012). Bu çal›flmada ula-
fl›lan fliir metinlerinden hareketle Sayat Nova’n›n Türkçeyi sanat›n›n bir ifade biçi-
mi olarak kullanmadaki ustal›¤› üzerinde durulmufl, ayr›ca Türkçeyi kullanma bilin-
ci de de¤erlendirilmifltir.

0.2. Kapsam/S›n›rl›l›k

Konu, bilhassa Sayat Nova’n›n hayat› ve sanat›yla s›n›rl› tutulmufltur. Aksi tak-
dirde, Ermeni sözlü kültürü ve buna ba¤l› olarak Ermeni Âfl›kl›k gelene¤i hakk›nda
ayr›ca bilgi vermek gerekirdi ki, bu çal›flman›n amac› – flimdilik – bunlar› ele almak
de¤ildir. Ancak, yine de yeri geldikçe Ermeni sözlü gelene¤i ve Ermeni Âfl›kl›k ge-
lene¤i hakk›nda gerekli aç›klamalar yap›lm›flt›r.

* Doç. Dr. Mehmet Y›lmaz, Harran Üniversitesi, E¤itim Fakültesi/S›n›f Ö¤retmenli¤i A.B.D.
mehmetyilmaz27@yahoo.com.tr



0.3. Yöntem

Bildiride, semiyotik yöntem izlenmifltir. Semiyotik yöntem(göstergebilim); “Gös-
tergebilim (semiotics, semiology), en genel ve en bilinen tan›m›yla göstergeleri ve gösterge
dizgelerini inceleyen bilimdir.”1

1. Girifl

Araflt›rmalara göre fiah ‹smail’in flahl›¤› elde etmesinden sonra Türkçenin, do-
lay›s›yla Azerbaycan Türkçesinin nüfuzu ‹ran ve Gürcistan co¤rafyas›nda gerek ya-
z›l› ve sözlü edebiyat çevrelerinde, gerekse gündelik hayat›n içinde yayg›nl›k kazan-
m›flt›r.2 Bilhassa fiah ‹smail’in “Hatayi” mahlas›yla ve Türkçe fliirler söylemesi,
Türkçenin, Türkler haricinde, di¤er halklar›n aras›nda da yay›lmas›na vesile ol-
mufltur. “Azerbaycan dili yaln›z konuflma dili de¤il, siyasi anlaflma ve yaz›l› edebi-
yat mevkii kazanm›flt›.” (Ramazanov 1976: 21). Safevi hâkimiyeti alt›nda Azerbay-
can Türkleriyle birlikte yaflayan Ermenilerin flehirlisi, köylüsü, sanatkâr› da bu dil-
de konuflup yaz›yorlard›. Bu durum, sosyal ve kültürel hayat›n getirdi¤i bir zorunlu-
luk gibiydi (Ramazanov 1976: 22). Benzer düflünceleri E. Demirçizade de dile geti-
rir. Ona göre, Azerbaycan sözlü edebiyat› ahenkli bir dille, saz ve söz birli¤inden
olufltu¤undan komflu halklar aras›nda da bu dil ve edebiyat geliflmiflti. Bu sebeple,
birçok Gürcü ve Ermeni âfl›¤› Gürcüce veya Ermenice de¤il, Türkçe çal›p söyleye-
rek sanat›n› icra ediyordu (Demirçizade 2007: 3). G. Andonyan’›n belirtti¤ine gö-
re, Ermeniler aras›nda eskiden beri Kerem ile Asl›, Âfl›k Garip, Köro¤lu gibi halk hi-
kâyeleri ve destanlar yayg›n olduklar› gibi, bunlar›n varyantlar› da mevcuttur (An-
donyan 1955: 4). Sadece bu türler de¤il, ayn› zamanda âfl›k edebiyat›n›n bayat›3 tü-
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1 “Gösterge terimi dilbilim alan›nda bir gösterilen ya da kavram ile bir gösteren ya da iflitim
imgesi aras›ndaki birleflimden do¤an ö¤eyi belirtmek için kullan›l›r; daha genel olarak da
«kendi d›fl›nda bir fley gösteren ö¤e» anlam›na gelir. Göstergebilim, göstergeleri, gösterge
dizgelerini ele alan, çok de¤iflik, kimi durumlarda da çeliflik yaklafl›mlar› kucaklayan, devi-
nim içinde bulunan genifl bir dald›r.” Roland Barthes: Göstegebilim ‹lkeleri, Çev: Berke
Vardar-Mehmet Rifat, Kültür Bakanl›¤› Yay., 1979, s.›x.

2 Bugün bile, Gürcistan nüfusunun % 6,5’i Azerbaycan Türküdür. Türkçe, bu ülkede yo¤un
konuflulan bir dildir.

3 Azerbaycan’da ve Kars yöresinde ilk dizede haz›rl›k sözü ile bafllat›lan ve genellikle dört di-
zeli olan cinasl› manilere verilen ad. Biçim ve ezgi olarak Azerbaycan’da yaflat›lan, Do¤u
Anadolu’da da söylendi¤i tahmin edilen cinasl› veya zengin kafiyeli olan maniler, XVII.
Yüzy›ldan itibaren Acem Manisi olarak da adland›r›lm›flt›r. Bu tip manilere doldurmal› ke-
sik mani veya ayakl› mani, Urfa ve Kerkük’te hoyrat/horyat denilir. Dr. Do¤an Kaya: An-
siklopedik Türk Halk Edebiyat› Terimleri Sözlü¤ü, Akça¤ 2007, s. 143.



rü bilhassa Ermeni sözlü edebiyat› içinde genifl bir flekilde yer alm›flt›r. Gerek Azer-
baycan Türkçesi, gerekse bu Türkçeyle oluflmufl âfl›k edebiyat› türleri Ermenilerin
d›fl›nda Gürcüler aras›nda da genifl kabul görmüfltür. Valeh Hac›lar bu konuda bil-
gi verirken, Gürcü kökenli, XVIII ve XX. yüzy›llar aras›nda yaflam›fl baz› önemli
âfl›klar›n isimlerini verir: Âfl›k Ruhani (‹oseb Beridze/Josef), Âfl›k fiiv¤a (Luka Be-
ridze), Afl›k Levan Tavrisvili, Afl›k Zeyin (Topo Beridze), Afl›k Sandro Zendgidze,
Afl›k Pektayi (Yakob Zazadze), Afl›k Mihayil Zazadze, George Saraciflvili, Afl›k Ni-
ko Davlafleridze, Sefil Lado (Vladimir Beruaflvili), Sandro Qavreflliflvili ve Afl›k Eto
(Ekvtime Davlafleridze) gibi önemli isimler mevcuttur (Hac›lar 2007: 3). Bu isim-
lerden de anlafl›laca¤› üzere Gürcistan tarihin kadim dönemlerinden beri Türkçe-
nin/Azerbaycan Türkçesi’nin konufluldu¤u, bu dille önemli edebi eserlerin verildi-
¤i bir co¤rafya olmufltur.4

Ermenilerle Türkler aras›ndaki iliflkiler önce co¤rafi/siyasi bir flekilde bafllam›fl,
daha sonra birlikte yaflamaya dönüflmüfltür. Türklerle Ermenilerin tarihsel münasebe-
ti, gerçek anlamda XI. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde bafllam›flt›r. Ça¤r› Bey komutas›ndaki 3
bin kiflilik Türk ordusu, ilk defa Ermenilerin meskûn bulundu¤u Do¤u Anadolu böl-

4 fiureddin Memmedli de bu konuda önemli bilgiler verir: “Sözgßlifli xat›rladaq ki, Tiflisdß
Gürcü mqosanlar›, afl›qlar›, flairlßri (Besiki, Aleksandr Çavçavadze, Qriqol Orbeliani,
Akaki Sereteli, Yetim Gürcü vß b.) öz dillßrindß Azßrbaycan fleir biçimlßrindß (bayat›, qofl-
ma, tßcnis, müxßmmßs, müstßzad...) maraql› orijinal ßsßrlßr ortaya ç›xarm›fld›lar. Bunlar-
dan fßrqli olaraq, Tiflisli ermßni sazandalar›n›n, afl›qlar›n›n çoxu (Çaxmaxç› Aslan, Dülgß-
ro¤lan vb) ßksßr mßqamlarda ßdßbi plagiatl›qla, «kßrdiyar» (eyni bßnddß Azßrbaycan,
ermßni, Gürcü, Rus sözlßri ifllßdib, qafiyß qurulmas›) biçimli c›zma-qaralar qurafld›rmaqla
mßfl¤ul olmufldular. Mßsßlßn, Görgßz-o¤lan (Martiflka Qorqazov) «Ba¤çada güllßr» adl›
mßflhur Azßrbaycan xalq mahn›s›n› 1893-cü ildß öz ad›na çap etdirmifldi [391, s. 82-83]
[113, 1986  7]. Afl›q Civani adl› birisi mu¤amlar›m›z› öz ad›na ç›xm›fld› [155-ç, 1894  270].
Tiflis Azßrbaycan teatr›m›za müxalif olaraq Ermßni truppas› yarad›lm›fld› [162] [279].
Hßtta, bßzi Ermßni qondarma sßnßtçilßri öz tßxßllüslßrini dß azßrbaycancaya uy¤unlafld›r-
m›fld›lar (mßsßlßn: Sayat-nova, Kiçik-nova, ‹sgßndßr-nova, fiikßstß fiirin, fiamç› Melkon,
Keflifl-Dßrdimßnd, Beçßrß, Yolçu-o¤lan, Dßllßk-o¤lan, Allahverdi, Görgßz-o¤lan, Çßrkßz-
o¤lan, Naçar-o¤lan, Civani, Hazira, Çaxmaxç› Aslan, Abdulla Zabuzal o¤lu...) [391, s.
86–87] [279, s. 66–67]. Arxiv saxlanclar›ndak› Gürcü ßlifbas›yla mahn› dßftßrlßrindß Fü-
zulinin, Vidadinin, Vaqifin fleirlßrinß rast gßlmßyimiz tßsdiqlßyir ki, Tiflis mßclislßrindß on-
lar›n fleirlßri dß sßslßndirilmifldi. Gürcü müßlliflßrinin Azßrbaycan Türkcßsindß fleirlßrindß,
nß¤mßlßrindß Azßrbaycan flairlßrinin, yax›n Borçal› afl›q, flairlßrinin yarad›c›l›qlar›ndan,
burada yay›lm›fl dastanlardan bßhrßlßnmß hiss olunur. Yetim Gürcü, Hßzir daha çox
mßflhur olmufllar vß onlar›n maraql› qoflmalar›, tßcnislßri mßlumdur [219] [146, 1973 76]
[60, s. 13–16]. Azerbaycan Edebiyyat›n›n Borçal› Qolu, 1920-ile qeder), Tblisi 2003, s.118
vd. (Yazar›n imlas›na dokunulmam›flt›r.)
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gesinde, bilhassa Van ve civar›nda çeflitli keflif seferleri düzenlemifllerdir.5 Ancak Mi-
reli Seyidov’un “Azerbaycan-Ermeni Edebi Elageleri (Orta Esrler) isimli eserinde bu
iliflkilerin bafllang›c› daha geriye, VII. ve VIII. yüzy›llara kadar götürülür (Seyidov
1976: 88). Bu durum XX. yüzy›l›n bafllar›na kadar devam etmifltir. Halen Türkiye’de
on binlerce Ermeni çeflitli ifl kollar›nda resmi/gayri resmi çal›flmaktad›r. 

XII. yüzy›ldan itibaren Türkçe Ermeni halk› aras›nda genifl flekilde yay›lm›flt›r.
Giderek artan say›da Türk flairlerinden tercümeler yap›lmaya bafllan›r. XII. yüzy›l›n
büyük flairleri Hakanî, Nesimi ve Nizamî’den fliirler Ermeniceye tercüme edilir. Ha-
kanî’nin6 bir rubaisini tercüme eden XIII. yüzy›l›n Ermeni flairi Frig, kendi fliirlerin-
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5 Kaynaklarda Ça¤r› Bey’in komutas›ndaki askerlerin say›s› farkl› gösterilir. Bazen 3, bazen
de 30 bin olarak gösterilir.

6 “Azerbaycan ve ‹ran Türk edebiyat›n›n intibak döneminin en önemli sairi olan Efzeleddin
‹brahim Hakanî Sirvanî, 1126 y›l›nda sonradan Müslüman olan Rabia han›m ile marangoz-
lukla u¤rasan Ali adl› bir fiamah› sakininin aile oca¤›nda gözlerini dünyaya açm›flt›r. ‹bra-
him, sekiz yas›na geldi¤inde, babas› Ali, ailesini terk etmifltir. O, amcas› Kâfieddin Ömer’in
himayesinde kalm›flt›r. ‹lk tahsilini amcas› Ömer Efendi’den alm›flt›r. Devrin tan›nm›fl âlim-
lerinden olan amcas› Ömer, ilk tahsilden sonra ona sarf, nahiv, nücum, t›p, hikmet, f›k›h
ve edebiyat ilimlerini ö¤retmifltir. ‹yi bir ilim tahsili alan ‹brahim yine amcas›n›n teflviki ile
güzel fliirler yazmaya bafllam›flt›r. 25 yaslar›na geldi¤inde amcas›n› kaybetmifltir. Ona, fliir sa-
nat› dersleri veren, fiirvanflahlar Saray›’n›n melikü’s-süeras› Ebül Âlâ Gencevî, çok yete-
nekli genç ‹brahim’i sarayla tan›flt›rm›fl ve onun fiirvanflahlar Saray›’na dâhil olmas›n› sa¤-
lam›fl bilâhare de k›z›n› ona vermifltir. ‹brahim k›sa sürede yazd›¤› siirler ile saray sairleri içe-
risinde ilk s›ray› alm›flt›r. fiirvan fiah› Menuçehr, ona bir fermanla “Hakanî” ünvan›n› ver-
mifltir. Ancak bir müddet sonra saray›n mülevves ve mütehakkim hayat› onu s›km›flt›r. Hac-
ca gidece¤ini ileri sürerek hükümdardan izin al›p Sirvan’dan ayr›lm›flt›r. 36 yas›nda Mek-
ke’ye gitmifltir. Bu ziyaret ve gezi s›ras›nda Erdebil, Hemedan, Ba¤dat, Sam, Musul, ‹sfahan,
Mekke flehirlerini gezmifltir. Sasani Devleti’nin baflkenti olan “Tak-i Kesra”n›n karfl›s›nda
durarak meflhur “Medain Herabeleri” adl› felsefî fliirini yazm›flt›r. Ayr›ca Do¤u edebiyat›n›n
ilk manzum seyahatnâmesi say›lan “Töhfetü’l ‹raqéyn (Tuhfetü’l-Irakeyn)” (–ki Irak’›n He-
diyesi) adl› meshur mesnevîsini de bu gezisi s›ras›nda yazm›st›r.87 Bagdat’ta kald›¤›nda Ha-
life Muhammed ibn Müstehzer, ona yan›nda kalmas›n› ve kâtibi olmas›n› teklif etmifltir.
Hakanî, Sirvan’a dönmesinin gerekti¤ini ileri sürerek bu iste¤i kabul etmemifltir. Hakanî
fiirvanî, 1160 y›l›nda fiirvan’a dönmüfl ve yeniden saray›n cenderesine girmifltir. Büyük sa-
ir Hakanî, önceki gibi yine hükümdarlardan lây›k›nca itibar ve sayg› görememifltir. Geri
döndü¤üne piflman olan sair, yeniden sefere ç›kmak için saraydan izin istemiflse de hüküm-
dar A{sitan ona izin vememifltir. Hakanî, Derbend ve Gence’ye sürgüne gönderilmifltir.
Gence’de oldu¤u y›llarda s›tma hastal›¤›na yakalanm›fl, meflhur t›p âlimi fiemseddin Tabib
onu tedavi etmifltir. Yine burada iken 18-19 yaslar›nda bulunan Nizamî ki, sonradan Türk
dünyas›n›n meflhur sairlerinden birisi olacakt›r, onu ziyaret etmistir. ‹yice bunalan Hakanî,
Sirvan muhitini terk etmeye kalk›fl›r. Ne yaz›k ki kaçarken flah›n adamlar› taraf›ndan yaka-



de de Hakanî’nin iflledi¤i konulara genifl yer vermifl, hatta ayn› fliir flekilleri ile 60
kadar da fliiri günümüze kadar ulaflm›flt›r. Halk›n duygu ve düflüncelerini yans›tan
Türkçe fliirler Ermeni halk›n yan› s›ra Ermeni klasik ve halk flairlerini de etkiledi.
Birçok Ermeni flairi Türkçe fliirler söylemeye bafllad› (Türkmen 1992: 8). Sonraki
yüzy›llarda Ermeni sanatç›lar› Türk Âfl›kl›k Gelene¤i’nin geliflim çizgisinde ve ona
paralel olarak önemli eserler meydana getirmifllerdir.

2. Sayat Nova ve Yetiflti¤i Çevre

On sekizinci yüzy›lda Gürcistan topraklar›, dönemin süper güçlerinin mücade-
le alan›d›r. Bir taraftan ‹ran, di¤er yandan Rusya ve Osmanl›lar bu topraklarda hâ-
kimiyet kurmak için sürekli birbirleriyle mücadele etmifllerdir. Özellikle Safeviler
Gürcistan ve Tiflis’in hâkimiyetini ele geçirmek için çok u¤raflm›fllard›r. 

XVI. yüzy›l›n hemen bafllar›nda fiah ‹smail Tiflis’i zapt etmifltir. Gürcülerle Sa-
feviler aras›nda gidip gelen flehre fiah I.Tahmasp dört sefer düzenlemifltir. XVI. yüz-
y›l›n sonlar›na do¤ru Osmanl›lar›n Tiflis ve civar›n› iskân etmek üzere gönderdikle-
ri Bozulus Türkmenlerine Simon taraf›ndan sald›r›lar›n düzenlenmesi neticesinde
Osmanl›lar bu bölgeye gelmifller ve fiah I. Abbas’›n flehri almas›na kadar(1603) kal-
m›fllard›r (Bilgili 2009: 2).

Bütün çabalara ra¤men Tiflis Osmanl› yönetiminde fazla kalamam›flt›r. ‹shak
Pafla’n›n 17 Eylül 1734’te boflaltt›¤› flehir, 6 Ekim 1735’te fiah Nadir’in eline geçmifl-
tir (Bilgili 2009: 33). Bu durumda, Tiflis flehrinin Türklerin elinden ç›kt›¤› tarihte
Sayat Nova 15-17 yafllar› aras›ndad›r. fiah Nadir bölgeyi ele geçirdikten sonra
1744’te Kartli’ye Tahmuras’›, Kaheti’ye de o¤lu ‹rakli’yi vali tayin eder. fiah Nadir’in
1747’de ölmesiyle ortaya ç›kan otorite bofllu¤unda Tahmuras kendini Kartli kral›
ilan etmifltir. Böylece Tiflis’te H›ristiyan Gürcü yönetimi bafllar. Tahmuras, Ruslara
yak›n bir politika izlemifltir. 1762’de öldü¤ünde yerine o¤lu II.‹rakli, (kimi Gürcü
kaynaklar›nda Erekle) geçer. II. ‹rakli, Ruslarla s›k› bir iflbirli¤ine girmifl, onlar›n
deste¤iyle Tiflis ve di¤er Gürcü flehirlerini ele geçirip birlefltirmek istemifl; ancak bu
konuda pek de baflar›l› olamam›flt›r. II. ‹rakli’nin 1798’de ölümünden sonra yerine
geçen o¤lu XII. George tam bir Rus hayran› olarak Rusya’ya ilhak politikalar› izle-

lan›r. Hükümdara sayg›s›zl›ktan Sabran kalesine hapsedilir. Bir y›l kadar hapiste kal›r. Ha-
pishane hayat›yla ilgili fliirlerini “Hepsiyye” adl› kitab›nda toplar. Hakanî’ye hapishanede
çok iflkence yap›lm›fl, güçten, takattan düsürüldükten sonra serbest b›rak›lm›flt›r. Ailesini ve
çocuklar›n› da alarak Tebriz’e giden Hakanî, bu defa da büyük ailevî ac›larla karfl›lafl›r. O¤-
lunu, k›z›n› ve han›m›n› kaybeder ve tamamen yaln›z kal›r. Büyük sair, 1199 y›l›nda Teb-
riz’de vefat eder.” Yrd. Doç. Dr. Ali Kafkasyal›: ‹ran Türk Edebiyat› Antolojisi-II, Atatürk
Üniversitesi Yay., No: 920, s. 107-108. (Yazar›n imlas›na dokunulmam›flt›r.)
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mifl ve neticede Gürcü krall›¤› 1801y›l›nda gerçek anlam›yla Rusya’ya ba¤lanm›flt›r
(Bilgili 2009: 35).

II. ‹rakli (Erekle) döneminde Tiflis’te ve Gürcistan’›n di¤er büyük flehirlerinde
yo¤un bay›nd›rl›k faaliyetleri bafllam›flt›r. Tiflis bir ticaret ve sanayi merkezi haline
gelmifltir. Bu tarihlerde merkez nüfusun 20 bini geçti¤i söylenir. Tüccarlar ve sanat-
kârlar birçok loncalara ayr›l›rlar. Savafl araç gereçleri, alt›n ve gümüfl ifllemecili¤i,
çeflitli süs eflyalar›, müzik aletlerinin üretimi, pamuklu dokumalar, kumafllar, at ve
deve koflumlar› gibi çok çeflitli zanaat dallar› flehirde geliflmiflti. Kaheti ve Kartli fla-
raplar› yurtd›fl›na ihraç ediliyor, deri kürkler özellikle Osmanl› Devleti s›n›rlar› için-
deki çeflitli flehirlere gönderiliyor, ibriflim ve boya sanayinde kullan›lan kök boyalar
ise, daha çok Hindistan’dan getirtiliyordu(Berdzenniflvili- Canaflia 2000: 263). Sa-
yat Nova’n›n bir dokumac›n›n yan›na ç›rak olarak verilmesinin sebebi, muhteme-
len bu yo¤un ticari hayat ve bunun içinde önemli bir yer tutan dokumac›l›kt›r. Tif-
lis, Erzurum ve ‹stanbul aras›nda çal›flan kervanlar›n say›s› zaman zaman iki bine ç›-
kard›. Kervansaraylarda Dede Korkut Hikâyeleri, Binbir Gece Masallar›, Nasreddin
Hoca F›kralar›,  Köro¤lu Hikâyeleri anlat›l›rd› (Üstünyer 2010: 95). Tarihi ipek yolu
do¤udan bat›ya do¤ru ilerlerken Kuzey Azerbaycan, Tiflis, Erzurum, Sivas, Ankara
Bursa güzergâh›n› takip ederdi. Azerbaycan’dan ‹stanbul’a kadar yaklafl›k 40 kervan-
saray bulunurdu.  Bu kadar yo¤un bir ticari hayat›n oldu¤u Tiflis’te elbette kültürel
etkileflimler de olmufltur.

Gürcistan’da “âfl›kl›k gelene¤inin” ne zaman ortaya ç›kt›¤› ve kimin taraf›ndan
temellerinin at›ld›¤› tam olarak bilinmemektedir. Ancak araflt›rmac› Valeh Hac›-
lar’›n bir yaz›s›ndan anlad›¤›m›z kadar›yla, bu bölgedeki gelenek XVIII. yüzy›ldan
XX. yüzy›la kadar yaflam›flt›r (Hac›lar 2011: 40). Gürcistan’da âfl›kl›k, usta-ç›rak ilifl-
kisi içinde belli bir kurumsal yap›ya bürünmeden, daha çok bireysel bir çaba olarak
varl›¤›n› sürdürmesine ra¤men, baz› Gürcü edebiyatç›lar üzerinde tesirli olmufltur.
Gürcü Kral David VI’n›n saray›nda sanatlar›n› icra eden âfl›klar›n oldu¤u bilinmek-
tedir (Üstünyer 2010: 145).

Gürcistan’da âfl›kl›¤›n temellerinin Güneybat› Gürcistan’da, Cavaheti ve Tri-
alet yerleflimlerinde at›ld›¤› bilinmektedir. Bunun sebebi ise, buralarda Azerbaycan
Türkçesinin, dolay›s›yla Türkçenin, çok yayg›n bir flekilde konuflulmas›d›r. fiah ‹s-
mail’in bölgeyi ele geçirmesinin ard›ndan buralarda sadece Türkler de¤il, di¤er et-
nik gruplar da zamanla Türkçe konuflmufllard›r. Ermeniler de bunlar aras›ndad›r. 

Âfl›kl›k gelene¤inin ne zaman Gürcistan’a geçti¤i ve orada yay›ld›¤› kesin olarak
bilinmemektedir. Gelene¤in ‹ran’dan geldi¤ini ileri süren araflt›rmac›lar olmakla bir-
likte bunun mümkün olamayaca¤› da bilinmektedir. Çünkü ‹ran ve Gürcü âfl›klar›-
n›n hem sanat icralar› hem fliirlerin yap›s› bak›m›ndan farklar mevcuttur (Kafkasya-
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l› 2006: 34). Yusif Ramazanov’un verdi¤i bilgiler bu konuda daha ayd›nlat›c›d›r. Ona
göre ‹ran’da bu gelene¤i icra edenler esasen “dövrekerd” veya “guli” diye isimlendiri-
lirler. ‹kifler veya üçer kiflilik gruplar halinde gezen bu sanatkârlardan biri keman ça-
l›p flark› söyler, di¤er ikisi de dans ederek halk› e¤lendirirlerdi. Burada sözü edilen gu-
li’ler esasen sözlü kültür icrac›lar› de¤il, maymun oynat›c›lar› idi (Ramazanov 1968:
154). Buna karfl›l›k Gürcü âfl›kl›k gelene¤i, Anadolu âfl›kl›k gelene¤ine daha yak›n-
d›r; hatta Gürcü âfl›klar›n söyledikleri fliirlerin ço¤u hem içerik hem de flekil olarak
Anadolu gelene¤iyle uyuflmaktad›r (Üstünyer 2010: 146). XVIII. yüzy›ldan XX. yüz-
y›la kadar Gürcistan’da çok önemli âfl›klar Türkçe ve Türk Âfl›kl›k Gelene¤i içinde
çal›p söylemifl, türkü okumufl, destan anlatm›fl, meclis yönetmifllerdir. Bunlar:“Âfl›k
Ruhanî (‹osep Beridze), Âfl›k fiiv¤a (Luka Beridze), Âfl›k Sandro Zendgidze, Âfl›k Miheil
Zazadze, Âfl›k Pektayî (Yakob Zazadze), Âfl›k Zeyin (Topo Beridze), Âfl›k Levan Tavrifl-
vili, Georgi Saraciflvili, Âfl›k Niko Davlafleridze, Sefil Lado (Vladimir Beruaflvili), Sandro
Kavreliflvili ve Âfl›k Eto (Ekvtime Davlafleridze)”  Yaz›s›n›n devam›nda Valeh Hac›lar,
Ah›lkelek ve civar›n›n âfl›kl›k gelene¤i aç›s›ndan ne kadar zengin oldu¤unu göster-
mek ad›na baz› âfl›klar›n isimlerini vermektedir. “Güneybat› Gürcistan’da Ah›lkelek
kazas›n›n Küçük Prtena köyü, XVIII. yüzy›l›n ortalar›ndan üstat âfl›klar›n vatan› ol-
mufl, saz ve söz sanatkârlar›yla flöhret kazanm›flt›r. Ahali aras›nda büyük hürmet ve
muhabbetle an›lan, fliirleri dillerde söylenen Prtena’l› âfl›klardan biri de fiiv¤a’d›r.
Âfl›k›n torunu, Aspinza kazas›n›n Tolofl köyünde yaflam›fl 65 yafl›ndaki ö¤retmen Ki-
mote Beridze’nin söyledi¤ine göre, XIX. yüzy›lda Prtena köyünde yedi tan›nm›fl âfl›k
yaflam›flt›r. Âfl›k Ruhanî (‹oseb Beridze), Âfl›k Müflkül Zakariya Kvaramadze), Âfl›k
fiiv¤a (Luka Beridze), Âfl›k Aslan Kvaramadze, Âfl›k Zakariya Melikidze, Âfl›k Pavel
Beridze ve Âfl›k Karagöz (Niko Beridze). Ah›lkelek’in Koteliya köyünden olan isti-
datl› söz ustas› Sefil Lado (Vladimir Beruaflvili)” (Hac›lar: 41). Bu âfl›klar flehirlerde,
köylerde, zanaatkâr tezgâhlar›nda, çeflitli vesilelerle yap›lan toplant›larda, halk oyun-
lar›nda mabet kutlamalar›nda sanat icra ederlerdi. Gürcistan’da mabet kutlamalar›
yo¤un oldu¤u ve halk taraf›ndan sevildikleri için âfl›klar Tiflis ve çevresindeki mabet-
lerde, koruyucu azizlerin ve ikonlar›n günlerinde yap›lan kutlamalara kat›l›rd›. Gür-
cistan’daki âfl›klar üzerine Türk Âfl›kl›k Gelene¤inin bu kadar tesirli olmas›n›n bafll›-
ca sebeplerinden biri flüphesiz ki, yukar›da da sözünü etti¤imiz üzere, kervansaraylar,
buralardaki ticari faaliyetler ve konup göçen kervanlarla birlikte buralara gelip giden
âfl›klard›; ama bundan da önemlisi tarihin çok eski devirlerinden bafllayarak bugüne
kadar oralarda yaflayan Türklerin varl›¤›d›r.

‹lyas Üstünyer’in I. Griflaflvili’nin Literaturnaya Bogema Starogo Tblisi, 1977 ese-
rinden nakletti¤ine göre, özellikle XIX. yüzy›lda Tiflis’teki âfl›klar›n flimdiki Özgür-
lük Meydan›, o dönemdeki ismiyle fieytan/Erivan Meydan›’nda toplan›p sanat icra
etmeleri halk›n büyük ilgisini çekmekteydi. Yine Griflaflvili’nin belirtti¤ine göre, bu-
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ralardaki kahvehanelerde elinde saz›yla Köro¤lu destan›n› okuyan âfl›klar da vard›.
O tarihlerde Tiflis halk› aras›nda Köro¤lu Destan›’n›n büyük ilgi gördü¤ü anlafl›l-
maktad›r. Bunun d›fl›nda ayn› yerlerde Hacivat-Karagöz oyunlar›n›n oynand›¤› da
anlat›lmaktad›r. Tiflis’teki halk hayat› ve özellikle de Türk sözlü kültür ürünlerinin
canl›l›k kazand›¤› ay, ramazand›. Bu ayda, birçok âfl›k kahvehanelere gelirdi. Bilhas-
sa XIX. yüzy›lda çok say›da Azerbaycan Türkü âfl›¤›n Gürcistan’da, dolay›s›yla Tif-
lis’te sanat icra etti¤i bilinmektedir. Mireli Seyidov, Gürcü ve Azerbaycan Türkü
âfl›klara Ermeni as›ll› olanlar› da ekleyerek bu üç milletten olan âfl›klar›n eserlerin-
de Tiflis’ten sitayiflle söz ettiklerini anlat›r. Buna örnek olarak da, Vaq›f’›n “Veh, bu
ba¤›n ne eceb servi dilaralar› var” m›sra›n›, fiekili Mehemmed’in “Tiflisin” redifli fliiri-
ni ve Ermeni âfl›¤› Na¤afl Hovnatan’›n “Gürcistan Gözelleri” fliirlerini gösterir (Seyi-
dov 1954: 24).7 Âfl›k Yetim Gürcü’nün 1895 tarihinde kaleme ald›¤› defterinde
Azerbaycan Türkü olan âfl›klardan flunlar›n isimlerine rastlan›lmaktad›r: M. P. Va-
pif8, Sayat Nova, Küçük Nova, Tüccarî, Uzun O¤lan, Âfl›k ‹mran, Seyranî, Usta Se-
fer, Âfl›k Dedaî, Kul Ali, Öksüz O¤lan vb. Fakat hemen eklemeliyiz ki, bu listeyi sa-
dece Türk âfl›klar olarak de¤erlendirmek do¤ru de¤ildir. Çünkü adlar› bu defterde
geçen âfl›klardan Sayat Nova, Azerbaycan Türkü de¤il, Ermeni as›ll›d›r. Bu liste
muhtemelen, Azerbaycan Türkçesiyle çal›p söyleyen âfl›klar olarak düzeltilmelidir
(Y›lmaz 2012: 36). 

Sayat Nova’n›n do¤umu ve bilhassa babas›n›n soyu ile ilgili farkl› tarih ve gö-
rüfller mevcuttur.

Sayat Nova hakk›nda yaz›lm›fl en önemli eserlerden biri olan Mireli Seyidov’un
Sayat Nova kitab›nda do¤um tarihi 1724’tür(Seyidov 1954: 64). M. Seyidov, ayr›ca
bu eserinde baflka araflt›rmac›lar›n âfl›¤›n hayat› ile ilgili verdikleri do¤um tarihleri-
ni de verir. Âfl›¤›n hayat›n›, sanat›n› ve fliirlerini ilk araflt›ran π. Hakverdiyan,
1712’yi, L. Meliksetbek ve G. Leonis 1718-1722 y›llar›n› do¤um tarihi olarak göste-
rirler. Garegin Levonyan ise, do¤um tarihini 1724 olarak belirtir. Ekber Yerevanl› ve
H. Arasl› da âfl›¤›n do¤um y›l›n› 1712 gösterirler (Yerevanl› 1968: 489). Ermeni
Âfl›k/Aflu¤lar› hakk›nda önemli bir çal›flmas› olan Mehmet Bayrak ise, Sayat No-
va’n›n do¤um tarihini 1717 olarak aç›klar (Bayrak 2005: 597). Türkiye’de, Türk
Halk Edebiyat› ile Ermeni kültürü iliflkisine dikkat çeken, bu konuda önemli yaz›la-
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7 Bu bilgilerin devam›nda M. Seyidov, Tiflis’te Türk (Osmanl›) ve ‹ranl› düflmanlar›n teca-
vüzleri neticesinde sosyal ve iktisadi hayat›n bitti¤ini, Nadir fiah’›n Tiflis ve fiama≈›’y› ele
geçirdikten sonra bölgeden 700.000 esiri götürdü¤ünü ifade eder. Sovyetler döneminde
Türkiye’ye bak›fl›n nas›l oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan eserdeki bu de¤erlendirmeler
önemlidir. Genifl bilgi için bkz: a. g. e. s. 29 vd. 

8 Muhtemelen Vaq›f olacakt›r. Üstünyer’in eserinde imlâ hatas› olabilir.



r› olan Prof. Dr. Fikret Türkmen de Sayat Nova’n›n do¤um tarihini 1712 diye belir-
tir (Türkmen 1992: 31). Son dönemde, yapt›¤› çal›flmalarla Gürcü edebiyat› ve ta-
rihiyle ilgili önemli eserler veren ‹lyas Üstünyer ise, Gürcü kaynaklar›na dayanarak
verdi¤i bilgilerde farkl› tarihleri gösterir. Ona göre, “ kimi kaynaklar, Âfl›k Sayat-
Nova’n›n do¤um tarihini 1705 olarak verirken, kimileri bunun 1712 veya 1717 de
olabilece¤ini ileri sürmektedirler. Bu tarihi 1726’ya kadar götürenler de vard›r.”
(Gasaryan 1963: 6). Editörlü¤ünü Agop J. Hacikyan’›n yapt›¤› The Heritage of Ar-
menian Literature isimli eserde, do¤um tarihi 1720’dir (Hacikyan 2002: 1057). Bat›-
da Sayat Nova üzerine yap›lm›fl en önemli çal›flmalardan biri de Charles Dowsett’a
aittir. Ona göre ise âfl›¤›n do¤um tarihi 1712’dir (Dowsett 1997: 32). 

Sayat Nova’n›n do¤um tarihi kadar ölüm tarihi de tart›flmal›d›r. Mireli Seyidov
1795 tarihini ileri sürerken, ayn› zamanda L. Meliksetbek ve G. Leonidsze’nin âfl›-
¤›n 1801 y›l›nda öldürülmüfl olabilece¤i düflüncelerini de dile getirir (Seyidov 1954:
68). Bunun d›fl›nda araflt›rmac›lar›n neredeyse tamam› ölüm tarihi olarak 1795 üze-
rinde hemfikirdirler. H. Arasl›, T. Ehmedov, E. Yerevanl›, Prof. Dr. Fikret Türkmen,
Mehmet Bayrak bunlar aras›ndad›r.

Kendisinin as›l ad› Harutyun, ailesinin ise Sayatyand›r. Babas› Karapet Suriyan,
Halep’te yaflam›fl, birçok yeri gezdikten sonra, dönemin bay›nd›r flehirlerinden biri
olan Tiflis’e göçerek oraya yerleflmifltir. Tiflis’in Ermeni Mahallesi Havlabar’da Sara
adl› bir k›zla evlenmifltir (Ehmedov 1988: 6). Sayat Nova bu çiftin o¤ludur. Âfl›k,
Gürcüceden Azerbaycan Türkçesine çevrilmifl bir fliirinde de babas›n›n Halep’ten
geldi¤ini söyler.

Cemal›na herac olar néçe diyar bu cahanda,
˘Béle gözel ele düflmez Hindistan’da, Firengistan’da,

Bu zavall› Sayat Nova #al›b éle ah aman da,
Helebliyem, Suriya’dan görüflmeye gelmiflem men!

Fakat Azerbaycan Türkçesiyle söyledi¤i Könül fliirinde Halep flehrinin yan›na
bir de Adana’y› ekler.  fiiirin son dörtlü¤ü flöyledir:

He# yaratm›fl güllü âlem veteni,
Aç gözün bu béytim (gör) ve tan›?
Sayat Nova déyer atam veteni
Soruflanlar ya Haleblidir, ya Adana.

Âfl›¤›n hayat›nda babas›n›n çok önemli bir rolü oldu¤una göre, bu dörtlükteki
Adana flehri ihtimali önemli bir hususiyeti beraberinde getirmektedir. Çünkü o, ba-
bas›ndan çok küçük yafllar›ndan itibaren kamança, çongur, tambur ö¤renmifltir.
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3. Sayat Nova’n›n Türkçe fiiirleri

Sayat Nova’n›n Türkçe/Azerbaycan Türkçesiyle çal›p söyledi¤i fliirlerinin say›-
s›, kaynaklarda zaman zaman farkl›l›k gösterir. Baz›lar›nda bunun 200 civar›nda ol-
du¤u söylenir ki, bu fliirlerin tamam› tespit edilmifl de¤ildir. Dolay›s›yla bilinen fliir-
lerinin içinde sadece 115’inin Türkçe oldu¤u görülmektedir (Y›lmaz 2012: 53).

Azerbaycan edebiyat›n›n büyük ustalar› Nizami9, Nesimi10, Hatayi11, Molla
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9 “Nizami (1141-1209; do¤um ve ölüm tarihi hakk›nda zaman zaman farkl› tarihler veril-
mektedir.), sanat›, felsefesi ve edebi kabiliyetiyle sadece Türk dünyas›n›n de¤il, dünya ede-
biyat tarihinin de önemli bir flahsiyetidir. XIII. yüzy›ldan bafllayarak Ermeni sanatç›lar Ni-
zami’nin eserlerinden etkilenmifl, onun iflledi¤i baz› konular› k›smen de¤ifltirerek, yeniden
ele alm›fllard›r. XII. yüzy›l›n sonlar› ve XIII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda yaflam›fl olan Vartan Ay-
gegsi’nin ‹flhan ve Dul Kad›n eseriyle Nizami’nin Sultan Sencer ve Kad›n, Zalim Padiflah
ile Zahidin Destan› aras›nda hem konu, hem de fikir bak›m›ndan ciddi benzerlikler görü-
lür.31 Nizami, sonraki yüzy›llar içinde yetiflen birçok Ermeni sanatkâr›n› pek çok yönden
eserleriyle etkilemifltir. Nizami’nin temellerini att›¤› Hamse gelene¤i ve bu gelenek içinde
fiark dünyas›nda bilinen; fakat onun dönemine kadar zengin bir edebi dille ifllenmeyen
birçok hikâye ve mitoloji kahraman›n›n ad› flairlerin dilinde yeniden anlam bulur. Sayat
Nova fliirlerinde bu gelene¤in birikiminden çokça faydalan›r. Onun fliirlerinde Leyla ve
Mecnun, Ferhat ile fiirin, Âfl›k Garip ve fiahsenem, Divane Behlül, Lokman Hekim, ‹s-
kender ve Zülkarneyn hikâyelerine, yapt›klar› ifllere s›kl›kla gönderme yap›l›r.”

10 “Büyük Azerî flairi ‹madeddin Nesimî, 1369 y›l›nda do¤mufltur. Nesimî, mükemmel bir
tahsil görmüfl, “Seyyid”, “Hüseyin” ve “Nesimî” mahlaslar›yla fliirler yazm›flt›r. Nesimî’nin
eserlerinde Bursa, Tebriz vs. flehirlerinin adlar› s›kça an›l›r. Nesimî’nin yaflad›¤› ça¤da Emir
Timur ile Tohtam›fl Azerbaycan’› alm›fl ve Miranflah burada hakimiyet sürmüfltür. Bu ça¤-
larda Azerbaycan’da Hurufîlik hareketi genifl ölçüde yayg›nlaflm›flt›r. Bu tarikat›n kurucu-
su Fazlullah Naimi (1340-1394), Miranflah taraf›ndan yakalanarak Elince Kalesi yan›nda
feci bir flekilde öldürülmüfltür Nesimî, üstad› olan Naimi’den Hurufîli¤i ö¤rendikten ve ka-
bul ettikten sonra bu tarikat u¤-runda mücadele etmifl, hatta mahlas›n› bile üstad›n›n
mahlas›ndan alm›flt›r. Bütün Hurufîler gibi Nesimî de takip edilmifl ve 1417 y›l›nda Ha-
lep’te derisi yüzülerek öldürülmüfltür. Nesimî, Azerbaycan edebiyat tarihinde felsefî fliirin
temelini atm›fl; güzel ve mükemmel eserlerin sanatkâr› olarak büyük flöhret bulmufltur.
Onun fliirlerinde tasavvufî ve Hurufîli¤e ait fikirler, zaman›n hakim ideolojisine karfl› yö-
neltilmifltir. Allah-insan fikrini ileri süren flairin bütün eserleri, insan hakk›nda yaz›lm›fl fli-
irlerden ibarettir. Nesimî, insan› Tanr›laflt›rarak veya Tanr›’y› insanlaflt›rarak Ortaça¤ ha-
yat›n›n beflerî iliflkilerine karfl› gelmekteydi. “Kâmil insan”a derin sevgi besleyerek onu ilâ-
hilefltiriyordu. Cisim ve can sahibi olan insan›n dünya ve kâinata s›¤mamas›n›, onun aklî
ve manevî büyüklü¤ünde görüyordu. Nesimî’nin dünyevî ve gerçek konular› iflleyen eser-
leri de vard›r. Bu tarzda yazd›¤› fliirlerinde terennüm etti¤i duygular ve düflünceler, samimî
ve hayatîdir. Büyük flairin ölümsüz sanat›, Azerbaycan halk›n›n sanat ve kültür tarihinde
yeni bir düflünce tarz›n›n ifadesidir. O’nun felsefî fikir ve yüksek sanat örne¤i olan fliirleri,
Yak›n ve Ortado¤u ülkelerinin fliirinde de bir uyan›fla vesile olmufltur.”

11 “Görkemli devlet adam›, kudretli flair, fliir ve sanat dostu fiah ‹smail Hataî’nin sanat anla-



Penah Vak›f12, Âfl›k Abbas Tufarkanl›’n›n13 Sayat Nova üzerinde ciddi tesirleri olmufl-
tur. Bilhassa Hatayi’nin ad› fliirlerinde çokça kullan›l›r. Bu sebeple onun fliirlerinde

y›fl› Azerbaycan Edebiyat› tarihinde kendine has bir yer iflgal etmektedir. Klasik anlay›fl d›-
fl›na ç›karak divan›na ilk defa koflma, gerayl› ve bayat› flekillerini alan Hataî, klasik fliir tar-
z›nda da eserler vermifltir. Hataî, 1487 y›l›nda Erdebil flehrinde dünyaya gelmifltir. Büyük
babas› fieyh Safi, tarikat fleyhi idi. fiairin babas› fieyh Haydar ise tarikat fleyhli¤inden bafl-
ka devlet adam› ve komutan olarak da tan›nm›flt›r. Akkoyunlular fieyh Haydar’›n üç o¤lu-
nu takip etmelerine ra¤men yakalayamam›fllard›r.1499 y›l›nda 70 kiflilik bir topluluk ile
Erdebil’e do¤ru yola koyulan fiah ‹smail’e çeflitli afliretler de kat›l›r. fiah ‹smail, fiirvanflah
Hükümdar› Ferruh Yesar’› ve Akkoyunlu hükümdar› Elvend Mirza’y› yendikten sonra Teb-
riz’de tahta ç›km›flt›r. On dört y›lda on dört ülke fethederek bütün savafllardan galibiyetle
ç›kar. Ancak 1514 y›l›nda Çald›ran Savafl›’nda yenildikten sonra ömrünün sonuna kadar
bir daha savafla girmemifltir. 1524 y›l›nda vefat eden fiah ‹smail, Erdebil’de topra¤a veril-
mifltir. fiah ‹smail Hataî, “k›z›lbafll›k” hareketinin siyasî ve edebî yönden kurucusu olmufl-
tur. Onun lirik fliirlerinde “k›z›lbafll›k” düflünceleri daha çok görülür. Hataî; didaktik, ö¤üt
verici ve âfl›kane eserler de vermifltir. Onun “Dehname” adl› mesnevisinin epik fliir tarihi-
mizde önemli bir yeri vard›r. fiah ‹smail hakk›nda Azerbaycan âlimlerinden S.Mümtaz,
H.Arasl›, M.Guluzade, E.Memmedov, O.Efendiyev ve M. Abbasl›’n›n araflt›rmalar› vard›r.
fiairin eserleri E.Memmedov taraf›ndan iki cilt olarak yay›mlanm›flt›r. Hataî’nin do¤umu-
nun 500.y›l› dolay›s›yla 1988 y›l›nda “Geçme Namert Köprüsünden” ad› alt›nda bir kitap
daha yay›mlanm›flt›r. E.Seferli ve H.Yusufov taraf›ndan ha z›rlanan bu kitapta flairin ilim
âlemince bilinen bütün eserleri verilmifltir.”

12 XVIII. yüzy›l Azerbaycan Edebiyat›n›n en güçlü temsilcisi Molla Penah Vak›ft›r. Vak›f,
1717 y›l›nda Kazak vilayetinin G›rag Salah köyünde dünyaya gelmifltir. 1759 y›l›nda Gür-
cistan s›n›r›nda meydana gelen kar›fl›kl›klardan sonra birçok aile Kazak’› terk etmifl, köy-
ler boflalm›flt›r. Vak›f, ailesiyle birlikte geldi¤i Terterbasar’da ve fiufla’da özel okullarda ders
verir. Bir süre sonra Karaba¤ han› ‹brahim Han, Vak›f’› saray›na davet eder. Molla Penah
Vak›f, ömrünün sonuna kadar bu sarayda kalm›flt›r. 1795 y›l›nda Azerbaycan’›n Gacar so-
yundan olan Aga Mehemmed fiah Gacar, Karaba¤ han›n›n Rusya’ya meyletmesinden ra-
hats›z olarak oraya hücum eder. Vak›f, fiufla flehrinin savunmas›nda da aktif olarak bulu-
nur. Gacar, 1797 y›l›nda ikinci defa sald›r›nca Vak›f yakalan›p zindana at›l›r, ‹brahim Han
ise kaçar. Bu s›rada Gacar gece yata¤›nda öldürülünce Vak›f da kurtulur. Ancak bu durum
çok sürmez ve ‹brahim Han’›n kardeflinin o¤lu Mehemmed Bey Cavanflir, Vak›f’› o¤lu Ali-
a¤a ile birlikte feci flekilde öldürtür. Vak›f, Azerbaycan fliir tarihinde güzellik ve sevgi flairi
olarak kabul edilir. Onun gerçekçi ve halk›n duygular›n› anlatan fliirleri dil, üslûp ve este-
tik aç›dan da güzel ve yenidir. Vak›f’›n “Bak” ve “Görmedim” adl› fliirleri ise Orta Ça¤
Azerbaycan Edebiyat›n›n en de¤erli örnekleridir. Molla Penah Vak›f”›n fliirleri defalarca
yay›mlanm›fl ve hakk›nda birçok makale ile eserler yaz›lm›flt›r.

13 16. yüzy›l›n sonu ile 17. yüzy›l›n ilk devresinde yaflad›¤› tahmin edilmektedir. fiiirlerinde
s›k s›k fiah O¤lu fiah Abbas’dan bahsetmesi onun devrinde yaflad›¤› fikrini kuvvetlendir-
mektedir. Arapça ve Farsça tahsili de yapan Abbas, bu dilleri çok iyi bilmektedir. Bu e¤i-
tim onu, halk fliiri naz›m flekilleri yan›s›ra, divan fliiri naz›m fle-killerine de yaklaflt›rm›flt›r.
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Hatayi ad›n›n farkl› imlalar› görülür. Bu de¤iflikli¤i Mireli Seyidov; âfl›¤›n fliirlerini
kaleme alan kâtibin Tiflis’te konuflulan Azerbaycan Türkçesinin inceliklerini bilme-
di¤ini, dolay›s›yla Hataî ad›n›, “fiahayi, fiahhetayi, fiahetai, fiahetaia” gibi farkl› flekil

˘ ˘ ˘ ˘
lerde yazd›¤›n› belirtir. Sayat Nova bu âfl›klar›n baz› fliirlerini Ermeniceye çevirmifl, 
bazen de bunlar›n kimi fliirlerine nazireler yazm›flt›r.

Sayat Nova’n›n fliirlerinde kulland›¤› Türkçe/Azerbaycan Türkçesi son derece
aç›k, kolay ve ak›c› bir Türkçedir. Mesela Türkçe fliirlerinin hemen bafl›nda yer alan
bu fliirde bilinmeyen hiçbir kelime yoktur. 

DUSTA⁄IYAM14

Könlüm yara, sinem da¤l›,
Nazl› yar›n dusta¤›yam.
Boynu buru#, #olu ba¤l›,
Nazl› yâr›n dusta¤›yam;
Dusta¤›yam.
fiö’lesin15 günden al›bd›r,
Üzüne flefe# sal›bd›r,
Gözüm diyarda #al›bd›r,
Nazl› yar›n dusta¤›yam,
Dusta¤›yam.
Da¤ delidir, dügün deli,
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Ancak Abbas’›n fliirleri zaman›nda derlenemedi¤i için divan tarz›nda olanlar unutulmufl;
halk fliiri flekillerinden olan tecnis, gerayl› ve koflmalar› günümüze kadar ulaflabilmifltir.
Abbas’›n hayat› hakk›ndaki bilgiler, hayat› et-raf›nda teflekkül eden “Abbas ve Gülgez”
isimli halk hikâyesi ile sözlü kaynaklardan elde edilen nakillerdir. fiiirlerinde s›k s›k Tufar-
gan’dan bahsetmesi, onun Güney Azerbaycan’›n Tufargan flehrinden oldu¤u görüflünü
kuvvetlendirmektedir.”Tufarganl› Âfl›q Abbas”, “Tufarganl› Abbas”, “fiikest Abbas”, “Bi-
kes” gibi mahlaslar› kullanm›flt›r. Abbas, fliirlerinde, hikmetlerden, atasözlerinden s›k s›k
istifade etmifltir. fiiirlerinde sosyal konular›n yan›nda; vatan sevgisini, birlik ve beraberlik
fikrini, ayr›l›k gibi konular› ifllemifltir. Edebî sanatlar› kullanmada baflar›l› olan Abbas’›n,
fliirlerinde ak›c› bir dil vard›r. Âfl›q Abbas, sadece Güney Azerbaycan’da de¤il, Anadolu ve
Kuzey Azerbaycan’da da bilinmekte ve sevilmektedir. O, kendisinden sonra gelen pek çok
âfl›¤› tesiri alt›nda b›rakm›fl üstad bir halk flairidir. Azerbaycan’da müstakil kitaplar›n ya-
n›nda pek çok antolojide de fliirlerine yer verilen Tufarganl› Âfl›q Abbas, Zeynelâbidin
Makas taraf›ndan, hayat›, edebi kiflili¤i ve sanat› ile bir doktora tezinde de¤erlendirilmifl-
tir. Sayat Nova taraf›ndan Âfl›k Tufarkanl›’n›n fliirlerine nazireler yaz›lm›flt›r.

14 Tutsak, esir.
15 fiö’le: ›fl›k, par›lt›.



Geziyirem her gün deli,
Éfl#inden boynum kündeli16,
Nazl› yar›n dusta¤›yam,
Dusta¤›yam.
Yaralanm›fl néce gülem,
Gözü yafl #erib bülbülem
Éfl#inde ba¤l› zayilem17,
Nazl› yar›n dusta¤›yam,
Dusta¤›yam.
Ba¤da gülsen, ba¤da lala,
Gören çeker derdü bala,
Sayat Nova déyer valla,
Nazl› yar›n dusta¤›yam,
Bendesiyem (Y›lmaz 2012: 92)

Bugün Azerbaycan Türkçesine flöyle ya da böyle aflina olan birisi (ciddi bir e¤i-
tim almas›na gerek duymadan) bu fliiri ve Sayat Nova’n›n di¤er Türkçe fliirlerini ko-
layl›kla anlayabilir. Sadece Türkiye Türkçesinde oldu¤u gibi, baz› Arapça ve Farsça
kelimelerin Azerbaycan Türkçesindeki söylenifllerinden zaman zaman anlama s›k›n-
t›lar› yaflanabilmektedir. Türkçenin çok az kullan›lan kimi kelimelerini de Sayat
Nova fliirlerinde yeri geldi¤inde kullan›r. 

4. Sayat Nova’da Dil ve Üslup Özellikleri

Yukar›da da k›saca söz edildi¤i gibi, Sayat Nova’n›n fliirlerinde kulland›¤› dil sa-
ray çevresinde – ki kendisi sarayda kald›¤› halde – konuflulan dil de¤ildir.18 Onun di-
li, kendisinin do¤umundan yaklafl›k 35 y›l önce ölen Karacao¤lan’›n diline – telaf-
fuz farkl›l›¤› hariç -  çok yak›nd›r. Örnek olarak Sayat Nova’n›n “Olma” redifli fliiri
ile Karacao¤lan’n›n ayn› redifli fliirini karfl›laflt›rmak bize yeterli gelecektir.

Dinle sana bir nasihat edeyim 
Hat›rdan, gönülden geçici olma 

16 E¤ik.
17 Tembel, beceriksiz.
18 Burada flunu aç›klamak gerekmektedir: Sayat Nova, II. ‹rakli’nin saray›nda yaflarken, sa-

rayda kendisinin d›fl›nda baflka flair/ozanlar da bulunmaktayd›. O ça¤da gerek Tiflis’in, ge-
rekse Gürcistan’›n di¤er büyük flehirlerinde farkl› halklar›n yaflamas› ve bunlar›n aras›nda
Türkçenin yegâne iletiflim dili olmas› sebebiyle II. ‹rakli’nin saray›nda da Türkçenin ko-
nuflulmas› ihtimali garipsenmemelidir.
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Yi¤idin bafl›na bir ifl gelince 
An› yad ellere aç›c› olma 

Mecliste ârif ol kelâm› dinle 
El iki söylerse, sen birin söyle 
Elinden geldikçe sen eylik eyle 
Hat›ra dokunup y›k›c› olma 

Dokunur hat›ra kendisin bilmez 
Asilzadelerden hiç kemlik gelmez 
Sen eyilik et de o zayi olmaz 
Dar›l›p da bafla kak›c› olma 

El âriftir, yokla kendi kendini 
Da¤›d›rlar duza¤›n›, fendini 
Alçaklarda otur, gözet kendini 
Kat› yükseklerden uçucu olma 

Murad›m nasihat bunda söylemek 
Size lây›k olan onu dinlemek 
Sev seni seveni, zay etme emek 
Sevenin sözünden geçici olma 

Karac’o¤lan söyler sözün, baflar›r 
Aflk›n deryas›n› boydan afl›r›r 
Seni bir mecliste hacil düflürür 
Kötülerle konup göçücü olma (Baflgöz 1984: 54-55)

Sayat Nova’n›n fliiri ise flöyledir:

OLMA

Di gel, deli könlüm, #ula# as mene,
Dilinden bedduva verici olma,
Ne sen yaman› gör, ne yaman seni,
fiéytan damar›na girici olma.

‹nsan öz #elbine seraser ola,
Var›b babl› yanna beraber ola,
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Bir kimse ki, sene emekdar ola,
Düflüb nig ah›nda durucu olma.

Saz tut, gir méydana, eger baflarsan,
Ç›hma pir yolundan, yohsa çaflarsan,

˘ ˘
Özgeye #uy #azsan, özün düflersen,
O¤ul, o sebeti hörücü19 olma.

Adam var ki, heyvan teki o yéyir,
Tenha yérde le’li kövher satéyir,
Her insan gönlünde aslan yatéyir
Tikans›z gül olmaz, derici olma.

Evveli ki, beyler gétdi, ne éder,
Atalar sözüdür, #›ymetli gövher:
Her a¤ac›n #urdu özünden biter,
Bende Sayat Nova, sorucu olma.20

fiiir dilinde Arapça ve Farsça kelimelerin say›s› çok azd›r. Baz› kelimeler Azer-
baycan Türkçesiyle de¤il, Anadolu Türkçesiyle telaffuz edilmifltir. “Olar” yerine
“olur”, “torpah” yerine “toprak” gibi.

Sayat Nova’n›n fliirlerinde içten, samimi ve gerçekçi bir söyleyifl hâkimdir.
Türkçe fliirlerinde kulland›¤› benzetmelerin büyük bir tabiattan al›nmad›r. Sevgili-
nin güzelli¤inin par›lt›s› bazen günefle benzetilir. Bazen de sevgilinin yüzünün k›za-
r›kl›¤› “flafak” gibidir. Âfl›k, her zaman “garip bülbül” zar›lar.

Gel gezek ba¤›n dörd yan›n,
Kifli, dolana dolana!
Men bülbülem gülden müflta#,
´›fl› dolana dolana. (Y›lmaz 2012: 95)

Âfl›k, bazen kendisini, Divan fiiiri’nde oldu¤u gibi “pervane”ye benzetir.

19 Örük, örücü, sepet ören, demet ba¤lay›c›.
20 Konumuz her iki afl›¤› karfl›laflt›rmak olmad›¤›ndan burada daha fazla örnek vermeye gerek

duymuyoruz. Yap›lacak ayr› bir çal›flmada her iki âfl›¤›n benzer taraflar›n›n ortaya ç›kart›l-
mas› Türk âfl›kl›k gelene¤inin anlafl›lmas› hakk›nda önemli bilgilere verecektir.
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Elinden badesin içdim,
Vetenimden ayr› düfldüm,
Pervanedek flama21 bifldim,
Nara #ovufla #ovufla. (Y›lmaz 2012: 96)

Âfl›k edebiyat›nda kullan›lan benzetmelerin çok büyük bir k›sm› Sayat No-
va’n›n fliirlerinde de karfl›m›za ç›kar. Gül-Bülbül, Garip Bülbül, Gönül-fiehir (Gönlün
flehre benzetilmesi), Gül-Benövfle (Menekfle) vb. Onun fliirinde ayr›ca deyimler, atasöz-
leri de genifl bir flekilde yer al›r.

Sonuç ve De¤erlendirme

Sayat Nova, Ermeni âfl›kl›k edebiyat› içinde önemli bir yere sahiptir. Her ne ka-
dar bu çal›flmada onun Türkçe yaz›p söyledi¤i fliirleri konu edilmiflse de, Ermenice,
Gürcüce, çok az da olsa Arapça ve Farsça fliirler de yazm›flt›r. Ancak Arapça ve Fars-
ça söyledi¤i fliirlerden örnekler henüz bulunmam›flt›r. Çok dilli bir âfl›k olmakla bir-
likte, onun as›l kendisini buldu¤u yer Türkçedir. Türkçe onun sanat›n›n belli bafll›
ifade biçimidir. Ana dili Ermeniceden çok, Türkçeyle sanat›n› icra etmifltir. fiu hal-
de Türkçe, dolay›s›yla Türk âfl›kl›k gelene¤i, Sayat Nova’n›n sanat›n›n besleyici ve
belirleyici kayna¤›d›r, denilebilir. Asl›nda sadece Sayat Nova de¤il, XX. yüzy›l›n ba-
fl›na kadar Ermeni âfl›klar› kendilerini Türkçe vas›tas›yla ifade etmifllerdir. Bunun se-
bebi Türk âfl›kl›k gelene¤inin ve Türkçenin çok güçlü olmas›d›r.
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Mukay Alebaev’in ‘Uzak Yol’ Adl› Roman› Örne¤inde
Birinci Dünya Savafl› ve K›rg›z Edebiyat›

C›ld›z ‹smailova*

1916 ‹syan› ve Ürkün

K›rg›z topraklar›na ayak bast›¤› günden beri çeflitli zulüm ve yapt›r›mlara bafl-
vuran Rusya, can›ndan bezdirdi¤i halktan en son hamle olarak cephede veya cephe
gerisinde görev almak üzere 19-43 yafl aras›ndaki tüm erkekleri kendilerine ait ol-
mayan bir savafl için zorunlu askerlik hizmetine ça¤›r›r. Ancak var olan flartlarda bi-
le hayat›n› sürdürmekte zorlanan K›rg›z halk›nda Çarl›k Rusya’s›n›n bu yeni iste¤i
isyan›n patlamas›na neden olur (K›l›çev- Kaparov 1993: 225).

K›rg›z tarihindeki en önemli olaylardan biri olan 1916 y›l›ndaki isyan, esas›n-
da sadece K›rg›zlar›n de¤il Orta Asya’daki tim Türki halklar›n ortak hissiyat›d›r.
Tüm Türkistan’da oldu¤u gibi K›rg›zlar da Çarl›k Rusya’s›n›n bask›lar›na daha fazla
dayanamayarak ba¤›ms›zl›k hareketini bafllat›rlar. Ancak teçhizat ve insan say›s› ba-
k›m›ndan yetersiz kald›klar› için baflar›l› olamazlar. Buna karfl›l›k Ruslar isyanlara
cevap olarak büyük bir katliam gerçeklefltirir. Ruslar sadece katliamla yetinmez, mil-
yonlarca insan›n da yerini yurdunu terk etmesine sebep olur. Daha ilk günlerinde;
Is›k Göl’de, Tokmok’ta, Tanr› Da¤lar› aras›nda ve benzeri yerlerde on befl bine ya-
k›n insan›n öldürüldü¤ü olaylarda, gün geçtikçe ac›lar daha da büyür. 

Yaflan›lanlardan korkan halk Çar askerlerinin eline geçmenin ölüm ile eflde¤er
olaca¤›n› bildi¤inden Çin’e kaçmak zorunda kal›r. Ne yaz›k ki, Çin yolculu¤u da be-
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raberinde birçok s›k›nt› ve eziyet getirir. Öyle ki baz› insanlar yollarda yaflam›n› de-
vam ettirmek veya çocuklar›n›n hayatta kalmalar›n› sa¤lamak için küçük bebekle-
rini satmak zorunda kal›r. Kimi zaman da cenazeler gömülmeden yol kenar›nda b›-
rak›l›r. Fakat tüm bu ac›ya ra¤men Çar askerleri kaçmalar›na bile f›rsat vermeden
hepsini yok etmek ister. Bu amaçla kaç›fl güzergâhlar›n› tutan Rus askerleri, K›rg›z
halk›ndan yakalad›klar›n› hiçbir ayr›m gözetmeksizin yakalad›klar› yerde bin bir
ac›yla öldürme yoluna gider. Bu vahim durum, insanlar›n haf›zas›nda yüz y›llarca si-
linmeyecek derin izler b›rak›r (Kapa¤an 2014: 7).

O ac› günlere flahitlik edenler, ömürleri boyunca haf›zalar›ndaki hüzünle yafla-
m›fllard›r. ‘Ürkün’ belas›n› sadece halk çekmez, dönemin ayd›nlar› olan flair ve ya-
zarlar da halk ile beraber ayn› ac›lara maruz kal›rlar. Soyk›r›m ac›s›yla yaralanm›fl fla-
irlerin ve yazarlar›n kalplerinin derinliklerinden ç›kan hüzün dolu fliirler ve hikâye-
ler bir anda yay›larak halk›n haf›zas›nda silinmez izler b›rak›r. Kanaatimizce, özellik-
le bugünlerde, flairlerin ve yazarlar›n yaratt›¤› ‘Ürkün’ konulu fliirler, hikâyeler ve ro-
manlar daha çok anlam kazanarak, tarihi oldu¤u gibi anlamada gençlere ›fl›k tut-
maktad›r (Begaliev 1991: 3).

Eskiden beri K›rg›z halk› yaflam tarz›n›, hayat›n›, gelenek göreneklerini nesil-
den nesile en etkili bir flekilde sözlü edebiyat›nda anlatarak aktar›r. K›rg›z flairleri ta-
rihî olaylar›, tarihî flahsiyetleri sözlü olarak, ak›nl›k gelene¤ine uygun bir flekilde
kendilerinden sonraki kufla¤a iletir. Ancak eskiye ait tarihî olaylar ve tarihî flahsi-
yetlerle ilgili anlat›lar sübjektiflik ve sözün karakteri sebebiyle destans› bir havaya
bürünür ve gerçeklikten uzak kal›r. 1916 y›l›nda K›rg›z halk›n›n bafl›na gelen büyük
felaket ise sözlü edebiyatta bir k›r›lma noktas› oluflturur. Halk edebiyat›nda, ak›nla-
r›n yarat›c›l›¤›yla varl›¤›n› sürdüren tarihî fliirler yeni bir safhaya, yeni bir merhale-
ye ayak basar. 

“Tarihî fliirler halk yaflam›yla s›k› bir ba¤lam içinde olup, halk›n ba-
fl›ndan geçen tarihî olaylar› aksettirir. Tarihî fliirlerde ülkenin tarihi
yans›t›larak, halk›n bu olaylarla ilgili bak›fl aç›s› da verilir. Tarihî flah-
siyetlere yönelik fliirlerde o zamanlarda olup biten önemli olaylar, o ta-
rihî olaylarla do¤rudan ilgisi olan ve ciddî rol oynayan flahsiyetlerin
vatan› için ne gibi hizmetlerde bulundu¤u tasvir edilir (Akmataliyev
2004: 588).”

‹nsan hayat›nda yaflanan önemli olaylar ço¤u zaman edebiyata konu teflkil eder-
ken bazen de zihinlerde b›rakt›¤› tesir ile edebiyata yön verir hale gelir. ‹flte bu olay-
lardan biri olan 1916 y›l› olaylar› da dönemin fliirlerine konu olan önemli bir hadi-
se olarak hem tarihte hem de edebiyatta yerini al›r. Bir tan›k olarak Aktan T›n›be-
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kov tarihte ve edebiyatta silinmez bir iz b›rakan ‘Ürkün’ olay›n›n nas›l bafllad›¤›n›
ve bu önemli olay›n gerekçelerini çok net olarak fliirinde ortaya koyar: 

“Çiftçinin verimli topra¤›n› ald›,
Fakirden güçlü eri ald›. 
Vergi diye sayarak mal› ald›,
Mals›z olanlar avare kald›.”

‘Ürkün’ olay›yla ilgili olarak T›n›bekov d›fl›nda da pek çok flair söz söyler. Nite-
kim Ab›lkas›m Cutakeov’un ‘Zavall› Halk’, ‘Kaçak Hayat›’; M. Tokobaev’in ‘Aman
Tanr›m’, ‘Kaçk›n’; fiair Toktosun’un ‘Kaçk›n’; Musa Çagatayo¤lunun ‘‹syan’; ‹mana-
l› Cangaz›o¤lunun ‘‹syan’ adl› tarihî fliirlerinde de yine halk›n yaflad›¤› tüm ac›lar
gözler önüne serilir (Saginbekov 2007: 145).

1916 y›l›nda yaflananlar, halk ve ayd›nlar üzerinde b›rakt›¤› derin tesirden ötü-
rü yafland›¤› dönemde oldu¤u gibi daha sonraki dönemlerde de edebi eserlere konu
olur. ‘Ürkün’ ile ilgili olarak Cusup Turusbekov ‘Acal ordunda/ Ecel yerinde’, Mu-
kay Elebaev ‘Uzak yol’, Kuban›çbek Malikov ‘Azamattar/Babayi¤itler’, Aal› Tokom-
baev ‘Kanduu j›ldar/Kanl› y›llar’, Abdrasul Toktomuflev ‘Kakflaaldan kat/ Kakfla-
al’dan mektup’ gibi eserler ortaya ç›kar (Sooronov 1987: 149). 

Yukar›da bir k›sm› verilen fliirde K›rg›z Türklerinin 1916 y›l›ndaki ayaklanma-
n›n ard›ndan ‘Ürkün’ de çekti¤i azap dile getirilir (Özgen 2014: 256). Bu fliirlerin en
önemli örneklerinden biri olarak 1924’te Aal› Tokombaev’in ‘Biz kim elek kim bol-
duk/Biz kim idik kim olduk’ adl› fliiri yay›nlan›r (‹manaliyev 1996: 269).

Karang› tün,
Kayg›luu kün
K›r›ld› K›rg›z kor bolup.
Can soogalap,
El aralap
K›tayga kaçt› kalgan›.
Maldan ac›rap,
Közü çaç›rap
Kor boldu anda bargain.

Karanl›k bir gece,
Kayg›l› bir gün
K›r›ld› K›rg›z horlan›p.
Aman dileyip,
S›n›r› geçerek
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Çin’e kaçt› kalan›. 
Maldan ayr›l›p,
Gözünde keder
Horland› oraya giden. 

Yukar›da bir k›sm› verilen fliirde K›rg›z Türklerinin 1916 y›l›ndaki ayaklanma-
n›n ard›ndan ‘Ürkün’ de çekti¤i azap dile getirilir (Özgen 2014: 256).Yukar›da bir
k›sm› verilen fliirde K›rg›z Türklerinin 1916 y›l›ndaki ayaklanman›n ard›ndan ‘Ür-
kün’ de çekti¤i azap dile getirilir (Özgen 2014: 256).

Kas›mal› Bayalinov’da ‘Acar’ adl› hikâyesinde Ürkün olay›n› en derin flekilde
anlat›r. Hikâyede 1916’da Ruslara karfl› yap›lan isyandan dolay› Çin’e kaçan K›rg›z
Türklerinin zor günleri, dehfletli olaylar ve özellikle kad›nlar›n ac›nacak haldeki ka-
deri anlat›l›r. ‘Acar’ yabanc› ellerde hürriyet yolunu arayan; ama tam tersine zulmün
kurban› olan genç bir K›rg›z k›z›n›n flahs›nda dönemin K›rg›z kad›n›n›n durumunu
anlat›r. 

“Gerçekten de ‘Acar’ hikâyesinde ifllenen esas konu, silahl› büyük
kuvvet karfl›s›nda isyana kalk›p k›rg›na u¤rayan, kendi vatan›ndan ve
topraklar›ndan kaçarak var›n› yo¤unu kaybeden ve yaban ellerde zor-
luk çeken, hor görülen K›rg›z halk›n›n trajedisidir. Bu uzun hikaye, ya-
zar›n bizzat flahit oldu¤u yoksullu¤u, çekilen cefay› ve adaletsiz günleri
anlatan realist bir eserdir (Özgen 2014: 256).”

Ancak Çin’e kaçmak da kolay olmaz. Kaç›fl sonbahar mevsimine denk geldi¤i
için K›rg›z halk› zor günler geçirir. Bu durum insanlar›n ve hayvanlar›n büyük ço-
¤unlu¤unun ölümüne neden olur. Kaç›p gelen halk›n zor durumundan faydalanarak
Çin ve Uygur zenginleri K›rg›zlar›n genç yafltaki k›zlar›na göz diker. Zorda kalan ai-
leler ise bir kâse un için bile olsa k›zlar›n› bu zenginlere vermek zorunda kal›r. Ama
burada belirtmek gerekir ki k›z›n› bir kâse una satan K›rg›z, esas›nda kendi karn›n›
doyurmak için de¤il; k›z›n›n en az›ndan hayatta kalmas›n› sa¤lamak ister. Bunun gi-
bi yaflanan ac›l› olaylar halk flairleri taraf›ndan dile getirilir (D›ykanbaeva 2014:
113). Bu eserlerden biri de Isak fiaybekov’un ‘Kayran El/Gariban Halk’ fliiridir. fiair
bu fliirinde 1916 y›l›ndaki Ürkün’ü flöyle anlat›r.

Öz elinen adafl›p,
Bozup ketti kayran el.

Kiyim tamak taba albay
Ald›rad› kayran el
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Cafl baldar› moyuna
Kötördü kayran el.

Karang› Uygur tam›nda 
Korgolodu kayran el.

Baar›n berip can üçün 
Cügün satt› kayran el. 

Öz yurdundan ayr›l›p
Kaç›p gitti gariban halk.

Giysi yemek bulamay›p
Güçsüz kald› gariban halk

Küçük çocuklar›n› omuzda 
Tafl›y›p gitti gariban halk.

Uygur’un karanl›k evine,
Bafl›n› soktu gariban halk.

Her fleyin verip can için
Her fleyi satt› gariban halk

Mukay Elebaev’in Hayat› ve ‘Uzun Yol’ Roman›

Mukay Elebaev, 1906 y›l›nda Is›k-Köl bölgesinde yer alan Tüp ilçesine ba¤l›
Çon-Tafl köyünde do¤ar. 1916 y›l› olaylar›n› daha çocuklu¤unda en ac› flekliyle ya-
flayan flair, ailesi ile beraber zoraki göç edenlerden biri olur. Ürkün olay›ndan sonra
gerçekleflen Ekim Devrimi ile 1917 y›l›nda ülkesine dönen Mukay Elebaev, ailesini
kaybetti¤i için yetimhanelerde büyür. Buna ra¤men yaflam mücadelesinde pes etmez
ve 1930 y›l›nda üniversite e¤itimini tamamlar.  

Yazar Mukay Elebaev, Ça¤dafl K›rg›z Edebiyat›n›n kurucular› aras›nda yer al›r.
Dönemin gere¤i olarak hem nesir hem de naz›m türünde eserler veren yazar, ayn› za-
manda Rusçadan yapt›¤› çevirilerle de K›rg›z edebiyat ve sanat›n›n modern yolda
ilerlemesine katk›da bulunan bir ayd›nd›r. 1916 y›l›nda on yafl›nda bir çocuk olarak
Ürkün’ü yaflayan ve bu olaylar içinde ailesini kaybeden Mukay Elebaev’in yarat›c›-
l›¤›nda Ürkün olay› belirgin bir tesire sahiptir denilebilir. 
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Yukar›da say›lan nedenlerden dolay› 1916 y›l›ndaki isyan, Mukay Elebaev’in
‘Uzun Yol’ roman›nda farkl› ve yeni bir boyutta ifllenir. Yazar, esas›nda yaflad›klar›n›
d›flardan bir göz ile bakmak suretiyle bu romana aksettirir.  Romanda Elebaev; bir ai-
lenin hayat›n› tasvir etmekle birlikte bütün K›rg›z halk›n›n bafl›na gelen felaketi,
büyük trajediyi, bu trajedinin sosyal boyutunu ve anlam›n› da göstermeyi ister. Eser-
de K›rg›zlar›n yaflad›¤› bu dönemi ‘uzun yol’ benzetmesi ile sembolize eden Elebaev,
bu sembolü zaman dilimine bak›lmaks›z›n sadece yaflananlar göz önüne al›nd›¤›nda
etkisi yüzy›llar boyu devam edecek bir olay anlam›nda kullan›r. 

Genel olarak eserin içeri¤ine bakt›¤›m›zda 1916 y›l› olaylar› öncesinde K›rg›z
halk›n›n zor hayat›, ayaklanmas›, Çin’e kaç›fl›, göç edenlerin yabanc› bir ülkede zor-
luklarla bo¤uflmas›, ihtilâlden sonra vatanlar›na geri dönüflü anlat›lmaktad›r. Bütün
olup biten çekilen çilenin tan›¤› olan yeni yetme bir çocu¤un a¤z›ndan aktar›l›r.
Eserin özünde insan-toplum iliflkisini irdeleyen Mukay Elebaev, bu olaya usta bir ya-
zar olarak yaklafl›r ve sanatsal aç›dan çok de¤erli, gerçekçi bir eser ortaya koyar. Ya-
zar›n realist bir yaklafl›mla fakat kendi yaflant›s› ile tan›k oldu¤u olaylar› da ele al-
mak suretiyle ortaya koydu¤u bu çal›flma her yönüyle dikkate de¤erdir. Eserdeki ba-
flar›l› anlat›m›n en önemli nedeni, 1916 y›l›ndaki K›rg›z halk ayaklanmas›n›n canl›
tan›¤› olmas›d›r. O, kendi biyografisi arac›l›¤›yla ‘Ürkün’ denilen bu korkunç olay›n
insan hayat›na getirdi¤i ›st›rab› görür ve bu olaydaki büyük trajediyi en genifl aç›yla
ve bütün boyutlar›yla de¤erlendirebilir. Elebaev’in baflar›s›n›n ikinci önemli nedeni
ise, yaflad›klar›n› bütün gerçekli¤iyle gösterebilmesidir. ‘Uzun Yol’, K›rg›z edebiyat
tarihinin ilk nesir eseri olma özelli¤i yan›nda otobiyografik bir roman örne¤i olma-
s› bak›m›ndan da hak etti¤i yeri al›r. 

“Ancak, bu dönem K›rg›z edebiyat›n›n kendi ayaklar› üzerinde dur-
maya çal›flt›¤› 1930-1940’l› y›llard›r. M. Elebaev’in roman›n›, meflhur
Rus yazar› Maksim Gorki’nin “Çocuklu¤um”, “Delikanl›” ve “Benim
Üniversitelerim” adl› üçlü eserinin tesiri alt›nda oluflturdu¤una dair
görüfller de mevcuttur. Elbette bu iddia belli ölçüde gerçe¤i yans›tabi-
lir, ama bu görüfllere bütünüyle kat›lmak do¤ru olmaz. Çünkü o günkü
ideoloji, belli klifleler üzerine kuruluydu ve bunun d›fl›na ç›kmak top-
lumdan ihraç edilme anlam›na geliyordu. Ayr›ca baz› elefltirmenler
“Uzun Yol” roman›n›n kötümser ve natüralist ö¤eler tafl›makta oldu¤u-
nu ve eserin halk hayat›n› tam olarak yans›tmad›¤›n› da iddia etmifl-
lerdir (Saginbekov 2007: 191).”

Fakat o dönemin sosyal ve politik durumu göz önüne al›nd›¤›nda sadece vatan
kelimesinin dahi kullan›m›n›n cana mal oldu¤u bir devir gerçe¤i ortaya ç›kar. Buna
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ra¤men yazar›n ortaya ç›k›p çok cesur bir yaklafl›mla K›rg›z hayat›n› konu edinmifl
olmas› bile basl› bafl›na bir dik duruflun ifadesi olarak kabul edilmelidir.

M. Elebaev’in yarat›c›l›¤›nda Rus yazarlar›n›n, söz gelimi M. Gorki’nin edebî
gelene¤inin etkisini kabul etsek bile, o dönemde oluflma sürecini yaflayan ça¤dafl
K›rg›z edebiyat›n›n bu gelene¤i, iddia edilen seviyede benimsemesi imkâns›zd›r.
‘Uzun Yol’un kurgusu ve olaylar›n sunuluflu, K›rg›z edebiyat›n›n geliflim sürecinde
oldu¤unu göstermektedir. ‘Uzun Yol’ roman›, nesir türünün tabiat›na uygun olarak,
kuru gerçeklikten uzak bir biçimde tarihi, yazar›n tan›k oldu¤u olaylar› ve onun ya-
flad›klar›n› dile getirir.  

1916 y›l›nda, Rus koloni ve sömürge siyasetine baflkald›ran K›rg›zlar›n, ac›ma-
s›zca cezaland›r›lmas› sonras›nda, bast›r›lan K›rg›z isyanc›lar›n›n Çin’e kaç›fl› ve ora-
daki gördükleri kötü muamele, çektikleri ›st›rap, eserin ana kahraman›n hayat› et-
raf›nda yans›t›l›r.   Eserde Elebaev, günlük hayatta rastlanabilecek s›radan ayr›nt›lar
üzerinde daha çok yo¤unlafl›rm›fl gibi görünerek, okuyucuda olaylar zincirinin bun-
lar etraf›nda geliflti¤i izlenimini b›rak›r. Ancak baflkahraman›n kaderinin genel ola-
rak K›rg›z halk›n›n kaderi oldu¤u eserin genel kurgusundan, as›l fikrinden ve içeri-
¤inden aç›kça anlafl›lmaktad›r. Yazar gördü¤ü gerçeklerden hareketle s›radan halk›n
kaderini ve trajedisini edebî bir esere dönüfltürür. Bu edebî eserde, insano¤lunun zor
bir dönemde ölüm ile yüzleflirken, hayatta kalmak için verdi¤i mücadele anlat›lmak-
tad›r.

Yazar bir ailenin yaflad›klar›n›, onu bütün halk›n kaderi ile bütünlefltirerek or-
taya koyar. Bundan dolay› ‘Uzun Yol’da, o dönemlere has, bildik bir slogan yoktur.
Romanda, ihtilâle kadar çok zor sosyal flartlar alt›nda kalan bir ailenin giderek nas›l
eriyip yok oldu¤u ustal›kla ve etkileyici bir tarzda anlat›l›r. On dört kiflilik kalabal›k
bir aileden geriye, sadece kahraman ve bir kardefli kal›r.

“Ayaklanma öncesindeki eflitsizlik, K›rg›zlar›n haklar›n›n sömürge-
si Ruslar taraf›ndan sürekli ihlâl edilmesi gibi konular, siyasî bak›mdan
bask› alt›nda bulundu¤u için M. Elebaev taraf›ndan romanda konu
edilememifltir. Yazar bu meseleyi üstü kapal› bir flekilde hayat›n s›k›n-
t›lar› olarak gösterir. Günlük hayatta yer alan ufak tefek olaylar›n tas-
virlerini sadece dönemin s›k›nt›lar› olarak de¤il de, tarihî sosyal olay-
lar fleklinde ele al›r. Yazar›n eserinde natüralist bir tav›r tak›nmas›
önemlidir. Bu nedenle ‘Uzun Yol’u sadece otobiyografik eser olarak
görmek, tek tarafl›l›k olur. Buradaki insanlar sonunda topluma döne-
rek buradaki esas sorunlarla yüzleflirler (Ümötaliyev 1986: 3)”. 

C›ld›z ‹smailova • 319



Toplumun sahiplendi¤i bütün kahramanlar›n iç dünyalar›n› baflar›yla yans›tan
roman, karakterler aç›s›ndan da oldukça gerçekçi bir yaklafl›m sunar. Karakterler
gerçek hayattan al›nm›fl, yapayl›ktan uzak karakterlerdir. Yazar romanda Baflar›n,
Postac› Metrey, Vasiliy, Babay gibi karakterleri kurgularken gerçeklerden uzaklaflma-
maya, onlar› gerçekte olduklar› gibi göstermeye çal›fl›r. Bu kiflileri yarat›rken edebi-
yat gelenekleri ve ideolojiye de¤il, gerçekli¤e ba¤l› kal›r. 

Eserde Çarl›k Rusya’s›n›n ‘saman alt›ndan su yürütmek’ esas›na dayanan kolo-
ni siyaseti ile halk›n durumunu daha da zorlaflt›rarak, çileden ç›kan K›rg›zlar› trajik
sona götürdü¤ü anlat›l›r. Yazar bunu Baybolot’un sözleriyle flu flekilde vermektedir: 

“Büyük Çar›n adaleti bu mu? Rus-K›rg›z diye ikisini birbirine düflü-
rerek, keyfine bak›yor. Pos’olkan›n 182 koca yumruklar› bir fley deme-
den gelir, biz daha a¤z›m›z› açmadan tokad› vurup al›r. Ekti¤imiz ekini
elimizden alarak, otlar›m›z› biçerler. E¤er yanl›fll›kla mal›m›zdan biri
bahçesine girse, o zaman yand›k demektir. Sadece mal›n bast›¤› toyna-
¤›na bir büyük bafl mal ödemek zorunday›z. ‹flimiz mahkemelik demek-
tir. (Saginbekov 2007: 106).”

Kahraman›n hat›ratlara dayal› olarak anlat›lan hikâyesinin kronolojik bir s›ra-
lamas› yoktur. 1914-1918 y›llar› aras› yaflanan olaylar, kahraman›n söz konusu dö-
nemdeki trajediyi dikkatle gözden geçirmesi yoluyla romana yans›t›l›r.

Roman, yaflananlar›n b›rakt›¤› tesirden dolay› kurmaca bir anlat›ma gerek kal-
madan aktar›r. Bilindi¤i üzere insan hayat›na dair anlat›labilecek her türlü ac› ve
bask›y› yaflayan insanlar›n hayat›n› konu edinen bu roman da yaflananlar›n ancak
çok az› aksettirilebilir. Buna karfl›l›k romandaki hem olaylar›n büyük bir k›sm› ger-
çek olaylar; hem de bu olaylar›n geçti¤i co¤rafya gerçek bir co¤rafyad›r. K›rg›zistan
ile Çin’in baz› bölgelerini kapsayan söz konusu co¤rafya ile kahraman›n hayat yolu
birbirleriyle s›k› bir iliflki içindedir. Bu yol, halk anlat›lar›ndaki ve modern edebiyat-
taki olay örgüsünü akla getirmektedir. Yazar bu olay örgüsünü eserine çok baflar›l› bir
biçimde uygulayarak bizlere aktar›r. 

“Masalda ve destanda ço¤u zaman olay, kahraman›n evinden bir se-
fere ç›kmas› ile bafllar. Kahraman›n yolu anlat›m›n özünü oluflturur.
Bu, kurgunun eski fleklidir. Anlat›m, kahraman›n evine dönüflü, ya da
baflka bir yere, baflka bir flehre gelifli üzerine kurulur. Yol, olay›n dü-
¤ümlenmesi ve sonlanmas›d›r. Burada zaman, yer (co¤rafya) ile yo¤ru-
lup, onun üzerinden geçmeye bafllar (yolu yaratarak), bundan dolay›
‘hayat yolu’, ‘yeni yola düflmek’, ‘yön almak’, ‘tarihî yol’ ve bunun gibi

320 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›



e¤retilemeleri, mecazlar ve k›yaslamalar ortaya ç›km›flt›r (Bahtin
1975: 392).”

Mukay Elebaev’in roman› bu aç›klamaya tam anlam›yla uyum sa¤lamaktad›r.
Esere ad›n› da veren ‘Uzun yol’ kavram› sadece bir yer, bir co¤rafya olarak de¤erlen-
dirilmemelidir. Bu ifade kal›b› ve adland›rma ayn› zamanda tarihî-sosyal içerik ve
fikrî aray›flla beslenmifl zaman olarak da kabul edilebilir (Erkebaev 1999: 130). 

Yazar oldukça realist bir yaklafl›mla, kaçan halk›n Muzart geçidinden geçtik-
leri zaman› tasvir eder. Kendi gözlem ve görüfllerini de sat›r aralar›nda sunarak iyi
bir gözlem ve sanat yetene¤ine de sahip oldu¤unu ortaya koyar. Bu tasvirler ço-
¤unlukla zor durumda kalan halk›n çaresizce bir ç›k›fl yolunu aramas› ve bir kö-
tüyü baflka bir kötüye tercih etmesi fleklinde de¤erlendirilebilir. Fakat ayn› anla-
t›m›n devam›nda daha da hazin olay ve olgular yer bulur. Çünkü yazar anlat›la-
r›nda Çarl›k Rusya’s›ndan kaçan halk›n Çin’de arad›¤›n› bulamamas›ndan ve da-
ha da kötü bir hayatla karfl›laflmas›ndan dolay› tekrar Rus baflkonsoloslu¤una bafl-
vurduklar›n› belirtir. Yazar, bu durumla insanlar›n her ne olursa olsun kendi va-
tanlar›nda ölme iste¤ini baflar›l› bir biçimde eserine tafl›r. Yurtlar›ndan edilmifl
insanlar›n istekleri dikkate al›nmaz, terk ettikleri yerler de Rus göçmenlere veri-
lir. Bununla Ruslaflt›rma ve iflgal politikas› zirve noktaya ulafl›r (Üsönbaev 1991:
22).

Yazar›n en önemli baflar›s› 1916 y›l›ndaki Çarl›k Rusya’s›n›n kanl› zulmüne u¤-
rayan K›rg›z halk›n›n kaderini tarihi gerçeklerin yan› s›ra, psikolojik anlat›mla da
destekleyerek verebilmifl olmas›d›r. Eser, insan psikolojisinin derinliklerine inmekte
ve ça¤› bütün ç›plakl›¤›yla okuyucunun gözleri önüne sermektedir.

Sonuç

1916 y›l› olaylar› ve devam›nda gerçekleflen ‘Ürkün’, insano¤lunun kald›rama-
yaca¤› bir yaflam ile karfl› karfl›ya kalmas›na neden olur. Haliyle bu kadar s›k›nt›l› bir
döneme ve olaylara ayd›nlar›n da kay›ts›z kalmas› mümkün de¤ildir. Dönemin tüm
ayd›nlar› gibi Mukay Elebaev de bafl›ndan geçenlerden hareketle yaflan›lanlar› tüm
aç›kl›¤› ile anlatmaya çabalar. Fakat ayn› döneme ait birçok olay›n hala anlat›lma-
d›¤›, halk›n haf›zas›nda ya da el yazmalar›nda kendisine ulaflacak bilinçli eller bek-
ledi¤i de muhakkakt›r. 

Esas›nda bu dönem, tüm Türk dünyas› için özellikle de Orta Asya ile Osmanl›
Türklerinin aras›na set çekilen bir dönem olmas› yönüyle çok büyük anlam ifade et-
mektedir. Geçmiflte yaflanan birlikteli¤in gelecekte de yaflanabilmesi ihtiyac›, bu
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olaylar›n bölge edebiyat› örne¤inde ele al›n›p yeniden de¤erlendirilmesi zaruretini
de do¤urmaktad›r.

Çünkü bu dönemde Ceditçiler taraf›ndan yaz›lan birçok eserde öne ç›kan te-
ma, Türkistan’›n esaretten kurtulmas›n›n yegâne yolu olarak Tüm Türk dünyas›n›n
edebi çal›flmalarda da birlikte hareket etmesi ve ayn› hedefe yürümesi olgusu ifllenir.
Co¤rafi uzakl›ktan dolay› de¤il; fikri uzakl›¤›n getirdi¤i s›k›nt›lar›n anlafl›lmas› ve o
dönemden bu döneme gelene kadar ayn› dini, dili konuflan; ayn› tarihi ve kültürü
paylaflan kandafl insanlar›n fikri ve fiili olarak birbirinden nas›l uzaklaflt›r›ld›¤›n›n
anlat›lmas› bak›m›ndan önemli bir dönemdir.
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Türk Edebiyat›nda Edebi Türler:
‹slaml›k Öncesinden Günümüze Ulaflan Örnekler Üzerine

Rövflen Alizade*

Girifl

Türk edebiyat›ndaki edebi türler biçimsel aç›dan “düzyaz›” (nesir) ve “fliir” (na-
z›m) türleri olarak iki kategoride yer alm›flt›r. Bu ba¤lamda dikkat çeken bir husus,
tasnifteki naz›m türleriyle ilgili var olan kargaflan›n ‹slamiyet öncesi sözlü kolun
edebi ürünlerini de kapsamas›d›r. Bu kargafla, özellikle sagu, kofluk, destan gibi fliir-
sel içerikli edebi ürünlerin, s›rf tür düzleminde belirlenmesini ciddi bir flekilde en-
gellemifltir. Fikrimizce, ‹slamiyet öncesine ait edilen manzum içerikli anlat› türleri-
nin üslup, yarat›l›fl flartlar› ve ifllevlerinin dikkate al›nmas›yla incelenmesi, tür ve fle-
kil kavramlar›n›n kesin olarak belirlenmesini de sa¤layabilir. Denilebilir ki, bu hu-
susta, halk fliirinin tür ve flekil özellikleri üzerine ilk kapsaml› çal›flmay› yapan A. T.
Onay’›n “halk fliirlerini incelerken yaln›z flekil ve konuya göre sergiledikleri çeflitlili¤i de¤il,
ezgiyi de gözden uzak tutmamak gerekir ve “tür” kavram›n›n içerisine konu ve ezgi dâhil
edilmelidir” (Onay 1996: 3) fikri, “tür” ve “flekil”le ilgili çeliflkilerin çözümlenmesi
yönünde istinat edilmesi gereken ilk bilimsel teoridir. ‹lerleyen aflamalarda H. Diz-
daro¤lu, “halk fliirinde fleklin olmad›¤›n›, türün belirleyici oldu¤u” (Dizdaro¤lu 1969: 40-
41) fikrini kaydetmekle ve P. N. Boratav, “Türü ürünlerin içerikleri, yarat›l›fl flartlar›,
üsluplar›, yarat›ld›klar› ve yay›ld›klar› çevrelerdeki görevleri belirler…” (Boratav 1982:
156-157) fikrini ileri sürmekle, meselenin daha detayl› bir flekilde incelenmesine
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olanak sa¤lam›fl ve “…tür”ün belirlenmesinde “konu”nun önemli ve gerekli oldu¤udur”
(O¤uz 2001: 13-14) gibi somut fikirlerin ortaya ç›kmas›na neden olmufllard›r.

Bugüne kadar ‹slaml›k öncesi dönemin edebi örneklerini incelemifl olan arafl-
t›rmac›lar, M. Kaflgarl›’n›n “Divanü Lügati’t-Türk”ündeki manzum parçalar›n baz›la-
r›n› fiamanl›k devresine ait etmekle yan› s›ra, eski geleneklerini az-çok yaflatmakta
devam eden topluluklar›n Türk kavimleri oldu¤unu arz etmifl ve Türk muhitince
meçhul kalan manzum örnekleri bir araya getirmifllerdir (Arat 1991: X). Söz konu-
su bulgular üzerine e¤ilerek, Türk edebiyat›n›n ‹slaml›k öncesine ait edilen edebi
türlerinin veya sözlü ürünlerinin fiamanl›k muhitinden esinlenerek ortaya ç›kt›¤›n›
ve sonradan flekil ve ezgilerinde birtak›m de¤ifliklikler edilerek ‹slami döneme akta-
r›ld›¤›n› tespit edebiliriz. Bu aç›dan, günümüze dek ulaflan M. Kaflgarl›’n›n eserinde-
ki baz› edebi ürünlere, örne¤in kofluk, sagu, sav gibi türlere, fiaman dua veya afsun-
lar›n›n kaynakl›k etti¤ine dair yaz›m›z›n afla¤›daki k›s›mlar›nda de¤inece¤iz. Geli-
nen önemli kanaatlerden biri de fludur ki, ‹slamiyet öncesi Türk toplumu aras›nda
kopuz eflli¤inde söylenen sagu ve kofluk gibi naz›m türlerinin peflinden, ilerleyen za-
man dilimlerinde savafl, din de¤ifltirme ve göç gibi büyük olaylar› bünyesinde bulun-
duran destan veya epos türü ortaya ç›km›flt›r.   

Kofluk

R.R. Arat’›n verdi¤i bilgiye göre, kofluk tabirinin en eski kullan›l›fl›na Uygur
manzumelerinden birinin sonuna eklenmifl olan kay›tta rast gelinmifltir (Arat 1991:
XI). Kofluk tabirinin tür olarak daha genifl ifllevini ise M. Kaflgarl›n›n “Divan”›nda-
ki beyitte görebiliriz: 

Terken Katun kut›.ha tegür mindin koflug
Ayg›l sizih tapugç› ötnür yah› tapug (Kaflgarl› 2014: 161)

(Sultan Hatun’a benden koflma sun ve “hizmetkâr›n›z sizden yeni hiz-
metler rica eder” de)

M. Kaflgarl›’n›n eserindeki kofluk türünün adland›r›l›fl biçimi, bugün Kazak, Ka-
rakalpak, Hakas, fior, Altay, K›rg›z, Tuva, Saha Türk boylar›n›n halk fliir gelenekle-
rinde “kos›k”, “kofl›k”, “koflak” ve “koflok” gibi farkl› adland›rmalarla varl›¤›n› yaflat-
maktad›r. Ve ileride âfl›k edebiyat›nda var olan koflma türünün kofluktan türedi¤ine
dair örneklerine de önem vermifl olursak, bu farkl› adland›rmalar bir daha karfl›m›za
ç›kacakt›r. ‹slamiyet öncesi naz›m türlerinden olan koflu¤un da di¤er türler gibi fia-
manl›k devresinden beslenmesi fikrini, yukar›da belirtti¤imiz teze istinaden daha
belirgin bir flekilde flöyle aç›klayabiliriz: ‹slamiyet öncesi Türk fiaman›n›n ayin orta-
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m›nda okudu¤u dua veya afsunlar›n gerçekleflen törene ne gibi yön sa¤layaca¤› ön-
ceden bilinmez, bu durumdan fiaman›n kendisi bile haberdar olamazd›. ‹nan›fla gö-
re, ayin veya tören ortam›nda okunan dua ve afsunlar ruhlar›n ilham›yla ilgili sözel
bir durum idi. Ve fiaman yahut kam olan kifli, seleflerinin okuduklar›n› ezberleme-
¤e ve tekrarlama¤a mecbur de¤ildir. fiamanlar seleflerinden ö¤rendikleri dua ve ila-
hileri tahrif etmek günah›ndan da korkmaz, koruyucu ruhlar› ne ilham ederlerse öy-
le hareket eder, öyle dua ederdi (‹nan 2006: 120). Bu anlamda, ayin veya törenler
s›ras›nda fiamanlar taraf›ndan okunan dua ve afsunlar, farkl› ögelerle süslenen oriji-
nal metinler gibi oluflmufl olurdu. 

Abakan fiamanlar› taraf›ndan ayin s›ras›nda okunan ve ilerleyen aflamalarda
kofluk denilen türün türemesine olanak sa¤layan dualardan bir parça afla¤›daki gibi-
dir: 

Ak tegir kayrakan! Solbon tegir kayrakan! 
Egir pulut edektig, az›r pulut azakt›g! 
Solbon tegir solbon ç›lt›s! sar›g torug sab›tt›g,
S›r›g piimning tüktüg! Sar›g kölde sugatt›g!
Ças tegirde tart›lgan. Tog›z task›l paz›nda (‹nan 2006: 123-124)

(Ak tanr›, merhametli han, çuban y›ld›z› tanr›, merhametli han!
E¤ri buluttan etekli, çatal bulut ayakl›
Çoban y›ld›z› tanr›, çoban y›ld›z›! Sar›, doru çaputlu
Sar› k›sra¤›m tüylü, sar› gölden su içen
Genç tanr›da (gökte) uzanan. Dokuz da¤›n bafl›nda)

Abakan fiamanlar›n›n söyledi¤i söz konusu dua metnindeki tanr› kavram›, R.
R. Arat’›n sundu¤u Mani muhiti naz›m türlerinin muhteva ve motiflerinde de gö-
rülmektedir. Örnek olarak afla¤›daki parçaya bakabiliriz: 

Tengri yaruk küçlüg bilgeke yalvarar biz
Ötünür biz kün ay tengrike
Yafl›n tengri nom kut› 
Mar mani firifltilarka (Arat 1991: 12)

(Tanr›, nurlu, kudretli bilgeye yalvar›r›z
Günefl ve ay tanr›lara rica ederiz
fiimflek tanr›, töre saadeti
Mar Mani ve peygamberlere)  
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Yakut Türklerinin inançlar›ndaki günefl ve ay, iki kardefl k›l›¤›nda yans›m›fl ve
tanr› konumunda iz b›rakm›fl ögeler idi. Baz› kahramanlar›n ay ve güneflin lütfuyla
türedi¤i, y›ld›zlardan Zühre (Solbon, Çolpan, Çuban) y›ld›z›n›n takdis edildi¤i gö-
rülmektedir. Abakanl› kamlar›n ilahilerinden de anlafl›ld›¤› gibi Solbon y›ld›z› bir
tanr›d›r (‹nan 2006: 29). Söz konusu tanr› kavram› Mani muhitinde din de¤ifltirmifl
Uygur Türklerinin naz›m eserlerine sirayet ederek “tanr›, ›fl›k, kudret ve hikmet” ol-
gusunu oluflturmufltur. 

Sözlü kola ait edebi örneklerin çok say›da yer ald›¤› M. Kaflgarl›’n›n “Divan”›n-
da, Tanr›yla ilgili bulunan kofluk örne¤inin muhtevas› ise flöyledir: 

Tenri ajun törütti
Ç›gr› ediz tezginü.r
Yulduzlar› çergeflip
Tün kün ü.ze yörgenü.r (Kaflgarl› 2014: 327)

(Yüce Allah dünyay› yaratt›
Yüksek felek daima dönmektedir
Y›ld›zlar saf saf s›ralanm›flt›r
Gece, gündüz üzerine top gibi sar›lmaktad›r)

Söz konusu kofluktaki Tenri, yulduz, gece ve gündüz gibi unsurlar›n, R.R. Arat’›n
takdim etti¤i Mani muhitine ait edilen naz›m türündeki ögelerle (Tengri, günefl, ay,
flimflek tanr›) ayn› semantik s›rada saf tuttu¤u görülmektedir. Her iki naz›m türünde,
Tanr›n›n gökte yaflayan en büyük tap›n›lan obje olarak insanlar› ve di¤er canl›lar›,
gök cisimleri ve gök kubbesini yaratmas› olgusu vard›r. Tanr›yla ilgili M. Kaflgar-
l›’n›n “Divan”›nda bulunan naz›m birimi, kofluk türünün ihtiva etti¤i dize say›s› ve
uyak düzenine göre daha olgun niteliktedir. Uyak örgüsü aaab-cccb-dddb biçiminde
olan söz konusu kofluklar›n de¤iflik varyantlar› için, R. R. Arat’›n verdi¤i bilgiye gö-
re “kojan, takflut, takmak, ›r-y›r, küg, fllok, padak, kavi ve baflik” (Arat 1991: XII-
XX) gibi adlar kullan›lm›flt›r.   

Âfl›k edebiyat›n›n en çok kullan›lan naz›m birimi olan koflman›n, kofluktan tü-
remesiyle ilgili fikrin var oldu¤una dair yaz›m›z›n yukar›daki k›sm›nda de¤inmifltik.
R. R. Arat, koflma kelimesinin “kofl” fiilinden “-ma” ile yap›lan bir isim olarak türe-
di¤ini, bafllang›çta “naz›m etmek, naz›m” anlamlar›nda kullan›ld›¤›n› ve sonradan
tabirin anlam›n›n s›n›rland›r›ld›¤›n› dile getirmifltir (Arat 1991: XII). H. Dizdaro¤-
lu, koflma kelimesinin kökü olan “kofl-” fiilini, “zam ve ilave etmek, güfteye beste
ilavesi” fleklinde yorumlayarak önceki görüflü inkâr etmemektedir (Dizdaro¤lu 1969:
231). Koflman›n afl›k edebiyat›ndaki yeri üzerine S. Sakao¤lu flu sat›rlarla aç›kl›k ge-
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tirmektedir “Afl›k edebiyat› ürünlerinin ortaya konuldu¤u yegane naz›m flekli “kofl-
ma”d›r, ondan baflka flekil yoktur. Semai, varsa¤› ve destan onun özel flekilleridir”
(Sakao¤lu 2002: 636). Koflman›n koflukla efl anlaml› tutulan bir çeflit raks havas› ol-
du¤unu belirten E. Artun, “Koflma, “sazla okunmak için hece ölçüsüyle yaz›lm›fl, ilk
parças›n›n birinci, ikinci ve dördüncü dizeleri öteki parçalar›n dördüncü dizeleriyle
birbirleriyle, kalan dizeler de kendi aralar›nda uyakl› konular› sevgi ve do¤a olayla-
r› olan bir halk fliiridir” (Artun 2014: 313) fikrini ileri sürmektedir.   

Yukar›da koflmayla ilgili aktarmaya çal›flt›¤›m›z söz konusu bilimsel teoriler, fik-
rimizce, koflma türünün geçmiflte bir ezgi eflli¤inde söylendi¤ini ispat edecek çok sa-
y›daki örne¤e istinaden ortaya konulmufltur. Günümüze dek ulaflan koflma örnekle-
rinin farkl› adland›rmalarla süslendi¤ini vurgulayan araflt›rmac›lar, bu adland›rmala-
r›n bazen flekle yönelik, bazen de konuya ve ezgiye yönelik oldu¤una dikkat çekmifl-
lerdir. Pek çok koflma örne¤ini ele al›p inceledi¤imiz zaman, bu örneklerin kofluktan
türedi¤ini, koflma özelliklerini belirten bütün naz›m türlerinin, özellikle XVI. yüzy›l-
dan itibaren hece ölçüsünün 11’li kal›b›yla yaz›lmaya bafllad›¤›n› ve saz eflli¤inde
okundu¤unu tespit edebilmekteyiz. Bu hususla ilgili afla¤›daki koflma örneklerine ba-
kabiliriz: 

Kul Mehmed: 

Siyah ebrulerin duruben çatma,
Gamzen oklar›n› afl›ka atma,
Sana gönül verdim beni a¤latma,
Benim gözüm nuru gönlüm süruru (Elçin 2011: 158)

Kurbani:
Bafl›na döndü¤üm ay gefleng peri,
Adetdir dererler yaz benövfleni. 
A¤ nazik elinle bir deste ba¤la,
Ter buhag alt›nda düz benövfleni (Mümtaz 1986: 293) 

Sagu

Eski Türkçede a¤›t yakmak anlam›nda s›g›t veya s›gta tabirlerinin kullan›ld›¤›
bilinmektedir (Kaflgarl› 2014: 153-465). Sagu deyiminin ise “s›gtamak” fiilinden tü-
reyerek bugün Anadolu Türkleri aras›nda “a¤›t”, Azerbaycan Türklerinde “a¤›”,
Kerkük Türklerinde “sazlama¤” ve Türkmenler aras›nda “a¤›” veya “tavs” adlar›yla
varl›¤›n› sürdürdü¤ü görülmektedir (Elçin 2011: 290). Eski Türklerin yu¤ törenle-
rinde söylenen sagu adl› metinler, “kifliler”, “sosyal olaylar”, “hayvanlar”, “tabiat ve
tabiat olaylar›” ve “mekan-yurt” için söylenen fliirler olarak s›n›fland›r›lm›flt›r (Gör-

Rövflen Alizade • 327



kem 2001: 171-365, Kaya 1999: 275-309). Tespit edilen husus fludur ki, Türklerin
a¤›t yakma gelene¤inde yogç› veya s›g›tç› denilen a¤lay›c› kad›nlar›n toplulu¤u hü-
zünle coflturmalar› sonucunda ozanlar kopuz eflli¤inde sagu ad› verilen a¤›tlar›, ya
kendi a¤z›ndan, ya da ölenin a¤z›ndan naklederek söylemifllerdi. Sagu metinlerinde,
kaybedilen sayg›de¤er kifli için duyulan ayr›l›k ac›s›n›n yans›mas›yla yan› s›ra, Türk
destan üslubuna has olan kahramanl›k motiflerinin ifllendi¤i de görülmektedir. “Di-
vanü Lügati’t - Türk”deki sagu örneklerinde de bunu görmek mümkündür. Afla¤›da-
ki sagu metninde kaybedilen kiflinin hayattayken gösterdi¤i kahramanl›k ve yapt›¤›
iyi ifller terennüm edilmifl, milletin çaresizli¤i de¤il, gayret ve eminli¤i aksini bul-
mufltur:

Erdi afl›n taturga.n
Yavlak yag›g kaçurga.n

–Ugrak süsin kaytarga.n
Bast› ölüm ahtaru (Kaflgarl› 2014: 225)

(O, misafirlerine yeme¤ini tatt›ran
Kötü düflman› geri püskürten
Boyunlar›n› tutup büken
Ölüm bast›rd› ve yendi)

‹slamiyet öncesine ait edilen sagularda sadece ölümün getirdi¤i çaresizlik ifade
edilir, vefat eden kifli için duyulan sevgi ve ac› süslü bir dille anlat›l›rd›. Söz konusu
sagular›n yang›l› bir muhteva arz etmesinin en önemli nedeni, tabii ki, düzenlenen
defin törenleriydi. A. ‹nan, Göktürklerin defin törenleriyle ilgili Çin kaynaklar›na
istinat ederek flu bilgileri aktarmaktad›r: “Tan sülalesi tarihi VI. yüzy›l vukuat›ndan
bahsederken Göktürklerin defin törenini flöyle tasvir etmektedir: “ölüyü çad›ra kor-
lar. O¤ullar›, torunlar›, erkek-kad›n baflka akrabas› atlar ve koyunlar keserler ve ça-
d›r›n önüne sererler. Ölü bulunan çad›r›n etraf›nda at üzerinde yedi defa dolafl›rlar.
Kap›n›n önünde b›çakla yüzlerini kesip a¤larlar. Yüzlerinden kan ve yafl kar›fl›k ola-
rak akar. Bu töreni yedi defa tekrar ederler. Sonra muayyen bir günde ölünün bindi-
¤i at›, kulland›¤› bütün eflyay› ölü ile beraber atefle yakarlar; külünü, y›l›n muayyen
bir gününde mezara gömerler” (‹nan 2006: 177). Araflt›rmac›n›n aktarm›fl oldu¤u bu
bilgiler aras›ndan, özellikle Göktürklerin defin törenleri s›ras›nda “b›çakla yüzlerini
kesmeleri” gibi önemli bir bilgiye dikkat ederek, daha eski Türkler olan ‹skit-Saka
Türklerinin defin törenlerinde de buna benzer unsurlar›n bulundu¤unu söyleyebili-
riz. Söz konusu bulgulara iliflkin, ‹skit-Saka Türklerinin ilk büyük ka¤an› olmufl Alp
Er Tunga’n›n ölümüyle ilgili “Divanü Lügati’t-Türk”deki saguya istinat edebiliriz.
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Takdim etti¤imiz afla¤›daki sagu dörtlü¤üne, “yüz kesme” olgusuna paralel olarak
“yaka y›rtma” motifinin yans›d›¤› görülmektedir: 

–
Ulfl›p eren börleyü
Y›rt›p yaka o.rlayu

–
S›kr›p üni yu.rlayu
S›gtap kö.zi örtülü.r (Kaflgarl› 2014: 95)

(Uludu erler kurtça
Ba¤›r›p y›rtt›lar yaka
Ça¤›rd›lar ›sl›kla 
Yafltan gözler örtülür)

Alp Er Tunga’n›n ölümünü anlatan dörtlükler, vezin, uyak düzeni ve anlam iti-
bariyle bir araya getirilerek destandan öte bir a¤›t özelli¤i arz etmektedir (Kaya
2002: 41). Bu bak›mdan sagu metnine istinaden ortaya konulmufl olan baz› husus-
lar, özellikle fele¤in veya ödlek’in fanileri öldüren antropomorf varl›k k›sm›ndaki ro-
lüne dair bulgular (Bayat 2007: 8), fikrimizin ispat› için ciddi esaslardan say›labilir.
Söz konusu sagu metninde dört kez geçen felek kavram›n›n ifllevselli¤ine önem ver-
mekle, bu olgunun ‹slamiyet öncesi Türk destan gelene¤ine yans›mad›¤› ve zaman›n
simgesi niteli¤inde yer almad›¤› tespit edilmektedir.  

Destan

Destan türünün, Türk sözlü gelene¤i üzerinde flekillenerek manzum bir flekilde
ortaya ç›kt›¤›n› kabul eden pek çok araflt›rmac› vard›r. Bu araflt›rmac›lardan fi.Elçin
destan› flöyle tan›mlamaktad›r: “Destan (epos), bir boy, ulus (kavim) veya millet ha-
yat›nda tam estetik hüviyet kazanmam›fl eser say›lan efsanelerden sonra naz›m flek-
linde ortaya ç›kan en eski halk edebiyat› mahsullerinden biridir. Sözlü gelene¤e ba¤-
l› bu anonim mahsuller, zaman ve mekan içinde cemiyetin iradesini ellerinde tutan
“Kahraman-Bilge” flahsiyetlerin menkabevi ve hakiki hayatlar› etraf›nda teflekkül
etmifl uzun, didaktik hikayelerdir. Tarihe ba¤l› olmakla beraber, tarih say›lmayan;
ozanlar›n kobuzlarla terennüm etti¤i; cemiyetin ortak hayat görüflü ile ülkülerini ak-
settiren bu eserlerin teflekkülü için bir “yaratma zemini” ile savafl, din de¤ifltirme,
göç, kurakl›k vb. gibi büyük hadiselerin millet vicdan›nda birtak›m sars›nt›lara se-
bep olmas› laz›md›r” (Elçin 2011: 72). Takdim edilen bu tan›mlama, destan türünün
oluflum ve geliflim aflamalar›ndaki konu ve özelliklerinin rengârenk oldu¤unu da
yans›tmaktad›r. Bu aç›dan, öncelikle destan›n manzum bir flekilde oluflmas›na atl›
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göçebe yaflam tarz›n›n neden oldu¤unu dile getirmekle yan› s›ra, bu türün, sonraki
aflamalarda oturak yaflam›n etkisiyle mensur ya da manzum-mensur bir yap› sergile-
di¤i tespit edilmektedir. A. ‹nan’›n “Büyük göçebe boylardan kurulan birliklerin
uzun mensur hikâyeler dinlemeye tahammülleri yoktur” fleklindeki fikri ve eski
Türk destan›n›n hangi Türk kahraman› çevresinde teflekkül etti¤ine dair sorular ile-
ri sürmesi (‹nan 2002: 38), destan formunun belirginleflmesinde olumlu ipuçlar› ver-
mektedir. 

Destan türü, Türk edebiyat›nda da, di¤er milletlerin edebiyatlar›nda oldu¤u gi-
bi çok geliflmifltir. ‹slamiyet’ten önceki Türk kavimleri içinde destan b›rakan Türk
devletleri Sakalar, Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar olarak bilinir. Türk milletinin
destan flairleri taraf›ndan yaz›lm›fl, büyük ve bütün bir destan›n›n olmad›¤› söylen-
mekle yan› s›ra, Türk tarihinde destan söylemek için gerekli bütün koflullar›n oldu-
¤u belirtilmifltir. Bir milletin, milli destan yaratabilmesi için, toplumun efsaneler
söylemeye yatk›n ve çok eski tarihi devirlerde yaflam›fl olmas› gerekir. Ayr›ca, o mil-
letin tarihinde, büyük savafllar, göçler, istilalar gibi, milletin içinde derin yank›lar
uyand›ran ve izler b›rakan olaylar olmal›d›r. Tüm bu özellikler Türklerde vard›r. Ya-
flamlar› hareketli geçen Türkler aras›nda s›k s›k yeni kahramanlar yetiflmifl, yeni des-
tanlar söylenmifltir. Türk milletinin tarihi de böyledir. Bafltan sona destan kahra-
manlar› ve kahramanl›k olaylar›yla doludur. O kadar ki, Türk milleti destan hayat›
yaflamaktan, yeni yeni destanlar yaratmaktan ve söylemekten, eski destanlar›n› der-
leyip düzenlemeye zaman bulamam›flt›r (Banarl› 1983: 10-11). 

‹slamiyet öncesi Türk destan parçalar›n›n, halk›n manzum anlat›m biriminde
bulundu¤unu ve bunlar›n ‹slami döneme aktar›ld›¤›n› F. Köprülü flöyle karakterize
etmektedir: “Co¤rafi vaziyeti ve tarihinin geliflmesindeki hususiyetler bak›m›ndan,
Türk milletinin geçirdi¤i muhtelif destan devirleri ve o devirlerin verimi olan bir-
çok “destan parçalar›”n› yahut onlar›n baz› kal›nt›lar›n›; k›smen flifahi (a¤›zdan)
halk fliirlerinde, k›smen de eski kitaplara geçmifl olarak buluyoruz. ‹çtimai geliflme-
nin pek iptidai tabakalar›nda bulunan fiamani “Altay-Abakan” Türklerinde bu des-
tan kal›nt›lar› henüz “Esatiri – Mythologique” bir mahiyette yaflayabildi¤i halde, ‹s-
lam medeniyeti dairesine giren ve onlardan medeniyetçe daha ileri bulunan “Kara-
k›rg›z”larda bu destan›n “Menk›bevi-Legendaire” mahiyette da¤›n›k parçalar›na
rastl›yoruz” (Köprülü 2002: 14). F. Köprülü ayr›ca, Türk destanlar›n› tarihi dönem-
ler ve ait olduklar› Türk boyu veya devletine göre de flöyle tasnif etmektedir: 

“1. Eski Türk ya da ‘Hiyung-Nu’Dairesi: Alp Ertunga, O¤uz.

2. ‘Gök Türk’ ya da ‘Tu-kiie’Dairesi: Tu-kiie (Gök Türklerin) türeyiflini anla-
tan metinler, Ergenekon, Köro¤lu.
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3. ‘Uygur’ Dairesi: Uygurlar›n türeyifli, Maniheizm’in kabulü ile ilgili metin-
ler” (Köprülü 1981: 44-63).

F. Köprülü, bu tasnifin birinci k›sm›nda yer vermifl oldu¤u “Eski Türk döne-
mi”ne ait olan O¤uz tabiriyle, asl›nda Uygur versiyonu olarak bildi¤imiz O¤uz Ka-
¤an Destan›’n› kastetmektedir. Ve bu versiyonun özellikle düzyaz› fleklinde yaz›ya
aktar›ld›¤› tarihi, ‹slamiyet sonras›na ait eden araflt›rmac›lar da vard›r ki, bunlar›n
en bafl›nda R›za Nur gelmektedir. R›za Nur, destan›n Uygur versiyonunun O¤uz mi-
tinden kaynakland›¤›n› söylemekle beraber, bu versiyonun M. Kaflgarl›’n›n Divanü
Lügati’t-Türk eseriyle ayn› devrede yaz›ld›¤› fikrini de ileri sürmüfltür (Nour 1928:
3-13). Araflt›rmac›n›n dikkat çeken en önemli fikirlerinden biri, O¤uz Ka¤an Des-
tan›’n› Göktürk abidesi olarak nitelendirdi¤i fikirdir. R›za Nur, O¤uz Ka¤an Desta-
n›’ndaki mavi anlaml› “kök börü”, “kök yüzlü çocuk”, “kök gözler”, “kök ›fl›k” keli-
melerini Göktürk ad›yla k›yaslayarak destan›n 6-8 yy.larda olufltu¤unu belirtir. (No-
ur 1931: 3-13). Araflt›rmac›n›n bu fikri, Orhun-Yenisey yaz›tlar›yla ilgili ileri sürül-
müfl tezlerle, özellikle bu yaz›tlar›n destan metnini örnek alarak flekillenmesi ve ge-
nellikle halk edebiyat›n›n anonim anlat›m türleri için karakteristik olan epik klifle-
ler (epik formeller) üzerinde kurulmas› gibi düflüncelerle eflde¤er olarak görülmekte-
dir (Bayat 2004: 15).  

F. Sümer, Uygurca O¤uz Ka¤an Destan›’n›n XIV. yüzy›l›n bafllar›nda ‹ran’da, ‹l-
hanl› devrinde, Gazan Han zaman›nda yaz›ld›¤›ndan flüphe etmedi¤ini yazmakla,
“bu eserin baflka bir yerde, hele Uygur ülkesinde yaz›lm›fl olmas› mümkün de¤ildir”
(Sümer 1999: 363) diye fikir belirtmektedir. F. Sümer, destan›n yaz›lma sebebine
iliflkin flöyle yazmaktad›r: “O¤uz Ka¤an Destan›’n›n yaz›lmas›na sebep olan manevi
hava ancak ‹ran’daki ‹lhanl› saray› ve çevresinde görülmektedir. Bu manevi havay›
kuvvetli bir Türkçülük fluuru ayd›nlat›yordu. ‹flte her iki eserin (Uygurca O¤uzname
ve Camiüt-Tevarih - R. Alizade) meydana getirilmesine amil olan bu Türkçülük flu-
urudur. Esasen her iki eserin ehemmiyeti de, bize göre, burada, yani böyle bir fluurun
mevcudiyetini göstermifl olmalar›ndad›r. De¤ilse onlar ne hakiki bir destan›n vas›f-
lar›n› tafl›rlar, ne de tarihi kaynak olmak bak›m›ndan de¤erli say›labilirler” (Sümer
1999: 364). Araflt›rmac›, her iki eserin Türkçülük fluurunun mahiyeti hakk›nda ol-
dukça aç›k bir fikir verdi¤ini vurgulayarak, söz konusu fluurun esaslar›n› afla¤›daki
maddelerle ifade etmektedir: 

“a) O¤uz Han’dan eserin yaz›ld›¤› devre kadar Türk alemini, adlar› zikredilen
flu kavimler temsil etmektedir: O¤uz (Türkmen), Uygur, K›pçak, Kanl›,
Karluk, Kalaç. 
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b) Türklerin de eski zamanlarda yaflam›fl, Mo¤ollar›n Cengiz Han’› gibi, cihan-
gir bir hükümdarlar› vard›r. Bu cihangir hükümdar›n ad› O¤uz Ka¤an (veya
Han) d›r.

c) Türk dünyas›, O¤uz Han’›n yapt›¤› büyük fetihler neticesinde meydana gel-
mifltir. Yani Türk kavimlerinin Befl-Bal›k bölgesinden Kara-Deniz’in kuze-
yine ve Anadolu’da Adalar Denizi’ne kadar yay›lm›fl olmalar› O¤uz Han’›n
fetihlerinden ileri gelmifltir. 

ç) O¤uzlar O¤uz Han’›n 24 torunundan inmifllerdir. Uygurlar O¤uz Han’›n öz
kavmi veya ona itaat eden Türklerdir. K›pçak, Kanl›, Karluk ve Kalaçlar da
O¤uz Han’›n beylerinden türemifllerdir. 

d) Türklerin tarihi bölümünde, O¤uz Han, kavmini hak dinine sokmak için
Tanr› taraf›ndan gönderilmifl bir hükümdar olarak gösterilir. Böylece hem
kavmine Allah’›n dinini getirmifl, hem de büyük fetihler yapm›fl bir pey-
gamber hükümdara sahip olmakla Türklerin hem Mo¤ollar, hem de Arap-
lar kadar flerefli veya onlardan da flerefli ve üstün bir kavim olduklar› ifade
edilmifltir” (Sümer 1999: 364). 

Görüldü¤ü gibi F. Sümer, “O¤uzname” gelene¤ini, Türk etnokozmik fluurunun
ola¤anüstü kodlar›ndan biri konumunda tan›mlam›fl, O¤uz Ka¤an’› Tanr› o¤lu, ilk
insan, medeni kahraman (demiurk) ve Türk cihan devletinin kurucusu olarak nite-
lendirmifltir. Bu nitelendirme kapsam›nda tespit edilen hususlardan biri fludur ki, ‹s-
lamiyet’in etkisiyle O¤uz’un fonksiyonu amaçl› bir flekilde de¤ifltirilerek Müslüman
ideolojisine tabi tutturulmufltur. Bu aç›dand›r ki, ‹slamiyet sonras› Türk kültür dü-
flüncesinde O¤uz Tanr› o¤lu de¤il (‹slamiyet Tanr› o¤lu motifini kabul etmemekte-
dir), Allah’›n valisi – peygamberidir. ‹slamiyet öncesini ihtiva eden O¤uzun Tanr›
o¤lu olmas›, ‹slam kültüründeki peygamberli¤e adekvat olgu gibi görülmektedir. F.
Bayat, bu paralel olguyla ilgili flöyle yazmaktad›r: “Bu paralelli¤in zahiri karakter ta-
fl›mad›¤›n› onaylayacak esas mesele Sami halklar›n›n eski Türklerle ve Sümer, Et-
rüsk medeniyeti ile olan yak›n temaslar› idi. Türk milli kültüründeki Tanr› düzeni,
monoteist dinlerdeki hak ve adalet anlay›fl›na karfl›l›k gelir. Nas›l ki, Türk kültürün-
de bu düzeni yaratan, koruyan Tanr› o¤lu ise (bu olgu hangi flekilde de¤iflirse de¤ifl-
sin), ‹slam ve ayn› zamanda H›ristiyan ve Musevi medeniyetlerinde bu misyonun ta-
fl›y›c›s› peygamberdir” (Bayat 2006: 134).

Böylece, destan türünün belirginlik arz etmesini sa¤lamak amac›yla takdim et-
ti¤imiz fikir ve tasnifler, hem O¤uzname gelene¤inin çekirde¤i say›lan yap›t›n ‹sla-
miyet öncesinin fliirsel ürünü olarak ortaya ç›kt›¤›n› onaylamakta, hem de sonraki
aflamalarda bu yap›t›n mensur veya manzum-mensur bir özellik kazanarak aktar›ld›-
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¤›na dair aç›kl›k getirmektedir. Bir baflka yaz›m›zda, muhakkak O¤uz Ka¤an Desta-
n›’n›n veya O¤uzname epos gelene¤inin bitik, name ve kitap gibi adlarla nas›l ve
hangi flartlarla yaz›¤a geçti¤ine iliflkin fikir ve bulgular›m›z› aç›klayaca¤›z. 

Sav

Atasözü olarak bilinen savlar, sözlü halk edebiyat› türlerinden biri olarak Eski
Türklerin düflünüfl biçimi, hüküm ve ahlak kurallar›n› bünyesinde bulunduran ve
kuflaktan kufla¤a geçerek günümüze ulaflan özlü sözlerdir. Savlar›n bilinen en eski ya-
z›l› örneklerine Orhun Abideleri, Uygur dönemi yaz›l› metinleri, Divanü Lugati’t-
Türk ve Kutadgu Bilig gibi eserlerde rastlamaktay›z.

Orhun Abidelerinden Kültigin yaz›t›n›n güney cephesinde sav›n sab fleklinde
söz veya haber anlamlar›nda geçti¤i görülmektedir: Bilig bilmez kifli ol sab›g al›p
yagru bar›p öküfl kifli öltüg. “(Ey) cahil kifli (sen de) o sözlere kan›p (Çinliler’e) yak-
laflt›n ve çok kifli(nle / adam›nla birlikte) öldün” (Aly›lmaz 2005: 10). Yine ayn› ya-
z›t›n sonraki k›s›mlar›nda atasözü konumunda görülen flu cümleler yer almaktad›r:
Türük bodun tok arkuk sen açs›k tos›k ömez sen bir todsar açs›k ömez sen. “Türk
milleti, toklu¤a al›fl›ks›n. Açl›k tokluk düflünmezsin. Bir kez karn›n doydu mu (ar-
t›k) açl›¤› düflünmezsin” (Aly›lmaz 2005: 10). T. Tekin’e göre, “bu cümle aç tos›k
ömez, tok açs›k ömez “Aç doyaca¤›n› düflünmez (sanmaz), tok ac›kaca¤›n› düflünmez
(sanmaz)” gibi bir atasözü üzerine kurulmufl olmal›d›r” (Tekin 1998: 20). Söz konu-
su atasözünün veya sav›n M. Kaflgarl›’n›n eserindeki versiyonu ise flöyledir: “Aç ne
yimes, tok ne times” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 79). Bu atasözünü ça¤dafl Türkiye Türk-
çesinde “Tok ac›n halinden ne anlar” ve “Aç doymam, tok ac›kmam san›r” gibi ka-
l›plaflm›fl flekilleriyle görmekteyiz. 

