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A POSTCOLONIAL DISCOURSE IN THE GOD OF 
SMALL THINGS BY ARUNDHATI ROY

MOHAMMADZADEH, Behbood 
KUZEY KIBRIS/NORTH CYPRUS/СЕВЕРНЫЙ КИПР                                                  

ABSTRACT

This paper examines the cultural and social implications which exist in 
The God of Small Things written by Indian postcolonial writer Arundhati 
Roy. The study analyzes Roy’s work according to the postcolonial theory and 
gives importance to the premises of main theorist in this field. Postcolonial 
literary texts like Roy’s are rewritings of colonial and postcolonial 
images. Roy’s protagonists Rahel and Estha grow up in a village in Kerala 
influenced with Elvis Presley, Broadway musicals, peppermint candies, 
Love-in-Tokyo hair bands, Rhodes scholarships, Chinese Marxism, and 
Syrian Christianity. Most of these cultural images are foreign, yet all of 
these are their own. Thus, while in one sense these children, as Roy’s hybrid 
characters, are Malayalam, in another sense they are not. This turmoil of 
identification forms the basis of the plot, the children aren’t certain who or 
what they are. 

Key Words: Postcolonial Literature, cultural and social implications, 
colonial and postcolonial images, hybrid identities.

-----

The history of colonialism began in the 15th century with the age of 
discovery, led by Spanish and Portuguese explorations of Americas and 
other continents, but, in the eighteens century Europe, the advent of the 
Industrial Revolution led to great changes in the industrial transformation 
of economies and an enormous development in the traditional trade. 
European countries in order to provide themselves with raw materials 
and markets for their goods colonized many non-European countries. 
Europeans on behalf of colonialism making their way to non-European 
countries came in contact with the non-European landscape and nation. 
Identifying with Eurocentrism let them to observe themselves as superior 
and the colonized and their land as inferior and uncivilized. Consequently, 
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they tried to transform the colonized landscape into the civilized countries 
similar to home country. In spite of this fact that European regarded 
themselves superior to the non-European countries in all aspects, and aimed 
at turning this inferior land into civilized one, the deep understanding and 
close interaction always resulted in a deep fear for the colonizers. 

The colonizers preoccupied by the possibility of being contaminated 
on account of deep interaction with these uncivilized people were always 
afraid of this interaction, thereby leaving behind their purity and superiority 
over the colonized, as a result, the colonizer always regarded the interaction 
with the colonized as a threat and they camouflaged their fear every time. 
The deep interaction between the colonizer and the colonized despite 
being a menace to the colonizer had another impact on the colonized which 
resulted in losing self respect and devaluing image of themselves among 
this people. Thus, the oppressed people, uprooted from their own selves, 
struggled to become a member of another culture. 

During the colonial period written text favored the Europeans and 
their superiority over the non-Europeans. It was the system of power that 
determines the representations. Terry Goldie maintains that “the indigene is 
a semiotic pawn on a chess board under the control of the white signmaker” 
(Goldie 1995: 232). Thus, in oriental discourse the Europeans were 
portrayed as “masculine”, “democrat”, “rational”, “moral”, “dynamic”, and 
“progressive”. Otherwise, since the writing was under the direct control of 
the Europeans the non-Europeans were described as “voiceless”, “sensual”, 
“female”, “despotic”, “irrational”, and “backward”. Colonial discourse 
never depicted the anxiety and the suffering of the colonial stemmed from 
the underestimated image of themselves. Throughout the colonial period 
and the aftermath, the west had cultural and economic hegemony over the 
non-Europeans through orientalists discourse. According to Bill Ashcroft 
the colonizers who believed themselves as “a high level of civilization”, 
fabricated the colonized lands in colonial discourse as “civilizations in 
decay, as manifestations of degenerate societies and races in need of rescue 
and rehabilitations by a civilized Europe” (Ashcraft, 1998: 158). Upon 
settling down, therefore, the colonizers desired to bring the best of their 
country to the colonized territory, and to change this native country to a 
civilized one. Colonial discourse fabricating the native cultures as both 
primitive and degenerate was because fearing of contamination amongst 
the colonizers. Bill Ashcraft highlights that “expressed through a fear 
amongst the colonizers of going native, namely losing their distinctiveness 
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and superiority of contamination from native practices” (Ashcroft 1998: 
159). 

Consequently, despite the fact that the colonizer had gone to the 
colonized land to change things; they themselves, however, were at the 
risk of being changed by the colonized. The deep interaction with the 
native people and under the effects of climate of the colonies in hot areas, 
the colonizer degenerated both morally and physically, and slipped as 
Ashcroft claims, “from European behavior, to the participation in native 
ceremonies, or the adoption and even enjoyment of local customs in terms 
of dress, food, recreation and entertainment” (Ashcroft, 1998: 115). In 
fact, the colonized encountered and experienced what they always scared; 
that is they were debased and contaminated by the native life and customs, 
and they uprooted. Upon the arrival in the colonized land, the colonizer 
acknowledged the difficulty of surviving in that land. On the whole, these 
are some of the themes the postcolonial discourse aims at discussing and 
exploring.

However, the colonized people after obtaining their dependency, who 
acknowledged the importance of their identity and who learned not to be 
embarrassed about their culture and past, started to create their own text 
called postcolonial literature. Then, postcolonial text began to abolish the 
Eurocentric assumptions created by the Europeans, although the colonized 
had not the privilege to break the European domination and to portray 
the Europeans the same way they were illustrated through the colonial 
period. To put it more precisely, they have had the opportunity to present 
Europeans as “immoral”, “irrational”, and “sensual”, just as they were 
pictured during the colonial period. Moreover, the colonized, having been 
neglected for a long time, and tolerating the suffering for decades, upon 
starting to write the text began to imitate the colonizer.

On the whole, all these cultural and social implications mentioned above 
encompass the main themes of the postcolonial novels. This study examines 
the Indian Arundhati Roy’s postcolonial novel The God of Small Things 
which presents and reflects the issues of the postcolonial period. Arundhati 
Roy was born, grew up and educated in India. Roy in her celebrated novel 
The God of Small Things tells the story of a Syrian Christian family in 
southern province of Kerala, India. The main plot is constructed around 
this family; retired imperial entomologist Pappachi Kochamma is the 
father of the family. Upon retiring from his job in Delhi he returns back to 
his hometown Ayemenem with his wife, Mammachi Kochamma, and his 
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two children Ammu and Chacko. Ammu their daughter several years after 
their arrival experience an unhappy marriage with a Hindu man, which 
end in divorce. Ammu after divorce comes back to her parental house with 
her twin, Estha and Rahel. Ammu and her twin begin to live in Ayemenem 
with Mammachi, Chacko, and their aunt, Aunt Baby. Chacko Pappachi, 
family’s son is sent to Oxford to continue his education, where he meets 
his future English wife Margaret but their marriage ends in divorce in the 
same year, then, Chacko leaving Margaret and his daughter Sophie Mol, in 
England, comes back to Ayemenem to his father’s home. 

Roy’s story revolves around the events surrounding the visit made by 
Sophie Mol Chacko’s daughter and his ex-wife Margaret and the drowning 
of Sophie two weeks after their arrival, leaving behind a disintegrated 
family. The family’s suffering from Sophie Mole’s drowning become great 
when Ammu the daughter of the family experience a love affair with Velutha 
the families carpenter, a man from the “untouchable” or Paravan caste. 
Ammu’s love affair with a member of an untouchable caste is considered 
a forbidden love according to the caste system in India, which divides 
people into classes and makes the lower class people “untouchable”. 
Risking to interact with one of these untouchables, Ammu violates the 
caste system, which also causes the family to fall apart and also, Ammu’s 
twins, Estha and Rahel to be separated from each other. Sophie Mol’s 
unfortunate drowning, though, occurs in 1969, Roy’s story begins twenty 
three years later, when Rahel comes back to home in India, to Estha where 
there is desire that the love of the twins for each other will heal their deep 
suffering. Rahel comes back to Ayemenem as an adult to “a decimated 
household, a dysfunctional twin and a decaying house” (45). 

Much of Roy’s third-person narrative is told mainly from the point of 
view of the two fraternal twin protagonists, Rahel and Estha. She constructs 
her narration moving backwards from present-day India to the fateful 
drowning that occurred twenty three years earlier, in 1969. With flashbacks 
from the present to the past; Roy fabricates her plot with an increasing 
suspense till the end of the novel. She structures her narration so skillfully 
that the malignant tragedy is not fully illustrated until the final scenes of 
the novel. Roy tells and reveals gradually the story of all characters and the 
shocking series of events throughout her text. 

As at the outset of the paper has been pointed out, Roy’s The God of 
Small Things is the story of the visit and the drowning of Sophie Mol 
resulting in the destruction of the innocent lives and their splitting up from 
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each other when she comes to see her Indian father, Chacko, during her 
Charismas holiday. Upon coming to India, Sophie Mol is not aware of the 
disaster waiting for her. One they she is out with her Indian cousins, Estha 
and Rahel, on the mysterious river in Ayemenem, she suddenly drowns 
which makes the family, especially, Margaret grieved. The catastrophic 
event occur even if English Margaret, who is “traveling to the Heart of 
Darkness, has been acknowledged by her friends to “take everything” and 
to “be prepared” on the grounds of the fact that “anything can happen to 
anyone” in India (267).

As Sophie’s mothers friend’s have estimated, the most horrifying incident 
she might experience in her life happens, and “green weed and river grime 
were woven into her beautiful redbrown hair” of her daughter, and her 
child’s eyelids were “nibbled at by fish” (251). Margaret never forgives 
herself for not listening to her friends, and taking Sophie to India but she 
understands her mistake very lately after her losing her daughter in India. 
Sophie Mole’s drowning is a metaphoric sign of the hegemony of the Eastern 
over the European, which has the power to swallow up the colonizers easily. 
This is also the power of the wilderness and primitiveness of Eastern that 
the colonial elements always fear and never resist. Postcolonial discourse 
maintains that the threat of the Eastern for the European is either to devour 
the European in the wilderness or to make the Europeans go wild. The 
death of Sophie Mol in Roy’s story metaphorically illustrates that there is 
no escape from the tragic fate waiting for the colonizer in the colonial land. 
As previously mentioned, the deep interaction with the colonizer creates 
not only the suffering of the colonizer but also that of the colonized that 
recognized and felt upset and anxious about the inferiority of their own 
culture when compare to that of the colonizer. The feeling of the inferiority 
created a community that was not glad about his existence, and that had 
no peace anymore. The colonized having felt their inferiority, appreciated 
everything that belonged to the colonizer and forget their own history, 
culture, and language.

To be precise, they transformed into a nation who had not culture of 
their own, and felt second-class thereby struggling to become a member of 
the superior culture of the colonized. Thus, as it is stated in novel several 
times “things can changes in a day” (32), implies the day on which the 
colonizer’s arrival has changed everything in the land of the colonized. 

In The God of Small Things, Chacko Kochamma, the uncle of the twins, 
describes the colonized people as “prisoners of war”, as a result of which 
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their “dreams have been doctored” and they “belong nowhere”. According 
to him, it is a kind of war that has occupied their minds that they “have 
won and lost. The very worst sort of war. A war that captures dreams 
and re-dreams them. A war that has made them adore their captures and 
despise themselves” (53) Frantz Fanon in his A Dying Colonialism (1965), 
argues that “the challenging of the very principle of foreign domination 
brings about essential mutations in the consciousness of the colonized, 
in the manner in which he perceives the colonizer, in his human states in 
the world” (Gandhi, 1998: 130). Seeing themselves inferior, the colonized 
people recognized that the only way to make their situation better is to 
become similar to the colonizer, and thus, they try to imitate the colonizers 
ideas, values and practices. They appreciate and value the colonizers way 
of living and try to imitate their culture in view of not having of their own. 
Roy in narrating Chacko’s thoughts reports: 

Chacko told the twins though he hated to admit it, they were 
all anglophile. They were a family of Anglophiles. Pointed in the 
wrong direction, trapped outside their own history, and unable to 
retrace their steps because their footprints had been swept away. He 
explained to them that history was like an old house at night. With 
all the lamps lit. And ancestors whispering inside. ‘To understand 
history, ‘Chacko said, we have to go inside and listen to what they’re 
saying. And look at the books and the pictures on the wall. And 
smells the smells.’ (52) 

Roy in her novel narrates clearly how the colonized people appreciate 
the English culture and their considerable effort to become like them by 
way of imitation. There are seen perfectly in different behaviors of the 
natives in the novel toward the half English Chacko’s daughter Sophie 
Mole and her Indian twin cousins, Rahel and Estha. When Chacko’s half 
English daughter Sophie and her mother Margaret come to India, every 
body in the family is impatiently awaited for their arrival. Sophie Mole’s 
half English identity is important both for the members of the family 
and for the people outside. The importance of an English cousin can be 
obviously presented in the speech of a man from outside the family where 
Roy illustrates the scene as the following:

The twins squatted on their haunches, like professional adults gossip in 
the Ayemenem market.

They sat in silence for a while. Kuttappen mortified, the twins 
preoccupied with boat thought. 

‘Has Chacko Saar’s Mol come?’ Kuttappen asked. 
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‘Must have Rahel said laconically. 
‘Where is she?’
‘Who knows? Must be around somewhere. We don’t know.’
‘Will you bring her here for me to see?’
‘Can’t, ‘Rahel said. 
‘Why not?’

‘She has to stay indoors. She’s very delicate. If she gets dirty she’ll die.’ 
(209, 210)

The appreciation in his question about the Sophie Mol is more like to that 
of the Orgerndrink Lemondrink man, who sells beverages at the cinema, 
when he learns that Sophie is coming he says “‘from London’s? A new 
respect gleamed in uncle’s eyes. For a family with London connections” 
(110).

Roy’s protagonists, Rahel and Estha are suffering from the great 
admiration of their family for the English language and culture. They obtain 
their love of the family if they behave in English manners and hold English 
values. They are the children who are forced to neglect their own language 
and does not have any importance, and who “had to sing in English in 
obedient voices” (154).  Baby Kochamma, the twin’s aunt corrects Estha 
when he makes a mistake in pronouncing an expression where he say 
‘Thang God,’ (154). For Rahel and Estha speaking in English is a kind of 
obligation. They have been deprived of their own history, culture, values 
and language for many years by the colonizers, and they cannot survive 
themselves from the facts of colonialism. The twin’s aunt always forces 
them to talk in English. Roy narrates this situation as the following:

That whole week Baby Kochamma eavesdropped relentlessly 
on the twins’ private conversations, and whenever she caught them 
speaking in Malayam, she levied a small fine which was deducted 
at source. From their pocket money. She made them write lines 
–‘impositions’ she called them - I will always speak in English, I 
will always speak in English. A hundred times each. When they were 
done, she scored them with her pen to make sure that old lines were 
not recycled for new punishments. 

She had made them practice an English car song for the way back. 
They had to form the words properly, and be particularly careful 
about their production. (36)
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The important fact here is that the contamination of the colonized is 
not their admiration for the English or their efforts to imitate them, but 
their inability to belong to neither the culture of the colonized nor that of 
the colonizer and they experience an identity problem. The colonized is 
alienated by imitating the culture of the colonizer from their own culture 
and at the same time the skin color and national origin of the colonized 
estranged them from the English culture. Thus, they gain a hybrid identity, 
a mix between native and colonial identity, neither fully one nor the other. 
Most of the problem about hybrid identities lies in its existence, which 
is, as Bill Ashcroft highlights, “the corss-breading of the two species by 
grafting or cross-pollination to form a third, ‘hybrid’ species”. (Ashcroft 
1998: 118). 

In other words, this ambivalent cultural identity does not belong 
definitely to the world of either the colonizer or the colonized. It is presented 
an ‘other’ from both cultural identities. This mixed identity, hybridity, “has 
been recently associated with the work of Homi Bhabha, whose analysis 
of colonizer/colonized stresses their interdependence and the mutual 
construction of their subjectivity. Bhabha maintains that all the cultural 
statements and systems are structured in a space that he ‘names third’ the 
third space of the enunciation’ (1994: 37). Cultural identity always comes 
out in this contradictory and ambivalent space which for Bhabha constructs 
the argument to a hierarchical ‘purity’ of cultures. Bahaba puts this in this 
way: 

It is only when we understand that all cultural statements and 
systems , are constructed in this contradictory and ambivalent space 
of enunciation, that we begin to understand why hierarchical claims 
to the inherent originality or ‘purity’ of cultures are untenable, even 
before we I resort to empirical historical instances that demonstrate 
their hybridity. Fanon’s vision of revolutionary cultural and political 
change as a ‘fluctuating movement’ of occult instability could not 
be articulated as cultural practice without an acknowledgement of 
this indeterminate space of the subject(s) of enunciation. It is that 
Third Space, though unrep resentable in itself, which constitutes the 
discursive conditions of enunci ation that ensure that the meaning 
and symbols of culture have no primordial unity or fixity; that even 
the same signs can be appropriated, translated, rehistoricized and 
read anew. (Bhabha, 1994: 74)

Roy in her story presents perfectly her twin protagonists Rahel and Estha 
as two hybrid characters. Notwithstanding, the twins, try not to imitate the 
English values and language, but they cannot escape from feeling inferior 
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when they compare themselves to their half English cousin, Sophie Mol, 
since they are just the imitation of English, not real ones. Roy depicts 
the difference between the twins and Sophie Mol throughout the novel. 
She describes Sophie Mol as one of the “little angles” who “were beach-
colored and wore bell bottoms”, while Rahel and Estha are depicted as 
two evil where we are told: “Littledemons were mudbrown in Airport fairy 
frocks with forehead bumps that might turn into horns with fountains in 
love-in-Tokyos. And backword-reading habits. And if you cared to look, 
you cold see Satan in their eyes. (179).

Baby Kochamma twin’s aunt also gives an expression on the difference 
between Sophie Mol and the twins. She describes Sophie Mol as “so 
beautiful that she reminded her of a wood- sprite. Of Ariel.” Ariel in 
Shakespeare’s The Tempest (144). While in describing the twins she say, “ 
‘They’re sly. They’re uncouth. Deceitful. They are growing wild you can’t 
manage them” (149). This point maintains that such a great appreciation 
that they love even their children as long as they imitate the values of the 
other culture, and dissemble to be a member of that culture. Roy’s another 
character who suffers from being a hybrid aspect is Pappachi Kochamma, 
the grandfather of the twins whom with his strong passion to be an English 
man in manner and appearance.

Pappachi Ammu’s father is a man who after retiring from Government 
service in Delhi having worked for many years as an Imperial Entomologist 
at the Pusa Institute, and who come to live in Ayemenem with his wife, 
Mammachi, his son Chacko and his daughter Ammu till he dies. Pappachi 
tries always to imitate the English way of clothing and as Roy illustrates 
“until the day he died, even in the stifling Ayemenem heat, even single day, 
Pappachi wore a well prepared three-piece suit and his gold pocket watch” 
(49).

It is his strong passion to another culture that makes him dress a suit, 
not his traditional clothing, mumudu and “khaki Judhpurs though he had 
never ridden a horse in his life” (51). Ammu his daughter in describing 
such a great appreciation of the other culture where we are told “Ammu 
said that Pappachi was an incurable British CCP, which was short for chhi 
chhi poach and in Hindu meant shit-wiper” (51). Chacko also as Ammu is 
aware of how his father is keen on the English culture where Roy reports: 

Chacko said that the correct word for people like Pappachi was 
Anglophile. He made Rahel and Estha look up Anglophile in the 
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Reader’s Digest Great Encyclopedic Dictionary. It said Person well 
disposed to the English.  The Estha and Rahel had to look up disposed 
…. Chacko said that in Pappachi’s case it meant Bring mind into 
certain state. Which, Chacko said, meant that Pappachi’s mind had 
been brought into a state which made him like the English. (52)   

Although Pappachi’s admiration to English culture is great but he is not 
able to the reality that he is not English in origin. Despite his big endeavor 
to be similar to English culture, he does it just in appearance, not in his 
manner, his way of thinking and attitudes. For instance, he is against to 
her daughter’s education where he “insisted that a college education was 
an unnecessary expense for a girl” (38), thereby, he let his daughter finish 
her school life the same year that he retires from his job in Delhi and 
moves to Ayemenem. Regarding to his wife’s , Mammachi’s, during a few 
month day spend in Vienna, she takes a violin course, the situation is quite 
similar to that of Ammu’s, teacher, Launskuy Tieffethal, made the mistake 
of telling Pappachi that his wife was exceptionally talented and, in his 
opinion, potentially concert class” (50). To sum up, Pappachi does not 
tolerate any kind of success she achieves inching her talent in playing the 
violin.

Upon Pappachi’s recognition that the jam and pickle is sold quickly 
and his wife’s business getting better, he becomes irritated, so, he not only 
prefer not to help her with her works, but also beats her every night. Roy 
describing the scene concerning Pappachi’s thoughts and attitudes states 
that:

Chacko came home for a summer vacation from Oxford. Her 
had grown to be a big man, and was, in those days, strong from 
rowing from Balliot. A week after he arrived he found Pappachi 
beating Mammachi in the study. Chacko strode into the room, caught 
Pappachi’s vase-hand and twisted it around his back, ‘I never want 
this to happen again’ her told his father. ‘Ever’” (48).  

Although Pappachi tries to be appear as a civilized man, he cannot 
overcome to his other identity which makes him beat his wife, “with a 
brass flower vase” every night, and who “broke the bow of her violin and 
threw it in the river” (48).

The situation is the same for Chacko, Pappachi’s son, because he also 
is another character who suffers from the hybridization process in terms of 
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not belonging to either the culture of the colonized or that of the colonizer. 
Roy in reporting Chacko’s suffering of hybridization states that: “our minds 
have been invaded by a war. A war that we have won and lost. The very 
worst sort of war. A war that captures dreams and re-dreams them. A war 
that has made us adore our conquerors and despite ourselves” (53). This 
point highlights that the colonized always look down upon and scorns their 
own culture, thereby they are uprooted from their culture and appreciates 
whatever the colonizer has; therefore, they try to imitate them without 
being to be a member of it on account of not being European in blood.  

Chacko educated at Oxford University, realizes that their country and 
mind have been captured by the colonizer and he depicts his own people 
as “anglophile” “a person well disposed to the English” (52). However, 
he himself is aware of being an anglophile, when he comes to loving 
something that belongs to the English culture. His anglophile identity 
is approved when he gets married to an English woman. As Ammu, his 
sister, regards it on as marrying “our conquerors”. Chacko like his father’s 
admiration of the English way of clothing appreciates the manners and 
attitudes an English woman has. Roy in portraying Chacko’s admiration 
of his English wife states: 

As for Chacko, Margaret Kochamma was the first female friend 
he had ever had. Not just the first woman that he had slept with, but 
his first real companion. What Chacko loved most about her was her 
self-sufficiency. Perhaps it wasn’t remarkable in the average English 
women, but it was remarkable to Chacko. 

He loved the fact that Margaret Kochamma didn’t cling to him 
that she was uncertain about her feeling for him. That he never know 
till the last day whether or not she would marry him. He loved the 
way she would sit up naked in his bed, her long white back swiveled 
away from him, look at her watch and say in her practical way – 
‘Oops, I must be off.’ He loved the way she wobbled to work every 
morning on her bicycle. He encouraged their differences in opinion, 
and inwardly rejoiced at her occasional outburst of exasperation at 
his decadence. (245-246).

Roy in giving the reason why Chacko admires Margaret, which is a 
kind of looking up down on Indian women, reports that, “He was grateful 
to his wife for not wanting to look after him. For not offering to tidy his 
room. For not being cloying mother. He grew too depend on Margaret 
Kochamma for not depending on him. He adored her for not adoring him” 
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(246). Although Chacko appreciates his English wife for not wanting to 
look after him, unlike his Indian mother, the same English woman leaves 
him just because he is not used to looking after himself, which is quite 
clear in the following description:

That it was impossible for him to consider making the bed, or 
washing clothes or dishes. That he didn’t apologize for the cigarette 
burns in the new sofa. That he seemed incapable of buttoning up 
his shirt, knotting his tie and tying his shoe laces before presenting 
himself for a job interview (247).

The important point that arises here is that his marriage to a married 
woman becomes successful to the extent that he is able to hide his real 
Indian Identity and plays his role successfully as the husband of an English 
woman. The reason their marriage ends in divorce results in the interaction 
between his own culture as the colonized and the culture of his wife as the 
colonizer and his belonging to neither of them.

Although Chacko and Pappachi do their best to look like the colonizer 
both in manner and attitudes, they become the victims of the interaction 
with the colonizers’ culture that is regarded as superior. Despite their 
endeavor to imitate the colonizer, considering their behavior throughout 
the novel it is impossible for them to escape from their own identity, being 
Indian in blood, not English. Roy, as a postcolonial writer, in her novel tries 
to focus on the sufferings of the colonized originated from the interaction 
with the colonized.

Besides Roy’s hybrid characters which can be understood as an evidence 
of the contamination arrived with the colonizer, in order to prove how 
dreadful suffering the arrival of the colonizer has brought to the colonial 
land, the day on which Sophie Mol come to India is used as metaphorically, 
and it stands for the coming of the colonizers. Sophie Mol with her English 
mother Margaret comes from England to India to see her Indian father, 
Chacko. Her coming to India is important because it stands for that of 
the colonizer and in what ways it has brought about the sufferings of the 
people in the colonial territory. Roy explains throughout the novel the great 
influence of Sophie Mol in disturbing the tranquil situation in India and the 
destructive effects of her visit. The most shattering effects can be seen in 
the Estha and Rahel character, both of whom “hadn’t seen each other since 
Estha’s return in a train with his pointy shoes rolled into his khaki hold 
all”(32). Rahel immediately after separation of Estha from Ayemenem 
loses her mother Ammu, too. Rahel also loves her Ayemenem and her twin 
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brother and wander from school to school. On the whole, Sophie Mol’s 
arrival to India changed their faith and caused all these disastrous events. 
The life in Ayemenem before her arrival was peaceful and tranquil. Roy in 
illustrating the Ayemenem maintains that “Here, however, it was peace time 
and the family in the Plymouth traveled without fear or foreboding”(35). 
Sophie Mol’s arrival representing the colonizer disturbs the peaceful life in 
Ayemenem. This is obviously observable when Roy portrays the situation 
as, “You couldn’t see the river from the window anymore… and their has 
come a time when uncles became fathers, mother’s lovers and cousins died 
and had funerals. It was a time when the unthinkable became thinkable and 
the impossible really happened” (31).   
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ANIMALS IN THE IRAQI TURKMEN PROVERBS 
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ABSTRACT
The study is in fact a collection of the proverbs used by proverbs of 

the Iraqi Turkmen’s which contain the names of some of the insects . the 
animals mentioned in the proverbs grouped together here seem to be the 
animals that existed in the environment of the Turkmen’s, whether it be 
their home, his farm or where he traveled . 

Since those animals have certain characteristics such as patience, 
friendship, love or treason, the Turkmens seem to have tried & express 
those characteristics of animals by proverbs used by humans aiming at 
applying them & humans in an in direct and mostly metaphorical way. 
it is necessary & observe that some of the animals are mentioned more 
than others due to the fact that those animals like the “ dog ”, “ sheep ” , 
“ donkey”, “ camel ”, “ horse ” ...etc.

Man in his travels and movements and / or they live In his environment 
and they he depends on them for his living like the whale monkey, 
giraffe 

Some of the animals are either rarely mentioned at all turtle ... etc.  
the reason is that either there animals do not have characteristics similar 
& there which the humans have or because they do not exist in turkman 
environment.

It is also important to pay attention & the literary value of these 
proverbs since they are expressed in figurative way and sometimes 
these sayings are rhymed and contain assonance or resonance, and other 
figures of speech in addition & their social value as saying that contain 
wise words.

Key Words : Proverbs, Turkmen, Iraqi.

The Proverbs of the Iraqi Turkmans , as is the case with the other 
nations of the world , express the implications of social , economic and 
psychological life of the people. These proverbs express in the best way 
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most of the events that have taken place and continue to take place in 
detail in the everyday life of the people. Mostly, these proverbs are cited 
or uttered in brief and simple expressions in such a way that makes them 
easy to memorize and use generation after generation. If we look at the   
proverbs of Iraqi Turkmans we find that they have expressed people’s  
feelings of happiness and sadness besides their life experiences. One 
can see that these proverbs are expressions of human characteristics like 
love, hatred, bravery, generosity, cooperation and so on in addition to 
expressing the relations of the human beings with one another wherever 
they be. The present paper deals with the use of various animal (and some 
insect) names that existed in the environment of the Turkmans since the 
early days of history, whether that be in his home, or farm or wherever 
he travelled. And since humans have always been in contact with these 
animals and since each kind of those animals have characteristics which 
may have their counterparts in humans like patience, treason, love or 
betrayal, human beings have tried to express those characteristic of 
animals by proverbs that are used by humans to apply those characteristics 
on humans although that has been mostly in an indirect or metaphorical 
way. It is important to notice that the proverbs most frequent used in our 
everyday life and which are most effective and expressive among the 
Turkmen proverbs are those in which one species of animals is used. 

Just for example we mention some of those proverbs which are well-known 
among the Turkmans:                                              
                                             
– Attan iner eşeğe miner (biner). Which means:                                             
He gets down a horse and gets on a donkey.                                     
                                                                                                                                                      
– Aslan ağzından av alınmaz .                                                               
No prey can be taken  out of the mouth of the lion.                                    
  
– İki kuşu bir taştan (taşla) vurdu.                               
He hit two birds by one stone.                                                                  
  
– Balık suda mamele (alış veriş) edilmez .                                                      
Bargaining over the fish cannot be done while the fish is                                                                                                                                               
inside the water 
 
– Deve öz (kendi) kanburunu görmez.                                                                    
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   The camel cannot see its own hunchback.                                    
  
– Serçe nedi (nedir) şorbası (çorbası) ne olsun? 
  What is (the worth of) a sparrow and what is (the worth of) its soup? 
  
– Tavuk ölü(r) gözü küllükte kalı(r). 
  The hen dies but its eyes remain on the garbage. 
  
– Kurttan (kurtla) yer (yiyer), koyunla şivan eder. 
 He eats with the wolf but weeps with the sheep. 
  
– Bülbül besledim karga çıktı. 
 I raised a nightingale but it turned out a crow. 
  
– Hara (nere) gittim balık başı arpa ekmeği. 
 Wherever I went I could not find but fish head and barley bread.

Anyhow, we can notice that in any of the Turkmen proverbs the names of 
most of the animals that exist in the areas (locations) in which the Turkmans 
live have been used. However certain animals have been used more than 
others like the dog, the wolf, the donkey, the camel, the horse, the sheep 
and others. It seems that the reason behind the frequent use of these animals 
more than the other ones in the proverbs is that those animals have since 
the old time accompanied the humans in their travels, and have lived with 
them in their environment besides being a source of living and comfort 
and a means of transportation and carrier of luggage in their movement 
from place to place. Some other animals have been a source of danger and 
annoyance for humans and their pets and domestic animals. It is worth 
mentioning that some of the animals are rarely used or mentioned in the 
Iraqi Turkmen proverbs like the pig, the deer, the peacock, and the tiger; 
whereas there are some  other animals which have not been mentioned in 
Turkmen proverbs like the monkey, the giraffe and the turtle. The reason 
behind the rarity of using or not mentioning some species of animals (or 
insects) in Turkmen proverbs is because they do not have characteristics 
and features similar to those of the humans or because those animals do 
not exist in the areas where Turkoman live. Any scrutinizing view at the 
Turkmen proverbs that are fixed in the existing references mentioned at the 
end of the study show that about (2000) two thousand proverbs are fixed in 
the references the proverbs that include the names of animals are (523). It 
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means that more than a quarter of the total number of the Turkmen proverbs 
include the names of animals. It is seen that (64) different species of animals 
and insects are used in these proverbs. Definitely, the more proverbs are 
discovered by the researcher, the larger number of the species will be.  
The following is an index of the species of animals used in Turkmen 
proverbs arranged according to the frequency of each species we start with 
the species that are used and repeated more than others and then we move 
to the types/species that are used less than others with an example for each 
type. It should be noticed that some species of animals’ name equals the 
number of some other species. There are many proverbs in which two or 
even three species of animals are mentioned in one proverb. These will be 
mentioned later: 

 
1. The dog (köpek): it is repeated in (59) proverbs. 
     e.g köpek sümükten (kemikten) kaçmaz. 
     A dog does not run away from the bone. 
2. The wolf (kurt): it is mentioned in (44) proverbs. 
    e.g kurttan korkan çoban olmaz. 
    He who is afraid of the wolf will not be a shepherd. 
3. The donkey (eşek): it is mentioned in (38) proverbs. 
    e.g Eşeğe gücü yetmirı (yetmiyor) palanı taptırı (dövüyor). 
    He has not the ability to hit the donkey, so he hits the saddle. 
4. The camel (deve): it is mentioned in (37) proverbs. 
    e.g Deveden düşüp (düşmüş) hophoptan düşmürü (düşmüyor). 
    He has fallen from the camel’s back but he has not given up his  
    arrogance. 
5. The horse (at): it is mentioned in (36) proverbs. 
    e.g At dişinden tanili(r), igit (yiğit) işinden. 
    The horse is known through its teeth and the hero is known through his 
     deed. 
6. The snake (yılan): it is mentioned in (36) proverbs. 
    e.g Hoş sözle ilan (yılan) delikten çıkar. 
    With nice words the snake can be taken out of its hole. 
7. The bird (kuş): it is mentioned in (31) proverbs. 
    e.g Gafil kuşun avcısı çok olur. 
    The hunters of the unwary bird abound. 
8. The sheep (koyun): it is mentioned in (26) proverbs.  
   e.g Koyun görmemişseğ (sek), kiyagini (tersini) görmüşüg (görmüşüz). 
   We might have not seen a sheep but we have seen its excrement. 
9. The hen (tavuk): it is mentioned in (20) proverbs. 
   e.g Bugünün tavuğu yarının kazınnan (kazından) iyidi(r). 
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    Today’s hen is better than tomorrow’s goose. 
10. The lion (aslan): it is mentioned in (15) proverbs. 
     e.g Aslan tavunnan (tavundan,gücünden) düşmez. 
      The lion does not fall from its severity (might). 
11. The cat (pisik /kedi): it is mentioned in (15) proverbs. 
     e.g Mavıldayan pisik (kedi) sıçan tutmaz.      
      The miaowing cat cannot catch a mouse. 
12. The fish (balık): it is mentioned in (13) proverbs. 
     e.g Balığ (balık) çukur (derin) su ahtarı (arar). 
     A fish searches for the deep water. 
13. The jackal (çakal): it is mentioned in (12) proverbs. 
      e.g Çakal war (var) baş kupardı (koparır) kurdun adı yamandı(r). 
      There are jackals that pull off heads but it is the wolves that are 
      notorious. 
14. The goat (keçi): it is mentioned in (12) proverbs. 
     e.g Geçi (keçi) can vayında kasap pim/et vayında. 
      The goat is concerned about its life whereas the butcher’s concern is 
      its meat/ghee. 
15. The crow (karga): it is mentioned in (11) proverbs. 
     e.g Karga besledim gözüm çıkarttı. 
     I raised a crow then it pulled/gored out my eyes. 
16. The bear (ayı): it is mentioned in (10) proverbs.  
      e.g Ac ayı oynamaz. 
      The hungry bear won’t dance. 
17. The cow (inek) : it is mentioned in (10) proverbs.  
      e.g Iten (yiten) ineğe herkes sahap (sahip) çıkar. 
       The lost cow is claimed by every one. 
18. The cock (horoz) : it is mentioned in (9) proverbs. 
      e.g Horoz baynamasa da sabah olu(r). 
       Morning starts even if the cock does not crow. 
19. The fly (çibin, sinek): it is mentioned in (8) proverbs. 
     e.g Çibin (sinek) küçüktü(r) ama mide bulantırı(r). 
     The fly is small but it makes one sick. 
20. The nightingale (bülbül) : it is mentioned in (8) proverbs. 
     e.g İki bülbül bir dala konmaz. 
      Two nightingales do not sit on one bough. 
21. The ant (karınca): it is mentioned in (8) proverbs. 
     e.g Karıncaya Allah gazeb etsa kanat veri(r). 
      If God wants to punish the ant he gives it wings. 
22. The fox (tilki): it is mentioned in (7) proverbs. 
      e.g Tülkü (tilki) deliğe girmez kuyruğunda da bir süpürge bağlar. 
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      The fox cannot enter its whole and then it fixes a sweeper in its tail. 
23. The pig (donguz/domuz): it is mentioned in (7) proverbs. 
      e.g Dongozdan (domuzdan) bir tük (tüy) kopsun gene kardı(r). 
      Evin if a hair is taken from the pig it is a gain. 
24. The greyhound (tazı): it is mentioned in (7) proverbs. 
     e.g Tazısız ava çıkan tavşansız eve döner. 
      He who goes hunting without a greyhound, comes back home without        
      a rabbit. 
25. The bull (sığır/öküz): it is mentioned in (6) proverbs. 
      e.g Sığır kasaphaneye ulaştıktan sonra bıçak hazırdı(r). 
      By the arrival of the bull in the slaughter house the knife is ready (to  
      slay). 
26. The mouse (sıçan/fare): it is mentioned in (6) proverbs. 
      e.g Sıçan çıktığı deliği tanır. 
      The mouse well knows the hole from which it has come out. 
27. The owl (baykuş): it is mentioned in (6) proverbs. 
      e.g Allah baykuşun rızkını ayağına gönderi(r). 
      God sends the owl its food. 
28. The bee (arı): it is mentioned in (5) proverbs. 
      e.g Arı bal alacağ (alacak) çiçeği tanır. 
      The bee knows the flower from which it takes the honey. 
29. The goose (kaz): it is mentioned in (5) proverbs. 
     e.g Tavuk kaz yumurtası doğmaz. 
      The hen cannot lay eggs of goose. 
30. The dog (it): it is mentioned in (5) proverbs. 
      e.g Kervan yürür it hürür. 
      The convoy continues to move while the dog howls. 
31. The mule (katır): it is mentioned in (4) proverbs. 
      e.g Deve ırağına, katır tırnağına bakar. 
      The camel looks far , whereas the mule looks at its nails. 
32. The lamb (kuzu): it is mentioned in (4) proverbs. 
      e.g Koyun öz kuzusunu basmaz. 
      The sheep does not walk over its own lamb. 
33. The sparrow (serçe): it is mentioned in (4) proverbs. 
      e.g Yüz serçe bir kazan doldurmaz. 
      A hundred sparrows do not fill a cauldron. 
34. The rabbit (tavşan): it is mentioned in (4) proverbs. 
      e.g Her yerin tavşanını o yerin tazısı tutar. 
      The rabbits of each land are caught by its hunting dogs. 
35. The animal (hayvan): it is mentioned in (4) proverbs. 
     e.g Hayvan hayvanı okşar, insan insanı. 
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      An animal fondles an animal and a human fondles a human.   
36. The deer (ceyran/ceylan): it is mentioned in (3) proverbs. 
     e.g Ceyran kaç, tazı geldi. 
      O deer run away, the hunting dog has come. 
37. The horse (beygir): it is mentioned in (3) proverbs. 
    e.g Hammaw’ın kör beygiri kimin (gibi) ahır getirip (getirmiş). 
     Like the blind horse of Hammaw  he has succeeded at the end. 
38. The flock (sürü): it is mentioned in (3) proverbs. 
     e.g Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. 
      The sheep that goes out of the flock is caught by the wolf. 
39. The swallow (kallankuş/ kırlangıç): it is mentioned in (3) proverbs. 
     e.g Kırlangıçın zararını biber ekennen (ekenden) sor. 
   Ask about the harm of the swallow from the person who raises pepper. 
40. The frog (kolbaka/kurbağa): it is mentioned in (3) proverbs. 
     e.g Arka su gelmeyince kolbakanın canı çıkar. 
      If the water does not come to the river the frog will die. 
41. The worm (kurt): it is mentioned in (3) proverbs. 
     e.g Ağacı kurt, insanı dert yer. 
      The tree is eaten by worm, and man diminishes (is diminishes) eaten         
  by sorrow. 
42 .The chick (cüce/civciv): it is mentioned in (2) proverbs.  
       e.g. Her yumurtadan cüce (civciv) çıkmaz . 
        Not all the eggs will proceder chicks. 
43. The grasshopper (çervirke/çekirge) : it is mentioned in (2) proverbs.  
      e.g Bir uçtuv (uçtun) çervirke, iki uçtuv çervirke, ahrında (sonunda)  
      düştüv çervirke. 
      O, grasshopper,  you flew once and flew twice, and at last you fell. 
44. The scorpion (akrep): it is mentioned in (2) proverbs. 
       e.g. Akrep balasını (Yauvrusunu) Karnında besler.  
       The scorpion breeds it kids inside its belly. 
45.  The ram (koç) : it is mentioned in (2) proverbs. 
       e.g. Kuyunumuz varsa koçumuz  da var . 
       If we have sheep , we have rams too. 
46.  The calf (bızav/buzağı): it is mentýoned in (2) proverbs .   
       e.g. Güz bızavı (buzağı) kimin (gibi) he yisen yatısan . 
       Like the autumn  calf you only eat and sleep . 
47.  The peacock (tavus): it is mentioned in (2) proverbs . 
        e.g. Tavuz şişer (kendini kabartır) ayağına bakar fis olur (kabarklığı gider)  
       The peacock pumps itself but when it looks at its feet it returns to its 
       normal condition . 
48 . The hedgehog (kipri/kirpi): it is mentioned in (2) proverbs . 
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        e.g. Kipri diyer balamnan (yavurumdan) yumşak  yoktu(r). 
        The hedgehog says no one is smoother than my  baby. 
49. The tiger (kaplan): it is mentioned in (2) proverbs. 
      e.g. Darda (sık durumda) kalan pisik (kedi) kaplana döner . 
      The cat which is cornered turns to tiger . 
50.  The elephant (fil): it is mentioned in (2) proverbs. 
       e.g. Deveden büyük fil var . 
       There is an animal bigger than the camel ; it is the elephant. 
51.  The eagle (şahin ): it is mentioned in (2) proverbs. 
       e.g.  Kargazın (akabanın) ne haddi var şahinin yerin ala. 
       The vulture has not the ability to replace the eagle.    
52. The falcon (baz): it is mentioned in (2) proverbs. 
      e.g. Baz bazdan (bazla), kaz kazdan (kazla), keçel (kel) tavuk, 
      topal horozdan (horozla).   
      The falcon with the falcon, the goose with the goose, the bald hen 
       with the lame cock . 
53. The  kids (oğlağ/oğlak ): it is mentioned in (2) proverbs. 
      e.g. Kıştan çıktı oğlağım kış götüne parmağım . 
       My kids survived the winter, so to hell with winter . 
54. The lark (hacılaklak/leylek ): it is mentioned in (1) proverb. 
       e.g. Kallankuç (kırlangıç) hacılaklakı (leyleki) aldatırı (aldatıyor).  
       The swallow is deceiving the lark! 
55.  The small/babydog (mındı): it is mentioned in (1) proverb. 
       e.g. Köpeği gül ağacına bağlırı (bağlıyor) adını mındı koyuyor 

  He is tying the dog to a flower tree calling it a puppy. 
56.  The mare (kısrak): it is mentioned in (1) proverb. 
       e.g.Kısrağı genç gözüyden (gözüyle), kızı ihtiyar gözüyle al . 
       Choose a horse with a young man’s eyes and a girl with an  
       old man’s eyes.   
57.  The donkey (koduğ/eşeğin yavrusu): it is mentioned in (1) proverb.   
       e.g. Bahar koduğu kimin oynaklırı (zıplıyor). 
       He is dancing and jumping  like the young donkey of spring time . 
58.  The Duck (sona/ördek): it is mentioned in (1) proverb. 
        e.g. Sona kimin sudan çıkmaz . 
        Like a duck he won’t get out of water . 
59.   The Ox (öküz): it is mentioned in (1) proverb. 
         e.g. Eken öküz, biçen öküz, harmana gelende hoha. 
        The ox plants, the ox reaps but when it coms to the harvest it is neglected. 
60.   The bat (köryarasa, yarasa): it is mentioned in (1) proverb.  
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         e.g. Göz açmamış kör yarasa balasına (yavrusuna) benziri (benziyor) 
         He looks like the close eyed baby of a bat . 
61.    The water buffalo ( gamış , manda): it is mentioned in(1) proverb. 
         e.g. Ne gamış (manda) sağmışam ne deve kırkmışam. 
         I have neither milked a water buffalo nor cut the hair of a camel . 
62.    The chick (ferig/küçük tavuk ): it is mentioned in(1)proverb.  
         e.g. Bizim horozdan (horozla ) siziv (sizing) feriği (küçük tavuk) 
         aşınadı(r). Our cock and your  hen are in love. 
63.   The monster (canavar): it is mentioned in (1) proverb.  
        e.g. Üz (yüz) verilen canavar deği (l). 
        He is not the type of monster that can be welcome . 
64 .  The fiend, demon (dev):  it is mentioned in (1) proverb.  
        e.g. Ev derdi, dev derdi. 
        The concerns of home equal the concerns of the fiend.   
        

    Below is a list of proverbs in which two or more types of animals are 
        mentioned.

 
A. The proverbs that contain the names of two types of animals : 
       1. Ağ (Ak) koyunun kara kuzusu olu (r). 
          The white sheep may give birth to a black lamb. 
       2. Eldeki köpek çemdeki aslandan iyidi(r). 
           A dog at hand is better than a lion in the jungle. 

 3. Pisiğin (kedinin) gözü sıçan (fare) deliðindedi(r).        
          The eye of the cat is on the hole of the mouse. 
      4. Tavuk kaz yumurtası doğmaz. 
          The hen cannot lay eggs of the goose. 
      5. Kurt kırdı, çakal yedi. 
          The wolf killed (the prey) but the fox ate it. 
B. The proverbs that contain the names of three types of animals :

1. Attan (atla) eşek nallandı, kolbaka (kurbağa) kıçını (ayağını)  
         kaldırdı. 
        The horse and donkey were horseshoed, the frog raised its leg. 
      2. At teper, katır teper, ara yerde eşek ölü(r). 
         The horse kicks , the mule kicks and in the middle the donkey dies 
         (is killed). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТУНИССКОГО 
АРАБО-ЯЗЫЧНОГО РОМАНА

NADİROVA, G. E./НАДИРОВА, Г. Е.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН

ÖZET

Roman, edebî tür olarak Arap dilli Tunus edebiyatında bağımsızlık anın-
dan günümüze kadar önemli yere sahiptir, asırlarca süren teşekkül etme ve 
gelişme süreci kanıtlar ki, Tunus romanı, dış etkilere açık, toplumsal ve 
sanatsal şuurun oluşmasına etki gösteren canlı sanatsal varlıktır. 

Roman sanatının genel akınında roman-sosyal araştırma ve entelektüel 
roman, onun  yaratıcı, manalı miras unsurlarını aktif şekilde çekmek, şim-
diki düşünce teşebbüsleriyle önemli role sahiptir.

Roman metinleri dil seviyesinde edebî dil mevcuttur, şive, klasik miras 
dili, Fransızca, yazarlar onları yaratıcı ve manalı tek bir metine birleştir-
meye çalışmışlardır.

Tür  seviyesinde sürekli arama ve yenileme süreci sonucunda, entere-
san ve beklenmedik neticelere ulaşılır, örneğin, roman-piyes türü, dram 
eserinin anlatı  eseriyle tamamlanmasıdır,  neticede değişik edebî tarz, yeni 
edebî bir tür ortaya çıkmıştır.

Romanda şahıs ve onun çevresi, şahıs ve onun varoluşu arasındaki 
uyumsuzluğun genel duyusu belirtilmiştir, bu yaratıcılık yenilenme, kav-
ramsal ve kültürel aramanın sürekli teşebbüsünde ifade edilir.

Anahtar Kelimeler: Roman, sanat, miras, gelişim, modernizm.

ABSTRACT
The novel as a genre has occupied a prominent position in the Arabic-

language Tunisian literature since its independence. The century-long pro-
cess shows that the Tunisian novel is a live artistic organism open to external 
influences and itself influencing the society and art. “Social research nov-
els” and “intellectual novels”, which try to assess the present while actively 
using elements of artistic legacy, play an important role within the genre. 
Standard Arabic, dialect, classic legacy language and French co-exist at the 
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language level. At the form level a constant process of search and change 
goes on which leads to unexpected and interesting results such as novel-
play where narrative is added drama resulting in a new original genre, new 
literary form. The novel expresses the general feling og discord between the 
man and his existence, the man and the environment, which is reflected in the 
constant search for creative renewal.