Orhun Abidelerinde dikkat çeken di¤er bir savda, zaman kavram›, insano¤lu-
nun ebediyet arz etmemesi gibi hususlar yer almaktad›r: Öd tengri yasar kifli ogl› koop
ölgeli törimifl. “Zaman› Tanr› tayin eder. ‹nsano¤lu hep ölmek için yarat›lm›fl” (Aly›l-
maz 2005: 12). Bu sav örne¤ine eflde¤er mahiyette olan ve M. Kaflgarl›’n›n “Diva-
n›”nda geçen sav örne¤i ise flu flekildedir: öd keçe.r kifli tu.yma.s yalhu.k o.gl› mehgü
kalma.s. “Zaman geçer, insan onu hissetmez ve insan o¤lu ebedi olarak yaflamaz”
(Kaflgarl› 2014: 21).  

Savlarla ilgili önem vermemiz gereken hususlardan biri de, M. Kaflgarl›’n›n ese-
rinde toplanm›fl 290 sav›n her birinde aliterasyon olay›n›n olmas›d›r. Bunun nede-
ni, bu özlü tekni¤in halk edebiyat›n›n sözlü örneklerinde s›k› bir flekilde korunma-
s›d›r ki, sonradan yaz›l› metinlere de yans›m›flt›r. Divanü Lügati’t-Türk’ün paremi-
olojik deposunda savlarla yan› s›ra, darbül-meseller, deyimler, hikmetler (aforizm-
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ler), yeminler, ahdi-peymanlar, afsunlar, s›namalar, fabllar, alk›fllar ve karg›fllar da
yer alm›flt›r ki, bu metin çeflitlerini s›rf sav kategorisinden ay›rt etmek gerekir. Ör-
nek olarak afla¤›daki tasnifi olufltura biliriz: 

1. Sav veya atasözü: Ata ogl› ataç togar “O¤ul babas›na benzer” (Kaflgarl› 2014:
254)

2. Darbül-mesel: Kifli sözleflü, y›lg› y›zlaflu “‹nsan konuflarak, hayvan koklafla-
rak” (Kaflgarl› 1992-cilt II: 229)

3. Deyim: Kizlengü kelinde “Saklanmas› gereken gelinde” (Kaflgarl› 1992-cilt
III: 242)

4. Hikmet (aforizm): Kut belgüsi bilik “Talih belgesi bilimdir” (Kofl¤ariy 1960:
403)

5. Yemin: Billah, vallah, tallah “(Kaflgarl› 1992-cilt I: 107)

6. Ahdi-peyman: Bu kök girsün g›z›l ç›gsun “Bu mavi girsin, k›rm›z› ç›ks›n”
(Kaflgarl› 1992-cilt I: 362)

7. Afsun: Isr›g-›sr›g (Kaflgarl› 1992-cilt I: 99)

8. S›namalar: Kiming bile gafl bolsa yafl›n yagmas “Kimin parma¤›nda kafll› yü-
zük bulunsa onu flimflek çarpmaz” (Kaflgarl› 1992-cilt III: 22)

Tafl›¤ ›srumasa öpmifl kerek “Tafl› s›cak öpmüfl gerek” (Kaflgarl› 1992-cilt I:
163)

Tünle bulut örtense evlik ur› keldirmiflçe bolur

Tangda bulut örtense evge ya¤› kirmiflçe bolur “Gece bulut k›rm›z› renk al›rsa
kad›n erkek do¤urur, Sabah bulut k›rm›z› olursa eve düflman girmifl olur”
(Kaflgarl› 1992-cilt I: 251)

Us üskürse ölür “Us (kufl) ›sl›k çalsa kifli ölür” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 228)

Uma kelse kut kelür “Misafir gelse baht gelir” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 92)

Yar›n bul¤ansa el bul¤an›r “S›rt kemi¤i kar›fl›rsa memleket kar›fl›r” (Kaflgarl›
1992-cilt II: 21)

Umayka tap›nsa ogul bolur “Umaya hizmet eden erkek çocu¤a sahip olur”
(Kaflgarl› 2014: 61)

9. Fabllar: Mufl yagr›ga tegismes

Ayur: kifli nengi yaraflmas “Kedi ya¤a yetiflmez, der: kifliye bu mal yak›flmaz”
(Kaflgarl› 1992-cilt: II: 105)

Eflyek ayur: Bafl›m bolsa sund›r›da suv içkeymen “Eflek der: Bafl›m sa¤ olsa de-
nizden su içerim” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 492)
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Gurtga büzik bilmes, yerim tar, der “‹htiyar kar› oyun bilmez, yerim dar söy-
ler” (Kaflgarl› 1992-cilt III: 259)

Afl›ç ayur: tübüm altun 

Gam›ç ayur: men kayda men “Tencere der: dibim alt›n, Kepçe der: ben ne-
redeyim” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 52)

10. Alk›fllar: Beg yan›¤›nda tüflme “Bey gazab›na u¤rama” (Kaflgarl› 1992-cilt III:
14)

Tehri kargag›na ilinme “Yüce Allah’›n lanetine u¤rama” (Kaflgarl› 2014:
320)

Yalavaçka alk›fl birgil “Peygamber aleyhisselâma salavat getir” (Kaflgarl›
2014: 48)

Yol o¤ur bolsun “Yolun aç›k olsun” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 53)

Yol yarasun “Yol dile¤ine uygun olsun” (Kaflgarl› 1992-cilt III: 87)

Yat baz yaz›l “Yad-yabanc› ayr›ls›n” (Kaflgarl› 1992-cilt III: 159)

Endik kifli tetilsin,
El törü yetilsün
To¤lu böri bitilsün

Gazgu yeme savulsun “Ak›ls›z adam ak›ll› olsun, devlet ve adet olsun, kuzu
kurtla otlas›n, kayg› yine savuflsun” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 106)

11. Karg›fllar: Tengri gar¤›fl› an›ng üze “Tanr›n›n karg›fl› onun üzerine olsun”
(Kaflgarl› 1992-cilt I: 461)

Yesin seni or böri “Seni kurt (kufl) yesin” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 79)

Yesin seni us böri “Seni s›rtlan yesin” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 79)

Gar¤›fl kifli “Lanetlenmifl adam” (Kaflgarl› 1992-cilt I: 461)
–

Er özin kargand› “Adam kendine lanet etti” (Kaflgarl› 2014: 306)

Takdim edilen sav örneklerinden de görüldü¤ü gibi, savlar›n bünyesinde sade-
ce s›radan de¤ilmifl fikirler de¤il, ima veya kinaye, müdrik fikir ve de¤iflmeceli an-
lam tafl›yan sözler bulunmaktad›r. 

Bilmece

Anonim nitelikte olan bilmece türü karfl›l›¤›nda “Divanü Lugati’t-Türk”de “ta-
puzguk” kavram› geçmektedir (Kaflgarl› 2014: 202). Ça¤›m›z Türk topluluklar› ara-
s›nda bu kavram, “tapmaca”, “cumbak”, “matal”, “tapçan n›mah”, “taab›r›n”, “tab›fl-
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mak”, “t›v›z›k” gibi terimlerle kullan›lmaktad›r. Afl›k gelene¤inde “muamma” ya da
“ask›” ad›yla bilinen bilmeceler, hem manzum, hem de mensur olarak söylenilmifl ve
yaz›ya geçirilmifltir. Anonim özellikli bilmeceler, naz›m ve nesir olarak iki grupta yer
al›rken, âfl›klar taraf›ndan söylenen ya da yaz›lan muamma ve lugazlar tamamen
manzumdur. Mensur bilmeceler ise, düz cümle halinde konufltu¤umuz flekilde olan
ve ço¤u zaman “seci” niteli¤ini gösteren metinler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.  

Türk bilmecelerinin en eski örneklerini vermesi bak›m›ndan Orta ça¤ (XIV.
yüzy›l) yaz›l› an›tlar›ndan olan Codex Cumanicus eseri büyük önem arz etmektedir.
Eserde turna, bile¤itafl›, üzengi, kirpi, gemi, b›çak, köpek ve baflka nesne ve hay-
vanlar hakk›nda toplam 47 adet bilmece metni yer almaktad›r (Tietze 1966; ‹nan
1987: 353-358; Sakao¤lu 1983: 228) ve bunlar›n hemen hepsi Türk toplumlar›n›n
folklorunda muhafaza edilmifl durumdad›r. Codex Cumanicus’da bilmecelerin oldu-
¤unu W. Bang, G. Nemeth, A. N. Samoyloviç ve S. Y. Malov gibi bilim adamlar›
kaydetmifllerdir (Bang 1912; Nemet 1913; Samoylovich 1924; Malov 1930). N.
As›m Codex Cumanicus’daki alt› bilmeceyi ilk kez Türkiye Türkçesine çevirerek
yay›nlatm›flt›r (As›m 1932: 380-388). H. Mahmutov Codex Cumanicus eserindeki
bilmecelerle Tatar halk edebiyat›nda bulunan benzeri bilmeceleri karfl›laflt›rarak,
bu eserin Türk halklar›n›n ortak de¤eri oldu¤unu kaydetmekle yan› s›ra, eserdeki
folklor örneklerinin Kazak, Baflkurt, Azerbaycan Türkleri, Tatar, Türkmen ve bafl-
ka Türk halklar›n›n edebiyatlar›nda bulundu¤unu da belirtmektedir (Mahmutov
1971: 87-96).    

Codex Cumanicus’daki baz› bilmecelerin flekil bak›m›ndan de¤ilse de, ifllevsel-
lik aç›s›ndan de¤iflikli¤e maruz kald›¤› tespit edilmektedir. Örnek olarak, eserde
XXXV say›s›yla kayda geçmifl bilmeceyi ele alabiliriz: “Tüyma tüydim, tütg’äng’ä
saldym” (Dü¤üm dü¤düm, tutana sald›m) fleklinde olan bu bilmecenin cevab› “ak›l”,
“fikir” olarak ifade edilmektedir. Ayn› bilmecenin Tatarca “Tokme teydem, topke
sald›m” versiyonun cevab› “bellek” veya “hat›rlamak” olarak geçer (‹senbet 1970:
504). Özbek halk edebiyat›nda ise bu bilmecenin cevap k›sm›n›n de¤iflmifl oldu¤u
görülmekte ve bas›lm›fl derleme metninde buna denk olarak “Tuydum, töbge taflla-
d›m” biçiminde bir bilmecenin yer ald›¤› ve cevab›n›n “uyku” olarak verildi¤i tespit
edilmektedir (Hüseinova 1966: 65).   

Sonuç  

‹slamiyet öncesine ait edilen edebi türleri ele al›p incelemekle, özellikle bu tür-
lerin sözlü koldan beslenmesi ve temelde manzum bir içerikten ibaret olmas› gibi
ciddi bir olguya ulaflm›fl olduk. Çok say›da edebi ürünlerin daha geç devrelerde ya-
z›ya geçmesine bakmaks›z›n, atl› göçebe Türk milletinin sözlü gelene¤i bütün kültür
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katmanlar› üzerinde etkili olmufl ve sözlü kültür tafl›y›c›lar› olan baks›, ozan ve daha
sonra afl›klar arac›l›¤›yla günümüze kadar ulaflm›flt›r. 

Sözlü ve manzum içerikli edebi türlerin mükemmellik arz etti¤ini, tören ve me-
rasimler ortam›nda fiamanlar taraf›ndan do¤açlama olarak söylenen dua ve afsunlar-
dan kaynakland›¤›n› söylemekle yan› s›ra, bu edebi ürünlerin an›tsal kitabelerin
oluflmas›ndaki rolüyle ilgili fikirlerimizi de aktard›k. Yaz›m›zda sözlü kolun edebi sal-
namesi say›lan destan›n Orhun Abidelerine olan etkisi üzerine de¤inmekle, asl›nda,
bu kaynaklardaki sanatsal dilin halk edebiyat› unsurlar›na istinaden olgunlaflt›¤›n›
tespit ettik. ‹laveten, diyebiliriz ki, destan olgusunun belirginlik kazand›¤› sürecin
Göktürk dönemine denk gelmesi önemli bir olgudur ve bu hususla ilgili baflka bir
araflt›rma yaz›s›n›n yaz›lmas›na ihtiyaç vard›r. 
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Metinleraras›l›k Ba¤lam›nda Yeniden Kurgulanan
Bir Aray›fl Yolculu¤u: 

Do¤u Anlat› Gelene¤indeki Sîmurg Motifi ile Di¤er
Baz› Unsurlar›n ‘Uykular›n Do¤usu’na Aktar›lma Biçimi1

Doç. Dr. Özge Öztekin - Özleyifl Do¤u*

“Uykular›n Do¤usu’na bafllarken kafamda sadece ‘insan
gördü¤ü fleylerin toplam› kadar uyan›k, görmedi¤i fleylerin
sonsuzlu¤u kadar uykudad›r’ düflüncesi vard›. Bu düflünce-
nin yan›nda da roman yazma arzusu vard› elbette.”

Hasan Ali TOPTAfi

Girifl:

Türk edebiyat›n›n son dönemlerdeki en önemli yazarlar›ndan biri Hasan Ali
Toptafl. Özellikle postmodern roman›n güçlü temsilcilerinden. Eserleri, metinlerara-
s›l›¤a aç›k birer yap›t niteli¤i tafl›yor. Anametin - altmetin ba¤lam›nda hem Do¤u

1 Bildirimizin kurultaydaki bafll›¤› “Metinleraras›l›k Ba¤lam›nda Yenidenkurgulanan Bir
Aray›fl Yolculu¤u: Do¤u Anlat› Gelene¤indeki Sîmurg Motifinin ‘Uykular›n Do¤usu’na
Aktar›lma Biçimi” idi. Sunum s›ras›nda da belirtti¤im gibi; lisans bitirme tezi olarak ö¤-
rencime verdi¤im bu konuyu bir bildiri s›n›rlar› içerisinde birlikte yeniden ele alm›flt›k.
Bask› aflamas›nda metni tekrar kontrol ederken, romanda gelene¤in aktar›m› aç›s›ndan di-
¤er unsurlar› da kapsay›c› olmas› düflüncesiyle, makale bafll›¤›na minik bir ekleme yapma-
y› uygun gördüm (Ö.Ö).

* Doç. Dr. Özge Öztekin - Özleyifl Do¤u, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyat› Bölümü, Ankara, oozge@hacettepe.edu.tr.



anlat› gelene¤inin modern edebiyata aktar›m biçimi aç›s›ndan fikir veriyor, hem de
alanlararas› yeniden yaratmalarla di¤er sanat dallar›nda da yorumlanarak ço¤ul oku-
may› pekifltiriyor. Uykular›n Do¤usu adl› roman› da -t›pk› di¤er eserleri gibi- gele-
ne¤in metinleraras› dönüflümü aç›s›ndan sahip oldu¤u ço¤ul katmanla, hem postmo-
dern estetik hem de felsefi tutum ba¤lam›nda okunabilecek bir eser. 

Roman, her türlü yoruma aç›k ve üstkurmaca düzlemine ulaflan bir metin ola-
rak dikkat çekici. Varoluflunu kendi gerçekli¤inin içinde yaflayan bir anlat›. Daha en
baflta küçük harfle ve yar›m bir cümle ile bafllay›p en sonda da eksiltili bir cümle bit-
me hali veya aralarda yar›m b›rak›lm›fl cümleler olmas›, romandaki iç anlat› tekni¤i
aç›s›ndan okuyucuyu anlat›c›n›n yazma sürecine tan›k etmekle beraber, ontolojik
anlamda insan›n yar›ml›¤›n› da an›msat›yor ister istemez. Bezm-i elest’te Tanr› ile
yan yana iken sonras›nda bütünden ayr›larak dünyaya gelen insan, yeniden Tanr›’ya
kavufluncaya dek yar›md›r. Geldi¤i bu geçici yurtta fark›nda olarak ya da olmayarak
hep derin bir istek halinde O’nu arar. Ayr›ld›¤› bütünün yabanc›s› de¤ildir, sadece
uza¤›na düflmüfltür. Bütünden kopan insan›n dünyaya inifli, kendini ve dolay›s›yla
varl›k dairesini tamamlayabilmesi için mutlaka bir ç›k›fl› da zorunlu k›lar. Bir devir
hareketidir bu yol. Ancak söz konufl devir, ayn› dairenin sürekli devredilmesi ve sa-
bit mekânlar›n otomatik bir flekilde afl›lmas› de¤ildir. Aksine, sabit mekânlar yoktur
ve sürekli yeni bir olufl, yeni manzaralarla karfl›laflmak vard›r. Tasavvuftaki devir na-
zariyesi de böyledir. ‹nsan›n ‘yolda olma’ hali devam etmektedir tüm yar›ml›¤›yla.
Bu yar›ml›k, insanl›¤›n büyük ac›s› oldu¤u kadar umududur da. Tamamlanma yolun-
da geçilen her aflama, hep bir kendini aflma çabas›d›r. Gördüklerimiz kadar uyan›¤›z.
Peki ya görmediklerimiz? Uyanman›n sonu yok. Dolay›s›yla burada da roman›n
ad›yla etkisini gösteren fark›ndal›k süreci, ilk sayfan›n bafl›ndaki o yar›m cümleyi
okuyarak uyand›rmaya bafll›yor okuru. Tasavvuftaki ‘hâb-› gaflet’i ça¤r›flt›r›yor di¤er
yandan. Dünyaya tefekkür gözü ile bakmayan, ondaki inceli¤i ve hikmeti göreme-
yen iradenin insani eylemlerle fani olmas›n›. Bu da hayal kavram›n› getiriyor bera-
berinde. Arapçada hayal, düfl görüntü demektir. Uyku, hayal âlemidir. Tanr› ile be-
raber oldu¤unun bilincine ulaflan insan uyan›kt›r. Dolay›s›yla insan›n uyan›kl›¤›, bu
bilincin gücü ile do¤ru orant›l›d›r (Uluda¤ 1995, Cebecio¤lu 2014). Hakikati keflfe-
den, kendi varl›¤›ndaki ‘olufl’u hisseden, evrenin özündeki ‘ak›fl’› kendi içinde bulan
insan için varl›¤› yeniden hat›rlay›fl söz konusudur. Bir nevi gönlün uyan›fl›d›r bu,
derinlerdeki huzurun ortaya ç›karak gaflet sisinin ortadan kaybolmas›d›r. O yüzden
insan bu dünyada yar›m. ‹nsani anlamda oldu¤u kadar modernite ba¤lam›nda da ya-
r›m. Yar›m olan hem insani, hem de zamansall›k ba¤lam›nda modern.

…bir gölge gibi, masaya do¤ru yeniden yürüdüm. Do¤rusunu istersen, içimdeki
hikâyenin hangi cümleden bafllayaca¤›n› bilemiyordum o s›rada (Toptafl 2011: 5)
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Bir gölge gibi, kendi a¤›rl›¤›m› bile hissedemeden oturdum. Sonra, day›m›n hi-
kâyesini yazabilmek için kalkt›m, sendeleye sendeleye, ürkek… (Toptafl 2011: 259)

Yukar›da da görüldü¤ü gibi; roman›n giriflinde eksik bafllayan ilk cümlenin as-
l›nda roman›n bitimindeki son cümlenin devam› olmas›, ileri yol al›fltaki geriye gi-
diflleri -Kierkeegard’›n o ünlü söylemini hat›rlat›rcas›na- gösteren önemli bir iflaret.
Romanda, gelene¤in yans›malar› ile modern hayat›n karmaflas› iç içe. Anlam kadar
kurguda da bir döngüsellik söz konusu. Bu da metindeki ö¤elerin sürekli olarak bir-
birine dönüfltü¤ü dairesel bir bütünlük oluflturuyor. T›pk› geçmifl ve flimdi gibi. Bu
daireye nereden kat›l›rsan›z kat›l›n, geometrik olarak bafllad›¤›n›z yere döner gibi
gözükseniz de asl›nda ontolojik olarak döndü¤ünüz noktadaki alg›n›z ve fark›ndal›-
¤›n›zla art›k yeni bir ba¤lam oluflturuyorsunuz. Okur aç›s›ndan, Umberto Eco’nun
tabiriyle, bir ‘anlat› orman›’n›n içinde gibiyiz. Romandaki çokkatmanl› anlam alan-
lar›, metinleraras› göndermelerle zenginleflmifl ama o göndermelerin ço¤u, birbirin-
den ayr›labilen netlikte de¤il. Biz de bu meseleden yola ç›karak, gelene¤in aktar›l-
ma biçimi aç›s›ndan metinleraras› iliflkiler yönüyle romandaki en bariz noktalara
vurgu yapmaya çal›flt›k. Yöntem bak›m›ndan, Prof. Dr. Kubilay Aktulum’un Metin-
leraras› ‹liflkiler adl› kitab›ndan yararland›k.

Gelenek ve Do¤u Anlat›lar›ndaki Aray›fl Temi:

‘Gelenek’ kavram›, zaman›n çevrimselli¤ine ba¤l› olarak geçmiflin flimdide du-
ra¤an bir yineleme olmaktan ç›k›p yeni bir ba¤lamda yeniden üretilerek devingen
bir unsur olarak yer almas›n› ifade eder. Dolay›s›yla ‘geleneksel’ olan da, “kültür düz-
leminde aktar›lan ve aktarman›n özel bir biçimini oluflturan fleydir. Onu belirleyen
yaln›zca aktar›l›r olmas› de¤il, ayn› zamanda aktar›lma biçimidir” (Aktulum 2013:
16). Toplumlar, flimdiden geçmifle giderek geleneklerini yeniden yarat›r ve dolay›-
s›yla sürdürürler. Gelene¤in yenidenkurgulanabilirli¤i, zihinlerdeki ‘basmakal›p ya-
p›da oldu¤u’ fikrini de çürütmektedir. Elbette burada ‘bellek’, ‘yineleme’, ‘asl›na uy-
gun biçimde yeniden üretme’ gibi kavramlar da devreye girer. 

Edebi düzlemde de, geçmifle ait motifler yahut eski metinler ça¤dafl olaylara ak-
tar›larak dönüfltürülmektedir. Geçmiflten günümüze Türk edebiyat›n›n her döne-
minde gelenekten yararlanma söz konusu olmufltur. Günümüz edebiyat›nda gelene-
¤in iki önemli damar›ndan biri olan klasik Türk edebiyat›na dair pek çok dönüflüm
ve yenidenyaratma karfl›m›za ç›kar2. Geçmiflte ise, klasik Türk fliirindeki edebi gele-

2 Konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Tu¤rul Tanyol, “fiiirde Gelenek Sorunu”, Yazko Ede-
biyat, 10, 1981: 89-95; Cemal Kurnaz, “Divan fiiiri Gelene¤inden Yararlanma”, Türk Ede-
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nek a¤›rl›kl› olarak Fars fliirinden bir miktar da Arap fliirinden gelen ve Osmanl› kül-
türünde yeniden üretilen Do¤u anlat›lar›n›n mazmun ve motiflerinden ilham alm›fl-
t›r. Do¤u anlat› gelene¤inde pek çok hikâye vard›r meselesi olan, fliir üzerinden dü-
flündüren ve sözden söze akan. Sembolik ve alegorik anlat›mlarla zamanlarüstü bir
söz söyleme k›ymetine ulafl›rlar. Din, tasavvuf, ahlak, aflk, hikmet, keflf, bilgelik, me-
tafizik, rüya, varl›k ve yarat›l›fl, yolculuk, âdâb kültürü, tarihi olaylar, menkabeler,
fabl vs. birer mesnevi konusu olarak karfl›m›za ç›kar. Yaflanm›fl tecrübeler aktar›l›r
yaflayan manzaralar eflli¤inde. Evrensel de¤iflmezlerdir de¤iflmeyen insanl›k halleri.
Anlat›c›lar de¤iflse de hikâye hep vard›r ve süreklidir. Dilsel kurulufl ve fliirsel duyufl
bak›m›ndan bugünün/güncelin çokseslili¤ine kaynakl›k edebilecek bir geçmiflin
çokkatmanl›l›¤›d›r burada sözü edilen. Ürettikleri de¤erlerle klasikleflerek/gelenek-
selleflerek her zaman geçerli olan bu hikâyeler, okunduklar› ça¤›n koflullar›yla yeni-
den yorumlanabilecek niteliktedir. Mant›ku’t-Tayr, Mesnevî-i Ma’nevî, fiehnâme,
Heft Peyker, Bûstân, Gülistân, Kelile ve Dimne, Tûtînâme, ‹skendernâme, Leylâ vü
Mecnûn, Yûsuf ü Züleyhâ, Ferhâd u fiîrîn, Binbir Gece Masallar› gibi pek çok klasik
metin örnek olarak verilebilir bu u¤urda. 

Yukar›da bahsedilen ‘sembolik ve alegorik anlat›mlar’ ifadesine ise özel olarak
e¤ilmek gerek. Zira içsel aray›fl, varolufl, ar›nma gibi zamanlarüstü de¤iflmez konula-
r› yol ve yolculuk metaforlar›yla ifade ederler. Tasavvufi olarak da, ontolojik bak›fl
aç›s›yla da derinlikli olarak de¤erlendirilebilir bu flekilde yaz›lan eserler. Sahip ol-
duklar› yüksek soyutlama gücü ile ço¤ul anlam katmanlar› meydana getirirler. ‹nsa-
n›n kendini ve Tanr›’y› bilme yolundaki aray›fl›, birey olma çabas›nda kendini ve
gerçe¤i aray›fl›, ço¤u kez içsel yolculuklarla devinim kazan›r. Mitoloji kaynakl› eser-
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biyat›, 185, 1989: 24-26; T. S. Elliot, “Gelenek ve fiair”, Edebiyat Üzerine Düflünceler (Çe-
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bul, 1996: 148-149, Muhsin Macit, Gelenekten Gelece¤e, Ankara, 1996; Beflir Ayvazo¤lu,
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lerden bafllayarak günümüze dek gelen ve halen varl›¤›n› sürdüren ana temlerden bi-
ridir bu konu. Aray›fl yolculuklar› da, Do¤u ve Bat› edebiyatlar›n›n felsefî altyap›la-
r›n› oluflturan tasavvufî, ontolojik, kozmogonik ve mitolojik temeller üzerinden iler-
leyen bir evrensel temad›r. Özellikle Do¤u düflüncesi, zaman›n döngüselli¤ine para-
lel olarak ruhun yolculu¤unu da bilinmeyen âlemden ald›¤› referanslarla ayn› dön-
güsellikte sürekli k›lar. Tanr›-evren-insan ba¤lam›nda yap›lan tüm varoluflsal sorgu-
lamalar, bu döngüsel s›rda gizlidir. Do¤u anlat› gelene¤i, yolculuk izle¤ine ba¤l› sem-
bolik ve alegorik anlat›mlarla aray›fl temini flekillendirir. En çok kullan›lan motifler-
den biri kufltur ki bunlar›n içerisinde ilk akla gelen Sîmurg’tur. Farsçada ‘sî-murg’
tamlamas› ‘otuz kufl’ anlam›na geldi¤i gibi, ‘sîmurg’ fleklinde isim olarak da üzerinde
her kufltan bir iflaret oldu¤una inan›lan ‘Anka kuflu’ yerine kullan›l›r. Tasavvufi aç›-
dan hem kesreti, hem vahdeti temsil eden mitik bir motiftir. Sîmurg, Attar’›n Man-
t›ku’t-Tayr mesnevisini ve Fars-Arap-Osmanl› edebiyatlar›ndaki ‘Mant›ku’t-Tayr yaz-
ma gelene¤i’ni de akla getirir. Kaf Da¤›’n›n ard›ndaki Sîmurg’u bulmak için ç›kt›k-
lar› uzun yolculu¤un sonunda, asl›nda arad›klar›n›n kendileri oldu¤unu anlayan kufl-
lar›n yani hakikat yolcular›n›n hikâyesidir bu. Gelenek ba¤lam›nda Türk edebiyat›-
n›n yasland›¤› iki ana damardan biri olan klasik Türk edebiyat› içerisinde bu mes-
neviye yap›lan nazirelerle (birer metinleraras›l›k olarak de¤erlendirilebilecek yeni-
denyazmalarla) te’lif veya tercüme olarak pek çok örne¤i kaleme al›nm›flt›r3. Günü-

3 Bu konuda daha genifl bilgi için bkz. Müjgan Cunbur, Gülflehrî ve Mant›ku’t-Tayr (doktora
tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara, 1952; Agâh S›rr› Levend, Gülflehrî Mant›ku’t-Tayr
(t›pk›bas›m). ‹stanbul, 1957; a.g.y, Attar Mant›k Al Tayr (Farsçadan Türkçeye çeviri), ‹s-
tanbul, 1968; Cem Dilçin, “Zaifî Pir Mehmed Gülflen-i Sîmurg” (lisans bitirme tezi), Anka-
ra Üniversitesi, Ankara, 1968; a.g.y, “Mant›ku’t-Tayr’›n Manzum Çevirileri Üzerine Bir
Karfl›laflt›rma”, AÜ Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Dergisi, 3, 1993: 35-56; Taceddin fiim-
flek, “Fedâyi Dede: Mant›k-› Esrâr” (Tenkidli Metin ve ‹nceleme) (yüksek lisans tezi), Ata-
türk Üniversitesi, Erzurum, 1993; Mustafa Canpolat, Ali fiir Nevâî Lisanü’t-Tayr, Ankara,
1995; Hasan Aksoy, Dervifl fiemsî Deh Murg, ‹stanbul, 1998; Cemal Kurnaz - Mustafa Tat-
ç›, “Türk Tasavvuf Edebiyat›nda Sembolik Anlat›m veya Kufl Dili”, Türk Yurdu, 167, 2001:
29-33; Berrin Uyar Akal›n, “Za’ifî, Gülflen-i Sî-murg: ‹nceleme - Tenkitli Metin” (doktora te-
zi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2001; Dilek Batislam, “Divan fiiirinin Mitolojik Kufl-
lar›: Hüma Anka Simurg”, Türk Kültürü ‹ncelemeleri Dergisi, 7, 2002: 185-208; Ahmet
Sevgi, “Mant›ku’t-Tayr”, Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi, C. 28, 2003: 29-30; Zehra Tos-
ka, “Kaf Da¤›n›n Ötesine Varmak” Journal of Turkish Studies (Festschrift in Honor of Gü-
nay Kut), Volume: 27/I, 2003: XIX-LXII; a.g.y. “Kaf Da¤›n›n Ötesine Varmak Üzerine”, Jo-
urnal of Turkish Studies (Festschrift in Honor of Günay Kut), Volume: 28/II, 2004: 157-178;
‹brahim Gürses, “Jung’c› Arketip Teorisi Ba¤lam›nda Tasavvufî Öykülerin De¤erlendiril-
mesi: Sîmurg Örne¤i”, Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 2007: 77-96; Ömür
Ceylan, Kufllar Divan› Osmanl› fiiir Kufllar›, ‹stanbul, 2007; Zehra Toska - Nedret Kuran
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müzün postmodern edebiyat örneklerinde de, hikâyenin yine metinleraras› iliflkile-
re dayal› göndermelerle hem içerik, hem yap› bak›m›ndan dönüflüme u¤rayarak çe-
flitli aktar›lma biçimleri tafl›d›¤› görülmektedir. Hakikati özü arama, fanilikten s›yr›l-
ma, hiçlik bilinciyle as›l varl›¤a eriflme gibi evrensel konular, gelene¤in aktar›lma bi-
çimindeki çeflitli dönüflümlerle Mant›ku’t-Tayr’dan bir flekilde Uykular›n Do¤u-
su’na uzanmaktad›r.

Gelene¤in Aktar›m› Noktas›nda Metinleraras›l›k:

‘Metinleraras› iliflkiler’ ifadesi, postmodern edebiyat›n özelliklerinden biri ola-
rak ortaya ç›ksa da, kavramsal olarak varl›¤› daha da eskilere dayan›r. Zira ‘güneflin
alt›nda söylenmemifl söz yoktur’, hikâye süreklidir ve sadece anlat›c› de¤iflir. XVIII.
yüzy›l›n ünlü flairi fieyh Gâlib’in Hüsn ü Aflk’›nda geçen o meflhur ‘çald›msa da mi-
rî mal› çald›m’ dizesi her fleyi özetler bir bak›ma. Klasik Türk fliirindeki nazire gele-
ne¤i, telmih-iktibas gibi söz sanatlar›, mazmunlar vs. kavramsal olarak metinlerara-
s› iliflkilerin ve yenidenyazman›n geçmiflte de var oldu¤unu göstermektedir. Gele-
nekten yararlanma düflüncesi, nas›l o dönemin kendi içinde söz konusu ise, günü-
müz Türk fliirinde de ‘Divan fliiri gelene¤inden yararlanma’ biçiminde süreklili¤ini
ve evrenselli¤ini korumufltur. Yüzy›llar sonra, ça¤dafl edebiyat›n postmodern bak›fl
aç›s› ile kavram kuramsal yönden terimselleflerek bir nevi alt› çizilmifltir. Asl›nda bu
ifade sadece edebiyata özgü de de¤ildir. Metinleraras›l›¤›n ortak akla uygun verileri-
ni özellefltirerek her disiplin onu kendi alan›nda kullanabilir. 

En bilinen flekliyle, postmodern esteti¤in üstkurmaca, ço¤ulculuk, parodi, hi-
per-metinsel tasar›m gibi anlat›m biçimlerinden biridir metinleraras›l›k. Postmo-
dern edebiyat; eklektik bir anlay›fla ba¤l› olarak gerçekle kurmacan›n iç içe geçti¤i,
anlat› içinde anlat› tekni¤iyle kopuk kopuk yaz›lm›fl gibi görünen metinlerin asl›n-
da kendi bafllar›na da tek bir bütün olma özelli¤i tafl›d›¤›, yazar›n ve okurun her tür-
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lü yöntemi anlat›m› deneyerek as›l gerçeklik olan de¤iflkenli¤i ço¤ulculuk temelin-
de yakalayabilmeyi amaçlad›¤› bir düflünce ak›m›ndan yol al›r (Ecevit 2006, Yalç›n
Çelik 2005, Apayd›n 2009). Metinleraras›l›k, bu ço¤ulcu senteze ulaflman›n bir yo-
lu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Postmodern elefltiri alan›nda bir ‘aç›k yap›t’ olarak
metnin baflka metinlerle kurdu¤u iliflki, onu çoksesli/çokkatmanl› hale getiren ‘me-
tinleraras› okuma’ boyutunda gerçekleflmektedir. 

Asl›nda bu nitelik, postmodern oldu¤u kadar klasik metinlerin de en belirgin
özelliklerindendir. Zira her yazma eylemi bir yenidenyazmad›r: “Metinleraras› bak›fl
gelenekselleflen ve/veya klasikleflen kültürel unsurlar› yeniden üreterek yarat›r. Ol-
du¤u gibi yinelemez, dönüfltürerek yeniden yarat›r” (Aktulum 2013: 15). Klasik an-
lat›lar›n günümüz metinlerinin bir parças› olmas›, postmodern metinlere aktar›larak
onlara yeni biçim ve içerikler kazand›rm›flt›r. Bahtin’in ‘saf metin yoktur’ söylemini
ve Kristeva’n›n ‘metinler mozai¤i’ tabirini kuvvetle an›msatacak flekilde her metnin
kendinden öncekilerden biçim ya da içerik yönüyle etkilenmesi, mitik ö¤elerin an-
lam›n› kaybetmeden yenilenip ço¤alarak roman içinde okuyucuya aktar›lmas›, gön-
dergeler, yenidenyazmalar, yeni bir ba¤lamda yenidenkurgulanan motif yinelemele-
ri ve daha birçok unsur, Uykular›n Do¤usu’nda da metinleraras› bir yolculu¤un oldu-
¤u gerçe¤ine götürüyor bizi. Bu yolculuk; ortakbirliktelik iliflkileri, türev iliflkileri ve
anametinlerin ciddi düzende dönüflümü (Aktulum 2014) üzerinden de¤erlendirile-
bilecek belli güzergâhlara sahiptir.

Uykular›n Do¤usu ve Gelene¤in Metinleraras› Aktar›lma Biçimleri:

“Uykular›n Do¤usu’nda geleneksel anlat› tonunu kur-
maya ve korumaya çal›flt›m. Ben bir anlat›c› olarak topra¤›n
üzerinde de¤il, kat kat destanlar›n, masallar›n ve efsanelerin
üzerinde yaflad›¤›m› düflünüyorum. Bu roman›n dilini kurar-
ken, üzerinde yaflad›¤›m bu zenginli¤in olanaklar›n› kullan-
mak ve yaflatmak istedim. Hiç kuflkusuz, anlatt›¤›m olayla-
r›n yap›s› da buna itti beni. Sonuçta, ortaya böyle bir dil ç›k-
t›. Roman›n dilini olufltururken, halk anlat›lar› üzerine özel
bir çal›flma yapmad›m. O anlat›lar›n içinden yürüyüp geldi-
¤im için buna gerek duymad›m belki de”

Hasan Ali TOPTAfi

Roman›n Uykular›n Do¤usu gibi bir bafll›k tafl›mas›, ‘uyku’ sözcü¤ündeki onto-
lojik ve tasavvufi anlamla birlikte somut bir flekilde ‘Do¤u’ kaynakl› hikâyelere ve
klasik mesnevilere yapt›¤› gönderme ile metinleraras› iliflkiler aç›s›ndan tam bir yan-
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metinsellik4 özelli¤i göstermektedir. Uyku ile uyan›kl›k aras›ndaki o ince çizgi, hat-
ta uzun bir rüya hissini veren masal söylemi, hayal ile hakikati de yan yana getirir.
Romandaki ana hikâyeyi besleyen ve bizim de gelene¤in aktar›m› ve metinleraras›-
l›k bak›m›ndan üzerinde duraca¤›m›z yan hikâyelerden birinin kahraman›n ad›n›n
Cebrail oluflu da, yine metinleraras› aç›dan “tipleflmifl bir figür olarak bir önceden-bi-
linen durumu”nu (Aktulum 2013: 88) imlemektedir.

Yazar&anlat›c›, day›s›n›n hikâyesini yazmak için masa bafl›na oturur ama hiç-
bir zaman tam olarak anlatamaz. Belki de hikâyeye bafllama sürecidir bütün o olup
bitenler. Zira dedelerin hikâyeleri ve o hikâyelerin de kendi içlerindeki di¤er hi-
kâyeler kurguya dâhil oldukça, ana hikâyedeki boflluklar› kendi içine alan, hatta
zaman zaman onu unutturarak öne geçen yan hikâyelerle romandaki belirsizlik ar-
tar. Uykular›n Do¤usu, böyle iç içe geçmifl anlat›lardan oluflmaktad›r. T›pk› Do¤u
anlat› gelene¤inde ve elbette Mant›ku’t-Tayr mesnevisinde oldu¤u gibi: “Yap› ba-
k›m›ndan Mant›ku’t-Tayr bir çerçeve öyküden (Sîmurg’u aramak için yap›lan yol-
culuk) ve bu öykünün içine yerlefltirilmifl küçük küçük öykülerden oluflur. Yolda
zorluklarla karfl›laflt›kça kufllardan flikâyetler, itirazlar gelir ve Hüthüt onlara bir
tak›m öyküler anlat›r ve öykülerin yorumunu yaparak onlara tasavvuf yolunda
mürflitlik görevini yerine getirir” (Moran 2012: 96-97). Romandaki anlat›lardan
özellikle Cebrail Dede’nin hikâyesi, sat›r aralar›nda eski edebi gelene¤e ve özellik-
le de Sîmurg’a yapt›¤› dolayl› göndermelerle dikkat çekicidir. Bir noktadan sonra
Cebrail’in hayali bir kuflu y›llarca aray›fl›, metni okuyan nitelikli okura böyle bir
ça¤r›fl›m yapt›r›r. Hikâye, bir bak›ma roman›n çerçeve anlat›s›n› oluflturmaktad›r.
Romandaki di¤er anlat›lara bak›ld›¤›nda; Haydar’›n öyküsü, yazar›n day›s›n›n öy-
küsü ve radyoevinde hiçbir ifle yaramad›¤›n› fark edip her fleyi bir anda b›rak›p gi-
den adam›n öyküsüne ortak bir zemin haz›rlamaktad›r Cebrail Dede’nin hikâyesi.
Romandaki bu karakterlerin hepsi, kendi içlerinde birer birer uzun yolculuklara
ç›karlar. Sonunda tek bir noktada buluflarak, as›l gerçe¤in kendi özlerinde sakl› ol-
du¤unu fark ederler. T›pk› Sîmurg mitindeki gibi. Aray›fl, içsel yolculuk, kendini
bilme ve Tanr›’y› bulma gibi tasavvufi kodlar vard›r geri planda. Nitekim flu ifade
hayli anlaml›d›r: “Bir hikâye sonsuzmufl gibi göründü¤ünde, kendine ulaflm›fl de-
mektir çünkü. Bu da, az fley de¤ildir hikâye aç›s›ndan. Bilirsin, ne kadar ç›rp›n›r-
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sa ç›rp›ns›n, kendine ulaflamayan bir hikâye baflka noktalara da ulaflamaz” (Toptafl
2011: 131).

Mant›ku’t-Tayr’da Attar flöyle der: “Kuflkusuz bizim de bir padiflah›m›z vard›r. O
da Kâf Da¤›’n›n ard›ndad›r. Ad› Sîmurg’dur, kufllar›n padiflah›d›r. O bize yak›nd›r la-
kin biz ona oldukça uza¤›z” (Attar 1968: 68). Hakikat s›rr›n› bugün de aramaya de-
vam eden postmodern dünyan›n yaln›z bireyi, yüzy›llar sonra insano¤lunun aray›fl›-
n›n sonsuz oldu¤una bu kez Uykular›n Do¤usu’nda Cebrail Dede’nin hikâyesiyle ta-
n›k olur. Cebrail Dede, Sîmurg mitindeki kufllar gibi vadileri teker teker aflarak mut-
lak bilinmezli¤in s›rr›na eriflmenin ancak Tanr›’ya ulaflmada gizli oldu¤unu bizlere
yeniden hat›rlat›r.

Mant›ku’t-Tayr’da kufllar, “bu zamanda hiçbir ülke padiflahs›z de¤il. Bundan böy-
le bizim de padiflahs›z kalmamam›z laz›m. Padiflahs›z ülkede nizam, intizam olmaz.
Kendimize bir padiflah seçelim” (Attar 1968:  VII-VIII) diyince, bir anda mesnevinin
habercisi Hüthüt belirir. Derken sorgulama ve aray›fl bafllar. Böylece Sîmurg’a ulaflma
süreci de kendini gösterir. Kufllardan biri yorulup bitkin düfltü¤ünde di¤er kufl devre-
ye girmekte ve hepsinin ak›llar›n› kar›flt›ran sorular›n cevab›n›, Hüthüt tek tek aç›k-
layarak vermektedir. Uykular›n Do¤usu’nda da benzer bir durum vard›r. Roman için-
deki anlat›lar›n her birinde, ruhsal özellikleriyle farkl›l›klar›n› hissettiren karakterler
mevcuttur. T›pk› mesnevideki kufllar gibi. Ama bir flekilde anlar›z ki, onlar›n hepsi as-
l›nda yazar›n kendisidir. Birinin bafl› derde girdi¤inde ya da yaflam›n anlam›n› sorgu-
lamaya bafllad›¤›nda, t›pk› Hüthüt gibi, yazar anlat›c› konumuyla bir anda beliriverir.
Hatta okuyucunun anlamakta zorland›¤› anlar› bilerek, t›pk› bir haberci gibi karak-
terlerini anlat›r ve anlams›zl›¤›n üzerine kurulu yaflamlar› hakk›nda tahliller yapar.

Romanda hem Do¤u, hem Bat› kaynakl› pek çok eserin ismine yer verilmekte-
dir. Âfât-› Temmuz, Fiyakal› ‹ntihar Teflebbüsleri, Yeryüzündeki Kuyular›n Esrar›, Uzak
Felaketlerin Kardeflli¤i, Basit Bilgilerin Gizli Dehfleti, Seyahatnâme, Peygamber Dublörlü-
¤ü, Büyük Cami Yang›nlar›, Melek Yüzlü fieytanlar›n fieceresi, Alçakl›¤›n Evrensel Tari-
hi, Yeryüzündeki Kuyular›n Esrar› gibi (Toptafl 2011: 97). Toptafl’›n kendi eserlerin-
den biri de, bu metinleraras› göndermelerden nasibini al›r: Uykular›n Do¤usu’nun
Haydar’›, Bin Hüzünlü Haz’daki Alâaddin ile özdeflleflir.

Gelelim, romandaki ‘Do¤u’ etkisini ‘Bat›’l› bir yöntemle aç›klamaya: Gönder-
ge, an›flt›rma, anlamsal dönüflümler, klifle-basmakal›p söz kullan›m›, yenidenyazma
ve anlat› içinde anlat› gibi metinleraras› iliflki biçimlerine göre gelene¤in aktar›m›n-
da nas›l bir dönüflüme gidildi¤i de¤erlendirilebilir. Söz konusu her bir unsurun önce
ne oldu¤unu tan›mlay›p sonra romandan birer örnek metin alarak veya belli k›s›m-
larda yoruma giderek (örneklem alan› daha da geniflletilebilir ama bir makale s›n›r-
lar› içindeyiz) bu tespitlerimizi afla¤›da belirtiyoruz:
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I. Gönderge: “Yap›t›n bafll›¤›n› ya da yazar›n ad›n› anmakla yetinir. Bir metin-
den al›nt› yap›lmadan okuru do¤rudan metne gönderir. Yaz›nsal bir tür, tarihi bir
kahraman da gönderge olabilir” (Aktulum 2014:  82).

“‹lkin, mucitlerin hayatlar›n›, ciltlenmifl cönkleri, meselleri ve nefes kesici
cenk hikâyelerini okudum sözgelimi: sonra onlar› b›rak›p menk›beleri, onlar› bitirip
hat›ratlar›, onlardan geçip mektuplar› ve s›rtlar› yald›zl› figürlerle süslü her biri bir-
birinden kal›n tefsirleri okudum… Evliya Çelebi’nin ‘Seyahatname’sini ald›m eli-
me… Birdenbire bir hikaye dikkatimi çekti benim. Hac› Bektafl Veli’nin ard› s›ra
Horasan’dan kalk›p gelen, befl yüz elli bir y›l önce bu flehri kuflatan askerlerin aras›-
na kar›flan ve yirmi dört saatte dört defa horoz gibi öterek etraf›ndakilere ‘Kalk›n ey
gafiller!’ diye ba¤›ran Horoz Dede ad›nda fukara bir ihtiyar›n hikâyesi” (Toptafl
2011: 171).

II. An›flt›rma: “Bir sözce ile yans›lar›n› gönderdi¤i bir baflka sözce aras›nda bel-
li bir alg›lamay› zorunlu k›lar. Bir metinde bir baflka yaz›nsal yap›ta, kiflilere, ortak
motiflere yap›lan göndermedir” (Aktulum 2014:  87-88).

“Öyle ki, hayallerinde Kaf Da¤›’n›n ard›ndan havalan›p gelen rengârenk Anka
sürüleri uçufluyormufl art›k o günlerde; gökyüzünü kaplayan kocaman kanatlar›, bu-
lutlara dal›p ç›kan upuzun gagalar› ve insan›n gözlerini kamaflt›ran eflsiz güzellikle-
riyle birlikte, dünyan›n içinde belirip kaybolan baflka baflka dünyalar gibi, dönüp du-
ruyorlarm›fl… Rüyalar›nda da Ba¤dat kubbelerinin ›fl›lt›lar› aras›ndan süzülüp gelen
Hüma kufllar› geziniyormufl ço¤u zaman: Ya da Hazreti Süleyman’dan Belk›s’a haber
getirip götüren, Hüthüt kuflu nereden geliyorsa gelip bu rüyalar›n ›ss›z bir köflesine,
yavaflça konuyor, konunca bacaklar›n›n üstünde flöyle bir yaylan›yor, sonra da sanki
babam arad›klar› kuflun nerede oldu¤unu anlat›rcas›na, saatlerce tuhaf bir sesle b›-
c›r b›c›r ötüp duruyormufl” (Toptafl 2011: 188-189). 

III. Anlamsal Dönüflüm: “Alt metnin anlam›nda meydana gelen izleksel dö-
nüflümlerdir. Anlamsal dönüflümde içeriksel bir de¤iflim varsa, öyküsel dönüflüm ger-
çekleflir. Buradaki ‘öykü’ terimiyle kastedilen, ‘tarihsel ve co¤rafi çerçeve’dir.” (Ak-
tulum 2014:  117).

Mant›ku’t-Tayr’da her bir kufl mazeretinden bahsederken, s›ra tavus kufluna gel-
di¤inde “ben kufllar›n Cebrail’i idim ama bafl›mdan bir kazad›r geçti” (Attar 1968:
65) demesiyle öne ç›kan serüven; Uykular›n Do¤usu’nda da, anlat›lardan biri olan
Cebrail Dede’nin hikâyesinde öyküsel bir de¤iflim içinde anlamsal dönüflüme u¤ra-
yarak aktar›lm›flt›r. Cebrail Dede’nin bafl›ndan da bir otobüs kazas› geçer. Tavus ku-
flunun, kendisi için ‘kufllar›n Cebrail’i oldu¤unu söylemesi gibi; Cebrail Dede’nin de,
otobüste beraber yolculuk etti¤i otuz kiflinin (burada ayr›ca say›sal olarak ‘sî-murg’
ça¤r›fl›m› da var elbette) Cebrail’i oluflu böyledir. Tavus kuflu, di¤er kufllar›n en gör-
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kemlisidir. Cebrail Dede de, otobüs kazas› s›ras›nda etrafa saç›lan insanlar›n en güç-
lüsüdür.

IV. Klifle-Basmakal›p Söz Kullan›m›: “Klifle bir yinelemedir. Ona baflvuran öz-
ne daha önce söylenmifl olan›, herkesin söyledi¤ini, bilineni yineler. Toplum içeri-
sinde toplumsal çerçevede ortak bir bellekten do¤ar” (Aktulum 2014:  119). Masal-
s› bir dildir bu. Söz konusu klifleler, toplumda ‘blok-de¤er’ (Aktaran, Aktulum 2013:
119) haline gelen ‘evrenseller’ olarak metinden metine geçerler. 

“Günler gene günleri kovalam›fl böylece, haftalar haftalar›, aylar aylar› kovala-
m›fl” (Toptafl 2011: 11). 

“Derken, adam bir gün kalkm›fl, efendime söyleyeyim, gene nereye gitti¤ini bi-
le bilmeden, dalg›n ad›mlarla flehrin uzak köflelerine do¤ru yürümüfl.” (Toptafl 2011:
41).

V. Yenidenyazma: “Hangi türden olursa olsun, önceki bir metnin onu taklit
eden, dönüfltüren, aç›k ya da kapal› bir biçimde ona gönderen bir baflka metinde yi-
nelenmesidir” (Aktulum 2014: 188).

“O gelip Selimiye’nin kubbelerine konunca, flehre bir çeflit nur ya¤arm›fl aç›k-
ças›… Aflklar anlam›n› bu kufltan yay›nlan ›fl›k sayesinde bulup bu kufltan yay›lan
›fl›k sayesinde kaybedermifl sözgelimi… ‹flte bütün bunlar olmuyormufl h›z›yla olup
biterken, her ne hikmetse, kendini ›fl›¤a dönüfltüren bu kufl bir damla bile eksilmez-
mifl kubbelerin üstünde” (Toptafl 2011: 203). Aray›fl›n Anka/Sîmurg ba¤lam›nda ye-
nidenyaz›ld›¤› bir dönüflümdür bu.

VI. Anlat› ‹çinde Anlat›: “Yeni Romanc›lar›n oldu¤u kadar modern ve klasik
yazarlar›n yap›tlar›nda da s›kl›kla kullan›lan bu yöntem,  kurguyu baflka bir düzlem-
de yenidenyazar. Bir baflka yazar›n bilinen bir yap›t›na gönderme yaparak onun iz-
leklerini yeni bir ba¤lamda yineleyebilir” (Aktulum 2014:  126, 129).

Uykular›n Do¤usu’nda, Cebrail Dede’nin bir çingeneden dinledi¤i esrarengiz
hikâye onu arad›¤› kufla daha da yak›nlaflt›rm›flt›r. Hikâyeye göre kalubeladan beri
Edirne’de, Kafçaz’›n ötesinde kalan Y›ld›z Da¤lar›’n›n doruklar›nda yaflayan bu kufl
için Y›ld›z Da¤lar›’na varan Dede, dünyan›n insanlar›n› afla¤›da b›rakmay› düfller.
Çingeneden dinledi¤i hikâyeler onu baflka uzak bilinmezliklere sürükler. Romanda
sat›r aralar›na s›k›flt›r›lm›fl ara öykülerle birlikte her fley, Mant›ku’t-Tayr’daki Sî-
murg’a ulaflma yolculu¤u ve dolay›s›yla içsel aray›fl ile Hüthüt’ün yola devam eden
kufllara durmaks›z›n anlatt›¤› sürükleyici öykülere benzer. 
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Sonuç:

“Hikâye son bulacaksa kâ¤›t üstünde de¤il, okurun
zihninde son bulmal› asl›nda. Bendeki e¤ilim hem hikâ-
ye hakk›ndaki bu düflüncemden, hem de dünyay› alg›la-
y›fl fleklimden geliyor belki. Uykular›n Do¤usu’nu ta-
mamlarken, roman›n yap›s› biraz da dünyan›n hareketi-
ne benzesin ve roman t›pk› dünya gibi dönüp dursun is-
tedim. Bu yüzden, Uykular›n Do¤usu bafllad›¤› yerde bi-
tiyor, bitti¤i yerde bafll›yor. ‹lk cümlesi olmayan bir ro-
man…”

Hasan Ali TOPTAfi

Evrenin varolufl serüveni, döngüsel bir süreklili¤e iflaret eder. T›pk› merkezden
ayr›lan insan›n içindeki eksiklik duygusuyla varl›¤›n›n özünü keflfetme yolunda ken-
dine her ilerleyiflindeki geri dönüflü gibi. Romandaki ‘uyku’ imgesinin bu devingen-
lik ba¤lam›nda sunulmas›, bizi ‘Do¤u’ya götürmektedir. Güneflin do¤ufluyla bafllan-
g›ç kabul edilen ‘Do¤u’, dairenin en tepedeki noktas›d›r. Daire tamamland›ktan
sonra görünüflte yine ayn› noktaya dönülür. Ancak her devir yeni bir bafllang›çt›r.
Son cümle ile birleflen ilk cümlenin roman›n kurgusuna getirdi¤i dairevi yap›n›n ya-
n› s›ra, romandaki bitmifl ama tamamlanmam›fl s›n›rs›z anlam alanlar› da tasavvufi
ve ontolojik ba¤lamda döngüsel bir evren anlay›fl›n› akla getirmektedir. Bir türlü ku-
rulamayan ana hikâyenin hep gelinen noktadan geri dönüfllerle yeniden kurulmaya
çal›fl›lmas›, sonsuz olas›l›¤›n varl›¤›n› gösterir. Yeni olas›l›klar, yeni hayaller, yeni hi-
kâyeler ve yeni anlamlar. Dönme eylemi daima tekrar eder. Derinlerde olan›n flim-
dide tekrar›, hep dönüflerek yeni ba¤lamlar iflaret ederek ve her defas›nda bir önce-
kinden farkl› bir ça¤r›fl›msal ak›fl ve göndermeler a¤›yla söz konusu olur. Dolay›s›yla
roman aç›s›ndan ‘tekrar’ ve ‘devr’in olgusal temeli, felsefi bir tutum olarak da me-
tinleraras›l›k ba¤lam›nda da önemlidir. Yeniden yaratma ve vurguda süreklili¤i im-
ler. T›pk› Kierkegaard’›n ‘tekrar ve an›msama’ formülü gibi: An›msama, geriye do¤-
ru tekrarlan›r. Tekrar ise, ileriye do¤ru an›msan›r. Ayn› fleyin geri gelifli de¤ildir. Son
derece bilinçli haz›rlanm›fl, bafllad›¤› yere dönen ebedi bir belirsizliktir sanki bu: Sü-
rekli bir yaratma ve yok olma!

Uykular›n Do¤usu’na roman boyunca yap›lan yolculuk, yazar›n metnini yazma
yolculu¤unu da imler. Roman›n bafl›ndan sonuna kadar okurla konufluyormuflças›na
olaylar zincirini aktaran yazar,  bu yolculu¤a bizi soyut ça¤r›fl›mlarla davet eder. Okur
olarak biz de ilk sat›rlardan itibaren bu yolculukta kendimize bir yer seçeriz. Eksik
kalan Haydar’›n duygular›n›, Cebrail Dede’nin bitmek bilmeyen aray›fllar›n›, ceva-
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b› yar›m b›rak›lm›fl anlams›z sorular›n geri dönüfllerini tamamlamaya çal›fl›r›z. Do¤-
rusal bir bafllang›ç ve son yoktur. Geçmifl ve gelecek flimdidir. Romanda birden faz-
la dü¤üm oluflu, ço¤ulcu bir söylemin göstergesidir. Ayn› zamanda metindeki öykü-
ler olan bu dü¤ümler, birden fazlad›r ve içinde bulunduklar› olaylar›n sonuçlar› ola-
rak yer almaktad›r. Son k›s›mda birleflirler ve böylece roman›n uzay›p giden zinciri-
ni olufltururlar. Roman her haliyle, Eco’nun ‘aç›k yap›t’ tan›m›n› karfl›lamaktad›r.
Okurun da anlat›da yer ald›¤› bu tür yap›tlar› ‘devingen metinler’ olarak gören Eco,
‘belirsizlikleri’ yaratan›n, metindeki sonsuz duraklar olan ‘aray›fllar’ ve ‘olanaks›zl›k-
lar’ oldu¤unu belirtmektedir. ‘Aç›k yap›t’ olarak tan›mlanan hareketli metinler,
okuyucu taraf›ndan tamamlanmay› bekleyen metinlerdir. Bu anlamda Uykular›n Do-
¤usu da böyledir. Görünen yap›n›n arkas›nda gizli kalan varl›¤›n özünün yorumu
okuyucuya b›rak›lmaktad›r. Yorumcular aras›ndaki alg› farkl›l›¤›, eserin de¤erini
yans›tan bir ölçüttür. Metin ne kadar farkl› okuyucu taraf›ndan anlamland›r›l›rsa,
roman›n geniflli¤i de o kadar belirginleflir. Roman›n tekrar tekrar okunmas› da bir
döngü ortaya ç›karacakt›r. Anlat›lan her fley, baflta ve sondaki iki eksik cümle ara-
s›nda olup biter. Metnin kurulufluna ve ilerlemesine katk›da bulunabilecek nitelikli
okur için bitti¤i yerde bafllay›p bafllad›¤› yerde biten bir üstkurmacan›n metnin yo-
rumlanmas›na getirece¤i sonsuzluk oldukça de¤erlidir. Anlat›daki derinlik, okuyu-
cunun hayal gücüne de yer veren boflluklarla ilerler. Sadece hikâyesini de¤il okuru-
nu da arayan bir romanla bafl baflay›zd›r. Bilinmezli¤in bile belirsiz oldu¤u romanda,
bu belirsizli¤in somutlaflmas› okuyucuya b›rak›lm›flt›r. ‹mgelerle örülü pek çok sat›r,
okuyucuda tekrar yorumlanmay› bekler.

Yazar&anlat›c› – metin – okuyucu iradelerinin sorguland›¤›, söylemin adeta
edebi bir imge haline geldi¤i romanda fliirsel bir üslûp vard›r. Postmodern bir dille
yaz›lm›fl bu roman›n Do¤u anlat› gelene¤inden yararlan›fl›, do¤rudan ya da dolayl›
yollarla baz› motiflerini yenidenkurgulayarak aktarma biçiminde olmufltur. Gönder-
ge, an›flt›rma, yenidenyazma, anlamsal dönüflüm, anlat› içinde anlat› gibi metinlera-
ras› tekniklerle söze dökülebilir bu aktarma. Sîmurg gibi mitik bir motifin, Mant›-
ku’t-Tayr gibi klasik bir mesnevideki belli ö¤elerin ve izlek olarak da aray›fl yolculu-
¤unun Uykular›n Do¤usu ile modern zamanda güncellenifli, flimdiden geçmifle gide-
rek gelene¤i yeni bir ba¤lamda yeniden yaratmakt›r. Geçmiflin sürekli olarak flimdi-
ye eklemlendi¤i, ça¤dafl ölçütlere göre yeni koflullarda yeniden kullan›ma sokuldu-
¤u bir süreçtir bu. Okurun metinleraras›, ontolojik, tasavvufi, mitolojik vs. düzeyine
göre her katmanda dünyas›n› zenginlefltirecek, onu içine çekebilecek kudrete sahip-
tir.  
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Bir Fethi Divanlar›ndan ‹zlemek:
Girit-Kandiye Örne¤i

Yunus Kaplan*

Girifl

Tarihî seyir içerisinde edebiyat ve tarih bilimi beslendikleri alan bak›m›ndan
birbirine en yak›n bilim dallar› aras›nda yer alm›flt›r. Her iki alanda da çal›flmalar ya-
pan bilim adamlar› yapt›klar› çal›flmalarda ihtiyaç hâlinde karfl› taraftan istifade et-
me yolunu tercih etmifllerdir. Bu tercihte rol oynayan en önemli unsur, her iki alan-
da da karfl› alan için kaynak teflkil edecek olan birçok malzemenin bulunmas›d›r. 

Her iki alan için de bu iliflkinin en canl› bir flekilde görüldü¤ü dönemlerden bi-
ri de divan edebiyat›n›n canl›l›¤›n› sürdü¤ü zaman dilimleri olmufltur. Çünkü bu dö-
nemlerde yetiflen birçok flair, yazm›fl olduklar› eserlerde d›fl dünyaya kay›ts›z kalma-
m›fllar, yaflad›klar› tecrübeleri ve flahit olduklar› olaylara dair gözlemlerinden s›kça
istifade etmifllerdir. Divan flairlerinin d›fl dünyayla ilgili gözlemlerini iyi bir flekilde
yorumlayarak bunlar› iç dünyalar›ndaki hayallerle süsleyip okuyucuyla paylaflt›klar›
unsurlar aras›nda tarihî olaylar›n da önemli bir yeri vard›r. Birçok divan flairi, yafla-
d›klar› dönemlere ait tarihî geliflmelere kay›ts›z kalmay›p onlar› yak›ndan izleyerek
yazd›klar› eserlerde bunlardan bahsetmifllerdir. Böyle yaparak hem fliirlerine renk
katm›fllar hem de yaflad›klar› dönemlere ait baz› tarihî bilgilerin toplum haf›zas›nda
canl› tutulmas›na yard›mc› olmufllard›r.

* Yrd. Doç. Dr. Yunus Kaplan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü, Osmaniye, yunuskaplan80@mynet.com.



Divan flairleri, kasideler ve tarih düflürmek için yazd›klar› naz›m flekillerinde Os-
manl› Devleti’nin yapm›fl oldu¤u savafllar, özellikle de bunlar aras›nda galibiyetle so-
nuçlananlar hakk›nda, ya devrin hükümdar veya devlet adamlar›n› övmek için kasi-
deler yazm›fllar ya da kazan›lan bu zaferlere tarih düflürmüfllerdir. Hakk›nda fliirler ya-
z›lan bu tarihî olaylar hakk›nda verilen birtak›m bilgiler, edebiyat araflt›rmac›lar› için
edebî de¤ere sahip olmalar›n›n yan›nda tarihçiler için de önemli bir kaynak belge ni-
teli¤i tafl›rlar. Çünkü flairlerin kaleme ald›klar› tarihî birikimi olan ve tarihe ›fl›k tutan
bu manzumelerin, tarihçiler için üzerinde çal›flt›klar› herhangi bir zaman dilimine ait
tarihî bir olay hakk›nda (belki de tarihî vesikalarda bulunmayacak) istifade edebile-
cekleri önemli bir bilgi ve belge hüviyetine sahip olma ihtimali bulunmaktad›r.

Tabi ki flairlerin dile getirdikleri tarihî olaylar›n sahip olduklar› gerçeklik üze-
rinde birtak›m ihtiyati yaklafl›mlar her zaman için göz önünde bulundurulmal›d›r.
Murat Karavelio¤lu bu hususta yapt›¤› de¤erlendirmede edebî eserlerdeki tarihî ger-
çekli¤in, eserlerin türleri aras›nda farkl›l›k gösterdi¤ini söyledikten sonra mesela ga-
zavat-nâme türünde yaz›lm›fl bir edebî eser ile bir tarihî roman aras›ndaki tarihsel
gerçekli¤in ayn› ölçüde olmas›n›n beklenemeyece¤ini, burada edebiyat eserleri ara-
s›ndaki hedeflerde sezilen ince farklar›n belirleyici oldu¤unu ifade eder (2013: 383).

Tarih bilimi üzerinde çal›flmalar yapan bir tarihçinin edebî eserlerin hangi türü
ve fleklinden en çok istifada edebilir, sorusuna de¤iflik cevaplar verilebilir. Baflta ta-
rihle ortak paydas› olan edebiyat tarihinin temel kaynaklar›ndan olan tezkirelerden,
flehrengizlerden, surnâmelerden, gazavatnâmelerden, Selimnâme ve Süleymannâ-
melere; kasidelerden manzum mektup, ramazaniyye, hammâmiyye türü eserlere,
mesnevîlere, terkîb ve tercî-i bendlere; k›t’alardan manzum tarihlerden hatta gazel-
lere kadar pek çok tür ve naz›m fleklinden sosyal ve siyasal tarih, kültür ve flehir ta-
rihi gibi disiplinler pek çok yönleriyle istifade edebilir. Faydalanabilecek türler ara-
s›nda tarih manzumelerinin yeri, ad›ndan da anlafl›labilece¤i gibi tarih bilimine da-
ha yak›n durmas›, hatta do¤rudan ona malzeme vermesi yüzünden ayr›cal›kl› bir ye-
re sahip gibidir (Erdo¤an 2002: 708).

Edebiyat araflt›rmac›s› da araflt›rmas› s›ras›nda biraz da mecburen di¤er bilim
dallar›na müracaat eder ve onlardan gere¤ince istifade etmeye çal›fl›r. Onun, en çok
baflvurdu¤u bilim alan› tarihtir ve bu iki disiplinin birbirinden alabilece¤i çok fley
vard›r. Ayn› flekilde her türlü tarih kitaplar›, tereke, salnâme, fler’iye sicili, vakfiye
vb. malzemeler de özellikle biyografik çal›flmalarda kullan›lan önemli kaynaklardan-
d›r. Araflt›rmac›, konusunun ilgili bölümlerindeki karanl›k hususlar› ayd›nlatmak
üzere bu yaz›l› kaynaklardan istifade eder (Kurto¤lu 2009: 64)

‹skender Pala’ya göre edebiyat ve tarih, birbirinden yararlanmas› gereken iki bi-
lim dal›d›r. Tarih bilgisi olmadan edebî eserler anlafl›lamad›¤› gibi edebî eserlerdeki ki-
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mi bilgiler de sosyal tarih aç›s›ndan de¤erlendirilmezse tarihe ait bilgiler s›n›rl› kal›r
ve gerçekçi olamaz. Bu nedenle tarihin edebiyata, edebiyat›n da tarihe dayanmas› ge-
rekir. Çünkü her iki alan›n birbirlerinden alacaklar› çok fley vard›r (2000: 141-154).

Divan flairleri kültür tarihimizde ve medeniyetimizde mans›p ve tayinlerden,
do¤um, ölüm, sünnet ve evlenmelere, zafer ve felaketlere, her türlü binan›n yap›l›fl
ve tamirine, kitaplar›n yaz›l›fl ve bas›m›na, seyahat, azil, isyan ve anlaflmalara, yeni
y›l tebriki ve kutlamalara, hatta sakal b›rakmaya kadar pek çok de¤iflik, önemli ve
önemsiz konulara tarih düflürmüfllerdir (Erdo¤an 2002: 710). Bunlar aras›nda divan
flairlerinin elde edilen fetihler neticesinde memnuniyetlerinin bir ifadesi olarak ka-
leme ald›klar› manzumelerin önemli bir yeri vard›r.

Divan flairlerinin büyük mutluluk duyarak hakk›nda fliirler yazd›klar› birçok fe-
tih olmufltur. Ancak bu fetihler aras›nda Osmanl› Devleti’nin fethetmekte en çok
zorland›¤›, maddi ve manevi en büyük kay›plar›n yafland›¤› yerlerden birisi olan Gi-
rit adas›n›n fethinin ayr› bir yeri vard›r. Çok uzun süren savafllar ve büyük fedakârl›k-
lar neticesinde kazan›lan bu zafer, bütün toplumda oldu¤u gibi divan flairlerinde de
büyük sevinç yaratm›fl, flairler bu sevinçle yazd›klar› kaside ve tarihlerde hem döne-
min padiflah› IV. Mehmet’i ve savafl›n kumandan› Faz›l Ahmet Pafla’y› övmüfller hem
de yap›lan bu savafl hakk›nda tarihe belge niteli¤inde önemli bilgiler b›rakm›fllard›r.

Girit, Osmanl›lar Aç›s›ndan Önemi ve Fethi

Girit adas›n›n Osmanl›lar aç›s›ndan ayr› bir önemi vard›. Girit sadece do¤u
Akdeniz egemenli¤i için de¤il, Ege Denizi ve Çanakkale Bo¤az›’n›n dolayl› olarak
da ‹stanbul’un güvenli¤i aç›s›ndan çok önemli idi. Ege’ye ba¤lanan ticaret ve hac
yollar›n›n kilit noktas›nda olan Girit, XVII. yüzy›la gelindi¤inde Osmanl› için art›k
mutlaka s›n›rlar›na kat›lmas› gereken bir kale idi. XVII. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru si-
yasal konjonktürü uygun gören Osmanl› yönetimi art›k Girit’e yönelme zaman›n›n
geldi¤ini düflünmüfltür. Nitekim 1645 y›l›nda Osmanl› için uygun ortam olufltu ve
Girit’e karfl› sefere baflland›. 1645 y›l›nda adan›n iki büyük merkezi Hanya ve Res-
mo, Osmanl› yönetimine girdi. XVII. yüzy›l›n ortas›na gelindi¤inde, adan›n merke-
zi durumundaki Kandiye hariç, ada al›nm›flt›. 1645 y›l›n›n ilkbahar›nda bafllayan ve
umulmad›k bir hal alan savafl, 1669 sonbahar›nda Kandiye’nin al›nmas›na kadar de-
vam etti. Adan›n kaderi ile Do¤u Akdeniz egemenli¤inin kaderi, Girit Savafl› ile
adeta birleflti (Ad›yeke 2007: 15-18).1

1 Girit’in fethi hakk›nda daha genifl bilgi için bkz. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi,
C. III, TTK Yay., Ankara 1995, s. 326-47, 414-21.
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Suda, ‹sperlanka ve Granbosa hariç 1669 Eylül’ünde Osmanl› yönetimine giren
Girit, 1715 y›l›nda Damat Ali Pafla’n›n Mora Seferi s›ras›nda bu kaleleri de Osman-
l› topraklar›na katmas›yla tamamen bir Osmanl› vilayeti olmufltur. Venedikliler için
bir “ölüm kal›m” mücadelesi, Osmanl›lar için de bir namus meselesi” hâline geldi.
Özellikle ada fethinin anahtar› olan Kandiye kalesi muhasaras› son iki buçuk y›l yaz
ve k›fl aral›ks›z devam etmifltir. Bunun yan› s›ra Girit savafllar› ekonomik ve toplum-
sal aç›dan çok ciddi zorluklar› Osmanl› toplumuna y›km›flt›r. 25 y›l süren bu savafl
esnas›nda Osmanl› ekonomisi adeta y›k›ma u¤rad›. Gerek bütçede ortaya ç›kan den-
ge sorunlar›, gerek t›mar sahiplerinin topraklar›n›n bafl›ndan ayr›lmas› ile üretimde
ortaya ç›kan düflüfl, önemli sorunlar do¤urdu. Hele Venedik donanmas›n›n Çanak-
kale Bo¤az›’n› ablukaya almas› ile ‹stanbul’da yiyecek s›k›nt›s›n›n ortaya ç›kmas›,
yönetimden baflka halk› da derinden etkiledi (Ad›yeke 2007: 43-45). 

Divan fiairlerinin Kaleminden Girit-Kandiye Fethi

Düflman topraklar›na yap›lan sürekli ak›nlarla, giriflilen karfl›l›kl› savafllar›, bu
savafllarda gösterilen kahramanl›klarla kazan›lan zaferleri anlatan manzum ve men-
sur eserler “gazavât-name” ad› alt›nda toplan›r. Bunlar zafer-name, fetih-name gibi
adlar al›r. Savafllar tarihlerde yer alsa da gazavât-nameler hem tarihlerin eksik b›rak-
t›¤› yerleri tamamlar, hem de savafllar› bütün ayr›nt›lar›yla belirtti¤i için daha canl›
daha al›ml› olur (Levend 1998: 158)

Girit’in fethi Osmanl›larda yönetim kadrosunda oldu¤u kadar halk aras›nda da
büyük bir sevinçle karfl›lanm›flt›r. Bunun neticesinde Girit ve Kandiye’nin fethini
anlatan gazavta-nâme ve fetih-nâme tarz›nda birçok eser kaleme al›nm›flt›r.2 Bu fe-
tihle ilgili yaz›lanlar fethin gerçekleflmesini müteakip yaz›lanlarla s›n›rl› kalmam›fl
Girit, fethedildi¤i zamandan 20. yüzy›la kadar hep Osmanl›’n›n gündeminde kalm›fl-
t›r. Bu sebepten Girit ile ilgili hem tarih hem de edebiyat aç›s›ndan bir hayli eser
kaleme al›nm›flt›r. Nuri Ad›yeke, bu durumun sebebini üç maddede aç›klar:

1. Girit’in son fethedilen yerlerden biri olmas›.

2. Küçücük bir alanda 25 y›la yak›n savafl›lm›fl olmas›.

3. Girit’in kendinden kaynaklanan sebepler (2007: 50-51).

Girit-Kandiye fethiyle ilgili yaz›lan fetih-nâme ve gazavât-nâmeler gibi müsta-
kil eserler d›fl›nda dönemin baz› flairleri taraf›ndan da bu fetih çeflitli vesilelerle dile
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getirilmifltir. Divan flairleri, adan›n fethinin getirdi¤i sevinçle birlikte yazd›klar› fliir-
lerde -özellikle kaside ve tarihlerde- dönemin padiflah› IV. Mehmet’i ve savafl›n ku-
mandan› Faz›l Ahmet Pafla’y› övmüfllerdir. Ayn› zamanda bu fliirlerde fethi elde et-
mek için yap›lan haz›rl›klar, mücadeleler ve çarp›flmalar› çeflitli sanatlar ve anlam il-
gileriyle beraber canl› bir flekilde tasvir etmifllerdir.

Girit-Kandiye Fethi ‹çin fiiir Yazan fiairler

Mezâkî, Süleyman Efendi (öl. 1087/1676)

Girit-Kandiye fethi için fliirler yazan flairler aras›nda Mezâkî’nin ayr› bir yeri
vard›r. Çünkü Mezâkî, önce Veziriazam Köprülü Mehmet Pafla’n›n yan›nda tezkire-
ci olarak görev yapm›fl onun ölümü üzerine de o¤lu Faz›l Ahmet Pafla’n›n divan kâ-
tibi olmufltur. Faz›l Ahmet Pafla’n›n Kandiye Kalesi’nin fethiyle görevlendirilmesi
üzerine de onunla birlikte Girit’e giderek Kandiye Kalesi’nin fethine ifltirak etmifltir
(Mermer 1991: 22). Bu savaflta yaflananlara bizzat flahit olan Mezâkî, savaflta yafla-
nanlar› ve gördüklerini çeflitli vesilelerle dile getirerek fliir diliyle adeta kay›t alt›na
alm›flt›r.

Mezâkî, bu fetih için dördü kaside biri k›t’a olmak üzere befl fliir yazm›flt›r. fiair,
dört kasidesinden ilkini (17. kaside) (Mermer 1991: 229-34) Kandiye’ye sefere ç›k-
madan önce Faz›l Ahmet Pafla’y› övmek için yazm›flt›r. 85 beyit tutar›ndaki bu kasi-
dede flair, Faz›l Ahmet Pafla’y› uzunca övdükten sonra fethedilmesi çok güç olan
Kandiye Kalesi’ni fethetmesi için ona hay›r duada bulunmufltur.

fiairin Kandiye’nin fethi için yazd›¤› ikinci kaside (18. kaside) (Mermer 1991:
235-42) 119 beyit tutar›nda olup kalenin fethedilmesi üzerine kaleme al›nm›flt›r. fia-
ir, bu kasidede fetih karfl›s›ndaki sevincini dile getirerek ayr›nt›l› bir flekilde Kandi-
ye Kalesi’nin ve savafl›n tasvirini yapm›flt›r. Kendisinin de bizzat bu savafla ifltirak et-
mifl olmas› tasvirlere büyük bir gerçeklik ve canl›l›k kazand›rm›flt›r. Bu kaside, Kan-
diye’nin fethi üzerine yaz›lm›fl olan manzumeler aras›nda savafl›n ayr›nt›lar› hakk›n-
da en genifl bilgiyi vermesi bak›m›ndan ayr› bir öneme sahiptir.

41 beyit tutar›ndaki üçüncü kasidede (19. kaside) (Mermer 1991: 242-45),
Köprülü Faz›l Ahmet Pafla’n›n övgüsü yap›lm›flt›r. Osmanl› ordusunun savaflta gös-
terdi¤i kahramanl›klardan ve düflman›n düfltü¤ü hallerden bahseden flair, fethedile-
mez diye düflünülen kalenin fethinin kendisinde uyand›rd›¤› heyecan› dile getirdik-
ten sonra Pafla’ya hay›r duada bulunarak kasidesini bitirir.

Kandiye fethi üzerine yazd›¤› 22 beyitlik son kasidede (20. kaside) ise Mezâkî,
tamamen bu fetihten duydu¤u sevinci dile getirmifltir (Mermer 1991: 245-46).
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fiair, Kandiye üzerine yazd›¤› son iki fliiri ise bu fethe tarih düflürmek için yazm›fl-
t›r. 10 beyitlik bir k›t’a (Mermer 1991: 558-59) olan ilk fliirde flair, Faz›l Ahmet Pa-
fla’n›n dönemin padiflah› IV. Mehmet’in emriyle sefere ç›kt›¤›n›, büyük mücadeleler
sonunda fethin müyesser oldu¤unu belirttikten sonra tarihini düflürür. ‹kinci fliiri ise
yine bu fethe tarih düflürmek için yaz›lm›fl olup tek m›srad›r (Mermer 1991: 561).

Fevzî, Mehmed Efendi (öl. 1090/1679)

Fevzî, Kandiye’nin fethine tarih düflürmek amac›yla bir kaside bir de k›t’a (Kap-
lan 2012: 304-08) olmak üzere iki fliir yazm›flt›r.

fiair, 33 beyitlik kasidesinde fethin gerçekleflmesinden duydu¤u sevinci dile ge-
tirmifltir. Önce Faz›l Ahmet Pafla’n›n övgüsünde bulunan flair, Kandiye Kalesi’ni ve
yap›lan savafl› k›saca tasvir ettikten sonra Faz›l Ahmet Pafla için uzunca bir duada
bulunup bu fethe tarih düflürmüfltür.

fiairin bu fetih üzerine tarih düflürmek için k›t’a naz›m flekliyle yazd›¤› ikinci fli-
ir ise dört beyittir (Kaplan 2012: 308).

Nâbî, Yusuf (öl. 1124/1712)

Nâbî, Girit’in fethine tarih düflürmek için befl beyitlik bir k›t’a (Bilkan 1997:
235) yazm›flt›r. Kullan›lan ifadelerden fetihten çok sonra yaz›ld›¤› anlafl›lan bu man-
zumede flair, özellikle Ahmet Pafla’n›n bu savafltaki rolüne dikkat çekmifltir.

Hikmetî (öl. ?)

Hikmetî de Girit’in fethine tarih düflürmek için bir k›t’a yazm›flt›r. Ancak Hik-
metî Dîvân›’n›n yazma nüshas›nda bu k›t’an›n bafllad›¤› sayfadan sonraki sayfa kop-
mufl oldu¤u için bu fliirin sadece ilk alt› beyti eserde kay›tl›d›r (E¤ri 2006: 255). Bu
beyitlerde Hikmetî, devrin padiflah› IV. Mehmet’i övmüfl, Osmanl› ordusunun kar-
fl›s›nda kimsenin direnemeyece¤ini söyledikten sonra otuz y›la yak›n süren savafl ne-
ticesinde gelen fetihten duydu¤u memnuniyeti dile getirmifltir.

Sâbir Parsa (öl. 1090/1679-80)

Kandiye fethine tarih düflürmek için k›t’a naz›m flekliyle iki fliir yazm›flt›r.

25 beyitlik ilk fliirde flair, bu fethin toplumda oluflturdu¤u sevinci dile getirdik-
ten sonra fethi gerçeklefltiren Faz›l Ahmet Pafla’n›n kahramanl›klar›ndan ve cengâ-
verliklerinden bahsederek onu övmüfltür (Yoldafl 2005: 22-24).

Sâbir’in ikinci fliiri ise 85 beyitlik bir k›t’a-i kebiredir. Sâbir’in Dîvân’›nda bu-
lunmayan bu fliir, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nde 3005 numarada ka-
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y›tl› bir fliir mecmuas›nda bulunmaktad›r (Boysak 2007: 366-72). fiair, bu fliire dö-
nemin padiflah› IV. Mehmet’i överek bafllar. Ard›ndan kalenin fethi için 26 y›ld›r
mücadele verildi¤ini ve birçok zahmete girildi¤ini anlatt›ktan sonra savafl›n kuman-
dan› Faz›l Ahmet Pafla’y› över. Kalenin fethini müjdeleyen flair, bu fethin düflman-
da büyük bir üzüntü,  Müslümanlarda ise büyük bir sevinç uyand›rd›¤›n› dile getirip
hay›r duada bulunduktan sonra tarihini düflürür.

Nehcî, Mustafa Dede (öl. 1090/1680?)

Nehcî de Kandiye Kalesi’nin fethine tarih düflürmek amac›yla k›t’a naz›m flek-
liyle (Aslan 2005: 192-94) bir fliir yazm›flt›r. 

29 beyit tutar›ndaki bu fliirde flair, birkaç beyitte dönemin padiflah› IV. Meh-
met’i överek onun Kandiye’nin fethine gösterdi¤i ihtimamdan ve bu fetih için Faz›l
Ahmet Pafla’y› görevlendirmesinden bahseder. Ard›ndan bu görevi alan Ahmet Pa-
fla’n›n orduyu teflvik ederek büyük bir kahramanl›kla kaleyi fethetmesini öven flair,
ömrünün uzun olmas› için ona duada bulunarak tarihini düflürür.

Nasîbî, ‹smail Efendi-zâde Halil Efendi (öl. 1094/1682-83)

Nasîbî, Girit’in fethi için bafllang›ç kabul edilen Hanya Kalesi’nin Kaptan Yu-
suf Pafla taraf›ndan 1055/1645 y›l›ndaki fethine befl beyitlik k›t’a naz›m flekliyle bir
tarih düflürmüfltür (Ad›güzel ve Gündo¤du 2014: 1869).

Cem’î (öl. 1070/1659-60)

Cem’î de Nasîbî gibi Girit’in fethi için bafllang›ç kabul edilen Hanya Kalesi’nin
Kaptan Yusuf Pafla taraf›ndan 1055/1645 y›l›ndaki fethine on beyitlik k›t’a naz›m
flekliyle bir tarih düflürmüfltür (Koparan 1997: 211-12).

Nâcî, Ahmed Dede (öl. 1021/1711)

Nâcî Ahmed Dede, Kandiye Kalesi’nin fethi üzerine biri iki beyitlik bir k›t’a,
di¤eri de müfret naz›m flekli olmak üzere iki fliir yazm›flt›r (K›r›ktafl 2001: 203-
04).

Zârî, Mustafa Efendi (öl. 1098/1687)

Zârî, Kandiye Kalesi’nin fethine tarih düflürmek için bir fliir yazm›flt›r (Zârî, vr.
127a-b). 17 beyitlik k›t’a naz›m flekliyle yaz›lan bu fliirde flair, fetih karfl›s›nda duy-
du¤u sevinci samimi bir dille kaleme alm›flt›r.
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Nâlî, Mehmed Efendi (öl. 1086/1675)

fiair, Kandiye Kalesi’nin 1080/1669 y›l›ndaki fethine tarih düflürmek için 14
beyitlik bir k›t’a kaleme alm›flt›r (Çaldak 2010: 186-87). Bu fliirde fetihten duydu¤u
sevinci dile getiren flair, Ali Pafla’ya övgüde bulunarak tarih düflürür.3

Sükkerî, Zekeriyya Efendi (öl. 1097/1686)

Sükkerî de Kandiye’nin fethi için sekiz beyitlik bir k›t’ayla tarih düflürmüfltür
(Erol 1994: 258). fiair, devrin padiflah› IV. Mehmet’e övgülerde bulunduktan sonra
fetihten duydu¤u sevinci dile getirerek tarih düflürmüfltür.

Nezîr (öl. ?)

Nezîr’in Kandiye’nin fethi için yazd›¤› fliir, 63 beyitlik bir kasidedir (Mecmu’a-
i Efl’âr, vr. 95b-96b). Kasidenin ilk üç beytinde dönemin padiflah› IV. Mehmet’i öven
flair, ard›ndan Kandiye Kalesi’nin tasvirini yapt›ktan sonra yap›lan savafl›n fliddetin-
den bahseder. Tarihini düflürüp padiflaha dua ettikten sonra elde edilen bu fethin
Bosna’dan Semerkant’a kadar bütün Müslüman olan milletlerde uyand›rd›¤› sevin-
ci dile getiren Nezîr, tekrar padiflah ve Veziriazam Ahmet Pafla’n›n övgüsünde bulu-
nur. Ard›ndan küfür ehli milletlerin bu fetih karfl›s›ndaki üzüntülerini dile getiren
flair, üç beyitte ayr› ayr› bu fethe tarih düflürerek fliirini tamamlar.

Faz›l Ahmet Pafla (öl. 1087/1676)

Nezîr’in kasidesinin bulundu¤u fliir mecmuas›nda (06 Mil Yz A 3990) Faz›l Ah-
met Pafla’ya ait oldu¤u belirtilen Kandiye fethine tarih düflürülmüfl iki beyitlik bir
k›t’a kay›tl›d›r (Mecmu’a-i Efl’âr, vr. 95b).

Haylî, Ahmed Efendi (öl. 1098/1686-87)

fiairin Kandiye fethi için yazd›¤› fliir, iki beyitlik bir k›t’ad›r (Cevâhirü’t-Tevâ-
rih, vr. 127b).

Fevrî, Mahmud Efendi (öl. 1084/1673)

Fevrî’nin fliiri, fethe tarih düflürmek amac›yla yazd›¤› bir müfrettir (Cevâhirü’t-
Tevârih, vr. 127b).
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Âs›mî (öl. ?)

Âs›mî de Fevrî gibi bu fethe tarih düflürmek amac›yla bir müfret yazm›flt›r (Ce-
vâhirü’t-Tevârih, vr. 128a).

Kandiye fethi için manzume yazan flairler ve bunlar›n fliir say›lar› ile bu fliirle-
rin yaz›ld›klar› naz›m flekilleri afla¤›daki gibidir:

fiair fiiir Say›s› Naz›m fiekli

Mezâkî 5 4 Kaside, 1 K›t’a, 1 M›sra
Nâcî, Ahmed Dede 2 K›t’a, Müfret
Fevzî 2 Kaside, K›t’a
Sâbir Parsa 2 Kaside, K›t’a
Nezîr 1 Kaside
Nehcî 1 K›t’a
Zârî 1 K›t’a
Nâlî 1 K›t’a
Sükkerî 1 K›t’a
Nasîbî 1 K›t’a
Cem’î 1 K›t’a
Faz›l Ahmet Pafla 1 K›t’a
Nâbî 1 K›t’a
Hikmetî 1 K›t’a
Haylî 1 K›t’a
Fevrî 1 Müfret
Âs›mî 1 Müfret

Kandiye Kalesi’nin Tasviri

Kandiye’nin fethi üzerine fliirler yazan flairler aras›nda bu fetih üzerinde en fazla
duran flair, Mezâkî’dir. Divan kâtipli¤ini yapt›¤› Veziriazam Faz›l Ahmet Pafla ile biz-
zat Kandiye Seferi’ne kat›lan Mezâkî, elde edilen bu zaferi yazm›fl oldu¤u kasidelerle
ve tarih k›t’as›yla bütün ayr›nt›lar›yla kaleme alm›flt›r. fiair, Kandiye’nin fethi müna-
sebetiyle dönemin padiflah› IV. Mehmet’i övmek amac›yla yazd›¤› kasidesinde (18.
kaside) 34-45. beyitler aras›nda Kandiye Kalesi’ni ayr›nt›l› bir flekilde tasvir etmifltir.

Mezâkî’ye göre Kandiye Kalesi, öyle bir kaledir ki duvarlar›n›n yüksekli¤i gök-
lere ulafl›r. Kendisine bakan gözleri kamaflt›ran bu kalenin çevresindeki hendeklerin
derinli¤ini ve geniflli¤ini tarif etmek mümkün de¤ildir. Çok kuvvetli ve her biri öy-
le büyük olan alt› tane tabyas› vard›r ki bunlar, adeta fele¤in zirvesine ulafl›r. Hatta
bunlar›n üstüne ç›k›lsa Çin, Çeh ve Bulgar ülkelerini görmek mümkün olur. fiaire
göre beyaz renkli olan ve bak›ld›¤›nda azametiyle insan›n akl›n› alan böyle muhkem
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tabyalar› ancak bir dev yapm›fl olabilir. Bu kale, kulelerindeki her bir çivinin gölge-
sinin fele¤in kutbuna düfltü¤ü öyle ihtiflaml› bir kaledir ki felekteki parlak güneflin
ve ay›n gözleri böyle bir kale görmemifltir. fiair, devlerin ve yabani hayvanlar›n fla-
hit olduklar› kuvvetli, muhkem bu kaleyi Kaf da¤›na benzeterek tasvirini bitirir:

Kandiye kal’as›n› hôd nice ta’rîf iderin
Çarh ile hem-ser iken fark-› ser-i dîvâr›

Vüs’at-i handak-› pehnâs›na hôd gâyet yok
‘Umk› hôd hîra ider çeflm-i ülü’l-ebsâr›

Beyt ü flefl-tabyas› var her biri bir h›sn-› hasîn
Kulle-i âb-› felek-sân ise burc-› nâr›

Der-miyân tabyas› hôd tâ o kadar ‘âlîdür
Gösterür zirve-i tâk-› felek-i devvâr›

Zirve-i tûde-i hâküstere ç›ksañ görinür
Kâfirüñ memleket-i Çîn ü Çeh ü Bulgâr›

Gel gör ak tabyas›nuñ kehgil-i istihkâm›n
Var ise dîv-i sefîd imifl anuñ gil-kâr›

Nice tabya nigeh-endâz-› temâflâ ol›cak
Âdemüñ ‘akl›n alur hey’et-i istikrâr›

Sihr idermifl tutalum kilk-i suver-bend-i hayâl
Nice tasvîr olunur sûret-i istihzâr›

Ç›karup küngüresin çarha berâber itmifl
Sanas›n keff-i hadîb idi kef-i mi’mâr›

Tâk-ber-tâk olan kullelere baksañ eger
Kutb-› gerdûna düfler z›ll-i ser-i mismâr›

Böyle bir kal’a dahi görmedi pîr-i feleküñ
Dîde-i rûflen-i mihriyle meh-i nevvâr›

Bir kavî kal’a bu kim ger cebel-i Kâf disem
Aña flâhid mi degül dîv ü ded-i bisyâr›    (Mermer 1991: 237)
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Mezâkî gibi Kandiye Kalesi’nin tasvirini yapan flairlerden biri de Fevzî’dir. Fev-
zî’nin bu kaleyle ilgili tasviri ise flöyledir:

Bu kale, her köflesi adeta t›ls›ml› olan ve sevdas›yla nice ‹bn-i Sina’lar›n helak
oldu¤u bir yerdir. Onun ne bedeni ne de kulesi bellidir. O, t›pk› her tafl› kule, her
kulesi de felek olan bir da¤a benzer. Duman› adeta bir bulut olan topunun her at›-
fl›nda, sabah akflam gök gürültüsü ç›km›fl gibi olur. Onun tafllar› ve humbaralar›, ka-
ç›n›lmaz kazaya; ans›z›n aç›lan la¤›mlar› ise ceza gününün zelzelelerine benzer. Maz-
gallara sahip olan toplar› cehennem deresinin pencerelerine, tabyalar›n›n her biri
ise adeta fieddat’›n yapt›¤› kalelere benzer. Cehennem çukurlar›na benzeyen hen-
deklerinin içi kâfir askerleriyle doludur. Gördü¤ünde Öklit’in teoriler keflfetti¤i bu
kalenin sa¤laml›kta dünyada bir benzeri bulunmaz.

Ne as›l kal’a bu bir künc-i mutalsamdur kim           
Old› sevdâs› helâk› nice ‹bn-i Sînâ

Ne beden bellü ne dîvâr cebelvâr ancak
Her tafl› kulle vü her kullesi gerdûn-âsâ

Gaym-i yek-pâre idi dûd-› kebûd-› tob›
Ra’d zann eyler idüñ at›l›cak subh ü mesâ

Seng ü humbaralar› ‘ayn-› kazâ-y› mübrem
Lagm-› nâ-gâh› ise zelzele-i rûz-› cezâ

Mazgal-› tob› cehennem deresi penceresi
Tâbyanuñ her biri bir kal’a-i fieddâd binâ

Handeki hufre-i nîrân ü flarampû hatab›
Ka’r›n› f›rka-i küffâr idinmifl me’vâ

Hey’et-i vaz’-› esâs›n göricek Öklides
Eyledi flekl-i ‘arûsîyi o sâ’at peydâ

Böyle bir h›sn-› metîn olmaya dünyâda dah›
Böyle bir feth-i mübîn itmeye bir kal’a-güflâ   (Kaplan 2012: 305-06)

Nezîr de Kandiye Kalesi’nin tasvirini yapan flairlerdendir.

fiaire göre emsali olan kalelerin yok olmas›na ra¤men hâlâ dayan›kl›l›¤›n› mu-
hafaza eden Kandiye Kalesi gibi bir kalenin bir benzeri daha iflitilmemifltir. Bu kale-
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nin duvarlar›n›n ve burçlar›n›n çok sa¤lam, içinin ise bafltan sona evlerle dolu oldu-
¤unu söyleyen flair, burçlar› gökyüzündeki Zühal burcunu gözeten böyle büyük bir bi-
nay› gözlerin daha görmedi¤ini dile getirir:

‹flidilmifl degüldi Kandiye mânendi bir kal’a
Metânetde k›lâ’ içre ki ma’dûm idi akrân›

Der ü dîvâr› müstahkem müfleyyed burc› hem muhkem
Ser-â-ser hâne-i ‘âdî içi tahtânî fevkânî

Te’âla’llâh ‘aceb âlî binâdur görmedi gözler
Gözedür burc u bârûs› semâda burc-› keyvân›

(Mecmu’a-i Efl’âr, vr. 96b)

Savafl Tasvirleri

Kandiye fethinden bahseden baz› flairler, Osmanl› ile Venedik ordusu aras›nda
geçen savafl›, canl› bir flekilde tasvir etmifllerdir. Kendisi de bizzat Kandiye seferine
kat›lan Mezâkî, bu canl›l›¤› en iyi flekilde dile getiren flairdir.

Mezâkî, tarihte böyle büyük bir savafl›n olmad›¤›n› söyledikten sonra savafl›n s›-
cak çehresini yans›tmaya bafllar. La¤›mlar at›lmaya bafllad›kça atefl ve toprak birbi-
rine kar›flt›¤› için dünyada k›yametin koptu¤u düflünülmeye bafllan›r. Bu la¤›mlar öy-
le büyüktür ki karfl›s›ndaki Kaf Da¤› bile olsa onu yerinden kopar›r. ‹bret gözüyle ba-
k›ld›¤›nda bu savaflta kullan›lan toplar›n ejderhadan fark›n›n olmad›¤› anlafl›lacak-
t›r. A¤›zlar› ejderhaya benzeyen bu toplar›n darbeleriyle düflman›n bafl› paramparça
olur. At›lan humbaralar gökte alevlenince nice yafll› büyücüyü hayrette b›rak›rken
ayn› zamanda bu alevler, denizin yüzünü ise k›v›lc›mlarla doldurur. Havanlardan at›-
lan tafllar ise düflman› periflan etmeye yeter. La¤›m, küre, humbara, top ve tüfek ile
her yer adeta atefle topuna dönmüfltür. Ancak savafl meydanlar›ndaki hâliyle ateflte
yaflayan semendere benzeyen Osmanl› ordusu kahramanl›k gösterip k›l›çlar›yla kâfir
ordusunu lefl y›¤›n›na döndürmeyi baflar›r. fiair, bir çukur dolusu düflman askerleri-
nin cesetlerinin art›k y›lan ve kar›nca yiyece¤i oldu¤unu söyleyerek savafl tasvirini
bitirir:

Gel birez Kandiye cengin dahi gûfl it bileyin
‘Arbede-sâzî-i devr-i felek-i gaddâr›

Olmam›fldur dahi bir bunc›lay›n ceng-i ‘azîm
‹flte her ma’rekenüñ fezleke-i ahbâr›
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Lagm at›ldukça k›yâmet mi kopar dirdi cihân
Kim katar bir birine ‘unsûr-› hâk ü nâr›

Ne lagam debdebe-i zîr-i zemîn kim fi’l-hâl
Kûh-› Kâf olsa yerinden koparur kuh-sâr›

Çeflm-i ‘ibretle bakup toplara eyle nazar
Göreyüm dirseñ eger ejder-i merdüm-hvâr›

Perde-i magz-› ser-i düflmeni çâk eyler idi
Top-› ejder-dehenüñ sadme-i âtefl-bâr›

At›lup hunbaralar gökde ‘alev-rîz ol›cak
Kord› hayretde niçe pîrezen-i sehhâr›

Rûy-› deryâya rûflen hunbaranuñ flu’leleri
Pür-flerer eyler idi mevc-i yem-i zehhâr›

Hâven-i seng-feflân turfe-felâhandur kim
At›lup kâfiri hurd eyler idi ahcâr›

Çifte lagm ü küre vü hunbara vü top ü tüfenk
Nâra gark itmifl iken flefl-cihet-i bî-kâr›

Âteflîn ‘arsa-i heycâda guzât-› ‹slâm
Hep flinâverlik iderlerdi semender-vârî

Kâfir-i lâfle-süvâra ser-i tîg-› merdân
Teng-i tahmîn-i zamîr eyler idi mizmâr›

Pür idüp küflte-i küffâr ile çâh-› mergî
‹ddihâr itdi felek tu’me-i mûr u mâr›   (Mermer 1991: 236-37)

Nezîr de Mezâkî gibi Kandiye’deki savafl›n fliddetini tasvir eden flairlerdendir.

Her tarafta kurulmufl olan toplar›n darbelerinin gök gürültüsüne benzeyen ses-
lerini, a¤z›n› aç›p kükreyen aslanlara benzeten flair, gökyüzüne at›lan yüz binlerce
humbaralar›n gökteki ateflli hallerini ise y›ld›r›mlara benzetir. Büyük bir heybete sa-
hip olan kat kat la¤›mlar›n içleri hep ateflle doludur. Tüfeklerden ve la¤›mlardan ç›-
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kan dumanlar› gökyüzündeki bulutlara, at›lan kurflunlar› da ya¤an ya¤mura benze-
ten flair, felekte böyle bir savafl›n asla görülmedi¤ini söyler.

Kurulm›fl her tarafdan darb-› toplar ki ra’d-âvâz
Açup agz›n› gümler hayk›rur çün flîr-i garrân›

Dah› hem gökyüzünde sâ’ikâvâr idüben pertâb
At›lur günde yüz bin humbara-i âtefl-efflân›

Mehîb san’atlar itmifl hîleler düzmifl o mel’ûnlar
Lag›mlar kât-ender-kât ki âtefl idi her yan›

Tüfeng ü top u lagmuñ hem duhân› çün sehâb idi
Yagan yagmur yirine cümle kurflun idi bârân›

Muhass›l olmad› aslâ felekde bu k›rân u ceng
Zühalden tâ kamer devri bul›nca hadd ü pâyân›  

(Mecmu’a-i Efl’âr, vr. 96b)

fiairlerin Savaflla ‹lgili Zikretti¤i Baz› Tarihî Bilgiler

fiairler, Girit-Kandiye fethiyle ilgili yazd›klar› fliirlerde edebî tasvirler içeren ifa-
deler yan›nda bu olayla ilgili birtak›m tarihî gerçekleri de dile getirerek adeta bun-
lar› kay›t alt›na alm›fllard›r.

Cem’î ve Nasîbî, Girit’in fethi için ilk ad›m olan Hanya Kalesi’nin Kaptan Yu-
suf Pafla taraf›ndan 1055/1645 y›l›ndaki fethine tarih düflürerek adan›n fethi için at›-
lan ilk ad›m hakk›nda tarihe kay›t düflmüfllerdir  (Koparan 1997: 211-12; Ad›güzel
ve Gündo¤du 2014: 1869). Mezâkî, IV. Mehmet’in kaleyi fethetmesi için Faz›l Ah-
met Pafla’y› görevlendirdi¤ini (Mermer 1991: 243) söylerken; yine Mezâkî ve Nasî-
bî, savaflta denizden kuflatma yap›ld›¤› (Mermer 1991: 243; Ad›güzel ve Gündo¤du
2014: 1869) bilgisini verirler.

Sâbir Pârsâ, Ahmet Pafla’n›n fethi elde etmek için tam üç y›l (Boysak 2007:
368) gayret sarf etti¤i bilgisini verirken; Fevzî de bu süreyi gün hesab›yla 830 gün
olarak dile getirir (Kaplan 2012: 308). Adan›n tümünün fethedilmesi için geçen sü-
re hakk›nda ise Hikmetî 30 y›la yak›n (E¤ri 2006: 255), Nezîr ise 27 y›l mücadele
edildi¤ini söyler (Mecmu’a-i Efl’âr, vr. 96b).

Savafl›n bitmesiyle birlikte Nâbî, kaleye önce atl› piyadelerin girdi¤ini (Bilkan
1997: 235), Mezâkî ise adadaki kiliselerin camiye çevrildi¤ini (Mermer 1991: 243)
belirtir.
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Sonuç

Girit-Kandiye fethi hem Osmanl›’n›n yönetim kadrosunda bulunanlarda hem
de halk kitlesinde büyük bir sevince vesile olmufltur. Bu sevinci yürekten hisseden di-
van flairleri de bu olay karfl›s›ndaki duygular›n› kaleme almaktan çekinmemifller ve
bu fethi konu alan birçok fliir yazm›fllard›r. Özellikle dönemin padiflah› IV. Mehmet
ve veziriazam› Köprülü Faz›l Ahmet Pafla için yazd›klar› kasidelerde ve bu olaya tarih
düflürdükleri baz› k›t’alarda yap›lan savafl ve savafl›n yap›ld›¤› mekânla ilgili önemli
bilgiler vermifllerdir. Özellikle Faz›l Ahmet Pafla’n›n divan kâtibi oldu¤u için onunla
bizzat bu savafla ifltirak eden Mezâkî, bu savafl esnas›nda yaflananlar› ve flahit oldukla-
r›n› adeta gözler önüne gelecek kadar canl› bir flekilde tasvir etmifltir. Yine Mezâkî ka-
dar olmasa da bu dönem flairlerinden Fevzî ve Nezîr’in fliirlerinde de bu canl›l›¤› gör-
mek mümkündür. Tespit edilebildi¤i kadar›yla savafl›n kumandan› Faz›l Ahmet Pafla
da dâhil olmak üzere 17 flair, Girit-Kandiye üzerine fliir yazm›flt›r. Farkl› eserlerin in-
celenmesiyle bu rakam›n daha da artma ihtimali tabii ki bulunmaktad›r.

Girit-Kandiye fethi üzerine yaz›lan bu fliirler, hem divan flairlerinin yaflam›fl ol-
duklar› dönemdeki tarihî olaylara kay›ts›z kalmad›klar›n› göstermesi hem de tarihî
olaylar›n flairlerin ruh dünyalar›nda ve muhayyilelerindeki yans›malar›n› gösterme-
si bak›m›ndan önemlidir. Ayr›ca bu fliirler, sahip olduklar› ilgi alanlar› bak›m›ndan
sosyal bilimler içerisinde birbirine en yak›n bilim dal› olarak görülen edebiyat ile ta-
rih aras›ndaki ba¤›n kuvvetini göstermesi aç›s›ndan önemli oldu¤u kadar tarihî olay-
lar›n incelenip yorumlanmas›nda veya ihtiyaç duyuldu¤unda bilgi kayna¤› olarak
edebî metinlerin sahip oldu¤u de¤eri göstermesi bak›m›ndan da önemlidir.
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Kasîdede Tegazzül: Bir Naz›m Türü ‹çindeki
Di¤er Bir Naz›m Türünün Konumu1

Hülya Çelik Hanc›*

16’nc› yüzy›l flairi Keflfî (ö. 1538-9), zaman›nda ün yapm›fl bir flair olmas›na kar-
fl›n, günümüzde pek tan›nmamaktad›r. Bâyezîd camiinin ilk buhurcusu olan bu fla-
irin, bilindi¤i kadar›yla dîvân›n›n tek ve eksik nüshas› bugün elimizde bulunmakta-
d›r. Bu dîvân kasîde, gazel, hicviyyât, musammat, k›t’a, nazm ve tarihlerden olufl-
maktad›r. Keflfî dîvân›n›n önemli bir k›sm› kasîdelerinden ibarettir. Elimizdeki nüs-
hada Osmanl›ca yaz›lm›fl toplam 52 kasîdesi bulunan Keflfî, bunlar›n 19’unda tegaz-
züle yer vermifltir. Klasik bir kasîdenin bölümlerinden biri olmas›na ra¤men, birçok
edebiyat araflt›rmac›s› taraf›ndan çok kullan›lmad›¤› ileri sürülen tegazzüle her flair
ayn› oranda yer vermemifltir. Hatta “kasîdelerde en az yer alan bölümlerden” (Kur-
naz-Çeltik 2010: 128) biri olarak tan›mlanm›flt›r. 

Bildiri, bafll›ktan da anlafl›ld›¤› gibi tegazzülün kasîde içindeki konumuyla ilgi-
lidir. Amac›, bu konuda da 15’inci yüzy›l›n sonu ile 16’nc› yüzy›l hakk›nda varsay›m-
larda bulunmakt›r. Bu ba¤lamda özellikle Keflfî’nin kasîdeleri söz konusu olacakt›r.   

Bunun için bildiri iki odak noktas› etraf›nda sunulacakt›r. Birinci odak nokta-
m›z, Keflfî’nin s›k say›labilecek tegazzül kullan›m›n›n s›rad›fl› bir e¤ilim ifade edip et-
medi¤i olacakt›r. Bunu tespit edebilmek için kendinden önce, onunla eflzamanl› ve

1 Bu çal›flmam› bafltan sona izleyen ve destekleyen doktora dan›flman›m Doç. Dr. Edith
Gülçin Ambros’a içten teflekkürlerimi ifade etmeyi bir borç bilirim.

* Hülya Çelik, University of Vienna, Institut für Orientalistik, Viyana, Avusturya,
huelya.celik@univie.ac.at.



ondan sonra yaflam›fl ve tan›nm›fl flairlerin bu konudaki e¤ilimlerini, Keflfî’nin e¤i-
limleri ile karfl›laflt›r›lacakt›r. Kasîdede tegazzül kullan›mlar› bak›m›ndan Keflfî ile
karfl›laflt›r›lacak flairler fieyhî (ö. 1431), Necâtî Bey (ö. 1509), Zâtî (ö. 1546), Hayâ-
lî Bey (ö. 1557) ve Bâkî (ö. 1600) olacakt›r. 

‹kinci odak noktas› ise ad› geçen flairlerin Keflfî’ye göre farkl› olan veya olma-
yan tegazzül kullan›m› ile ilgili e¤ilimleri olacakt›r. fiairlerin bu konudaki e¤ilimle-
rini tespit etmeye çal›fl›rken, do¤al olarak edebiyat araflt›rmac›lar›n›n ifade ve görüfl-
leri göz önünde bulundurulacak, bu e¤ilimlerin sebebi belirlenmeye çal›fl›lacakt›r.
Bu ba¤lamda yan›tlamak istedi¤imiz sorular flunlar: Kasîde yazan flairler, tegazzülü fli-
irlerine dâhil ettikleri zaman bunu, Halûk ‹pekten’in ifade etti¤i gibi, “kasîdelerde
konudaki yeknesakl›¤› gidermek için” (‹pekten 2008: 39) mi yapm›flt›r? Yoksa tegaz-
zülün, “daha lirik” olarak tan›mlanabilecek kasîdelerde daha s›k görülmesi söz konu-
su olabilir mi? Ve konudaki yeknesakl›ktan öte, bir flairin kasîdesine tegazzül dâhil
etmesi övgünün afl›r› olmamas› iste¤inden kaynaklan›yor olabilir mi? Bu konuyla il-
gili akla gelen bir soru da, dîvân edebiyat›nda gazelin önemiyle ilgilidir. fiairin de-
¤eri daha çok gazel türündeki kabiliyeti ile ölçüldü¤ü için, çok say›da kasîdesi bulu-
nan bir flairin fliirine tegazzül, yani gazel dahil etmesi gazel yazma kabiliyetini kasî-
de yazarken de ortaya koyma iste¤inden kaynaklan›yor olabilir mi?

Bildirinin bafllang›ç noktas›, daha önce belirtildi¤i gibi, 16’nc› yüzy›l flairi Kefl-
fî’dir. Tezkirelerdeki bilgilere göre Keflfî, yaflad›¤› dönemde tan›nm›fl, ‹stanbul’da
onunla ayn› y›llarda yaflayan birçok flairle tan›flm›fl ve hatta baz›lar› hakk›nda hiciv
yazm›flt›r.2 Bilindi¤i kadar›yla, sadece dîvân›n›n eksik bir nüshas› elimizde bulun-
maktad›r; bu nüsha ‹smail E. Erünsal’›n flahsi kitapl›¤›ndad›r.3 Dîvân›n içindeki ga-
zeliyyât, Rasim Köksal taraf›ndan Yüksek Lisans tezi olarak incelenmifl4 ve hicviy-
yât›n›n bir k›sm› Edith Gülçin Ambros taraf›ndan çeflitli makalelerde tan›t›lm›flt›r.5
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2 Keflfî’nin hiciv yazd›¤› flairler flunlard›r: Zâtî, Vechî, Gazâlî (ö. 1535), Kara fiemsî ve Kebîrî
(ö. 1509); bkz.: Edith Gülçin Ambros: “On a Conventional Dimension of 16th Century
Scurillous Ottoman Satire: Keflf¬’s (d. 945/1538-9) Hicviyy®t”. Journal of Turkish Studi-
es/Türklük Bilgisi Araflt›rmalar›, 31/I (In Memoriam fiinasi Tekin I) (2007), s. 26.

3 Bu nüshay› doktora çal›flmam için kullanmama izin veren Say›n Prof. Dr. ‹smail E. Erün-
sal’a burada teflekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

4 Bülent Rasim Köksal: Die Liebesgedichte (∫azeliyy®t) des osmanischen Dichters Keflf¬ (m.
945/1538-39). Yüksek Lisans Tezi, Viyana Üniversitesi 2006. 

5 Edith Gülçin Ambros: “‘O Asinine, vile cur of a fool called „®t¬!’: An Attempt to Show
that Unabashed Language is Part and Parcel of an Ottoman ‘Idiom of Satire’”. Journal of
Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araflt›rmalar›, 27/I (Kaf Da¤›n›n Ötesine Varmak: Festschrift in
Honor of Günay Kut I) (2003), s. 109-117; a.mlf.: “Vulgärer Wortschatz und syntaktische



Dîvân› ise, bahsi geçen gazeliyyât ve hicviyyât d›fl›nda, ço¤unlukla kasîdelerden ve
bunun yan›nda tarih, k›t’a, nazm ve musammatlardan oluflmaktad›r.6 Dîvân› d›fl›n-
da, nasihatname türünde bir Te’dibn®me7 ile Farsça’dan tercüme etti¤i mensur bir
ºüsn ü Dil8 kaleme alm›flt›r.

Keflfî’nin elimizde bulunan eksik dîvân›nda yukar›da belirtildi¤i gibi Osmanl›-
ca yaz›lm›fl 52 kasîde bulunmaktad›r ve Keflfî bunlar›n 19’unda tegazzüle yer vermifl-
tir. Dolay›s›yla tegazzüllü kasîde oran› % 36,54’tür. Keflfî’nin s›k say›labilecek bu te-
gazzül kullan›m› s›rad›fl› bir e¤ilim mi ifade etmektedir? Bu soruyu cevapland›rmak
için öncelikle edebiyat araflt›rmac›lar›n›n, tegazzülün kasîde naz›m flekli ve türü
içindeki konumu hakk›nda ne gibi tespitlerde bulunduklar›na genel olarak bak›lma-
s› yararl› olacakt›r. 

Mehmed Çavuflo¤lu, Halûk ‹pekten veya Cem Dilçin gibi önemli edebiyat
araflt›rmac›lar›n›n tegazzül bölümü hakk›nda verdikleri bilgiler çok kapsaml› de¤il-
dir. Halûk ‹pekten’e göre “Kasîdelerde, konudaki yeknesakl›¤› gidermek için de ka-
sîdenin konusunun d›fl›na ç›k›larak bir veya iki gazel söylenir. Buna da Tegazzül ad›”
verilir (‹pekten 2008: 39). Cem Dilçin de tegazzül için “Kasidelerin içinde, genellik-
le medhiye bölümünden sonra, bir f›rsat›n› düflürüp ayn› ölçü ve uyakta bir gazel söy-
lemektir. fiair, duruma uygun bir beyitle gazel söyleyece¤ini önceden haber verir.” der

Ambiguität in den satirischen Gedichten des osmanischen Dichters Keflf¬ (m. 945/1538-
39)”. Einheit und Vielfalt in der türkischen Welt: Materialien der 5. Deutschen Turkologenkon-
ferenz Universität Mainz, 4.-7. Oktober 2002, Ed. Hendrik Boeschoten und Heidi Stein,
Wiesbaden 2007, s. 71-79; a.mlf.: “On a Conventional Dimension of 16th Century Scuril-
lous Ottoman Satire: Keflf¬’s (d. 945/1538-9) Hicviyy®t”. Journal of Turkish Studies/Türklük
Bilgisi Araflt›rmalar›, 31/I (In Memoriam fiinasi Tekin I) (2007), s. 21-39. a.mlf.: “Gülme, gül-
dürme ve gülünç düflürme gereksinimlerinden do¤an türler ve Osmanl› edebiyat›nda iro-
ni.”Eski Türk Edebiyat› Çal›flmalar› 4: Naz›mdan Nesire Edebî Türler. 25 Nisan 2008. Bildi-
riler. ‹stanbul: Turkuaz, 2009, s. 64-85.

6 Keflfî ve kardefli Hasbî/Habsî hakk›nda flair tezkirelerindeki bilgilerden yola ç›k›larak ayr›-
ca flu çal›flmalar yap›lm›flt›r: Süreyya Beyzadeo¤lu: “Afl›k Çelebi Tezkiresi’nde fiâir ‹liflkile-
ri-II”. Yedi ‹klim. Sanat Kültür Edebiyat Dergisi. Say› 24 (1992), s. 13-25; a. mlf.: “Gedizli
iki flâir kardefl: Keflfî ve Hasbî”. Yedi ‹klim. Say› 68 (1995), s. 84-88. Ali Budak: “XVI. Yüz-
y›ldan S›rad›fl› Bir fiair Portresi: Gedizli Hasbî”. Turkish Studies. International Periodical For
the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Volume 4/2 (2009), s. 152-164.

7 Sibel Üst: Keflf¬. Te’dib-n®me (‹nceleme-Metin). Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
Erzurum 2006.

8 Sad›k Yazar: “XVI. Yüzy›l fiairlerinden Gedizli Keflfî ve Hüsn ü Dil Tercümesi”. Journal of
Turkish Studies/Türklük Bilgisi Araflt›rmalar›, 33/I (Festschrift in Honor of Cem Dilçin, II)
(2009), s. 245-286.
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(Dilçin 2013: 154). Tegazzül konusunda çok önemli bir yorum ise Mehmed Çavu-
flo¤lu taraf›ndan yap›lm›flt›r: “Divan edebiyat›nda fliir denilince akla gazel geldi¤i
için, flairlik de gazeldeki baflar› ile ölçülürdü. Dolay›s›yla flair kasîdeye yerlefltirdi¤i
tagazzül bölümü ile gerçek bir flair oldu¤unu ispat etmek f›rsat›n› yaratm›fl olurdu.”
(Çavuflo¤lu 1986: 29)

Bilindi¤i üzere, son y›llarda flekil-tür tart›flmas› sonucu ortaya ç›kan önemli
eserlerden biri de Cemal Kurnaz ile Halil Çeltik taraf›ndan haz›rlanm›fl olan Divan
fiiiri fiekil Bilgisi’dir. Burada kasîde ve tegazzül hakk›nda flu ayr›nt›lar› okumaktay›z:
“Kaside içinde bir gazel söylemeye tegazzül, gazelin bulundu¤u yere de tegazzül bö-
lümü denir. Kasidedeki bu gazel, genellikle bir girizgâh beytiyle belirtilir. Tegazzülün
yeri, kasideye göre de¤iflir. Ço¤unlukla methiyeden sonra yer al›r. Di¤er bölümlerin
aras›nda da bulunabilir. Kasidelerde en az yer alan bölümlerden birisidir. Tegazzül
bölümü bulunan kasidelerin oran› % 10 - 15 aras›ndad›r.” (Kurnaz-Çeltik 2010: 128).

Yukar›da sunulan bilgiler ›fl›¤›nda bildirinin birinci odak noktas› üzerinde du-
rup, Keflfî’nin s›k say›labilecek tegazzül kullan›m›n›n s›rad›fl› bir e¤ilim ifade edip et-
medi¤ini cevapland›rmaya çal›flal›m. Kasîdede tegazzül kullan›mlar› bak›m›ndan
Keflfî ile karfl›laflt›r›lacak flairler, daha önce belirtildi¤i gibi, fieyhî, Necâtî Bey, Zâtî,
Hayâlî Bey ve Bâkî’dir. Önce Keflfî ve di¤er flairlerin tegazzül kullan›m oranlar›n›
tespit etmeye çal›flt›k:

Tegazzül kullan›m›

fiairler Toplam kasîde say›s› Tegazzüllü kasîde say›s› Tegazzüllü kasîde kullan›m oran›
fieyhî 15 1 % 6,67
Necâtî 26 6 % 23,08
Zâtî 48 2 % 4,17
Hayâlî 23 5 % 21,74
Bâkî 27 5 % 18,52
Keflfî 52 19 % 36,549

Görüldü¤ü gibi karfl›laflt›rmaya dâhil edilen flairler aras›nda en yüksek tegazzül
kullan›m oran› % 36,54 ile Keflfî’de tespit edilmektedir. Ne var ki, elimizde bulunan
tek nüsha eksik oldu¤undan bu oran›n daha yüksek veya daha alçak olabilece¤ini
göz önünde bulundurulmas› gerekir.
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9 Kasîdelerin eksik olma ihtimalinden dolay› toplam kasîde say›s›, toplam tegazzüllü kasîde
say›s› ve tegazzüllü kasîde kullan›m oran› nihaî addedilemez. 



Böylece, karfl›laflt›rmada Keflfî’nin tegazzüllü 19 kasîdesi ile di¤er befl flairin top-
lam 19 tegazzüllü kasîdesinin incelenmesi gerekmektedir. 

Tegazzüllü kasîdelerin uzunluklar›

fieyhî Necâtî Zâtî Hayâlî Bâkî Keflfî Toplam
23 beyit 1 1 2
25 beyit 1 1
29 beyit 1 1
31 beyit 2 2
33 beyit 1 1 2
34 beyit 2 2
35 beyit 1 1
36 beyit 1 1 2
37 beyit 1 1
38 beyit 1 1 2
40 beyit 1 1
41 beyit 1 1
42 beyit 1 1
43 beyit 1 1
46 beyit 1 1 2
47 beyit 2 1 2 5
49 beyit 1 1
50 beyit 1 1
51 beyit 1 1 1 3
53 beyit 1 1
55 beyit 1 1
57 beyit 1 1
58 beyit 1 1
68 beyit 1 1
75 beyit 1 1

Görüldü¤ü gibi incelemeye dâhil edilen tegazzüllü kasîdelerin ço¤u 30 beyitten
uzundur. Keflfî’nin en uzun tegazzüllü kasidelerinin biri 68, di¤eri ise 75 beyittir. Ay-
n› zamanda Keflfî’nin sadece iki tegazzüllü kasîdesi 30 beyitten k›sad›r. Demek ki
Keflfî, tegazzülü daha ziyade uzun ve iki istisna hariç en az 30 beyitlik kasîdesinde
kullanm›flt›r. Keflfî d›fl›nda incelemeye dâhil edilen flairlerden sadece Hayâlî’nin befl
tegazzüllü kasîdesinden ikisi 30 beyitten k›sad›r. 

‹nceledi¤imiz kasîdelerde tegazzül konumu hakk›ndaki tespitlerimiz flöyledir:
Keflfî sadece üç tegazzüllü kasîdesini direkt methiyeyle bafllatm›flt›r. Aflk hakk›ndaki
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nesîb/teflbîb10 bölümünde bask›n olarak gazelin nitelikleri görülebilmektedir. Dola-
y›s›yla Keflfî direkt methiyeyle bafllad›¤› kasîdelerinde bir “gazel” ve nesîb/teflbîb ile
bafllad›¤› kasîdelerinde iki “gazel” söylemifltir. ‹ncelemeye dâhil edilen di¤er flairler-
den sadece fieyhî ve Necâtî birer tegazzüllü kasîdeyi methiyeyle bafllatm›fl olup bir
“gazel” dahil etmifltir. Bütün di¤er tegazzüllü kasîdelerde iki “gazel” vard›r.  

Keflfî’nin tegazzül kulland›¤› kasîdelerin genel yap›s›na bak›ld›¤›nda, bunlarda
geleneksel bölüm s›ralamas›na uymufl oldu¤unu ve kasîdelerini genelde nesîb/teflbîb,
methiye, tegazzül ve dua bölümleri olarak düzenledi¤ini görmekteyiz.11 Böylece Kefl-
fî, tegazzül kulland›¤› her kasîdesinde, tegazzülü methiyenin arkas›na yerlefltirmifltir.
Necâtî, tegazzüllü alt› kasîdesinin üçünde tegazzülü nesîbin arkas›na ve methiyenin
önüne yerlefltirmifltir. Ayn› durum Zâtî’nin iki ve Hayâlî’nin befl tegazzüllü kasîdesi
için de geçerlidir. fieyhî ve Bâkî’de ise Keflfî’nin e¤ilimi görülmektedir. fieyhî, tegaz-
zül kulland›¤› tek kasîdesinde, Bâkî de befl kasîdesinde tegazzülü Keflfî gibi methiye-
den sonra söylemifltir.

Tegazzüllerin uzunlu¤u konusunda edindi¤imiz bilgi incelememize k›s›tl›d›r. Bu
kasîdelerdeki tegazzüllerin beyit say›s› 5 ile 13 aras›nda de¤iflmektedir.12

Tegazzüllerin uzunluklar›
5 beyit 6 beyit 7 beyit 8 beyit 9 beyit 10 beyit 11 beyit 12 beyit 13 beyit

fieyhî 1
Necâtî 1 2 1 1 1
Zâtî 1 1
Hayâlî 3 1 1
Bâkî 2 2 1
Keflfî 2 1 1 3 5 3 2 2
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10 Nesîb yerine teflbîb terimi de kullan›ld›¤› görülmektedir; bkz. ‹pekten: a.g.e., s. 38-9: “Ko-
nusu aflk ve sevgili olan bu bafllang›ç k›s›mlar›na Nesîb, baflka ve de¤iflik konular› iflleyen
kasîde bafllang›çlar›na Teflbîb ad› verilir. Fakat genellikle bu adlar birbirine kar›flt›r›lm›fl ve
konulara bak›lmadan kasîdelerin bafllang›ç k›s›mlar›na Nesîb ya da Teflbîb denmifltir.”

11 Kasîdenin bölümleri hakk›nda Abdülkadir Karahan flu tespitlerde bulunmaktad›r: “Howe-
ver, Turkish ∆a◊¬das do not invariably contain all these sections. Very often, one or more
are left out, the most frequent omissions being the taghazzul, fakhriyya and du‘® sections.”
Bkz. EI2 IV, s.v. ƒa◊¬da.

12 Karfl›laflt›rma amac›yla 16’nc› yüzy›lda gazel uzunlu¤u ile ilgili bir inceleme için bkz., Edith
Gülçin Ambros: “Osmanl› Gazelinin Uzunlu¤unda Görülen Geliflmeler: 16. Yüzy›lda Durum”.
Osmanl› Divan fiiiri Üzerine Metinler. Haz. Mehmet Kalpakl›. ‹stanbul: YKY, 1999, s. 391-5. 



Keflfî’nin tegazzülleriyle ilgili olarak özellikle belirtmemiz gereken ilginç bir hu-
sus vard›r: Keflfî iki kasîdesine tegazzül olarak, dîvân›n›n gazeliyyât bölümünde bu-
lunan üç gazeli dâhil etmifltir. Bu durumun karfl›laflt›rmaya dâhil edilen di¤er flairler-
de söz konusu olup olmad›¤› incelenmifl, fakat bu tür bir örtüflmenin di¤er flairlerde
mevcut olmad›¤› görülmüfltür.

Keflfî d›fl›ndaki flairlerin tegazzülsüz kasîdeleri bu bildiri için ayr›nt›l› flekilde in-
celenmemifltir. Buna karfl›n Keflfî’nin tegazzülsüz kasîdeleri doktora çal›flmam kapsa-
m›nda incelenmifltir. Keflfî’nin tegazzülü oldukça a¤dal› diyebilece¤imiz bir dil kul-
land›¤› kasîdelerine dâhil etmifl oldu¤unu kesin olarak söyleyebiliriz. Keflfî’nin gayet
sade bir dille yazm›fl oldu¤u kasîdeler bulunmakla birlikte, bunlar›n hiç birinde te-
gazzül yoktur.

‹ncelemeye dâhil edilen bütün tegazzüllü kasîdelerin bir ortak noktas› vard›r.
Daha önce Cem Dilçin’in ve baflka edebiyat araflt›rmac›lar›n›n alt›n› çizdikleri gibi,
tegazzül kullan›m›ndaki bir özellik, flairlerin tegazzüle bafllamadan önce bunu yapa-
caklar›n› belirtmeleridir. Tegazzüle geçifl beyti olarak tan›mlayabilece¤imiz bu “ön-
ceden haber verme”, inceledi¤imiz 38 kasîdenin hepsinde bulunmaktad›r. ‹nceleme-
ye dahil etti¤imiz her flairden bir örnek veriyoruz:13

fieyhî, kasîde No. 8 (41 beyit): 26’nc› beyit:

Bezminde bu gazel kim kavl-i tarab-fezâd›r
Zikr ola geh gehi çün gayb-› dil etti mülhem

(‹sen-Kurnaz 1990: 49)

Necâtî, kasîde No. 21 (51 beyit): 36’nc› beyit:

Medhün sefînesin donadurken bu bahrde
Gavvâs-› tab‘ bir gazel-i ter ider niflân

(Mermer 1997: 214)

Keflfî, kasîde No. IX (36 beyit): 20’nci beyit:

Gün gibi meh yüz[i] va◊f›nda bu ∫arr® ∫azeli
Düzd[i] söz rifltesine dil yine çün dürr-i hofl-®b 

˘

Zâtî, kasîde No. 17 (46 beyit): 15’inci beyit:

Nev-r‚zda bülbül gül-i ra‘n®ya okur medh. .
G‚y® ki bu ∫arr® ∫azeli yârine fl®‘ir

(Kurto¤lu 1995: 54)

13 Transkripsiyonlar al›nt›n›n al›nd›¤› esere göredir.

Hülya Çelik Hanc› • 377



Hayâlî, kasîde No. 14 (36 beyit): 17’nci beyit:

Sözü çün istim®‘ etdüm o rind-i p®k-meflrebden
Bu fli‘ri okuyub oldum bu bezmüñ bir ∫azel-h®n›

˘
(Tarlan 1945: 44)

Bâkî, kasîde No. 24 (47 beyit): 30’uncu beyit:

D®ne hat j®le nukt nefha-i müflg¬ n ma‘n®
˘Yazd› levh-i çemene bir ∫azel-i ter sünbül

(Küçük 1994: 64)

fiairlerin tegazzül kullan›m›ndaki e¤ilimlerin sebep veya sebepleri hakk›nda ya-
n›tlamak istedi¤imiz sorulardan birisi fludur: Kasîde yazan Osmanl› flairleri, tegazzü-
lü fliirlerine dâhil ettikleri zaman, bunu Halûk ‹pekten’in ifade etti¤i gibi “kasîdeler-
de konudaki yeknesakl›¤› gidermek için” mi yapm›fllard›r? ‹pekten’in bu sözleri ka-
sîdelerde bir yeknesakl›¤›n bulundu¤una veya bulunabilece¤ine iflaret etmektedir.14

Kan›m›zca klasik kasîde de¤iflik bölümlerden olufltu¤undan hiç bir flekilde yeknesak
de¤ildir. Dolay›s›yla görüflümüze göre tegazzülün yeknesakl›¤› giderme etki veya ifl-
levine genelde gerek yoktur. Çavuflo¤lu, kasîdenin “de¤iflik konular› içine alan bö-
lümlerden” olufltu¤unu belirterek “Bir fliir türü olarak kasîde [...] flairin bilgisini ve
yetene¤ini göstermeye en uygun olan›d›r” (Çavuflo¤lu 1986: 21) demektedir. Çavu-
flo¤lu’nun görüflüne ifltirak ederek tegazzülü “konudaki yeknesakl›¤›” gideren bir et-
ken olarak de¤il, klasik kasîdenin bölümlerinden birisi ve bunun yan›nda kasîdenin
edebî de¤erini artt›rabilen bir parças› olarak de¤erlendirmemizin daha do¤ru olaca-
¤›n› düflünüyoruz.

Ayr›ca belirtilmesi gerekir ki, dîvân kasîdesiyle ilgili yeknesakl›k görüflü Fars
Edebiyat›’ndaki kasîde için de söz konusudur. Bu durumla ilgili olarak Julie Scott
Meisami, övgü fliirinin hem yüksek derecede biçimsel hem tekrarlay›c› oldu¤unu, fa-
kat bu niteliklerin monotonlukla bir tutulmamas› gerekti¤ini belirtir. Meisami’ye
göre bu nitelikler, övgünün tür olarak özellikleridir ve dinleyicinin/okuyan›n bekle-
di¤i veya daha do¤rusu talep etti¤i vas›flard›r.15
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14 Buna benzer bir görüflü Murat A. Karavelio¤lu da dile getirmektedir: “fiairin kaside içinde
gazel söylemesinin amac›, konuyu de¤ifltirmek, yeknesakl›¤› gidermek ve gazel söylemek-
teki kabiliyetini göstermektir.” Bkz. Murat A. Karavelio¤lu: Mecm‚a-i ƒa◊®’id-i Türkiyye.
‹stanbul: Titiz Yay., 2011, s. 45.

15 Julie Scott Meisami: Medieval Persian Court Poetry. Princeton, New Jersey: Princeton Uni-
versity Press, 1987, s. 42: “While it is true that panegyric poetry is both highly formal and
repetitious, these qualities should not be equated with monotony; they are, so to speak, ge-
neric characteristics of panegyric and were expected (or rather demanded) by its audience.”
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Bu ba¤lamda di¤er bir sorumuz fludur: Tegazzülün “daha lirik” olarak tan›mla-
nabilecek kasîdelerde daha s›k görülmesi söz konusu olabilir mi? ‹ncelememize da-
hil etti¤imiz fliirlerin say›s›, bu sorunun cevapland›r›labilmesi için yeterli de¤ildir.
Buna ra¤men tegazzülün bulundu¤u bir kasîdenin “daha lirik” olmas› do¤ald›r. Çün-
kü bir kasîde direkt methiyeyle de¤il de lirik bir bölüm olan nesîb veya teflbîble bafl-
lad›¤› ve ayr›ca bir tegazzül içerdi¤i zaman, böyle bir kasîdenin lirizm düzeyi ister is-
temez daha yüksek olacakt›r.  

Bir flairin kasîdesine tegazzül dâhil etmesi kan›m›zca, s›ras›nda övgüyü fazla
uzatmama düflüncesiyle de ilgili olabilir. Esasen flairlerin kasîde yazarken toplam
uzunluk, dahil edilen bölümler ve bu bölümlerin uzunlu¤u bak›m›ndan oldukça
serbest hareket ettikleri görülmektedir. Övgü karfl›l›¤›nda caize alma umudunun
ço¤u zaman devlet büyüklerine yaz›lan kasîdelerin kaleme al›nma sebebi olmas›
do¤ald›r.16 Buna ba¤l› olarak akla gelen bir husus, gazelin dîvân edebiyat›ndaki
önemiyle ilgilidir. Çavuflo¤lu’nun yazd›¤› gibi flairin de¤eri daha çok gazel türün-
deki kabiliyeti ile ölçüldü¤ü için, çok say›da kasîdesi bulunan bir flairin fliirine te-
gazzül, yani gazel dâhil etmesi bu alandaki kabiliyetini bu ortamda da ortaya koy-
ma iste¤inden kaynaklan›yor olabilir. ‹ncelememize dâhil etti¤imiz flairlerin te-
gazzül kullan›m oranlar› ile Çavuflo¤lu’nun tegazzül hakk›nda yukar›da zikretti¤i-
miz görüflü aras›nda ba¤lant› kurulabilece¤ini varsay›yoruz. fiöyle ki, tegazzül ora-
n›n›n Keflfî’de yüksek olmas›n›n, onun çok say›da kasîde yazmas›ndan öte, devlet
erkân›yla irtibat kurma ve onlardan caize istemesiyle ilgili oldu¤u mant›¤a uygun
gelmektedir. Keflfî’ye nispeten di¤er flairlerdeki tegazzül oran›n›n düflük olmas›
onlar›n dönemlerinde meflhur olmalar›ndan ve ço¤unun zaten devlet erkân›yla
belli bir düzeyde iliflkilerinin bulunmas›ndan kaynaklan›yor olabilir. Keflfî ise te-
gazzüllü kasîdelerini (ya da bütün kasîdelerini) yazd›¤› zaman daha kendisini ta-
n›tma ve kendisine hami olabilecek kiflilerle iliflki kurma aflamas›nda olmufl ola-
bilir.
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16 Genel olarak caize ve özellikle flair ve patron iliflkileri üzerine bkz. Halil ‹nalc›k: fiair ve
Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir ‹nceleme. Ankara: Do¤u Bat›
Yay., 2003. Kadir Güler, Kerim Yaflar: “Dîvân fiiirinde Caize (fiâir – Patron – Hâmî ‹liflkisi)
Üzerine De¤erlendirmeler – I”. Dumlup›nar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Say› 18
(2007), s. 267-300. Kadir Güler, Kerim Yaflar: “Dîvân fiiirinde Caize (fiâir – Patron – Hâmî
‹liflkisi) Üzerine De¤erlendirmeler – II”. Dumlup›nar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Say›
19 (2007), s. 231-270. Tûbâ Ifl›nsu Durmufl: Tutsan Elini Ben Fakîrin. Osmanl› Edebiyat›nda
Hamilik Gelene¤i. ‹stanbul: Do¤an Yay., 2009.



Ayr›ca, Keflfî’nin tegazzül kulland›¤› 19 kasîde incelendi¤inde, bunlar›n sekizin-
de talep ve/veya fahriye17 diyebilece¤imiz, genelde bir kaç beyitten oluflan bir k›sm›n
mevcut oldu¤u görülmektedir. Tabii ki bu bölümler aras›nda, yani tegazzül ile talep
veya fahriye aras›nda bir iliflkinin bulunmas› zorunlu de¤ildir. Yine de, tegazzülle ta-
lep aras›nda bir iliflki olabilece¤ini ileri sürüyoruz. Bizce Keflfî’nin bu s›kl›ktaki te-
gazzül kullan›m›, gazel konusundaki hünerlerini kasîde sunarken gösterme amac›
olabilir. Yani fahriyesini ve baz› durumlarda fahriyeyle birlikte talebini hakl› k›lmak
için, divan edebiyat› söz konusu oldu¤unda akla ilk gelen fliir türü olan gazeli, bu
alandaki kabiliyetini sergileme amac›yla kasîdelerine dâhil etmifl olabilir. Bu konuy-
la ilgili di¤er flairlerin e¤ilimlerine bakt›¤›m›zda görüyoruz ki, Necâtî de tegazzül kul-
land›¤› alt› fliirin beflinde fahriye ve/veya talep bölümüne yer vermifltir. Ayn› e¤ilim
Zâtî’nin her iki tegazzüllü kasîdesi için de geçerlidir. Hayâlî ve Bâkî’de ise ayn› uy-
gulama tegazzüllü befler fliirin dördünde görülmektedir.

Sonuç

Yukar›da sordu¤umuz sorular do¤rultusunda, belli bir flairden yola ç›karak dîvân
edebiyat›n›n en önemli türleri denilebilecek gazel ve kasîdenin birbiriyle iliflkisi
hakk›nda yeni tespitlerde bulunmaya çal›flt›k. Keflfî’nin tegazzül kullan›m›ndaki e¤i-
limlerini, fieyhî, Necâtî, Zâtî, Hayâlî ve Bâkî gibi dönemlerinde en tan›nm›fl flairle-
rin e¤ilimleriyle karfl›laflt›rarak dîvân edebiyat›n›n flimdiye kadar üzerinde çok du-
rulmam›fl tegazzül konusuna katk›da bulunmaya gayret gösterdik. K›saca özetleme-
miz gerekirse, Keflfî’nin kasîdelerinde tegazzül kullan›m› oran› di¤er flairlere nazaran
oldukça yüksektir. Bunun sebebini biz, daha çok Keflfî’nin kiflisel amaçlar›nda, yani
kasîde sundu¤u kiflilere gazel alan›ndaki kabiliyetini gösterme iste¤inde görüyoruz.
Tegazzülün kasideye etkisi hakk›nda öne sürmek istedi¤imiz bir varsay›m, tegazzülün
kasîdeyi –kan›m›zca– daha lirik bir fliir haline getirmesidir. Ayr›ca genel olarak ka-
sîdenin yeknesak olmad›¤›n› ileri sürdü¤ümüzden, nispeten az kullan›lan tegazzülü
yeknesakl›¤› giderici bir ö¤e olarak görmüyoruz, klasik kasîdeyi de¤erlendirici bir
ö¤e olarak kabul ediyoruz.
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17 Fahriye k›sm›n›n “ideal flair” konusu bak›m›ndan de¤erlendirilmesi için bkz.: Tûba Ifl›nsu
‹sen-Durmufl: “Fahriyeler Ifl›¤›nda Osmanl› fiiirinde ‹deal fiairin Portresi”. Bilig. Say› 43
(2007), s. 107-116.
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Âfl›k Edebiyat›nda Yeni fiiir fiekilleri:
Dörtlemeler ve Befllemeler

Do¤an Kaya*

Âfl›k tarz› fliir gelene¤inde halledilmesi gereken pek çok problem vard›r. Tür ve
flekil meselesi de bu problemlerin en bafl›nda gelenleridir. Ahmet Talat Onay, Hik-
met ‹layd›n, Pertev Naili Boratav’la bafllayan bu tart›flmalar günümüzde de devam
etmektedir. fiekiller ve türlerdeki karmafl›kl›¤›n yan›nda bir de yeni flekillerin varl›-
¤› söz konusudur. “Yeni flekil” derken önceden var olup da ad› konulmam›fl fliirleri
kastediyorum. Bizim burada üzerinde duraca¤›m›z ve tan›tmaya çal›flaca¤›m›z “dört-
leme” ve “beflleme”ler de bu fliir flekillerinden birisidir.

Dörtlemeler, dörtlüklerin her biri kendi aras›nda ve ayr› kafiyelerde olan fliir
fleklidir. Bu fliirlerde, âfl›k fliirinin vazgeçilmezi olan “ayak / ana kafeyi / ana uyak”
yoktur. Bu fliir fleklinin en güzel örne¤ini Mehmet Âkif’in kaleme ald›¤› ‹stiklâl
Marfl›’nda görürüz. 

Sözgelifli;

Ben ezelden beridir hür yaflad›m, hür yaflar›m
Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›fl, flaflar›m
Kükremifl sel gibiyim bendimi çi¤ner aflar›m
Y›rtar›m da¤lar› enginlere s›¤mam taflar›m

* Dr. Do¤an Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halkbilimi Bölümü,
Sivas, drdogankaya@gmail.com.



örne¤inde oldu¤u gibi Âkif bu marfl› Feilâtün ( Fâilâtün ) / Feilâtün / Feilâtün / Fe-
ilün (Fa’lün ) kal›b›yla dörtleme ve on dörtlük olarak yazm›flt›r.

Âfl›k tarz› fliir gelene¤inde ilk dörtleme örne¤i XVI. yüzy›l flairi Viranî’ye aittir.
Alevî-Bektaflî Edebiyat›n›n önemli bir simas› olan Viranî, bu fliirini inanc› do¤rul-
tusunda terennüm etmifltir.

Dörtlemeler, ölçü ve muhteva bak›m›ndan farkl›l›k gösterirler. Tespit edebildi-
¤imiz 17 flaire ait 24 dörtlemeyi dikkate ald›¤›m›zda bunlar ölçülerine göre flu flekil-
de bir farkl›l›k görülür.

Dizelerin hece say›lar› 5 ilâ 16 aras›nda de¤iflir. 

5 heceli [A¤ Afl›g (Allahverdi), Bergüzar fiahin, Hanifi Kara, Kadimî], 

8 heceli (Halis. Koç, Kadimî, Mürsel Sinan, Viranî, Ruhanî, Leyla Saz Bac›,
Mehmet Arif), 

11 heceli [Daimî, Klimentidis, Nazif K›l›ç, fiahinî, Gözübenli (2 adet), Mihri-
ban Eren], 

14 heceli (Nazif K›l›ç), 

15 heceli [Ömer Tombul (3 adet)], 

16 heceli (‹smetî, Sefil Selimî) fleklindedir. Buna göre en az 14, en fazla da 11
hece ile dörtlemeler vücuda getirilmifltir.  

Ayn› fliirlerin dörtlük say›lar› ise 3, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 20, 26 dörtlük olarak
karfl›m›za ç›kar. Bunlar›n içinde dörtlük say›s› 4 olanlar›n adedi daha fazlad›r ve 6 fli-
ir bu flekildedir. En hacimsiz fliir 3’er dörtlük olup bunlar Nazif K›l›ç’›n fliirleridir. En
hacimli fliir 26 dörtlük olarak karfl›m›za ç›kan Ömer Tombul’un fliiridir. Bunu 20
dörtlükle Hanifi Kara’n›n fliiri takip etmektedir. 

Dörtlemeler konu olarak da de¤ifliklik gösterirler. Bunlar aflk, fikrî, Alevî-Bek-
taflî inanc›, dinî, millî, dertlenme, hissî, tersö¤üt ve genel konularda fliirlerdir. 

Aflk- sevgi: A¤ Afl›g, Nazif K›l›ç, Mehmet Arif, Mihiban Eren, Klimentidis,

Fikrî: ‹smetî, Kadimî, Mürsel Sinan, Sefil Selimî,

Alevî-Bektaflî inanc›: Bergüzar fiahin, Viranî, Leyla Saz Bac›,

Millî: Ömer Tombul (3 adet), Gözübenli (2 adet),

Dinî: Halis. Koç,

Dertlenme: Kadimî,

Hislenme: fiahinî,
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Genel: Hanifi Kara (Bu fliir ayn› zamanda âfl›k fliiri gelene¤inde denkleme örne-
¤ini de teflkil etmektedir.)

Ters ö¤üt: Ruhanî.

T›pk› yedekli koflmalar gibi kimi flairler, yedekli dörtlemeler de yazm›fllard›r. Bu
fliirlerde fliirin as›l metni dörtlemedir ve buna dizeler eklenir. Yedek dizeler 1 (Da-
imî, Ruhanî) veya 2 [(Gözübenli (2 adet), Leyla Saz Bac›, Mehmet Arif, Mihiban
Eren) olabilmektedir. Bunlar dörtlü¤ün alt›na bir yahut iki dize eklenmesi fleklinde-
dir. Gördü¤ümüz örneklerin içinde Daimî’nin fliirinde yedek dize as›l dörtlükteki di-
zelerin ilk kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluflturulmufltur. Elimizdeki örnek-
lerde eklenti / yedek/ ilâve dizeler an› sözlerin tekrar› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Sadece Mehmet Arif’in fliirinde yedeklenen dizeler farkl› kafiyededir.

Dörtleme fliir fleklini, bazen türkülerimizde görürüz. Sözgelifli afla¤›da metinleri-
ni verdi¤imiz türkülerimizi dörtleme olarak niteleyebiliriz. 

Bir of çeksem karfl›ki da¤lar y›k›l›r

Bugün posta günü can›m s›k›l›r
Ellerin mektubu gelmifl okunur
Benim yüre¤ime hançer sokulur (Rep. No: 4023, Kayseri)

Hüma kuflu yükseklerden seslenir
Yâr koynunda bir çift suna beslenir
Sen a¤lama kirpiklerin ›slan›r
Ben a¤lim ki belki gönül uslan›r (Rep. No: 246, Erzurum)

Dörtlemeler bazen de manilerde kar›fl›m›za ç›kar:

fiu derenin uzunu
K›ramad›m buzunu
Ald›m elin k›z›n›
Çekemedim naz›n›

(Rep. No: 180, Sivas)

fiu derenin uzunu
K›ramad›m buzunu
Ald›m köylü k›z›n›
Çekemedim naz›n›

(Rep. No. 145,  Silifke)
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Di¤er taraftan aruz ölçüsüyle ortaya konulmufl ve yedekli dörtlemeler de vard›r.
Sözgelifli Basrî Baba (Ya¤l›kç›), Cevabî, Kanberî, Mehmet Hilmi Dede Baba, Nazif,
Nigârî, Pertev, Seher Abdal ve Dertli’nin bu tarzda söyledi¤i 4+2 dizeli bentlerden
oluflan fliirler, bu tarz fliirlerdir. Gerek hece vezni ile söylenmemifl olmalar› gerekse
tarih içinde bu fliirlerin halk flairlerince kabul görmemesinden dolay› onlar› yedekli
dörtleme olarak niteleyemeyiz.

BEfiLEMELER

5 dizeli bentlerden oluflan ve bütün dizeleri kendi aras›nda kafiyeli olan fliir flek-
lidir. Âfl›k tarz› fliir gelene¤inde vazgeçilmez unsur olan “ayak”, dörtlemelerde oldu-
¤u gibi befllemelerde de kullan›lmaz. 

Âfl›k edebiyat›nda hece vezni ile beflleme olarak ortaya konulmufl üç flaire ait
dört örnek tespit edebildik. Bunlar Müdamî, Feymanî ve Kadimî’ye ait fliirlerdir. fii-
irlerin tamam› aflk konuludur. Hece ve befllik say›lar› ise flöyledir:

Feymanî: 14 hece, 6 befllik,

Kadimî: 11 hece, 3 befllik,

Kadimî: 11 hece, 4 befllik,

Müdamî: 8 hece, 3 befllik (5+3) (Yedek aynen tekrar)

Bunlardan Posoflu Müdamî’nin fliiri befllik olan as›l bende üç dizelik yedek ge-
tirilmifl flekildedir. Yedekli k›s›m aynen tekrarlanan sözlerden ibarettir. Klasik fliiri-
mizde de bu tarzda söylenmifl fliirler vard›r. Bir gazelin beyitlerinin dizeleri aralar›na
bir aflka flairin üç dize getirerek söyledi¤i tafltir yahut beyitlerin üst k›s›mlar›na üçer
dize getirerek söyledikleri tahmisler, beflleme olarak karfl›m›za ç›kan fliirlerdir. 

Ahmet Hamdi Tanp›nar; De¤iflerek devam etmek, devam ederek de¤iflmek”
der. Meseleye “Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›” zaviyesinden bakt›¤›m›zda ör-
neklerini verdi¤imiz fliirlerin “Âfl›k tarz› fliir” gelene¤ine ters düflmedi¤ini ve bu tarz
fliirlerin devam›n›n gelece¤i inanc›n› tafl›d›¤›m›z› ve dörtleme, beflleme” terimleri-
nin taraf›m›zdan ilimk dünyas›na teklif edildi¤ini de belirtmek istiyorum. 
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MET‹NLER

(fiiirlerin ilk ve son k›s›mlar› kaydedilmiflti.)

-1- A¤ Afl›g (Afl›g Allahverdi)

Gulac saçd› fiirin avaz 
Gelem gafld› Kirpik almaz
A¤z›n açd› AfiIG s›nmaz
Göher saçd› Yardan dönmez
Süsenberim Süsenberim

(Hekimov, 1987: 6)

-2- Bergüzar fiahin (Sivas-‹mranl›-Kevenli Köyü, XX. Yüzy›l)

Ahmed’in nuru Bergüzar mahfî
Kâinat var› Müminiz safî
Nûrun esrar› Yoktur hilaf›
Zat-› Hayderî Hakikat kafî

(Noyan, 2001: 573-574.)

-3- Daimî

Elvan› yârine flan veren güzel
Terk eyler yadlar› yâr diye gezer
Terki zâr âfl›klar can›ndan bezer
Olur mecnun gibi sahray› gezer
Elvan› terk eyler terk-i zar olur

DA‹MÎ’nin hali yâre bilinse
Derdi hasretine derman bulunsa
Sed-hezar tabiple cerrah gelinse
Olur ya herkeste bir dert bulunsa
DA‹MÎ’nin derdi sed-hezar olur

Orhan, 1999: 216)

-4- Halis. Koç (Sivas- Aydo¤mufl Köyü, 1965-   )

Düflünürsen k›yameti Rabb’a yalvar dua eyle
Etme kimseye h›yaneti Neler dilersen ondan dile
‹stersen sonsuz saadeti Dünyay› verseler bile
Sak›n terk etme ibadeti Hiç kimseye yapma hile

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D K )
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-5- Hanifi Kara

Tembel yatmay› Kap› kolunu 
Yalanc› atmay› Mektup pulunu 
Pazarc› satmay› Yolcu yolunu 
Geçimsiz çatmay› Allah kulunu

(sever) (sever)
(Kara, 2005: 33-34)

-6- ‹smetî (Sivas- Kâhyal› köyü, 1934-   )

Yolculu¤u ö¤renmiflim inifllerde yokufllarda
Karlar ya¤ar rüzgâr eser vakit akflam yokufllarda
Hakk’›m›z›n fermanlar› flu ilahi nak›fllarda
‹ncelikler aran›yor böyle farkl› bak›fllarda

‹SMETÎ’yi soranlara söylen bofla yeldirmiyor
Azrail’e soruyorum hiç vaktimi bildirmiyor
Çevremdeki güzellikler g›d›kl›yor güldürmüyor
Ac›lara al›flm›fl›m zehir içsem öldürmüyor

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D K )

-7- Kadimî (Malatya- Hekimhan-Hac›lar Köyü, 1953-   )

Duman

Yine bafl›m duman duman Âfl›k KAD‹M bunu diyen
Yâr elinden halim yaman Kadere boynunu e¤en
El-aman yavrum el-aman Dayan ey be gönül dayan
Gözyafllar›m oldu umman Kulun hali Hakk’a ayan

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D K )

-8- Kadimî (Malatya- Hekimhan-Hac›lar Köyü, 1953-   )

Kelam›n dilde O yâri buldum
Servetim elde Aflk ile doldum
Bir garip halde KAD‹MÎ oldum
Giderim yolda Meydana geldim

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D K )
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-9- P. Klimentidis (XIX. Yüzy›l)

Bir memba-› seadetdir muhabbet
Muktaza-i necabetdir muhabbet
Allah’›n ehem emridir muhabbet
Hem dinin temel tafl›d›r muhabbet

Kimdi yoksa muhabbet olmaz iman
‹nanmaz kimse etse de and peyman
Dubarad›r ancak her fiili heman
Seveni sever Allah da her zaman

(Ö¤er-Özdem, 2013: 115-116)

-10- Mürsel Sinan (Kars-Dikme Köy, 1956-   )

‹çerimde bin ah›m var
Ne suçum ne günah›m var
Dilde türküm segâh›m var
Ne gecem ne sabah›m var

MÜRSEL S‹NAN ölüm durak
Var servetin yere b›rak
Sen kendinden olma ›rak
Gel ey toprak o¤lu toprak   

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D K)

-11- Nazif K›l›ç (A¤r›-Tutak-‹saabat Köyü, 1983-   )

Aflk›n âfl›¤›d›r söyletir canan
Hasretin içimde olmufltur kanan 
Gecemdir gündüzü bekleyip saran
fiu gönül dünyam›n içinde yanan

Güzeller güzeli selvi boylu yâr
Senin aflk›n olmufl içimde bir yar
NAZ‹F’in gönlünü sarm›fl boran kar
Efkâr-› hasretin içimde bir zâr

(Alpaslan, 2012: 171)
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-12- Nazif K›l›ç (A¤r›-Tutak-‹saabat Köyü, 1983-   )

Geçmiflin hesab›n› görür benimle da¤lar 
Hesab›n alt›ndan kalkamam yüre¤im da¤lar 
Hangi hesab› görürsün da¤ içinde ba¤lar 
Hesap vermeyen ölü ruhlar kal›r m›? Sa¤lar

Hesap günü yaklaflt›kça yüce bafl›m karlar›m
Gün içinde ben do¤an güneflimi ba¤lar›m
Sabah günefli vurmufl afliyana efkâr›m
Söyle yüce da¤lar nedir bu hesaptan kâr›m

(Alpaslan, 2012: 169)

-13- Ömer Tombul (Sivas-Gaziköy, 1947-   )

Ay Y›ld›zl› Al Bayrak

Durma yüksel gökyüzüne kardeflin var orada
Karfl›lamak için seni tüm y›ld›zlar s›rada
Ey göklerin süsü hilâl hayranlar›n burada
Seni seven Türk milleti erecektir murada

ÖMER TOMBUL der seversin sana fliir yazan›
Ey al bayrak coflturans›n her afl›¤› ozan›
Hakk’a flikâyet edersin inciteni azan›
Geldi¤inde namaz vakti alk›fllars›n ezan›

(K›l›ç-Tokmak-Dostagüler, 2013: 239-240)

-14- Ömer Tombul (Sivas-Gaziköy, 1947-   )

Türk ordusu flanl› güçlü kahramand›r her eri
Petekten s›zan bal gibi flehidin kan› teri
Bir Türk’e az gelmez mi hiç düflman›n bin neferi
Bunun en güzel flahidi Çanakkale zaferi

ÖMER TOMBUL vatan millet aflk› ile yaflars›n
fiu ezan› al bayra¤› sevmeyene flaflars›n
Çanakkale geçilmez der heyecandan coflars›n
Yurda göz diken olursa cephelere koflars›n

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D.K.)
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-15- Ömer Tombul (Sivas-Gaziköy, 1947-   )

Yurttafllar›m bir olal›m gidelim hep bir izden 
Her Alevî Sünnî Türk Kürt vatandafllar hep bizden 
K›z alm›fl›z k›z vermifliz nedir bizden ne sizden?
B›rakal›m sizi bizi korunal›m dinsizden 

ÖMER TOMBUL Sivasl›s›n hep Sivas’ta yaflars›n 
Do¤um yerin Merkez Gazi Mereküm’den aflars›n 
Sivas’›m›z kongre ili göç veriyor flaflars›n 
Atatürk’ün sevdi¤i il göç almay› basars›n 

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D.K.)

-16- Sefil Selimî (Ahmet Günbulut, Sivas-fiark›flla, 1933-2003)

Yeryüzünde gökyüzünde olan her fley insanda var
Gökyüzünde kul özünde kalan bir huy vicdanda var
Olan her fley kalan bir huy bilen hür bey imanda var
‹nsanda var vicdanda var imanda var imanda var

Damar kana kanlar suya beden ruha cana muhtaç
Kanlar suya gönül aflka gözler yafla sana muhtaç
Beden ruha gözler yafla mide afla nana muhtaç
Cana muhtaç sana muhtaç nana muhtaç nana muhtaç

(Kaya, 2000: 110)

-17- Viranî (XVII. Yüzy›l)

Ali

Her dem dilimde bu kelâm (Ali)
Zikrim hemîfle subh u flam (Ali)
Tesbih ile savt-› selâm (Ali)
Ça¤›r›r›m an› müdâm (Ali)

V‹RÂNÎ’yem sürem yüzüm (Ali)
Tapflurm›fl›m ona yüzüm (Ali)
Kanda baksam iki gözüm (Ali)
Evvel ahir budur sözüm (Ali)

(Bayr›, 1959: 79-80.)
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-18- fiahinî (Hülya Y›ld›r›m, Sivas-fiark›flla-Saraç Köyü, 1956-   )

Her y›l›n a¤ustosu biniyorum tirene
Ver elini memleket basm›yorum firene
Görünce kasabam› as›l›r›m sirene
Sar›l›p doyaca¤›m eflim ile yârene

Y›l›n yorgunlu¤unu ataca¤›m üstümden
Oturup kalaca¤›m kald›rmay›n postumdan
Gerçek dostum kald›rs›n tutup beni destimden
fiAH‹NÎ’yim muhabbet diliyorum dostumdan

(Y›ld›r›m, 2011: 72)

YEDEKL‹ fi‹‹RLER

-19- Ruhanî (Erzurum-Tortum-Afla¤›sivri Köyü, 1931-  )

Sana ters. ö¤üt vereyim Zalim sürer saltanat›
Halin hat›r›n soray›m Mazluma vermez f›rsat›
Uyanma seni göreyim Uyan be hey beyni kat›
Rüyan hay›ra yoray›m RUHANÎ’den ters. ö¤ütü
fiey de uyu nenni nenni Duy da uyu nenni nenni

(Düzgün, 1997: 54-55)

-20- Gözübenli (Kayseri-Tomarza-Taf (Özlüce) Köyü, 1940-   )

Atatürk Türkiye Türk Anadolu
‹lim irfan flanl› gerçe¤in yolu
Bükülmez bat›la hakikat kolu
Türklerin atas› tarihten ulu

O büyük kahraman yenilmez aslan
Türklerin atas› evrende destan 

fierefim flan›m o toprak tafl›mda
“Y›lma çal›fl yüksel” diyor karfl›mda
Y›ld›z y›ld›z o “‹stiklal Marfl›”nda
Ebediyen parlayacak bafl›mda

O büyük kahraman yenilmez aslan
Türklerin atas› evrende destan

(Önder, 1981: 8)
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-21- Gözübenli (Kayseri-Tomarza-Taf (Özlüce) Köyü, 1940-   )

Taha Car›m aziz ruhun flad olsun
Seslenirim Kemâllere yön bulsun
Keferenin çorba tas› kan dolsun
Kan›n yerde kalmayacak ant olsun

Erciyes Da¤›’n›n kar› erimez 
Türkü Türk’ten baflka kimse korumaz

Türk o¤luna k›yan her zalim kurflun
H›z verip söyletir istiklâl marfl›n
GÖZÜBENL‹’m “Duman alm›fl da¤ bafl›n”
Ey koca Türk dinsin art›k gözyafl›n

Erciyes. Da¤›’n›n kar› erimez
Türkü Türk’ten baflka kimse korumaz

(Önder, 1981: 108-109)

-22- Leyla Saz Bac› (1856-1936)

Ey fatih-i Hayber Ali
V’ey melce-i ahker Ali
Kerrar ü hem Hayder Ali
Mevlâ-y› her Kanber Ali

Ey Saki-i Kevser Ali
Damad-› Peygamber Ali

Oldum yine nefse esir
Asilere lutfun kesir 
Ahvâlime sensin habir 
LEYLÂ’ya sen ol dest-gir

Ey Saki-i Kevser Ali
Damad-› Peygamber Ali

(Noyan, 2001: 591-592)

-23- Mehmet Arif (1846-1898)

Ey gözleri mestane var
Ey Yusuf-› Kenan’e var
Uflflak için âna ne var
Anda gayride yâ ne var
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Cennet gibi meyhane var
Kevser gibi peymane var

Bir kez seninle gonca leb
Olsam n’ola ben leb-be-leb
Meyi eylemez var m› acep
Gel sen de AR‹F ruz u fleb

Cennet gibi meyhaneye
Kevser gibi peymaneye

(Ercan, 1991: 219)

-24- Mihiban Eren (Sivas-Ulafl, 1966-   )

Sen gidince boflluktad›r ellerim 
Sen gidince savruluyor küllerim
Sen gidince saram›yor kollar›m
Sen gidince lal oluyor dillerim

Ey benim gönlümün flah-› sultan›m
Ey benim elimde yâr Zülfikar’›m

Sen gidince kalem düflüyor dara
Sen gidince kâ¤›t uçar rüzgâra 
Sen gidince cemre düflmez bahara
Sen gidince gecem dönüyor hara

Ey benim sinesi ba¤r› yaral›m
Destur ver de can› cana saral›m 

(Eren, 2012: 142-143)

Beflleme Örnekleri:

Feymanî (Osman Taflkaya) (Osmaniye-Kadirli-Azapl› Köyü, 1942-   )

Ey da¤lar›n sultan› peflinden koflaca¤›m
Topra¤›na yüz sürüp tafl›n› öpece¤im
Ç›kaca¤›m zirvene âlemden kopaca¤›m
Senin ufkunda do¤up ben aflka tapaca¤›m
Sende bulup huzuru dünyay› tepece¤im
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Eremezsem arzuya gönlümde kal›r ah›m
Huzur bulmaz âlemde sitem çeker ervah›m
‹nand›m ikrar ettim ba¤›flla ulu flah›m
FEYMANÎ’yim elbette haddimcedir günah›m
Gidecek bir kap›m yok sensin benim penah›m

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D.K.)

Kadimî (Malatya- Hekimhan-Hac›lar Köyü, 1953-   )

Nice güzellerle gezdim bir zaman
fiu yalan dünyada sürmedim devran
Bu aflk›n elinden yand›m el-aman
Akt› gözüm yafl› oldu bir umman
Hiç biri derdime olmad› derman

Her yüze güleni güzel zannettim
Düfltüm ard› s›ra peflinden gittim
Divane gönlüme çok cefa ettim
Ey ÂfiIK KAD‹MÎ tükendim bittim
Kendi bedenimde kaybolup gittim

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D.K.)

Kadimî (Malatya- Hekimhan-Hac›lar Köyü, 1953-   )

Ahu gözlü dilber sana ne ettim
Sevdan›n elinden tükendim bittim
Her ne ettim ise kendime ettim
Kerem gibi her gün yand›kça tüttüm
Dertlerimi sürü eyleyip güttüm

Der ÂfiIK KAD‹MÎ yeter be yeter
Mecnun’dan Leyla’dan beterim beter
Ne aray›p sorar ne dara yeter
Bu nas›l flans kader hep bana çatar
Ben cevr ü cefada o keyif çatar

(fiiir taraf›m›zdan derlenmifltir. D.K.)
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Müdamî (Ardahan-Posof-Demirdöven Köyü, 1914-1968)

Gönül bir flikâra ç›kar
Yolum külli mâra ç›kar
Kem talihim kara ç›kar
Ne müflkil pazara ç›kar
Sinem üzre yara ç›kar

Fira¤›m zulme varal›
Kalmad› sabr›m karar›
Yetifl gönlümün maral›

MÜDAMÎ flükret bu hale
Me¤er takdir yerin ala
Söz geçmez kafl› hilale
Sim bedenli servi dale
Ümit kald› Zülcelâl’e

Firak›m zulme varal›
Kalmad› sabr›m karar›
Yetifl gönlümün maral›

(Aslan, 1978: 260-261)
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“Meflrutiyet Kayg›s›”n›n Edebiyata Yans›y›fl› ve Bir Örnek:
Dede Korkut Kitab›’n›n Mukaddimesi

Ali Duymaz*

Girifl

Hukukî bir kavram olan meflruiyet sözü, özellikle siyasi anlamda iktidar sahip-
lerinin erk ve güçleri d›fl›nda otoritelerini infla etmek için yasland›klar› temel de¤er-
lerin yönetilenler taraf›ndan da kabul edilebilir olmas› durumunu içermektedir. Bir
baflka ifadeyle güç kullanma yerine uzlaflma ve r›za kavramlar›na at›f yapan, her iki
taraf›n da müflterekleri olarak tan›mlad›klar› bir aland›r. Modern devletlerde kulla-
n›m› oldukça karmafl›k bir hal alm›fl olan meflruiyet kavram›, geleneksel devlet ni-
zamlar›nda ço¤unlukla din, ama daha önceleri de soy ve boy mensubiyetiyle doldu-
rulmufltur. Bireyin toplumla, toplumun da özellikle devlet erkiyle iliflkisinin zemini-
ni kuran, günümüzde kültürel kimlik olarak tan›mlanan bu “anlam dünyas›” asl›nda
söz konusu iliflkileri de düzenleyen bir meflruiyet alan›d›r. Siyasi bir anlam alan› da
üreten bu kavram, tarihsel geliflim perspektifi içinde s›ras›yla soy-boy, din, ulus ve
ideoloji gibi genel bafll›klar alt›nda da toplanabilir. Nitekim devletler tarihine bak-
t›¤›m›zda tarih boyunca bu kavram alanlar› üzerinde meflruiyet infla ettiklerini görü-
rüz. Bir baflka ifadeyle devlet yöneticileri, toplumsal ço¤unluk karfl›s›nda iktidarlar›-
n› meflru k›lmak ad›na bu kavramlar üzerinden “siyaset” üretirler. Çünkü herhangi
bir siyasal sistem, meflruiyet alan› üretemez ve buna dayanamazsa ayakta kalamaz. ‹fl-
te birey ile toplum, toplumla devlet aras›nda bu meflruiyet alan› hususunda çeliflkiler
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ve problemler yaflanmaya baflland›¤›nda her boyutta bir “meflruiyet kayg›s›” oluflur.
Bu siyasî ve hukukî kavram, bugün araflt›rmac›lar› meflgul eden önemli bir kavram
olarak de¤erlendirilirken modern devletlerin özellikle hukuk ve medya marifetiyle
meflruiyet alan› tesis ettiklerini vurgulamaktad›rlar. 

Bu çerçevede tarihsel miras›n› tafl›d›¤›m›z baflta Osmanl› devleti olmak üzere
Türk devlet yöneticileri veya otorite sahipleri, meflruiyet alanlar›n› nas›l tesis etmifl-
ler, bu hususta ne gibi tedbirler alm›fllar, medya yerine ne gibi yönlendirme araçlar›
kullanm›fl olabilirler sorusu akla gelmektedir. Türk tarihinde de gerek birey ve top-
lumun, gerekse devletin ve yöneticilerinin özellikle büyük de¤iflim ve buhran za-
manlar›nda “meflruiyet kayg›s›” duyduklar› çokça görülmüfltür. Türklerin mensup ol-
duklar› bozk›r kültüründen güney istikametindeki hareketleniflleri ço¤u zaman din
eksenli bir medeniyet de¤iflimine yol açm›fl, ayd›n kesimin çeviri hareketleriyle te-
min edilen bu yabanc› kültür, devlet erkinin toplum nezdinde meflruiyetinin sorgu-
lanmas› sonucunu do¤urmufl, sonuçta toplumun devlet erkini yeniden tayin etme ve
flekillendirme gücünü kullanmas›yla son bulmufltur. Ayr›nt›ya girmeden söylersek
orta ça¤ devlet yap›lar›nda s›kl›kla gördü¤ümüz imparatorluk veya devlet içi özerk
yap›lar›n ya da afliret, boy, cemaat gibi de¤iflik toplumsal tabakalar›n siyasi otoritey-
le ve birbirleriyle iliflkileri de bir meflruiyet temeline yaslanmak durumunda olmufl-
tur. Bu son derece giriflik ve karmafl›k yap›, devirlerin flartlar›na göre de de¤iflmekte,
dinamik bir yap› göstermek durumundad›r. 

‹zleyebildi¤imiz kadar›yla geleneksel anlamda devlet yönetimine sahiplenenle-
rin, bafllang›çtan beri köken mitlerine dayal› ve soy-boy eksenli bir meflruiyet alan›
infla ettiklerini söyleyebiliriz. Mitoloji kavram›n› varolufl ve yarad›l›fl eksenli düflün-
dü¤ümüzde daha ziyade evrensel nitelikteki soru ve sorunlar›n çözümüne yönelik bir
metinler ve ritüeller dizgesi akla gelmektedir. Soyut anlamda “insani” ve “befleri” so-
rular›n tanr›sal izahlar›, mitolojinin konular› aras›nda yer al›r. ‹lk tarih eserleri, ilk
kahramanlar›n ve dolay›s›yla ilk devlet kurucular›n›n destani anlat›mlar›yla olufl-
mufl olmal›d›r. Bir di¤er ifadeyle mitolojilerin tanr›lar› veya tanr›sal varl›klar›, yer-
yüzüne inerek tanr›sal kahramanlara dönüfltü¤ünde art›k yeni bir anlat› türünün,
destan türünün mevzusunu teflkil etmifller, ilk insani otorite olarak devlet kurumu-
nu da bir çeflit kurgusal tarih ifllevi gören bu destanlarla infla etmifl olmal›d›rlar. Mi-
tolojiyle destan›n kesiflme noktas› olan bu devrede, devlet kurucu, ilk ata veya me-
denilefltirici kahramanlar›n öyküleri “menk›be” ve “mit”ler halinde uzun y›llar boyu
anlat›lm›fl, hatta “nâme”ler biçiminde yaz›ya geçirilmifltir. Bu “destanî tarih”lerin,
ayn› zamanda ileriye dönük olarak devlet erkini kullanacaklar› tayin etme gücü de
oldu¤unu belirtmeliyiz. Yani köken mitleri, bir yandan “saltanat”› geriye do¤ru “eze-
lî” bir köke yaslarken di¤er yandan da gelece¤e do¤ru koruma ve flekillendirme gö-
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revini üstlenmektedir. Bu konuda Türklerin en eski dönemlerden beri kullana gel-
dikleri ana metin, bir tak›m güncellemeleriyle birlikte “O¤uznâme” genel bafll›¤› al-
t›nda toplayabilece¤imiz ve zaman zaman yaz›l› hali tespit edilmifl destan metinleri-
dir.   

Kabul etmeliyiz ki Osmanl› Devletinin imparatorluk sürecine girdi¤i zamana
kadar yönetimin tayini baflta olmak üzere devlet kat›nda, hatta devletler aras› mü-
cadele alan›nda son derece etkili olmufl bir O¤uznâmecilikten söz ediyoruz. Roma
miras›na sahiplenmeyi de içeren ‹stanbul’un fethi ve arkas›ndan gelen M›s›r merkez-
li “kutsal emanet”lerin siyasî otoriteye yeni bir alan olarak “hilafet”i açmas›, yani si-
yasî otoritenin meflruiyetini boy-soy yerine “din”e yaslamas› bu sürece bir ara verdir-
diyse de kay›plar ve yenilgiler sonras›, özellikle II. Abdülhamit devrinde O¤uzluk ve
Kay› vurgusu, siyasi meflruiyet alan›nda yeniden etkili olmufltur. Hatta II.Meflruti-
yet’i takip eden y›llarda, “milli devlet”in kuruluflunun fikrî zeminini oluflturan Ziya
Gökalp baflta olmak üzere Milli Edebiyat devri ayd›n ve yazarlar›n›n da O¤uz ve Ka-
y› vurgusuyla yeni bir devlet infla etmenin tarihsel ve kültürel kodlar›n› oluflturma-
ya çal›flt›¤›n› söyleyebiliriz. 

Türk devlet gelene¤i, yaz›l› metinlerden takip edebildi¤imiz kadar›yla Uygurca
O¤uz Ka¤an destan›yla bafllayan ve Dede Korkut Kitab›’yla son yaz›l› metnini veren,
Divanü Lûgati’t-Türk gibi birçok kaynakta da at›flarla yer alan bir O¤uz köken mi-
tolojisine yaslanmaktad›r. Boy ad›, damgas›, orunu, ülüflüyle siyasî, iktisadi ve idari
bir yap› infla eden bu köken mitolojisi, devlet erkini elde tutanlar›n “meflruiyet ala-
n›” olarak ço¤u zaman baflat bir rol üstlenmifltir. Ancak Türk devletleri, tarih boyun-
ca “elit bürokratlar” vas›tas›yla bu O¤uz kültüründen, özellikle din eksenli olarak
“yabanc› kültür”lere yönelmifller ve seçkin bir kültür oluflturma çabas› içine girmifl-
lerdir. ‹flte bu durum, devlet ile halk aras›nda bir kopmaya sebep olmufl, devlet refah
ve bar›fl dönemlerinde, bir baflka ifadeyle güçlü oldu¤u dönemlerde ortak meflruiyet
alan›n› terk etmekte bir sak›nca görmemifl; halk ise devlet ile yaflad›¤› meflruiyet
problemini kendi dilince ifade etmeye gayret etmifltir. Ancak devlet, siyasî buhran,
iç mücadele, isyanlar gibi kriz dönemlerinde tekrar ayn› meflruiyet alan›na yapt›¤›
referanslarla toplumsal uzlaflma zemini arama yoluna baflvurmufltur.

Dede Korkut Kitab› Üzerine

Bütün bu genel perspektifi, bu bildiride Dede Korkut Kitab›’n›n “mukaddi-
me”sinden hareketle somut ve özel hale getirmeye çal›flaca¤›z. O¤uznâmecilik silsi-
lesinin son yaz›l› metni olan Dede Korkut Kitab›, XVI. yüzy›lda Özdemiro¤lu Os-
man Pafla zaman›nda yaz›ld›¤› anlafl›lan ve her nedense yazmalar›ndan biri Vati-
kan’da, biri Dresden’de bulunan, Osmanl›’n›n imparatorluk dönemi elitlerinin
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1916’ya kadar ad›n› bile anmad›¤› bir flaheserdir. Oysa ilk dönem Osmanl› kronik-
lerinin hepsi Dede Korkut’tan, Dede Korkut’taki flah›slardan haberdard›r. Asl›nda
Osmanl› kroniklerini dikkatli bir gözle incelersek bu de¤iflimi de net bir flekilde göz-
leyebiliriz. Osmanl› bürokrasisinin ve ayd›n›n›n kültür ve medeniyet de¤iflimi süre-
cinde yok sayd›¤›, görmezlikten geldi¤i sadece Dede Korkut Kitab› da de¤ildir, ayn›
zamanda bu kitab›n konu ald›¤› O¤uzlard›r, onlar›n de¤er yarg›lar›d›r, töresidir, ha-
yata bak›fl aç›s›d›r. Bu durum ise devletin d›fl›na düfltüklerini, hatta at›ld›klar›n› dü-
flünmeye bafllayan O¤uzlar›n, Dede Korkut kitab›yla kendi meflruiyet kayg›lar›n› ifa-
de etmeleri sonucunu haz›rlam›fl olmal›d›r.  Çünkü dönemsel flartlara ayak uydurma
gayreti de, insanlarda bir “meflruiyet kayg›s›” oluflturabilir. Türk toplum dokusunda
bozk›r kültürünün kodlar›n› ›srarla sürdüren halk kitlesinin, birçok medeniyet de¤i-
fliminin hemen efli¤inde “ayd›n” diye kal›plaflan ve devlet erkinden istifade etme ye-
tene¤i geliflmifl bürokratik elitlerin üretti¤i “meflruiyet alan”lar› karfl›s›nda bir “mefl-
ruiyet kayg›s›” duyduklar› edebî metinlerde de izlenebilir bir husustur. Bu durum
edebi metinlere de yans›yabilmektedir. Dede Korkut Kitab›, özellikle yazmalar› ve
yazmalar›n dönemselli¤i çerçevesinde bu meflruiyet kayg›s›n›n oldukça yo¤un görül-
dü¤ü metinler aras›nda yer almaktad›r.

Dede Korkut Kitab›’n›n öncelikle bir O¤uznâme oldu¤unu ve fiecere-i Terâki-
me, fiecere-i Türkî, Selçuk-nâme gibi yar› tarihî yar› destanî kaynaklarla birlikte ön-
ce Farsça Câmiü’t-Tevârih’e, oradan da Uygurca O¤uz Ka¤an destan›na ulaflan bir
köken mitolojisinin tafl›y›c›s› oldu¤unu vurgulamal›y›z. Bu köken mitlerinin de sa-
n›ld›¤› gibi basit bir edebî anlat› de¤il prati¤i yani ritüeli olan, yapt›r›m gücü yüksek
bir töre infla etti¤ini de unutmamal›y›z. Daha do¤rusu tarihî ve co¤rafî düzlemlerde
birbirinden ba¤›ms›z ve kopuk yaflayabilme yetenekleri geliflmifl afliret ve boylar› or-
tak bir bilinç düzeyinde tutan “O¤uz”luk kimli¤ini kuran ve yaflatan, iflte bu köken
mitlerinin canl›l›¤› ve dinamikli¤i olsa gerektir. Yani bütün O¤uznâmeler gibi Dede
Korkut Kitab›’n›n bütününde de il, han ve töre eksenli bir kimlik çerçevesinde bi-
reyin mensup oldu¤u boyun tan›mlamas› yap›l›rken devlet hiyerarflisi de ayn› para-
metreler üzerine infla edilmektedir. Bu da boylar›n, afliretlerin uzvî anlamda ba¤›m-
s›z, ancak fluur anlam›nda birlikte davran›fllar›n› temin etmektedir. Nitekim O¤uz-
lar›n Anadolu’ya geliflleri ve yurt edinifllerini sa¤layan bafll›ca etkenlerden birisinin
de bu kolektif bilinç olmas› icap eder. Selçuklu otoritesinin y›k›l›fl›yla Anadolu iç-
lerinde otonom yap›lar›n› beylikler halinde devletlefltirerek sürdüren O¤uz boylar›,
uzun ve meflakkatli bir süreç sonras›nda meflruiyetini yine O¤uz töresinden alan Ka-
y› boyunu temsilen Osmano¤ullar› otoritesini kabul etmifllerdir. Yani kendi devlet
yap›lar›n› soy boy teflkilat› çerçevesinde sürdüren O¤uz boylar›n›n üzerinde bir bafl-
ka otorite infla edilmifltir ve bu hanedan›n ad› Osmanl›d›r. 
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Mukaddime 

Dede Korkut Kitab›’n›n gerek Vatikan gerekse Dresden yazmalar›nda büyük öl-
çüde ortak olan ve herhangi bir bafll›¤› olmamakla birlikte “Mukaddime” ad›yla ka-
bul edilen k›sm›, Dede Korkut’u veya daha arkaik tabiriyle Korkut Ata’y› tan›tma
ve Korkut Ata’n›n a¤z›ndan O¤uz töresinin ‹slâm dininin de¤erleriyle güncellenmifl
ilkelerini “soylama” format›nda aktarma ifllevini üstlenen bir metindir. Mukaddime
metni, Dede Korkut üzerine yap›lm›fl birçok araflt›rmada tart›fl›lm›fl, hikâyelerle uyu-
mu üzerinde de¤iflik görüfller ileri sürülmüfl, ço¤unlukla da hikâyelerle efl zamanl› ya-
z›lmad›¤› fikri kabul görmüfl bir metindir. Asl›nda Dede Korkut Kitab›’n›n tamam›-
na da teflmil edebilece¤imiz bir yaklafl›mla söylersek bu metnin, flimdiye kadar me-
tin alt› okumalar›n›n gerçeklefltirilmedi¤i ya da yeterince de¤erlendirilmedi¤i dü-
flüncesindeyiz. Bu aç›dan biz bu bildirimizde Anadolu içlerinde konar-göçer ve ak›n-
c› bir hayat sürdürmeye çal›fl›rken asl›nda dönem flartlar› ve medeniyet de¤iflimi do-
lay›s›yla s›k›flan O¤uz afliretlerinin,  hâkim güç olan Osmanl› devlet otoritesi ve bu
devletin ayd›nlar eliyle üretti¤i meflruiyet alan› karfl›s›nda yaflad›¤› ve Dede Korkut
Kitab›’n›n Mukaddime k›sm›na yans›m›fl olan “meflruiyet kayg›s›”n› anlamaya ve çö-
zümlemeye çal›flaca¤›z.

Korkut Ata’n›n kimli¤i

Dede Korkut Kitab›’n›n mukaddimesinde, Korkut Ata’n›n simgesel kimli¤i üze-
rinden bir meflruiyet alan›, varoluflsal bir kimlik infla edilmektedir. Kanaatimizce bu
kimli¤in O¤uzlar›n iç dinamiklerine seslenen unsurlar› oldu¤u gibi d›fl dinamiklere,
yani siyasi otorite olan Osmanl› devletinin infla sürecinde oldu¤u meflruiyet temeli-
ne de göndermeleri bulunmaktad›r. K›saca verilmek istenen mesaj, Korkut Ata’n›n
kimli¤i ile Osmanl› kimli¤inin müfltereklerini vurgulamakt›r. 

“Resul ‘aleyhi’sselâm zaman›na yak›n Bayat boy›ndan Korkut Ata dirler bir er
kopd›. O¤uzun ol kifli tamam biliçisi-y-idi. Ne dir-ise olur-idi. Gay›bdan dürlü ha-
ber söyler-idi. Hak Ta’âla anuñ könline ilham ider-idi. Korkut Ata ay›td›: Ah›r za-
manda hanl›k girü Kay›ya de¤e, kimsene ellerinden almaya, ah›r zaman olup k›ya-
mat kop›nça. Bu didügi ‘Osman neslidür, iflde sürilüp gide yor›r. Ve dahi niçe buna
benzer söz söyledi. Korkut Ata O¤uz kavm›nuñ müflkilini hall ider-idi. Her ne ifl
olsa Korkut Ataya tan›flmay›nça ifllemezler-idi. Her ne ki buyursa kabul iderler-
idi. Sözin tutup tamam iderler-idi.” (Ergin 1994: 73).

Bu k›sa fakat yo¤un paragrafta Korkut Ata’n›n O¤uzlar›n temsilcisi olarak Os-
manl› devlet erkiyle müflterek oldu¤u varsay›lan üç temel kavram alan› kullan›lmak-
tad›r: Soy, boy ve din. Bu üç kavram alan›na tarihsel bir derinlik kazand›r›larak Kor-
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kut Ata’n›n flahs›nda O¤uzlar, o günün iktidar›n› kullanan Osmanl› idaresi nezdin-
de meflruiyet elde etme çabas› içine girmifl gibidirler.

Ayr›ca Korkut Ata’n›n O¤uzlar› tüm yönleriyle temsile lây›k ve yetkin oldu¤u
da mukaddimedeki birkaç kalem darbesiyle yap›l›vermektedir. Ancak burada flu so-
ru da akla tak›lmaktad›r. Dede Korkut Kitab›’nda O¤uzlar›n siyasi temsilcisi “hanlar
han› Han Bay›nd›r” veya “beylerbeyi Salur Kazan” iken neden Korkut Ata O¤uzla-
r›n temsilcisi olarak seçilmekte ve sunulmaktad›r? Bu sorunun cevab›n› afla¤›da Os-
manl› kroniklerindeki baz› bilgilerle destekleyerek Bay›nd›r-Bayat-Kay› iliflkileri
çerçevesinde vermeye çal›flaca¤›z. 

Üzerinde duraca¤›m›z bir baflka husus ise Dede Korkut’un bir kam kimli¤iyle de
rahatl›kla aynileflebilecek olan “veli” kimli¤inde sunulmas›d›r. “O¤uz’un tamam bi-
licisi” olan, “ne derse olan”, “gaipten türlü haber söyleyen”, “âhir zamanda hanl›¤›n
yeniden Kay›’n›n eline geçece¤ini bilen” Korkut Ata, bunu kam kimli¤iyle mi yok-
sa “ilham-› Rabbani” veya “Hak Ta’alâ’n›n gönlüne ilham etmesi”yle veli kimli¤iy-
le mi gerçeklefltirmektedir.

Resul Aleyhisselam Zaman›na Yak›n 

Dede Korkut, soyut bir tarihsel referansla Hazret-i Muhammet’e yak›nlaflt›r›l-
maktad›r. Vatikan yazmas›nda “Hazret-i Resul”, Dresden yazmas›nda ise “Resul
Aleyhisselam” fleklinde ifade edilen ‹slâm peygamberinin “zaman›na yak›n Bayat bo-
yundan Korkut Ata dirler bir er koptu” denmektedir (Ergin 1994: 73). Çok benzer ifa-
deler Yaz›c›o¤lu Ali’nin XV. yüzy›l›n ilk yar›s›nda II. Murat ad›na yazm›fl oldu¤u Ta-
rih-i Âl-i Selçuk adl› eserinde de vard›r (Ergin 1994:  38). Ayr›ca Tebrizli Hasan bin
Mahmud Bayatî’nin hac yolunda tan›flt›¤› Cem Sultan’›n ricas›yla, yan›nda bulun-
du¤u bir O¤uznâme nüshas›na dayanarak yazm›fl oldu¤u Câm-i Cem-Âyin adl› Os-
manl› kroni¤inde de Dede Korkut’un Müslümanl›¤› konusu ayr›nt›l› olarak geçmek-
tedir. Mahmud Bayatî, yan›ndaki O¤uznâme’de O¤uzlar›n 28. han› olan Kara
Han’›n, Korkut Dede’yi Medine’ye gönderdi¤inin ve onun peygamberi gördükten
sonra O¤uz taifesine ‹slâmiyet’i ö¤retme¤e memur edilen Selman-i Farisi ile birlik-
te geri döndü¤ünün yaz›l› oldu¤unu belirtmektedir. Ayr›ca Ay Kutlug’dan bahseder-
ken onun da lalas› Korkut Ata’n›n o¤lu Örgeç Dede’yi Hazret-i Osman’›n hizmeti-
ne gönderdi¤ini, Örgeç Dede’nin Ba¤dat’a var›nca Hazret-i Osman’›n flehit oldu¤u-
nu ö¤renerek Kâbe’ye gidip döndü¤ünü, dönerken Hazret-i Ali-Muaviye çat›flmas›-
na flahit oldu¤unu ve kavga sona erdikten sonra Hazret-i Ali’den ahitnâme al›p gel-
di¤ini eklemektedir (Bayatî 1331: 32-34; Çiftçio¤lu 1949: 388-389; Ergin 1994: 39).
Bu arada Cem Sultan’›n emriyle tertip olunan Saltuknâme adl› eserde de Osmanl›la-
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r›n O¤uzlardan olup Bayezid Han ve Korkut Ata neslinden geldikleri ifade edilmek-
tedir. (Köprülü 1943: 287).

Bu iki yazmada da kullan›lan “zaman›na yak›n” sözünün anlam dünyas› nedir?
‹slâmî terminolojiyle sorarsak Dede Korkut bir “sahabe” midir, “tabiin” midir, yok-
sa “tebe-i tabiin” midir? E¤er bunlardan biri olsayd› daha kesin ve net olarak ifade
edilmez miydi? Elbette edilirdi. Bir örnek olmas› için Ahmet Yesevi hakk›ndaki ri-
vayeti hat›rlatal›m. Arslan Bab’›n dama¤›nda saklad›¤› bir hurma yoluyla Ahmet
Yesevi, Hazreti Muhammet’e uzvi bir mahiyette ba¤lanm›flt›r (Daha genifl bilgi için
bk. Köprülü 1976: 28-29). Ahmet Yesevi etraf›ndaki dinî alg›, k›smen Korkut Ata
için de geçerlidir. Çünkü buradaki gaye Korkut’u ‹slâmî bir kimlikle takdim etmek-
tir. Nitekim Korkut hakk›ndaki rivayet ve efsanelerde de bu durum farkl› biçimler-
de konu edilmifltir. Bu hususta Köprülü’nün flu ifadeleri konuya aç›kl›k getirecek
mahiyettedir. “‹lahiler, fliirler okuyan, Allah r›zas› için halka birçok iyiliklerde bulunan,
onlara cennet ve saadet yollar›n› gösteren derviflleri, Türkler, eskiden dini bir kutsiyet ver-
dikleri ozanlara benzeterek hararetle kabul ediyorlar, dediklerine inan›yorlard›. Bu suretle
eski ozanlar›n yerini, ata veya bab unvanl› birtak›m dervifller alm›flt›: Hazret-i Peygam-
ber’in sahabelerinden olarak gösterilen Arslan Bab ile, menkabeye göre ‹slam dini-
ni anlamak maksad›yle Türkistan’dan Ceziretü’l-Arab’a gelmifl ve Hazret-i Ebu
Bekr’le görüflerek ‹slamiyet’i kabul eylemifl olan ozanlar piri meflhur Korkut Ata,
Çoban Ata, iflte bunlardan kalm›fl birer hat›ray› yaflat›yor; herhalde, Ahmed Yese-
vi’nin zuhuru zaman›nda, göçebe Türkler aras›nda, yani Sir-Derya kenarlar›nda ve
bozk›rlarda, anlad›klar› bir lisanla - yani basit Türkçe ile - halka hitabederek ‹slam
akidelerini ve an’anelerini onlar aras›nda yayma¤a çal›flan dervifllerin bulundu¤u
bizce muhakkakt›r.” (Köprülü 1976: 19). 

Önemli bir O¤uznâme kayna¤› olan ‹ranl› tarihçi Reflidüddin’in Camiü’t-Tevâ-
rih’inde biraz daha ayr›nt› vard›r. Bu esere göre Dede Korkut, Bayat boyundan Kara
Hoca’n›n o¤ludur, 295 y›l ömür sürmüfl, ilk olarak Kay› ‹nal Han’a müflavirlik etmifl-
tir. Hazret-i Muhammet’in ortaya ç›kt›¤› ça¤, Kay› ‹nal Han’›n iktidar› devridir ve
Kay› ‹nal Han da bu devirde Müslüman olmufltur (Ergin 1994: 35). Reflidüddin’in
1247-1318 y›llar› aras›nda yaflad›¤› düflünülürse Dede Korkut’un peygambere yak›n
zamanda yaflad›¤› bilgisinin eski flekli de kar›fl›m›za ç›kacakt›r. O halde Türklerin ‹s-
lâm dinini kabulünden itibaren Dede Korkut’a Müslümanl›k atfedilmesi vak›as›yla
karfl› karfl›yay›z demektir. Hatta Türklerin ‹slâm dinini kabulünde Korkut Ata veya
Dede Korkut isminden istifade edildi¤ini de söyleyebiliriz. Bu durumu izah etmesi
için Uygurca O¤uz Ka¤an destan›ndaki O¤uz Ka¤an tiplemesiyle Câmiü’t-Tevârih ve
sonras›ndaki O¤uznâmelerdeki O¤uz tiplemesinin fark›n› örnekleyebiliriz.
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Baflka bir ifadeyle Osmanl›lar›n “meflruiyet kayg›s›” ile Dede Korkut Kitab›’nda-
ki meflruiyet kayg›s›n›n müflterek referans› O¤uznâme gelene¤idir. ‹slam öncesi mo-
tifler içeren Uygurca O¤uz Ka¤an destan›na yaslanan, ancak ‹slam dininin kabulüy-
le bir k›r›lma yaflayan ve kök olarak ‹slâmî varyantlar›n ortak temeli olan Camiü’t-
Tevârih’teki kimi ‹srailiyat, yani Tevrat kökenli bilgilerle beslenen bu gelenek, Os-
manl›larla Dede Korkut Kitab›’ndaki O¤uzlar› müflterek bir flecereye ba¤lamaktad›r.
‹flte bu flecere Türklerin Abulca Han dedikleri Nuh’un o¤lu Yafes’e yaslanmaktad›r.
Tevârih-i Âl-i Selçuk’ta bu bilgilerin ‹slâm tarihçileri ile Tevrît yani Tevrat kaynakl›
oldu¤u da “‹slâm Ehli Tevârihinde mezkûrdur ve Benî ‹srâil’ün Tevrît kitab›nda
mestûrdur …” fleklinde aç›kça yazmaktad›r (Bak›r 2008: 177).

Dede Korkut’un flahs›nda O¤uzlar› ‹slâmî bir kökene ba¤lama çabas› ve kayg›-
s›, XI-XII. yüzy›ldan bafllay›p önce “hilafet”e arkas›ndan da flecere gelene¤ini “sey-
yidlik” ve “fleriflik” gibi unvanlarda tezahür eden ‹slâmî köklere yaslama flekline bü-
rünecektir. 

O¤uzluk ve Kay›-Bayat-Bay›nd›r Problemi

XV. yüzy›lda yaz›m› yo¤unlaflan Osmanl› kronikleri, “O¤uz” ve daha özelde “ka-
y›” boyuna mensubiyeti öne ç›karmaktad›rlar. fiüphesiz devrin tarihsel olaylar›yla
ba¤lant›l› olan bu durum, O¤uzlar›n temsili hususunda zaten devletleraras› sürege-
len bir rekabet ve çat›flman›n yan› s›ra flehzadeler aras›ndaki mücadelenin de tesir-
lerini tafl›maktad›r. fiehzade Cem’e sunulan Bayatî unvanl›, Fahrettin K›rz›o¤lu’nun
ifadesiyle “Akkoyunlulardan Bayatl› Mahmud O¤lu Hasan”›n yazd›¤› Câm-› Cem-
Âyin adl› kronik de buna bir iflaret say›labilir. Osmanl›lar›n siyasî meflruiyet kayna-
¤› olarak Kay› boyunu vurgulamalar›n›n arka plan›nda siyasî rekabetin de varl›¤›na
vurgu yapmak istiyoruz. Ayn› biçimde O¤uzluk/K›n›kl›k ekseninde Selçuklu miras›-
na sahiplenmeyi de bu rekabet çerçevesinde de¤erlendirmek mümkündür. Ancak
bizim bildirimiz tarih konulu olmad›¤›ndan bu hususta daha fazla ayr›nt›ya girmeye
gerek duymuyoruz. Sadece daha sonraki y›llarda evlat ve kardefl katline fetva verme-
ye kadar giden bir siyasî mücadelenin O¤uz Ka¤an’›n boy taksimat›n› içeren köken
mitiyle, yani O¤uznâmecilik gelene¤iyle çözümü hususundaki aray›fllar› gördü¤ümü-
zü vurgulamak isterim. Nitekim beylikler dönemi dedi¤imiz süreç büyük oranda
O¤uz boylar›n›n Kay› beyi Osman Gazi’nin tüm O¤uz boylar›n› temsili üzerinde ger-
çekleflen bir uzlaflma ile tamamlanm›flt›r.  ‹htimal ki bu uzlaflma, O¤uzluk gelene¤i-
nin, yani köken mitinin güncellenmesi amac›yla yap›lm›fl bir toy veya kurultayda
gerçekleflmifl olmal›d›r.  Bu kurultay sonucunda O¤uz Ka¤an’›n miras›na uygun ola-
rak hanl›k Kay›’ya verilmifl, Osman Gazi, O¤uzlar›n meflru han› olarak tayin edilmifl
olmal›d›r. Ancak bu uzlaflman›n öncesinde özellikle Kay› ve Bayat boylar› aras›nda
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uzun süren bir tart›flman›n yap›ld›¤›n› düflünüyoruz. Çünkü gerek kronikler gerekse
Dede Korkut Kitab› bize bu hususta ipuçlar› vermektedir.

Dede Korkut Kitab›’n›n mukaddimesinde Korkut Ata’n›n “Ah›r zamanda hanl›k
girü Kay›ya de¤e, kimsene ellerinden almaya, ah›r zaman olup k›yamat kop›nça. Bu didü-
gi Osman neslidür, iflde sürilüp gide yorur.” (Ergin 1994: 73) fleklinde bir öngörüsün-
den bahsedilmektedir. Bu bilgi, Köprülü’nün Dede Korkut Kitab›’n› ilk gören Os-
manl› tarihçisi olarak kabul etti¤i Ruhi’de de vard›r ve Müneccimbafl› Tarihi’nin ak-
tard›¤› flekliyle flöyledir: “Kadimü’z-zamanda Türkmen kabaili beyninde Korkut Ata
nam bir ehl-i hal aziz vard›; birgün buyurdu ki saltanat ak›bet O¤uz-Han’›n vasiyyeti üz-
re O¤lu Kay›-Han evlad›na nakledip illa ahirü’z-zaman ber-devam olur.” (Köprülü 1976:
252). Bu öngörü, ilk dönem Osmanl› kroniklerinin de problemlerinin bafl›nda gelir.
Osmanl›lar›n özellikle Timur’la mücadele sonras› fetret dönemini yaflamalar›yla bir-
likte Osmanl› tarih ve kroniklerinin yaz›lmaya baflland›¤› ve bir O¤uz-Kay› kökenli
flecere gelene¤inin bafllad›¤› dikkati çeker. En ayr›nt›l› fleklini Reflidüddin tarihinde
buldu¤umuz bu yar› mitolojik yar› ‹srailiyat kokan flecere gelene¤ine göre Osmano-
¤ullar›n›n dayand›¤› O¤uz, Nuh’un Yafes adl› o¤luna ulaflmaktad›r. Osmanl› tarih
kaynaklar› ve kronikleri, ‹bn Bibi tarihi ve Camiü’t-Tevârih gibi Farsça kaynaklar-
dan çeviri yoluyla Osman Beyi, önce Nuh’un üç o¤lundan Yafes’e, oradan da O¤uz
Ka¤an’›n o¤ullar›ndan Gün Han veya Gök Alp’a ba¤larlar. Anonim Tevârîh-i Âl-i
Osman, Behcetü’t-Tevârîh, Âfl›kpaflazâde Tarihi gibi baz› kroniklerde Osmanl›lar›n
mensup oldu¤u herhangi bir boy ad› belirtilmezken, Yaz›c›zâde Ali’nin Tevârih-i Âl-
i Selçuk, Bayatl› Mahmut O¤lu Hasan’›n Câm-› Cem-Âyin, Enverî’nin Düstûrnâme
gibi eserlerinde Osmanl›lar›n O¤uzlar›n Kay› boyuna mensup oldu¤u kay›tl›d›r. Bu
kroniklere göre Kay›, O¤uz Ka¤an’›n büyük o¤ullar›n› teflkil eden Boz Oklar›n en
büyü¤ü Gün Han’›n o¤ludur. Hemen hemen tüm kronikler Yafes ve O¤uz hususun-
da ayn› görüflleri ortaya koyarken Gün Han ve Gök Alp / Gök Han konusunda çe-
liflirler. Önemli Osmanl› kronikleri Gök Alp’›, Bayatl› Hasan baflta olmak üzere ba-
z›lar› da Gün Han’› flecereye dâhil ederler. Yerli ve yabanc› araflt›rmac›larca çok tar-
t›fl›lm›fl olan bu konuda bir kanata varmak müflküldür (Bu hususta bkz. Köprülü
1999; Wittek 1995). Ayr›ca temel amaç da bu bilgilerin tarihselli¤i veya gerçekli¤i
de¤ildir. Çünkü ifade etti¤imiz gibi destanî bir köken mitinden söz etmekteyiz. Bu
çerçeveye göre bakarsak Bayatl› Hasan’›n da belirtti¤i gibi Gün Han’›n o¤lu Kay›
Han olmal›d›r. Zira Kay› ad› da birçok kronikte zikredilmezken Bayatl›’da yer al-
maktad›r. Osmanl› kroniklerinin bir k›sm› gibi Gök Alp ad›n› Gök Han ile birleflti-
rirsek O¤uz Ka¤an’›n ikinci eflinden do¤an Üç Oklar, yani D›fl O¤uzlar koluna men-
sup oldu¤unu kabul etmemiz gerekir. Bu durum O¤uznâme gelene¤indeki bilgilerle
örtüflmedi¤i gibi Bozoklardan olan Bayat boyuna hanl›k hususunda bir avantaj da
sa¤lar.   

Ali Duymaz • 407



Dede Korkut’un öngörüsünde dikkati çeken bir di¤er husus ise “girü” sözüyle
ifade edilmek istenen manad›r. “Girü” sözü “tekrar” anlam›n› tafl›d›¤›na göre hanl›-
¤›n daha önce, belki de ilk önce Kay› elinde olmas› ve Korkut Ata’n›n kehanetin-
de öngördü¤ü gibi ahir zamanda “girü”, yani tekrar Kay›’n›n eline geçmesi gerek-
mektedir. Bu durumu do¤rulayan iki husus dikkate de¤erdir. ‹lk husus Kay›’n›n
O¤uz’un Bozoklar kolunu oluflturan en büyük o¤ul Gün Han’›n ilk o¤lu olmas›d›r ki
bu da töreye göre onun tarihin ilk dönemlerinde hanl›¤› sahiplenmifl olmas›n› ge-
rektirir. Bir di¤er husus ise O¤uznâmelerin önemli bir kayna¤› olan Reflidüddin’in
Camiü’t-Tevârih’inde Dede Korkut’un, Hazreti Muhammet’le ayn› ça¤da hüküm sür-
müfl ve Müslümanl›¤› kabul etmifl olan Kay› ‹nal Han’a müflavirlik etti¤i kayd›d›r
(Ergin 1994: 35). ‹nal Han’›n isminin bafl›ndaki Kay› sözü, geleneksel ad verme âde-
ti gere¤i boy ad› olarak kabul edilebilir. O halde O¤uz’un büyük o¤lu Gün Han’›n
o¤ullar›ndan olan, yani baba bir anne bir kardefl olan Kay› ile Bayat boylar› aras›n-
da hanl›¤›n paylafl›m› hususunda O¤uz Ka¤an’dan itibaren oluflan bir s›ralamayla
birlikte zaman zaman gün yüzüne ç›kan bir rekabet de vard›r. Çünkü Kay›, Gün
Han’›n ilk o¤lu iken Bayat da üçüncü o¤ludur. Kald› ki Dede Korkut Kitab›’nda da-
hi beyler ve o¤ullar› aras›nda çeflitli vesilelerle ortaya ç›kan, ama ço¤unlukla usta-
l›kla gizlenen rekabeti ve mücadeleyi görmek mümkündür. Nitekim Tevârih-i Âl-i
Selçuk’taki flu cümleler bir Kay›-Bayat rekabetinin de izlerini yans›tmaktad›r: “Mâ-
dam ki Kay› soy›ndan han var ola, Bayat han olmaya; meger kendü boy›na beg ola.
Kay› han ol›cak Bayat sa¤ kol begler begisi ola. Ve sol kol beglerbegi Bay›ndur’dur.
‹flbu tertibce a¤a varken âyini a¤al›k itmeye, ya’ni ulu kardafl var-iken kiçi kardafl
beg olmaya.” (Bak›r 2008: 191-192).

Paul Wittek, Osmanl›lar›n kendilerini “Kay›” boyuna ba¤lama gelene¤inin, “ilk
romantik hareketin do¤du¤u ve ulusal Türk geçmifli konusunda bir ilgi uyanmas›na
yol açt›¤› II. Murad zaman›nda gelifltirilmifl oldu¤unu” varsaymakta ve buna iflaret
olarak “Daha II. Murad döneminde bu Kay› gelene¤i, Osmanl› saray› taraf›ndan
aç›kça benimsenmifl durumdayd›. Bu sultan›n kestirdi¤i bir sikke üzerinde, Kay›lar›n
afliret simgesi, yani “tamga”s› bulunmaktad›r; bu simge sonradan ‹stanbul tophane-
sinin armas› olmufltur.” demektedir  (Wittek 1995: 21).

Dede Korkut Kitab›’nda hikâyeleri anlat›lan O¤uzlar›, hanlar han› Bay›nd›r
Han veya beylerbeyi Salur Kazan’›n temsil etmeyiflinin arka plan›nda bu iki flah-
sin isminde tezahür eden boy isimleriyle ilgili alg›lar olmal›d›r. Zira Bay›nd›r, ra-
kibi devletlerden olan Akkoyunlular›n mensup olduklar› boyun ad›d›r. Akkoyun-
lular boy mensubiyetlerini, Köprülü’nün ifadesiyle tribal geleneklerini paralar›n›n
üzerine boy damgalar›n› vuracak derecede korumufl bir devlettir (Köprülü 1943:
253).
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Sonuçta devrin siyasî flartlar› gere¤i ilk Osmanl› padiflahlar› Anadolu’daki O¤uz
afliretleri ve di¤er beylik ve devletler nezdinde otoritelerini temin etmek üzere O¤uz
ve Kay› mensubiyetlerini öne ç›karm›fllar, bunu bir devlet ilkesi olarak da benimse-
mifllerdir. Dede Korkut Kitab› da bu alg›ya Korkut Ata’n›n bir kehanetiyle at›fta bu-
lunmufltur. Yine Wittek’in ifadesiyle “Menk›be, iktidar›n en sonunda meflru sahibi-
ne, O¤uz’un en büyük torunu Kay›’n›n afliretine geçece¤i kehanetini yaparak duru-
mu kurtarm›flt›r. Dolay›s›yla, Osmanl› yöneticilerini bu afliretin soyundan geliyor
göstermek pek çekici bir fleydi.” (Wittek 1995: 20)

fiaman-Veli Korkut Ata

Dede Korkut’un kimli¤ini bir kayna¤› da kehanet veya keramet olarak de¤er-
lendirebilece¤imiz gaipten haber verme, gönlüne ilham edilmesi yetene¤idir. Asl›n-
da bu durum bir yandan “kam”lar›n kehanetini ça¤r›flt›r›rken di¤er yandan “Hak
Ta’alâ onun gönlüne ilham ederdi” ifadesiyle durumu kurtararak Korkut Ata’y› “ve-
li” tipine yak›nlaflt›rmaktad›r. Ancak daha da dikkaete de¤er olan› kehanetin içeri-
¤idir. “Ah›r zamanda hanl›k girü Kay›ya de¤e, kimsene ellerinden almaya, ah›r zaman
olup k›yamat kop›nça. Bu didügi ‘Osman neslidür, iflde sürilüp gide yorur.” (Ergin 1994:
73). Bu tarihsel bilgi, mevcut siyasî otorite olan Osmanl›’ya verilmifl bir meflruluk
berat› gibidir. Çünkü O¤uzlar›n bilgesi, Bayat boyundan Korkut Ata, ‹slâm dinince
yasaklanm›fl bir eylem olan “kehanet”le Osmanl›’n›n mensup oldu¤u Kay› boyunun
ahir zamanda hanl›¤› geri alaca¤›n› ve k›yamet kopuncaya kadar sürece¤ini beyan
etmifl olmaktad›r. Bu beyan, Korkut Ata’n›n kimli¤inin ‹slâmilefltirilmesindeki e¤-
retili¤in dahi arka plana at›lmas›n› sa¤layan bir “kelam-› rüflvet” de¤erindedir. 

Sonuç

Yukar›daki izahlar›m›zdan da anlafl›laca¤› üzere gerek devlet olarak Osmanl›lar
gerekse Osmanl› hâkimiyet co¤rafyas›nda al›flageldikleri nizamla yaflamakta olan ve
art›k bu yaflay›fllar›n› sürdüremeyeceklerini gören O¤uzlar, ortak bir köken mitiyle
meflruiyet kayg›lar›n› giderme arzusunu ortaya koymaktad›rlar. Osmanl› devleti bu-
nu efsanelerle bezenmifl kronikleriyle ortaya koyarken O¤uzlar bilindik anlat›m tarz-
lar› olan sözlü destan gelene¤inin yaz›l› flekli olan Kitab-› Dede Korkut’la ifade et-
mektedir. Ancak O¤uzlar hanl›k talebini de içerece¤i kayg›s›yla olsa gerek Bay›nd›r
Han, Kazan Han gibi siyasi bir ismi veya Bayat gibi bir boy ad›n› simge olarak kul-
lanmak yerine daha soyut ve tart›flmas›z bir kavram alan› olan töreyi simgeleyen
Korkut Ata figürüne bu ifllevi yüklemektedirler.
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Sonuç olarak II. Murat’a sunulan ve 1423 y›l›nda yaz›ld›¤› düflünülen Tevârih-i
Âl-i Selçuk ile Dede Korkut Kitab›’n›n mukaddimesindeki bilgilerin örtüfltü¤ünü ve
O¤uzlar›n Bayat boyuna mensup Korkut Ata’n›n flahs›nda tüm O¤uzlar›n Kay› bo-
yundan Osmanl›lar›n hanl›¤›n› kabul etme düflüncesinde oldu¤unu z›mnen de olsa
söyleyebiliriz. 

Osmanl›lar›n devletin kurulufl dönemlerinde da¤›n›k O¤uz ve Türkmen afliret-
lerini kendi siyasi otoriteleri alt›nda toplamak gayesiyle soy olarak O¤uzluk, boy ola-
rak ise Kay›l›k referanslar›n› kulland›¤›, daha sonra bu bilgilerin ilk dönem Osman-
l› tarih yaz›c›l›¤›nda da kullan›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Osmanl› hanedan›n›n kendine
tabi olmayan beyliklerle birlikte Akkoyunlular, Memlükler, Safeviler gibi di¤er
Türk devletleriyle mücadelelerinde ”meflruiyet kayg›s›” duymaya bafllad›¤›nda da bu
göndermelere müracaat ettikleri söylenebilir. Hatta Cem Sultan örne¤inde oldu¤u
gibi flehzadelerin taht mücadelesinde de bu soy-boy referanslar›n›n siyasal amaçlara
malzeme edildi¤i izlenebilmektedir. Son olarak Osmanl› Devletinin imparatorluk
seviyesine geçti¤inde soy ve boy kökenli meflruiyet aray›fllar›ndan tamamen s›yr›la-
rak “din” eksenli bir ideolojik düzene dönüflümünden söz edilebilir. Tevrat eksenli
peygamberler tarihi ile bir miktar fiehnâme bilgisini harmanlay›p O¤uznâme gele-
ne¤ini de katarak kroniklerle köken mitlerini tarihlefltiren ve bu çerçevede baflta
Selçuklu olmak üzere miras kabul etti¤i di¤er devletleri de bu tarih kurgusu içinde
yeniden tan›mlayan Osmanl› devleti, ‹stanbul’un fethiyle Fatih Sultan Mehmet’in
kayser unvan›n› da kullanmas›yla önce Do¤u Roma miras›n› sahiplendi¤ini, bunun
aflikâr olmasa da Avrupa ve Akdeniz eksenli fetihlerin mihverini oluflturdu¤unu söy-
leyebiliriz. Ancak Yavuz Sultan Selim’in M›s›r seferi sonras›nda Osmanl› devletinin
siyasi meflruiyet alan›n› hilafetin doldurdu¤unu vurgulamak isteriz. Bu çerçevede bü-
rokrasi ve elitlerin de en az›ndan aile flecereleri oluflturarak “seyyid”lik ve “fleriflik”
kurgulad›klar› bir gerçektir. Tarikat flecereleri veya silsileleri de bu çerçevede yeni-
den kurgulanm›flt›r.
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Silvan (Diyarbak›r)’da Anlat›lan
Deli Dumrul Hikâyesi Üzerine Bir ‹nceleme

Esma fiimflek*

Girifl

‹çerisinde bir “Girifl” ile on iki hikâyenin bulundu¤u Dede Korkut Hikâyele-
ri’nin, biri Dresden, di¤eri Vatikan olmak üzere iki yazma nüshas› vard›r. Bugün eli-
mizde bulunan Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili çal›flmalar›n hemen hepsi bu nüs-
halara ba¤l› olarak yap›lm›flt›r. Ancak, ad› geçen eserde yer alan hikâyelerden birka-
ç› baz› bölgelerimizde sözlü kültür ortam›nda da anlat›lmaktad›r. Genellikle as›l ya-
p›s›ndan uzaklafl›p daha çok masallaflarak anlat›lan bu hikâyeleri Muharrem Ergin;
“Yaflayan Dede Korkut Hikâyeleri” olarak adland›rmaktad›r. 

Bugün halk aras›nda sözlü olarak anlat›lan Dede Korkut Hikâyeleri’nden en
yayg›n olan› “Bams› Beyrek” hikâyesidir. Kökü, Alpam›fl destan›na kadar uzanan hi-
kâye, Anadolu sahas›n›n de¤iflik bölgelerinde; Bâbörek, Bag Bögrek, Ba¤ Böyrek,
Bey Böyrek, Bey Beyrik, Bengiboz ile Bey Böyrek, Beg Bögürek, Balbörek ve Bal
Bö¤rek gibi adlarla bilinir. Özellikle Diyarbak›r çevresinde, hikâyenin; “Beg Bôrek u
Bengi Bozan” ad› ile ve Kürmanç a¤z› ile anlat›lmas› önemlidir. Hikâye, “Ak Kavak
K›z› / Al Kavak K›z›” ad›yla masallaflm›fl olarak da anlat›l›r. 

‹kinci s›rada, masallaflm›fl flekliyle anlat›lan “Tepegöz” hikâyesi yer al›r. Anado-
lu sahas›nda yayg›n olarak anlat›lan hikâye, çeflitli Türk Cumhuriyetlerinde; Gözü
Tepede, Kellegöz’ün Na¤›l›, Teç Cözli Dev, Tek Göz, Yekegöz vs. gibi adlarla da bi-

* Prof. Dr. Esma fiimflek, F›rat Üniversitesi, ‹nsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, Elâz›¤, esmsimsek@gmail.com.



linir. Bunlar› yine masallaflm›fl flekliyle anlat›lan “Deli Dumrul” hikâyesi ile sadece
bir varyant› tespit edilen; “Salur Kazan’›n Evinin Ya¤malanmas›” hikâyeleri takip
eder.

Biz burada, Deli Dumrul Hikâyesinin sözlü kaynaklar içerisindeki durumunu
belirterek, Silvan (Diyarbak›r) varyant›n› çeflitli yönleriyle de¤erlendirmeye çal›fla-
ca¤›z. Bilindi¤i gibi bu hikâye, Dede Korkut Kitab›’nda, on iki hikâyeden oluflan
Dresden nüshas›n›n beflinci hikâyesi olup Vatikan nüshas›nda bulunmamaktad›r.
Kitaptaki ad›; “Duha Koca O¤l› Deli Dumrul Boy›” fleklindedir. Ad› geçen hikâye,
“Tepegöz hikâyesi” ile birlikte ola¤anüstü varl›klarla mücadeleyi konu al›r. Ayn› hi-
kâyenin “Kanl› Koca O¤l› Kan Tural› Boy›” ile de ortak bir yan› vard›r. Her ikisinde
de Hanlar Han› Bay›nd›r Han ile Salur Kazan’dan bahsedilmez. Di¤er kahramanla-
r›n ad›na da rastlanmaz. Bu iki hikâyeyi di¤er hikâyelerden ayr› tutan Gökyay, bun-
lar›n destanlar aras›na sonradan kat›ld›¤›n› ama flekil, üslup, di¤er hikâyelerde görü-
len soylamalar ve Dede Korkut’un belirli yerlerde söyledi¤i sözler itibariyle bak›ld›-
¤›nda O¤uzlar zaman›ndan kalma Dede Korkut’un çevresinde oluflan destanlar ara-
s›na sokulmufl olabilece¤ini belirtir (Gökyay 2007: 1299).

Genifl bir co¤rafyada bilinen hikâyenin baz› motiflerinin benzerine (cana karfl›
can bulma) Orta Asya kaynakl› anlat›lardan “Er Töfltük destan›” ile “Ay Mangus ef-
sanesi”nde, Yunan mitolojisi içerisinde yer alan “Alkestis efsanesi”nde, Bizans des-
tan› “Digenis Akritas”ta,  Hint mitolojisi “Savitri” de, Sümer mitolojisi “‹nanna”da
ve Ermeni efsanesi “Kaguan (Ka¤an) Aslan” anlat›lar›nda da rastlanmas› konunun
yayg›nl›¤› bak›m›ndan önemlidir (Gökyay 2007: 1300-1305; Saydam 2011: 155-
157; Kaya 2004: 235-238). 

Hikâyenin masallaflm›fl flekli Anadolu sahas›nda farkl› tarihlerde tespit edilmifl-
tir. Her ne kadar Muharrem Ergin, Antalya’n›n Zeytun köyünden tespit edilen tek
rivayetinin oldu¤unu söylese de (Ergin 1989: 50) araya giren yar›m as›rl›k zaman
içerisinde, birçok bölgede hikâyenin benzer flekillerine rastlanm›flt›r. Bunlar› s›ras›y-
la de¤erlendirdi¤imizde:

1. Antalya Varyant›: 1934 y›l›nda Naci Erenkum taraf›ndan Ün (Isparta) Hal-
kevi mecmuas›n›n 81-82. say›lar›nda yay›mlanm›flt›r. Metin, Antalya’n›n Zeytun
köyünde yaflayan abdallardan gûyende Cuma Ali taraf›ndan saz eflli¤inde anlat›l›r.
Anlat›da Azrail ile Dumrul’un can pazarl›¤› yapmas›, annesinin ve babas›n›n can›-
n› vermemesine karfl›l›k eflinin buna raz› olmas›, bu fedakârl›k karfl›s›nda Allah’›n
bunlara biner y›l ömür vermesi konu edilir (Sakao¤lu 1998, II. C.: 1015-1016. An-
lat›n›n sonunda fiah Hatayi ad›n›n geçmesi dikkat çekicidir.

2. Ankara Varyant›: 1946 y›l›nda Mehmet Necati Öngay taraf›ndan Ülkü der-
gisinde yay›mlanan metinde Deli Dumrul’un ad› geçmez. Yoksul bir ailenin 12 yafl-
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lar›ndaki çocu¤u yolda Azrail ile karfl›lafl›r. Çeflitli olaylardan sonra Azrail buna; ev-
lenmezse 80 y›l, evlenirse gerdek gecesinde ölece¤ini söyler. Evlenmek istemeyen
delikanl›y›; “Gerekirse biz senin yerine can›m›z› veririz.” diyen ailesi ikna eder. Ancak
evlendi¤i gece can›n› almaya gelen Azrail’e, annesi de babas› da can›n› vermekten
vazgeçince yeni gelin can›n› verece¤ini söyler. Bu durum Allah taraf›ndan hofl kar-
fl›lan›r ve çifte 80’er y›l ömür verdi¤ini bildirir.

Cahit Öztelli, masal›n Zile’de de bilindi¤ini söyler (Gökyay 2007: 1308-1309).

3. Tokat Varyant›: fiükrü Elçin taraf›ndan Tokat’›n Refladiye ilçesine ba¤l›
Ba¤tafl› köyünden derlenen masal, 1964 y›l›nda Türk Folklor Araflt›rmalar› dergisin-
de yay›mlan›r.  Bu hikâyede de Deli Dumrul ad› geçmemektedir. Ailenin tek çocu-
¤u, gurbete giderek bir adam›n yan›nda çal›flmaya bafllar. Bu kifli, kendisinin Azrail
oldu¤unu ve gerdek gecesi can›n› alaca¤›n› söyler. Memleketine dönen delikanl›, ai-
lesinin zoruyla evlendirilir ve evlendi¤i gün Azrail’le karfl›lafl›r. Azrail’in teklifiyle
kendi can› yerine annesiyle babas›n›n can›n› vermesini ister, ikisi de kabul etmez.
Ancak gelin, can›n› vermeye raz› olur. Bunun üzerine Azrail, anne ve babas›n›n ca-
n›n› al›p bu çifte 500’er y›l ömür verir (Elçin 1988: 48). Burada can almaya karar
veren de almaktan vazgeçip ömür bahfleden de Azrail’dir.

4. Bolvadin Varyant›: Ali ‹hsan Murado¤lu taraf›ndan Bolvadin’den derlenen
metin, 1971 y›l›nda Türk Folklor Araflt›rmalar› dergisinde yay›mlan›r. Dede Korkut
Kitab›’ndaki metne çok benzeyen bu hikâyede Azrail’in yerini Türkmen reisi al›r.
Deli Dumrul, bir dereye köprü yapt›rarak geçenden de geçmeyenden de haraç al›r.
Köprüden geçen Türkmen reisinin k›z›ndan da para almak isteyince, k›z babas›na
haber verir. Reis, Deli Dumrul’un elini aya¤›n› ba¤lay›p öldürmeye karar verir. Fa-
kat Dumrul’un yalvarmalar› sonucu “kendi yerine bir bedel bulursa” affedece¤ini
söyler. Dumrul’un annesi ve babas› canlar›n› vermez, ama kar›s› vermeye raz› olur.
Reis, köprüden para al›nmamas› flart›yla her ikisini de ba¤›fllar (Sakao¤lu 1998, C.
II: 1017-1018). Dikkat edilirse, as›l metne daha yak›n olan bu varyantta da, di¤er
bütün anlatmalarda gördü¤ümüz “Azrail ve ömür bahfletme” yoktur.

5. Üsküp Varyant›: Hikâyeyi Tuncer Gülensoy, 1994 y›l›nda Üsküplü bir ö¤-
rencisinden (Suna Ayaz) derler.  Metin, köprüden para alma, Beyin Azrail’e meydan
okumas›, evlendi¤i gün Azrail’in gelip can›n› almak istemesi (bu k›s›m farkl›), Deli
Dumrul’un annesiyle babas›ndan can›na karfl›l›k can istemesi ve sonunda eflinin
ömrünün yar›s›n› vermeye raz› olmas› yönüyle as›l hikâyeye çok benzemektedir. Fa-
kat hikâyenin sonunda küçük bir farkl›l›k vard›r. Deli Dumrul’un efli yeni gelin ol-
du¤u için onunla konuflmaz, sadece iflaret parma¤›yla saç›n› ikiye ay›r›r. Bunun an-
lam›; “Ömrümün yar›s› senin, yar›s› benim.” demektir. Azrail, bunlar›n hallerine
ac›yarak, art›k yafllanm›fl olan annesiyle babas›n›n can›n› al›r (Sakao¤lu 1998, C. II:
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1019-1020).

Bolvadin varyant›nda oldu¤u gibi bu metinde de belli bir süre ömür bahfletme
yoktur. Deli Dumrul ile eflinin can›n› ba¤›fllayan da Allah de¤il, Azrail’dir.

6. Konya / A¤r› Varyant›: Mehmet fiirin Güzel’in 1998 y›l›nda Konya’da der-
ledi¤i metinin anlat›c›s› Do¤ubeyaz›t do¤umlu Ahmet Uçard›r. Bir kad›n o¤lunu ka-
sabaya al›flverifle gönderir. O¤lan›n yolda tan›fl›p arkadafl oldu¤u adam asl›nda Azra-
il’dir. Azrail, ona evlenirse evlendi¤i gece can›n› alaca¤›n› bildirir. Uzun süre evlen-
meyen delikanl›ya çevresindeki herkes kendi can›n› verece¤ini söyler. Ancak, dü-
¤ün gecesi Azrail gelip de canlar›n› almak isteyince, hepsi can yerine mal›n› teklif
ederek sözlerinden dönerler. Olanlar› ö¤renen gelin, kendi can›n› vermeye raz› olur.
Azrail, gelinin can›n› alma konusunda deneme yapar ve samimi oldu¤unu görünce
kad›na, Allah’tan emir geldi¤ini, ikisinin de ömrüne 40’ar y›l eklendi¤ini söyler (Sa-
kao¤lu 1998, C. I: 475-482).

7. Azerbaycan Varyant›: H. M. S›dd›k taraf›ndan Tebriz’in Heris kasabas›ndan
derlenen, “Azrail Na¤›l›” adl› masalda, bir adam yolda arkadafl oldu¤u atl›n›n Azra-
il oldu¤unu anlay›nca ne kadar ömrünün kald›¤›n› sorar. Azrail, üç günlük ömrünün
kald›¤›n› söyler. Bu duruma çok üzülen adam, anas›yla babas›na gidip kendi can› ye-
rine onlar›n can›n› Azrail’e vermesini ister. Ama ikisi de kabul etmezler. Adam, ha-
n›m›yla vedalaflmaya gidince, han›m› kendi can›n› verece¤ini söyler. Bu durum Al-
lah taraf›ndan hofl karfl›lan›r, her ikisine de 60’ar y›l ömür bahfledilir ve Azrail, ana-
s›yla babas›n›n can›n› al›r (Gökyay 2007: 1309-1310).

8. Elâz›¤ Varyant›: Masal›, ö¤rencimiz Miray Ünsal, 2012 y›l›nda “Ecel (Azra-
il’in Oyunu)” ad›yla, 1956 do¤umlu (Elâz›¤) Ayfle Sezgin’den derlemifltir. Masalda,
kral›n o¤lu bir çeflme bafl›nda Azrail ile karfl›lafl›r. Azrail bunun bafl›na verdi¤i men-
dili ba¤latarak görünmez yapar ve ona nas›l can ald›¤›n› göstermeye bafllar. Kral›n
o¤lu kendisinin de evlendi¤i gün ölece¤ini ö¤renir. Bunun üzerine, sevdi¤i k›zla bir-
likte sürekli dua edip sadaka da¤›tarak Allah’tan af diler. Evlendikleri gün, k›z emek-
leyerek, o¤lan da yüzüstü sürünerek Azrail’e yalvarmaya giderler. Bir top atefl fleklin-
de karfl›lar›na ç›kan Azrail, bunlara sürünerek Allah’›n huzuruna gittikleri için Al-
lah’›n kendilerini affetti¤ini ve 40’ar y›l ömür verdi¤ini müjdeler1 (Ünsal 2012: 115-
121).

Di¤er varyantlardan farkl› olarak bu masalda da “cana karfl›l›k can isteme” yok-
tur. Allah, kullar›n› denemifl ve yapt›klar› yard›m ve dualardan dolay› ödüllendir-
mifltir.  
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1 Masal›n benzeri, daha önceki tarihlerde Ahmet Buran taraf›ndan Elaz›¤’›n Keban ilçesin-
den derlenerek yay›mlanm›flt›r (Buran 1992: 137-147).



9. Mahmudum Türküsü: Ayn› konu halk aras›nda yayg›n olarak söylenen
“Mahmudum Türküsü”nde de ele al›nm›flt›r. Bu konuda dikkatleri çeken ilk isim
Hikmet ‹layd›n olmufltur. Boratav, ‹layd›n’›n bu tespiti ile ilgili olarak; “Biz bu iki
mahsulün karfl›laflt›r›lmas›yla, ayn› temin destani devirden realist geçiflinde u¤rad›¤› de¤i-
flikliklere güzel misaller bulmufl oluyoruz.” demifltir (Boratav 1991, 2. C.: 345). Deyifl-
me fleklinde olan türküde “cana karfl›l›k can bulma” yerine, hapse düflmüfl olan Mah-
mut’un, kurtulmak için annesinden, babas›ndan ve niflanl›s›ndan para istemesi an-
lat›l›r. Türkü, gerek Anadolu sahas›nda gerekse çeflitli Türk boylar› aras›nda ve dün-
ya ülkelerinde bilinip söylenmektedir (Öztürk 1997: 229-239).

10. Niksar / Tokat Varyant›2: Tokat’›n Niksar ilçesinde tespit edilen hikâye-
nin en dikkat çekici özelli¤i, kahramanlar›n fliir söylemesidir. Deli Dumrul, alt› dört-
lükten oluflan bir fliir ile Allah’a yalvararak can›n› ba¤›fllamas›n› ister. Can›na karfl›-
l›k babas›ndan can istedi¤inde ise babas› mani ile cevap verir: “Maflrapan›n kalay› /
Budur iflin kolay› / Azrail’e posta koy / Baban çeksin belay›”. Deli Dumrul da yine bir
mani ile babas›na cevap verir: “Tahtalar oynamad›n m› / Canlara k›ymad›n m›? / Beni
k›nama babam / Sen cahil olmad›n m›?”. Deli Dumrul daha sonra annesinden can›n›
ister. Annesi de üç mani söyleyerek can›n tatl› oldu¤unu ifade eder. Son manisi:
“Mani maniye kelam / Ahrete benden selam / Dilde söylenir ama / Önce can sonra canan”
fleklindedir. Annesiyle babas›ndan umudunu kesen Dumrul, ölümü kabullenip efliy-
le vedalaflarak: “Cofltum cofltum duruldum / Can peflinde yoruldum / Gayr› candan vaz-
geçtim / Azrail’e yenildim” der. Han›m› Talaz ise; “Bu kiraz budak budak / Olur mu ki-
raz dudak / Aaa Niksar’›n delisi / Can›md›r sana adak!...” diyerek can›n› vermeye ra-
z› olur. Hikâyenin sonunda Allah, Dumrul’un yerine annesiyle babas›n›n can›n› al›r,
o da köprüden para almaktan vazgeçip halka yard›m ederek ailesiyle birlikte yaflar
(http://www.estanbul.com/yoresel-efsaneler-184987.html).

11. Tip Kataloglar›: Masal›n benzeri, Pertev Naili Boratav ile Wolfram Eber-
hard’›n birlikte haz›rlad›klar›; Typen Türkischer Volksmarchen (TTV) adl› tip ka-
talo¤unda da bulunmaktad›r3. Ad› geçen eserde 113. s›rada yer alan “Azrailin Evi”
adl› masal; giriflinde biraz farkl›l›k olsa da sonunda evlendi¤i gece ölece¤inin söylen-
mesi, Azrail ile can pazarl›¤› ve anne-baban›n vermedi¤i can› kar›s›n›n vermesi yö-
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2 ‹nternetten ulaflabildi¤imiz bu metin, sözlü olmay›p hikâyenin asl›na ba¤l› kal›narak bir
yazar›n kaleminden ç›km›fl olabilir. 

3 Orhan fiaik Gökyay, Pertev Naili Boratav’›n katalo¤unun 100 numaral›; “Azrail’e Yedi Y›l
Hizmet Eden Çocuk” masal› ile 99 numaral›; “Tanr› Taraf›ndan Ba¤›fllanan K›rk Y›ll›k Ha-
yat” masallar›n›n Deli Dumrul hikâyesi ile olan ilgisinden söz eder (Gökyay 2007: 1309-
1311).



nüyle benzer. Dünya masallar›n›n tip katalo¤unu içeren; The Types of the Foktale
adl› eserde ise ayn› masal 899. s›rada yer almaktad›r (Aarne’s ve Thompson 1964:
309)4. 

Ayr›ca, Cizre’de anlat›lan; “Elo Dîno” adl› hikâyenin bafllang›c›nda yer alan;
çevresinde gücü ve cesaretiyle tan›nan Elo Dîno (Eledîn- Alaattin)’nun Dicle Neh-
ri üzerine bir asma köprü yapt›r›p geçenlerden haraç almas› konusu da bir benzerli-
¤in varl›¤›n› hissettirmektedir.5

12. Silvan (Diyarbak›r) Varyant›: Üzerinde durdu¤umuz ve as›l konumuz olan
“Deli Dumrul” adl› masal, 2010 y›l›nda, ö¤rencimiz Tuba Özmen taraf›ndan Diyar-
bak›r’›n Silvan ilçesinde yaflayan Hayat Özmen’den derlenmifltir6. Elaz›¤ varyant›na
çok benzeyen anlat›n›n konusu k›saca flu flekildedir: Padiflah, o¤luna, “Ekme¤in bü-
yük parças›n› kendisi al›p küçük parças›n› sana veren adam ile arkadafl olma.” diye vasi-
yet ettikten sonra ölür. O¤lu babas›n›n vasiyetini yerine getirmek için çöle ç›kar ve
çölde Azrail ile tan›fl›r. ‹ki gece iki farkl› eve misafir olurlar ve her iki ev sahibi de
hastad›r. Biri misafirini çok iyi a¤›rlarken di¤eri kötü davran›r. Padiflah›n o¤lunun
evlerine misafir oldu¤u gün, ikisi de ölür. Ancak ameli kötü olan zor can verirken
ameli iyi olan kolay bir flekilde ruhunu teslim eder. Padiflah›n o¤lu, yol arkadafl›n›n
Azrail oldu¤unu anlar ve kendisinin ne zaman ölece¤ini sorar. Evlenece¤i gün öle-
ce¤ini ö¤renen kahraman, miras›, ihtiyac› olan birine kals›n diye çoban›n k›z› ile ev-
lenir. Dü¤ün gecesi o¤lan annesine, ölüm vaktinin geldi¤ini ve Azrail’in can›n› ala-
ca¤›n› söyler. Annesi ve k›z kardefli önce onun yerine canlar›n› vermeyi kabul etse-
ler de daha sonra can›n tatl› oldu¤unu söyleyip vazgeçerler. Olanlar› gören gelin,
kendi can›n› vermeye raz› olur. Bu durum Allah taraf›ndan hofl karfl›lanarak gelinin
seksen y›l olan ömrünü ikisi aras›nda paylaflt›r›r. Ayr›ca Azrail, Allah’›n emriyle her
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4 Biz,  burada sadece Deli Dumrul Hikâyesinin sözlü kaynaklara akseden varyantlar›n› tan›t-
t›k. Bunun d›fl›nda ayn› hikâye çeflitli tiyatro eserlerine ve çizgi romanlara da konu olmufl-
tur. Örne¤in Suat Tafler; “Ölüm ve Aflk” (1962), Rag›p Yavuz, “Mecbur Adam” (2009,
Güngör Dilmen (1979) ve Mevlüt Ulu¤tekin Y›lmaz (1988) ise “Deli Dumrul” adl› tiyat-
ro eserlerinde; Murathan Mungan, “Dumrul ile Azrail” (2002) ad›yla “Yedi Kap›l› K›rk
Oda” adl› hikâye kitab›nda (2011); Orhan Dündar (2000) ile Serdar Demircan (2013) da
çizgi roman halinde hikâyeyi yeniden kaleme alm›fllard›r. Ayr›ca hikâye, baz› flair veya
âfl›klar›n dilinden fliirlefltirilmifl flekliyle yay›mlanm›flt›r. Ancak bizim konumuz sözlü kay-
naklar oldu¤u için bunlar üzerinde durmad›k.

5 Metin, doktora ö¤rencimiz Canser Kardafl taraf›ndan 2011 y›l›nda, Cizre’de emekli imam
olan 66 yafl›ndaki Abdurrahman Çevik’ten derlenmifltir.

6 Hayat Özmen, 1961 Silvan (Diyarbak›r) do¤umludur. ‹lkokul mezunu olan Özmen, masa-
l› 2010 y›l›n›n flubat ay›nda anlatm›flt›r. 



ikisinin de üzerine nur dökerek gençleflip güzelleflmelerini sa¤lar (Özmen 2010: 16-
18).

Varyantlar›n Karfl›laflt›r›lmas› ve De¤erlendirme 

Dikkat edilirse, Üsküp ve Bolvadin anlatmalar› hariç sözlü kaynaklar›n hemen
hepsinde köprü yapt›rma ve üzerinden geçenlerden para alma k›sm› görülmemekte-
dir. Bununla birlikte bütün anlat›larda iki ortak konu dikkatleri çekmektedir. Bun-
lardan birincisi; kahraman›n Azrail ile karfl›laflmas›/arkadafl olmas› ve ölece¤i günü
ö¤renmesi, ikincisi ise Azrail’in, -Allah’›n emri ile- “can›na karfl›l›k can bulmas›”
flart›n› ileriye sürmesi ve kahramana anne ve babas›n›n can›n› vermemesine karfl›l›k
vedalaflmak için yan›na gitti¤i eflinin can›n› vermeye raz› olmas›d›r. Bu konular›,
üzerinde durdu¤umuz varyanttan hareketle de¤erlendirmek istiyoruz:

1. Kahraman›n Azrail ile Karfl›laflmas› / Arkadafl olmas›: Kahraman, padiflah
çocu¤udur ve maddi anlamda hiçbir s›k›nt›s› yoktur. Fakat bir insan›n olgunlu¤a eri-
flebilmesi için manevi anlamda da kendini yetifltirmesi, ruhen erginleflmesi gerekir.
Onun için evden ayr›lmas›, bir yolculu¤a ç›kmas› gerekecektir. Çünkü kahraman›n
evden ayr›lmas› eskiyi b›rak›p yeniye, yenili¤e kucak açmas›d›r. Ona vasiyet eden,
her zaman koruyup kollayan baba/anne eskiyi sembolize eder. Baban›n vasiyeti ile
yola ç›kan kahraman, eskiyi arkas›na al›p yenili¤e ilk ad›m› atm›fl olur.

Yola ç›kmadan önce babas›n›n söyledi¤i söz manidard›r: “Ekme¤in büyük parça-
s›n› kendisi al›p küçük parças›n› sana veren adam ile arkadafl olma.” Yani, arkadafl olarak
seçece¤i kifli s›radan bir insan olmamal›, maddi ç›karlardan, “ben” duygusundan
ar›nm›fl olmal›d›r. Böylece kahraman›n kiflili¤ini gelifltirmesine de yard›mc› olacak-
t›r. Burada, dostlu¤un, arkadafll›¤›n ve fedakârl›¤›n s›nav› vard›r. Kahraman›n yolda
karfl›laflt›¤› ve hiç tan›mad›¤› bir kifli, herhangi bir durumda az›n› veya kötüsünü
kendisine ay›r›p fazlas›n› veya iyisini arkadafl›na verebiliyorsa bu dostluk s›nav›n›
kazanm›flt›r ve gerçekten dost olunacak, yol arkadafll›¤› yap›lacak bir kiflidir. 

Babas›n›n nasihati ile yola ç›kan kahraman, istenilen özelliklere sahip biriyle
arkadafl olur. Bu arkadafl Azrail’dir. Azrail hem “gölge arketipi” hem de “yüce birey”
olma özelli¤ini üzerinde tafl›r. Çünkü can alma görevi ile insanlar›n korktu¤u, kaç-
t›¤› birisidir yani istenmeyen yan›m›zd›r. Kahraman›n yok olma korkusunu semboli-
ze eder. Ama ayn› tip, kahramana iyi (iyi amel iflleyen) insan ile kötü (kötü amel ifl-
leyen) insan›n nas›l oldu¤unu, onlar›n canlar›n› alma flekliyle gösterir. Sonras›nda
ölüm korkusunu yaflat›p can›n›n ba¤›fllanmas›na da o vesile olur. Böylece kahrama-
n›n baz› gerçekleri ö¤renmesini ve ruhen kendini yetifltirmesine yard›mc› olan bil-
ge kiflidir. 
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Burada dikkat çeken bir baflka nokta ise, iyi ve kötü amel iflleyen kiflilerin, t›p-
k› Dede Korkut Hikâyeleri’nin giriflindeki kad›n s›n›fland›rmas›nda (Ergin 1989: 76-
77) oldu¤u gibi, misafir a¤›rlamaya göre de¤erlendirilmesidir. Azrail, misafirine iyi
davranan kiflinin can›n› al›rken ona çiçek koklat›r ve o, uykuya dalar gibi ölür. Mi-
safiri sevmeyen kiflinin can›n› al›rken de bir çengel ile ruhunu ç›kar›r. Adam bo¤ul-
mufl gibi morar›p ölür. Bütün bunlar, Türk kültüründe misafirin ve misafir a¤›rlama-
n›n yerini belirleme bak›m›ndan oldukça önemlidir7. 

Kahraman›n son s›nav› ölece¤i günü ö¤renmesidir. O, evlendi¤i gün bir akre-
bin sokmas›yla ölecektir. Bir insan›n, ne zaman veya kaç yafl›nda olursa olsun ölece-
¤i günü ve saati bilmesi ürkütücüdür. Kahraman, ölümden kurtulmak ad›na evlen-
mekten vazgeçer. Fakat yak›nlar›n›n ›srar› üzerine evlenmeye raz› olur. Onun evlen-
meye raz› olmas›, dünyadan/maddiyattan vazgeçmesi ve ölümü kabul etmesi demek-
tir ki bir anlamda ruhsal geliflmesini de tamamlama yolunda oldu¤unu gösterir. Ken-
disi ölüme giderken, geride kalana faydas›n›n dokunmas› düflüncesiyle maddi duru-
mu iyi olmayan (koyun otlatan fakir bir k›z) bir k›z ile evlenmeyi tercih eder. Böy-
lece, anlat›n›n sonunda can›n› onun yerine verme fedakârl›¤›n› gösteren efli için ilk
ad›m› kahraman atm›fl olur. Çünkü ölümü kabullenen padiflah›n o¤luyla evlenen
k›z, maddi anlamda büyük bir rahatl›¤a eriflecektir. 

2. Cana Karfl›l›k Can Bulma ve Kad›n›n, Eflinin Yerine Can›n› Vermek ‹s-
temesi: Baflta Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki as›l nüsha olmak üzere hemen hemen
bütün varyantlarda (Elaz›¤ varyant› hariç) “cana karfl›l›k can bulma” motifi ifllen-
mifltir. Ancak kahraman, genellikle annesinden ve babas›ndan can ister, onlar ver-
meyince de ölümü kabullenip han›m›yla vedalaflmaya gider. Han›m›, eflinin kendi-
sinden can›n› istememesine ra¤men vermeye raz› olur. Üzerinde durdu¤umuz hikâ-
yede, kahraman baflkas›ndan can istemez. Ancak evlendi¤i gün Azrail’in akrep8 flek-
linde gelip can›n› alaca¤›n› bildi¤i için, kap› efli¤inde akrebi görüp odaya girmeye
cesaret edemez. Yedi kere kap›ya kadar var›p geri döner. Bu durum, ölümle kahra-
man›n mücadelesidir. Evlilikle birlikte ölümü kabullenmifl olsa da içinde var olan
korkuyu yenemez. Korku ise uyan›fl için ilk ad›md›r. Yedi kere gidip gelmesi de hem
can vermenin zorlu¤unu gösterir hem de üç, dokuz ve k›rk gibi kutsal say›lar aras›n-
da yedinin önemini vurgular.  

Di¤er varyantlarda oldu¤u gibi bu anlat›da da kahraman›n Azrail ile can pazar-
l›¤› yapmas› ve yak›nlar›ndan can›na karfl›l›k can istemesi yoktur. Annesi durumu
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7 Daha genifl bilgi için bkz. fiimflek 2014: 67-83.
8 As›l nüshada “güvercin” flekline dönüflen Azrail, burada akrebe dönüflür. Neden “akrep”

oldu¤u ise akrebin sembolik anlam› araflt›r›larak çözülebilir. 



ö¤renince, gönüllü olarak onun yerine can›n› verece¤ini söyler. Fakat bu istek Al-
lah taraf›ndan kabul edilip de Azrail can›n› alaca¤› s›rada sözünden vazgeçer. Sonra
k›z kardefli –baba yoktur- can›n› vermek ister. Ancak o da son anda can›n tatl› ol-
du¤unu söyleyip vazgeçer. 

Dikkat edilirse, di¤er bütün varyantlarda kahraman›n yerine can›n› vermesi is-
tenen kifliler anne ile baba iken burada baban›n yerini k›z kardefl alm›flt›r. Böylece
bir aile içinde kad›n›n üç özelli¤i ile karfl›laflt›r›l›r: Kad›n annedir, k›z kardefltir, ha-
n›md›r. Sonuçta, anne ile k›z kardeflin yapamad›¤› fedakârl›¤› han›m yapar.

Baban›n yerine k›z kardeflin geçmesinin bir baflka sebebi de anlat›c›n›n erkek
olmas› ve bu korkakl›¤›, sözünden dönmeyi bir babaya yak›flt›rmamas›ndan dolay›
olabilir. Çünkü kültürümüzde ve aile yap›m›zda anne; sevginin, flefkatin ve fedakâr-
l›¤›n sembolü olurken, baba gücü, otoriteyi ve cesareti sembolize eder. E¤er bir ba-
ba, çocu¤u için; “can›m› veririm!” demiflse gözünü k›rpmadan vermelidir. ‹htimal ki,
burada baban›n yerine k›z kardeflin getirilmesi bu sebepledir. 

Ama genele bakt›¤›m›zda; can›n› vermeyen anne –baba, hiç düflünmeden ve-
ren ise han›md›r (Elaz›¤ varyant› hariç). Nitekim üzerinde durdu¤umuz hikâyede de
olanlar› ö¤renen gelin; “Aaa ben bir fakir›n k›ziyem. Ben›k›ni al, bir u¤urs›z k›zdi diye-
ca¤lar. Gitti gitmedi padiflah›n o¤li ondan öldi diyeca¤lar. Allah’›m ben›m can›mi al on›n-
k›ni alma. Beni ona kurban et.” der (Özmen 2010: 18). Gelinin bu sözleri oldukça
önemlidir. Her fleyden önce “u¤ursuz k›z” ifadesiyle toplumlarda var olan bir inanc›
yans›t›r. Yaflan›lan olumsuzluklar›n sebebi aileye yeni kat›lan flahsa ba¤lan›r. E¤er
padiflah›n o¤lu ölürse, “fakir k›z›n u¤ursuz” geldi¤i düflünülecek. Nitekim eski Türk
inanc›nda da, ölen atalar›n ruhunun aileye d›flardan kat›lan kiflileri kabul etmedi¤i
düflüncesi vard›r. Gelin, “u¤ursuzluk”la suçlanmak yerine ölümü tercih eder. Ama
daha da önemlisi; “Beni ona kurban et.” fleklindeki duas›d›r. Kendi can›n› eflinin yo-
luna kurban verecektir. Gerek ‹slamiyet öncesi dönemde gerekse ‹slamiyet’ten son-
raki dönemde kurban inanc› hep olmufltur. Bafla gelecek kötülükleri def etmek için
Tanr›ya de¤iflik flekillerde kurban sunulur. Orhan fiaik Gökyay’›n da belirtti¤i gibi,
eski Türk inanc›ndaki “bafla dönmek” veya “bafl› üzerine çevirmek” gelene¤i burada ‹s-
lami bir renge bürünerek “cana karfl› can verme” flekline dönüflmüfltür (Gökyay
2007: 1039-1040; Sümbüllü 2009: 887-896). 

Burada akla flu soru gelebilir: “Neden anne, baba veya kardefl de¤il de han›m can›-
n› veriyor?” Bunu farkl› aç›lardan ele alabiliriz:

2.1. Üçleme kural›: Bu kural evrenseldir. Birçok baflar› üçüncü tekrarda kaza-
n›l›r. Yap›lmak istenen fley, birinci ad›mda baflar›s›zl›kla sonuçlanabilir. ‹kinci ad›m-
da da baflar›s›zl›k devam edebilir. Ama üçüncü tekrarda art›k tecrübe kazan›l›r ve ba-
flar› elde edilir. Onun için masallarda zaferi kazanan en küçük kardefltir. S›ras›yla,
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büyü¤ün ve ortancan›n yapamad›¤›n› en küçük kardefl yapar. Halk aras›nda yayg›n
olarak bilinen; “Allah’›n hakk› üçtür.”, “Çekirge bir s›çrar, iki s›çrar, üçüncüye ya-
kalan›r.” veya “Bir hat›r, iki hat›r, üçüncüye vur yat›r.” gibi deyimlerde oldu¤u gibi
burada bir “üçleme kural›” vard›r. Anlat›da, birinci olarak baba, ikinci olarak da an-
ne can›n› vermez. Ancak üçüncü s›radaki sonucu de¤ifltirecektir. Burada, o kifli, kah-
raman›n han›m›d›r.

Elbette ki, yeri geldi¤inde anne de, baba da, kardefl de çocu¤u/kardefli için ca-
n›n› vermekten kaç›nmaz. Ancak onlar burada birer basamakt›r. Kahraman›n ergin-
leflme sürecine ulaflmada, onu olgunlaflt›racak, kemale erifltirecek engellerdir. 

2.2. Anne-Baba/Kardefl S›nav›n Kazan›lmas›na Vesiledir: Herhangi bir se-
beple yola ç›kan kahraman, bir tak›m s›k›nt›lar yaflayarak çeflitli olaylardan sonra er-
ginleflme sürecine girmifltir. O, ölümle s›nanm›flt›r. ‹lk ad›mda ölümden korkmufl,
onun için annesinden ve babas›ndan can›na karfl›l›k can istemifltir. Ölümden kork-
ma, geçici dünyan›n cazibesine kap›lma, kahraman›n henüz erginleflmedi¤ini göste-
rir. Fakat anneyle baban›n/k›z kardeflin tavr›, kahraman› cesaretlendirmifl, ölüme ra-
z› olmufl ve tam erginli¤e ulafl›p can›n› verecekken han›m› ortaya ç›k›p, onun yeri-
ne kendi can›n› vermek istemifltir. Kar›-koca, “efl” kelimesinden de anlafl›laca¤› üze-
re her yönüyle birbirinin z›dd› ve birbirini tamamlayan iki tiptir. Nas›l ki, pozitif ve
negatif kutuplar birbirini tamamlarsa kar›-koca da öyledir. Biri olmad›¤›nda di¤eri
eksik kal›r. Bu sebeple kahraman, kendisinin yerine eflinin can vermesine raz› olmaz.
‹kisinden birinin tek kalmas› dengeyi bozacakt›r. Onun için kahraman Tanr›ya yal-
var›r: “Al›r isen ikimizin can›n› birlikte al. Ba¤›fllar isen ikimizi birlikte ba¤›flla.” diye. Bu-
rada hem ölümü kabullenme, kendini, “ben” duygusunu aflma vard›r hem de efli ile
birliktelik vard›r. Bu durum Tanr› taraf›ndan hofl karfl›lan›r, ödül olarak çiftlere gü-
zellik, gençlik ve 40’ar y›ll›k ömür bahfledilir.

Bahfledilen ömür, as›l hikâyede 140 y›ld›r. Ancak sözlü kaynaklarda de¤ifliklik
gösterir. Bu süre, Antalya anlatmas›nda 1000 y›l iken, di¤erlerinde 500 (Tokat), 80
(Ankara), 60 (Azerbaycan) ve 40 (Konya, Elaz›¤) y›l olarak ifade edilir. Bolvadin ve
Üsküp anlatmalar›nda belli bir ömür verme yoktur, kahramanlar affedilir. Üzerinde
durdu¤umuz anlat›da ise gelinin 80 y›l olan ömrü ikiye bölünerek çifte 40’ar y›l ola-
rak bölüfltürülür. Ayr›ca, bahfledilen ömrün yan›nda güzellik ve gençlik verme olay›
da sadece üzerinde durdu¤umuz metinde görülmektedir.

2.3. Eskiyi, Öteyi Temsil Eden Anne-Baba/Kardefl ve Yeniden Do¤ufl: Hikâ-
ye, genel anlamda yenilenmeyi veya yeniden var olmay› ele almaktad›r. Hikâyenin
bafllang›c›nda toy bir delikanl› vard›r. Bu, Dede Korkut Hikâyeleri’nde, Azrail’e do-
lay›s›yla ölüme meydan okuyan Deli Dumrul, üzerinde durdu¤umuz metinde ise ba-
bas›n›n vasiyeti ile yola ç›kan bir delikanl›d›r. Her iki hikâyenin sonunda da kahra-
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manlarda büyük de¤ifliklikler olur. Kahraman›n, hikâyenin bafllang›c›ndaki durumu
ile sonundaki durumu birbirinden çok farkl›d›r. O, yaflad›¤› birçok olaydan sonra ve-
rilen ömür, kazan›lan güzellik ve gençlik ile âdeta yeniden do¤mufltur. Yeniden do-
¤ufluna vesile olan ise eflidir. Çünkü kad›n (han›m-anne-k›z kardefl) tabiat› temsil
eder, do¤urgand›r; esirgeyici, koruyucu ve vericidir. Efli, kahraman için can›n› ver-
meye raz› olarak onu kurtar›r.

Üzerinde durdu¤umuz anlat›da olmasa da, di¤er anlat›lar›n hemen hepsinde
gördü¤ümüz, kahraman›n yerine anneyle baban›n can›n›n al›nmas› ceza gibi düflü-
nülse de asl›nda öyle de¤ildir. Anne-baba eskiyi sembolize eder. “Eski iliflkilerin, ya-
flam›n yenilenmesi için ‘kurban’ edilmesi gerekmektedir.” (Saydam 2011: 187). Evren yi-
nelenme üzerine kuruludur. Her yok olufl beraberinde yeniden do¤uflu getirir. Di¤er
bir ifadeyle, “Ancak eskinin ölümü yeninin do¤umuna imkân verir.” (Saydam 2011:
187). Bu sebeple anneyle baban›n ölmesi tesadüfi de¤ildir. Eski gidecek yerine yeni-
si gelecektir. Onlar›n ölümüyle birlikte kahraman, eskisinden çok farkl› olarak, er-
ginleflmifl olarak yeniden do¤ar. T›pk›, baz› bölgelerde Nevruz günün oynanan “Kos
– Koso / Köse Gelin / Köse Oyunu” / “Kalka¤an Oyunu” (Varto) oyunu gibi. Es-
ki y›l›n bitip, yeni y›l›n bafllamas›n› anlatan ve yeniden do¤uflu sembolize eden bu
oyunda; biri eski y›l›, di¤eri yeni y›l› temsil eden iki damat ile bir gelin canland›r›-
l›r. Gelin önce, eski y›l› temsil eden Köse ile evlendirilir, fakat bundan pek memnun
kalmaz. Sonra bay›lan/ölen Kösenin yerine yeni güvey getirilir (Elçin 1977: 37-38;
Çay 1988: 147-152). Böylece her y›lbafl›nda, eski y›l› temsil eden Köse ölür, yerine
yeni y›l› temsîlen genç damat geçer. T›pk›, Deli Dumrul’un annesiyle babas›n›n
ölüp, kendisine de yeniden belli bir süre ömür verilmesi gibi.