Key Words: Novel, art, haritage, evolution, modernism.

Ключевые слова: Pоман, творчество, наследие, эволюция, модер-
низм.

-----

Тунисская литература, новая и современная, представляет собой 
важную часть арабской литературы в целом, значение которой пос-
тоянно возрастает. Долгое время она оставалась под большим влия-
нием  литературы арабского Машрика (Египта, Сирии, Ливана и дру-
гих стран региона к востоку от Египта), даже копировала ее. Одна-
ко постепенно, особенно в последние десятилетия ей удалось выйти 
из-под этого влияния, у нее появились свои объективные причины и 
художественные средства, которые дали ей возможность утвердиться 
и преодолеть этап ученичества и социально-политической ангажиро-
ванности, обозначить свое видение действительности.

Арабо-язычная тунисская литература, как и вся магрибинская (Ал-
жира, Туниса, Марокко, Ливии) литература  в целом, в эпоху коло-
ниализма испытывала значительные трудности, препятствовавшие ее 
развитию, распространению и обогащению теми художественными 
особенностями, которые сегодня отличают ее от франкоязычной ли-
тературы стран Магриба. Долгое время именно франкоязычная лите-
ратура региона пользовалась особым вниманием читателей, критиков, 
как арабских, так и зарубежных (Ghazi,1970;8). Имелись многочис-
ленные исследования по ее стилистике, структуре, конструкции, идей-
ным позициям и критическим суждениям, особенно по жанру романа. 
Благодаря постоянному вниманию и поощрению появилось целое по-
коление прекрасных писателей-романистов, пишущих на французс-
ком языке, которые преодолели узкую локальность, чтобы осознать 
принадлежность всему миру. Это Катиб Йасин, Мулуд Фер‘аун и Му-
луд Маммери в Алжире, Альбер Мемми в Тунисе, Тахар Бенджеллун 
и Дрис Шрайби в Марокко и другие. Франкоязычный магрибинский 
роман активно развивался как в количественном, так и в качественном 



1049

отношении, приобретя неповторимую уникальность, признаваемую 
читателями во всем мире (Прожогина, 1998). 

Арабо-язычный роман  несколько отставал от него в своем раз-
витии. Определенные попытки предпринимались, но произведения, 
выходившие из-под пера авторов, были ближе к новеллистическому 
жанру, чем к романному. Основная причина этого, по мнению неко-
торых критиков,  состоит в том, что роман - жанр, композиционно 
более сложный, привнесенный в арабскую литературу, которая зна-
ла устные сказания, но не письменные. Однако, арабо-язычный роман 
Туниса, в отличие от франкоязычной ветви,  имевшей разнообразное 
и богатое наследие на французском языке, сумел почерпнуть повест-
вовательные формы из арабского наследия. Проведенное нами иссле-
дование позволяет утверждать, что в тунисской прозе, и, в частности, 
в жанре романа, ярко и хронологически раньше, чем в других странах 
Магриба проявляется феномен плодотворного использования форм 
и сюжетов арабского средневекового культурного наследия в роман-
ном жанре в творчестве таких писателей как, например,  Махмуд ал-
Мас‘ади, ‘Али ад-Ду‘аджи, ал-Башир Храййеф. В то же время нельзя 
отрицать и тот факт, что первые арабо-язычные романисты Туниса 
опирались как на оригиналы, поскольку многие в совершенстве вла-
дели французским языком, так и на переводы некоторых произведе-
ний писателей Запада, которые появились в  XIX и начале  XX века, 
вследствие чего тунисские писатели оказались под сильным влиянием 
европейских художественных форм и даже идеологических взглядов 
западных авторов и литературных течений, а также критических ме-
тодов (Ал-Джабири, 1975; 15-23).

Навязывание французской культуры, осуществляемое  колониаль-
ным режимом,  насильственное внедрение  французского языка во все 
сферы жизни  вызвали не только отсталость арабо-язычной тунисской 
литературы, особенно романа, основной поток которого, за исключе-
нием отдельных, часто очень талантливых  произведений, появился в 
стране  сравнительно поздно, практически после получения независи-
мости. (Хотя, если взять за точку отсчета роман Салиха Сувейси ал-
Кайравани «ал-Хайфа ва Сирадж ал-Лейл», опубликованный в 1906 
году,  возраст тунисского романа насчитывает уже сто лет.)  У этого 
явления была и положительная сторона, так как знакомство с бога-
той французской литературой, ее влияние и высокие художественные 
критерии катализировали быстрое развитие в тунисской литературе 
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нового жанра, если европейский роман существует уже три столетия, 
то тунисский арабо-язычный роман достиг зрелости за несколько де-
сятилетий.  

На сегодняшний день состояние тунисского арабо-язычного романа 
позволяет говорить о широкой палитре течений, тенденций, стилей и 
методов, от реалистических до постмодернистских, разнообразии тем 
и  средств, достойном художественно-эстетическом уровне произве-
дений, которые в совокупности представляют собой феноменальное 
явление в современной арабской литературе. Объективно он сосредо-
точил в себе весь опыт арабского романа, история развития которого, 
зафиксированная в работах восточных и западных литературоведов, 
основана сегодня в основном на достижениях египетской литературы. 
Среди востоковедов сложилось мнение о том, что египетская лите-
ратура и египетский роман, представленный  произведениями Нагиба 
Махфуза, Гамаля ал-Гитани, Сун‘аллы Ибрагима  и других, являются 
универсальными моделями развития литературы арабского региона 
(Allen,1982). Не умаляя значения творчества этих великих писателей 
для всего арабо-говорящего мира, следует принять во внимание, что 
такая масштабная  национальная литература как арабская  не исчер-
пывается рамками деятельности тех художников, имена которых «на 
слуху» у читателей всего мира.

  Суть  выдвигаемой нами концепции состоит в том, что в силу 
ряда исторических и культурных обстоятельств рассматрива-
емый нами арабо-язычный роман прошел свой путь развития и 
обладает  рядом специфически тунисских черт, проявляющихся  
в круге забот и проблем, интересующих тунисских романистов, в 
тематике, языке, исторических и географических реалиях.

В странах Магриба, органической частью которого является Ту-
нис, даже если не затрагивать проблем, связанных с ситуацией много-
язычия, можно заметить отличия от Машрика по крайней мере по не-
скольким основным параметрам. Первый - регион дальнего запада не 
относился к Оттоманской империи, и его культурное осознание исто-
рии до нового периода  значительно отличается от стран, находящихся 
к востоку. Второе - несколько более поздние временные рамки разви-
тия художественных жанров в Магрибе подразумевают, что многие 
начинающие литераторы имели прямой доступ к ранним образцам из 
стран Машрика, которые уже были доступны на арабском.  Далее, 
здесь проводилась гораздо более жесткая политика аккультурации, 
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чем в странах Машрика и, как следствие, связи с французской куль-
турой и литературой были более тесные и прямые, следовательно, для 
ознакомления с литературой метрополии людям, получившим обра-
зование, перевод практически не требовался. И, наконец, присутствие 
наряду с арабо-исламской культурой также иных древних и глубоких 
культурных пластов, прежде всего берберского, элементы которых 
по-прежнему продолжают оказывать воздействие на жизнь магрибин-
ского общества, также имело место.

Магрибинские романисты, взявшие на себя задачу развития жанра 
романа на арабском языке, в этом творческом окружении столкну-
лись с длительной борьбой, но основной чертой недавних десятилетий 
было возникновение  молодого поколения писателей, которые внесли 
основной вклад в развитие арабского романа. Достижения романис-
тики в разных регионах арабского мира привлекают основное внима-
ние исследователей арабской литературы. Конкретное разнообразие, 
идейное и художественное богатство романов арабских авторов оп-
равдывают преимущественный интерес литературоведов и критиков 
именно к этому жанру. Этому способствует сам характер жанра:  от-
сутствие в нем жестких эстетических регламентаций, его неограни-
ченные возможности отклика на актуальные проблемы социальной 
жизни, изображение в нем героя времени, человеческой личности, да-
ющей оценку социальной действительности  эпохи и тем самым пос-
тигающей ее сущность.

Можно утверждать, что арабский роман  в течение нескольких 
десятилетий ХХ века эволюционировал под косвенным или непос-
редственным воздействием ряда факторов социально-исторического 
характера, пройдя через изменения культурные, эстетические, текс-
туальные. Современная литературная продукция  свидетельствует о 
большом разнообразии художественных течений, стилей и методов, 
о возрастающем интересе к проблемам эстетики жанра, знакомстве с 
современными европейскими концепциями, апробации которых и эк-
спериментам в целом уделяется все  большее внимание в творчестве 
писателей,  причем как маститых, хорошо известных в регионе и за 
его пределами, так и их более молодых коллег. Новая повествователь-
ная структура, новая поэтика, многоголосие, модернистская чувстви-
тельность, с одной стороны, формируют современное художествен-
ное сознание не только в рамках исследуемого романного жанра, но и 
в контексте литературы в целом, с другой стороны,  несомненно отра-
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жают определенный уровень зрелости арабского романа, который не 
отказывается при этом от своего наследия, продолжая черпать из него 
идеи и образы, творчески переосмысливая и перерабатывая заложен-
ный в нем духовный и интеллектуальный потенциал. 

Количественный и качественный рост тунисского романа требу-
ет классификации по направлениям, не обязательно основанной на 
последовательной смене поколений и различии культурных источни-
ков. Попытки классифицировать тунисский роман предпринимались 
и, в первую очередь,  самими тунисскими исследователями: Ахмадом 
Мемму, Ридваном ал-Куни, Мустафой ибн ал-Килани. Мемму, кото-
рый стремился к максимально точной классификации, выделил самые 
крупные течения и проанализировал их, назвав «романом пробужде-
ния, историческим романом, романом борьбы, политическим, соци-
альным и интеллектуальным романами». К этому делению он добавил 
еще несколько разновидностей: роман документальный, аналитичес-
кий, критический и другие (Мемму, 1985;98-99). Его попытку можно 
назвать  серьезной, но, к сожалению, он  охватил только часть издан-
ных к тому времени романов.

 Что касается Ридвана ал-Куни, то он опирался на работу Мем-
му, позаимствовав частично его терминологию, и выделил «романы 
наследия, традиционные, реалистические, документальные, развитые 
романы» (Ал-Куни,1977; 256-288). 

Мустафа ал-Килани не считал необходимым делить на виды и ог-
раничился тремя крупными направлениями: «традиционный роман, 
роман изменений, роман поиска» (Ал-Килани, 1990;231). 

Мы, в свою очередь, предлагаем выделить три разновидности ро-
мана: роман патриотический, роман социально-критический и ро-
ман интеллектуально-экспериментальный.

 Первый ориентируется на прошлое, второй опирается на настоя-
щее, третий смотрит в будущее. Первый - традиционен по форме, вто-
рой развивается в поисках формы, наиболее подходящей, чтобы до-
нести послание автора до читателя, третий сопротивляется стандарту, 
выходя за рамки известных форм. У каждой из этих разновидностей 
есть первопроходцы, писавшие свои произведения еще до 1970 года. 
Первый вид романа можно назвать школой Мухаммада ал-‘Аруси ал-
Матви, второй - школой ал-Башира Храййефа, третий - школой Мах-
муда ал-Мас‘ади.
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Наибольший интерес из нах представляет тунисский интеллекту-
альный роман - это мир идей и размышлений, черты которого стре-
мился воплотить ал-Мас'ади и разъяснить его измерения в своих двух 
романах “Хаддаса Абу Хурайра кала” (Ал-Мас'ади, 1979) и “Мавлид 
ан-нисйан” (Ал-Мас'ади, 1974). Ал-Мас'ади написал эти два романа  во 
время второй мировой войны, в атмосфере хаоса, безумия и гибели, 
царившей в мире. Но в мире интеллектуального творчества человек 
видит себя ответственным за человечество в целом, в нем отсутству-
ет война, убийство, преступление. Это - мир действия в романе-пьесе 
“ас-Садд” (Ал-Мас'ади, 1974), который подталкивает Гайлана проти-
востоять богине Сахабба, бросить ей вызов, чтобы спасти ее жаж-
дущий народ. Это - мир вечности в “Мавлид ан-нисйан”, в котором 
Мидйан посвящает свою жизнь и свой талант освобождению человека 
от плена времени, избавлению тела от тленности, а памяти - от оков 
забвения. Это - мир братства и любви в “Хаддаса Абу Хурайра кала”, 
в котором герой “пил глотками горькую печаль”, уговаривая свой на-
род отказаться от того, что приводит к разногласиям и отсталости.  
Среди наиболее важных отличий творчества ал-Мас'ади - его изуми-
тельный стиль, языковые конструкции, которые сами по себе счита-
ются новаторскими и художественно совершенными, его поэтическое 
бытие, в котором успешно сосуществуют философская абстракция 
и живая диалектика, подтверждающие, что человек - сначала чувс-
тво, эмоции, страсти, а потом уже - разум и материя. Абу Хурайра 
воплощает идею индивидуальной свободы, освобождая себя от любых 
влияний (дома, семьи, любви, религии, людей) в своем “путешествии 
по жизни”. Другие герои ал-Мас'ади также свободны: врач Мидйан, 
смелый исследователь тайны смерти (“Рождение забвения”), Гайлан, 
стойкий строитель плотины.

Произведения ал-Мас'ади преодолевают сложившиеся ранее роман-
ные формы и переходят от проблем общества к общечеловеческим, 
цивилизационным проблемам. Эти романы одновременно имеют связь 
с реальностью - через сознание автора, и с наследием - через особый 
специфический язык, использовавшийся еще в древней литературе. 
Наиболее важное художественное отличие этого типа тунисского ро-
мана -концентрация на символическом образе места действия. Интел-
лектуальный роман представляет собой движущиеся идеи в одеяниях 
людей, которые не подчиняются заранее планированию, в них своего 
рода смысловое затемнение, непреднамеренное само по себе, прочно 
связанное, однако, с миром существующим и местом человека в бы-
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тии. Поэтому время течет свободно, его трудно определить в ясных 
логических границах, но оно обращено в будущее, смотрит на челове-
ка завтрашнего дня под углом многообещающего пророчества. Мес-
то тоже неясно очерчено, свободно от всех признаков, помогающих 
определить его материально, писатель ограничивается абстрактными 
названиями - гора, море, лес, могила и т.д.

Поэтическая сторона в интеллектуальном романе проистекает не 
только из словесного украшения, хотя язык, несомненно, играет боль-
шую роль в этом, но и из размышлений о сущности человека и его 
внутреннего, духовного мира. И она, эта сущность,  есть страстное 
стремление к Абсолюту, к сути вещей.

Что касается использования наследия, то оно проявляется в упот-
реблении языка, в повествовательных формах, напоминающих жанры 
хадис, хабар, народные рассказы - хикая, предания,  в упоминании ис-
торических лиц, занимавших определенное место в общественном об-
разе мыслей и представлениях. Однако структура этого типа романа  
не подчиняется известной схеме социального романа, это бунт против 
застоя линейного повествования и последовательной системы собы-
тий.

Конечно, не все элементы сложной образной системы ал-Мас'ади 
присутствуют у других авторов интеллектуального направления, не-
которые романы этого типа далеки от его стиля и мастерства. Однако 
в них можно обнаружить определенную совокупность составляющих 
этого вида романов. Самые яркие представители этого направления, 
на наш взгляд, - это Фарадж ал-Хивар, Хишам ал-Карави, Салах ад-
Дин Буджах. Интеллектуальные и культурные интересы в их произ-
ведениях доминируют над заботами повседневной реальности, не го-
воря уже о богатом языке классического наследия, который они все 
используют. Можно прибавить к этому направлению еще два романа, 
отличающихся небольшим количеством событий и обилием размыш-
лений: «ар-Рахил ила-з-заман ад-дами» («Путешествие в кровавое 
время», 1981)(Aл-Mадаини, 1981) Мустафы Aл-Мадаини, «Мау'ид 
'инда-л-уфк» («Свидание у горизонта», 1983) 'Абд Ас-Самада Заида 
(Заид, 1983) .

Оживление культурного достояния - вот основная идея романа 
ал-Мадаини, написанного герметичным письмом, богатого, но труд-
ного для чтения. Окружающее культурное давление порождает тип 
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письма, который часто маскирует послание, чтобы передать его чи-
тателю. Техника, примененная ал-Мадаини, чрезвычайно сложна, что 
присуще новому роману в целом. Вместо воспроизведения простых 
вариантов знакомой реальности текст превращается в повествование, 
в котором текстуальное соединяется с информативным, а различие 
исходных позиций и взглядов открывает   множество возможностей 
для интерпретации.  Пространство в этом романе обладает мифичес-
кими свойствами.

Основная цель автора  -  поиски национальной и культурной иден-
тичности в рамках  более широкой и универсальной проблемы персо-
нальной или индивидуальной идентичности.

Можно ли говорить о том, что тунисский роман состоялся как ху-
дожественное явление, оценивая его по высоким критериям мировой 
литературы? Мы считаем, что роман в Тунисе проложил свою доро-
гу, независимую в целом  от западного романа, с его современными 
экспериментами за исключением, может быть, нескольких образцов. 
Основы его были заложены в пятидесятые годы, и он черпал вдохно-
вение в событиях прошлого. Затем он начал постепенно развиваться 
в  сторону анализа современной жизни,  изменились персонажи и про-
блематика, он замкнулся в себе, почти закрытый для влияния даже 
со стороны литературы Машрика. Пионеры экспериментальной лите-
ратуры ушли в рассказ и театр и не использовали романную форму. 
Пустота постепенно начала заполняться в восьмидесятые годы теми, 
кто продолжил путь Махмуда ал-Мас‘ади, который он покинул в свя-
зи со своей активной политической и общественной деятельностью. 
Появилась группа молодых людей, воодушевленных идеей обновле-
ния арабского романа в Тунисе, не оторвавшихся от корней и в то же 
время не впавших в зависимость от традиции, среди них Фарадж ал-
Хивар, Хишам ал-Карави, Салах ад-Дин Буджах, Мустафа ал-Мадаи-
ни. Этот новый вид романа не вытесняет тот тип, пионером которого 
был ал-Башир Храййеф, наоборот, социальный роман, опирающийся 
на критический реализм, расцвел в семидесятые-восьмидесятые годы 
благодаря произведениям  Мухаммада Салиха ал-Джабири, Мухамма-
да ал-Хади ибн Салиха и ‘Омара ибн Салима.

Однако вовлеченность тунисской литературы в мировой лите-
ратурный процесс, уровень развития художественного мастерства, 
эстетической мысли, обогащение системы художественно-изобра-
зительных средств не просто способствовали, но активно требовали 
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творческого восприятия явлений и достижений инонациональных, в 
том числе западноевропейских, литературных течений, давших новое 
мироощущение и внутреннюю свободу творческой фантазии авторов. 
Поэтологические и технические новации модернизма, попав в благо-
приятную среду, подготовленную в значительной степени  интеллек-
туальной прозой ал-Мас‘ади, нашли своих приверженцев в Тунисе, 
породив активное экспериментальное направление в 70-х годах.

Творчество многих национальных писателей и поэтов, воспевав-
ших красоту родной земли, ее природу, людей, с годами ушло от объ-
ективных свидетельств реальности к изображению реальности духов-
ного мира, показу сознания личности, размышляющей о связи времен 
в ее психологических и философских аспектах, сопоставляющей раз-
личные точки зрения на проблемы волнующего ее бытия. При этом 
возникали образы, особо значимые для художника, символически сгу-
щенные, уплотненные, исследующие жизнь.

Историческая реальность как бы уходит из плана изображения, но, 
продолжая оставаться смысловым его стержнем, приобретает фан-
тастические черты. Содержание становится чистым вымыслом, игрой 
воображения, исчезают видимая последовательность времен, логич-
ность сцеплений, сюжетных ходов, типичность персонажей, размыва-
ются узлы интриги, действия, значимость присутствия автора-интер-
претатора, свидетеля и судьи происходящего. Главный, сущностный 
конфликт сконцентрирован в формуле противостояния - Человек и 
враждебный ему мир. Художники стремятся выразить само состояние 
потрясения, страха, ужаса, подавленности и раздавленности человека 
силой, обрушивающейся на него, такой как, например, антиколони-
альная, гражданская или оккупационная война. Все вышеуказанные 
признаки характерны для художественного течения, получившего  на-
звание  «модернизм».

В период, когда национальная и социальная реальности в арабском 
мире стали распадаться, разрушаться на глазах у всех, модернистские 
тенденции в литературе начали вытеснять старые формы реализма. 
Впрочем, модернизм, по мнению Эдвара ал-Харрата, имеет опору в 
арабском литературном мышлении, которое питалось эпическими, 
откровенно фантасмагорически-общинными нереальными форма-
ми сознания, происходящими от древнего фольклора, сказок «1001 
ночи», абстрактных нефигурных каллиграфических и орнаменталь-
ных узоров, неопределенных по самой своей природе (Al-Harrat,1992). 
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Арабский модернистский писатель или поэт, таким образом, в боль-
шей степени черпает из своего богатого национального наследия, чем 
заимствует модернистские достижения Запада.

В противоположность старому реалистическому методу модер-
нистская техника современного  чувствования и сознания в арабской 
литературе варьируется от нарушения предопределенного порядка по-
вествования до ломки классического сюжета, от погружения вовнутрь 
героя до смещения границ во временной последовательности, от атаки 
на священные структуры языка к расширению сферы реальности за 
счет присоединения к ней мечты, легенды, неясно выраженной поэзии, 
от вмешательства в подсознание к страстному поиску межсубъектно-
го общения. Это - технические средства, которые являются не просто 
формальным свержением старого режима литературной власти, но 
внутренне связаны, сплавлены с видением и формой восприятия.

Следовательно, современное художественное сознание в арабской 
литературе – это сложное комплексное явление, а не строго монолит-
ная, одномерная «школа» мысли или творчества. 

Роман Мустафы ал-Фариси «Харакат» (Ал-Фариси, 1979) пред-
ставляет собой совершенно новый этап в развитии творчества писате-
ля, поскольку он опирается в нем на смешение различных литератур-
ных жанров и разнообразные языковые записи, не избегая и диалекта.  
Он восстанавливает в нем некоторые исторические факты, чтобы вы-
разить свою позицию в отношении места интеллигента в обществе, 
свободы мысли и классовой борьбы. Эта книга содержит в себе любо-
пытные художественные картины, воплощающие идеи автора об ос-
вобождении человеческой личности от всех оков, которые ограничи-
вают ее свободу и мысль, подавляют творческую энергию, призывая к 
сопротивлению анархии, вызову, бунту.

Повествование отличается разнообразием художественных форм. 
Сплав литературных жанров   свидетельствует о четкой позиции в 
отношении наследия и современности, а идейное содержание связа-
но с проблемами арабского мира, единства, общей борьбы, социаль-
ными проблемами, которые важны для связи индивида с группой, с 
проблемами справедливости и свободы в третьем мире. Наследие ис-
пользуется также для создания нового типа драматургии или романа, 
который уводит зрителя или читателя от привычных для него форм, в 
основном заимствованных из западной литературы. 
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По-прежнему важной тенденцией сегодняшней литературы являет-
ся сильная уверенность в социальных целях литературы и социальной 
ответственности писателя (илтизам). Притом, что новшества в целом 
поощряются, требование социальной ответственности сохраняется. 
Две доминирующие черты литературы 90-х - это обязательное при-
сутствие контекста (культурного, социального, экономического и по-
литического) и свободное экспериментирование с формой и языком. 
Обязательная социальная ангажированность сосуществует с возрас-
тающим пониманием важности эстетики. И здесь намечается явное 
расхождение с постмодернизмом, как его понимают западные худож-
ники, для которых мир воспринимается как хаос, где отсутствуют ка-
кие-либо критерии ценностной и смысловой ориентации.

В романе 'Али ал-Йусуфи “Тавкит ал-бинка” (Aл-Йусуфи, 1992)  
прослеживается история одной семьи, в которой есть три поколения. 
Описываемый писателем мир  по-настоящему сказочный, населенный 
духами, джиннами, гулями, домовыми, гномами. Работа и жизнь семьи 
описаны с большой живостью. Но эта семья погибает, их земля боль-
ше не обрабатывается. На нее претендует сосед, продажа этой земли - 
причина ожесточенных битв и сведения счетов между членами семьи, 
Видимо, автор хотел для придания многомерности и объемности про-
изведению использовать множественность голосов: предполагается, 
что текст написан отцом - Зийадом, который хотел бы “очиститься 
писательством”, однако спустя какое-то время он отчаивается в воз-
можности творчества. Но текст все же опубликован его братом. Один 
из голосов внутри романа явно принадлежит сыну Тарику. Автор, оче-
видно, рассматривает писательство шире, чем просто творческий акт, 
для него это - письменно зафиксированная История. Как следствие, у 
него также появляется активное обращение к наследию. Прежде все-
го, в именах главных персонажей, которые полностью совпадают с 
генеалогией арабского завоевателя Андалусии Тарика ибн Зийада ибн 
Йунуса. Эта восходящая линия родства недвусмысленно упоминается 
автором, свидетельствуя также о его крайне неравнодушном отноше-
нии к истории.

Оживление культурного достояния - вот основная идея многих сов-
ременных тунисских романов, написанных сложной художественной 
техникой, герметичным письмом, с использованием сюрреалистичес-
ких образов и иногда чисто исламских символов, из плана мистичес-
кого, но наделенных общечеловеческим, гуманистическим смыслом.
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Тунисские авторы, как и многие арабские писатели второй поло-
вины XX века, пошли либо путем изменений в типах повествования, 
либо движением к множественному повествованию, как это заметно у 
Джабры и Махфуза в Машрике и ал-Фариси и ал-'Убейда Мзали в Ту-
нисе, или попыток творческого соперничества некоторых видов повес-
твовательной техники постмодернизма, как пытался делать Г.Халаса 
в Египте и Ф.ал-Хивар в Тунисе, или обращения к традиционному и 
местному повествованию (как историческому, так и художественно-
му), как сделали наряду с другими египетский писатель Г. ал-Гитани и 
тунисский писатель ’Али ал-Йусуфи.

Тунисский роман быстро эволюционирует в том, что касается тем, 
образов, манеры и способов выражения, разнообразия форм, все это 
придает многим текстам характер эксперимента и особый динамизм 
- качества, наполняющие писательство осознанием смысла и способ-
ностью к более быстрой трансформации художественного мышления. 
Основные мотивы-образы и символы, характерные для многих тунис-
ских романов, во многом являются общими с другими арабо- и фран-
коязычными магрибинскими литературами - Солнце, Море, Гора, Го-
род, Дерево, Земля.

Поколение писателей-романистов конца 70-х - 90-х годов в Ту-
нисе решительно пробует себя и экспериментирует в поисках новой 
нарративной  словесности,  преодолевающей  формы традиционной 
литературы, которые характеризовали арабский роман в Машрике и 
западный роман. Это экспериментальное течение в тунисском романе 
имеет тесную связь с трансформациями и изменениями в реальности 
Туниса во всей ее полноте. Именно поэтому история арабо-язычного 
тунисского романа должна опираться на анализ связи литературных 
жанров с формированием современного общества Туниса,  реальной 
политической, социальной, экономической и культурной атмосферы 
в стране.

Нарастание потока тунисского романного творчества, его постоян-
ное, все более многообразное развитие с середины 50-х до сегодняш-
него дня позволяет подвести следующие итоги:

- процесс выделения из единой прежде арабской литературы реги-
ональных литератур – египетской, иракской, саудовской, тунисской 
и т.д. к концу ХХ столетия практически завершился, даже единство  
арабского литературного языка при введении разговорных и диалек-
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тных форм постепенно теряет свое значение как фактора, определяв-
шего в прошлом их общность;

-национальный роман занял важное пространство в арабо-язычной 
тунисской литературе с момента независимости и до сегодняшнего 
дня, процесс почти векового становления и развития, как показывает 
данная диссертационная работа,  доказывает, что тунисский роман – 
это живой художественный организм, открытый для внешнего влия-
ния, сам оказывающий влияние на ход истории формирования  обще-
ственного и художественного сознания, способный к художественным 
трансформациям, стремящийся не только познать, исследовать сущес-
твующий общественный порядок вещей, но и вникнуть в сущность че-
ловеческой души, порой отторгающей принципы действительности и 
призывающей к сложной реконструкции бытия на эмпирическом, то 
есть чувственном уровне;

- в общем потоке романного творчества значительную роль играют 
роман - социальное   исследование,   который   концентрируется   на 
реалистическом содержании с элементами дидактики, в этом романе 
изображаются различные типы личности, представляющие социаль-
ные группы, но не изолированные друг от друга, а переплетающиеся 
отношениями и связями, и роман интеллектуальный с его попытками 
осмысления настоящего при активном привлечении творчески осво-
енных элементов наследия;  

-значительное место в тунисской романистике занял эксперимен-
тальный роман с его поисками и изменениями в типах повествования и 
повествовательной техники, «отказом oт реальности» эксперимента-
ми с языком и священным текстом, смешанными конструкциями;

- на уровне языка в текстах романов сосуществуют литературный 
язык, диалект, классический язык наследия, французский язык, авто-
ры пытаются сделать их соединение в одном тексте творческим и ос-
мысленным;

- на уровне формы идет постоянный процесс поиска и обновления, 
приводящий порой к неожиданным и интересным результатам, ори-
гинальным структурным построениям, как, например, роман-пьеса, 
где   драматическое   искусство   в   соответствии   с   равенством 
повествовательной речи и диалога и сходством их функции дополне-
но повествовательным искусством, в результате появился необычный 
литературный жанр, не сфабрикованный из двух известных жанров 
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(масрахиййа и кысса), а новая литературная форма;

– в романе выражено общее ощущение дисгармонии между личнос-
тью и ее существованием, личностью и окружением, и этим объясня-
ется полутрагический финал в тунисских романах, которые исходят 
из переживаемой интеллигенцией этого региона общей атмосферы 
противостояния реальности и индивида, их борьбы, это выражается в 
постоянных попытках творческого обновления,     познавательного и 
культурного поиска;

–в 80-е годы и после нарастающее соприкосновение и активная 
связь с Западом и его идеологическими, литературными и критичес-
кими течениями помогли преодолеть узкое традиционное  социальное 
изображение в литературе и перейти к другому, основанному на до-
стижениях структурализма, нарратологии, поэтики, новая критика 
изменила методы художественного творчества и создала, таким обра-
зом, перспективу дальнейшей модернизации в литературе.

Слово “тунисский” предполагает наличие характерных особеннос-
тей, основанных на местном понимании современного и традиционно-
го. Эти особенности вытекают из характера существования человека, 
времени и пространства в Тунисе. Однако этот локализм не исключает 
попыток охватить и опробовать экспериментальные формы и средс-
тва выразительности европейского и латиноамериканского романа.

Специфика тунисского романа и литературы Туниса сегодня в це-
лом состоит не только в отражении тунисской действительности, но 
и в постановке актуальных для этого общества проблем, например, 
проблемы аккультурации, именно она считается одним из основных 
разрушительных и одновременно созидательных факторов. Если на 
первом этапе независимости этот фактор порождал чувства истори-
ческого разрыва и риска трагического исчезновения целого народа, 
то позднее он же вызвал к жизни огромный поток идеологической 
и художественной продукции, цель которой - подтвердить свою на-
циональную идентичность и подняться до уровня общемировых про-
цессов социальной и культурной эволюции. Сюда можно добавить и 
приобретающую все большую актуальность проблему национальных 
меньшинств, проблему взаимоотношений между экономически более 
развитым Севером страны и менее перспективными и оттого покида-
емыми районами Юга.

С другой стороны, специфика тунисского романа, связанная с гео-
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графической реальностью, человеческой и общекультурной атмос-
ферой, историческими и цивилизационными взаимодействиями, не 
отрицает общих черт, которые имеет арабская литература в целом с 
религиозным, историческим, языковым, фольклорным, суфийским 
наследием арабо-исламской цивилизации.

Эта глубокая связь с наследием проявилась в стремлении молодых 
писателей-романистов к диалогу, попыткам ввести его в действие че-
рез постоянный поиск и эксперимент с тем, чтобы обрести свою ту-
нисскую самобытность и оригинальность, отличающую данную сло-
весность от новеллистического и романного творчества Машрика и 
Запада. В качестве подтверждения этого положения можно сослаться 
на тексты “Ар-Рахил ила-з-заман ад-дами” («Путешествие в крова-
вое время», 1981) Мустафы ал-Мадаини,   “Ан-Нафир ва-л-кийама” 
(«Труба и День воскрешения из мертвых», 1985) Фараджа ал-Хивара.

Несомненно, удачными следует признать использование образов 
и художественных средств арабо-исламской литературной памяти в 
произведениях прекрасных писателей Махмуда ал-Мас'ади, Мустафы 
ал-Фариси. Наследие используется также для создания нового типа 
драматургии или романа, который уводит зрителя или читателя от 
привычных для него форм, в основном заимствованных из западной 
литературы. Как уже было указано, писатель ломает структуру из-
вестных литературных жанров, чтобы создать новый вид, отличный 
от всех ранее известных.

Можно с уверенностью утверждать, что тунисский роман как наци-
ональное художественное явление, доказал свою жизнеспособность.

Множественность и разнообразие жанров и практики тунисского 
арабоязычного романа создает реальную возможность для того, что-
бы он мог достойно войти в мировую романную традицию.
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К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ «ЖИЗНЕОПИСАНИЯ 
ПОСЛАННИКА АЛЛАХА» ИБН ИСХАКА – ИБН 
ХИШАМА (ГЕНЕЗИС ЖАНРА СИРЫ, АВТОРЫ 

«ЖИЗНЕОПИСАНИЯ»)

NALICH, Mariya/НАЛИЧ, Мария
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ABSTRACT

The present report deals with genesis of the genre of Arabic literature 
known as biography of the Prophet and development of the most prominent 
biography - Sirat Rasul Allah (Biography of the Messenger of Allah) 
compiled by Ibn Ishaq and edited by Ibn Hisham. The author traces back 
how the collection and transmission of the hadith (Tradition on the deeds 
and sayings of the Prophet) has developed first into compilations devoted 
to separate subjects, for instance, maghazi (military expeditions), and later 
into full biographies of the Prophet which covered all the events of his 
life from birth to death. The second part of the article is dedicated to the 
authors of the biography in question: the famous authority on maghazi 
Muhammad ibn Ishaq who compiled the original biography which hasn’t 
been preserved intact till nowadays and philologist ‘Abd al-Malik ibn 
Hisham who edited and supplemented the work of the predecessor. 

Key Words: Middle Age, Arabic literature, Sirat Rasul Allah (Biography 
of the Messenger of Allah).  

РЕЗЮМЕ
Ас-Сира ан-набавиййа (араб. «Жизнеописание Пророка») – жанр 

арабской литературы, который в Средние века занимал довольно вы-
сокое место в номенклатуре жанров арабской литературы. По мнению 
многих ученых, жизнеописание Пророка является третьим по значи-
мости источником для изучения ислама после Корана и сунны. 

Произведения жанра сира традиционно рассматривали как источ-
ники по истории ислама и биографии Мухаммада, а как памятники 
литературы они довольно мало изучены. 
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Развитие жанра сира началось с собирания предания от пророке 
Мухаммаде, затем хадисоведы стали отделять законоведческие хади-
сы от сообщений о жизни, пророческой деятельности и военных похо-
дах Мухаммада. Так появился сначала жанр магази («завоевательные 
походы»), а потом сира, которая рассказывала о жизни посланника 
Аллаха от рождения до смерти, включая пророческую миссию и все 
походы. 

Композиция сиры включает, по классификации академика А.Б. 
Куделина, следующие элементы: историческое предание, агиогра-
фические легенды, айаты Корана, элементы тафсира (толкования 
Корана) и асбаб ан-нузул («причины ниспослания»), хадисы и много-
численные поэтические отрывки.  

Центральное место среди произведений данного жанра занимает 
«Жизнеописание посланника Аллаха» Ибн Исхака, дошедшее до нас 
в редакции Ибн Хишама, поскольку это один из наиболее ранних и 
авторитетных трудов, посвященных жизни Мухаммада. При редакти-
ровании труда Ибн Исхака Ибн Хишам исключил из него некоторые 
отрывки, однако четко отделил свои добавления и комментарии от 
текста предшественника. 

Особый интерес исследователя произведений жанра сира как па-
мятников литературы представляют, на наш взгляд, их композицион-
но-стилистические особенности, в частности, поэтические вставки и 
элементы беллетризации исторического повествования. 

Ключевые слова:  Средневековая   арабская литература, 
Жизнеописание посланника Аллаха.

---

Сира  (ар. «поведение, способ действия», отсюда значение «ре-
путация, образ жизни, биография»)  – жанр или комплекс жанров 
средневековой арабской литературы: ас-сира ан-набавиййа («жиз-
неописание Пророка»), ас-сира  аш-ша‘биййа («народное жизне-
описание»; в современной отечественной и европейской арабистике 
устоялся термин «народный роман») и собственно биографические 
сочинения (напр., Лахики «Жизнеописание Ануширвана»), причем 
некоторые исследователи считают, что это не три отдельных жан-
ра, а разновидности одного (подробнее см.: ‘Аббас, 1956; Шидфар, 
1980). Предметом настоящего исследования является ас-сира ан-на-
бавиййа (далее - сира) и самое известное произведение данного жанра 
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«Жизнеописание посланника Аллаха» (далее также «Жизнеописание 
Пророка» или «Сира») Ибн Исхака – Ибн Хишама, которое, по мне-
нию ряда ученых, в частности, известного российского  арабиста М.Б. 
Пиотровского, является третьим по значимости источником для изу-
чения ислама после Корана и сунны и основным источником сведений 
о жизни Пророка (Пиотровский, 1994; 10.). Вместе с тем, несмотря на 
очевидную значимость этого произведения для арабской литературы, 
оно более известно как исторический источник, нежели памятник ли-
тературы, причем как в арабском и западном, так и в отечественном 
востоковедении. В качестве примера назовем труды российских ис-
ториков А.Е. Крымского и О.Г. Большакова и сравнительно недавно 
опубликованную монографию немецкого ученого Г. Шёлера.

Лишь во второй половине XX века появились немногочисленные 
работы, рассматривающие «Сиру» как памятник литературы. Среди 
них следует отметить сборник трудов коллоквиума в Страсбурге 
и особенно «Историю арабской литературы»  Кембриджского уни-
верситета. В российской арабистике первым обратился к изучению 
«Сиры» как памятника литературы академик А.Б. Куделин, который 
продолжает активно разрабатывать эту тему вместе со своими учени-
ками. Благодаря этим работам становится все более очевидным, что 
«Сира» представляет собой важный этап в развитии арабоязычной 
прозы, однако, несмотря на это, в настоящее время по «Сире» нет ни 
одной обобщающей работы литературоведческого характера. 

В настоящей статье я бы хотела осветить основные этапы зарож-
дения и становления жанра сиры, а также рассказать об Ибн Исхаке и 
Ибн Хишаме, авторах центрального произведения этого жанра.

Генезис жанра жизнеописания
Развитие жанра сиры тесно связано с собиранием хадисов – расска-

зов о деяниях и высказываниях Мухаммада. При жизни посланника 
Аллаха эти предания циркулировали устно. Их письменная фиксация 
началась много позже после его смерти в конце I-го века хиджры (пе-
реселения Мухаммада из Мекки в Йасриб (впоследствии - Медина) 
в 622 г., от которого ведется мусульманское летоисчисление). Лишь 
незначительная часть этих сообщений, по мнению современного ан-
глийского исследователя М. Кистера, могла быть записана еще при 
жизни Пророка. Затем собиратели предания стали отделять хадисы, 
содержавшие информацию юридического характера, которые были 
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необходимы для регулирования жизни мусульманской общины, от 
собственно истории пророческой деятельности Мухаммада и его во-
енных походов. Так появился сначала жанр магази (араб. «походы») 
– рассказы о завоевательных походах Пророка, а потом сира, кото-
рая рассказывала о жизни Мухаммада от рождения до смерти, вклю-
чая его пророческую деятельность и все его походы (Кистер, 1983; 
352-357). Причем, первые произведения, посвященные личности и де-
ятельности Мухаммада, необязательно строились в хронологическом 
порядке – считалось возможным располагать материал не по хроноло-
гии событий жизни посланника Аллаха, а по содержанию. Например, 
собрать в одну главу или один свод предание о чудесах, совершенных 
Пророком, в другую – о его женах, в третью – о военных походах и 
т.д. (Крымский, 1902; 109).

Существенную роль в становлении жанров магази и сира сыграли 
несколько авторов. По мнению ряда отечественных и зарубежных ис-
следователей, первым, кто произвел «предварительную работу для со-
ставления связной биографии Пророка» (Крымский, 1902; 110-111), 
был мединский ученый ‘Урва ибн аз-Зубайр (ум. 94/712 или 99/717 
- здесь и далее дата до дроби - по хиджре, дата после дроби – по хрис-
тианскому летоисчислению). Некоторые считают его «основателем 
мусульманского предания» (Лекер, 2003). Тот факт, что на ‘Урву ибн 
аз-Зубайра ссылались многие средневековые авторы, например, Ибн 
Исхак («Сира», 1858-1860; 151, 183 и т.д.), свидетельствует о важ-
ной роли, которую он играл в сохранении сведений о жизни Пророка. 
Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб аз-Зухри (ум. 124/741), ученик 
‘Урвы ибн аз-Зубайра, передавал сообщения со слов своего учителя и 
первым составил произведение в жанре магази, которое брали за ос-
нову многие средневековые авторы (Сезгин, 1967; I, 280-282). 

Известный историк и знаток библейского предания Вахб ибн 
Мунаббих (ум. 110/728 или 114/732) составил свое сочинение под за-
главием «Магази расул Аллах» («Завоевательные походы посланника 
Аллаха»), небольшой отрывок которого сохранился до наших дней 
и был опубликован современным исследователем Р.Дж. Хури. Ибн 
Мунаббих включил в свой труд значительное число «чудесных» исто-
рий, что, по выражению Фюка, «превратило его сочинение в развле-
кательное произведение». Сохранившийся фрагмент этого произведе-
ния отражает «ранний этап складывания типа сиры, имевшего общие 
черты с эпическими произведениями» (Кистер, 1983; 357). 
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Следующую стадию в развитии жанра жизнеописания Пророка от-
ражает деятельность Мусы ибн ‘Укбы (ум. 141/758), ученика аз-Зух-
ри. Муса ибн ‘Укба жил в Медине и читал лекции в мечети Пророка. 
Основную сферу его интересов составляли магази и история правед-
ных халифов (первых четырех халифов, правивших после смерти про-
рока Мухаммада). Кроме того, он собрал имена всех мусульман, эмиг-
рировавших в Эфиопию. Все эти сведения, он включил в свою «Китаб 
ал-магази» («Книга завоевательных походов»), которая сохранилась 
до наших дней исключительно в виде фрагментов (Хайндс, 2003).  

Еще дальше в обобщении знаний о жизни Пророка и ранней ис-
тории ислама пошел Мухаммад ибн ‘Умар ибн Вакид ал-Вакиди (ум. 
207/822), которого считали лучшим знатоком мусульманской исто-
рии как средневековые, так и современные авторы. Его заслуга со-
стоит в том, что он собрал и хронологически упорядочил обширный 
материал по ранней истории ислама. Ал-Вакиди составил «Китаб 
ал-магази», которую отличает связность и простота повествования, 
и которая считается кульминационной точкой в развитии данного 
жанра (Кистер, 1983; 346). Более тщательно, чем его современники, 
ал-Вакиди пытался установить хронологическую последовательность 
военных походов, а в тексте после описания события коротко обос-
новывал, почему он считает ту или иную версию более достоверной 
(Ледер, 2003). 

В течение III/IX века труды под названием магази еще продолжали 
создавать, но отныне они существовали не как самостоятельные про-
изведения, а включались в состав других трудов, в частности, в сиру. 

Из поздних сочинений, посвященных жизнеописанию Мухаммада, 
следует назвать комментарий ас-Сухайли (ум. 581/1185) к «Сире» 
Ибн Исхака - Ибн Хишама, который называется «ар-Рауд ал-унуф» 
(«Девственные луга»), и раздел «Сира» в книге «ал-Бидайа ва ан-ни-
хайа» («Книга начала и конца») Ибн Касира (ум. 774/1372). Эти про-
изведения примечательны тем, что в них «содержится большое коли-
чество сообщений, взятых из компиляций, которые были утрачены 
или ранее не публиковались». 

Также  огромное  значение  имеет работа Мугултайа (ум. 762/1360) 
«ал-Захр ал-басим фи сират Аби-л-Касим» («Улыбающийся цветок в 
истории жизни Аби-л-Касима»). «Оспаривая некоторые приведенные 
у ас-Сухайли сведения, автор включил в свой труд данные из много-
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численных сборников поэзии, трудов по генеалогии, комментариев к 
Корану, жизнеописаний Пророка, а также адабной прозы (энциклопе-
дических сочинений эпохи Аббасидского халифата) и исторических 
произведений» (Кистер, 1983; 366). 

Приведенный выше обзор деятельности основных собирателей 
предания о пророке Мухаммаде показывает генезис жанра жизнеопи-
сания от простых кратких сочинений, посвященных какой-либо одной 
стороне деятельности Пророка, к биографическим произведениям, 
охватывавшим не только все этапы жизни Мухаммада, но и истории 
до его рождения и после его смерти.

Авторы «Жизнеописания посланника Аллаха»
Одним из наиболее ранних и авторитетных произведений жанра 

жизнеописания Пророка является «Сират саййидина Мухаммад Расул 
Аллах» («Жизнь господина нашего Мухаммада, посланника Аллаха») 
Ибн Исхака - Ибн Хишама (название дано по «Сира», 1858-1860). В 
арабских странах автором памятника чаще называют Ибн Хишама, 
но нам кажется более правильным называть обоих ученых, так как 
автором «Жизнеописания», ни одна копия которого не сохранилась до 
наших дней, был Ибн Исхак, а Ибн Хишам переписал сочинение свое-
го предшественника, с одной стороны, сократив, с другой - дополнив 
его (Пиотровский, 1994; 10).

Абу Бакр Мухаммад ибн Исхак ибн Йасар ибн Хийар ал-Муттали-
би ал-Мадини –  один из главных знатоков предания о жизни проро-
ка Мухаммада (подробнее см.: Джоунс, 2003; Сезгин, 1967; 288-290). 
Родился в Медине в 85/704 г., умер, согласно большинству источни-
ков, в Багдаде в 150/767 г. Поскольку отец и два дяди Ибн Исхака 
были известными передатчиками хабаров (рассказов о каком-либо 
событии, которые считаются старейшей формой мусульманской ис-
ториографии), Ибн Исхак занялся передачей хабаров и хадисов. Он 
рано получил известность как ученик аз-Зухри. По свидетельству 
средневековых авторов, которые собраны в биографическом своде 
историка Ибн Халликана (1211-1282 гг.) «Вафайат ал-а‘йан ва анба’ 
абна’ аз-заман» («Кончины знатных людей и сообщения о современ-
никах»), Ибн Исхак считался надежным передатчиком хадисов, а кро-
ме того, он был первым знатоком сообщений о завоевательных по-
ходах Мухаммада. Так, известный средневековый историк Мухаммад 
ал-Бухари (194/810-256/870 гг.) ссылается на Ибн Исхака в своей 
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«Истории», а законоведу-эпониму одного из четырех мазхабов (школ) 
мусульманского права Мухаммаду аш-Шафи‘и (150/767-204/820 гг.) 
приписывают следующие слова «кто хочет полнее изучить магази, 
должен полагаться на Ибн Исхака». Хадисовед из Хиджаза Суфйан 
ибн ‘Уйайна (107/725-196/811 гг.) говорил: «я не знаю никого, кто об-
винил бы Ибн Исхака в [недостоверности] его хадисов». По его же 
сведениям, когда аз-Зухри спросили о магази Ибн Исхака, он ска-
зал: «Он больше всех знает в этой области» (аз-Захаби, 1992; 7, 36). 
Другой собиратель и передатчик предания, басрийский ученый Шу‘ба 
ибн ал-Хаджжадж (ум.160/776) сказал: «Мухаммад ибн Исхак – пове-
литель правоверных в том, что касается хадисов». А Ибн Шихаб аз-
Зухри, учитель ибн Исхака, сказал ученикам, которые учились у него 
хадисам, «я назначил вам своим преемником косоглазого юношу, то 
есть Ибн Исхака». Ас-Саджи передает, что ученики аз-Зухри обраща-
лись к Ибн Исхаку, чтобы уточнить хадисы аз-Зухри, в которых они 
сомневались, так как были уверены, что он их запомнил правильно 
(Ибн Халликан, б.г.; 4, 276-277). 