Hikâyenin sonu; “Git nur dök üstler›ne, güzellefls›nler. Allah Teala nur›ni dökii,
gençlefliler, güzellefliler, k›r›k y›l beraber yafliler.” fleklindeki cümle ile biter. Bu cümle,
kahraman›n erginleflme sürecini ve nereden nereye geldi¤ini göstermesi bak›m›ndan
önemlidir. O, art›k ruhsal geliflimini tamamlam›fl Tanr›n›n nuruyla nurlanarak ilahi
bir âleme tafl›nm›flt›r. Güzelli¤i ve gençli¤i yeniden do¤ufluyla birlikte kazanm›flt›r.
Böylece, yolculu¤unun ilk ad›m›nda Azrail ile karfl›laflan, ölümden korktu¤u için ev-
lenmekten kaçan kahraman evlendikten sonra eflinin verdi¤i cesaretle ölümden
kurtulup, gençlik, güzellik ve 40 y›ll›k ömür ile ödüllendirilmifltir.
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Sonuç

Sonuç olarak sembolik anlamlarla yüklü olan Deli Dumrul Hikâyesi, baz› yön-
leriyle asl›ndan biraz uzaklaflm›fl ve masal flekline dönüflmüfl haliyle do¤udan bat›ya,
güneyden kuzeye genifl bir alanda bilinmektedir. Diyarbak›r’›n Silvan ilçesinden tes-
pit etti¤imiz bu varyant da di¤erlerinden farkl› olmay›p sadece anlat›c›ya ba¤l› baz›
eklemeler yap›lm›flt›r. Bu durum Türk kültür birli¤inin gücünü göstermesi bak›m›n-
dan oldukça önemlidir.

Hikâyede geçen, “Azrail ile karfl›laflma”, “can›na karfl›l›k can bulma” ve “anne
ile baban›n can›n› vermemesine karfl›l›k eflinin can›n› vermeye raz› olmas›” gibi mo-
tiflerin Dede Korkut Hikâyeleri’nin yaz›ya geçirilmesinden önce de farkl› kültürler-
de bilinmesi, kayna¤› ile ilgili baz› flüphelere yol açm›flt›r. P. A. Falev ve V. M. Jir-
munski, hikâyenin M. Ö. IV. as›rda yaz›l› kaynaklarda görüldü¤ünü ve Yunan ma-
sallar›nda (Digens’le ilgili anlat› ve flark›lar) yer ald›¤›n› belirtmektedir. (Cemflidov
1990: 81). Dede Korkut Hikâyeleri’nde geçen tem ve motifleri O¤uzlar›n d›fl›ndaki
Türk zümreleri ve baflka milletlerin folkloruyla karfl›laflt›rarak kayna¤›n› tespit etme-
ye çal›flan Walter Ruben, hikâyenin (Alkestis’e benzerli¤inden dolay›) Bizans yoluy-
la esere dâhil edildi¤ini iddia eder (Boratav 1991: 110). O. fiaik Gökyay da bu hi-
kâyenin destanlar aras›na sonradan kat›ld›¤›n› ama flekil, üslup, soylamalar ve Dede
Korkut’un belirli yerlerde söyledi¤i sözler itibariyle bak›ld›¤›nda O¤uzlar zaman›n-
dan kalma Dede Korkut’un çevresinde oluflan destanlar aras›na sokulmufl olabilece-
¤ini belirtir (Gökyay 2007: 1299). Tahir Alangu ise tam tersini iddia ederek özellik-
le Deli Dumrul hikâyesinin Yunan folkloru tesiriyle ortaya ç›kmad›¤›n›, tam tersi
Türk edebiyat›n›n Yunan dilini ve edebiyat›n› etkiledi¤ini savunur (Alangu 1983:
274-279).

Kanaatimizce, benzer baz› motiflerin Yunan, Hint ve Sümer mitolojileri ile Bi-
zans destan›nda görülmesi hatta bir Ermeni efsanesi (Kaguan (Ka¤an) Aslan) ile ör-
tüflmesi, Deli Dumrul hikâyesinin Dede Korkut Hikâyeleri aras›na sonradan dâhil
edildi¤i düflüncesini do¤urmufltur. Oysa ortak motiflerin olmas› gayet normaldir.
Çünkü “Ayn› aklî kapasiteye mensup milletler, kültürlerin paralel geliflmesi sonucu, bir-
birlerinden habersiz, ama birbirine benzer anlat›lar oluflturabilirler.” (Gennep, 1917:
284, Sakao¤lu, 1980’den). Neticede, akl›n yolu birdir. Burada yer alan motifler bafl-
ka kültürlerde oldu¤u gibi Türk kültüründe de vard›r ve Dede Korkut Hikâyeleri içe-
risinde de ifllenmifltir. Bunlar›n ifllenifl flekli, dili, üslubu ve anlat›m tarz› metne mil-
lîlik vasf› kazand›rm›flt›r. Ayn› zamanda bu hikâye masallaflarak evrensel boyuta
ulaflm›flt›r. Sözlü kaynaklar›n ço¤unda “Deli Dumrul” ad›n›n de¤iflmemesi, anlat›n›n
Dede Korkut Hikâyeleri ile olan ilgisini göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
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MET‹N

Deli Dumrul9

Bir zamanlar büyük bir padiflah varmifl. Bir efli bir o¤li bir de k›zi varmifl. Padi-
flah yafllanmifl, dem›fl ki:

“ O¤l›m ben öliyem, gel o¤l›ma bir vasiyet ediyem. O¤l›m ben öldü¤ümde bu
mal›ni bu iflini nas›l yürüteca¤s›n? Bir›yle ifl yapt›¤›nda yemek yed›¤›nde ekme¤›n
büyük parças›ni kend›s›ne al›p küçü¤›ni sana b›rak›rsa o insanla ifl yapmayaca¤san.”

“Tamam, baba” diyii.

Bir gün iki gün üç gün… Sonra babasi ölii. 

O¤li diyii:

“Ana bana az›¤ haz›rlayasan, yola ç›¤aca¤›m. Çöle gideca¤›m, babam›n vasiye-
t›ni yer›ne get›raca¤›m.” Heybes›ne az›¤›ni koyii, çöle ç›kii. Bir a¤ac›n gölges›ne
oturii. Güzel bir çeflmesi var. Bakii karfliden yaflli biri gelii, diyii:

“Ey m›saf›r! hoflgeld›n.” Oturiler so¤pet ediler. Padiflah›n o¤lii diyii:

“Aç de¤›lsen? Gel yemek yiya¤.” Yemekler›ni ç›kariler, oturiler yiyiler. Bakii,
m›saf›ri ekme¤›n ucundan biraz yiyii sonra yemii. Akflama kadar beraber oturiler, di-
yii:

“M›saf›r›m, ben›mle kalasan, arkadafl ola¤.” 

M›saf›ri diyii:

“Tamam, bafl›m gözüm üstüne.”

Beraber bir köye gidiler. M›saf›ri arkadafl›na diyii:

“Sen bu eve gideca¤san, ben baflka eve gideca¤›m. Ayni eve gitmeya¤, sabaha
bulufla¤.”

“Tamam”

Orda birbirler›nden ayr›liler. Padiflah›n o¤li bir eve gidii, m›saf›ri bir eve gidii.
Pad›flah›n o¤li bir eve gidii, kap›yi çalii, bakii yaflli bir nene vard›r. Yaflli nenen›n
hasta bir o¤li var, diyii:

“Ben hastayem, rahats›zem, sevmiyem m›saf›rleri.” Padiflah›n o¤li diyii:
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“Bari bu gece sizde kalay›m, yar›n gidiyem.”

“Tamam” diyii hasta.

Gece saat olii on - on iki. Bakii kapinin arkas›ndan bir adam gelii, el›nde çen-
geli vard›r. Gelii hastan›n bafl›na, çengeli ruhuna takii ve ruhuni çekii. Hastan›n yü-
zi karari, morari hasta ölii. Sanki bir gölde bo¤›lm›fl gibid›r.

Padiflah›n o¤li sabah kalkii, yol›na gidii. Arkadafl›n›n yan›na gidii. Di¤er bir
gün baflka bir köye gidiler. M›saf›ri arkadafl›na yine diyii:

“Biz yine ayni eve gitmiya¤. Padiflah›n o¤li gidii bir kapiyi çalii. Bakii yatakta
bir hasta uzanmifl hiç de hali yok, diyii:

“Vay m›saf›r›m, gel gel bafl›m gözüm üstüne. Gel biraz otura¤, konufla¤. Ben de
aç›l›r›m.”

Gece olii saat olii on iki. Bakii kapinin arkas›ndan biri görüni el›nde bir deste
gül. Tutii hastan›n burnun dibine. Bu hasta sanki uykuya dalii, ölii. Padiflah›n o¤li
kend› kend›ne diyii:

“Seni bu sefer tanidim, bu ben›m arkadafl›m.” Sabah olii m›saf›r››n›n yan›na gi-
dii, diyii:

“M›saf›r›m vallaha sen Azrailsen. Sen öncekin›n ruhuni niye öyle ald›n, dün
gecek›ni öyle ald›n?”

“Ba¤, ilki sen kapinin aras›na gird›¤›nde sana can›ndan bezd›¤›ni söyledi. Bu iyi
amelle köti ameld›r. Sana m›saf›r istemed›¤›ni söyledi; ama sen k›z›n ev›ne gitt›¤›n-
de sen›nle nas›l güzell›¤le ilgilendi, sev›ndi. Ba¤, bu on›n iyi amelidir, ölümi de na-
s›l güzel oldi, a¤laki de güzeldi. 

Çöle tekrar ç›kiler. Padiflah›n o¤li m›saf›r›ne diyii:

“Ba¤, sen Azrailsen. Ben babam›n tek o¤liyem. Söyle ben›m kader›m nas›l ola-
ca¤?”

“Sen evlenececa¤san, damat olaca¤san. Akflam yata¤›na uyuma¤ için gireca¤-
san, kapin›n ortas›nda bir akrep olaca¤, topuüuni sokaca¤.” Sen›n kader›n de böy-
le.” 

Oradan ayr›liler. Padiflah›n o¤li kader›ni bili art›¤. Bir gün iki gün, üç gün…bir
ay bitii. Padiflah›n o¤lid›r, mali mülki var, tek o¤land›r, mali ço¤t›r. Anasi ›srar edii,
diyii:

“O¤l›m birini bulasan evlenesen. Ba¤ sen›n dü¤ün›ni yapaca¤›m.”

“Tamam ana, dur ben ariyaca¤›m.”

Ç›kii d›flaride arii, çöle tekrar gidii, düflünii, diyii:
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“Ben kimi alaca¤›m? Zaten öleca¤›m.” Gidii gidii, bakii bakire bir k›z. Koy›n ot-
latii. K›z›n yan›na gidii, diyii:

“K›z, ben falancalar›n o¤liyem, seni alma¤ istiyem. Tamam diyisen Allah’›n em-
r›yle istiyem. Anami gönderaca¤›m, seni istiya¤, evlena¤.” O¤lan, kendi kend›ne di-
yii:

“ Madem ben öleca¤›m, malim mülkim bu fakire kals›n.” 

K›z diyii: 

“Hay hay, sen padiflah›n o¤lisen, ben fakirem. Seni nas›l almiyem?”

Gelii anas›na diyii:

“Ana ben bir›ni buld›m. Falankes›n k›zid›r, gidesen, isteyesen.”

K›zi veriler, dü¤ün vakti gelii, bir iki üç gün kalii. Anasi diyii:

“Hadi o¤l›m dü¤ün haz›rl›¤› yapa¤. “

“Yo¤ ana.” diyii, dü¤ün haz›rl›¤i yapmii. Anasi ›srar edii. Bakii kurtulufl yo¤, dü-
¤üni kurdurii.

Yata¤›na gelece¤ bakii kapin›n aras›nda akrep var. Gidii gelii, gidii gelii tam ye-
di defa. 

Anasi diyii: 

“O¤l›m sen ded›n, gönl›nce de¤›l mi? “

“Ana gel sana anlatiyem. Allah Teala can›mi alaca¤. Kader›m bu flek›lde.”

“Eyvah, tek o¤l›m, Allah›m sen on›n can›ni alma ben›mkini al. O¤l›m mutlu
olasan.” 

Allah kabul edii, Azrail o¤l›n›n can›ni almii. Anas›n›n canan›ni almaya baflla-
y›nca anasi diyii: 

“Uuu… Allah›m can çok zormifl, ruhumi alma, o¤l›m›nkini al.” 

Kardefli ordad›r diyii:

“Allah’›m abem›nkini alma ben›mkini al, tek abem zaten. Kardefl›me kurban
oliyem.” 

Allah kabul edii, k›z›n can›ni alii. K›z›n can›ni çekii, çani burn›na gelii.

“Aaa Allah’›m can›mi alma, can çok zormifl, piflmanem.” diyii. 

Gel›n koflara¤ ç›kii gelii, diyii:

“Ne oldi?” 

Diyiler:
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“Böyle böyle bir durum var.”

“Aaa ben bir fakir›n k›ziyem. Ben›k›ni al, bir u¤urs›z k›zdi diyeca¤lar. Gitti git-
medi padiflah›n o¤li ondan öldi diyeca¤lar. Allah’›m ben›m can›mi al on›nk›ni al-
ma. Beni ona kurban et.” Allah kabul edii. Azrail diyii:

“Allah’›m kad›n›n ruhi çek›lii, ruhi a¤z›na gelii, son bir nefes kalmifl, k›z hala
bifli demii. Aliyem mi almiyem mi?” 

Allah diyii:

“O madem ben›m emr›me karfli gelmii, ömr›ni efl›ne verii k›z›n ömri var. K›rk›-
ni ona k›rk›ni kocas›na veriyem. Di¤erler›ni de affett›m. Heps›ni affett›m. Git el›ni
kad›n›n aya¤lar›na karnine sür, ruh›n ç›kt›¤i yer yarali ol›r. Git nur dök üstler›ne,
güzellefls›nler.” Allah Teala nur›ni dökii, gençlefliler, güzellefliler, k›r›k y›l beraber ya-
fliler (Özmen 2010: 16-18).
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Dede Korkut’ta Görülen Ayifle Fat›ma Soy› ve
Nuh Peygamberüng Eflegi Asl› ‹fadeleri ile Yafll› Kad›n›n

Gö¤sünden Süt Gelmesi Motifinin Kaynaklar›

Serkan fien*

Dede Korkut O¤uznameleri Türklük bilimi araflt›rmalar›n›n mihenk tafllar›n-
dand›r. Dil-kültür ba¤lam›nda bizlere önemli veriler sunan eser de¤iflik aç›lardan ele
al›nm›fl, Korkut Ata’n›n Türklü¤e b›rakt›¤› bu büyük miras üzerine çok say›da çal›fl-
ma yap›lm›flt›r. Dede Korkut’un Dresden nüshas›nda bir girifl ile on iki O¤uzname
bulunurken Vatikan nüshas›nda giriflten baflka alt› O¤uzname yer almaktad›r. Eserin
besmeleyle bafllayan ve iki k›sma ay›rabilece¤imiz giriflinde, öncelikle Dede Korkut
tan›t›l›r. Dedem Korkut’a atfedilen sözlerinin aktar›ld›¤› ikinci k›sm›, kendi içinde
iki bölümde incelemek mümkündür. ‹lk bölümde Korkut Ata’dan vecizeler nakle-
dilmifl, ard›ndan onun kad›nlara yönelik nitelemeleri s›ralanm›flt›r (Ergin 1994: 3).
Biri olumlu, üçü olumsuz olmak üzere dört ana bafll›kta sunulan kad›n tiplemeleri
metnin en çarp›c› anlat›lar›ndand›r. Övülen han›mlar için eserin Dresden nüshas›n-
da evüng tayag› “evin deste¤i”, Vatikan nüshas›nda ise ev yapan sulb “ev yapan soy”
ifadeleri kullan›l›r. Yerilen han›mlar içinse her iki nüshada da solduran sop “erinin
neslini kurutan”, tolduran top “oradan oraya sürten”, niçe söylesen baya¤› “ne söylesen
eskisi gibi” ifadelerine yer verilir (Sertkaya 2006: 116). Bu bildirinin öncelikli ama-
c› evüng tayag› ya da ev yapan sulb fleklinde övülen, niçe söylesen baya¤› sözleriyle de
yerilen kad›n tiplemeleri sunumunu, metinler aras› yorumlamalarla irdelemek ola-

* Doç. Dr. Serkan fien, Ondokuz May›s Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümü, Samsun, serkansen@omu.edu.tr



cakt›r. Ard›ndan Dede Korkut’ta dördüncü s›rada aktar›lan Kazan Beg Ogl› Uruz Be-
güng Tutsak Oldug› O¤uznamesi’nde geçen yafll› kad›n›n gö¤sünden süt gelmesi mo-
tifinin kaynaklar›na iliflkin bulgular›m›z paylafl›lacakt›r.

O¤uznameler ile K›sasu’l-Enbiya aras›ndaki anlat›m iliflkisine daha önce Orhan
fiaik Gökyay ve Mustafa Kaçalin gibi araflt›rmac›lar de¤inmifltir. Orhan fiaik Gök-
yay Dedem Korkudun Kitab›’nda niçe söylesen baya¤› fleklinde takdim edilen kad›nlar
için kullan›lan nuh peygamberüng eflegi asl›dur ifadesini aç›klarken K›sasi ve Sa’le-
bi’nin Anadolu sahas›nda vücuda getirdikleri K›sasu’l-Enbiya metinlerine gönderme
yapar. Gökyay “Eflek, Nuh’un gemisine en son al›nan yarat›kt›r ve fleytan› gemiye
sokan o olmufltur” tespitinin ard›ndan,

“eflek durdu hiç girmez idi gemiye iblis kuyru¤una yap›flm›fl idi na-
gah nuh ay›tt› girgil ya fleytan aydur andan eflek girdi ve iblis dah› anun
ile girdi nuh an› göricek ay›tt› ya melun seni kim giyürdi gemiye ay›t-
t› sen giyürdin beni girgil ya fleytan didün senin desturun ile girdüm
(al›nt›s›na) ‘Burada kuyru¤undan fleytan çekti¤i için gir diye ›srar etti-
¤i halde bir türlü gemiye girmeyen efle¤e Nuh’un ‘Tuh sana, yan›nda
fleytan da olsa gir!’ diye ba¤›rmas› üzerine fleytan gemiye binmifltir, de-
niyor’”

aç›klamas›n› yapm›flt›r (Gökyay 2000: CCLXXXII-CCLXXXIII). Mustafa Kaçalin,
Dedem Korkut’un Kazan Bey O¤uz-nâmesi adl› çal›flmas›n›n notlar›nda nuh peygam-
berüng eflegi asl›dur ifadesini Rabguzi’nin K›sasu’l-Enbiya’s› ile iliflkilendirerek,

“Baz›lar› demifller ki en önce gemiye binen kar›nca idi. Son giren
eflek idi. Efle¤i ittiler, gemiye girmedi. fiu nedenle ki fleytan efle¤in kuy-
ru¤unu tutup çeker idi. (Sokmak mümkün) olmay›nca Nuh dedi ki,
‘fieytan seninle olsa da gir!’ Baz›lar› flöyle söylemifl: ‘Nuh’un gönlü da-
rald›¤›nda efle¤e seslenip ‘Gir! Ey melun!’ dedi¤i için melun iblis efle-
¤in kuyru¤undan tutup gemiye girdi. Nuh iblisi gemi içinde gördü¤ün-
de sordu: ‘Ey melun! Kimin izni ile girdin?’. ‹blis dedi ki ‘Senin sözün,
ferman›n ile girdim.’ Nuh, ‘Ne zaman sana gir dedim?’ dedi¤inde ‹blis
dedi ki ‘Gir! Ey melun!’ diye söyledin. Melun benim, eflek de¤ildir’”1

al›nt›s›na yer verir (Kaçalin 2006: 146-147).
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1 baz›lar aym›fllar eng ilk kimige kirgen kar›nça erdi song kirgen eflgek erdi eflgekni südredi-
ler kimige kirmedi an›ng üçün kim iblis eflgek kudruk›n tutup tartar erdi bolmasa nuh ay-
d› kirgil niçe me fleytan sening birle erse baz›lar aym›fllar nuh köngli tarukm›flda eflgekke



Kanaatimizce de Dede Korkut O¤uznameleri’nin beslendi¤i kaynaklar aras›nda
K›sasu’l-Enbiya bulunmaktad›r. Türkçe K›sasu’l-Enbiya metinlerinden Dede Kor-
kut’a tesir eden nüsha Mustafa Kaçalin’in de¤indi¤i gibi Rabguzi’ninki olmal›d›r.
Bununla birlikte nuh peygamberüng eflegi asl›dur ifadesini Rabguzi metninde Kaça-
lin’in al›nt›lad›¤›ndan daha çarp›c› bir anlat›yla iliflkilendirmek mümkündür.

Türkler, Müslüman olduktan sonra baflta kutsal kitaplar› olmak üzere ‹slami
kaynaklar› kendi dillerine çevirmiflleridir. Dilimize çevrilen bu metinler içinde
Kur’an’dan sonra s›ray› K›sasu’l Enbiyalar almaktad›r. Türkçe ilk K›sasu’l-Enbiya,
Do¤u Türkçesiyle Nas›rüddin bin Burhanüddin Rabguzi taraf›ndan Harezm sahas›n-
da yaz›lm›flt›r. Bir O¤uz Türkü olan Rabguzi, eserini 1310 y›l›nda tamamlayarak ‹s-
lamiyet’i sonradan kabul etmifl Mo¤ol as›ll› Türk prensi Tok Buga’ya sunmufltur. Ba-
z› araflt›rmac›lar Rabguzi’nin K›sasu’l-Enbiya’s› için Arapçadan Farsçaya yap›lm›fl bir
tercümenin Türkçeye uyarlamas› de¤erlendirmesinde bulunsalar da yapt›¤›m›z kar-
fl›laflt›rmalar müellifin bir tek kaynaktan beslenmedi¤ini ortaya koymaktad›r. Nite-
kim ilim erbab› olup kad›l›k makam›na lay›k görülen Rabguzi, eserinin bafl›nda özel
ilgisi nedeniyle pek çok peygamber k›ssas›n› inceleyip onlardaki eksik ve uygun yön-
leri tetkik ettikten sonra kitab›n› kaleme ald›¤›n› belirtmifltir. Haddizat›nda bu du-
rum metinde de tespit edilebilmektedir. Yazar de¤iflik vesilelerle Türkler için aziz,
mükerrem; hürmetli, devletli nitelemelerinde bulunarak milli, dolay›s›yla özgün bir
yaklafl›m sergileyebilmektedir2. Di¤er peygamber tarihlerinde zikredilen baz› bahis-
lere K›sasu’l-Enbiya’da de¤inilmedi¤i görülür. Bununla birlikte, baflka eserlerde rast-
lamad›¤›m›z meselelere Rabguzi’nin yer vermesi söz konusudur. Dolay›s›yla Anado-
lu sahas›nda tercüme edilen türdefllerinden Rabguzi metninin ayr›ld›¤› hususlar›n
bulundu¤unu söylemek mümkündür. 
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ayd› kirgil ey melun tedi erse iblis-i melun eflgek kudruk› birle tutup kimige kirdi nuh ib-
lisni kimi içinde kördi erse ayd› ey melun kimüng ferman› birle kirding iblis aydur sening
sözüng ferman›ng birle kirdim nuh kaçan ayd›m sanga kirgil tep iblis ayd› kirgil ey melun
tep ayd›ng melun men erür men eflgek ermez tedi (Ata 1997: 34-35)

2 bir kün nuh aleyhisselam ud›yur erdi yel esnedi nuh etegin kötürdü uv›t endam› aç›ld› ham
an› körüp küldi sam hamga melamet k›ld› yafes an› körüp ton› birle örtdi mevli teala an›ng
fluml›k›nda hamn›ng ongurkas›ndak› nufteni kara k›ld› oglanlar› kara bold› uyalm›flda ew-
lügi elgin ald› tengiz k›rag›ndak› otagga kirdi kam›fl birle ew k›ld› andaguk uruglar› hindu-
lar habefliler zengiler kamug› an›ng urug› tururlar amma arab ve acemning atas› sam turur
hamn› hindustanga ›dd› samn› arab ve acem vilayet›nga yafesni türkistan vilayet›nga ›dd›
kamug türkler yafes urug› turur ol yold›n türkler aziz ü mükerrem bold›lar (Ata 1997: 38)
aym›fllar kaçan mustafa aleyhisselamn›ng bitigi türklerge keldi erse kabul k›ld›lar ag›rlad›-
lar lacerem k›yametga tegi oglanlar› hürmetl›g devletl›g bold›lar hindular resul aleyhisse-
lam bitigini horlad›lar it boyn›nga ast›lar an›ng üçün boyunlar›n baglap satarlar (age. 177).



Konumuz ba¤lam›nda Rabguzi’nin K›sasu’l-Enbiyas› ile Dede Korkut O¤uzna-
meleri aras›ndaki iliflkinin ilk örne¤i yukar›da iflaret edilen dört tür kad›n bahsinde
karfl›m›za ç›kar. Bu bahiste hay›rla an›l›p evüng tayag› ya da ev yapan sulb fleklinde ni-
telendirilen kad›nlar flöyle anlat›l›r: “Uzaklardan eve bir hürmetli konuk gelse koca-
s› evde olmasa konu¤unu yedirir, içirir; a¤›rlar, ulular, gönderir. O, Hz. Ayfle ve Fat-
ma’n›n soyundand›r. Han›m! Onun bebekleri büyüsün. Oca¤›na bunun gibi hatun
gelsin”3. 

Soyu üzerinden övülen kad›n›n de¤inilen meziyetlerini Rabguzi’nin K›sasu’l-
Enbiya’s›nda, Hz. ‹brahim bahsinde bulmak mümkündür. K›sasu’l-Enbiya’ya göre
Hz. ‹brahim Sare ile evlidir. Ancak çocuklar› olmamaktad›r. Sare, ‹brahim’in soyu-
nun devam› için onun hizmetçilerinden Hacer’le evlenmesini önceleri teflvik eder.
Ancak sonras›nda k›skanmaya bafllar. Bir müddet sonra k›skançl›¤› sald›rganl›¤a dö-
nüflür. Bunun üzerine ‹brahim Hacer ve ondan do¤an o¤lu ‹smail’i Mekke’ye gön-
dermek zorunda kal›r. ‹smail burada büyür ve evlenir. Bir gün Hz. ‹brahim, ‹smail’i
ziyarete gider. Sare, k›skançl›k saikiyle ziyaret esnas›nda devesinden afla¤› inmeye-
ce¤ine dair kocas›ndan söz alm›flt›r. O gün ‹smail avdad›r. ‹brahim Mekke’ye ulafl›p
‹smail’in evini sorar. Tarif ederler. Kap›ya gelip evin önünde oturan gelinine “‹sma-
il nerede?” diye seslenir. “Ava gitti.” cevab›ndan sonra “Ne zaman gelir?” diye sor-
du¤unda “Ne çok sözlü kimsesin.” karfl›l›¤›n› al›r. Hz. ‹brahim “‹smail geldi¤inde bu
görünümde bir kimsenin gelip ona selam söyledi¤ini ilet. Ayr›ca ‘Kap›n›n efli¤i ya-
ramaz baflka eflik koysun’ dedi¤imi de ekle.” der ve gider. ‹smail geldi¤inde han›m›
ona olanlar› aktar›r. ‹smail, “O babamd›. Kendisini a¤›rlamam›fls›n. Evin efli¤ini de-
¤ifltir dedi¤i ise sensin. fiimdi sen bana gerekmezsin.” deyip han›m›n› boflar. Bir y›l
sonra Benu Hurhum kabilesi liderinin k›z› Seyyide binti Musasu’l-Hurhumi ile ev-
lenir. Ava gayet merakl› olan ‹smail’in ava ç›kt›¤› bir gün Hz. ‹brahim tekrar gelir.
‹smail’i sordu¤unda Seyyide “Ava gitti, buyurun inin yemek haz›rlay›m.” der. ‹bra-
him “Ant verdim inemem, piflmifl yeme¤in var m›?” deyince (Seyyide) ak deve ay-
ran› ikram eder. Hz. ‹brahim içer ve “Allah hayvanlar›n›za bereket versin!” duas›n-
da bulunur. -O vilayette deve çok olur. Peygamberimiz buyurmufltur ki “O gün ‹sma-
il’in han›m› ekmek vermifl olsayd›, Hz. ‹brahim’in duas› bereketiyle (Mekke’de) ta-
h›l ucuz olacakt›.”- (Seyyide) tekrar “Deveden inin saç›n›z› sakal›n›z› y›kay›vere-
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3 Dresden nüshas›: yaz›dan yabandan eve bir konuk gelse er adem evde olmasa ol an› yedi-
rür içirür ag›rlar azizler gönderür ol ayifle fat›ma soy›dur hanum anung bebekleri bitsün
oca¤›na bunc›lay›n avrat gelsün (Tezcan 2006: 33). Vatikan nüshas›: eve bir udlu konuk
gelse er adam evde olmasa ol an› yedirür içirür azizler göndürür ol ayifle fat›ma soy›dur ha-
num anung bebekleri bitsün oca¤›na anc›lay›n hatun gelsün (age. 199).  



yim!” diye seslendi¤inde ‹brahim, “Deveden inemem, ant içtim.” karfl›l›¤›n› verir.
Orada büyük bir tafl vard›r. Seyyide “Aya¤›n›z›n birini bu tafl›n üzerine koyun, saç›-
n›z› sakal›n›z› y›kayay›m.” der. ‹brahim sa¤ aya¤›n› tafl›n üzerine koyar, sol aya¤› de-
venin s›rt›nda tafl›n üzerinde do¤rulur. (Seyyide) onun saç›n›n sakal›n›n bir yan›n›
y›kar. Tekrar di¤er aya¤›n› koyar. Öbür taraf›n› da y›kar. Ard›ndan ‹brahim, “‹smail
geldi¤inde ‘‹brahim sana selam söyledi, bu efli¤i s›k› tutsun dedi.’ de!” fleklinde (ge-
linini) tembihler. ‹smail geldi¤inde Seyyide selam› iletir ve bütün konuflmalar› ak-
tar›r. ‹smail, “O benim babamd›r. Eflik dedi¤iyse sensin.” der4.  

Dede Korkut’un evüng tayag› ya da ev yapan sulb fleklinde tarif etti¤i han›mlar›n
meziyetleri ile aktard›¤›m›z k›ssa aras›nda misafirperverlik ba¤lam›ndaki ilinti aç›k-
t›r. Üstelik Ayfle, Fatma soyu fleklinde Peygamber efendimizin sulbüne ba¤lanan bu
kad›nlar›n uzak atas› Hz. ‹brahim’dir. Zira peygamberler tarihine göre Hz. Muham-
med’in nesli Hz. ‹smail üzerinden Hz. ‹brahim’e uzan›r. Baflka bir deyiflle Hz. Ayfle
ve Fatma’n›n soyu Hz. ‹smail ve onun yukar›da de¤inilen hürmetkâr efline dayan-
maktad›r. Büyük ninelerinden ald›klar› güzel huylar›n› ümmetin hay›rl› han›mlar›-
na miras b›rakm›fllard›r.

Rabguzi’nin K›sasu’l-Enbiyas› ile Dede Korkut O¤uznameleri aras›ndaki iliflki-
nin ikinci örne¤i de kad›n tiplemeleri üzerinedir. Dede Korkut’ta nuh peygamberüng
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4 bir kün ismail awga barm›fl erdi ibrahim ismailni köre keldi sare ibrahimga ant berdi tewe-
din inmegil tep ibrahim kelip ismailning ewin sord› aytu berdiler kapug›nga keldi ündedi
kelin olturur ismail kayda tese awga bard› tedi kaçan kelür tese nime köp sözlüg kifli ermes
mü tedi ibrahim ayd› ismail kelse mundag s›fatl›g kifli kelmifl erdi sanga selam ayd› tegil ta-
k› kapugung efligi yarags›z turur ad›n eflik ursun tedi tegeysen tep bard› ismail kelmiflde bu
sözlerni aytu berdi ismail ayd› ol atam turur sen an› ag›rlamam›fl sen ewüng efligin kitergil
tedigi seni aym›fl imdi sen manga hacet ermessen tep talak berdi bir y›lda kedin benü hur-
hum ulug›n›ng k›z› seyyide binti musasu’l hurhumi k›z›n› kold› ismail gayet awga öç erdi
yana awga ç›km›flda ibrahim keldi yana seyyidega sord› awga bar›p turur tedi kelginçe tü-
flüng afl boguz k›lay›n tedi ibrahim ayd› mening and›m bar tüfle bilmez men tedi b›fl›g afl bar
mu tese ak tewe aryan› ç›karu berdi ibrahim içdi tak› ayd› tengri y›lk› karalar›ng›zga bere-
kat bersün tep dua k›ld› ol vilayetde tewe telim bolur resul yarl›kad› ol kün ismail ewlügi
etmek bermifl bolsa erdi ibrahim duas› berekat›nda bu kün mekkede afll›k ucuz bolgay erdi
yana ayd› tewedin tüflüng saç sakal›ng›zn› yuvu bereyin tedi ibrahim ayd› tewedin inip bol-
mas ant içip men tedi ol yerde bir ulug tafl bar erdi ayd› s›ngar adak›ng›zn› bu tafl üze ko-
dung saç sakal›ng›zn› yuvay›n tedi ibrahim sag adak›n tafl üze kodd› sol adak›n tewe üze-
sinde taflga afl›p bir s›ngar saç sakal›ng yud› yana bir adak›n koyd› an› hem [yud›] anda ke-
din ibrahim ayd› ismail kelse ayg›l ibrahim sanga köp selam ayd› tak› bu eflikni berk tutg›l
tep ayd› tegil ismail kelmifldi seyyide selam tegürdi tak› kamug sözlerni aytu berdi ismail
ayd› ol mening atam turur ol eflik teyü seni aym›fl (Ata 1997: 67-68).



eflegi asl› fleklinde yerilen kad›nlardan flöyle bahsedilir: “Evine uzaktan bir hürmetli
konuk gelse, kocas› da evde olsa ona ‘Kalk, yemek getir, yiyelim, bu da yesin!’ dese,
‘Piflmifl afla bakmak olmaz, yemek gerekir.’ dese, kad›n ‘Neyleyeyim bu y›k›las› evde
un yok, elek yok, deve de¤irmenden gelmedi.’ der. ‘Ne gelirse benim kalçama gel-
sin.’ diye söylenir. Elini arkas›na koyar, yönünü o yana, kalças›n› kocas›na döndürür.
Bin söylesen birisini duymaz, kocas›n›n sözünü dikkate almaz. O, Nuh Peygamberin
efle¤i soyundand›r. Ondan dahi han›m Allah sizi korusun, evinize bunun gibi han›m
gelmesin!”5.   

Dikkat edilirse bu anlat›da tembelli¤inden dolay› yerilen kad›na, soyunu Hz.
Nuh’un efle¤i ile iliflkilendirmek suretiyle hakaret edilmektedir. Halbuki Gökyay ve
Kaçalin’in K›sasu’l-Enbiya’dan yapt›klar› al›nt›larda, türeme meselesinden ziyade
inatl›k ve iblisin eflek üzerinden gemiye binmesi vurgulanmaktad›r. Rabguzi’nin K›-
sasu’l-Enbiya’s›ndan al›nt›lad›¤›m›z afla¤›daki k›ssa nuh peygamberüng eflegi asl› nite-
lendirmesini soy iliflkisi üzerinden aç›klayacak içeriktedir: 

“Hz. Nuh’un bir k›z› vard›. Birisi istemeye geldi, ‘Vereyim!’ dedi. Yine birisi da-
ha istemeye geldi, ona da ‘Vereyim!’ dedi. Birisi daha istemeye geldi, ona da ‘Vere-
yim!’ dedi. Dördüncü gelip istedi, ona da ‘Vereyim!’ dedi. Bunlar›n hepsi k›z› alma-
ya geldiler. Hz. Nuh bunald›. Evine girdi. Evinde bir difli köpe¤i ve efle¤i vard›. Mev-
la’n›n kudreti ile ikisi k›z oldular. Cennetten bir huri gönderildi. Bu dört k›z› dördü-
ne verdi. (K›zlar›n) hepsi ayn› görünüflte idi. Kendi k›z›n› tan›yamad›. Birkaç gün
geçtikten sonra bir fleyler al›p k›zlar›n› ziyarete gitti. Bir damad›na sordu, ‘Eflin ile
nas›ls›n?’, cevap ‘‹yidir, ancak hiçbir fley yemez içmez.’ (oldu). Nuh bildi ki bu huri-
dir. ‹kinci damad›na sordu, ‘Eflin ile nas›ls›n?’, cevap ‘Kanc›k it gibi ürür.’ (oldu).
Nuh bildi ki bu köpektir. Üçüncüye gidip sordu, ‘Eflin ile nas›ls›n?’, cevap ‘Bir has-
tal›¤› var eflek gibi yatar.’ (oldu). Nuh bildi ki bu eflektir. Dördüncüye sordu, ‘Eflin
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5 Dresten nüshas›: evine yaz›dan yabandan bir udlu konuk gelse er adem evde olsa ana de-
seki tur etmek getür yeyelüm bu da yesün dese biflmifl etmegüng bakas› olmaz yemek ge-
rekdür avrat eydür neyleyeyüm bu y›k›lacak evde un yok elek yok deve degirmenden gel-
medi der ne gelürse benüm sagruma gelsün der elin götine urur yönin angaru sarg›s›n eri-
ne dönderür bing söyleriseng birisini tuymaz erüng sözini kulag›na koymaz ol nuh peygam-
berüng efle¤i asl›dur andan dah› Allah saklasun ocagunguza bunc›lay›n avrat gelmesün
(Tezcan 2006: 34). Vatikan nüshas›: kaçan yaz›dan yabandan bir udlu konuk gelse er adem
evde olsa eri dese tur avrat etmek getür bizde yeyelüm konukda yesün dese avrat eydür un
yok bu y›k›lacak evde elek yok deve degirmenden gelmedi der elin götüne urur ne gelürse
benüm götüme gelsün deyüb yönin angaru götüni erine dönderür bing söylerseng birini ku-
lag›na koymaz ol nuh peygamberüng efle¤i asl›dur andan dah› Allah saklasun ocagunga
anung gibi avrat gelmesün (age. 200).  



ile nas›ls›n?’, cevap ‘Ben ondan hoflnudum, peygamber soyudur.’ (oldu). Hz Nuh bil-
di ki kendi k›z›d›r. Ald›¤› hediyeyi ona verdi” 6. 

Dede Korkut’ta yafll› kad›n›n gö¤sünden süt gelmesi motifi Kazan Bey’in o¤lu
Uruz’un tutsak ediliflinin anlat›ld›¤› bölümde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Kazan Bey’in
o¤lu Uruz, erli¤ini göstermek üzere babas›yla birlikte ak›na kat›l›r. Yap›lan savaflta
yi¤itçe vuruflmas›na ra¤men yaralanarak tutsak edilir. Evde eflinin ve o¤lunun sefer-
den dönüflünü bekleyen Burla Hatun, dönenler aras›nda o¤lunu göremeyince koca-
s› Kazan’ a flöyle seslenir: 

“Sam yelleri esmeden Kazan, kula¤›m ç›nlar
Sar›msak otunu yemeden Kazan, içim kavrulur
Sar› y›lan sokmadan akça tenim kabar›p flifler
Kurumufl gö¤sümde sütüm hareketlenir
Biricik o¤ul görünmez, ba¤r›m yanar
Biricik o¤ul haberini, Kazan, de bana, 
Demezsen yan›p kavrularak lanet okurum, Kazan sana!”7

Bu dizelerde yafll› annenin kuruyan gö¤sünden süt gelifli, o¤lunun bafl›ndaki fe-
laketin göstergesidir. O¤uznamelerdeki bu göstergenin ayn›s›n›, Budist Uygurlardan
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6 nuhnung bir k›z› bar erdi biregü kolgalu keldi bereyin tedi yana biregü kolgalu keldi anga
ma bereyin tedi yana biregü kold› anga ma bereyin tedi törtünçi keldi kold› anga ma be-
reyin tedi kamuglar› k›z algalu keldiler nuh aleyhisselam kadgulug bold› ewinge kirdi ewin-
de bir kanc›k iti bar erdi bir harc eflgeki bar erdi mevli teala kudreti birle ekilesi k›z bold›-
lar uçmahd›n bir hur ›du berdi bu tört k›zn› törtegüge berdi kamug› bir suretl›g erdi öz k›-
z›n› tan›yu bilmedi kaç kün kelmiflde kedin nerse al›p k›zlar körgelü keldi bir küdegüsinge
ayd› cüftüng birle neteg sen ayd› yahfl› turur anças› bir nemerse yemes içmes nuh bildi kim
ol hur turur ekinçi küdegüsinge ayd› cüftün birle neteg sen ayd› kanc›k it teg ürer nuh bil-
di kim it turur üçünçige bard› ayd› cüftüng birle neteg sen ayd› bir ig bar eflgek teg yatur
tedi nuh bildi kim ol harci turur törtünçige ayd› cüftüng birle neteg sen ayd› men and›n
hoflnud men peygamberler urug› turur nuh aleyhisselam bildi kim öz k›z› turur al›p turgan
hediyyesin anga berdi (Ata 1997: 38-39).

7 Dresden nüshas›: sam yilleri esmedin kazan kulagum ç›nglar sar›msak ot›n yimedin kazan
içim göyner sar› y›lan sokmad›n agça tenüm kalkar flifler kur›m›flça gögsümde südüm oynar
yalunguzça ogul görinmez bagrum yanar yal›nguz ogul haberin kazan digil manga dimez
olur›seng yana göyne kargaram kazan sanga (Tezcan 2006: 103). Vatikan nüshas›: sam yil-
leri esmedi kazan kulagum ç›nglar sar›msak ot›n yimedüm içim göyner saru y›lan sokma-
d›n agça tenüm kalkub flifler kurum›flça gögsümde südüm oynar yalunguz ogul görinmez
bagrum yanar ogul haberin a kazan digil manga dimez olsang yana göyne kargaram kazan
sanga (age. 264).



kalan Altun Yaruk adl› eserde de tespit etmek mümkündür. Altun Yaruk’ta yer alan
Aç Pars Masal›’nda yavrular›n› emzirmek zorunda olan aç parsa, yemesi için kendi-
sini sunan prensin fedakârl›¤› konu edilmektedir. Sarayda onu bekleyen yafll› anne-
si, evlad›n›n bedenini feda ediflini, t›pk› Burla Hatun gibi gö¤sünden gelen zaman-
s›z sütle sezinler. 

Altun Yaruk’un onuncu bölümünde, Aç Pars Masal› olarak bilinen anlat›ya gö-
re üç kardefl prens, çiçek ve meyve toplamak üzere ormana gider. Burada yeni do-
¤um yapm›fl bir parsa rastlarlar. Pars, açl›ktan periflan bir haldedir. En küçük prens,
pars›n bu haline dayanamaz. Yiyecek olarak parsa kendini sunar. Bu fedakârl›¤› kar-
fl›s›nda Budizm’in Budal›k mertebesine ulafl›r. Evde çocuklar›n› bekleyen anneleri,
küçük o¤lunun ak›betine delalet eden kötü rüyalar görmüfltür. Annenin uyand›ktan
sonraki durumu eserde flöyle anlat›l›r:  “ ‘...Gördü¤üm o rüyan›n alameti kötüdür.
Kesinlikle o s›rada kötü fleyler gerçeklefliyor olmal›.’ dedi. O arada iki gö¤sü s›zlay›p
süt akt›. Bunu görünce daha da fenalaflt›.”8

Bildiride üzerinde durulan metinler aras› benzerlikler tesadüfi olmay›p edebî
çizgimizdeki süreklilik nedeniyle Dede Korkut anlat›mlar›nda aç›¤a ç›km›fllard›r.
Arkalar›nda Türklerin Orta Asya’da flekillendirdikleri dünya alg›s› yatmaktad›r. Bu
ba¤lamda Rabguzi taraf›ndan Harezm sahas›nda yaz›lan Türkçe ilk K›sasu’l-Enbi-
ya’ya has veriler önem arz etmektedir. Zira Anadolu sahas›nda yaz›lan K›sasu’l-En-
biyalarda rastlan›lmayan birtak›m bilgilerin O¤uznamelerde tespiti, ‹slam’›n daha
Türkistan’da iken Dede Korkut anlat›lar›n› yo¤urdu¤unu göstermektedir. Aç Pars
Masal›’ndaki yafll› kad›n›n gö¤sünden süt gelmesi motifinin Dede Korkut metninde
de karfl›m›za ç›k›fl›, ‹slam öncesi inanç katmanlar›ndaki anlat› dünyas›n›n ‹slam son-
ras›ndaki izlerini yakalamam›z aç›s›ndan önemlidir. Türkçenin birbirinden oldukça
uzak zaman ve mekânlarda ortaya konmufl ürünlerinde böylesine kesiflme noktala-
r›yla karfl›laflmam›z›, Türk kültür ve muhayyile dünyas›ndaki devaml›l›¤›n metinle-
re yans›y›fl›yla aç›klamak mümkündür.
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8 tüflemifl ol tülümnüng yav›z turur belgüsi odgurak bar erki ertimlig artak yav›z adalar tip ti-
di an›ng ara iki emigi iidip süt ak›p kelti ne an› körüp uy›rkand› yogurkant›… (Kaya 1994:
326). 
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Gelenekten Gelece¤e Sözlü Anlat›:
Bams› Beyrek’ten Kemal Atatürk’e

fiule Gezer*

Edebiyat bir toplumun varolufl içerisindeki duyumsamalar›n›n sözün büyülü gü-
cüyle anlat›ma aktar›lmas›d›r. Toplumlar, kendilerini oluflturan temel de¤erleri, ha-
yat tasavvurlar›n›, onlar› derinden etkileyen yaflant›lar›n› ve duyumsamalar›n› bu
aktar›m sayesinde kal›c› k›lm›fllard›r. Söze dönüflen duygu ve düflünce, zaman›n ve
mekân›n rengine boyanarak nesilden nesile ulaflm›flt›r. Böylece milletler özlerine ait
de¤erleri edebiyat ürünlerinin yald›zl› anlat›mlar›nda bulma f›rsat› yakalam›fllard›r.
‘Halk edebiyat› kendisini besleyen bütün kaynaklar›n yönlendirmesi ve mutlak güzelli¤e
ulaflma çabas› ile ilahî aflk› dinî-tasavvufî fliirle yüceltir, günlük yaflam›n özelliklerini ve be-
¤enisini över, ac›lar›n› dramatik dille vurgular, toplumsal ve kiflisel çarp›kl›klar› tafllamala-
r›yla gözler önüne serer. Anadolu insan›n›n dünya görüflünün yan› s›ra estetik modeller de
bu ürünlerde temsil edilir.’ (Artun 1996: 6) K›sacas› edebî ürünler bir milletin duygu
ve düflünce dünyas›n›n sözcüleri hükmündedir. ‹çinden ç›kt›¤› milletin hayat›n› ku-
flatan tüm unsurlar› içeri¤inde bar›nd›r›r. O halde edebiyat bir milletin kültür bak›y-
yesidir. Bu kültürel bak›ye, ozanlar›n dilinde ve telinde flekillenerek canl›l›¤›n› ko-
rumufltur. ‘Kolça kopuzunu al›p ilden ile beyden beye’ gezen ozan bir yandan mev-
cut flartlar›n flekillendirdi¤i edebî ürünleri ortaya koyarken bir yandan da var olan›
mevcut flartlar içinde sunar. Bu sunum bir vakit sonra kendine has kurallar› olan bir
gelene¤e dönüflür.’‹çine töreleri, davran›fl biçimlerini, bilgi ve al›flkanl›klar›, nesilden ne-
sile nakledilen kültürel kal›nt›lar› alan gelenek, toplumlar›n yaflama biçimlerinin köklü un-
surlar›ndan biridir.’ (Kaya 1997: 34) Sözlü gelenek ise bu yaflam biçiminin sözü flekil-
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lendiren kal›plar›n› meydana getiren kurumdur. ‘Teknoloji ve bilimin h›zla hayat›n her
an›na ve alan›na nüfuz etti¤i günümüz dünyas›nda geleneksel de¤erler, asl›n› yitirmeden
modern de¤erlerle sentez yaratarak varl›¤›n› devam ettirmektedir.’ (Eker 2007: 326). Bu
devaml›l›¤› sa¤layan flüphesiz ki gelenektir. Gelenek dedi¤imiz belli kal›plar, millet-
lerin hayat› alg›lama ve de¤erlendirme sonucu meydana getirdi¤i hayat tasavvurlar›
etraf›nda flekillenen dinamik yap›lard›r. 

Anlat›n›n teflekkülünde ve gelecek kuflaklara aktar›lmas›nda önemli bir role sa-
hip olan gelenek, zaman içerisinde kal›plaflm›fl belli yap›lar›yla mevcut süreklili¤i
sa¤lamaktad›r. Axel Olric’in maddelefltirdi¤i kimi ortak yasalar ve Propp’un masal
incelemeleri için ortaya koydu¤u fonksiyonlar bu süreklili¤in ortaya ç›kmas›nda
önemli rol oynar. ‘Sözlü kültürlerde toplumun ortak mal› olan haz›r kal›plar ve yo¤un bi-
çimlendirmeler, yaz›l› kültürde yaz›n›n üstlendi¤i görevlerden baz›lar›n› görürken elbette
deneyimlerin zihinsel düzenleniflini düflüncenin tarz›n› da belirler. Her deyifl, her düflünce
bir ölçüde kal›plaflm›flt›r; çünkü her kelime ve her kelimenin içerdi¤i kavram bir tür kal›p
deneyimlerden kaynaklanan verileri ifllemenin de¤iflmez bir yolu olup deneyim ve irdeleme-
nin zihinsel düzenleniflini belirler ve belle¤imizde yer etmesine yarar.’ (Ong 1995: 51) Bir
milletin zihninde anlat›n›n yer etmesini sa¤layan bu kal›p yap›lar, esasen gelene¤in
uzuvlar›d›r ve bu uzuvlar gelenekten gelece¤e ulafl›lmas›nda birer köprüdür. ‘Gelenek
bilinci kültürel süreklili¤i sa¤lar.’ (Ayvazo¤lu 1995: 11) Bu bilinç sayesinde milletler,
özlerine ait temel de¤erleri içinde bulundu¤u ça¤a göre yo¤urup flekil vermek sure-
tiyle kimliklerinden kopmazlar. ‘Gelene¤i olan›n gelece¤i olur. (…) Kökü derinlerde
olan bu gelenek edebiyat› yüzy›llar boyunca yeni unsurlarla beslenerek bu güne ulaflm›flt›r.
Türk halk› var oldu¤u sürece de gelenekli edebiyat yaflamaya devam edecektir.’ (Durbil-
mez 2008: 13) Bu devaml›l›k anlat›da kültürel köklere ve gelene¤e ba¤l› olarak sü-
reklili¤i sa¤lamaktad›r. Toplum içerisinde anlatma ihtiyac› her ça¤da kendisini gös-
termifltir. Yaflanan ac›lar, sevinçler, umutlar milletlerin anlatma ihtiyac›n› her za-
man diri tutmufltur. Bu anlatma sözlü veya yaz›l› olabilece¤i gibi Ong’un ifadesiyle
ikincil sözlü kültür ortam›(Ong 1995: 15) denilen elektronik ortamda da gerçeklefl-
tirilebilir. Hangi ortam olursa olsun de¤iflmeyen fley, anlat›daki gelenekten gelen
kültürel unsurlard›r. ‘Kültür araflt›rmalar› ve ça¤dafl dünyan›n elde etti¤i deneyimler gös-
termifltir ki bir toplum hangi uygarl›k seviyesinde bulunursa bulunsun çevresindeki günde-
lik yaflant›y› ve s›radanl›klar› de¤ifltiren, insan› ola¤anüstü varl›k ve unsurlarla tan›flt›rarak
gizemli bir atmosfer yaratan mitik ve ritüalistik dünyadan kopamamaktad›r.’ (O¤uz 2002:
94) Bu sebepledir ki bugün en çok tutulan diziler gelene¤i ve öze ait unsurlar› yan-
s›tan motifleri içeren dizilerdir. Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Karaday›, gibi diziler söz-
lü anlat›n›n destanlar›n›n modern ça¤a ve elektronik kültür ortam›na yans›malar›-
d›r.
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Yine konusunu tarihten alan ve destans› unsurlar içeren ‘Dirilifl Ertu¤rul’, ‘Fi-
linta’ gibi diziler ayn› sebeple halk›n ilgisini çekmektedir. Benzer bir flekilde bugü-
nün elektronik ortam›nda sanat›n› icra eden komedyenler geçmiflin meddahlar›n-
dan referans almak suretiyle bir seyirci kitlesi oluflturmufltur. Korkut Ata’dan Bar›fl
Manço’ya, Özay Gönlüm’e uzanan süreç asl›nda anlat›n›n zamana ve zemine göre
flekil kazanmak suretiyle süreklilik sa¤lad›¤›n›n aç›k göstergesidir. Türk dünyas›na
bakt›¤›m›zda özellikle Kazakistan ve K›rg›zistan’da modern müzikte Kurmanbek,
Kurmancan Datka gibi destanlardan parçalar›n kullan›lmas›, yine benzer flekilde
destanlar›n beyaz perdeye aktar›lmas› asl›nda anlat›da içeri¤in süreklili¤ini göster-
mektedir. ‹çinde gelene¤i bar›nd›ran her ürünün talep görmesinin nedeni kültürel
miras›n birer uzant›s› olmalar›d›r. ‘ Kültürel miras; insanl›¤›n tüm zaman dilimleri için-
de yaflad›¤›, biriktirdi¤i, gelifltirerek yeni sentezlerle varoluflunu sürdürerek, zenginleflerek
ve süreklili¤ini sa¤layarak kendinden sonrakilere aktard›¤› veriler dizisi, varl›¤›n›n kan›t›-
d›r.’ (Artun 2005: 27) ‹flte elektronik ça¤›n imkânlar›n› gelene¤in yard›m›yla sun-
mak kültürel miras›n gelece¤e aktar›lmas›n› sa¤lamaktad›r. 

Yukar›da da ifade edildi¤i gibi anlat›n›n süreklili¤ini sa¤layan gelenek içinde-
ki kal›p yap›lard›r. Buradaki ‘kal›p’ ifadesi donmufl bir yap›y› de¤il dinamik, zamana
ve zemine göre flekillenebilen bir iskeleti ifade eder. Gelenek d›flar›dan bak›ld›¤›nda
dura¤an kal›plardan ibaretmifl gibi gözükse de as›l itibariyle birçok gizli geçit sunmak
suretiyle yüzy›llar öncesinden modern ça¤a geçiflin imkânlar›n› sunar. Bilindi¤i gibi
sözlü edebiyat gelene¤i; efl ve benzer metinler ortaya koyma, zaman ve mekân de¤i-
flikli¤i nedeniyle yerine baflka kahraman› geçirme gibi özellikleri tafl›maktad›r. Özel-
likle sözlü ürünlerin yaz›ya geçirilmesiyle gelene¤e ba¤l› bu de¤iflimler daha kolay
tespit edilmifltir. Tespit edilip yaz›ya geçirilen bir anlat›n›n ozanlar›n/âfl›klar›n dilin-
de sözlü olarak icras› devam eder ve bu icra zamana, mekâna göre farkl›l›k kazan›r.
Yaz›ya geçirilmifl olsa bile nesilden nesile sözlü olarak aktar›lan bir anlat› flekil de-
¤ifltirerek, flartlara uyum sa¤layarak varl›¤›n› sürdürür. Bu flekil de¤ifltirme iki yolla
gerçekleflmektedir. ‹lki içerik aç›s›ndand›r ki bu, sözlü gelene¤in hem tafl›y›c›s› hem
de sahibi olan toplumun hayat tasavvurunun de¤iflmesiyle ilgilidir. Di¤eri ise kahra-
manlar›n yer de¤ifltirmesidir. Bu de¤iflimin de iki sebebi vard›r; birincisi yukar›da ifa-
de edildi¤i gibi toplumun de¤er yarg›lar›n›n de¤iflmesidir. Örne¤in Türklerin ‹slami-
yet’e girmeden önceki döneminde anlat›lan bir anlat›da toplum için kutsal olan bir
tafl›n kutsall›¤›n› ulu bir flaman›n at›ndan inerken sendelemesi sonucu bu tafla do-
kunmas›ndan ald›¤› anlat›l›rken ‹slam’›n kabulünden sonra ayn› anlat›da ulu flama-
n›n yerini Hz. Ali al›r. Sözlü anlat›da kahraman›n yer de¤ifltirmesinin sebeplerinden
ikincisi ise baz› kahramanlar›n zamanla toplumun muhayyilesinde canl›l›¤›n› yitir-
mesi ve yerini toplumda öne ç›km›fl baflka bir kahramana b›rakmas›d›r. Anlat›da ay-
n› rol için iki farkl› kahraman kullan›lmas› toplum içinde kahramanl›k alg›lar›n›n
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de¤iflmesiyle de alakal›d›r. ‘Sözlü metinler donmufl, belirli bir dönemi anlatan, de¤iflme-
yen metinler de¤ildir. Sözlü sanat metinleri kendilerinden önce meydana gelmifl metinlerle
iliflkilerini koparmadan bir dönüflüm geçirmektedirler. Sözlü metinler kendi aralar›nda bi-
çimsel ya da içeriksel olarak etkileflime girdikleri gibi yazar› olan metinlerin de sözlü metin-
ler üzerinde etkisi vard›r. Bir metnin baflka metinlere gönderme yapmas› ya da oradaki bir
kurguyu, karakteri ya da çat›flmay› yeniden üreterek model almas› metni zenginlefltirir’
(Bars 2014: 133) Sözlü edebiyat içindeki bu yeniden flekillenme edebiyatta özün de-
¤iflmedi¤ini, bir milletin kültürel yap›s›n›n gelenekten gelece¤e aktar›ld›¤›n› göster-
mektedir.

Burada ele alaca¤›m›z konu sözlü edebiyat gelene¤inde yer alan kahramanlar›n
yer de¤ifltirmesi ile ilgilidir. Dede Korkut Hikâyeleri’nden ‘Kam Püre O¤lu Bams›
Beyrek’ boyunun zamanla ‘Bey Böyrek ve Akkavak K›z›’na dönüflmesi ve bu anlat›-
larda geçen baz› sahnelerin Manisa’n›n Akhisar ilçesinin Arabac›bozköy köyünde
Atatürk’e atfedilerek anlat›lmas› hususu bu çal›flmada de¤erlendirilecektir.

Türk edebiyat›n›n önemli eserlerinden biri olan Dede Korkut Hikâyeleri’nden
‘Kam Püre O¤lu Bams› Beyrek Boyu’ gelenek içerisinde zamanla dönemin mevcut
flartlar›na göre flekillenmifl ve ‘Bey Böyrek’, ‘Böyrek ile Akkavak K›z›’ hikâyelerine
dönüflmüfltür. Bu dönüflümün nedeni ça¤›n hayat tasavvurunun ve öne ç›kan de¤er-
lerinin de¤iflimidir. Burada de¤erlendirece¤imiz birinci metin Beyböyrek hikâyesi-
nin Sivas’›n Ac›yurt köyünden derlenen efl metni, ikincisi ise Manisa’n›n Akhisar
ilçesinin Arabac›bozköy köyünde anlat›lan bir k›sa hikayedir.

Beyböyrek’ hikâyesinin Ac›yurt efl metninde olay örgüsü k›saca flöyledir: Akka-
vak k›z›n› güreflte yenip at yar›fl›fl›nda geçerek alan Bey Böyrek, memleketine geldi-
¤inde halk›n içinden biri ona Akkavak k›z›n› almak marifet midir, baban›n felanca
kralda k›l›c› ve tesbihi vard›r, yi¤itsen onlar› al›p getir.’ der. Bunun üzerine Bey Böy-
rek meseleyi gurur yaparak yola ç›kmaya haz›rlan›r. Otuz dokuz yi¤it toplar, k›rk ki-
fli düflmana do¤ru yola ç›kar. Düflman flehrine yaklaflt›klar›nda hepsine bir uyku ba-
sar ve uyurlar. Kral onlar› uykuda tutsak al›p zindana kapat›r. Bey Böyrek ve arka-
dafllar› uykudan yedi y›l sonra uyan›rlar. Bey Böyrek havaland›rma için d›flar› ç›kt›-
¤›nda kendi ülkesinden gelen bir bezirgandan Akkavak k›z›n›n Kel Vezir’le evlendi-
rilece¤ini ö¤renir. Bu s›rada kral›n dünyalar güzeli k›z› da Beyböyre’i görmüfl ve âfl›k
olmufltur. Birgün Böyrek’in yan›na gelmeyi baflaran k›z ileride kendisini almas› flar-
t›yla onu zindandan kurtar›r. Ülkesine dönen Böyrek, Kel Vezir’le hesaplafl›r ve Ak-
kavak güzelini geri al›r. Kral›n k›z›na da söz verdi¤i için k›rk yi¤idini alarak haz›rla-
n›r. Güçlü kral› nas›l yenerim diye düflünen Böyrek’in akl›na zekice bir fikir gelir. Ki-
min evinde ne kadar koyun, keçi, inek varsa toplay›p hepsinin bafl›na mum diktirir.
K›rk yi¤idiyle birlikte bu hayvanlar› da al›p yola koyulur. Kral›n flehrine yaklafl›nca
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gecenin olmas›n› bekler, karanl›k bas›nca hayvanlar›n bafl›ndaki mumlar› yak›p düfl-
man kalesine sürer. Vezir mumun ›fl›¤›n› görünce Osmanl›lar kalabal›k geliyor diye
telafllan›p padiflaha anlaflma yapmas›n› söyler. Beyböyrek gelen elçiye babas›n›n k›-
l›c› ve tesbihini al›p gidebilece¤ini bildirir. Kral bu teklifi kabul etse de tesbihin ta-
nelerinden birinin kay›p oldu¤unu hat›rlar. Bunu duyan Beyböyrek onun yerine k›-
z›n› al›r›m, der. Osmanl›lar kalabal›k diye düflünen kral o teklifi de kabul eder. 

Burada Bey Böyrek kurnazl›¤›yla düflman› yener. Benzer bir anlat› Mustafa Ke-
mal Atatürk’e ithaf edilerek Arabac›bozköy’de anlat›lmaktad›r. Anlat› flöyle: Kurtu-
lufl Savafl› öncesi dönemde düflman yurdun dört bir yan›n› iflgal etmifl ‹stanbul mec-
bur teslim olmufl. Güçlü düflman karfl›s›nda sen kim oluyorsun diyemeden eli kolu
ba¤lanm›fl. Bu s›rada Atatürk bu vatan bizimse kurtarmak boynumuzun borcu hadi-
yin deyip halk› toplaam›fl. Bizimkiler yedi düvele kafa tutup düflman› yurttan kov-
maya kavilleflmifller. Bu s›rada bizim buralarda da düflman varm›fl, tabi köyde erkek
yok, hafif kemi¤i geliflen cephede, geride kad›n, çocuk. Düflman askerleri köyün ya-
k›n›na karargâh›n› kurmufl köylünün neyi var neyi yok soyuyor. Eline geçirdi¤ini dö-
vüyor, genç k›zlar› kald›r›p kald›r›p götürüyor, böyle eziyetli günlermifl. Neyse ki bir
haber yay›lm›fl Mustafa Kemal Kütahya’y› kurtarm›fl bizim oraya do¤ru geliyormufl
diye. Herkeste bir sevinç, beklemeye bafllam›fllar. Atatürk gelmifl; ama ard›nda bir
avuç asker hepsi k›r›lm›fl gelirken. Köydeki Yunanl›lar kalabal›k. Halk›n ümidi sön-
müfl. Tabi Atatürk zeki adamm›fl, ‘Siz hiç düflünmeyin demifl. Havan›n kararmas›n›
bekleyin hava karar›nca herkesin evinde ne kadar boynuzlu koyun, keçi varsa köy
meydan›na y›¤s›n. Evlerinizdeki bütün fenerleri yan›n›za al›n, flimdi hiç ses etmeden
da¤›l›n.’ Millet anlamam›fl tabi koyun, keçi ne olacak acaba diye düflünerek da¤›l-
m›fllar. Karanl›k bas›nca Atatürk’ün dedi¤ini yapm›fllar, köy meydan›na toplanm›fl-
lar. Atatürk askerlere emredip fenerlerin hepsini yakt›rm›fl, hayvanlar›n boynuzlar›-
na takd›rm›fl. Ya Allah deyip düflman taraf›na sürünce düflman›n akl› ç›kayazm›fl.
Ulen bunlar›n eli fenerlisi bu kadarsa ard›ndan geleni kaç kiflidir, biz can›m›z› sat›n
almad›k ya deyip kaç›vermifller. Atatürk’ün zekas› sayesinde bir avuç askerle koca
ordu korkup kaçm›fl.

Görüldü¤ü gibi her iki anlat›da da düflman› bir kurnazl›kla yenme durumu söz
konusudur ve uygulama ayn›d›r. Bu da göstermektedir ki halk, muhayyilesinde iz b›-
rakan bir hadiseyi zaman içerisinde flartlara uydurabilmektedir. Halk, zamanla hal-
k›n zihnindeki yeri zay›flayan Beyrek/Böyrek’in yerine Atatürk’ü geçirerek anlat›y›
zamana ve zemine uydurmufltur.

Milletler zihinlerinde derin izler b›rakan, içinde tarihselli¤i, inanç de¤erlerini
bar›nd›ran hadiseleri unutmamaktad›r. Sözlü anlat› ile nesilden nesile aktar›lan bu
hadiseler bir yandan da zamana ve zemine uyarlanarak canl›l›¤›n› korumaktad›r.
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‘Anadolu insan› Orta Asya’dan, Horasan illerinden, Altaylardan getirdi¤i sözlü destanla-
r›n›, efsanelerini, masallar›n› dilden dile, gönülden gönüle aktararak günümüze kadar ulafl-
t›rmas›n› bilmifltir.’ (Gülensoy 1994: 98) Nesilden nesile aktar›lan bu de¤erler zaman-
la da uzlaflt›r›larak güncellefltirilmektedir. Yukar›da karfl›laflt›rmas›n› yapt›¤›m›z epi-
zot benzerli¤i Bams› Beyrek anlat›s›n›n bir parças›n›n ça¤›m›za uyarlanmas›yla gün-
cellenmifl halidir.. Sözlü kültür ortam›n›n zay›flad›¤› ve elektronik kültür ortam›na
geçildi¤i süreç içerisinde derlenen ve bu sebeple hacim olarak küçük olan, tarihî sü-
reç olarak da Kurtulufl Savafl› y›llar›n› konu alan bu k›sa anlat›da Bams› Beyrek ve
Bey Böyrek anlat›lar›nda görülen düflman› ateflle korkutma sahnesinin zamana, me-
kâna ve mevcut flartlara uyarlanarak anlat›ld›¤› görülmektedir. Bams› Beyrek’ten,
Bey Böyrek’e zaman›n ortaya ç›kard›¤› yeni kahramana, Atatürk’e geçifl olmufltur.
Halk muhayyilesinde zay›flayan Beyrek/Böyrek, yerini halk›n zihninde bir kahra-
man olarak yer eden Atatürk’e b›rak›r. Her iki anlat›da da kahraman›n, düflman›
ateflle korkutmas› onun zekâs›n› gösterir; kahraman düflman›n zay›f yönünü çözerek
onu yenmeyi baflar›r. Ayr›ca Türk mitolojisinde ateflin kötülü¤ü yok etme özelli¤i de
düflünülecek olursa (fiamanlar kötü ruhlar› kaç›rmak için atefl etraf›nda ayin yapar.)
bu epizotta sözlü anlat› sayesinde mitik bir inanc›nda süreklili¤ini korudu¤u söyle-
nebilir. ‘ (…) sözlü anlat›m türleri 1) ya içerisinde bulundurduklar› flartlara ve araçlara
adapte edilerek 2) ya da eskilerden ald›¤› baz› önemli unsurlar yard›m›yla yaflan›lan döne-
me uygun bir tarzda yeniden üretilerek yaflamaya, yaflat›lmaya devam etmektedir.’ (Boy-
raz 2008: 118) Burada incelenen örneklerde sözlü anlat› türlerinin özelliklerinden
olan ba¤lam ekseninde yeniden üretim sayesinde anlat›n›n gelenekten gelece¤e ak-
tar›ld›¤› görülmektedir. Bir milletin manevi varl›¤›n›n canl›l›¤›n› koruyan bu sürek-
lilik kökü mazide atilerin yetiflmesi sa¤lamaktad›r.
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‹lhan Berk’in “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” fiiirine
“Etkilenme Endiflesi” Merkezli Bir Yaklafl›m

Mustafa Apayd›n*

Kurama Dair

Harold Bloom’un 1973’te yay›mlanan Etkilenme Endiflesi (Bir fiiir Kuram›) adl›
eseri, edebiyata yepyeni ve k›flk›rt›c› bir elefltirel yaklafl›m önermesiyle dikkat çek-
mifltir. Son elli y›l içinde edebiyat›n eflzamanl› bir bak›fl aç›s›yla ele al›nd›¤›; biçim-
ci, yap›salc›, göstergebilimsel; metin ve okur odakl› elefltirel yaklafl›mlar›n edebiyat
elefltirisinde egemen oldu¤u, konuyla ilgili herkesin gözlemledi¤i, bir yan›yla da bi-
çimci kurama, fluras›ndan buras›ndan eklemlenmekten kendini kurtaramad›¤› bir
vak›ad›r. Edebiyatta modernizmin kal›t›yla hesaplaflan postmodern yaklafl›mlar ile
birlikte “yazar›n ölümü”nün ilan edilmesine, özgün ve özerk edebi üretimin redde-
dilmesine tan›k olunmufl; artzamanl› yaklafl›mlar adeta ça¤d›fl› kabul edilmifltir. Bu
ba¤lamda de¤erlendirdi¤imizde Bloom’un kuram› da bir hayli demode görünebilir
ancak postmodernizme iman etmifl yazarlar bir kenara, kendi özgün sesinin peflinde-
ki yazarlar/flairler hakk›nda yeni bir fleyler söyleyebilmek, edebiyatta yenileflmenin,
de¤iflmenin diyalekti¤i üzerinde düflünebilmek için Bloom’un kuram› ve gelifltirdi¤i
kavramlar dikkate al›nabilir.

Harold Bloom, Eagleton’a göre “edebiyat tarihini Oedipus komleksine göre ye-
niden yazar”. (Eagleton 1990: 204) Oedipal komleks yaflayan, selefine benzemek is-
temeyen yazar/flair, baz› stratejiler kullanarak selefini aflmaya çal›fl›r. Bloom’a göre
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her flair, bir güçlü selefin (baba) gölgesinde yaflar; bu ba¤lamda her fliir bir selefin et-
kilenme endiflesinin ürünüdür. Kendinden önceki “güçlü” fliirin gölgesinde k›s›rla-
flan, Oedipal çeliflki yaflayan flair, selefin gücünü ortadan kald›rmaya dönük birtak›m
stratejiler uygular. “Asl›nda her bir fliir, yaln›zca böyle bir y›pratmadan, baflka bir fliiri
çözmek ve onu geçmek için düzenlenen retorik stratejiler ve psikanalitik savunma meka-
nizmalar› olarak görebilece¤imiz bir seri ayg›ttan ibarettir. Bir fliirin anlam› bir baflka fliir-
dir.” (Eagleton, 1990: 204) Bu da bir bak›ma fliirin metinleraras› iliflkiler sonucunda
olufltu¤u anlam›na gelmektedir. Özgün yarat›y› reddeden ve sanatsal üretimin me-
tinleraras› iliflkilerden ibaret oldu¤unu ileri süren postmodern yaklafl›m›n aksine
Bloom, selefle halefin fliir iliflkilerini bütün edebiyat tarihindeki yenileflmelerin ana
bilefleni olarak kabul etmifltir.

Bloom’un “revizyon kategorileri” ad›n› verdi¤i alt› çeflit selefi aflma stratejisi bu-
lunmaktad›r. Bloom’a göre fliir tarihi, fliirsel etkilenmeden ayr› tutulamaz, güçlü fla-
irler fliir tarihini kendilerine hayali bir uzam açmak için, baflka bir flairi yanl›fl oku-
yarak yarat›rlar. (Bloom 2008: 47)

Bloom’un “alt› revizyon kategorisi” flunlard›r:

1. Clinamen, gerçek anlamda fliirin yanl›fl okunmas›d›r. Kavram Lucterus’tan
al›nm›flt›r ve sapma anlam›na gelmektedir. “Bir flair, selefinin fliirini bir clina-
men gerçeklefltirecek flekilde yanl›fl okuyarak selefinden sapar.” (Bloom 2008: 54)

2. Tessera, bir tamamlama ve antitez olarak aç›klanm›flt›r. “Bir flair selefini anti-
tetik olarak ‘tamamlar’, bunu da ebeveyn-fliiri, terimlerini muhafaza edip baflka bir
anlama gelecek flekilde, sanki selefi bu denli ileri gitmeyi baflaramam›fl gibi okuya-
rak yapar.” (Bloom 2008: 55)

3. Kenosis, selefle süreklili¤i koparmay› amaçlayan harekettir. “Sonradan gelen
flair görünüflte kendisini kendi ilham›ndan, yani kendi hayali tanr›l›¤›ndan ar›nd›-
rarak (boflaltarak) kendisini sanki flair olmay› b›rak›yormufl gibi alçalt›yor görünür;
ama bu çekilme (ebbing) selefin çekilme fliiriyle iliflkili olarak öyle bir tarzda ger-
çekleflir ki selefin de içi boflalt›l›r.” (Bloom 2008: 55)

4. Daimonikleflme, selefin “yüce”sine tepki olarak bir “karfl›-yüce”ye ulaflma ha-
reketidir. “Sonraki flair ebeveyn-fliirde gerçek ebeveyne de¤il, aksine bu selefin öte-
sindeki bir varl›¤a ait olan bir güç oldu¤una inand›¤› fleye açar kendini.” (Bloom
2008: 55)

5. Askesis, yaln›zl›k durumuna ulaflmay› amaçlayan kendini ar›nd›rma hareke-
tidir. “Sonraki flair kenosis’te oldu¤u gibi revize edici bir iç boflaltma iflleminden de-
¤il bir daraltma, küçültme iflleminden geçer. Kendisini selefi de dâhil olmak üzere
di¤erlerinden ay›rmak için insani ve muhayyel yetene¤inin bir k›sm›n› b›rak›r ve
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bunu kendi fliirini ebeveyn-fliire karfl›, onun da bir askesis yaflamas›n› sa¤layacak
flekilde konumland›rarak kendi fliirinde yapar; böylece selefin yetenekleri de buda-
n›r.” (Bloom 2008: 55)

6. Apophrades, ölülerin dönüflü anlam›na gelmektedir. “Sonraki flair, zaten nere-
deyse tekbencili¤e denk düflen muhayyel bir yaln›zl›¤›n alt›nda ezildi¤i son aflama-
s›nda, kendi fliirini selefin fliirine o kadar aç›k tutar ki bafllad›¤› yere, ç›rakl›¤›na
tekrar döndü¤üne inanabiliriz, ta ki baflvurdu¤u revizyon kategorileriyle kendi kuv-
vetini tekrardan gösterene kadar.” (Bloom 2008: 56)

Harold Bloom, etkilenme endiflesi kuram›n› The Western Canon (1994) (Türk-
çesi: Bat› Kanonu(2014)) adl› eserinde uygulam›fl ve baflta Shakespeare olmak üzere
Bat› kanonunu oluflturdu¤unu düflündü¤ü yirmi alt› flair ve yazar› etkilenme odakl›
incelemifltir. Hem kuram›n kendisi hem de Bloom’un di¤er çal›flmalar› Bat› dünya-
s›nda tart›flmalara sebep olmufltur.

Türkiye’de de Orhan Koçak Bahisleri Yükseltmek adl› çal›flmas›nda Turgut Uyar
fliirini etkilenme odakl› bir okumaya tabi tutmufltur. 

‹lhan Berk’i Etkilenme Odakl› Okumak

‹lhan Berk’in (1918-2008) poetik serüvenini bir bildiri boyutlar›na s›¤d›rmak
olanaks›zd›r. ‹lhan Berk fliiri, birçok aflamalardan, etkilenme endiflelerinden geçerek
sona ulaflm›flt›r. Bu çal›flmada ‹lhan Berk fliirinin en ilgi çekici dönemlerinden biri-
ne, Galile Denizi (1958), Çivi Yaz›s› (1960), Ota¤ (1961) ve M›s›rkalyoni¤ne (1962)
adl› fliir kitaplar›na giren fliirlerin üretildi¤i döneme odaklan›lm›flt›r. Selefi aflma,
onu yok ederek kendi flair kimli¤ini var edebilme çabas›n› en yo¤un olarak gözlem-
leyebilece¤imiz ‹kinci Yeni y›llar›na ait bu fliirler içinde en çok dikkat çekenlerden
biri olan “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›”, etkilenme endiflesi merkezli olarak
yorumlanabilecek bir fliirdir.

“‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›”, Çivi Yaz›s›’nda yer alan fliirlerden biridir. 

fiiirin Çivi Yaz›s›’n›n 1960 bask›s›ndaki özgün görünümü flöyledir:
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fiiirin 1982 bask›s›ndaki görünümü de ayn›d›r. Yaln›z ‹lhan Berk, Eflik (1999,
2007) bask›s›nda ikinci dizede ufak, ama önemli bir de¤ifliklik yapm›flt›r: “Denizi gör-
düm öbür denizlere bak›yordu” (Berk 2007: 264)Bu çal›flmada fliirin ilk hali kullan›l-
m›flt›r.

fiiir, ‹kinci Yeni elefltirilerinde genel olarak anlams›z fliirin, Letrist etkilenme-
nin örne¤i olarak al›nt›lanm›flt›r. As›m Bezirci, ‹kinci Yeni Olay› (1974) adl› kitab›n-
da fliiri iki kez ve eksik olarak al›nt›lam›flt›r. ‹lk olarak “‹kinci Yeni’nin Özellikleri”
bafll›kl› bölümde “Anlams›zl›k” bafll›¤› alt›nda önce ‹kinci Yeni’nin fliir ve anlam
hakk›ndaki görüfllerini tasnif eder ve Berk’i fliirde anlams›zl›¤› aç›kça savunan flair-
ler kategorisinde en üst s›raya yerlefltirir. Ard›ndan da ‹kinci Yeni fliirinden anlam-
s›z fliir örnekleri s›ralar. “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” fliirinin son dizesi al›n-
t›lanan örnek metinlerden biridir. (Bezirci 1974: 19) Bezirci, kitab›n›n “‹kinci Yeni
Gelenek ve Divan fiiiri” bafll›kl› bölümünde de alayc› bir söylemle, “hem bir fley an-
latm›yan hem de anlat›lmayan kapal› bir fliir” olup olamayaca¤›n› sorgular ve ‹lhan
Berk’in iki dizesini, biri fliirimizin son dizesidir, örnek olarak al›nt›lar. Bezirci, bu ve
buna benzer fliirleri okurun anlamad›¤›, “mutlu bir az›nl›k” d›fl›nda bu tür fliirlerin
anlafl›lmas›n›n olanaks›z oldu¤unu ileri sürer. (Bezirci 1974: 166) Bezirci, her ikisin-
de de fliiri ‹lhan Berk hakk›ndaki olumsuz yarg›lar›na dayanak olmak üzere eksik
al›nt›lam›flt›r.

Tar›k Özcan, fliiri ‹lhan Berk’teki Letrizm (Harfçilik) e¤ilimi ekseninde de¤er-
lendirmifltir. Rimbaud’dan gelen bir harf sevgisinin göstergesi olmak üzere fliiri al›n-
t›layan Özcan, Berk’in “dilin en küçük parças› heceyi ortadan kald›rarak sese kadar
ulaflt›¤›” yorumunu yapar. (Özcan 2009: 317)

fiiir, fiaban Çobano¤lu’nun ‹lhan Berk’in fiiir Dilinde Sapmalar ve Deformasyon
(2012) bafll›kl› doktora tezinde ise “‹lhan Berk, rakamlarla, harflerle, formüllerle ve sa-
t›r düzeninde görsel tasar›mlarla flifreli dilin yaz›msal düzeyde deformasyona uzanan ileri
ve aflk›n örneklerini vermifl bulunmaktad›r. Bu uygulamalar fliir dilinde delilik ve dahilik
aras›nda gidip gelen, b›çak s›rt› ve ileri düzeyde deformasyon örnekleri olarak nitelendirile-
bilir” yorumu ile al›nt›lanan fliirlerden biridir. (Çobano¤lu 2012: 380-381) Çoba-
no¤lu, “delilik ve dahilik” gibi afaki de¤erlendirmesinin ötesinde fliiri eksik al›nt›la-
m›flt›r.

Genel olarak “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” fliirinin dilsel sapma ve an-
lams›zl›k ekseninde yorumland›¤›n› söylemek yanl›fl olmayacakt›r. ‹lhan Berk’in
‹kinci Yeni’yi kuran di¤er fliirlerinde oldu¤u gibi bu fliirini de dilsel sapma ve anlam-
s›zl›k çerçevesine yerlefltirmek, tamam›yla yanl›fl de¤ilse de, fliirin farkl› bak›fl aç›la-
r›yla yorumunun önünü t›kayan bir yaklafl›md›r. fiiire ak›lc›, gerçekçi elefltiri çerçe-
vesinden bak›nca, dilin standart kullan›m›n› ve tipik anlam üretme taktiklerini sor-
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gulamak do¤ald›r ama akl› sorunsallaflt›ran, mimetik anlay›fl› aflmaya çal›flan metin-
ler için bu tür yaklafl›mlar reddiyeci bir yorumdan öteye gidemezler. Bu ba¤lamda Et-
kilenme Endiflesi merkezli bir okuman›n fliirin yeni bir yorumunu mümkün k›ld›¤›n›
söylemek mümkündür. 

1955 sonras›nda ‹lhan Berk’in iki önemli sorunsal› vard›r: Dil ve anlam. ‹kinci
Yeni hareketinin fliir ve anlam ba¤lam›nda en s›ra d›fl› düflüncelerinin sahibi ‹lhan
Berk’tir. fiiirsel dilin bilinen flekilde anlam üretme zorunlulu¤unun bulunmad›¤› dü-
flüncesi, ‹lhan Berk poetikas›n›n ana bileflenlerindendir. Kanatl› At’ta daha önce ve
daha sonra defalarca yineledi¤i fliir ve anlam hakk›ndaki düflüncelerini flöyle özetler:
“Nedendir bilmiyorum, ben anlam› fliire pek yatk›n bulmam. Kimi kitaplar›mda onu düfl-
man bile bilmiflimdir. Anlam, sanki benim üvey evlad›md›r. Ama flunu da söyleyeyim; bir
fliir fliirse anlaml›d›r. / Galile Denizi, Çivi Yaz›s›, Ota¤, M›s›rkalyoni¤ne benim anlam› en
çok sorun yapt›¤›m kitaplar›mm›fl gibi gelir bana.” (Berk 1994: 73) Bu sözlerden ‹lhan
Berk’in fliirde anlam› bütünüyle reddetmedi¤i anlafl›labilir; ancak özellikle ‹kinci Ye-
ni döneminde yazd›¤› fliirlerde de fliir hakk›nda ortaya koydu¤u düflüncelerde de fli-
irin temel ç›k›fl noktas›n›n anlam olmad›¤›n›, anlam›n da fliirin di¤er ö¤elerinden sa-
dece biri oldu¤unu vurgulad›¤›na tan›k olunmaktad›r. Berk, düzyaz›ya ve fliire özgü
anlam ayr›m› yapar; düzyaz›da akl›n dil stratejilerini belirledi¤ini fliirde ise anlam›n
sezdirme veya duyurma yoluyla oldu¤unu, bu yüzden fliirde tek anlaml›l›ktan söz edi-
lemeyece¤ini ileri sürer. Poetika’n›n “Anlam Her fiey De¤ildir” bölümü, flairin fliir ve
anlam denkleminde y›llar içinde ortaya koydu¤u düflüncelerin bir özeti gibidir.
(Berk 2014: 53-61) fiiirde anlamla yola ç›k›lamayaca¤›n›, fliirde düzyaz›da anlad›¤›-
m›z anlamda bir anlam olmad›¤›n›, ak›lla yola ç›kman›n fliire yaklaflmak konusunda
ifli ç›kmaza sürükleyece¤ini, flairin olsa olsa karmafl›k bir ak›lla hareket edebilece¤i-
ni, kapal›l›¤›n, çok anlaml›l›¤›n “aç›k yap›t” olma durumunun fliirin do¤as›ndan
kaynakland›¤›n› Poetika’da bir kez daha yineler. Nihayet “ fiiir bir fley anlatmaz de-
mek, anlam› yoktur, anlams›zd›r, demek de¤ildir. Anlamla yola ç›k›lmaz demektir” (Berk
2014: 61) sözleriyle fliir ve anlam sorunsal›na dair temel vurgusunu bir kez daha ya-
par. 

‹lhan Berk’in denemelerinde, günlüklerinde, defterlerinde 1954’ten sonra ›srar-
la üzerinde durdu¤u anlamla yola ç›k›lamayaca¤› düflüncesi, selefi, yani Garip’i aflma
çabas›n›n yans›mas›d›r. Bu, selefin “yüce”sine karfl› bir “karfl›-yüce” infla etme, yani
Bloom’un revizyon kategorilerinden “Daimonikleflme” aflamas›d›r. Orhan Veli, Ga-
rip önsözünde “fiiir, bütün hususiyeti edas›nda olan bir söz san’at›d›r. Yani tamamiyle mâ-
nadan ibarettir. Mâna, insan›n befl duyusuna de¤il, kafas›na hitap eder” (Kan›k 1987:
29)sözleriyle fliirde anlam› temel fliir ö¤esi yapm›fl; dahas› anlam›n ak›lla iliflkisini de
vurgulam›flt›. Garip fliirinin genel görünümü de anlam konusunda önsözde öne sü-
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rülen poetik yaklafl›mlara uygundur. Bu bak›mdan ‹lhan Berk’in anlamla yola ç›k-
mad›¤›n›, fliirde anlam›n di¤er fliir ö¤elerinden sadece biri oldu¤unun alt›n› çizmesi-
ni, hatta anlams›z fliiri övmesini bir “karfl›-yüce” infla etme çabas› olarak yorumla-
mak mümkündür. ‹lhan Berk, 1935’te yay›mlanan Günefli Yakanlar›n Selam›’ndan
Galile Denizi’ne (1958) kadarki fliir serüveninde toplumcu-gerçekçi anlay›fl çerçeve-
sinde fliir yazm›fl; adeta Garip’i atlayarak ‹kinci Yeni’ye gelmifltir. Onun Garip döne-
mi olmam›flt›r. ‹lk bak›flta fliirler üzerinden takip edilemeyen halef-selef iliflkisi, ‹l-
han Berk’in poetikas›n› aç›klad›¤› metinlerde çok daha belirgindir. ‹lhan Berk’in
kendi fliirini aç›klamak, savunmak amac›yla kaleme ald›¤› yaz›lar›n ço¤unda Ga-
rip’ten etkilenme endiflesinin izleri bulunmaktad›r. 

O halde, Çivi Yaz›s›’nda yer alan bir fliiri, bilinen anlam beklentileriyle okumak
bofluna bir çaba olacakt›r. Ben, “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” fliirinin Etkilen-
me Endiflesi terminolojisiyle konuflursam, bir selefi aflma fliiri olmaktan öte, Oedipal
anlamda bir baba aray›fl›n›n fliiri oldu¤unu öne sürüyorum. Daha do¤rusu selefi afl-
man›n ilk flair “Baba”ya baflvurmakla mümkün oldu¤unu gösterir bir fliir oldu¤unu
düflünüyorum. 

‹lhan Berk’in etkilenme endiflesini hissetti¤ine, hatta bunun fliirin vazgeçilmez
koflullar›ndan biri kabul etti¤ine dair kan›ta sahibiz. ‹lk bask›s› 1998’de yap›lan Kült
Kitap’ta “Defter 1955-57-58” bölümünde yer alan ve afla¤› yukar› Çivi Yaz›s›’n›n olu-
flum dönemine denk gelen denemelerinden birinde “fliir yaflamdan ç›kar” mottosu-
nu sorgular: “Bu söz çok su götürür diye düflünüyorum birden. Böyle bir söz etmiflim bir
yerde. fiiir, fliirin tarihine e¤ilerek, onu örnekleyerek, ona bata ç›ka yaz›l›r. Yoksa yaflamak
sözü fliir tarihinde çok gerilerde kal›r. Bir fliiri bize, büyük, iyi dedirten, onun bir baflka bü-
yük, iyi bir fliirden ç›kmas›, onu an›msatmas›, onunla do¤rulanmas›; dahas› onunla yo-
rumlanmas›d›r.” (Berk 2001: 33) Bu sözler, okura ister istemez Bloom’u an›msatacak-
t›r. Oysa ‹lhan Berk’in fliir tarihine e¤ilmekten söz etti¤i, iyi fliirin baflka büyük ve
iyi bir fliirden ç›kt›¤›n› yazd›¤› tarihlerde Bloom’un kuram› henüz ortada yoktu. 

1988’de yay›mlanan Güzel Irmak’ta da ‹lhan Berk, bir flairin kendi olabilmesi
için etkilenme endiflesinden geçmesi gerekti¤ini vurgulam›flt›r: “ fiairlerin de (bu nes-
neler müzecileri) kundurac›lar, marangozlar, yap› ustalar› gibi ustalar› vard›r. Kan, toprak
akrabal›¤›. Bu yüzden flairler yine flairlerle büyür. Bafllang›çta bu genifl bir alana yay›l›r.
Sonra sonra tek bir ozana indirgenir. (…) Her flair surlar›n› böyle ç›kar. Böyle kendi olur.”
(Berk 2013: 152)

‹lhan Berk’in genel olarak Çivi Yaz›s›’nda özel olarak da “‹skenderiye’de Bir Ho-
meros Yaz›s›” fliirinde ne yapmak istedi¤inin yan›t›, “fliirin tarihine e¤ilerek, onu ör-
nekleyerek” sözlerinde gizlidir. fiair, selefin, yani Garip’in ak›lc›, anlam› fliirin ana
ö¤esi kabul eden anlay›fl›na karfl› ilk ça¤lar fliirinden kendine bir “Baba” arayacakt›r.
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Nitekim yine Kült Kitap’ta, “Neden Çivi Yaz›s›?” bafll›kl› denemede, kitaptaki fliirleri
yazma serüveni üzerinde durmufl ve kitab›n ad›n›n kitaptaki fliirlerin konusundan gel-
di¤ini söylemifltir: “Kitaptaki fliirlerin konusundan geliyor bu. Bir gün geldi baflka acunla-
ra aç›lmak istedim, baflka ça¤lara. Daha çok da ilk ça¤lara. Bir üç y›l o ça¤larda yaflad›m.
Hiçbir fley beni o ça¤lar gibi sarmad›, gönendirmedi. Bu ça¤lar›n defterini tuttum. Ne ka-
dar betik buldumsa okudum. Öyle ki bir Asur, bir Fenike, bir M›s›r sözcü¤ü beni allak bul-
lak etti. Çivi Yaz›s› iflte böyle ça¤lardan kopup geldi.” (Berk 2001: 34-35) Çivi Yaz›s›’nda
gerçekten de konusunu ‹lkça¤ toplumlar›ndan alan fliirler yer almaktad›r. Kitapta
‹kinci Yeni’ye özgü dilsel sapmalarla kurulmufl, anlams›z veya kapal› olarak al›mlanan
fliirler bulunmaktad›r. Bu fliirler, bir taraftan ‹kinci Yeni dönemine ait ‹lhan Berk’in
poetik tavr›n›n ürünleri, bir taraftan da etkilenme endiflesinin izdüflümleridir.

fiiirin ad›, fliirin sesi konusunda okuru uyar›r: fiiir “‹skenderiye”de bulunmufl bir
“Homeros Yaz›s›”d›r. ‹skenderiye, Eski M›s›r uygarl›¤›n›, o uygarl›¤›n yok olmufl dün-
ya kal›tlar› aras›nda yer alan ‹skenderiye Kütüphanesini ça¤r›flt›rmaktad›r. fiiir, art›k
olmayan bu kütüphanede bulundu¤u varsay›lan bir Homeros “yaz›s›” olarak tasar-
lanm›flt›r. fiiirin sesi Homeros’un sesidir. Okur, metinle girdi¤i diyalogda fliirin sesi-
nin Homeros’un sesi oldu¤unu, bir kay›p metinle karfl› karfl›ya oldu¤unu varsayacak-
t›r. Selefi yanl›fl okuman›n ötesinde ‹lhan Berk, fliirde kendi sesini silmifl; ilk flair
“baba”n›n sesiyle konuflmay› tercih etmifltir. Görünüflte Bloom’un kenosis kategori-
sine benzer bir durumdur bu; ancak örne¤imizde, selefi yok etmek için kendi ilha-
m›ndan, “kendi hayali tanr›l›¤›ndan” vazgeçiyor gibi görünüp selefin içini bofllatma
durumu yoktur. Çünkü gerçek selef Homeros de¤ildir. Homeros, Garip’i geçersizlefl-
tirmek için baflvurulan ilk flair “Baba”d›r. ‹lhan Berk, selefin, yani Garip’in, içini bo-
flaltma veya onu revizyon kategorileri ile geçersiz k›lma eylemini çok daha dolayl›
bir yoldan yapacakt›r fliirde.

Neden Homeros, sorusunun yan›t› da, flair “Baba” aray›fl›nda gizlidir. Home-
ros’un MÖ 8. yüzy›lda yaflad›¤› düflünülmektedir. Hatta gerçekte yaflay›p yaflamad›¤›
bile tart›flmal›d›r. Ad›n›n etraf›nda mitos oluflmufltur. Homeros, rivayete göre kör-
dür, dolay›s›yla okur yazar da de¤ildir. ‹lyada ve Odysseia ile Homeros, dünyada ad›
bilinen ilk flair ve edebiyat›n ilkelerini oluflturan ilk sanatç› olarak kabul edilmifltir.
“Homeros, kendi dönemine de¤in gelen tarihi, toplumu ve insan› yaz›ya geçirdi. Ve bu bi-
rikimi yaz›ya geçirirken insan›n estetik yaratma becerisini kulland›. O beceri, yaz›nsal ola-
n›n, yaz›nsal anlat›n›n kayna¤›, yaz›nsall›¤›n ilk kitab›n› oluflturdu.” (Sakall› 2007) ‹lk-
ça¤ flairleri, sanatç›lar› hakk›nda çok say›da mit vard›r ve bunlar, bafllang›çtan itiba-
ren ola¤anüstü, tanr›sal niteliklere sahip, hem kötü hem yard›msever, hem büyücü
hem yarat›c›, korkulan ve lanetlenen bir sanatç› imgesinin oluflmas›na yol açm›flt›r.
(Kris ve Kurz 2013: 21-91)
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Homeros, bütün bu özellikleriyle ‹lhan Berk’in de çok sevdi¤i flairlerden biridir.
“‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” d›fl›nda birçok kez Homeros’tan söz eder. Bunun
d›fl›nda Homeros temal› iki fliiri daha vard›r. Kül’de yer alan “Homeros Yaz›c›lar› ve
Köleler” fliiri ‹lhan Berk’teki Homeros imgesini göstermesi bak›m›ndan önemlidir.
fiiir, Homeros’un gerçekte yaflay›p yaflamad›¤›n› sorgulayarak bafllar ve Prokles, He-
redotos, Pavlos gibi flahsiyetlerin Homeros’u nas›l kavrad›klar›n› ele al›r. Homeros,
kördür ama kimse onun gördü¤ü kadar çok fley görmemifltir. Bu, bir bak›ma Home-
ros mitinin yinelenmesidir:

Ne biçim adamm›fl flu Homeros
Yaflam›fl m› yaflamam›fl m› kimse bilmiyor.

Uzun boyluydu Homeros, uzun güzel sakall› der Prokles

Ve ekler kör ozan için: ‘Dünyada
Kim Homeros kadar çok fley görmüfltür?’ (Berk 1992: 10)

Requiem’de yer alan “Homeros ‹çin” fliiri de t›pk› “‹skenderiye’de Bir Homeros
Yaz›s›” fliiri gibi bir flair “Baba” imgesini pekifltirmektedir. Homeros, fliirin ilk ilkele-
rini koymufltur, estetize edebilmek için bütün iyi flairler gibi do¤ay› gözlemifltir:

Sessiz yaflad› Homeros. Da¤ yollar› gibi.
Ve haz›rland› sessizce- suyun
akmaya haz›r oluflu gibi-
fiiirin ilkelerine.

Dünyan›n bütün iyi flairleri gibi
inceledi kurdu kuflu, azg›n denizi
Günün ilk yalazlar›n›, balk›malar›.

Bunun için Homeros yaln›z Homeros’a benzer.
… (Berk 2004: 12)

Homeros, fliirin ilkelerini koydu¤u, ilk kez do¤ay› estetize etti¤i, ilk flair oldu¤u
için onun selefi yoktur; o yüzden “Homeros yaln›z Homeros’a benzer”. Bu noktada
tarihte ilk fliiri Homeros’un yaz›p yazmad›¤›n› tart›flmak anlams›zd›r. ‹lhan Berk, ger-
çek selefini aflmak için ilk örne¤e yönelmifltir. Onun için de ilk örnek, ilk flair “Ba-
ba” Homeros’tur. “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” fliirinden y›llar sonra yazd›¤›
Homeros temal› fliirlerde de onun ilk flair oldu¤u kabulünü devam ettirmifltir.
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“‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” neden Homeros’un sesiyle konuflur, soru-
suna ilk flair oldu¤u için, yan›t› verilebilir. ‹lhan Berk, gerçek selefini aflabilmek,
kendi “karfl›-yüce”sini egemen k›lmak için kendi sesini susturmufl; fliiri görünüflte
Homeros’un sesiyle yazm›flt›r. 

“‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›”, ilk bak›flta “uzun fliirin ustas›” Homeros’un
tavr›na ayk›r›, k›sa, üç dize/sat›rdan ibaret bir fliirdir. Homeros’un epik söylemi ve
anlay›fl› da fliirde hissedilmemektedir. ‹lhan Berk’in amac›n›n ilk flair “Baba”n›n ese-
rinin bir benzerini oluflturmak olmad›¤› bellidir. O bak›mdan, ilk selefe dönmek,
onun sesiyle bir fliir üretmek, ‹lhan Berk için baflka bir anlam tafl›mal›d›r. 

‹lhan Berk, Homeros’u “yanl›fl” okumufltur. Homeros, yaflama ve tanr›lar›n fa-
aliyetlerine dair bilginin kayna¤› olarak görülmüfl; dünya bilgisi ve kutsal olana da-
ir düflünceleri dolay›s›yla da toplumsal alanda zaman zaman lanetlenmifltir. (Sakall›
2007) ‹lhan Berk’in Homeros’u yanl›fl okumas› bu noktada bafllar. Kris ve Kurz’un
Sanatç› ‹mgesinin Oluflumu: Efsane, Mit, Büyü adl› eseri, ressam ve heykelt›rafl imge-
lerinin oluflumu hakk›nda ufuk aç›c› tespitler içermektedir. ‹lkça¤ sanatç›lar›n›n
tanr›sal güçlere sahip olduklar›na inan›l›yordu. ‹lkça¤lara ait resimlerdeki figürlerin,
heykellerin canland›¤›na dair anekdotlar, tekin olmayan, do¤aüstü yeteneklere sa-
hip, tanr›larla iflbirli¤i yapabilen bir sanatç› alg›s›n›n yans›mas›d›r. (Kris ve Kruz
2013: 69-97) Bütün sanatlar›n bafllang›c›nda eski pagan ayinleri, büyü oldu¤u da
çok yayg›n bir görüfltür. (Fischer 1980: 32-41) Homeros da dünya bilgisiyle tarihsel,
tanr›sal bilgiyi harmanlayan bir mitsel kifliliktir. (Sakall› 2007) ‹lhan Berk’in ken-
disi de Logos’ta (1996) fliirin özünde ola¤anüstünün ve büyünün oldu¤u düflüncesini
benimsemifltir: “fiiir duvarc›n›n elinden düflürdü¤ü tu¤lan›n yere düflmesinde de¤ildir/ ha-
vada as›l› kalmas›ndad›r./Tans›ktad›r./Ola¤anüstündedir./ Octavio Paz bunun için fliirsel
yarat›fl› sihir ve büyüye benzetecektir. fiairi de bir büyücüye./ Öte yandan, Rimbaud ‘ola-
bilir olan›n’ yerine ‘bilinmeyeni bulup ortaya ç›karma’y› koyacakt›r. fiairi de bir yalvaç gi-
bi davranacakt›r.” (Berk, 2009: 11) Bir yalvaç- flair alg›s› çerçevesinde düflünüldü¤ün-
de, ‹lhan Berk’in Homeros’u mitsel kimli¤i ile tanr›sal söze hâkim bir imge olarak
tasarlad›¤› söylenebilir.

O halde ‹lhan Berk’e göre Homeros’a özgü söz hangi bileflenlerden oluflmakta-
d›r? “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›”na göre bu söz, tanr›sal ve insani olan›n bir
bileflkesi olmal›d›r. ‹lk dizedeki ters yat›r›lm›fl bir “L”ye benzeyen “        ” imi, okura
önce ‹lkça¤lar›, M›s›r hiyerogliflerini an›msat›rsa da, bence insan›n ak›lla kavraya-
mayaca¤› bir alana iflaret etmektedir. Bu imin fliirin yaz›ld›¤› alfabede karfl›l›¤› yok-
tur; hangi sesi veya sesleri karfl›lad›¤› da belli de¤ildir. Dolay›s›yla söz konusu im,
Türkçe konuflan, okuryazar insanlar aras›nda iletiflimi sa¤layamaz; bir anlam üret-
mez. Eski Yunan alfabesinde de buna benzer bir im yoktur. Homeros’un ‹lhan Berk
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fliirindeki sesi, okur için, anlams›z bir ime dönüflmüfltür. ‹letiflimi sa¤layan sözle bafl-
lamaz fliir. Böylece, ilk flair “Baba”n›n fliirdeki ilk sesinin insanî olan›n de¤il, tanr›-
sal olan›n sesi olarak kurguland›¤› ileri sürülebilir. Bunu Hurufi metinlerindeki, sa-
dece Hurufilerin s›rr›na vak›f oldu¤u, imlere benzetmek mümkündür. 

Bir baflka aç›dan ters çevrilmifl “L” imi, logosun “L”sinin altüst edilmesidir. Lo-
gosu “insandaki ak›l, ona yasal› de¤iflmeyi anlama imkân› veren ak›l” (Cevizci 2000: 48)
anlam›nda düflünürsek ters çevrilmifl “L”, akl›n ve akla ba¤l› anlam›n reddini iflaret
etmektedir. Logos, burada selefin, yani Garip’in savundu¤u anlama karfl›l›k geliyor-
sa, Homeros’un sesi logosu y›km›fl demektir. ‹lhan Berk, böylece flair “Baba”ya bafl-
vurarak onun arac›l›¤›yla kendi gerçek selefini aflm›flt›r.

‹kinci dize, ilk dizenin aksine, okur taraf›ndan kavranabilecek, en az›ndan söz-
dizimsel bak›mdan düzenli, iki cümleden oluflmufltur: “Denizini gördüm öbür denizle-
re bak›yordu” Tek tek bak›ld›¤›nda dizeyi oluflturan befl sözcük de okurda birer anlam
alan› oluflturur. Yani fliirin ikinci dizesi, insanî sözden oluflmufltur, denilebilir. Bu-
nunla birlikte anlam bak›m›ndan muhataba aktar›lan “Denizini gördüm” bilgisi, yi-
ne Homerik sözün devam etti¤ini gösterir. Deniz, insan›n sahip olabilece¤i bir nes-
ne de¤ildir. Antik Yunan tanr›lar›n›n böyle sahiplikleri olabilirdi ancak. 

Dize, “Çocu¤unu gördüm öbür çocuklara bak›yordu” veya “Kad›n›n› gördüm
öbür kad›nlara bak›yordu” fleklinde olsayd›, Homeros sözü yerine s›radan bir diyalog
cümlesi olacakt›. Böylesi bir dize ise ancak Garip’te bulunabilirdi. Garip’e karfl› et-
kilenme endiflesi yaflayan ‹lhan Berk ise, fliire özgü dilin günlük dilden farkl› oldu-
¤unu göstermek ister; bunun için de ilk flair “Baba”ya baflvurur. Çünkü Homeros des-
tanlar›n›n dili, estetize edilmifl bir dildir; bu dil arac›l›¤›yla tanr›sal bilgi kadar tan-
r›sal söz de defalarca temsil edilmifltir. ‹lhan Berk, günlük konuflma dilinin peflinde-
ki selefi geçersiz k›labilmek için, tanr›sal sözü de kendinde bar›nd›ran Homeros söy-
lemini fliirinde yeniden infla etmifltir. 

“Deniz” sözcü¤ünün bir imge oldu¤u da düflünülebilir; bu durumda ise, “deniz”
neyin göstereni olursa olsun, yine Garip’in imgeyi reddeden poetikas›na karfl› gelifl-
tirilmifl bir dili iflaret edecektir.

Homeros’un kör oldu¤una dair bilgiyi kendi fliirine de tafl›yan ‹lhan Berk, bu
kör flairin sesiyle görmek ve bakmak eylemlerini kullanarak Homeros’tan kalan fliir
kal›t›n›n mimesise dayal› olmad›¤›n› da vurgular. Kör bir flairin dünyaya dair bilgisi,
gözle kavranan bir bilgi olmayacakt›r; dolay›s›yla Homeros’taki görme eylemine da-
yal› her görüntü, mimetik temsili geçersiz k›lmaktad›r. 

“‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” fliirinin en bilinen ve en çok al›nt›lanan
son dizesinde herhangi bir sözcük yoktur; dize sadece birtak›m anlams›z harf y›¤›n-
lar›ndan ibarettir: 
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Harflere birtak›m simgesel anlamlar yükleme, fliirsel imgeyi sözcük düzeyinden
harfe kadar indirme, ‹lhan Berk’in Rimbaud’dan ald›¤› bir özelliktir. Yaz›lar›nda
harfleri say›lar gibi ak›lc› olmad›klar›, de¤iflmeye uygun olduklar›, baz› harfler ken-
disinde de¤iflik, özellikle de erotik ça¤r›fl›mlar yapt›klar› için sevdi¤ini belirtmifltir.
(Özcan 2009: 316-320) Tar›k Özcan, ‹lhan Berk’teki harf ilgisinin Letrizmi aflan bir
yan› oldu¤unu vurgular. 

Burada ilk dikkat edilmesi gereken husus, harflerin bir blok halinde de¤il, söz-
cükler gibi istiflendi¤idir. Sanki bu harf y›¤›nlar› birer sözcükmüfl gibi alg›lans›n is-
tenmifl. Bununla birlikte bu y›¤›nlar, anlaml› sözcükler oluflturmam›flt›r. Bunlar,
Türkçede olmad›¤› gibi baflka herhangi bir dilde de sözcük öbe¤i oluflturamazlar. Ya-
ni fliirin son dizesi bütünüyle anlams›z harf y›¤›nlar› ile oluflturulmufltur. 

fiiirimizdeki son dizeyi, Letrizim e¤iliminin bir yans›mas› olarak de¤erlendir-
mek mümkündür ancak dizeyi fliirin di¤er iki dizesindeki gibi etkilenme endiflesi çer-
çevesinde yorumlaman›n daha do¤ru sonuçlar do¤uraca¤›n› düflünüyorum.

“Homeros yaz›s›”n›n son dizede yeniden tanr›sal veya büyüsel söze dönüfltü¤ü
öne sürülebilir. ‹lk dizede oldu¤u gibi burada da ak›lla dünyay› kavrayan insan›n an-
layamayaca¤› bir bilginin sesi temsil edilmifltir. 

Fischer’in Platon’dan al›nt›lad›¤› flu cümleler, antik Yunan’da epik ve lirik flair-
lerin tanr›sal esrimeyle fliir yazd›klar›na inan›ld›¤›n› ortaya koyuyor: “Epik ozanlar
içinde iyi olanlar› sanat yetenekleri yüzünden de¤il, esinlendikleri, esridikleri için o güzel fli-
irleri okuyorlar. Lirik ozanlar da öyle. Kybele tanr›çan›n rahibeleri dansederken nas›l ken-
dilerinden geçerlerse, lirik ozanlar da bu güzel fliirleri kendilerinden geçerek yazarlar. Evet
kendilerini bir kez o titreflime ve uyuma kapt›rd›lar m›, esrik Diyonizos rahibeleri kendile-
rinden geçip ›rmaklardan nas›l süt ve bal süzerlerse, lirik ozanlar da Diyonizos’un büyüsü-
ne öyle boyun e¤erler.” (Fischer 1983: 43-44) Platon’a göre flairler, tanr›lardan esin-
lenirler ve t›pk› rahibeler gibi tanr›sal esinle esriyip fliir yazarlar. Dolay›s›yla Antik
kültürde fliir, tanr›sal esinle yarat›ld›¤› için ola¤anüstü niteliklere sahip söz olarak
benimsenmifltir. “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” fliirinin son dizesi, bu aç›dan
bak›l›rsa, tanr›sal esinlenme ile ortaya ç›kan flair esrimesini temsil etmektedir. Tam
da bu yüzden fliir, insanlar›n, yani ölümlülerin anlayamayaca¤› bir söz olmak üzere
tasarlanm›flt›r. Anlam› fliirin ana unsuru haline getiren, fliirin zekâya, akla hitap et-
ti¤ini savunan selefi, yani Garip’i geçersiz k›lmak için ‹lhan Berk, antik fliir-flair an-
lay›fl›ndan yararlanm›fl; daha do¤rusu antik flairleri de yanl›fl okuyarak akla dayal›
anlam yerine, tanr›sal bilgiyi temsil eden anlams›z sözü, Homeros’un yaz›s› olarak
ikame etmifltir.

Mustafa Apayd›n • 459



Sonuç

‹lhan Berk’in “‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›”, etkilenme endiflesi merkez-
li bir okumaya tabi tutularak fliirin anlams›z, dilsel sapma örne¤i, letrist bir metin
olarak kodlanmad›¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r. Galile Denizi, Çivi Yaz›s›, Ota¤ ve M›s›r-
kalyoni¤ne’deki birçok fliirde oldu¤u gibi bu fliirde de do¤rudan Garip ba¤lant›s›n› bu-
lup ortaya ç›karmak kolay de¤ildir. Çünkü söz konusu kitaplardaki fliirlerde Garip
endiflesi, çok baflar›l› bir biçimde gizlenmifltir. Bu yüzden ‹lhan Berk’in toplumcu-
gerçekçi fliirden ‹kinci Yeni’ye atlad›¤›, onda Garip etkisinin olmad›¤› düflünülmüfl-
tür. Ben de ‹lhan Berk’te Garip etkisinin oldu¤unu savunmuyorum; ama görünür fle-
kilde Garip’ten etkilenme endiflesinin bulundu¤unu, 1955’ten sonra kaleme ald›¤›
birçok yaz›da ve fliirde bu etkilenme endiflesinin d›flavuruldu¤unu savunuyorum. “‹s-
kenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›” ise, bu endiflenin en ilginç yans›mas›d›r. Önce düz-
yaz›lar›nda selefin fliirde infla etti¤i “yüce”ye (anlam) alternatif bir” karfl› yüce” (an-
lams›zl›k) poetikas› oluflturmufl; bunu dönem fliirlerinde de uygulam›flt›r. “‹skenderi-
ye’de Bir Homeros Yaz›s›” ise, selefi aflma çabas›n›n somutlaflt›¤› en ilgi çekici fliir-
lerden biridir. fiiirde anlamla yola ç›k›lamayaca¤›n›, ilk flair “Baba”ya, yani Home-
ros’a baflvurarak kan›tlamak ister ‹lhan Berk. fiiirin öznesini Homeros yaparak, onun
sesiyle, Garip’e yan›t verir: ‹lhan Berk’e göre Homeros da anlamla yola ç›kmam›flt›r;
çünkü Homeros, tanr›sal bilgiye ve söze vak›f bir tür yalvaçt›r. Onun tanr›sal esinle
ve esrimeyle yazd›¤› fliir, elbette ola¤anüstünü, tan›mlanamaz olan› temsil ediyordur.
Böyle bir tanr›sal sözü ve bilgiyi ise ak›lla yola ç›karak anlamak olanaks›zd›r. fiiirde
deformasyon olarak görülen dilsel yap›lar›n sebebi de, akl›n denetimini geçersiz k›l-
ma çabas›d›r. 

“‹skenderiye’de Bir Homeros Yaz›s›”, yinelersem, etkilenme endiflesiyle kaleme
al›nm›fl, selefi aflmak için ilk flair “Baba”ya baflvuran, onu “yanl›fl” okuyup ondan
destek alarak fliirde anlams›zl›¤›n, tanr›sal söz veya büyüsel söz olarak ilk fliir örnek-
lerinden itibaren mevcut oldu¤unu gösteren bir fliirdir.
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“Retorik, Keflif ve ‹cat” Kavramlar› Aç›s›ndan “Don Kiflot” ve
“Yeni Hayat” Romanlar›nda Postmodernizm

Elif Sayar*

Girifl

Modernite ve modern teorinin kendine yabanc›lafl›p dönüflmeye bafllad›¤› dö-
nemde farkl› bir anlay›fl olarak ortaya ç›kan Postmodernizm, 1960’lar›n sonlar›nda
Fransa’da, 1970’lerden itibaren Amerika’da a¤›rl›k kazanan bir hareket olmufltur.
Felsefi bir düflünce olarak kayna¤›n›n Nietzsche’ye1 kadar dayand›¤› Postmoder-
nizm, 1920’li y›llarda kurulmaya bafllayan ve postmodernizme haz›rl›k mahiyetinde
olan postmodernite süreciyle birlikte geliflip günümüzdeki fleklini alm›flt›r. Bu süreç
boyunca baflta James Joyce’un Ulysses, Proust’un Geçmifl Zaman Peflinde Robert Mu-
sil ve Kafka2’n›n tüm eserleri modernizmin bafl› ve sonu belli, korunakl› dünyas›n›
k›r›p yerine aç›k uçlu3, boflluk düflüncesinin hâkim oldu¤u bir anlat› dünyas›n› oku-

* Elif Sayar, 19 May›s Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü,
Samsun, elif.sayar60@gmail.com

1 Nietzsche Do¤ru’nun kal›plar›n› k›rarak onu flüpheci bir flekilde sorgular: “Tüm de¤erleri
tersine çeviremez miyiz? Belki de iyi, kötünün kendisidir, olamaz m›? Belki de Tanr› sade-
ce bir bulufl, fleytan›n bir bofllu¤udur; olamaz m›? Belki de her fley sonuç olarak yanl›flt›r;
olamaz m›?” ECEV‹T Y›ld›z, Türk Roman›nda Postmodernist Aç›l›mlar, ‹letiflim yay. 2012,
s.63.

2 Özellikle “Dava”.
3 Deleuze ve Guattari post-modern mant›¤› olufltururken Köksap kavram›n› ortaya atarlar.

Bu kavram temel olarak ‘a¤aç e¤retilemesi’ne dayand›r›l›r. “A¤aç e¤retilemesi, zihnin d›-
fl›ndaki gerçeklik hakk›nda ayna yoluyla sa¤lad›¤› bilgilerin sa¤lam temellere (yan› a¤ac›n
kökleri) oturtulmufl, dizgeli ve s›ra düzenli ilkelerle kat kat gövdelendirilmifl(yani a¤ac›n



yucuya açm›flt›r. Modern anlay›fltan kopuflun ve postmodernizmin habercisi olan bu
metinler, Terry Eagleton ‘un deyimiyle “son derece y›k›c› ve gürültü kopart›c› bir ni-
teli¤e sahiptir.” (Eagleton 1998: 389)

Türk edebiyat›nda Postmodernizm kendisini 1970’li y›llardan sonra gösterme-
ye bafllar. Ancak 70’lere gelene kadar birçok eserde postmodernist unsurlara rastlan-
maktad›r. Bu eserlerden birisi Binbir Gece Masallar›’d›r. Binbir Gece Masallar›, çer-
çeve hikâye gelene¤iyle Postmodernizminüstkurmaca yöntemiyle örtüflür. Yine bir-
çok eserin bafl›nda bulunan sebeb-i telif bölümleri de üst kurmacan›n bir di¤er flek-
li olarak kabul edilir. Türk edebiyat›nda as›l postmodern süreç 1970’lerden sonra
özellikle O¤uz Atay’›n Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar ile bafllatmak mümkün-
dür. Yusuf At›lgan 1973’te yay›mlad›¤› Anayurt Oteli ile neden-sonuç iliflkisinin yok
edildi¤i, yabanc›laflma ve yaln›zl›k sorununu ele alan, okuyucuya anlam boflluklar›
sunan bir metin ortaya koyar. 70’li y›llar›n di¤er bir ismi de Ferid Edgü’dür. Edgü,
dönemin toplumcu gerçekçi çizgisinden s›yr›larak kafkaesk bir yol izler. 1980’den
sonra Latife Tekin Sevgili Ars›z Ölüm ile gerçek ile büyünün iç içe geçti¤i büyülü ger-
çekli¤i Türk Edebiyat›na tafl›r. Yine ayn› y›llarda fantastik ö¤eleri kullanan Nazl›
Eray, Postmodern edebiyat›n kurmacay› bir oyun olarak gören yaklafl›m›n› benimse-
mifltir. O dönemde fantastik – üstkurmaca ö¤eleriyle beslenen di¤er bir isim de Bil-
ge Karasu’dur.1990’lara geldi¤imiz de ise Orhan Pamuk, Kara Kitap (1990), Yeni Ha-
yat (1996) ve Benim Ad›m K›rm›z› (1998) ile Postmodernizm tart›flmalar›n›n oda¤›
durumuna gelir. Son olarak Postmodernist e¤ilim sergileyen yazarlar aras›nda Güney
Dal, Adalet A¤ao¤lu, Nedim Gürsel, Selim ‹leri, Buket Uzuner, Hilmi Yavuz, P›nar
Kür, ‹hsan Oktay Anar ve Murathan Mungan’› sayabiliriz.

Postmodern edebiyatta yazar, aç›k uçlu metinler sunar okura. Bu metinleri bir
ip yuma¤› gibi düflünürsek “‹plik s›k s›k kopar. Yeni bir uç bulmak için çaba gerekir.
Zorluk kopukluklar›n çok olmas›ndan ve farkl› renklerde ipli¤in birbirine dolaflma-
s›ndan kaynaklan›r. Arada modern yuma¤›n ipli¤ine de rastlars›n›z. Bazen istenme-
yen dü¤ümlerle karfl›lafl›rs›n›z. Onlar› çözmeden birlikte makaraya sarman›z”4 post-
modern romanc›lar›n okurda istedi¤i özeliktir. Okur art›k beklenen sonlara al›flk›n
ve yazar›n yönlendirdi¤i pasif okur de¤il, girdi¤i tuzaklarla dolu “anlat› orman›nda”
uyan›k ve etken bir okur olma yolundad›r. Etken okur metnin oluflturdu¤u dünyay›,
kurulma biçimini ve nas›l tasarlad›¤›n› sorar. Böylece okur “kurmacan›n içerisinden
geçerek oluflturulan kurgu metindeki yap›y› anlamaya çal›fl›r.” (Demir 2008: 357)
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gövdesi), tek tek bilgi dallar›na ayr›flt›r›lm›fl (yani a¤ac›n dallar›) olmas›n› betimlemekte-
dir” EMRE ‹smet, Postmodernizm ve Edebiyat, An› Yay. Ankara, 2006, s.53

4 Felsefe Ekibi ‹nternet Dergisi, Postmodern(izm)ite’yi Anlamak, S.2 Y›l. Ekim 2005.



Okurla iletiflime geçen ve bilinçli ya da bilinçsiz olarak kurmaca dünyas›n› okura
vermeye çal›flan roman veya hikâye yazar›, vas›ta olarak retori¤i5 kullan›r. Bu anlam-
da retorik “okurun esere tutunmas›na yard›mc› olma çabas›n›n bir sonucudur.” (Bo-
oth 2012: 9)

Don Kiflot

Postmodern özellikler tafl›yan ve roman›n ilk örne¤i kabul edilen Don Kiflot’ta
okurun esere tutunmas› çeflitli yöntemlerle sa¤lan›r. Don Kiflot “Hayat›n› bir hiç u¤-
runa harcayan bu meczup, hem ortaça¤ flövalyeli¤inin sonunu ve trajedisini, hem de
inand›¤› de¤erler u¤runa savaflan, bir kolunu kaybeden, fedakârl›¤›n›n karfl›l›¤›n›
alamayan ve iyi niyeti nedeniyle hapse düflen Cervantes’in kendi düfl k›r›kl›klar›n›
simgeler”6 bir anlamda. Bu anlamda Don Kiflot asl›nda modern metinlerdeki ak›l tu-
tulmas›ndan kurtulman›n yolu’ olan “arzu(lar›n›n) peflinden giderek” postmodern
toplum anlay›fl›n›n “düflünen bireyin yerini, arzulayan bedenin” ald›¤›n› gösterir7.

Don Kiflot kendini bir flövalye olarak görür, bir sevgiliyi bulmak için ç›kt›¤› se-
rüvende çeflitli maceralar yaflar. Postmodern eserlerde görülen Baudrillard8’›n da ya-
rarland›¤› “simulasyon” terimi tam da bu noktada karfl›m›za ç›kmaktad›r. Gerçekle
hayalin, gerçekle oyunun birbirine kar›flt›¤› bu terim Don Kiflot’un maceralar›nda
s›kça karfl›m›za ç›kmaktad›r. ‹yi ve kötü diye ayr›lan bir dünyada yola ç›kan soylu bir
kahraman, k›sa sürede neyin iyi neyin kötü neyin gerçek neyin gerçekd›fl› oldu¤u so-
runsal›yla karfl›lafl›r. “Romanda bir çözüme kavuflan kavgalar, gizemler ve muamma-
lar, Don Quijote’de çözümsüz kal›r. Bunlar çözülemez, bu eser insano¤lunun kafas›n›
daima kar›flt›rm›fl ve modern dünyan›n düflünce ve kurmaca dünyas›n›n kafas›n› bi-
le hala allak pullak etmeyi sürdüren sorunlar› yeni bir flekilde ele al(m›flt›r).” (Watt
2014: 92) Postmodern metinlerdeki önemli unsurlardan biri de oyunsall›kt›r. Eser-
deki bu çeliflki ve mu¤lakl›k oyunsall›¤› akla getirir. 

‹nsanl›¤› kurtarmak, kötülü¤ü yenmek amac›yla yola ç›kan, zihninde oluflturdu-
¤u idealist flövalye kimli¤iyle kötülü¤e galip ç›kmas› mümkün olmayan bir meczu-
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5 Genifl Bilgi ‹çin Bkz. MEYER Michel, Retorik, Çev. ‹smail Yerguz, Dost Kitabevi, Ankara,
2009.

6 TÜRKEfi A. Ömer  Miguel De Saavedra Cervantes http://www.pandora.com.tr.
7 Spinoza: “‹lk kez akl›n bile arzu için bir araç oldu¤unu ve bireyin reflekslerine yön vere-

nin arzudan baflka bir fley olmad›¤›n›” ifade eder. EMRE ‹smet, Age, s.57.
8 Baudrillard’a göre “Simulasyon gerçekli¤e k›sa devre yapt›r›larak, göstergeler arac›l›¤›yla

yeniden yarat›lmas›d›r.” EMRE ‹smet, Postmodernizm ve Edebiyat, s. 61.



bun serüveni anlat›l›r hikâyede. “Delilik(flizofreni)9” burada önemli bir noktad›r.
Burjuva ve flövalyeli¤in hüküm sürdü¤ü bir döneminde itilip kak›lan ve alaya al›nan
deliller, ayn› zamanda dokunulmazl›k z›rh›na sahiplerdir. Onlar kimsenin söyleme-
ye cesaret edemedi¤i düflünceleri söyleyebilme özgürlü¤üne sahiptir.“ fiizofrenler
bask›c› toplumsal gerçeklikten el etek çekerek eklemsiz arzu hallerine çekilirler”
(Emre 2006: 59)Bu aç›dan bak›ld›¤›nda feodal bir yap› içerisinde oluflan eserde böy-
le bir kahraman›n oluflmas› do¤ald›r. Dönemin yüksek de¤erlerinin simgesi olan
kahraman, modern roman›n yan›nda “pikaresk” türünün özelliklerini de tafl›makta-
d›r. Ama yine de o, “pikaresk” ten romana geçiflin öncüsüdür.

Hem içerik hem de biçimsel yönlerden ça¤dafl bir metin olan “Don Kiflot”, ki-
flilerin geliflimini, birbirlerini etkileyiflini ve karakter özelliklerinin yer de¤ifltiriflini
hikâye sürerken diyalektik bir biçimde sergilemesi aç›s›ndan da ilgiye de¤er(dir).”10

Bafllang›çta düfller ülkesinde dolaflan bir flövalye ile paray› pulu, flan için terk edip,
hayal dünyas›nda yaflamay› tercih eden ufla¤›n, yaflad›klar› maceralar sonunda gide-
rek birbirlerine yaklaflt›¤› görülür. Roman›n sonunda Sancho, flan ve flöhretin ona
fayda getirmedi¤ini anlay›p eve döner, Gerçekleri fark eden Don Kiflot ise art›k ha-
yal dünyas›ndan uyan›r. Postmodern metinlerde tek bir kahraman›n ön plana ç›k-
mad›¤› görülür. Öznenin silikleflti¤i bu metinlerde bir kahraman di¤erine dönüflür,
bir di¤eri de ötekine… En sonunda “Sancho’nun büyük ölçüde “Donkiflotlaflt›¤›-
n›,”Quijote’nin yaflamak için yola ç›kt›¤› hayalden vazgeçecek kadar “sançolaflt›¤›-
n›” (Watt2014: 110) söyleyebiliriz. 

Eserin önsözünde Cervantes ne yazaca¤›n› düflünürken, yan›na gelen ‘esprili ve
bilgili dostu’, roman›n›n amac›n› belirterek, metnin nas›l anlat›lmas› gerekti¤ini
flöyle ifade eder: “Önemli olan tek fley, yaz›lanlarda taklitten yararlanmakt›r; taklit
ne kadar mükemmel olursa, yaz›lan da o kadar iyi olacakt›r. Sizin bu kitab›n›z›n
amac›, flövalyelik kitaplar›n›n dünyadaki ve halk üzerindeki otoritesini, etkisini k›r-
mak oldu¤una göre, filozoflardan cümleler, Kutsal Kitap’tan nasihatler, flairlerden ef-
saneler, retorikçilerden söylevler, azizlerden mucizeler dilenmenize gerek yok; aksi-
ne, cümlelerinizin, paragraflar›n›z›n, sade bir flekilde, anlaml›, aç›k, yerinde kelime-
lerle, fikrinizi mümkün oldu¤unca canland›rmas›, düzgün ve renkli olmas› için u¤-
rafl›n; kavramlar›n›z› karmafl›k, karanl›k hale getirmeden anlat›n. Ayr›ca, hikâyeniz-
le hüzünlü kimseleri neflelendirmeye, neflelilerin neflesini art›rmaya çal›fl›n; saf kim-

466 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›

9 Postmodern süreçte “flizoözne”leflmesinin örneklerine s›kça rastlanmaktad›r. Postmodern
metinlerin bir ço¤unda flah›slar›n flizofreniye varan tav›rlar sergiledi¤i görülmüfltür. Bkz.
EMRE ‹smet, Post Modernizm ve Edebiyat s.56.

10 Genifl Bilgi ‹çin Bkz. Agy. http://www.pandora.com.tr.



seleri k›zd›rmay›n, zeki kimseleri yenili¤e hayran b›rak›n, ciddi kimseler küçümse-
mesin, ihtiyatl› kimseler de övmeyi ihmal etmesin.” (Cervantes 2012: 11)

Yukar›daki al›nt›da görüldü¤ü gibi yaratma süreci taklite dayanan Aristoteles
kuram›n›n mimemis kavram›d›r. Cervantes dostunun bu sözlerini dikkate alarak
eserini oluflturur. Eserin önsöz bölümünde böyle bir metne yer verilmesi onun kur-
gusal özelli¤indendir. 

Don Kiflot’ta okur eser boyunca çok etkili bir flekilde esere dâhil edilmektedir.
Jale Parla’ya göre “Don Quijote’de parodiye karnavalizasyon ve türler diyalojisinin
eklemleme noktas›, Birinci kitab›n sekizinci bölümündeki ünlü kesintidir. Bu bö-
lümde tam Don Kiflot ile Vizcayal› k›l›çlar havada birbirine sald›racaklard›r ki anla-
t›c›dan bu serüvenin sonunu okumayaca¤›m›z› ö¤reniriz.(…) böylece anlat›c› kay-
bolan metnin pefline düfler ne olursa olsun bu serüvenin devam›n› bulmaya kararl›-
d›r.” (Parla 2012: 61) Bu kesintiden sonra, metnin durduruldu¤u bölümde, ikinci
anlat›c› (kopyalayan yazar) art›k tipik bir okurdur.

“O ilginç öykü, böylesine tedirgin edici bir anda kesilmifl, yar›m kalm›flt›; üstelik öy-
künün yazar›, devam›n› nerede bulaca¤›m›z› da haber vermemiflti. Bu beni çok üzdü.”
(Cervantes 2012: 91) Cümlesiyle yazar okuyucu ile buluflmufltur. Burada hem gerçek
yaflam zaman›, hem anlat› zaman› durmufltur. “Elindeki yaln›z bir anlat›d›r, bu yaza-
r›n yazm›fl oldu¤u bir anlat›. Ama bundan baflka yaz›lm›fl ve yaz›lacak say›s›z anlat›
vard›r. Ve elinde tuttu¤un kitap, geçmiflteki ve gelecekteki bütün anlat›lar›n her bi-
rinin üzerine vuracak gölgesiyle, de¤iflmeye gebe bir kitapt›r. Bu kitap son kitap ol-
mad›¤› gibi, hiçbir okuma da son okuma de¤ildir.“ (Parla 2012: 62) diyen Jale Parla
Don Kiflot’un günümüze kadar süren etkisini dile getirmifltir.

Don Kiflot bir yandan olaylar›n birbirini izledi¤i, kendi ça¤›na da göndermeler
yapan, daha geleneksel bir anlat› olarak sürerken, di¤er yandan da kendi yaz›l›fl›n›
izlettirip oyunlar oynayarak bir üstkurmaca olma özelli¤i tafl›r. Okuruyla diyalogu sü-
rekli canl› tutan yazar anlam› üreten taraf›n okur oldu¤unun fark›ndad›r.

Cervantes eserinin önsözünde :“Aylak okur: Bu kitab›n, zihnin, düflünülebile-
cek en güzel, en zarif, en ak›ll›ca ürünü olmas›n› isterdim; buna yeminsiz inanabilir-
sin. Ancak, tabiat kanununa karfl› ç›kamad›m; tabiatta her fley, benzerini do¤urur.
Benim k›s›r, geliflmemifl, zekâm da, her türlü rahats›zl›¤›n hâkim oldu¤u, her türlü
hazin sesin duyuldu¤u bir hapishanede do¤muflças›na kuru, k›r›fl›k, maymun ifltahl›
ve çok çeflitli, kimsenin akl›na gelmeyecek düflüncelere bo¤ulmufl bir evlâttan bafl-
ka ne do¤urabilir!. Ama Don Quijote’nin babas› gibi görünsem de, üvey babas› olan
ben, âdetlere uyup, baflkalar›n›n yapt›¤› gibi, neredeyse gözlerimde yafllarla, o¤lum-
la görece¤in kusurlar› affetmen veya görmezden gelmen için sana yalvaraca¤›m, sev-
gili okur.”(Cervantes 2012: 37) Cümleleriyle ayn› zamanda ideal okurun da özellik-

Elif Sayar • 467



lerini verir. Bu okur en az içindeki karakterler kadar “gerçek”tir. Okur eserde Cer-
vantes ile birlikte olaylar› gözlemler. Burada etkin okur gözlemledi¤i olay ve durum-
lar karfl›s›nda kendi tutumunu özgürce sergileyebilen, önyarg›lardan kurtulmufl okur-
dur.

Dostoyevski’nin Budala’s›ndan Flaubert’in Madame Bovary’sine kadar birçok
eseri etkileyen Don Kiflot, kurgusall›¤›n ve metinleraras›l›¤›n köklerini bünyesinde
bar›nd›r›r. Roman›n› yazarken döneminin birçok yaz›m türlerini denemifl olan Cer-
vantes, epik parodi, pastoral romans, ulusal dildeki öyküleme, soneler, hükümdar
tart›flmalar›, pikaresk ve do¤u öykü anlat›m›n› bir araya getirmifl ve modern romana
zemin haz›rlam›flt›r. Bölümler aras›na serpifltirilmifl ek öyküler ve hayali Arap tarih-
çisi Seyyid Hamit Bin Engeli’ye dayand›r›lan bölümler postmodern edebiyat›n te-
mellerinin at›ld›¤› bölümlerdir. Ayr›ca kaynak olarak Arap tarihçisine dayand›r›lan
bu bölümden hareketle Cervantes’in eserini olufltururken Do¤u kaynakl› metinler-
den etkilendi¤i söylenebilir.

Yeni Hayat

Orhan Pamuk’un Yeni Hayat roman› “Bir gün bir kitap okudum ve bütün haya-
t›m de¤iflti.” (Pamuk 2002: 7) cümlesiyle bafllar. Daha giriflte anlat›c› bize roman›n
bu cümle etraf›nda oluflaca¤› gerçe¤ini hissettirir. Çünkü roman›n giriflinde ki “Ay-
n› masallar› dinlemelerine ra¤men, ötekiler hiç böyle bir fley yaflamad›lar” (Pamuk
2002: 6) cümlesi roman›n ana eksenin postmodern bir tekni¤e oturdu¤unu gösterir.
Postmodern metinler art›k somut yaflam› kurgulamak yerine, “kendini, nas›l olufltu-
¤unu, nas›l kurguland›¤›n› anlat(›r.) (Ecevit 2012: 71)

“Kelimeleri tek tek okurken, bir yandan yolumu bulmaya çal›fl›yor, bir yandan
da yolumu büsbütün kaybettirecek hayal harikalar›n› hayretle tek tek ben kuruyor-
dum” (Pamuk 2002: 7)

Metinleraras› göndermeler, varoluflçu ve mistik ö¤eler tafl›yan Yeni Hayat çok
katmanl› yap›s›yla dikkat çekicidir. Birçok eserle aç›k veya kapal› etkileflimde bulu-
nan Yeni Hayat, ikizler, kimlik de¤ifltirme, hayat›n gizli simetrisi gibi tematik aç›dan
Amerikal› yazar Paul Auster’in New York Üçlemesi, Leviathan ve Ay Saray› roman-
lar› ile edebi bir benzerlik göstermektedir. Bunun yan› s›ra B.Venkat Mani, Orhan
Pamuk’un eserini olufltururken Ziya Gökalp’in yaz›lar›, Kuran-› Kerim Rainer Maria
Rilke’nin Duino Elegies ve Novalis’in Heinrichvon Ofterdingen’in izlerini sürerek
roman›n içindeki metinleraras› boyutu irdeler.

Yeni Hayat’ta R›fk› Hat’›n, Nahit’in yazma süreci bu anlamda postmodern bir
roman›n yazma sürecinin bir özetidir. Nahit / Mehmet kitab› el yaz›s›yla yeniden
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yazmaktad›r. Orhan Pamuk’un yazarken el yaz›s› ve pilot kalem kullanmas›yla Na-
hit’in el yaz›s›yla R›fk› Hat’›n kitab›n› yeniden yazmas› “üst kurmaca içinde üst kur-
maca ” gibidir. Çünkü Orhan Pamuk’un kendi yazma ediminin bir bölümünü R›fk›
Hat’a bir bölümünü de Nahit’e vermesi bir üstkurmacad›r. Bununla birlikte bu iki
kahraman›n kendi yazma serüvenlerinin romanda anlat›lmas› ayr› bir üstkurmaca-
d›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda Orhan Pamuk’un, Yeni Hayat içerisinde “R›fk› Hat, Na-
hit ve Osman” olmak üzere üç kifliye bölünmüfltür.

Postmodern edebiyat›n di¤er bir özelli¤i ço¤ulculuktur. Postmodern edebiyatta
Edip Cansever’in “Masa da Masaym›fl ha” fliiri bu duruma güzel bir metafor olufltu-
rur.

Masa da Masaym›fl ha

Adam yaflama sevinci içinde
Masaya anahtarlar›n› koydu
Bak›r kaseye çiçekleri koydu
Sütünü yumurtas›n› koydu
Pencereden gelen ›fl›¤› koydu
Bisiklet sesini ç›kr›k sesini
Ekme¤in havan›n yumuflakl›¤›n› koydu
Adam masaya
Akl›nda olup bitenleri koydu
Ne yapmak istiyordu hayatta
‹flte onu koydu
Üç kere üç dokuz ederdi
Adam koydu masaya dokuzu
Pencere yan›ndayd› gökyüzü yan›nda
Uzand› masaya sonsuzu koydu
Bir bira içmek istiyordu kaç gündür
Masaya biran›n dökülüflünü koydu
Uykusunu koydu uyan›kl›¤›n› koydu
Toklu¤unu açl›¤›n› koydu.
Masa da masaym›fl ha
Bana m›s›n demedi bu kadar yüke
Bir iki salland› durdu
Adam ha babam koyuyordu.

Postmodernizmin ço¤ulculuk anlay›fl› bu fliirdeki gibidir. Bu fliirdeki masay›
eser, masan›n üzerine durmadan bir fleyler koyan›n fliirin ben’ini de postmodern ya-
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zar olarak düflünürsek, fliirdeki ben’in Nas›l durmadan masaya bir fleyler koyuyor ve
masa bana m›s›n demiyorsa, postmodern yazar da durmadan eserine bir fleyler ko-
yar ve eser bana m›s›n demez. Yeni Hayat roman›nda ise gerçekçi tasvirlerin, bilinç
ak›fl›n›n, kolaj›n, serbest ça¤r›fl›m›n, pastiflin, leitmotifin ayn› anda kullan›lmas› ço-
¤ulculuk anlay›fl›n›n yans›mas›d›r. Ayr›ca romanda, kitap, yolculuk, Yeni Hayat,
melek, Canan, ölüm, ›fl›k, aflk, demiryolu, saat… gibi birden fazla gösterileni olan
sözcüklerin seçilmesi, yine postmodern roman›n ço¤ulculuk ilkesinin bir gösterge-
sidir. Böylece tüm karfl›tl›klar efl zamanl› bir biçimde yer al›r.” Yeni Hayat” ›n hem
bir anlam aray›fl› hem de bu çaban›n beyhudeli¤ini, melek figürünün hem kutsal
hemde pornografik karfl›tl›¤›n›n ayn› anda tafl›mas› gibi çifte anlaml›l›k ayn› za-
manda roman›n postmodern yap›s›yla uyumluluk göstererek, metin çok sesli bir
oyuna dönüflür.

Roman›n baflkarakteri Osman okudu¤u kitaptaki yeni hayat› bulmak için yol-
lara düflen mecnun bir okur de¤il sadece. O kitab› okurken hem varoluflsal bir süre-
ci yaflayan hem de kendi kitab›n› yaratmaya çal›flan bir yazard›r.

“Öyle bir güçlü bir etkiydi ki bu, okudu¤um kitab›n sayfalar›ndan yüzüme ›fl›k
f›flk›r›yor sand›m: Ayn› anda hem bütün akl›m› körlefltiren, hem de onu p›r›l p›r›l
parlatan bir ›fl›k. Bu ›fl›kla kendimi yeniden yapaca¤›m› düflündüm, bu ›fl›kla yoldan
ç›kaca¤›m› sezdim, bu ›fl›kta daha sonra tan›yaca¤›m, yak›nlaflaca¤›m bir hayat›n
gölgelerini hissettim.(…) Çevremdeki dünyan›n da bafltan afla¤›ya de¤iflti¤ini o za-
man korkuyla farkettim ve flimdiye kadar hiç duymad›¤›m bir yaln›zl›k duygusuna
kap›ld›m.” (Pamuk 2002: 7-8)

Kahraman ç›kt›¤› yolculukta okuya okuya bak›fl› kitab›n sözlerine kitab›n söz-
leri de kendi bak›fl›na dönüflür. Ifl›ktan kamaflan gözleri kitaptaki dünya ile dünyada-
ki kitab› birbirinden ay›ramaz olur.(Pamuk 2002: 10) Osman at›k gerçekle kurgu-
nun, yazarl›k ile okurlu¤un, ölüm ile yaflam aras›ndaki belirsizlikte kalm›flt›r. Post-
modern edebiyatta bu “kurmaca ile gerçe¤in zemininin kayd›r›lmas› demektir.” (Do-
¤an 2014: 203) romandaki gerçeklik ve kurgu aras›ndaki bu oyunsall›k onu postmo-
dern metinlerde görülen simülasyon terimi ile yeniden bir araya getirir.

Postmodern anlat›n›n baflkarakteri bir figürden di¤erine dönüflüp duran birisi-
dir. Belirli bir kimli¤i yoktur. Paul Auster’in New York Üçlemesi’ndeki kiflilerin bir-
birine dönüflmesi gibi Yeni Hayat’ta da baflkarakter Osman, çoklu bir kiflili¤e sahip-
tir. Roman›n baflkahramanlar›ndan Nahit s›ras›yla, Mehmet ve Osman olur. Bu üç
karakter kimli¤i ise Nahit’te buluflur. Nahit’in yolculuk boyunca karfl›laflt›¤› bu kim-
likler onun dönüflümünü sa¤lar. Böylece insan›n sorunsall›¤› tek bir roman kiflisinin
yaflad›klar› de¤il “ tümüyle soyut bir düzlemde, biçim, kurgu, yap› özellikleri arac›l›-
¤›yla, -Ernest Fischer’in çok sevdi¤imiz bir sözünü yenilersek- “gerçe¤in buhar›”nda
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ve onun okur düzleminde yeniden üretilmesi s›ras›nda ortaya ç›kar.”(Ecevit 2012:
78) Böylece metin okurun öznel düzleminde yeniden beden kazan›r.

Yeni Hayat’ta da anlat›c› bireyselli¤in yok olmas› gibi metnin tek bir anlama sa-
hip olmayaca¤›n›, okuyucunun yorumlama biçimlerinin önemli oldu¤unu flu sözler-
le göstermek ister:

“Baz›lar› kitapla bir yaln›zl›¤a çekiliyor, ciddi bir buhran›n efli¤indeyken dünya-
ya aç›larak hastal›ktan kurtuluyorlard›. Kitab› okur okumaz bir sars›nt› geçiren, bir
öfkeye kap›lanlar da vard›. Bunlar kitaptaki dünyay› bilmedikleri, tan›mad›klar›,
aramad›klar› için dostlar›n›, yak›nlar›n›, sevgililerini suçluyor, kitaptaki dünyan›n
insanlar›na benzemedikleri için onlar› ac›mas›zca elefltiriyorlard›. Baflka bir tak›m da
kitab› okur okumaz metnin kendisine de¤il, insanlara dönen örgütçülerdi. Bu heves-
li kitab› kendileri gibi okumufl baflkalar›n› aramaya koyuluyor, bunda baflar›s›z olur-
larsa- ki hep böyle oluyordu- kitab› baflkalar›na okutup avlad›klar› bu kiflilerle bir or-
tak eyleme giriflmeye çal›fl›yorlard›. Bu ortak eylemin ne oldu¤u konusunda onlar›n
da, bu eylemcileri izleyen ihbarc›lar›n da herhangi bir fikri yoktu.(Pamuk 2002:
270)

Metni okumak için ç›kt›¤› yolculukta okur, kelimelerden hareketle, anlam ya-
pabilece¤i ve daha büyük bir örneklemeye gidece¤i “içe do¤ru okuma süreci”11ni
önemser. Bu okuma sürecinde okur metinde yap› bütünlü¤üne egemen olan “domi-
nant” taraf› görmeye çal›fl›r. Eserde bask›n olan bu “egemen öge”12*13 di¤erlerini yö-
netir, kontrol eder, tayin eder ve dönüfltürür.

Yeni Hayat roman›nda bu egemen öge “Yeni Hayat”t›r. Egemen ögeye metinle-
raras› düzlemde bak›ld›¤›nda hem R›fk› Hat’›n yazd›¤› Yeni Hayat hem de Orhan
Pamuk’un yazd›¤› Yeni Hayat birçok metne göndermesi olan metinlerdir. Romanda-
ki Yeni Hayat’›n göndermeleri roman içinde söylenmifltir. Okurun elinde tuttu¤u
gerçek “Yeni Hayat” ilk olarak R›fk› Hat’›n Yeni Hayat’›yla metinleraras› iliflki içe-
risindedir. Bunun haricinde romandaki Yeni Hayat’tan baflka yolculuk imaj› ele
al›nd›¤›nda Goethe’nin Genç Werther’in Ist›raplar›’na, Mant›ku’t Tayr’a ve fieyh
Galip’in Hüsn ü Aflk’›na; Georg Friedrich Phillipp von Hardenberg’e (Ayn› masal-
lar› dinlemelerine ra¤men, ötekiler hiç böyle bir fley yaflamad›lar); yazar›n kendi Ka-
ra Kitap roman›na; Tevrat’a (Kahraman›n Yeni Hayat’› okurken yüzüne ›fl›k çarpma-
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s›); Kuran-› Kerim’e; Shakespeare’in Hamlet’ine; Rilke’nin Dunio A¤›tlar›’na… gön-
dermelerde okunabilir romanda.14 Yine de Yeni Hayat roman›n, en yo¤un metinlera-
ras› iliflkisi R›fk› Hat’›n Yeni Hayat roman›d›r.

Sonuç

Yeni Hayat ve Don Kiflot romanlar› postmodern edebiyat›n özelliklerini tafl›ma-
s› bak›m›ndan dikkate de¤erdir. “Retorik”, “keflif” ve “icat” kavramlar› aç›s›ndan iki
roman› karfl›laflt›rmak gerekirse, Her iki romanda da postmodern edebiyat›n›n bafl-
l›ca özelli¤i olan üstkurmaca yöntemi görülür. Bununla birlikte postmodernizmin
ço¤ulculuk ve metinleraras›l›közelli¤i de her iki romanda da karfl›m›za ç›kar. Her iki
romanda da kahramanlar›n “gerçeklik”e uyan›fl›, “egemen öge” olan ‘kitap’(lar)la
sa¤lan›r. Bu bir kefliftir. Don Kiflot flövalye romanlar›ndan, Nahit/Osman ise Yeni
Hayat’tan etkilenip yolculu¤a ç›kar. Kahramanlar›n ç›kt›klar› bu yolculukta karfl›lafl-
t›klar› kifliler ve olaylar onlar›n dönüflümünü gerçeklefltirir. Don Kiflot’ta bu dönü-
flüm, gerçekleri kabul etmesiyle, Yeni Hayat’ta ise “Yeni bir dünya”n›n varl›¤›na
inanmas›yla sa¤lan›r. Bu dönüflüm her iki eserde de gerçekli¤e ve sonsuzlu¤a aç›lan
kap› niteli¤inde olan ölümle sa¤lan›r. Bu özellik her iki kitab› mistik ve sonsuz bir
ruh dünyas›na tafl›r. Kahramanlar›n ç›kt›klar› bu yolculukla birlikte keflfedilen yeni-
den icat edilir. Ayn› zamanda okur, bu aç›k uçlu metinlerde, yaratma süreci içine dâ-
hil olarak “icat”›n içinde yer al›r.

Kaynakça

BOOTH Wayne, (fiubat 2012), Kurmacan›n Retori¤i, Metis Elefltiri, ‹stanbul.

Miguel de Cervantes Saavedra La Mancha’l› Yarat›c› Asilzade, Ocak 2012, Don Qu›jo-
te, YKY, Ankara.

DEM‹R Yavuz, Üst(ü) Kurmaca A(n)l(a)t› Roman, ModernizmdenPostmodernizme,
Hece, S.16, 138/139/140. Ankara.

DEM‹R Yavuz, 2012-2013, Yeni Türk Edebiyat›, Doktora Ders Notlar›.

DO⁄AN Zafer, Orhan Pamuk Edebiyat›nda Tarih ve Kimlik Söylemi, ‹thaki Yay., ‹stanbul.

ECEV‹T Y›ld›z, (2008), Orhan Pamuk’u Okumak, ‹letiflim, ‹stanbul.

ECEV‹T Y›ld›z, (2012), Türk Roman›nda Postmodernist Aç›l›mlar, ‹letiflim Yay, ‹stanbul.

472 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›

14 Genifl bilgi için bkz,. ECEV‹T Y›ld›z, Orhan Pamuk’u Okumak, ‹letiflim,2008.s.138.



EAGLETON, Terry, (1998), Esteti¤in ‹deolojisi, (Çev.Hakk› Hünler), Özne Yay. ‹stanbul.

EMRE ‹smet, (2006), Postmodernizm ve Edebiyat, An› Yay. Ankara. 

Felsefe Ekibi ‹nternet Dergisi, (2005), Postmodern(izm)ite’yi Anlamak, S.2 Y›l. Ekim.

PAMUK Orhan, (fiubat 2002), Yeni Hayat, ‹letiflim Yay, ‹stanbul.

PARLA Jale, 2012, Don Kiflot’tan Bugüne Roman, ‹letiflimYay. ‹stanbul.

RIFAT Mehmet, (2008), 20. yy’da Dilbilim ve Göstergebilim Kavramlar› 2, , YKY, Anka-
ra.

TÜRKEfi A. Ömer,  Miguel de Saavedra Cervantes http://www.pandora.com.tr.

WATT Ian (Mart 2014), Modern Bireycili¤in Mitleri, Çev. Mehmet Do¤an, Bo¤aziçi Yay.,
‹stanbul.

Elif Sayar • 473





Unutulan Bir Metin ve Ahmet Mithat’›n Anlatma ‹fltihas›:
Alay›n Kraliçesi’ne Zeyl

Ali Serdar*

Roman türünün do¤du¤u Bat› edebiyatlar›ndan farkl› olarak Osmanl›/Türk
okurlar› roman türüyle gazete ve dergilerde yay›mlanan çeviri veya telif tefrikalarla
tan›flm›fllard›r. Bir baflka deyiflle romanlar ilk önce gazetelerde bölüm bölüm tefrika
edilmifl, sonras›nda kitap olarak bas›lm›fllard›r. Ahmet Mithat hem bir gazeteci hem
de bir edebiyatç› olarak her iki türün gelifliminde önemli rol oynam›flt›r. Bir taraftan
ç›kard›¤› gazetelerle bas›n›n geliflimine katk›da bulunmufl, di¤er yandan yazd›¤› ro-
manlarla türün yayg›nlaflmas›n› ve benimsenmesini sa¤lam›flt›r. Ahmet Mithat’›n
romanlar›n› önce tefrika olarak yay›mlamas› gazeteci ve edebiyatç› kimli¤iyle örtüfl-
mekte, bir anlamda her iki kimli¤ini bir araya getirmektedir. Öte yandan, Ahmet
Mithat’›n çok yönlü kiflili¤i yapt›¤› roman çeviriyle daha da zenginleflmifl, Osman-
l›/Türk okurlar› farkl› edebî gelenekler ve yazarlarla Ahmet Mithat sayesinde tan›fl-
m›flt›r. 

Ahmet Mithat’›n 1876 y›l›nda ‹stanbul’a döndükten sonra ç›karmaya bafllad›¤›
“Türk bas›n›n en uzun ömürlü gazetelerinden olan” (Okay 2002: 135) Tercüman-›
Hakikat (1295[1878]-1922), gazetede yay›mlanan çeviri ve telif romanlar ba¤lam›n-
da Osmanl›/Türk edebiyat› aç›s›ndan da de¤erli bir kaynakt›r. TÜB‹TAK taraf›ndan

* Dr. Ali Serdar, Özye¤in Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, ‹stanbul,
ali.serdar@ozyegin.edu.tr.
Projemize kurumsal olarak destek veren Millî Kütüphane’ye ve Alay›n Kraliçesi ve Alay›n
Kraliçesi’ne Zeyl’in çevrimyaz›s›n› yaparak makalenin yaz›lmas›na katk›da bulunan proje
asistan›m Ruhat Alp’e teflekkür ederim.



desteklenen “Türk Edebiyat›nda Tefrika Roman Tarihi (1831-1928)1” bafll›kl› proje
kapsam›nda yap›lan taramalar s›ras›nda karfl›lafl›lan ve yazar› belirtilmeden tefrika
edilen Alay›n Kraliçesi Ahmet Mithat’›n “mütercimi” oldu¤u romanlardan biridir.
Ancak bu tercümenin Ahmet Mithat’›n di¤er tercümelerinden farkl› bir özelli¤i
vard›r: Ahmet Mithat tefrikaya yazd›¤› “Mukkadime”de roman›n yay›mland›¤› Re-
vue des Deux Mondes adl› dergiyi övdükten, derginin de roman› baflar›l› buldu¤unu
belirttikten sonra kendisinin bu romana bir zeyl yazaca¤›n› duyurur: “Hikâyenin ne-
ticesi buna güzel bir zeyl ilavesi için gayet muvaf›k bir girizgâh açt›¤›ndan bu hikâ-
ye tamam olduktan sonra biz dahi taraf›m›zdan bir zeyl ilave edece¤imizi daha flim-
diden karilerimize vaad eyleriz.” (Ahmet Mithat 1295: 5). 17 Kanun-› evvel 1878
tarihinde bafllayan çeviri, gazetenin 2 ve 3. sayfalar›nda yay›mlan›r. 17. ve son tefri-
ka ise gazetenin 4 Kanun-› sani 1878 tarihli 160. say›s›nda karfl›m›za ç›kar. Ahmet
Mithat, roman›n sonuna ekledi¤i “‹htar”da, bu romana bir zeyl yazaca¤›n› okurlar›-
na yeniden hat›rlat›r: 

Tercüme burada tamam oldu. Karilerden baz›lar› flurada hikâyenin ne-
tice bulmad›¤›n ›tikad ile iflin daha sonra ne oldu¤unu dahi düflüne-
ceklerini baz› emsal sab›kas›yla tahmin edebiliriz. Vak›a hikâye nüvis-
lik sanat›nca vaka burada pek sanatl› bir surette hitama isal edilmifltir.
Ancak mukaddimemizde dahi denildi¤i vechle flu netice hikâyeye ya-
z›lacak bir zeyl için dahi güzel bir girizgâh oldu¤undan vakan›n bun-
dan sonras› için tasavvur ve tahayyül edilebilecek olan suret dahi zey-
limizde görülecektir. (Ahmet Mithat 1295: 226-27)

Bir sonraki say›da, yani 6 Kanun-› sani 1878 tarihli 161. say›da da Ahmet Mit-
hat, Alay›n Kraliçesi’ne Zeyl ad›yla roman›n devam›n› yine 2 ve 3. sayfalarda tefrika
etmeye bafllar. Zeyl 8 tefrika sürer ve 14 Kanun-i sani 1878 tarihli 168. say›da son
bulur. Bu iki tefrikan›n Alay›n Kraliçesi bafll›¤› ile “ ‘Tercüman-› Hakikat’ tefrikala-
r›ndan mutehass›l ‘Yeni Kütüphane’ ” dizisinden mütercimi Ahmet Mithat olarak
1295 y›l›nda kitap olarak bas›ld›¤›n› görüyoruz. Zeyl de bu kitapta 228. sayfada bafl-
lar (kitap 343 sayfad›r). Ancak kitab›n hiçbir yerinde Zeyl’in de tercümeyle birlik-
te yer ald›¤› ve Ahmet Mithat’›n yazd›¤› ek oldu¤u belirtilmez. Dolay›s›yla “‹çinde-
kiler” sayfas›n›n da bulunmad›¤› bu bask›da Ahmet Mithat’›n müellifi oldu¤u metin
kaybolup gitmektedir. Ayn› kayb›n ya da gözden yitirilmenin Türk edebiyat› tari-
hinde de yafland›¤›n› söylenebilir. Ahmet Mithat’la ilgili akademik çal›flmalara ba-
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k›ld›¤›nda Alay›n Kraliçesi yazar›n çevirileri aras›nda yer bulurken Alay›n Kraliçesi’ne
Zeyl Ahmet Mithat’›n telif eserleri aras›nda görülmemektedir.

Tefrika edilirken de kitap olarak bas›ld›¤›nda da Alay›n Kraliçesi’nin yazar› be-
lirtilmedi¤i için yap›t Ahmet Mithat’›n “yazar› bilinmeyen” çevirileri aras›nda yer
bulur (Esen 2011: 230; Koz 2002: 162). Ahmet Mithat’›n çevirinin bafl›na yazd›¤›
“Mukaddime”de belirtti¤i Revues des Deux Mondes’un arflivini tarad›¤›m›zda 1872
Eylül’ünün 2. say›s›n›n (Ahmet Mithat’›n da yazd›¤› gibi dergi, on befl günde bir ç›k-
m›flt›r) 407-408. sayfalar›nda, Arvède Barine’in ‹ngilizceden tercüme etti¤i “La Re-
ine du Régiment” bafll›kl› metinle karfl›lafl›yoruz. Barine’in tercümesinin hemen ba-
fl›nda da bu çevirinin as›l kayna¤›n›n künye bilgilerine ulafl›yoruz: Queen of the Re-
giment, Katharine King2, 3 cilt, Hurst and Blackett, London 1872. Bu künye bilgi-
sinde Katharine King’in kitab›n›n üç cilt oldu¤u belirtilmifl. Dijital arflivlerden ulafl-
t›¤›m Katharine King’in The Queen of the Regiment adl› kitab›n›n 1874 tarihli bas-
k›s› tek cilt ve 202 sayfad›r. Belki de ilk önce üç cilt olarak bas›lan kitap daha son-
ra tek ciltte toplanm›flt›r. Ancak Arvéde Barine’in Revues des Deux Mondes’da ya-
y›mlad›¤› metnin 36 sayfa oldu¤unu, dolay›s›yla sad›k bir çeviriden çok uyarlama ol-
du¤unu ve özgün metnin 4. bölümünden bafllayarak olaylar› aktard›¤› belirtilmeli-
dir. Yani Ahmet Mithat, bir anlamda Barine’in uyarlad›¤› bir metni çevirmifltir ve
bu çeviride de Barine’e ne kadar sad›k kal›nd›¤› ayr› bir araflt›rman›n konusudur3. 

Ahmet Mithat çevirisinin sonuna yazd›¤›, yukar›da al›nt›lanan “‹htar”da, her
ne kadar “pek sanatl› bir flekilde” sonland›r›lm›fl olsa da roman›n›n sonunun tatmin
edici olmad›¤›n›, sorumlulu¤u okurlar›n üzerine atarak belirtir. Yani bir yazar strate-
jisi kullanarak kendisinin de¤il okurlar›n bu zeyli bekledi¤ini ima eder ve bu çeviri-
nin sonunun da yeni bir bafllang›ç için uygun oldu¤unu dile getirir. Çevirdi¤i metin
bitmifl, ancak Ahmet Mithat’›n anlatma ifltah› dinmemifltir. Elbette bu ifltah›, çevi-
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2 Yapt›¤›m araflt›rmada Katharine King’e ait üç romana daha rastlad›m: Our Detachment
(1875), Ethel Mildmay’s Follies (1872) ve Lost for Gold (1873). Yazar›n biyografisine dair
k›sa bir bilgiye ancak “AustLit: The Australian Literature Source” adl› biyografi veritaba-
n›ndan ulaflabildim. 1830-1839 y›llar› aras›nda ‹rlanda’da do¤du¤u tahmin edilen Katha-
rine King, aslen ‹rlandal› olan ancak 1852’de Avustralya’ya yerleflen avukat ve siyaset ada-
m› Henry Edward King’in (1832-1910) k›z kardeflidir. Bir süre o da a¤abeyiyle Avustral-
ya’da yaflam›flt›r. Lost for Gold (1873) adl› roman› Avustralya’da geçmektedir ve bu yap›-
t›ndan sonra yay›mlad›¤› romanlar›na Avustralya’da yaflarken bafllad›¤› tahmin edilmekte-
dir. 

3 Ahmet Mithat’›n çevirilerine iliflkin önemli çal›flmalar› olan Prof. Dr. Ifl›n Bengi, “Çeviri-
bilimde Bir Hace-i Evvel: Ahmet Mithat Efendi” bafll›kl› makalesinde de Ahmet Mit-
hat’›n izledi¤i farkl› çeviri yöntemlerine iliflkin bilgi vermektedir.



rinin “Mukkaddime”sinde al›nt›lad›¤› ve Frans›zca çeviride dipnotta verilen övgüle-
ri de göz önünde bulundurarak klasik Türk edebiyat›ndaki zeyl gelene¤iyle de iliflki-
lendirebiliriz. Ancak daha önce k›saca Alay›n Kraliçesi’nin olay örgüsü ve karakter-
lerinden söz ederek Ahmet Mithat’›n neden tatmin olmad›¤›n› anlamaya çal›flal›m.

Alay›n Kraliçesi, temel olarak bir aflk üçgeni üzerine kuruludur ve yanl›fl anlama-
lar›n, küskünlüklerin, entrikalar›n, tesadüf ve sürprizlerin önemli rol oynad›¤› ro-
mantik bir anlat›d›r. ‹ngiliz ordusunun 16. Dragon Alay›’nda görev yapan Leviston
isimli subay›n 4 yafl›ndaki küçük k›z› Cecil tüm alay›n sevgilisidir, Cecil büyüyüp
genç bir kad›n olunca da yine güzelli¤i, dostane tav›rlar›, yard›mseverli¤i ile alay›n
kraliçesi olarak kabul edilir. Alaya sonradan kat›lan Gerald Anstruther, daha ilk
karfl›laflmalar›ndan itibaren, Cecil ile çok iyi dost olur, ancak y›llar geçtikçe, birbir-
lerine aç›klamasalar da ikisi de birbirini sevmeye bafllar. Bu ikili aras›ndaki ilk ger-
ginlik alaya yeni kat›lan Villars adl› subay›n Cecil’in yak›nl›¤›n› yanl›fl anlayarak
ona aflk›n› ilan etmesiyle yaflan›r. Ancak Cecil’in, Villars’› reddetti¤i konuflman›n
sonuna kulak misafiri olan Anstruther, durumu yanl›fl anlayarak (Cecil’in Villars’a
dostluk teklif etti¤ini sanarak) Cecil’e al›fl›k olmad›¤› kadar kötü davranmaya bafl-
lar. Her ne kadar bu gerginlik ikilinin birbirlerine aflklar›n› itiraf etmeleriyle sonuç-
lansa da Dragon Alay’› ‹ngiltere’ye dönene kadar küskünlükleri devam eder. Arala-
r› düzelmeye bafllad›¤›nda ise as›l tehlike ortaya ç›kar: Yeni komutan Harold Hous-
ton, görür görmez Cecil’e âfl›k olur. Anstruter’›n Cecil’e olan ilgisini fark eden Ho-
uston, Anstruther’› afla¤›lar, eziyet ender ve son olarak da zehirleyerek at›n› öldür-
dü¤ü iftiras›n› atarak onun ordudan at›lmas›n› sa¤lar. Bunun üzerine Anstruther, pa-
ra kazanmak için Avustralya’ya gitme karar› al›r, ancak ayr›lmadan önce Cecile’e üç
y›l sonra dönece¤ini, kendisini beklemesini söyler ve ondan Houston’dan uzak du-
raca¤›na dair yemin etmesini ister: “‹flte yemin ediyorum e¤er ben bu adam›n zevce-
si olursam intikam-› ilahiye duçar olay›m!” (Ahmet Mithat 1295: 139). Anstrut-
her’in ayr›lmas›n›n ard›ndan Houston, Cecil’e olan ilgisini aç›kça ortaya koyar, hat-
ta babas›ndan evlenmek için izin ister. Verdi¤i yemin nedeniyle Houston’dan kaç-
maya çal›flan Cecil, Houston’›n Anstruther’›n suçsuzlu¤unun kan›tland›¤›n› aç›kla-
mas›yla onunla dost olmay› kabul eder. Ancak bu haberi Anstruther’a ulaflt›rmak is-
tedi¤inde onun ölüm haberini al›r. Babas›n›n ölmeden önce yapt›¤› bask›yla Hous-
ton’la evlenmek zorunda kalan Cecil, intihar etti¤i izlenimini uyand›rarak, alay›n
son görev yeri olan ‹rlanda’dan ayr›larak ‹ngiltere’de ona sahip ç›kan Madam ve
Mösyö Lemington’un yan›nda çal›flmaya bafllar. Cecil’in öldü¤ünü düflünen Hous-
ton ise askerlikten ayr›larak denizcilik yapmaya bafllar. Bir gün tesadüfen flatoya ge-
len Houston, Cecil’in ölmedi¤ini ö¤renir, ancak Cecil, Houston’› bir kez daha red-
deder. Madam Lemington’un ›srar›yla Cecil, Houston’a mektup yazarak yan›na dön-
mesini söyler. Houston dönüfl yolunda kaza geçiren bir gemiye yard›m ederken ka-
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zazedeler aras›nda Anstruther’›n da oldu¤unu fark eder, ona Cecil’e iletilmek üzere
bir mesaj verir ve kendi hayat› pahas›na Anstruther’› kurtar›r. 

Uyarlama olmas› nedeniyle Arvède Barine’in çevirisinde olay örgüsündeki ba¤-
lant›lar›n zay›f, yer yer kopuk oldu¤u, tesadüflerin s›kl›kla devreye girdi¤i görülür.
Türkçe çevirinin olaylar›n ak›fl› ba¤lam›nda Frans›zca uyarlamay› izledi¤i, ancak üs-
lup ba¤lam›nda Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Ahmet Mithat’›n üslubuna iliflkin göz-
lemlerini hakl› ç›kar›rcas›na Ahmet Mithat’›n dayanamay›p yer yer araya girdi¤i
gözlemleniyor: “Roman sanat›, hangi seviyede olursa olsun okuyucuyla kitab›n bafl-
bafla kalmas›n› ister. Ahmet Midhat Efendi ise daima üçüncü bir flah›s gibi aradad›r”
(2001: 460). Türkçe çeviri Frans›zca uyarlamaya sad›k kalarak biter: Cecil evde Ho-
uston’› beklemekte, Houston ise Anstruther’› kurtarm›fl, ancak dalgalara kap›l›p git-
mifltir ve kurtulan Anstruther gemidedir. Öyle anlafl›l›yor ki Ahmet Mithat bu aç›k
uçlu b›rak›lm›fl sonu yeni bir roman›n bafllang›c› için iyi bir vesile olarak görmüfl, an-
latma ifltah› için verimli bir anlat› zemini buldu¤una inanm›flt›r. 

Ahmet Mithat’›n ‹ngilizce özgün metne ulaflt›¤›n› ya da okudu¤unu bilmiyoruz.
Bildi¤imiz kadar›yla ‹ngilizce bilmiyordu. Ancak Ahmet Mithat’›n metninin bafl-
lang›c›n›n özgün metnin sonuyla benzeflti¤i söylenebilir. Özgün metnin sonunda
kurtulan Anstruther, ‹ngiltere’ye döner, Cecil’e kavuflur ve bafllar›ndan geçenleri
karfl›l›kl› olarak anlat›rlar; bu kavuflma an› ve olaylar›n anlat›m› Frans›zca uyarlama-
da yoktur. Ahmet Mithat’›n metninde, bafllang›ç biraz daha sürprizlidir. Cecil, yafla-
d›¤› flatonun sahipleri olan Madam ve Mösyö Lemington ile birlikte Houston’› bek-
lerken gemi kazas›ndan Houston’›n yard›m›yla kurtulan Anstruther ç›ka gelir, ba-
fl›ndan geçenleri, Houston’›n fedakârl›¤›n› anlat›r. ‹lk baflta Anstruther, yeminini
tutmad›¤› için Cecil’i suçlasa da daha sonra aralar›ndaki sorunlar çözülür ve flöyle
bir yol izlemeye karar verirler: Cecil, ölen kocas› Houston için bir buçuk y›l yas tu-
tacak, Houston’›n Cecil’e b›rakt›¤› miras hay›r ifllerinde kullan›lacak, Anstruther
askerli¤e geri dönecek, u¤rad›¤› haks›zl›k nedeniyle alaca¤› tazminat da tek servet-
leri olacakt›r. Anstruther, Dragon Alay›’na gider ve Villars ile birlikte “yirmi yedi
gün, on dokuz saat sonra” flatoya geri döner. fiatonun civar›nda karfl›laflt›klar› yafll›
bir adam zorla kendini içeriye davet ettirir. Yemek s›ras›nda ortaya ç›kan bu yafll›
adam›n Harold Houston oldu¤u ortaya ç›k›nca Cecil, Anstruther ve Houston’›n ka-
derlerinin nas›l flekillenece¤i sorunu gündeme gelir: Cecil, Houston’la evli kalmaya
devam m› edecek yoksa Houston’dan ayr›l›p Anstruther ile mi evlenecektir? Bu so-
runun çözümü için tüm taraflar kendini feda etmeye haz›rd›r. Bu müflkül durumun
içinden Villars’›n buldu¤u çözümle ç›karlar: Hiç kimse evlenmeyecek, Cecil, Anst-
ruther ve Houston birbirlerine “kardefl” olacaklar, Villars’› da yanlar›na alarak dör-
dü bir ‹ngiliz sömürgesine yerleflerek köy hayat› yaflayacaklard›r. 
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Ahmet Mithat’›n “üçgen aflk” iliflkisi sorununa—hatta Villars’›n da geçmiflte
Cecil’e olan ilgisi düflünüldü¤ünde belki de “dörtgen” bile denilebilir—buldu¤u
“kardefllik” çözümünün hayli çarp›c› oldu¤u aç›kt›r—yine bu çözüme Villars’›n da
dâhil edilmesi “dörtgen” adland›rmam›z›n yerinde oldu¤unu düflündürür. Bu çözü-
mün Ahmet Mithat’›n dünya görüflü ve bir yazar olarak ahlaki tutumu hakk›nda
önemli ipuçlar› verdi¤i aflikârd›r. Ancak bunlar›n tart›fl›lmas›n›n bir baflka çal›flma-
n›n konusu oldu¤unu, öte yandan özgün metinle Ahmet Mithat’›n Zeyl’inin keskin
s›n›rlarla ayr›lmas›n› sa¤layan›n, anlat› stratejisi ve olay örgüsü bak›m›ndan Zeyl’i
Ahmet Mithat’›n k›lan›n da bu çözüm oldu¤unu belirtmek gerekiyor. Özgün metnin
gelifliminde Cecil her ne kadar evlenerek Anstruther’a verdi¤i yemine ihanet etmifl
görünüyorsa da bunu ölüm döfle¤indeki babas›n›n son arzusu oldu¤u için kabul et-
mifl, Houston’la kar›-koca hayat› yaflamam›fl, herkese intihar etti¤ini düflündürerek
kay›plara kar›flm›fl ve Anstruther’a hep sad›k kalm›flt›r. Anstruther, k›skançl›¤› ve
Cecil’e karfl› hoyrat tav›rlar› bir kenara b›rak›l›rsa roman boyunca zaten örnek al›n-
mas› gereken bir erkek olarak çizilir. Villars, her ne kadar önce Cecil’in davran›flla-
r›n› yanl›fl yorumlayarak ona aflk›n› ilan etse de daha sonra Cecil’in en yak›n arka-
dafl› olmufltur. Romanda bu dizgeyi Houstan da bozmam›fl her ne kadar önce kötü-
cül bir karakter olarak çizilmiflse de yapt›¤› fedakârl›klarla —son olarak hayat›n› fe-
da etti¤i unutulmamal›d›r— onun da düze ç›kmas› sa¤lanm›fl, Houston okurlar›n gö-
zünde “iyilerin” saf›nda kendine yer açabilmifltir. Bu durumda “erdem”in öne ç›ka-
r›ld›¤›, kötülerin cezaland›r›ld›¤›, iyilerin ödüllendirildi¤i Ahmet Mithat’›n “ro-
mans” dünyas›nda (Esen, 2014: 128) her biri fedakârl›klar›, cesaretleri, dostluklar›y-
la kendini kan›tlam›fl dört karakterin kaderine karar vermek zorunda kalan Ahmet
Mithat, Villars vas›tas›yla romans dünyas›ndan ayr›lmadan çözümü hepsini kardefl
yaparak bulmufltur.     

Ahmet Mithat’›n di¤er yap›tlar›nda oldu¤u gibi burada da kendisini gösteren
temalar Zeyl’in sonunda ortaya ç›kan “kardefllik”le s›n›rl› de¤ildir. Kardefl olmaya
karar veren karakterlerin bir ‹ngiliz sömürgesinde “köy hayat›” yaflamaya karar ver-
mesi, Ahmet Mithat’›n anlat›lar›nda s›kl›kla, en yo¤un olarak da Bahtiyarl›k’ta gö-
rülen bir baflka temad›r. Ancak çevirdi¤i metinde de Ahmet Mithat’›n kendi yap›t-
lar›nda önemsedi¤i temalardan izler vard›r. Örne¤in, iftiraya u¤ray›p ordudan at›l-
mas›n›n ard›ndan Anstruher, Avustralya’ya giderken “cesaret, sebat, çal›flkanl›k”
kavramlar› üzerinde durur ve seyahatleri boyunca servetin kolay kazan›l›p kolay kay-
bedildi¤ini vurgular. Zeyl’de de çal›flkanl›k temas› yinelenir. Cecil de yas› bitip
Anstruther ile evlenecekleri zaman Houston’›n servetini ba¤›fllamaya karar verdi-
¤inde çal›flmaya vurgu yapar: “Servet filan düflündü¤üm yoktur. Herkes say-i seme-
resiyle kendisini geçindirebilir. ‹ki kifli olaca¤›z. Asker olmasak bile yine sayimiz se-
meresiyle kendimizi besleyebiliriz” (Ahmet Mithat 1295: 272). Çal›flma, çal›flarak
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hayat›n› kazanma Ahmet Mithat’›n yap›tlar›nda s›kl›kla vurgulanan temalard›r
(Okay, 2002). Yine üç karakterin de birbirleri için yapt›klar› fedakârl›klar Ahmet
Mithat’›n di¤er metinlerinde de karfl›m›za ç›kan bir baflka örüntüdür.

‹ki metne anlat› üslubu aç›s›ndan yaklafl›ld›¤›nda Ahmet Mithat’›n neredeyse
tüm romanlar›nda görülen “müdahil anlat›c›”s›yla karfl›lafl›r›z. Ancak anlat›c›n›n
müdahalelerinin çeviride daha s›n›rl› oldu¤u, Zeyl’de ise daha serbest, daha aç›k mü-
dahalelerin yap›ld›¤› gözlemlenir. Çeviride anlat›c›n›n müdahalelerinin bir k›sm›
okura sorulan sorular yoluyla gerçekleflir: “Anstruther’in tard›ndan dolay› Miralay
Houston’›n ne kadar memnun kald›¤›n› izaha hacet var m›d›r?” (Ahmet Mithat
1295: 119); “Anstruther’in masumiyetini Cecil’e ispat etmeye hacet var m›d›r?”
(Ahmet Mithat 1295: 124); “Miralay›n yazm›fl oldu¤u mektubu Cecil’in fi’l-hal
Avustralya’ya göndermifl oldu¤unu izaha lüzum var m›d›r?” (Ahmet Mithat 1295:
176); “Vah biçare k›zca¤›z vah! Art›k Cecil için bu musibetin mucib oldu¤u ye’si iza-
leye imkân m› var idi?” (Ahmet Mithat 1295: 177). 

Kimi zaman göstermek yerine anlatmay› tercih etti¤inde kimi zaman karakter-
le okuru duygusal olarak yak›nlaflt›rmak kimi zaman da okuru öykünün içine katmak
için ortaya ç›kmaktad›r Ahmet Mithat: “Art›k Cecil’in ne ac› bir ç›¤l›k ile kendini
mevtan›n üzerine at›p onu gözyafllar›yla gasil edercesine a¤lad›¤›n› burada izaha ih-
tiyaç yoktur.” (Ahmet Mithat 1295: 181); “‹nsano¤lu bu! hiç ümitlerini mahv eder
mi? Ümitlerini mahv etmek kendi kendini mahv etmek demek olur.” (183); “Fakat
k›z›n flu sözlerine her kim inan›r ise flüphe yok ki hata eder. K›z›n yemini vard› ye-
mini! K›z miralaya zevce olmamak için Allah ile ahd etmiflti.” (Ahmet Mithat 1295:
185); “Zira Cecil’in ne kadar muannid bir kad›n oldu¤unu flimdiye kadar görmüfl ol-
du¤umuz ahvaliyle anlad›k” (Ahmet Mithat 1295: 215). Ahmet Hamdi Tanp›nar,
Ahmet Mithat’›n üslubuna olumlu yaklaflmaz ve bunu “yârenlik” benzetmesiyle di-
le getirir: “Dil bu muharrirde sanki yazmaktan ziyade yârenlik içindir [….] Müellif
bu üslubu flüphesiz geniflletecektir. Fakat okuyucu ile olan konuflmas›n› hiçbir zaman
bu karfl› karfl›yal›ktan d›flar› ç›karmayacakt›r” (2001: 456). Öte yandan Nüket Esen
(2012), Ahmet Mithat’›n “Sürekli etkileflimde bulundu¤u çok etkin bir muhatap”
yaratt›¤›n› (35), t›pk› “varsay›lan yazar” gibi “varsay›lan bir okur”u hedefledi¤ini,
bunun da Ahmet Mithat’›n yaratmak istedi¤i gerçeklik hissiyle ilgili oldu¤unu be-
lirtir. Anlat› gelene¤ine yaklafl›m›m›za ba¤l› olarak her iki yorumun da ayr› ayr› do¤-
ru oldu¤u kabul edilebilir. Ancak Alay›n Kraliçesi özelinde Ahmet Mithat’›n “çevir-
men” konumuyla kendini s›n›rlamak istemedi¤i ya da ona bu konumun yeterli gel-
medi¤i aç›kt›r. Çeviride anlat›c› müdahaleleri onuncu tefrikadan sonra bafllar ve tef-
rikalar ilerledikçe müdahalelerin say›s› artar. Yani metne ›s›n›p Zeyl’e yaklaflt›kça
Ahmet Mithat’›n heyecan›n›n, ifltah›n›n artt›¤› gözlemlenir.
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Zeyl’de anlat›c› çeviride oldu¤u gibi soru sormaya devam eder, üstelik bunu da-
ha metnin bafl›nda çeviriye gönderme yaparak gerçeklefltirir: 

Burada Misters Houston diye tesmiye eyledi¤imiz kad›n›n hikâyemiz
aza-› vakas›ndan yeni bir zat olmas› zann›na m› düfltünüz? Bu zat bizim
Cecil’dir ki Miralay Houston’a hizmet eyledi¤i bir zamanda kendisinin
dahi beyan eylemifl oldu¤u vechle ona yaln›z “Cecil” diye hitab etmek
bir babas›n›n ve bir de Anstruther ve Villars gibi en sad›k ve en eski
dostlar›n›n hakk› olup baflkalar›na gelince ailesi ismine nispetle ken-
disine Matmazel Leviston demek laz›m gelirdi. (Ahmet Mithat 1295:
228-229 ) 

Çeviriden farkl› olarak Zeyl’de mütehakkim bir anlat›c›yla karfl›lafl›r›z. Zaman
zaman anlat› düzleminin d›fl›na ç›kar. Cecil ile Madam ve Mösyö Lemington araba-
dan Houston’›n ç›kmas›n› beklerken anlat›c› dramatik ironiyi kullanarak okura ses-
lenir:

Halbuki hikâyenin k›sm-› evvel müterciminde görüldü¤ü üzere Mösyö
Houston denizde bo¤ulduktan maada kayalar üzerinde parça parça par-
çalanm›fl oldu¤undan bu biçarenin vüruduna yaln›z Mösyö ve Madam
Lemington ile bir de Cecil intizar edip karilerimizin bu intizarda bu-
lunmayacaklar› ve onlar›n bilakis Houston yerine Anstruther’i gör-
dükleri zaman Mösyö ve Madam Lemington ile Cecil’de has›l olacak
iti¤raba intizar eyleyecekleri derkârd›r. (Ahmet Mithat 1295: 254-
255)

Anlat›c› kimi zaman varsay›lan okurla diyalo¤a girer, hatta onu konuflturur:

Zira biçare Anstruther zaten kendisine meçhul ve garip olan flatonun
ilk keflfiyat-› hariciyesini ifa için etraf›na bak›narak biraz aran›p taran-
d›ktan sonra […] semtinde madam Lemington’un yan›nda Cecil’i gö-
rünce o tarafa do¤ru teveccüh eyledi. Kofltu! De¤il mi muharrir efen-
di! Can att›! “Ah Cecil’im Cecil’im!” diye a¤layarak boynuna sar›ld›,
de¤il mi?

Hay›r! Siz Anstruther’in etvar ve ahlak›n› henüz anlayamad›n›z m› ki
böyle bir tahminde bulunuyorsunuz? Yüzbafl› Gerald Anstruther ayniy-
le eski yüzbafl› Anstruther’in vakar ve tündlü¤ü üzerinde oldu¤u ve
hatta bir kat daha çat›k bulundu¤u halde kendisine kap›y› açan Mös-
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yö Lemington’a hiçbir kelime söylemeksizin yaln›z bafl›yla bir selam
vererek âdeta bu reviflle Cecil’in yan›na kadar vard›ktan sonra orada
Madam Lemington’a dahi kezalik bafl›yla bir selam vererek Cecil’in
elinden tuttu. Hâlini görseydiniz belki tehyic-i derunundan dolay›
nutku tutulmufl zannederdiniz. Fakat ne nutku tutulmufl idi belki ne de
tehyici vard›. Biraz sonra anlayacaks›n›z ya! fiimdiden dahi flu kadarc›-
¤›n› haber verelim ki Anstruther bir dereceye kadar Cecil’e darg›nl›k
tavr›nda bile bulunurdu. Zavall› Cecil! Kendisini görünce “vay ahret-
ten mi geliyorsunuz Anstruther!” diye kollar›n› uzatarak birkaç hatve
ileriye vard›¤› hâlde Anstruther “Evet Madam Houston! Gerçekten
ahretten geliyorum!” demekle iktifa eylemifltir. (Ahmet Mithat 1295:
258-60)

Bu paragrafta ayn› zamanda okuru tartan, onunla oynayan ve gelecekte olacak-
lar› bildiren, ileriye s›çray›fl› (flash forward) kullanan bir anlat›c›yla da karfl› karfl›ya-
y›z. Ahmet Mithat’›n okurla konuflma, soru sorma tavr›n›n; yani s›kl›kla kulland›¤›
müdahil anlat›c›n›n meddah gelene¤inden geldi¤ini Ahmet Hamdi Tanp›nar, Per-
tev Naili Boratav, Berna Moran, Nükhet Esen gibi pek çok araflt›rmac› dile getirmifl-
tir. Bu anlamda Ahmet Mithat’›n klasik anlat› gelene¤ini roman türünde sürdürme-
si flafl›rt›c› de¤ildir.

Ancak Alay›n Kraliçesi’ne Zeyl ile Ahmet Mithat klasik edebiyatla biçimsel ola-
rak da bir ba¤ kurmufl, Osmanl›/Türk yaz›l› kültüründe “hal tercümesi, tarih, fluara
tezkireleri gibi belli türler için bir gelenek olarak devam etmifl” (‹sen-Durmufl 2012:
1319-20) olan zeyl gelene¤ini yeni bir anlat› türü olan romanda denemifltir. Bu an-
lamda Ahmet Mithat’›n meddahl›kla, geleneksel halk hikâyeleriyle kurdu¤u iliflki-
ye dair gözlemleri destekleyen ama onlara zeyl olan yeni bir durumla karfl› karfl›ya-
y›z. Burada da ikircikli bir iliflki var: Gelenekte zeyl bilinen, güçlü, herkesçe kabul
edilen flairlere/tezkire yazarlar›na yaz›l›yor (‹sen-Durmufl 2012). Alay›n Kraliçesi’ne
Zeyl’de ise Bat› edebiyat›ndan bir yazarla iliflki kurulmaktad›r4. Ahmet Mithat’›n
Octave Feuillet, Émile Gaboriau, Paul de Kock gibi dönemin tan›nm›fl yazarlar›n-
dan çeviriler yapt›¤› biliniyor, ancak Ahmet Mithat bunlar›n yap›tlar›na zeyl yazma-
y› tercih etmemifltir. Tefrika olarak yay›mland›¤›nda da kitap olarak bas›ld›¤›nda da
yazar›n›n ad› belirtilmeyen Alay›n Kraliçesi’nin yazar› Katharine King’in dönemin
popüler yazarlar›ndan biri oldu¤u, ancak Ahmet Mithat’›n çevirdi¤i di¤er yazarlar
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düflünüldü¤ünde günümüzde ancak özel bir çabayla yap›tlar›na ulafl›labildi¤i gözlem-
leniyor. Ahmet Mithat’›n “roman›n sonu yeni bir bafllang›ç için güzel” aç›klamas›
d›fl›nda zeyl yazmak için neden bu yap›t› tercih etti¤ini anlamak için tekrar “Muk-
kadime”ye dönmek gerekiyor. Ahmet Mithat “Mukaddime”de Alay›n Kraliçesi’nin
çok baflar›l› bulundu¤unu ve çok okundu¤unu söylerken hep yap›t›n yay›mland›¤›
Revues des Deux Mondes’a vurgu yapar:  

Fransa’da tab’ ve neflr olunan “Revues des deux mondes” nam mecmu-
ay› edebiye ve siyasiyyenin ne kadar mühim ve ra¤bet-i kainat› kazan-
m›fl bir eser-i celil oldu¤unu bilenler için flu “Alay’›n Kraliçesi” ser-lev-
has›yla tefrikaya derc etmeye bafllad›¤›m›z eseri baflka türlü tavsiyeye
hacet olmay›p yaln›z “Revues des deux mondes’dan tercüme olunmufl-
tur ” demek kifayet eder. Mecmua-i mezkureyi tan›mayanlara dahi
“Fransa’da bir muharririn medh için yazd›¤› fleyler Revues des deux
mondes’a kabul olunur demek kâfidir. Bu mecmuan›n ne büyük bir
ehemmiyet ile yaz›ld›¤› bundan anlafl›ls›n” diye evvel emirde mecmua-
y› mezkurenin ehemmiyet-i azimesini tavsiye eyledikten sonra böyle
bir mecmuaya kabul ve derc olunan hikâyenin derece-i ehemmiyeti
dahi baflkaca bir nazar-› dikkate tavsiye olunabilir. Revues des deux
mondes her on befl günde bir kere iki yüz elli büyük sahifeden ibaret
olarak neflr olunur bir mecmua-› azime olup – bir kere baz› hikâyeler
dahi derc eder ki en mufassal› k›rk nihayet elli sahifeyi tecavüz etmez.
fiu halde hikâyenin zeminini intihab için fevkha’l-had ehemmiyet ve-
rildikten sonra birde haflviyet-i zaideden bi’t-tasfiye az söz ile çok ma-
na anlat›lmak suretine dikkat olunaca¤› zaruridir. Zira sahife doldur-
mak için yaz› yazan muharrirlerin binlerce sahifeye doldurduklar› taf-
silatla kari’lere verebilecekleri neticeyi Revues des deux mondes gibi
bir mecmuada elli sahifeye s›¤d›rmak derecesinde ihtisar ve icmal et-
medikten sonra mecmua-› mezkurenin hiçbir ehemmiyeti kalmaz. fiu
hale nazaran mezkur mecmuan›n hikayat-› saire meyan›nda iflbu
“Alay’›n Kraliçesi” ser-levhal› hikayeye vermifl oldu¤u ehemmiyeti de
erbab-› mütalaaya anlatmak içün diyoruz ki Revues des deux mondes
mecmuas› bu hikayeyi kari’lerine tavsiye eylemek içün “kari’lerimize
bir tercümesini arz etmekde oldu¤umuz iflbu “hikâye ‹ngiltere’de bi-
hakk›n bir ra¤bet-i azimeye mazhar olmufldur” […] demifltir. fiu izahat
üzerine biz art›k eser-i mezkur› daha ziyade tavsiyeye hacet görmedik.
(Ahmet Mithat 1295: 1-5)
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Mukaddime’de de görüldü¤ü gibi Ahmet Mithat çevirdi¤i ve daha sonra zeyli-
ni yazaca¤› metni yay›mland›¤› mecra dolay›m›yla övmektedir ki bu övgü zeyl gele-
ne¤inde s›kl›kla baflvurulan bir tav›rd›r. Övgünün pefli s›ra gelen Zeyl de yine gele-
nekte var olan meydan okuma tavr›n›n bir yans›mas› olarak okunabilir. Ahmet Mit-
hat üstü kapal› olarak daha iyi bir metin yazaca¤› iddias›ndad›r. Öte yandan Ahmet
Mithat yazd›¤› yeni metinle gelene¤in içinde olmayan bir türle ve bir yazarla ba¤
kurmufl dolay›s›yla gelene¤i de de¤ifltirmifltir. 
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Hikâyenin Peflindeki Hikâye:
Ahmet Hamdi Tanp›nar ve Murat Gülsoy’un 

“Geçmifl Zaman Elbiseleri”
Adl› Hikâyeleri Üzerine Bir ‹nceleme

Necati Tonga*

“Ben, bütün bir masal› olan adamd›m.”

Ahmet Hamdi Tanp›nar

Evin Sahibi hikâyesinden

Pek çok edebî türde eserler kaleme alan ve yazd›¤› eserlerle Türk edebiyat›nda
kendisine özel bir yer edinen Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n dikkat çekici yönlerinden
biri de hikâyecili¤idir. Tanp›nar’›n yay›mlanan ilk eseri, Abdullah Efendi’nin Rüyala-
r› (1943) ad›n› tafl›r ve bir hikâye kitab›d›r. Befl uzun hikâyeden müteflekkil bu eser-
den sonra yazar›n ikinci hikâye kitab› Yaz Ya¤muru 1955 y›l›nda neflredilir. Yaz Ya¤-
muru, kitaba isim veren bir uzun hikâye ile alt› hikâyenin bir araya gelmesinden olu-
flur. Tanp›nar’›n hikâyeleri, bir bütün hâlinde bu iki kitaba periyodiklerde kalan ve-
ya yazar›n›n kitaplar›na almad›¤› dört metin daha eklenerek Hikâyeler ad›yla yay›m-
lanm›flt›r (Tanp›nar, 2011: 352).

Çok yönlü bir sanatkâr ve estet bir kimlik olan Tanp›nar; fliirin bir susma ifli ol-
du¤unu, sustu¤u fleyleri ise roman ve hikâyelerinde anlatt›¤›n› belirtir. fiiir esteti¤i-
ni “rüya” ve “musiki” kelimelerinin terkibi ile yo¤uran Tanp›nar, Antalyal› bir gen-

* Necati Tonga, Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi, Türk Dili Okutman›, Gürcistan, neca-
ti.tonga@gmail.Com



ce yazd›¤›1 meflhur poetik mektubunda tahkiyeli eserleri ile ilgili flu aç›klamay› ya-
par: “fiiirde dolay›s›yla kendimin, hikâye ve romanlar›mda kendimle beraber mümkün ol-
du¤u kadar hayat›n ve insanlar›n –benden baflkalar›n›n- peflindeyim. Yahut baflkalar›na ait
zaman›n peflinde.” (1982: 259).

Gerçek âlemle “rüya”n›n birbirine kar›flt›¤›, kahramanlar›n ço¤u zaman yafla-
nan andan baflka zamanlara ve rüyalara s›¤›nd›¤›, yazar›n kendi iç dünyas›na oldu¤u
kadar baflkalar›n›n iç dünyalar›na da e¤ildi¤i, sa¤lam bir kurgu ve fliirli bir dille kar-
fl›m›za ç›kan metinlerdir Tanp›nar’›n hikâyeleri2. Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlille-
ri’nde Tanp›nar’›n hikâyelerinin “güzellik duygusu” etraf›nda flekillendi¤ini, bu gü-
zellik duygusunun da “kad›n, aflk, tabiat, kainat› saran esrar, kader ve yaln›zl›k duygu-
su aras›nda kurulan münasebetlerle” ilgili oldu¤unu belirtir (1979: 157).  

Abdullah Efendinin Rüyalar› adl› kitab›nda yer alan “Geçmifl Zaman Elbiseleri”
adl› hikâyesinin ise Tanp›nar hikâyecili¤inde ayr› bir yeri vard›r. Zira Tanp›nar’›n
tahkiye dünyas›nda bafllang›c› ifade eden metinlerden biri olan “Geçmifl Zaman El-
biseleri”, ilerleyen y›llarda kurgusu ve muhtevas› ile baz› flair ve yazarlar› etkiler. Bu
çal›flmada Tanp›nar’›n “Geçmifl Zaman Elbiseleri” adl› hikâyesi, Murat Gülsoy’un
ayn› adl› hikâyesi ile metinleraras› iliflkiler ba¤lam›nda de¤erlendirilmeye çal›fl›la-
cakt›r. 

488 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›

1 Tanp›nar’›n biyografisinde özel bir yeri olan bu mektubun izini süren Handan ‹nci,
mektubun Antalyal› genç bir k›za de¤il, Mustafa Erol’a yaz›ld›¤›n› tespit etmifltir. Bkz.:
Handan ‹nci, (2011), “Tanp›nar Kime Mektup Yazd›?”, Kitap-l›k, Mart 2011, S.147, s.
84-87. 

2 Tanp›nar’›n hikâyeleri ve hikâyecili¤i ile ilgili belli bafll› flu yaz› ve çal›flmalara bkz.: M.
Orhan Okay (2000), “Tanp›nar’›n Hikâyeleri Üzerine Notlar”, Hece, S. 46-47, Ekim-
Kas›m 2000, s.176-181; Sevim Kantarc›o¤lu (2004), Ahmet Hamdi Tanp›nar Yap›bozucu
ve Semiotik Yaklafl›mlar Ifl›¤›nda Tanp›nar Hikâyeleri, Akça¤ Yay., Ankara, 166s.; Nermin
Yaz›c› (2009), Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Hikâyelerinde Anlat›c› ve Kahramanlar, Berikan
Yay., Ankara, 128 s.; Sarah Moment Atefl (2011), Ça¤dafl Türk Hikâyesinde Semantik Ya-
p› (Tanp›nar’›n Abdullah Efendi’nin Rüyalar›’ndaki Hikâyelerin Tahlili), Dergâh Yay., ‹stan-
bul, 130 s. 



a. Bir Kaybedifl Hikâyesi: Ahmet Hamdi Tanp›nar ve 
“Geçmifl Zaman Elbiseleri” 

“Benim hayat›mda, bütün iradesizlerde oldu¤u gibi
tesadüflerin korkunç bir rolü vard›r.”

Ahmet Hamdi Tanp›nar,

Geçmifl Zaman Elbiseleri hikâyesinden

‹lkin 1936 y›l›nda Necip Faz›l K›sakürek’in A¤aç mecmuas›nda yay›mlanmaya
bafllayan fakat yar›m kalan3, daha sonra 1939 y›l›nda Olufl mecmuas›nda4 neflredilen
“Geçmifl Zaman Elbiseleri”; Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n yay›mlanan ilk hikâyelerin-
den biridir. Ömer Faruk Akün’ün tespiti ile bu hikâye, “Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n
sanat›nda yeni bir cephenin, hikâyecili¤inin do¤du¤unu haber veren”( 2008: 10) metin-
lerden biridir. 

Alt›nc› Kitap, Dergâh, Millî Mecmua, Hayat, Görüfl, Varl›k, Kültür Haftas› dergi-
lerinde fliirleri, Dersaadet gazetesinde “Büyük ‹kramiye” adl› bir hikâyesi ile Görüfl
dergisinde birkaç makalesi yay›mlanan Tanp›nar; “Geçmifl Zaman Elbiseleri”nin ya-
y›m›ndan sonra hikâyecili¤ine h›z verir ve “Bir Yol” ile “Erzurumlu Tahsin”i Her Ay
dergisinde (1937), “Abdullah Efendi’nin Rüyalar›”n› Tasvir-i Efkâr gazetesinde
(1941), “Evin Sahibi”ni Ülkü mecmuas›nda (1943) yay›mlar.

Ben-anlat›c› a¤z›ndan kaleme al›nan “Geçmifl Zaman Elbiseleri”, Tanp›-
nar’›n hikâye anlay›fl›n› yans›tan metinlerden biridir. Tanp›nar’›n pek çok hikâyesi
gibi uzunca bir metin olan bu hikâyenin vaka örgüsü flöyledir: Hikâyede ismi geçme-
yen ben anlat›c›, bir gece öncesinden Tabarin Bar’da Keti adl› bir Alman k›z› ile bu-
luflmak için sözleflti¤inden ihtiyatl› davranmak ad›na odas›ndan ç›kmamak üzere ka-
rar al›r, gününü kitap okuyarak geçirir. Keti ile geçirece¤i saatlerin hayallerini ku-
rarken bir arkadafl› gelir ve onu Keçiören’de bir ba¤ e¤lencesine götürmek ister. Ben-
anlat›c›, baflta arkadafl›na dirense de sonra onun teklifini kabul eder ve bu ba¤ e¤-
lencesine gider. Ba¤ e¤lencesinde yemekten sonra kendisini bir kumar fasl›n›n orta-
s›nda bulan kahraman, bulundu¤u ortamdan bir an evvel ayr›lmak ve Keti ile bulufl-
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mak ister. Zaman ilerledikçe sab›rs›zlanan kahraman için Keti ile buluflmak, sabit bir
fikir halini alm›flt›r. Kumar masas›ndan ayr›lmaya çal›flsa da etraf›ndakiler buna mü-
saade etmez, kahraman oyuna devam etmek zorunda kal›r. Son paras›n› da kaybe-
dince h›zla bulundu¤u evden ayr›lan ben-anlat›c›, bir süre sonra sokaklarda dolafl›r-
ken kaybolur ve bir kaza geçirir. Kendine geldi¤inde ihtiyar bir kad›n ve bir çocuk
onunla ilgilenir, onu yaflad›klar› eve tafl›r. Yaras› tedavi edilen kahraman, sedire uza-
n›r ve kendini bir rüyalar âleminin içinde bulur. Bir zaman rüya âleminde dolaflan
kahraman, ihtiyatl› bir ayak sesiyle bu âlemden s›yr›l›r. Odaya eski zaman elbiseleri
içinde genç bir k›z girer ve onunla konuflmaya bafllar. Genç ve güzel k›z, kendisinin
evdeki adam›n k›z› oldu¤unu, eski zaman elbiseleri giymesini babas›n›n istedi¤ini ve
onun kendisini d›flar›ya hiç ç›karmad›¤›n› söyler. Ben-anlat›c› ile genç k›z aras›nda-
ki duygusal konuflma sürerken odaya ihtiyar bir adam girer. Genç k›z› odas›na gön-
deren adam, eski zaman elbiseleri içindeki bu k›z›n kar›s› oldu¤unu, geçirdi¤i buh-
ranlar sebebiyle yalanlar uydurdu¤unu söyler. Duyduklar› karfl›s›nda flaflk›na dönen
ben-anlat›c›, evden gitmek ister, ev sahibi onun bu iste¤ine müsaade etmez. Ben-an-
lat›c› sabah uyand›¤›nda bombofl bir ev ile karfl›lafl›r, kendisi hariç evdeki herkes evi
terk etmifltir. Evdeki her yeri araflt›r›r ama bir ipucu bulamayarak flehir merkezine
döner. Günlerce Ankara’da onlar› ararsa da bir sonuca ulaflamaz ve ‹stanbul’a gider.
Bir süre sonra ben-anlat›c›, Bursa’ya yapt›¤› bir seyahat esnas›nda genç k›z› ve ihti-
yar adam› bir taksi içinde görürse de onlar› yakalayamaz. 

Tanp›nar’›n pek çok hikâyesi gibi Geçmifl Zaman Elbiseleri de yazar›n flahsi tec-
rübelerinden, hat›ra ve müflahedelerinden beslenmifltir. Hikâyenin girifl k›sm›nda
Tanp›nar’›n Ankara günlerine ait tecrübe ve hat›ralar kuvvetle hissedilir. Hikâye-
nin hemen bafl›nda Ankara Kalesi’nin sert profilini izleyip, gününü kitap ve dergi-
ler okuyarak geçiren bir yazar portresi vard›r ki bu sat›rlar Tanp›nar’›n Ankara’da ge-
çirdi¤i günleri hat›rlatmaktad›r5. Nitekim Tahir Alangu, Geçmifl Zaman Elbiseleri
için “Gazi E¤itim Enstitüsü’nde kald›¤› s›ralardaki ruh yaflant›lar›n› bize nakleden yazar›n
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5 Örne¤in hikâyenin bafl›nda ismi zikredilen Tabarin Bar, 1930-1932 y›llar› aras›nda Tanp›-
nar’›n Ankara’dayken devam etti¤i mahfillerden biridir. Suut Kemal Yetkin, Mehmet Sey-
da’ya Tanp›nar’la ilgili hat›ralar›ndan bahsederken bu mahfili flöyle anlat›r:“1930 Eylül’ün-
den 1931 Temmuz’una kadar, gecemiz gündüzümüz birlikte geçti desem yeridir. Her cumartesi
akflam›, o zamanlar Ankara’n›n gözde bir e¤lence yeri olan Tabarin Bar’a gitmeyi hiç aksatmaz-
d›k. Burada bile, caz›n gürültüleri aras›nda konuflmalar›m›z gene hep edebiyat ve sanat üzerine
geçerdi. Bu s›ralarda bir flantiye halinde bulunan o zamanki Ankara’ya biçim vermeyi de unut-
mazd›k. Onunla, gecenin geç saatlerine kadar süren, Valery üzerindeki konuflmalar›m›z› unuta-
mam! Ne düfllerimiz vard› o zamanlar!” Mehmet Seyda (1970), Edebiyat Dostlar›, Kitafl Yay.,
‹stanbul, s. 422.



psikolojik biyografinin bir parças› say›labilir bu hikâye.”(Alangu, 2008: 150) yorumunu
yapar.

Hikâyenin girifl bölümünde; gününü bafl›na gelebilecek herhangi bir tesadüfün
kaderini de¤ifltirmesinden sak›nan, bunun için ihtiyatl› davranarak bulundu¤u oda-
dan ç›kmak istemeyen, bir gün önce sözleflti¤i Keti ile buluflaca¤› anlar› hayal eden
bir ben-anlat›c› ile karfl›lafl›r›z. Hikâyenin bafl›nda ben-anlat›c›, bütün gün boyunca
Hofmann’›n fiövalye Gluk adl› eserini okudu¤unu belirtir ki metinde bu yazar›n ve
bu eserin an›lmas› bir tesadüf de¤ildir. Çünkü E.T. Amadeus Hofmann, eserlerinde
fantastik ö¤elere s›kça yer veren, gerçekle masal›n iç içe geçti¤i metinler kaleme al-
m›fl bir yazard›r6. Tanp›nar, Hofmann ve eserini anarak hikâyenin ilerleyen k›sm›n-
da iflleyece¤i masals› atmosfer için zemin haz›rlam›flt›r. 

Geçmifl Zaman Elbiseleri’nin ilk bölümünde ben-anlat›c›, kendisini “iradesiz”,
“kaderin tesadüfleri nedeniyle hayat karfl›s›nda daima savrulan” ve nihayette “kaybeden”
bir kifli olarak sunmufltur: 

“Bununla beraber, bu seferki tembelli¤im sadece kendimi yata¤›n ve
düflünmeden okuman›n lezzetlerine gelifligüzel kapt›rm›fl olmaktan gel-
miyordu. ‹flin içinde bir nevi ihtiyat tedbiri de vard›. Bir gece evvel Ta-
barin’de Keti ile sözleflmifltim. Bu Alman k›z› ile gece saat iki buçukta
buluflacak, beraberce Etlik’e gidecektik. Tabiatimi ve biraz da talihimi
bildi¤im için bu uzak birleflme saatine kadar kendimi bilhassa her za-
man bafl›ma gelen münasebetsiz tesadüflerden korumak istiyordum.
Çünkü benim hayat›mda, bütün iradesizlerde oldu¤u gibi, tesadüflerin
korkunç bir rolü vard›r.” (s.51)7

Kahraman›n böyle sunuluflu, Tanp›nar’›n psikolojisinin ve hayata bak›fl›n›n da
bir yans›mas›d›r. “Meyus” yarat›ld›¤›na inanan, kendisini talih karfl›s›nda bedbaht
gören Tanp›nar, bu durumdan y›ld›z›n› sorumlu tutarak “neden bu y›ld›z alt›nda do¤-
dum? Daha derin fleyler, daha büyük tali’ler yok mudur hayatta?” (Enginün vd. 2007:
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6 Hofmann’›n Masallar adl› eseri dilimizde çevrilmifltir. Yazar ve eserlerindeki fantastik ö¤e-
ler üzerine haz›rlanan bir çal›flma için bkz.: fienay K›rg›z Karak (2013), “Ernst Theodor
Amedeus Hofmann’›n Eserlerinde ‹ncelenen Fantastik Bir Motif: Efl Ruh”, Uluslararas›
Sosyal Araflt›rmalar Dergisi, K›fl 2013, 6 (24), s. 237-247.

7 Yaz›m›z boyunca Tanp›nar’›n Geçmifl Zaman Elbiseleri adl› hikâyesinden yap›lan al›nt›lar-
da Abdullah Efendinin Rüyalar› kitab›n›n flu bask›s› esas al›nm›flt›r ve bundan sonra sadece
hikâyenin sayfa numaralar› verilecektir: Ahmet Hamdi Tanp›nar (1943), Abdullah Efen-
di’nin Rüyalar›, Ahmet Halit Kitabevi Yay., Kenan Matbaas›, ‹stanbul.



118) diyerek kendisine cevab› içinde olan sorular sorar. Tanp›nar meyus talihi kar-
fl›s›nda dünyan›n, hayat›n, sanat›n ve tabiat›n güzelliklerine s›¤›narak bunlarla ken-
disini teselli etmeye çal›fl›r (Özcan, 2009: 212).

‹brahim fiahin, Haz ve Günah: Bir Tanp›nar Yorumu adl› eserinde Tanp›nar’›n
roman ve hikâyelerindeki kahramanlar›n talih taraf›ndan denenen, bir uçtan di¤er
uca savrulan ve sonuçta kaybeden insanlar oldu¤unu belirtir (fiahin, 2012: 286-
287). Tanp›nar’›n hemen bütün tahkiyeli eserlerinde karfl›m›za ç›kan bu “iradesiz,
ma¤lup insan” tipi, Geçmifl Zaman Elbiseleri adl› hikâyenin devam›nda da ifllenme-
ye devam eder. 

Hikâyenin ikinci biriminde ben-anlat›c›n›n arkadafl› taraf›ndan ba¤ e¤lencesi-
ne götürülüflü ve orada yaflad›klar› anlat›l›r. Ben-anlat›c›n›n arkadafl›na uyarak ba¤
evine gidifli, hayaller karfl›s›ndaki kaybedifl zincirinin de ilk halkas› olur. Kahrama-
n›n bu ba¤ e¤lencesine gitmekle adeta talihi de¤iflmifltir. Bu bölümde talihin tesa-
düflerine yenik düflerek kaybetmeye bafllayan anlat›c› yine de umudunu yitirmez ve
Keti ile buluflmay› hayal etmeye devam eder. Hikâyenin bafl kiflisi, kumar masas›n-
da önce kazanmaya bafllar fakat zihni sürekli Keti ile buluflmay› istedi¤i için kumar
fasl›n›n sonunda bütün paras›n› kaybeder. Keti ile buluflmak ümidiyle kendini soka-
¤a atar, yolunu kaybeder. Telafl içinde sokaklarda dolafl›rken dengesini kaybeder ve
bir kaza geçirir. 

Geçmifl Zaman Elbiseleri adl› hikâyenin ana gövdesini üçüncü birim oluflturur
ki bu bölümde ben-anlat›c›, geçirdi¤i kaza neticesinde ihtiyar ve dilsiz bir kad›nla
onun çocu¤u taraf›ndan bir eve tafl›nm›flt›r. Geceyi bu evde geçirmeye bafllayan ve
sedire uzand›¤›nda yorgunluktan gözleri kapanan kahraman, kendini bir rüyalar âle-
minin içinde bulur. Bir gün boyunca yaflad›¤› talihsizlikleri art arda hat›rlayan kah-
raman›n zihni karmakar›fl›kt›r. Kahraman›n bütün gün bafl›ndan geçen olaylar ve ru-
hundaki gel-gitler, hikâyenin bu bölümünde okura sunulur:

“Günün bütün olan bitenini, hiçbir fluurun düzen vermedi¤i bir hat›r-
lama içinde karmakar›fl›k yat›yordum. Hiçbir eski zaman müzesinde
benim o geceki k›sa uykumun içine giren acayip ve mûnis ifritleri bul-
mak imkân› yoktur. Esas temi ba¤daki oyunla Keti olan bu uzun ve
çaprafl›k âlemde her fley altüst, her fley en beklenmiyen fleklinde idi.
Tabiî baflta Keti geliyordu, fakat zavall› Keti, bu nizams›z muhayyelede
ne acayip terkiplere giriyordu.(...)

Sonra birdenbire bütün bunlar kayboluyor, kendimi tek bafl›ma bir
bahçede buluyordum. Ayaklar›m›n alt›nda bir sarn›ç kapa¤› vard›, ve
ben bu kapa¤›n hem üstünde ve hem alt›nda oldu¤umu biliyordum.
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Evet, sarn›çta mahpustum ve ayni zamanda, sarn›c›n üstünde bekliyor-
dum. Fakat hakikaten sarn›c›n üstündeki ben miydim? Çünkü bu de-
mir kapa¤› s›ms›k› örten kilit, karamaça papaz›na çok benziyordu ve
heyhat, bu karamaça papaz› da sabahleyin okudu¤um Hoffmann hikâ-
yesinin kahraman›yd›. Ve iflte o zaman hissettim ki Keti bir keman-
d›r8.” (s. 60-61)

Ben-anlat›c› bu rüya âleminden yeni s›yr›lm›flt›r ki kald›¤› odaya üzerinde eski
zaman elbiseleriyle genç bir k›z girer ve onunla konuflmaya bafllar. Bu bölüm, Geç-
mifl Zaman Elbiseleri adl› hikâyenin nirengi noktas›d›r. Tanp›nar, kahraman› derin-
den etkileyen ve kendine âfl›k eden bu genç k›z› ayr›nt›lar›yla tasvir eder:  

“Bu orta boylu, kumral, âdeta çocuk denecek kadar genç yasta bir ka-
d›n; daha iyisi bir k›zd›. Bafltan afla¤›, üstünde küçük s›rmadan konca-
lar ve y›ld›zlar serpilmifl mavi kumafltan, ninelerimizin gelin olduklar›
zaman giydikleri cinsten bir eski zaman elbisesi giymiflti. Uzun kumral
saçlar› iki s›k örgü ile arkas›na at›lm›flt›, ç›plak bileklerinde bir zaman
Trabzon taraflar›nda yap›lan ince, telkâri alt›n bilezikler vard› ve beli-
ni yine ayni iflten genifl bir kemer s›k›yordu. Ayaklar›na gülkurusu ren-
ginde küçük pabuçlar giymiflti, ve bu küçük renk de¤iflikli¤i bütün hü-
viyetinden akan mavi senfoninin içinde küçük ve mesut bir nota
de¤iflikli¤i gibi göze çarp›yordu.” (s. 63).

Hikâyeye isim de olan “geçmifl zaman elbiseleri” imgesi, metnin kurgusunda dik-
kat çekici bir unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Tanp›nar’›n eserlerinde eflyalara,
özellikle de k›yafetlere özel bir dikkatle e¤ildi¤i görülür. Örne¤in yazar, halk ve sa-
ray mensuplar›n› dönemin k›yafetleriyle yans›tan Goya’n›n tablolar›n› de¤erlendi-
rirken “Goya’da elbise mühimdir.” tespitini yapar. Huzur roman›nda ise Mümtaz, Nu-
ran’a “aç›k turuncu cepken, mor kadife yelek, turuncu flalvar”dan oluflan ifllemeli bir
Kütahya elbisesi hediye eder (Özcan, 2012: 101,194). Eski elbiselere tutkusu oldu-
¤u anlafl›lan Tanp›nar, Aydaki Kad›n roman›nda Hayrettin Pafla’y› da geçmifl zaman
elbiseleri içerisinde tasvir etmifltir:

“‹htiyar adam› yald›zl›, s›rmal› mabeyinci elbiseleri içinde çok az indi-
¤i kahvalt› saatlerinde, ö¤len ve akflam yemeklerinde, sofra bafl›nda,
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8 Tanp›nar, burada Hofmann’›n “fiövalye Gluck” hikâyesine gönderme yapmaktad›r. fiöval-
ye Gluck’ün kahraman›, kendini besteci sanan bir delidir. Bkz.: fienay K›rg›z Karak,
(2013), a.g.m., s. 243.



dimdik, dalg›n, etraf›na acayip surette yabanc›, yaln›z torunlar›na bak-
t›¤› zaman gözleri yumuflar görüyordu.

Hayrettin Pafla 1908’den üç y›l evvel irade-i flahane ile s›rt›na geçiril-
mifl bu elbiseleri ç›kartmamak için senelerce kapand›¤› evden d›flar›ya
ad›m atmam›fl, birkaç tan›d›ktan, berberinden, kendisiyle hata ‘Pafla
hazretleri’ ve ‘efendimiz’ diye konuflan, ancak izin verildikten sonra
huzurunda oturma¤a raz› olan, ilaçlar›n› ve s›hhi tavsiyelerini ‘müsa-
ade buyurulursa’ diye teklif eden, hemen kendisi kadar yafll› Rum dok-
torundan baflka d›flardan kimseyi görmeden, her lahza mazinin içine
gömülü, en ufak sars›nt›da onun hesab›n› verme¤e haz›r, uzun nefis
müdafaalar› yaparak, bir baflkas›n›n eline geçmesinden daima korktu-
¤u hat›ralar›n› yazarak tam yirmi befl sene yaflam›flt›.” (Tanp›nar, 1987:
13).

Murat Koç, k›yafetlerin Tanp›nar’›n eserlerinde “kahraman›n yaflad›¤› mazi has-
retinin bir sembolü” ve “kahraman›n karakterini belirleyen veya de¤ifltiren unsur olarak”
kullan›ld›¤›n› belirtmifltir (Koç, 2014: 163-166). Geçmifl Zaman Elbiseleri hikâye-
sinde de genç k›z›n üzerindeki k›yafetin, kahraman›n mazi hasretinin bir sembolü
olarak kullan›ld›¤› söylenebilir. Burada Tanp›nar’› çeflitli flekillerde etkileyen Marcel
Proust ile Abdülhak fiinasi Hisar’›n eserlerinde de elbisenin önemli bir motif olarak
kullan›ld›¤› hat›rlanmal›d›r. Örne¤in Marcel Proust, Çiçek Açm›fl Genç K›zlar›n Göl-
gesinde roman›nda Mme Swann’› geçmifl zaman elbiseleri içinde anlat›r: 

“Mme Swann’›, d›flar›ya hiç ç›kmam›fl oldu¤u günlerde, ilk kar kadar
beyaz, krepdöflin bir sabahl›k içinde, bazen de, pembe veya beyaz bir
çiçek dal›na benzeyen, günümüzde, çok haks›z flekilde, k›fla hiç uygun
bulunmayacak, uzun, ipek muslin, plili bir elbise içinde bulurdunuz.
Bu ince kumafllar ve bu tatl› renkler, kad›na o zamanlar›n perdeli ka-
p›larla örtülü, dönemin yüksek sosyete romanc›lar›n›n buldu¤u en za-
rif tabirle ‘yumuflac›k kapitone’ salonlar›n›n müthifl s›ca¤›nda k›fla ra¤-
men, yan› bafl›nda, aç›k kiraz pembesi ç›plakl›klar›yla, t›pk› bahardaki
gibi durabilen güllerin, so¤u¤a dayan›ks›z, narin havas›n› verirdi. Ses-
lerin hal›lar taraf›ndan yutulmas›, derinlere gömülmesi sebebiyle, flim-
dikinin aksine içeri girdi¤inizi duymayan evin han›m›, neredeyse siz
önüne gelinceye kadar okumas›na devam ederdi; bu da, o s›rada bile
modas› geçmifl olan bu elbiseleri flimdi hat›rlad›¤›m›zda buldu¤umuz o
hayalperest havay›, ans›z›n yakalanm›fl bir s›rr›n büyüsünü and›ran ca-
zibeyi art›r›rd›; o dönemde belki bir tek Mme Swann’›n henüz vazgeç-
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medi¤i bu elbiseler, onlar› giyen kiflinin bir roman kahraman› olmas›
gerekti¤ini düflündürür bizlere(…)” (2001: 210-211).

Abdülhak fiinasi Hisar da, eserlerinde zaman› adeta hapsetmeye çal›flan, geçmi-
fli gelece¤e tafl›yan eflyalar üzerine yo¤unlaflm›flt›r. Fahim Bey ve Biz roman›n›n bafl-
kiflisinin eski elbiseler içinde anlat›lmas› dikkat çekicidir:

“Nihayet bütün bu esvaplar›n eskime¤e bafllamas› Fahim Bey’in bu pa-
ras›zl›k zamanlar›n›n nüksetmesine tesadüf etti¤inden, evvelce uzun
müddet eskitemedi¤i, istemiyerek giydi¤i bu esvaplar›, uzun bir müd-
det de, hemen eskimifl olarak, ve büsbütün istemeye istemeye tafl›m›fl.
Öyle ki, hep senenin muayyen bir mevsiminde ve günlerin, yahut ge-
celerin muayyen birer saatlerinde giyilmek için yap›lm›fl bu esvaplar›
o, art›k senenin bütün mevsimlerinde ve günlerin, yahut gecelerin de
bütün saatlerinde giydikçe, bütün bu elbiseler o mevsimin ve o saatle-
rin çoktan geçmifl olduklar›n› daha ziyade hat›rlat›rm›fl.” (1996: 23).

Nitekim Tahir Alangu, Tanp›nar’›n hikâyesindeki bu imgeyi de¤erlendirirken
“Tanp›nar eski zaman elbiseleri içindeki eski masal kad›nlar›n› anlat›rken, Abdül-
hak fiinasi’yi zaman zaman and›rmaktad›r.” (2008: 150) tespitini yapar.

Eski zaman elbiseleri içinde tasvir edilen ve yüzü “bir bahar bahçesinde görülmüfl
bir rüya” (s. 63) kadar güzel olan bu genç k›z; kahramana üzerindeki elbiseleri baba-
s› istedi¤i için giydi¤ini, çünkü bu elbiselerin babas›na geçmifli hat›rlatt›¤›n› söyler.
Babas› taraf›ndan yaflad›klar› evde hapsedildi¤ini anlatan genç k›z›n sözleri karfl›s›n-
da kahraman flaflk›na döner. Üzerindeki elbiselerle kendini yaflad›¤› zamandan so-
yutlanm›fl olarak gören genç k›z, ben-anlat›c›da eski masal kad›nlar›n› hat›rlatan bir
intiba uyand›r›r ve kahraman genç k›za âfl›k olur.

Hikâyede genç k›z ile ben-anlat›c› aras›ndaki diyalog sürerken, odaya ihtiyar fa-
kat güçlü kuvvetli bir adam girer ve genç k›z› odas›na gönderir. Ben-anlat›c›, genç
k›z›n anlatt›klar›ndan etkilendi¤i için bu adamla münakafla etmeye bafllar. ‹htiyar
adam, genç k›z›n yalan söyledi¤ini, onun yedi y›ll›k kar›s› oldu¤unu ve s›k s›k buh-
ranlar geçirdi¤ini söyler. ‹htiyar adam, ben-anlat›c›ya dinlenmesi gerekti¤ini, sabah
oldu¤unda her fleyi daha iyi anlayaca¤›n› belirterek odadan ayr›l›r. Ben anlat›c›
uyand›¤›nda bombofl bir oda ve evle karfl›lafl›r. Evdeki eflyalar alelacele boflalt›lm›fl,
evde kimse kalmam›flt›r. Ben-anlat›c› yine kaybeder. 

“Geçmifl Zaman Elbiseleri”nin son biriminde ben-anlat›c›n›n genç k›z› ve ihtiyar
adam› günlerce arad›¤›ndan söz edilir. ‹stanbul’a dönen ve orada yaflayamaya bafllayan
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kahraman, yaklafl›k bir y›l sonra Bursa’ya yapt›¤› bir seyahat s›ras›nda bu ev sahipleri-
ni yeniden görür. Genç k›z, bir arabadan “ay ›fl›¤›ndan örülmüfl yüzüyle” ben-anlat›c›ya
gülümser. K›sa bir flaflk›nl›k yaflayan kahraman, bir araba çevirerek genç k›z› ve ihtiyar
adam› takip etmeye bafllar. Fakat kahraman›n flaflk›nl›k an›nda geçirdi¤i birkaç daki-
ka, ihtiyar adam ve genç k›z› kaybetmesine sebep olur. Bu, onlar› son görüflü olur. 

“Geçmifl Zaman Elbiseleri” hikâyesi, bir belirsizlikle noktalanm›flt›r. Okur, hi-
kâyeyi bitirdi¤inde “bir rüya atmosferinde bu hikâye edilenler gerçek midir? Genç k›z ih-
tiyar adam›n kar›s› m›d›r, k›z› m›d›r?” gibi sorularla bafl bafla kal›r. Bu müphemiyete
ra¤men Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n hikâyesine bir bütün hâlinde hâkim olan tema-
n›n “kaybetmek” oldu¤u görülmektedir. Bu do¤rultuda hikâyede, kahraman›n irade-
sizli¤i ve tesadüfler karfl›s›ndaki acizli¤i s›k s›k vurgulanm›flt›r. 

Masals› atmosferi ile dikkat çeken metin, Metin Ersan taraf›ndan 1975 y›l›nda fil-
me çekilmifltir. Kurgusu ve muhtevas› ile dikkat çeken “Geçmifl Zaman Elbiseleri”nin
Türk edebiyat›nda baz› flair ve yazarlar› etkiledi¤i görülür. Ahmet Muhip D›ranas, “Ol-
vido” fliirinin dördüncü bölümünde Tanp›nar’›n bu hikâyesine gönderme yapar:

“Aflklar uçup gitmifl olmal› bir yazla
Halay çeken k›zlar misali kolkola
Ya sizler ey geçmifl zaman etekleri9

‹htiyar a¤açl› kuytu bahçelerden
Ay›fl›¤› gibi sürüklenip giden;
Geceye b›rak›p yorgun erkekleri
Sal›nan etekler f›s›lt›yla, nazla.” (D›ranas 1988: 66).

Mustafa Kutlu, Yoksulluk ‹çimizde adl› hikâye kitab›nda Engin’i tasvir ederken Tan-
p›nar’›n hikâyesinde karfl›m›za ç›kan motife at›f yapar:

“‹flli, oval, tunç aynada yüzü. Eprimifl. Sand›klarda lavanta çiçekleri ile
bekletile bekletile bir türlü ç›kar›l›p giyilmeye zaman bulunamam›fl bir
eski zaman elbisesi gibi10 yüzü.”(Kutlu, 1996: 18).

Ahmet Muhip D›ranas’›n ve Mustafa Kutlu’nun, özellikle Tanp›nar’›n hikâye-
sindeki “eski zaman elbisesi” motifine at›f yapt›klar› görülmektedir. Bu iki metnin d›-
fl›nda, bir bütün hâlinde Tanp›nar’›n hikâyesinden ilhamla kaleme al›nmas› ve bah-
si geçen hikâyeyi devam ettirmesi bak›m›ndan Murat Gülsoy’un “Geçmifl Zaman El-
biseleri” adl› hikâyesi dikkat çekicidir. 
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9 Vurgu, bize aittir. (N.T.)
10 Vurgu, bize aittir. (N.T.)



b. Önce Buluflun, Sonra Yeniden Kaybediflin Hikâyesi: Murat Gülsoy ve 
“Geçmifl Zaman Elbiseleri”

“Elleri kollar› ba¤lanm›fl bir mahkûmun çaresizli¤i ile
manevi bir dara¤ac›na do¤ru merdivenleri ç›k›yordum a¤›r a¤›r.”

Murat Gülsoy, 
Geçmifl Zaman Elbiseleri hikâyesinden

Ahmet Hamdi Tanp›nar; günümüz Türk edebiyat›n›n önemli yazarlar›ndan
Murat Gülsoy’un O¤uz Atay, Borges ve Kafka ile birlikte örnek ald›¤›, etkisinde kal-
d›¤› yazarlardan biridir. Gülsoy, 602. Gece Kendini Fark Eden Hikâye adl› eserinin
Tanp›nar bölümünde yazarla ilgili düflüncelerini flöyle ifade eder:

“Tanp›nar üzerine düflünmek, Türkiye’de yaflayan birçok yazar gibi be-
nim de edebiyat maceramda önemli bir yere sahiptir. Yak›n zamanda
gün ›fl›¤›na ç›km›fl günlüklerinde paras›zl›k, aflks›zl›k, yaln›zl›k ve has-
tal›klar içinde bo¤uflan yazar›n hazin ç›rp›n›fllar›n›, zay›fl›klar›n›, hayal
k›r›kl›klar›n› okurken kendimde gözlemledi¤im kiflisel unsurlar›n nas›l
olup da benden yar›m yüzy›l önce yaflay›p ölmüfl bu yazarda da var ol-
du¤unu dehflet içinde fark ettim. Yazarlar› ve yap›tlar›n› sevmemin,
onlardan etkilenmemin bafll›ca nedeni bu olsa gerek: bakt›¤›mda ken-
di yüzümü görmek. Bu yans›ma benim rüyalar›ma bak›p da gördü¤üm
bulan›k gerçeklikten çok da farkl› de¤il. Kendimi insan olarak da çok
yak›n hissetti¤im birkaç yazardan biri olmas›n›n yan› s›ra modern ede-
biyat›m›z için bir bafllang›ç noktas› arad›¤›mda da karfl›ma ç›kan ilk
isimdir Tanp›nar.”(2009: 85).  

Tanp›nar’›n eserlerine ve hayat›na bakt›¤›nda kendini gördü¤ünü ifade eden
Gülsoy, pek çok eserinde Tanp›nar’a göndermeler yapar. Murat Gülsoy; Baba, O¤ul
ve Kutsal Roman’da (2012) yaflan›rken yaz›lan, yaz›l›rken yaflanan bir roman kaleme
almak isteyen orta yafll› bir yazar› anlatm›flt›r. Bir ustalar ve eserler galerisi olarak
kurgulanan roman›n en önemli figürlerinden biri Tanp›nar olur. Roman›n “Düflüfl”
bölümü Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nden al›nm›fl bir epigrafla bafllar ve roman›n ana
temalar›ndan biri “zaman” oldu¤u için orta yafll› yazar, s›k s›k Tanp›nar’›n Âfli-
yan’daki mezar›n›n bafl›nda zaman, yafll›l›k ve ölümle ilgili düflüncelere dalar. Ro-
man boyunca Tanp›nar’›n “Ne içindeyim zaman›n/Ne de büsbütün d›fl›nda/Yekpâre ge-
nifl bir ân›n/Parçalanmaz ak›fl›nda” m›sralar›n› ve bu m›sralar›n yazar›n zihnindeki
yans›malar›n› duyar›z. 
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Murat Gülsoy, son roman› Gölgeler ve Hayaller fiehri’nde de Tanp›nar’a bir gön-
derme yapar. Do¤u-Bat› çat›flmas› yaflayan Türk as›ll› Frans›z gazeteci Fuat Chaus-
son’un (ki Beflir Fuad’›n o¤ludur) II. Meflrutiyet döneminde ‹stanbul’da yaflad›klar›-
na odaklanan roman; muhtevas›, anlat›m biçimi ve flah›s kadrosu ile dikkat çekici
bir eserdir. Fuat Chausson’un kimlik bunal›mlar›n›n tarihî bir atmosferde mektup
formuyla dile geldi¤i eserde yazar, bir edebî oyun yaparak romana Ahmet Hamdi
Tanp›nar’› dâhil etmifltir. 1901 y›l›nda do¤an ve gerçek âlemde Arakel’in dükkân›n-
da bulunmas› imkâns›z olan Tanp›nar, romanda kuca¤›nda siyah bir kedi ile Beflir
Fuat’› de¤erlendiren yorumlar yapar:

“Kap›dan içeri girer girmez Mösyö Arakel büyük bir heyecanla karfl›la-
d› beni. Yan›ndaki adama, ‘‹flte bu o, Beflir Fuat’›n Fransa’daki o¤lu,’
diyerek tan›flt›rd›. Adam, Hamdi Bey, dikkatle süzdü beni: ‘Evet, do¤-
ru, ayn› babas›n›n gözleri...’ dedi. (...) Kuca¤›ndaki kara kediyi okflaya-
rak teskin eden bir sesle konufluyordu:

‘Çok de¤erli bir filozoftu baban›z. Ona çok haks›zl›k ettiler. Bir bilim
misti¤iydi. Onu hiç anlamad›lar. Vasiyetine bile sayg› göstermediler.”
(Gülsoy, 2014: 229-230) 

Ahmet Hamdi Tanp›nar
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Romanlarda karfl›m›za ç›kan bu göndermelerin d›fl›nda Murat Gülsoy’un Tan-
p›nar’la iliflki kurdu¤u ilk metin, Âlemlerin Süreklili¤i ve Di¤er Hikâyeler kitab›nda yer
alan “Geçmifl Zaman Elbiseleri” adl› hikâyesidir (2002: 123-139). Gülsoy, bu hikâ-
yesinde Tanp›nar’›n ayn› adl› hikâyesini tema, dil ve üslup gibi aç›lardan devam et-
tirmeye çal›fl›r. 602. Gece Kendini Fark Eden Hikâye adl› kitab›nda Tanp›nar’›n bu
hikâyesini yak›n okumaya tabi tutan yazar, Tanp›nar’›n hikâyesinin kendisini derin-
den etkileyen bir metin oldu¤unu ve Metin Erksan’›n hikâyeden uyarlad›¤› filmi
korku içinde izlemesinin de etkisiyle ayn› adl› bir hikâye yazd›¤›n› belirtir (Gülsoy
2009: 86).

Tanp›nar’›n hikâyesinden al›nm›fl bir epigrafla bafllayan Murat Gülsoy’un
“Geçmifl Zaman Elbiseleri” adl› hikâyesinin ana çizgileriyle vaka örgüsü flöyledir:
Yeni bir hayat›n temellerini atmak üzere ‹stanbul’a dönen ben-anlat›c›, Bursa’da
bir an gördü¤ü fakat sonra kaybetti¤i ihtiyar adamla genç k›z› unutmaya çal›flsa da
bir türlü bunu baflaramaz. Ankara’da geçirdi¤i rüya gibi gecenin etkisinden kurtu-
lamayan kahraman, sebepsiz kederler içinde bo¤ulmaktad›r. Bir gün kimli¤i meç-
hul bir flah›s, kahramana telefon ederek eski zaman elbiseleri giyen genç k›z› gör-
mek istiyorsa bir kâ¤›t almas›n› ve belirtti¤i adresi yazmas›n› söyler. Uyand›¤›nda
bir kâbus gördü¤ünü zanneden kahraman, masan›n üzerinde adres yaz›l› kâ¤›d› gö-
rünce geceleyin gelen telefonun gerçek oldu¤unu anlar ve telafl içinde kendini d›-
flar›ya atar. ‹stanbul sokaklar›nda yürümeye bafllayan kahraman, Lebon’a u¤rar.
Orada otururken gözleri ecnebi bir k›za tak›l›r, bu k›z kahramana y›llar önce haya-
lini kurdu¤u ve bir türlü kavuflamad›¤› Keti’yi hat›rlatm›flt›r. Keti’ye benzetti¤i k›z,
ara sokaklardan birinde gözden kaybolduktan sonra cebinden adres yaz›l› kâ¤›d› ç›-
kar›r ve kimin telefon etti¤i üzerine düflüncelere dalar. Bir süre sonra bu adrese git-
meye karar verir. Verilen adresin yer ald›¤› soka¤›n bafl›na geldi¤inde, ihtiyar ada-
m›n da evde olabilece¤ini düflünerek bir kahvehaneye girer ve verilen adresteki
apartman› gözlemeye bafllar. Kahveci ç›ra¤›n›n Ankara’da yaflad›¤› rüya gibi gece-
de karfl›laflt›¤› çocuk oldu¤unu fark eder ve heyecanlan›r. Heyecanlan›r çünkü do¤-
ru yol üzerindedir, çocuk bu kahvehanede ise di¤erleri de buradad›r diye düflünür.
Çocu¤un kendisini tan›mas›ndan korkmakla birlikte onunla konuflmaktan da çe-
kinmez. Kahvehanede bir süre oyalanan kahraman, gözledi¤i apartmandan yafll›
bir adam›n ayr›ld›¤›n› görür. ‹htiyar atlete benzetti¤i bu adam›n uzaklaflmas›ndan
sonra hesab› ödeyerek kahvehaneden ayr›l›r ve genç k›z›n bulundu¤unu tahmin et-
ti¤i apartmana girer. Verilen adresteki kap›n›n önüne gelir, kap›y› çalar ve kendi-
ni tan›t›r. Genç k›z kap›y› açamayaca¤›n›, ihtiyar adam›n kap›y› üzerinden kilitle-
yip gitti¤ini ve her an dönebilece¤ini söyler. Ben-anlat›c› ve genç k›z bir süre ko-
nuflurlar. Kahraman kap›y› k›r›p genç k›z› evden ç›karmaya çal›fl›rsa da bunu bafla-
ramaz. Kap›y› k›rmaya çal›fl›rken apartman sakinleri durumu fark eder. Ben-anlat›-
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c›, bir kâ¤›da ad›n› ve adresini yazarak kap›n›n alt›ndan atar ve apartman› terk
ederek evine döner. Evinde gün boyu yaflad›klar›n› ve kendisini telefonla arayan
kifliyi düflünür. Telefon eden kifli, yeniden arayabilir umuduyla yaflamaya devam
eder.

Gülsoy, Tanp›nar’›n hikâyesini devam ettirerek Türk hikâyesinde metinlerara-
s› iliflkiler ba¤lam›nda özgün bir örnek ortaya koyar. Murat Gülsoy’un “Geçmifl Za-
man Elbiseleri” adl› hikâyesi, Tanp›nar’›n ayn› adl› hikâyesinin bitti¤i yerde baflla-
maktad›r. Gülsoy’un hikâyesi ile Tanp›nar’›n hikâyesi aras›nda tema, ifllenifl, dil ve
üslup bak›m›ndan baz› paralellikler göze çarpar. 

Murat Gülsoy’un hikâyesi de Tanp›nar’›n “Geçmifl Zaman Elbiseleri” hikâyesi
gibi ben anlat›c› a¤z›ndan anlat›l›r. Gülsoy’un hikâyesinde de kahraman; iradesizli-
¤inden yak›nan, kaderin tesadüfleri karfl›s›nda yenilmifl bir kifli olarak sunulmaya de-
vam eder. Hikâyenin sonunda ma¤lup olmufl, kader karfl›s›nda savrulmufl ve hayata
tutunamam›fl bir kifliyle karfl›lafl›r›z: “Bir türlü k›ramad›¤›m ve de¤ifltiremedi¤im çe-
lik halatlarla örülmüfl kaderin dü¤ümlerinden birine toslam›flt›m.”(s. 138)11.

Her iki hikâyenin flah›s kadrosu hemen hemen ayn›d›r. Ben anlat›c› ile geçmifl
zaman elbiseleri giymifl genç k›z, her iki hikâyenin de en önemli flah›slar›d›r. Gül-
soy’un hikâyesinde ihtiyar adam, Keti ve çocuk (çocu¤un annesi ölmüfltür ve o ar-
t›k bir kahvehanede ç›rakt›r); hikâye kurgusuna yön veren kifliler olarak de¤il, Tan-
p›nar’›n hikâyesindeki konumlar› ile az çok benzerlik gösterecek flekilde yer al›rlar.
Gülsoy’un hikâyesindeki “yafll› atlet” zalim olmaya devam eder, zira genç k›z›n üze-
rinden kap›y› kilitleyip gitmifltir. Gülsoy, hikâyesinde Keti’ye ulafl›lamayan bir ha-
yal, çocu¤a korkular›n› art›ran bir kahvehane ç›ra¤› olmaktan öte bir anlam yükle-
mez. Yazar, hikâyesine bu kiflilerin yan› s›ra telefon eden meçhul flahs›, Keti’ye ben-
zetilen ecnebi k›z›, kahvehanede konuflan insanlar› ve apartman sakinlerini dâhil
eder. 

Gülsoy’un hikâyesi de Tanp›nar’›nki gibi bir “kaybedifl” hikâyesidir. Önce bu-
lan, sonra kaybeden bir kahraman› vard›r her iki hikâyenin de. Her iki hikâye bir-
likte okundu¤unda kahraman›n yaflad›klar›, Yunan mitolojisindeki hedefe her yak-
laflt›¤›nda tepeye tafl›d›¤› tafl afla¤›ya yuvarlanan Sisifos’un hâline benzer. Tanp›-
nar’›n kahraman›, tüm gün hayalini kurdu¤u Keti’yi kaybeder, kumarda kaybeder,
yolunu kaybeder, rüya gibi bir gecede tan›d›¤› ve âfl›k oldu¤u genç k›z› kaybeder.
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11 Gülsoy’un “Geçmifl Zaman Elbiseleri” adl› hikâyesinden yap›lan al›nt›larda Âlemlerin Sü-
reklili¤i ve Di¤er Hikâyeler kitab›n›n 2002 y›l›nda Can Yay›nlar› taraf›ndan yap›lan ilk bas-
k›s› esas al›nm›flt›r ve bundan sonra sadece hikâyenin sayfa numaralar› verilecektir.



Kahraman, günler sonra Bursa’daki bir seyahati esnas›nda genç k›z› yeniden görse de
ona yine kavuflamaz ve yine kaybeder. Gülsoy’un hikâyesinde de ben-anlat›c›, meç-
hul bir kifli taraf›ndan telefonda verilen adrese gider, geçmifl zaman elbiseleri giyen
k›z› bulur, onunla konuflur fakat sonuçta kap›y› k›ramad›¤› için onu yine kaybetmek
zorunda kal›r. Bununla birlikte Gülsoy’un hikâyesinin sonunda kahraman›n umudu-
nu yitirmedi¤i görülür. Kaybeden kahraman, Sisifos gibi yolun bafl›na döner ve
umutla beklemeye bafllar:

“Ama yine de içimde bir umut var. Henüz beni kimin aray›p o adresi
verdi¤ini bilmiyorum. Bitmifl bir hikâyeyi yeniden canland›ran o esrar-
l› kifli bunu yine yapabilir, bir f›rsat daha verebilir. Yeterince istersem
ve yeterince sabredersem.... Mademki beni düflünen biri var... Kim ol-
du¤unu bilmesem de beklemeye de¤er! Çünkü, bir kez olan, bir daha
olabilir. Bir kez yaflanan, tekrar yaflanabilir. Bu umut olmasayd›, yafla-
man›n ne anlam› kal›rd›?”(s. 139). 

Gülsoy’un hikâyesinde Tanp›nar’›n hikâye dil ve üslubunu devam ettirmeye
çal›flt›¤›, bu anlamda ön metnin diline sad›k kalmaya çal›flt›¤› görülür. Örne¤in Gül-
soy da Tanp›nar gibi, hikâyesinde genç k›z›n babas›n›n kuvvetli yönünü vurgulamak
için “ihtiyar atlet” tabirini kullanmaya devam eder. Eski zaman elbiseleri giyen genç
k›z, Gülsoy’un hikâyesinde ayn› cümlelerle kurguya dâhil olur: “Susunuz, çok yavafl
konuflmal›y›z, duyabilirler.” (s.134). Ben anlat›c›, bu cümlelere ve devam›nda genç
k›z›n kurdu¤u di¤er cümlelere o kadar aflinad›r ki ayn›lar›n› genç k›z ile karfl›laflt›¤›n-
da tekrar etmeye bafllar. Tanp›nar’›n hikâyesinde genç k›z taraf›ndan kurulan cüm-
leler, Gülsoy’un hikâyesinde ben-anlat›c›n›n dilinden dökülür: 

“fiüphesiz gelmemeliydim. Yapt›¤›m do¤ru de¤il, bununla beraber du-
ramad›m, kim oldu¤unuzu merak ettim.(...) Sonra hep ayn› insanlar,
ayn› yüzler... Yaln›zl›k o kadar fena bir fley ki...”(s. 134-135). 

Gülsoy’un hikâyesinde eski zaman elbiseleri giymifl genç k›z kap› ard›nda, görü-
lemeyen ve ulafl›lamayan masals› bir figür olarak Tanp›nar’›n cümleleri ile var olma-
ya devam eder. Her iki metin aras›ndaki dikkat çekici bir di¤er benzerlik, hikâyeler-
deki vakalar›n olufl zaman› ile ilgilidir. Her iki hikâyede de olaylar “Perflembe” günü
cereyan eder.  

Murat Gülsoy’un edebî metni ço¤u zaman “deneysel bir oyun” haline getirdi¤i,
metnin oluflum sürecini okurla paylaflt›¤›, yahut metne eklemledi¤i at›flar ve al›nt›-
lar sayesinde baflka metinlerle iliflkilendirerek bir “üst kurmaca” oluflturmaya çal›flt›-
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¤› bilinmektedir12. Gülsoy, “Geçmifl Zaman Elbiseleri” adl› hikâyesinde de bu tür
oyunlardan birine baflvurur. Ben anlat›c›, kahvehanede beklerken masada duran çö-
zülmüfl kare bulmacadaki sorulara odaklan›r ve bu sorulardan biri sayesinde üç kere
art arda Ahmet Hamdi Tanp›nar’› hat›rlat›r:

“Kafam bu olayla o kadar meflguldü ki (Huzur adl› roman›n yazar›...
Radyumun simgesi... Eski dilde su) çözülmüfl kare bulmacan›n (Huzur
adl› roman›n yazar›... Radyumun simgesi... Eski dilde su) ilk sorusunu
defalarca okumufl (Huzur adl› roman›n yazar›... Radyumun simgesi...
Eski dilde su) oldu¤unu neden sonra fark ettim.” (s. 131). 

Âlemlerin Süreklili¤i ve Di¤er Hikâyeler’in Gülsoy’un hikâye kitaplar› içerisinde
farkl› bir yeri vard›r. Kitab›n birinci bölümünde yedi hikâye, ikinci bölümde ise ön-
ceki bölümdeki hikâyelerin yaz›lma sürecini anlatan Âlemlerin Süreklili¤i adl› uzun
bir hikâye yer al›r. Kitab›n son bölümünü oluflturan “Âlemlerin Süreklili¤i,” metin-
lerin birbiri ile ba¤lant›l› okunmas›n› sa¤lar. Âlemlerin Süreklili¤i bölümünde, kita-
b›n ana kahraman› genç yazar› Âfliyan’da Tanp›nar’›n mezar› bafl›nda buluruz:

“Mezarl›¤a girdi¤imde karfl›ma ç›kan Tanp›nar’›n mezar tafl›ndaki m›s-
ralar, ald›¤›m ölüm haberiyle da¤›lm›fl olan ruhuma adland›ramad›¤›m
bir ilac›n etkisini yapm›fl, beni büyülemiflti. Ne içindeyim zaman›n/Ne
de büsbütün d›fl›nda... Hemen zihnimden gerisini tamamlam›flt›m:
Yekpare, genifl bir ân›n/ Parçalanmaz ak›fl›nda...”(s. 198).

Tanp›nar’›n mezar tafl›nda yaz›lanlar, Gülsoy’un kahraman› genç yazar›n zaman
ve âlemlerin süreklili¤i hususunda düflünmesine yol açar. “Âlemlerin Süreklili¤i”
bölümü ile “Geçmifl Zaman Elbiseleri” hikâyesinin ba¤› bu noktada ortaya ç›kar.
Gülsoy, bir bütün halinde âlemlerin süreklili¤ine iflaret eden hikâye kitab›nda -bir
anlamda- edebiyatta da süreklili¤i göstermek amac›yla Tanp›nar’›n “Geçmifl Zaman
Elbiseleri” hikâyesini devam ettirmifltir. 
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Sonuç

“Hiçbir eski zaman müzesinde benim o geceki 
k›sa uykumun içine giren acayip ve munis ifritleri 

bulmak imkân› yoktur.”
Ahmet Hamdi Tanp›nar, 

Geçmifl Zaman Elbiseleri hikâyesinden

“D›fl›m böylesine a¤›r hareketlerle kendini 
silmeye çal›fl›rken içimde büyük bayram davullar›, 

savafl nidalar›na kar›fl›yor, 
ad›n› bile bilmedi¤im kabileler yüre¤imdeki 

flenlik atefline do¤ru kofluyorlard›.”
Murat Gülsoy, 

Geçmifl Zaman Elbiseleri hikâyesinden 

Çok yönlü bir sanatkâr ve estet bir kimlik olan Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n dik-
kat çekici yönlerinden biri de hikâyecili¤idir. Hikâyelerini Abdullah Efendinin Rüya-
lar› ve Yaz Ya¤muru kitaplar›nda toplayan yazar; gerçek âlemle rüyalar›n harmanlan-
d›¤›, kendi hayat›na oldu¤u kadar baflkalar›n›n dünyalar›na da e¤ilen hikâyeler ka-
leme alm›flt›r.

Geçmifl Zaman Elbiseleri adl› hikâyenin Tanp›nar’›n hikâyeleri içinde özel bir
yeri vard›r. Hat›ra formunda kaleme al›nan ve sinemaya da uyarlanan bu hikâyenin
Türk edebiyat›nda baz› flair ve yazarlar› etkiledi¤i görülür. Ahmet Muhip D›ranas
“Olvido” fliirinde; Mustafa Kutlu “Yoksulluk ‹çimizde” adl› eserinde bu hikâyede yer
alan “eski zaman elbiseleri” motifine göndermeler yapar. Bu iki metnin d›fl›nda Mu-
rat Gülsoy, “Âlemlerin Süreklili¤i ve Di¤er Hikâyeler” kitab›nda Tanp›nar’›n hikâyesi
ile ayn› ad› tafl›yan ve onu devam ettirmeye çal›flan bir hikâye kaleme al›r. 

Gülsoy ve Tanp›nar’›n hikâyeleri bir bütün hâlinde okundu¤unda her iki metin
aras›nda dikkat çekici benzerlikler göze çarpar. Her iki hikâye de ben-anlat›c› a¤z›n-
dan kaleme al›nan bir “kaybedifl” hikâyesidir. Her iki hikâye, kaderin tesadüfleri kar-
fl›s›nda hayata tutunamayan ve ma¤lup olan bir kahraman›n yaflad›klar›na odakla-
n›r. Gülsoy, âlemlerin çeflitlili¤ini ve süreklili¤ini vurgulayan eserindeki “Geçmifl Za-
man Elbiseleri” hikâyesinde Tanp›nar’›n hikâye flah›slar›n› kendi kurgusuna konuk
ederek kurmaca dünyada onlar›n varl›¤›n› sürdürmüfltür. Romanlar›nda da Tanp›-
nar’a ve eserlerine s›k s›k göndermeler yapan Murat Gülsoy’un bu hikâyesi ile Türk
edebiyat›nda metinleraras› iliflkiler ba¤lam›nda özgün bir örnek ortaya koydu¤u gö-
rülmektedir.  
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Yesevi Gelene¤i

Kemal Eraslan*

‹branicede hakhmâ, Süryanicede hakmethâ fleklinde yer alan kelime, Arapçaya
hikmet olarak geçer. Kur’an-› Kerim’in ilk âyetlerinde geçen kelime Hz. Peygamber’in
vaaz ve irfladlar› manas›nda kullan›lm›flt›r. Ulema nazar›nda hikmet, nazari ilimler
kazanmak kadar iyi ameller itiyad›n› kazanmak sayesinde insan ruhunun kemalini
ifade eder. Sözlüklerde, “ilim ve adaletin birleflmesinden meydana gelen s›fat-› fleri-
fe ma’rifet-i hakay›k-› mevcudat, adet ve ahlakla ilgili özlü söz, eflyan›n iç ve d›fl
özelliklerinden bahseden ilim, kâinat ve yarad›l›fltaki ilahi gaye, Hakk’a ba¤lan›p,
bat›ldan kaç›nma” gibi hususlyar› ifade eder. Hikmet tarz›n› do¤uran sebepler ara-
s›nda ‹slamiyet’in Türkler taraf›ndan kabulü ve yerleflmesi, tasavvuf cereyan›, halk
edebiyat›n›n geliflmesi gibi sebepler zikredilebilir. (Eraslan 1982: 153-166)

Yesevi gelene¤i veya Hikmet gelene¤i sözüyle ifade edilen, Ahmed Yesevi’nin
düflünce, inanç ve yaflay›fl› ile ilgili hususlar›n ifade edildi¤i ve “Hikmet”1 ad›n› ver-
di¤i dini-tasavvufi manzumelerinin müridleri taraef›hndan geleneklefltirilip devam
ettirilmesidir. Hikmetler genel olarak Hece vezninin on ikili ölçüsü ile dörtlükler
halinde yaz›l›r ve baz› meclislerde makamla söylenir.

Hikmet tarz›n›n Yesevi derviflleri aras›nda büyük ra¤bet gördü¤ünü birçok hik-
met yazan Yesevi dervifllerinin varl›¤›ndan anl›yoruz: cÃlim, cAl¬-fl¬r, cA˙¬m Vvàce,
Derv¬fl cAl¬, Esed, Fa≈r¬, Fu˝‚l¬, Ó®c¬ ¶®li^, ƒàli◊, Ó®mid, ƒud®yd®d, Hüveyd®, ‹¨®n¬,
©®s›m¬, ©ul Kem®l, ©ul Ne¬r¬, ©ul Süleym®n, ©ul fier¬f, ©ul Temür¬, Mec‚b, Mefl-
reb, Nevbet¬, fiems, CUbeyd¬, Y‚suf, ¯el¬l¬ vb.

* Prof. Dr. Kemal Eraslan, Emekli Ö¤retim Üyesi.
1 Do¤u edebiyat›nda hikmet terimi, Bat› edebiyat›nda ilahi, Bektafli edebiyat›nda nefes ad›-

n› al›r.



Bir fikir vermek üzere Yesevi’ye ait bir hikmet ile Yesevi dervifllerine ait üç hik-
meti örnek olarak sunuyoruz.

AHMED YESEV‹:

øikmet
cÖmrüm ®¿ir bol∫anda ne ∆›l∫ay min øuday®,
c®n al∫uç› kilgende ne ∆›l∫ay min øuday®?

C®n birmekni vehmidin, cAz®zil’ni zaΩmıdın,
¤ef∆at bolmasa sendin, ne ∆›l∫ay min øuday®?

C®n birmek i¤i dü¤v®r, ®s®n ∆ıl∫ıl y® Cebb®r,
sindin özge yo∆ ∫am-¿v ®r, ne ∆›l∫ay min øuday®?

C®n ım cüdå bol∫anda, tenim munda ∆al∫anda,
ta¿ta üzre al∫anda, ne ∆ıl∫ay min øuday®?

cÁciz bolup yat∆anda, feri¤teler kirgende,
“Men rabbük?” dep sor∫anda, ne ∆ıl∫ay min øuday®?

√ltip g‚rge ∆oy∫anda, yiti ∆adem yan∫anda,
sor∫uçılar kirgende, ne ∆ıl∫ay min øuday®?

“Men rabbük?” dip tur∫anda, ∆ara kündür u¤ anda,
“Rabbiij kimdür?” degende, ne ∆ıl∫ay min øuday®?

ƒul øv®ce AΩmed sen bende, nefs ilgide ¤ermende,
maΩ¤er küni bol∫anda, ne ∆ıl∫ay min øuday®?

Çeviri

Ömrüm sona erdi¤inde ne k›laca¤›m, Allah’›m; can al›c› geldi¤inde ne
k›laca¤›m, Allah’›m?

Can verme korkusundan, Azâzli’in zahm›nden, flefkat olmasa senden, ne
k›laca¤›m, Allah’›m?

Can vermek ifli çok zor, kolay eyle ya Cebbar; senden baflka dert orta¤› yok, ne
k›laca¤›m, Allah’›m?

Can tenden ayr›landa, tenim burda kalanda, tahta üzre alanda, ne k›laca¤›m,
Allah’›m?
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Âciz olup yatanda, feriflteler girende, “Rabbin kimdir ?” diyende, ne k›laca¤›m,
Allah’›m?

Al›p kabre koyanda, yedi ad›m dönende, sorgucular girende, ne k›laca¤›m,
Allah’›m?

“Rabbin kimdir ?” diyende, kara gündür o anda, “Rabbin kimdir ?” diyende, ne
k›laca¤›m, Allah’›m?

Kul Hâce Ahmerd sen bende, nefs elinde flermende, mahfler günü olanda ne
k›laca¤›m, Allah’›m?

ƒUL SÜLEYMÂN:

ºikmet

Eya adem ne üçün ∫aflet tonın kiyer-sen,
maªr‚r bolup düny®∫a ºa∆ ferm®nın ∆oyar-sen.

ºa∆ ferm®nın ∆oyuban, tünler yatıp uyuban,
ten tilekin beriben c®n camelin ∆oyar-sen.

º®l cilmini ∆oyma∫ıl, nefske boyun sunma∫ıl,
peyrev-i nefs bolma∫ıl, Sa∆ar n®r∫a köyer-sen.

C §¤ı∆ öçer hem öler, közde ya¤ını saçar,
çın c ®¤ı∆ c®ndın kiçer, sen c®nıjını ayar-sen.

Kör muΩabbet dery®sın, macrifetni kimy®sın,
uflbu dünya fen®sın nige munça siver-sen?

ƒul Süleym®n bol mür¬d, All®h diyip c®n irit,
t¬z ∆oy ∆ademni yörüt, yavu∆ bolsa yeter sen.

Çeviri

Ey insano¤lu, ne için gaflet esvab›n giyersin, dünyaya ma¤rur olup Hak emri-
ni terkedersin.