Большая глава посвящена Ибн Исхаку и в биографическом своде 
аз-Захаби «Сийар а‘лам ан-нубала’» («Жизнеописание благородней-
ших людей»). В ней собраны следующие свидетельства авторитетнос-
ти Ибн Исхака: 

«Сказал ал-Мадини со слов Суфйана, который [передавал] со слов 
аз-Зухри: знание не исчезнет из Медины, пока в ней есть этот человек. 
Он имел в виду Ибн Исхака. Сказал ‘Али ибн ал-Мадини: [изучение] 
хадисов в руках шестерых [людей], и назвал их. Затем сказал: а знани-
ем этих шестерых владеют двенадцать человек, один из них Мухаммад 
ибн Исхак».

«Сказал Ну‘айм ибн Хаммад со слов Суфйана, который сказал: я 
видел аз-Зухри, к которому пришел Мухаммад ибн Исхак. Аз-Зухри 
ждал его с нетерпением и спросил: где ты был? Ибн Исхак ответил: 
да разве кто-нибудь сможет попасть к тебе при таком привратнике? 
Суфйан сказал: аз-Зухри позвал своего привратника и сказал ему: 
«больше не задерживай его, когда он придет». 

 «Ибн Аби Хайсама [сказал]: рассказывал нам Харун ибн Ма‘аруф: 
я слышал, что Абу Му‘авийа говорил: Ибн Исхак больше всех помнил 
наизусть. Если человек знал пять хадисов или больше, он вверял их 
на хранение Ибн Исхаку и говорил: сохрани их для меня. И если я их 
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забуду, ты сохранишь их для меня» (аз-Захаби, 1992; 7, 36-37).   

Ибн Исхак учился в Александрии у хадисоведа Йазида ибн Аби 
Хабиба, затем вернулся в Медину, но впоследствии оставил свой род-
ной город навсегда. Ученый был вынужден покинуть Медину из-за 
враждебного отношения к нему двух людей: хадисоведа Хишама ибн 
‘Урвы (680-763 г. Р.Х.) и законоведа, основателя маликитского маз-
хаба мусульманского права «имама Медины» Малика ибн Анаса (ум. 
179/796). Считается, что первый возражал против того, чтобы Ибн 
Исхак передавал сообщения со слов его жены Фатимы бинт ал-Мун-
зир ибн аз-Зубайр (Хишаму ибн ‘Урве приписывают такие слова об 
Ибн Исхаке «разве он захаживал к моей жене?»). Причиной конф-
ликта с Маликом ибн Анасом могла быть профессиональная ревность 
последнего или  разногласия по поводу сообщений, содержавшихся 
в книге «Сунан» («Предания») Ибн Исхака, которая до нас не дошла 
(Гиййом, б.г.; xiii). В труде историка Ибн Халликана есть следующая 
история: «Малик ибн Анас ругал Ибн Исхака, поскольку до него до-
шло, что Ибн Исхак сказал: «дайте мне хадис Малика, я буду враче-
вать его дефекты». Малик сказал: «Кто такой Ибн Исхак? Поистине 
он один из шарлатанов, мы выгнали его из Медины» (Ибн Халликан, 
б.г.; 4, 277). 

Малик ибн Анас также возражал против того, что некоторые хади-
соведы, в том числе Ибн Исхак, собирая предание о завоеваниях про-
рока Мухаммада, ссылались на «иудеев, принявших ислам, которые 
еще помнили историю с Хайбар (изгнание иудеев из оазиса Хайбар в 
628 г. Р.Х.- М.Н.) и другие случаи» (Джоунс, 2003). Основателя мали-
китского мазхаба больше интересовала юридическая составляющая 
хадисов, чем то, насколько подробно была описана ситуация, сопутс-
твовавшая тому или иному деянию или высказыванию Мухаммада. 
Хотя иснад (цепь передатчиков предания) еще не применялся так ши-
роко, как у законоведа аш-Шафи‘и и его последователей, Малик пред-
почитал предание, основанное на мнении надежных хадисоведов, а не 
собранное историком, который ссылался на таких «неприемлемых» 
передатчиков, как иудеи и христиане. Кроме того, Малик ибн Анас 
не признавал Ибн Исхака из-за того, что он был шиитом и кадаритом 
(Уотт, 1962; 31).  

Согласно сообщению Ибн Халликана, покинув Медину, Ибн Исхак 
побывал в нескольких городах, пришел ко двору второго аббасидско-
го халифа Абу Джа‘фара ал-Мансура (годы правления: 136-158/754-
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775), когда тот находился в Хире, и сочинил для него «Магази», а за-
тем окончательно поселился в Багдаде (Ибн Халликан, б.г.; 4, 277). 

Ранние мусульманские критики относились к Ибн Исхаку по-раз-
ному: некоторые ученые считали его одним из главных знатоков пре-
дания, (напр., Абу Зур‘а, ал-Мадини, Ибн Ма‘ин и Ибн Са‘д), другие 
не считали достоверными хадисы, которые он передавал (напр., ан-
Ниса‘и, ал-Асрам, Сулайман ат-Тайми и Вухайб ибн Халид). Законовед 
и знаток предания, основатель ханбалитского мазхаба мусульманс-
кого права «имам Багдада» Ахмад ибн Ханбал (164/780-241/855 гг.) 
признавал авторитет Ибн Исхака в области магази, но не принимал 
хадисы в его передаче, поскольку возражал против использования 
коллективного иснада (такой вид иснада, когда в начале перечисляют-
ся все передатчики, а потом приводится текст хадиса, но слова одного 
передатчика никак не отделяются от слов других), к которому часто 
прибегал Ибн Исхак. Однако по свидетельству Ибн Халликана, Ахмад 
ибн Ханбал считал хадисы в передаче Ибн Исхака верными, но не при-
знавал его авторитетом в юридических вопросах, хотя последний и 
называл себя знатоком фикха (мусульманского права). Ибрахим ибн 
Са‘д передавал со ссылкой на Ибн Исхака около 17 тысяч хадисов, 
посвященных юридическим вопросам, не считая сообщений о магази. 
В своде аз-Захаби есть следующее сообщение об этом: «сказал мне 
Ибрахим ибн Хамза: Ибрахим ибн Са‘ад передавал от Ибн Исхака 17 
тысяч хадисов, содержащих заповеди, помимо тех, что посвящены ма-
гази. Я сказал: это из-за повтора способов передачи хадисов. А что 
касается заповедей, то их количество не превышает и десятой части 
этого» (аз-Захаби, 1992; 7, 39). Что касается коллективного иснада, 
то, как считают некоторые современные исследователи, например, 
Дж.М.Б. Джоунс, это обвинение не совсем справедливо, так как такой 
вид иснада активно использовался всеми ранними авторами произве-
дений магази и сира (Джоунс, 2003). 

Помимо посвященной Пророку «Китаб ал-магази ва ас-сийар» 
(«Книги завоевательных походов и жизнеописаний») Ибн Исхак со-
ставил «Китаб ал-хулафа’» («Книга халифов») и книгу «Сунан» 
(«Предания»).  «Книга завоевательных походов и жизнеописаний» 
Ибн Исхака состояла из трех частей: «ал-Мубтада’» («Начало»), «ал-
Маб‘ас» («Пророческая миссия») и «ал-Магази» («Завоевательные 
походы»). Значительная часть «Китаб ал-магази» сохранилась в ре-
дакции Йунуса ибн Букайра ибн Васила аш-Шайбани (Сезгин, 1967; 
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289). Книга не дошла до нас в виде отдельного произведения, но от-
рывки из нее, которые Ибн Хишам не включил в свой труд, можно 
найти, например, у знаменитого историка и комментатора Корана Абу 
Джа‘фара Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (224/839-310/923 гг.). 

Вторым автором самого известного «Жизнеописания Пророка» 
является Абу Мухаммад ‘Абд ал-Малик ибн Хишам ибн Аййуб ал-
Химйари ал-Ма‘фири, который родился и жил в Египте (по другим 
данным, в Басре), умер там же в г. Фустат в 213/828г. или, соглас-
но другим источникам, в 218/833 г. Семья Ибн Хишама переехала из 
Басры в Египет до его рождения (Уотт, 2003). Он занимался историей, 
генеалогией, филологией, но больше всего интересовался именно пос-
ледней областью знаний и сам называл себя ан-нахви – Грамматист. 
Тем не менее, Ибн Хишам был автором не только чисто филологичес-
ких трудов, таких, как «Книга о «странностях» в поэзии «Сиры», ему 
также принадлежит историко-биографический свод «Китаб ат-тид-
жан ли ма‘рифат мулук аз-заман фи ахбар кахтан» («Венец книг в зна-
ниях о царях времен по сообщениям кахтанидов») и «Жизнеописание 
посланника Аллаха» (Ибн Халликан, б.г.; 3, 177). 

Ибн Хишам составил «Жизнеописание посланника Аллаха» на ос-
нове «Книги завоевательных походов и жизнеописаний» Ибн Исхака. 
Труд последнего он получил в передаче Зийада ал-Бакка’и (ум. 
183/799) – непосредственного слушателя Ибн Исхака. Ибн Хишам 
четко разграничил свой текст и текст своего предшественника: запи-
си Ибн Исхака вводятся словами «сказал Ибн Исхак», отрывки, до-
бавленные Ибн Хишамом, обязательно предваряются словами «сказал 
Ибн Хишам». В своем предисловии к «Сире» Ибн Хишам так опре-
делил принципы своей работы: «Если будет на то воля Аллаха, я на-
чну эту книгу (книгу Ибн Исхака – М.Н.) с упоминания Исмаила ибн 
Ибрахима … и доведу повествование до посланника Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует. Но я опущу сообщения о других 
потомках Исмаила, чтобы ограничиться описанием жизни посланни-
ка Аллаха. Также я опущу те сообщения Ибн Исхака в этой книге, в 
которых не упоминается посланник Аллаха, те отрывки из Корана, 
которые не служат толкованием или подтверждением чего-либо из 
этой книги, …, стихи, которые он [Ибн Исхак – М.Н.] упоминает, но 
которых не знает никто из знатоков поэзии, сообщения, которые по-
носят (yashna‘u) его (очевидно, Мухаммада – М.Н.), другие, упомина-
ние которых вредит некоторым людям, а также те, которые не под-
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тверждаются в передаче ал-Бакка’и» («Сира», 1858-1860; 4). Однако 
Ибн Хишам довольно часто отступает от этих принципов. Нередко он 
переписывает сомнительные с точки зрения авторства стихи, кото-
рые приводит Ибн Исхак, после чего от себя добавляет, что знатоки 
отрицают принадлежность этих стихов тому или иному автору – «не-
которые ученые люди, знающие поэзию, не признают его за ним (та-
ким-то поэтом – М.Н.)» (см. «Сира», 1858-1860; 438, 613 и др.). Когда 
Ибн Хишам говорит о сообщениях, содержащих «поношения», можно 
предположить, что он имеет в виду оскорбительные стихи, направлен-
ные, в частности, против Мухаммада. Действительно, в произведении 
Ибн Хишама не содержится ни одной истории, компрометирующей 
Пророка. Сравнение труда Ибн Хишама с трудами других ученых, ко-
торые тоже брали за основу «Сиру» Ибн Исхака, привело английско-
го ученого У. Мьюра к выводу о том, что Ибн Хишам не переносил 
подобные рассказы из произведения предшественника. Так, У. Мьюр 
дает пример из ат-Табари, который переписал из труда Ибн Исхака 
рассказ о временном отступлении Мухаммада от ислама. Тот же са-
мый случай упоминается и у ал-Вакиди, но заимствован он был из дру-
гого источника. Однако в работе Ибн Хишама этот примечательный 
факт из биографии Пророка вообще не упоминается, притом, что во 
всех остальных случаях сравнение текста Ибн Хишама и ат-Табари 
показывает, что все, что Ибн Хишам принимал в работе Ибн Исхака, 
он тщательно и точно переписывал (Мьюр, 1861; 46). 

В своем предисловии Ибн Хишам не упоминает о еще одной важной 
части своей работы, а именно, о многочисленных комментариях, пре-
имущественно филологического характера. Например, он дает сино-
нимы ко многим устаревшим или вышедшим из употребления к тому 
времени словам («Сира», 1858-1860; 559, 575 и др.), приводит вариан-
ты произношения топонимов и уточняет, где находятся обозначенные 
ими местности («Сира», 1858-1860; 433, 662 и др.), вносит поправки в 
генеалогические списки («Сира», 1858-1860; 583, 638 и др.). Вместе с 
тем, Ибн Хишам редко разъясняет намеки Ибн Исхака на те или иные 
исторические факты (Крымский, 1902; 142). 

Комментарии к тексту Ибн Исхака, добавленные Ибн Хишамом, 
существенно облегчают изучение памятника сегодня, когда некото-
рые места, обозначенные топонимами, исчезли с карты, а лексика дав-
но вышла из употребления. С другой стороны, Ибн Хишам устранил 
из «Сиры» часть материала, который, как он считал, дискредитировал 
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Пророка либо не имел прямого отношения к истории становления ис-
лама, хотя эта информация могла представлять интерес для современ-
ного исследователя, обладающего ограниченным числом источников 
по периоду раннего ислама.  «Жизнеописание Пророка» Ибн Исхака - 
Ибн Хишама занимает видное место в арабской литературе не только 
потому, что оно много веков служило объектом изучения и основой 
для произведений жанра сира, оно также является одним из первых 
письменных памятников мусульманской эпохи. Однако композици-
онное и содержательное сходство некоторых элементов «Сиры», а 
именно рассказов о военных походах, с «Аййам ал-‘араб» (ар. «Дни 
арабов») – короткими сообщениями о стычках и войнах между ара-
вийскими племенами в доисламскую эпоху, свидетельствует о том, 
что «Жизнеописание» является одновременно и продолжением тради-
ций доисламского литературного творчества.
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AZƏRBAYCANIN ƏDƏBİYYAT ELMİ MÜHACİRƏTDƏ

NEBİYEV,  Bekir 
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

ÖZET

Azərbaycanlı mühacirlərin çox zəngin, ədəbi, elmi, publisist irsi var. Bu 
xəzinədə Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Mehmet Əmin Rəsulzadə, 
Səməd Ağa oğlu, Mirzə Bala Mehmetzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, 
Ceyhun Hacıbəyli, Əhməd Cəfəroğlu, Əbdülvahab Yurdsevər, Almas 
İldırım, Banin  (Ümmülbanu), Mehmet Sadiq Aran və digər önəmli simaların 
əsərləri bulunur.  Onların hələ indi-indi, imkan düşdükcə İstanbuldan və 
Ankaradan, Tehrandan və Təbrizdən, Parisdən və Berlindən tapılıb bizə 
ulaşan kitabları, jurnal və qəzet kəsikləri, məktubları, nadir əlyazmalarından 
parçalar, şəxsi arşivlərindən bəzi yar paqlar mühacirətdəki alimlə rimizin 
yaradıcılığının mövzu və problem vüsətindən xəbər verməkdədir.  
Mühacir alimlərin Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, kültürü, folklor və et noq-
rafiyası ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaları milli ədəbiyyatşünaslıq elminin 
gəlişməsində özəl bir mərhələ təşkil edir və hazırda Azərbaycan mühacirət 
ədəbiyyatşünaslığı adı altında öyrənilir. 

Konqrenin Ədəbiyyat elmlərinin problemləri bölməsində söylənməsi 
nəzərdə tutulan tebliğimizdə Ə.Hüseynzadə və Ə. Ağaoğlunun dəyərli 
elmi irsi, özəlliklə Ə. Cəfəroğlunun Azərbay can folkloruna həsr edilmiş 
sanballı məqalələri, eləcə də C. Hacıbəylinin «Qarabağ dialekti və 
folkloru» monoqrafiyası, M. Ə. Rəsulzadənin «Azər bay can şairi Nizami» 
kitabı geniş təhlil olunur.

Anahtar Kelimeler: Azərbaycan, əlm, ədəbiyyat, mühacirat, tankid.

ABSTRACT 

Azerbaijani Literature in Emigration

Azerbaijani emigrants left behind rich cultural, scientific and literary 
heritage. There are works of Ali-bey Husein-zadeh, Ahmed Agha-oghlu, 
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Mammad Amin Rasul-zadeh, Samad Agha-oghlu, Mirza Bala Mammad-
zadeh, Alimardan bey Topchubashov, Jeyhun Hajibeyli, Ahmed Jafar-
oghlu, Abdulvahab Yurdsever, Almas Ildirim, Banin (Ummulbanu), 
Mammad Sadiq Aran and others among this treasure. Their books, letters, 
rare fragments of authentic manuscripts, personal files and archives, extracts 
from papers and journals are only just coming up to us from Istanbul, 
Ankara, Tehran, Tabriz, Paris or Berlin. All of these show the amplitude of 
problems and themes in works of our emigrant scientists. 

Researches of emigrant scientists on language, literature, culture, 
folklore and ethnography of Azerbaijan form a special stage in development 
of study of literature and now are investigated by the name ‘Emigrant 
literature study’. 

In the work, which is going to be presented on ‘Literature study problems’ 
part of the congress, we analyze scientific heritage of A.Husein-zadeh 
and A.Agha-oghlu; monumental articles of A.Jafar-oghlu on Azerbaijani 
folklore; J.Hajibeyli’s monograph – ‘Karabakh dialect and folklore’; 
M.A.Rasul-zadeh’s book – ‘Azerbaijani poet Nizami’.

Key Words: Azerbaijan, science, literature, emigration, criticism.

-----

Tarix səhnəsinə çıxıb ictimai hadisələr burulğanına qatılan bir çox 
xalqların taleyinə mühacirlik payı düşmüşdür. Azərbaycan xalqı da bu 
baxımdan istisna deyildir. Xarici qəsbkarların ölkəmizə aramsız hücumları 
nəticəsində hələ orta əsrlərdən üzü bəri bir çox ailələr, bəzən isə bütöv 
kəndlərin sakinləri, o cümlədən də  daha çox sənətkarlar, ziyalılar zaman-
zaman uzaq-yaxın ölkələrə köçürülmüşlər. XIX əsrdə və XX əsrin 
əvvəllərində isə qələm və istedad sahibləri rus çarizminin müstəmləkəçilik 
siyasətinə, getdikcə şiddətlənən ictimai-siyasi təzyiqlərə, özəlliklə də sovet 
rejiminə etiraz əlaməti olaraq özləri ölkəni tərk edib xaricə getmişdilər. 
Rusiyada 1905-ci il inqilabının məğlubiyyətindən sonrakı irtica illərində 
gedənlər, 1920-ci ilin aprelindəki keşməkeşlər zamanı Azərbaycanı tərk 
edənlər, 30-cu illərin fəlakətləri vaxtı «NKVD»-nin əlindən baş götürüb 
qaçanlar, faşizmə qarşı müharibədə əsir alınması ucbatından vətən torpağına 
qədəm basmağı yasaq edildiyi üçün davadan sonra xaricdə qalanlar, şahlıq 
rejiminin təqibindən tərki-vətən olanlar, onların övladları, nəvə-nəticələri 
hazırda ölkəmizdən uzaqlarda – Asiya, Avropa, Afrika, Amerika, hətta 
Avstraliya qitələrində mühacirətdə yaşayırlar. 
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Taleyin amansız olaylarında mühacirlərimizin bir qismi arxasız, 
imkansız, tavanasız qalıb məhv olmuş, həyatın mürəkkəb çaxnaşmalarından 
salamat çıxanların da üzləri həmişə qəm buludlu, gözləri vətən həsrətli 
olmuşdur. Lakin həmvətənlərimizi bir cəhət həmişə birləşdirmişdir: onlar 
məskun olduqları ölkələrdə Azərbaycan milli, ədəbi, mədəni, ümumiyyətlə, 
ictimai-siyasi fikrini yorulmaq bilmədən təmsil və təbliğ etmiş, çalışmışlar 
ki, Sovet imperiyası məngənəsindəki ölkəmizin dərdi, odu həmişə o 
yerlərdə rəsmi dairələrin və ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olsun.

Uzun müddətdən bəri qardaş Türkiyədə, Azərbaycan müstəqillik 
əldə etdikdən sonra isə Amerika, Almaniya, Fransa, Polşa, Danimarka, 
Özbəkistan, Qazaxıstan, Rusiya, Ukrayna, Estoniya və bir sıra digər 
ölkələrdə ocaq, mərkəz, dərnək, birlik kimi müxtəlif adlar altında 
Azərbaycanlı mühacir təşkilatları fəaliyyət göstərməkdədirlər.

Mühacirlərimizin çox geniş, maraqlı, sanballı ədəbi, elmi, publisist 
irsi mövcuddur. Onların arasında Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, 
Məmməd Əmin Rəsulzadə, Səməd Ağa oğlu, Mirzə Bala Məmmədzadə, 
Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun Hacıbəyli, Əhməd Cəfəroğlu, 
Əbdülvahab Yurdsevər, Almas İldırım, Banin (Ümmülbanu), Məhəmməd 
Sadiq Aran, Hüseyn Camal Yanar, Teymur Atəşli, Musa Zəyəm, Nağı 
Şeyxzamanlı, İbrahim Arslan, Əli Azərtəkin və onlarca digər görkəmli  
simalar vardır. Beləliklə də xaricdə məskunlaşan həmyerlilərimiz aşağı-
yuxarı 100 il ərzində həmin ölkələrin siyasi, iqtisadi, mədəni həyatında 
fəal iştirak etmiş, həm də ədəbiyyat elmimizi təbliğ və inkişaf etdirmişlər. 

Onların hələ indi-indi, imkan düşdükcə İstanbuldan və Ankaradan, 
Tehrandan və Təbrizdən, Parisdən və Berlindən tapılıb bizə çatan kitabları, 
jurnal və qəzet kəsikləri, məktubları, nadir əlyazmalarından parçalar, şəxsi 
arxivlərindən bəzi yarpaqlar mühacirətdəki elmi təfəkkür sahiblə rimizin 
böyük yaradıcılıq vüsətindən xəbər verməkdədir. Mühacir alimlərin 
Azərbaycan dili, ədəbiyyatı, incəsənəti, folklor və etnoqrafiyası ilə bağlı 
çoxsaylı araşdırmaları milli ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafında xüsusi bir 
mərhələ təşkil edir və hazırda Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatşünaslığı adı 
altında öyrənilir. Azərbaycan siyasi mühacirətinin ədəbi-elmi fəaliyyətində 
əsas məqsəd, bir tərəfdən, tariximiz, ədəbiyyat və mədəniyyətimizlə bağlı 
sovet elminin uydurmalarını aradan qaldırmaq, qeyri-obyektiv, yanlış 
mülahizələrini təkzib etmək idisə, digər tərəfdən, qədim tariximizi, zəngin 
ədəbi-mədəni irsimizi xaricdə təbliğ etməklə millətimiz barədə düzgün 
təsəvvür yaratmaq, onun müstəqil dövlət qurmağa və istiqlala qovuşmağa 
layiq olduğunu beynəlxalq ictimaiyyətə sübut etmək olmuşdur. Beləliklə, 
mühacirətimizin siyasi fəaliyyəti kimi, kulturoloji fəaliyyəti də Azərbaycan 
istiqlalı ideyasına xidmət edirdi» (Cabbarlı, 2003; 27).
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Azərbaycan mühacirətinin zəngin və çoxşaxəli ədəbiyyatşünaslıq irsinin 
mühüm bir qismini şifahi söz sənətimizə – folklora dair araşdırmalar təşkil 
edir. Bu sahədə əslən Gəncədən olan həmyerlimiz, İstanbul, Berlin və 
Breslau universitetlərində türkoloji təhsil almış, «Türkiyə türkolojisinin 
qurucularından biri» kimi şərəfləndirilən dünya şöhrətli alim, professor 
Ə. Cəfəroğlunun fəaliyyəti xüsusilə diqqətəlayiqdir. Azərbaycan və 
bütövlükdə türk xalqları folklorunun müxtəlif problemlərini yüksək 
elmi səriştə və peşəkar intuisiya ilə araşdıran alimin bayatı, sayaçı 
türküsü, dastan kimi folklor janrları və aşıq ədəbiyyatı ilə bağlı sanballı 
məqalələri bugün də öz elmi aktuallığını qoruyub saxlayır. Onun «Azəri 
xalq ədəbiyyatında Aşıq Qərib dastanı», «XVI əsr azəri saz şairlərindən 
Tufarqanlı Abbas», «Cahan ədəbiyyatında türk qopuzu», «Hüdud boyu saz 
şairlərindən Qurbani və şeirləri» əsərləri bu qəbildəndir. Ümumiyyətlə, 
Ə. Cəfəroğlunun folklorşünaslıq irsi bu gün Azərbaycan folklor  elminin 
dövriyyəsində olan və onun inkişafını şərtləndirən ən etibarlı örnəklərdən 
biridir.

Təbii ki, «Kitabi-Dədə Qorqud» kimi möhtəşəm sənət abidəsi də 
mühacirət ədəbi-elmi fikrinin diqqətindən kənarda qala bilməzdi. 
Özəlliklə, bu epos sovetlər birliyində «xalqa zidd mahiyyətli bir əsər» kimi 
qadağan edildiyi, əgər belə demək mümkünsə, repressiyaya məruz qaldığı 
dövrdə mühacir ziyalılarımız onun tədqiqi və təbliği ilə ardıcıl məşğul 
olmuşlar. M. Ə. Rəsulzadənin «Dədə Qorqud dastanları» məqaləsində, 
«İslam-türk ensiklopediyası» üçün yazdığı «Azərbaycan etnoqrafiyası» oçerkində, 
M. B. Məhəmmədzadənin «Dədə Qorqud», H. Bayqaranın «Dədə Qorqud 
dastanlarına dair notlar» və s. yazılarında bu abidənin türk etno-mədəni 
sistemində yeri, Azərbaycan ədəbi dilinin, ədəbiyyatının inkişafındakı rolu 
araşdırılmış, eyni zamanda, Stalin rejimi dövründə dastanla bağlı inzibati 
qadağalar dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırılmışdır.

Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayevin məqalələrində ardıcıl 
inikasını tapmış türkçülük, islamçılıq qənaətləri o zaman imperialist 
dairələrinin müstəmləkəçilik iddialarına qarşı Şərqdə gedən milli-azadlıq 
mübarizəsi ilə səsləşirdi. Bolşevik mətbuatının cidd-cəhlə yaydığı 
sosializm ideyalarına Ə. Ağayevin münasibəti birmənalı idi. Onun qəti 
qənaətinə görə bizdə sosializm «yüz il yox, yüzlərcə illər» müddətində də 
baş tutan iş deyil.

Bununla belə, dövrün digər qabaqcıl azərbaycanlı mütəfəkkirləri kimi 
Ə. Hüseynzadə və Ə. Ağayev də mütərəqqi Qərb və Rusiya mədəniyyəti 
ilə təmasda olub onlardan faydalanmağı vacib hesab edir, Avropa və rus 



1083

ədəbiyyatlarının ən məşhur nümayəndələrinin əsərlərini tərcümə və təbliğ 
edirdilər. 1909-cu ildə İstanbula köçdükdən sonra Ə. Ağayev «Ağaoğlu» 
soyadını qəbul etmiş, «Tərcümani-həqiqət» qəzetini çıxarmışdır. Onun 
ədəbi və jurnalistik fəaliyyətində türkçülüyün təbliği ön plana keçmişdir. 
Türkiyə respublika elan edildikdən sonra Ə. Ağaoğlunun elmi-publisist 
yaradıcılığında xüsusi yer verdiyi hüquq və siyasət məsələlərinə dair bir 
sıra kitabları nəşr olunur. S. Ə.Şirvaninin «Əsərləri külliyyatı»na, V. Şekspirin 
«Otello» faciəsinə, M. Qorkinin yaradıcılığına dair məqalələri isə onun 
ədəbiyyat elmi sahəsində fəaliyyətindən maraqlı nümunələrdir.

Məlum olduğu kimi, məşhur azərbaycançı Ceyhun bəy Hacıbəyli 
1919-cu ildə Əlimərdan bəy Topçubaşovun rəhbərlik etdiyi Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin tərkibində Versal sülh konqresinin işində iştirak 
etmək üçün Fransaya getmişdi. 1920-ci ilin baharında Bakıda, bütün 
Azərbaycanda baş vermiş faciəli hadisələrlə əlaqədar olaraq o da vətənə 
qayıda bilməmiş, ömrünün sonuna qədər Parisdə yaşamalı olmuşdur. 
1925-ci ildə C. Hacıbəylinin tərcüməsində və onun rejissorluğu ilə Parisin 
«Femina teatrı»nda Ü.Hacıbəylinin «Arşın mal alan» operettası tamaşaya 
qoyulmuşdur.

Ceyhun bəyin 1993-cü ildə Bakıda nəşr edilmiş «Seçilmiş əsərləri» (rus 
dilində) kitabındakı məqalələri mövzusu və problemlərin vacibliyi etibarilə 
bu gün də öz aktuallığını saxlamaqdadır. Onun «Qarabağ dialekti və 
folkloru» monoqrafiyası Yaxın Şərqi, Azərbaycanı, onun ayrılmaz parçası 
olan Qarabağın adət və ənənələrini, dilimizi öyrənmək istəyən avropalılar 
üçün zəngin bir xəzinədir. Burada xalq ədəbiyyatımız və  dialektlərimizlə 
əlaqədar elə səciyyəvi, ümumiləşdirilmiş məlumatlar təqdim olunur 
ki, həmin məlumatlar o vaxtadək nəinki Fransada və Rusiyada, hətta 
Azərbaycanın özündə də bu cür sistemli şəkildə nəşr edilməmişdi.

Əsər otuz üç kiçik bölmədən ibarətdir. Bu bölmələrdə xalq arasında 
dolaşan bayatılar, alqışlar, qarğışlar, yalvarışlar, hədə-qorxular, andlar, 
oxşamalar, beşik nəğmələri, ağılar, müraciət formaları, zarafatlar, məzəli 
deyimlər və i.a. toplanıb təsnif edilmişdir. 

Mühacirət ədəbi-elmi fikri XI-XII yüzilliklər farsdilli Azərbaycan 
poeziyasını: Qətran Təbrizi, Məhsəti Gəncəvi, Nizami Gəncəvi, Xaqani 
Şirvani kimi klassiklərin yaradıcılığını milli ədəbiyyat tariximizin 
qiymətli faktları kimi dəyərləndirir və bu zaman dil amilindən çox, 
əsərin məzmununun milli qənaətlərimizə cavab verməsini vacib sayırdı. 
Bu baxımdan M. Ə. Rəsulzadənin «Azərbaycan şairi Nizami» (1950) 
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monoqrafiyası öz sanbalı və siqləti ilə seçilir.

Azərbaycanda milli qurtuluş hərəkatının ən görkəmli xadimlərindən 
və ilk Demokratik Cümhuriyyətimizin banilərindən biri kimi 
tanınan M. Ə. Rəsulzadə həm də məşhur publisist və alim idi. Onun 
yaradıcılığının baş mövzusu Azərbaycandır. Yəni M. Ə. Rəsulzadə məqalə 
və kitablarının başlığına çıxarıb-çıxarmamasından asılı olmayaraq, bütün 
əsərlərində Azərbaycanın tarixini, siyasi coğrafiyasını, dilini, ədəbiyyatını, 
ədəbi-mədəni əlaqələrini, xalqımızın mənəvi gücünü, azadlıq eşqini, 
istiqlal əzmini tədqiq etmişdir. Bu mənada onun sayı-hesabı hələ dəqiq 
müəyyənləşdirilməmiş, bir yerə toplanıb tam halda nəşr olunmamış  irsini 
«Azərbaycannamə» kimi şərəfləndirmək ədalətli olardı. Hələ «Azərbaycan 
cümhuriyyəti» kitabında o, «Ədəbi və milli intibah» adlı xüsusi fəsildə 
«Koroğlu», «Əsli və Kərəm», «Aşıq  Qərib» kimi folklor örnəklərimizin xalq 
ruhundan xəbər verən dastanlar olub Azərbaycanda geniş yayıldığından, 
Füzuli irsinin ölməzliyindən bəhs etmiş və belə bir fikri əsaslandırmışdır 
ki, bu böyük sənət duhasının yaradıcılığı sayəsində «Azərbaycan türk 
ədəbiyyatı müstəqil bir cərəyan halına düşmüşdür». Alim XX əsrdə bir 
tərəfdən türk, digər tərəfdən də rus ədəbiyyatından təsirlənən Hadi, Sabir, 
Cavid, Cavad, Səhhət kimi sənətkarların yaradıcılığını fərqləndirmişdir. 
C.Məmmədquluzadənin «Anamın kitabı», S. S. Axundovun «Laçın 
yuvası», H. Cavidin «Peyğəmbər» dramları, Ə. Cavadın «Nədən yarandın?» 
şeiri kitabda nisbətən geniş təhlil olunmuşdur. H.Cavidin əsərlərinin dili 
alimin çox xoşuna gəlmiş, xüsusən, «Səyavuş»da o, türk şeirinin gözəllik 
sirlərini «bilən bir sənətkarın ifadə parlaqlığını» görmüşdür.

M. Ə. Rəsulzadənin fikrincə, bolşevik dövründən əvvəlki yazıçılardan 
sovet idarəsi altında ən böyük müvəffəqiyyət C. Cabbarlıya nəsib 
olmuşdu. Dramaturqu ancaq kollektivçilik ruhunun təmsilçisi hesab edən 
tənqidçilərdən fərqli olaraq, M. Ə. Rəsulzadə bu istedadlı sənətkarın öz 
pyeslərinə verdiyi adlarda bir fərdiyyətçilik mübəlliği kimi çıxış etdiyini 
söyləyir və fikrini sübut etmək üçün oxucuları onun əsərlərinin adlarına 
bu baxımdan xüsusi diqqət verməyə çağırırdı. S.Vurğunun Stalini idealizə 
edən bəzi şeirlər yazdığını göstərməklə yanaşı alim onun «Vaqif» mənzum 
dramını «Azərbaycan səhnəsinin Azərbaycan vətənpərvərliyinə rəvac verən 
ən uğurlu əsəri» adlandırmışdır. S.Vurğunun şairlik qüdrəti haqqında aydın 
təsəvvür oyatmaq üçün «Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı» əsərində «Vaqif» 
pyesindən Qacarla Vaqifin məşhur dialoqu  tam şəkildə nümunə kimi 
verilmişdir («Aha, baş əyməyir hüzurumda bu…»). Çağdaş Azərbaycan 
ədəbiyyatı barədə mülahizələrini yekunlaşdıran alim iqtibas kimi gətirdiyi 
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nümunələr əsasında belə düzgün bir nəticəyə gəlmişdi ki, hər cür senzor 
maneələrinə və partiya orqanlarının çox sərt nəzarətinə baxmayaraq 
«qırmızı istilanın kommunizm ölkəsində milli hissi öldürdüyünə dair 
söylənən bədbin hökmlər mübaliğəlidir. Bu hiss yaşayır, çarpışır və millətin 
ruhunu əks etdirən aynada – onun ədəbiyyatında öz əksini tapır».

M. Ə. Rəsulzadənin ədəbiyyatşünaslıq sahəsində ən sanballı əsəri 
«Azərbaycan şairi Nizami» monoqrafiyasıdır. Bu kitab şairin əsərlərini 
və onun ətrafında aparılmış tədqiqatları orijinalında, yəni farsca oxuyan, 
yüksək elmi səviyyəyə və incə bədii zövqə malik olan bir alimin çoxillik 
araşdırmalarının məhsuludur. Dörd fəsildən ibarət kitab Nizami Gəncəvinin 
dövrü, mühiti, həyatı, yaradıcılığı, ədəbi sələflərinə münasibəti, sənətdə 
xələflərinin şairə münasibəti, «Xəmsə»nin bədii xüsusiyyətləri, Nizami 
ədəbi məktəbi və s. haqqında sanballı monoqrafiyadır.

Müqəddimədə müəllif Nizaminin irsi və onun yaradıcılıq taleyi ilə bu və 
ya digər dərəcədə bağlı olan bir sıra çox vacib problemləri işıqlandırmışdır. 
Bunlardan biri Şərq mədəniyyətinə türklərin, Azərbaycan xalqının verdiyi 
qiymətli töhfə məsələsidir. O, belə bir fikri əsaslandırır ki, Şərq aləmində 
bəzi hallarda islam mədəniyyəti adı altında birləşdirilən elm, ədəbiyyat, 
incəsənət, xüsusən poeziya əsərlərinin yaranmasında ərəblərlə bərabər, 
onlar qədər, bəzi sahələrdə hətta onlardan da artıq türklərin və farsların 
xidmətləri vardır. Bu sahədə adları bir qayda olaraq həmişə birinci çəkilən 
görkəmli sənət korifeyləri arasında fars Ə.Firdovsi, özbək Ə.Nəvai ilə 
yanaşı azərbaycanlı N. Gəncəvinin də şərəfli adı xüsusi əzəmətlə səslənir. 
Şairin əsərlərindən aldığı çoxsaylı faktlar və onların elmi təhlili əsasında 
müəllif dönə-dönə təkrar edir ki, Nizami qəlbi türk sevgisi, Qafqaz şəraiti 
ilə bağlı olan, yurdunun tarixi müqəddəratından və ölkəsinin özünəməxsus 
gözəlliklərindən nəşət edən bir Azərbaycan şairidir.

Nizaminin şəxsiyyəti məsələsi bütün əsər boyu müəllifin diqqət 
mərkəzindədir. Lakin kitabın birinci fəslində Nizaminin tərcümeyi-halına 
dair müxtəlif mənbələrdən toplanmış faktları, eləcə də şairin Azərbaycan 
hökmdarları ilə münasibətlərinə dair onun özünün «Xəmsə»də yazdıqları 
əsasında tədqiqatçı bu böyük söz ustadının şəxsiyyətini bugünün oxucusu 
üçün daha da doğmalaşdırır, vüqarı, əyilməzliyi, mənəvi ucalığı barədə 
təsəvvürləri zənginləşdirir. Bu zəmində Nizaminin dünya ədəbiyaytında 
mövqeyi məsələsinin qoyuluşu bizə daha inandırıcı görünür. Azərbaycan, 
İran və Hindistanın görkəmli söz ustalarından gətirilən etiraflar bir daha 
təsdiq edir ki, «aşiqanə məsnəvilər yazmaqda… heç kim şeyx həzrətlərinin 
(Nizaminin) səviyyəsinə yüksələ bilməmişdir. Nizaminin izilə getmək 
və onun xırmanından qalan başaqları toplamaq məqsədilə Əmir Xosrov 
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Dəhləvi kimi bəzi şairlər «Xəmsə» yazmışlarsa da, əsərlərinin yalnız 
adlarını ustadınkına bənzədə bilmişlər».

Monoqrafiyanın ən geniş fəsillərindən biri «Xəmsə»dəki məsnəvilərin 
onların yazılış tarixinə uyğun bir ardıcıllıqla təhlilinə həsr olunmuşdur. 
«Sirlər xəzinəsi»ndəki bütün «məqalə»lərin ideyasını yığcam şərh edən alim 
onları müşayiət edən hekayələri də açıqlayır. Bizim zəmanəmizdə dərslik 
və müntəxəbatlarda tanınan adlarla desək, «Kərpickəsən qoca ilə cavanın 
dastanı», «Sultan Səncər və qarı», «Ənuşirəvanla bayquşların söhbəti» kimi 
mənzum hekayələrin məzmununu açır. Bütövlükdə «Sirlər xəzinəsi»ni 
təlqinçi, tərbiyəvi əsər adlandırır, insan əxlaqını kamilləşdirməyə xidmət 
baxımından çox yüksək qiymətləndirir. 

«Xəmsə»nin ikinci əsəri olan «Xosrov və Şirin»dən bəhs edərkən 
M.Ə.Rəsulzadə əvvəlcə onun janrını müəyyən etmiş və məsnəvini haqlı 
olaraq mənzum roman adlandırmışdır. Qədim Şərqdə Xosrov və Şirinin 
məhəbbət macərasına dair ayrı-ayrı epizodların qələmə alındığı ədəbi 
məxəzləri yada salan alim belə hesab edir ki, Nizami bu hekayəti tam 
şəkildə nəzmə çəkən ilk şairdir və onun əsərinin məziyyəti qəhrəmanların 
daxili aləmini, psixologiyasını dərindən əks etdirməsindədir. M. Ə. Rəsulzadə 
«Xəmsə»nin digər nümunələri kimi «Xosrov və Şirin» romanının da 
məzmununu yığcam şəkildə öz əsərində vermişdir və bizim qənaətimizə 
görə haqlı iş görmüşdür. Eyni üsuldan müəllif «Yeddi gözəl» və 
«İsgəndərnamə» haqqında bölmələrdə də istifadə etmiş, bilavasitə həmin 
əsərlərin konkret məzmunundan çıxış edərək onların təhlilini vermişdir.

«İsgəndərnamə»nin təhlilində M. Ə. Rəsulzadə bu əsərin «Xəmsə»nin 
digər nümunələrindən fərqləndirən özünəməxsusluğu üzərində dayanaraq 
nizamişünaslıq elmi üçün yeni olan bir xüsusiyyəti aşkarlayır. Alim göstərir 
ki, bu əsər müəyyən tarixi şəxsiyyət və hadisələr haqqında yazıldığına, 
epik vüsətinə baxmayaraq, onda dərin bir lirizm var. İsgəndərin hər bir 
hərbi və siyasi qələbəsi eyni zamanda bir eşq macərası ilə süsləndirilir. 
Beləliklə, əsərdə «İsgəndər bir imperator, peyğəmbər, filosof olduğu 
qədər də bir aşiqdir». Alim Nizami «Xəmsə»sini müəyyən mövzular üzrə 
araşdırır, şairin farslar və fars mədəniyyəti, türkçülük aləmi və türklər, 
Qafqaz torpağı haqqında mülahizələrini, eləcə də bəşəriyyətin zərif cinsi 
olan qadın haqqında fikirlərini təhlil edib ümumiləşdirir. Məsnəvilərdən 
gətirdiyi faktlar əsasında sübut edir ki, Nizami «türk» kəlməsilə öz 
əsərlərində gözəl, mərd, qəhrəman, ağıllı kimi keyfiyyətləri ifadə etmişdir. 
Bu keyfiyyətləri Nizami özünün qadın qəhrəmanlarında da görmüş və dönə-
dönə təqdir etmişdi. Xosrovun cənazəsi yanında özünü həlak etmiş Şirin 
haqqında şairin bu sözləri çox ibrətamizdir: «Afərin Şirinə və onun şirin 
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ölümünə, can verib, can almağına!» M.Ə.Rəsulzadənin fikrincə, Nizami 
bu sözləri türk ənənələrindən, Qafqaz şəraitindən ilham alaraq yazmışdır. 

M. Ə. Rəsulzadənin Nizami haqqında kitabı mühacirət ədəbi fikrinin, 
özəlliklə nizamişünaslığın ən dəyərli uğurlarından biri, bəlkə də birincisi 
olub XX əsrin ikinci yarısından etibarən Azərbaycanda ədəbiyyat elminin 
inkişafına ciddi kömək etmişdir.

Anadilli poeziyamızın Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Nəsimi, 
Xətai, Füzuli kimi klassiklərinin yaradıcılığı haqqında da mühacirət 
ədəbiyyatşünaslığının maraqlı qənaətləri vardır. Mühacir alimlər XV əsrin 
sonu – XVI əsrin əvvəllərini anadilli poeziyamızın ən parlaq dövrü kimi 
təqdim edir, onun qısa bir zamanda çiçəklənməsini ayrıca vurğulayırdılar. 
Ə. Yurdsevərə görə, Səfəvilərin Azərbaycan dilini dövlət dili elan etməsi 
XVI əsrdə bu dildə yaranmış  ədəbiyyatı ən kamil inkişaf səviyyəsinə 
çatdırmışdı. Hələ 1923-cü ildə M. Ə. Rəsulzadə İstanbulda işıq üzü görmüş 
«Azərbaycan Cümhuriyyəti» əsərində Füzulini «bütün türklüyün dahi 
şairi» kimi səciy yələndirir və qeyd edirdi ki, «Hafiz divanı farslar üçün nə 
isə, Azərbaycan türkləri üçün də Füzuli divanı odur». 

Molla Pənah Vaqifi modern Azərbaycan ədəbiyyatının banisi sayan 
Ə.Cəfər oğlu onun ədəbiyyatımıza gətirdiyi yenilikləri, lirikasının ana 
motivlərini belə səciyyələndirir: «Şeirlərində şəklən əski klassik ədəbiyyata 
bağlı qalmaqla bərabər, ifadə, mövzu, hətta təbir və kəlmə xəzinəsi 
baxımından da tamamilə azəri xalqının ruhuna sadiq qalmışdır. Dili sadə 
və xalq dili idi. Şeirə yerli dialekt ünsürləri daxil etməkdə heç bir mənfilik 
görməmişdir. Və bu baxımdan azəri poeziyasının gəlişməsində, realist 
şüurun ilk örnəklərini verməkdə müvəffəq olmuş və bu üzdən Vaqifin 
ədəbi yaradıcılıq qabiliyyəti milli Azərbaycan ədəbiyyatı inkişafının qəti 
bir mərhələsini təşkil etmişdir. Həyatı olduğu kimi, qadını isə həyat nəşəsi 
olaraq qəbul etmək, Vaqifin ədəbiyyata gətirmək istədiyi əsas realizm 
ünsürləri idi. Eşq, insan gözəlliyi, təbiət təsvirləri Vaqifdə ana motivlər 
olaraq keçir» (Cəfəroğlu, 1954: 40).

Digər mühacir alim Ə.Yurdsevər «Azərbaycan ədəbiyyatında Vidadi 
və Vaqifin yaradıcılığı» əsərində XVIII əsri ədəbi-mədəni həyatımızın 
dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirir. Yurdsevərin təqdimində də Vaqif öz 
dövrünün yeni şeir üslubunu yaradan, şeirləri həm forma, həm də məzmun 
baxımından milli mahiyyət daşıyan sənətkardır.

Mühacirət ədəbi-elmi fikri XIX əsr ədəbiyyatını modern Azərbaycan 
ədəbiyyatının növbəti inkişaf mərhələsi kimi araşdırır və bu əsrdə ədəbi 
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prosesin aparıcı meyli kimi realizm ədəbi cərəyanının formalaşmağa 
başlamasını vurğulayırdı. M. B. Mə həm mədzadənin «Fətəli Axundzadə», 
«Mirzə Fətəli və Puşkin», Ə. Yurdsevərin «Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatı 
və əsərləri», «Qasım bəy Zakir», «19-cu əsr Azərbaycanındakı modern və 
realist ədəbi cərəyanlar», «Abbasqulu ağa Bakıxanov», Ə. Cəfəroğlunun 
«Mirzə Fətəli Axundzadə», «Böyük azəri türkçüsü Mirzə Fətəli» və s. 
araşdırmalarında XIX əsr ədəbiyyatının çeşidli problemləri tədqiqat 
predmetinə çevrilir. Bu əsrdə təzə ədəbiyyatın ilk görkəmli nümayəndələri 
kimi A.A.Bakıxanov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı və Mirzə Şəfi Vazehin ədəbi 
fəaliy yətinin əhəmiyyətini qeyd edən mühacirət elmi Qasım bəy Zakiri 
Vaqif yaradıcılığında erkən inkişaf mərhələsini keçirən realizmin mahir 
davamçısı sayır, satiranın böyük ustadı kimi dəyərləndirirdi. Mühacirət 
ədəbiyyat elminin  M. F. Axundzadənin bədii yaradıcılığı, ədəbi-tənqidi 
və fəlsəfi görüşləri barədə araşdırmalarını isə cəsarətlə axundovşünaslıqda 
xüsusi bir mərhələ kimi qiymətləndirmək olar.

 «Azərbaycan dram ədəbiyyatı» əsərində C.Məmmədquluzadənin 
əsərlərindən xüsusi bəhs edən Ə.Yurdsevər «Ölülər»lə yanaşı, «Anamın 
kitabı» pyesinin üzərində də ətraflı dayanır. Mühacir alimin fikrincə, Mirzə 
Cəlil «Anamın kitabı»nda Azərbaycanın qurtuluşu, hürriyyət və istiqlala 
qovuşması üçün sinif, partiya, zümrə və kültür fərqinə varmadan bütün 
vətən övladlarının birliyi ideyasını təbliğ etmişdir» (Yurdsevər, 1950; 
27).