Hak emrini terkedip, geceleri uyuyup, ten iste¤ini verip can amelin koyars›n.

Hâl ilimini terketme, nefsine boyun sunma, nefs peflinde kofluflma, Sakar’da sen
yanars›n.
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Âfl›k yanar, hem ölür, gözde yafl›n› saçar, hak âfl›k candan geçer, sen can›n esir-
gersin.

Gör muhabbet deryas›n›, marifettin kimyas›n, bu dünyan›n fenas›n niye bunca
seversin?

Kul Süleymân ol mürit, Hakka var›p can erit, aya¤›n yere bas›p yak›n›na erer-sin.

cA¯¡M øv§CE:

ºikmet

Ey dostlarım ta∆v¬ fl®cat k®mil ∆ılıh
ötmes burun tiriglikni s®catıda.
Mundın artu∆ ¤ermendelik bar mu bizge,
tapmas bolsa∆ özni ºa∆’nı fl®catıda?

ecel nevbet turur, bir kün bizge kilür,
kilür bolsa ya∆ın i¤ler yıra∆ bolur,
heybetidin yürek, ba® ır ∆an® a tolur,
melekü’l-mevt c®nnı alur º®letide.

ölmes burun igri yoldın r®stke ∆aytıh,
ºa∆ ikrini c®n u dilde tınmay aytıh,
Allah’∫a hem riy® ∆ılmay fl®cat ∆ılıh,
barça i¤ler macl‚m turur ºa˝retide.

fi®cat ∆ılıij riy®˝etke bükülgü dik,
ikrin aytıij yürek ba∫ır sökülgü dik,
ba∫ır izip közdin ∆anlar tökülgü dik,
d¬d®r tilep ölmek kerek Ωayretidin.

Ülü¤ berdi ˙®hir b®flın nicmetidin,
bizni ∆ıldı ºa∆ Mu◊flaf® ümmetidin,
caceb irmes A˙¬m ¤ükrim ∆udretidin,
bizni ∆ab‚l itse özin ∆urbetidin.

Çeviri

Ey dostlar›m, ibadeti tamam k›l›n dirilikte, bundan fazla mahcubiyet var m› bi-
ze yüce Hakk›n tâat›nda?

Ecel bir gün nöbetlefle bize gelir, gelir olsa yak›n ifller y›rak olur; heybetinden
yürek ba¤›r kanla dolar, Melekü’l-mevt can al›rken.
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Ölmeden önce e¤ri yolldan düze dönün, Hak zikrini can gönülde daim diyin,
Hakka fleksiz tâat k›l›n, bütün ifller hazretinde malum olur.

Tâat k›l›n riyazette bükülür gibi, zikr ediniz yürek ba¤›r sökülür gibi, ba¤›r ezip
gözden kanlar dökülür gibi, didar›n› dileyici olmak gerek.

Zahir bat›n nimetlerden paylar verip, hak Mustafa ümmetinden k›ld› bizi,
aceh olmaz Azîm flükür kudretiyle yak›n›na kabul etse.

MEfiREB

ºikmet

ƒıy®met ¿avfıdın köijlümde köp çe¤m-i terim bardur,
meniij yol ba¤la∫uçı ikki c®lem serverim bardur,
ma∆®m-ı ƒ®be ∆avseyn üzre çı∆∆an rehberim bardur,
tam®m-ı enbiy®lar serveri t®c-ı serim bardur,
∫amım yo∆, Mu◊flaf® atlı∫ meniij pey∫amberim bardur.

Sab®Ω r‚z-ı ∆ıy®met bolsa m¬z®nı ∆urul∫anda,
tam®m bendelerniij n®me-i acm®lı berilgende,
kirer ikki melek ölgende g‚rda Ω®lnı sor∫anda,
—ır®fl üzre tam®mı bendeler ötmekçi bol∫anda,
∫amım yo∆, Mu◊flaf® atlı® meniij pey∫amberim bardur.

Bel¬ dip ∆ıldı r‚Ωumge yene cahdümge turmen mü,
müd®mi c®n u dil birle øud® yolı∫a kirmen mü,
ta˝arruc ¿§ kige her kiçesi ba¤ımnı urmen mü,
¤er¬ cat ta¿tıge sulfl § n çı∆ıp oltursa ∆or∆ men mü,
∫amım yo∆ Mu◊flaf® atlı∫ meniij pey∫amberim bardur.

ƒıy®met heybetidin te¤ne ¿ılma, sen u¤ol va∆tı
bu ötken r‚zeler dik kem imestür, r‚ze ol sa¿tı,
öyrür acm®lı∫a l®yı∆ u¤ol kün nige bed-ba¿tı,
ki¤i kim ¿ımet itse ¿v®ce eyler anı ¿o¤ va∆tı,
∫amım yo∆, Mu◊flaf® atlı∫ meniij pey∫amberim bardur.

Ki ¿ayru ¤er cih®n üze cez® va∆tı ya∆ın yetkey,
heme bu ta∫ u ta¤lar erre erre su bolup a∆∆ay
tili tiz∫a tü¤üp heme ®dem(ler) özidin kitkey,
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MuΩammed Ωurmetidin barça mü’minlerni cafv itkey,
∫amım yo∆, Mu◊flaf® atlı∫ meniij pey∫amberim bardur.

Bey®n it Me¤reb® ¤®m u ¤ab® nact-ı MuΩammed’ni,
kerek ümmet d®yim y®d eylese r‚z-ı ∆ıy®metni,
cafl® ∆ıl∫ay øud®yım bendege ¬m®n sel®metni,
kiçe kündüz tilegey bendeler u¤bu sac®detni,
∫amım yo∆, Muu◊flaf® atlı∫ meniij pey∫amberim barduir.

Çeviri

K›yamet korkusuyla gönlümde çok gözyafl›m vard›r, benim yol gösterici iki alem
serverim vard›r, 

Kabe kavseyn makam› üsüne ç›kan rehberim vard›r, bütün enbiyalar senrveri
bafltac›m vard›r, gam›m yok, Mustafa adl› benim peygamberim vard›r.

Sabah k›yamet günü olsa, terazi kuruldukta, bütün kullar›n amel defteri ver-
ildikte, iki melek mezara ölenin halini sormak için girer, S›rat üzerinde bütün
kullar geçici olduklar›nda, gam›m yok, Mustafa adl› benim peygamberim vard›r. 

Evet dedi ruhum, sözümde durmaz m›y›m, daima can u gönül ile Huda yoluna
girmez miyim, yakar›fl toprag›na her gece bafl›m› vurmaz m›y›m, fleriat taht›na
sultan ç›k›p otursa, korkmaz m›y›m, gam›m yok, benim Mustafa adl› peygam-
berim vard›r.

K›yamet heybetinden sen o zaman susuz k›lma, bu geçen günler gibi o gün sert
de¤ildir, nice bedbant› o gün ameline evirir, hizmet eden kimseyi Hace o zaman
hofl vakitli k›lar, gam›m yok, Mustafa adl› benim peygamberim vard›r.

Hay›r ve fler ceza vakti cihan üzerine yak›n yeter, bu da¤lar tafllar zerre zerre su
olup akar, dili dizine düflüp bütün adem kendinden geçer, gam›m yok, Mustafa
adl› benim peygamberim vard›r.

Ey Meflreb, saban akflam peygamberin övgüsünü söyle, gerek ki bütün ümmet
k›yamet gününü ansa, Allah›m bütün bendelere iman selametini vere, kullar gece
gündüz bu saadeti dileyeler, gam›m yok, Mustafa adl› benim peygamberim vard›r. 

Kaynakça

ERASLAN Kemal (1982), “Hikmet Gelene¤i”, II. Milletleraras› Türk Folklor Kongresi
Bildirileri, C.II, Ankara.
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Divan Edebiyat› Esteti¤inde Patrona Hitap1

Nuran Tezcan*

Tezkirelerdeki flair biyografilerinde geçen terbiyet-i padiflâhî (padiflah›n maddi
korumas›), iltifât-› flâhenflâhî (padiflah›n maddi ödülü, deste¤i) ya da ashâb-› devletün
nazar-› iksir-eseri (devlet ileri gelenlerinin iksir etkisindeki bak›fl›, yani sanattan an-
lamas› ve sanatç›n›n eserine maddi karfl›l›¤›n› vermesi) gibi kavramlar edebiyat›n
oluflumunda saray›n maddi gücünün rolünü göstermektedir. Âfl›k Çelebi, tezkiresin-
de flair-patron iliflkisinin sanat ve sanatç› aç›s›nda önemini “Kifliyi iltifât flâ’ir ider/ bel-
ki cümle hünerde mâhir ider” (Kifliyi padiflah›n maddi ödülü / ödülüyle motive etme-
si, onu flair yapar, hatta her sanat alan›nda usta yapar) diyerek vurgular. fiair için de
sanat›na de¤er veren bir “h›rîdâr” (sat›n alan) olmas› onun bireysel varl›¤› ve top-
lumsal yeri için ayn› derecede önemlidir. Patron-flair ya da flair-patron iliflkisi hem
sanat eserinin de¤erinin tasdik edilmesi, böylece toplumsal yerinin somut olarak be-
lirlenmesi, hem de sanatç›n›n bireysel varl›¤›n› sürdürmesi, yeni üretimler için mo-
tivasyon kazanmas› fleklinde do¤ru orant›l› bir iliflki olarak karfl›m›za ç›kar. 

Gazellerin topland›¤› divandaki kasideler, mesnevilerin sebeb-i telif ve hâtimele-
ri bir anlamda flairin sanat›n›n maddi karfl›l›¤› için sultanla diyaloga girdi¤i bölüm-

1 Bu bildiri, 2014’te Viyana Üniversitesi’nde Andreas Tietze’nin 100. Do¤um y›ldönümü
dolay›s›yla düzenlenen (Symposium in Commemoration of Andreas Tietze’s 100h Birth-
day-Institut für OrientÂlîstik der Universitaet Wien. 14-17 July 2014) Sempozyumda Al-
manca olarak sundu¤um “Die Anreden und Erwartungen an den Patron in den qas¬de von
Mustafa Âlî aus Gallipoli” bafll›kl› bildirime dayanmaktad›r.

* Doç. Dr. Nuran Tezcan, Bilkent Üniversitesi, ‹nsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Türk
Edebiyat› Bölümü, ntezcan@bilkent.com.tr



lerdir. Böylece edebiyat olarak bakt›¤›m›z bu metinler ayn› zamanda “karfl›l›kl› bir
maddi-manevi iliflki”nin kuruldu¤u metinler olarak karfl›m›za ç›kar. Bu iliflkinin di-
yalo¤u, yine sanat üzerinden yani padiflah›n adaletinin ve cömertli¤inin vurgulan-
mas›ndaki estetik söyleyifl üzerinden kurulur. 

Daha genel bir perspektiften bakt›¤›m›zda: “sultan” devletin sosyal düzeyini ‹s-
lam sanat modeli olan adab ölçütlerine yükseltme görevini yerine getirme, ayn› za-
manda kendi ad›n› kal›c› k›lma amac› tafl›rken, “flair” de kendisini güzel eser ortaya
koyman›n ötesinde memleketin kültürüne hizmet eden bir emekçi olarak görür. fia-
ir, ortaya koydu¤u eserinin arkas›ndaki eme¤i, sanat gücünü dile getirerek maddi
beklentisine gönderme yapar ve bu ba¤lamda, sultan› sanattan anlamak ve de¤erini
ödemekten sorumlu tutar. 

Örne¤in, Hoca Mesud, Süheyl ü Nevbahâr’da Farsça bir mesneviyi Türkçe yaz-
man›n ne kadar zor oldu¤unu “yar› vücudunun eridi¤ini” söyleyerek dile getirir, fiey-
hî Husrev ü fiîrîn’de flairin üretim yapmas› için sultan›n cömertli¤inin önemini an-
lat›r, Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn’da kendisine bir h›rîdâr arar. 16. Yüzy›l›n bafl›nda ya-
flam›fl olan Lâmiî, kaside ve mesnevilerinde sultan›n cömertlik övgüsünün yan› s›ra
geçim s›k›nt›s›n› dile getirmeyi ihmal etmez. Lâmiî, ayr›ca eserlerini bir mektupla
saraya gönderir ve mektuplar›nda geçim s›k›nt›s› çekti¤ini, ailesinin masraflar›n›
karfl›layamad›¤›n› dile getirir. Böylece eserlerinin maddi karfl›l›¤›n›n yüksek olmas›-
n› ister. Bu mektuplar, Lâmiî’nin geçim yolunun eserleri karfl›l›¤›nda saraydan ald›-
¤› para oldu¤unu ve bu yolla kendisi için t›mar, yevmiye, tekaüdiye gibi gelirler temin
etti¤ini, o¤lu ve damad› için müderrislik kadrolar› sa¤lad›¤›n› gösterir. Bâkî ise diva-
n›nda padiflah›n cömertlik övgüsü üzerinden para ve para ile ilgili mazmunlarla
maddi beklentisini vurgular. Bâkî’nin ça¤dafl› olan Gelibolulu Mustafa Âlî ise kasi-
delerinde cömertlik övgüsünün ötesinde hangi ifli ve makam› istedi¤ini (defterdar-
l›k, niflanc›l›k, sancakbeyli¤i, musahiplik, vezirlik gibi) do¤rudan bildirir.2 Onun
eserleri karfl›l›¤›nda hangi makam› istedi¤ini aç›kça söylemesi fazla aç›k sözlülük ola-
rak görülmüfl; tatminsiz, h›rsl› bir kiflilik olarak kabul edilmifltir.

Gelibolulu Âlî, bilindi¤i gibi hem eserlerinin çeflitlili¤i ile hem de fliirlerinin
içeri¤i ile Divan edebiyat› repertuar› içinde ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Divan›n› 4
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2 Âlî, Kanunî döneminde flehzade Selim’in divan katibi olmufltur. Defterdarl›k ve niflanc›l›k gö-
revlerini istemifltir. Baz› defterdarl›klar (Erzurum, Ba¤dat, M›s›r defterdarl›¤›, Rum defterdar-
l›¤› ve sancakbeylikleri) ve sancakbeylikleri (Sivas, Amasya, Kayseri sancakbeyli¤i, Yeniçeri
katibi defteremini) görevi verilmifltir. Ama onun as›l arzusu padiflaha do¤rudan yak›n olan
niflanc›l›k, musahiplik, beylerbeyli¤i ve vezirlik gibi makamlard›r. Yazd›¤› eserler karfl›l›¤›nda
bunlar› hakketti¤ine inanan Âlî, hayat›n›n sonunda fiam, Cidde Beylerbeyli¤ini elde ede-
bilmifltir. Bkz. Fleischer 1996: 11-196; Aksoyak, 2006: 111-115.



kez düzenleyecek denli çok fliir yazm›fl, aflk mesnevilerinin yan›s›ra Osmanl› toplum-
sal hayat›n›, tarihini anlatan eserler ve fliirler kaleme alm›flt›r (toplam 40 eser; 12’si
edebi, di¤erleri tarih ve sosyal hayata iliflkin). Bu yönüyle döneminin sadece bikr-i
mazmun yaratmay› hedefleyen flairlerinden, (Bâkî, Nefî gibi) farkl› bir kiflili¤i vard›r.
Döneminin baflka divanlar›nda olmayan, sosyal hayat› olumsuzluklar› ile do¤rudan
anlatan kasideler kaleme alm›flt›r. Örne¤in Veba kasidesi ‹stanbul’daki veba salg›n›
s›ras›nda yaflanan ac›lar, hastalar, ölenler ve yaflanan matemi anlat›r (Divan
2006.304). ‹stanbul kasidesi, ‹stanbul’u günde bin kiflinin bafl›n›n kesildi¤i bir flehir,
veba sal›g›n›, iflinden al›nan insanlar, dedikodu yuvas› olan bir olarak ama ayn› za-
manda ulema, fuzala ve flairi çok, gösterifli çok, yak›fl›kl› delikanl›lar›n ve güzel ka-
d›nlar›n oldu¤u bir flehir olarak olumlu ve olumsuz yönleriyle anlat›r (Divan 2006:
309). Bi-Hulâsâti’l-Ahvâl der Letâfet-i Mevâ’iz-i Sahîhü’l-Âlî Efendi bafll›kl› tercî-i
bendi ise toplumun çeflitli s›n›flar›n›n ince alay yoluyla elefltirisini içeren bir sosyal
elefltiri fliiridir (12 bendden oluflan bir sosyal elefltiri fliiri (Divan 2006: 345-352). Ay-
r›ca toplumsal dengesizlikleri ve tezatlar›, bundan do¤an haks›zl›klar› dile getiren
birçok flikâyet beyitlerine yer verir. Kendi üstünlüklerini dile getiren “ben” redifli
kasidesi (Divan 2006: 288) ise, Âlî’nin alçakgönüllü olmayan, kendinden emin ki-
flili¤ini aç›kça ortaya koyar.3

Ancak Fars flairlerinin düzeyine ulaflmay› ve onlarla yar›flmay› edebiyat›n tek
hedefi olarak kabul eden saray, sosyal hayata kayan, kayd›¤› oranda gerçekçi (/ma-
halli) ve özgün olan Âlî’nin fliirine Bâkî ve Nefî kadar önem vermemifltir. Dolay›s›y-
la Âlî eserleri karfl›l›¤›nda istedi¤i makamlara gelememifl, elde etti¤i makamlarla ye-
tinmemifl, eserlerinin hakketti¤i maddi karfl›l›¤› istemek tutkusu ile patronajla bir
mücadele içinde olmufltur. Fleischer onun hayat›n› bu aç›dan ele alan de¤erli bir
monografi yazm›flt›r. Hatta Fleischer, Âlî’yi patronaj sisteminin yaratt›¤› bir flair-ya-
zar olarak de¤erlendirmifltir.4

Âlî, kasidelerinde talep ve beklentilerini dile getirirken sadece sultan›n cö-
mertli¤i ve kendi sanat›n›n övgüsüyle s›n›rl› kalmaz. Saraydan istedi¤i makam› ne-
den hakketti¤ini anlat›r. Kendisini önceki Osmanl› flairlerine verilen makamlarla,
hatta Fars flairleri ve onlar›n ald›¤› ihsanlarla karfl›laflt›r›r, sultan›n cömertli¤inin
“devlet” için neden gerekli oldu¤unu yorumlar, böylece sultan› ak›lc› bir yolla ikna

Nuran Tezcan • 515

3 Gelibolulu Âlî’nin kasideleri için ‹. Hakk› Aksoyak yay›n›n› kulland›m: Gelibolulu Musta-
fa Âlî, Divan I. Edition: ‹. Hakk› Aksoyak, Turkish Sources LXII-2006, Harvard.

4 Fleischer, H. Cornell. Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire, the Historian Mus-
tafa Âli. 1986: Tarihçi Mustafa Âli - Bir Osmanl› Ayd›n ve Bürokrat›, (Çev. Ayla Ortaç),
1996.



etmeye çal›fl›r. ‹lim irfan sahiplerini maddi olarak desteklenmemenin ülkede hangi
yönetimsel ve toplumsal bozukluklara yol açaca¤›n› göstermek ister. Genel-geçer
nasihatlerin ötesinde, ak›lc› irdelemelerle sultan› uyar›r; âdetâ erken - modern bir
ayd›n kayg›s›yla toplumsal bozukluklar›, iyi ve do¤ru olan› gösterir. Daha önceki fla-
irler, cömertlik övgüsünü en ustaca teflbihlerle dile getirirken eserleri karfl›l›¤›nda
alacaklar› maddi karfl›l›¤› sultan›n cömertli¤ine b›rakm›fllard›r. Âlî’nin kasidelerin-
de ise h›rs ve tatminsizlik olarak görülen “ben” merkezli beklentileri bir bak›ma bikr-
i mazmun’un kal›plar›nda donan “sosyal insan”›n sesidir. 

II. Selim, III. Murad ve III. Mehmed için yazd›¤› kasidelerden baz› örneklerle
göstermek istiyorum:

Âlî 3. Divan›n›n dibâcesinde padiflaha sanat eserine “parlakl›k” veren gücün,
yani “onun de¤erini tasdik edenin hükümdarlar, vezirler ve vekiller” oldu¤unu, ama
“onlar ince sanattan ve de¤erli eserden anlamazlarsa, maddi de¤erlerini vermezler-
se, eserlerin sultanlar› öven girifl bölümlerinin flikâyetnâmelere dönece¤ini söyler. Bu
durumda “Sultanlar›n kendi güçlerinin göstergesi olan sikkelerinin de¤eri de düflük
olur. Bu, bilgi sahiplerinin aç›k olarak bildi¤i bir gerçektir” der. Böylece sultana “be-
nim eserimin maddi de¤erini vermezsen sen kaybedersin” uyar›s›nda bulunur.5 Âlî,
patronaj sisteminin padiflah› övmekle olmayaca¤›n›, bunun tesadüfe, flansa, keyfe b›-
rak›lamayaca¤›n›, sultan› bilinçlendirmek gerekti¤ini görmüfltür. Âlî, kasidelerinde
geleneksel estetik ve söylemin içinde sultanla bilinçli bir hesaplaflmaya girer. 

II. Selim’e yazd›¤› kasidede sultana daha do¤madan tanr›n›n ona “sultan” s›fa-
t› verdi¤ini, dolay›s›yla saltanata gelmesinin ona ne kadar uygun oldu¤unu vurgular.
Selim, ad›m att›kça saltanat onun hükmü alt›nda kalmaktad›r. Böyle güçlü bir sul-
tan›n selam›yla binlerce hasta flifa bulur. Bu kadar güçlü bir flahsiyetin, devlet gü-
cünden (iktidar saadetinden) sarhofl olan sultan›n (îhâml› olarak II. Selim’in sarhofl-
lu¤una gönderme) “ak›ll›” Âlî’ye “nazar k›lma”s›n› yani ona haketti¤i maddi de¤eri
vermesini diler. Çünkü Âlî onun saadet da¤›tan saray›na aflina olmufltur, yani Kü-
tahyada flehzade iken maiyetinde bulunmufltur. Sultana bu kadar yak›n olmufl olan
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5 mükemmellik ve hüner mal›na parlakl›k verenin cihân vâlîleri ve büyük-küçük hüküm-
darlar ya hut flanl› büyük vezirler ile önde gelen (celâlet niflânl›) flairlerin vekillerinin ol-
du¤u muhakkakt›r. fiüphesiz madem ki onlar ehl-i irfânla ayn› halde ve bilgi ve görgü in-
celiklerine meyl etmezlerse, yaz›lan her kitab›n bafllang›ç metinler (hutbeleri) sultanlar›n
güzel övgüleri olageldi¤i ümmetin büyüklerinin bildi¤i bir fleydir, elbette [bu bölümler] fli-
kayetnamelere dönüflür ve anlay›fl ve hüner taht›n›n sultan› rütbelerinin dengi olan sikke-
leri ki söz de¤erine denk oldu¤u kesindir (aç›kt›r), düflük ayarl› olup alçak itibarl›l›¤›n na-
sipsiz nasibi derecesinde olaca¤› do¤ru kiflilerin ittifaken kabul etti¤i, bildi¤i bir gerçektir
(orijinal metin için bkz. Divan I. 2006: 187).



Âlî’nin Selim’in tahta ç›kmas›yla gelen iktidar saadetinden mahrum olmas› haks›z-
l›kt›r, çünkü Âlî’nin gönlü ve kafas› maarifet/hüner hazinesidir. Onun için istedi¤i
makam› bildirmesinde bir sak›nca yoktur; bu da sipahilik makam›’d›r (Divan 2006:
214.20. kaside). 

Selim’e sundu¤u hazâniyye kasidesinde de hazan mevsiminin dünyay› kurutma-
s›na karfl›l›k padiflah›n verdi¤i bereketin büyüklü¤ünü vurgular. Bu tezat üzerinden
onun yaln›z sultan olarak güçlü olmay›p ilim ve sanat›n kayna¤› oldu¤unu dile geti-
rir ve onun ba¤›fllar›n›n s›n›r› yoktur. Onun iltifat› yani maddi deste¤i ay›n günefl-
ten ›fl›k almas› (‹ltifâtundur kelâm›m böyle mergûb eyleyen / Lâ-cerem nûr› güneflden ahz
ider meh] her zamân... Divan 2006: 218/23) gibi Âlî’nin sanat›n› parlak yapmaktad›r.
Sanat› böyle parlayan kiflinin geçim s›k›nt›s› çekmesi ona lay›k olamaz. Sultan›n
merhametine ve flefkatine yani saray›n deste¤ine lay›k olan Âlî’dir (Divan 2006:
218/ 23-27).

Daha III. Murad’a flehzade iken yazd›¤› benzer redifli kasidenin nesib bölümün-
de gece tasviri yapar, kendi kaderini geceye benzetir: Felek bir koyundur, her sabah
sultan için kurban olup kan›n› döker ve flafakla ortal›k ayd›nlan›r, bu da aynen cam
kasede can›n gönülden kan olarak akmas›na benzer. Âlî böylece gece karanl›¤›ndan
gündüze geçer ve sultan›n kendisi için söylenen dedikodulara inanmamas›n›,
Âlî’nin nazm kulesinde aslan oldu¤unu, rakiplerin yani eserlerini elefltirenlerin ise
ikiyüzlü, yalanc› tilki olduklar›n› söyler. Âlî, sultan›n dergâh gibi olan saray›n›n
bahçesinde inleyen bir bülbüldür. Murad’›n yan›nda olursa, Murad’›n lütuf sofras›n-
da bir parça ekmek olacakt›r. Âlî, fliirin sultan›d›r, ona “riyâset” yani reislik verilme-
si yerinde olacakt›r. Bu dile¤inin kendisinin bir dayatmas› olmad›¤›n› da dile geti-
ren Âlî, bunun kendisine daha önce “söz verildi¤i”ni de hat›rlat›r. Zaten Âlî’nin k›y-
metini en iyi bilecek olan sultand›r, o bilmezse baflkalar› hiç bilmez. Bu makam ger-
çekleflince, Âlî için dünya s›k›nt›lar› “yalan” olacakt›r (Divan 2006: 215/15-30). 

Bilindi¤i gibi Âlî’nin hayat›nda özellikle çevresi ile yaflad›¤› çekiflmeler ve bun-
dan do¤an düflmanl›klar genifl bir yer tutar. Dolay›s›yla Âlî, s›k›nt› çekiyorsa, suç,
sultanda de¤il, Âlî’yi k›skananlardad›r, onun aleyhinde olanlardad›r. Bu nedenle
Âlî, sultanlar› övdü¤ü halde istedi¤ini / lay›k oldu¤unu alam›yor. Bu ona flaflk›nl›k
verir. Padiflaha, “Ben seni övüyorum, sana gönülden ba¤l›y›m, destek veriyorum,
ama bu bana ayr›l›k getiriyor” diye seslenir. Sanat› güçlü oldu¤u halde yüksek mad-
di karfl›l›k alamamas›na üzülmekle birlikte, umudunu kesmez: “dalg›ç gibi a¤z›n› ka-
pat›p susmayaca¤›n›, dua incilerini onun için saçaca¤›n›” yani fliir söylemeye devam
edece¤ini dile getirir (Divan 2006: 217/19-30). 

Sultan› bilinçlendirmenin baflka bir yolu Fars sultanlar› ve flairleridir. Selim’e
(flehzadeli¤i s›ras›nda) yazd›¤› bahâriyye’sinde Nûflirevân’›n adaletini ve Hâtem’in
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cömertli¤ini vurgulad›ktan sonra bekledi¤i ya da hakketti¤ine inand›¤› makam›n
verilmemesinden dolay› büyük bir hayal k›r›kl›¤› yaflam›flt›r; “haflin tâlih” onun mut-
luluk duygular›n› ac› etmifltir. Selim’e seslenir: “A¤lamayan çocuk süt bulamaz, be-
güm. Sen varken Âlî kime a¤las›n” diye sorar. Oysa Selim’i en iyi meth eden Âlî’dir,
daha önce sultan övgüsü yazan flairler lâle’dir, Âlî ise gül’dür (Divan 2006: 219/20-
26).

Âlî, padiflah› genelgeçer nasihatlarla de¤il, ne yapmas› ve ne yapmamas› gerek-
ti¤ini söyleyerek bilinçlendirir. ‹stedi¤i makama gelince devlete nas›l ve hangi kat-
k›lar›n› olaca¤›n› söyler:

III. Murad’a yazd›¤› peydâ redifli medhiyyesinde, savafltaki üstünlük övgüsün-
den sonra onu dudaklar› hurma, yanaklar› fleftali, gerdan› elma olan, tek a¤açta çe-
flit çeflit meyvelerin yetiflti¤i bir a¤aca benzetir. Burada âdetâ bir bereket sembolü
olan nahla benzetir; ve sevgili ile özdefllefltirir ve ondan ayr› kalmak (yani ondan
maddi destek alamamak) onun gönlünü, can›n› ve vücudunu darmada¤›n etmifltir,
dünyevi/maddi s›k›nt›lardan kendini kurtar›rsa, sultan›n bahçesinde özgürce sal›nan
bir servi olacakt›r. Sultana do¤rudan seslenir: Kurban bayram› gelince halk›n dilek-
leri yerine gelir, onun için “bofl makam yok” deme, sen iflaret etsen, senin ferman›n-
la ifl hallolur, senin her nefesinden binlerce lütuf “peydâ” olur. Aksi takdirde bu iflin
gecikmesinden flerr do¤ar, diyerek uyar›r. Üstadlar›/flairleri ihmal edip devletin hazi-
nesine ehil olmayanlar› getirme, yoksa devletin mal›, görünmeyen pek çok yara al›r
ve görünmez kaza gelir! Oysa ben “Halep ülkesine emîn olsam” yani “eminlik” maka-
m›na gelsem, k›tl›k y›l›nda bile kalemimin kam›fl›, fleker kam›fl› olur, bereket gelir.
Ben beyitlerimi devlet hazinesine koysam alt›n para (dinâr) de¤erinde olan tabiat›m
devlet hazinesine girmifl olur ve hazinede fliirimin incileri gibi alt›n ve gümüfl ço¤a-
l›p artar. Fakat düflmanlar›m›n, beni k›skananlar›n elefltirileri temiz kalbime üzüntü
veriyor. Sâhib-nazar, (yani eserin de¤erini anlay›p ona hakketti¤i paran›n verilmesi-
ni sa¤layacak) kimse kalmad›. Çünkü bu dönemde (yüksek ) makamlara gelenler
kör ve sa¤›r! E¤er sen bana destek olsan fliir meydan›n›n muzafferi ben olurum... Ne
yaz›k ki zaman›n “fazilet babas›” var (yani ben), fakat benim tabiatimden do¤an “ço-
cuk” (fliirlerim, eserlerim) görünmüyor; yani baba var, fakat çocuk yok, bu hünerin
gizli kalmas›, görünmemesi demektir. E¤er sen göz yafllar›m› görseydin u¤rad›¤›m
haks›zl›¤› anlay›p bana maddi de¤er verseydin, benim gözyafllar›m›n denizinden in-
ci ç›kard›. Hüner maden oca¤› olan gaml› gönlüme bak... Gizli gizli kan yutuyorum
(›zd›rap çekiyorum) ve cevher (fliir) ortaya koyuyorum... Adalet göster, ya beni sa-
ray›na al ya da yüksek bir makama gönder/tayin et. Eli bofl oldu¤um yeter, elimden
tut, “safer ay›” gelmeden murad›m› ver (Divan 2006: 220/22-45)
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Yine III. Murad’a yazd›¤› uyur redifli medhiyyesinde bir toplumda flairlerin
maddi (parasal) yönden korunmas›n›n ne kadar önemli oldu¤unu “uyumak” kavra-
m› üzerinden ak›l yürüterek aç›klar: Murad’›n ülkeye âdâlet getirdi¤ini, her fleyin dü-
zene girdi¤ini, toplumda kargafla olmay›p herfley sakin, oldu¤unu ve bunun sultan›n
baflar›s› oldu¤unu anlat›r. Herfley o kadar sakindir ki, âdetâ her fley uyumaktad›r,
Âlî’nin baht› da uyumaktad›r. Baht› uyudu¤u için de ilham gelmemektedir, fliir ya-
zamamaktad›r. Oysa flairin baht›n›n uyan›k olmas›, mutlu olmas› (yani sultandan
maddi destek almas›) gerekir. Âlî mutlu olursa (sultandan ba¤›fl al›rsa motive olur)
fliir söyler ve bütün flairlere ilham verir, bütün flairler fliir söyler. E¤er irfan sahipleri-
nin, fliir söyleyenlerin gözü uykuya dalarsa, bu sultan için tehlikeli bir durumdur.
Sultan› öven kimse kalmaz, sultan›n varl›¤› tehlikeye girer. fiairlerin baflta geleni Âlî
oldu¤u için önce onun baht›m›n uyan›k olmas› laz›md›r. Çünkü Âlî’nin fliirleriyle
yaln›z sultan de¤il, sultan›n atalar› (yani önceki sultanlar da) can bulmaktad›r. (ya-
flamaktad›r) (Divan 2006: 224/10-15)

III. Murad’a yazd›¤› tîg redifli kasidede de Murad’›n k›l›c›n› övdükten sonra çev-
resindekilerin kendisi hakk›nda dedikodu ederek “k›l›ç çekme”lerinden yak›n›r. Âlî,
sultandan k›l›ç gücünü gösterek kendisine “mertebe ve k›l›ç” (yüksek mevki) ver-
mesini ister. Bunun için de kendinden önceki flairlerin, Necâtî ve Hayâlî’nin fliirle-
riyle hangi yüksek mevkiler elde etti¤ini hat›rlat›r: Necâtî, flairlik yetene¤inin k›l›-
c›yla Bayezid’i etkileyici (âfl›kâne) bir flekilde övdü (niflanc› oldu). fiairlerin önde ge-
leni Hayâlî, Süleyman’a fliirler yazd›, en yüksek mevkiye (musahip) geldi. Ey Âlî,
kayg› çekme senin s›¤›nd›¤›n yer keremli bir yerdir, “sana da mertebe k›l›c›” verilir,
diyerek “yüksek mevki” bekletisini aç›kça bildirir. (Divan 2006: 226/32-41).

Âlî, III. Murad’a yap›lan özel bir “kay›k”› kutlamak için yazd›¤› kay›k redifli ka-
sidesinde de f›rsat› kaç›rmaz, kay›¤›n yap›s›n› ve özelliklerini anlatarak hem kay›¤›
hem de Murad’› medh eder. Kay›k o kadar güzeldir ki Nuh Nebî’nin gemiyi keflfin-
den bu yana böyle güzel kay›k yap›lmam›flt›r. Kay›¤›n çeflitli özelliklerini ve güzellik-
lerini sayd›ktan sonra, kendisine seslenir “sen de fliir denizinin flafl›lacak kadar üstün
bir flairisin (aceb yügrügü koptun 22) senin gemin de okyanusun dalgalar›na kaymak-
tad›r”der. Âlî “okyanusa aç›lmay›” flöyle aç›klar: rüyada kay›k görmek, insan›n bir
mans›b elde edece¤i anlam›na gelir, e¤er kay›k rüyada bu anlama gelirse, gözle görül-
dü¤ünde elbette büyük bir ihsâna yol açar: Gemiyi düflde gören mans›ba ta’bîr eyler/
Göz göre bir sebeb olmaya m› ihsâna kay›k. Böylece beklentisini dile getiren Âlî, “sul-
tan›n bunun gibi bin tane kay›k eskitmesi”ne dua eder (Divan 2006: 227/22-24).

Âlî, flair olarak kendi gücünü Fars flairleriyle de karfl›laflt›r›r. Fars flairleri, hem
edebiyat yönünden, hem de Fars saray›n›n flairlere cömert olmas› yönünden, Os-
manl› saray› ve flairleri için örnek olmufltur. Ama ayn› zamanda Osmanl› flairlerinin
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Fars flairlerinden üstün olmas›n›n Osmanl› sultan›n›n maddi deste¤ine (ba¤›fl/ih-
san), maddi gücüne ba¤l› oldu¤unu bildirir: Husrevâ cân bülbülin lütfunla gûyâ eyle-
sen / Ölmedin bezmün gülistân›na olsam bâ¤bân. fiâh-› himmetden koparsam gonce-i mak-
sûd›m› /Hidmetünde cûybâr-› ömrümi k›lsam revân (27-28). Padiflah›n lütfuna ulafl›n-
ca, iflte o zaman Fars flairlerinden üstün olacakt›r. Bu umutla Âlî, Murad’› övme ko-
nusunda Selmân’la kendini “imtihân” etmek ister: Mümkin olsa âlem-i ervâha irgürsen
beni / Eylesem vasfunda Selmân ile kendüm imtihân (29). “imtihan”la kendi gücünü so-
mutlamak, Âlî’nin “erken modern” bir entellektüel oldu¤unun baflka bir göstergesi
olmal›d›r. ‹mtihan yoluyla üstün gelen Âlî’nin fliirleriyle Fars flairleri de (Zâhir-i Fâr-
yâbî ile Kemâl-i Isfahânî) ebedi hayat bulacak, Murad’›n karfl›s›nda da Sultan Mah-
mud aciz, onun flairi Firdevsî’nin tarz› da Âlî’nin yeni tarz› karfl›s›nda eskimifl ola-
cakt›r (Divan 2006: 229/29-31). 

Fakat Âlî tüm çabalar›na ra¤men saraya ulaflamamaktad›r, onun için gönlü k›-
r›kt›r. Sultan›n kap›s›n›n bekçileri mugaylan yani deve dikeni gibidir (19). Mans›b
sahipleri oray› hac›lar gibi tavaf ettikleri halde, Âlî, “yaban”› tavaf etmektedir. Bu
haks›zl›k karfl›s›nda Âlî, daha flahsî bir tonla duygular›n› dile getirir: Ah felek bir f›r-
sat verse, benim de baht›m aç›lsa, ihsan kap›s›n›n halkas›n› bir tutsam! Tâlibin di-
le¤inin gerçekleflmesi kurban gibi yanmaktan geçer. Benim cigerimin kebab› daha
ne kadar yans›n. Y›llard›r, secde edercesine Osmanl› soyunun övücüsü oldum (25).
Onlar› övme yolunda hünerler ortaya koydum. Ben bu derece fazilet ve irfana sahip
iken haketti¤im de¤eri bulamay›p yafl›tlar›ma, eflime, dostuma rezil oluyorum (27);
bu bana lay›k m›, reva m›? der (Divan 2006: 230/17-29). 

Yine III. Murad’a yazd›¤› baflka bir kasidesinde (Divan 2006: 221/224) ise Âlî,
flahsî düflmanlar›n›n ötesinde genel bir toplumsal bozulmay› vurgular. Önceki kasi-
delerinde hakketti¤i makamlara gelememesini düflmanlar›na ba¤larken bu kaside-
lerde art›k genel olarak sosyal hayat bozulmufl, de¤erler altüst olmufltur. Bu dönem-
de adaletsizlik doru¤a ç›km›flt›r: e¤itimli, bilgili, adab sahibi olan insanlar›n de¤eri
bilinmemektedir. Hakkettikleri mevki ve paray› alamamaktad›rlar. Buna karfl›l›k,
de¤ersiz insanlar her yeri ele geçirmifltir. Alçakl›k, mürüvvet için de¤er ölçüsü ol-
mufltur. Bütün dünyan›n gözü parada; herkes paraya tap›yor, baflka bir insanl›k de¤e-
ri kalmam›fl, ikiyüzlüler de sultana sohbet arkadafl› olmufl (11) Bu yüzden binlerce
de¤erli insan sultan›n gözünden düflmüfl ve ›zd›rap gözyafl› dökmektedir. Ne kadar
murad›na ulaflmak isteseler de sultan›n kap›c›s›n›n sopas› engel oluyor. Her fleyin
tersine döndü¤ü, de¤erlerin alt üst oldu¤u bu devirde “fazilet sahibi kime s›¤›ns›n,
bilgili olduklar›n› kime söylesinler!” Bu bozulma karfl›s›nda Âlî, tam bir çaresizlik
içindedir; toplumsal bir içinden ç›k›lmazl›kla karfl› karfl›yad›r: “bana m› kald› bunla-
r› çözmek” diyerek çaresizli¤ini d›flavurur (42). Dengeler o kadar bozulmufltur ki,
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“bilgili ve faziletli” oldu¤u için art›k ona makam verilmedi¤ini anlam›flt›r. “gözyafl›n-
dan baflka deniz kalmad›¤›n›” anlayan Âlî, büyük bir hayal k›r›kl›¤› ve umutsuzluk-
la “kimsenin sat›n almad›¤› bir cevhere sahip oldu¤unu” anlar: Çü manzûr-› ‘ayn-›
inâyet degülsin / Bul›nmaz sana hîç menâsib münâsib. Büyük cürm olur sana fazl ile dâ-
nifl /Cefâdan ölürsen virülmez menâsib… Sen ol cevhersin ki çok gevherün var / Velî hîçe
de¤mez de¤ül kimse tâlib (49-53). Ortam, köylülerin (rustâyi), e¤itimsiz cahillerin
(adab› olmayanlar›n), cevher (yüksek sanat ve bilgi) k›ymetini bilmeyenlerin orta-
m›d›r: gavvas (dalg›ç, yani inci ç›karan), yani flâir ile gâs›p (ya¤mac›, çapul) nas›l eflit
olabilir! (54-58) Ama umudu sultand›r! (59) O, Âlî’yi anlayabilir ve çekti¤i ›zd›rap-
lar›n karfl›l›¤› olarak ona musâhip olabilir: Meger sana Hak’dan olup ‘avn-i Bârî / ‹de
pâdiflâh-› cihâna musâhip (59). Bu ifl gerçekleflirse onun ayak topra¤› Âlî’ye “yüksek
mevki” olarak yeter, baflka rütbede gözü yoktur: Bana câh-› âlî yiter hâk-i pây› / Ne sev-
dâ-y› mans›b ne ikbâl-i râtib (68). 

III. Mehmed’e sundu¤u kasidelerde ise Âlî’nin, donan›ml›, birikimli, ak›ll› bir
flahsiyet olarak kendinden emin bir söylemle yeni, genç sultana seslenmesi dikkati
çeker. Özellikle flair ve tarihçi olarak yazd›¤› eserlerinin önemini vurgulayarak daha
yüksek mevkilere gelmesi gerekti¤ini aç›klar, bunlar› gerekçelendirir. Bu ba¤lamda,
sultan›n atalar›n›n hangi flairlere neler verdi¤ini yeni padiflaha anlat›r. Kendisinin
neler yazd›¤›n›, nas›l bir flair ve flahsiyet oldu¤unu anlat›r. Böylece hem sultan› pat-
ronajda bilinçlendirmek ister, hem de yine kendinden önceki flairlerin, flairlik güç-
leriyle hangi ifllere getirildi¤ini padiflaha anlatarak bu durumda kendisinin hakket-
ti¤i mevkiin “vezirlik” olmas› gerekti¤ini somut bir flekilde ortaya koymaya çal›fl›r.  

Kasîde-i bî-hemtâ der- medâyih-i ba’z› flu’arâ (Baz› flairlerin övgüsünde benzer-
siz/eflsiz kaside) olarak adland›rd›¤› 40 beyitlik kasidesinde (Divan 2006. 234-235)
yeni sultan III. Mehmed’i ikna etmek için kendinden önceki flairleri örnek göster-
me tarz›n› flairlerin say›s›n› geniflleterek tüm flairler içindeki yerini daha somut bir
flekilde ortaya koymak ister: 

Hz. Muhammed’in Hassân’a olan ba¤›fllar›n›n onun bir sünneti oldu¤unu hat›r-
latarak kasideye bafllar. Hz. Muhammed, fliirden anlad›¤› için Hassân’a s›n›rs›z ih-
sanlarda bulunmufltur. Senin atan olan Fatih (Ebul Feth Mehemmed) ayn› flekilde
flairlere, söz ustalar›na çok önem verip ba¤›fllar yapm›flt›r. Onun zaman›nda Ahmed
Pafla güzel fliirleri dolay›s›yla, vezir oldu. Bayezid de babas›n›n yolundan giderek fla-
irlere çok para verdi. Necâtî’yi divan›n›n niflanc›s› yaparak yüksek mevkie getirdi.
Ondan sonra gelen Sultan Selim de flairlere cömert ba¤›fllar yapt›. fiiirden anlayan
sultan Bayezid Tâcîzâde’nin nesir yazma tarz›n›n, müstesna bir tarz oldu¤unu görüp
onu medreseden tu¤ra makam›na, oradan da kad› askerli¤e yükseltti. Ondan sonra
Süleyman ülkeye geldi, tüm insanlar ve yarat›klar (ins ü cîn) onun ferman›na boyun
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e¤di. O kendisi bizzat flair oldu¤u için flairlere binlerce ihsanda bulundu. Hayâlî’yi
kalenderîlikten al›p kurtard›. Bu halkta büyük bir takdir ve umut yaratt›. Ayni fle-
kilde Bâkî kulunu da yüksek makamlara getirip ona bol bol ihsanlarda bulundu. Nö-
bet 2. Selim’e gelince, O, beni ferman›yla maddi deste¤i alt›na ald›. Onun çok ih-
san›n› gördüm (Allah ona iyilikler versin). Ondan sonra cihan flah› Murad Han gel-
di. O da bana lutufta bulundu. Onun ihsan›na nail olup adaletiyle birçok yere def-
terdar oldum. fiimdiki sultan (III.) Mehemmed Hand›r, Onun da lutfu, büyük ec-
dadlar›ndan daha çok olmaktad›r. fiair Ahmed Pafla vezir oldu, ben de sana „mîr-i
mirân“ olmak istiyorum (23). Benden de¤ersizler beylerbeyi olmufltur, benim onla-
r›n alt›nda olmam bana a¤›r gelmektedir. Ben Ahmed Pafla’dan çok üstünüm, aynen
senin de cedlerinden daha üstün oldu¤un gibi (25). Üç padiflah döneminde yaflad›m,
naz›m nesir alan›nda toplam 30 eser yazd›m. Künhül-ahbâr adl› eserim ise tarih ilmi-
ne fleref vermifldir ( 27). Felek iki yeni saadetliye beylerbeyli¤i makam› verdi, o ma-
kama gelenler flimdi para keyfinden kendinden geçip sarhofl durumdalar: ‹ki nev-dev-
lete beglerbegilik virdi felek / Her biri mest-i tarabnâk-› flarâb-› dinâr (29). Ama sen ba-
na bak, sen benim mimar›m ol, benim ad›m Mustafa, bana Muhammed lutf etse ye-
ridir. Bana lutfet, çünkü benim benzerim yok! Kullar›n aras›nda onlar gibi olan bin-
lercesi var. Ama sen beni vezirin yapsan, benim gibi bir ikincisi ç›kmaz (30-34) ve
bunu ak›l sahibi olanlar çok görmez: Bu ugurdan kulun ey flâh vezîr itsen eger /’Ukalâ-
dan bun› bir ferd idemez istiksâr. Sen tedbirli bir padiflahs›n, senin de¤er bilir bir sul-
tan oldu¤unu herkes söylüyor (35). Ama dünyan›n gerçeklerini sana anlatan kimse
yok, ben “vezir” olsam sana anlataca¤›m çok “s›rlar/bilgiler” var (36), diyerek Âlî,
devletin içinde oldu¤u sorunlara de¤inir. Kendisinin bu sorunlarda ona ak›l verip
faydal› olaca¤›n› söyler: ‹flte gel sen bana sor, benden baflka bunu bilen yok. Sen lu-
tuflar›nla benim uyuyan baht›m› uyand›r (yani vezir yap), diyerek beklentisini pe-
kifltirir (37-40): Gözi aç›klara manzûr ola âhir zâtun / Dîde-i bahtum› lutfunla k›lursan
bî-dâr.

III. Mehmed’e sundu¤u culûsiye kasidesi (Divan 2006. 235-236) tahta oturan
bir sultan›n memleketin ilim-irfan sahibi flair ve yazarlar›na nas›l “iltifat” etmesi ya-
ni nas›l “maddi destek”te bulunmas› gerekti¤ini ö¤retme amac› tafl›yan bir nasihat-
namedir. Burada Âlî, yaln›z sultana de¤il fele¤e de hitap eder, her ikisini de (âdetâ
kontrolüne alarak) kendisi yönlendirmek ister. Dolay›s›yla kasidenin nesibinde Âlî,
kaderden yola ç›karak kalem, felekle bir diyalog kurar; üçlü diyalo¤a dayanan bir
kurmaca yarat›r. Ejderhaya benzetti¤i ve ejderha burcuyla özdefllefltirdi¤i kaderin sa-
adet at›n› flahland›rmas›n› önerir. Kalemin de ihsan konusunda iflleyip (yaz›p) bu
yoldan ayr›lmamas›n›, fele¤in ise günefl ve ayla birlikte parlamas›n› ister. Çünkü fe-
le¤in bafl›na günefl gibi sultan do¤mufltur. Böylece fele¤e tanr›n›n gölgesi düflmüfltür
(yeni sultan tahta ç›kt›!) Felek art›k mutlu olup do¤ru yolda gitmelidir, flimdiye ka-
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dar hep ters döndü, art›k tersine dönmemelidir, felekten cömertlik bulutu ya¤mal›-
d›r. Felek hep afla¤›l›k insanlar›n lehine döndü, bundan sonra ilim irfan sahipleri
üzerine dönmelidir. Bundan sonra felek bilgli insanlar› (ehl-i irfân) aramal›, afla¤›l›k
insanlar›n yüksek makama geçip oturmalar›na engel olmal›, böylece adaleti sa¤la-
mal›d›r (2-13). Gayb âleminden nefle müjdesi getiren ulak (yani flair Âlî) ise kal›c›
devletin do¤ufluna övgücü olmal›d›r (15-16). Yeni padiflah u¤urludur, paras› güçlü-
dür, Âlî, (ona hizmet olarak) onun “cömertlik” maden oca¤› oldu¤unu, yazd›¤› cu-
lûsiyye ile “›spat” etmesini sa¤lamal›d›r (17-19): Cihâna sikkesi hât›r-niflân olan flâhun
/Vücûd› ma’den-i cûn oldu¤›na buhân ol. Edâ-y› tehniyet it cânib-i melâ’ikeden /Sürûfl-›
müjde-i ihsân u ehl-i îmân ol… 

Yeni padiflah memlekete âdâlet getirmifltir, memlekette kavgan›n bitmifltir. Âlî,
sultan›n atalar›na hizmet etmifl bir flahsiyet olarak kendinden emin bir tonla ona
ak›l ve nasihatler vermeyi bir sorumluluk olarak görür ve ona ne yapmas› gerekti¤i-
ni anlat›r:

Âlî, “bir kere sultan›n atas› olan üç padiflaha hizmet etmifltir. fiimdide dördün-
cüsüne yetiflmifltir“. Yafl› ilerlemifl olan Âlî, genç padiflah karfl›s›nda büyük bir hayat
deneyimine sahiptir. Ona teflbih yapmadan ne yapmas› gerekti¤ini do¤rudan ve çe-
kincesiz olarak söyler: 

Senin ceddinin üçü çok meflhurdur: Fatih, Yavuz ve Süleyman… Onlar›n orta-
ya koydu¤u eserlerin de¤erini bil, onlar›n seçkinliklerine uygun ol (34).

Onlar›n yoluna git, hatta onlardan daha üstün ol, ama benim sana as›l tavsi-
yem adalet ile Osmanl› soyunun seçkini ol: Benüm du’âm budur zât-› pâküne ammâ /
Kemâl-i‚ adl ile mümtâz-› âl-i Osmân ol… Cihânda bir kalacak nâm-› nîkdr ancak / Sehâ
vü adle çal›fl nâmdâr-› devrân ol (36, 38). Senden önceki sultanlar sana örnektir: On-
lar ne ile an›l›yor, bir dikkat et! (39): Kisrâ âdâletle, Haccâc zulm ile an›l›yor. Mem-
leketi y›kan rüflvettir, adaleti ve ihsan› gözet! (40-41). Bundan ayr›lma. (adaletsiz
ihsan, yani hakkedilmemifl ihsan, rüflvettir) alçaklar yüceldi, yüksekler ise ayak-
ta/aç›kta kald›. Toplumsal bozulman›n sebebinin ne oldu¤unu iyice anla! Yetersizler,
mükemmel olanlara üstün olmas›n, âdâlet anlay›fl›nda do¤ru ölçülü ol (42-43). Âlî,
ça¤›n›n ön yarg›lar›yla “Acem ahç›lar ile Kürtler, pis ecnebiler memlekete bulaflt›.
O çör çöp tak›m›n› sürüp memleketi ya¤mur gibi y›ka” der (44-45) … fiairlere (rind)
destek ol, makamlar, bilgili olanlara düflsün. Cefa çekenleri, hakketti¤i makama ge-
lemeyenleri, sabah rüzgar› gibi yokla, âdâlet elini uzat. Mazul olanlar s›k›nt› köflesin-
de kalmas›n, o dertlilere derman ol (45-52). Padiflah›m özellikle “söz söylemesini bi-
lenler”i (yani flairleri) daima gözet, onlar› ihmal etme (53)… Haks›zl›¤a u¤ram›fl
olan Âlî’yi sak›n unutma, onu her zaman ara! (lutufta bulun, yani maddi destek sa¤-
la); iyiliklerini ve cömertliklerini eksik etme!(55-56) Böylece Hassân‘›n hat›r›n› da
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hofl etmifl olursun: K›l an› himmet ü ihsânunun sezâvâr› / Kemâl-i rahm ile hât›r-nüvâz-›
Hassân ol. Ayn› zamanda Hâf›z, Câmî, Zâhir, Selmân gibi büyük flairler de can bulur
(57). Âlî, Hâkâni gibi senin devletine dua etsin, böylece sana intisab etsin, sen de
ona hakan ol, der: Dua-y› devletin itsün misâl-i Hakânî / O sana müntesip olsun sen ana
hâkân ol (58). Âlî, bundan sonra eserlerinin 30 cilt oldu¤unu, onun gibi baflka bir
flair, yazar olmad›¤›n› bildirerek “padiflah›m, benim gibi bir tane daha benzeri var m›
acaba, bir sor sorufltur bakal›m! Eger Âlî’nin ilim ve faziletine inanmazsan, onu im-
tihan et, böylece irfan ehlini arayan ol, onun de¤erli sözlerini anlamayan alçaklar,
bafl köfleye geçmesin, bu adaleti sen sa¤la! (ancak sen sa¤layabilirsin!) der (59-61):
Eger inanmaz isen ilm ü fazl u dânifline / K›l imtihân an› cûyâ-y› ehl-i ‹rfân ol. Kelâm-›
pâkini fehm itmeyen erâzil ana /Tasaddur eylemesün âdil-i cihânbân ol (236.13. beyitin
tekrar›). Âlî, 58. Beyiti tekrar ederek (62. Beyit) sultan›n” salt bir ihsan kayna¤›
(mahz-› ihsân) olmas› için dua eder.
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Gazavât-› Sultân Murâd b. Mehemmed Hân
Adl› Eserde Anlat›c› Problemi

Hülya Canpolat Tasç›*

“Gazavât-› Sultân Murâd b. Mehemmed Hân” adl› eser (‹nalc›k ve O¤uz 1978)
edebî, epik karekterli bir tarih kitab›d›r. Özgün adland›r›lmas›yla gazavâtnâmedir.
Bu eser, Varna savafl› üzerine yaz›lm›fl önemli bir tarihî kaynak oldu¤u kadar (Gürol
2008: 616) ayn› zamanda tahkiyevî ve edebî bir eserdir. Bu bak›mdan metnin hem
tarih kayna¤›, hem de edebî eser olarak de¤erinin ortaya ç›kmas› aç›s›ndan eserdeki
“anlat›c›” probleminin anlat›bilimi (naratoloji) ›fl›¤›nda incelenmesinin yararl› ola-
ca¤› kan›s›nday›z. Gazavâtnâmeye yönelik anlat›bilimsel bir incelemenin anlat›c›-
n›n kulland›¤› anlat›sal taktikler yoluyla metnini nas›l kurdu¤unu anlamak bak›-
m›ndan önemli olaca¤› ortadad›r. Bu nedenle bu yaz›da anlat›c› kullan›mlar›na
odaklanarak anlat›bilimsel bir araflt›rmaya giriflilecek ve tarihi de¤eri olan bir eserin
edebî yönü ortaya koyulmaya çal›fl›lacakt›r.

Konuyu daha iyi ortaya koyabilmek için ‘’anlat›’’ ve ‘’anlat›c›’’ terimlerinin an-
lat›bilimi aç›s›ndan aç›klamak faydal› olacakt›r. Naratolojinin kurucular›ndan olan
Genette, Hikâye(historie), Hikâye etme (narration) ve Anlat› ayr›m› yapar (Genet-
te 2011: 25). Hikâye, anlat›c› taraf›ndan hikâye edilen olay ve hareketlerdir. Bu hi-
kâye edifl sonunda ortaya bir anlat› ç›kar. Hikâye etme, anlat›n›n iç düzenini kurma
ifli, hikâye etme tarz›d›r (Filizok 2010). Bu aç›dan bakt›¤›m›zda gazavâtnâmede hi-
kâye edilen olay Sultân Murâd Han’›n 1443-1444 y›llar› aras›nda yapt›¤› ‹zladi ve
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Varna savafllar›d›r. Bu olay›n anlat›c› taraf›ndan yeni bir iç düzenle kurma ifli ise An-
lat›y› yani gazavâtnâmeyi oluflturmufltur. Bu yap›,

Anlat› = Hikâye edilen(Olay) + Hikâye Etme Tarz›

fleklinde formüle edilebilir. ‹kinci bir ayr›m ise Yazar ve Anlat›c› aras›nda yap›l›r. Ya-
zar kurgusal olmayan gerçek dünyaya, Anlat›c› ise olay›n hikâye edildi¤i, kurgu dün-
yas›na aittir ve soyuttur. Bu çercevede bildiriflim düzeyleri de farkl›lafl›r. Yazar, ger-
çek okuyucu ile metind›fl›, anlat›c› ise kurgusal okuyucu ile metiniçi düzeyde bildi-
riflimdedir (Jahn 2005). 

Gazavâtnâmeler, ‘’yazar/anlat›c›’’ karfl›tl›¤›n›n çok özel bir tipini oluflturur. Ele
ald›¤›m›z eserde, yazar bazen do¤rudan anlat›c› olarak karfl›m›za ç›kar, bazen sözü an-
lat›c›ya, rivayetlere tarihî flahsiyetlere b›rak›r. Böylece didaktik nitelikli bir tarih
olan bu eser çok sesli, renkli, edebî bir anlat›ma kavuflur.

Anlat›sal söylem incemelerinin üzerinde en yo¤un durdu¤u konulardan biri ya-
zar-anlat›c› iliflkisidir. Bugünün Postmodern eserlerinde yazar ve anlat›c›y› birbirin-
den ay›rman›n oldukça zor oldu¤u söylenir (Sazyek 2002: 493).  Klasik eserlerde ise
geleneksel kurulufl düzenlerinden dolay› somut olarak yazar ve anlat›c› ayr›m› yap-
mak belki daha kolayd›r. Eserlerin geleneksel yap›s›nda, anlat› bafllamadan önce ya-
p›lan dua ve zaman zaman gerçek hayattan olaylarla aç›klanan sebeb-i teliflerin1 de
içinde bulundu¤u girifl bölümleriyle, anlat›dan sonra tekrar yap›lan dua ve bazen de
eserin nas›l ve hangi mevsimde tamamland›¤›n›n anlat›ld›¤› bitifl bölümlerinde ger-
çek yazar kimli¤iyle karfl›laflt›¤›m›z› söyleyebiliriz. Gazavâtnâmenin girifl k›sm› da
bütün klasik metinlerde oldu¤u gibi Allah’a hamd ü sena ile bafllar, yazar kitab›n›
yazarken oluflacak kusurlardan aff›n› ister ve zaman›n Pâdiflâh› Sultân Murâd Hân’a
dua eder. Özellikle eserinden ve kendisinden bahsetti¤i k›s›mlar anlat›c›n›n yazar
kiflili¤iyle ortaya ç›kt›¤› bölümlerdir:

‘’...ve dahi iflbu evrâk-i perîflân› cem’ ve te’lîfe bâdî ve bu satr-i pür-kusûru tah-
rîr ve tenmîke bâ’is budur ki bu kitâb-› mustatâbdan müntefi olan yârân-› sefâ bu fa-
kîri du’ây-i hayrile yâd eyliyeler..’’ s.12
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1 Bu de¤erlendirmede Sebeb-i telif k›s›mlar› kurgu olan, hatta bu kurgu içinde gerçek yaza-
r›n da figüratif olarak anlat›ya girdi¤i eserleri ayr› tutuyoruz. Bu bitifl bölümleri kurgu olan
eserler için de söz konusudur.

2 Metinle ilgili al›nt›lar›n tamam›nda Halil ‹nanc›k ve Mevlüd O¤uz’un çal›flmas› kaynak
al›narak ‘’Gazavât Sultân Murâd b. Mehemmed Hân” ‘’Gazavât-› Sultân Murâd b. Me-
hemmed Hân” yap›lm›fl, tekrara düflmemek için al›nt›lar›n geçti¤i yerlerde sadece sayfa
numaralar› verilerek eser ismi zikredilmemifltir.



Daha sonra yazar “Ve dahi flöyle rivâyet olunur ki...’’ diyerek anlat›c› kimli¤ine
bürünür ve anlat› bafllar. Elimizdeki Gazavâtnâme sonu eksik bir nüsha oldu¤undan
yazar›n eserini nas›l tamamlad›¤›n› bilemiyoruz. Ancak büyük olas›l›kla yine gelene-
¤e uyarak dua ile bitirmifl, anlat›c›dan tekrar yazar kimli¤ine geçip anlat› zaman›n-
dan ç›karak kendi zaman›na dönmüfltür. Yazar’›n anlat› içerisinde kendini hissetir-
di¤i anlar ise anlat›c›n›n zaman zaman olaylar› durdurarak okuyucuya nasihatler ver-
di¤i bölümlerdedir. Bu bölümlerde yazar/anlat›c› ile karfl›lafl›r›z.

Naratolojide anlat›c› tipini tespit etmek için anlat›da “Kim konufluyor?” soru-
sunun cevâb›n› bulabilmek önemlidir. Bunun için üç tip anlat›c› aras›ndaki iliflkile-
ri kavramak ve aralar›ndaki farklar› anlamak gerekmektedir. Bunlar, yazar, anlat›c›
ve flah›st›r. Bir metinde bunlar›n üçü de konuflabilir. Anlat›c› anlat›lan hikâyede ya
yer al›r ya almaz; di¤er taraftan hikâyenin ya bir kahraman›d›r, ya da bir kahraman›
de¤ildir. Bu durumda bunlar›n iliflkilerine ba¤l›, temel olarak, Metin d›fl›, Metin içi,
Hikâye d›fl› ve Hikâye içi anlat›c› olmak üzere dört tip anlat›c› ortaya ç›kar. ‹ncele-
di¤imiz Gazavâtnâme’de ilk tespitimiz, anlat› bölümünde, yazar ile anlat›c› aras›n-
daki s›n›r›n kesin olmamas›d›r. Metinde hem bir yazar hem de bir anlat›c› mevcut-
tur ve ortaya ara bir tip yazar/anlat›c› ç›kmaktad›r. Yukar›daki tipolojiye göre anlat›-
c› genel olarak anlat›lan olay›n d›fl›nda oldu¤u için metin d›fl›d›r. Ancak zaman za-
man metnin içine dâhil oldu¤u bölümlerde metin içi anlat›c›yla karfl›lafl›r›z. Hikâ-
yenin bir kahraman› olmad›¤› için de hikâye d›fl›ndad›r. Afla¤›daki örneklerde ya-
zar/anlat›c›n›n arasözlerle (deyimler, atasözleri, dualar, fliir parçalar›... gibi) olaylar›
durdurup metne nas›l dâhil oldu¤unu görüyoruz:

‘‘... ve ol melâ’înlerden Mahmûd Be¤ cok melâ’îni topra¤a düflürdü, âmma çâre
olmad›. Zîrâ yaln›z elin sadâs› ç›kmaz ve yaln›z tafl d›var olmaz. Bu melâ’înler neyledi-
ler ise eylediler ol fiâhbâz› tutub esir eylediler ve hiç birisi demediler kim bu Mah-
mûd Be¤ Pâdiflâh dâmâd›d›r dönüb ana yard›m edelim demeyüb ol flâhbâz› esîr ettir-
diler’’ s. 26

‘‘Ol ma¤rûr kâfirler ümmet-i Muhammed’e her ne kasd eylediler ise kendi bafl-
lar›na o¤rad›. Hak sübhâne ve te’âlâ hazretleri ânen fe-ânen zevmen fe-yevmen ümmet-i
Muhammed´i ve Pâdiflâh-› dîn-i Islâm› dâyimâ mansûr ve muzaffer edüb ve küffâr-› haki-
sâr› dâyimâ makhûr ve münhezim edivere. Habîbi resûlü Muhammed el-Mustafa hörme-
tine ve hazret-i Kur’ân hörmetine âmîn âmîn âmîn yâ mu’în ve yâ Rabb’el-’âlemin. Am-
mâ Pâdiflah-› âlem fermân edüb ol gün göçüb Varna dedükleri mahalle gelüb kon-
dular.’’ s.68

Anlat›c›n›n kulland›¤› anlat› tekniklerinden biri de, hikâyeyi aktar›rken, okur-
la hikâye kiflileri aras›ndaki mesafeyi düzenleyifl tarz›d›r. Anlat›c›, burada hikâye ki-
flilerinin sözlerini kendi ifadeleriyle aktard›¤› için, okurla kahramanlar aras›ndaki
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mesafe en fazlad›r (Tahkiyelefltirilmifl Söylem-Discours Narrativise). Ya da Anlat›c›,
hikâye kiflilerinin sözlerini biraz de¤ifltirerek aktar›r. Bu nedenle mesafe, daha azd›r
(De¤ifltirilmifl Tafl›ma Söylem-Dicours Transpore Style ‹ndireckt). B›r baflka yol ise
hikâye kiflilerinin sözlerini aynen aktarmas›d›r. Bu durumda okuyucuyla kahraman-
lar aras›ndaki mesafe en azd›r (Tafl›ma Söylem -Discours Rapporte).

‹nceledi¤imiz Gazavâtnâmede tarihi bir olay›n okuyucuya s›kmayan renkli ve
ak›c› bir anlat›ya dönüflmesinin en önemli sebebi, anlat›c›n›n yukardaki teknikleri
eserinde ustaca kullanmas›na ba¤l›d›r. Bunu özellikle metnin büyük bölümünü olufl-
turan diyaloglar vas›tasyla yapm›flt›r. Yazar/anlat›c› anlat›bilimsel teorinin mesafe
tekniklerini uygun yerlerde kullanm›flt›r. Hatta modern bir yazar/anlat›c› gibi anla-
t›s›n›, okurla kahramanlar aras›nda mesafenin en az oldu¤u bir söylemle, ‹stanbul
Tekvûru’nun iç konuflmas›yla bafllat›r. Bu teknikle anlat›c› hem okuyucu ile metin
aras›ndaki mesafeyi azaltm›fl hem de metnin güvenirli¤ini artt›rm›fl olur. 

‘’Ez-în-cânib ‹stanbul Tekvûru dedikleri mel’ûnu bî-dîn birgün kendi kendiyle te-
fekkür edüb dedi kim, bu Osman-o¤lu kendi memleketine s›¤mayub gelüb Rumeli’ne
kadem basub bunca flehirler alub kabz edüb hatta flimdi Edirne’yi dahi alub burnu-
muzun dibine sokuldu; e¤er biz bunun tedârikini görmez isek belki bize dahi doku-
nur. Hemân bunun ol›s› budur ki, ben bu Türkü Ungurus ile Leh ve Çeh ile tutufl-
turay›m temâm Osman-(o¤lu) yoruldukta ben hâz›r müheyyâ olub ç›kay›m ve Edre-
neyi elinden alub ve cümle Rum-eline mâlik olub zabt u rabt edeyüm...’’ s. 2

‘‘Ammâ Pâdiflâh bilür idi kim küffâr-› hakisâr›n davranma¤a mecâli olmadu¤›-
n› ammâ tefekkür eyledi ve dedi kim bu ifl benim dedi¤im gibi olursa ne güzel, ammâ
‘aksi zuhûr edecek olursa Pâdiflâh söz tutmaz derler. Hemân olus› budur ki askerimi-
zi geri çekelim görelim hakk ta’âlâ hazretlerinin takdîri ne yüzdendir deyüb fermân
eyledi kim asker-i Islâm geri döneler ve ol saat çavufllar araya girüb k›z›flm›fl askeri gü-
cile ay›rd›lar. s. 25

Anlat›c› bazen de objektif bir gözlemci gibi sadece konuflulanlar› aktararak bir
di¤er mesafe tekni¤ini kullan›r. Tekvûr’un adamlar›yla Roma’ya gidip Rim-Papa hu-
zuruna ç›k›fl› diyaloglarla verilir. Tekvûr’un Rim-Papa ve huzurundakilere hitaben
yapt›¤› uzun konuflmada olaylar durur ve anlat›c› aradan çekilir:

“Bade’hu Rim-Papa: O¤ul, Tekvûrum, murâd›n nedir, eyitgil, iflidelim dedikte,
Tekvûr eyitti kim, ey bizim dinimiz ulusu Osman-o¤lu Anadolusu’nda ve Bursa’s›nda
s›¤›flamayup Rumeli’ne dahi kadem basub Sofya’y› ve Filibe’yi ve Edrene’yi ve dahi
nice nice il ve memleketleri feth edib ve kilislerimizü harâb ve yebâb ve baz› kilise-
lerimizün çanlar›n› ve putlar›n› kaldurub çan yerine minâreler düzüb kimini mescid
ve kimini medreseler edüb ve bu K›risgân tâyifesinin k›zlar›n› o¤lanlar›n› ve avret-
lerini alub kendi dinlerine dönderüb ve erlerin kimilerini k›rub ve kimini esîr-i
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bend-i zencîr edüb bunun gibi bir alay kabahâtler can›m›za hofl gelmeyüb senden ri-
câ ederim ki, cümle k›rallara ve K›risgân tâyifesine pend ü nasîhatler edesin, ola kim
bu Osman-o¤lanlar›n›n hakk›ndan gelüb ilimizden ç›karal›m ve mescid ve medrese-
lerini puthâne ve nicesini meyhâne edüb ve düzdükleri minâreleri bozub çanlar asa-
l›m...’’ s. 2-3

“Ammâ Çirne Mihal dedikleri pelîd ol gün karavulda idi. Asker-i Islâm› görüb
hemân at boynuna düflüb kaçarak Kral kat›na geldi. Kral eyitti: Bu gelifl ne gelifldir
yoksa seni y›lan m› kovdu dedikte Çirne Mihal dahi asker-i Islâm ›n geldiklerini be-
yan edüb eyitti ki: K›ral›m Türk bir alay düzüb gelür kim ben bu ça¤a gelinceye dahi
böyle bir alay görmüfl de¤ilim. Ancak K›ral›m ben bir fley fikirlendim söyleyeyim
e¤er ma’kûl ise görün deyüb fikirlendi¤i tedbîri söyleyüb dedi kim, hemân K›ral›m siz ve
biz cümlemiz bu aradan kalkub ardumuza gidelim. Osmân-o¤lu yeniçerisini ve yaya-
s›n› ve azab›n› b›ragub gelme¤e kâdir de¤ildir.” s. 58-59

Yazar/anlat›c› olaylarla birlikte konuflmalar›n yürütültü¤ü bölümlerde ise tafl›-
ma söylemle beraber tahkiyeleflmifl söylemi de kullan›r. Afla¤›daki örnekte Pâdiflâh›n
konuflmas› tafl›ma söylemle verilirken elçilerin konuflmalar› tahkiyeleflmifl söylem ile
aktar›l›r:

“Ez-în-cânib Pâdiflâh-› ‘âlem-penâh hazretleri bu elçilere asla iltifât etmeyüb ve
yüzlerine bakmayub buyurur kim, Karaman-o¤l› dedikleri pelîdin dîn ve îmân› yok-
tur ve kâfir-i bî-dîn ile arka edüb taht arzusuna düflmüfl ol eyle mi k›yâs eder ki, bu
fesâd anun yan›na kala ya budur ki, anu ele getürüb bafl›n› keserim ve yahud baflun
al›r bir gayr› iklîme gider, gayr› dürlü olmaz deyüb elçileri taflra edüb kovdular. Bu
kerre elçiler paflalar›n ellerine eteklerine düflüp ziyâde ricâ ve minnet edüb birkaç
gün bu minvâl üzere geçdi. Bade’hu paflalar eyitti kim, e¤er beyiniz bir daha böyle
fitne etmeyece¤ine yemîn ve ‘ahd ederse boynum›za alub Pâdiflâh’dan suçunu dile-
yelim...’’ s. 6

Naratolojiye göre anlat›c› tahkiye kipinde baz› görevler üstlenir. Anlat›c› olay›
hikâye metni haline getirme (Hikâye etme), hikâyenin ö¤elerinin ve kiflilerinin me-
tin içinde anlat›fl ve sunufl s›ralar›n› ve s›kl›¤›n› düzenleme (Yönetim), okurla diya-
log kurabilme (‹letiflim), olaylar› gördükleri ya da duyduklar› arac›l›¤›yla ya da her
ikisini kullanarak da aktarma (Tan›kl›k), okuyucuya çeflitli düzeylerde bilgi verip, fi-
kirlerini ve yorumlar›n› belirtme (E¤iticilik) görevlerini üstlenebilir. Afla¤›daki al›n-
t›larda yazar›n kendi ifadesinden da anlafl›laca¤› gibi tarihî bir olay, hikâye olarak
verilir:

“Ammâ bizim hikâyemüz gelsün Pâdiflâh-› ‘âlem-penâh a’nî Sultân Murâd b.
Mehemmed Hân Hazretlerine bir gün Edrene flehrinde ve kendü zevk sohbetinde
iken...” s. 11
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“Ez-în-cânib bizim hikâyemiz Ungurus K›ral›’na gelsin kim ol en geriden gelür-
di.” s. 16

“Ez-în-cânib bizim hikâyemiz günlerden bir gün Pâdiflâh-› ‘âlem-penâh hazretle-
ri zevk-i sohbet edüb otururken fiahzâde hat›r›na gelüb emr eyledi kim...” s. 33

“Ammâ bizim hikâyemiz tekvûr dedikleri h›nzîre gelsün kim ol kâfir-i bî-dîn...”
s. 33

Ayr›ca anlat›c› tarihî olaylar› ve kiflileri istedi¤i flekilde anlat›p s›ralam›fl, sunufl
s›ralar› ve s›kl›¤› düzenlemifltir. Gazavâtnâme ‹stanbul Tekvûru, Rim-papa, Ungurus
Leh ve Çeh Krallar›n›n anlat›mlar›yla bafllar. Onlar›n Osman-o¤lu için yapt›klar›
planlar verilir. Sonra Karamano¤l›’nun Tekvûr’un sözüne kan›p nas›l flehirlere sal-
d›rd›¤›, bu arada Sultân Murâd’›n olanlardan habersiz ava ç›kt›¤› anlat›l›r. Bu olay-
lar arka arkaya bazen de efl zamanl› olarak okuyucuya verilir. Burada yeri gelmiflken
söylemeliyiz ki anlat›ya sadece önemli tarihî flahsiyetler de¤il halktan kifliler de gi-
rer ve anlat› s›ras›nda uygun yerlerini al›rlar:

“Andan emr eyledi: Her kimin esîri var ise, getürsün dedikte Had›m Balaban
nam kimesne esîr olmufl idi, an› karflusuna getirdiler. Yanko mel’ûn bakt› gördü kim,
bunun sakal› yokdur, suâl eyledi: Bu adam›n sakal› nice olmufl, dedikte had›md›r de-
diler, bunlarda sakal olmaz deyü cevâb verdiklerinde Had›m Balaban’› ileri okuyub
Pâdiflâh’dan suâl eyledi.” s. 10

Ayr›ca gazavâtnâmede anlat›c› özellikle yazar/anlat›c› kimli¤iyle karfl›laflt›¤›m›z
yerlerde olaylar› durdurup okurla diyalog kurdu¤u için iletiflim görevini de üstlenir.

“ve bir kerre Allâh Allâh deyüb ol azametlü ‘asakîr-i melâ’îne kendisini urdu.
Küffâr-› hâkisâr›n alaylar›n› birbirine soktu. Lâkin bu meseldir kim, yaln›z tafl d›var ol-
maz, olursa da pâyidâr olmaz. Ammâ ol flühedâ serveri sell-i seyf olub küffâr-› hâkisâ-
ra öyle k›l›c çald› kim, hun-› düflman dirse¤inden çekide çekide olub adam ejdehâ-
s› gibi her kime kim yeterse bir kerre çalard›...” s. 9

“Ammâ biz gelelim sa¤ kol ahvâline kim Karaca Be¤ Anadolu Be¤lerbe¤isi idi
Pâdiflâh emri ile kaçan kim küffâr-i hâkisâra hücûm eyledi ammâ ana mukâbil Çir-
ne Mihal durmufl idi. Ol dahi yürüyüb iki asker serâser birbirine dokunub savafla âgâz
eylediler. Ammâ Anadolu askeri Karaca Be¤’e yâr olamad›lar. Yaln›z bir arslan bunca
küffâra ne çâre eylesün. Hele netice Anadolu kolu bozuldu. Cümlesi yüz döndürdü.
Karaca Be¤ merd arslan idi.” s. 61

Anlat›bilimi (naratoloji) anlat›c›y›, hikâyenin içinde yer alan gözlemci bir kah-
raman (homodiegetik) ya da olaya dâhil olmayan d›fltan bir kifli (heterodiegetik) ve-
yahut da hikâye içinde ve olay›n baflkiflisi (autodiegetik) olup olmad›¤›na göre de
sorgular. Genel olarak bakt›¤›m›zda Gazavâtnâmedeki anlat›c› herfleyi bilen s›n›rs›z
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yetkiye sahip ve hikâyede karaekter olarak yer almayan heterodiegetik bir anlat›c›-
d›r. Ayr›ca kapal› olmayan aç›k bir anlat›c›d›r. Aç›k anlat›c› kendini ortaya koyar ve
dinleyicisine ya da okuruna hitap eder zaman zaman okura aç›klamalar yapar. ‹fede-
leri ve hükümleri duygusal ve özneldir. Afla¤›daki al›nt›n›n ilkinde yazar aç›k bir fle-
kilde okuyucuya seslenir, ikincisinde ise kahraman hakk›nda öznel ifadeler bulunur:

“Padiflah›n ferman› üzere yedi gün yedi gece donanmalar ve azim flenlikler edüb
Padiflah-› din-i ‹slama hazr dualar eylediler. ‹mdi ey mümim kardafllar bilin ve âgâh olun
ki Hakk te’âlâ hazretleri dâimâ ümmeti Muhammed’e yard›m eder. Zîrâ hâflâ ki Hakk cel-
le ve ‘alâ hazretleri vad-i kerîmelerinde hilâf ede. Gâhîce bir küffâr-› hâkisâr›n galebe edüb
baz› diyârlar› nehb u gâret eyledikleri Allâhu te’âlâ hazretlerinin anlara nusret ve yard›m›
ile de¤ildir.” s. 70-71

“Ammâ bizim hikâyemiz Tekvûr dedikleri hunzîre gelsün kim, ol kâfir-i bî-dîn
Ungurus kâfirleriyle Âl-i ‘Osmân’›n bu resme tutuflub ve âhir’ül-emr bar›fl›k ahvâli-
ne muttali’ oldukda ol bî-dîn yine fitne çömleklerini atefle koyub fitne çorvas›n› gere¤i gi-
bi kaynadub âhir’ül-emr ‘akl-i [pür] teflvîfli fluna erdi ki, yine Kahraman-o¤lu’nu az-
dura ve emr ebüb Karaman-o¤lu’na nâmeler yazub ve bir belli bafll› kefliflini Kara-
man-o¤lu’na nâmeler irsal eyledi.” s. 33

Anlat›c›n›n hikâyesini hangi perspektiften anlatt›¤› da önemlidir. Bu bize anla-
t›c›n›n bak›fl noktas›n› verir. Anlat›c›n›n perspektifini tespit ederken flu s›n›fland›r-
malara dikkat etmek gerekir. Anlat›c›n›n, belli bir bak›fl noktas› yoktur. Tepeden,
kuflbak›fl› bütün kahramanlar›n› görebilir. Ya da istedi¤i anlat› kiflisinin içinden ba-
kabilir. Bu nedenle kahramanlar hakk›ndaki bilgisi en fazlad›r (Odaks›zl›k). Sadece
seçti¤i bir kahraman›n içinden bakar. Bilgisi, kahraman kadard›r (‹ç Odaklanma).
Kahramanlar› d›flar›dan, gözlemleyebildi¤i kadar›yla anlat›r. Bu nedenle bilgisi, kah-
ramandan daha azd›r (D›fl Odaklanma). Bu noktada gazavâtnâmede anlat›c› pers-
pektifinin modern romanlar gibi yer yer degiflti¤ini söyleyebiliriz. Genel olarak an-
lat›c› (odaks›zl›k) herfleyi bilen bir bak›fl aç›s›yla olaylar› verirken ço¤u yerde de bir
kahraman›n iç dünyas›ndan seslenir. Anlat›c› odaklanman›n merkezinde yer al›r ve
kendi bak›fl aç›s›n› figürlere yans›t›r. Özellikle iç odaklanman›n oldu¤u bu bölümler-
de karakterlere ait psikolojik ifadeler dikkat çekicidir. Yazar, savafl anlat›mlar›nda ise
bu tarz anlat›mlara en uygun olan d›fl odaklanmay› seçer:

“Bu yana Kas›m Pafla fiehirköyü’nde kendü zevkinde iken bir gün bir adam ge-
lüb: Devletlü ne durursun, Ungurus kâfiri Laz-eli’ne gelüb Laz memleketini alan ve
talan eyledi deyü haber verdikte Kas›m Pafla’n›n can bafl›na s›çrayub meded bir gün
evvel Pâdiflâha i’lâm olunsun, bunun tedâriki görülsün deyüb Pâdiflâh-› ‘âlem-penâh
hazretlerine nâme yazub ahvalini i’lâm eyleyüb ba’dehu Turahan Be¤i vesâir Rum-
eli be¤lerini da’vet edüb müflâvere eylediler...” s. 8
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“Çünki Pâdiflâh bunlardan bu hâli görünce, bildi kim, bunlardan fayda yokdur,
hemân Pâdiflâh-› ‘alem yüzünü hak dergâh›na tutub münâcât eyledi ve gönlünden
flöyle tasavvur eyledi kim, yeniçeri ile ‘azab kullar›m pâyidâr olursa inflâ’allâh bu düfl-
man münhezim olur. ‹nflâ’allâh bu ifl tamâm olduk da bu be¤lerin haklar›ndan gelüb
kimin öldüreyim ve kimin süreyim diyerek karâr eyledi.” s. 23

“Uzun-Kar›-o¤lu[nu] dil-flikeste pây-beste esîr-i bend-i zencîr eylediler ve bir
arabaya bindürüb K›ral-› bed-fi’âle karflu götürürlerken birbirlerine eyidirler: Bre bu
Türkün akl› yogmufl bir iki bin adam ile hiç böyle azametli adama karfl› durulur mu?
Bizim K›ralarumuz Despot Jupan´›n sözlerini dinlemediler, lâkin bu Türkler bize bir
ifl ederler kim, ifllere benzemez olsa gerek, me¤er kim Uzun-Kar›-o¤lu bunlar›n dili-
ni bilürdi ve bu sözleri iflidecek en son bana oldu olacak, bâri flu küffâr›n yüreklerine atefl
b›ragay›n deyü kendi kendiyle tefekkür eder. Bu kerre küffâr-› hakisâr Kar›-o¤lu’nu Yan-
ko’ya getürdiklerinde Yanko bafl kaldurub eyitti kim, sana su’âl edece¤im fleyleri bir
hoflca ve do¤ru haber veresin.” s. 19

“Ammâ çün kim sabâh oldu, iki cânibden alaylar düzülüb Pâdiflâh nazar eyledi,
gördi kim’ asâkir-i piyâdegân bu düflman› [lâ] fley yerine [koyub] bunlar›n üzerlerine
gürûhan gürûh yürüdiler. Pâdiflâh bu hâli görünce el kald›rub e¤er yeniçeriye ve e¤er
‘azab kullar›na hay›r duâlar edib emreyledi. Çeng-i harbîlere turreler urulub ve kös-
ler dahi inleme¤e bafllad› ve bir kerre gülbânk-› Allâh Allâh ça¤›r›lub bu küffâr-› ha-
kisâr› tir-i bârân edüb ve kimini tüfenk urub küffâr-› hâkisâr›n sînelerini pâre pâre
edüb ol gün bir ceng durd› kim, o¤ul babay› baba o¤lu teflhîsten kald›.” s. 23

Gazavâtnâmede as›l olaya ba¤l› olarak birçok yan olaylar vard›r. Anlat›bilimi
birden çok hikâye içeren anlat›lar›n, farkl› tahkiye düzlemleri yarat›¤›n› savunur. ‹ç
içe anlat› ad› verilen bu durum, anlat›c›ya bulundu¤u seviyeye göre çeflitli imkânlar
sunar. ‹nceledi¤imiz eserde anlat›c› co¤unlukla Hikâye d›fl› anlat›c›d›r. Anlat›c› hikâ-
ye ve kahramanlar›n dünyas›ndaki olaylar› anlat›r. Ama bu tek düze sürüp gitmez ara-
da iç hikâye anlat›m›na da baflvurur. Örnegin Hasan Be¤-zade ‹sa Be¤’›n kahraman-
l›¤›, hikâye kiflilerinden Had›m Balaban’›n a¤z›ndan bir iç hikâye fleklinde anlat›l›r:

“... ammâ il ve memleketünüze varabilürmisiz ve siz araban›za dayan›rs›z ammâ
haberiniz yoktur kim, tabur çevresini derya cihân› ve kemer meyân› kuflad›r gibi si-
zi ihâta edüb ac›n›zdan it gibi helâk olaca¤›n›z› bilmezsiniz ve siz öyle mi k›yâs eder-
siniz kim, Âl-i Osman askerini bozdunuz, ol size karflu duran Hasan Be¤-zâde ‹sâ Be¤
idi siz andan müflâhede etmediniz mi kim, bir avuc asker ile bir be¤ size neler etti
alaylarun›z› birbirine katub otuz binden mütecâviz askerünizi topra¤a düflürdü hal
neki bir gâzimize bin kâfir üflmüfl iken...” s. 10

Anlat›c›n›n, sayfalar üzerinde geriye ve ileri gidifllerle, anlatma s›ras›n› bozarak
yaratt›¤› bu zaman etkisine düzen ad› verilir. Anlat›c›, tahkiye zaman›nda, hikâyeye
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göre kendi anlatma konumunu belirliyordu. Düzende ise, kendi anlatma konumunu
belirledikten sonra hikâyenin olufl s›ras› üzerinde sat›r, sayfa ve bölümler vas›tas›yla
de¤ifliklikler yapar. Bu aç›dan anlat›c›n›n her konum de¤iflikli¤i, düzeni de etkiler.
Bunun d›fl›nda anlat›c›n›n tahkiye zaman›ndaki seçimleri daha çok dil düzleminde;
anlat› zaman›ndaki seçimleri de yaz›ya ba¤l› düzlemde (sat›r, sayfa, bölüm) görünür.
Bu düzenlemelerde anlat›c›, olaylar› olufl s›ras›na göre (kronolojik), olaylar› olufl
an›ndan geriye dönerek (geriye dönme) ya da gelecekte olacak olaylar›, gerçeklefl-
meden önce anlatabilir (Filizok 2010). Gazavâtnâmede olaylar kronolojik bir flekil-
de ilerliyor gibi görünse de anlat›c› zaman zaman geriye dönüfl yaparak olaylar›n an-
lat›m s›ralar›n› kendine göre düzenler. Bu geriye dönüfller, okuyucu için s›k›c› degil
merak unsurunun art›¤› ve beklenen bir zamanda ustaca yap›l›r. Afla¤›da al›nt›lanan
bölümde anlat›c›n›n geriye dönüfl tekni¤ini ve olaylar›n s›ralamas›nda yapt›¤› dü-
zenlemelerle birlikte anlat›n›n nas›l canl› hale getirdi¤ini görürüz. Eserdeki bu efl za-
manl› olaylar kal›p ifedelerle bafllar. Yazar “Amma bu yanadan”, “Ez-in canib”, “bu
tarafdan”, “Amma ez-in canib” ifadeleriyle efl zamanl› olaylar› bafllat›r. 

“Ertesi gün Kas›m Pafla ve cümle ‘asker-i ‹slâm atlanub zikr olundu¤› mahalle
vard›lar ve bakarlar kim, Turahan Be¤ dedü¤i minvâl üzere kâfire gözüke ve bunlar
dahi berüden yürüyeler, ammâ Turahan Be¤’den asla nâm niflân belürmedi. ‹mdî
bunlar bu arada dursunlar biz gelelim Turahan Be¤’e. Çünki Turahan, çerisin alub git-
ti ol gece küffâr-› hâkisâr› câsûslayub gözden geçürdi, ne görse, sanki gökten adam
ya¤m›fl. Bu küffâre çâre olm›yaca¤›n› müflâhede edüb gördü kim, bu küffâre karflu
durmak mümkün de¤il, hemân emr edüb cümle Laz-eli’ni ve köylerini âtefle tutup
ihrâk bi’n-nâr edüb at bafl›n çevürüb Turahan Be¤ ‹zinbol yolunu tutub kaçt›lar,
hayme ve hargâh hep cümle yar›nda kald›. Ez-în- cânib Yanko mel’ûn gelüb cümle
hayme ve hargâh› alub zabt eyledi. Ammâ bu yanadan Kas›m Pafla ‹slâm askeri ile vâ-
fir zaman durdular. Gördüler kim Turahan Be¤’den eser âsâr yok...” s. 9

Gazavâtnâmedeki zaman kullan›mlar›nda dikkatimizi çeken bir nokta da yazar
olaylar› s›ras›yla ya da geriye dönüfllerle verirken baz› olaylar› arka planda devam et-
tirmesidir. Böylece okuyucu ayn› zamanda ayr› mekanlarda olan olaylardan ayn› an-
da haberdar edilir. Bu panoramik teknik oldukça ilgi çekicidir. Örne¤in ‹stanbul
Tekvûr’unun Osman-o¤lu hakk›nda düflmanlarla gizli planlar yaparken bu arada Pâ-
diflâh’›n ne yapt›¤› süreklilik fiiliyle verilerek olay›n arka planda devaml›l›¤› sa¤lan-
m›flt›r:

“Ez-în-cânib Pâdiflâh-› ‘âlem-penâh yiye-içe kona-göçe Mihal›c’a ve andan Bi-
ga’ya, andan Geliboluya dâhil olup selâmet birle denizi geçüb Edrene flehrine bir ko-
nak yer kald›kta flehrin a’lâ ve ednâs› ‘ulemâ ve suhelâs› istikbâl içün karfl› ç›kub ad›-
m› bafl›na kurbanlar kesüb ve pâyine pây-endâzlar döfleyüb ‘izzet ve ikrâm ederek Pâ-
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diflâh-› istikbâl edüb sa’âdetle saray›na gelüb dâhil oldukda cümle halka hâllü halin-
ce hil’at-› fâhireler ve in’âm ve ihsânlar edüb Pâdiflâh kendü zevkine meflgûl olub
‘ayfl u nûfl ederek ‘’âlem eylemekde. Ammâ bu yanadan Tekvûr dedikleri mel’ûn Un-
gurus’a nâmeler yazub göndermifl idi kim...” s. 7

“Hemân-dem Düzmenin can bafl›na s›çrayub ol gece ilk ahflamdan kalkub bir
ikiyüz adam ile ‹stanbul taraf›n› tutub kaçd›. Ammâ bu yanadan defterdar ve Koç-o¤-
lu dahi yetiflüb yollar› tutub ve Paflaya adam sald›lar ki yetiflüb gele. Ta kim Düzme
yi ele getüreler. Ammâ haberleri yog idi kim Düzme karar› firara tebdil eyledi. Ka-
çan kim sabah oldu Koç Hüseyin-o¤lu haber ald› kim Düzme kaçm›fld›r hemân saat
Düzmenin ard›na düflüb çekilüb gitdi.” s. 38

Metinde geri dönüfller ise t›pk› efl zamanl› olay anlat›mlar›ndaki gibi kal›p ifa-
delerle ve geçmifl zaman›n hikayesiyle anlat›l›r. Anlat› zaman›na dönüldü¤ünde tek-
rar geçmifl zamanl› anlat›ma devam edilir:

“ve fermân-› Pâdiflâhi üzere kudât emr edüb küffâr-› hakisâr›n yolu üzerinde her
ne kadar derbend var ise ulu ulu a¤açlar kesüb derbendleri ba¤lamada. Bu yanadan
fiâhzâde fermân edüb cümle kulun ‘ulûfeleri verilüb ve her birisine mikdâr›nca re-
ayetler olunub ve libâs-› fâhriyeler ilbâs olundu. fiöyle ki, her bir er ne maslahat
içindür, kendüyü bilüb makâm-› hizmette her birisi sedd-i ‹skender gibi durdular.
Ammâ bizim hikâyemiz Pâdiflâh-› alem-penâh hazretlerine giden Mahmûd Paflaya gelsin
kim ol vezîr Pâdiflâh’dan nâmeler alub gelmifl idi.” s. 44

“Ammâ bizim hikayemiz küffâr-› hakisâra gelsin kim, ol gün kim Vidin kal’as›n› b›-
ragub ‘azîm tunturak ile yürümüfl idi. Gelerek ol melâ’în ve bî-dîn Rahova’y› ve Lof-
ça’y› alan ve talan edüb yürüdü.” s. 45

“Ammâ ez-in-canib bizim hikayemiz gelsin kim, ol bir pâre gemi ki, yaralanm›fl idi
ve kaçub ‹stanbul’a do¤ru gitmifl idi, bir gün üftân ü hîzân flahin pençesinden kurtul-
mufl bir murg-› bismil gibi ‹stanbul’a gelüb Tekvura ahvâli dediklerinde Tekvur
mel’ûn neye o¤radu¤›n› bilüb ve bu ‹stanbul bizim elimizden ç›kd›, hayfâ yatar ejde-
rin dümmüne bast›m. Elvedâ’ seni ‹stanbul elvedâ’ deyüb gözünden yafl yerine kan-
lar ak›tt›.” s. 49

“Ammâ biz gelelim yine sa¤ kolun hikayesine kim mukaddemâ zikr olumufl idi. Cüm-
le Anadolu askeri münhezim olub karâr› firâra tebdîl edüb kaçm›fllar idi. Ammâ Be¤-
lerbe¤i ki, Karaca Be¤ yüz döndürüb kaçmam›fl idi ve Tomafl Jupan nâm kâfire mu-
kâbil olmufl idi. Kaçan kim Karaca Be¤ gördü kim, eyâletinden ana dermân yokdur
hemân flîr arslan gibi gerindi.” s. 62

Anlat› kuramc›lar› anlat›c›n›n anlat› tekniklerini incelerken onun anlat› h›z›-
n› nas›l düzenledi¤ine dikkat ederler. Anlat›c›, olaylar›n sayfalar üzerindeki da¤›l›m
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miktar›n› belirleyerek anlat›n›n h›z›n› artt›rabilir, yavafllatabilir ya da durdurabilir.
Metnin sayfalar› üzerinde yarat›lan bu zamansall›¤a süre’ ad› verilir. Anlat› anlat›m-
da mola yapabilir yani hikâyenin zaman›n› tasvirlerle, yorumlarla durdurabilir. Böy-
lece hikâye zaman› durur. Anlatma an›yla hikâyenin zaman› diyaloglar yoluyla örtü-
flebilir. Bu, hikâye zaman›n› yavafllat›r. Olaylar› k›saltarak özet halinde verebilir.
Böylece anlatma an›, hikâye zaman›ndan k›sad›r. Bu durum, hikâye zaman›n› h›z-
land›r›r. Hikâyedeki zaman›n, anlat›c› taraf›ndan seçilen bir bölümü anlat›lmadan
atlanabilir yani sürede eksilti yapabilir. Bu da hikâye zaman›nda bir çeflit h›zlanma
yarat›r. Anlat›c› analiz yaparak anlat›mdaki zaman› olaydaki zamandan çok daha
uzun verebilir. Gazavâtnâme metninde anlat›c› yukarda ad› geçen süre tekniklerinin
hemen hemen hepsini metnin uygun yerlerinde kullan›r. Olay zaman› iki y›ll›k bir
döneme ait olan tarihî bir olay›n anlat›ld›¤› metin de bunun zorunlu oldu¤unu söy-
leyebiliriz. Mekan geçiflleri ço¤unlukla h›zl› olarak verilir ve olaylar özetlenir. Anla-
t›c›n›n okuyucuya seslendigi k›s›mlarda ise durur. Bazen de hikâye zaman›yla anlat-
ma an› diyaloglarla örtüflür. Afla¤›daki örnekte mekan de¤ifliklikleri ile beraber h›z-
la ak›p giden zaman›n daha sonra anlat›c› taraf›ndan diyaloglarla nas›l eflit bir örtüfl-
me haline getirildi¤ini görmekteyiz. Kas›m Pafla’n›n Nifl’ten fiehirköyüne ordan da
Dragoman ve Sofya’ya geçifli h›zl› bir flekilde verilir. Yanko’nun anlat›m›nda ise sü-
re yavafllar Nifl’e gelir etraf› inceler Kas›m Pafla’n› ota¤›na oturur. Konuflmaya baflla-
mas›yla beraber zaman durur. Anlat›c›n›n bu tarz süre kullan›mlar› bütün metne ya-
y›l›r.

“Ammâ biz gelelim Kas›m Pafla[ya] at bafl çevirüb Nifl derbendindeden geçüb ka-
çarak fiehirköyü’ne gelüb karâr eyledi ve emr eyledi, Nifl kasabas›n ve kuras›n ihrak
bi’n-nâr eylediler. Andan fiehirköyü kasabas›n› ve kurâs›n› ihrâk bi’n-nâr eylediler
ve andan bir saat tevakkuf etmeyüb Dragoman derbendinden geçüb Sofya flehrine
‘azîmet eylediler. Ammâ Kas›m Pafla dahi haymelerini bi’l-külliye b›rakub gitmifl idi.
Bu yanadan Yanko mel’ûn sürüb Nifl’e geldi, gördü kim, fi’l-cümle yanm›fl harâb ol-
mufl üns ü cinden bir ferd kalmam›fl. Andan kalkub fiehirköyü’ne geldi, ol dahi ih-
râk bi’n-nâr olub adam k›sm›ndan bir ferd kalmam›fl. Ammâ gördü kim, Kas›m Pa-
fla’n›n hayme ve hargâh› bargâh [u] bungâh› hâli üzere kalm›fl; vafîr hazzedüb Kas›m
Pafla’n›n ota¤›na gelüb at›ndan inüb geçdi oturdu. Andan emr eyledi: Her kimin esî-
ri var ise getürsün dedikde.” s. 9

Yukarda bahsetti¤imiz efl zamanl› anlat›mlarda ise ak›p giden zaman durur ama
buna karfl›l›k genifller. Bu yolla ayn› zamanlarda ayr› mekanlarda bulunan karekter-
ler anlat›l›r:

“Kassâb-o¤lu Mahmûd Pafla dahi emir Pâdiflâh›m›n deyüb tekrar Pâdiflâh›n
önünde zemîn-bûs edüb Pâdiflâh›m lûtf edüb o¤lunuza ve paflalara bir nâme tahrîr
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buyurun ki, anlar dahi inanub mesrûr olalar dedikde fermân eyledi ve nâmeler yazd›-
rub Mahmûd Pafla’y› ilerü yollad›. Mahmûd Pafla dahi at arkas›na gelüb yola girüb gel-
mekte. Ammâ bu yanadan cümle paflalar ve be¤ler bir araya gelüb müflâvere eylediler.
Her birisi bir söz söyledi. Ammâ paflalar ve be¤ler Çavufl Be¤in yüzüne bakub dediler
kim, Çavufl Be¤! Sen Pâdiflâh’›n bir ihtiyar kulusun ve buna göre sen çok ifller gör-
müflsün Ortal›¤›n sen kart kurdusun bu ifli nice etmek gerek sen dahi söyle…” s. 42

“Muhassal-› kelâm ol aradan dahi kalkub Varna nâm kasabaya do¤ru gittiler. Ve
bir gün Varna kal’as›na yak›n gelüb nasb-› hiyâm edüb ve K›ral emr edüb iflbu pa-
lankay› dahi muhâsara edüb alas›z deyüb ‘azim tenbîh ve te’kîd edüb küffâr dahi
metris tedârikin görüb cenge âgâz eylemekde. Ammâ bizim hikâyemiz gelsin kim Pâ-
diflâh-› ‘âlem-penâh hazretlerine kim cümle ‘asâkir-i Islâm ile çekilüb Cimlik köyü
nâm mahalle gelüb ve oradan kalkub iki günde Yanbolu nâm flehre geldikde flehrin
a’lâ ve ednâs› ve sagîr ve kibâr› ve ‘ulemâ ve sühelâs› Pâdiflâh› istikbâl edüb ad›m›
bafl›na kurbanlar kesdiler.” s. 55

“Da¤’› aflub bir gün evvel küffar-› hakisâr›n üzerine düflelim deyü fermân buyur-
dukda ertesi gün cümle kalkub çekilüb Kamçi suyuna erüb ve Nadir deresine indiler
ertesi gün varub Misivri deresine inüb kondu. Dahi ertesi gün Büyük Kamçi suyuna
gelüb kondular ve yar›ndas› gün ‘al´es-sabâh kalkub Ala-Kilise dedikleri yere gelüb
kondular ve Pâdiflâh-› ‘alem-penâh hazretleri fermân eyledi kim, cümle be¤ler kat›-
na hâz›r olub ve bunlar›n her birinin yolunu gösterdiler.” s. 56-57

“Ammâ ol meydanda kat› çok kâfir k›l›cdan geçüb k›r›ld›. ‹flte imdî ol gün ah-
flam olunca urdular k›l›c› ve ol gece tâ sabâh olunca hem-çunân ve ol gün ikindi vakti-
ne de¤in bu üslûb üzere küffar› k›rd›lar.” s. 66

Anlat›c› tarafindan olay›n durduruldu¤u diger bir teknikte uygun zamanlarda
metne fliir parçalar›n› yerlefltirmesidir. Bunlar zaman zaman kahraman a¤z›ndan za-
man zaman da yazar/anlat›c› taraf›ndan okuyucuya verilir. Bu kesintilerden sonra
olay anlat›m› devam edilir: 

“fiahin Pafla dahi dükeli kullar› ve ‘azableri ile gelüb bir cânibden ol dahi yürür-
dü. Bir mertebe ceng olu kim, bafl ayak parmak t›rnak balta nacak ok m›zrak kerde ya-
rak sahn-› meydânda neccâr yongas› mesâbesinde dökülüb kan gövdeyi götürdü. Beyt:

fiemflîr-i kaza boynun urub bir nice flahs›n
Gördüm kafas› baflka yatar baflka kafesi 

Çünki Pâdiflâh düflmandan yüz çevirmeyüb bu nev’ üzere cenge âgâz eyledi.
Mukaddemâ s›nub firâr edenlerden tekrâr gayrete gelüb taraf be-taraf gelüb alaya dâ-
hil olmaya bafllad›lar, gittikçe Pâdiflâh’›n alaylar› düzülmeye bafllad›.” s. 65
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Tarih türünden bir eser, en önemli olaylar› anlatmay› amaçlar, bundan dolay›
da önemli olgular› seçer. Dolay›s›yla bu tip metinler genel olarak bir eksilti metni
olufltururlar. Eserin hacmini küçültmek için de yine olaylar› s›k s›k özetleme tekni-
¤ine baflvurarak anlat›rlar. Gazavâtnâme yazar›n›n süreyi kullan›m tarz›, tercihleri-
ni ve olaylara bak›fl tarz›n› aç›kl›kla sergilemektedir. Ele ald›¤›m›z metinde en s›k
baflvurulan anlatma tekni¤i özet ve örtüflme tekni¤idir. Yazar özetlerin kurulu¤unu
olayla eflzamanl› bir anlat›m sa¤layan diyalaoglar vas›tas›yla dengelemifl ve etkili bir
anlat›m elde etmifltir.

Sonuç

Gazavâtnâmeler, birçok edebî türün niteliklerini ayn› zamanda temsil eden
eserlerdir. Herfleyden önce dönemlerinin genel nitelikleriyle güvenilir birer tarih
metnidir. Temel nitelikleri birer tarih olmakt›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bilimsel
eserlerde oldu¤u gibi, yazar ile anlat›c› aras›ndaki ‘’mesafe’’nin çok aza indi¤i görü-
lür. Yazar, mümkün oldu¤unca en az›ndan olaylar› gerçeklere uygun bir tarzda nes-
nel olarak aktarma görevini yüklenir. ‹kinci olarak gazavâtnâmeler, edebî ve epik ni-
telik tafl›yan eserlerdir. Bu nitelikleriyle tarih türünden ayr›l›rlar. Gazavâtnâme ya-
zar›, olaylar› sadece anlatmakla kalmaz, eserin genifl kitleler taraf›ndan okunmas›n›
sa¤layacak kurgusal ve estetik düzenlemeler de yapar. Efl zamanl› olaylar›, belli bir
etki sa¤layacak biçimde düzenler tanr›sal bir bak›fl aç›s›yla bütün olaylar› tasavvur
eder ve belgelerle karanl›k olan noktalar› yarat›c› bir bak›fl aç›s›yla tamamlar, böy-
lece s›n›rl› da olsa fiktif dünyaya girer. ‹nceledigimiz “Gazavât-› Sultân Murâd b.
Mehemmed Hân’’ adl› gazavâtnâmede de yazar, metne canl›l›k kazand›rmak için ta-
rihî kiflilerin karfl›l›kl› diyaloglar›na genifl bir flekilde yer vermifltir. Böylece metin
hem bir tarihî sözceleme, anlat› (recit), hem bir söylem sözcelemesi (discours) nite-
li¤i kazanm›flt›r. Farkl› anlat›c› tipleri ile, farkl› bak›fl aç›lar›, farkl› üsluplar sergilen-
mifltir. Bunlar eserin okunabilirli¤ini art›ran unsurlar olmaktad›r. Üçüncü olarak ga-
zavâtnâmeler, didaktik eserlerdir topluma bir millet olan›n fluurunu vermeyi amaç
edinirler. Yazar bu görevini yerine getirebilmek için metin d›fl› anlat›c› (extradiégé-
tique) rolünün yan›nda metin içi anlat›c› (intradiégétique) rolünü de yüklenmifltir. 

Bütün bu tespitlerimiz gazavâtnâmenin anlat› tekniklerinin ça¤dafl anlat›lar›n
anlat› teknikleriyle örtüfltügünü ve ayn› zenginli¤e sahip oldu¤unu göstermektedir.
“Gazavât-› Sultân Murâd b. Mehemmed Hân’’ gazavâtnâmesi anlat› aç›s›ndan en
eflsiz k›lan fley efl zamanl› olaylar›n paralel olarak, belli bir düzende anlat›lmas›yla el-
de edilen zaman genifllemesidir. Ayn› zaman dilimi içinde, ayn› anda Tekvur sara-
y›nda, Edirne’de Konya’da olan olaylar, s›f›r odaklanmayla yani odaks›zl›kla ça¤dafl
film senaryolar›n›n benimsedi¤i bir teknikle art arda anlat›l›r. Böylece anlat› pano-
ramik bir genifllik kazan›r.
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Atasözlerinin ve Deyimlerin Serüveni

Mehmet Naci Önal*

1. Girifl

Atasözleri her bir kuflak taraf›ndan yeniden keflfedilmifl, süregelen saf deneyim-
lere özlü anlat›lara tart›flmas›z itibar edilmifltir. Sözlük anlam› uzun deneyimlerden
ve gözlemlerden sonra, söylenmifl ve halka mal olmufl ö¤üt nitelikli söz (Türkçe Söz-
lük 2005: 140) olup atasözleriyle ilgili pek çok tan›m, tasnif, derleme ve inceleme
çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Destanlardan bafllayarak sözlü edebiyat gelene¤inin hemen
hemen bütün türlerinde do¤rudan veya dolayl› olarak de¤erlendirilmifl (Güzel 2004:
259-262), yaz›l› edebiyat ba¤lam›nda özellikle flairler taraf›ndan k›sa ve özlü anla-
t›mlar için atasözleri ve deyimler kullan›lm›flt›r (Artun 2011: 35). Sözlü edebiyat›n
yan›nda, yaz›l› edebiyatta kullan›lan atasözleri hakk›nda çeflitli çal›flmalar yürütül-
müfltür (Tanyeri 1996).

Sosyal bilimlerin her alan›nda incelenmeye de¤er olan atasözleri, geçmifl yüz-
y›llarda çeflitli adland›rmalarla an›lm›flt›r1 (Aksoy 1962: 131-166). Tarihsel ba¤lam-
da Orhun yaz›tlar›ndan Uygur metinlerine, Karahanl› döneminden, Anadolu Türk-
çesine dek atasözlerinin izlerini sürebilmekteyiz. XV. yüzy›ldaki “Atasözleri” kitab›2,

* Prof. Dr. Mehmet Naci Önal, Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyat› Bölümü , Mu¤la, onaci@mu.edu.tr.

1 Göktürk yaz›tlar›nda “sab”-“sav” kelimesi atasözü yerine kullan›l›r. Uygurlarda Turfan me-
tinlerinde atasözü yerine “çap” kelimesi geçer. Bu söz Çuvaflçada bulunmaktad›r. Daha
sonraki yüzy›llarda atasözüne rastlan›r ama, Türkçe tan›m›na rastlanmaz. Arapça’dan ge-
çen mesel, misal, emsal darb-› mesel XX. Yüzy›la kadar gelir (Elçin 1988: 453).

2 Eser TDK Yay. aras›nda yer al›p 689 söz bulunmaktad›r (Aksoy 1962: 148). 



XVII. yüzy›lda yaz›ya geçmifl Venedik Kütüphanesinde bulunan atasözleri3, konuyla
ilgili do¤rudan yap›lm›fl çal›flmalard›r. XIX. yüzy›lda Ahmet Mithat, Ahmet Vefik
Pafla, fiinasi vd. atasözleri hakk›ndaki çal›flan isimlerden baz›lar›d›r. Bat› tesirinin
derinden hissedilmeye baflland›¤› bu yüzy›lda, atasözleri üzerinde bu kadar çok çal›fl-
ma olmas› tesadüfî olmasa gerektir. Halk hikmetleri üzerinden “halka dönüfl” düflün-
cesi, atasözlerinden hareketle ilk iflaretlerini vermifl olur.  

Cumhuriyet sonras› atasözleri hakk›nda çal›flan pek çok araflt›rmac› bulunmak-
tad›r (Aksoy 1962: 148). M. Halit Bayr› 1933-1936 y›llar› aras›nda Halk Bilgisi Ha-
berleri’nde çeflitli adlarla 26 makalede, ‹stanbul atasözleri hakk›nda yazar (Bayr› 1933-
1939). Ö. As›m Aksoy, önce Baflp›nar adl› dergide yay›mlad›¤› 18 makaleyi (Aksoy
1940-1942), daha sonra Atasözleri ve Deyimler Sözlü¤ü adl› eserine tafl›m›fl, eserin gi-
riflinde atasözleri üzerine ayr›nt›l› bir çal›flma yürütür (Aksoy 1984: 13-101). Cemil
Güçyetmez, Baflp›nar dergisinde 1940-1941 y›llar› aras›nda ayn› konuda 11 makale
yay›mlar (Güçyetmez 1940-1941). Mehmet Önder, Folklor Postas›’nda 1945-1946 y›l-
lar› aras›nda, befl yaz›yla az duyulmufl atasözleri hakk›nda yazar (Önder 1945-1946).
M. fiakir Ülkütafl›r, 1949-1962 y›llar› aras›nda Türk Folklor Araflt›rmalar›’nda dokuz
makaleyle atasözlerini ele al›r (Ülkütafl›r 1949-1962). 1960’l› y›llara kadar a¤›rl›kl›
olarak derleme çal›flmalar› yürütülürken sonraki on y›llarda, derlemelerin yan› s›ra
atasözleri ve deyimler hakk›nda inceleme çal›flmalar›n›n artt›¤› görülür.  

Say›lar› yeterli olmasa da atasözlerine psikolojik (Erdemer 1938: 50-51; Turgay
1977: IV, 20-36; Kurt 1991) ve sosyolojik (Güngör Ergan 1998: 17-22) yaklafl›mlar-
da bulunulmufl, “Divanü Lügâti’t Türk” (Ölmez 2008: 525-527), “Kutadgu Bilig”
(Elçin 1988: 462-465), “Dede Korkut Hikayeleri” (Oy 1956: 39-41; 1957: 266-272)
gibi temel eserler üzerinden atasözü çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Yaklafl›k on bin atasözü
ve deyim yay›mlayan Ö. A. Aksoy’dan sonra, N. Albayrak atasözleri ve deyimlerin
say›s›n› yaklafl›k olarak yirmi bine tafl›m›flt›r (Albayrak 2009). “Türk Dünyas› Ortak
Atasözleri Sözlü¤ü” çal›flmas›yla Ö. Çobano¤lu atasözlerinin tarihsel ve kültürel or-
takl›¤›n› ortaya koymufltur. Manzum atasözlerinin d›fl yap›lar› üzerinden bir doktora
çal›flmas› yürütülmüfltür (Gönen 2006: 112-200). Roman ve hikâye yazarlar›n›n on
y›llar içinde atasözlerini ve deyimleri giderek azalan oranlarda kulland›klar› tespit
edilmifltir (Sa¤lam 2004). Yerel atasözlerinin ve deyimlerin halk aras›nda kullan›l-
maya devam ettirildi¤i ve bu derlemelerin henüz tamamlanmad›¤› bilinmektedir
(Önal 2012: 1-8). 
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3 Eseri üzerinde çal›flan ‹talyan Timotea Agnellini ve metnin kayna¤› hakk›nda bilgiye sa-
hip de¤iliz. Venedik’teki nüshada, içinde kimi dualarla beraber 38 atasözü bulunmaktad›r
(Drimba 1985: 9-26). 



2. Atasözleri 

fiinasi, atasözlerini “hikmetü’l avâm” yani halk hikmetleri olarak ifade eder. fi.
Elçin, atasözlerinin geçmifliyle ilgili bir tez ileri sürmüfl; buna göre m›sra ve ses un-
surlar›yla oluflan manzumelerin sözlü bir gelenek olarak mensur atasözlerinin as›l un-
surlar›ndan ayr›lm›fl bir parças› olduklar›n›, müstakil bir hüviyet içinde as›l flekille-
rini ald›klar›n› belirtmifltir (Elçin 1988: 456). V. Hatipo¤lu’nun ifadesiyle, atasözle-
ri soyut kavramlar› anlatmak için somut kavramlara baflvururlar (Hatibo¤lu 1964:
468-471). 

Atasözlerinin özeliklerini hakk›nda Ö.A. Aksoy: 1- K›sa ve özlü, 2- Klifle hali-
ne gelmifl, 3-‹fade ve kavramlar› sar›p sarmalayan, 4- Genel kural ve düsturlar› olan,
5- Eski, ads›z kutsallaflm›fl milli de¤erler (Aksoy 1952: II, 154-161) oldu¤unu belir-
tir. Atasözlerinin tasnifini ise: 1- Sosyal olaylar, 2- Tabiat olaylar›, 3- Gözlem ve de-
nemeler, 4- Ahlak ve ö¤üt, 5- Bilgece ve felsefe dolu, 6- Âdet ve gelenekler, 7- ‹na-
n›fllar, fleklinde yapar (Aksoy 1962: 131-166). 

Atasözlerinin kullan›m alanlar› itibar›yla: kabul edilmifl anlam (received me-
aning), formel anlam (formal meaning), dönüfltürülen anlam (transformal me-
aning) niyet anlam› (intended meaning) olarak ayr›ca s›n›fland›r›lm›flt›r (Çobano¤-
lu 2004: 8-9). 

Atasözlerinin kökeni mitolojik ça¤a kadar götürülür (Çobano¤lu 2004: 4). Gü-
nümüz ‹lkellerinde atasözleri ifllevsel olarak kullan›ld›¤›, mahkemelerde atasözlerine
ba¤l› savunmalar yap›ld›¤› bilinmektedir (Dorson 2006: 35). Halk aras›nda benzer
yaklafl›mlara, günlük konuflmalarda rastlanmaktad›r. Atasözlerini kullanmak veya
atasözleri üzerinden bir temsil getirmek, toplum kabullerine dayanmak demektir. 

Atasözleri geçmifli kutsala yaklaflt›ran bir anlay›fla sahiptir. Atasözlerinin
Kur’an’a yak›n tutulmas› gayretleri, geleneksel olan›n yaflat›lmas›yla birlikte, ‹Ö dö-
nemden kalm›fl olan törelerin söze dayal› devaml›l›¤› anlam›na gelir. “Atasözlerini
tutmayan yabana at›l›r / ahirette tamu ehlime kat›l›r,” (Çobano¤lu 2004: 4-10).
1480 tarihli el yazmas›nda, “Atasözü Kur’an’a girmez, anca yan›nca gider,” denil-
mektedir (‹zbudak 1938’dan Elçin 1988: 456). 

Kutsal olan bilgi ilkel dönemde, her yerde uluorta anlat›lmaz, ancak kutsal za-
man dilimi içinde anlat›l›r. Atasözlerinin anlat›m zaman›, s›ras› düflen and›r (R›fat
2006: 79). “Gece sak›z çi¤nenmez,” “Gece t›rnak kesilmez,” “merdiven alt›ndan ge-
çilmez,” gibi sözler en eski inançlara dayanan sözlerdir. Hüküm bildiren bu ifadeler
kendi döneminin inanç kurallar›n› olufltururlar. Genel geçer kabuller dünyas›ndan
çok, yerel inanç kodlar›n›n ipuçlar›n› verirler. Geçmifl inançlar›n kutsala ait bu tür-
den hükümleri, atasözü vasf›n› tafl›mazlar. 
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Atasözleri üzerine yap›lan tart›flmalar aras›nda, onlar›n bir milletin dili içinde
üretilmifl olsa bile, kayna¤›n›n neresi oldu¤u ve nas›l intikal etti¤inin tespiti bulun-
maktad›r. Kimi atasözlerinin bir milleti ne kadar temsil etti¤i flüphe götürmektedir.
Mahalli flakalaflmalar ve ötekilefltirmeler atasözü olarak de¤erlendirilmemelidir.
Atasözlerinde milli karakter ve toplum psikolojisinin anlafl›lmas›, ancak sosyoloji ve
halkbiliminin iflbirli¤iyle mümkündür. Atasözleri, siyaset dilinden ekonomi alan›na;
endüstriyel reklam dilinden atasözüne benzer sloganlar fleklinde karfl›m›za ç›kar
(Röhrich ve Miedder 2003: 348-355). Atasözleri olarak bilinen veya yerine kullan›-
lan ve gerçekte atasözü olmayan sözlerin ay›klanmas›, atasözlerinin gerçek ortam› ve
kültür ba¤› aras›ndaki iliflkilerin belirlenmesi gerekmektedir.

Türk atasözleri için, konuflma ba¤lam›nda oluflmufl anlamlara yönelik çal›flma-
lar›n henüz bafllamad›¤› bilinmektedir. Atasözlerinin icra edilmifl olunan sosyal ve
kültürel ba¤lamlar›n›n, gerçek anlam kazanmas›na yönelik sözlü kültür ortamlar›n›n
tespit edilmesi gereklidir (Çobano¤lu 2004: 5-13). 

Atasözleri ve deyimlerin öyküleri üzerine daha önce yap›lm›fl çal›flmalarda, ki-
mi zaman gerçek, kimi zaman zorlama, kimi zaman da yazar›n kendisinin hikâyelefl-
tirdi¤i çal›flmalarla karfl›laflmaktay›z. Atasözlerinin öyküleriyle ilgili yap›lm›fl incele-
melerde, atasözlerine ba¤l› öykülerin bafllar›na gelenlerin piflmifl tavu¤un bafl›na gel-
medi¤i görülmüfltür (Tan 2011: 491-499).

Malzemesi dil olan sözün kal›plaflmas› aflamas›nda tür ile dil aras›ndaki iliflki
öncelikle dikkate al›nmal›d›r. Sanat dili, bilim dili, günlük dil aras›ndaki farkl›l›klar
atasözleri için de geçerlidir. Atasözleri bir yanda bilim dilini, bir yanda sanat dilini,
öte yanda güncel dili kullan›r (Kortantamer 1993: 279, 274). Bir baflka aç›dan ba-
k›ld›¤›nda atasözleri birer dil ve söz de¤erleridir: 1. Stilistik, 2. Analitik, 3. Didaktik
yöntemlerle de ele al›nabilirler. Atasözlerinde biçim, ses ve söz sanatlar› dikkate al›-
n›r; bir sebep bir sonuca ba¤lan›r; içinden ç›kar›mlar› bol olan bir ö¤retiye dönüflür.
“Kork Allah’tan korkmayandan” ifadesi, stilistik-analitik-didaktik her bir yönü yan-
s›tmaktad›r. 

Söz sanata dönüfltürülerek söylenmesi; sebep sonuç iliflkisinin kurulmas› ve so-
nunda bir fleylerin tembih edilmesi söz konusudur: “D›fl› seni, içi beni yakar.” D›fl-iç,
sen-ben, -i iç kafiyesi ve ba¤l› eylemle öz ve sanatl› söz söylenir. Analitik düflüme ve
uyar› bir aradad›r. 

Atasözleri, toplumun en derin bilgisini, dilin yal›n ve estetik kimli¤iyle sunar.
Kültür kökenlerini ö¤renmek ad›na, atasözleri ve deyimler hakk›nda yap›lacak ça-
l›flmalar, Türk düflünce dünyas›n›n sosyo-psikolojik, sosyo-kültürel inflas› hakk›nda
zengin veriler oluflturacakt›r: Derin düflünce ve bilgece söylemlerden baz›lar› flöyle-
dir:

542 • Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›



“Ad dedi¤in bir boncuk.”

“El gün tam(a)fla doymaz” veya “Yafla yafla gör teflama.”

“Efli¤in ötesi de gurbet / befli¤in ötesi de gurbet.”

“Gayb› Allah çekti¤ini insan bilir.” (Saniye Barano¤lu / Ayd›n)

“Ak›ls›z davac› derdini mübaflire anlat›rm›fl.”

“Bin tane ye¤enin olsun, bir tane söyleyenin olmas›n.”

“Dövme kap›s›n› yüzük kafl›yla / döverler kap›n› balta sap›yla.”

“Eve yaramayan hal› camiye verilmez.” (Osman Göktafl / Ad›yaman)

“Baltas›nda varsa sap›nda da vard›r.” (Ayfle Çoflkun / Bal›kesir)

“Yumuflak tükürü¤ün zarar› sakalad›r.” (fiadi Pirci / Mu¤la)

Sözün, atasözü hüviyetine kavuflmazdan, kal›plaflma ve anlam pekiflmesi aflama-
lar›na gelmezden önceki durumlar› üzerinde durulmaya çal›fl›lacakt›r. Dede Korkut
Hikâyelerinde yer alan kimi ö¤ütlerin henüz atasözü niteli¤i kazanmam›fl oldu¤u ve
dönüflüm aflamalar› için birer belge niteli¤i tafl›d›¤› görülmektedir. 

Dede Korkut Hikâyelerinin “mukaddime” bölümü üzerinden A. Oy’un yapt›¤›
çal›flmalarda, birtak›m ö¤ütlerle atasözlerinin iç içe geçti¤i görülmektedir. Mu¤la
derlemelerinde de anlafl›laca¤› üzere, ister yönetici, ister bilge kifli, ister aileden bi-
rileri olsun, sonraki kuflaklar için verilen ö¤ütler dikkate de¤erdir. Dede Korkut hi-
kâyelerindeki ö¤ütle kar›fl›k atasözleri, onlar›n geçmifl zamandaki do¤al ortamlar›na
›fl›k tutmaktad›r. Bu ö¤ütler ve atasözlerinin iç içeli¤i, benzer sözlerin devam›, Mu¤-
la’da günlük yaflam içinde görülmektedir. Dede Korkut Hikâyelerinde geçen atasö-
züne dönüflmemifl dua ve ö¤üt sözlerden baz›lar› atasözü ortam› için birer ipucu olufl-
turmaktad›r: 

“Sarp yüririken kaz›l›k ata nâmert yi¤it binebilmez, binince binmese yeg.

Çalup keser öz k›l›c› muhannesler çal›nca çalmasa yeg. 

Çalabilen yi¤ide ok›la k›l›çtan bir çomak yeg. 

Kona¤› gelmeyen kara evler y›k›lsa yeg. 

At yimeyen ac› otlar bitmese yeg.”

(…)

“Ata ad›n yürüdende devletlü o¤ul yeg.

Yalan söz bu dünyada olunca olmasa yeg, gerçeklerün üç otuz on yafl›n› toldur-
sa yeg.”
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“Bilür” ile biten cümleler de atasözü k›vam›na ulaflmam›fl, ö¤ütlerden oluflmufl
ve dualara ba¤lan›p gençlere söylenen sözlerdir:

“Gittükde yerün otlaklar›n geyük bilür.

Gögez yerler çimenlerün kulan bilür.

Ayru ayru yollar izün deve bilür.

(…)

Gafil bafl›n a¤r›s›n beyni bilür…” (Oy 1956: 39-41). Atasözleriyle iç içe yürü-
yen ö¤üt sözler atasözünü oluflum ortamlar›d›r.

Mu¤la’dan derlenmifl olan pehlivan okflamalar›, halk ö¤ütleri, laf ebesi adl› söz
öbekleri, Dede Korkut Hikâyelerindekine benzer bir özellik gösterir. Mu¤la’daki
pehlivan okflamalar›nda atasözleri yer al›r. Cazg›r sözlerinin ço¤unu karfl›s›ndaki ki-
flinin durumuna göre irticalen söyler. 

“K›z anadan ö¤renir sofra yazmay› 

O¤lan babadan ö¤renir oba gezmeyi

Çam çal›s›ndan har›m olmaz avk›r›veri

Kimin çocu¤u olmaz da el çocu¤undan evlad edinir

O evlad da bir gün seni avk›r›verir

Velhas›l uzatmayal›m Bodrum’un inciri

Mu¤la’n›n zinciri, Dibekderesi’nin çakal›

Seyrek biter Hac› A¤a’n›n sakal›

Velhas›l saban› yürüten bir oktur bir ok

Naci Pehlivan’›n gözü gönlü tok

Naci Pehlivan’›n Mo¤l›’ya varsak

Üniversiteye bir gafaya hak

Anayasan›n 127. maddesine göre hiçbir itiraz yok

Afla¤›k› mandal patla o ka(da)rki mandal çatla

Kumefl (kumafl)topundan biraz› cazg›ra sakla” (Mehmet Musluk /Milas)

Çank›r› atasözünde: “K›z anadan ö¤renir sofra kurmay›, o¤lan babadan ö¤renir
sohbet etmeyi,” ifadesiyle benzer kültür dokusunu ve düflünceyi desteklemektedir.