Mühacirət ədəbiyyatşünaslığı sovet Azərbaycanındakı ədəbi prosesi 
də daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. M.Ə.Rəsulzadənin «Çağdaş 
Azərbaycan ədəbiyyatı», M. B. Məhəmmədzadənin «Azəri ədəbiyyatının 
dünəni və bugünü», «Cəfər Cabbarlı», S.Təkinərin «Sovet Azərbaycanında 
tənqidlərə hədəf olan bəzi şeirlər üzərində incələmələr», «Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatında müqavimət hərəkatının milli xarakteri», Ə. Cəfəroğlunun 
«Şəkilcə milliyyətçi sovet türk ədəbiyyatı», «Sovetlər Birliyi türkolojisi 
araşdırmalarındakı rus kültür üstünlüyü davası» və s. məqalələr mühacir 
ədəbiyyatşünasların sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatına obyektiv elmi 
meyarlarla yanaşdıqlarını göstərir.

Buraya qədər söylənənlər mühacir ziyalılarımızın milli ədəbiyyat 
elminin inkişafında mühüm rol oynadıqlarını təsdiq edir. Lakin təəssüf 
ki, sovet dövründə məlum qadağalarla əlaqədar olaraq, onların zəngin 
ədəbi-elmi irsi Vətəndə yayıla bilməmiş, həmin irsin yaradıcıları isə «xalq 
düşməni», «vətən xaini» kimi böhtanlarla təhqir və ittiham olunmuşlar. 
Mühacirət irsinin vətənə qayıdışı yalnız Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra mümkün olmuş, həmin 
irsin nəşri, tədqiqi və təbliği yönündə bir sıra mühüm işlər görülmüş və 
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hazırda da görülməkdədir. Bugün mühacirət ədəbiyyat elmi Azərbaycan 
ədəbi-nəzəri fikrinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi elmi dövriyyəyə daxil 
olmuşdur.

Milli ədəbiyyat elminin inkişafında siyasi mühacirlərimizlə yanaşı, 
xarici ölkələrdə yaşayan digər soydaşlarımızın da xidmətləri vardır. 
Onlardan biri London Universitetinin professoru Turxan Gənceyidir. Əslən 
Gəncədən olan Turxan bəy 1925-ci ildə Təbrizdə anadan olmuş, İstanbul 
Universitetində ali filoloji təhsil almışdır. Türk və İran filologiyası üzrə 
nüfuzlu mütəxəssis olan T. Gənceyi Neapol Frankfurt-Mayn, Hamburq 
universitetlərində Şərq xalqları ədəbiyyatlarından mühazirələr oxumuşdur. 
Alimin Orxon-Yenisey abidələri, «Divani-lüğatit türk», Əlişir Nəvai, Şah 
İsmayıl Xətai yaradıcılığı barədə araşdırmaları maraqla qarşılanmışdır. 
Ulu babaları əslən Azərbaycandan olan tanınmış Türkiyə alimləri prof. Əli 
Yavuz Akpınarın və Nizaməddin Onkun ədəbiyaytşünaslıq fəaliyyətləri də 
əksər türk ölkələrində elmi ictimaiyyətə yaxşı məlumdur. Uzun illərdən 
bəri İzmir Egey Universitetində kürsu başkanlığı yapan Əli Yavuz Akpınar, 
Federal Almaniyada çalışan Nizaməddin Onk Azərbaycan ədəbiyyatının 
müxtəlif problemləri ilə bağlı çoxsaylı araşdırmaların müəllifləridir. Məhz 
bu sahədəki səmərəli fəaliyyətlərinə görə onların ikisi də Azərbaycan 
Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü seçilmişlər.

Biz xaricdə yaşayan soydaşlarımızın milli ədəbiyyatşünaslıq elmimizin 
inkişafındakı xidmətlərindən ən ümumi şəkildə bəhs etdik. Sovet dövründə, 
bütün ideoloji basqılara baxmayaraq, Azərbaycanda da ədəbiyyatşünaslıq 
sahəsində görkəmli alimlər fəaliyyət göstərmişlər. Onlar da çox böyük 
ictimai, siyasi, inzibati təzyiqlərə məruz qalıblar. Məşhur ədəbiyyat 
tənqidçisi və nasir Seyid Hüseyni, folklorçu alim Vəli Xuluflunu, ədəbiyyat 
tarixçisi Əmin Abidi bolşeviklər qurşuna düzmüşlər. Klassiklərin nadir 
əlyazmalarını min bir məşəqqətlə toplayıb göz bəbəyi kimi qoruyan, 
araşdırıb təhlil və nəşr edən Salman Mümtaz dahi Hüseyn Cavid kimi 
Sibirin buzlu cəhənnəmində həlak olmuşdur. Fəlsəfə akademiki, ədəbiyyat 
tənqidçisi  Heydər Hüseynov rejimə protest əlaməti olaraq şah damarını 
kəsib həyatla vidalaşmışdır. 

Məşhur ədəbiyyatşünas alimlər: akad. M.A. Dadaşzadə, akad. H.Araslı, 
akad. M.İbrahimov, prof. M.Rəfili, prof. Ə.Sultanlı, prof. Mir Cəlal 
Paşayev, prof. M.Təhmasib, prof. M. Quluzadə daim nəzarət altında 
olmuşlar. Məlum səbəblər üzündən onlar heç də həmişə düşündüklərini, 
ürəklərindən keçənləri yazıb nəşr etdirə bilməmişlər. Məsələn, onlar 
XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğal 
olunduğunu yaxşı bilsələr də heç vaxt bu tarixi həqiqəti öz əsərlərində 
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açıb-ağartmamışlar. Bolşevik-daşnak qoşunlarının 1920-ci ildə on minlərlə 
insanın günahsız qanını axıtmaqla ölkəmizi zor gücünə sovetləşdirdiklərini 
yaza bilməmişlər. 

Bununla belə, yenə də vaxtilə bolşeviklərin güllələdikləri böyük 
alim Firidun bəy Köçərlidən sonra ilk Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini 
onlar yaratmışlar. Alman faşistləri ikinci dünya savaşında Avropa 
paytaxtlarındakı mədəniyyət abidələrini dağıdaraq soldat çəkmələri ilə 
onları tapdaladığı bir vaxtda paytaxtımız Bakı şəhərində alimlərimiz  
iki sanballı cilddə ilk sistemli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini yazıb nəşr 
etdirmişlər. Gəncəli Nizaminin 800 illik yubileyini hazırlayıb çox geniş 
miqyasda keçirmişlər. Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra onlar dahi 
Məhəmməd Füzulinin 500 illik, «Kitabi-Dədə Qorqud» eposunun 1300 
illik yubileyləri münasibəti ilə 100-ə yaxın kitab hazırlayıb dünya işığına 
çıxarmışlar. 

Nə yazıq ki, mühacirətdə doğma yurd həsrəti ilə dünyasını dəyişənlər, 
Sovetlər birliyinin buzlu cəhənnəmləri olan Uralda, Sibirdə, Uzaq Şərqdə 
çürüyənlər bunları görmədilər. Onlar görmədilər ki, bu gün Azərbaycanın 
mühacir alimləri də, ölkəmizin həqiqi azadlığa qovuşmuş araşdırıcıları 
da bir araya gəlib elmimizin vaxtı çatmış problemlərini birlikdə araşdırır, 
müzakirə edir, ümumiləşdirir, ba sahədə gələcək yeni uğurların əsasını 
qoyurlar. 
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AHMET HAŞİM KARŞISINDA ORHAN VELİ
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TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET

Orhan Veli, Türk şiir tarihinde önemli bir kırılma ve değişme evresi olan 
Garip şiirinin öncüsü ve en tanınmış şairidir. Şiire Ahmet Haşim, Yahya 
Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dranas ve Necip 
Fazıl Kısakürek gibi şairlerin etkisinde kaldığı örneklerle başlamış, ancak 
daha sonra geleneğin temsilcisi saydığı isimlerini zikrettiğimiz şairlerden 
farklı bir sanat anlayışı doğrultusunda yepyeni, “garip” addedilecek eserler 
kaleme almıştır. Söz konusu eserlerini yazarken de kanaatimizce bütün ge-
lenekle hesaplaşmakla birlikte en çok Ahmet Haşim’in şiir anlayışını göz 
önünde bulundurmuştur. Bir bakıma onun şiirine Ahmet Haşim’in şiiriyle 
hesaplaşmanın ürünü olarak da bakılabilir. Bu bağlamda  “The Influence of 
Anxiety” adlı kitabında Harold Bloom’un da kullandığı terimlerden yola 
çıkarak söyleyecek olursak, öncü şair-selefi Ahmet Haşim’in etkisinde şi-
ire başlamış, ancak kendi kimliğini ispat edebilmek adına onu reddetmiş, 
yepyeni bir şiir örneği vermiştir. Bununla birlikte halef şair olarak selefinin 
izlerinin zaman zaman ortaya çıkmasına engel olamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Selef Şair, Halef Şair, gelenek, ret, kimlik.

ABSTARCT

Orhan Veli Against Ahmet Haşim 

Orhan Veli Kanık is the Pioneer and the most important poet of the new 
era  called First Modern or Bizzare Poetry (Garip Şiiri) reflecting an im-
portant refracting and changing in the history of Turkish poetry. He started 
writing his early poems under the influence of the modern poets such as 
Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Ahmet Muhip Dranas, Ahmet Hamdi 
Tanpınar and Necip Fazıl Kısakürek, but later he changed his idea and 
understanding of art and poetry of those poets whom he considered as 
the representative of the tardition (classical poetry). The pomes written 
by Kanık was called “garip” (bizzare) during that time by other poets. In 
* Dr. Özlem Nemutlu, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni 
Türk Edebiyatı Ana Bilim Dal
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our opinion, while he was writing his new peoms rejecting the old or clas-
sic poems of Yahya Kemal and others, he took into consideration Ahmet 
Haşim’s understanding of poetry. In a way, we can consider Orhan Veli’s 
poems as the result or product of the reckoning with Ahmet Haşim’s poems. 
In this context, Harold Blooms’ concepts taking place in “The Influence of 
Anxiety”  can be used for the explanation of the Orhan Veli’s place against 
Haşim. When we apply Blooms’s terminology into Orhan Veli’s  poems, 
we can see that Orhan Veli started writing poetry under the influnece of 
his Pioneer/ initiator poet Ahmet Haşim, but later in order for him to proof 
his identity and personality in Turkish poetry, he has rejected his initiator, 
Haşim and his understandingi of poetry, and brought about a new and ori-
ginal poetry samples. Together with this rejectoin, he as a follower poet 
was not be able to escape from the emanation of influence of his Pioneer/
initiator poet Haşim from time to time, too.

Key Words: Precursor Poet, Later Poet, tradition, rejection, identity.

-----

Orhan Veli, Türk şiir tarihinde büyük bir kırılmanın ve köklü bir deği-
şikliğin ifadesi olan Garip akımının Oktay Rifat ve Melih Cevdet’le birlik-
te üç temsilcisinden biri ve en ateşli savunucusudur. Bundan dolayıdır ki, 
akımın poetikası niteliğinde olan Garip önsözünü yazan Orhan Veli olur. 
Sanatçı, gerek söz konusu önsözü yazarken gerekse benimsedikleri şiir 
görüşüne uygun “garip” tarzdaki şiirleri kaleme alırken, eser verdikleri dö-
neme hâkim olan ve bir nevi aşılmaz kurallarla âdeta statükolaşan edebiyat 
geleneğini yıkmak istiyordu. Orhan Veli ve arkadaşlarının ilk edebî ürün-
lerini vermeye başladıkları sıralarda Türk şiirinde başta hececiler olmak 
üzere, Fransız sembolistleri ve parnesyenlerin izinde aruz vezniyle imajist 
şiirler yazan Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek gibi isimlerin oldukça etkili 
olduğunu görmekteyiz. Bu isimlerin yanı sıra kendine özgü bir tarzda aruz 
vezniyle yazan Âkif’i, eski şöhretlerini yitirmekle birlikte hâla yazmaya 
devam eden Cenap’ı ve Hâmit’i de sayabiliriz. Burada putları kırmak üze-
re yola çıkan Nazım Hikmet ve Ercümend Behzad’ın farklı yollarla ede-
biyat tarihimizde vezinsiz şiir yazma geleneğini başlatmak suretiyle Garip 
akımının doğuşunu hazırladıklarını da hatırlatmalıyız1. Ancak bütün bu 
isimler ve onların temsil ettikleri eğilimler içerisinde devrin edebiyat dün-
yasında belirleyici olan Hececiler ile Ahmet Haşim ve Yahya Kemal’dir.  

1 Bu konuda bkz. İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Dergâh Yayınları,  İstanbul 2001, (Enginün, 
Garip hareketinden önce şiirimizde hüküm süren şahsiyetleri ve anlayışları “Eskiler”, “Memleket Edebiyatı” ve 
“Öz Şiir” başlıkları altında ele alır. ss. 24-76) Hakan Sazyek, Cumhuriyet Döneminde Türk Şiirinde Garip Hare-
keti, İş Bankası Yayınları, Ankara 1999, 430 s, Asım Bezirci, Orhan Kanık, Eti Yayınevi, İstanbul 1967, 79 s.



1093

Biz bu bildirimizde-yazımızda, Garip akımının en önde gelen savunu-
cusu Orhan Veli’nin şiirleri üzerinde duracak ve onun edebî şahsiyetinin 
şekillenmesinde yukarıda bahsettiğimiz bütün edebî geleneklerin ve ede-
biyatçıların büyük etkisi olmakla birlikte kanaatimizce oldukça belirleyi-
ci bir fonksiyona sahip Ahmet Haşim’in şiir anlayışı ve şiir örnekleriyle 
Orhan Veli’nin şiirlerini çeşitli açılardan mukayese etmeye ve buradan 
yola çıkarak Orhan Veli’nin Ahmet Haşim’i aşmak için hangi mekanizma-
lara başvurduğunu göstermeye çalışacağız. Burada şunu hatırlatmakta fay-
da var ki, üzerinde duracağımız bu konu, Orhan  2, Hakan Sazyek3,  Asım 
Bezirci4, Cemil Yener5 gibi araştırmacılar tarafından da çeşitli vesilelerle 
ele alınmıştır. Biz, büyük ölçüde bu isimlerin tespitlerinden faydalanmak-
la birlikte mümkün olduğunca tekrara düşmeyecek, zaman zaman Harold 
Blomm’un da görüşlerine başvurmak ve metinlere daha çok gitmek sure-
tiyle Orhan Veli’nin şiirini yazarken, Ahmet Haşim’in poetikası ve şiirle-
riyle hangi vasıtalarla hesaplaşmaya gittiğini göstermeye çalışacağız. 

“Yazarın ölümü”nü ilan ederek edebiyatı gayriinsanîleştiren postyapı-
salcılara karşı çıkarak bir edebî eserin meydana getirilmesinde “yazarın 
rolü”ne dikkat çeken çağdaş eleştiri yazarı Harold Bloom, dilimize “te-
sir anksiyetesi” veya “etkilenme endişesi” şeklinde tercüme edilen  “The 
Influence of Anxiety”  başlıklı teorik anlayışın temsilcisidir6. “Bloom’un 
teorisine göre bir şair, kendisini müjdeleyen bir “selef” ya da baba şairin 
şiir veya şiirleri muhayyilesine hükmetmeye başladığında şiir yazmaya 
yönelmektedir. Selef karşısında “kendini gecikmiş bulan” şairin davra-
nışları, Freud’un baba ile oğul arasındaki Ödip ilişkisinin tahliline ben-
zer şekilde, bir kararsızlık içindedir. Yani bu davranışlar sadece hayran-
lığı değil, (güçlü bir şairin bağımsız ve mutlaka orijinal olmaya kendini 
mecbur hissetmesi yüzünden) nefreti, kıskançlığı ve baba şairin çocuğun 
muhayyile yeteneğine ket vurması endişesini de içerir. Gecikmiş şair, baba 
şairi “kendini savunmaya dönük bir şekilde” eseri kendi bilinçli kabulü-
nün dışına çıkarıp bozarak okumak suretiyle bilinçsiz bir şekilde kendi 
bağımsızlık ve üstünlük duygusunu korur. Ancak şair, ebeveynin kusurlu 
2 Orhan Okay, “Orhan Veli ve Garip Önsözü”, “Ahmet Haşim ve Piyale Önsözü”, Poetika Dersleri, Hece Ya-
yınları, Ankara: 2005, ss. 30-136.
3 Hakan Sazyek, a.g.e. s.137, s. 154 -155 vs gibi. 
4 Asım Bezirci, Orhan Veli’nin ilk şiirlerini sadece başta Ahmet Haşim olmak üzere Ahmet Muhip Dranas,  
Ahmet Hamdi Tanpınar gibi şairlerden değil, Baudelaire, Rimbaud, Ronsard, René Bizet gibi Batılı şairlerden 
de mülhem olarak yazdığını belirtir. Bkz. a.g.e. s. 11.
5 Cemil Yener, “Ahmet Haşim-Orhan Veli Kanık”, Türk Dili, Aylık Fikir ve Edebiyat Dergisi, C: IX, Ocak 
1960, Sayı: 100, ss. 177-186.
6 Burada bize ders notlarını ve söz konusu konuyla ilgili tercümelerini kullanma izni veren hocam Prof. Dr. 
Ömer Faruk Huyugüzel’e (Tesir anksiyetesi için bkz. M.H.Abrams, Glossary of Literar Terms, 6..6. Forth 
Worth: HBC, 1993, ss. 239-241) ve edebiyat terimleri konusunda yöneticiliğini yaptığı www.ege-edebiyat.org 
sitesinden faydalandığım hocam Prof. Dr. Rıza Filizok’a teşekkür ederim. 
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şiirini, kendinden önce hiç yazılmamış orijinal şiiri yazmaya mahkûm olan 
denemesinde tecessüm ettirmekten yine de kendini alıkoyamaz7. Bir başka 
ifadeyle Terry Eagleton’un da belirttiği gibi, bir şair, kendisini kısırlaştıran 
öncü güçlü şairin şiiriyle mücadeleye girer ve onu yeniden yazmaya ve 
yorumlamaya çalışmak suretiyle kendini ispatlamaya çalışır8. Bloom, “ge-
ciken şair”in, “öncü veya selef” şairin şiirini altı şekilde bozup değiştire-
bileceğini belirttikten ve bu “bozup değiştirme” süreçlerinin söz sanatları 
ve Freud’un savunma mekanizmaları arasındaki ilişkiye değindikten son-
ra söz konusu mekanizmalarla Kabalistlerin İbrani İncili’nin yorumunda 
kullandıkları araçlar arasında bir benzerlik bulmuştur. Bloom, “Clinamen, 
Tessera, Kenosis, Demonisierung, Askesis, Apophrades”9 terimleriyle ad-
landırdığı altı çeşit tahriften bahseder. Adı geçen savunma ve tahrif meka-
nizmaları, bir nevi kendinden önceki Hececilerle ve konumuzla ilgi olması 
açısından en yoğun olarak Ahmet Haşim’in şiiriyle hesaplaşmaya giren 
Orhan Veli’nin şiirinde de –bütün aşamaları ve türleriyle olmasa da– karşı-
mıza çıkmaktadır. Orhan Veli, bilhassa Ahmet Haşim karşısında kendisini 
“gecikmiş” bir şair olarak görmektedir. Haşim, Ahmet Hamdi Tanpınar, 
Ahmet Muhip Dranas, Necip Fazıl Kısakürek gibi önde gelen şairlerin, 
Atatürk devrinin eleştiri otoritesi olarak kabul edilen Nurullah Ataç’ın da 
büyük beğeni ve hayranlığını toplayan bir şairdir. Orhan Veli, devrin bir-
çok şairini etkileyen Haşim’le hem düz yazılarında –bunlara Garip önsö-
zünü de ilave edebiliriz- hem de şiirlerinde zaman zaman tavrını gizlemek-
le birlikte bir hesaplaşmaya girer. Bu bağlamda Orhan Veli’nin Haşim’in 
şiirini aşma sürecini: 

I.  Şiirlerinde,

II. Düz yazılarında olmak üzere iki temel başlık altında ele alabiliriz. 

Söz konusu sürecin nasıl tezahür ettiğini görmek için öncelikle şiirleri-
ne bakalım. Hakan Sazyek, Garip şairlerinin bilinen edebî mekteplerin ve 
toplulukların aksine önce poetika ile değil de eserle, şiirle rakiplerinin kar-
şısına çıkmalarını, oldukça anlamlı bulur ve bu tavrı, mevcut şiir anlayışını 
7 Harold Bloom, 1973’te yayımlanan ‘The Influence of Anxiety’ adlı kitabıyla söz konusu bakış açısının ede-
biyat tarihlerinin yazımında da etkili olacağını iddia etmektedir. Bkz. Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, Çev.: 
Esen Tarım, Ayrıntı Yay., İstanbul 1990, s. 204.
8 Bkz. ag.e., s. 204.
9 Bunlar sırasıyla, “Clinamen, temel aykırılık, öncü, selef şairin şiirini kötü okuma, onun yönelmediği noktaya 
yönelme, hedef değiştirme; Tessera, önceki şiiri tamamlama ya da onu farklı tez oluşturacak şekilde kullanmak; 
Kenosis, öncü şairin şiirini değersizleştirmek için onunla bütün bağlantıları kesiyor gözükme;  Demonisierung, 
öncü şairin şahsında, bütün edebiyat tarihini de içine alan bir anti melek kurgusu, şeytanîleştirme, böylece 
ondaki üstün olarak kabul edilen nitelikleri bütün edebiyat tarihine mal ederek öncü şairin değerini düşürme; 
Askesis, geleneksel vecde gelme tekniklerini sınırlandırma, öncü şairin şiirinde eksiklikler bulma; Apophrades 
de ne yapılırsa yapılsın eserde öncü şairin etkisinin tamamen yok edilemeyeceği, tıpkı eski Atina inanışlarında 
rastladığımız ölülerin ruhlarının belli günlerde evlerine dönmesi gibi öncü şairin halefin şiirinde varlığını bir 
şekilde göstereceği anlamlarına gelmektedir. Bu son süreçte geciken şair, kendi kimliğini de bir bakıma bulmuş 
olur. Çıraklık bitmiştir. Söz konusu tahrif mekanizmaları için bkz. (Almanca)  www. Wikipedia.org. 
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yıkmak için somut bir eserle çıkarak daha etkili olma, geleneksel tutumu 
benimseyenlerce eleştirilmekten kaçınma ve bir edebî hareket, bir okul 
olarak başlama amacını taşımama gibi sebeplere bağlar10. Gerçi durağan-
lığa ve kuralcılığa dayanan mektep anlayışını ve kendilerinin bir mektep 
olarak görülmesini, sosyal hayatta olduğu gibi şiirde de sürekli gelişmeyi 
ve değişmeyi benimseyen Garipçiler kabul etmeyeceklerdir. Ancak onla-
rın alışılmış olana duydukları tepkiyi, Sazyek’in de belirttiği gibi eserle 
dile getirmeleri gerçekten önemlidir. Bu sebeple biz de öncelikle Orhan 
Veli’nin selefi Ahmet Haşim’in şiirlerini ve şiir anlayışını tahrif etmeye 
yönelik şiirlerini ele almayı tercih ettik.

Orhan Veli, tıpkı bir erkek çocuğun kimliğini ve kişiliğini oluşturma 
sürecinde babasını taklit etmesi gibi edebiyat dünyasına ilk adımını attığı 
dönemlerde başta Ahmet Haşim olmak üzere Yahya Kemal, Necip Fazıl, 
Dranas, Tanpınar gibi şairlerin ve onlarla birlikte kendinin de okuduğu 
bilhassa Batılı sembolist şairlerin eserlerine özenen şiirler kaleme alır. 
Bunlardan birkaçını şöyle hatırlatalım:

Ey hâtırası içimde yemin kadar büyük
Ey bahçesinin hoş günlere açık kapısı
Hâlâ rüyalarıma giren ilk göz ağrısı
Çocuk alınlarda duyulan sıcak öpücük

   Ey sevgi dalımda ilk çiçek açan tomurcuk,
   Kanımın akışını yenileştiren damar,
   Gül rengi ışıkları sevda dolu akşamlar
   İçime yeni bir fecir gibi dolan çocuk. (Oarıstys-1936)11 

Ufkunda mavi bulutların uçuştuğu dağ
Büyülü göklerinde sesler duyduğum Aden,
Avucumda dört kollu nehrin verdiği maden
Üstümde yemişleri alnıma değen Tûbâ

   Müthiş dünyasile uykuma ilk girdiği yer..
   Gülümsüyor mavi bir ay ışığında kamış.
   Göllerin şekil dolu derinliğine dalmış
   Vuslatın havasını çevreleyen iğdeler

……
10 Hakan Sazyek, ag.e., ss. 37-38.
11 Bkz. Orhan Veli, Bütün Şiirleri, Adam Yay., İstanbul 1991, s.139. (Şairin şiirlerinden bundan sonraki yapaca-
ğımız alıntılar adı geçen kitaptan olacaktır.)
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Artık ışıkla dolu billûr bir kadeh gibi,
En güzel şeytanın elinde tuttuğu gurup;
Akşamlar ağzımda harikulâde bir şurup
Ve başımda geceler yeşil bir deniz gibi (Eldorado-1936- s. 142)

 Bir ışık oyunu var tavanda.
 Gölgeler seslerle birleşiyor
 Ve bir karga beynimi deşiyor
 Azaplar kemirdiğim bu anda
   Kardeşini öldürüyor Kabil,
   İçimde bir yalnızlık duygusu;
   Ölüm kadar uzun yaz uykusu,
   Sıkıntı ile geçilen sahil. (Odamda-1936- ss. 143-144) 

 .....
 Okundan ayrılmak üzere yay,
 Kuyuların ağzı genişledi
 Okundan ayrılmak üzere yay,
 Korku tâ kemiğime işledi.

   ……
   Undan bize de pay, bize de pay,
   Koşun buğday dağıtıyor Yusuf,
   Undan bize de pay, bize de pay,
   Çökmede sonu gelmeyen küsuf ( Buğday-1936- ss. 149-150)

Ölçüye ve kafiyeye riayet eden ve kıtalarla yazılan, masumane yaşanan 
bir aşk, hüzün, yalnızlık, korku ve endişe gibi bireysel temaları imajlarla 
örülü bir dille anlatan bu şiirlerde, Orhan Veli’nin yukarıda isimlerini say-
dığımız sanatçıların şiirleri karşısında silik kalacağı ve şahsî bir üslup ka-
zanamayacağı aşikârdır. Gerek Batı gerekse Türk edebiyatı konusundaki 
kültürü son derece zengin ve ayrıca çok pratik bir zekaya sahip Orhan Veli, 
bir sanatçı olarak varlığını ispat edebilmek için, hâkim sanat anlayışının 
etkisindeki ilk tecrübelerinden sonra, kendinden önceki bütün edebî gele-
nekleri red ve inkâr yoluna giderek âdeta bir devrim hareketine girişir. 

Orhan Veli, alışılmışın dışında farklı bir forma sahip “Garip” tarzı eser-
lerinde, şiirin, “resullerin sözü gibi, muhtelif tefsirata müsait bir vüs’at ve 
şümule” sahip olması gerektiğini düşünen ve ideal şairi herkesin anlaya-
bileceği şiirler yazan “dûn şairler”den ayırarak ona toplumda daha ayrı-
calıklı bir konum ve kimlik belirleyen12Ahmet Haşim’den farklı bir şair 
12 Yakup Kadri’nin Kiralık Konak’ındaki eski bohem hayatını terk ederek kendini milletinin davasına adayan 
Hakkı Celis de, milletin “itikatlarını, gazalarını, hezimetlerini, elem ve neşatını terennüm eden” halk ve millet 
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portresi çizmek suretiyle bir tahrif mekanizmasına başvurur. Şiirin halka 
hitap etmesi gerektiğini söylerken, yeni şairin alışılmış, bilinen şairlerden 
farklı olarak sıradan bir insan olması gerektiği üzerinde durur. Bu bağlam-
da Ben Orhan Veli başlıklı şiiri ve bu şiirden aldığımız bazı mısralar, başta 
Ahmet Haşim olmak üzere bütün geleneksel şairlere bir tepki mahiyetinde 
düşünülebilir:

Ben Orhan Veli

Ben Orhan Veli,
“Yazık oldu Süleyman Efendiye”
Mısra-ı meşhurunun mübdii..
Duydum ki merak ediyormuşsunuz
Hususî hayatımı,
Anlatayım:
Evvelâ adamım, yani
Sirk hayvanı falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
Evde otururum,
Masa başında çalışırım.
Bir anne ile babadan dünyaya geldim.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.

…  (Bütün Şiirleri, ss. 194-195)

Buradaki son iki mısrada dolaylı olarak Haşim’in şair tanımıyla alay 
edilmek istenmektedir. Hz. Muhammed’in peygamber olacağını müjdelen 
iki unsur, bulut ve mühr-ü nübüvvetin zikredilişleri, şairin söz konusu ga-
yesine hizmet etmektedir. Orhan Veli, gerek düz yazılarında gerekse şiirle-
rinde yeri geldikçe şairin sıradan bir insan olduğunu sürekli vurgulayacak-
tır. Bunun dışında onun ideal bir şairde bulunması gerektiğini vurguladığı 
bir diğer hususiyet ise, şairin sanata biçtiği fonksiyonla bağlantılı olarak 
şairin içinde yaşadığı toplumun, özellikle de sıradan insanların ve çalışan 
emekçi kesimin problemlerine duyarlı olması ve onun zevkine hitap etme-
sidir. Halkın şiirden anlayacak bir seviyeye getirtilmesi için şaire büyük 
bir görev düştüğünü söylerken dikkat çekmek istediği, şairin fildişi kulede 
yaşayamayacağı, dünyada başka işlerinin de olduğunun farkında olması 
gerektiğidir13. 
şairlerini “evliya ile kahraman arasında” “mahlûklar” olarak nitelendirir. Bkz. Kiralık Konak, İletişim Yayınları,  
İstanbul: 1990, s. 224.
13 Orhan Veli,“Şairin İşi”,Bütün Yazıları I, Sanat ve Edebiyat Dünyamız, Can Yayınları,  İstanbul: 1982,  s. 55.
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Orhan Veli, Ahmet Haşim’in şiirine muhteva, nazım şekilleri ve dil ve 
üslûp olmak üzere üç temel planda itirazlar yöneltmiştir. Onun yukarıya 
birkaç örneğini aldığımız ilk şiirlerinde, aşk, yalnızlık, mesut çocukluk 
günlerine duyulan özlem, ilk gençlik hatıraları, hayat ve ölüme dair en-
dişeler gibi bireysel temalara yöneldiğini söylemiştik14. Burada şunu da 
belirtelim ki, Orhan Veli geleneksel tarzı izleyerek yazdığı bu şiirlerin bir 
kısmını dergilerde yayımlamakla birlikte kitaplarına hiç almamış, bir kıs-
mını da hiç yayımlamamıştır15. Garip tarzında yazdığı şiirlerden bir kıs-
mını da kitaplarına hiç almadığını biliyoruz; ancak eski tarzda yazdığı, 
onun ifadesiyle “şairanelik”in hakim olduğu şiirleri kitaplarına almaması, 
Orhan Veli’nin Garip tarzının yerleşmesinde ne kadar ısrarlı olduğunun 
göstergesi olarak yorumlanabilir. Şair, söz konusu şiirlerde, genel olarak 
açık bir dille yazmakla birlikte yoğun sıfatlarla örülü, zengin çağrışımlar 
uyandıran imajlarla kurulu, ses ve ritim unsurlarının ustaca kullanılma-
sından doğan oldukça ahenkli, kısacası “şairane” bir üslûp tercih etmiştir. 
O, bu şiirlerde karşı çıktığı Ahmet Haşim gibi, birtakım mitik unsurlardan 
faydalanmış: Oarıstys, Eldorado16 şiirlerinde olduğu gibi; soyut bir aşk ve 
sevgi anlayışına paralel olarak sevdiği kadını hayalî imajlarla anlatmıştır17. 
Cemil Yener de, Açsam Rüzgâra ile O Belde arasında duyuş bakımından 
birtakım benzerlikler bulur18. Ancak gerek isimlerini saydığımız bu şiirler 
gerekse Odamda, Ave Maria, Buğday, Dar Kapı vb. gibi diğer eski tarz 
şiirleriyle, başta da ifade ittiğimiz gibi Orhan Veli’nin özgün bir şair kim-
liği kazanamayacağı barizdir. Böyle yazdığı müddetçe kendi ifadeleriyle 
“senelerden beri ardı arkası kesilmeyen”, “kimimizin illallah yeter artık 
diye bağırdığımız”, “pembe akşamlardan, mavi hülyalardan, elemli ruhun 
keman sesini andıran hıçkırıklarından falan bahseden” bir şair olmaktan 
öte gidemeyeceğinin bilincindedir19.

Şairin edebî hayatının bu ilk döneminden sonra asıl kimliğini bulacağı 
Garip tarzı şiirlerinin temalarına gelince bu konuda ilk başta en çok tepki 
çeken şiir olması sebebiyle Kitabe-i Seng-i Mezar’a bakmalıyız. Kitabe-i 
Seng-i Mezar, Orhan Veli’nin şiirde yapmak istediği devrimin âdeta ma-

14 Hakan Sazyek, adı geçen çalışmasında Garip şairlerinin şiirlerini hem tematik hem de dil ve üslup özellikleri-
ni, şiirlerinin geçirdikleri evreleri de göz önünde bulundurarak etraflıca incelemiştir. Bkz. a.g.e.
15 Orhan Veli, Bütün Şiirleri,  ss. 139-172.
16 Eldorado, Güney Amerikalı bir kabile reisinin vücuduna altın tozu dökerek göldeki ritüel yıkanmalarını an-
latan bir efsanedir.
17 …
    Çekmede beni saadet dolu dünyalara
    Mina parmaklarında sadalaşan hülyası   … (Ebabil- Bütün Şiirleri, s. 140)
18 Cemil Yener, a.g.e.,  ss. 180.
19 Orhan Veli, “Genç Bir Şairle Konuşma”, Şairin İşi, Yazılar, Öyküler, Konuşmalar, Yapı Kredi Yayınları, 
İstanbul: 1993,  s.41.



1099

nifestosu olmuştur. Bu şiirdeki sıradan insan portreleri, Haşim’in hareket 
noktasının köklü bir şekilde değiştiğinin ifadesidir. I.sindeki Süleyman 
Efendi, entelektüel insanlardan farklı olarak felsefî ve fikrî buhranın gir-
dapları içinde boğulmak, çirkin olmakla birlikte bunu Ahmet Haşim’in 
Başım şiirinde olduğu gibi hayatının bir çıkmazı haline getirmek yerine 
kuvvetli bir şekilde sadece nasır acısı çeker. Gerek bu şiirden gerekse bun-
dan sonraki Garip tarzındaki şiirlerde Orhan Veli, genel olarak aşk, çocuk-
luk, yalnızlık, ölüm, savaş, geçim derdi, toplumsal hayattaki adaletsizlikler, 
yaşama sevinci gibi insanın bireysel ve sosyal hayatına dair birçok temayı 
ele alır. Bu konuları ele alırken zaman zaman duygu ve fikir ekseni arasın-
da birtakım zikzaklar çizse de20 bu, Garip şairi kimliğini zedelemez. Şair, 
yeni şiirlerinde çıkartmaların dünyasında tavuklar, tavşanlar ve köpeklerle 
birlikte yaşayan insanlar gibi renkli ama silik insanlar (İnsanlar), kargaları 
sır ortağı eden, bıyıklarını ve kakülünü göstermesine karşılık Hitler’i tere-
yağla ödüllendiren çocuk (Bayram, Tereyağı); sürüklemekten bıkılıp usa-
nılan gölge (Gölgem), sol el (Sol Elim), evli fakat komşunu ve eniştesini 
baştan çıkaran şoförün karısı (Şoförün Karısı); savaşa katılan genç (Harbe 
Giden); böcekler gibi yaşamak (İstanbul İçin); ekmeğin karneye bağlan-
dığı günler (Festival); anlatamama derdi (Anlatamıyorum); kederler için-
de boğulurken bile İstanbul’da olmanın keyfini sürme (İstanbul Türküsü), 
saat gibi işleyen bir hayata sahip memur (Zilli Şiir); özgürlük tutkusu (Gün 
Olur, Hürriyet Tutkusu) vb. gibi birçok farklı ve şaşırtıcı konuyla okurun 
karşısına çıkıverir. Bu son derece renkli ve zengin tema yelpazesi; Göl 
Saatleri şairinin “akşam, grup, fecir vakti, Dicle kıyılarında hasta anneyle 
çıkılan gezintiler, saf, leylî kadınlar, yalnızlık, ümitsizlik, leylekler, kuğu-
lar, yarasalar” ile dolu şiirlerinden sonra hayata tam bir açılışın gösterge-
sidir. Orhan Veli’nin söz konusu oldukça renkli ve zengin tema yelpazesi, 
“fildişi kulesi”nde yaşayan Haşim’in şiirinin tematik tahrifidir. Haşim’in 
bize “muttasıl gizli bir şey duyurmak istemesi”21ne mukabil, Orhan Veli 
“bize sürekli aleni bir şey göstermek” ister. Bir başka deyişle poetikala-
rında şiirin yaratılış mekanizması ve neye hitap ettiği konusundaki dü-
şüncelerini ifade ederken veya bizzat şiirlerinde biri “sezgi”yi; diğeri ise 
“akıl”ı vasıta edecektir. Haşim’in çok sevdiği “müphemiyet”e, Orhan Veli, 
çok keskin hatlarla çizilmiş realist sahnelerindeki “sarahat”le cevap verir. 
Amaç, olabildiğince statik ancak baktıkça derinleşen bir tablo şiirinden 
sonra, aktüalitenin dinamizmini yansıtan hayattan aksiyon dolu bir sahne 

20 Hakan Sazyek, şairin 1947-49 yılları arasında şiirlerinde bilinçli bir şekilde sosyal eleştiriye yer vermedi-
ğini, bu tutumunun poetik çalışmalarına da yansıdığını, bu yüzden sosyal eleştiriyi de kapsayan fikir öğesinin 
şiirde yer almaması gerektiği düşüncesinde olduğunu belirtir. Bkz. a.g.e., s.158.
21 Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Haşim, Şiiri ve Hayatı, İstanbul: 1963, s.62.
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sergilemektir. Gerçi burada şunu da belirtelim ki, Haşim, durağan gözüken 
şiirine bilhassa dinamik ve serbest imajlar22 ve bunların sağladığı çağrı-
şımlarla bir iç dinamizm kazandırmayı başarmıştır. Ne var ki bu, Garip 
şiirinin hedeflediği dinamizm değildir. “Eşkal-i hayatı havz-ı hayalin sula-
rında seyreden Haşim’in tersine Orhan Veli, Galata Köprüsü’ne çıkar: 

Dikilir köprü üzerine,
Keyifle seyrederim hepinizi.
Kiminiz kürek çeker, sıya sıya;
Kiminiz midye çıkarır dubalardan;
Kiminiz dümen tutar mavnalarda;
Kiminiz çımacıdır halat başında;
Kiminiz kuştur, uçar şairane;
Kiminiz balıktır, pırıl pırıl; 
  … (Bütün Şiirleri, s. 104)

Soyut “havz-ı hayal”e mukabil hepimizin gördüğü ve bildiği “Galata 
Köprüsü” olanca somutluluğuyla hayatın içindedir. Her iki şairin “sey-
retmek” fiilini kullanmasına mukabil, Haşim, bitkilerin ve taşların renkli 
akislerini; Orhan Veli ise Boğaz’da geçim derdinde olan insanları görür. 
Haşim’in felsefî ve estetik duruşunu anlatan kesif dörtlüğüne mukabil, 
Orhan Veli “kiminiz” tekrarıyla kurulu mısralarında hayatın ritmini yaka-
lamak ister. 

Orhan Veli’nin Ahmet Haşim’den farklı olarak şiirinde ideolojik unsur-
lara, sosyal realiteye yer vermesi gibi tematik tercihlerini bir yana bıraka-
rak onların aşk, kadın, çocukluk, yalnızlık gibi ortak temalar karşısındaki 
tavırlarını, başka bir ifadeyle iki şairin şiirlerini “mood” ve “ton”ları açı-
sından mukayese edebilir, böylelikle söz konusu hususiyetler bağlamında 
da Orhan Veli’nin şiirlerinde, başta selefi Haşim olmak üzere “şairane” şi-
irler yazan Türk şairleriyle hesaplaşma arzusunda olduğunu gösterebiliriz. 
Biz burada “mood”23u yazarın tutumunun ifadesi, eserinin temasına veya 
konusuna karşı takındığı hissî veya hissî-fikrî tavır” manasında; “ton”24u 
da eserdeki duygu durumunun yaratılma mekanizması olarak alıyoruz. 
Haşim, O Belde (Göl Saatleri25, ss. 29-31), Şeb-i Nisan (Göl Saatleri, ss. 
49-51), Evim (Göl Saatleri, ss. 52-53) Sonbahar (Piyale, s. 22) , Havuz 
(Piyale, s. 29), Parıltı (30), Karanfil (Piyale, s. 33) gibi şiirlerinde aşk 

22 İmaj çeşitleri için bkz. Wellek, Rene- Varraen, Austın,  “İmaj, İstiare, Sembol, Mit”, Edebiyat Teorisi, ( çev. 
Ö.Faruk Huyugüzel), Akademi Kitabevi, İzmir: 1993, ss. 160-186.
23 “Mood” için bkz. M.H. Abrams, a.g.e., s.10.
24 “Ton” terimleri için bkz. M.H. Abrams, a.g.e., ss. 155-157.
25 Ahmed Haşim, Göl Saatleri, Haz.: Sabahattin Çağın, Çağrı Yay., İstanbul: 2004. (Göl Saatleri’nden yapacağı-
mız alıntılar, kitabın zikrettiğimiz baskısından olacaktır.)
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temasını yalnızlık temasıyla birlikte ele alır. Bu şiirlere hakim olan hüzün 
tonu ve bunun lirik bir edayla işlenmesidir. O Belde’de tasvir ettiği mu-
hayyel ülkedeki kadınlar güzel, ince, saf ve leylîdir. Hüzünle yoğrulmuş 
aşkları “bugünün sefil iştihası ve kirli nazarları” tarafından anlaşılmaya-
cak kadar temizdir. Ey Nesevîyyet!.. Şi’r Nedir ve Kadın Nedir? Çocuk 
Nedir?(Ahmed Haşim Şairlerin En Garibi Öldü, Göl Saatleri ve Piyale 
Dışında Kalan Şiirleri26, ss. 21-23.) şiirlerinde ise kadın kâh şiir veya çiçek 
olur kâh şiir ve çiçek kadın olur. Şeb-i Nisan’da olduğu gibi Haşim’in çoğu 
şiirinde anne-sevgili ve bunları temsil eden kamer çoğu zaman birbirleri-
nin yerini alacak şekilde karşımıza çıkarlar. Şairin Evim şiirinde

…
Sevimli ev… Bugün altında aşkı bekliyorum,
O penbe, tıfl-ı melek-çehre nerdedir diyorum…

kavuşmak istediği pembe, melek yüzlü bir çocuk olan sevgilisi – bu yüz 
portresi, bize Batı resmindeki masum melek tasvirlerini hatırlatmaktadır- 
tıpkı, O Belde’deki gibi mitik özelliklerle donatılmıştır. Bu yüzden göz ve 
ten rengi gibi sınırlı olan birtakım fiziksel özelliklerinin tasviri bile onları 
mücessemleştirmez. Haşim aşağıdaki Sonbahar şiirinde

 Bir taraf bahçe, bir taraf dere, 
 Gel uzan sevgilim benimle yere,
 Suyu yakûta döndüren bu hazân
 Bizi gark eyliyor düşüncelere… 

tıpkı Fikret’in Süha ve Pervin’indeki Süha gibi aşkını manzara karşısında 
âdeta bir his yoğunluğu ile yaşamak ve bu anı dondurmak ve ebedîleştirmek 
arzusundadır. Haşim’in bu şiirinden sonra Orhan Veli’nin Altın Dişlim 
(Yenisi, Bütün Şiirleri, s. 83)i, Garip şairinin selefinin sevgili tipi ve aşk 
anlayışıyla nasıl alay ettiğinin somut bir göstergesidir:

 Altın Dişlim

 Gel benim canımın içi, gel yanıma;
 İpek çoraplar alayım sana;
 Taksilere bindireyim,
 Çalgılara getireyim seni.

 Gel.
 Gel benim altın dişlim;
 Sürmelim, ondüle saçlım, yosmam;

26 Ahmed Haşim, Ahmed Haşim Şairlerin En Garibi Öldü, Göl Saatleri ve Piyale Dışında Kalan Şiirleri, Haz.: 
Sabahattin Çağın, Çağrı Yay., İstanbul: 2007.
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 Mantar topuklum, bopsitilim, gel.

Orhan Veli, bu şiirinde olduğu gibi Şoförün Karısı (Garip, Bütün Şiirleri, 
s. 44), Dedikodu (Garip, Bütün Şiirleri, s. 45), Sevdaya mı Tutuldum 
(Garip, Bütün Şiirleri, s. 52), Eski Karım, (Garip, Bütün Şiirleri, s. 59), 
Tahattur (Yenisi, Bütün Şiirleri, s. 83), Sere Serpe (Yenisi, Bütün Şiirleri, 
s. 91), Aşk Resmigeçiti (Bütün Şiirleri, s. 128), Canan ( Bütün Şiirleri, s. 
199) gibi şiirlerinde aşkı şairane tonda işleyen Ahmet Haşim’le alay eder. 
Beşir Ayvazoğlu’nun da ifade ettiği gibi Orhan Veli’nin sevgilisi artık 
“cânân” değil “vesikâlı yar”dir27. Bunun dışında kimi zaman da “emekçi, 
güzel işçi kızları” olacaktır. Yukarıda isimlerini zikrettiğimiz şiirler içeri-
sinde Canan, Haşim’e en ağır darbeyi vuran şiirlerden biri olur. Bilindiği 
gibi bu şiir, Haşim’in Havuz’unun bir parodisi (tehzili)dir. 

Cânân

Cânân ki Degüstasyon’a gelmez

Balıkpazarı’na hiç gelmez28

Havuz
Akşam yine toplandı derinde…
Cânân gülüyor eski yerinde
Cânân ki gündüzleri gelmez
Akşam görünür havz üzerinde
…
Orhan Okay, Orhan Veli’nin bu parodisiyle ilgili olarak şunları söyle-

mektedir29: 

Degüstasyon, Beyoğlu’nda, zamanının seviyeli, şık bir içkili lokan-
tasıdır. Balıkpazarı ise, Eminönü’nde biraz alt sınıfın meyhanesi. Belki 
bu şiirde kullanılabilecek terimlerle söylersek ilki burjuva, ikincisi pro-
leter meyhanesidir. Orhan Veli’nin Degüstasyon’a getiremediği sevgi-
lisi, Balıkpazarı’na hiç gelmeyecektir. Fakat olan cânân’a değil, Ahmet 
Haşim’e olmuştur.

Orhan Veli, hem muhteva planında hem de üslûp planında bir defor-
masyona gitmek suretiyle amacını elde etmiş, selefini Bloom’un ifadesiyle 
“şeytanîleştirme”yi başarmıştır. “Cânân” kelimesinin tıpkı Havuz’da oldu-
27 Beşir Ayvazoğlu, Ömrüm Benim Bir Ateşti, Ötüken Yayınları, İstanbul: 2000,  s. 26.
28 Orhan Veli’nin Bilgi Yayınlarından çıkan Bütün Şiirleri (İstanbul: 1975, s. 291)’nde verilen dipnotta şairin 
arkadaşı Nahit Hanım, bu şiirin aşağıdaki versiyonundan da bahseder:
 Cânân ki gündüzleri gelmez
 Gece yarısından sonra hiç gelmez
 Neticede şiirin her iki şeklinde Orhan Veli, amacına ulaşmış, Haşim’in mısra’larını bozmayı başarmıştır.
29 Orhan Okay, Poetika Dersleri,  s. 85.
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ğu gibi imâleli imlâsı, Haşim’e muhtemelen özendiği Fransız şairlerinin 
şiirlerinden geçtiğini düşündüğümüz ki bağlaçlı cümle, Orhan Veli’nin şii-
rinde aynen tekrarlanır. Şair, benzer parodik tutumu, Haşim’le aynı başlığı 
kullandığı Tahattur (Yenisi, Bütün Şiirleri, s. 83) şiirinde de sergiler. Haşim, 
mercan dallarda kuşların da yâda daldığı gamlı bir akşam vakti sevgiliy-
le yaşadığı günlerin özlemiyle “zevk-i tahattur”a dalar30; Orhan Veli ise 
“vesikâlı yar”inden hatıra kalan “alnındaki bıçak yarası” ve “tabaka”sını 
unutamaz. Onun sevgilileri, Haşim’in âdeta bu dünyada örneklerine rast-
layamayacağımız mitik öğelerle bezenmiş “ince, leylî” kadınlardan farklı 
olarak sere serpe yere uzanıverirler veya “saçları, dudakları deniz kokan, 
göğsü deniz gibi yükselip alçalan” “deniz kızları” gibi cinsel bir objeye 
dönüşürler.