Mu¤la yöresinde “Laf Ebesi” olarak bilinen ö¤üt sözlerle karfl›lafl›r›z. Asl›nda
sözlü olan metinler, kimi zaman manzum, kimi zaman mensur biçimdedirler: 
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“Ar› bal ar›s› didinmifl, yaylaya konmufl, sahilde de dar›y› ekmifl. Bir de kar› al-
m›fl, kar›y› da yaylaya götürmüfl. Adam birbirine bir birine bakarken harman kald›-
racak, yaylaya ç›kacak derken ar› o¤ullam›fl gitmifl. 

Ernar’da4 dar›s› olan

Yaylada ar›s› olan

Bir tane kar›s› olan adam›n bafl›na bu ifller gelir demifller.

Sabah kocas›ndan sonra kalkan kar›dan, 

Temmuzdan sonra ekilen dar›dan, 

Hazirandan sonra o¤ullayan bal ar›dan hay›r gelmez o¤lum dermifl.” (Hac› Ha-
san Baykara / Fethiye)

Büyüklerin çocuklara verdikleri ö¤üt ortam›, baba, anne, day›, teyze, hala gibi
aile yak›nlar› taraf›ndan söylenir. Bu laflardan hareketle davran›fllar›n› biçimlendir-
mesi beklenir. Annenin söyledi¤i laf efesinin bir bölümü flöyledir:

“Deve ile tepiflme tepik al›rs›n

Deli ile çekiflme belâ bulursun.

Toy tayla yar›flma düflürür

Sapan›n iti köpe¤i ile dalaflma

Soyunu sopunu bilmediklerinle gezip tozma

Ötekinin berikini(n) kuyusunu kazma

Kurulu düzeni bozma

Kendinden zay›f›n› ezme. 

Dü¤ün arpas› ile at besleyen, 

fiunun bunun elbisesiyle s›rt süsliyen,

Adam uçlar›ndan olma

A¤aca dayanma bükülür

Adama güvenme y›k›l›r.

Küfür küfür rüzgarlar ol [yapraklar uçur]

Dallar düflür, da¤lar devir,

[bir ocak söndürme], bir köklü a¤aç kökleme.
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Büyüklerini ulum ulum ulula,

Küçüklerini kolum kolum kolula. 

Elin ›rz›na mal›na göz dikme

Bafl›n afla¤›da olmas›n, bir kulun can›n› yakma, 

Can yakan›n can› yanar) [m›fl]”

Ulu sözü dinleyen ulay› kal›r (Elçin 1988: 362) sözü ile “Büyüklerin ulum ulum
ulula / küçüklerin kolum kolum kolula.” Aras›nda köken ve kültür birli¤i vard›r. 

Mu¤la’da derlenmifl bir baflka ö¤ütte yine annenin söyledikleri flöyledir:

“‹nsan›n bafl›na gelmedik hal olmaz. / Ulu sözü dinlemeyen ulur kal›r./ S›k›nt›-
ya düflersen diflini s›k sonunu bekle. / Çal›larda gezmiyen hal›larda gezemez. / A¤›r
ol, ye¤niyi yel alm›fl a¤›r yerinde kalm›fl. / Ma¤rurun hasm› Allah’t›r, bafl›n havada
burnun yukarda olmas›n. / Kendini gökteki kartallarla arkadafl tut, yerdeki kar›nca-
larla efl tut. / Gül ol gö¤üslerine soksunlar, tel ol bafllar›na taks›nlar,” fleklindedir. 

Aile büyüklerinin s›rayla verdi¤i bezer ö¤ütleri atasözlerinin kendi do¤al ortam-
lar›na ›fl›k tutmaktad›r. 

Yukar›daki örneklerde görüldü¤ü üzere, ister halk hikâyeleri, ister cazg›r okfla-
malar› ister do¤rudan ö¤üt sözler olsun, atasözlerinin söylenifl ortamlar›n› vermekte-
dir. Önünde ve ard›nda henüz atasözü k›vam›na gelmemifl olan ö¤üt sözler, atasözü-
ne dönüflmüfl olanlar›yla iç içe söylenegelmifltir. 

3. Deyimler

Deyimler, gerçek anlamlar›ndan az çok ayr›l›r, ilgi çekici bir anlam tafl›yarak ka-
l›plaflan söz öbekleri olarak tan›mlan›r (Türkçe Sözlük 2005: 517). V. Hatibo¤lu, de-
yimler için: Hayalleri, resimleri, ola¤anüstülü¤ü, mant›k d›fl›l›¤› ve mübala¤al› olma-
y› ifade etti¤ini söyler (Hatibo¤lu 1964: 468-471). fi. Elçin’in, önceki ifadelerin d›-
fl›na taflan tan›m›: deyimlerin bazen süslü, bazen bofl sözler oldu¤u, yönündedir. De-
yimler, as›l anlam›ndan uzaklafl›p yeni kavramlar oluflturan kal›p sözlerdir. ‹ki veya
daha çok kelimeden kurulan söz öbekleri olup isim, s›fat, zarf; basit ve bileflik fiil gö-
rünümündeki dilbilgisi unsurlar›d›r (Elçin 1988: 467-469). 

fi. Elçin, deyimleri, fleklen on iki, anlamca soyut ve somut olanlar fleklinde s›-
n›fland›r›r (Elçin 1988: 

469). Ö.A. Aksoy, deyimleri on bafll›k alt›nda tasnif eder: 1- Kavramlar› de¤ifl-
mece (mecaz) yoluyla anlat›m güzelli¤i ve özgünlü¤ü kazand›ranlar, 2- Anlamca de-
¤il, uyak hat›r› için oluflturulmufl deyimler, 3- Öykücüm veya konuflma biçiminde
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olanlar, 4- Bir öykü veya olaya dayananlar, 5- Âdetleri, inan›fllar› ve gelenekleri bil-
direnler, 6- Anlat›m güzelli¤ini düflünmeden bir kavram› oluflturmufl kal›plar, 7- Dil-
bilgisi kural›n›n d›fl›nda özel biçimleriyle oluflturulmufl olanlar, 8- Eksiltili öbekler,
9- Deyimlerin bir türü olan ikilemeler, 10- Özel bir yard›mc› eylemle (mastarla) ku-
rulanlar (Aksoy 1984: 403-415).

Genel olarak Nasrettin Hoca f›kralar›na ba¤lanan deyimler, yan›nda yerel f›k-
ralara ve f›kra tiplerine ba¤l› çeflitli deyimler de görülür (Atalay 1968; Tan 1980:
171-187; Öztürk 1997: 23-25). “Yüre¤im a¤z›ma geldi,” deyimi yaflam›n veya ruhun
a¤›zdan ya da burun deliklerinden kaçabilece¤i düflüncesinin ne denli do¤al oldu¤u-
nu göstermektedir (Frazer 1991: I, 158-160).

Pek çok deyim vard›r ki, kendi do¤al ortam›ndan ya çok uzaklaflm›fl ve böylece
ba¤lam› unutulmufltur. “Deveyi hendekten atlatmak”, “i¤neyi kendine çuvald›z› kar-
fl›dakine bat›rmak”, “kazan kald›rmak” vb. Dilin kavramlar dünyas›n› aflan söz, de-
yimler arac›l›¤›yla yeni dil mecras›na yönelir. Kelimeler, baflka kelimelerle ortakl›k
yap›p bilinir anlamlar›ndan s›yr›l›r. Sözcükler yeni ortakl›klarla yeni söz alanlar›na
katk› sa¤larlar. “Etekleri zil çalmak” deyimi (etek/leri-zil-çal/mak) kök ve ekleriyle
birlikte kendi yap›s›n›n ötesinde bir anlama s›çrayarak yeni manalar oluflturup yeni
birliktelikler kurmufltur. “Göz koymak” gibi deyimler, anlam›n kavram biçemini ye-
niden kurar. Stilistik aç›s›ndan söz beklenmedik bir flekil al›r. Bu durum kullan›c›s›-
n›n hofluna gider. “D›flar›dan bakars›n yeflil türbe / ‹çine girersin esta¤furullah töv-
be,” deyimi bir iflin, olay›n veya kiflinin görüldü¤ü gibi olmad›¤›n› anlat›r. Söz sanat-
lar› ve anlam hazlar› birlikteli¤i oluflur. 

Türkiye Türkçesinde “tuz ekmek hakk›” deyimi tarihi ve kültürel boyutuyla ele
al›nm›fl deyimlerimizden olup “Trampete gitme” deyimi ise sadece Turgutlu’da bili-
nen yerel bir deyim olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Elçin 1997: II, 457-465). T›pk›
genel olarak bilinen evliyalar ile sadece kendi yöresinde bilinen evliyalara benzer fle-
kilde, deyimlerde kimi zaman genel, kimi zaman yerel söz varl›klar› oluflur. Yerel de-
yimlerden baz›lar› flöyledir:

“Çal›y› tepeden sürmek” (bir iflin ard›n› düflünmeden ifl yapmak) (Tarsus / mer-
kez köyleri) 

“Ya¤›m›z pilav›m›z üzerimize döküldü” (Zarar etmifl olsa da bu zarar›n yak›nlara
fayda sa¤lamas› anlam›ndad›r) 

“Ben istedim gözü sürmeli /onlar gönderdi köyden sürmeli.” (Osman Göktafl
/Ad›yaman)

“Yats›dan sonra kundura,” (Osman Göktafl /Ad›yaman) ifadesiyle üç sözcük, ar-
t›k baflka bir anlama dönüflür. ‹fl iflten geçti anlam›nda kullan›l›r. Ad›yaman ve civa-
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r› d›fl›nda, Türkiye Türkçesinde bilinmeyen deyim, bilmeyenler için bir anlam tafl›-
maz. Zaman›n namaz vakitleriyle ölçüldü¤ü ve en son namaz vaktinin yani günün
bir anlamda sonunun yaklaflt›¤› bir zamanda, bir iflin gere¤inin kalmad›¤› anlafl›l-
maktad›r. Gün ›fl›¤›nda veya vaktinde yap›lmayan iflten bir hay›r gelmeyece¤i kaste-
dilir. Söz kendi anlam›mdan ç›km›fl, söz sanat› yap›larak hem gerçek hem de meca-
zi/dolayl› anlamlar yüklenerek deyimleflmifltir. 

Deyimlerin uydurmaya dayal› olmayan, ola¤anüstülükler tafl›mayan yönleriyle
onlar›n kökenlerine, ç›k›fl ortamlar›na ›fl›k tutarak kültür tarihi hakk›nda ciddi so-
nuçlara ulafl›labilir. 

3.1. “Ahmet’in öküzü gibi bakmak.” 

Deyim Tokat’›n Zile ilçesi Kepez köyünden derlenmifltir. Ahmet Baba türbesi-
nin bulundu¤u köyde yat›r sahibi kastedilerek söylenmektedir. Benzer bir öykü, Ho-
ca Ahmet Yesevî için anlat›lan menk›belerden biriyle ilgilidir. Bir alacakl›ym›fl gibi
bakmak, anlam›na gelen deyimin öyküsü, alaca¤›n› almadan gitmeyen Hoca Ahmet
Yesevî’nin öküzünün ifllevini görmektedir. Menk›beye göre, Hoca Ahmet Yesevî ka-
fl›k yontar ve bunlar› öküzünün heybesine koyup pazara yollar. Öküzün bir heybesin-
den kafl›klar› alan kifli, öbür heybesine de paras›n› koyar. Paras›n› vermeyen olursa
öküz o kiflinin peflini b›rakmaz (Gölp›narl› 1990: 14). Aradan geçen yüzy›llar, Orta
Asya kültürünün çeflitli flekillerde, Anadolu’ya tafl›nd›¤›n› göstermektedir. Dönüflen
menk›belerden (Önal 2001: 167-183) sözün deyimleflerek bir türbe sahibine atfedil-
mesinden ç›kar›lacak sonuç, kültürün süreklili¤ini ve gücünü hat›rlatmaktad›r.
“Ahmet’in öküzü gibi bakmak,” türbe sahibinin bir öküzü ad›na söylenmifl olsa bile,
eski hat›ralar›n sözlü kültür arac›l›¤›yla, büyük havuzdan yerel havuzlara tafl›nan söz-
lü kültür de¤eri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Mustafa Sarg›n / Tokat). Benzer de-
yimler Anadolu’nun farkl› flehirlerinde söylenmektedir.

3.2. “Efle¤in yarenli¤ini etmek” 

Deyim Erzurum’da yayg›n olarak kullan›l›r. Evlenecek yafla gelen o¤ulun yan›n-
da baba, bir akflam “efle¤i satal›m da o¤lan› everelim,” der. Bunu duyan delikanl› pek
memnun olur ve efle¤in sat›laca¤› zaman› bekler. O gün bir türlü gelmez. O¤lan sa-
b›rs›zl›kla “Ana efle¤in yarenli¤ini neden yapm›yorsunuz?” diye sorar. Deyim olarak
evlenme iflinin gecikmesi üzerine kullan›lan ve bir f›kraya ba¤lanan deyimdir. F›k-
ran›n gerçekli¤inin sorgulanmas›ndan çok, burada f›kra metninden ç›kar›lan alg› ve
bu alg›n›n günlük yaflamdaki ifllerli¤i dikkate de¤erdir. Geleneksel toplumlarda ba-
ba o¤ul aras›ndaki mesafe, birtak›m iliflkilerin dolayl› göndermeler üzerinden yap›l-
mas› söz konusudur. fiaka yoluyla söylenen deyim, pek çok söylenmeyeni anlatmak-
tad›r.
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3.3. “And ‹çmek”

“And içmek” alplar aras›nda “anda” (and) savafl yoldafll›¤› olmak için uygulan-
m›fl ritüellerden biridir. Osman Gazi ile alplar aras›nda, ölüme kadar sadakat ba¤›
ile “and içmek” kanlar›n› bir kapta kar›flt›r›p gerçekten içmek fleklinde veya k›l›ç
üzerine yemin etme törenleriyle gerçeklefltirilirdi. Ganimet ve fetihler topraklar
“anda” ile öndere ba¤l› olanlar aras›nda yurtluk olarak paylafl›l›rd› (‹nalc›k 2009:
30). Deyim tarihi gerçeklik üzerinden, bir baflka hat›ray› içinde bar›nd›rmaktad›r.
Günümüzde içmekle olan ilgisinin tarihi arka planda bir ba¤lant›s› oldu¤u görül-
mektedir.

3.4. “Eflref Saatinde olmak”

Eski tarihlerde olaylar, “kaza ve kader” ba¤lam›nda ele al›n›rd›. Her fley Tanr›-
n›n iradesinde “ezeli kudretin tecellisi” olarak görülürdü. U¤urlu gün ve saatte ifle
bafllanmas› hay›rl› olmas› bak›m›ndan dikkat edilirdi. Önemli ifllere bafllamadan ön-
ce “eflref saati” aran›rd›. Büyük küçük tüm ifllerde, belirli gün ve saat u¤urlu say›l›r-
d› (Levend 1988: 117). En eski inanç kodlar›n›n unutuldu¤u deyim, kültür tarihi-
nin ve toplum psikolojisinin geçmiflinin izlerini tafl›maktad›r.

3.5.“Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak”

Dimyad, Osmanl› s›n›rlar› içinde yer alan M›s›r’da Akdeniz’e yak›n bir flehridir.
Nil nehrinin Afrika’dan ç›k›p Akdeniz’e dökülmeden önce k›vr›ld›¤› yer Dimyat’t›r.
1871 M›s›r Sâlnâmesinde: “Nil cevdeti garebisi üzerinde hasilat-› nebatiyesi çokdur.
Buhayra-i menzele sebebiyle külliyetlü pirinç hâs›l olur…” denmektedir (M›s›r Sâl-
nâmesi: 2005). Bulgur Anadolu insan›n›n baflat yiyece¤idir. Pirinç her kadar mak-
bul olsa da evdeki bulgur ile uzaktaki pirinç aras›ndaki hesab›yla, eldeki be¤enme-
dikle uzaktaki be¤enilen aras›ndaki hesab› iyi yapmak gerekti¤i görülür. Dimyat pi-
rincinin halk taraf›ndan bilindi¤i, muhtemeldir ki, böyle bir zarar›n yafland›¤› unu-
tulmufl gerçek bir öykü olmal›d›r. 

3.6. “Aln› aç›k olmak”

Eski törede kifli iflledi¤i suça oranla, kamunun görece¤i bir flekilde cezaland›r›-
l›rd›. Yapt›¤› suça göre suçlunun muhtelif yerleri da¤lan›rd›. Kimi suçlarda kiflinin
aln› da¤lanarak cezaland›r›l›rd›. Aln›nda izler tafl›yan kifli bafl›n› önüne e¤er veya
saçlar›n› uzat›rd› (Dursun 2014: 188). Halk aras›nda çocuklar ve gençler bafllar›n›
önlerine e¤memeleri ve al›nlar›n› aç›k tutmalar› konusunda uyar›l›rlar. Ceza gelene-
¤i unutulmufl olsa bile, deyimleflen ifade yaflamaya devam etmektedir. 
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3.7.“Ali Cengiz Oyunu”

“Ali Cengiz Oyunu” Kelo¤lan masallar› aras›nda en çok bilinen masallar›n ba-
fl›nda gelmektedir. Masal dünyas›ndan gerçek dünyaya at›fta bulunulup bir kiflinin
akl›n› kullanarak çeflitli oyunlara ve hilelere karfl› koymas›n›n hat›rlat›lmas› yap›l›r.
En yayg›n masallardan olan “Ali Cengiz Oyunu” kültür dokusunun masallar üzerin-
den yap›lan ç›kar›mlarla nas›l gerçeklefltirildi¤inin ortaya konmas› bak›m›ndan
önemlidir. Kelo¤lan›n ustas› pek çok efl metinde Kelce ad›nda biridir ve Kelo¤-
lan’dan önce oyunu ö¤renemeyenleri öldürür. Kelo¤lan akl›n› kullanarak Kelce’den
sadece izleyerek +oyunlar›n› ö¤renir ve yar›flmada ustas›n› alt eder. Böylece hem ya-
r›flmay› kazan›r, hem hayat›n› kurtar›r, hem de Padiflah›n k›z›n› al›r. Gördü¤ü her
fleyden ö¤renmeye dair akl›n› kullanma yönündeki ö¤üt bir masal üzerinden deyim-
leflmifltir (Dursun 2008: 56-59). 

3.8. “Pençik Ferman›”

Pençik beflte bir demektir ve hakan›n, padiflah›n ganimet hakk›d›r. Bir nesne
veya ganimet için Osmanl› döneminde “Bafl›na Pençik ferman› at›ld›” dendi¤inde
herkes bu nesnenin üzerine üflüflür, onu kap›fl›p bitirir; oradakilere bunu yapmalar›
için müsaade olunurdu. Bo¤dan’dan bir küfe üzüm gelip çocuklar bafl›na üflüfltü¤ün-
de, küfe aç›l›r aç›lmaz bafl›na pençik ferman› at›l›r (Aksoy 1942: 3-4). Pençik en es-
ki hukuki normlardan bir hat›ra olarak kal›r, Cumhuriyet sonras› ifllevini yitirir. Bu
örnekten de anlafl›laca¤› üzere, deyimler ihtiyaçlar üzerinden yaflat›l›r veya kulla-
n›mdan düflerler. 

3.9. “Top atmak” 

Osmanl› döneminde bir esnaf iflas eti¤inde, at›lan topla bu durum halka ve ala-
cakl›lara ilan edilmesi, kültür dokusu ile sözün ç›k›fl› aras›ndaki gerçek ortam› ve za-
man› ortaya koymaktad›r. Deyim, ahi kültürünün izlerini tafl›maktad›r (Dursun
2014: 188).

Dokuz deyimin öyküsünde kastedilen anlam ikincil anlamd›r. Her bir deyimin
kendi ortam›, oluflum zaman› ve buna ba¤l› bir yaflam›fl öyküsü vard›r. Bir yanda Ho-
ca Ahmet Yesevî’ye dayanan ça¤r›fl›m zenginli¤i, di¤er yanda evlilikle ilgili dolayl›
bir hat›rlatma ve flakalaflma söz konusudur. And içmek aktif yaflam›n savaflç› ruhu-
nun hat›ras›n›, Dimyat Osmanl› ticaret hayat›n›, Eflref saati büyülü zaman inan›flla-
r›n izlerini, aln› aç›k olmak kendi döneminin hukuk kuralar›n› vermektedir. Top at-
mak, pençik ferman› gibi deyimler ise, bir zamanlar yaflanm›fl gerçek hayatlar›n de-
yimlerdeki karfl›l›klar›d›r. Ali Cengiz Oyunu deyimi halk kültürünün masallardan
yans›yan ve günlük dilde yo¤un bir karfl›l›¤› oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Deyim-
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lerin bilinmeyen tarihi ve kültürel ba¤lamlar›, sosyal tarihin ipuçlar›n› da vermek-
tedir. 

Sonuç

‹nsanlar duygu ve düflüncelerini paylafl›rken olumlu veya olumsuz övgüden söv-
güye dek kendilerine has özel ifadeler kullan›rlar. Her bir kifliye ait kelime kadrosu
veya klifle sözler gibi toplumlar›n da kendilerine ait kal›p ifadeleri olan atasözleri ve
deyimleri vard›r. Bu kal›p ifadelere, dünya bilgilerinin en üst deneyimleri ve söz sa-
natlar› yans›m›flt›r.

Atasözlerinin özgünlü¤ünü, abart›, küçümseme, kurals›zl›k veya s›n›rs›zl›k gibi
yaflam›n iki yüzündeki afl›r› tutumlar› d›fllamas›nda; itidal, sab›r ve karfl›dakini anla-
maya yönelik teklifler sunmas›nda aranmal›d›r. Atasözleri, sa¤duyuyla duygular›n,
mant›kla akl›n afl›r›l›klar›n› önleyen bir yap›ya sahiptirler. 

Büyüklerin sözlerinin ulum ulum ululanmas›, onlar›n bilgeli¤inin özgün dene-
yimlerinin sonraki kuflaklara aktar›lmas›, toplumda akl›n ve sa¤duyunun hâkim ol-
mas› anlam›na gelmektedir. Sözlü kültür ortam›nda, toplum düzeninin hukukî bo-
yutunu atasözlerinin hükümleri oluflturmufltur. Atasözleri, dostun da düflman›n da
insanî ve vicdanî hallerini dikkate alan sözlerdir. Birey toplum, toplum birey iliflki-
lerini yapt›r›ms›z olarak düzenler, toplumsal fark›ndal›¤› bireylere telkin ederler.

Mu¤la’dan derlenmifl olan ö¤üt sözlerin Dede Korkut Hikâyelerine benzer özel-
likleri ve ortamlar› söz konusudur. Atasözlerinin bilinen ortamlar›, sözün yeri geldi-
¤i, s›ras› düfltü¤ü yer olarak bilinmektedir. Ö¤üt sözler, atasözlerine dönüflerek mek-
tepsiz dönemin do¤rudan ö¤retileri olurlar. Ö¤ütlerin kimileri atasözlerine dönüfl-
müfl, kimileri dönüflmemifltir. Atasözlerinin kayna¤›, ö¤üt sözler olmal›d›r.

Deyimler kendi dil, söz ve alanlar›ndan adeta f›rlam›fl, söz varl›klar› içinde özel
bir konuma sahip olmufllard›r. Deyimler dilin yaramaz, haylaz çocuklar› gibidirler.
Kendi s›n›rlar›n›n d›fl›nda donup yeni birlikteliklere maruz kalm›fl görünümdedirler.
Deyimlerin her birinin bir zamanlar bir ç›k›fl öyküsü, bir sebebi olmal›d›r. Söylence-
lerden uzak, tarihi gerçeklerin ›fl›¤›nda deyimlerin oluflum ortamlar› ve sebepleri
kültür tarihinin kaybolmufl s›rlar›na ›fl›k tutmaktad›r. Geçmiflte kalm›fl ve zamanla
unutulmufl geleneklerin izlerini, deyimlerin gerçek ortam›ndan ö¤renmek mümkün-
dür. 
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K›rsaldan fiehire:
Karaca O¤lan Sahne ve Perdede

Saim Sakao¤lu*

Türk saz fliiri tarihinde, yaflad›klar› yüzy›lda birer y›ld›z gibi parlayan âfl›klar›m›z
vard›. Araflt›r›c›lar bu sanatkârlara; halk flairi, saz flairi, âfl›k, ozan, halk ozan› gibi s›-
fatlar yak›flt›r›rlarsa da bize göre en uygun olan ad âfl›k ad›d›r. Kendi yüzy›l›n›n oldu-
¤u kadar bütün Türk âfl›k edebiyat›n›n en parlak y›ld›z› ise Karaca O¤lan’d›r. Ancak
böylesine parlak bir sanatkâr›n do¤um tarihi ve ile ilgili kesin bilgilere sahip de¤iliz.
Kaynaklarda görülen adlar›, flimdilik dörttür: Hasan, Mehmet, Halil ve ‹smail (S›-
may›l). Bu adlardan hiç birini onun gerçek ad› olarak kabul etmemiz do¤ru de¤ildir.
Yaflad›¤› köy, ilçe, il ve ülke olarak pek çok yer ona sahip ç›kmaktad›r. Bilime dayan-
mayan, kabul edilemeyecek belgeleri ileri sürenler onun hemflerisi olmaktan büyük
mutluluk duymaktad›rlar (!) Biz, de¤erlendirdi¤imiz belgeler ve yaz›ya aktar›lan söz-
lü kaynaklara dayanarak onun do¤du¤u yer olarak Adana ilimizin Feke ilçesinin
Gö¤çeli/Gökçeli köyü olmal› görüflündeyiz. Bu arada Karaca O¤lan’›n fliirlerinde ge-
çen baz› yöre kelimelerinden yola ç›karak ona sahiplenenlerin say›s› hiç de az de¤il-
dir. Âfl›k edebiyat›m›zda on kadar Karaca O¤lan vard›r. Bunlardan, âfl›¤›m›z›n d›fl›n-
da en bilinenleri, 16. yüzy›lda yaflam›fl olan, 17. yüzy›l›n Karaca O¤lan’› diye bilinen
büyük Karaca O¤lan ile kar›flmamas› için bizim Eski Karaca O¤lan dedi¤imiz bir Ka-
raca O¤lan ile ‘Küçük Karaca O¤lan’ mahlas›n› kullanan 19. yüzy›lda yaflam›fl iki
adafl›ndan baflkalar› da vard›r. Biz, bildirimizi, herkesin ilk akl›na gelen 17. yüzy›lda
yaflam›fl olan ‘Büyük’ Karaca O¤lan’› ele alaca¤›z. 

* Prof. Dr. Saim Sakao¤lu, Selçuk Üniversitesi E. Ö¤retim Üyesi, Konya, 
saimsakaoglu@hotmail.com.



Âfl›¤›m›z›n ad›, cönk, mecmua, yazma, vb adlarla an›lan kaynaklar›n en eskile-
rinden bafllayarak ilk matbu kaynaklara kadar sürekli olarak iki ay›r kelime fleklin-
de, Karaca O¤lan diye yaz›ld›¤› için biz de bu yaz›ma uyaca¤›z. Ancak al›nt›larda yer
alan flekillere ise dokunmayaca¤›z.

Bu büyük sanatkâr›n ad› etraf›nda, kendisine sahip ç›kan co¤rafyalarda çeflitli
sanat ürünleri ortaya konulmufltur. Biz, onun konu olarak ele al›nd›¤› bu dallardan;
tiyatro, gölge tiyatrosu ve sinema filmlerine e¤ilecek, dünden bugüne bir geliflim çiz-
gisini yakalamaya çal›flaca¤›z. Ancak bu dallar›n d›fl›nda onun ele al›nd›¤› baflka sa-
nat dallar› da vard›r: Resimli roman, fotoroman, halk kitaplar›, belgesel filmler, vb. 

Afla¤›da, Karaca O¤lan’› konu alan, onun etraf›nda geliflen gerçek ve gerçek d›-
fl› olaylara dayand›r›lan sanat ürünleri de¤erlendirilecek, baz› sonuçlar› ortaya koy-
maya çal›flaca¤›z.

A. Tiyatro Oyunlar›

Karaca O¤lan’› konu alan iki tiyatro oyunu yaz›lm›flt›r. Onun maceralar› zaten
böyle bir oyun için son derece uygundu. Bu oyunlar›, bas›m s›ras›na göre afla¤›da ta-
n›tmaya çal›flaca¤›z:

a. Dinçer Sümer, Karacao¤lan, Ankara 1983, 59 s. Devlet Tiyatrosu Yay., nu. 25.

‹ki bölümden oluflan oyun, ilk defa Ankara’da 07 Ekim 1983 tarihinde sahne-
ye konulmufltur. Oyun, yazar› taraf›ndan yönetilmifl, dekor ve kostüm Orhan Al-
parslan taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. 26 Ekim 1983 tarihinde Erzurum Devlet Tiyatro-
su’nda ayn› kadro ile sergilenen oyun taraf›m›zdan da izlenmifltir. Oyunun müzi¤iy-
le ilgili düzenlemeler ise, halk türkülerimizin ünlü icrac›lar›ndan Tu¤rul fian taraf›n-
dan yap›lm›flt›r. Karaca O¤lan’› Kâz›m Akflar, sevgilisi Sanem’i Nesrin Kazankaya,
rakibi ve Sanem’in emmio¤lu Kemter’i Selen fienbay canland›rm›flt›r.

Oyun ayr›ca, ayn› tiyatro döneminde baflta ‹stanbul, Konya ve Adana olmak
üzere baz› Devlet Tiyatrolar›nda da sahnelenmifltir (Tan 2014: 132-133)   

Dinçer Sümer, oyununun konusu ve kayna¤› ile ilgili olarak kaleme ald›¤›, Be-
nim Karacao¤lan’›m adl› program yaz›s›nda flöyle denilmektedir:

“Ortaokulda okudu¤um y›llarda, ‹zmir’de, Pazar günleri kald›r›mlara kitap sergi-
leri kurulurdu... Her tür kitap bulunabilirdi bu sergilerde, ama en çok halk hikâyele-
ri, yi¤itlik ve efelik destanlar› sat›l›rd›. Al›r, bakar, seçer, koltu¤umda iki üç kitapla
dönerdim eve... ‹flte bu kitaplar›n aras›nda birkaç da Karacao¤lan öyküsü vard›.”

Ancak araflt›r›c› Nail Tan, bu konuda flu ek bilgiyi vermektedir: “Yazar, Karaca-
o¤lan adl› oyununu halk kitaplar›ndan okudu¤u Karaca O¤lan hikâyelerine dayan-
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d›rmaktaysa da önemli ölçüde, Yaflar Kemal’in Üç Anadolu Efsanesi kitabinin Kara-
ca O¤lan bölümünden yararlanm›flt›r. Olay büyük ölçüde ayn›d›r, baz› tiplerde ve ki-
fli adlar›nda de¤ifliklik yap›lm›fl, efsane sahne eseri hâline getirilmifltir.” (Tan 2014:
133)

Say›n Tan ayr›ca, Yaflar Kemal’e kaynakl›k eden baz› yaz›l› kaynaklar› da s›rala-
maktad›r: W. Radlloff, Proben VII, 1896; A. R›za [Yalg›n], Cenupta Türkmen Oymak-
lar›, 1931-1939; Pertev Naili Boratav, 1947 y›l›nda Çukurova’da yapt›¤› derlemeler;
Murat Uraz, Karacao¤lan ve Karak›z, 1960. 

Oyundaki bafll›ca kifliler flunlard›r: Karaca O¤lan, Delice Yunus, Barako¤lu, Sa-
nem, Kemter, Güllüce Hatun, ‹ncebey, Türkmenler (yedi kifli), gelinler (alt› kifli)

07 Ekim 1983 tarihinde galas› Ankara Küçük Sahne’da gerçeklefltirilen oyunun
konusu k›saca flöyledir:

Karaca O¤lan oba beyi Barako¤lu’nun k›z› Sanem’e vurgundur. Bey ise k›z›n›,
bir gömünün yerini bilen Kemter’e vermek ister. Dü¤ün kurulmufltur. Aflk›n› dile ge-
tiren Karaca O¤lan oradan kovulursa da baz›lar›n›n yard›m›yla, zaten bu evlili¤e ra-
z› olmayan Sanem’i kaç›r›r.

Barako¤lu ve Kemter dokuz y›l kaçaklar› arar; çünkü Kemter’in bir ahdi vard›r:
Sanem’le ayn› yast›¤a bafl koymak. Karaca O¤lan saz çalmaya gitti¤i bir gün Kemter,
Sanem’i bulur ve ahdini dile getirir. Kovulan genç, gece Sanem’in uykuda oldu¤u
bir s›rada çad›r›na girer ve habersizce yan›na uzan›r.

Bu s›rada bir köy odas›nda saz çalmakta olan âfl›¤›m›z›n saz›n›n tellerinden biri
kopuverir. Bunu hayra yormayan Karaca O¤lan hemen çad›r›na döner. Çad›rdaki
durumu görünce üzerindeki abay› Sanem ile Kemter’in üzerine örtüp oray› terk eder.

Bu arada Sanem uyanm›fl ve Karaca O¤lan’›n abas›n› fark etmifltir. O dövünür-
ken Karaca O¤lan’la birlikte gelen Delice öfkelenerek Kemter’i kayadan afla¤› f›rla-
t›verir. (Sakao¤lu 2012: 218)

Oyunun, Say›n Tan taraf›ndan yap›lm›fl daha genifl bir özeti için an›lan yaz›s›-
na bak›labilir (s. 134-136).

Bu oyunla ilgili olarak Ankara ve ‹stanbul’da oynad›¤› dönemlerle ilgili iki ya-
z› kaleme al›nm›flt›r.

Oyunda, Karaca O¤lan’›n çeflitli fliirlerine de yer verilmifltir. Say›n Tan, bunla-
r›n say›s›n› 12 olarak belirlemifl ve ilk m›sralar›n› da vermifltir: Onlardan, çok bili-
nen birkaç›n› hat›rlatmak isteriz: 

Katar katar olmufl gelen turnalar

***
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Güzel ne güzel olmuflsun

***

Dinle sana bir nasihat edeyim

***

Ba¤land› yollar›m kald›m çaresiz (Tan 2014: 136-137)

aa. Atila Sav, “Karacao¤lan”, Milliyet Sanat Dergisi, yeni dizi, 83, 1 Ka-
s›m 1983, 45.

Bu elefltirinin son cümlesi flöyledir: “‹zleyiciyi kavray›p yücelten bir ti-
yatro olay› de¤ilse de Karacao¤lan ilgiyle, be¤eniyle izlenen bir oyun.”

ab. Mustafa Temur, “Karacao¤lan”, Türk Edebiyat›, 135, Ocak 1985,
64-65.

Bu elefltirinin de sonlar›nda flöyle denilmektedir: “Buna ra¤men Kara-
cao¤lan, Karacao¤lan’› tan›tmakla bir büyük hizmeti yerine getiriyor.”

b. Sabahattin Engin, Karaca O¤lan ve Her fieyden Üstün, Ankara 1999, 80 s.

Yazar› taraf›ndan efli Mesude Engin’e ithaf edilen oyun, henüz hiçbir yerde sah-
neye konulmam›fl olup “Oyun: 5 Tablo” diye sunulmaktad›r.

Kitab›n bafl›nda yer alan “Önemli Not”, oyunun konusuyla ilgili kaynak bilgisi
vermektedir. Burada flöyle denilmektedir:

“Karacao¤lan’›n do¤du¤u yer san›lan Bahçe ‹lçesi’nin Farsak Köyü’nde doksan-
l›k bir ihtiyardan dinledi¤im, Karacao¤lan’a yak›flt›r›lan üç befl sat›rl›k bir hikâyeden
meydana geldi bu oyun.”

“Hikâyenin anlam›yla, Karacao¤lan’›n sanatkârl›¤› ba¤daflt›¤› için bu oyunu
zevkle yazd›m.”

Oyundaki bafll›ca kifliler flunlard›r: Afliret reisi ve kardefli, Karacao¤lan, Sultan
(Reisin K›z›), K›ymet (Resin Kardeflinin K›z›), Pembe (Sultan’›n Arkadafl›), Feride
(Sultan’›n Arkadafl›), A¤a, Elif (A¤an›n K›z›), Seher, Gülsüm ve Emine (Köylü K›z-
lar), Yanaflmalar.

Oyundaki bütün olaylar dört ayl›k bir zaman diliminde yaflan›l›r; olaylar›n geç-
ti¤i yer ise bir afliret obas›d›r. Say›n Tan, bu dönemi 16. yüzy›l›n sonlar› ve Karaca
O¤lan’›n 24 yafl›nda oldu¤u bir döneme ba¤lamaktad›r (Tan: 2012: 137)

Oyunun konusu k›saca flöyledir: Karaca O¤lan, kendisine âfl›k olan afliret reisi-
nin k›z› Sultan’a âfl›k oldu¤unu sanmaktad›r; oysa o, baflka bir köyde gördü¤ü Elif ’e
âfl›k olur. Karaca O¤lan’daki durgunlu¤u k›z›na karfl› olan aflktan ileri geldi¤ini sa-
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nan afliret reisi, iflin asl›n› ö¤renince Elif ’i Karaca O¤lan’a istemeye gider. Ancak
içinden pazarl›kl› olan a¤a, kendisinin karfl› ç›kmad›¤›n›, ancak Elif ’in bir teklifi ol-
du¤unu söyler: Karaca O¤lan ne saz çalacakt›r, ne de türkü ça¤›racakt›r. 

Bu as›ls›z iste¤e inanan Karaca O¤lan oralar› terk edip baflka yerlere yolculu¤a
ç›kar.

Oyunun, Say›n Tan taraf›ndan yap›lm›fl daha genifl bir özeti için an›lan yaz›s›-
na bak›labilir (s. 138-140).

Eserin tamam›n bugüne kadar hiçbir yerde sahneye konulmam›flt›r. Ancak, ya-
zar›n efli taraf›ndan, Yalova’da belediyenin de katk›lar›yla yapt›r›lan Yalova Beledi-
yesi Sabahattin Engin ve Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi’nin aç›l›-
fl› günüde, 20 Ekim 2010 tarihinde, belediyenin sanatç›lar› oyunun 15 dakikal›k bir
bölümünü sahnelemifllerdir. Ancak bu sanatç›lar›n hiç biri saz çalmas›n› bilmedik-
leri için, saz çalmas›n› bilen bir lise ö¤rencisi özel olarak haz›rlanm›fl ve sazla sözün
birleflti¤i yerde rolünü oynam›flt›r. 

Bu oyunda da, âfl›¤›m›z›n baz› fliirlerine de yer verilmifltir. Say›n Tan, bunlar›n
say›s›n› alt› olarak belirlemifl ve ilk m›sralar›n› da vermifltir: Onlardan, çok bilinen
birkaç›n› hat›rlatmak isteriz: 

Çukurova bayraml›¤›n giyerken

***
Bülbül ne yatars›n bahar eriflti

***
‹ncecikten bir kar ya¤ar

***
Sunay› da deli gönül sunay›

c. Govflutgeldi Danatarov, Karaca O¤lan. 

Karaca O¤lan’›n fliirlerinin yay›lma alan› oldukça genifltir. Âfl›¤›m›za dört elle
sar›lan Türk topluluklar›ndan biri de Türkmenistan Türkleridir. Orada âfl›¤›m›zla il-
gili toplant›lar düzenlenir, kitaplar yay›mlan›r, makale ve bildiriler ortaya konulur.
Bu konularla ilgili olarak Karaca O¤lan kitab›m›zda genifl bilgi bulunmaktad›r. Bu
arada 2006 y›l›nda bu ülkenin baflflehri Aflgabat’ta, Karaca O¤lan’›n Do¤umunun
400. Do¤um Y›l› Kutlamalar› ad› alt›nda bir toplant› düzenlenmiflti. Biz de bu top-
lant›da bir konuflma yapmak üzere özel olarak ça¤r›lm›flt›k. Ne yaz›k ki kat›lamad›-
¤›m›z bu toplant› günlerinde (03-08 May›s 2006) sahneye konulan bir Karaca O¤-
lan oyununun varl›¤›n› ö¤renmemiz bizi bir dereceye kadar rahatlatt›.
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Oyun için haz›rlanan tan›t›m belgesinden yola ç›karak flunlar› söyleyebiliriz: 

Damarymda Ganym Watan (edebi sazly kompozisiýa) adl› oyun, Türkmenistanyň
Medeniyet we Teleradioýaýlymlar M›n›strl›g› Türkmen›stanyň Magtymguly Adyndaky
M›ll› Sazly Drama Teatry taraf›ndan sahnelenmifltir. Gowflutgeldi Daňatarow’un eseri.

Govflutgeldi Danatarov taraf›ndan yaz›lan Karacao¤lan adl› eser, bugünkü bilgi-
lerimize göre, âfl›¤›m›z hakk›nda yaz›lan üçüncü oyun olmaktad›r.

Oyunda, Garajaoglan’› Ýagmyr Gurbannazarow, Menli’yi Maýa Weliyylyjowa,
Hatyja’y› Ogultäç Hanyýewa canland›rm›fllard›r. 

Belgeye eklenen bir ara yaprakta da ‹ngilizce ve Rusça olarak Karaca O¤lan
hakk›nda da baz› bilgiler verilmektedir. Buradaki bilgilerin en önemlisi, onun 17.
yüzy›lda Türkmenistan ve Türkiye’de yaflam›fl oldu¤udur. Bu bilgilere göre o, genç-
li¤ini Türkmenistan’da geçirmifl, daha sonrada Türkiye’ye göç etmifltir.

B. Karaca O¤lan Kukla Tiyatrosu

Karacao¤lan Kukla Tiyatrosu, günümüzdeki ad› Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi olan yüksek ö¤renim kurumunun Devlet Güzel Sanatlar Akademisi
olarak bilindi¤i dönemde, 1970 y›l›nda, Sahne ve Görüntü Sanatlar› Bölümünün
bitirme/konkur ödevi olarak Mehmet Ökkefl ‹lhan taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. Film,
Türkiye’de çekilmifl ilk kukla film olup 06.39 dakikad›r. Filmin baz› özellikleri: 35
mm, renkli, k›sa film kategorisinde yer almakta, ayr›ca animasyon olarak da an›l-
maktad›r. 

Filmin prodüksiyonu Bender Reklam, kamera Fikret Temizel, yap›m M. Ö. ‹l-
han’d›r. Sonradan renklendirildi¤i düflünülen filmdeki ön yaz›lardan baz›lar› okuna-
mam›flt›r. Bizim izledi¤imiz kopya 06.06.2010 tarihinde yüklenmifltir.

Bir köye yolu düflen Karaca O¤lan, orada gördü¤ü Elif adl› bir k›za âfl›k olur.
Elif’in de gönlü âfl›¤›m›zdad›r. Evlenirler. Karaca O¤lan köyleri dolafl›p saz çalmakta,
geçimini sa¤lamaktad›r. Yine böyle bir yolculu¤a ç›kt›¤› günlerde, Elif’te gözü olan
köy halk›ndan Gö¤ Yusuf diye bilinen birisi zorla Karaca O¤lan’›n evine girer ve
Elif’e tecavüz eder. Tam bu s›rada da saz›n›n bir teli kopunca âfl›¤›m›z Elif’in bafl›na
bir ifl geldi¤ini anlar ve h›zla evine döner. Ancak geç kalm›flt›r, Gö¤ Yusuf çoktan evi
terk etmifltir. ‹flin asl›n› bile ö¤renmek istemeyen âfl›¤›m›z köyünü terk edip yollara
düfler. Elif’in yard›m›na koflan eski âfl›klardan Deli Hüseyin Karaca O¤lan’›n pefline
düflüp onu bulmaya çal›fl›r. Y›llar sonra buldu¤unda ise ikisi de yafllanm›fl ve birbirle-
rini tan›yamaz haldedirler. Hüseyin, Karaca O¤lan’›, Elif’in günahs›z oldu¤una inan-
d›r›p köylerine dönmeye ikna eder. Köye gelirlerse de Elif ortalarda yoktur. Onun ne-
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rede oldu¤unu sordu¤u zaman ise bir tepede bulunan kabrini gösterirler. Film, âfl›¤›-
m›z›n, ‹ncecikten bir kar ya¤ar/Tozar Elif Elif deyü diye bafllayan türküsü ile biter 

Ancak internette, ayn› yap›m için farkl› bir adland›rma daha vard›r: Karacao¤-
lan K›sa Film. Bütünüyle ayn› olan yap›m›n süresi de ayn›d›r. ‹nternette bu yap›m›n
birkaç örne¤ini izleyebiliyoruz: Ancak kukla film olarak verilenlerin a¤ sayfas› ile il-
gili bilgi verilmemektedir. 

C. Sinema Filmleri

Karaca O¤lan’› konu alan üç film çekilmifltir. Bunlardan ikisi “s›radan” filmler
olup sadece biri sanat de¤eni de olan bir filmdir.

a. Karacao¤lan (1955)

Senaryosu Melih Baflar taraf›ndan yaz›lan filmin rejisörü Avni Dilligil’dir. Ka-
raca O¤lan rolünde Bülent Ufuk oynamaktad›r. Di¤er oyuncular; Muhterem Nur,
Belk›s F›rat, ‹hsan Aflk›n, Fikret Hakan, Avni Dilligil ve Ali Korkut’tur. Halk Film
yap›m› olan filmin görüntü yönetmeni Kenan Erginsoy’dur. Taraf›m›zdan da seyre-
dilen tek Karaca O¤lan filmi budur. Dönemin imkâns›zl›klar›n›n yafland›¤› film, o
y›llarda ilgi gören benzeri konularla birlikte ele al›nmal›d›r.

Türk sinemas›n›n k›rk yafl›nda oldu¤u bir dönemde çevrilen film, asl›nda halk-
tan insanlar›n konu al›nd›¤› filmlerin de ilgi görece¤i düflüncesiyle ortaya konulmufl-
tur. O dönemde Bat›’dan, özellikle Amerika Birleflik Devletlerinden getirilen film-
lerin belli bir kesime seslenmesine karfl›l›k ülkemizde halk›m›z›n da keyifle izleyebi-
lece¤i filmler çevrilmifl, bazen de bir karakterlerin etraf›nda birden fazla film ortaya
konulmufltur. Dümbüllü ‹smail, Çeto (Orhan Erçin) gibi karakterlerin etraf›nda ge-
liflen filmler hem ilgi görmüfl, hem de Türk sinemas›na canl›l›k kazand›rm›flt›r. Ül-
ke nüfusunun yüzde 65’inin k›rsal kesim diye- bilece¤imiz alanlarda yaflamas› da bu
konulara ilgiyi art›rm›flt›r. Filmin çevrildi¤i y›llarda sinemalar›m›zda yukar›da and›-
¤›m›z karakterlerin yan›nda Nasreddin Hoca gibi karakterlerin de perdede görünme-
sinin nas›l bir ilgi oda¤› oluflturdu¤unu yak›ndan bilmekteyim.

Bu ilgi; dünün meddahlar›ndan, masal analar›ndan, geleneksel anlat›c›lardan
yeni bir dünyaya geçiflin iflaretleri olarak kabul edilmelidir. Art›k dünyü de¤iflmekte
ve insanlar›n zevk kaynaklar› da bu geliflen dünyaya ayak uydurmaktad›r. Elbette ifli-
ni bilen sinema adamlar› da bu konulara e¤ileceklerdi. 

b. Karacao¤lan’›n Kara Sevdas› (1959)

Karaca O¤lan filmlerinin en ses getireni budur. Senaryosu; Yaflar Kemal, At›f Y›l-
maz, Halit Refig ve Y›lmaz Güney taraf›ndan yaz›lan filmin rejisörü ise At›f Y›lmaz’d›r.
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Müzik sorumlusunun Ruhi Su oldu¤u filmde dekorlar Duygu Sa¤›ro¤lu taraf›ndan ha-
z›rlanm›flt›r. Filmde Karaca O¤lan’› Nuri Alt›nok, sevgilisini ise Tijen Par canland›r-
m›flt›r. Di¤er oyuncular ise Kadir Savun, Hayri Esen, Talat Gözbak, Seden K›z›l-
tunç’tur. Erman Kardrefller yap›m› olan filmin görüntü yönetmeni Mike Rafaelyan’d›r.

1958 y›l›nda çekimine bafllan›lan filmde mekân olarak Kadirli ve Savrungözü
kullan›lm›flt›r. Filmin sonunda Ruhi Su, bir türkü söyleyip saz›n› Çokak’taki (And›-
r›n’a ba¤l›) bir a¤ac›n dal›na asar ve film böylece sona erer. (‹rfan Can’›n 3 May›s
2002 tarihli mektubundan. Bilgiler, filmin çekimine yard›mc› olan tarih araflt›rma-
c›s›, Kadirli 1323 (kay›tta 1326) do¤umlu ‹smail Safa Vay›so¤lu’ndan al›nm›flt›r.)

Çukurova’da anlat›lan efsanelerden de faydalan›lan film ile ilgili olarak ünlü
elefltirmenler taraf›ndan hakk›nda yaz›lar kaleme al›nm›flt›r. 

aa. Nijat Özön, “Karacao¤lan’›n ‹htiflam› ve Sevdas›”, Pazar Postas›, 7
(41), 19 Aral›k 1959, 12 ve oradan Karagözden Sinemaya: Türk Si-
nemas› ve Sorunlar›, C. 2, Ankara 1995, 94-101.

ab. Tuncan Okan, “Karacao¤lan’›n Kara Sevdas›”, Milliyet, 16 Ocak
1960, 2.

‹ki y›ld›z verilerek “orta” bir film oldu¤u da belirtilen bu elefltirinin son
cümlesinde flöyle denilmektedir:

“Karacao¤lan’›n Kara Sevdas›”, baflar›l› taraflar›, hatal› taraflar›ndan biraz daha
a¤›r olan ve her hâlde, At›f Y›lmaz’›n geliflmesini göstermesi bak›m›ndan sinemase-
verler taraf›ndan seyredilmeye de¤er bir film.”

c. Karacao¤lan (1966)

Nuri Ak›nc›’n›n senaryosunu yaz›p yönetmenli¤ini üstlendi¤i bu filmde Karaca
O¤lan rolünü Salih Güney üstlenmifltir. Di¤er oyuncular; Tijen Par, Nejdet Ça¤lar,
Nuran Aksoy, vb.dir. Bu, s›radan bir filmdir. Yap›mc›l›¤›n› Dadafl Film (Kadir Kese-
men)’in üstlendi¤i filmin görüntü yönetmeni ise Cezmi Ar’d›r.

Bu filmimizin çevrildi¤i dönemde, halk türkülerinin icrac›lar› (Muzaffer Ak-
gün), da¤a ç›kan eflk›ya (Davaro), geleneksel f›kra tipimiz (Nasreddin Hoca, Bekri
Mustafa), her dönemin kahramanlar› (Battal Gazi-Kara Fatma), futbolcular (Metin
Oktay), Öztürk Serengil ve Turist Ömer (Sadri Al›fl›k), vb. tipler, al›fl›lm›fl Yeflilçam
konular›n› zorlam›fllar ve genifl kitlelere ulaflm›fllard›r. Karacao¤lan’›n Kara Sevdas›
büyük ilgi görmesi ve hakk›nda olumlu elefltirilerin yaz›lmas› yeni bir Karaca O¤lan
filminin çekilmesinin yolunu açm›flt›r. Ancak bu film, s›radan bir Yeflilçam filmi ol-
maktan öteye gidememifltir. Bu son çekimin tek faydas›, son on y›lda, neredeyse be-
flere y›l arayla üç Karaca O¤lan filminin gösterime girmesini sa¤lam›fl olmas›d›r.
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Bir Genel A¤ Kazas›

Y›llardan beri ayn› yanl›fll›¤›n tekrar edilmesini önleyebilmek için flu k›sa notu-
mun buraya al›nmas› uygun görülmüfltür.

1981 y›l›nda, Kültür Bakanl›¤› Millî Folklor Araflt›rma Dairesinin yay›nlar› ara-
s›nda yer alan Türk Halk fiairleri Bibliyografyalar› adl› bir dizi bafllat›lm›fl ve ilk kitap
olarak da Nejat Sefercio¤lu’nun haz›rlad›¤› Karacao¤lan Bibliyografyas› yay›mlam›flt›.
Karaca O¤lan adl› çal›flmam›z› haz›rlarken bu güzel çal›flmadan da yararlanm›flt›k.
Ayr›ca, bu bibliyografyan›n yay›m›ndan bir y›l sonra hakk›nda da uzun bir tan›tma
ve elefltiri yaz›s› kaleme alm›flt›k. Orada dikkatimizi çeken bir yan›lma y›llar sonra
konumuz olan KARACAO⁄LAN F‹LM FRAGMANI’nda da yaflan›lm›flt›r. Say›n
Sefercio¤lu, Orhan Asena’n›n Kocao¤lan adl› tiyatro oyununu Karacao¤lan olarak
bibliyografyas›na alm›flt›. Konumuz olan fragmanda da benzer bir hataya rastlan›l-
m›flt›r. Çizgi roman ve sinema filmi olarak çok ilgi gören Karao¤lan tiplemesi inter-
net sayfalar›na Karacao¤lan olarak yans›t›lm›fl, görüntülerinden ötürü ilk anda bizi
de flüpheye düflürmüfltü. Ancak fragman›n sonunda KARAO⁄LAN ad›n›n yer al-
mas› ilgisizli¤in yeniden ortaya ç›kmas›na yol açm›flt›. Bilimde dikkatin önemini
vurgulamak için bu iki önemli hatay› hat›rlatmak istedik. Burada; k›l›k k›yafetiyle,
saç tipiyle, kad›n kahraman›yla, savafl sahneleriyle afl›¤›m›zla asla ba¤daflmayacak
görüntüler h›zla ak›p gitmifltir.
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Türk Edebiyat›nda
Haz›rcevapl›l›k ve Zeka Ürünü Parçalar

Nuri Yüce*

Türk Edebiyat›nda nesilden nesile aktar›larak kal›c› hâle gelmifl pek çok de¤er-
li eser var. Bunlar›n kimi, uzun zaman verilerek ve emek sarf edilerek, sayfalar ve
ciltler dolusu yaz›lm›fl eserlerdir; kimi de kifliler aras›nda, konuflma an›nda, haz›rl›k-
s›z, hiç planlanmadan, birdenbire dile yans›yan, do¤açlama söylenen, zeka ve haz›r-
cevapl›l›k ürünü nükte türünden k›sa sözlerdir. Böyleleri dinleyenleri neflelendirir,
anlat›la anlat›la zamanla, f›kralafl›r, zevk sahibi her insanda takdir hissi uyand›r›r. 

Bu mizahî sözlerin manzum olan› da var, mensur olan› da. Baz›lar› flaka olsun
diye söylenmifltir, baz›lar› muhatab› ikna için veya onun sözünü geçersiz k›lmak için
ifade edilmifltir. Nezaket ve sayg› kurallar›n› aflmayan ve hiç kimseyi incitmeyen tür-
den olanlar, her f›rsatta anlat›l›r. 

Hofla gitmeyen bir davran›fla veya söze karfl› söylenenlerin, hiciv, ya da küfür sa-
y›lacak dozda olanlar› da az de¤ildir. Hicivde, hedef al›nan bir muhatap olmakta, fa-
kat mizahda bir muhatab›n olmas› gerekmeyebilir. Hicivlerin bir k›sm› gayet baha-
ratl›, yani müstehcen veya küfürlü denecek türdendir. Böyle olanlar, ço¤u zaman ne-
zaket kurallar›ndan, dinî ve ahlakî endiflelerden dolay› yaz›ya geçirilmez; yaz›lsalar
bile, sak›ncal› say›lan kelimelerin yeri ... ... (nokta nokta) biçiminde bofl b›rak›l›r.
Noktalar›n hangi kelime yerine kullan›ld›¤› art›k okuyucunun ferasetine kalm›flt›r.
Ço¤u zaman tam olarak tahmin edilemez, bu yüzden farkl› ve yanl›fl yorumlar olu-
flur ve hicvin esas can damar› olan espiri anlafl›lamaz.

* Prof. Dr. Nuri Yüce, ‹stanbul Üniversitesi E. Ö¤retim Üyesi, ‹stanbul, 
nuriyuce@yahoo.com



Özellikle hiciv ve mizah türünden olan sözlerde, zekan›n etkisi tamamen anla-
t›lmak istenen amaç üzerinde yo¤unlafl›r ve pek ço¤u hedefi tam can al›c› noktas›n-
dan vurur. Nef‘î, Eflref, Neyzen Tevfik gibi hiciv ustalar›n›n dilleri sivri, sözleri kes-
kindir. Ac›mas›z derecede sert veya alayc› dille ifade edilmifl bir söz, hedefteki kifli-
yi incitir; söyleyenin kendisine de zarar verir. Baz› hicivler, Yunus’un “söz ola kestire
bafl›” dedi¤i gibi, insan› kellesinden bile eder. Edebiyat›m›zda bunun en ibret verici
örne¤i divan fliirinin önde gelen isimlerinden Nef‘î’nin, söyledi¤i bir hiciv yüzünden
idam edilmesidir. 

Kaynaklar›n bildirdi¤ine göre Nef‘î1, bo¤durulmak için Bayram Pafla taraf›ndan,
Boynue¤ri Mehmet A¤a’ya teslim edilir2. Saray›n odunlu¤unda hapis iken, ölüm fer-
man›n› okumak amac›yla gelen harema¤as›, ona ac›m›fl olmal› ki, affedilmesi için bir
istida yazmas›n› tavsiye eder. Tabi bu teklif, dünyadan ümidini kesmifl olan Nef‘î’nin
aray›p da bulamad›¤›, önüne at›lm›fl bir can simidi gibidir. Hemen ka¤›t ve kalem
al›p, istiday› yazmaya bafllar. Fakat tam o s›rada, aksilik bu ya, art›k, aceleden mi, he-
yacandan m›, ya da kalemi hokkaya fazla dald›rm›fl olmaktan m›, her nedense, ka¤›-
d›n üzerine bir damla mürekkep düfler ve ka¤›t kirlenir; fieytan devreye girer, Nef‘î
dilini tutamaz; zenci olan harema¤as›n›n siyah tenini kasdederek “A¤a hazretleri! Ka-
¤›da mübarek teriniz damlad›” deyiverir. Sen misin bunu diyen? Nef‘î’ye iyilik etmek
isteyen harema¤as›n›n tepesinin nas›l att›¤›n›, art›k siz tasavvur edin. Böylece Nef‘î,
dilinin belas›n›, can›n› vererek öder (Pala, Güldeste, 12). 

Halk›m›z aras›nda çok sevilen Nasreddin Hoca ve Bektafli f›kralar›ndaki mizah
ise daha yumuflak türdendir. Bunlar, hemen her f›rsatta anlat›lan, pek çok kimsenin
bildi¤i f›kralard›r3. 
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1 Nef‘î (1572 Hasankale – 1635 ‹stanbul), XVII. yy. Divan flairlerinden. Erzurum’da medre-
se e¤itimi ald›. 1603’te ‹stanbul’a geldi. IV. Murad (1623-1640) devrinde himaye gördü;
çeflitli görevlerde bulundu. Hicivleriyle tan›nd›. Hiç kimseyi hicvetmece¤ine dair IV. Mu-
rad’a verdi¤i sözü tutamay›p vezir Bayram Pafla hakk›nda yazd›¤› bir hiciv yüzünden bo¤-
duruldu. Türkçe ve Farsça birer divan›, Sihâm-› Kazâ adl› bir hiciv mecmuas› var. (Necati-
gil, 2007: 312-313). 

2 Kâtib Çelebi, Fezleke, II, s. 183; Naîmâ, Tarih, III, s. 222; KARAHAN Abdulkadir,
“Nef’î”, ‹A, IX, 176-178; AKKUfi Metin, “Nef‘î”, D‹A 32, s. 524a. 

3 Nasreddin Hoca ve f›kralar› için bkz: ÖZKAN ‹sa (1983), “Nasreddin Hoca’n›n Tarihî
fiahsiyeti ve F›kralar› Üzerine Bir ‹nceleme”, Türk Folkloru Araflt›rmalar›, (Ankara 1983, s.
133-165), s. 140; amlf (1999), Ependi, fiorta Sözler, Yomaklar; Nasreddin Hoca F›kralar›
(Ankara, T‹KA, 1999, 489 s.), s.: 18. Ayr›ca bkz.: KÖPRÜLÜZADE Mehmed Fuad, Nas-
reddin Hoca, ‹stanbul 1918, s. 7-9; GÖLPINARLI Abdülbaki (1961), Nasreddin Hoca, ‹s-
tanbul, 1961. s. 11; YÜCE Nuri (2009), “Nasreddin Hoca F›kralar›n› Oluflturan Ortam ve
F›kralar›n Üstlendi¤i Görev”, 21. Yüzy›l› Nasreddin Hoca ile Anlamak, Uluslararas› Sempoz-
yum, Akflehir, 8-9 May›s 2008, Bildiriler, s. 925-933), s. 931.



Hoca’n›n f›kralar›ndaki mizah, zekan›n aptall›kla; zarafetin çirkinlikle, nezake-
tin kabal›kla, alçakgönüllülü¤ün fl›mar›kl›k ve görgüsüzlükle dalga geçmesi ve e¤len-
mesidir. Hoca bunu yaparken, gönül k›rmaz, hiç kimseyi incitmez; çarp›kl›klar› ve
yanl›fl olan›, tereya¤›ndan k›l çeker gibi, çakt›rmadan düzeltir; kaba cahillere, pata-
vats›zlara unutamayacaklar› bir ders verir. 

Onun ismiyle söylenen f›kralar halk taraf›ndan sevilen, anlaml›, ayk›r› ve ö¤re-
tici özellikleriyle her zamana ve zemine uyarak ve uydurularak evrenselli¤ini sürdür-
mektedir4. 

Nasreddin Hocaya ait oldu¤u söylenen f›kralar Türkiye d›fl›ndaki Türk ülkele-
rinde de bilinir. Hocam›z, Kazakistan’da bir Kazak, Özbekistan’da Özbek, Türkme-
nistan’da Türkmen, K›rg›zistan’da K›rg›z ve Tataristan’da bir Tatar gibi alg›lanmak-
tad›r5. Özbekler, bizim Hoca’y› öyle sahiplenmifller ki, Buhara’daki bir parkta, onun,
efle¤ine ters binmifl halde heykelini bile dikmifller. 

Nasreddin Hoca, Türklerle meskun olmayan baflka ülkelerde de tan›n›r, fakat
onun f›kralar›n›n baz›lar›n›n, baflka milletlerin Nasreddin Hoca tipindeki haz›r ce-
vap, mizahç› bilge kiflilerininkiyle kar›flt›r›ld›¤› da olmakta. Fakat onlar›n hiç biri bi-
zim Nasreddin Hocam›z ayar›nda de¤ildir (Yüce 2008: 931)6. 

Yurt d›fl›nda Nasreddin Hoca ile ilgili flahit oldu¤um bir olay› burada, sizlerle
paylaflmak isterim. 1970’li y›llar›n bafl›nda Almanya’da doktora ö¤rencisi iken ders-
lerini dinledi¤im Afrika dilleri uzman› Prof. Dr. E. L. Rapp, talebelerin çok sevdi¤i
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4 Efsaneleflmis bir Türk halk filozofu olan Nasreddin Hoca’n›n kimli¤i ile ilgili bilgiler az ve
belirsiz olmas›na ra¤men, onun 13. yüzy›lda yaflad›¤›, Orta Anadolu’da Sivrihisar’›n Hor-
tu köyünde H.606 (M.1208-9) tarihinde do¤du¤u, ilk ö¤renimini babas›ndan ald›¤›, H.635
(M.1237-8)’de Akflehir’e yerleflti¤i ve burada H.683 (M.1284-5) y›l›nda öldü¤ü, M. Fuat
Köprülü’nün tespitleriyle kesinlik kazanm›fl durumdad›r. Son y›llarda Nasreddin Hoca ve
onun f›kralar› üzerinde çal›flan bilim adamlar› da yapt›klar› yay›nlar›nda, Köprülü’nün ile-
ri sürdü¤ü belge ve bilgilere aynen kat›lmaktad›rlar. Hoca’n›n Akflehir’de bulunan tuhaf
türbesinin kitabesindeki 386 rakam› tersinden okundu¤unda 683 tarihini göstermekte ve
bu da miladî 1284-5 tarihine tekabül etmektedir ki, Hoca bu tarihte vefat etmifltir. Köp-
rülü bu tezini H.655 (M.1257) ve H.665 (M.1266) tarihli iki vakfiye ile delillendirmekte-
dir. (Özkan, 1983: 140; Yüce, 2009: 926).

5 KARA Abdulvahap, “Uluslararas› Nasreddin Hoca Sempozyumundan ‹zlenimler”, E-Bül-
ten, Sempozyum Tan›t›mlar›, Zaman ve Mekan S›n›rlar›ndan Taflan Nasreddin Hoca, 11
Mart 2012. http://abdulvahapkara.com/sempozyum-tanitimlari/155-zaman-ve-mekan-
snrlarndan-taan-nasreddin-hoca.html; Eriflim: 10. 10. 2014

6 YÜCE Nuri, “Nasreddin Hoca F›kralar›n› Oluflturan Ortam ve F›kralar›n Üstlendi¤i Gö-
rev”, 21. Yüzy›l› Nasreddin Hoca ile Anlamak, Uluslararas› Sempozyum, Akflehir, 8-9 May›s
2008, Bildiriler, s. 925-933).



babacan bir insand›. Ayn› zamanda bir protestan papaz› olan Rapp, hem fizyonomi-
si hem talebeye yak›nl›¤› bak›m›ndan, bizim merhum hocam›z Ahmet Cafero¤lu’na
çok benzerdi. Afrika dillerinden baflka, Orta Do¤udaki eski ve ça¤dafl dilleri de bi-
lirdi. Türkçe bilgisi az olmas›na ra¤men, okudu¤unu kendi iflini görecek kadar anla-
yabiliyordu. 

Prof. Dr. E. L. Rapp, modern milletlerin mizah kahramanlar›ndan, Afrikadaki
yaz› bilmeyen kabileler aras›ndaki mizah ustalar›na kadar pek çok kimseden f›kralar
bilen ve bunlar› her f›rsatta anlatarak çevresine nefle saçan bir insand›. Ders biti-
minde bir f›kra anlatmadan dershaneden ç›kmazd›. Nasreddin Hoca’dan da baz› f›k-
ralar bilirdi. Onun derslerini dinlemeye gelen, çeflitli milletlere mensup pek çok ö¤-
renci, Nasreddin Hoca’n›n kim ve nas›l bir insan oldu¤unu Prof. Rapp’tan dinledik-
leri f›kralarla tan›d›lar ve sevdiler. Ders bitimlerinde Nasreddin Hoca’dan bir f›kra
anlatmak isterse, bu ifli bazan bana havale etti¤i de olurdu. E¤er benim anlatt›¤›m,
onun henüz duymad›¤› bir f›kra ise, yeni bir fley keflfetmifl gibi, sevinci görülmeye de-
¤erdi. 

Derslerinde ve sohbetlerinde yeri geldikçe, Türkler hakk›nda hep iyi ve
olumlu konuflur, hattâ Türkleri al›fl›lm›fl›n üzerinde överdi. “Acaba bunlar› benim
hofluma gitmek için mi söylüyor?” diye kendi kendime düflündü¤üm de olurdu. Bir
gün, baflka ö¤rencilerin de bulundu¤u bir s›rada, Prof. Rapp’a, Türkler hakk›nda-
ki bu olumlu kanaatinin sebebini sordum. Benim soruma verdi¤i ilginç cevap flöy-
leydi: “Türkler âdildir, cömerttir, yi¤ittir, dürüsttür; kendilerine bir kötülük edilmedik-
çe, hiç kimseye el kald›rmazlar”, vs gibi nitelikleri sayd›ktan sonra flunu özellikle
vurgulad›. “E¤er Türklerin bu erdemlerinin hiç biri olmasayd›, sadece Nasreddin Hoca
gibi bilge bir insan›n Türk olmas› bile, Türklerin ince ve k›vrak zekas›n› takdir etmeye
ve onlar› sevmeye yeterdi”. 

—————

Müstehcen ve küfürlü f›kralar, söyleyenin egosunu tatmin etse bile hedef ald›-
¤› kimseyi incitti¤i için, öylelerini bir tarafa b›rak›p, mümkün oldu¤unca nezaketi
ihlal etmeyen, zarif f›kralardan flimdi bir kaç örnek verelim. 

Verilecek örneklerin baz›lar› yay›mlanm›fl eserlerden al›nd›¤› için belki sizlerin
de bildi¤i f›kralar olabilir. Di¤erleri herhangi bir yerde henüz yay›mlanmam›fl, fakat
ya do¤rudan do¤ruya f›kra sahibinin kendisinden duyulan ya da ondan duyup da an-
latan bir baflkas›ndan dinlenen f›kralard›r. 

Bunlar, daha yeni ve orijinaldir diye, önce onlardan bafllamak istiyorum. 
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* Bizde fleref mi kald›?”

Bundan epeyce y›l önce, güneflli, güzel bir bahar gününde IRC‹CA7’ya gitmifl-
tim. Bahçede, üniversite mensubu bir kaç kifli ayaküstü sohbet ediyorlard›. Ben on-
lara selam verip, hal hat›r sorarken, merhum Bekir Sadak8 Hoca kütüphaneden ç›k-
t›, yan›m›zdan geçerken, gruptan biri “Hocam gidiyor musunuz?” diye sordu, Bekir
Sadak Hoca “Evet, ama yine gelece¤im” dedi. Gruptaki bu kez “fieref verirsiniz Hocam”
deyince, Bekir Sadak Hoca, ana vatan› Üsküp flivesiyle “A be ona buna vere vere biz-
de fleref mi kald›?” diye cevaplad›. 

* Deniz sana girerse oruç bozulur

Ramazan ay›nda, biri, Bekir Sadak Hoca’ya sormufl:“Hocam, oruçlu iken denize
girsek oruç bozulur mu?” Hoca her zamanki gibi yine kendine özgü flu cevab› vermifl:
“Azizim, siz denize girerseniz oruç bozulmaz, amma deniz size girerse bozulur”. 
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7 IIRC‹CA (The Research Centre for Islamc History, Art and Culture “‹slam Tarih, Sanat
ve Kültür Araflt›rma Merkezi”), Y›ld›z Saray›, Barbaros Bulvar›, Befliktafl, 34349 ‹stanbul. 

8 Bekir Sadak (1920 Üsküp – 05. 07. 1993 ‹stanbul). ‹lk ö¤renimini Yahya Pafla Okulunda,
orta ö¤renimini o yörenin “Yüksek ‹slam Okulu” olan Meddah medresesinde, Üsküp’ün
önde gelen din alimlerinden Ataullah Efendi ve Fettah Rauf Efendi’den icazet alarak ta-
mamlad›. Yüksek ö¤renim için Zagreb’e gidip 1944 y›l›nda Hukuk Fakültesine kaydoldu.
Ancak 2. Dünya savafl› nedeniyle uzayan e¤itimini 1956 y›l›nda bitirip avukat olarak me-
zun oldu. Yugoslavya’daki komünist ve bask›c› rejimden dolay› 1955 y›l›nda ailesi, 1957 y›-
l› 12 Mart’›nda da kendisi Türkiye’ye göç etti. Bayezit ve Süleymaniye Kütüphanesi “Eski
Eserler Tasnif Komisyonu”nda çal›flt›. Bunun yan› s›ra ‹mam Hatip Liselerinde ders verdi.
Avukatl›k staj›n› tamamlay›nca ‹stanbul Barosu’na ba¤l› olarak avukatl›k yapt›. 1959’da
kurulan Yüksek ‹slam Enstütüsü’nde, (sonraki ad›yla Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakül-
tesinde) ö¤retim üyesi olarak görev ald›. 1970 y›l›nda kurucu üye olarak “‹slami ‹limler
Araflt›rma Vakf›n›”n›n kurulufluna kat›ld› ve birçok hizmetlerde bulundu. Genifl kapsaml›
hadis kitab› olan 5 ciltlik Tac tercümesini Türk ‹slam camias›na kazand›rd›. Kuran’› Kerim
ve Türkçe Anlat›m› adl› eseri, fliirsel üslubu ve yal›n Türkçe anlat›m›yla, çok be¤enildi.
1983 y›l›nda rahats›zl›¤› nedeniyle emekli oldu. Emeklili¤inden sonra IRCICA’da (‹slam
Tarih Sanat ve Kültür Araflt›rma Merkezi) “Balkanlarda Türk ‹slam ‹zleri” isimli araflt›rma
eseriyle sonuçlanan ve kurum taraf›ndan yay›mlanan araflt›rma-inceleme görevlerinde bu-
lundu. Tercüme etti¤i, Gazzali’nin Tehafütül Felasife’si, ölümünden sonra varisleri taraf›n-
dan yay›mland›. Bekir Sadak, derin islami bilgisi yan›nda; tarih, sosyoloji, edebiyat ve si-
yasi konulardaki genifl perspektifi ve esprili kiflili¤i ile, ö¤rencileri ve meslek arkadafllar›
aras›nda say›l›p sevildi. Ana dili Türkçe d›fl›nda, çok iyi Arapça ve Boflnakça bilirdi; Ma-
kedonca, Arnavutça ve Bulgarcay› da neflriyat› takip edebilecek seviyede bilmekteydi. Be-
kir Sadak 5 Temmuz 1993 te kalp yetmezli¤inden öldü. Silivrikap› mezarl›¤›nda topra¤a
verildi. 



* Saat kaç?

‹çel’in flehirden uzak da¤ köylerinde, radyonun olmad›¤› 1940’l› y›llarda, Rama-
zan ay› yaklafl›rken, yap›lan haz›rl›klardan biri de çalar saati olanlar›n bozuk saatle-
rini tamir ettirmeleriydi. Sahura kalkmak, iftar vaktini flafl›rmamak için köyde mut-
laka saate ihtiyaç vard›. Bizim köye komflu olan Akarca köyünde, Ali Öz adl› biri
vard›, dört kardeflin en küçü¤üydü. Yüzü, aln›, elleri güneflte fazla kalmaktan, o de-
rece esmerleflmifl ve ya¤›zlaflm›fl idi ki, o yörede goñur denen kahverengi ile mor ara-
s› bir görünümdeydi. Bundan dolay› o, “Gara Tana”9 lakab›yla bilinirdi. 

Ramazandan önceki haftalar›n birinde Ali Öz, nâm-› di¤er “Gara Tana” flehre
(Mersin’e) giderken a¤abeylerinden biri, bozuk bir masa saatini, tamir ettirmesi için
ona vermifl. Ayni köyden baflka biri de, ayar› bozuk olan cep saatinin ayar›n› düzelt-
tirmesini rica etmifl. Gara Tana, ertesi gün sabahleyin Mersin’e varm›fl. Çarfl›n›n bu-
lundu¤u caddede bir saatçi dükkan› görebilmek için sa¤a sola bak›narak yürürken,
masa saati bir elinde, cep saati de öteki elinin avucu içinde imifl. Yolda karfl›s›ndan
gelenlerden k›ravatl› bir bey (herhalde sabah ifle giden memur veya ö¤retmen gibi
biri olmal›), bunun elindeki masa saatini görünce: “Hemflehrim saat kaç?” diye sor-
mufl. Gara Tana, “‹ki” demifl. Adam, “Yahu, dalga geçer gibi “iki” diyorsun, daha kufl-
luk bile olmad› be adam!” demifl. Bu kez Gara Tana, her iki elindeki saatleri göstere-
rek köy flivesiyle “Beyefendi ben saña yalan m› söyl∂yorum? ‹hi biri, ihi biri, inanmazsañ
gendiñ say” demifl. Adamca¤›z, “Hemflehrim, köylüsün möylüsün amma yaman adam-
m›fls›n vesselam” deyip uzaklaflm›fl.

fiimdi bir kaç örnek de yay›mlanm›fl olanlardan verelim: 

* Tafl› da topra¤› da mevlevî

Yavuz Sultan Selim Han, M›s›r seferinden sonra, ordusuyla ‹stanbul’a dönerken
Konya’ya var›nca, fliddetli bir kas›rga bafllam›fl; derken kas›rga hortuma dönüflmüfl;
hortumun önüne toz toprak, çal› ç›rp›, ne gelirse f›r f›r, döne döne gö¤e yükselirken
padiflah, Kemalpaflazade’ye “Bu ne haldir?” diye sormufl. Kemalpaflazade: “Sultan›m,
buras› Mevlana’n›n flehridir; tafl› da topra¤› da mevlevîdir, böyle durmadan dönerler” diye
cevap vermifl (Pala 1993: 9).
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9 Türkiye Türkçesi yaz› dilinde kelime bafl›nda bulunan k- ‹çel’in köylerinde umumiyetle
g- olarak söylenir: gara, goñur vb gibi; yine yaz› dilinde kelime bafl›ndaki d- bir kaç keli-
mede t- olarak söylenir tana kelimesi de bunlardan biridir. O yörede ihi “iflte” anlam›n-
dad›r.



* Efle¤in feraseti

1950’li y›llarda ‹stanbul valili¤i de yapm›fl olan t›p profesörü Fahrettin Kerim
Gökay10, alkoliklerin tedavisine katk› amac›yla düzenlenen bir programda, içkinin
zararlar› konusunda konferans veriyormufl. Anlatt›klar›n› daha somut bir biçimde
pekifltermek için dinleyicilere sormufl. 

“‹ki bofl kova alsak, birini su, ötekini rak› ile doldursak ve ikisini bir efle¤in önüne koy-
sak, eflek hangisini içer?”

Dinleyenler hep bir a¤›zdan “Suyu” demifller. 

Fahretin Kerim Gökay tekrar sormufl. “Neden?”

“Suyu içer” diyenlerden bir cevap ç›kmam›fl, fakat dinleyenler aras›nda bulunan
Neyzen Tevfik11 hemen cevab› yap›flt›rm›fl: “Eflekli¤inden!”

Ahmet Rasim Bey, milletvekili olduktan sonra Atatürk’ün çiftlikteki sofras›n-
da davetlilerle içerken bu f›kray› anlatm›fl; Neyzen’in cevab› Atatürk’ün çok hoflu-
na gitmifl. O s›rada civarda bir köylü çocu¤u, yan yan bakarak dolafl›yormufl. Atatürk
onu ça¤›r›p biraz yiyecek verdikten sonra sormufl: 

– “Biz ne yap›yoruz?”

– “Rak› içiyorsunuz.” 

– “Peki, söyle bakay›m bana: ‹ki kovadan birine rak›, birine su doldursak ve bir efle-
¤in önüne koysak, eflek hangisini içer?”
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10 Fahrettin Kerim Gökay (09. 01. 1900 Eskiflehir - 22. 07. 1987 ‹stanbul). Aslen K›r›m Ta-
tarlar›ndand›r. ‹stanbul T›p Fakültesini 1922’de bitirdi, Emraz-i Akliye [Ak›l hastal›klar›]
uzman› oldu. Uzun süre ö¤retim üyesi olarak görev yapt›. 24 Ekim 1949-26 Kas›m 1957 ta-
rihleri aras›nda sekiz y›l ‹stanbul Valili¤i ve Belediye Reisli¤i yapt›ktan sonra Bern (‹sviç-
re) Büyükelçili¤i’ne atand›. ‹stanbul Milletvekilli¤i, Sa¤l›k ve Sosyal Yard›m Bakanl›¤›,
‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› görevlerinde bulundu. Bas›lm›fl birçok eseri var. 

11 Neyzen Tevfik (1878 Bodrum - 28. 01. 1950 ‹stanbul). fiair ve neyzen. ‹zmir ‹dadisi’nde-
ki ö¤renimini ney üflemek ve fliir söylemek hevesiyle yar›da b›rakt›. ‹zmir’de tan›flt›¤› flair
Eflref ve Tokadî-zâde fiekip’ten etkilenerek fliir yetene¤ini kendi gayretiyle gelifltirdi. ‹stan-
bul’da Mehmed Akif’ten Arapça. Farsça ve Frans›zca ders ald› ve her bak›mdan çok fay-
daland›. ‹çkiye düflkünlü¤ü yüzünden derbeder bir hayat yaflad›. 1908’de M›s›r’a gidip ora-
da befl y›l kald›. ‹stanbul’a dönünce düzensizli¤i aynen devam etti. Ölünce Kartal’daki ai-
le mezarl›¤›na gömüldü. Türk edebiyat›n›n önde gelen hiciv flairlerinden olan Neyzen Tev-
fik’in en takdir edilen özelliklerinden biri onun dürüst, samimi ve do¤al olmas›d›r. Her za-
man sarhofl olmas›na ra¤men, son derece dindar ve mazbut bir kiflili¤i olan Mehmed Akif
ile candan dostlu¤u onun bu özelli¤inden dolay›d›r. Neyzen Tevfik’in fliirleri Hiç (1918) ve
Azâb-› Mukaddes (1949) adl› iki kitapta topland› (Necatigil 2007: 316-317). 



– “Rak›y›” demifl çocuk. Atatürk sesini hafifleterek sofradakilere f›s›ldam›fl: 

– “Aman, neden? diye sormayal›m.” (Yücebafl 1978: 205-206). 

* Armudun iyisini kim yer? 

Ankara yak›n›ndaki köylerden bir adam, kendi bahçesinde yetifltirdi¤i armut-
lar›n iyilerinden seçtiklerini bir sepete doldurup Atatürk’e vermek için Çankaya
Köflkü’nün kap›s›na gelmifl. Kap›daki görevliler adam› içeri almam›fllar. “Sepeti bura-
ya b›rak, biz veririz”, demifller. Köylü raz› olmam›fl, “Kendim vermek istiyorum” demifl.
Kap›dakilerin ›srar›na karfl› o da “Olmaz, ben kendim verece¤im” diyerek karar›ndan
vaz geçmemifl

Köylü, belli etmese de, herhalde kap›dakiler armudu Atatürk’e vermeyip ken-
dileri yerler diye endiflelenmifl ve bir de Atatürk’ü yüzyüze görmek için armudu ken-
disi vermek istemifl olmal›. 

Köylünün ›srar›ndan dolay› kap›daki görevliler, gidip durumu Atatürk’e anlat-
m›fllar. 

“Gelsin!” demifl Atatürk. 

Köylü sepetiyle gelmifl, Atatürk: “Bu sepetteki nedir?“ diye sormufl. 

“Armuttur Paflam, kendi bahçemde yetifltirdim, seçtiklerimden size hediye getirdim”
demifl. 

Köylü sepetteki armutlar› masadaki büyükçe bir tepsiye boflaltm›fl. Armutlar
gerçekten de seçme ve güzel armutlar imifl. Atatürk köylüye teflekkür ettikten sonra
onunla flakalaflmak için sormufl: 

“Söyle bakal›m armudun iyisini kimler yer?” 

Köylü susmufl. Atatürk tekrar sormufl: “Armudun iyisini ay›lar yer” diye bir ata-
sözü var, onu biliyor musun? 

“Biliyorum” demifl köylü. Atatürk bunun üzerine tekrar sormufl:

“fiimdi, söyle bakal›m, ben bu armutlar› yersem ay› m› olurum?”

Köylü susmufl ve terlemeye bafllam›fl; biraz yutkunduktan sonra flu cevab› vermifl. 

“Paflam, evet öyle bir atasözü var, fakat ben size armudun iyilerini de¤il, en iyilerini
seçip getirdim”. 

Köylünün bu cevab› bulup, s›k›nt›dan kendini kurtaran zekas› Atatürk’ün çok
hofluna gitmifl. Ona para vermek istemiflse de o almam›fl, fakat Atatürk, “Bunu ar-
mut için de¤il, Ankara’dan köyüne dönerken elin bofl gitmeyip, aileni, çocuklar›n› sevin-
direcek münasip birer hediye alman için veriyorum” demifl ve köylüyü yollam›fl. 
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* Binan›n akan yerleri. 

fiair Eflref12, K›rka¤aç’ta kaymakam iken, kaymakaml›k binas›n›n tamiri için
Dahiliye Nezaretinden “Ne gibi masraf icab ediyorsa listesini bildiriniz!” yollu bir emir
gelmifl. Eflref buna “Binan›n muhtelif yerleri ak›yor” cevab›n› vermifl. Bunun üzerine
“Binan›n nereleri ak›yor? Ayr› ayr› yaz›n›z!” diye ikinci bir emir gelmifl. Bu gibi k›rta-
siye ifllerinden hofllanmayan Eflref flu telgraf› çekmifl: “Binan›n musluklar›ndan baflka
her yeri ak›yor” (Göçkün 1988: 41; Pala 1993: 36). 

* Yüzde ellisi

Necip Faz›l K›sakürek13 hayat› boyunca mahkemelerden çok çekti. Yine bir
mahkeme esnas›nda Üstad, hâkime sinirlenmifl. “Burada bulunanlar›n yüzde ellisi
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12 fiair Mehmet Eflref (1846 veya 1847 Gelenbe / K›rka¤aç / Manisa – 22. 05. 1912 K›rka-
¤aç). Türk edebiyat›n›n tan›nm›fl hiciv flairlerindendir. Babas› Usûlîzade Haf›z Mustafa
Efendi, nüktedan ve hoflsohbet bir din adam›, annesi Arife Han›m haf›za ve flaire idi. Bü-
yük dedesi alim ve matematikçi Gelenbevi ‹smail Efendi’dir. ‹lkö¤renimini Gelenbe’de ta-
mamlad›, Manisa’da Hatuniye Medresesi’nde Arapça ve Farsça ö¤rendi. Özel ö¤retmenler-
den matematik ve tarih dersleri ald›. 1870’te Manisa Vilayeti Tahrirat Kalemi’nde memur
olarak göreve bafllad›. Turgutlu, Akhisar ve Alaflehir’de mal müdürlü¤ü yapt›. Fatsa kay-
makaml›¤›na atand›. Sonra, Ünye, Ac›payam, Buldan, K›rka¤aç ve Gördes’te kaymakam
olarak çal›flt›. Gördes’te baz› yolsuzluklar› hicvetmesi ve gizli bir cemiyet kurdu¤u yolunda
yap›lan suçlamalardan dolay› bir y›l hapse mahkûm edildi [Ad›mlar› k›sa, adamlar› köse, Bir
daha gelirsem lanet olsun Gördes’e beytini bu hadiseden dolay› söylemifl olmal›]. Cezas›n›n
ard›ndan ‹zmir’de gözetimde tutuldu. Tekrar bir jurnalle hapse düflme kayg›s›ndan ötürü
1903’te M›s›r’a kaçt›. Bir süre Fransa, ‹sviçre ve K›br›s’ta yaflad›. Tekrar M›s›r’a döndü,
Curcuna adl› mizah dergisinde yaz›lar yazd›. 1904-1908 y›llar› aras›nda alt› kitab› yay›m-
land›. II. Meflrutiyet ilan edilince yurda döndü. ‹zmir’de Edeb Yahu, ‹stanbul’da Eflref (son-
raki ad› Musavver Eflref olan) mizah dergisinde baflyazarl›k yapt›. Turgutlu kazas›nda kay-
makaml›k (1908), Adana’da vali Muavinli¤i (1909) görevlerinde bulundu. 1909’da emek-
liye ayr›l›p K›rka¤aç’a yerleflti. Hayat›n›n kalan bölümünü orada geçirdi. 1912 y›l›n›n 22
May›s günü veremden öldü. (Necatigil 2007: 181-182; Yücebafl 1958: 3-8).

13 Necip Faz›l K›sakürek (26. 05. 1904 ‹stanbul - 25. 05. 1983 ‹stanbul). Aslen Marafl’l› bir
ailenin tek çocu¤u. ‹lk ve orta ö¤renimi çeflitli okullarda düzensiz bir flekilde geçti.
1916’da Mekteb-i Fünûnu Bahriye-yi fiahane’ye (bugünkü ad› ile Deniz Harp Okulu)’na gir-
di, üç y›l okudu, bu okulda Yahya Kemal Beyatl›, Ahmet Hamdi Akseki ve Hamdullah
Suphi Tanr›över gibi tan›nm›fl isimler görev yapmakta idi. 1921 y›l›nda Darülfünûn’un
Edebiyat Medresesi Felsefe fiubesi’ne girdi. Orada Ahmet Haflim, Yakup Kadri, Faruk Na-
fiz, Ahmet Kutsi ile tan›flt›. 1924’te Maarif Vekaleti taraf›ndan Paris’e gönderildi. Sorbon-
ne Üniversitesi Felsefe bölümüne girdi (1924). Bu okulda filozof Henri Bergson ile tan›fl-
t›. Paris’te tam bir bohem hayat› yaflad›, kumara düflkünlü¤ü yüzünden, bir y›l›n sonunda



eflektir!” demifl. Bu sefer hâkim ona sinirlenmifl ve sözünü geri almas›n› istemifl. Üs-
tad bu ihtara ald›rmam›fl. Fakat hâkim ›srar etmifl. ‹flin kötüleflece¤ini sezen Necip
Faz›l: “Peki hâkim Bey, sözümü geri al›yorum, burada bulunanlar›n yüzde ellisi eflek de-
¤ildir” demifl (Pala 1993: 83).
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bursu kesildi ve yurda dönmek zorunda kald›. ‹stanbul’da 1925’te ilk fliir kitab› “Örümcek
A¤›”n› bast›rd›. Bir Hollanda bankas› olan Bahr-i Sefit Bankas›’nda bafllad›¤› bankac›l›-
¤a Osmanl› Bankas›’nda devam etti. Ceyhan, ‹stanbul, Giresun flubelerinde çal›flt›.
1928’de ikinci fliir kitab› “Kald›r›mlar” yay›mland›; ilgi ve hayranl›k kazand›. 1929’da An-
kara’da, ‹fl Bankas›na “Umum Muhasebe fiefi” olarak girdi, 9 y›l çal›fl›p müfettiflli¤e kadar
yükseldi. Ankara’daki görevi s›ras›nda Falih R›fk› ve Yakup Kadri ile s›k s›k görüfltü. 1931-
1933 y›llar›nda askerlik yapt›. Sonra Ankara’ya döndü. Üçüncü fliir kitab› “Ben ve Ötesi”
yay›mlan›nca ünü daha da artt›. Dergilerdeki hikayelerini “Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil” ad-
l› kitapta toplad›. 1934 y›l›nda, bir Nakflî fleyhi olan Abdülhakîm Arvâsî ile tan›flt›. Onun,
Eyüp Sultan’daki Pierre Loti Mezarl›¤› yan›nda bulunan Kaflgari Tekkesi Camiindeki soh-
betlerinden etkilenerek bir fikir ve zihniyet dönüflümü yaflad›. Bu yeni dönemindeki ilk
önemli eseri olan “Tohum” adl› tiyatro oyununu yazd› (1935). 1937 y›l›nda tamamlad›¤›
“Bir Adam Yaratmak” adl› piyesi ilk defa 1937-38 tiyatro sezonunda, ‹stanbul fiehir Tiyat-
rolar›’nda Muhsin Ertu¤rul taraf›ndan sahneye kondu ve büyük ilgi uyand›rd›. 1938 son-
bahar›nda bankac›l›ktan ayr›ld›, Haber Gazetesi’ne girerek gazetecili¤e bafllad›. Ankara
Devlet Yüksek Konservatuar›’nda ö¤retim üyeli¤i, sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nin
Yüksek Mimari k›sm›nda ve Robert Kolej’de edebiyat ö¤retmenli¤i yapt›. 1939’da “Çile”
adl› fliirini yay›mlad›. 1940’ta Türk Dil Kurumu hesab›na “Nam›k Kemal” isimli bir eser ka-
leme ald›, bu kitapta Nam›k Kemal’i flairli¤i, romanc›l›¤›, oyun yazarl›¤›, fikir adaml›¤› ba-
k›m›ndan tenkit etti. 1941 y›l›nda Fatma Neslihan Balaban ile evlendi. Bu evlilikten
Mehmet (1943), Ömer (1944), Ayfle (1948), Osman (1950) ve Zeynep (1954) adl› befl
çocu¤u oldu. 1942 k›fl›nda yeniden askerlik yapmak üzere 45 gün için Erzurum’a gönderil-
di. Askerdeyken siyasi bir yaz› kaleme almas› nedeniyle mahkum olup ilk kez hapis ceza-
s› ald› ve Sultanahmet Cezaevi’nde kald›. 1943 y›l›nda “Büyük Do¤u”yu ç›karmaya baflla-
d›. 1943-1978 y›llar› aras›nda 512 say› yay›mlanan Büyük Do¤u dergisi yoluyla ‹slamî gö-
rüfllerini kamuoyuna duyuran bir yazar ve flair oldu. Yazd›¤› siyasi ve dinî makalelerinden
dolay› dergi defalarca kapat›ld›, kendisi hapse mahkum edildi. 1960 darbesinden sonra
evinden al›n›p 4,5 ay Balmumcu garnizonunda tutuldu. Serbest kal›nca Yeni ‹stiklal ve Son
Posta gazetelerinde yazarl›¤a bafllad›. 1963-1964’te Türkiye’nin çeflitli yerlerinde konfe-
ranslar verdi. 1965’te “Büyük Do¤u Fikir Kulübü”nü kurdu. 1973 y›l›nda Hacca gitti. 26
May›s1980’de Türk Edebiyat› Vakf› taraf›ndan “fiairler Sultan›” ve 1982 y›l›nda yay›mla-
nan “Bat› Tefekkürü ve ‹slâm Tasavvufu” isimli eseri münasebetiyle “Y›l›n Fikir ve Sanat
Adam›” seçildi. 1981 y›l›nda Yeni bir Parti kurmak üzere bulunan Turgut Özal’›, Eren-
köy’deki evinde s›k s›k kabul etti, ona tavsiyelerde bulundu. 1981’de Atatürk’ün manevi
flahs›na hakaret suçundan hüküm giydi. 25 May›s 1983’te evinde hayat›n› kaybetti. Cena-
zesi, Eyüp Sultan Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi. Pek çok de¤erli eser vermifl olan Necip Fa-
z›l K›sakürek, Türk edebiyat›n›n 20. yüzy›ldaki en önde gelen isimlerindendir. (Necatigil
2007: 262-263). 



* Uçkur meselesi 

Osmanl› devletini 1. Dünya savafl›na sürükleyen Enver Pafla14’n›n babas› Ah-
met Pafla safdil bir adamm›fl. Bir sohbet meclisinde “Allah günah›m› affetsin, içki
kulland›m, fakat harama hiç uçkur çözmedim” deyince, o mecliste bulunan ve Enver
Pafla’y› hiç sevmeyen Süleyman Nazif15 dayanamam›fl: “O uçkuru keflke helale da çöz-
meseydiniz” demifl. Bu nükteyi ifliten ve ad› Enver olan bir nüktedan flair de bunu flu
flekilde manzum hâle getirmifl: 
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14 Enver Pafla (23.11.1881 ‹stanbul – 04. 08. 1922 Tacikistan), ‹ttihat ve Terakki Cemiye-
ti’nin etkin üyelerinden, Osmanl› devletini 1. Dünya savafl›na sokan, Sar›kam›fl felaketine
ve Osmanl› devletinin da¤›lmas›na sebep olan Harbiye Naz›r› (1914-1918). 

15 Süleyman Nazif (Diyarbak›r 29.01.1870 – ‹stanbul 04.01.1927), Servet-i Fünun dönemi
flairi. Edebî karakteri kadar haz›rcevapl›l›¤› ve nükteleri ile de meflhur. Babas›, flair ve ta-
rihçi Said Pafla; annesi bir afliret liderinin k›z› olan Ayfle Han›m’d›r. fiair Faik Ali Ozan-
soy’un a¤abeyidir. Babas›n›n görevi s›ras›nda Harput ve Marafl’ta bulundu, Diyarbak›r’da
rüfldiye ö¤renimi gördü. Farsça’y› babas›ndan, Arapça’y› Mufl müftüsü Emin Efendi’den,
Frans›zca’y› Aleksander Gregoryan adl› bir Ermeni’den ö¤rendi. 1892’de babas› ölünce Di-
yarbak›r Valili¤inde Meclis-i Vilayet kâtipli¤ine atand›. 1895 tarihli Diyarbak›r Vilayet Sal-
namesi’ni haz›rlad›. Diyarbak›r Gazetesi’nde baflyazarl›k yapt› ve vilayet matbaas›n› yönetti.
1896’da Diyarbak›r’a Ermeni meselesini araflt›rmak için gelen Abdullah Pafla ile Musul’a
gitti. Yedi ay sonra Diyarbak›r’a döndü; görevlerinden istifa edip ‹stanbul’a gitti. II. Abdül-
hamit yönetimine karfl› mücadele etmek için 1897’de Paris’e kaçt›. Sekiz ay kald›¤› Pa-
ris’te Ahmet R›za Bey’in ç›kard›¤› Meflveret gazetesinde istibdat aleyhine yaz›lar yazd›.
“Malumu ‹’lam” isimli risale ile “Nam›k Kemal” adl› risalesini “Abdullah Tahir” takma ad›y-
la bast›rd›. Yurda dönünce II. Abdülhamit taraf›ndan vilayet mektupçusu s›fat›yla Bursa’ya
sürüldü, 1908’e kadar Bursa’da kald›. Bu dönemde M›s›r’da “‹mzas›z Risaleler”i yay›mlad›
ve Servet-i Fünun dergisine dedesinin ismi olan ‹brahim Cehdî müstear ismiyle yaz›lar gön-
derdi. 1906’da ilk fliir kitab› “Gizli Figanlar”› imzas›z olarak M›s›r’da bast›rd›. Ard›ndan El
Cezire Mektuplar› adl› eseri yay›mland›. 1908’de II. Meflrutiyetin ilan› üzerine ‹stanbul’a
döndü; ‹ttihat ve Terakki Partisine üye oldu. Ebuzziya Tevfik ile birlikte Tasvir-i Efkâr ga-
zetesini ç›kard›. Daha önce Paris’te yay›mlad›¤› Malumu ‹’lam isimli risaleyi yeniden bas-
t›rd›. Basra (1909), Kastamonu (1910), Trabzon (1911) valiliklerinde görevlendirildi.
1912’de ‹stanbul’a gelerek Hak Gazetesi’ni ç›kard›. 1913’te Musul, 1914’te Ba¤dat valilik-
leri yapt›. Ba¤dat valisi iken fi›pka Kahraman› Süleyman Pafla’n›n mezar›n› yapt›rd› ve “Sü-
leyman Pafla” ismiyle bir hitabet risalesi bast›rd›. 1915’te devlet memurlu¤undan ayr›ld›. Ya-
z›lar›n› 1917’de “Batarya ile Atefl” ad›yla bast›rd›. Ayn› y›l Türk askerinin Galiçya Cephe-
sindeki kahramanl›klar›n› anlatan “Âsitân-› Tarihte”yi yay›mlad›. 1918’de “Firâk-› Irak” adl›
ikinci fliir kitab› ç›kt›. 1918’de Cenap fiahabettin ile birlikte Hadisat Gazetesi’ni ç›kard›. Vi-
layat-i fiarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmas›na öncülük etti. 23 Ocak
1920’de Darülfünun’da Türk dostu Pierre Loti’yi anmak üzere düzenlenmifl gibi gösterilen
ancak Frans›z kuvvetlerini protesto niteli¤i tafl›yan toplant›da meflhur “Pierre Loti Hitabesi”



Geçenlerde demifl Ahmet Pafla bir bezm-i iflrette 
Harama çözmedim uçkur, zinây› etmedim terviç. 
Demifl erbab-› meclisten hemen bir nükteperver zât 
Paflam, kâflki o uçkuru helâla çözmeseydin hiç (Yücebafl 1957: 110).

* Kafiye

Ço¤unlu¤u gençlerden oluflan bir grup, Süleyman Nazif ’in, konusu fliir olan
sohbetini dinliyorlarm›fl. fiairlik hevesinde olanlardan biri, aksilik bu ya, c›zzz! diye
hafif bir gaz kaç›rm›fl. Talihsiz adam, o sesi, duyanlar, sandalya g›c›rt›s› zannetsinler
diye, oturmakta oldu¤u sandalyay› hafifçe sa¤a sola hareket ettirerek g›c›rdatmaya
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ile dinleyicileri coflturdu. ‹stanbul’un iflgalini sert dille elefltirdi¤i “Kara Bir Gün” bafll›kl›
yaz›s› Hadisat’ta yay›mland›¤›nda büyük yank› uyand›rd›. Yaz›da ‹stanbul’a küstah bir Na-
polyon çal›m›yla giren Frans›z komutan›n› ay›pl›yor, yeriyor, Paris’in de bir zamanlar Al-
manlar taraf›ndan böyle iflgal edildi¤ini hat›rlat›yor, onlar› alk›fllayan az›nl›klar› da yerden
yere vuruyordu. Bu hareketleri nedeniyle ‹ngilizler taraf›ndan Malta adas›na sürüldü. Mal-
ta’da 20 ay kadar kald›. Oradayken “Çal Çoban Çal” adl› eseri bas›ld› (1921), “Dâüss›la”
adl› fliiri ününü artt›rd›. 1922’de ‹stanbul’a döndü ve milli duygulara hitap eden yaz›lar yaz-
d›. ‹stanbul Muallim Mektebinde verdi¤i “Nam›k Kemal” adl› konferans›n metnini 1922’de
ayn› isimle bast›rd›. Ayn› y›l, mektuplar ve makalelerden oluflan “Tarihin Y›lan Hikâyesi”
adl› eserinde son Osmanl› hükümdar› Mehmet Vahdettin’i tenkit etti. Padiflahlar›n halk›n
elinden gasp etmek suretiyle sahip olduklar› mallarla ilgili makalelerini 1922’de “Çal›nm›fl
Ülke” ad›yla kitaplaflt›rd›. Yeni Tasvir-i Efkâr gazetesinde yay›mlanan “Nâsîrîddün fiâh ve Bâ-
bîler” adl› eserini 1923’te, Malta’daki duygular›n› anlatan “Malta Geceleri” adl› üçüncü fliir
kitab›n› 1924’te yay›mlad›. Cemiyet-i Akvam’daki ‹ngiliz delegesinin Türkiye’deki H›ris-
tiyan az›nl›¤a yap›lan muamelenin tespiti için bir heyet gönderilmesini istemesi ve ayn›
dönemde Fas’taki istiklâl mücadelesini bast›rmak için Frans›z, ‹talyan ve ‹ngiliz kuvvetle-
rinin birleflmesi üzerine Süleyman Nazif, bu konudaki makalelerini bir araya getirdi¤i
“Hazret-i ‹sâ’ya Aç›k Mektup” ad›yla 1924’te bast›rd›. Yazd›¤› di¤er eserler flunlard›r: Meh-
met Akif (1924, daha önce Servet-i Fünûn’da ç›kan befl makalesinden oluflur), Külliyât-› Zi-
ya Pafla (1924), ‹ki Dost (Ziya Pafla ve Nam›k Kemal, 1925), Fuzûlî (1926), ‹mâna Tasal-
lut-fiapka Meselesi (Fes yerine flapka giyilmesi konusunda ‹skilipli At›f Hoca ile giriflti¤i po-
lemik yaz›lar› 1925), Kâfir Hakîkat (1926, Fas Mücahidi Abdulkerim’in esir düflmesi üzeri-
ne yazm›flt›r), Lübnan Kasr›’n›n Sahibesi (1926, Frans›z romanc› Pierre Benoit’ten çeviri ro-
man), Y›k›lan Müessese (1927, ‹ttihat ve Terakki hakk›ndaki yaz›lar›). Süleyman Nazif 04
Ocak 1927’de zatürreden öldü. Cenazesini kald›racak mal varl›¤› olmad›¤›ndan cenaze gi-
derleri, Türk Hava Dergisine yapt›¤› yaz› yard›mlar› dolay›s›yla Türk Tayyare Cemiyeti ta-
raf›ndan karfl›land›. Ayasofya Camii’nde cenaze namaz› k›l›nd›ktan sonra Edirnekap› me-
zarl›¤›nda topra¤a verildi. Kabri ‹stanbul Belediyesince yapt›r›ld›. Daha sonra vefat eden
yak›n dostu Mehmet Akif, hemen onun yan›na defnedilmifltir (Yücebafl 1957: 4-5; Neca-
tigil 2007: 389). 



bafllam›fl, sonra biraz daha, biraz daha g›c›rdatmay› sürdürünce: Süleyman Nazif da-
yanamam›fl, ona dönüp: “Delikanl›! Buldu¤un kafiye kâfidir, fazlas› lüzumsuz.” demifl
(Yücebafl 1957: 113). 

* Kasavan

Radyo ve televizyonun olmad›¤› zamanlarda do¤al bir hayat yaflanan ‹çel’in
köylerinde insanlar, özellikle k›fl›n, tarlada çal›flmaya uygun olmayan ya¤murlu gün-
lerde, hoflça vakit geçirmek için kendi aralar›nda, kasavan dedikleri e¤lenceli söz
oyunlar› düzenlerlerdi. 

Kasavan, halk dilinde “palavra, abart›l› söz, bofl ve yalan söz” anlam›nda kulla-
n›l›r. Derleme Sözlü¤ünde de bu anlamda kaydedilmifl16. Köken olarak kasavan,
Arapça “hikaye, masal” anlam›ndaki k›ssa kelimesi ile Farsça “okuyan, anlatan” an-
lam›ndaki hwân kelimesinin birleflmesiyle oluflmufltur (Steingass, 1977: 974a)17.
As›l anlam› “hikaye anlatan” demek ise de, halk aras›ndaki kullan›l›fl›na göre “abar-
t›l› ve uydurma hikaye” fleklinde bir terim gibi alg›land›¤› söylenebilir. 

Kasavan, ço¤u zaman iki kiflinin veya bazan iki grubun, t›pk› yar›flan iki tak›m
gibi, biri di¤erinin anlatt›¤›n› geçersiz hale getirecek, daha etkili ve ikna edici bir
fleyler anlatmas› fleklinde icra edilirdi. Cümlemin sonunu “edilirdi” diye ba¤l›yorum;
çünkü günümüz hayat›na giren televizyon, cep telefonu, internet ve internetin sa¤-
lad›¤› zaman sömüren çeflitli tak›nt›lar, insanlar› öylesine etkisi alt›na alm›fl ki, art›k
eski gelenekler icra edilmedikleri için unutulmakta ve genç nesillere aktar›lmamak-
tad›r. 

1966 y›l›n›n A¤ustos ay›nda, ‹çel’in yaylalar›nda, bir süre dolaflarak halk kültü-
rü malzemesi derlemifl idim. O derlemeler aras›nda, bir de “kasavan” türünden par-
ça vard›. fiimdi, o parçay› burada sizlere, o yörenin a¤›z özelliklerini k›smen yans›ta-
cak flekilde sunmak istiyorum. Bunu Erdemli’nin Sorkun yaylas›nda Ali Yü¤lük an-
latm›fl idi. 

Yar›flma, o yörenin usta kasavanc›lar›ndan Hac› Hasan ile Böcüo¤lu lakapl›
baflka bir kasavanc› aras›nda yap›lm›fl. Söze önce Hac› Hasan bafll›yor ve flu kasava-
n›, yani uydurma hikayeyi anlat›yor: 
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16 Derleme Sözlü¤ü VIII (1975: 2672, 2674): kasavan, kasafan “Palavra, yalan, abart›lm›fl söz”
(Misis –Adana, Tarsus –‹çel); kasavan atmak “Abartarak, yüksekten atarak konuflmak”
(Çiftep›nar, Tömük –‹çel); kasavanc› “Yalanc›” (Çakall› –Adana). 

17 Bkz: F. Steingass, Persian-English Dictionary, s. 974a. 



Bahar mevsimiydi, bir ifl uçun Garaman’a gitmem icap itdi. Ata binip yola ç›kd›m.
Yolda Gökdepe’niñ ete¤inden geçeriken hava seriñ oldu¤undan m› her nedenise, hapfl›rd›m;
burnumu silmek uçun mendilimi alay›ñ diyi elimi flalfar›m›ñ cebine sokdum. Mendili ce-
bimden ç›kar›p burnumu sildim; burnumu silerken mendiliñ aras›ndan yere ufak bi fleyler
döküldü; bu nedir diyi bakd›y›d›m, pancar tohumu. Cebimi yoklad›m, bi sürü tah› pancar
tohumu var. Geçennerde, eviñ öñüne dikelim diyi cebime gatt›¤›m, pancar tohumlar› unu-
dulup galm›fl. Cebimde galabal›k itmesiñ diyi ç›kar›p yoluñ keñerine, Gökdepe’niñ yüzü-
ne do¤ru sepivérdim. Öteki cepimde de var›m›fl, onnar› da yol boyunca yére sepdim.

Garaman’da iflim uzad›, güz yaklafl›rkan eve geri dönmek uçun yola ç›kd›m. Gökde-
pe’den geçerken bir de ne göreyiñ; yol mol gaybolmufl, Gökdepe’niñ yüzü, her taraf› pan-
carla dolmufl. Acap bu düfl mü, hayal m›, diyi orada bakagald›m. Gelen geçen yolcular da
benim gibi flaflk›n flaflk›n bak›fl›yollard›. Soñura, herkifl götürebilece¤i gadar pancar söküp
yükleriniñ aras›na denklefltirmeye bafllad›lar. Ben de “Böyle bolluk her zaman bulunmaz,
bofl gitmeyeyiñ” diyip heybeye alabildi¤i gadar pancar doldurdum. Eve gelince biflirip yidi-
¤imizi yidik, yimedi¤imizi çevremize virdik; gonu gomflu herkifl pancara doydu. 

Sonra Böcüo¤lu söze bafll›yor ve flöyle diyor: 

Ben Garaman› héç görmediydim. Seniñ gibi görenner, gezenner Garaman’da flöyle
oldu, Garaman’da böyle oldu diyi annad›llar. “Bu Garaman Garaman didikleri nas›l bir
flehir, gidip bir de ben göreyiñ” didim; gitdim, gezdim. fiimdi size, Garaman’da gördü¤üm
acay›p bi fléy annaday›ñ. 

Garaman’a vard›¤›m›ñ ertesi günü gezmeye bafllad›m. Çarfl› bazar gezerken gula¤›ma
bir ses geldi. Sesiñ geldi¤i yire do¤ru yöneldim, ilerledikçe sesiñ fliddeti daha da artt›. Dér-
ken sesiñ geldi¤i bir çarfl›ya girdim. Me¤er oras› pak›rc›lar çarfl›s›ym›fl. Öyle bir gürültü var
ki néredeyse gulaklar›m sa¤›r olacak. Vara vara vard›m, bir de ne göreyiñ, o ses, ev gibi
gocaman bir fléyiñ içinden geliyor. “Bu nedir?” diyi sordum. 

Didiler: “Sorma, adam›ñ biri Gökdepe’niñ yüzüne pancar ekmifl; da¤ dafl pancarla
dolmufl; eken herif, yetiflen pancar› söküp götürmemifl, yerinde öylece galm›fl. Garaman
Beyi “pancar yoyulmas›ñ, heder olmas›ñ, biflirilsiñ, fak›r fukaraya yidirilsiñ” diyi ferman
ç›kard›. ‹ki hafdadan beri k›rk bak›r usdas› o pancar›ñ biflirilece¤i gazan› yapmak uçun ça-
l›fl›yollar. Bu gürültü onnar›ñ çekiçlerinden ç›kan sesdir”. 

Çarfl›n›ñ üst gat›na ç›k›p bakd›m. O gadar gocaman bir gazan ki, bir ucundan bak›n-
ca öteki ucu görünmez. Söylediklerine göre, içinde çal›flan usdan›ñ biriniñ çekicinden ç›-
kan sesi öteki duymaz›m›fl. Garaman’da iki ay gadar gald›m. Günnerce develerinen pan-
carlar› Garaman’a davfl›d›lar. Usdalar da gazan› yap›p bitirdiler. Pancarlar biflirildi. Bü-
tün Garaman halk› günnerce pancar yiye yiye, pancar gibi oldu, millet pancar yimekten
osand›. 
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Böcüo¤lu’nun bu kasavan›na, önceki kasavan› anlatan Hac› Hasan “yalan” di-
yemiyor; çünkü “yalan” dese, kendisinin Gökdepe’ye pancar tohumu ekti¤i ve her
taraf›n pancar mahsulüyle dolup taflt›¤›” fleklindeki kendi kasavan›n› kendisi yalan-
lam›fl olacak. Herkes ne diyecek diye Hac› Hasan’a bakarken, o gülümseyerek “Ulan
ekrut herif, gazand›n! Çayc›! Arkadafllar›n çaylar›n› tazele, çay paralar› benden!” demifl
ve yenilgiyi kabul etmifl. Böylece yar›flmay› Böcüo¤lu kazanm›fl.
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K›br›s’ta Modern Türk Edebiyat›n›n
Do¤uflu ve Geliflimi (1873-1928)

- Tarihçe -

O¤uz Karakartal*

K›br›s’ta kültür ve edebiyat sahas›nda, de¤iflim, geliflme ve devaml›l›k dendi¤in-
de flu üç tesbiti yapmak gerekir:

1) Akdeniz’de bugün, al›nd›¤› 1571’den itibaren Türk varl›k ve kültürünün
devam etti¤i tek ada K›br›s’t›r.

2) K›br›s Türk kültürü ve edebiyat› son eli-altm›fl y›lda özgünleflmeye baflla-
makla birlikte, anakara-Türkiye edebiyat›n›n bir kolu ve devam›d›r.

3) Osmanl› Türkiyesi’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde, kültür ve edebiyat
alann›daki de¤iflme ve yenileflmeler, befl veya onbefl y›ll›k bir dilimdeK›b-
r›s’ta da yans›mas›n› bulur. Bir baflka ifadeyle, “anakara-Türkiye edebiyat›n-
daki yenileflme ve de¤iflmeleri takip etmek de” K›br›s’ta bir edebî gelenek hali-
ne gelmifltir. (Serdar 1993: 112), (Enginün 2013: 143), (Yetifl 2007)

1571 y›l›nda K›br›s’›n Türkler taraf›ndan fethinden sonra Anadolu’dan adaya
yerlefltirilen halk, dil ve kültürünü de do¤al olarak adaya tafl›m›flt›r. K›br›s’ta zengin
bir halk edebiyat› söz konusudur ve bu halk edebiyat› içerisindeki atasözleri, masal-
lar, ninniler, maniler, destanlar ve efsaneler, Anadolu Türk halk edebiyat›n›n büyük
oranda adaya naklidir. (Erdentu¤ 1971: 113-122).Adada K›br›s Türkleriyle Rumla-
r›n kültür alan›nda birbirinden al›flveriflte bulundu¤u belki de tek alan, modern ede-
biyat de¤il, iki taraf›n halk kültür ve edebiyatlar›d›r. (‹slamo¤lu ve Öznur 2010: 423)

* Prof. Dr. O¤uz Karakartal, Girne Amerikan Üniversitesi, oguzkarakartal@gau.edu.tr



Bu etkinlenmenin büyük ölçekli oldu¤unu söylemek zordur. Aday› 80 y›l kadar yö-
neten ‹ngiltere’nin kültür ve edebiyat›n›n bile K›br›s Türk kültür ve edebiyat›yla
al›flverifli veya karfl›l›kl› etkileflimleri yok denecek kadar azd›r. 

Gölge oyunlar›, Karagöz ve meddah yüzy›llar boyunca K›br›s’ta da sevilmifl, K›b-
r›s Türkleri klasik Karagöz metinlerindeki tiplerin yan›na K›br›s’a özgü yeni tipler
katm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda “Han›m K›z veya Sünbül Han›m”gelir. Bafll›¤›n›n tepesin-
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‹ngilizlerin ay-y›ld›z yasa¤›n› delen ve K›br›s Türk Karagözcülerinin
oyuna ekledi¤i Sünbül Han›m



de ve ön ucunda k›rm›z› bir ay-y›ld›z tafl›yan Sünbül Han›m, ‹ngilizlerin uygulad›¤›
millî sembol yasaklar› sebebiyle yarat›l›r. O, perdeye yans›d›¤›nda halk›n büyük cofl-
ku ve tezahüratta bulundu¤u belirtilir. “Çift Bafll›, Topal, Pisb›y›k, Lollo, Dönme,
Gürzlü, Çarp›lm›fl, Cad›,” yerli K›br›s Türk Karagöz tiplemeleridir. K›br›s Türk ayd›n-
lar› aras›nda K›br›s’ta Türkçe edebiyat›n 1930’lardan sonra yerelleflmeye bafllad›¤›
konusunda görüfller ileri sürülürken, mutlaka bir yerelleflme aran›yorsa bunu K›br›s
Türk Karagözü’nden bafllatmak daha do¤ru olacakt›r. K›br›s’ta bugün geleneksel Ka-
ragöz oyununu devam ettiren, ona yeni tipler ekleyen ve modern Karagöz oyunlar›
yazan belki de son sanatç› Mehmet Ertu¤’dur. O yazd›¤› Karagöz metinlerine, kendi
çizdi¤i “Kelo¤lan, Kelo¤lan›n Anas›, Deli, Z›rdeli, Z›rz›rdeli, Avrayimi, Nasreddin Hoca,
Aynal›, Arap ve Bilgin Dede” gibi yeni tiplemeler eklemifltir. (Ertu¤ 2007: 168)

K›br›s’ta Osmanl› döneminde, zengin bir halk ve divan edebiyat›n›n varl›¤›n-
dan, bu ba¤lamda da kültür ve edebiyatta gelene¤in devaml›l›¤›ndan söz aç›labilir.
Misâli (1607), Zekâî (1648), Siyâhî (1710), Na’îb (1717), Arif Efendi (1725), Han-
dî (1727), Musîb (Musîb Mehmet Efendi 1754), Müftü Hasan Hilmi Efendi (1847),
Hac› Hasan Tahsin Bey (1861), Handî (Eski Za¤ral›), fiem’î, Sezayi, Hakk›, Latif,
Nâdiri, Salim, ‹ffet, Kerîmî, Tekî, Müfti Râci Efendi’yi de ilk akla gelen K›br›sl› di-
van flairleridir. (Genç 2000: 163-178) K›br›sl› flair Müftü Hasan Hilmi (Ölm.1847)
1829’da Sultan II. Mahmut taraf›ndan “sultanü’fl- fluara” yani flairler sultan› ilân
edilmifltir. (‹hsano¤lu 1995: 37, 

Fedai ve Altan 1997, Fedai 2002: 162-177)

Osmanl› dönemininadada tan›nm›fl halk flairi Áfl›k Kenzî (1795-1839) olup, en
çok bilinen eseri “Dâsitân-› K›br›s - K›br›s Destan›”d›r. Bunun yan›nda gezip gördü¤ü
Balkan ülkeleri ve kat›ld›¤› savafllar hakk›nda yazd›¤› destanlar› da bulunmaktad›r.
Áfl›k Kenzi’nin K›br›s Destan›’nda K›br›s’›n de¤eri, K›br›s’ta ç›kan iç isyanlar konu
edilir. (Fedai 2005) K›br›s’ta Türk halk edebiyat› gelene¤inin destan türü oldukça
yayg›nd›r ve daha çok “savafl, baflkald›r› ve kanun kaçaklar›” üzerine destanlar yaz›l-
m›flt›r. (Bozkurt 2001: 1-6)

K›br›s’ta Türk edebiyat›nda de¤iflim ve geliflim, 1873’te adaya sürülen ve 7 Ha-
ziran 1876’ya kadar, otuz sekiz ay Magosa’da kalan vatan flairi Nam›k Kemal’le bafl-
lar.  Nam›k Kemal’in K›br›s Türk edebiyat›na ve sosyal hayat›na etkisini iki kolda
incelemek mümkündür:

a) Sürgünde iken flair ve yazar olarak yetifltirdi¤i ve ilgilendi¤i K›br›sl› gençler

Nam›k Kemal’in sürgünde kald›¤› Magosa’da yanl›fl, abart›l› bir zindan edebiya-
t›n›n do¤du¤u konusunda fikirler ortak gibidir. (Akün 1998: 14) Üç gece Magosa
içindeki kalede zindanda kalan flair, daha sonra zindan yerinin üst kat›ndaki daire-
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ye ç›kart›lm›flt›r. Nam›k Kemal hakk›nda adada iki farkl› bak›fl tarz›n›n olufltu¤u ile-
ri sürülür. Bunlardan birincisi, muhafazakâr K›br›sl›lar›n onu padiflah ve halifeye
karfl› gelmifl bir âsi, bir suçlu olarak görmeleri, di¤eri ise daha çok gençler ile oku-
mufl kesimin“ünlü vatan flairi Nam›k Kemal adam›zda” diye sevinmeleridir. Nam›k
Kemal de bir mektubunda bu anlamda övünür: 

“Ad›m› bilen, bey oldu¤umu bilenden daha çok oldu¤undan m›d›r nedir, bu fa-
kir unvan benim için adeta bir medâr-› iftihar oldu. Rem la¤volundu¤u zaman mil-
letten bir “hamiyyetli” unvan kazanm›fl idim; Bey’lik kalkt›¤› s›rada ise K›br›sl›lar,
Cezire’ye Kemal geldi yollu cinaslar yapma¤a kalk›flm›fllar. Fahri sevmem; fakat tah-
dîs-i nimet pek mübtelâ oldu¤um fleylerdendir.”(Tansel 1967: 247)

Nam›k Kemal’in Magosa’n›n yerlilerinden kiflilerle ahbapl›¤›, sohbet meclisle-
ri kurdu¤u, hatta k›smî bir serbestlik içinde konferanslar için Lefkofla’ya gitti¤i ada-
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Hasan Nef’i’nin 1875’te ‹stanbul’da bas›lan ve K›br›s Türk tiyatro edebiyat›n›n 
ilk ürünü kabul edilebilecek Felâket adl› oyunu



da anlat›l›r. Kimi K›br›s Türk gençlerinin-Hasan Nef’î ve Kaytazzade Mehmet Nâ-
z›m baflta olmak üzere- onun tedrisinden geçtiklerini biliyoruz. Bunlardan Magosal›
Hasan Nef’î, Nam›k Kemal’in mektuplar›nda ismi geçen bir K›br›sl› gençtir. Vatan
flairi e¤itti¤i bu gencin yazd›¤› Felâket adl› piyesi hem düzeltmifl, hem de sürgün dö-
nüflü 1876’da, ‹stanbul’da bast›rtm›flt›r. ‹nci Enginün, gençler aras›nda bir aflk› iflle-
yen Felâket ‘i de¤erlendirirken: “Birbirlerini pencereden görüp sevmifllerdir. Bu sahne
Romeo ve Juliet ‘in ünlü sahnesini and›rmakla birlikte, Nef’î’nin Vatan ‘daki Zekiye ile ‹s-
lâm Bey’in konuflmalar›ndan etkilendi¤i flüphesizdir” der. (Enginün 2006: 674)

Nam›k Kemal’i s›k s›k ziyarete gelen ve onunla mektuplaflan K›br›s Türk genç-
lerinden Kaytazzade Mehmet Nâz›m (1857-1924), hem divan tarz›nda, hem de bil-
hassa içeri¤i yeni fliirleriyle dikkati çeker. K›br›s Türk edebiyat›nda “vatan” temal›
ilk fliiri yazan ve daha sonra Mustafa Kemal Pafla’y› ve Türk Kurtulufl Savafl›’n› öven
fliirler kaleme alan Kaytazzade’nin Nam›k Kemal’in ö¤rencisi oldu¤u, izinden gitti¤i
pek âflikârd›r. Bir K›br›s Türkü’nün yazd›¤› ilk roman olan Yâdigâr-› Muhabbet de
(1894) onun kaleminden ç›km›flt›r.