Çocukluk teması da tıpkı aşk teması gibi Orhan Veli’nin şiirinde farklı 
bir atmosfer ve söylemle işlenmiştir. Ahmet Haşim’in O, Sensiz, Hasta 
İken ve Hazan gibi şiirlerinde  “hasta”, “ölüm ve karanlık korkusuyla dolu 
bir mahlûk-ı ziya-hâh”, akşam vakti karanlığın basmasıyla zaten ince olan 
yüz hatları iyice belirsizleşmiş, suskun ve düşünceli” bir çocuk portresi 
çizilir. Bize Hz. İsa ve Meryem konulu tabloları hatırlatan bu son dere-
ce hüzünlü çocuk ve akşam gezintilerinde eşlik ettiği “mükedder ve has-
ta bir kadın” olan annesi, şair Ahmet Haşim’in gerçek hayatından âdeta 
bir kesit gibidir. Orhan Veli’nin Robenson (Garip, Bütün Şiirleri, s.40), 
Rüya (Garip, Bütün Şiirleri, s. 40), Bayram (Garip, Bütün Şiirleri, s. 41) 
Gemilerim (Garip, Bütün Şiirleri, s. 53) vb. şiirlerindeki çocuk ise, çoğu 
çocuk gibi Robenson ve Gulıver’in Seyahatleri’ni okur, haminnesi var-
dır, rüyasında annesini görünce ağlar, ancak uyanınca da bir bayram sa-
bahı kaçırdığı balonlar için ağlar, kargalarla sırrını paylaşır, elifbasının 
yapraklarına gemiler çizer, kısacası çocukluğunu bütün tabiîliği ile yaşar. 
Diğer taraftan Haşim, yaşadıklarını şiire aktarması bakımından bir başka 
açıdan tabiîlik örneği sergiler. Ancak söz konusu tabiîlik, her iki şairin 
şiirinde ifade planında farklılık kazanır. Orhan Veli, çocuğun dünyasını 
yine çocuğun dilinden anlatır. Aşağıya her iki şairden alacağımız metinler, 
Orhan Veli’nin söz konusu tema ve tercih ettiği dil bakımından da Ahmet 
Haşim’den ne denli farklı olduğunu göstermektedir:

Robenson    Hilâl-i Semen
Haminnemdir en sevgilisi  Daha pek yavru, pek küçükken ben,
Çocukluk arkadaşlarımın  Büyükannem tutardı alnımdan,

30 Tahattur, Şairlerin En Garibi Öldü,Göl Saatleri ve Piyale Dışında Kalan Şiirler, Haz.: Sabahattin Çağın, Çağrı 
Yay., İstanbul: 2007, s. 41.
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Zavallı Robenson’u ıssız adadan “Bana bak, böyle dilberim!” derdi.
Kurtarmak için çareler düşündüğümüz Sonra mâh-ı nev incilâya bakar,
Ve birlikte ağladığımız günden beri Leb-i mağmûmu bir bükâ saklar,
Biçare Güliver’in   Bir hitâb-ı semâyı dinlerdi
Devler memleketinde   Ey hayatımda her doğan derdi
Çektiklerine.    Kalb eden bir ziya-yı hissîye  
                           Bu duâsıydı eski bir rûhun  
                           Sis ve zulmette gizli âtîye.
     … 

Orhan Veli çocuksu bir saflığı ve dili, Tereyağı ( Bütün Şiirleri, s. 202), 
Oktay Rifat’la birlikte yazdıkları Ağaç ( Bütün Şiirleri, s. 175), Kuş ve 
Bulut ( Bütün Şiirleri, s. 192) gibi şiirlerinde de kullanır. Ancak bu tarz 
şiirlerde, meselâ Terayağı’nda Hitler’in politikasını bir çocuğun dünyasın-
dan hicveder; Ağaç ile Kuş ve Bulut’ta ise sürrealist mahiyetli illüzyonlara 
başvurur. Böylece “çocukluk”, şairin şiirlerinde hem tema hem de üslûp 
plânında çok farklı bir anlayışla işlenmek suretiyle Haşim’in şiirine bir 
başka antitez geliştirmek yoluna gidilir.

Orhan Veli’nin selefin şiirini karikatürize etmek için başvurduğu bir 
diğer yöntem ise şiir içinde birtakım ton değişikliklerine gitmektir. Bu 
konuda aşk ve yalnızlık acısı temalı Sevdaya mı Tutuldum (Garip, Bütün 
Şiirleri, s. 52) ve Tren Sesi, (Vazgeçemediğim, Bütün Şiirleri, s. 67) şiirleri, 
tipik birer örnek teşkil etmektedir:

Sevdaya mı Tutuldum  Tren Sesi

Benim de mi düşüncelerim olacaktı Garîbim;
Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım, Ne bir güzel var avutacak gönlümü,
Sessiz, sedasız mı olacaktım böyle? Bu şehirde,
Çok sevdiğim salatayı bile,  Ne de bir tanıdık çehre;
Aramaz mı olacaktı?   Bir tren sesi duymayagöreyim,
Ben böyle mi olacaktım?  İki gözüm,
     İki çeşme.

Görüleceği üzere şair, her iki şiirin başında sevda çeken yalnız ve ke-
derli bir insanı tasvir ederken şiirlerin sonlarına doğru, bir illuzyonla bu 
tonu değiştirecek, birinde şiire “salata”yı dahil ederek, diğerinde ise bir 
halk deyimi olan “iki gözüm iki çeşme”yi kullanarak baştaki hüzünlü ha-
vayı dağıtarak şiirlerini traji-komik bir atmosferle bitirecektir. Şair, zik-
redilen şiirler dışında kaleme aldığı Garip tarzındaki benzer şiirlerde sık 
sık benzer yöntemlere başvuracaktır. Fecir, akşam ve grup vakitlerini şiir-
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lerinde işlemekten büyük bir haz duyan Haşim, eseri vasıtasıyla bu anla-
rın ebedîleşmesini arzularken, Orhan Veli, tıpkı Keşan (Vazgeçemediğim, 
Bütün Şiirleri, s. 68)’da olduğu gibi

 …
 Güneş doğdu, ufuk kana boyandı;
 Çorbam geldi, sıcak sıcak; 
 Kamyon geldi kapımıza dayandı…

güneşin doğuş anının zevkini yaşamak yerine önüne gelen sıcak çorbayı 
veya Dağ Başı (Garip, Bütün Şiirleri, s. 44)’nda olduğu gibi akşam olun-
ca

 Dağ başındasın;
 Derdin günün hasretlik;
 Akşam olmuş,
 Güneş batmış,
 İçmeyip de ne halt edeceksin?

içkisini içecektir. Böylece bir “melâl” şairi olan selefinin karşısına o “bö-
cekler gibi arzu eden” hedonist bir şair olarak çıkacak, bu vesileyle onu bir 
kere daha karikatürize edecektir31. “Kamış olma” arzusuyla yaşadığı top-
luma yabancılaşmış bir şair olarak karşımıza çıkan Ahmet Haşim, içinde 
bulunduğu boşluğu, sanatın büyüsüyle doldurmaya çalışır. Bu bağlamda, 
“denize açıldığında kürek olmak, yelken olmak isteyen” Orhan Veli de tıp-
kı selefi gibi kendini cansız varlıklarla özdeşleştirir ancak bu, selefinkin-
den farklı olarak sanata değil, hayatın zevklerine bohemce bir açılmadır32. 
Burada şunu da hatırlatmakta fayda var ki, Orhan Veli, “garip” telakki 
edilen şiirleri haricinde âdeta kendi şahsiyetini bulduğu Anlatamıyorum, 
Değil, İstanbul Türküsü, İstanbul’u Dinliyorum, Gün Olur gibi şiirlerinde 
hüzün duygusunu lirik bir dille, bir başka ifadeyle kendisinin de eleştirdiği 
“şairane” bir şekilde terennüm edecektir. Bu şiirler, Bloom’un deyimiyle 
bir bakıma “öldürmek” istediği “selef”inin ve diğer imajist şairlerin tekrar 
etkilerini göstermesi veya bir şekilde aslında var olan ama bastırılan güç-
lerinin bir vesileyle ortaya çıkmasıdır. Bunun dışında Orhan Veli, söz ko-
nusu şiirlerinde ilk örneklerini Nedim’de gördüğümüz, modern edebiyatta 
31 Tanpınar, aralarında Orhan Veli’nin de bulunduğu II. Dünya Savaşı yıllarındaki edebiyatçıların eserlerin-
de sıklıkla rastlanan “sensualiteyi, onların peşinde koşan hedonizmi, başı boş ferdiyetçiliği”, Andre Gide’in 
1938’de tercüme edilen Dünya Nimetleri’nden gelen etkiyle açıklar. Bkz. Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh 
Yayınları,   İstanbul: 1992, s. 114-115.
32 Pongs, tabiata ruh verip onu canlandırmanın veya tam tersine yabancı bir dünyaya giderek cansızlaştırmanın 
ifadesi olmalarına göre imajları subjektif mahiyetli canlandırıcı ve objektif mahiyetli cansızlaştırıcı imajlar şek-
linde ikiye ayırmaktadır. (Bkz. Wellek, Rene- Varraen, Austin, a.g.e.,  s. 179.) Bu bağlamda “At kalbini girdaba, 
açıl engine, ruh ol.” diyen Yahya Kemal, farklı amaçlarla olmakla birlikte cansızlaştırıcı imajları tercih eden 
hem Ahmet Haşim’den hem de Orhan Veli’den daha farklı bir şiir anlayışıyla karşımıza çıkmaktadır. 
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Yahya Kemal’de temsilcisini bulan İstanbul aşığı ve yaşama sevinciyle 
dolu bir rind portresi çizecektir. Fakat, onun rindliği, mistik ve tarihî gele-
nekle beslenmiş Yahya Kemal’inkisinden farklı olacak, tam bir bohemliğe 
evrilecektir. 

“Ebedîleşme” ve “hayata açılma ve anı yaşama” arzularının bir neticesi 
olarak zaman ve mekan algısının da, her iki şairin şiirlerinde farklı tezahür-
leri olacaktır. Haşim, bütün kesafetiyle akşam ve fecir vakitlerine, anne-
siyle veya muhayyel sevgiliyle geçirdiği anlara yönelecek; Orhan Veli ise 
sabah, akşam, iş çıkışı, savaş zamanı, yolculuk anları gibi bütün çeşitliliği 
ve renkliliği ile reel hayatın içine girecektir. Yine bu bağlamda Dicle kıyı-
ları, –imaj olarak kullanılan Acem bahçesini hariç tutarsak- haricinde belli 
bir mekan ve yer ismi Haşim’in şiirinde geçmezken başta Degüstasyon’u, 
Balıkpazarı, Urumelihisarı, Kapalı Çarşı’sı, Mahmut Paşa’sı, Galata 
Köprüsü vb. ile başta İstanbul olmak üzere, Keşan, Zonguldak, Düzce, 
Gemlik, Ankara’nın bir fakir semti olan Altındağ, şiirlerin hüzün veya se-
vinç tonlarına uygun olarak şairin eserlerinde çok farklı motifler ve fonlar 
oluşturacaktır. Buradan yola çıkarak şunu da söylememiz mümkündür: 
Orhan Veli, Haşim’in toplumdan soyutlanmış ferdî duyarlılıkları işleyen 
kapalı şiirlerine mukabil, şahit olduğu insanları ve yaşadığı hadiseleri, kimi 
zaman âdeta popülize ederek ele almıştır. Çok ihtiyatlı kullanmak şartıy-
la Haşim’in “evrensel” şiirinin karşısına o “halk”ı konu alan daha “ulu-
sal” karakterli şiirleriyle çıkmıştır33. Bir başka ifadeyle Haşim’in şiirleri, 
bir başka dile Orhan Veli’nin şiirlerinden daha kolay tercüme edilebilir. 
Yoksa her iki şairin aynı başlığı kullanarak yazdıkları Bayrak34 şiirlerinde, 
“bayrak”ı millî his ve fikirleri terennüme bir vesile olarak görmekten ziya-

33 Shakespeare’in objektif ve gayrişahsi yönünü tanımlamak için Keats tarafından kullanılan “Negative Ca-
pability” (Gayri şahsilik yeteneği) terimi, kanaatimizce Haşim için de kullanılabilir.  Keats, Shakespeare’nin 
“doğuştan evrensel”liğe sahip olduğu iddiasındadır. Shakespeare gibi Haşim de, her ne kadar şiirlerinde “ben”i 
anlatsa da bu “ben” oldukça evrensel bir karaktere sahiptir. Bkz. M.H.Abrams, a.g.e., ss. 124-125.
34 Orhan Veli, hümanist bir bakış açısıyla yazdığı şiirinde “savaş”ı ve “savaş”ı destekleyen insanları eleştirir. 
Şiirin sonunu da traji-komik bir edayla 
 “… 

Biz bir bayrak getirdik buraya kadar;
 Onu daha ileriye götürürler;
 Şu dünyada topu topu
 İki milyar kişiyiz,
 Birbirimizi biliriz”  mısralarıyla bitirir. (Bkz, Bütün Şiirleri, ss. 206-207)

Ahmet Haşim’in Bayrak şiiri ise şöyledir:
Ey âşinâ-yı elem, ey hilâl-i bîvâye
Dağıldı hüsnünü ye’siyle saklayan sâye;
  Bu kavs-ı sîm ü harîrin ki altı asr evvel
  Bir ufk-ı sâkine doğmuştu pür-heves, pür-emel
Koyulsun encüm-i hülyâya doğru pervâza;
Bugün bu senden inen nûr-ı tesliyyet-sâza
  Biraz açılmak için muntazırdı hep geceler
  Ey ince, penbe hilâl, ey yarınki mâî kamer.
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de kendilerine özgü bir bakış açısıyla hareket ettikleri oldukça barizdir.

Bir mekân unsuru olarak “su”yun kullanımında da şairlerin estetik ve 
fikrî duruşları arasındaki farklılığı görebilmek mümkündür. Haşim, dış 
dünyaya kapalı, içine dönük ruh yapısının ifadesini, dingin mahiyetli göl-
lerde ve bir nehir olmakla birlikte üzerinde kamerin yansıması net seyre-
dilebilecek kadar durgun akan Dicle’de bulur. Kendini sosyal ve biyolojik 
hayatın içinde bir insan olarak tarif eden Orhan Veli ise, “avucunda kürek-
leri tutmanın şehvetiyle”  dalgalı ve beyaz köpüklü denize açılır. 

Orhan Veli, ele aldığı çok çeşitli tematik unsurlar haricinde tercih ettiği 
dil ve üslûp anlayışı bakımından da Haşim’in şiirine bir antitez oluşturur. 
Şairin Karanfil35, Tahattur, Cânan ve meşhur “Bir de rakı şişesinde balık 
olsam”36 mısra’ıyla bitirdiği Eskiler Alıyorum başlıklı parodik şiirlerinde 
doğrudan Haşim’in şiir anlayışını karikatürize etmek istediğini biliyoruz. 
Biz bu şiirler dışında şairin Sizin İçin (Karşı, Bütün Şiirleri, s.100) şiirinde 
de Haşim’in Gelmeden Evvel-I, Geldin-II serisinin sonuncusu olan Birlikte-III 
(Göl Saatleri, s. 43-44) şiirinin parodisini yaptığı kanaatindeyiz37:

Sizin için Birlikte
Sizin için, insan kardeşlerim, Bütün bizimçündür
Her şey sizin için; Nukûş-ı encüm-i vahdetle işlenen bir tül
Gece de sizin için, gündüz de, Gibi üstünde titreyen bu semâ,
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı; Gecenin dallarında şimdi açan
Ay ışığında yapraklar; Bu kamer,
Yapraklarda merak; Bu altın gül…
Yapraklarda akıl; Bütün bizimçündür   
… Ne varsa aşk ile bîdâr-ı ra’şe, yâ nâim, 
Sizin için postacının ayağı, Ne varsa ait olan leyl-i hande-i me’nûsa, 
Testicinin eli; Sana ait lebimdeki bûse 
Alınlardan akan ter, Lebinin surh-ı bî-zevâli benim…
Cephelerde harcanan kurşun;
Sizin için mezarlar, mezar taşları,
Hapisaneler, kelepçeler, idam cezaları;
Sizin için;
Her şey sizin için.
35 Hakan Sazyek, bu şiirin son mısra’ına bakılarak sadece Ahmet Haşim’i eleştirmek amacıyla yazılmadığını, 
Orhan Veli’nin O Belde şairini, diğer sanatçılara ve insanları toplumsal sorumluluklarını hatırlatmada bir simge 
olarak gördüğünü ifade eder. Bkz. a.g.e, s. 137.
36 Orhan Veli bu mısra’ın,alışılmış cümlelerin etkisiyle bir nevi gaflet uykusundaki okuyucuyu dürtmek amacıy-
la da yazılmış olabileceğini belirtmekle birlikte Melih Cevdet Anday, arkadaşının söz konusu mısra’ının rakıyı 
anlatmadığı, doğrudan doğruya Haşim’in “Göllerde bu dem bir kamış olsam” dizesine nazire olduğu fikrindedir. 
(Bkz. Hakan Sazyek, a.g.e., s. 154- 155.)
37 Cemil Yener de, iki şiiri birlikte anmış, ancak ikisini tematik bakımdan özetlemenin ötesinde bir hüküm ver-
meye yönelmemiştir. Bkz. a.g.e., s. 185-186.
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Orhan Veli, Haşim’in isim cümlelerinden oluşan mısra kalıplarını ala-
rak içine kendi kelimeleriyle kendi dünya görüşünü yerleştirmiştir. Şair, 
yukarıdaki şiirinde olduğu gibi bütün şiirlerinde “sarahat”38in peşindedir. 
Garip ve onu en çok temsil eden Orhan Veli, bir bakıma Mehmet Âkif’le 
sokağa inen39, fakir ve mazlum insanların arasına karışan şiiri, vezin ve 
kafiyeden gelen “sun’îlikler”den kurtarmak ve halkın kullandığı kelimele-
ri tercih etmek suretiyle köklü bir değişikliği amaçlamıştır. Bu değişikliği 
yapma gerekçesi ise, “yeni devir”in “yeni insan”ını anlatmak için “yeni bir 
üslûp”a duyulan ihtiyaçtır. “Yeni şiir”, realiteden kopuk yaşayan “entelek-
tüel insan”ı değil, hayatın tam ortasındaki “sıradan insan”ı anlatır. Haşim’in 
şairane dünyasını yıkmak için, şiiri müphem kılan unsurlardan arındırma-
ya çalışır. Bunun için öncelikle yukarıdaki şiir örneğinde görüleceği üzere, 
seçkin bir zevke hitap etmek için seçkin kelimeler arayan selefinin anla-
yışını bir tarafa bırakarak, şiirini günlük hayatta herkesin kullandığı, bir 
başka ifadeyle hitap etmek ve zevkini yerleştirmek istediği halk kitlesinin 
kelimeleri ve ifade kalıplarıyla kurar. Ardından terkipleri kaldırır, böylece 
nesneleri sıfatlarından arındırarak onları çıplak bırakır. Böylece Mehmet 
Kaplan’ın fenomolojik olarak adlandırdığı40 bu üslûpla yazılan şiirlerde 
imajlar vasıtasıyla muhayyel bir dünyanın kurulması önlenmiş olur. Bu 
bağlamda varlığı çıplak olarak algılamaya ve doğrudan doğruya nesnenin 
kendisine yönelmeye dayanan fenomolojik üslûp, Ahmet Haşim’in nes-
neyi içinde bulunulan ruhî hale göre değerlendiren projeksiyon usûlü ve 
bunun dile yansıması olan izlenimci üslûptan çok farklı bir karakter ar-
zeder. Burada iki şairin muhayyilelerinin de birbirinden farklı olduğunu 
belirtelim: Orhan Veli, Haşim’in dağınık ve gevşek bir mahiyet arzeden 
hayal dünyasının karşısına oldukça plastik bir muhayyile ile çıkar. 

Orhan Veli, Haşim’den farklı olarak cümlelerin yapılarıyla da oynar. 
Haşim’in anjambman tekniğiyle mısrada tamamlanmayan, mısralar ara-
sı geçişlerin oldukça gevşek olduğu cümlelerine mukabil, Orhan Veli’nin 
cümleleri ya tek mısra’da tamamlanır veya mısra’ atlamalarının olduğu kı-
sımlarda da anlam, Haşim’in şiirlerinde olduğu gibi muğlak ve muallakta 
bırakılmaz. Onun okura garip gelen “Bir de rakı şişesinde balık olsam” 
gibi şaşırtıcı mısralara başvurmasının ve tekerlemeyi andıran, akla “Böyle 
şiir olur mu?” sorusunu getiren şiirleri yazmasının ve daha da ileri giderek 
38 Buradaki “sarahat”i, Haşim’in şiirini karakterize eden “müphemiyet”in zıddı olarak, açık ve sade bir dille ya-
zılan, anlamı ilk okunduğunda kavranmakta pek zorluk çekilmeyen şiirler için kullanmak gerekir. Yoksa şairin 
Kuş ve Bulut, Sabah, Denizi Özleyenler İçin gibi sürrealist mahiyetli veya zengin çağrışımlarla yüklü şiirlerinde 
birden fazla anlam tabakasının varlığı barizdir.  
39 Bkz. Fazıl Gökçek, Mehmet Âkif’in  Şiir Dünyası, Dergâh Yayınları, İstanbul: 2005 s. 332.
40 Bkz. Mehmet Kaplan, Oktay’a Mektuplar, Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Dergâh Yayınları İstanbul:1997, ss. 
130-140.
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zaman zaman nükteyi de aşan sarcazm ve kara mizaha dönüşen ironik söy-
lemlerin gayelerinden biri de, şairaneliği önlemektir41. Garip şairinin bu 
yeni, garip ve hayret uyandıran üslûp anlayışı, Haşim’in resim ve mûsıkî 
sanatlarıyla beslenen yer yer sembolizme kayan izlenimci üslûbundan42 
çok farklıdır.

II. Düzyazılarında

Orhan Veli, şiirleri dışında -zaman zaman önceki bölümde yaptığımız 
atıflarda da görüleceği üzere- düzyazılarında da selefi kabul edebileceği-
miz Ahmet Haşim’e ve onun şiir anlayışına eleştiriler getirir, açık ve gizli 
tarizlerde bulunur. Düzyazıların başında tabiî olarak “Garip Önsözü” gel-
mektedir. Orhan Veli ve arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rifat “Garip” 
tarzındaki ilk eserlerini Varlık’ta neşrederler. Yeni ve alışılmadık şiirleri-
nin birçok tepkiyle karşılaşmasının üzerine Orhan Veli, daha sonra Garip 
tarzındaki şiirleri içeren kitabın başına alacağı meşhur mukaddimeyi 
oluşturan makalelerini kaleme alır43. Onun Garip önsözüyle asıl yapmak 
istediği, Orhan Okay’ın da belirttiği gibi44  bu konudaki tavrını açıkça bel-
li etmemek ve Haşim’in ismini sadece bir yerde anmakla birlikte, “Şiir 
Hakkındaki Bazı Mülahazaları”ı tahrif etmektir. Okay’a göre gerçekten de 
“Ahmet Haşim’in daha çok sezgiye, bilinmeyene, esrarengizliğe dayanan 
hatta mistik karakterde diyebileceğimiz poetikasından sonra Garip mukad-
dimesi, şiir üzerinde daha çok ele avuca gelir birtakım esaslar getirmiştir. 
… (Bir tepki poetikası olduğu için) ne olması gerektiğinden çok ne olma-
ması gerektiği üzerinde duran negatif bir tutumu vardır. Bu bağlamda şiiri 
bir “söz sanatı” olarak tanımlamakla başladığı poetikasında sırayla şiirde 
vezin ve kafiye vasıtasıyla bir ahenk elde eden ve buradan yola çıkarak 
konuştuğumuz Türkçeden ayrı bir “şiir dili” kuran an’aneye; eşyanın tabi-
atını bozan lafız ve mana sanatlarının kullanılmasına; şiirin müreffeh sınıf-
lara hitap etmesine itiraz eder; yeni bir zevkin yeni bir üslup gerektirdiğini 
belirttikten sonra bu yeni üslup anlayışında resim, müzik gibi yan sanat 
dallarına ihtiyaç olmayacağı; şairin samimiliği için şuuraltına yönelmenin 
41 Orhan Veli, “Yenilikler” başlıklı yazısında Orhan Murat Arıburnu’nun Diyet şiirinden alınan bir mısra vesi-
lesiyle şunları söyler:
  “Bir de simit ağacı olaydı” diyor. Kimileri bu türlü sözleri, okuyucuyu şaşırtmak için söylenmiş sözler sanı-
yorlar. Ben onlarla aynı fikirde değilim. Bu, şairin, okuyucuyu manası boşalmış eski kalıptan kurtarmak için, 
onu biraz da kendi sözü üzerinde düşündürmek için bulduğun yeni bir kalıptır. Şair, hem söylemek istediği sözü 
söylüyor, hem de okuyucuyu dalıp başka şeyler düşünmesin diye, şöyle bir dürtüyor.” (Bkz. “Yenilikler”, Şairin 
İşi, s. 133, Ülkü, 1.9.1946) Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki, aslında bütün Garip şiirinin amacı, okuyucuyu 
“şöyle bir dürtmektir.” 
42 Ahmet Haşim’in şiirinin üslûp özellikleri için bkz. Orhan Okay, “Ahmet Haşim’in Şiirlerinin Sembolizm 
Açısından Yorumu”, Sanat ve Edebiyat Yazıları, İstanbul:1998, ss. 189-200;  Ahmet Çoban, Göller ve Çöller 
Şairi Ahmet Haşim, Akçağ Yayınları, Ankara: 2004, 302 s. 
43 Hakan Sazyek, a.g.e., s. 42.
44 Orhan Okay, Poetika Dersleri, s. 88-89.
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gerekli olduğu ancak bu yönelmenin sembolistlerdekinden farklı olarak 
sürrealistlere özgü bir şekilde gerçekleştirileceği, dolayısıyla bunun ba-
sitçe “şuuraltını boşaltmak” değil onun “taklit edilmesi” olduğu, mısracı 
zihniyetin kırılıp, şairaneliğin yıkılması ve netice olarak da şiirde “eskiye 
ait her şeyin” kaldırılması gerektiğidir. 

Biz burada ilave olarak şunları söylemek istiyoruz: Ahmet Haşim, “şi-
irde mâna ve vuzuh”tan ne kastedildiğini tartışırken mâna için “bayağı 
mütalaalar yığını olan “fikir”i, “hikâye”yi, “mazmun”u gerekli görenler 
ve bunların “âdi idrak”e göre izahının “vuzuh” için şart olduğunu söy-
leyenlerin şiiri tarih, felsefe, nutuk, belâgat gibi bir sürü söz sanatlarıyla 
karıştırdıklarını söyler. Orhan Veli ise buna cevap olarak mukaddimesinin 
ilk cümlesinde şiiri “söz söyleme sanatı” olarak tarif eder ki bilhassa Garip 
tarzındaki eserlerinde şiire gerek tür gerekse muhteva bazında farklı disip-
linlere ait birçok malzeme ilave edecektir. 

Diğer taraftan Haşim’in, bahsettiğimiz kısımda sadece “idrak”in sıfa-
tı olarak kullandığı “âdi”, Orhan Veli’nin şiirinde temel belirleyicilerden 
biri olmuştur. Burada iki şairin “âdi” sıfatı gibi “dûn” ve “anlayışı en kıt” 
kelime ve kelime gruplarını kullanışları da farklı amaçlara hizmet etmek-
tedir. Ahmet Haşim herkesin anlayacağı tarzdaki şiirlerin “dûn” şairlerin 
işi olduğunu söylerken Orhan Veli, farklı bir okumayla, vezin ve kafiyeye, 
şiirdeki ahengi, anlayışı en kıt insanlara anlatma çabasında olan şairle-
rin başvuracağını söyler ki burada kastettiği “okur”dan ziyade “şair”dir. 
Bundan başka Orhan Veli, kendisini de etkisi altına alan geleneksel şiir 
anlayışının “muhtelif sapıtmalar”la oluştuğunu söylerken; gerek şair ge-
rekse okur için, şaire peygamberlere has bir sıfat biçen ve nitelikli bir okur 
arayan Ahmet Haşim’in aksine, zaman zaman sadece “insan” kelimesini 
tercih etmek suretiyle tahrifata girişir. 

Orhan Veli, Ahmet Haşim’in mânayı ahengin emrine vermesine itiraz 
eder. Haşim, şiirdeki manaya ancak ahengi ararken ulaşılabileceğini söy-
ledikten sonra45 

Bu tarifin haricinde hiçbir şiir yoktur. Böyle olmadığı iddia edilebilecek 
bir şiir varsa o şiir değildir ve ona “şiir” diyenler ancak yabancılardır, 
der.

45 Ahmet Haşim, “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar”, Piyale, (Haz.: Sabahattin Çağın), Çağrı Yay., İstanbul: 
2004, s. 8. (Piyale’den yapacağımız alıntılar, kitabın söz konusu baskısından olacaktır.)
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Orhan Veli, toplumsal yapının dinamik karakterine paralel bir şiir tanı-
mının taraftarıdır ve bunu şöyle izah eder46:

Bazılarının inandıkları gibi köklerini iptidadan alan ve bir tek yol üze-
rinde istikamet değiştirmeden tekamül eden bir güzel ve bu değişmez gü-
zelliği muhteva olarak kabul eden bir “şiir” mevcut değildir. Bize göre 
şiir, hayatı cemiyetlerin yeniden kuruluşuyla başlayan ve seyr-i cemiyetin 
bünyevî tebeddüllerine muvazi olan bir müessesedir. 

Şair, şiirin resimle olan ilişkisi üzerinde dururken resmi şekil olarak 
şiire sokanlara temas eder ve şöyle devam eder47:

Meselâ Japon şairleri, çok kere mevzularını, kamışlar, göller, mehtap-
lar, hasır yelkenli kayıklar ve çiçeklenmiş erik ağaçlarına benzeyen şe-
killerle anlatırlarmış. Haşim, alev kelimesinin eski harflerle yazılışında 
sahici alevi hatırlatan bir sihir bulurdu. Bu misalleri teker teker zikredişim 
şiirin musikiden olduğu gibi resimden de istifade edebileceğini anlatmak 
içindir. 

Burada Japon şairlerinin şiirlerine has bir özellikten bahsediliyor gö-
rünmekle birlikte, kamış, göl, mehtap gibi Ahmet Haşim’in de şiirlerin-
deki asıl tematik unsurların zikredilişi kanaatimizce sebepsiz değildir. 
Gerçi Orhan Veli, hemen ardından Haşim’i bir başka vesileyle anmakla 
dikkati dağıtmak ister gibi görünmektedir. Bununla birlikte asıl maksadı 
şiirle resim ve mûsıkî arasında yakından bağlar kuran Haşim’in şiir anla-
yışına göndermelerde bulunmaktır. Burada, bir ihtimal olmakla birlikte, 
Orhan Veli, Haşim hakkında Japon şiirlerinden intihallerde bulunduğuna 
dair çıkan yazıları üstü kapalı olarak hatırlatma amacı da taşıyabilir. Orhan 
Veli’nin, kendisinden önce Türk şiirinde bir devrim hareketine girişen ve 
Cevap No 2 başlıklı şiiriyle Ahmet Haşim’e “Bağdatlı dilenci, Fransız em-
peryalizminin uşağı” gibi suçlamalarda bulunan Nazım Hikmet’ten48 de 
etkilenmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Ahmet Haşim’in herkesin anlayabileceği şiirlerin dûn şairlerin işi oldu-
ğunu söylemesine mukabil, Orhan Veli’nin Garip önsözünde şiirde anlam, 
şiirin anlaşılma meseleleri üzerinde durduğunu biliyoruz. Şair, anlamı ka-
palı olan eserlerin başarılı gibi görülmelerinin arkasında, bir şekilde an-
lama vakıf olan okurun kendisini muharrirle bir tutma, dolayısıyla, son 
derece kültürlü saydığı yazar karşısında, onun kullandığı ifadeyle söyle-
yecek olursak, infériorité, bir nevi aşağılık kompleksinin bulunduğunu, bu 
yüzden de hiçbir büyük sanatkârın bu hissi istismar etmemesi gerektiğini 
46 Orhan Veli, “Şiir Ölüyor mu?”, Şairin İşi,  s. 337. (Ulus, 30.12.1937)
47 Orhan Veli, Garip önsözü, s. 30. 
48 Bkz. Beşir Ayvazoğlu, Ömrüm Benim Bir Ateşti, ss. 260-263.



1112

söyler49. Ancak 1947’de kaleme aldığı “Anlayamıyorum”50 başlıklı yazı-
sında 

… Maksadın anlaşılmakla hasıl olacağını sananlara her anlaşılan şe-
yin güzel olmayacağını söylemek yeter sanırım. Bunun gibi birçok şeyin 
de anlaşılmadan güzel olduğunu, onlardan haz duyulması için anlaşılma-
larına hiç de lüzum olmadığını hatırlatırım. Ben anlamak sevdasından bir 
türlü vazgeçemeyen o zatlara, bu arzularını daha kolay tatmin edebilme-
leri için başka şeyler tavsiye edeyim. Vazgeçsinler sanat eserleri üzerin-
de düşünmekten. Makaleler, ilmî kitaplar okusunlar. Hem kendileri rahat 
ederler, hem de sanatla uğraşanları rahat bırakmış olurlar, der. 

Görülüyor ki, bu ifadeler, söz gelimi Şi’r-i Kamer’leri yayımlandığın-
da birçok tepkiyle karşılaşan selefi Ahmet Haşim tarafından da muarız-
larına bir cevap olarak kullanılabilecek mahiyettedir. Nitekim Haşim’in 
“Şiir Hakkında Bazı Mülahazaları”ndan aldığımız aşağıdaki cümlelerde 
de Orhan Veli’nin öfkesine benzer bir öfkeyi görmemiz mümkündür51:

Herhangi cinsten bir eser-i sanat karşısında “Nedir? Ne demektir? 
Böyle şey olur mu? Benziyor, benzemiyor” tarzında sualler sıralayan ve 
ona göre fikir ve mütalaa beyan eden şahıs, sanatkârın kendisinden hiçbir 
şey öğrenemeyeceği ve temasından dikkatle hazer edeceği, âlem-i rûha 
musallat iğrenç bir tufeylidir.

Garip önsözünde Haşim’in adını bir yerde zikreden –alev kelimesinin 
Arap harflerle imlâsıyla ilgili olarak- Orhan Veli, bilhassa düzyazılarında, 
şairi en çok kullandığı dil, yani şairane üslubundan ve bu üslubun doğur-
duğu kapalılık yüzünden eleştirir52. Ahmet Haşim’in Yahya Kemal’in şii-
rindeki dil zevkine ulaşamadığını söyler53: 

“O dem ki refref-i hestîye samt olur kaim” gibi bir mısra’ yazabilen 
Haşim’e karşılık Yahya Kemal,

“Geçsin hayırlısıyla şu beyhude sonbahar” diyor. Birincisininkine kar-
şılık ikincisinin ne kadar sade, ne kadar rahat, ne kadar halkın dili olduğu 
meydanda.

Kendisiyle yapılan bir söyleşide, Tanzimat’tan önceki ve sonraki şa-
irleri değerlendirirken, sonrakilerin şiire şiir dışı birçok unsur getirmekle 
49 Orhan Veli, Garip, Bütün Şiirleri, s.29.
50 Orhan Veli, Bütün Yazıları I, Sanat ve Edebiyat Dünyamız, s. 45.
51 Ahmet Haşim, Piyale, s. 9.
52 Orhan Veli’nin dışında Oktaf Rifat ve Melih Cevdet Anday da, Haşim’i şiirde kapalı olmayı bir hüner ve 
marifet saydığı ve aydına bile kapalı olan bir şiir yazdığı eleştirmişlerdir. Melih Cevdet, Haşim’in konularının 
Türkçe sözlerle bile halka anlatmanın imkânsız olduğunu iddia eder. Bkz. Şairin İşi, s. 367.
53 Orhan Veli, “Cumhuriyet Devrinde Şiir”, Şairin İşi, s. 276-277 – Yeni İstanbul, 29.10.1950.
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birlikte öncekiler gibi şair olamadıklarını, içlerinde Tevfik Fikret’te şairce 
parıltılar göründüğünü, Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in aşağı yukarı bir 
asırdan beri kaybedilmiş şiirin ipuçlarını yakalamaya çalıştıklarını, ancak 
bunlardan Ahmet Haşim’in “dil kıvraklığının şiirdeki yerinin ne olduğunu 
anlayamadığı için, içinde bir hayli şairlik cevheri olmasına rağmen bir 
nevi Hacivat’lıktan kurtulamadığı”nı iddia eder54. Şairin, burada Haşim’i 
eleştirmek için, halkı temsil eden Karagöz’ün her zaman yanlış anladığı 
ağdalı üslubuyla “ukâlâ” bir aydın tipi olan Hacivat’ı seçmesi kasıtlıdır. 
Orhan Veli, Haşim’in kelimeler konusundaki seçkinci tavrına itiraz eder. O 
ve arkadaşlarının gayesi, tekerlemeler, deyimler, günlük konuşma unsur-
ları, türküler, maniler gibi halk diline ait unsurlarla örülü bir söylem yarat-
mak suretiyle halkın zevkini ön plana çıkarmaktır55. Orhan Veli’nin bilhas-
sa Yol Türküleri, şairin halk şiirinden nasıl faydalandığı konusunda tipik 
bir örnek teşkil etmektedir. Diğer taraftan her sosyal tabakadan insanın ve 
buna ait çok çeşitli dil ve üslûp özelliklerinin, mektup, günlük, hikâye gibi 
türlerin bütün çeşitliliği ile yer aldığı bu şiir, tam bir “karnaval”56 özelliği 
taşımaktadır. Orhan Veli, bir bakıma son derece seçkin his ve fikirlerin yine 
“seçkin bir dil”le anlatıldığı ve “seçkin üslûp” unsurlarıyla örülü Haşim’in 
şiirini karnavallaştırmıştır. 

Garip önsözünde edebiyat adına yerleşik her anlayışa şiddetle karşı çı-
kan Orhan Veli, kendilerine gelinceye kadar bütün sanatçıların müreffeh sı-
nıfın emellerine hizmet ettiğini; ancak bundan sonra yeni şiirin ekalliyetin 
değil, emekçi sınıfın zevkine hitap edeceğini söyler. Ancak, zaman zaman 
kendisiyle yapılan bir röportajda57 kendi şiirlerini dönemlerindeki proleter 
okurun da anlamadığını, bunun temel sebebinin de devrin “münevverleri 
tarafından öğretilen şiir ve edebiyat telakkisi” olduğunu, zamanla cehaleti 
ortadan kalkan okurun kendilerini anlayacak duruma geleceklerini söyler 
ki bu sözlerin bir iyi niyet veya şiirde bir devrim gerçekleştirmek isteyen 
bir gencin idealistçe tutumunun göstergesi olarak kalacağı ortadadır. 

Netice olarak, edebiyat tarihimizde Türk şiirinin önemli dönüm nok-
talarından biri olan Garip hareketi ve onun en sadık savunucusu Orhan 
Veli’nin şiir anlayışın belirlenmesinde ve şiirinin kurulmasında, kanaa-
timizce Ahmet Haşim’in şiirinin oldukça belirleyici bir etkisi olmuştur. 
Bir bakıma Orhan Veli, kendisi üzerinde etkili olan A.Hamdi Tanpınar, A. 

54 A.g.e., s. 371 – Edebiyat Âlemi, 28.07.1949.
55 Orhan Veli’nin şiirinde kullandığı halk edebiyatı unsurları için bkz. Rıza Filizok, Şiirimizde Halk Edebiyatı 
Tesirleri Üzerine Notlar, Ege Üniversitesi Yayınları,  İzmir: 1991, ss. 101-105.
56 “Karnaval” kavramı için bkz. Mikhail Bakhtin, Karnavaldan Romana, Edebiyat Teorisinden Dil Felsefesine 
Seçme Yazıları, Ayrıntı Yayınları,  İstanbul: 2001, 398 s.
57 Orhan Veli, “Türk Edebiyatını İnkar Eden Genç”, Şairin İşi, s. 341, Resimli Hafta, 29.10.1938. 
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Muhip Dranas gibi Türk ve Baudelaire, Rimbaud, René Bizet gibi Batılı 
şairler ve onların şiirleriyle olan hesaplaşmasını Ahmet Haşim üzerinden 
gerçekleştirmiştir de diyebiliriz. Nitekim Cemil Yener, Orhan Veli’nin 
Haşim’i dikkatle okuduğunun şiirlerinden sezildiğini belirtir ve ona göre 
şair,  Haşim’e kızgınlıkla karışık bir saygı duymaktadır58. Harold Bloom’un 
ifadesiyle de, “geciken şair” sıfatıyla Orhan Veli, “selef”i Ahmet Haşim’le 
Freud’un Ödip kompleksini açıklamak için başvurduğu baba-oğul ilişkisi-
ne benzer bir ilişki yaşamıştır. Öncelikle onun ve geleneğin etkisinde ka-
leme aldığı şiirlerde bir taklit evresi yaşamış, ancak bunun kendi kimliği-
nin oluşmasına izin vermeyeceğini düşünerek radikal bir eyleme girişmiş, 
“Garip” tarzı şiirlerin en çok anılan ismi olmuştur. Bu bağlamda Orhan 
Veli’nin kısmen düzyazılarına, bilhassa “Garip önsözü”ne ve genel olarak 
şiirine, hem tematik hem de dil ve üslup özellikleri bakımından Haşim’in 
şiiriyle hesaplaşmanın göstergesi olarak da bakılabilir. Aslında Haşim’in 
şiiri de, kendinden önceki veya devrindeki şiirle bir hesaplaşmanın ürü-
nüdür. Ziya Gökalp’ın “Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım” veya “Ben 
yok biz varız” gibi mısralarından ve Fikret’in ve Âkif’in fikir öğesine ön-
celik veren ve bir hikâyeyi içeren kimi şiirlerinden sonra Haşim’in “ben”e, 
“kamer”e, “göl”lere, “akşam vakitleri”ne sığınması, şiirde hikâyeyi yok 
etmek istemesi, kısacası şiire gerçek kimliğini kazandırmayı amaçlama-
sı boşuna değildir. Nitekim Orhan Veli, Haşim’in “kalıbı kıran” bir şair 
olduğunu kendisi de itiraf etmiştir59. Bu, bir bakıma Bloom’un ifadesiyle 
Haşim’in ruhunun Orhan Veli’yi bırakmadığının göstergesidir. Bununla 
birlikte Orhan Veli, kitaptaki yayımlanışı itibarıyla 1941 tarihli Garip ön-
sözünden ölümünden önce – bilhassa Haşim’i ve şiirini sarcazma varan 
bir anlayışla karikatürize ettiği 1.06.1949 tarihli İşsizlik60 hikâyesinde 
58 Cemil Yener, a.g.e., s. 186.
59 Bkz Orhan Veli, “Anlamak”, Şairin İşi, s. 158 – Varlık, 1.06.1947. Aşağıdaki alıntı, Garip şairinin şiir tarihi-
mizde Haşim’in önemini kabul etmesini ve Hececiler karşısındaki tavrını göstermesi bakımından önemlidir:
   Kalıbı kıran şair, yalnız bugünün şairi değilmiş; onu daha evvel Ahmet Haşim, Haşim’den sonra da Hececi-
ler kırmışmış. Haşim kalıbı kırmıştır ama müstezadlarıyla değil, şiiriyle kırmıştır. Hececilere gelince; ne diye 
günahlarına girer, o zavallılar hiçbir şey kırmamışlar. Olsa olsa, şiir meselelerine burunlarını sokmakla pot 
kırmışlardır, o kadar.

60 Orhan Veli, alaycı bir tonla yazdığı İşsizlik (Şairin İşi, ss. 319-323, Yaprak, 1.06.1949) hikâyesinin konusu 
şöyledir: Orhan Veli, işsiz kaldığı günlerden birinde petrol arama kampından gelen bir iş teklifini reddeder. 
Eğer, kabul etseydi, oralarda kimlerle karşılaşacağını hayal eder: Meselâ Ethem Bey adında “biraz alaturka, 
biraz ehlikeyf, hayvan meraklısı” muhtemelen kedileri seven bir adam, yaşlı bir muhasebecidir. Onun aksine 
alafranga bir genç şef Erdoğan Bey, İngilizce bilmektedir. Onun Robinson adında bir köpeği vardır. Erdoğan 
şiire meraklıdır. Giyimi kuşamı ile modern bir genç olmasına rağmen kafasıyla hayli eskidir. Meselâ şair olarak 
Haşim’i sever, onu sevmeyi ilerilik bile sayar. Kendisi ise Nazım Hikmet’i sevmektedir. Erdoğan Bey ona “şi-
irle maddenin bağdaşamayacağını, şiirin görünmez parmaklarının içimizdeki tellerin çıkardığı ilahi nağmeler 
olduğu”nu söyler. Zavallı Orhan Veli ise bu sözlerden hiçbir şey anlamaz. Bununla birlikte onunla şiir tartışma-
larına girmekten zevk alır. Tamamen gözünden düşmemek için adının Orhan Veli olduğunu söylemekten bile 
çekinir. “Orhan Veli mi? Onlar da mı şair? Bırak şu bobstilleri? Allah aşkına! Bu türlü maskaralıklar Avrupa’da 
çoktan geçti. Yazsalar ya vezinli, kafiyeli doğru dürüst şiir. Yazsalar ya! Sıkı mı? Yazamayınca ne yapacaklar? 
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ve yukarıda alıntıladığımız Haşim’in Yahya Kemal’in dil zevkine erişe-
mediğini örneklerle gösterdiği 29.10.1950 tarihli “Cumhuriyet Devrinde 
Şiir”- kaleme aldığı yazılarına varıncaya kadar birçok yazısında şairin şiiri 
karşısındaki mücadeleci ve alaycı tavrından pek vazgeçmez. İki arkadaşı, 
Oktay Rifat ve Melih Cevdet’ten farklı olarak “Garip”e daha çok sadık 
kalan Orhan Veli, - Burada şairin Garip’in yayımlanmasından sonra lirik 
ve hüzünlü şiirler yazarak zaman zaman Garip’ten uzaklaştığını da unut-
mayalım- tıpkı kendilerini koruyan ve kollayan Nurullah Ataç gibi, yeni 
devrin şiirini oluşturmak için âdeta mizaçları haline gelen kavgacı tutumu 
ısrarla benimsemişlerdir. Şiirdeki değişim ve dönüşümü sağlayan da bu 
ısrarcı tutum olmuştur. 

Tabii böyle binbir şaklabanlıkla nazar-ı dikkati celbetmeye çalışacaklar. Kolay iş, bunlar kardeşim, kolay iş. 
Halbuki sanat o kadar kolay değil.” dediğini duyar gibidir. O, Haşim sevdalısı gencin fikirlerini değiştiremeye-
ceğinin farkındadır. 
   Orhan Veli, metnin sonunda Haşim’le alayın tonunu iyice sertleştirir: Tuvaletlerin odalarına uzak olması sebe-
biyle def-i hacet için oturak kullanmaktadırlar. Erdoğan, yine “Haşim” diye tutturduğu günlerden birinde, iyice 
sıkışır, oturağı zor bulur. Rahatladığında da, “gözleri uzak bir noktada, dalgın, düşünür”, sonra Orhan Veli’ye 
dönerek, “Melâli anlamayan nesle aşina değiliz.” der. 
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АМИН МААЛЮФ. “ПЕРВЫЙ ВЕК ПОСЛЕ 
БЕАТРИСЫ”: КОНЕЦ ИЛИ НАЧАЛО?

NIKOLAEVA, M. V./ НИКОЛАЕВА, М. В.                                                                         
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ              

ABSTRACT

Modern Lebanese writer Amin Maalouf, prix Gouncour – 1993 laureate, 
is the author of many novels in French language. His novel “Le Premier 
siecle après Beatrice” (“The first century after Beatrice”), Paris, 1992, 
represents a futurological antyuthopy. It’s philosophical style is proper 
to best traditions of XX century literature of Lebanon. The author borne 
in 1949  in Lebanon lives in France since 1976. This novel presents us 
his intentions to solve great problems of whole humanity starting the 3rd 

thousand of its new (a. C.) history. Amin Maalouf shows to the readers 
his understanding of the role of woman in our old world. The main idea 
is worrying the people about the annihilation, disappearance of the female 
principle, eternal beauty, love and kindness in our modern and future 
society, both in the East and the West. The novel has surely got some 
autobiographical features and in the same time it seems to preview the 
possible End of the Human History. This work of Amin Maalouf  reveals 
geophilosophical abstractions, the futurological image of the world and 
human attitude towards it.  

Key Words: Amin Maalouf, Lebanese literature, French language 
novels, geophilosophical abstractions. 

---

Роман лауреата Гонкуровской премии ливанского писателя 
Амина Маалюфа “Первый век после Беатрисы”  (Le premier siecle 
apres Beatrice,  Paris, 1992) представляет собой футурологическую 
антиутопию в лучших исторических традициях национальной прозы 
Ливана. В то же время, это произведение знаменательно тем, что оно 
призвано раскрыть понимание проблематики роли и места женщины в 
современном  мире арабским писателем, долгое время проживающим 
в западной стране. 
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Немного о самом писателе. Амин Маалюф родился в 1949 
году в Ливане, живет во Франции с 1976 года, как пишут арабские 
критики «в добровольном изгнании» (Al Ujuti, 1991; 114). Он пишет 
на французском языке, и его романы появляются в переводах на 
арабский язык во многих арабских странах, вызывая интерес как 
западных, так  и арабских читателей и критиков.  Увлекательная 
беллетристика этого, несомненно, одаренного писателя известна 
сегодня и русскому читателю.  (Прежде всего, это – динамичный, 
полный вымысла и таинственного очарования исторический  роман 
– странствие  «Путешествие Бальтасара»). Амин Маалюф серьезно 
увлечен историей стран  Средиземноморского региона, о которой  
он повествует с мастерством  подлинного художника слова. Помимо 
«Первого века после Беатрисы»,  в  числе его произведений «Крестовые 
походы глазами арабов» (Les Croisades vues par les Arabes, 1983), «Лев 
Африканский» (Leon l’Africain,  1986), «Самарканд» (Samarcande,  
1988), «Сады света» (Les Jardins de Lumiere, 1991),  и получивший 
Гонкуровскую премию во Франции роман «Скала Таниус» (Le Rocher 
de Tanious, 1993). 

Герой  романа А. Маалюфа  «Первый век после Беатрисы» 
отчасти может быть понят как автобиографический образ. При всей 
условности фабулы и нарочитой абстрактности образа главного 
героя, несомненно, в его философическом характере и размышлениях 
о судьбах мировой цивилизации  наступающего  III тысячелетия  не 
могли не отразиться черты личности самого Амина Маалюфа.  

Главный персонаж романа - живущий на западе профессор-араб - 
это некий “человек вообще”, и реальные события его частной жизни 
и научной практики приобретают характер зловещих символов. 
Благополучно практикующий профессор-биолог счастливо женат и 
имеет дочь – Беатрису  (в переводе с латинского это  имя означает 
«Благословенная»).  Однако, его отношения в семье, как и вся сюжетная 
линия романа, носят подчеркнуто аллегорический философский 
характер . Они раскрывают волнующую автора идею об исчезновении 
женственности,   женского начала в современной западной  и, шире - 
мировой  цивилизации, всеобщий кризис которой он все более остро 
ощущает к концу второго  тысячелетия христианского мира. 

В подобных ощущения глобального масштаба реальная 
человеческая личность становится символом постигшей весь 
мир биологической катастрофы.  Конкретное место жительства 
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воспринимается как обобщенное “жизненное пространство” в 
рамках социально-философской концепции противостояния 
интеллектуального мира же не столько Запада, сколько Севера 
пребывающему на первобытном биологическом уровне Югу. Ведь 
именно в результате господства патриархальных представлений Юга 
(Востока) о преимуществе и первенстве мужчины перед женщиной 
мир постигает чудовищная демографическая и цивилизационная 
катастрофа.

Профессор, обеспокоенный странными аномалиями, с которыми 
все чаще сталкивается в своей практике, отправляется в научную 
командировку в Африку, в Египет, откуда, как он  узнает, по всему миру 
начали распространяться особые бобы, влияющие на преобладание 
мужских хромосом в генетическом коде человека. Бешеный спрос 
на подобный продукт, отвечающий традиционным восточным 
представлениям о предпочтительности потомства мужского пола, 
приводит к тому, что объятое безумием общество, в котором со все 
возрастающей скоростью исчезает женское начало, оказывается 
за гранью вселенской апокалиптической катастрофы. Утрата 
женственности в современном мире означает разгул варварского 
насилия, за которым следует подлинный Конец света, доказывает нам 
этот франкоязычный ливанский писатель. Его роман воспроизводит 
явления надконфессионального и наднационального сознания. 
В его фантастической антиутопии диктат восточной традиции 
патологического патриархата, распространяясь повсеместно, как 
эпидемия самой страшной архаической болезни – похоти, низводящей 
людей до уровня животных, заражает и приводит к гибели все 
обезумевшее человечество.

 Это - словно художественное предвидение Конца Истории. 
Написанный в 1992 году роман повествует о (возможных?) событиях 
начала III  тысячелетия, которое может и не наступить, если 
женщина исчезнет из нашего мира, уступив в борьбе с прямолинейной 
однозначностью непререкаемого мужского авторитета. И в то 
же время - это  одно из лучших, возвышенных и прекрасных 
произведений  о любви, написанных мужчиной. Это - поистине 
рыцарский роман о любви к женщине, страстной любви мужа, нежной 
любви отца, возвышенной любви художника, поклоняющегося вечной 
женственности Прекрасной Дамы – в образе  Беатрисы благословенной 
-  и человека, благоговеющего перед таинством материнства. Герой 
А. Маалюфа, как и, несомненно, и сам автор романа, готов во 
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имя него вступить в единоборство со всем обезумевшим в тупой 
жестокости миром. Оружием его в этой борьбе становится не только 
научное знание законов природы и элементарный здравый смысл, 
но именно возвышенное преклонение перед хрупким исчезающим 
всемогуществом животворящей женской ипостаси мироздания.

Стареющий с годами герой романа скрывается с  семьей своей 
дочери в горах Верхней Савойи от охватившего мир безумия. В 
этом последнем своем убежище он мечтает об ином мире, в котором   
«свобода и благополучие распространятся все шире, словно волны по 
водной глади». Медицина победит все болезни, одолеет эпидемии и 
посвятит себя лишь постепенному неуклонному  отдалению процесса 
старения и смерти. В этом прекрасном мире будут изжиты невежество 
и насилие. Он будет свободен ото всех самых последних проявлений 
мракобесия. «Это будет победа примиренной и благородной 
человечности, устремленной взглядом ко звездам, к бесконечности», - 
пишет ливанский мечтатель.(Maalouf, 1992; 300)

Эта прекрасная утопия, которую рисует писатель на последних 
страницах своего романа  - тот мир, где царит благотворное творческое 
женское начало.

Географическое пространство романа разомкнуто до предела, 
едва не проникая в космос. Так же раскрыты в бесконечность и его 
временны’е рамки. Он представляет собой воплощение  тезиса о том, 
что образ Чужого  как “возможного совершенства” в традиционном 
сознании оказывается элементом более общих представлений о Конце 
света.

Этот роман Амина Маалюфа  с его  абстрактно философической 
структурой и образностью стоит  особняком во ряду обычно 
увлекательной исторической беллетристики этого писателя. «Первый 
век после Беатрисы» раскрывает геофилософские абстракции образа 
человека и мира, являясь наглядным свидетельством фатального 
для любой культуры превышения “лимита расширения жизненного 
горизонта”. Характерно, что Гонкуровскую премию А. Маалюф 
получил за вполне традиционный  роман “Скала Таниуса” (Le Rocher 
de Tanious”,1993 г.) поэтизирующий историческое прошлое Ливана. 
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«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» И
«ДОРОГА ЛЮДЕЙ» 

NURGALI, K.R./НУРГАЛИ, К. Р.
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН

РЕЗЮМЕ
Это статья о субъектах эпического повествования в прозе 

А.Алимжанова. Путь Чокана Валиханова, Путь Абая, Мустафы 
Шокая – все это одна длинная дорога людей к заветной цели – в страну 
счастливой жизни народа. Высокие идеалы всех этих мыслителей 
находят живой отклик в произведениях писателей.  

Ключевые слова: Абaй, ВеДкий, «Дорога Людей».
-----
Приступая к эпическому повествованию, автор располагает тем 

материалом, который дает ему история. Он не может искажать исто-
рические факты, но он может изменить или актуализировать роль тех 
исторических и вымышленных лиц, которых определим как субъекты 
эпического повествования. 

Можно провести классификацию субъектов эпического повество-
вания, во-первых, в пределах парадигмы форм эпического повество-
вания, во-вторых, классификация должна соответствовать алгоритму 
исследования, выводимого из данных, содержащихся в самом матери-
але прозы Алимжанова. Из этого следует, что субъекты эпического 
повествования не ограничены рамками героической эстетики, они яв-
ляются презентами и лирического начала, и носителями идей, учас-
тниками великой драмы идей: это и поэты, и акыны, и музыканты, 
и философы. Таким образом, круг традиционных эпических героев 
расширяется.

Критерии даны в прозе Алимжанова, это критерии самого главного 
мерила человеческой личности, критерий исторической и жизненной 
значимости человека – критерий Пути. Путь человека и путь народа, 
поколений. Отсюда наша ориентация на «дорогу людей» и на «великий 
шелковый путь». Эти критерии, данные самим писателем, помогают 



1122

нам установить классификацию субъектов эпического повествования 
в синхронном и диахронном аспектах, а так же провести связующие 
нити в хронологическом плане, показать преемственность дороги от-
цов и детей, дедов и внуков, пращуров и правнуков. Шелковый Путь 
и Дорога людей в понимании Алимжанова объединяют разные эпохи, 
разные поколения тюркских народов. По «шелковому пути» идет ци-
вилизация восточных народов, не только тюрков. Этот термин «шел-
ковый путь» бытует уже давно. Он означает в своем первоначальном 
номинационном облике путь из Китая, Индии в Византию через Иран 
и Туран. Алимжанов вкладывает в этот термин свой дополнительный 
смысл. Это путь из Индии и Китая в Отрар – центр протоказахской 
цивилизации. Если первональный смысл термина «шелковый путь» 
имел скрытый смысл и означал одностороннее движение шелка и его 
провоз – контрабандой и легальный – из Китая и Византию, то по 
концепции Алимжанова «Шелковый путь» – двустороннее движение 
культур Китая в Казахскую Сары-Арку и обратно. Этот путь прохо-
дит по Ирану, и по странам арабского Ближнего Востока. Это путь 
активного мирного сотрудничества, который развивает не только эко-
номику стран, связанных с этим путем, но и осуществляет обмен ду-
ховными ценностями: науками, философией, поэзией, культурными 
навыками, выработанными разными цивилизациями. Если есть путь, 
следовательно, есть люди, идущие по этому пути. Первый отличитель-
ный признак субъектов эпического повествования – это их движение 
по пути. Движение по пути не с пустыми руками, не с пустой душой 
и головой или с дубиной в руках, подобно разбойнику, в движение с 
ценным культурным багажом, который можно показать другим, обо-
гатить других людей духовно, нравственно, насытить жажду знания у 
своих соседей. С другой стороны, цель пути – не только донести кому-
то свои знания и духовные ценности, но и познакомиться с таковыми в 
других странах, обогатить свой ум, память, утолить свою жажду поз-
нания. Такая трактовка шелкового пути в прозе Ануара Алимжанова 
сопрягается с аналогичной трактовкой термина «дорога людей».

Путь великого ученого аль-Фараби из Отрара – путь светлого ума 
от незнания к высотам науки и культуры, поиск города справедли-
вости, «Атлантиды», своеобразный утерянной страны, аналогичной 
той, о которой писал Платон в своей «Политике». Мечта аль-Фараби 
– найти Атлантиду – родину древних тюрков.

Путь великого протоказахского святого Кожа Ахмета Яссави – 
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путь этического совершенства, путь совести, согласно которой долж-
ны жить люди. Алимжанов сопрягает фигуру Яссави с его Мавзо-
леем, корреляция эта взаимодополняет обе характеристики. Смысл 
и значение фигуры Яссави, как субъекта эпического повествования 
отличается от общепринятого истолкования, от, так сказать, «кано-
нического образа», созданного на протяжении последних лет в нашем 
общественном сознании.

Путь Махамбета («Стрела Махамбета») – путь чести и достоинс-
тва народа – сопрягается с путем Курманазы – великого музыканта 
и борца за свободу. Сырым Датов, Исатай Тайманов – полководцы 
из народа – выглядит второстепенными фигурами рядом с этими ги-
гантами. Потому что путь борьбы, военной освободительной миссии 
должен освящаться великой идеей, иначе борьба за освобождение по-
теряет смысл, одни угнетатели будут изгнаны, свернуты, но на их мес-
то придут другие. Продолжится проклятая историческая круговерть, 
смена правителей на ханских престолах. Выход из проклятого тупика 
видится в дороге людей, по которой ведут народ такие гиганты, как 
Махамбет и Курмангазы.

Путь Чокана Валиханова, Путь Абая, Путь Мустафы Шокая – все 
это одна длинная дорога людей к заветной цели – в страну счастливой 
жизни народа. Высокие идеалы всех этих мыслителей находят живой 
отклик в прозе Ануара Алимжанова. Он как бы откликается на зна-
менитое Семнадцатое Слово Абая, проникновенный философско-ли-
рический монолог о сопряжении Воли, Разума и Сердца на великом 
Пути жизни, освещаемом Наукой. Приведем это Слово полностью в 
переводе Роллана Сейсенбаева, сумевшего точно и выразительно пе-
редать на русском языке это «золотое слово» своего предка.

«Воля, Разум и Сердце обратились однажды к Науке, чтобы разре-
шить спор: кто из них важнее. 

Воля сказала: «Эй, Наука, ты ведь знаешь, без меня ничто не до-
стигает совершенства: чтобы познать себя, надо упорно учиться, а 
без меня этого не сделать; служить Всевышнему, поклоняясь ему, не 
ведая покоя, можно только с моей помощью; нельзя, если меня нет, 
добиться в жизни богатства, мастерства, уважения, карьеры. Разве не 
я оберегаю людей от мелких страстей и держу их в узде, не я ли пре-
достерегаю их от греха, зависти, соблазнов, не я ли помогаю им соб-
раться и в последнюю минуту удерживаться на грани пропасти? Как 
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могут спорить со мною эти двое?»

Разум сказал: «Только я способен распознать, какое из твоих слов 
полезно и какое пагубно, будь то в земной или загробной жизни. Толь-
ко мне дано постигнуть твой язык. Без меня не избегнуть зла, не найти 
выгоды, не постичь знаний. Почему эти двое спорят со мной? На что 
они годятся без меня?»

Сердце сказало: «Я владыка человеческого тела. Кровь идет из 
меня, душа обитает во мне, без меня жизнь немыслима. Я лишаю сна, 
заставляю ворочаться тех, кто лежит в мягкой постели, вынуждаю их 
думать о бедных, не имеющих крова, мерзнувших и голодающих. По 
моей воли младшие почитают взрослых и снисходительны к меньшим. 
Но люди не стараются сберечь меня в чистоте и от этого страдают 
сами. Будь я чистым, не стало бы я делать различия между людьми. Я 
восторгаюсь добровольно, я восстаю против зла и насилия. Самолю-
бие, совесть, милосердие, доброта – все исходи от меня. На что годят-
ся эти двое без меня? Как они смеют спорить со мной?»

Выслушав их Наука сказала:

- Воля, ты верно говоришь. В тебе много достоинств, о которых ты 
не упоминаешь, ничего нельзя достигнуть без твоего учителя. Но ведь 
в тебе таится и жестокость, равная силе. Ты тверда в служении добру, 
но не меньшую твердость проявляешь ты и в служении злу. Вот что 
плохо в тебе.

Разум! И ты прав. Без тебя невозможно добиться в жизни чего-ли-
бо. Благодаря тебе мы узнаем о Создателе, посвящены в тайны двух 
миров. Но это не предел твоих возможностей. Лукавство и коварство 
– тоже творение твоих рук. И добрый, и злой опираются на тебя, ты 
верно служишь и тому и другому. Вот в чем твой изъян.

Моя задача – помирить вас. Хорошо бы повелителем и вершителем 
в этом споре явилось Сердце.

Разум! У тебя множество путей-тропинок. Сердце не может сле-
довать по каждой из них. Оно не только радуется твоим добрым за-
мыслам, но и сопутствует тебе в них с охотой. Но оно не последует 
за тобой, если ты замыслил недоброе, и даже отстранится от тебя с 
брезгливостью.

Воля! В тебе много силы и мужества, но и тебя сердце способно 
удержать. ОНО не станет препятствовать в деле благоразумном, но в 
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деле ненужном повяжет тебя по рукам.

Вам следует объединиться и во всем повиноваться Сердцу. Если 
вы все трое мирно уживетесь в одном человеке, то прахом с его ног 
можно будет исцелять незрячих. Не найдете согласия, я отдам пред-
почтение Сердцу. Береги в себе человечность. Всевышний судит нас 
по этому признаку. Так сказано и в писаниях».1 

О субъектах эпического сказания в прозе Алимжанова можно ска-
зать, что одни из них представлены чрезмерно наделенными волей, 
другие чрезмерно наделены разумом, а третьи являются воплощени-
ем большого открытого сердца. А четвертые субъекты – воплощаю-
щие науку, являются поистине вершиной субъективизации человека. 
Субъекты воли в эпическом повествовании у Алимжанова распреде-
ляются по двум критериям: а) субъекты доброй воли и б) субъекты 
злой воли. Добрая воля субъекта направлена на освободительную 
борьбу против угнетателей, врагов, против социальной несправед-
ливости, против бесправия женщин и иных слоев населения. Добрая 
воля Сырыма Датова, Исатая Тайманова и других батыров степи дела-
ет их субъектами эпического повествования. Злая воля джунгарских 
захватчиков и стоящих за их спиной китайских милитаристов – это 
не одно и то же. С одной стороны исполнители, а с другой – тонкие, 
коварные политики. Китайские милитаристы, натравив Джунгарию 
на Сары-Арку, достигают двойную цель, уничтожив воинственные 
народы в междоусобных схватках, и затем проведя мирную экспан-
сию освободившихся территорий. Но злая воля китайских хитрецов 
столкнулась с мужественной волей сопротивления казахских баты-
ров и с разумом трезвомыслящих политиков. Субъектами разума вы-
ступают три знаменитых казахских бия, объединившие весь народ на 
последнюю решительную битву против джунгарских захватчиков. В 
стане джунгарцев нет субъектов разума, если не считать фигуры мно-
гоопытного лазутчика, который служит, скорее всего, китайским гос-
подам, и злой разум этого лазутчика не приносит добра его господам. 
Хитрость, изворотливость, изменение облика – все эти ухищрения 
злой воли и злого разума пропадают впустую. Хотя формально дейс-
твуют исторические лица – губернаторы, генералы, степные владыки, 
стоящие во главе родов и аулов, - но все они не являются субъекта-
ми эпического повествования. Вся их воля, весь разум направлены к 
одной единственной цели – к удовлетворению личных эгоистических 
интересов. Они с такой же готовностью пошли бы служить и джун-
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гарцам, и китайцам, с какой припадают к стопам русского самодержа-
вия. Алимжанов подчеркивает, что эти «субъекты» - истинная беда 
для народа, для нации.

Надо отметить интересную особенность в интерпретации значимос-
ти субъектов воли. Субъекты воли у Алимжанова изъявляют не свою 
личную волю, а волю народа, волю поколения, волю исторически на-
зревшей необходимости. Так интерпретируются истинно народные 
батыры Сырым Датов, Исатай Тайманов, прогрессивные ханы Тауке 
и другие, как бы делегированные историей выражать волю народа. 
С другой стороны, власть имущие, носители злой воли тоже претен-
дуют на роль отцов народа. Между такими субъектами Алимжанов 
проводит резкую демаркационную линию. Яркая впечатляющая сце-
на всенародного избрания на ханский престол, поднимание на белой 
кошме избранного всеми родами и жузами народного хана Абулхаира 
трактуется именно как исполнение воли народа. И ни один претендент 
не посмел найти против народной воли. Потому, что наступил реши-
тельный час, когда решался вопрос «быть или не быть» казахскому 
народу. В прозе Алимжанова наметилась прочная преемственность 
носителей светлого разума, идущих по «Дороге людей» и «Великому 
шелковому пути». 
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LAKAP VERME GELENEĞİNDE 
MANİSA İLİ DEMİRCİ İLÇESİ ÖRNEĞİ

OĞUZ, Şükran-OĞUZ, İsmail
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET

Türk kültüründe ad verme, ad koyma, ad takma, lakap takma biçimle-
rinde süregelen adlandırma işi Orta Asya’dan beri öne çıkan önemli bir 
folklor olayıdır.  Ad verme olgusu, her toplumun kültürel özelliklerine, 
inançlarına, değerlerine göre gelenek-görenek ve bir takım uygulamalarla 
çeşitlenir ve biçimlenir. 

Türk kültüründe asıl ad yanında lakap verme geleneği de yaygın olarak 
görülmektedir. Lakap: “Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı 
olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kay-
naklanan ada denir.”

Bu çalışmamızda sahada derleme metodu kullanarak, lakap verme ge-
leneğinde Manisa ili Demirci ilçesi örneğini ele aldık. Lakapların yerel 
ağızda söyleniş özelliklerinin korunarak yazıya geçirilmesine de ayrıca 
özen gösterdik.

Elde edilen bulgulara göre; bir kişiye lakap verilirken o kişinin çeşitli 
özellikleri, sosyoekonomik durumu, işi/uğraşı, sosyokültürel durumu, be-
lirgin fiziksel özellikleri, tavır ve davranışları, etnik kökeni/soyu vb. özel-
liklerin önemli rol oynadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lakap Verme, Manisa, Demirci, sahada derleme.

ABSTRACT

Demirci Province in Manisa as an Example of the Tradition of 
Giving a Nicknam  

Giving a name, naming after, giving title has been a folkloric event 
in the form of nickname in the Turkish culture since middle Asia. The 
event of giving a name varies and has forms according to the socio-cultural 
background, beliefs, values and tradition of a certain society. 
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In the Turkish culture, besides giving a name, nicknaming is also 
common. Nickname: “It is a name which is given to person or to a family 
apart from their real names. It is originated from that person’s or Family’s 
distinguishing characteristics.”

In this study, we take the tradition of nicknaming of Demirci province 
in Manisa as an example using the field collection method. We take extra 
attention in recording of the accentual pronunciations of nicknames.

According to the data we obtain, the characteristics of the person, his 
socio-economics status, his job / his profession, his socio-cultural status, 
his distinguishing physical characteristics, his attitudes and behaviours, 
his ethnic root / origin and so on play an important role in giving a 
nickname.

Key Words: Giving a nickname, Manisa, Demirci, the field collection 
method. 

-----

Demirci, Manisa ilinin otuz bin nüfuslu şirin bir ilçesidir. Ege Bölgesinin 
İç Batı Anadolu bölümünde yer almaktadır. İl merkezine diğer ilçelere göre 
en uzak ilçe konumundadır. 1233 km2 yüzölçümüne sahip olan Demirci, 
denizden ortalama 900 metre yükseklikte bulunmaktadır. Dört beldesi ve 
Doksan dört köyü vardır. Yükseklikleri bin beş yüz metreyi bulan dağlar 
ile çevrili bir kapalı havza konumundadır. En önemli akarsuyu Demirci 
çayıdır. Demirci bölgesine hâkim olan iklim, Akdeniz ikliminin karasal et-
kilere uğramış şeklidir. Coğrafi konum ve iklim özelliği nedeniyle Ege’nin 
yayla turizmi açısından ideal bir yaşam alanıdır. 

Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan el dokuma halıcılık ilçenin en önemli 
sembolüdür. Diğer bir ifadeyle Demirci adı “Halıkent” ile özdeşleşmiştir. 
Son dönem ekonomik faaliyetleri olarak cami halıcılığı ve ihracata yöne-
lik kiraz yetiştiriciliği öne çıkmaktadır. Ayrıca ilçede bulunan Celal Bayar 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi kentin sosyo-ekonomik gelişmesine ve eği-
tim yaşamına büyük katkı sağlamaktadır. 

Tarih boyunca Hititlerin, Friklerin, Lidyalıların, Perslerin, Makedonyalı 
İskender’in, Bergama Krallığının, Roma ve Bizanslıların egemenlik kur-
dukları Demirci’de çok zengin bir tarih yatmaktadır. Demirci ve çevre-
si Anadolu Beylikleri döneminde Türk egemenliği altına girmiştir. Batı 
Anadolu’ya uç beyi olarak atanan Saruhan oğulları Manisa bölgesinde 
fetih harekâtına giriştiklerinde Demirci ilk fethedilen yer olmuştur. Bu dö-
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nemde Demirci siyasi ve kültürel anlamda gelişme göstermiştir. Demirci, 
XV. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde de yol uğrağı bir yer olma özelliğini sürdür-
müş, esnaf ve tüccar kesimin barındığı bir kaza olarak gelişmiştir. Saruhan 
oğullarının ilk yerleşme yeri olan Demirci XVI. yüzyılda yoğun bir yürük 
yerleşmesine sahne olmuştur. 

Kısaca coğrafik, ekonomik, tarihsel ve sosyal panoramasını çizdiğimiz 
Demirci görüldüğü üzere birçok uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve çeşitli 
kültürleri nesilden nesle aktarmıştır. Bu durum bize gösteriyor ki, Demirci 
tarihsel süreçte önemli bir folklor merkezi olagelmiştir. Bu nedenle Türk 
folkloru açısından incelenmeye değer önemli özelliklere sahiptir.

Çalışmamıza konu olan lakap verme geleneği; Demirci’de lakapların 
çokça kullanılması, geçmişten bugüne taşınması yönleriyle halkbilimi ça-
lışmaları açısından önemli bir özellik arz etmektedir. 

Türk kültüründe ad verme, ad koyma, ad takma, lakap takma biçimle-
rinde süregelen adlandırma işi, Orta Asya’dan beri öne çıkan önemli bir 
folklor olayıdır. Yeryüzünde insanoğlunun tarih sahnesine çıkmasıyla bir-
likte ad verme süreci de başlar. Ad verme olgusu, her toplumun yapısına, 
anlayışına, algılayışına, inançlarına, değerlerine göre gelenek, görenek ve 
bir takım uygulamalarla çeşitlenir ve biçimlenir. 

Bu çalışmamızda halkbilimine bağlı onomastik/ad bilimi dalı içinde 
antroponomi/insan adı incelemesi bağlamında takma ad/lakap takma ol-
gusunu Manisa ili Demirci ilçesi örneğinde inceledik. 

Araştırmada, sahada derleme metodu kullanılarak, tarama, kaynak ki-
şilerle yüz yüze görüşme ve röportajlar, sözlü tarih çalışmaları sonucunda 
önemli sayıda lakaba ulaşılmıştır. Burada sunduğumuz bilgiler bizzat böl-
ge sakinlerinin bize verdiği bilgilerdir. Lakap verme geleneğinde Manisa 
ili Demirci ilçesi örneğinde, lakapların yerel ağızda söyleniş özelliklerinin 
korunarak yazıya geçirilmesine de ayrıca özen gösterdik.

Derlediğimiz lakapları kişinin bazı özellikleri, sosyo-ekonomik du-
rumu, işi, uğraşı, belirgin fiziksel özellikleri, tavır ve davranışları, etnik 
kökeni, sosyal statü ve rolü, konuşma biçimi, zevk ve alışkanlıkları vb. 
özelliklerin önemli rol oynadığı görülmektedir. Araştırmamızda tespit etti-
ğimiz lakapları aşağıdaki başlıklarda ele aldık:

1. Geldiği Yer Adına Göre Verilen Lakaplar.

a. Demirci Yakınlarındaki Mevki ve Yer Adları, Demirci Köylerinin 
Adları.
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b. Çeşitli İl ve İlçe Adları.
c. Anadolu Dışındaki Coğrafya Adları.

2. Ailede Meşhur Olmuş Ata Adına Göre Verilen Lakaplar.
a. Ailede Çeşitli Özellikleri Nedeniyle İçinde Yaşadığı Toplumda 

Tanınan, Bilinen, Kabul Gören Erkek Ataya İzafeten Verilen Lakaplar.
b. Ailede Çeşitli Özellikleri Nedeniyle İçinde Yaşadığı Toplumda 

Tanınan, Bilinen, Kabul Gören Kadın Ataya İzafeten Verilen Lakaplar.

3. Akrabalık Terimlerine Göre Verilen Lakaplar.

4. İşi ve Uğraşına Göre Verilen Lakaplar.

5. Kişinin Belirgin Fiziksel Özelliklerine Göre Verilen Lakaplar.
a. Kişiye Özgü Belirgin Fiziksel Özelliklere Göre Verilen Lakaplar.
b. Kişinin Tavır / Davranışlarına Göre Verilen Lakaplar.
6. Kişinin Etnik Kökenine Göre Verilen Lakaplar.
7. Kişinin Sosyokültürel Durumuna Göre Verilen Lakaplar.

1. Geldiği Yer Adına Göre Verilen Lakaplar 

Kişiye geldiği yere göre / nereli olduğunu belirtecek şekilde ad tak-
ma, lakap verme geleneğinde yaygın olarak görülmektedir. Bu bağlamda 
Demirci’de verilen lakaplarda Demirci yakınlarındaki mevki ve yer adları, 
Demirci köylerinin adları, çeşitli il ve ilçe adları ile uzak coğrafya adları 
kullanılmaktadır.

a. Demirci Yakınlarındaki Mevki ve Yer Adları, Demirci Köylerinin 
Adları

“Akdereli, Aksazlı, Akyalı, Alaağaçlı, Çanşalı, Çay köylü, Çortaklı Deli 
Hacı Halil, Dağlar, Dağlı, Demirciköylü, Dereli, Elvanlı, Eynehan, Güsterli 
/ Kesterli oğlu, Hanyalı, Hanyalı Hacı Halil, Hanyalı Sağır, Hisar köy-
lü, Hocalarlı, İciklerli, İmrenlerli, İmrenlerli Eskici Mustafa, İsmaillerli, 
Kayalı, Kayalı davulcu, Kayraklı, Kemer, Kıranköylü, Kırlı Ali, Kocaköylü, 
Koz ağaçlı, Kozak, Köylü, Köylü Mehmet, Kulalarlı, Kulalarlı Hafız 
Mustafa, Kurtutanlı, Kuşlu, Kuzuköylü, Küçükköylü, Kürcülü (Gürcülü), 
Kürcülü (Gürcülü) Hafız, Marmaracıklı, Marmaracıklı Osman Kahya, 
Minhanlı oğlu, Okçularlı Mehmet, Öreylerli, Öreylerli Ömer Çavuş, Pazar 
köylü, Saikli, Saikli Çavuş, Sarıçamlı, Serçelerli, Serçelerli Halil, Serkeli, 
Serkeli Osman, Şevşeli, Tavaklı, Tavazlı, Tekelerli (Dekelerli), Turpçulu, 
Ulacıklı, Umurlarlı (Omurlarlı), Yağcılı, Yaylalı, Yeniköylü, Yohdelli oğlu, 
Yortanlı”
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b. Çeşitli İl ve İlçe Adları

“Adalı / Atarlı, Afyonlu, Akhisarlı, Akşehirli, Alaiyeli (Alye), Alaiyeli 
Hasan Ağa, Alaşehirli, Balatlı, Balıkesirli, Bergamalı, Birgili, Bursalı, 
Çallı, Çanlı, Çandırlı, Çeşmeli, Dağ ardılı, Emetli, Engelesli (İngaslı), 
Erzincanlı, Erzurumlu, Gebreli, Gökçe dağlı, Göllü, Göl Mehmet oğlu, 
Gördesli, Emetli, Ispartalı, İzmirli Ali, İzmirli, İzmirli zade, Kastamonulu, 
Kavçakarlı, Kavçakarlı Hasan, Kaz dağlı, Kulalı, Kulalı Halil Ağa, 
Kurtutanlı, Kütahyalı, Menemenli, Mudan (Müdan), Nazillili Hamza, 
Sakızlı, Sındırgılı, Simavlı, Simavlı Halil, Tokatlı”.

c) Anadolu Dışındaki Coğrafya Adları

“Cezayirli, Hilli, Kudüslü Süleyman, Kudüslü Ali, Mısırlı, Moralı, 
Tollu, Yemen”

2. Ailede Meşhur Olmuş Ata Adına Göre Verilen Lakaplar

Ailede çeşitli özellikleri nedeniyle içinde yaşadığı toplumda tanınan, 
bilinen, kabul gören ataya izafeten verilen lakaplar erkek ve kadın ata adı 
olarak lakap verme geleneğinde yaygın olarak görülmektedir.

a. Ailede Çeşitli Özellikleri Nedeniyle İçinde Yaşadığı Toplumda 
Tanınan, Bilinen, Kabul Gören Erkek Ataya İzafeten Verilen 
Lakaplar

“Abbas oğlu, Abus oğlu, Abdi Bey oğlu, Abdi Çelebi oğlu (Abdi Çabo), 
Abdullah oğlu, Abdullah Ağa oğlu, Abdurrahman oğlu, Abdurrahman 
Ağa oğlu, Abdurrahman Efe oğlu, Abdülhalim oğlu, Abdürrezzak oğlu 
(Abdürrezzakey), Ağaççı (Ağaşcı) Hasan oğlu, Ahmet oğlu, Alaattin / 
Aydın oğlu, Alaiyeli Sinan oğlu, Ali oğlu, Arap Ali oğlu, Arap Ahmet oğlu, 
Arap Hacı Ahmet oğlu, Arap Hüseyin oğlu, Ayvaz oğlu, Baki oğlu, Bâlî 
oğlu, Battal oğlu, Bayram oğlu, Bedevi Hasan oğlu, Bekir oğlu, Bektaş 
(Bekteş) oğlu, Cafer oğlu, Celil oğlu (Cello), Cevahir oğlu, Cevher oğlu, 
Cezir oğlu, Cibr (Şimir / Ciber) oğlu, Çanlı Veli oğlu, Çiftçi İbrahim 
oğlu, Çiftçi Mustafa oğlu, Davut oğlu, Debbağ (Tabak) Ali oğlu, Debbağ 
(Tabak) Nasuh oğlu, Değirmenci Osman oğlu, Değirmenci Taşçı Osman 
oğlu, Dikici / Dikimci Kara Yusuf oğlu, Dilaver oğlu, Dilaver oğlu dama-
dı, Döl oğlu (Dölle), Durdu (Türdü) oğlu, Durdu (Türdü) oğlu Hacı Kavas 
oğlu, Ekmekçi Hacı Ali oğlu, Eskici Debbağ (Tabak) Nasuh oğlu, Eskici 
Mahmut oğlu, Eyüp oğlu, Ferhat oğlu, Feyzullah oğlu, Habîb oğlu, Hacı 
Emin Bey oğlu, Hacı İbrahim oğlu Yağcılı, Halil oğlu (Hallo), Şeyh Hacı 
Halit Efendi oğlu, Hanyalı Hacı Halil oğlu, Hasan oğlu, Hıdır oğlu (Hıdıro), 



1132

Katip Hıdır oğlu, Himmet oğlu, Hüseyin oğlu, İbrahim oğlu, İmam İsa 
oğlu, İse / İsa oğlu, İshâk oğlu, İslam oğlu, İsmail oğlu, İsmihan oğlu, 
İzmirli Ali oğlu, Kadîr oğlu, Kalaycı Yusuf oğlu, Kapıcı Halil oğlu, Kasap 
Ali oğlu, Kasap Şerif oğlu, Kasap Yusuf oğlu, Katırcı Ali oğlu, Katırcı 
Ömer oğlu, Katırcı Şerif oğlu, Kavalcı Musa oğlu, Kerîm oğlu, Kerim 
İbrahim oğlu, Kökçe / Gökçe oğlu, Kömürcü Mehmet Ali oğlu, Köylü 
Ali oğlu, Köylü Mehmet oğlu, Kudüslü Süleyman oğlu, Kudüslü Ali oğlu, 
Kulalarlı Hafız Mustafa oğlu, Kulalı oğlu, Kulalı Halil Ağa oğlu, Kurban 
oğlu, Kürcülü (Gürcülü) Ahmet oğlu, Kürcülü (Gürcülü) Hafız oğlu, Laz 
İsmail oğlu, Macarcık Mahmut oğlu, Mahmut oğlu, Ma’rûf oğlu, Mehmet 
oğlu, Mehmet Ali oğlu, Mehmet Arif oğlu, Mehmet Emin oğlu, Mestan 
oğlu, Mihri oğlu, Moralı Ali oğlu, Muhacir Ali oğlu, Muhacir Kara Musa 
oğlu, Muîn oğlu, Murat oğlu, Musa oğlu, Mustafa oğlu, Mustafa Şerif Ağa 
oğlu, Mustafacık oğlu, Hafız Neccâr zade / Dülger oğlu, Nasrettin oğlu, 
Nasuh oğlu, Neccâr oğlu, Nuh oğlu, Numan oğlu (Numano), Okçularlı 
Mehmet oğlu, Osman oğlu, Osmancı / Osmanca (Osmança) oğlu, Otuz bir 
oğlu, Ömer oğlu, Öreylerli Ömer Çavuş oğlu, Örücülerli damadı, Rahman 
oğlu, Ramazan oğlu, Sadullah oğlu, Saikli Çavuş oğlu, Salih oğlu, Sefer 
oğlu, Sinan oğlu, Serkeli İsmail oğlu, Serkeli Osman oğlu, Simavlı Halil 
oğlu, Süleyman oğlu, Şaban oğlu, Şaban zade, Şakir oğlu, Tortamış oğlu, 
Türk Hasan oğlu, Umurlarlı (Omurlarlı) Osman oğlu, Vahap oğlu, Veli 
oğlu, Veli Hoca oğlu, Yahya oğlu, Yıldırım oğlu, Yunus zade, Yüz bir oğlu, 
Zenci Süleyman oğlu, Zenci Mesude oğlu, Zeynelabidin oğlu, Zinettin 
oğlu”.

b. Ailede Çeşitli Özellikleri Nedeniyle İçinde Yaşadığı Toplumda 
Tanınan, Bilinen, Kabul Gören Kadın Ataya İzafeten Verilen 
Lakaplar

“Ayşe Kadın oğlu, Cennet oğlu, Elif oğlu, Elvan oğlu, Haticecik oğlu, 
Kadın Ayşe (Kannaşe), Kara Zeliha oğlu, Leyla Hoca oğlu damadı Ahmet 
oğlu, Zenci Mesude oğlu”

3. Akrabalık Terimlerine Göre Verilen Lakaplar

Türk kültüründe akrabalık terimlerinin fazla kullanıldığı ve akrabalık 
bağlarının güçlü olduğu gerçeği Demirci’de lakap verme geleneğinde de 
yaygın olarak görülmektedir:

“Ahırlı oğlunun üvey oğlu, Babalık oğlu, Babalı oğlu, Bacanak oğlu, 
Canbaz damadı, Dayı oğlu, Dede oğlu, Demirci yetimi Avcı oğlu, Hacı 
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Ali Dayı oğlu, Hacı Birader oğlu, İkiz oğlu, Keçeci evlatlığı Ahmet oğlu, 
Leyla Hoca oğlu damadı Ahmet oğlu, Öreylerli Ömer Çavuş mahdumu, 
Öz Oğlan oğlu, Yeğen (Yiğeno) oğlu, Yeğen zade”.

4. İşi ve Uğraşına Göre Verilen Lakaplar

Lakap verme geleneğinde kişinin işi ve uğraşı ayırt edici bir özellik 
olarak görülmektedir. Bu bağlamda Demirci’de verilen lakaplarda esnaf 
kolunun adı, tüccar adları yaygın olarak kullanılırken diğer iş ve hizmet 
kollarına ilişkin adlar da kullanılmaktadır:

“Ağaççı (Ağaşcı) oğlu, Aktarmacı (Akdarmacı) oğlu, Alemdar oğlu, Ali 
Hoca oğlu, Ali Kahya oğlu, Arabacı oğlu, Arap İmam oğlu, Avcı oğlu (Avco), 
Bağbozan oğlu, Bahçıvan (Bağçıvan) oğlu, Bakırcı oğlu, Bakkal Kerim 
Ağa oğlu, Bal oğlu, Bâldân oğlu (Baldane), Baltalı (Paltalı) oğlu, Bardakçı 
oğlu, Barutçu oğlu, Basmacı oğlu, Bedev / Bedav oğlu, Berber Hacı İsmail 
oğlu, Berber Osman oğlu, Bıçak oğlu, Biber oğlu (Bübero), Katip Biber 
oğlu (Katip Bübero), Bilâçar oğlu, Boduç (Boduc) oğlu Boncukçu oğlu, 
Bostan oğlu, Boyacı oğlu (Boyacıe), Börkçü oğlu, Börekçi oğlu, Caba Hacı 
Şerif oğlu, Cambaz (Canbaz) Musa damadı, Cârî oğlu (Caro / Çarla), Cârî 
Ahmet oğlu, Cebeci oğlu, Celep Cebir oğlu, Cezzâr oğlu, Cingilt / Çingilt 
oğlu, Cırtçı oğlu (Cırtçe), Ciğer oğlu, Cûnbâz oğlu, Çakıcı oğlu (Çakıcıe), 
Çakmakçı oğlu (Çakmakçıe), Çakmakçı Kara Mehmet oğlu, Çarkçı oğlu 
(Çarkço), Çebiç (Cebîş / Çepîş) oğlu, Çeribaşı oğlu, Çıracı Abdurrahman 
oğlu, Çiftçi oğlu, Çilingir (Çilengir) oğlu, Çizmeci oğlu, Çoban Mustafa 
oğlu, Çoban Sarı Oğlan oğlu, Çopur (Çöpür) oğlu, Çömlek oğlu, Çömlekçi 
oğlu, Çulha oğlu, Darıcı oğlu, Davulcu oğlu, Debbağ oğlu (Tabako), 
Debbağ Ali oğlu (Tabakaali), Debbağ (Tabak) Nasuh oğlu, Defter oğlu, 
Değirmenci oğlu, Değirmenci Hacı oğlu, Değirmenci Taşçı Osman oğlu, 
Deli Avcı oğlu, Demirci oğlu, Demirci Ali oğlu (Demircalo), Deve oğlu, 
Deveci oğlu, Develi oğlu, Dırgal oğlu, Dikici / Dikimci Kara Yusuf oğlu, 
Dombay (Dombey / Donbey) oğlu, Dombaycı oğlu, Tütüncü (Duhancı) 
oğlu, Dülger oğlu, Dülger zade, Tümbek (Dümbek) oğlu, Ekinci oğlu, 
Ekmekçi (Etmekçi) Hacı Ali oğlu, Emir oğlu, Emir Ali oğlu, Emir Hüseyin 
(Emirsen) oğlu, Emir Mehmet oğlu, Emir Osman oğlu, Emir-i Ahur 
(İmirhor) oğlu, Elmacı oğlu, Eskici oğlu, Eskici Debbağ (Tabak) Nasuh 
oğlu, Eskici Mahmut oğlu, Etli Oğlan oğlu, Fesçi oğlu, Fincan (Filcan) 
oğlu, Gani oğlu, Garip oğlu, Garip İbrahim oğlu, Gavvas oğlu, Gıldırcı 
oğlu, Gülcü oğlu,  Gümrükçü zade, Güveç oğlu, Hacı Bostan oğlu, Hacı 
Emir oğlu, Hacı Garip oğlu, Hacı Kavas oğlu, Hacı Sepet oğlu (Sepeto), 
Halil Hoca oğlu, Hamamcı oğlu (Hamamcıe), Hamamcı Dede oğlu, Hamal 
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(Hammal / Hambal) oğlu, Hamal (Hammal / Hambal) Bayram oğlu, Han 
Ağası oğlu, Hasan Kahya oğlu, Hatip oğlu, Hecîn oğlu, Helvacı oğlu, 
Hoca oğlu, Hekim Ali oğlu, Hizmetkar Hasan oğlu, Hüseyin Hoca oğlu, 
İç Ağası oğlu, İmam oğlu, İmam Ahmet Efendi oğlu , Deli İmam oğlu, 
İmrenlerli Eskici Mustafa oğlu, Kabakçı oğlu, Kabaklı oğlu, Kabûl oğlu, 
Kadayıfçı oğlu, Kadı oğlu (Kade), Kadı zade, Kahveci Şerif oğlu, Kâhya 
oğlu, Kaim (Gayım) oğlu, Kalaycı oğlu, Kalaycı Arap oğlu, Kapaklı oğlu, 
Kapı uşağı oğlu, Kapıcı oğlu, Kapıcı Halil oğlu (Gapçallo), Kara Keman 
oğlu, Karcı oğlu, Karpuzcu oğlu, Kasap oğlu, Kasap Hacı oğlu, Kasap 
Şerif oğlu, Katırcı oğlu, Katırcı Ömer oğlu (Katırcı Umarey), Katırcı Kara 
Mustafa oğlu, Kâtip zade, Kaval oğlu, Kavalcı oğlu, Kavalcı Musa oğlu, 
Kaykı oğlu, Kaymakçı oğlu, Kazancı (Kazgancı) Kerim oğlu, Keçeci oğlu, 
Kemaneci oğlu, Kesici oğlu, Kâtip oğlu (Kâtibey), Katip Ahmet Efendi 
oğlu, Katip Nuri Efendi oğlu, Katip Yakup Ağa oğlu, Kıncı oğlu, Kilab 
(Kilep) oğlu, Kilitçi oğlu, Kiremitçi oğlu, Koca Çoban oğlu, Kocabaş 
oğlu, Kolağası zade, Koyun oğlu (Goyuno), Köfüncü oğlu, Kömürcü oğlu, 
Köpekçi oğlu, Köseci oğlu, Köşküncü İbrahim oğlu, Kundakçı (Kumdakçı) 
oğlu, Kuyumcu oğlu (Kuyumce), Leblebici oğlu, Leblebici Kadir Çavuş 
oğlu, Mahkeme katibi oğlu, Manav oğlu, Mancı oğlu, Mehmet Hoca 
oğlu, Manici oğlu, Muhzır (Muhsır) oğlu, Muhzır (Muhsır) Bale oğlu, 
Mumcu oğlu, Müderris Mustafa Efendi oğlu, Müderris Recep Efendi 
oğlu, Müezzin oğlu (Müezzine), Müfsir oğlu,  Müftü oğlu, Nakîb oğlu, 
Nalbur Ramazan oğlu, Nalçacı (Nalcacı) oğlu, Palamutçu oğlu, Panayırcı 
oğlu, Pazar Ağası oğlu, Pekmez oğlu, Pekmezci oğlu, Pilavcı oğlu, Polis 
Mustafa Efendi oğlu, Postacının oğlu, Postnişin Hacı Şeyh oğlu, Saatçi 
Ali Efendi oğlu (Saatçe), Saatçi Ahmet Efendi oğlu, Saka oğlu, Saka 
Hasan oğlu, Saki oğlu, Samancı oğlu, Sandıkçı oğlu, Saraç oğlu, Saraç 
Halil oğlu, Saraydar oğlu, Sarımsakçı oğlu, Seferli oğlu, Semerci oğlu, 
Semerci Kırda oğlu, Serdar oğlu (Serdaro), Sıvacı Dede oğlu, Sipahi oğlu 
(Ispaho), Sirkeci oğlu, Somak oğlu, Sucu Ahmet oğlu, Sünnetçi oğlu, Şatır 
oğlu Muhacir, Şekerci oğlu, Şerbetçi oğlu, Şeritçi oğlu, Tacir Ali Ağa oğlu, 
Tacir Kadir oğlu, Tahtacı oğlu, Tarakçı oğlu, Tekkenişin Şeyh Galip Efendi 
oğlu, Telgraf çavuşu oğlu, Tellal (Dellal) oğlu, Teresci Emir oğlu, Terzi 
oğlu, Terzi Duhancı oğlu, Terzi Hacı Ali oğlu, Terzi Hüseyin Ağa oğlu, 
Tekerlekli oğlu (Tekerleklo), Tirit oğlu, Topal Tellal oğlu, Topuz oğlu 
(Topuze), Tüccar Murtaza oğlu, Tüfekçi oğlu, Üzümcü oğlu, Veli Hoca 
oğlu, Yağcı oğlu (Yağco), Yağcı Köse oğlu, Yoğurtçu oğlu, Yüzbaşı oğlu, 
Yüzbaşı Rıfat Ağa oğlu, Zabıt katibi oğlu, Zabun oğlu (Zabuno).”
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5. Kişinin Belirgin Fiziksel Özelliklerine Göre Verilen Lakaplar 