Kaytazzade’nin Recaizade Mahmut Ekrem’le de dostlu¤u vard›r. Sak›z adas›,
Adana, ‹stanbul, ‹zmir ve Bursa’da çeflitli kamu görevlerinde bulunan Kaytazzade,
Ekrem’in sohbetlerine kat›l›r ve onun vas›tas›yla kendisini ‹stanbul edebiyat çevre-
lerinde tan›tmaya çal›fl›r. fiiirlerindeki vatan ve hürriyet temi Nam›k Kemal’den,
hissî ve ferdî konular ise Recaizade Mahmut Ekrem’den gelmedir. Ekrem’in deste-
¤iyle Malûmât dergisinde kimi fliirleri yay›mlan›r.

b) Vatan ve hürriyet fikirlerinin K›br›s Türklerince ulusal kimlik, direnifl ve 
savunma amaçl› benimsenmesi

Nam›k Kemal’in K›br›s Türkleri üzerinde b›rakt›¤› etkinin meyvelerini topla-
mak ve onun adada Türkçülük ve milliyetçilik fikrinin bir sembolü haline geliflini
görmek için, flairin 1888’deki ölümünden yirmi y›l sonray›, 1908 tarihini beklemek
gerekir. 1873 tarihli Vatan yahut Silistire Nam›k Kemal’in, adada en fazla oynanan ve
ada Türkleri üzerinde etkili olan tiyatrosudur. Vatan yahut Silistire’nin ilk sahneleni-
fli 1908’deki bir Rum taflk›nl›¤› üzerinedir. Bir Rum anarflistin Magosa Lala Mustafa
Pafla Camii’ni iflgal haberi üzerine K›br›s Türkleri büyük tepki göstermifl, ‹ngiliz po-
lisleri devreye girmifl, Lefkoflal› gençler taraf›ndan Magosa’da, 1908 Ocak ay›nda, bir
ambarda Vatan yahut Silistire sahnelenmifltir. Oyunu izleyen K›br›s Türklerinin mil-
lî duygular› coflmufl, halk tiyatro ç›k›fl›nda marfllar eflli¤inde sokaklara da¤›lm›flt›r.
1873’de ‹stanbul’da sahnelendi¤inde halk› coflturan oyun, ayn› ifllevini K›br›s’ta da
sürdürmüfltür. K›br›s’ta bas›lan ilk oyun, Ahmet Tevfik Efendi’nin 1895 tarihli Hic-
ran-› Ebedî adl› dram›d›r. (Atun 2010: 93) Ancak K›br›s’ta sahnelenen ilk oyun ol-
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ma özelli¤i Nam›k Kemal’in Vatan yahut Silistire piyesine aittir. (Karakartal 2010:
34) Magosa’daki sahneleniflinin ard›ndan 1908’in sonlar›na do¤ru bir sonbaharda
k›z mektebi yarar›na Vatan yahut Silistire ’nin ikinci kez bu sefer Lefkofla’da oynan-
d›¤›n›, dönemin K›br›s Türk gazetelerinden ö¤reniyoruz. Sünûhat gazetesindeki ha-
berde flöyle deniyor:

“Edîb-i a’zam merhûm Nam›k Kemâl Beyefendi hazretlerinin Va-
tan yahut Silistire nâm›ndaki muharebeyi ve bu muharebede Osman-
l›lar›n kahraman ve fedakârl›klar›n› meziyât ve flecaat-i askeriyelerini,
ulviyet-i hilkatlerini, hasâ’›s-i cihan-pesendânelerini hülâsa bütün
ma’nâs›yla bir Osmanl›’ya lây›k olan ahvâli musavver millî bir dram›
flebân-› vatan›m›zda eshâb-› hamiyyet ve erbâb-› iktidardan mürekkeb
bir cemiyet taraf›ndan alafranga iflbu teflrin-i evvelin yirmi sekizinci
günü akflam› Lefkofla’da Papadopolo tiyatrohanesinde mevki-i temâflâ-
ya va’z edilecektir.” (Sünûhat 1908: 1-2)

Gazete haberinde gençler tebrik edilirken provalar› izleyen gazete-
cinin “ben provas›nda a¤lad›m, o kadar a¤lad›m ki teessürümü hiç bir fley
ta’dil edemedi” cümleleri dikkati çeker. Bir kaç gün sonra ise oyunun
sahnelenmesiyle ilgili bir habere rastlar›z Sünûhat gazetesinde. Oyun,
yüzde doksan yedisi Türk, gerisi ise ‹ngiliz ve Rum seyircinin kat›l›m›y-
la ve büyük baflar›yla sahnelenmifltir. Zekiye rolünü Ermeni Satinik,
di¤er erkek rollerini ise k›br›s Türk gençleri oynar. K›br›s’ta böyle bir
coflkulu kalabal›kla hiç bir tiyatronun sahnelenmedi¤ini oyuna davet-
li ‹ngiliz ve Rumlar ifade ederler. Oyundan sonra polis muz›kas› marfl
çalm›flt›r:

“Oyun hitâm›nda hey’et nâm›na Fâz›l Efendinin irad etmifl oldu¤u
harâretli ve müessir nutuktan sonra “Hürriyet Marfl›” mahsusen ihzâr
edilen polis muz›kas› taraf›ndan terennüm edilmifl ve kaimen istima
edilmifltir. Uzun müddet devam eden heyecanl› alk›fllardan sonra ce-
miyet alafranga saat bire do¤ru da¤›lm›flt›r.” (Sünûhat 1908: 3)

Vatan yahut Silistire ‘den sonra Nam›k Kemal’in adada en fazla sah-
nelenen oyunu Gülnihal‘dir. K›br›s Türklerinin Türk Kurtulufl Savafl›
s›ras›nda ‹ngiltere yönetimi alt›nda olmalar›na ra¤men Mustafa Kemal
Pafla’y› ve Anadolu’daki milli mücadeleyi destekledi¤ini biliyoruz. ‹flte
bu ortamda ada Türkleri baflka oyunlarla birlikte, vatan ve hürriyet fla-
irinin Vatan yahut Silistire ile Gülnihal oyununu sahnelemifl, elde edilen
geliri Anadolu’daki mücadeleye ve K›z›lay’a aktarm›fllard›r. Adaya gel-
di¤inde bir Osmanl› milliyetçisi olan Nam›k Kemal, adada tan›nsa bi-
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le, K›br›s Türkleri için Türklü¤ün ve Türk milliyetçili¤inin sembolü
haline geldi¤ini kendisi görememifltir. (Bozkurt 1998: 59-74) Nam›k
Kemal’in ada gençlerine, flair ve yazarlara afl›lad›¤› fley, Osmanl› Tür-
kiyesi’nde oldu¤u gibi “vatan ve hürriyet aflk›”d›r. Onun tesirinde ka-
lan ve fikirlerinden etkilen edebiyatç›lar yetiflece¤i gibi, K›br›s Türk
flair ve yazarlar› yazd›klar› eserlerde bir flekilde Nam›k Kemal’e yer aça-
cak, Türk milliyetçili¤inden söz edilirken onun ad›n› mutlaka zikrede-
ceklerdir. Bunlar›n bafl›nda ise 1960 tarihli Nam›k Kemal K›br›s’ta adl›
fliir kitab›yla Özker Yafl›n gelecektir. Taner Baybars, Mustafa ‹zzet Adi-
lo¤lu, adada görev yapan Türkiyeli flair ve ö¤retmenlerden ‹brahim Ze-
ki Burdurlu ve Arif Nihat Asya fliirlerinde Nam›k Kemal çizgisini sür-
düreceklerdir. (Nesim ve ark., 2014: 280)

K›br›s’taki Türkçe edebiyat›n anakara-‹stanbul kültür çevreleriyle
ba¤lant›s›, onu takibi ve ondan etkilenmesi konusundaki onlarca ör-
nekten biri, Emin Nihat Bey’in Müsameretname ‘sinden (1870) bir hi-
kâyenin,1892’de Lefkofla’da bas›lmas›d›r. Jöntürklere meyilli K›br›s
Türk ayd›nlar›n›n toplanma yerlerinden olan Lefkofla’daki K›raatha-
ne-i Osmani’nin matbaas›nda bas›lan bu bir adet Müsameretname par-
ças›n›n kapa¤›na, Emin Nihat’›n ismi konmam›fl, do¤rudan Müsame-
retname ad›yla bas›m yap›lm›flt›r. Bas›lan parça eserin ilk hikâyesi olan
“Binbafl› Rifat Bey’in Sergüzeflti”dir. Müsameretname ’den bir parçan›n
K›br›s’ta bas›lmas›, her fleyden önce bize edebiyattaki gelenek ve de-
vaml›l›¤› (anakara-‹stanbul edebiyat çevrelerini takip etme ve oradaki
bir ak›m›n veya eserin 5-15 veya 20 y›l içinde adada akis bulmas›/Mü-
sameretname’in ‹stanbul’da 1870’deki bas›m›ndan yirmi iki y›l sonra
Lefkofla’da neflri) göstermektedir. ‹kinci dikkat çekilmesi gereken nok-
ta ise, seçilen hikâyesi arac›l›¤›yla K›br›s gibi siyasi-stratejik aç›dan
önemli konumdaki adada ‹ngiliz yönetiminde yaflayan Türklere bir
mesaj iletmesidir. O da 1878’den itibaren ‹ngiliz yönetiminde bir Os-
manl› adas› fleklini alan bu co¤rafyada, ‹ngiliz ve Rumlarla birlikte ya-
flayan ada Türklerini, misyonerlik ve H›ristiyanlaflt›rma tehlikesi kar-
fl›s›nda uyan›k olmaya davettir. Çünkü Emin Nihat Bey’in Müsameret-
name ‘sinin ilk hikâyesi olan “Binbafl› Rifat Bey’in Sergüzeflti”nde ko-
nu, bir Türk subay›n misyoner bir aile taraf›ndan -sonuçta baflar›s›z da
olsalar- H›ristiyan yap›lmaya çal›fl›lmas›d›r. (Ça¤›n ve Gökçek 2003:
475) Adaya ‹ngiliz idaresinin giriflinden ve Rum yanl›s› tav›rlar›ndan
sonra bir bunal›m-travma yaflamaya bafllayan K›br›s Türklerine bu par-
ça yoluyla dikkatli olmalar› mesaj› verilmek istenmifltir. 
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1896’lardan 1920’li y›llara kadar, K›br›s Türk ayd›n ve edebiyatç›lar›n›n gerek
konu gerekse dil-üslup aç›lar›ndan Servet-i Fünûn edebiyat›ndan etkilendiklerini
rahatl›kla söyleyebiliriz. K›br›s Türk edebiyat›n›n flimdilik bilinen ilk Bat›l› hikâye-
si kabul edilen gazeteci-yazar Ahmet Tevfik Efendi’nin “Bir Manzara-i Dil-güflâ”s›n-
dan (1897) itibaren K›br›s gazete ve dergilerinde ç›kan hikâyelerde Servet-i Fünûn
ruhundan izler görülür. “Bir Manzara-i Dil-güflâ”da iki âfl›k korulukta buluflur, hasret
giderler. Birbirlerine romantik sözler söylerler. Bu tedirgin buluflma bir süre sonra bi-
ter ve her ikisi gözyafllar› içinde kimseye yakalanmamak için ayr›l›rlar. (Fedai 2005:
103-115)

K›br›s’ta modern bir edebiyat›n geliflimini ve Servet-i Fünûn edebiyat›n›n etki-
sini göstermesi bak›m›ndan zikredilmesi gereken bir isim de Ahmet Râik Efendi’dir.
O, 1901-1904 y›llar› aras›nda idadi hocal›¤›nda bulunmufl, ‹stanbul’dan Nam›k Ke-
mal, Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret baflta olmak üze-
re bütün Servet-i Fünûn flair ve yazarlar›n›n eserlerini adaya getirmifl, bunlardan
beslenmifltir. ‹ngiliz edebiyat›ndan da çeviriler yapan Ahmet Râik Efendi, Kahi-
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re’deki Türk, Bakü’deki Füyûzât ve Tiflis’teki Hayat gazetelerine edebî yaz› ve ince-
lemeler yollar. Bu yaz›larda Tevfik Fikret’in “Köyün Mezarl›¤›nda, Ramazan Sadaka-
s›, Verin Zavall›lara” gibi fliir metinlerini kullan›r, onlar› yaz›lar›na ekler. (Fedai
2006: 190)

Osmanl› Türkiyesi’nde meflrûtî yönetim kurma mücadelesi veren Yeni Osman-
l›lar›n devam› Jöntürklerin u¤rak yerlerinden biri de K›br›s adas›d›r. K›br›s Türkle-
rinin ilk siyasî yap›lanmas› 1886 y›l›nda K›raathane-i Osmanî ad›yla hayata geçmifl
olup bu dernek Jöntürk Hareketi’yle ba¤lant›l›d›r. (Bozkurt 2015: .29)

1891’de K›br›s Türklerinin ilk gazetesi olan Zaman gazetesi bas›l›r ki o da Jön-
türk yanl›s›d›r. Zaman gazetesi “‹ngiliz sömürgecili¤iyle savaflmak, Enosis’e karfl› dur-
mak, Anavatan’a ba¤l›l›¤› sürdürmek, ada Türklerinin yükseltmek” gibi ilkeleri be-
nimser. (Fedai ve An 2012). ‹ngiltere adaya yerlefltikten sonra Türk yerine ‹slâm
kimli¤ini ön plana ç›karm›fl, ulusal sembollere s›n›rlama getirmifltir. ‹ngilizlerin sö-
mürge yönetimine Rumlar›n küçümseme ve taflk›nl›klar› da eklenince, K›br›s Türk-
leri aras›nda k›p›rdanmalar bafllar. K›br›s’› bir s›¤›nma yeri veya Avrupa ve M›s›r’a
kaçmada bir durak-s›çrama noktas› olarak kullanan Jöntürklerin parlamento, hürri-
yet fikirleri ve Türk kimli¤i vurgusu, ‹ngilizlerin ‹slam cemaati-K›br›s Müslümanla-
r› anlay›fl›n› yerlefltirmeye çal›flt›¤› adada taraftar bulur. ‹ki kulübün birleflmesinden
oluflan Hürriyet ve Terakki Kulübü, Osmanl› ‹ttihat ve Terakki yönetiminin görüfl-
lerini adada yayar, savunur. 1891’de ç›kan Haf›z Dervifl Efendi’nin Zaman ve 1902
tarihli Ahmet Tevfik Efendi’nin Mirat-› Zaman adl› gazetelerinde, II. Abdülhamit
yönetimini elefltiren yaz›lar yer al›r. Hatta Mirat-› Zaman “haftal›k bir Jöntürk gaze-
tesi” olarak bilinir ve Ahmet Tevfik Efendi baflta olmak üzere Osmanl› Türkiye-
si’nden adaya kaçan Vizeli R›za gibi Jöntürkler de bu gazetede yaz›lar yazarlar. K›b-
r›s’›n ilk gazetecisi olan Ahmet Tevfik EfendiBelâ-y› ‹stibdat adl› bir oyun yazar.
1902’de Paris’te Prens Sabahattin baflkanl›¤›nda toplanan ilk Jöntürk kongresine
K›br›s’tan da delegelerin kat›ld›¤› belirtilmifltir. (Akgün 2011: 1-21)

Osmanl› Türkiyesi’nden K›br›s’a kaçanlar aras›nda modern edebiyat›n geliflim
sürecinde ilgi çekenlerin bafl›nda hiciv-tafllama ustas› olarak bilinen fiair Eflref gelir.
1904’te M›s›r’a kaçan fiair Eflref, 1906’da adaya ayak basar, a¤›r tafllamalar›n› K›b-
r›s’ta da yazmay› sürdürür. Onun K›br›s Türk hiciv edebiyat›na etki etti¤i ileri sürül-
müfltür. Zira adan›n hiciv ve mizah dergisi Kokonoz ‘u ç›kartan K›br›s Türk gazete-
cisi Ahmet Tevfik Efendi ile at›flmalar yapt›¤› belirtilmektedir. (Atun 2005: xxxiii)
K›br›s’ta iç politikaya da kar›flan ve meclis aza seçimlerinde destekledi¤i kiflinin ra-
kipleri aleyhine hicviyeler yazan fiair Eflref’in bu faaliyetlerini Özker Yafl›n, 1976 ta-
rihli Girne’den Yol Ba¤lad›k Anadolu’ya adl› roman›na da tafl›yacakt›r. 

Osmanl› Türkiyesi’nde T›bb›ye’yi bitiren ve Jön Türklerin fikirlerinin adadaki
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temsilcilerinden say›lan Dr. Haf›z Cemal’i, nam-› di¤er Lokman Hekim’i de burada
anmak yerinde olacakt›r. 1904 y›l› sonbahar›nda ‹ngiliz yönetimi alt›nda bir Os-
manl› topra¤› olan vatan›na, K›br›s adas›na gelir. Vatan› ve K›br›s Türkleri için bir
fleyler yapmak, onlar› ça¤›n gerektirdi¤i bilgilerle ve maddi-manevi imkânlarla e¤it-
mek ister. 1904’te K›br›s Jöntürklük hareketi, ‹ngiltere yönetimindeki adan›n k›smî
serbestiyet ortam›nda taraftar bulmufl, bas›n-yay›n alan›nda kendinden söz ettirir ol-
mufltur. Bununla birlikte yüzy›llar›n getirdi¤i padiflaha ve hilafete ba¤l›l›k, muhafa-
zakâr yap›, ada Türklerinin ço¤unlu¤una hükmetmektedir. Bundan ötürü Haf›z Ce-
mal, genç ve modern t›p bilgileriyle donanm›fl ayr›ca Jöntürk sempatizan› biri ola-
rak, adaya ayak bast›¤› ilk andan itibaren flüphe üstünde topyalacak ve tepkileri üze-
rine çekecektir. Dr. Haf›z Cemal (Lokman Hekim)’in 1909’da Lefkofla’da bas›lan
K›br›s Osmanl›lar›na Mahsus Son Hediye-i Acizanem veyahut K›br›s’ta Geçen Dört Se-
nelik Tarih-i Hayat›m adl› hat›rat›ndan 1904-1909 y›llar› aras›ndaki K›br›s yaflant›s›-
n› ve yapt›klar›n› ö¤renmek mümkündür. (Fedai y.t.y) Adada vaktiyle valilik yapan
flair Ziya Pafla ve Magosa sürgünü Nam›k Kemal’den sonra adadaki Türklerin her
alanda Rumlardan geri kald›klar›n› görerek, flahsî çabalar›yla onlar› yükseltmeye ça-
l›flan üçüncü isim, Dr. Haf›z Cemal’dir.”K›br›s Cemiyet-i Hayriye-i ‹slamiyesi”,
“K›br›s Sanayi Mektebi”, “Osmanl› Gece Mektebi”, “Osmanl› Lisan Mektebi”,
haftal›k “‹slâm” matbaas› ve dergisi, “Dr. Haf›z Cemal Afiyetnamesi”, “‹slâm
Kütüphanesi Yay›nlar›”gibi kurum, kurulufl ve faaliyetler onun eseridir. Kurdu-
¤u mektebin ö¤rencileri, haz›rlad›klar› ürünleri ders y›l› sonunda sergiler ve baflla-
r›nda Dr. Haf›z Cemal oldu¤u halde, mahalle ve çarfl›lar› gezerler. Bu gezilerde II.
Meflrutiyet devriminin dövizleri olan, “adalet-müsavat-uhuvvet” yaz›l› bir Osmanl›
bayra¤› dolaflt›r›l›rken ö¤renciler hep bir a¤›zdan flunu tekrarlar:

“Ey K›br›s Müslümanlar›! Uyan›n›z! Bu ahiret uykusundan kalk›n›z! Maarife,
mekteplere ehemmiyet veriniz! Çocuklar›n›za sanat ö¤retiniz! Al›fl verifl ediniz! He-
lal para kazan›n›z! Mal satmay›n›z, zengin olunuz! Sizi kurtaracak bunlardan baflka
çare yoktur! Yaflas›n hürriyet, adalet, müsavat, uhuvvet, yaflas›n Osmanl›lar!” (Fedai
1997: 18)

Dr. Haf›z Cemal adada siyasetle de¤il de halka hizmet, e¤itim ve sa¤l›k iflleri yo-
luyla Jöntürklerin görüfllerini ve kalk›nma program›n› uygulamaya çal›fl›r. 1909 tari-
hinde K›br›s’tan, meflruti yönetime geçmifl Osmanl› Türkiyesi’ne, ‹stanbul’a döner.
Dr. Haf›z Cemal’in Jöntürklerle, ‹ttihat ve Terakki cemiyetiyle olan ba¤lant›s›-
n›n bir kan›t› da ‹stanbul’a geldi¤inde çektirdi¤i ve Talat Bey’e (Pafla) imzalad›¤›
bir foto¤raf›d›r. Bu foto¤raf›n arkas›nda flunlar yazar:

Muhterem Tal’at Bey kardeflime takdim. Haf›z Cemal

25 Ramazan 1325 (1909) Pazar 
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Bodamyal›zade Mehmet Münir’in imtiyaz sahibi oldu¤u ve 2 Mart 1912 tari-
hinde K›br›s’ta yay›m hayat›na at›lan Seyf gazetesi, Jöntürklerin dünya görüflüne en
yak›n yay›n organ›d›r. ‹ngiliz yönetiminin tepkisine çekmeye f›rsat vermeden ulusal
konular› iflleyen Seyf gazetesinin bafll›¤›-logosu da “milli”dir. ‹ngiliz idaresinin ulusal
sembol, bayrak ve objelere yasak ve kontrol getirdi¤i bir ortamda Seyf gazetesi logo-
sunda, Osmanl›ca-eski yaz› harflerle Seyf sözcü¤ünün Türkçe anlam› olan k›l›c›, k›-
l›ç biçiminde kurgulam›fl, k›l›c›n ucuna da bir ay-y›ld›z yerlefltirmifltir. Gazetenin bi-
rinci sayfas›n›n sa¤ üst bölümünde ise gazetenin iletiflim ve bas›m yeri ibaresi: “K›b-
r›s’ta Lefkofla’da mahkeme-i fler’iyye piflgâh›nda Hürriyet ve Terakki kulübü ittisalinde da-
ire-i mahsûsa” cümlesiyle kay›tl›d›r ki buras› da ‹ttihat ve Terakki Cemiyeti’nin K›b-
r›s Türk sempatizanlar›n›n Lefkofla’daki buluflma adresi, Hürriyet ve Terakki Kulü-
bü’dür. Seyf gazetesindeki bir yaz›dan ö¤rendi¤imize göre, K›br›s Jöntürkleri, Lefko-
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fla’daki Hürriyet ve Terakki Kulübü’nde, Osmanl› donanmas› yarar›na ve Balkanlar-
da Türklerin yaflad›klar›n› anlatan Balkanda Alkan adl› bir tiyatro oyunu sahnelemifl-
ler ve K›br›s Türkleri aras›nda kamuoyu yaratarak Balkan Savafl› ve oradaki Türkle-
rin durumu hakk›nda halk› bilgilendirmifllerdir. 1912-1913 y›llar› aras›nda ç›kan
Seyf gazetesinin sayfalar› aras›nda Balkanlarda Türklere karfl› yap›lan sald›r›lar› k›-
nayan,K›br›s Türkleri taraf›ndan yaz›lm›fl fliir parçalar›na veya kahramanl›k temal›
hikâyelere rastlamak mümkündür. (Karakartal 2014: 771-782)

Türk Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Anadolu’daki siyasî ve edebî hareketlerin K›b-
r›s’ta takip edildi¤ini görüyoruz. Örne¤in 1920-1922 y›llar› aras›nda ç›kan ‹rflad der-
gisinin say›lar› aras›nda, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’ten fliirlere rastland›¤› gibi,
kabulünden ve yay›m›ndan bir süre sonra Mehmet Akif’in ‹stiklal Marfl›, 1 Nisan
1921’de,‹rflad mecmuas›nda neflredilir.(Demiryürek 2007: 285-290)

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te ba¤›ms›zl›¤›n› dünyaya duyurmas›n›n ard›n-
dan flapka, k›yafet, alfabe baflta olmak üzere ülkede yap›lan devrimlerin, en k›sa sü-
rede K›br›s Türkleri taraf›ndan benimsendi¤i tarihî bir gerçektir. Bunlar›n bafl›nda
da harf devrimi gelir. 1928’de Türkiye’de gerçekleflen alfabe de¤iflikli¤i, 1928-1929
y›llar› aras›nda K›br›s Türklerince de kabul edilmifl, bu yeni alfabeyle birlikte K›br›s
Türk edebiyat› âdeta yenilenmeye ve özgünleflmeye bafllam›flt›r. Alfabe de¤iflikli¤in-
den sonra yeni harflerle hikâye ve romanlar› bas›lan, eserlerinin konusunu yerli ha-
yattan alan K›br›s Türk yazar›, Hikmet Afif Mapolar’d›r. Her dönem Türkiye’den
K›br›s’a gelen flair ve yazar ö¤retmenlerin, adada Türkçe ve edebiyat›n geliflmesine
önemli katk›lar› olmufltur. K›br›s’taki harf devriminden sonra, 1933-1934 y›llar› ara-
s›nda Lefkofla Türk Lisesi’nde ö¤retmenlik yapan ve Tevfik Fikret’in Anglo-Sakson
tarz› e¤itim anlay›fl›n› benimseyen edebiyat tarihçisi ‹smail Hikmet Ertaylan’›n ha-
z›rlad›¤› K›br›s Türk Alfabesi, pek çok K›br›s Türk insan›na yeni harflerle okuma yaz-
may› ö¤retmifltir. Kaderin garip cilvesidir ki ‹smail Hikmet Ertaylan, 1933 y›l›nda
bir konferans için sürgünde kald›¤› Lübnan’dan adaya davet etti¤i, Yüzellilikler’den
R›za Tevfik’e fliirlerini bast›rt›p kitaplaflt›rmas› konusunda ›srarc› olacak, “Ben Mus-
fafa Kemal alfabesiyle kitap bast›rmam” diyen flaire, eski hurûfât› saklayan bir kitapç›
bulacak ve R›za Tevfik’in Serâb-› Ömrüm adl› fliir kitab› eski yaz› olarak 1934’te, Lef-
kofla’da bas›lacakt›r.
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K›br›s’ta 1928-1929’lardan sonra yeni alfabeyle kaleme al›nan edebiyat›n tari-
hinin ele al›nmas› ve anakara edebiyat›yla etkileflimi bir baflka yaz›n›n konusu olsa
gerektir. 

Kapa¤›nda R›za Tevfik’in resminin yer ald›¤› 1934 y›l› Lefkofla bask›s› Serab-› Ömrüm
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1970’ler Türkiyesi, Siyasileflen Edebiyat

‹. Hakk› Baflgüney*

Türkiye’de 1970’l› y›llar edebiyat›n gelifliminde bir dönüm noktas›d›r. Bu y›llar-
da edebiyat üretimi, bas›lan kitap say›s› artar iken, edebiyatç›lar da önemli kamusal
aktörlere dönüflürler, politika yaparlar. Yazd›klar› edebi eserlerin yan› s›ra genifl ke-
simler nezdinde bir etkiye ulafl›rlar. 1980’lere kadar bu etki artarak sürer. Bu y›llar
boyunca Türkiye’de edebiyat kültürünün bafll›ca ak›mlar›, edebiyatç›lar›n politik tu-
tum al›fllar› baz› izlekler etraf›nda çerçevelendirilebilir. Bu dönemde gerçekçilik,
modernizm bafll›ca edebi ak›mlar olarak öne ç›kmaktad›r. Edebiyat bu dönemde en-
telektüel bir kimlik edinmek aç›s›ndan da büyük önem arz eder. Dönemin entelek-
tüellerinin önemli bir k›sm› edebiyat alan›nda da ürünler verir. Ayr›ca bu dönemde
edebiyatç›lar ülkelerinin sorunlar›na özellikle ilgi gösterir ve bu konuda betimleye-
ci eserler kaleme al›rlar. Eserleri bu aç›dan gerçekçi ve var olan tarihsel sürece mü-
dahale etmeyi hedefler niteliktedir. Bu dönemde edebiyat ile sosyal bilimler aras›n-
da da yak›n bir iliflki flekillenir. Birçok edebiyatç› edebi eserlerinin içinde sosyal bi-
limsel konular› irdeler. Edebiyatç›lar bunun yan› s›ra çeflitli sivil toplum örgütlerin-
de de çal›fl›r kendi örgütlerini, derneklerini kurarlar. Bu süreçte edebiyat›n alan› ge-
nifllerken, birçok edebiyat dergisi de bu aç›dan önemli bir sahanl›k ifllevi kazan›r. Bu
dergilerde birçok öykü, fliir, deneme yay›mlan›r. Tabii gazetelerde tefrika edilen ro-
manlar da bu dönemde devam eder. Birçok roman bas›lmadan önce gazetelerde par-
ça parça yay›mlan›r. Bunlar›n yan› s›ra edebiyatç›lar politik dergilerde de yaz›lar ya-
zar, siyasi görüfllerini dile getirirler. Bu dönemin edebiyatç›lar› ülkelerinin geliflimi-
ne ve daha iyi koflullara kavuflmas›na tutkuyla ba¤l›d›r. Birçok sorunu gündeme ge-
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tirir, eserlerinde daha önce ele al›nmam›fl konular› ifllerler. Bu on y›l›n resmini çek-
mek, bu döneme dair temel izleklerini, edebiyat›n belli bafll› temalar›n› belirlemek
mümkündür. 

1970’li y›llar boyunca sanatç›lar, entelektüeller ve gazeteciler toplumsal yaflam-
da son derece etkin ve üretkendiler. Bu sunumun s›n›rlar› içerisinde entelektüel
dünyan›n di¤er katmanlar› ile de yo¤un iliflki içerisinde olan sanatç›lar›, özellikle de
edebiyatç›lar› merkeze koymak istiyorum. Onat Kutlar, Yaflar Kemal, Cemal Süreya,
Fakir Baykurt, Y›lmaz Güney, Oktay Akbal, Aziz Nesin, Sevgi Soysal, Melih Cev-
det Anday, Necip Faz›l K›sakürek gibi yazarlar, di¤er alanlardan ayd›nlarla beraber,
kendi dönemlerinde ülkelerinin sorunlar›na dair bir çözüm üretme aray›fl›ndayd›lar,
ayn› zamanda görüfllerini de genifl kesimlere ulaflt›rmak istemekteydiler. Günümüz-
de kamuoyunu oluflturma ve topluma seslenme konusunda gazetecilerin ve akade-
misyenlerin halen, hatta artan flekilde etkili oldu¤u, yazarlar›n ise geçmiflteki gibi et-
kili ve belirleyici olmad›¤›, geçmiflteki rollerini kaybettikleri söylenebilir. 

Edebiyatç›lar›n dönemin kamusal entelektüelleri, fikir sahibi ayd›nlar› oldukla-
r› bu sunumun temel iddialar›ndan biridir. Edebiyat›n politikleflmesinin, popülerlefl-
mesinin ve edebiyatç›lar›n politik özneler olmalar›n›n yan› s›ra, edebiyat›n düflünce
üretim alan›n›n bir nevi merkezi ya da en az›ndan merkezlerinden biri oldu¤unu bu
çal›flma göstermeyi hedefliyor. Edebiyat ciddiye al›nmas› gereken ve toplumsal ya-
flam üzerine etkileri olan bir düflünsel üretim alan› olman›n yan› s›ra, Frans›z sosyo-
log Pierre Bourdieu’nün de düflündü¤ü manada bir kültürel sermaye alan›d›r. Edebi-
yatç›lar yazd›klar› ve çizdikleriyle kültürel sermaye yaratarak klasik ekonomik ser-
mayeye alternatif, ekonomik gücü oldukça belirsiz ama toplumsal yaflamda onun ka-
dar hayati misyonlar edinebilirler. Bugünle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, o tarihlerde yazarlar-
da, bu kültürel sermaye edinme sürecine paralel ya da onu aflan bir siyasi adanm›fl-
l›k hali ve halk› ayd›nlatmay› hedefleyen bir politik misyonerlikle de karfl› karfl›ya-
y›z. Dönemim edebiyat alan›ndaki hâkim ak›mlar›n›, edebiyat›n ifllevine dair dillen-
dirilen argumanlar›n›, edebi eserlerde gündeme gelen siyasi, düflünsel tezleri inceler-
sek, edebiyat adamlar›n›n edebiyat›n ötesine geçerek, kendi tart›flmalar› ve eserleri
üzerinden entelektüel bir iklim oluflturduklar›n› ve genel düflünsel, politik atmosfe-
rin yarat›m›nda ciddi bir rol oynad›klar›n› görürüz. Çeflitli ak›mlardan, örne¤in
avangard, modernist ve halkç›, bazen de ayn› de¤iflle toplumsal gerçekçi e¤ilimler-
den edebiyatç›lar›n ve onlar›n üretiminin bir bütün olarak iç içe geçmifl oldu¤unu
gözlemlemekteyiz. 

Dönemin ruhu olarak da tan›mlayabilece¤imiz bir flekilde edebiyat, siyasete ve
toplumun sorunlar›na artan bir flekilde e¤ilmekteydi; ancak dönemin politik ve ide-
olojik olarak birden çok daha fazla ruhu oldu¤unu da söylememiz gerekir. Ancak
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edebiyat özellikle ana ak›m politik ve ekonomik süreçlerin etkisi alt›nda kalmas›na
ra¤men, politik iktidar ile olan mesafesini koruyor; hatta özellikle kendisini politik
iktidar›n karfl›s›nda konumland›r›yordu. Edebiyat›n bütün bu dönem boyunca elefl-
tirel ve iktidarla uzlaflmaz bir konumlan›fla girdi¤i gözlemimiz de ele al›nmay› gerek-
tiriyor. Edebiyat›n muhalif karakterine dair yapt›¤›m›z bu tespit sadece bu dönemle
s›n›rl› de¤ildir ya da daha do¤ru bir de¤iflle Türkiye’deki edebiyatta muhalif tav›r bu
dönemde bafllamamaktad›r. Ancak bu dönemde bu duruflun yazarlar›n görünürlü¤ü-
nü ve edebiyat›n okunurlu¤unu artt›rd›¤› da düflünüldü¤ünde, edebiyat›n muhalif
duruflunun genifl kesimlere mal oldu¤u saptamas›n› da yapmam›z gerekiyor. 

Edebiyata ve onun öznelerine belirli bir özgünlük ve özgür bir hareket alan› da
atfetmemiz gerekiyor. Dahas› bu özgünlük dönemin yazarlar›n›n, edebiyatç›lar›n›n
ülkelerinin koflullar›na ve kültürel izlerine dair bir meydan okuma, yok sayma ve ke-
sinlikle bir de¤ifltirme iradesi olarak da okunabilir. Bu yazarlar, sanatç›lar kendi öz-
nelliklerinin daha fazla önem kazanabilece¤i, sözlerinin daha fazla dinlenece¤i, dü-
flüncelerinin daha fazla kale al›naca¤› ve kendi politik ideallerine daha uygun bir ül-
ke hayal etseler de, 12 Eylül sürecinin bask›lar› ve sonras›nda Turgut Özal taraf›n-
dan kurulan ve milliyetçi, muhafazakâr, liberal güçlerin bir koalisyonu olarak flekil-
lenen siyasi iktidar, onlar› toplumsal yaflam›n önemli ölçüde d›fl›na itmifltir. Bu ne-
denle toplumsal olan› yans›tma ve üzerinde fikir beyan etme yetilerini önemli ölçü-
de yitiren yazarlar var olan› de¤ifltirme çabalar›nda ise büyük ölçüde baflar›s›z oldu-
lar. 

Yazarlar›n bu tavr› kimi olanaklar da içeren ülkelerinin ekonomik, sosyal ve po-
litik yap›lar›na, güçlerine dair bir öznel muhalefet, fikir uyuflmazl›¤›, de¤ifltirme ira-
desi olarak tan›mlanabilir. Dolay›s›yla edebiyat›n geliflimi toplumsal ba¤lamdan ta-
mamen ba¤›ms›z olarak ele al›namaz; ancak edebiyat sosyal meselelere fazlas›yla an-
gaje olup da sonras›nda öznel ve kolektif giriflimler de kademeli olarak etkilerini yi-
tirmeleri sonucunda edebiyatç›lar kendi alanlar›na dönmek zorunda kal›yorlar. Ede-
biyat eserlerinin de¤iflen içeriklerinin yan› s›ra, as›l olarak edebiyatç›lar›n yaz›nsal
kimlikleri de politik anlam›n› önemli ölçüde yitirince yazarlar›n kamusal aktörler ve
semboller olarak da oynad›klar› rol sonlan›r. 

‹ncelemekte oldu¤umuz tarihsel kesit özgün koflullara sahiptir. ‹lk olarak ele
alaca¤›m dönemin bafllang›ç ve bitifl tarihlerinin özelli¤ini aktarmaya çal›flaca¤›m.
Özellikle not edilmesi gerekir ki, 1970 ile 1980 tarihsel aral›¤› iki askeri darbe ile
çevrelenmifltir. 12 Mart darbesi ve sonras›nda ilan edilen s›k›yönetim sanatç›lar›n
ba¤›ms›zl›¤›na büyük darbe vurmufltur. 1970’li y›llar› kesinlikle bir mutlak özgürlük-
ler dönemi olarak görmüyorum. Ancak bütün bu on y›l daha kat›l›mc› ve demokra-
tik örgütlenmelerin toplumsal yaflamda belirdi¤i ve daha özgür bir kamusal alan için
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mücadele verdikleri bir dönem olarak de¤erlendirilebilir. Bununla birlikte 1970’le-
rin sonunda ülkeye hakim olan iç savafl atmosferi kültürel ve düflünsel etkinlikleri
gölgelemifltir. 

Bu y›llar s›n›fsal ayr›mlar›n derinleflmesine ve s›n›fsal farklardan kaynakl› so-
runlar›n art›fl›na tan›kl›k eder. Zafer Toprak’›n da yazd›¤› gibi, 1960 ve 1970’li y›llar
Türkiye’de entelektüellerin ülkelerinin s›n›fsal farkl›l›klar›n› ve bundan kaynakla-
nan problemleri keflfettikleri y›llard›r. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufl dönemi sos-
yo-politik bir modernleflme biçimiyle flekillense de, 1960 ve 1970’li y›llarda daha
çok bir sosyo-ekonomik tipte modernleflmeyle ve kapitalist üretim iliflkilerinin ar-
tan bir flekilde tesisiyle karakterize olmaktad›r. (Zürcher: 1993) Ancak Bat›l›laflma
ve modernleflme süreçleri tamamlanm›fl olman›n çok uza¤›ndad›r ve ayd›nlar bu ku-
ramlar› ve bu süreci ciddi bir flekilde sorgulamaya, elefltirmeye bafllam›fllard›r. 

Küresel ba¤lamda ise Dünya’da So¤uk Savafl y›llar› yaflanmaktad›r. Bu olgu dö-
nemin karmafl›k politik yap›s›n› alg›lamak aç›s›ndan mutlaka dikkate al›nmal›d›r.
Bu y›llar boyunca ABD ve SSCB aras›ndaki so¤uk savafl sürecinin meflrulu¤u da ar-
tan bir flekilde sorgulanmaktad›r. So¤uk savafl y›llar›nda, Çin, Yugoslavya, Arnavut-
luk ve Ba¤lant›s›zlar Hareketi gibi göreli güce de sahip olan birçok di¤er merkez de
not edilmelidir. Dahas›, 1968 ö¤renci hareketleri de bir dönüm noktas› oluflturmak-
tad›r. 1968 hareketleri sanatsal ve yaz›nsal alan için son derece önemlidir; çünkü bu
hareketlere kat›lan gençlik, sanat›n devrimci potansiyeline inanmaktad›r. ‹zleyici
aç›s›ndan dönüfltürücü ve özgürlefltirici olmas› beklenen yeni sanatsal biçimler öne-
rilir. Devrimci gençlik ayn› zamanda döneminin yaz›nsal üretiminin önemli bir ta-
kipçisi ve tüketicisidir.1970’li y›llar›n sonlar›nda ise milliyetçi ve muhafazakâr ya-
zarlar, ayd›nlar ve ‹slamc› çevreler daha fazla etkili olmaya bafllarlar ve bu çevreler-
den baz›lar› da Arap ülkeleri ile iliflkiler tesis eder. Bütün bu süreç boyunca Türki-
ye’nin siyasi elitleri ABD’nin siyasi elitleri ile güçlü iliflkiler kurmaya devam eder-
ler. 

Bu dönemde politik hayat›n artan çeflitlili¤iyle beraber, kültürel hayat da ayn›
flekilde, birçok farkl› bilefleniyle beraber (edebiyat, tiyatro, sinema, görsel sanatlar,
düflünce alan›) tart›flmas›z büyük bir de¤iflim geçirmektedir. Bu de¤iflim as›l olarak
dört temel etkenin bir sonucu olarak de¤erlendirilebilir. 

Birinci etken bu y›llarda sanatç›lar› ve ayd›nlar› bir araya getiren, politik görüfl-
lerini ve kültürel programlar›n› kamusal alanda rahatça ortaya koymalar›n› sa¤layan
kurumlar›n artan bir flekilde do¤mas›d›r. Kültürel kurumlar olarak, Türk Sinema-
tek’i, Türkiye P.E.N.Yazarlar Derne¤i, Türk Yazarlar Sendikas› (TYS), 1960’l› y›llar-
da Türkiye ‹flçi Partisi ve 1970’li y›llarda birçok küçük ya da orta büyüklükte siyasi
örgütler, sol politik görüfllere yak›n, yaz›nsal ve politik kültüre ayn› zamanda ulaflma
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imkân›na sahip olan yeni bir genç entelektüeller kufla¤›n›n oluflmas›nda önemli kat-
k›larda bulundu. (Alper: 2009, 49) Sanatç›lar›n kendilerini daha özgür flekilde ifa-
de etmelerinin mümkün oldu¤u bir yeni atmosfer flekillenmekteydi. Ve bu atmosfer-
de Türkiye’nin kültürel, sosyal ve ekonomik problemleri politik, entelektüel ve sa-
natsal çevrelerde ateflli bir flekilde tart›fl›lmaktayd›. 

‹kinci olarak ise, bütün bu y›llarda, siyasi ve edebi dergiler politik ve yaz›nsal
bir dünyan›n öznelerinin ve bu dünyan›n izleyicilerinin ortak bir zemini olarak ifl-
lev gördüler. Bu edebi mecmualar Memet Fuat’›n Yeni Dergi (1965), Vedat Gün-
yol’un Yeni Ufuklar Yaflar Nabi Nay›r’›n Varl›k ve Hüsamettin Bozok’un Yeditepe der-
gileri olarak belirtilebilir. Kemal Özer’in fiiir Sanat› dergisi, Cemal Süreya’n›n Papi-
rüs dergisi ve Ataol Behramo¤lu ile ‹smet Özel’in Halk›n Dostlar› dergisi de küçük
gruplar›n ya da tek bir yazar›n görüfllerini yans›tan ve de iz b›rakan yay›nlar olarak
hat›rlanmay› hak ediyor. En etkili politik dergiler ise Do¤an Avc›o¤lu’nun ç›kard›¤›
Yön, Devrim ve Do¤an Özgüden’in editörlü¤ünde bulundu¤u Ant dergileridir. Siya-
set a¤›rl›kl› bu dergiler edebi ve sanatsal etkinliklere önemli ölçüde yer vermektey-
diler. 

Ülkenin kültürel ve entelektüel aç›dan zenginleflmesinde yeni kurulan yay›-
nevleri de önemli bir rol oynad›lar. Ant, Cem (1964 O¤uz Akkan), A¤ao¤lu, De, Yön,
Habora, Bilgi Muzaffer Erdost’un Sol yay›nevleri bu dönemde yeni kurulmufllard›r.
Varl›k, Remzi ve Dost gibi daha önceki y›llarda kurulan yay›nevleri de bu tarihsel ke-
sitte üretken ve etkili oldular. 

Artan say›da yay›nevinin ve ba¤›ms›z bir edebi dünyas›n›n oluflumu da önem arz
ediyor. Bu dönemde edebiyat görsel ve yaz›l› kültürün önemli bir rol oynamaya bafl-
lad›¤› kamu hayat›n›n ayr›lmaz bir parças› oldu. Bu durum ayn› zamanda toplumda
artan okuryazarl›k oran›n›n ve siyasi yönelimlerin edebiyat eylemi üzerinden yay›l-
mas›n›n da bir sonucu olarak görülebilir. Yaz›l› materyalin niceliksel art›fl› da dikka-
te al›nmal›d›r. Kamu iletiflimindeki sosyal ve teknolojik dönüflümler ve yaz›nsal bir
pazar›n oluflmas› edebiyat›n geliflimini ve de¤iflimini aç›klayan önemli etmenlerdir. 

Üçüncü olarak, dünyada büyük bir uluslararas› hareketlilik yaflanmakta ve sol
düflüncenin bask›n oldu¤u kültürel ve toplumsal hareketler birbirini izlemektedir.
Bu dönem boyunca farkl›l›klar›yla beraber sol politik e¤ilimler öteki ideolojilerden
çok daha etkin ve bizim düflüncemize göre genel atmosfere bask›nd›r. Bu dönem ay-
n› zamanda Türkiye siyasi tarihinde radikal, sosyalist solun özellikle entelektüeller
üzerinde kayda de¤er bir etkisi ve gücü oldu¤u tek dönem olarak da de¤erlendirile-
bilir. Edebiyatç›lar ve sanatç›lar da hem yurtd›fl›ndan gelen hem de ülkenin iç dina-
miklerinden beslenen sol rüzgâr›n sonucu olan kültürel, sosyal hareketlerin etkisine
girerler. Politik yo¤unlaflma edebiyat›n da çehresini de¤ifltirir. 
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Bu ulusal ve uluslararas› etkenler bir de¤iflim döneminin tetikleyicisi oldular.
Bu geliflmelerle ba¤lant›l› olarak edebiyattaki de¤iflime yol açan dördüncü bir etken
ise sanatç›lar›n ve yazarlar›n Marksist, Varoluflçu ve modernist düflüncelerin yo¤un
etkisine girmifl olmas›d›r. Daha öncesinde çeviri ve yay›mlanma imkân› çok s›n›rl›
olan teori kitaplar› ve yabanc› romanlar da h›zla çevrilmeye ve yay›mlanmaya bafl-
lan›r. Bu fikirler de edebiyat eserlerine yans›r ve edebiyatç›lar›n konular› ele alma
biçimlerinde kimi de¤iflimlere yol açar. 

Bu dört etkenin sonucu olarak dönemin genç ayd›nlar› ülkenin entelektüel bi-
rikimine artan bir flekilde kat›ld›lar. Bu genç ayd›nlar sanatsal ve edebi üretimin iz-
leyicisi ve ayn› zamanda siyasi fikirlerin al›c›s› oldular. 1965 y›l›ndan itibaren yo¤un
bir flekilde ülkenin sosyal hayat›na giren yeni yay›nevleri, kültür merkezleri ve der-
giler, politik aç›dan daha özgürlükçü bir yeni kuflak sanat üreticilerinin oluflumuna
yol açt›. Edebiyat ve edebi dergilerin yer verdi¤i politika, sosyal bilimler gibi di¤er
alanlardan makaleler bu genç kufla¤›n yenilikçi ve sol düflüncelerin etkisi alt›na gir-
mesini sa¤lad›lar. 

Dolay›s›yla kültürel ve siyasi tart›flmalar›n ayn› anda yap›labilece¤i bir ortam
flekillendi. Bu tarihsel aral›kta ayn› zamanda gerçekçi ve modernist edebiyat önem-
li bir geliflme göstermifltir. Geçmifle daha ba¤l›, kendini ülkenin kültürel gelene¤inin
bir takipçisi olarak tan›mlayan milliyetçi ve dinsel vurgular›n belirgin oldu¤u bir di-
¤er ters ak›nt› da ayn› dönemde etkisini hissettirmifltir. 

‹lk olarak Türkiye’de kökleri çok derinlere dayanan Tanzimat y›llar›na götüre-
bilece¤imiz politik düflüncelerin ve felsefi fikirlerin ifade edilmesinde edebiyat›n oy-
nad›¤› önemli rolü belirtmemiz gerekiyor. Bu gelene¤i de çal›flmamda genifl bir fle-
kilde ele alaca¤›m. Bütün bu dönem boyunca, felsefe, sosyoloji ve politik düflünce
bir ölçüde edebiyat ve edebiyatç›lar›n di¤er yaz›lar› taraf›ndan ikame edildiler ya da
edebiyat›n arac›l›¤›yla aktar›ld›lar. En az›ndan bütün bu düflünsel etkinliklerin iç içe
var oldu¤unu söylemek yanl›fl olmayacakt›r. Gazetecilerin ve dönemin baz› siyasi fi-
gürlerinin de edebiyata ilgi duyduklar›n› biliyoruz. Edebiyatç›lar, sanatç›lar gazete-
lerde, sanat ve politika dergilerinde siyaset ve estetik üzerine makaleler yaz›yorlard›.
Bu makalelere romanlar›n bas›lmadan önce tefrika gelene¤i fleklinde yay›mlanmas›
da eklenebilir. Yaflar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir gibi yazarlar ilk olarak
eserlerini gazetelerde yay›mlad›lar.1
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1 Romanlar ilk olarak dergilerde tefrika edilir, bundan sonra bas›labilirse bas›l›rd›. Milliyet,
Hürriyet ve Cumhuriyet gibi dönemim en çok satan gazetelerinde de romanlar tefrika edi-
lirdi. Yaflar Kemal’in roman› ‹nce Memed II ilk olarak Hürriyet, gazetesinde 1968 y›l›nda bir
promosyon kampanyas› ile desteklenerek tefrika edildi. Yaflar Kemal’in 1952 ve 1963 y›l-



Bu verilerden yola ç›karak, dönemin en önemli özelli¤inin yazar ve politika
aras›ndaki yo¤un iliflki oldu¤u söylenebilir. Edebiyat ve sanat dergilerinde sosyal bi-
limlerle ba¤lant›l› ve özellikle siyasi meseleler üzerine makaleler yay›mlan›yordu.
Örne¤in, Yeni Ufuklar’da Afflar Timuçin, Nermi Uygur, Cengiz Gündo¤du ve Varl›k
dergisinde Kemal Karpat, Cavit Orhan Tütengil, Bedrettin Cömert, Yaflar Nabi Na-
y›r politika, felsefe ve sosyal bilimler üzerine pek çok makale yay›mlad›lar. Yeni Der-
gi ve Halk›n Dostlar› dergileri de politika ve toplumsal sorunlar ile ilgili birçok ma-
kaleye sayfalar›nda yer verdiler. 

Bu politik ilgi edebiyatç›lar›n ve sanatç›lar›n siyasi partilerin ve baflka örgütle-
rin aktif kat›l›mc›lar›na dönüflmesinde de motivasyon yaratt›. Politik örgütlenmeler,
özellikle de sol gruplar dergilerini bu tür sanatsal üretimlere açarak ve sanatsal et-
kinlikler organize ederek yeni bir kültürel birikim oluflturdular. Sanatç›lar, özellikle
müzisyenler bu etkinliklere kat›ld›lar. Sembolik aç›dan de¤er tafl›yan ve yaflam›n› yi-
tirmifl kimi yazarlar da bu dönemde yeniden keflfedildiler, daha do¤ru bir deyiflle ger-
çek manada var edildiler, böylece genifl kesimlerle bulufltular. Sabahattin Ali ve Na-
z›m Hikmet daha öncesinde devlet bask›s› alt›nda olduklar› için eserleri genifl ke-
simlere ulaflamayan yazarlar bu dönemde bir nevi ikinci bahar yaflad›lar. Bu yazarla-
r›n fikirleri belki de ilk kez Türkiye toplumunun genifl kesimleri taraf›ndan benim-
sendi. 

Bu dönemin önemli bir özelli¤i birçok farkl› alanda u¤raflan sanatç›lar›n ortak
mekânlar› paylaflmalar›d›r. Tiyatro, sinema ve görsel sanatlar alanlar›ndan sanatç›
ve edebiyatç›lar›n son derece yak›n iliflkileri vard›. Bu sosyal alanlar kafeler, barlar,
sanat dernekleri, dergi ve gazete bürolar› olarak s›ralanabilir. Edebiyatç›lar di¤er di-
siplinlerden sanatç›larla fiziksel ve düflünsel manada ortak bir alanlar› paylaflt›kça
ortak iliflki a¤› da flekillenmifl oldu. Sinema ve tiyatro da edebiyattan etkilendi, bir-
çok edebiyat eseri sinemaya uyarlan›rken, edebiyatç›lar da birçok tiyatro oyununun
metnini yazd›lar. 

Ayr›ca, bütün bu dönem boyunca, yazarlar›n üzerindeki Avrupa’n›n kültürel et-
kisi ABD’ninkine göre çok daha belirgindi. Ancak bu y›llar boyunca, ABD kültürel
etkisinin de bir yandan artt›¤› söylenebilir. Özellikle sol edebiyat gelene¤i Avrupa
ülkelerinde hâkim olan sol düflüncelerle, en baflta da Fransa ile iliflki içerisindeydi.
Bu çal›flmada da üzerine e¤ildi¤imiz yazarlar›n kayda de¤er bir k›sm› yaflamlar›n›n bir
döneminde Fransa’da bulundular. Genellikle üniversite e¤itimleri için bu ülkeye
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Kemal Türkiye ‹flçi Partisi’nde 8 y›l boyunca yöneticilik yaparken, partiye yak›n Ant der-
gisinde de düzenli olarak yazar. 



gelmifllerdi ya da siyasi gerekçelerle Türkiye’yi terk etmek zorunda kalm›fllard›. At-
tilâ Ilhan, Selahattin Hilâv ve Sabahattin Eyubo¤lu bu isimlerden baz›lar›d›r. 

Ayr›ca, politik motivasyonlar›n da etkisiyle Do¤u Avrupa ve Sovyetler Birli-
¤i’nin de bu ayd›nlar taraf›ndan çekici bulundu¤unu söyleyebiliriz. Ancak reel sos-
yalist ülkelerdeki artan fikir ve tutum ayr›l›¤› Yugoslavya, Arnavutluk, Çin gibi Tür-
kiye düflün dünyas›nda etkisi olan yeni merkezlerin oluflmas›na yol açt›. Dahas› 1968
olaylar› da 1970’ler aç›s›ndan bir dönüm noktas› olarak görülebilir. 1968 hareketi-
nin dünya çap›ndaki özgürlefltirici ve devrimci gücünün ve bunun sanat ve edebiyat
alan›ndaki etkilerinin de Türkiye üzerinde de önemli yans›malar› oldu. 

Yazarlar›n, entelektüellerin bir di¤er ay›rt edici özelli¤i ise pek ço¤unun yaban-
c› romanlar›n, sosyal ve politik bilimlere dair eserlerin önde gelen çevirmenleri ol-
malar›d›r. Örne¤in Can Yücel, Cemal Süreya gibi flairler kuramsal kitaplar›n ve ta-
rihi metinlerin de çevirmenleridir. 

Ben bu çal›flmada dönemin yazarlar›n›n sosyal meselelere yönelen bir edebi ge-
lenek yaratt›klar› tezini savunaca¤›m. Her gelenek, o gelene¤in kurucusu özneler ta-
raf›ndan kimi tercihlerde bulunularak, güncel yazarlardan ve edebiyat tarihindeki
isimlerden kimilerini içererek, kimilerini ise d›fllayarak kurulur. Örne¤in Melih
Cevdet Anday Yeni Ufuklar dergisinde yay›mlanan “Sanatta Gerçekçili¤in Önemi”
adl› yaz›s›nda flöyle diyor: “Edebiyatta gelene¤i toplumun sanatç›lar› kurarlar.” (Anday
1964: 70) Ben bu süreci bir edebi gelene¤in oluflumu ve belki de yeniden kuruluflu
olarak görüyorum. ‹smet Özel de 1970’lerin devrimci yazarlar›n› flöyle tan›ml›yor:
“Bizden öncekilerin ‘ben buraday›m’ fleklindeki hayk›r›fllar›n›, biz, ‘ben kendimi ye-
ni bir tasar›ma f›rlatmak üzere buraday›m’ flekline dönüfltürme çabas›ndayd›k.” (K›-
l›ç: 2007) Edebiyat çevrelerinde (kendi aralar›nda önemli farkl›l›klar gösterseler de)
politik aç›dan angaje ve sosyal sorunlar› merkeze koyan bir edebi yaklafl›m›n bask›n
oldu¤u kan›s›nday›m. Ancak bütün bu dönem boyunca edebiyat›n da sürekli evril-
di¤ini vurgulamak isterim. 

Ana ak›m ve radikal e¤ilimler aras›ndaki ayr›flma edebiyat alan› söz konusu ol-
du¤unda özellikle kimi tarihsel kesitlerde pek de uygun bir bölünme olarak durma-
yabilir; çünkü Pierre Bourdieu’nün de 19. yüzy›l Frans›z toplumunda ve Norbert Eli-
as’›n 18. ve 19. yüzy›l Alman toplumunda gösterdikleri gibi radikal e¤ilim, sanatsal
ve düflünsel dünyan›n merkezinde durabilir, ya da zamanla buras› merkez olarak al-
g›lanabilir. Radikal düflünceler, hükümetler bask›c› ve gerici olsa dahi edebiyat ala-
n›nda belirleyici olabilirler. Ayd›nlar ve sanatç›lar var olan siyasi iktidara meydan
okuma, elefltirme ve radikal düflünceleri benimseme e¤iliminde olabilirler. 

Radikal düflünce ve sanat aras›ndaki iliflkinin de belirli izlekler üzerinden flekil-
lendi¤ini düflünüyorum. Bu izleklerin bafl›nda gerçekçilik düflüncesinin, di¤er bir ifa-
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deyle sanat yap›t›n›n gerçe¤i ifade etme ve aktarma gücü olarak kullan›lmas› fikri-
nin geldi¤ini söyleyebilirim. Kavramlar› dar anlamlar›yla kullanmamaya çal›flt›m,
gerçekçi yaklafl›m›n karfl›s›nda daha modernist denilebilecek bir e¤ilimin de oldu¤u-
nu ve bu iki farkl› yaklafl›m› destekleyenler aras›ndaki tart›flmalar›n da dönemin sa-
nat dünyas›nda önemli bir yer tuttu¤unu düflünüyorum. 

Bu dönem boyunca kesinlikle sol politik gelene¤in içinde olan ama gerçekçilik
konusuna elefltirel yaklaflan ve modernist diyebilece¤imiz yaklafl›m›n da de¤erli pek
çok eser verdi¤ini söyleyebiliriz. Gerçekçi sanatç›lar›, sanat eserinin estetik boyutu-
nu ihmal etmekle elefltiren bu yazarlar, di¤erleri taraf›ndan halka uzak olmakla, bi-
reycili¤e saplanmakla suçlan›yordu. Bu karfl›l›kl› elefltirilerin çok geride kald›¤› gü-
nümüzde iki e¤ilimin de eksileri ve art›lar›yla ülkemiz sanat›n› her manada var et-
tiklerini ve bu iki yaklafl›m aras›nda keskin çizgilerden ziyade geçifller oldu¤unu söy-
leyebilirim. 

Bu temay› biraz daha açabiliriz. Sanat eseri ile gerçek aras›ndaki iliflki gündeme
geliyor. Sanat eserinin gerçekli¤i tafl›ma, temsil etme, gösterme gücünün yüksek ol-
du¤u düflünülüyor, ayr›ca bunun gerekli oldu¤una dair bir yaklafl›m etkin hale geli-
yor. Sanat eserinin otonomisi, kurgusal, gerçekd›fl› yan›ysa ikinci plana at›l›yor. Bu
görüflün tam karfl›s›nda ise Immanuel Kant’›n belirtti¤i gibi insan alg›s› güzelli¤i kav-
ramlara baflvurmadan kavrar bak›fl› bulunuyor. Daha baflka bir de¤iflle sanat eserinin
estetik de¤erini kavramsal, düflünsel ve tarihsel bir soyutlamadan ayr›flt›rma yaklafl›-
m›n› benimseyenler de¤iflen ölçülerde sanat eserini gerçeklikten kopar›yor. Bu yak-
lafl›m›n aksine sanat eserinin o günlerde gerçekli¤i temsil etme ve dönüfltürme ka-
pasitesine inan›l›yor... 

1970’li y›llarda ön planda olan gerçekçilik e¤ilimi gere¤i amaç, sanat yap›t› ara-
c›l›¤›yla topluma ulaflmak ve onunla iliflki kurmakt›. Toplumun sorunlar›n› mesele
ederek, topluma ulaflma ve onunla iliflki kurma yönündeki giriflimler, sanat-siyaset
iliflkisinin di¤er önemli izle¤iydi. Bu tart›flmada halka ulaflmak, hakla sanat eseri ara-
c›l›¤› ile iletiflim kurmak ve halk›n içinde bulundu¤u koflullar› aktarmak ve toplu-
mun az geliflmiflli¤ini, sorunlar›n› aç›¤a vurmak iste¤i bask›n idi. Halkla kurulan bu
iliflkiyi bir ayd›nlatma hareketi olarak tan›ml›yor ve bu konuyu tart›flmay› önemsi-
yorum. 

Bu y›llarda sanat eseriyle halka nas›l ulafl›laca¤› hararetli bir flekilde tart›fl›l›yor.
Halka gerçekçi eserlerle mi gidilebilece¤i, yoksa modern, avangard eserlerin halka
ulaflman›n önünde engel mi oldu¤u sorular› gündeme getiriliyor. Bu tart›flma bence
elitizm ve halkç›l›k olarak bahsedebilece¤imiz bir ikilikten besleniyor. Bir yanda
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndan, hatta Osmanl›’dan kalma bir gelenek var, sanatç›n›n
seçkin, yüksek de¤erde bir fley yap›yor olma hali, kendini halk›n üstünde görmesi,
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halk› ise cahil, e¤itimsiz olarak nitelemesi bulunuyor. Öte yandan ise “halk›m›z ney-
lerse güzel eyler” yaklafl›m› da bir di¤er e¤ilim olarak etkisini art›r›yor. Bourdieu’ye
göre halk› yok saymak da ayn› flekilde yüceltmek de son derece tehlikeli uçlard›r.
Avangard eserlere elitist demek istemem aksine bu eserleri üreten kiflilerde bulunan
“devrimci bir içerik ancak yeni ve devrimci biçimlerle tafl›nabilir” yaklafl›m›n› da
görmemiz gerekir. Ancak modernist sanatç›n›n 1980 sonras› kendini yeniden ta-
n›mlayarak politik gelenekten kopuflu kimi örneklerde oldukça belirgindir. Gerçek-
çi sanatç›n›n ise 1980 sonras› etkisinin fiilen ikinci plana düfltü¤ünü öne sürmek
mümkündür. 

Halkç›, popülist ile elit›st, avangard e¤ilimler aras›ndaki gerilim ve çeliflki de
dönemin entelektüel kütürünün önemli özelliklerinden biri olarak ele al›nacakt›r.
Ülkenin entelektüel ve kültürel yaflam›n›, e¤itimli bir kesim yaratarak ve onlar› des-
tekleyerek yükseltelim yaklafl›m› temel görüfl olarak tan›mlanabilir. Fakat bu yakla-
fl›m ne tam olarak seçkinci ne de tam olarak popülisttir. Türkiye’de daha yüksek se-
viyede bir kültürel yaflam oluflturma çabas›, bu y›llarda artan bir flekilde sorgulan-
makta olan Cumhuriyet’in ilk dönemlerine dayanan seçkinci yaklafl›mlarla, popülist
motivasyonlar›n bir bileflkesi olarak düflünülebilir. Daha önce de vurgulad›¤›m›z gi-
bi sanatç›lar›n halk›n içinde yaflamakta oldu¤u gerçekli¤i yans›tmak, halka sanat
eserleri arac›l›¤›yla ulaflmak ve evrensel de¤erde sanat eserleri üreterek Türkiye’yi
Dünya sanat kültürünün bir parças› yapmak ve bu yüksek kültürün ürünü olan eser-
leri anlayabilecek bir Türkiyeli izleyici kesimi oluflturmak bu dönemin sanatç›lar›-
n›n üç temel özelli¤idir. Bütün bu gayeler popülist motivasyonlar ve elitist e¤ilimler
aras›ndaki çeliflkilerin bir sonucu olarak kendi içinde de çeflitli tart›flmalar üretti. Bu
temel çeliflkiler birçok farkl› sanatsal duruflta gözlemlenebilir. Bu projenin, ülkenin
kültürel ortalamas›n› yükseltmek projesinin iç çeliflkileri de çal›flman›n temel konu-
lar›ndan biri olarak ele al›n›yor. 

Söz konusu çeliflkinin bir ürünü olarak kimi yazarlar›n dillendirdi¤i yerellik
vurgusu, -afl›r›ya kaçt›¤› düflünülen evrensellik iddialar›n›, Bat› özentisi ve kopyac›
olarak mahkûm etmektedir. Yerellik, evrensellik ikili¤i de meflhur Do¤u Bat› tart›fl-
mas›na da referansla o günün tart›flmas› olarak yerel de¤erlerle, evrensel de¤erler
aras›nda bir karfl›tl›k, uyumsuzluk, uyuflmazl›k var m›d›r fleklinde gündeme geliyor.
Bunu bir soruyla açal›m. Evrenselle kastedilen Bat› kültürü müdür? Evet, san›r›m
onun merkezinde durdu¤u bir uygarlaflma, uygarl›k kültürüdür. Ancak evrenseli ta-
mamen Bat› kültürüne indirgemek gibi, yereli evrensel olana mutlak bir karfl›tl›kta
tan›mlamak da yine bir özcülük olarak görülebilir. Bu tart›flmay› Do¤u-Bat› ikili¤i-
nin ekonomik unsurlarla yeniden biçimlendirilmifl bir hali olarak da görebiliriz. Do-
¤u, Bat› kültürleri yerine di¤er bir ikili kavram seti geçer. 
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Buradan devam edersek... Az geliflmifllik olgusu bir baflka ikilik olarak geliflmifl
ve geliflmemifl ülkeler aras›ndaki çeliflkiyi Dünya ve Türkiye gündeminin merkezine
koymaktad›r bu y›llarda. Türkiye toplumu az geliflmifltir, o halde ülkenin sanat› da
az geliflmifltir yaklafl›m› gündeme getirilir. Kimi ayd›nlara göre ülke geliflmedikçe de
sanat geliflemez. Bu alg› 1970’lerde epey de¤iflir. Örne¤in Aziz Nesin bunu özellikle
reddeder, ülkenin sanat›n›n, Marksist üstyap›, altyap› formülasyonuna tezat teflkil
eder bir flekilde oldukça geliflmifl oldu¤unu vurgular. Ancak dönemin muhalif edebi-
yat› genel olarak az geliflmifllik sorununu merkeze koymaktad›r. Ancak Türkiyeli ya-
zarlar bu y›llarda Türkiye sanat›n›n sorunlar›n› ülkenin az geliflmifllik olgusunun bir
parças› olarak tart›flmay› tercih etmifllerdir. Çünkü ülkenin düflünsel iklimi de genel
olarak az geliflmifllik sorununa odaklanmaktad›r. 

Üç önemli eserin bu alanda yap›lan çal›flmalara efllik etti¤i iddia edilebilir:
1970 sonras›nda önemli bir siyasetçi de olan ‹smail Cem taraf›ndan yay›mlanan
Türkiye’de Geri Kalm›fll›¤›n Tarihi, Do¤an Avc›o¤lu taraf›ndan 1968’de yaz›lan Türki-
ye’nin Düzeni (Avc›o¤lu ve Yön dergisi de bu çal›flmada ilerleyen bölümlerde genifl
bir flekilde ele al›nacakt›r.) ve ‹dris Küçükömer taraf›ndan yaz›lan ve Türkiye siyasi
tarihine bir alternatif olarak okunabilecek Düzenin Yabanc›laflmas›... Bu kitaplar dö-
nemin düflünsel dünyas›n› da etkilediler. Az geliflmifllik sorunu ve Türkiye’nin ko-
flullar› dönemin sanat ve edebiyat eserlerinde yo¤un olarak yans›t›ld›. Bu konu o y›l-
lar›n üzerinde durulan en popüler izle¤i olarak da görülebilir. Birçok toplumsal ger-
çekçi yazar›n eserleri ülkenin az geliflmiflli¤ini ve bundan kaynaklanan yoksullu¤u,
sorunlar› göstermeyi hedefliyordu. 

Bu konuya ek olarak, yoksul köylülük, sosyal adaletsizlikler, ayd›nlar›n ve top-
lumun e¤itimli kesimlerinin yal›t›lm›fll›¤›, küçük burjuva ayd›n›n yaln›zl›¤› ve dev-
rimci hareketin u¤rad›¤› bask›lar da dönemin eserlerinde en s›k rastlanan temalar
olarak görülebilir. 

Attilâ ‹lhan ve Kemal Tahir gibi yazarlar eserlerinde Türk tarihinin resmi reto-
ri¤ine alternatif baflka bir tarihsel gerçekli¤i savundular. Örne¤in, romanlar›nda, ül-
kenin sosyal sistemini (Kemal Tahir, Devlet Ana) anlamak için önerilen Asya Tipi
Üretim biçimine tarihsel dayanaklar arad›lar, ya da Türkiye Kurtulufl Savafl›’nda ‹t-
tihat ve Terakki üyesi subaylar›n rolü (Kemal Tahir, Yorgun Savaflç›-) ve orduya s›-
radan insanlar›n gösterdi¤i ilgisizlik konu edildi. SSCB ile Türk subaylar›n›n iliflki-
leri ya da Kurtulufl Savafl›’n›n daha kalpakl›, soldan, halk›n rolünü yücelten bir yo-
rumunu eserlerinde anlatan Samim Kocagöz’ün Kalpakl›lar (1962), Doludizgin
(1963) ve Hasan ‹zzettin Dinamo’nun Kutsal ‹syan (1966) romanlar› örnek gösteri-
lebilir. 
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Bu y›llarda O¤uz Atay ve Adalet A¤ao¤lu’nun verdikleri eserler de sonradan
Türk edebiyat›n›n modernist baflyap›tlar› olarak kabul edildi. Bu eserler Kemalist re-
jimin örtük ama etkili bir hicvi olarak da görülebilir. 

Kimi yazarlar›n eserlerinde ve tart›flmalar›nda anti-emperyalist vurgu da özel-
likle gözlemlenebilir. Örne¤in, Amerikan Sarg›s› roman› ile (1967 y›l›nda Fakir
Baykurt satirik bir flekilde Türk köylüsüne hiçbir yarar› olmayan Amerikan yard›m›-
n› hicveder) Attilâ ‹lhan’›n Yaraya Tuz Basmak isimli roman› ise Amerikan askerle-
rini desteklemek için Kore savafl›na Türk askeri gönderilmesini hakk›nda, güçlü bir
anti-emperyalist durufl ile yaz›lm›flt›r. 

Ülkenin adaletsiz toplumsal düzenini ele alan ve koflullar›n› elefltiren birçok ro-
man da bu süreç de yaz›l›r. fiairler de yazd›klar› fliirlerle sosyal ve politik sorunlara
e¤ilirler. Toplumsal mücadeleye ça¤›ran fliirlerin yan› s›ra, yazarlar›n politik ve sos-
yal konulara yo¤unlaflan makaleleri de kitaplar da toplan›r. 

Bununla ba¤lant›l› olarak bu çal›flmada gündeme getirdi¤i ça¤›n izleklerden
biri de s›n›f meselesi olacakt›r. 1960 ile 1980 y›llar› aras›nda s›n›f meselesine ilifl-
kin tart›flmalar›n› 1960 öncesinden ve 1980 sonras›nda çok daha yo¤un bir biçim-
de yer ald›¤›n›, edebiyat ve sinema alanlar›nda ortaya konan yap›tlarda s›n›f mese-
lesine odaklan›ld›¤›n› ve bir tür çözümlemeye giriflildi¤ini de dile getirmeye çal›fla-
ca¤›m. 

S›n›flar... Bu dönemde edebiyat eserlerinde Türkiye’nin s›n›fl› bir toplum oldu-
¤u göstermek isteniyor, s›n›flar aras›nda tercih yap›l›yor, edebiyat üst s›n›flara karfl›
alt s›n›flar›n, halk›n yan›nda yer al›yordu. Anlat›lan öykülerde de s›n›flar› konum-
land›rma çabas› göze çarp›yordu. Bu yazarlar eserlerinde toplumsal s›n›flar› tan›m-
larken, ezilen s›n›flar› üst s›n›flara karfl› da aç›kça savundular ve hatta yücelttiler. Bu
yüceltmeye karfl› daha elefltirel ve halk› da iyisiyle kötüsüyle oldu¤u gibi yans›tmay›
hedefleyen bir e¤ilim de mevcut idi. 

Bu konulara efllik eden bir di¤er u¤rafl da devrimci sanat aray›fl› ve devrimci sa-
nat› tan›mlama çabas› olarak vurgulanabilir. Özellikle 1970’lerin ikinci yaras›nda
devrimci bir sanat aray›fl›n›n geliflti¤ini ve bu dönemde devrimci sanat›n ne oldu¤u-
na yönelik bir tan›mlama çabas›na giriflildi¤ini de söyleyebilirim. Sanatç›lar geçifl
dönemi olan bu y›llarda ne devletle iliflki kurabiliyorlard›, ne de sermaye s›n›f› he-
nüz onlar› destekleyebilecek düzeydeydi. Sol Kemalistler’den sosyalistlere uzanan bir
düflünce çizgisinde yazarlar›n fikirleri giderek birbirine yaklafl›yordu. Devlet taraf›n-
dan tehlike olarak görülmeye baflland›lar, çünkü yaflad›klar› ve koflullar›ndan mem-
nun olmad›klar› ülkelerini de¤ifltirme iradesine sahiptiler. Kimileri ise bu iradeyi yok
sayarak onu bir moda, safl›k ve hayalcilik olarak görmekteydi. 
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1970’li y›llarda Avrupa’da tart›fl›lan feminizm ve cinsel ayr›mc›l›k gibi mesele-
lerin ise ayn› dönemin Türkiye’sinde pek yank› bulamad›¤›n› ve söz konusu tart›fl-
malar›n Türkiye sanat gündemine 1980’li y›llarda girdi¤ini düflünüyorum. Küçük
burjuva sanat› elefltirisi asl›nda bu tür aray›fllara, gerçekçi sanat hegemonyas›n›n di-
¤er e¤ilimlere karfl› gelifltirdi¤i bir suçlama olarak hat›rlanmay› hak ediyor. Halka ya-
banc›, afl›r› Bat›l› sanat elefltirisiyle, feminist ya da cinsel özgürleflme ba¤lam›nda bir
devrim ve düflünsel üretim de bir ölçüde d›fllanm›flt›. Oysa Freud da, Simon de Be-
auvoir da o y›llarda Türkiye’de keflfedilen ve okunan yazarlard›. 

Sanatç›n›n geçmiflle olan ba¤›, resmi tarih yaz›m›na alternatif yeni söylem ara-
y›fllar›, enternasyonalizm ve ba¤›ms›zl›k iste¤i, sol düflünce ve sanat aras›ndaki ilifl-
kileri flekillendirmeleri ba¤lam›nda üzerinde durdu¤um di¤er izleklerdi. Geçmifle du-
yulan ilgi s›n›rl› ve seçiciydi, o günde faydalanma kayg›s›yla hareket ediliyordu. Ör-
ne¤in, fieyh Bedreddin, âfl›k gelene¤i, Yunus Emre halk gelene¤inden do¤ru benim-
seniyordu. 

Enternasyonalizmin bir sonucu olarak dünyay› takip etmek ve de dünya çap›n-
daki üretimin bir parças› olmak amaçlan›yordu. Dünya da merkez ve çevre günü-
müzden çok farkl›yd›; Vietnam, Küba, Afrika, fiili gibi ülkeler, Do¤u Avrupa Blo¤u
ve Fransa merkezli sol kültür takip ediliyordu. Do¤al olarak, bütün bu merkezler de
Türkiye’yi de etkiliyordu. Ayr›ca bir di¤er nokta olarak dönemin sanat kurum ve
çevrelerindeki ba¤›ms›zl›k iste¤inin alt› çizilmelidir. Sanat kurumlar›nda yazarlar
devlet denetiminden ve sermaye gruplar›n›n yönlendirmesinden özerk bir flekilde
faaliyet göstermeyi talep ediyorlard›. 

Son olarak bu politik angajman›n ve düflünce üretiminin sonucu olarak sanat-
ç›y› toplumsal yaflamda, kamusal alanda etkili bir özne haline getirmesi olgusuyla
karfl› karfl›yay›z. Hatta sanatç› kendini büyük sorumluluklara sahip hissetmifltir, po-
püler kültür alan›yla, “yüksek kültürün” aras›nda bir konumdad›r, ama ulaflmak iste-
di¤i toplumun hala d›fl›ndad›r. 12 Eylül darbesindeki en temel meselelerden biri sa-
natç› için de geçerli olur. “Bizim kendimizi feda ediyoruz, halk›m›z bizi yaln›z b›ra-
k›yor, oysa biz onun için mücadele veriyorduk,” alg›s› yükselir. 

Kamusal alanda söz sahibi, toplumun kimi kesimlerini etkileme iste¤i duyan ve
bu olana¤a da bir ölçüde kavuflan ayd›nlar›n önemli bir k›sm›n›n edebiyat alan›nda
eserler veren yazarlar oldu¤unu iddia ediyorum. Bu yazarlar ayn› zamanda gazeteci,
akademisyen ve kimi durumlarda devlet görevlileri dahi olabiliyorlard›. Bu ayd›nlar
geliflmekte olan kamusal alanda etkiliydiler; ancak bu etkilerinin sonsuza kadar sür-
meyece¤inin de fark›ndayd›lar. Dönemin sa¤ iktidarlar› taraf›ndan sürekli d›fllan›yor
ve e¤itim sisteminde kabul görmüyorlard›. 

‹. Hakk› Baflgüney • 611



Bu yazarlar siyasal iktidara muhalefet ediyor ve toplumsal eflitsizlikleri ortaya
sererken ayn› zamanda devrimci bir toplumsal dönüflümün aray›fl› içerisine giriyor-
lard›. Onlar›n iktidar karfl›t› toplumsal hareketlerin bir parças› oldu¤unu, dolay›s›y-
la mevcut siyasi sistemden kiflisel ve siyasi aç›dan memnun olmad›klar›n› söyleyebi-
liriz. Türkiye’de siyasi rejim Cumhuriyet’in ilk kuflak ayd›nlar› taraf›ndan büyük öl-
çüde (Naz›m Hikmet ve Sabahattin Ali gibi birçok istisnalar d›fl›nda) destekleniyor-
du. Ancak bu dönemde ayd›nlar ve yazarlar “elefltirel entelektüel” tan›mlamas›n›
hakl› ç›kar›r flekilde, iktidara karfl› her zaman mesafeli yaklaflt›lar, ama di¤er yandan
da, birçok aç›dan arada derede bir durumda kald›lar. Bu ayd›nlar kamu hayat›nda ar-
tan etkilerine ra¤men, siyasi durum de¤iflmedi¤i sürece toplumsal konumlar›n›n kay-
bedilebilir oldu¤unun fark›ndayd›lar. 

Bu yazarlar ve sanatç›lar, yeni bir toplumsal dönüflüm projesine inan›yorlard›.
Ço¤u, sanat eserlerini siyasi faaliyetlerinin de bir parças› k›larak yeni bir sosyal dü-
zen için inanç tafl›maktayd›lar. Edebiyat eserleri ülkenin ekonomik, sosyal ve kültü-
rel koflullar›na müdahale etmek amac›yla üretildi. Bu y›llar boyunca hep gözlenen
siyasi ba¤lanma ve politik söylemleri benimsemede art›fl esas olarak 1968 hareketle-
rinin sonras›nda, özellikle 1969 y›l›nda ve 1970’lerin ikinci yar›s›nda yaflanm›flt›r.
Bu siyasi söylemler yeni bir ülke (daha eflit, ba¤›ms›z ve adil bir topluma duyulan ar-
zu) için bir aray›fl, devrimci bir döneme girildi¤ine dair vurgular ve sol siyasi güçle-
rin kuraca¤› bir hükümeti için duyulan özlem olarak tan›mlanabilir. Özellikle 1977
ve 1978 y›llar›nda kurulan CHP iktidar› (CHP sol bir siyasi vizyonu temsil eder mi
etmez mi bir tart›flma konusu olmaya devam etmektedir.) ayn› zamanda Milliyetçi
Cephe hükümetleri s›ras›nda solcu yazarlara karfl› yap›lan düflmanca uygulamalara
bir tepki olarak da desteklenmifltir. 

Entelektüel kavram›n›n o y›llarda siyasi çevreler aç›s›ndan oldukça olumsuz
ça¤r›fl›mlar› oldu¤unu da hat›rlatal›m. Resimli Ay dergisinde Naz›m Hikmet ve arka-
dafllar› taraf›ndan Putlar› Y›k›yoruz2 (Istanbul 2004: 101) kampanyas› çerçevesinde
elefltirilen Abdülhak Hamit Tarhan, Mehmet Emin Yurdakul, Yakup Kadri Karaos-
mano¤lu, Ahmet Haflim ve Hamdullah Suphi Tanr›över gibi yazarlar bu dönemde
etkilerini kaybettiler ve Naz›m Hikmet ile ayn› siyasi hatt› paylaflan yazarlar edebi-
yat dünyas›n›n merkezine yerlefltiler.

Bu ayd›nlar hareketi 1965 ile 1977 y›llar› aras›nda en ihtiflaml› dönemini yafla-
m›flt›r. Yazarlar ülkede yürütülen siyasi mücadelede aktif olmalar›na ra¤men 1977 y›-
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l›ndan sonra oluflan iç savafl ortam› ve Bedrettin Cömert, Cavit Orhan Tütengil ve
Abdi ‹pekçi gibi ayd›nlar›n suikasta u¤ramalar› entelektüel alan›n etkisinin en aza
inmesine yol açt›. S›radan insanlar›n günlük yaflam›n›n bile tehlike alt›nda oldu¤u
bir dönemde entelektüel ve kültürel tart›flmalar giderek etkisini yitirdi. Otoriter MC
(Ulusal Cephe) hükümetleri solun ve ayd›nlar›n üzerindeki bask›y› art›rd›. Sol siya-
setin yükseliflte oldu¤u gerçe¤ine ra¤men, iktidara geçen hükümetlerin, AP (Adalet
Partisi) ve MC hükümetleri gibi genel olarak sa¤c› oldu¤u unutulmamal›d›r. ‹ktida-
r› destekleyen siyasi e¤ilimler edebiyata ancak s›n›rl› ölçüde yans›d›. Ülkede politik
arenada etkin olan sa¤ ve muhafazakâr hareketlere ra¤men, sol modernist ve sol Ke-
malist e¤ilimlerin mutlak flekilde hakim oldu¤u edebi etki alan› bir anomali olarak
ya da göreceli bir özerklik olarak kabul edilebilir. 

Öte yandan sol siyasi güçlere karfl› fikri alanda etkili olmayan sa¤ siyasi güçler,
siyaseti ve çat›flmay› soka¤a tafl›d›. Ayr›ca özellikle 1971 darbesinden sonra devlet
bask›s› da kurumsallaflm›fl oldu. 12 Mart 1971 darbesi s›ras›nda, Sabahattin Eyübo¤-
lu, Azra Erhat, Sevgi Soysal ve Vedat Günyol gibi ayd›nlar gözalt›na al›nd› ve bir-
kaç ay tutuklu kald›lar. 1978 ve 1979 y›llar›nda Cavit Orhan Tütengil ve Bedrettin
Cömert gibi ayd›nlar da sa¤c› teröristler taraf›ndan öldürüldüler. Baflka bir örnek ise
1978 y›l›nda Ulusal Cepheye kat›lan sa¤ partilerin koalisyon hükümeti s›ras›nda li-
selerin kütüphanelerinden Yaflar Kemal, Orhan Kemal ve Bekir Y›ld›z’›n eserlerinin
ç›kar›lmas› ve yasaklanmas›d›r. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da, bu entelektüel
çevrelerden Yaflar Kemal, Nedim Gürsel ve Ataol Behramo¤lu gibi sol görüfllü ya-
zarlar Türkiye’yi terk etmek zorunda kald›lar, baz›lar›ysa hapse at›ld›. Dolay›s›yla bir
döneme damgas›n› vuran ayd›nlar zamanla etkilerini kaybetmifl oldular. 

Öte yandan, bu düflünsel iklimde sa¤ siyasi aktörlerin zay›fl›¤› analiz edilmeyi
hak ediyor. Muhafazakâr ve milliyetçi yazarlar›n bu göreceli geri kalm›fll›¤› ve etki-
sizli¤i önemli bir tart›flma konusudur. Muhafazakâr ve milliyetçi eksenin esas olarak
sözlü edebiyat gelene¤i üzerinden var olmaya devam etti¤i iddia edilebilir. Kubbeal-
t› Cemiyeti bu edebiyat kültürünün merkezlerinden biriydi. Birçok muhafazakâr ay-
d›n Dergâh dergisi gelene¤inin miras›n› sahiplendiler ve onu izlediler. Ahmet Ham-
di Tanp›nar ve Yahya Kemal Beyatl› gibi büyük yazarlar pek çok genç yazar taraf›n-
dan da takdir ve takip edildiler. Peyami Safa da bu dönemde yeniden keflfedilen, sa-
hiplenilen bir edebi figür olarak görülebilir ve eserleri özellikle 1970’lerin sonlar›n-
da, afl›r› milliyetçi siyasi çizgi taraf›ndan yay›nlanm›flt›r. Nurettin Topçu taraf›ndan
ç›kar›lan milliyetçi ve muhafazakâr Hareket dergisi de hat›rlanmal›d›r. Necip Faz›l
K›sakürek’in Büyük Do¤u dergisi ise ‹slamc› siyasi çevrelerin önemli bir temsilcisiy-
di. Bu iki dergi ‹slamc› ve afl›r› milliyetçi dünya görüfllerinin bir sentezini savundu-
lar. 
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Bu dergiler sanatsal alanda afl›r› siyasi kutuplaflman›n sa¤ bir temsili olarak da
görülebilir. Genel anlamda muhafazakâr çizgideki edebiyat gelene¤i angaje sol siya-
si gelene¤i ülkesine yabanc›, afl›r›ya kaçan ve yerli olmamakla elefltirdi. Afl›r› milli-
yetçi, ‹slamc› ve muhafazakâr gelenekler aras›nda farkl›l›klar da tespit edilebilir, an-
cak bu dönemde bu eksenler aras›nda yak›n bir iliflki oldu¤u da aç›kt›r. Siyasi odak-
l› sa¤ tandansl› edebiyat kültürü tamamen bölünmüfl de¤ildir. ‹slamc› ve milliyetçi
çizgiler solcu edebiyat gelene¤i karfl›s›nda birlik halinde bir iliflki içerisinde konum-
lan›yordu. 

Bir bütün olarak bu sunumda edebi eserlerin ve yazarlar›n bir de¤erlendirmesi-
ni yaparken, dönemin yazarlar›n›n neleri savunduklar›n› ve neleri tart›flt›klar›n› da
özellikle gündeme getirmek istedim. Bu eserlerin ve yazarlar›n de¤eri inkâr edilemez
ve ben bu eserlerin sanatsal de¤erini özellikle vurgulamaktan yanay›m. Ancak bu
yazarlar›n da kamuoyunu etkileyen siyasi söylemlerin eserlerinin içeri¤inin de öte-
sinde bir de¤eri vard›r. Baz›lar› gazete ve dergilerde politik içerikli makaleler yazd›,
kimileri siyasi partilerin ve sendikalar›n üyesiydi. Yazarlar›n siyasi etkinlikleri sade-
ce edebi üretimle s›n›rl› olamazd›. Öte yandan da bu eserler olmadan da siyasi çaba-
lar› bu ölçüde anlam tafl›yamazd›. 
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De¤erlendirme Oturumu

‹LHAN ÜTTÜ

De¤erli konuklar hofl geldiniz…

Çok güzel üç günü geride b›rakt›k. Öncelikle hepinize kat›ld›¤›n›z için teflekkür
ediyorum. 2017’de, Allah sa¤l›k verirse, bir sonraki kurultayda buluflmay› diliyoruz.
Sözü hocalar›m›za vermeden önce Bilim Kurulu Üyelerine çok teflekkür ediyorum,
isimlerini tek tek anmak istiyorum. Öncelikle bugün aram›zda yok. Mecburen bir
canl› yay›n› oldu¤u için kurultaydan ayr›ld›. Türk Dil Kurumu Eski Baflkan› fiükrü
Halûk Akal›n’a, ‹nci Enginün Hocam›za, Kâz›m Yetifl Hocam›za, (rahats›zl›¤› nede-
niyle ilk gün gelebildi) Günay Kut Hocam›za, Erman Artun Hocam›za, fiuayip Ka-
rakafl Hocam›za, Emine Gürsoy Naskali Hocam›za, Zehra Toska Hocam›za (o da çok
k›sa bir süre önce kardeflini kaybetmesine ra¤men aram›zdayd› hep), Sema U¤urcan
Hocam›za, Ali fiükrü Çoruk Hocam›za ve gerek Pazartesi günü ilk aç›k oturumu yö-
netmeye gelen gerekse dün Hürriyet Gazetesinde köflesini bize ay›ran Do¤an H›zlan
Beyefendiye çok teflekkür ederim. Bu Elginkan Vakf›n›n daha sonraki Kurultaylar›
için oldukça iyi bir tan›t›m oldu. Çok teflekkür ediyorum. Bu kurultay›n düzenleme-
sinde emek sarfeden tüm çal›flma arkadafllar›ma da çok teflekkür ederim. Teknik ifl-
lerimizi her kurultayda oldu¤u gibi Manisa’dan gelip halleden Murat Dolgun’a ve
geçen sene ödül töreninde Mübahat Kütüko¤lu’nun asistan› olarak tan›d›¤›m›z Ça¤-
r› Bey’e çok teflekkür ediyorum. Evet, ben flöyle bir Kurultay bildiri broflüründen der-
ledim kimleri konuflmufluz 3 günde…

Naz›m Hikmet, Sezai Karakoç, Hilmi Yavuz, Hüseyin Nihal Ats›z, Kutadgu Bi-
lig’den bahsedildi, Çera¤an’dan bahsedildi. Afl›k ‹mami (Allah rahmet eylesin)
an›ld›. Tahsin Yücel’den, Vedat Türkali’den, Sar› K›z anlat›lar›ndan, Y›lan› Öldür-
selerdeki Esme’den bahsettik. Abdülhak Hamit’le Hüseyin Cavit’i karfl›laflt›rd›k. Sa-
yat Nova’dan, K›rg›z edebiyat›ndan, Simurg motifinden bahsettik. Uykular›n do¤u-



su, Girit Kandiye’den, kasidede tegazzülden bahsettik. Dede Korkut Hikayelerini
bugün bol bol dinledik. ‹lhan Berk’i and›k. Donkiflot roman› ve Cervantes’i konufl-
tuk. Ahmet Mithat Efendi’den bahsettik. Ahmet Hamdi Tanp›nar ile Murat Gül-
soy’u karfl›laflt›rd›k. Yesevi Gelene¤inden hocam›z bahsetti. Divan edebiyat›ndan
bol bol bahsedildi. Nuri Yüce Hocam›z Atasözleri ve Deyimlerden bahsetti. Saim
Hocam›z da Karaca O¤lan’dan bahsetti. Ben Karaca O¤lan’›n ayr› yaz›ld›¤›n› bu ve-
sile ile ö¤rendim. En son olarak da K›br›s Edebiyat›ndan bahsedildi. ‹ki bursiyerimiz
bildiri sundular: Hakk› Kardeflim ve Kübra Kardeflim… Onlar bizi ayr›ca mutlu et-
tiler bildiri sunarak. ‹nflallah çok iyi hoca olacaklar. Dolay›s›yla biz Elginkan Vakf›
olarak hem görevimizi yapman›n hem de iyi bir kurultay geçirmenin mutlulu¤u için-
deyiz. O yüzden bir sonraki Kurultayda görüflmek üzere hepinize sevgi ve sayg›lar›m›
sunuyorum. ‹lk sözü Erman Artun Hocama veriyorum.

PROF. DR. ERMAN ARTUN

Say›n Dinleyiciler,

Sevgili Kat›l›mc›lar…

Öncelikle bizleri bir araya getiren Elginkan Vakf›’n›n 2.Türk Dili ve Edebiyat›
Kurultay›n› düzenledikleri için yöneticilere teflekkür bir borcumuz.

Bu kurultay›n haz›rlanmas› 1 y›la yak›n zamanda elimizden geldi¤i kadar bilim
kurulu olarak titizlikle davran›p (ne ölçüde baflar›l› oldu¤u sizin takdirinedir) konu-
lar› ve araflt›rmac›lar› seçmeye çal›flt›k. ‹nan›n buraya gelen kiflilerin her bir özetle-
ri bildirileri okuyup kendimize göre de¤erlendirip sizin huzurunuzda de¤erli bildiri-
lerin gelmesi için çaba sarfettik. 11 Halk edebiyat› bildirisi sunuldu. Burada hemen
hemen % 25 oran›nda Yeni Türk Edebiyat›n›n, Eski Türk Edebiyat›n›n yan› s›ra
Halk Edebiyat›nda da art›k beraber ayr› sempozyum kurultaylar›n d›fl›nda birlikte
kurultay yapmas› fikir al›flverifli yap›lmas› son derece önemliydi.

11 bildiri bilime katk› sa¤lad›. Yenilikler getirdi. Belki 15 dakikaya s›¤d›rma ko-
nusunda istediklerinizin tamam›n› duyamad›n›z ama metni okudu¤unuzda san›yo-
rum kafan›zda soru kal›p soru sormad›ysan›z onlar› da ayd›nlatmaya çal›flaca¤›z. Ku-
rultay›n en güzel yanlar›ndan biri genç araflt›rmac›lara yer verilmesi. E¤er bizler on-
lara f›rsat vermezsek, korkular›n› yenmezlerse bizleri tan›y›p fikir al›flverifli yapmaz-
larsa nas›l yetiflecekler, nas›l belli bir yere gelecekler. Bundan sonraki çal›flmalarda
gerçekten ciddi çal›flma yapan gençlere daha çok yer verilmesi önemli bana göre. Yi-
ne bu kurultayda bildirilerinin okunmas› d›fl›nda de¤erlendirmeye elimizden geldi¤i
kadar zaman ay›r›p düflüncelerimizi tart›flt›k. Bu da bilime katk› sa¤layacak nitelik-
tedir. Niçin bunu söylüyorum? Son y›llarda o kadar çok kat›l›ma ça¤r›l›yor ki zaman
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karfl›s›nda yenik düflen 5 dk. da bitir 10 dk. bitir, sorusu olan herhalde yoktur deni-
lip geçifltiriliyordu. Bana göre bu kurultaylar›n en önemli yan› bildirilerin okunduk-
tan sonra tart›fl›lmas›, 1 ayl›k sürede eksiklerin, art›lar›n varsa öneriler do¤rultusun-
da düzeltilip metnin sa¤l›kl› flekilde ortaya ç›kmas›. Bir tek san›yorum. Hepimiz ay-
n› hataya düfltük. Bir elefltirim var kendim de dâhil… Genelde bildirilere o kadar
emek veriyoruz ki ço¤una bildiri demek de¤il bir makale boyutunda hala bildiri yaz-
may› ö¤renemedik. Bildiri demek yeni bir fley getirmek, bir iki sayfal›k, o konudaki
tart›flmaya açmakt›r.

Ama bizim bakt›¤›m›z zaman ço¤unun makale boyutunda oldu¤unu görüyoruz.
Girifl bölümlerine o kadar çok emek veriyoruz ki onlar› okumamazl›k edemiyoruz o
bilgilere k›yam›yoruz, k›yamay›nca da bafl›m›za ne geliyor: söyleyece¤imizi söyleye-
miyoruz. Bu fleylerden özellikle genç arkadafllar kendimize de söylüyorum biz de ö¤-
renemedik nedense onlar› da okuyoruz. Bu girifl bölümleri birkaç cümle ile özetlenip
ana konuya geçilip de¤erlendirme yap›l›rsa daha sa¤l›kl› olacak. Bir de bildiri den-
di¤i zaman sonuç bölümleri genellikle zamans›zl›ktan dolay› kayn›yor arada 2-3
cümle ekleyelim art›k: Bu bildiri ile elimizden geldi¤i kadar bu alana flu katk›y› sa¤-
lamaya çal›flt›m. Do¤rudur-yanl›flt›r-vard›r- demek de yok da bir tespittir. Tart›flma-
ya açt›m dendi¤i zaman bunun ortaya konmas› laz›m. fiu flu flunlar› yapt›m bu alan-
da benim yapt›¤›m belki yeni bulufl de¤il ama bir katk›d›r deyip onu mutlaka ay›r-
mam›z laz›m ve bafl k›sm› okumadan sonucu yeni olarak getirdi¤imizi tart›flmaya
açarsak daha sa¤l›kl› olacak…

Teflekkür ediyorum.

‹LHAN ÜTTÜ: fiimdi Eski Edebiyat bölümünde konuflmalar›n› yapmak üze-
re sözü Doç. Dr. Özge Öztekin’e veriyorum.

DOÇ. DR. ÖZGE ÖZTEK‹N

Say›n Baflkan,

Sayg›de¤er Ö¤retim Üyeleri, De¤erli Kat›l›mc›lar, 

Sevgili Ö¤renciler,

Bu De¤erlendirme toplant›s› ile “Gelenekten Gelece¤e Türk Edebiyat›” kurul-
tay›n›n sonuna gelmifl bulunuyoruz. Burada bir kez daha, Elginkan Ailesi’nin ebedi-
yete intikal etmifl de¤erli büyüklerini sayg› ile an›yorum. Elginkan Vakf›’n›n müdü-
rü ‹lhan Üttü’ye, Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Baflkan›
Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal›n baflta olmak üzere kurultay›n düzenleme ve bilim ku-
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rulu üyelerine, vakf›n proje gelifltirme ve planlama yöneticisi Yasemin Maçin’e,
planlama flefi Filiz Okumufl’a, kurultaya kat›lan bildiri sahiplerine ve eme¤i geçen
herkese teflekkür ediyorum.

Bilimsel düzeyi yüksek, nitelikli bildirilerin sunuldu¤u, akademik anlamda ol-
dukça yo¤un geçen bir 3 gün yaflad›k. Gelenekten gelece¤e Türk edebiyat›n› ele al›r-
ken s›k s›k tekrar edilen flu ifade dikkat çekiciydi: “De¤iflen suret, de¤iflmeyen öz:
Konu, tür, üslup süreklili¤i”. Do¤an H›zlan baflkanl›¤›nda gerçeklefltirilen aç›k otu-
rumun ard›ndan kurultaya geçildi. Sunulan bildiri konular› ile edebi metinleri tür-
biçim-içerik-biçem yönünden geçmiflten günümüze yeniden düflünme ve de¤erlen-
dirme f›rsat› bulduk. Ortaya konan sorunsallar beyin f›rt›nalar› yaflatt› ve yeni ce-
vaplara götürdü bizi, bazen de yeni sorular sorduk. Yap›lan anlaml› katk›lar ve sor-
gulamalarla, gelece¤e do¤ru daha bilinçli ilerliyoruz. Bu kurultay, alan›n çok k›ymet-
li hocalar›yla yeniden bir araya gelip hem bilimsel hem insani anlamda sohbet etme
ve onlar›n deneyimlerinden yararlanma olana¤› verdi bize. Genç meslektafllar›m›z-
la da yine bu güzel kurultay vesilesiyle tan›flt›k.

Kurultay›n bafll›¤›ndaki ‘gelenekten gelece¤e’ ifadesi, ‘süreklilik’ kavram›n› ye-
niden düflündürdü bana; süreklili¤e ba¤l› olarak ‘de¤iflim’, ‘dönüflüm’, ‘aktar›lma bi-
çimi’, ‘klasik’, ‘yenilik’ kavramlar›n› da. Yarat›l›fltaki dönüflüm, dönüflümdeki sürek-
lilik, süreklilikteki yinele(n)me ve yinele(n)medeki sonsuzluk. Ça¤›n› iyi okuyan ve
yol/lar açan her yenilik gelece¤e iz b›rakan birer klasik de¤il mi? Dönüflüm, yarat›-
y›/eseri bir önceki gelene¤e yaslar. Yenidenyaratma s›ras›nda bazen önceki dizge
canl›l›¤›n› korur, bazen de yeni dizgenin içinde erir. Ancak gözden kaybolsa bile, bir
flekilde izi kal›r. Zira her ‘yeni’, ‘eski’ ile ba¤lant› içindedir. Dolay›s›yla, onun izleri-
ni tafl›r. Bu izler sadece kendi içinde ve konu düzeyinde de¤il, kendisiyle ‘eflbiçimli’
baflka türden örnekler üzerinde de görülebilir. Evrendeki her fley sürekli bir yinele-
me sürecinden geçti¤i için, eflbiçimlili¤in yan›na ‘benzerlik’ veya ‘türdefllik’ kavram-
lar› da eklenebilir. Ard›ndan; de¤iflenler içindeki de¤iflmezlere uzand› zihnim, ru-
hun&özün kaybolmamas›na. ‘Evrensel nitelikli de¤iflmezler’in ve ‘kadim bilgi’nin,
ça¤›n koflullar›nda ‘yeniden yarat›m’›na. Böylece kültürün geleneksel unsurlar› da
oldu¤u gibi yinelenmeden, dönüfltürülerek yeniden üretilir. Geleneksel olan günü-
müz koflullar›nda yeniden yarat›land›r, geçmiflten bugüne aktar›lan de¤il. Geçmiflte
olan›n flimdide dönüflerek, yeni ba¤lamlar iflaret ederek ve her defas›nda bir önce-
kinden farkl› bir ça¤r›fl›msal ak›fl ve göndermeler a¤›yla yinelenifli. Bu durum, Kier-
kegaard’›n ‘tekrar ve an›msama’ formülünü de getiriyor akla. T›pk› Tanr›’n›n evreni
yaratmas› gibi. Ayn› fleyin geri gelifli de¤ildir ama bu. Deleuze’›n dedi¤i gibi, bir ye-
nilik vard›r tekrarda. Olup bitmifl olan›n yeniden mümkün olmaya geri geliflidir as-
l›nda. Dolay›s›yla yenilenme de bir defal›k de¤il süreklilik özelliklidir. Sürekli bir
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devr-i daim halinde geri dönüfllerle ileriye do¤ru bir yenidenyaratma. Geçmiflin sü-
rekli olarak flimdiye eklemlendi¤i, ça¤dafl ölçütlere göre yeni koflullarda yeniden kul-
lan›ma sokuldu¤u bir süreç. Ancak ‘geçmifl’, ‘flimdi’yi yaratmaz; ‘flimdi’, ‘geçmifl’i bi-
çimlendirir. Sonsuz ve çoksesli bir oyun alan›d›r bu. Yaflanan zaman›n ruhu içinde
hep yeniden:

her fleyin sonuna geldiysek e¤er
nedir bu yenilik flimdi nedir

sözler uyurken gelecek k›fl›n anbar›nda
…
omzunda y›llar›n raf›ndan inmifl bir top kumafl
…
yoksa bu yenilik böyle bir fley mi

Ömer Erdem 

dizeleri bu anlamda oldukça dikkat çekici. Özellikle ilk beyit, ‘sonlulu¤un karfl›s›n-
daki sonsuz daimili¤i’ anlatan flu m›sralar› da getirmiyor mu akla?

ölümden ne korkars›n korkma ebedî vars›n
çünkim ifle yarars›n bu söz fâsid da’vîdür

Yunus Emre  

Hayat gibi fliir de edebiyat da süreklilik arz eder. Sanat›n somuttan soyuta geçi-
rerek sürekli diri tuttu¤u metaforik ba¤lant›lar hiçbir zaman yok olmaz. Yeni yorum-
larla yeniden keflfedilmeye daima aç›kt›r. Dilde ve yarat›c›l›kta süreklilik olgusu ile
geçmifli bugünde güncelleyen ve gelece¤e dönüfltüren bu tür bir duyufl ve düflünce
yap›s›, ‘var olufl’ aç›s›ndan da ontolojik anlamda önemli bir estetik biçim getirecek-
tir beraberinde. Zira edebiyat&fliir metni, varl›¤›n›n gücünü iflledi¤i ruhun sürekli-
li¤inden al›r. O süreklilikteki dönüflümdür ruhu gelecek zamana tafl›yan. T›pk› bir
bellek gibi, geçmifle de¤il gelece¤e do¤ru yeniden. 

Bu süreklili¤in bilgi-kültür-uygarl›k üçgeninde yüzy›llar boyu kuflaktan kufla¤a
aktar›lmas›, ‘gelenek’ olgusunu karfl›m›za getirir. Süreklili¤in yan› s›ra infla etti¤i an-
lam dünyas›yla da tarihsel bir var olufl özelli¤i gösterir gelenek. Hem ‘aktarma’, hem
‘yaratma’ ifllevine sahiptir. Dolay›s›yla gelenek, sabit ‘olan’ de¤il sürekli ‘yeniden-
kurgulanan’ bir de¤erler bütünüdür. Gelene¤in geçmiflten gelen ‘hakikat’ boyutu ise,
tarih içinde var olan ama anlamsal derinli¤i tarihle s›n›rland›r›lamayacak kadar yo-
¤un olan bir baflka kavram› imler: ‘Klasik’. Hakikat bilgisini arayan insan, gelene¤in
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sahip oldu¤u metafizik öz ile ontolojik ve epistemolojik anlamland›rmaya gider. Kla-
sik, bu süreçteki tarihselli¤i aç›klaman›n kavramsallaflt›r›lm›fl modellerinden biridir.
Bilgi-kültür-uygarl›k üçgeninde devreden hakikati aktararak ortak haf›zay› kaydedip
anlam›n inflas›nda tarihsel gelenek için korunakl› bir alan meydana getirir. De¤eri-
ni hiçbir zaman kaybetmez. Edebi metinler söz konusu oldu¤unda da durum böyle-
dir. Buna ba¤l› olarak tafl›d›¤› niteliklerden biri de, klasik eserlerin hakikat alg›s›n›
diyalektik olarak sonluluk ve aflk›nl›k aras›nda ifade etmeleridir. Yeni ve ço¤ul de-
rinlikte okumalarla modern insan›n kendi kökenlerini edebiyat üzerinden (hatta
edebiyat&mit, edebiyat&tarih vb. üzerinden) düflünüp keflfederek sorgulamas›; ‘ge-
lenek’ alg›s›n› kendi kadim niteli¤indeki kök vurgusu, kendi olgular›n› yaratmas›,
süreklili¤i ve de¤iflmezleriyle ‘klasik’ alg›s›n›n yan› bafl›na getirir. ‘Her dönemde yi-
nelenen, her zaman yeni ve güncel olan’ anlamlar› ile de, ‘evrensel’e uzan›r. Her ya-
p›t›n hem kendi ba¤lam›nda, hem de ba¤l› bulundu¤u türün sahip oldu¤u evrensel
de¤iflmezler ba¤lam›nda okunabilmesi/tan›mlanabilmesi mümkündür. Zaman ve
mekân de¤iflse bile de¤iflmeyen evrensel unsurlar›n yinelenmesi, ba¤lam ve dolay›-
s›yla anlam de¤iflikli¤i yaratacakt›r. Evrensel okumaya aç›k bir yap›t, yeni koflullar-
da yeni yorumlara da aç›k demektir.

Bu kurultay›n ad› do¤rultusunda, Türk edebiyat›n› gelenekten gelece¤e do¤ru
ele ald›¤›m›zda; Eski Türk edebiyat›, ‘gelenek’ taraf›n›n karfl›l›klar›ndan biri olarak
oldukça önemli bir damard›r. ‹lk etapta ‘geçmifl’i akla getirir. Bugün ça¤dafl Türk
edebiyat›n›n kaynaklar› ve köklerinden biridir. Bir di¤er önemli özelli¤i, ‘klasik’ ol-
mas›d›r. Zaman içerisinde baz› kurallara ba¤l› olarak ve gelenekten güç alarak geli-
flen her klasik edebiyat gibi, klasik Türk edebiyat› da alt› yüzy›ll›k ömrü boyunca
kendi kurallar› ve de¤iflmezleri içinde kendi gelene¤ini koruyup yenidenyaratarak
canl›l›¤›n› sürdürmüfltür. Bunu kronolojik olarak hem tek tek mazmun, mefhum,
motif ve imajlar›nda izlemek, hem de anlat› niteli¤ine sahip mesnevilerinde takip
etmek mümkündür: Klasik Türk edebiyat›ndaki aflk alg›s›, ölüm ve fanilik anlay›fl›,
aray›fl yolculuklar›, nasihat ve hikmetler, fabl ve benzeri hayvan hikâyeleri, alegorik
eserler ya da ‘Leylâ vü Mecnûn yazma gelene¤i’, ‘mevlid yazma gelene¤i’, ‘flehrengiz
yazma gelene¤i’ hatta ‘nazirecilik gelene¤i vs. gibi. Farkl› anlat›m biçimleri ve söy-
leyifllerle bir nevi yeniden düzenlemedir bu. Divan edebiyat›n›n özgün penceresi,
klasik karakterini yans›tan her eserle denge ve uyum üzerine kurulu eflsiz zarafette
bir tabloya aç›l›rken; onu her defas›nda artan bir merakla anlamaya çal›flan bizler,
›fl›¤› farkl› noktalardan ald›¤› takdirde daha da parlayaca¤›n› düflünerek sadece bir
noktadan görmekle kalmay›p birkaç noktadan bakmay› deneyimliyoruz. Ve görüyo-
ruz ki; ortaya ç›kan eserler Osmanl› kültürünü temsil etmekle birlikte, daha üst bafl-
l›klarda evrensel de¤iflmezlere de sahip. Geçmiflte yaz›lm›fl olmalar›na ra¤men, yap›-
lar›ndaki çokkatmanl›l›k sayesinde sadece geçmiflte kalmam›fllar. Zaman ve mekân-
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la s›n›rlanmay›p her koflulda bir düflünceleri ve arkalar›nda bir meseleleri var. Me-
deniyetin ruhunu yans›tmalar›, düflünsel derinlikleri, kal›c›l›klar›, yenilikçi yönleri,
her devirde geçerli de¤erler üretmeleri, genifl temsil kuvvetleri ve sahip olduklar›
hakikat bilgisiyle geçmiflten günümüze aktar›ld›klar› gibi gelecek için de önemli bi-
rer referans durumundalar. Klasikler, tarihsel gelene¤in aktar›m biçimi bak›m›ndan
metinleraras› iliflkiler yoluyla da zengin veriler sunar. Ortakbirliktelik ve türev ilifl-
kileri aç›s›ndan imgelem dünyas›ndaki mazmunlar› ve mefhumlar› yönüyle, ana-me-
tinlerin ciddi düzende dönüflümü aç›s›ndan biçimsel ve anlamsal düzlemdeki genifl
boyutlulu¤uyla sürekli yenidenyarat›l›r. Nitekim günümüz edebiyat›nda da dönüflüm
yoluyla gelene¤i yenidenüretenler, gelenekteki hakikat alg›s›n› bu ça¤›n ruhu içeri-
sinde ontolojik olarak yenidenkurgulayanlar yok mu? Dolay›s›yla klasikteki ‘gele-
nek’ vurgusunu, zaman›n çevrimselli¤ine ba¤l› olarak geçmiflin flimdide dura¤an bir
yineleme olmaktan ç›k›p yeni bir ba¤lamda yeniden üretilerek devingen bir hal ka-
zanmas› anlam›nda düflünmek gerek. Zaman›n fiziksel s›n›rlar›ndan kurtularak an›n
ço¤ul duyuflu içerisinde dünün deneyimlerinden yar›n› hayal etmek. Bir bak›ma,
klasi¤in yenideki süreklili¤idir bu. Yeni dikkatler ve yeni kefliflerle.

‹flte bütün bu düflünceleri ve daha fazlas›n› yeniden sorgulatt› “Gelenekten Ge-
lece¤e Türk Edebiyat›” kurultay›. On oturum halinde gerçeklefltirilen kurultayda,
özel olarak Eski Türk Edebiyat› ile ilgili bildirilere dair görüfllerimi de paylaflmak is-
terim sizlerle: Kurultay boyunca, Eski Türk Edebiyat› ile ilgili dokuz bildiri dinledik.
Bunlardan alt› tanesi Divan Edebiyat› içinde söz söyleyen, üç tanesi de Eski Edebi-
yat gelene¤inin Yeni Edebiyattaki yans›malar›na de¤inen konularda kaleme al›nm›fl-
t›. Söz konusu bildiriler, kronolojik olarak ilk günden itibaren ve oturum s›ras› ile
flöyle s›ralanabilir: Dr. Lale Qas›mova “Hilmi Yavuz’un fiiirlerinde Divan Edebiyat›
‹ndeksi”, Prof. Dr. Metin Akar “fieytan Hikâyesi”, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Koç Kes-
kin “Bir Gelenek ve Edebi Türün ‹nk›tas› Çera¤an ve Çera¤aniye”, Doç. Dr. Ahmet
Tany›ld›z “‹nflân›n Postmodern Terennümü: Suskunlarda’da Klasik Anlat›n›n ‹zle-
ri”, Doç. Dr. Özge Öztekin – Özleyifl Do¤u “Metinleraras›l›k Ba¤lam›nda Yeniden
Kurgulanan Bir Aray›fl Yolculu¤u: Do¤u Anlat› Gelene¤indeki Sîmurg Motifinin
‘Uykular›n Do¤usu’na Aktar›lma Biçimi”, Yrd. Doç. Dr. Yunus Kaplan “Bir Fethi
Divanlardan ‹zlemek: Girit-Kandiye Örne¤i”, Hülya Çelik “Kasidede Tegazzül: Bir
Naz›m Türü ‹çindeki Di¤er Bir Naz›m Türünün Konumu”, Doç. Dr. Nuran Tezcan
“Divan Edebiyat› Esteti¤inde Patrona Hitap”, Dr. Hülya Canpolat Taflç› “Gazavât-›
Sultân Murâd B.Mehemmed Hân Adl› Eserde Anlat›c› Problemi”. De¤erli akade-
misyenlerin sundu¤u bu bildiriler bize bir kez daha gösterdi ki; Klasik edebiyat hem
Osmanl› zaman›ndaki alt› yüzy›ll›k yaflama alan› boyunca kendi gelene¤i içerisinde
ilerlerken, hem de günümüzün Cumhuriyet Türkiyesinde bugüne ve gelece¤e ‘akta-
r›lma biçimleri’yle -adeta yenili¤in içindeki süreklili¤i an›msat›rcas›na- hep yeniden
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üretilen bir canl›l›¤a sahip. Özünde bulundurdu¤u de¤iflmez nitelikleri ve ço¤ul oku-
maya elverifllili¤i ile alan içindeki klasik çal›flmalar kadar alanlararas› çal›flmalara da
‘aç›k’ bir zenginlikte. Klasik bak›fl aç›s›n› çok iyi özümsemek ve onun üzerine ço¤ul
bak›fl aç›lar›n› da koymak gerekiyor art›k, elbette arka plan›n› bilimsel anlamda sa¤-
lam dayanaklarla doldurarak. Zira söz konusu ‘yaz›nsal de¤erler’, t›pk› ›fl›¤› farkl›
noktalardan alan bir tablo gibi, Divan edebiyat› metinlerinin yap›sal bütünlü¤ünü
birçok yönden daha iyi görmeyi sa¤layacakt›r. 

Kurultay›n bafll›¤›ndan dolay›, ‘gelenek’ kavram›n›n alt›n› çokça çizdik bu 3
gün boyunca. Elginkan Vakf›’n›n düzenledi¤i Türk Dili ve Edebiyat› kurultaylar›n›n
da zaman içerisinde klasikleflerek kendi gelene¤ini yaratmaya do¤ru yürüyece¤ini -
hatta ilk ad›mlar› baflar›yla att›¤›n›- düflünüyorum. Bugün bu serinin ikincisini ta-
mamlad›k. ‹ki y›l sonra üçüncüsü yap›lacak ve arkas›ndan daha niceleri gelecek; t›p-
k› bugünkü ciddiyet, kararl›l›k ve titizlikle. Bizler, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdi-
¤i laik ve ça¤dafl yolda gelece¤e do¤ru ilerlerken; yan›m›zda Elginkan Vakf› gibi bu
konuda duyarl› ve hassasiyeti yüksek, Türk dilinin ve edebiyat›n›n geliflimine önem
verip katk› sa¤layan, di¤er birçok hizmetiyle de herkese örnek olmufl bir büyük vak-
f›n oldu¤unu görmenin mutlulu¤u içindeyiz. 

Anlam› itibariyle kurultay›n temas›na yak›flt›¤›n› düflündü¤üm, Kierkegaard’›n
flu ifadesiyle bitirmek isterim sözlerimi: “Hayat, geriye do¤ru yorumlan›r gelece¤e
do¤ru yaflan›r”!..

Hepinizi sayg›yla selamlar›m.

‹LHAN ÜTTÜ: fiimdi Yeni Edebiyat bölümünde konuflmalar›n› yapmak üze-
re sözü Prof. Dr. Kâz›m Yetifl’e veriyorum.

PROF. DR. KAZIM YET‹fi

Say›n Baflkan, De¤erli Misafirler, De¤erli Hocalar›m, K›ymetli Kat›l›mc›lar…

2. Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay›n› da böylece tamamlam›fl olduk. Tabiî her-
kes kendi alan› ile konufltu ben de öyle yapaca¤›m. 

En fazla bildiri yeni Türk Edebiyat› alan›ndan oldu. 15 bildiri vard›. Bu alan›n
problemlerinin çok olmas›n›n zannediyorum bunda pay› var. ‹kincisi de Kurultay›n
ana temas› gelenekten faydalanma olunca bu daha çok yeni edebiyatta görülür.

‹lk oturumumuzda malumunuz roman üzerinde duruldu. Bu ise yeni edebiyat›n
bir ürünüdür. ‹lhan Bey bahsetmedi müsaade ederlerse ben bahsedece¤im. Bizim bir
baflka aç›k oturumumuz daha olacakt›. fiiirle alakal› bir panelimiz daha olacakt› fa-
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kat onu s›¤d›ramad›k, s›k›flt›ramad›k, denklefltiremedik. Ama inflallah gelecekteki
toplant›lar›m›zda daha çok çeflitli ve ayr›nt›l› paneller yapaca¤›z, hatta ben daha
sonra söyleyecektim ama unuturum diye flimdiden söyleyeyim, bu toplant›lar›n ge-
lecekte Türk Dili ve Edebiyat› fiöleni haline getirilmesini temenni ediyoruz.

fiimdi ilk toplant›da fliir panelimiz var diye fliire ba¤l› olarak ve çok anlaml› bir
flekilde Naz›m Hikmet’ten Sezai Karakoç’a, Hilmi Yavuz’dan Hüseyin Nihal Ats›z’a
genifl bir yelpazedeki tebli¤ler bir araya getirildi. Böylece bu ilk toplant›da bir aç›l›m
sa¤land› ve yeni Türk fliirine bütün olarak bak›ld›. ‹deolojik bir yaklafl›m takip edil-
medi. Edebiyat ideolojiye kurban edilmemelidir. Bu bölümde arkadafllar›m›z flairle-
rimizin gelenekle ilgilerini, gelene¤e yaslanmalar›n› ortaya koydular. Bir arkadafl›m›z
Sezai Karakoç’un fliirlerindeki Kur’ân ayetlerine iflaret eden bir tebli¤ verdi, sa¤ ol-
sunlar. Bir kat›l›mc›m›z Hilmi Yavuz’un fliirlerinde bulunan Divan Edebiyat› unsur-
lar›n›n indeksini yapt›. Tabiî bu bir indeksti onun aç›lmas› gerekti, inflallah bu onun
için bir bafllang›ç olacakt›r, açacakt›r. Türkçü bir flahsiyetin veya milliyetçi bir flah-
siyetin halk edebiyat›ndan faydalanmamas› mümkün de¤ildi. Bunu hep düflünüyor-
duk ama bu konunun bir araflt›r›c› taraf›ndan buraya getirilmifl olmas› önemliydi.

Bu çerçevede devam edecek olursak, gelenek denince illa geçmifle, çok eskilere
dayanmas› gerekmiyor. Tahsin Yücel’le, Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n romanlar›n›n
karfl›laflt›r›lmas› say›n meslektafl›m Sema U¤urcan taraf›ndan yap›ld›. Bu çok yerinde
olmufltur ve nas›l baz› bafllang›çlar›n edebiyatta de¤iflik flekillerde devam etti¤ini biz,
burada, bu vesile ile görmüfl olduk. Hele Ahmet Tany›ld›z kardeflimizin, zannediyo-
rum flu anda burada yoklar, sundu¤u “‹nflan›n post modern terennümü: Suskunlar’da
Klasik Anlat›n›n ‹zleri” gelenek aç›s›ndan son derece önemli idi. ‹hsan Oktay Anar
gerek konular› itibariyle, gerek ifadesi, üslubu, söyleyifl tarz›yla nevi flahs›na münha-
s›r bir flekilde yoluna devam ediyor. Bunun klasik edebiyattan gelen taraflar›n›n top-
lant›m›za, kurultay›m›za getirilmifl olmas› yerinde olmufltur. Y›lanlar› Öldürseler de
ile ilgili tebli¤ tam bir psikolojik yorumdu. Ben asl›nda flunu çok merak ettim, o ar-
kadafl›m›z burada yok ama kula¤›na gider diye söylüyorum. Bu psikolojik yorumlar›
yaparken Yaflar Kemal’in canland›rmalar›n›n psikolojik bak›mdan ne kadar gerçekçi
oldu¤una dikkat etti mi? Çünkü bu son derece önemlidir. Bizim romanc›lar›m›z ço¤u
zaman gerçekçili¤e pek dikkat etmezler. Ne kadar gerçekçi oldu¤unu e¤er tespit ede-
bilmiflse, burada belki çok iyi anlayamad›k, bu çal›flman›n çok daha faydal› olaca¤›n›
düflünüyorum. “Abdülhak Hamit’ten Hüseyin Cavit’e De¤iflmeyen Öz” ile bize, biraz
baflka bir hava geldi. Abdülhak Hamit’in bir Azerî flairimiz üzerindeki etkilerini bu
vesile ile ö¤renmifl olduk. Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda K›rg›z kardefllerimizin çek-
tiklerinin edebiyata aksi bize baflka bir pencere açt›. K›rg›z Edebiyat›, Azerî Edebiya-
t›, K›br›s Türkleri Edebiyat› alan›ndaki tebli¤ler Kurultay›m›z› zenginlefltirmifltir.
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Gerçekten burada biz, bir fleyi görmüfl olduk. C›ld›z ‹smailova bize bunu gösterdi. K›r-
g›zlar büyük bir ac› çekmifller. Bu ac›y› da bir flekilde edebiyata aksettirmifller. fiunu
itiraf etmek durumunday›z ki XIX. yüzy›l›n son, XX. yüzy›l›n ilk çeyre¤i Anadolu
Türklü¤ü için bir k›yamettir. Bu k›yameti biz eserlerimizde takip edebiliriz. fiimdi ö¤-
reniyoruz ki di¤er co¤rafyalardaki Türk kardefllerimiz de ayn› k›yameti yaflam›fllar ve
bunlar› eserlere de aksettirmifller. fiimdi yine ben tebli¤lerden giderek söylemek isti-
yorum. Mustafa Apayd›n kardeflimize çok teflekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel
bir konuyu getirdi. ‹lhan Berk’in fliirini de¤erlendirdi. Elif Sayar “Retorik Keflif ve
‹cat” ile çok tart›fl›lacak bir konuyu buraya getirdi. Retorik burada, kusura bakmay›n
y›llard›r retorik üzerinde çal›flan biri olarak söylemek ihtiyac›n› hissediyorum, kaide,
kuram manas›nda kullan›lm›flt›r san›r›m. Yoksa klasik manadaki retorik de¤ildir. Teb-
li¤in/konuflman›n sonunda var›lan sonuç çok güzeldi. Bu galiba en güzel fleylerden bi-
risi oldu. Biz hala postmodernizmi kar›flt›r›yoruz. Ama özellikle ‹nci Han›m Hocam›z
bunun ne oldu¤unu bize birkaç cümle ile söyledi ki o hakikaten biz bu noktadaki ka-
r›fl›kl›klar› inflallah bundan sonra gidermifl olur. Necati Tonga kardeflimizin Ahmet
Hamdi Tanp›nar ve Murat Gülsoy, Geçmifl Aman Elbiseleri üzerindeki çal›flmas› çok
güzel bir karfl›laflt›rma idi. Murat Gülsoy ilk günkü konuflmada da vard›. Ben flunu çok
merak ediyorum, aç›kças› bekliyorum Tanp›nar’›n devam etmesi laz›m. Türk Kültür
hayat›nda Türk edebiyat hayat›nda flunu çok net olarak söylüyorum: Zirve bir isim
varsa Tanp›nar’d›r. Onun bir flekilde devam etmesi laz›m. Özellikle nesirdeki baflar›-
s›n›n devam etmesi gerekir. Murat Bey bunu yap›yor ve çal›flmalar›nda bunu görüyo-
ruz. Ali Serdar kardeflimiz “Ahmet Mithat’›n Anlatma ‹fltihas›: Alay›n Kraliçesine
Zeyl” yeni bir ufuk açt› bize, baflka bir pencereyi aralad›; çok güzel bir de¤erlendir-
meydi, tebli¤di. Nihayet ben tamaml›yorum. ‹ki tebli¤ ile bitirece¤im. “K›br›s’ta Mo-
dern Türk Edebiyat›n›n Do¤uflu ve Geliflimi”i Bu konu bakir gibi görünüyor, fazla da
bir fley söylenmifl de¤ildir. Aziz kardeflimiz O¤uz Karakartal’›n son dönem edebiyat›-
na biraz girmesini bekledim, ama o kendini ba¤lam›flt›, 1928’lere kadar gelecekti. Bu
bafll›kta bunu pek görememifltik ama 1928’de kendini bitirmiflti. As›l 1950, 1960’dan
sonras› önemli idi. K›br›s’ta flimdi ayr› bir edebiyat yap›lmak isteniyor. K›br›s edebi-
yat› diye ayr› bir edebiyat. Bunlarla alakal› e¤er çal›flmalar yaparsa bizim için çok fay-
dal› olur. 1970’ler Türkiye’si, Siyasileflen Edebiyat… Yeni Edebiyat bilindi¤i gibi si-
yaset ile bafll›yor. Bunu konuflmam›n bafl›nda da söyledim ama fluras› muhakkak ki bu
siyasileflmeyi kamplaflma fleklinde almamak gerekir. Siyaseti bir iktidar meselesi ola-
rak görürsek ifl biraz de¤iflir. Tabiî burada dinleyicilere çok teflekkür ediyorum. Özel-
likle Prof. Dr. Kemal Eraslan Bey Hocam›za, Prof. Dr. ‹nci Enginün Han›m Hocam›-
za, Prof. Dr. Nuri Yüce Bey Hocam›za, Prof. Dr. Saim Sakao¤lu Bey Hocam›za, di¤er
dinleyicilerimize hepsine çok teflekkür ediyoruz. Sa¤ olsunlar, var olsunlar. Özellikle
katk›lar›yla zenginlefltirdiler tebli¤leri, onlara ayr›ca teflekkür ediyorum.
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Son teflekkürüm Elginkan Vakf›’n›n ilgililerine,

Vakf›n kurucular›n› rahmetle an›yorum. Mekânlar› cennet olsun diyorum ve bu
konuda eme¤i geçen Mütevelli Heyetine, ayr›ca Vakf›n eski müdürü Say›n Osman
Çetin Evranuz Bey’e, flimdiki müdür Say›n ‹lhan Üttü Bey’e çok teflekkür ediyorum.
‹fllerde herhangi bir aksama olmad› bildi¤im, gördü¤üm kadar›yla. Arkadafllara da
sordum, her fley çok güzel gitti. Onun için Say›n Müdür ‹lhan Üttü Bey’e, Proje
Gelifltirme ve Planlama Yöneticisi Say›n Yasemin Maçin Han›m’a, Say›n Filiz
Okumufl Han›m’a, Vakf›n bütün çal›flanlar›na çok teflekkür ediyorum ve inflallah
diyorum gelecekte bir haftal›¤›na Türk Dili ve Edebiyat› Kurultay› de¤il fiöleni diye
bir hafta beraber oluruz. Teflekkür ediyorum.
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Açılış Oturumu : Türk Romanı

Soldan Sağa: Erol Üyepazarcı, Ahmet Ümit, Hikmet Temel Akarsu, Doğan Hızlan,  
İlhan Üttü, Oya Baydar, Öner Günçavdı , Murat Gülsoy



1. Oturum

Soldan Sağa: Halûk Şükrü Akalın, Kazım Yetiş, Mustafa Ayyıldız, 
İlhan Üttü, Lala Qasımova, Kübra Mutlu



2. Oturum

Soldan Sağa: Savaşkan Cem Bahadır, Soner Sağlam, Neslihan Koç Keskin, 
İlhan Üttü,  Sema Uğurcan, Metin Akar, İsmet Sevil



3. Oturum

Soldan Sağa: Ali Berat Alptekin, Erman Artun, İlhan Üttü, 
Emine Gürsoy Naskali, Faruk Çolak, Süer Anaç, İsmet Çetin 



4. Oturum

Soldan Sağa: Mustafa Ever, Kazım Yetiş, Sema Uğurcan, İlhan Üttü,  
Ebru Özgün, Halûk Şükrü Akalın



5. Oturum

Soldan Sağa: Mehmet Yılmaz, Erman Artun, İlhan Üttü,  
İnci Enginün, Cıldız İsmailova, Rövşen Alizade



6. Oturum

Soldan Sağa: Hülya Çelik, Özleyiş Doğu, Doğan Kaya, İlhan Üttü, Erman Artun, 
Zehra Toska, Özge Öztekin, Yunus Kaplan



7. Oturum

Soldan Sağa: Ali Duymaz, Şule Gezer, Rahmi  Oruç Güvenç, İlhan Üttü, 
Serkan Şen, Esma Şimşek, Erman Artun 



8. Oturum

Soldan Sağa: Elif Sayar, Necati Tonga, Kazım Yetiş, Ali Serdar, 
İlhan Üttü, İnci Enginün,  Mustafa Apaydın



9. Oturum

Soldan Sağa: Kemal Eraslan, Hülya Canpolat Taşçı, İlhan Üttü, Emine  Gürsoy Naskali,
 Mehmet Naci Önal, Ali Şükrü Çoruk, Nuran Tezcan



10. Oturum

Soldan Sağa: Oğuz Karakartal, Kazım Yetiş, Çetin Evranuz, Nuri Yüce, 
İlhan Üttü, Saim Sakaoğlu, İ. Hakkı Başgüney
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