Kişiyi benzerlerinden / diğerlerinden ayırt etmede sahip olduğu belirgin 
fiziksel özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda kişiye özgü belirgin 
fiziksel özellikleri ve tavır / davranışları lakap vermede kullanılmaktadır.

a. Kişiye Özgü Belirgin Fiziksel Özelliklere Göre Verilen Lakaplar

“Ağarlı oğlu, Akdereli Bacak oğlu, Ak kaş oğlu, Ak Mehmet oğlu, Ak 
Oğlan oğlu, Ali Köse oğlu, A’ma (Ağma) Halil oğlu, At Hasan oğlu, At 
Hüseyin oğlu, Bacak oğlu, Bacak Osman oğlu, Başlı oğlu, Baykuş oğlu, 
Bodur oğlu, Bozca oğlu, Câllâk oğlu, Canlı oğlu, Cezer oğlu, Çakır oğlu, 
Çakır Baş oğlu, Çakmakçı Kara Mehmet oğlu, Çam oğlu, Çarpan oğlu, 
Çeker oğlu, Çil oğlu, Çoban Sarı Oğlan oğlu, Çolak oğlu, Çolak Hacı Hasan 
Efendi oğlu, Çomak oğlu, Çopur (Çöpür) oğlu, Dal Oğlan oğlu, Demirci 
Kara Mustafa oğlu, Demirci Koca Mustafa oğlu, Deve oğlu, Eğri bacak 
oğlu, Ekşi Baş (Eşi Boş) oğlu, Eşbah oğlu, Genç Ahmet oğlu, Göde Oğlan 
oğlu, Gök oğlu, Gök Hasan oğlu, Kökçe / Gökçe oğlu, Gökmen oğlu, Gök 
Oğlan oğlu, Hacı Kara Abdullah oğlu, Hacı Karaca oğlu, Hacı Küçük oğlu, 
Hacı Sarı oğlu, İhtiyar oğlu, İnce Kulak oğlu, İnce Mehmet oğlu, İnce 
kara oğlu, Kaba sakal oğlu, Kabak oğlu, Kabaş oğlu, Kafa oğlu, Kambur 
oğlu, Kambur (Kanbur) Kadîr oğlu, Kanatsız oğlu, Kara Bekir oğlu, Kara 
bodur oğlu, Kara Efe oğlu, Kara Hafız oğlu, Kara Hasan (Kara Hasane) 
oğlu, Kara Keman oğlu, Kara Yiğit oğlu, Kara Zeliha oğlu, Kara Zeybek 
oğlu, Karabacak oğlu, Karabaş oğlu, Karaca oğlu, Kara göz oğlu, Kara kaş 
oğlu, Kara şahin oğlu, Karga göz oğlu, Katırcı Kara Mustafa oğlu, Kaval 
oğlu, Kaytan oğlu, Kel Ahmet oğlu, Kel Mehmet oğlu, Kel Mustafa oğlu, 
Kırlı Ali oğlu, Kıskıs (Kas kas) oğlu, Koca oğlu, Koca Çoban oğlu, Koca 
İbrahim oğlu, Koca Kulak oğlu, Koca Yiğit (Koca Yiyit) oğlu, Kocabaş 
oğlu, Kör Hafız oğlu, Köse oğlu, Köse Mahmut oğlu, Kolu kısa oğlu, Kulak 
oğlu, Kuru oğlu, Kuru Oğlan oğlu, Küçük Mehmet Ağa oğlu, Leylek oğlu, 
Lobut=Nebbut (Löbüt) oğlu, Mantar oğlu, Mantaro / Hodal oğlu, Mavi 
oğlu, Nalça bıyık oğlu, Ölü oğlu, Pândır oğlu Sağır oğlu, Sakallı oğlu, 
Sarı oğlu, Sarı Bey oğlu, Sarının oğlu, Sarı Oğlanın İsmail, Solak oğlu, 
Sümükdeş oğlu, Şahin oğlu, Şahin zade, Şatır oğlu, Tığ Hüseyin (Tığsen) 
oğlu, Topal oğlu, Topal Tellal oğlu, Yağcı Köse oğlu, Yanbakan oğlu, Yeşil 
oğlu, Yeşil Ağa oğlu, Yıldırım oğlu, Yumşacık oğlu.”

b. Kişinin Tavır / Davranışlarına Göre Verilen Lakaplar

“Alhadan oğlu, Allak (Alak) oğlu, Armağan oğlu, Aşık oğlu, Avcı oğlu, 
Azgın oğlu, Bağırganlı zade, Bağlıyan (Bağluyan) oğlu, Bal oğlu, Bıçak 
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oğlu, Bıçakçık Halil oğlu, Biber (Büber) oğlu, Bülbül oğlu (Bülbülo), Can 
Mehmet oğlu (Canla), Cırîk oğlu, Cıllık oğlu, Cimcirik oğlu, Ciğer oğlu, 
Corcur (Curcur) oğlu, Çalpadar oğlu, Çapraz oğlu, Dadar oğlu, Dâvit oğlu, 
Deli Abdullah oğlu, Deli Avcı oğlu, Deli Derviş oğlu, Deli Efe oğlu, Deli 
Hacı oğlu, Deli İmam oğlu, Derbeder oğlu, Dıngalak oğlu (Dangalakla), 
Diliballı oğlu, Duman oğlu, Eser Mustafa oğlu, Felek oğlu, Galîz oğlu 
(Galizo), Gem yarık oğlu, Gürgür oğlu, Hacı Keskîn oğlu, Hacı Resîl oğlu, 
Haldır oğlu, Haram yemez oğlu, Hecîn oğlu, Hûrî (Hörü) oğlu, Huyhuy 
oğlu (Huyhula), İmiş oğlu, Kabadayı oğlu, Kabûl oğlu (Gablo), Kahraman 
oğlu, Kanatsız oğlu, Kara Efe oğlu, Kara Yiğit oğlu, Kara Zeybek oğlu, 
Karabatak oğlu, Kasap Hodal oğlu, Kaydar oğlu, Kaygısız oğlu, Kaytaz 
oğlu, Kesmez oğlu, Kırda oğlu, Kırk yalan oğlu, Kıstır oğlu, Kirli oğlu, 
Kirli Ali oğlu, Koca Yiğit oğlu, Kurt oğlu, Kurt Ali oğlu, Lağza oğlu, Mert 
oğlu (Merdo), Merdli oğlu, Monuz oğlu, Muîn oğlu, Şahbaz oğlu, Şahbaz 
Mahmut Paşa oğlu, Şeker Ağanın oğlu, Şeytan Osman oğlu, Tabancalı 
oğlu, Tuzak Mehmet oğlu, Tüsün / Tevsen oğlu, Urkuş oğlu, Yaman oğlu, 
Yonlu oğlu, Zeybek oğlu, Zor oğlu, Zuhûr oğlu”

6. Kişinin Etnik Kökenine Göre Verilen Lakaplar

Kişinin ait olduğu etnik kökenini belirtecek şekilde ad takma, lakap 
verme geleneğinde yaygın olarak görülmektedir. Bu bağlamda Demirci’de 
tespit ettiğimiz etnik kökene bağlı verilen lakaplar:

“Abaza oğlu, Acem oğlu, Ağarlı oğlu, Arap oğlu, Arap Abdülmecît 
oğlu, Arap Hacı Resûl oğlu, Arap İmam oğlu, Bedevi oğlu, Boşnak 
oğlu, Cezayirli oğlu, Çingen (Cingen) Hafız oğlu, Dönme Hüseyin oğlu, 
Gacar oğlu, Köle oğlu, Kürt oğlu, Kürt Derviş Hacı Dede oğlu, Laz oğlu, 
Macarcık oğlu, Manav oğlu, Melez oğlu, Muhacir oğlu, Mühtedî oğlu, 
Tatar oğlu (Tataro), Tahtacı oğlu, Türk Hasan oğlu / Türkün oğlu, Yemen 
(Yimen) oğlu, Yürük oğlu, Zenci oğlu.”

7. Kişinin Sosyokültürel Durumuna Göre Verilen Lakaplar 

Kişinin sosyokültürel durumu toplumdaki statüsü ve rolüne göre lakap 
verme durumu Türk kültüründe geçmişten bugüne başvurulan ad takma 
yollarından biridir. Demirci’de bu bağlamda tespit ettiğimiz lakaplar:

“Aba eskisi oğlu, Abalı oğlu, Abdi Bey oğlu, Abdi Çelebi (Abdi Çabo) 
oğlu, Ağa oğlu, Ağamın oğlu, Ahmet Komşu oğlu, Ahırlı (Ahurlu) oğlu, 
Ali Bali oğlu, Ali Baş oğlu, Ali Çelebi oğlu (Ali Çabo), Ali Efendi oğlu, 
Ali kırık oğlu, Ali Molla oğlu, Ali Onbaşı oğlu, Ana Çavuş oğlu, Arslan 
Beşe oğlu, Ayan oğlu (Ayeno), Bale oğlu, Bâlî Baş oğlu, Baş oğlu, Bek 
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zade, Bey oğlu, Bilâçar oğlu, Boyacı zade, Cârî zade, Çavuş oğlu, Çelebi 
oğlu, Deli Derviş oğlu, Deli Efe oğlu, Deli Hacı oğlu, Derviş / Torik oğlu, 
Kürt Derviş Hacı Dede oğlu, Dirhemsiz oğlu, Dülger zade, Efendi oğlu, 
Emir Mehmet zade, Esat Efendi oğlu, Ezdar / Ezder oğlu, Fakih (Faki) 
oğlu, Gazi oğlu, Gurk (Kurk) Hafız oğlu, Hacı oğlu, Hacı Ali Ağa zade, 
Hacı Ali Efendi zade, Hacı Bey oğlu, Hacı Bostan oğlu, Hacı Dede oğlu, 
Hacı Emir oğlu, Hacı Garip oğlu, Hacı Hafız oğlu, Hacı Halil Çavuş oğlu, 
Hacı Hasan Efendi oğlu, Hacı Hüseyin Bey oğlu, Hacı Kerîm Efendi oğlu, 
Hacı Molla oğlu, Hacı Kara Abdullah oğlu, Hacı Karaca oğlu, Hacı Kavas 
oğlu, Hacı Keskîn oğlu, Hacı Küçük oğlu, Hacı Resîl oğlu, Hacı Sarı oğlu, 
Hacı Sepet oğlu, Hacı Şeyh oğlu, Hafız oğlu, Katip Hafız Ağa zade, Hafız 
Neccâr zade, Halil Ağa oğlu, Han Ağası oğlu, Hasan Efendi oğlu, Hasan 
Hafız oğlu, Haticecik oğlu, Hoca zade, Hüseyin Ağa oğlu, Hüseyin Bey 
oğlu, İmam Ahmet Efendi oğlu, İsa Baş oğlu, İsmail Baş oğlu, İsmail Beşe 
oğlu, İzmirli Şeyh oğlu, Kabûlî zade, Kadı zade, Kadîr Bey oğlu, Kadîr 
Çavuş oğlu, Kadir Hafız oğlu, Kara Hafız oğlu, Karabacak zade, Kasap 
Hacı oğlu, Katip zade, Kavas Hasan oğlu, Keçeli oğlu, Kel Mehmet zade, 
Katip Ahmet Efendi, Katip Biber (Büber) oğlu, Katip İzmirli zade, Katip 
İzmirli zade Saatçi oğlu, Katip Nuri Efendi oğlu, Katip Yakup Ağa oğlu, 
Yakup Ağa zade, Kıran Cami-i Şerifi müderrisi oğlu, Kırık oğlu, Kocabaş 
oğlu, Köle Oğlan oğlu, Kör Hafız oğlu, Küçük Mehmet Ağa oğlu, Kürt 
Derviş Hacı Dede oğlu, Leblebici Kadir Çavuş oğlu, Lobut=Nebbut 
(Löbüt) oğlu, Mahmut Çelebi (Mahmut Çabo) oğlu, Mehmet Kahya oğlu, 
Molla oğlu, Molla Ali oğlu, Molla Ali zade (Eyvahçı), Muhzır (Muhsır) 
Bale oğlu, Musa Baş oğlu, Mustafa Paşa oğlu, Mustafacık oğlu, Müderris 
Recep Şuuri Efendi oğlu, Müftü zade, Oda baş oğlu, Odabaşı oğlu, Odalı 
oğlu, Osman Baş (Usmanbaş) oğlu, Osman Beşe oğlu, Osman Kahya oğlu, 
Osman Kavas oğlu, Osman Efendi zade, Ömer Baş oğlu, Ömer Efendi oğlu, 
Pamuklu oğlu, Pazar Ağası oğlu, Pîrim oğlu, Recep Baş oğlu, Saraydar 
oğlu, Sarı Bey oğlu, Sehpasız (Sepasız) oğlu, Serdar oğlu (Serdaro), Seyyit 
Ali oğlu, Sofu oğlu, Softa (Sofda) oğlu, Şah Mehmet oğlu, Şahbaz Mahmut 
Paşa oğlu, Şehit zade (Şehirdo), Şahin zade, Şakirt oğlu, Şehzade Mehmet 
Ağa oğlu, Şeyh oğlu (Şıho), Şeyh zade (Şıh zade), Şeyh Galip Efendi oğlu, 
Şeyh Hacı Halit Efendi oğlu, Şeyh Hacı Ahmet Efendi oğlu, Şeyh Hacı 
Osman Efendi oğlu, Şeyh Musa oğlu, Şeyh İzzettin oğlu, Tahtalı oğlu, 
Taşlı (Daşlo) oğlu, Tekerlekli Hacı İbrahim oğlu, Tuğlu Ömer oğlu, Üç 
Hacı oğlu, Veli Bey oğlu, Yeğen zade, Yeşil Ağa oğlu, Yüzbaşı Rıfat Ağa 
oğlu, Zakir oğlu”.
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Sonuç

Lakap Verme Geleneğinde Manisa İli Demirci İlçesi Örneğini doğal 
koşullarında ve bilimsel bir anlayışla ele alan bu çalışmamız önemli so-
nuçlar ortaya koymaktadır. Araştırma sonucu elde ettiğimiz bulgulara göre 
lakaplar, halkbilimi ve kültürü açısından önem taşımaktadır. Türk kültü-
ründe önemli bir yere sahip olan ad verme olgusu kadar lakap verme de 
öne çıkan önemli bir folklor olayıdır.

Lakap verme geleneğinde Demirci’de kişiye geldiği yere göre, nereli 
olduğunu belirtecek şekilde lakaplar verilmiştir. Bu bağlamda Demirci ya-
kınlarındaki mevki ve yer adlarından başlayarak, Anadolu dışındaki uzak 
coğrafyalara kadar uzanan geniş bir yer adı yelpazesi kullanıldığını gör-
mekteyiz. 

Aileye lakap verilirken çeşitli özellikleri nedeniyle içinde yaşadığı top-
lumda kabul gören, meşhur olmuş ata adları da kullanılmıştır. Bu, ataya 
saygının bir ifadesidir. Genellikle lakaplar erkek ata adı taşırken bunun 
yanında Demirci’de kadın ata adlarına da rastlanılmıştır. 

Türk kültüründe yaygın bir kullanımı olan akrabalık terimlerinin lakap 
verme geleneğinde de kullanıldığını Demirci örneğinde de görmekteyiz. 
Bu özellik, Türk kültüründe akrabalık bağlarının güçlü olmasından kay-
naklanmaktadır.

Lakap verme geleneğinde kişinin işi ve uğraşı ayırt edici bir özellik 
olarak görülmektedir. Esnaf adı taşıyan lakapların çokluğu Demirci’nin bir 
esnaf kenti olduğunu da göstermektedir. Ayrıca tüccar lakaplı ailelerin de 
bulunması ticaret ve yol uğrağı bir yer olduğunu göstermektedir. 

Lakap vermede kişinin belirgin fiziksel özelliklerini ön plana çıkaracak 
şekilde, kişiye özgü tavır ve davranışlar da göz önünde bulundurulmakta-
dır. Bu özellikteki lakaplar aynı zamanda toplumun sınırlılıklarını göster-
mektedir.

Kişinin ait olduğu etnik kökeni belirtecek şekilde lakap alması yaygın 
olarak görülmektedir. Demirci halkı ile yaptığımız yüz yüze görüşmelerde 
duyduğumuz bir söz dikkat çekicidir: “Burası fazla karışık değildir. Hepsi 
bir kökten gelir. Özü yürüktür.” Oysa farklı etnik kökenden gelen aile la-
kapları bulunmaktadır. Ancak Demircililerin bu sözü doğrudur. Çünkü 
bu çeşitlilik, ortak kültürün birleştirici potasında eriyerek Türk kültürünü 
oluşturmuştur.
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Kişinin toplumdaki statüsüne ve rolüne göre lakap verme geleneği Türk 
kültüründe geçmişten bugüne başvurulan ad takma yollarından biridir. 
Demirci’de bu durumu güzel bir şekilde örneklemektedir.

Taradığımız lakapların (ağa, bali, beşe, bey, çelebi, dede, hafız, emir, 
emir-i ahur, han ağası, iç ağası, kadı, müftü, paşa, saraydar, seyit, softa, 
sofu, şeyh, yüzbaşı, zade, müderris, postnişin, tekkenişin vb.) çokça ol-
ması tarihsel süreçte Demirci’nin yüksek bir eğitim ve kültür ortamı sun-
duğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Halktan edindiğimiz bilgilere göre 
lakapların en azından iki yüz yıllık bir geçmişi vardır ve hatta Demirci’nin 
Türkler tarafından fethedildiği dönemden kalma lakaplara da (Serdar 
oğulları, Emir Mehmet oğulları, Nasreddin oğulları, Çelebi oğulları vb.) 
rastlanılmaktadır. Bu durum tarihî kültürel mirasın hala bozulmadan ko-
runduğunun bir göstergesidir.

Kültürümüzün devamlılığı ve gelecek kuşaklara aktarılmasında halk-
bilimi çalışmaları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Ortak kül-
türümüzün farklı coğrafyalarda farklı renk, desen ve içerikte sergilediği 
tablo lakap verme geleneğinde Manisa ili Demirci ilçesi örneğinde de gö-
rülmektedir. 
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MODERN GÜNEY AZERBAYCAN EDEBİYATI

*OKUMUŞ, Salih 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET

Batı tesirindeki Azerbaycan edebiyatı, Rusların Kafkasya’ya girmesiyle 
başlar. XIX. asırda Kafkasya’da başlayan Rus istilasının bir sonucu olarak 
da Azerî edebiyatı iki kola ayrılır: Kuzey Azerbaycan’daki edebiyat, 
Rus tesiri sebebiyle çağdaş hayata göre şekillenmeye başlarken, Güney 
Azerbaycan’daki edebiyatın klâsik ananeleri içerisinde gittikçe sönükleşir,  
bir taklit ve nazire edebiyatı halini alır. 

XIX. asrın ikinci yarısından itibaren temelleri atılan Modern Azerbaycan 
edebiyatı; Kuzey’de asrın sonunda ilk eserlerini vermeye başlarken,  
Güney’de II. Dünya savaşından sonraki yılları beklemek zorunda kalmıştır. 
Güney Azerbaycan Edebiyatında modernleşme bilhassa şiir alanında 
kendini gösterir. 1940’lardan sonra nesir ve tiyatro sahalarında da eserler 
verilmeye başlar. Güney Azerbaycan’da çağdaş edebiyatın temellerini atan 
şahsiyetler arasında Habib Sahir, Dr. Cevat Heyet ve Şehriyar’ın isimlerini 
bilhassa zikretmek gerekir. 

Devrimden sonra Modern Güney Azerbaycan edebiyatı; İnkılâp 
hareketinden doğan ve beslenen coşkun, vatanperver şiir anlayışı, serbest 
şiir anlayışı ve şiirde ferdî üslûbun gelişmesi şeklinde özetlenebilecek 
üç dönemde incelenebilir. Bu yıllarda Güney Azerbaycan edebiyatında 
tamamen birleşik Azerbaycan düşüncesinin hâkim olduğu görülür. Ayrıca; 
dil, vatan ve bağımsızlık temaları da yeniden ağırlık kazanmaya başlar.  

Anahtar Kelimeler: Güney Azerbaycan, Edebiyat Tarihi, Tebriz, Molla 
Nasreddin, 79 devrimi, Araz. 

ABSTRACT

The Azarbaijan Literature under the influence of West starts with the 
Russian invasion to Caucasian region in the 19th century. As a result of this 
invasion the Azarbaijan Literature divides into two parts: While the North 
Azebaijan Literature begins to acquire its shape with Russian modern life, 
* Yard. Doç. Dr. Salih Okumuş, Ordu Üniersitesi, türk dili ve Edebiyatı Bölümü.
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the South Azerbaijan Literature gradually goes into a decline within its 
classical tradition and it turns out a simulated, nazire literature.

The Modern Azerbaijan Literature dates back the second half of the 
19th century and the first literary works born in the North at the end of the 
era. However the South Azerbaijan Literature waits until the end of 2nd 
World War for literary production. Modernization in the South Azerbaijan 
Literature notably shows itself in the poetry area. After the 1940’s prose and 
drama works are also produced.  Among the names that lay the foundation 
of the South Azarbaijan Literature; Habib Sahir, Cevat Heyet and Şehriyar 
should speacially be particularized. 

After the revolution the Modern Azarbaijan Literature can be analyzed 
within three periods. The first one is the enthusiastic and patriotic poetry 
period that borns and grows stronger with the revolution movement. The 
second one is the understanding of independent poetry period. The last one 
is the development of individual style period. In those years it is clearly 
seen that a “United Azarbaijan” idea possesses on the South Azerbaijan 
Literature. Language, motherland and independence themes are also 
highlighted.

Key Words: The South Azerbaijan, the History of Literature, Molla 
Nasreddin, Revolution of 1979, Araz.

-----

XIX. asrın ikinci yarısından itibaren temelleri atılan Modern Azerbaycan 
edebiyatı; Kuzeyde asrın sonunda ilk eserlerini vermeye başlarken, Güneyde 
II. Dünya savaşından sonraki yılları beklemek zorunda kalmıştır. Ancak 
bu hususta araştırmacılar arasında tam bir birlik mevcut değildir. Bazı 
araştırmacılar modern edebiyatın Kuzey’le birlikte başladığını söylerken, 
bazıları da II.Dünya savaşından sonra Rusların Güney Azerbaycan’a 
girmesiyle başladığını ifade etmektedir. Bazıları ise bu tarihi 1979 devrimi 
olarak göstermektedirler.

Yavuz Akpınar, modern edebiyatın başlangıcını Türkmençay Antlaşması 
(1828) olarak gösterir. (Akpınar,1994:84) Cevat Heyet de, “Azerbaycan 
Edebiyatı Tarihi” adlı eserinde Modern Azerbaycan Edebiyatı için aynı 
tarihi işaret ederken, bu edebiyatı; Meşrutiyet Dönemi, Pehlevî Dönemi 
ve Muasır Dönem olarak üç bölüme ayırır. (Heyet, 1990:426) Biz de bu 
tasnifi dikkate alacağız.
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1. Meşrutiyet Devri Güney Azerbaycan Edebiyatı (1828-1920)1

XIX. Asır, Rusların Azerbaycan’ı istila için giriştikleri harplerle doludur. 
Osmanlı ve İran merkezi idarelerinin Kafkasya üzerindeki etkilerinin 
azalmaya başlaması, hanlıkların kendi aralarındaki mücadelelerine sahne 
olur. Bilhassa Nadir Şah’ın ölümünden sonra bölgede ortaya çıkan siyasî 
boşluk ve karışıklıklardan faydalanan Ruslar, XIX. asrın başlarından 
itibaren Kafkasya’ya girmeye başlar. Daha asrın başında Aras nehrinin 
kuzeyi tamamen Rusların eline geçer. 22 Şubat 1828 yılında yapılan 
Türkmençay antlaşmasıyla Azerbaycan ikiye ayrılır. Aras’ın kuzeyi 
Ruslar’a, güneyi ise, İran’a kalır. Diğer yandan Hazar Denizini de kontrol 
altına alan Ruslar, Kafkasya’yı altı eyalete ayırarak merkezi Tiflis olan 
Kafkasya Umumi Valiliği’ne bağlar. (Okumuş, 2002/19:262)2

Bu tarihten sonra Kuzey’de farklı bir siyasî ve ekonomik yapı 
kurulurken, Güney’de gelişme durma noktasına gelir. Azeri dili ile eğitim 
veren okullar kapatılır. Gazete, dergi ve kitap yayımına izin verilmez. XIX. 
asrın başlarına kadar Azerî edebiyatının merkezi ve medenî muhiti olan 
Tebriz bu fonksiyonunu Tiflis’e devreder. Tiflis, siyasî, ticarî ve kültürel 
bir merkeze dönüşür. Burada açılan Rus mektepleri de ilk mütefekkir ve 
ilim adamlarını yetiştirmeye başlar. Avrupa ve Rusya’daki fikir hareketleri 
ve diğer yenilikler kısa bir süre sonra Tiflis’e ulaşır, buradan da süratle 
etrafa yayılmaya başlar. Bu ortam, Tiflis’te yaşayan Azerî maarifçileri3 ve 
diğer münevverleri de derinden etkiler. (Akpınar,1994: 36)

XX. yüzyılın başlarında İran, Kafkasya ve Osmanlı Devleti’nde meydana 
gelen meşrutiyet hareketleri Güney Azerbaycan’ı da derinden etkiler. 
Afganistan’da yetişen Cemalettin Efganî, Tercuman’ın kurucusu Gaspıralı 
İsmail ve Mirza Hasan Rüşdiyye bu bölgede hürriyetçi ve meşrutiyetçi bir 
havanın doğmasında etkili olurlar. 

1905 yılında Rusya’da meydana gelen sosyalist devriminden sonra 
petrol bölgeleri daha da önem kazanır. Din ve mezhep kavgalarıyla siyasî 
karışıklıklar, gittikçe artan hürriyet ve meşrutiyet arzuları, 1907 yılında 
İran’da Meşrutiyet ilanıyla sonuçlanır. İngilizler ve Ruslar tarafından İran 
iki nüfuz bölgesine ayrılır. Bu sırada Tebriz’de bulunan meşrutiyetçiler de 
1 Meşrutiyet Dönemi, Modern Edebiyat’ın başladığı dönemdir. Rusların Kafkasya’ya girmesinden sonra, İran’la 
yapılan Türkmençay Antlaşması’yla (1828) başlayıp, Pehlevî Hanedanı’nın İran’a hâkim olmasıyla sona erer 
(1920).
2 Metin içindeki dipnotlarda tarihten sonra bölü işareti ile gösterilen rakamlar, ya bir yazarın aynı yılda basılan 
diğer eserlerini işaret eder, ya da ilgili eserin cilt numarasını belirtir.
3 Maarifçilik: 17. ve 18. asırlarda Batı Avrupa’da ve 18. ve 19. asırlarda Rusya’da etkili olmuştur. Feodalizmi 
tenkit eden bir cereyandır. Halkın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini amaçlar. Kısaca maarifçilik, geliş-
me ve ilerleme idealini sembolize eder.
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Settar Han ve Bağır Han’ın önderliğinde ayaklanarak, “Millî Encümen”i 
ilan eder. Ancak Rus ve İngiliz güçlerinin yardımıyla bu hareket bastırılır. 
İnkılâpçıların çoğu Kafkasya, Türkiye ve Avrupa ülkelerine kaçmağa 
mecbur edilir. Bağır Han sürgünde öldürülür, gözaltında olan Settar Han 
da 1914 yılında vefat eder. 

1917 yılında Rusya’da meydana gelen Bolşevik ihtilali bütün bölgeyi 
ilgilendirir. 1918 yılında Rus ordularının İran’dan ayrılmasıyla, daha 
önce İran’dan sürgün edilen Hiyabanî Tebriz’e döner. Demokrat Parti’nin 
başına geçerek, “Azadistan” devletini ilan eder (7 Nisan 1920). Kuzeyde 
de M.Emin Resulzâde’nin başkanlığında “Cumhuriyet” ilan edilmiştir 
(28 Mayıs 1918). Azadistan daha bir senesini doldurmadan İran güçleri 
tarafından yıkılır (11 Eylül 1920). Bu hareketi destekleyen aydınlar 
öldürülür. 

Hiyabanî bir yıla yakın sürede Türkçe eğitim-öğretim veren okullar 
açar. Türkiye ve Azerbaycan’dan ilim adamları getirerek ders kitaplarının 
hazırlanmasında önemli katkılarda bulunur. Ayrıca Tebriz’de bir “Yüksek 
Ticaret Mektebi” ve “Hayriye” adlı tiyatro ile merkezi bir kütüphane kurar. 
Türkçe Neşriyatın önünü açar. Toprak reformu alanında ciddi çalışmalarda 
bulunur. Hiyabanî döneminde yapılan bu çalışmaların G. Azerbaycan’da 
edebiyatın gelişmesinde de önemli katkıları olur. 

Kafkasya’nın Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra Kuzey 
Azerbaycan’da ticaret hayatı canlanmış, siyasî ve içtimaî hayat da süratle 
değişmişti. Bu tarihe kadar her iki Azerbaycan’da da birbirine benzeyen 
siyasî, içtimaî ve iktisadî şartlar, Kuzey Azerbaycan lehine bozulurken, 
Güney Azerbaycan’da eski hayat tarzı aynen sürdürülmüştür. Fakat dinî, 
edebî ve içtimaî alanlardaki münasebetler devam etmiştir. Kuzey’de yeni 
gelişen edebiyat anlayışı, Güney’de çok fazla etkili olamamıştır.

Batı tesirindeki Azerbaycan edebiyatı, Rusların Kafkasya’ya girmesiyle 
başlar. XIX. asırda Kafkasya’da başlayan Rus istilasının bir sonucu 
olarak da Azerî edebiyatı iki kola ayrılır: Kuzey Azerbaycan’da edebiyat, 
Rus tesiri sebebiyle çağdaş hayata göre şekillenmeye başlarken, Güney 
Azerbaycan’daki edebiyat klâsik ananeleri içerisinde gittikçe sönükleşir,  
bir taklit ve nazire edebiyatı halini alır. Klâsik edebiyat hem Kuzeyde, 
hem de Güneyde canlılığını sürdürmektedir. Bu daha ziyade Fuzulî 
gibi güçlü bir şairi taklit ve eski şairlere nazireler yazmaktan ileriye 
gidememiştir. Güneyde son derece güçlü olan Tarikat edebiyatı, Kuzey’de 
Kazak ve Karabağ civarlarında bile tesir uyandırmaya başlamıştır. Ayrıca 
Klâsik edebiyatın satirik şiir geleneği de devam etmektedir. (Okumuş, 
2002/19:262)
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İçtimaî ve siyasî hayatla yakından alakalı olan Klasik şiir ve edebiyat 
anlayışı günümüze kadar tesirini devam ettirir. En çok rağbet gören nazım 
şekli gazeldir. Gazel, mevzuunu ve dilini değiştirerek yok olmaktan kurtulur. 
(Akpınar, 1994: 39-40) “Bu devrin gazellerinde an’anevî şiir anlayışı ve 
mevzuları yanında, gittikçe daha belirli bir hal almaya başlayan gerçek 
insanî duyguların, ferdî his ve düşüncelerin ve reel hayat anlayışının ortaya 
çıktığı görülür. Tasvir edilen sevgili artık muhayyel bir varlık değil, canlı-
kanlı gerçek bir insandır. Devrandan şikâyet, gittikçe gerçekçi bir anlayışa 
bürünerek içtimaî ve siyasî bir mahiyet kazanır.” (Akpınar, 1994:42)

Halk edebiyatı da kendi tekâmülünü hızla sürdürürken, halk ve saz 
şairleri bu geleneğe uygun eserler vermeye devam etmişlerdir. Sözlü 
edebiyat ile klâsik edebiyatın ananeleri birbirinin içine girmiştir. Klâsik 
edebiyattaki Osmanlı ve İran edebiyatı tesirini sürdürmektedir. Âşık tarzı 
şiirinin yanında, halk destanları, masallar, maniler, fıkralar, bilmeceler 
gibi sözlü edebiyat nev’ileri de kendi ananelerine bağlı olarak devam eder. 
XVIII. asırdan itibaren, halk edebiyatı nazım şekilleri ve ifade hususiyetleri 
yazılı edebiyat üzerinde gittikçe tesirini arttırmıştır. 

Modern Güney Azerbaycan edebiyatının oluşmasında bu tarihî sürecin 
çok büyük ehemmiyeti vardır. XIX ve XX. Asırda cereyan eden siyasî 
ve sosyal olaylar bütün Kafkasya’da olduğu gibi G.Azerbaycan’da da 
realist bir neslin yetişmesinde önemli bir rol oynar. Bu nesil, modern 
Güney Azerbaycan edebiyatının kurulmasında büyük gayretler sarf eder. 
Yüzyıllardan beri devam eden klasik şiir ile halk şiiri geleneğinin yanında 
yeni ve çağdaş şiir anlayışları ve nesir alanında önemli örnekler verilir. 
“Gazel, kaside ve mesnevi türleri zamanla yerlerini manzum hikâye/
roman adı verilen poémalara bırakır.” (Akpınar,1994: 39-40) Son iki asrın 
yetiştirdiği yazar ve şairler, başta bölgede yaşanan sosyal ve siyasî olaylar 
olmak üzere halkın çektiği sıkıntıları, sürgünleri, ümitleri, özlemleri ve 
birleşik Azerbaycan fikrini dile getirirler. 

Modern edebiyatın kurulmasında bilhassa bu nesilden bahsetmek 
gerekir. Bu nesil, Rusya’nın Kafkasya’da oluşturduğu sosyal ve medenî 
muhit ile Rus idaresine girmiş Azerî aydınların çıkardıkları gazete, 
dergi ve yeni tarzda açmış oldukları okullarda tebliğ etmeye çalıştıkları 
“maarifçilik” ve “halkçılık” düşünceleri ile yetişir. Rusya, Türkiye ve 
İran’da meydana gelen meşrutiyet hareketleri ve bu coğrafyada gelişen 
yenilikçi fikirlerden etkilenirler. 1850’lerde doğan bu yenilikçi nesil, 
eğitim-öğretim faaliyetlerine önem verir. Okul, kütüphane ve tiyatro 
gibi kendilerinden sonraki neslin yetişmesini sağlayacak kurumların 
oluşmasında büyük gayretler sarf eder. Ders kitapları kaleme alırlar. 
Sosyal hayatın modernleşmesi yönünde büyük çabaları olur. Fikrî ve 
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edebî faaliyetlerinin yanında gazetecilik/dergilik yaparlar ve siyasetle 
uğraşırlar. Ayrıca hemen hepsi bağımsız Azerbaycan idealinin de ateşli 
birer savunucularıdır.

Güneyde gazete ve degiciliğin giderek gelişmesi, edebî ve fikrî alanda 
da ciddi etkiler yaratır. Tebriz ve çevresindeki matbuat faaliyetleri Kuzey’in 
etkisinde gelişir. Hasan Bey Zerdabî’nin çıkarmış olduğu “Ekinçi” 
gazetesi, burada millî bir matbuatın doğmasına yardımcı olur. Başlangıçta 
matbuat daha çok, dinî yayın ve propaganda maksadıyla kullanılır. 
(Minesyan, 1935/1:244) Matbaanın dini amaçlarla kurulması nedeniyle, 
kültürel hayata bir katkısı olmaz. Din dışı eserler ise, XIX. asrın başlarına 
kadar Hindistan, İstanbul, Kazan ve Kahire’de basılır. (A.İ.A.,1985:232; 
Ariyenpur,1932/1:229-230) İran’da matbaanın gelişmesi 1924’ten sonra 
olmuştur. 

1880 yılında Tebriz’de ilk özel gazete çıkarılır.4 1884’te “Medeniyet” 
gazetesi yayınlanır. Bunları, “Rûznâme-i Tebriz” (1880), “Şebname” 
(1894), “Elhatiyat” (1899),  “Adalet” (1906), “Hayrantaş” (1908), 
“Şeker“ (1909-Haftalık), “Edeb” ve “Kemal” (1900), “Gencine Fünûn” 
(1904), “İttiyaç” (1907) adlı rûznâmeler takip eder. Bunların dışında 
muhacerette yayınlanan “Ehtar”,  “Hükümet” ve Elekber Dehhuda’nın 
İstanbul’da Farsça olarak yayınladığı “Sürüş”ü da zikretmek yerinde olur. 
1858 yılında Tebriz’de yayınlanan “Azerbaycan” gazetesi ise, Güney 
Azerbaycan’daki süreli yayınların ilk örneğini teşkil eder. (Terbiyet, 
1987:441-446; Biraun, -/2:452; A.İ.A., 1984:8-9; Rüstemova, 1993:194)

Meşrutiyet’in ilanından sonra matbuat alanında da bir canlanma görülür.  
Önce “Azerbaycan” (1907) dergisinin ilk sayısı yayınlanır. Ardından 
“Mektep”, “Mücahit”, “Haşaratü’l-Erz”, “Ferverdin” (Ürmiye), 
“Şefeg”, “Encümen” ve “İstiklal” gazeteleri çıkmaya başlar. Bilhassa 
“İstiklâl” ve “Şefeg” gazeteleri demokratlar ile bağımsızlık yanlılarının 
kalesi olur. Yine bu yıllarda Tebriz’de bir kısmı haftalık olarak “Kesalet”, 
“Ümid”, “Azad”, “Ethat”, “Ehvet”, “Ablağ” ve “Mesbac”; Tahran’da  
“Carciye Millet”, “Behlül”, “Keşkül”; Reşt’te  “Nesime Şimal” ve 
İstanbul’da “Şeyda” mecmuaları yayınlanır.

Meşrutiyet İnkılâbı devrinde Güney Azerbaycan’da elliye yakın dergi 
ve gazetenin yayınlandığını görmekteyiz. Bu sayede Azerbaycan matbuatı, 
4 İran’da ilk resmi gazetenin 1837 yılında yayınlandığı bilinmektedir. Kuzey Azerbaycan’a ait ilk Türkçe gazete 
ise 1832 yılında Tiflis’te “Tifliskie Vedomosti (Tiflis Ehbarı)” adıyla çıkarılmıştır. Muhammedeli Terbiyet, ilk 
rûznâmenin 1819/1920 yıllarında Tebriz’de çıkarıldığı ve yine bu tarihlerde litografya usulüyle “Encümen” 
adıyla bir gazetenin yayınlandığını söyler. Bu konudaki daha geniş bilgi için,  (Oğuz-Çakır, 2000:06; Ahundov, 
1965:9; Rüstemova, 1993:3; Terbiyet, 1987:441-446) kaynaklarına bakınız.
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demokratik ve millî çizgilere taşınır. Bu yayın organları aydınların 
düşüncelerini halka yansıtmada önemli bir rol üstlenir. Tebriz’de oluşmaya 
başlayan inkılâpçı ruhun da olgunlaşmasına zemin hazırlar. 

Yavuz Akpınar, Güney Azerbaycan’da hatta İran’da yeni edebiyatın 
ilk temsilcileri arasında Abdurrahim Talibov, Zeynelabidin Marağayi  ve 
Mirza Ağa Tebrizî’yi gösterir. (Akpınar, 1994: 42) Buna, daha çok eğitim ve 
gazetecilikle uğraşan Mirza Hasan Ruşdiyye, Mirza Ali Mö’cüz Şebüsteri 
ve Mirza Mahmud Ganizâde’yi de eklemek gerekir. Hasan Bey Zerdabî, 
C.Memmedguluzâde, Mirza Şafi Vazeh ve Mirza Fethali Ahundzâde 
mektebine yakınlıklarıyla tanınan bu aydınlar, Güney Azerbaycan halkının 
içinde bulunduğu durumu eserlerinde konu ederek gerici zihniyete savaş 
açarlar.

Burada, Şeyh Muhammet Hiyabanî (1880-1920) ve Seyid Cafer Pişevarî 
(1893-1947) den ayrıca söz açmak gerekir. Son iki asırda G.Azerbaycanda 
meydana gelen tarihî sürecin ortasında yer alan bu iki kahraman devlet ve 
fikir adamı da, Tebriz’de bağımsız Türk devletinin ilanı ve modern hayatın 
kurulmasında önemli katkılarda bulunurlar. Okul, kütüphane, tiyatro gibi 
eğitim kurumlarını açarak modern edebiyatı kuran yeni neslin yetişmesinde 
çok faydalı olurlar.

1834 yılında Tebriz’de doğan Mirza Abdurrahim Talibov (1834-1911), 
İran’daki meşrutiyet inkılâbının hazırlanmasında ve bilhassa çağdaş eğitim 
düşüncesinin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında büyük katkıları olur. 
Ayrıca çağdaş Fars nesrinin de mühendisi ve banisi olarak şöhret kazanır. 
(Kafkasyalı, 2002/3: 344)

Azerbaycan edebiyatının ilk realist romancısı olan Zeynel Abidin 
Marağayi (1837-1910), Mirza Fethali Ahundzâde mektebinin de 
takipçisidir. “İbrahim Beyin Seyahatnâmesi”adlı üç ciltlik romanı, yakın 
doğuda maarifçilik idealinin yayılmasında önemli rol oynar. Ayrıca 
İran’daki meşrutiyet inkılâbının ideolojik zemininin hazırlanmasında da 
büyük tesiri olur. Eserde sömürüye, gericiliğe ve cahilliğe karşı çıkılır. 

Mirza Ağa Tebrizî ( ? -1915), İranda ilk orijinal dram eserlerini yazar. 
Eserlerinde İran feodal toplumunun durumunu, devlet idaresindeki 
gariplikleri, rüşvetçiliği ve zulmü işler. Gazetecilikle de uğraşan Tebrizî, 
“Risale-yi Ahlakiye” adlı ders kitabıyla da eğitim-öğretim tarihinde de 
yerini alır. (Kafkasyalı, 2002/3: 453)

Büyük Türk eğitimcisi Mirza Hasan Ruşdiyye (1851-1944), usul-i cedid 
mekteplerinin kurulmasında büyük çaba sarf eder. 1893 yılında Tebriz’de 
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“Ruştiye Milli Mektebi”ni kurar. Öğrencilerin Azerbaycan Türkçesiyle 
eğitim görmeleri için büyük gayret sarf eder. Ruştiye, öğrencileri için 
Türkçe ve Farsça ders kitapları yazar. 

Mirza Ali Mu’ciz Şebüsteri (1873-1934), genç yaşındayken ailesini 
geçindirmek üzere İstanbul’a gelir. Burada İran halklarının bağımsızlığı 
için çalışan siyasî teşkilatlarla ilişki kurar. Bu teşkilatların yayınladığı 
gazetelerde çalışır. İstanbul’da oluşmakta olan Yeni Türk Edebiyatı ile 
yakından ilgilenerek, Tevfik Fikret, M.Emin Yurdakul ve Namık Kemal 
gibi şahsiyetlerin eserlerini inceleme fırsatı bulur. 1905 Rus inkılâbından 
sonra vatanına dönüp mücadelesini burada sürdürür. (Memmedli,1982:6) 
“Molla Nasreddin”cilerin Güneydeki en büyük temsilcilerinden olan 
Şebüsteri, eğitim ve kültüre önem verir. Bilhassa kadın hakları konusundaki 
çabaları ve kız okulu açmak için gösterdiği gayret dikkate değerdir. Dinî 
fanatizm, cehalet ve gericiliğe savaş açar. İran Türk şiirinde sosyal satirik 
şiir dilinin temelini atan da odur. (Kafkasyalı, 2002/4: 112)

Mirza Mahmud Ganizâde (1878-1935), gazeteci ve çevirmen olarak 
tanınır. Genç yaşta devrin önemli isimlerinden Seyid Kemalettin Kaşanî ve 
M.Abdurrahim Talibzâde ile tanışma fırsatı bulur. Kafkasya seyahatinden 
sonra Ürmiye’de Türkçe “Feryad” gazetesini çıkarmaya başlar (1907). 
1910 yılında Berlin’e gider. 1926 yılında Tebriz’e döndükten sonra 
“Sehend”i çıkarır. Burada bağımsız Azerbaycan idealini terennüm eder. 
Almancadan çevirdiği eserleri yayınlar. (Kafkasyalı, 2002/4:151)

Bu kuşağa mensup isimler arasında, “Bayram Ali Abbaszâde Hamal 
(1859-1926), Mirza Ali Siggetü’l-İslam (1860-1890), Cafer Hamneî 
(1866-? ), Azer Tebrizî (1871-1938), Seyyid Eşrefü’d-Din Gilanî (1872-
1934) isimlerini de zikretmek gerekir.

Bu devirde en büyük yenilik nesir alanında olur. İlk modern 
–diyebileceğimiz– roman/hikâye ve tiyatro denemeleri de bu dönemde 
kaleme alınır. Nesir başlangıçta kuzeyin tesirindedir. Bilhassa 
Ahundzâde’nin “Temsilat” adlı eseri, İran başta olmak üzere, yakın doğuda 
çok ciddi tesirler uyandırır. Asrın sonuna doğru G.Azerbaycan’da nesir tarzı 
Ahundzâde geleneği üzerine kurulur. Abdurrahman Talibov, “Kitap Yüklü 
Eşek” (1888), “Sefine-yi Talibî, Ya Kitab-ı Ahmet” (c.I-II, 1894-1895), 
“Mesail’ül-Hayat”, (c.I-II-III, 1906); Zeynelabidin Marağayı “İbrahim 
Beyin Seyahatnâmesi”, (c.I-II-III, 1892,1906,1909) ve “Hayırhahların 
Yolu”, (1905-1906) adlı eserleri kaleme alırlar. (Atatürk Kültür Merkezi,  
2004/6: 520)
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Bu romanlar, daha çok Azerbaycan’da ortaya çıkan maarifçi anlayışla 
yazılır. Pedogojik unsurların ve terbiye geleneğinin ön plana çıktığı bu 
eserlerin bazılarında ise, sosyal-siyasî roman geleneğinin izlerine rastlanır. 
A.Talibov’un seyahat tarzı ise çok ses getirir. Talibov’un “Kitap Yüklü Eşek” 
ve “Talibin Gemisi” ile Marağayi’nin “İbrahim Beyin Seyahatnâmesi” 
romanları G.Azerbaycan nesrinin gelişmesinde önemli katkıları bulunur. 

“Kitap Yüklü Eşek”, Güney Azerbaycan ve doğu halklarının yaşayışlarını, 
davranışlarını ve beklentilerini anlatırken (Kafkasyalı, 2002/3: 22), 
Azerbaycan nesrinde ilk maarifçi pedagojik roman olan “Talibin Gemisi”, 
eğitim sisteminin skolastik düşünce ile dinî-mistik yapıdan kurtarılması 
gerektiğini vurgular. Yazar çağdaş, ahlakî dünya görüşü ile yeni medeniyet 
yollarını tebliğ eder. Eser, küçük Ahmet ile babası arasında geçen bir sohbet 
şeklinde kaleme alınmıştır. Özellikle bu şekilde eğitim almış Ahmet’in 
vatanperverliğinden bahsedilir. (Atatürk Kültür Merkezi,  2004/6:520)

“İbrahim Bey’in Seyahatnâmesi” (Kahire 1897) ise, klasik maarifçi 
neslin sosyal-siyasî türünde kaleme alınır. Eser, İran halklarının içinde 
bulunduğu yokluk ve imkânsızlıkları anlatır. Buna, dinî-feodalizmi, siyasî 
ve sosyal yapıdaki gerici düşüncenin sebep olduğunu söyler. Bu düşünceye 
savaş açan yazar, millî bir sosyal gelişmeyi sağlayacak yeniliklere 
işaret ederek, bunların tahlili üzerinde durur. (Atatürk Kültür Merkezi,  
2004/6:520; Kafkasyalı, 2002/3:22)

Bu romanlardaki maarifçi fikir, eğitim sistemi, yönetim ve devlet 
anlayışı, vatandaşlık hukuku Avrupaî ölçüler esas alınarak işlenmeye 
çalışılmıştır. Şüphesiz bu romanların realist İran nesrinin üzerinde de derin 
bir tesiri vardır. Çünkü bu eserler, İran’daki durumlar gözetilerek Farsça 
kaleme alınmıştır. Bu romanları, bir yandan M.F. Ahundzâde geleneğinin 
devamı ve modern nesrin gelişmesinde ilk örnekler olarak kabul etmek, 
diğer yandan yeni İran edebiyatının ilk eserleri olarak değerlendirmek 
yanlış olmaz sanırım.

Tiyatro, yeni gelişen edebî türlerdendir. İran kültür tarihinde bu türünün 
geçmişte fazla bir önemi olmamıştır. İran’da Avrupaî anlamda ilk tiyatro 
binası da Nasreddin Şah tarafından yaptırılmıştır (1850). 

1870’li yıllardan başlayarak İran’da “Temsilat”ın tesiri hissedilmeye 
başlanır. Mirza Ağa Tebrizî, 1870’li yıllardan başlayarak dört komedi yazar. 
Bu komediler, “Eşref Han’ın Sergüzeşti”, “Zaman Han’ın Sergüzeşti”, 
“Zaman Han’ın Bürücürde Hakimiyeti, Şahkulu Mirza’nın Kirmanşah’da 
Sergüzeşti” ve “Ağa Haşim Halhali’nin Aşkbazlığı” adlarını taşır. (Atatürk 
Kültür Merkezi,  2004/6:519)
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1908 yılında ise “Tebriz tiyatrosu” kurulur. Tebriz tiyatrosunun asıl gayesi 
millî ruhun yaratılmasına zemin hazırlamaktır. “Mücessemeyi Artisthayi” 
adı verilen bu topluluk faaliyetlerini 1921 yılına kadar sürdürmüştür. 1916 
yılında Şeyh Muhammed Hıyabanî’nin katkılarıyla Tebriz’de “Hayriye 
Tiyatrosu” kurulur. Neriman Nerimanov, Celil Memmedgulizâde ve 
kardeşi Elekber Memmedguluoğlu tiyatro faaliyetlerine katkı sağlayarak, 
Tebriz’de tiyatro kültürünün yerleşip yaygınlaşmasına yardımcı olurlar.

2. Pehlevî Devri Güney Azerbaycan Edebiyatı (1920-1978)5

1917 Bolşevik ihtilalinden sonra, Rus ordusu İran’dan çekilir (1918). 
Hiyabanî’nin başkanlığındaki Demokrat Parti’si tarafından “Azadistan” 
devleti ilan edilir (7 Nisan 1920). Hiyabanî, kısa zamanda, eğitim-öğretim 
faaliyetlerinden, toprak reformuna kadar birçok alanda önemli işler 
başarır. Ancak daha bir yılını bile doldurmadan “Azadistan” Fars güçleri 
tarafından yıkılır. Bundan sonra baskı ve sansür dönemi başlar. 1920’lerin 
sonunda Azerbaycan ve Türkiye’deki alfabe değişikliği ve Pehlevî 
rejiminin baskıları, Güney Azerbaycan Edebiyatının ana kaynaklarını 
kurutur. Gelişim durur, hatta gerileme devri başlar. 

II. Dünya Savaşı İran Türkleri için dönüm noktalarından biridir. Bu 
savaşta İran, Kuzeyden Ruslar, Güneyden İngilizler tarafından işgal edilir. 
11 Eylül 1941’de Ruslar Tebriz’e girer. Pişeverî yıllarca hapis yattığı Kaşan 
zindanlarından çıkar. Tebriz’e gelerek, “Azerbaycan Muhtar Hükümetini” 
kurar (21 Mart 1945). Ardından sosyal reformlar yapar. Resmi dili 
Türkçeleştirir. Zıraat, sanayi ve toprak reformu alanlarında ciddi adımlar 
atar. Tebriz’de bir üniversite kurarak, eğitime son derece önem verdiğini 
gösterir. Bu çabalar basın hayatını da etkiler. Art arda Türkçe gazete ve 
dergiler yayınlanır. 

Ancak bu durum uzun sürmez. Şahlık rejimi, “Azerbaycan Muhtar 
Hükümeti”ni yasa dışı ilan ederek, İngiltere ve Amerika’nın da desteğiyle 
Tebriz’i işgal eder. Şah güçleri, özellikle toplumu ayakta tutan sanat ve 
edebiyat merkezlerine saldırır. Kütüphaneleri yağmalayarak bütün Türkçe 
kitapları yakarlar. Basın üzerine ağır bir sansür getirilerek aydınlar 
susturulur. Yazar, şair ve siyasetçilerin bir kısmı öldürülürken, bir kısmı da 
sürgün edilir. Pişeverî fedaileri ile birlikte Baku’ye sığınır. 

1962 yılında “Ak Devrim” adıyla yapılan toprak reformu başarıya 
ulaşamaz.1970’lerin sonuna doğru toplumun üzerindeki baskılar artar. Kum 
ve Tebriz’de başlayan mitingler, Şah’ın ülkeyi terk etmesiyle sonuçlanır. 
1979 yılında İran İslam Cumhuriyeti kurulur.
5 Bu dönem, Pehlevî hanedanının başa geçmesiyle başlayan yasaklar ve baskılar dönemi olarak kayda geçer. 
1920’den sonra başlayan bu dönem, 1978 İran İslam Devrimine kadar sürer.
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1906 yılında İran’da meydana gelen meşrutiyet hareketleri, “Molla 
Nesreddin”in Tebriz’e taşınması ve II. Dünya savaşının Modern 
G.Azerbaycan Edebiyatı’nın gelişmesi, yeni neslin yetişmesi ve çağdaş 
eserlerin verilmesinde çok büyük tesirleri vardır. 

Her ne kadar, Türkmençay antlaşmasıyla Azerbaycan ikiye bölünse de, 
ilişkiler bilhassa II. Dünya savaşına kadar çeşitli şekillerde sürmüştür. 1906 
yılında İran’da meydana gelen meşrutiyet hareketleri Kuzey Azerbaycan’lı 
aydınlar tarafından da desteklenir. 1920’de Tebriz’de kurulan “Azadistan” 
adlı muhtar cumhuriyet, modernleşme eğilimleri gösterir. 1921’de 
“Molla Nasreddin” dergisinin Tebriz’e taşınması buradaki fikir hayatının 
canlanmasına sebep olur. Ayrıca dergi, modern anlamdaki Güney 
Azerbaycan edebiyatının da temsilciliğini yaparak, çağdaş bir anlayışın 
oluşturulmasına da katkı sağlar.

II. Dünya Harbi’nde Sovyet ordusuyla bölgeye gelen Azerî aydınları 
Tebriz’de kültürel hayatın canlanmasını sağlar. Bölgede bir millî hükümet 
kurulur. Ancak Rusların geri çekilmesiyle bölge İran güçlerinin eline geçer. 
Halk ciddi anlamda baskı ve sıkıntılara maruz kalır. Aydınlar hapishaneler 
ve sürgünler marifetiyle susturulur. Bu dönem Güney Azerbaycan edebiyatı 
daha çok bir sürgün ve hapishane edebiyatı haline dönüşür. 

Halk edebiyatı, bilhassa âşıklık geleneği, Güney Azerbaycan edebiyatını 
besleyen önemli kollardandır. G.Azerbaycan’da Halk Edebiyatı XX. asrın 
başlarına kadar Kuzey’le paralel devam etmiştir. XIX. asrın sonlarından 
itibaren gittikçe sönükleşen ve bir nazire edebiyatı halini alan eski edebiyat, 
bölgede âşık edebiyatının gelişmesine ve öneminin artmasına sebep olur. 
Asrın başlarındaki folklor ürünlerinin tespiti ve derlenmesi çalışmaları, 
hem âşıklık geleneğinin canlanmasına hem de modern edebiyatın tema ve 
biçiminin şekillenmesinde son derece etkili olmuştur.

Ayrıca, Modern İran edebiyatında meydana gelen gelişmeleri yakından 
izleyen, Fars dilini iyi bilen aydınların yetişmesi de,  modern edebiyatın 
gelişmesine az da olsa katkı sağlamıştır. II. Dünya savaşından sonra 
yayınlanmaya başlayan çeşitli gazete ve dergiler ile yeni kurulan dernek, 
meclis ve partiler ve bunların yayın organları, yaşlı ve genç kuşağı bir araya 
getirerek edebiyat, sanat ve kültür alanlarında adeta birer okul mahiyetinde 
çalışmışlardır. 

Güney Azerbaycan edebiyatının gelişiminde matbuatın rolü çok 
büyüktür. Ancak Pehlevî Hanedanın hâkimiyetiyle matbuat faaliyetleri 
durma noktasına gelir. Kuzeyle olan ilişkiler kopar.  1921 yılında Tiflisten 
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Tebriz’e taşınan “Molla Nesreddin” dergisi de bir süre sonra kapanır. 
Büyük zorluklarla yürütülen matbuat faaliyetleri bu şekilde son bulur. 
1941 yılına kadar bu alanda ciddi bir gelişme görülmez. Bu tarihlerde 
matbuat alanında görülen canlanma Rus orduları ile birlikte Güney’e gelen 
Küzey’li aydınlar vasıtasıyla olur. Kısa sürede kurulan çeşitli dernekler ve 
bu derneklere bağlı yayın organları, edebiyatın yönünü değiştirir. 1941 yılı 
Güney Azerbaycan matbuatının en parlak ve zengin devri olarak dikkati 
çeker. 

Bu yıllarda “Baba Şemal”, “Çilinger”, “Maslahat”, “Yeni Şerg” 
gibi dergiler dikkati çeker. (İsmailzâde, 1983/4:64); Ayrıca Tebriz’de, 
Farsça ve Türkçe olarak: “Tebriz”, “Şahin”,  “Feryad”, “Azerbaycan”, 
“Edebiyat Sahifesi”, “Vatan Yolunda”, “Ehter Şimal”, “Azerbaycan 
Ulduzu”; Erdebil’de “Yumruk”; Ürmiye’de ise, “Kızıl Asker” gazeteleri 
yayınlanmıştır. Aynı yıl dikkati çeken bir başka matbuat organı da, 
“Gencine-i Fünûn” mecellesidir.1944 yılında “İhtiyaç” rûznâmesi 
neşredilir. Türkiye’de çıkmış olan “Ehter” ve “Hikmet” gazeteleri oldukça 
geniş bir şöhret elde etmişlerdir. 

1945 yılında Pişeverî hâkimiyetinin başlamasıyla Güney Azerbaycan’ın 
sosyal, kültürel ve siyasî alanlarında da bir takım değişikler olur. Bu 
durum, matbuatın gelişiminde de önemli bir rol oynar. Kısa zamanda 
Tebriz ve çevresinde çok sayıda gazete ve dergi yayınlanır. Bu dönemde 
dikkati çeken en önemli gazete, Azerbaycan Demokrat Fıkrası tarafından 
neşredilen “Azerbaycan” gazetesidir. 

1946 yılı Güney matbuatının tekrar karanlığa mahkûm edildiği yıldır. 
Bu devirde Azerbaycan matbuatı; Erdebil’de “Cövdet”, Zenqan’da “Azer” 
ve Urmiye’de “Urmi” rüznâmeleriyle var oluş mücadelesine devam eder. 
1946-1979 yılları arasında Güney Azerbaycan’da başlıca şu matbuat 
organları neşrolunmuştur: “Azerabadegan” (Tebriz, 1948), “Azermerd” 
(Tebriz, 1950), “Merdane Merz” (Tebriz,1947), “İrade-yi Azerbaycan”  
(Tahran, 1949), “Neşriyye Daneşgede-yi Edebiye” (Tebriz, 1948).

1921’de Tebriz’e taşınan meşhur “Molla Nasreddin” dergisi diğer sanat 
dallarında olduğu gibi, Güney Azerbaycan halkının tefekkür ve anlayışında 
da ciddi bir yenilik ve canlılık getirir. Bu durum Güney Azerbaycan şiirine 
de açık bir tesir gösterir. Bu dergi modern anlamdaki Güney Azerbaycan 
şiirinin temsilciliğini yapmış olan Bayrameli Abbaszâde, M.Manafzâde 
Sabit, M. Mö’cüz gibi şairleri kendi çatısı altında toplayarak, çağdaş 
anlayışın oluşturulmasına katkı sağlamıştır.
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XX. yüzyılın sosyal ve siyasî şartları sadece halk şairlerini değil, aynı 
zamanda da klasik şairleri yakından etkilemiştir. Bu etkileşimin sonunda 
klasik şairler sevgi ve eğlence gibi konulardan uzaklaşarak, sosyal ve içtimaî 
konulara eğilmişlerdir. Son dönemlere kadar etkisini devam ettiren klasik 
şiir yanında, tarikat edebiyatı ve satirik şiir geleneği de devam etmektedir. 
En çok rağbet gören nazım şekli hala gazeldir. Şair ve yazarların bir kısmı 
kendi ana dillerinin yanında Farsça’yı da kullanmışlardır. Fuzûlî geleneğini 
korunmaya çalışan bu anlayış, halkın sosyal taleplerine, istek ve arzularına 
pek de cevap vermediğinden, taklitçilikten öteye gidememiştir. Ancak 
yine de, gazel türünde, Heyran Hanım, Şükûhî, Nebatî, Racî ve Dilsûz gibi 
şairler güzel ve başarılı örnekler vermişlerdir. 

1920’den sonra Pehlevî rejiminin baskı ve sansürleri soncu genel olarak 
edebiyatta bir yavaşlama ve gerileme devri başlar. 1930’lu yıllardaki M. 
Mö’cüz’un satıraları; Şehriyar’ın şiirleri; Mehemmedali Saffet, Habib 
Sahir, Pervin, Mirmehdi E’timad’ın itiraz ruhlu şiirleri istisna edilirse, bu 
dönem Güney Azerbaycan şiiri, hayatın gerçekliklerini aksettirmekten 
uzak edebî örnekler olarak kalır. 

Bu dönem şairleri arasında Farsça ile ortaya konan “yeni şiir” 
anlayışında Azerbaycan ve bilhassa Türkiye şairlerinin de önemli katkısı 
olmuştur. Fars şiirinde eski kalıpları kıran ve bu alanda yeni bir çığır 
açan şairlerin başında Mirza Cafer Hamneî,  Mirza Taki Rıfat ve Şemsi 
Hanım Kesmai gelir. Ayrıca bu dönemde Arapça şiir yazma geleneğine 
karşı çıkılarak “Şuûbiler Hareketi” oluşturulur. Bu hareket içerisinde yer 
alan İbni Guteybe Yesar’ın da Azerî olduğu belirtilir. (Guteybe, -:481) Bu 
hareket, Güney Azerbaycan şiirinde öze dönüşün ilk adımıdır denilebilir.

Güney Azerbaycan Edebiyatında modernleşme bilhassa şiir alanında 
kendini gösterir. II.Dünya Savaşında, Rusların G. Azerbaycan’a girmesiyle 
edebî alanda da bir canlılık başlar. Kuzeyli aydınların da yardımıyla kurulan 
“Şairler Cemiyeti” ve “Vatan Yolunda” gazetesi bütün aydınları etrafında 
toplamayı başarır. Mirza İbrahimov, Cafer Handan, E. Mehmedhanlı, 
Süleyman Rüstem, Evez Sadıkî, Gulam Mehmedli, Seyfettin Dağlı, 
Gilman Musayev ve diğerlerinin çabalarıyla şiir evvelki dağınıklığından, 
kötümserliğinden ve pasifliğinden kurtulur. Gazel/kaside formlarından 
yavaş yavaş kurtularak yeni şekillere ve mazmunlara doğru yol alır. Millî 
azatlık, hürriyet ve bağımsızlık konularında bir ihtilal olur.

II. Dünya Savaşı yıllarında şiirde üç ana mevzu dikkati çeker. Bunlar, 
vatan sevgisi, faşizme nefret ve bağımsızlığa çağırıştır. 1945’ten sonra 
Güneydeki sosyal ve siyasî havanın değişmesiyle, şiirde de değişim kendini 
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gösterir. Millî meseleler ana konu olmaya başlar. Birlik ve beraberlik gibi 
kavramlar daha çok işlenir. Şiirlerdeki poetik keyfiyet giderek artmaya 
başlar.

M.Düzdüzanî’nin “Teze İle” ve “Kalem Azad, Ülke Azad” şiirleri, 
yeni bir bahar müjdesi gibidir. Guluhan Borçali’nin, gazel formunda 
yazdığı şiiri, coşkun ve şairane ifadelerle dikkatleri çeker. Musa Tahir, 
mescid ve zait gibi klasik edebiyatın kavramlarıyla Pişeverî hareketini 
alkışlarken, onu adeta mukaddesleştirir. Direfşî’nin “Sözün Ahırda 
Yeritti”, Kemalî’nin “Millî Meclise”, Y.Şeyda’nın “Sen Deyen oldu, 
Men Deyen?”, Guluhan Borçalı’nın “Gelem Azad, Dil Azad”, M.Mehdi 
E’timad’ın “Yeni Heyatımız”, Eli Fitret’in “Meclis-i Milliye” gibi şiirleri 
de bu kabildendir.

“Azatlık” Hükümetinin yıkılmasından sonra, baskı ve sansür yeniden 
şiddetlenir. Bilhassa dil üzerindeki baskılar artar. Bu baskılar şairlerin 
“Ana dili” mevzuuna yönelmesini sağlar. Eli Fitret, Ebulfeth Hekimî, 
M. E’timad, Mehemmet Bağır Nıknam ve M. Çavuşî’nin ana dilini konu 
alan şiirleri yayınlanmaya başlar. Ebulfeth Hekimi’nin “Şadlık Neğmesi”, 
Mehemmet Bağır Nıknam’ın “Doğma Dilim” şiirleri bu konuya yeni bir 
bakış getirir.

II. Dünya Harbi ile birlikte kuzeyde gelişen yeni edebiyat, bilhassa mevzu 
bakımından güneyde etkili olur. Sovyet Azerbaycan’ında yeni kurulan 
sosyal hayat ve komünizm, burada da övücü bir şekilde yer alırken, bir 
yandan da savaş ve savaşa bağlı olarak “kahramanlık” (fedailer) mevzuu 
işlenir. Başta Meşrutiyet devrinden bu yana bağımsızlık mücadelesi yapan 
Settar ve Bağır Hanlar ile Azerbaycan tarihinin derinliklerinde yer alan 
Babek, Fuzûli ve Şah İsmayil gibi kahramanlar övülür. M. E’timad’ın 
“Ana Yurdum”, “Veten” marşları, “Tebrizim” şiirleri; Mirhesenzâde’nin 
“Ananın Nesiheti” koşması, Süleyman Emin’in “Malik ve Neriman” 
poemi kahramanlık mevzularını işler.

Bu devrin şairleri arasında 1900’lerde doğan; Habib Sahir (1903-
1985), M.Hüseyin Şehriyar (1905-1988), Mir Mehdi Çavuşî (1909-1967), 
Coşğun (1910-1979), Mir Taği Milanî (1914-1980), Aşık Hüseyin Cavan 
(1916-1985), Muhammet Biriya (1914-1989) ile 1920’lerde doğan Nemini 
Eyup (1920- ), Hamit Nutki Aytan (1920-1998), Muhammet Bağır Niknâm 
(1921-1946), Balaş Azeroğlu (1921- ), Mahmut Takî Zöhtabî (1923-1998), 
Haşim Terlan (1924- ), Ali Tüde (1924- ), Yahya Şeyda (1924- ), Muzaffer 
Dirafşî (1925- ), İsmail Caferpur (1925-1977), Hekime Billurî (1926- ), 
Medine Gülgün (1926-1991), Söhrap Tahir (1926- ), Bulut Karaçorlu 
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Sehend (1926-1980), Sönmez (Kerim Meşruteçi, 1928- ), Ali Tebrizî (1929-
1997), Hüzeyin Tebrizî (1931- ) ve Nesir Payegzar (1932- ) sayılabilir. 
Ancak Güney Azerbaycan’da çağdaş edebiyatın temellerini atan isimler 
arasında Habib Sahir, Dr.Cevat Heyet ve Şehriyar gösterilebilir.  

İstanbul’da eğitim gören Habib Sahir (1903-1985), Celal Sahir’i çok 
sevdiği için onun adını kendine mahlas olarak kullanır. Batı tesirinde 
gelişen Türk şiirini benimseyerek, Türkiye üslûbuyla şiirler yazar. Sahir bu 
tutumuyla, Güney Azerbaycan’daki şairler üzerinde önemli bir etki yaratır. 
Hatta Güney Azerbaycan şiirinde “Sahir Mektebi” doğmasına neden olur. 
Türkiye’den Döndükten sonra Tebriz’de genç kuşağın eğitim ve öğretimi 
ile meşgul olur. Ancak resmi ideoloji tarafından sürgün edilir. (Kafkaslı, 
2002/5:13; Akpınar, 1994:138)

Güney Azerbaycan’ın şairlerinin önderi hiç şüphe yok ki, Mehemmed 
Hüseyin Şehriyar’dır (1905-1988). Şair, gerçek anlamda millet fedaisi ve 
sanat adamıdır. O, memleketinin meseleleri ile bağımsızlık konusundaki 
düşüncelerini, ustaca kullandığı kalemiyle adeta keskin bir kılıca çevirerek 
sunar. Sanatın bir milletin bağımsızlık anlayışında ne denli önemli bir 
rol oynadığını gösterir. Şair, esaret ve zulümden kurtulmak için yiğitçe 
haykırdığı şiirlerinde; Güney Azerbaycan’ın önderi, fedaisi ve çilekeşi 
durumundadır. Yüreği Güney Azerbaycan’ın bağımsızlığı için çarpan bir 
lider ve büyük bir kahramandır. (Kafkaslı, 2002/5:56; Gedikli, 1991:15-
48; Akpınar, 1994:486)

Şiire gençlik yıllarında başlayan Mir Mehdi Çavuşî (1909-1967), 
M.Elekber Sabir ve Hüseyin Cavid’in şiirlerinden etkilenir. İlk şiirleri 
II.Dünya Savaşı yıllarında “Veten Yolunda” ve “Azerbaycan” gazeteleri 
ile bazı dergilerde yayınlanır. Şiirlerinde vatan, millet ve bağımsızlık 
temalarını işler. (Elm, 1988/3:136)

Balaş Azeroğlu (1921- ) ise, bir çok siyasî ve edebî faaliyetin içinde 
yer alır. Şiirlerini Azerî Türkçesi ve Rusça ile yazar. İran’da çağdaş Türk 
edebiyatının gelişmesinde büyük etkisi olur. Şiirlerinde, Azerbaycan 
Türkünün bağımsızlık taleplerini ve geleceğe bağlı umutları işler. 30’dan 
fazla eseri vardır. “Menim Neğmelerim” (1952), “Seher Şefegleri” 
(19539, “Ele Oğul İsteyir Veten” (1961), “Seçilmiş Eserleri” (c.I, 1958; 
c.II, 1970), “Bu Günüm Sabahım” (1978), “Bir Kürsü İsteyirem” (1989) 
adlı eserleri önemlidir (Elm, 1988/3:157; Kafkaslı, 2002/5:282)

Ali Tüde (1924- ) ise, çocuk denecek yaşta şiire başlar. II. Dünya 
savaşından sonra Baku’ye sığınmak zorunda kalır. İlk kitabı “Cenub 
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Neğmeleri” (1950) burada yayınlanır. Bahtiyar Vahabzâde ve Halil Rıza, 
onu, hassas ve vatanperver bir şair olarak değerlendirerek, şiirlerindeki 
derin yangının “Araz” derdinden kaynaklandığını söylerler. “Bakı’nın 
Işıgları”, “Veten Sevgisi”, “Mehbusların Son Sözü”, “Şimal Hesreti”, 
“Gartal”, “Sevinç”, “Heyat Sınağı”, “Neğmeli Geceler”, “Aras Üste 
Palıd”, “Gecikmiş Vüsal” ve “Méne Ele Bahma” adlı eserleri bulunur. 
(Elm, 1988/3:215)

Başarılı bir tıp doktoru olan Cevat Heyet (1925- ), daha çok neşriyat 
sahasında önemli hizmetlere imza atar. İyi bir edip ve tarih araştırmacısı 
olan Heyet, ayrıca iyi bir filolog, edebiyat tarihçisi ve teşkilatçıdır. 
“Varlık” (1979) ve “Daneşe Pezeşki” (Tıbbi Bilik) (1963) adlı dergileri 
çıkarır. Varlık, çağdaş Güney Azerbaycan Edebiyatı’nın şekillenmesinde, 
yeni nesillerin yetişmesinde ve geniş kitlelere ulaştırılmasında son derece 
önemli bir rol oynamıştır. (Kafkaslı, 2002/6:533)

II. Dünya harbinden sonra Türkçe neşriyatın tamamen yasaklandığı 
günlerde, Şehriyar’la birlikte, manzumeleri elden ele dolaşan Bulut 
Karaçorlu Sehend (1926-1980), şehriyar’dan sonra Güney Azerbaycan’ın 
en kudretli şairidir. Şairler meclisi’nin edebî ortamında yetişir. Bir müddet 
hapis yattıktan sonra siyasî faaliyetlerden uzaklaşarak, edebî ve kültürel 
faaliyetlere yönelir. Dede Korkut Destanları’ndan etkilenerek yazdığı 
“Sazımın Sözü” ve diğer eserlerinde Azerbaycan Türklerinin içinde 
bulunduğu durumu canlı bir halk dili ile ve zengin edebî sanatlarla; 
oldukça renkli ve gerçekçi bir şekilde tasvir eder. (Akpınar, 1994:117-123; 
Kafkaslı, 2002/6:19)

Hekime Billurî (1926- ), II. Dünya Savaşınadan sonra vatanını terk 
etmek zorunda kalan şairlerdendir. Baku’de tahsiline devam eder. Gazeteci 
ve akademisyendir. Şimdiye kadar 18 eseri yayınlanır. “Menim Arzum”, 
“Heyat Yollarında”, “Mubareze İllerinde”, “Şé’rler”, “Seher Güneşi”, 
“Bir de Bahar Gelse”, “Senden Uzaklarda”, “Çınar Gözleyir Meni”, 
“Apar Meni O Yerlere” adlı eserleri vatan hasretiyle yazılmış şiirlerle 
doludur. (Kafkaslı, 2002/5:437)

Medine Gülgün (1926-1991), şiir yazmağa 1944 yılından sonra 
başlar. İlk şiirleri “Veten Yolunda” gazetesinde yayınlanır. 1946’dan 
sonra Baku’ye sığınmak zorunda kalanlardandır. Güney Azerbaycan 
şiirinin gelişmesinde önemli katkıları olur. Halkın geleceğe olan ümidini 
ve bağımsızlık düşüncesini işler. “Tebriz’in Baharı”, “Savalan’ın 
Eteklerinde” (1950), “Hetirelerin Neğmesi”, “Tebriz Gızı”, “Sulhun 
Sesi”, “Yadigâr Üzük”, “Pervane”, “Firidün”, “Yorabilmez Yollar Meni” 
adlı eserleri bulunmaktadır. (Kafkaslı, 2002/5:447)
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Söhrap Tahir (1926- ) 1941 yılından sonra şiir yazmağa başlar. İlk 
şiirlerinde vatanperverlik duyguları ile inkılâp döneminin mücadele 
anlayışını işler. 1946’dan sonra Baku’ye giderek burada tahsiline devam 
eder. 1958’de Azerbaycan Yazıcılar Birliği tarafından Moskova’da 
edebiyat kursuna gönderilir. Burada Türk dünyasından gelen diğer şair 
ve yazarlarla tanışır. Azerbaycan’ın büyük şairlerinden Memmed Araz 
kendisiyle tanıştıktan sonra Güney Azerbaycan’ı konu alan şiirler yazar, 
Hatta soyadı olarak “Araz” ismini alır. Buradaki yıllar Tahir’i olgunlaştırır 
ve sanatında ciddi bir gelişme sağlar. 15’ten fazla kitabı vardır. Bunlardan 
bazıları şunlardır: “Heyat Şiirindir” (1963), “Gırılan zincirler” (1965), 
“Men seni Görmüşem” (1967), “Gel Görüşek” (1968), “Ateş Bulağı” 
(1977). (Kafkaslı, 2002/5: 457; Okumuş, 1999:95)

Bu arada âşık geleneğinden gelen şairlerden de bahsetmek gerekir. 
Âşıklık geleneğinin yanında, modern şiirin gelişmesine de katkı sağlayan 
şairlerden biri olan Aşık Hüseyin Cavan (1916-1985), XX. Yüzyıl 
Azerbaycan ve İran Klasik Âşık edebiyatının en usta temsilcilerindendir. 
1940’tan sonra meşhur olur. Âşıklık geleneğinin gelişmesi ve yayılmasında 
önemli katkıları olur. (Kafkaslı, 2002/5:228)

Gence’de doğan Aşık Şehnazî (1929-1995) de, Sovyet ordusuyla İran’a 
gelen aydınlardandır (1941). Burada “Molla Mirza İbrahim Mektebi”ne 
devam eder. 1966’da Tebriz’e yerleşir. Ana dili ile şiirler yazar. Şiirlerini, 
“Bu Torpağlıyam”, “Veten Oğluyam” kitaplarında toplar. (Kafkaslı, 
2002/6:133)

II. Dünya Savaşından sonra Güney Azerbaycan şiirinde vatan mevzuu 
ön plana çıkarak sürükleyici bir güç durumuna gelir. Azerbaycan’ın 
bölünmesi, bu bölünmeden duyulan rahatsızlıklar ve Azerbaycan halkının 
esaret altında çektikleri daha cesaretli bir şekilde dile getirilmeye 
başlanır. Böylelikle Güney Azerbaycan şiirinde muharebe ve bağımsızlık 
mevzuları sık sık dile getirilen konular arasına girer. Şehriyar’la başlayan 
bağımsız birleşik Azerbaycan ideali, Gaflantı, Eloğlu, Aydın Tebrizli, 
Cemşid, Şeybanî, Eldar Muganlı, Hasan Ildırım, Hamit Nutkî, Daşgın, 
Haver Gehremanî, Böyük Resuloğlu, Mehemmed Elizâde gibi şairlerin 
yaratıcılıklarında bir ruh olarak yaşamaya devam eder. Boyle güçlü bir 
köke dayanan ve önderliğini Şehriyar’ın yaptığı Güney Azerbaycan şiiri 
bağımsızlık mücadelesinde de coşkun bir asker edası ile vuruşur. 

1940’lı yılların başlarında Güney Azerbaycan’da millî şuur gelişmeye 
başlar. “Vatan Yolu” gazetesini kurduğu “Şairler Meclisi” Azerî aydınları 
arasında filizlenmeye başlayan millî şuuru diri tutmaya çalışır. Zira 
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bu mecliste yer alan şairler, istibdat aleyhine sert itirazlarda bulunarak, 
eserlerinde inkılâpçı bir ruh taşıyan lirik kahramanı idealize ederler. Bu 
kuşak, gençler üzerinde derin bir etki yaratırken, millî şuurun gelişmesinde 
ve bağımsızlık temasının belirginleşmesinde de son derece etkili olur. 
Guluhan Borcalı, Kemali, Yahya Şeyda, Ali Fitret gibi şairler bu anlayışın 
yerleşmesinde önemli bir rol oynarlar. Yazdıkları şiirlerle milli meclisin 
önemini ve Güney Azerbaycan halkında uyanan ümidi dile getirirler. 

Pişeverî Hükümeti’nin güneyde uyanan millî düşünceye ciddi tesiri 
olmuştur. Ancak Millî Hükümet’in yıkılmasıyla Güney Azerbaycan 
şairleri de yeni bir anlayışa yönelmek zorunda kalırlar. Bu dönemde ağır 
baskı ve takipler uygulanır. Hapishaneler ve sürgünler marifetiyle aydınlar 
susturulur. Bu itibarla bu dönem Güney Azerbaycan şiiri, sürgün ve 
hapishane şiirine dönüşür. Güney Azerbaycan halkı üzerinde uygulanan 
bu baskılar, millî şuurun daha da güç kazanmasına sebep olur.

 1960 yıllardan itibaren Güney Azerbaycan edebiyatında başlayan Kuzey 
yakınlaşması şiirde de kendini gösterir. Özellikle, A.Mehzunî, Sehend, 
Hamit Nutkî, Barış, Sahir, Savalan, Sönmez, Türkoğlu, Haşim Tarlan, Rıza 
Paşazâde gibi şairler kuzeydeki kardeşlerine seslenerek, karşılıklı alâka 
yaratılmasına gayret gösterirler.

Güney şiirinde önemli kollardan biri de “satıra” şiiridir. Mizah 
edebiyatı M.Elekber Sabir ve M.Ali Mö’cüz’ün bütün Kafkasya’da etkili 
olan satıra geleneğine dayanır. Yoğun bir baskı ve sansür altında yaşayan 
Güney’li şairler açıktan söyleyemediklerini mizah yoluyla ifade eder. 
Güneyde bu şiirin temelini atan M.Ali Mö’cüz’dür. Bu geleneği devam 
ettirenler arasında Elekber Pakzad Haddad, İbrahim zakir, Mirza Hüseyin 
Kerimî, Nesir Peyekzâr, Muzaffer Direfşî, Ali Ataiyye, Mecid Sabbağ İranî 
isimleri sayılabilir. 

Satıra sahasında bilhassa Mirza Hüseyin Kerimî, Ali Ataiyye, Mecid 
Sabbağ İranî’nin ayrı bir yeri vardır. Kerimî’nin “Rengârenk”, İranî’nin 
“Çiğan Viğan” ve “Çığır Bağır”ve Ataiyye’nin gazete ve dergilerde 
yayınlanan şiirleri toplumun ekonomik durumunu, devlet dairelerinin 
işleyişini ve rejimin baskılarını anlatırlar. 

Güney Azerbaycan’da modern nesir, Abdurrahim Talibov, Zeynelabidin 
Marağayi, Memedali Menafzâde’nin yazmış oldukları hikâye ve romanlarla 
ilk örneklerini verir. Ancak Güney nesri bir takım tarihî ve sosyal nedenlere 
bağlı olarak bu gelişmeyi sürdüremez. İkinci Dünya savaşından sonra bu 
alanda önemli kıpırdanmalar görülür.
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Yavuz Akpınar, Ali Tebrizî’nin halk hikâyeciliğinin geleneklerinden 
faydalanarak kaleme aldığı iki ciltlik “Şah İsmail” adlı eserini roman 
türünün güneydeki ilk Türkçe örneği olduğunu söyler. (Akpınar, 1994:88)

 1945 yılında kurulan Millî Hükümet’le birlikte, Güney Azerbaycan 
nesri, büyük bir ivme kazanarak,  tamamen inkılâbî bir karaktere bürünür. 
Bu dönemde bir takım Türkçe gazete ve dergilerin yayımlanması Güney 
Azerbaycan nesri için önemli bir mesafe sayılır. Millî Hükümet’in 
lağvedilmesinden sonra da eserlerde belirgin olarak, geçmiş inkılâpların 
tesirleri işlenir. Bu durum, Güney Azerbaycan yazıcıları arasında aynı 
temada birleşen, fakat çok renkli ve farklı bir nesir edebiyatı yaratılmasına 
da zemin hazırlar.

Bu dönemde; Fethi Hoşginabi, Gulameli Semsan, Mirze Hasan 
Rüşdiyye, Genceli Sebahî, A.Azerî, V.Mehrî, Tufarganlı Hüseyin, Abbas 
Penahî, E.Tebrizli, Rehim Degig, Hebib Sahir, E.Ağçaylı, H.Alpamış, 
M.Güloğlan, Mehemmedeli Ocagverdi, Gulam Ocagverdi, Gulamhüseyin 
Saedi, Mürteza Mecidver, Samed Behrengi, H. M. Savalan, Abbas Mahyar, 
B.Süteyif, Dilcuyî, Nasir Manzurî, Penah Makulî, Mehemmedrıza Afiyet, 
Söhrap Tahir, V.Mehdî, Hamid Memmedzâde, Firuz Sadıkzâde, Kahraman 
Kahramanzâde gibi yazarlar yetişir. Ancak bunların içerisinde; Abbas 
Penahî Makulî, Genceli Sebahî, Fethi Hoşginabî, Hamit Mehemmedzâde, 
Kahraman Kahramanzâde ve Samet Behrengi’nin isimlerini ayrı tutmak 
lazımdır.

Abbas Penahî Makulî (1902-1971), Edebiyata şiirle başlayan Makulî, 
roman ve hikâyeleriyle şöhret kazanır. 1925 yılında iri hacimli “Perişan” 
hikâyesi, “Yeni Fikir” gazetesinde yayınlanır. 1946 yılında Baku’ye 
yerleşir. Burada edebî çalışmalarının en verimli devri başlar. “Sırlı 
Çoban”, “Muradizler” romanı ile “Gırmızı aşıglar”, “Tebriz geceleri” 
hikâyeleri vardır. Ölümünden sonra “Heyder Emioğlu” ve “Hiyabani” 
adlı romanları yayınlanır. (Kafkaslı, 2002/4: 465)

Genceli Sebahî (1906-1989), 1930 yıllarında hikâye yazmaya başlayan 
Sebahî, 1935’te Leningrat’a gider. Burada edebiyat tahsili alır. Üç ciltlik 
Edebiyat Tarihi vardır.  Hikâyelerini İran İslam Devriminden sonra 
“Gartal” ve “Heyat Fecieleri” adlarıyla yayınlar. “Gecelik Gün”, “Büyük 
dayag”, “Pervane” romanları ile “Perviz’in Heyati”, “Anama Deyerem 
Ha”, “Medine’nin Üreyi” hikâyeleri vardır. (Kafkaslı, 2002/5:476)

Fethi Hoşginabî (1922-1989), 1946’dan sonra Baku’ye sığınanlardandır. 
Hikâye, roman ve tiyatro eserleriyle tanınır. “Ata” (1959), “İki Gardaş” 
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(1959) romanları; “İki Dost” (1951), “Son Bayragdar” (1954), “Hekâyeler” 
(1956), “Merhemet ve Nifret” (1965) hikâyeleri ve “Séyavuş”, “Bijen”, 
“Menije” piyesleri bulunur. (Kafkaslı, 2002/5:542)

Hamit Mehemmedzâde (1924-2000), 1946’dan sonra vatanını terk etmek 
zorunda kalan aydınlardandır. 1958 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği’ne 
dahil olur. Bu tarihten sonra hikâyeleri düzenli olarak devrin matbuatında 
görünmeye başlar. Hikâyelerini, “Hikâyeler” (1957), “Futbolçu” (1959), 
“İlk Mehebbet” (1966) kitaplarında toplar. Bu hikâyelerde işçi ve köylülerin 
ağır yaşam şartları tasvir edilir. Ayrıca hürriyet ve bağımsızlık konularını 
işler. (Kafkaslı, 2002/5:569)

Kahraman Kahramanzâde (1913-1990), 20’li yaşlarda hikâye yazmaya 
başlayan Kahramanzâde’nin ilk hikâyeleri, “Gızıl Gence” gazetesinde 
yayınlanır. Sonraki yıllarda yazdığı hikâyelerinden; “Muhacirler Destesi” 
(1944) Tebriz’de; “İftira” (1963), “Tozlu Palto” (1965), “Ayrılıg” (1971), 
“Gırmızı Başmag” (1974), “Bayraksız Adam” (1981), “Tanınmayan 
Konag” (1989) Bakü’de yayınlanır. (Kafkaslı, 2002/6:517)

Samet Behrengi (1939-1968), Çağdaş Azerbaycan Türk ve Fars nesrinin 
-özellikle çocuk edebiyatı sahasında– en büyük temsilcilerinden biridir. 
Hikâyeleri daha çok çocuklara yöneliktir. Eserlerinin çoğunda yoksul 
çocukların hayatlarını konu alır. “Balaca Gara Balıg” kitabı yurt dışında 
ödüle layık görülür. Genç yaşta vefat eden Behrengi’nin, “Balaca Gara 
Balıg”, “Bir Hulu, Min Hulu”, “Ulduz ve Garğalar”, “24 Saat Yuhuda ve 
Ayıglıgda”, “Çuğundur Satan Oğlan” ve “Gar Denesinin Següzeşti” adlı 
hikâyeleri vardır. (Kafkaslı, 2002/6:551)

Ayrıca, Seyyid Cafer Pişeveri’nin “Zindan Hatıraları” adlı eseri de 
Güney Azerbaycan edebiyatında hatırat türünün en önemli örnekleri 
arasında dikkati çeker. Bu dönem, Güney Azerbaycan nesrinin yeni inkişaf 
edip geliştiği devirdir de denilebilir. Fakat ne yazık ki bu gelişme fazla 
sürmemiştir.  

Bu dönemde yayınlanan Genceli Sebahî’nin “Şerefli Ölüm“, Gulam 
Hüseyin Saedî’nin “Dilençi”, S. Behrengi’nin “24 saat Uykuda ve Ayıklıkta”, 
Habib sahir’in “Vagon” ve Rahim Dagig’in “Hacer “ roman ve hikâyeleri, 
Güney Azerbaycan nesri için son derce önemlidir.  “Şerefli Ölüm”, 21 Azer 
hareketinin kurbanları başta olmak üzere, Güney Azerbaycan halkının 
kara talihini ve çektiği acıları anlatırken,  “Dilençi” halkın yoksulluğunu 
bütün çıplaklığı ile verir. “24 saat Uykuda ve Ayıklıkta”, Pehlevî rejiminin 
uyguladığı baskıları ve sebep olduğu manevi çöküntüleri anlatır. Habib Sahir 
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ise, sürgündeki aydınların vatan özlemini “Vagon”da dile getirir. R.Dagig 
de, “Hacer”de halkın geleceğe olan kuvvetli inanç ve samimiyetine yer 
verir. Ayrıca bu eserde, Azerbaycan ile Türkiye’nin arasına sokulan fitne 
tohumlarının tehlikesine işaret edilir.

Güney Azerbaycan nesrinde asıl tema hürriyet arayışı ile alakalıdır. 
Romanın merkezinde, Güney Azerbaycan halkının yaşadığı sıkıntı ve 
ıstıraplar olsa da, bu ıstıraplar sadece geçmişte yaşanmış faciaların dile 
getirilmesi biçimindedir. Ancak bu durum aynı zamanda,  geleceğe 
taşınan umutların da ifadesidir. Çünkü ortaya konmuş olan eserlerde 
daima geleceğe olan inanç ciddi ve samimi bir şekilde vurgulanır. Seçilen 
kahramanlar, çektikleri sıkıntılara ve yaşadıkları trajedilere rağmen hayata 
daima galip gelirler.  

Güney Azerbaycan nesri içerisinde önemli bir yer tutan çocuk edebiyatı 
da, yetişkinlerin edebiyatına paralel bir gelişme gösterir. Benzer temalar 
üzerinde yoğunlaşan çocuk edebiyatı, modern manada, Mirze Abdürrahim 
Talibov’un “Ahnmed’in Kitabı” (1894-1895) ile başlatılabilir. A.Talibov’dan 
sonra bu alanda İreç Mirze, Askerzâde Bağçaban, Ali Rıza Nebdil Oktay, 
M. S. Şami ve Samed Behrengi’nin isimleri verilebilir. Güney Azerbaycan 
çocuk edebiyatı, bu gün bilhassa Samed Behrengi’nin gayretleriyle önemli 
bir birikime ve zenginliğe kavuşmuştur. Onun, “Balaca Gara Balıg”, “Bir 
Hulu, Min Hulu”, “Ulduz ve Garğalar”, “Çuğundur Satan Oğlan” ve 
“Gar Denesinin Següzeşti” adlı hikâyeleri çocuklara yöneliktir. Eserlerinin 
çoğunda yoksul çocukların hayatlarını konu alır.  

Tiyatro bu dönemde canlılık kazanan türlerdendir. Azatlık Hükümeti 
kurulduktan sonra Tebriz’de büyük bir değişim yaşanır. Sosyal ve kültürel 
alana da yansıyan bu değişim, özellikle tiyatro alanına büyük bir canlılık 
getirir. Bunda en büyük pay, Celil Memmedgulizâde’nin meşhur “Molla 
Nasreddin” dergisinindir. Derginin Tiflis’ten Tebriz’e gelmesiyle birlikte 
diğer alanlarda olduğu gibi, tiyatroda da önemli bir faaliyet göze çarpar. 
Bunun sonucu olarak 1 Mayıs 1921’de Celil Memmegulizâde’nin“Ölüler” 
dramı yerli aktörlerce Tebriz’de oynanır. (Memmedli, 1983/2: 36)

2 Ekim 1921’de Kafkas artistleri İran’a gelerek kültürel faaliyetlerini 
burada devam ettirirler. Bu faaliyetler, Güney Azerbaycan halkının fikrî 
anlayışına da tesirler uyandırır. Bu tarihlerden başlayarak, bütün bu baskı 
ve yasaklara rağmen, Güney Azerbaycan’da “Cemiyyet-i  İslah-i Teraggi-i 
Maarif-i Azerbaycan” (1921), “Ariyen” (1922), “Ayiney-i İbret”(1924), 
“Dram Tebriz”(1929) gibi tiyatro toplulukları kurulur. Bu topluluklar 
vasıtasıyla bir yandan tiyatro sevdirilmeye çalışılırken, bir yandan da 
gerekli mesajlar halka ulaştırılmaya çalışılır.



1162

1941 yılında ise, “Şîr-e Horşîd” adlı tiyatro binası açılır. Ancak 
Türkçe temsillere izin verilmez. 1946’da Tebriz’de  “Azerbaycan Devlet 
Tiyatrosu” açılır. (Azad Millet, 28.3.1946)  Burda “Erbab ve Ekinci”, 
“Azerbaycan Nümayişi”, “Azerbaycan Anası” gibi oyunlar sahnelenir. Bu 
arada, Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosu da Güney Azerbaycan’ın birçok 
şehrinde verdiği temsiller ile halkı aydınlatmaya çalışır. Bu topluluğun 
tesiriyle başta Erdebil ve Marağa gibi şehirlerde tiyatro binaları yapılarak, 
buralarda oluşturulan küçük temsil guruplarıyla sosyal ve içtimaî hayatın 
yenileşmesine çalışılır.  

Aynı yıl Tebriz’de Devlet Filormoniyası faaliyete başlar. Flormaniya’nın 
açılışı İran’da bir reform olarak kabul edilebilir. Bu durum sosyal 
hayata müspet yönde etki eder. Milli Hükümet tarafından kurulmuş olan 
Flormaniya’nın müdürlüğüne inkılâpçı şairlerden Ali Tude getirilir. (Tude, 
1981:2; Tude, 1983:22) Burada çeşitli temsillerin yanında Aşık Hüseyin 
Cevan’ın başkanlık ettiği bir aşıklar gurubu da sahne alır. (Tude, 1983:22) 
Filormoniya faaliyetleriyle kısa bir zamanda etkisini gösterirken, özellikle 
bazı tabuların yıkılmasında da önemli bir rol oynar. Ayrıca Orkestra ile 
birlikte Azerî ve Ermeni kızlarından oluşan yeni bir raks gurubu da kurulur. 
Belki de ilk kez, bu grupla birlikte orta şarkta bir kadın müzik ve raks 
topluluğu oluşturulmuş olur. ( Tude, 1981:52)

Ancak, denilebilir ki, Güney Azerbaycan aydınları, her türlü 
faaliyetlerinde olduğu gibi, tiyatro temsillerinde de, İran yönetimlerinin 
baskı ve engellemeleriyle karşılaşmışlardır. 

3. Muasır Azerbaycan Edebiyatı Devri (1979- )

Güney Azerbaycan’da 1950’lerden sonra gittikçe artan baskı ve 
yasaklamalar, 1962 yılındaki toprak reformuna kadar devam eder. Bu 
tarihte “Ak Devrim” adıyla yapılan reformla halkın tepkileri yumuşatılmaya 
çalışılır. Büyük toprak sahipleri ve mollalardan bu reforma ciddi itirazlar 
yükselir. Bilhassa Humeyni sert itirazları sonucu ülkeyi terk etmek zorunda 
kalır. Ancak bu reform çeşitli sebeplerle başarılı olamaz. 

1970’lerin sonuna doğru toplumun ve özellikle din adamlarının 
üzerindeki baskılar artar. İran’ın önemli şehirlerinden Kum ve Tebriz’de 
mitingler yapılır. Bu olaylar isyan kabul edilerek sıkıyönetim ilan edilir. 
Olaylar bir yıl boyunca devam eder. Nihayet Şah olayların ardının 
kesilmeyeceğini anlayarak eşiyle birlikte ülkeyi terk eder (16 Ocak 1979). 
1 Şubat 1979’da Humeyni İran’a döner ve iktidarı ele alır. 1 Nisan 1979’da 
İran İslam Cumhuriyeti kurulur.
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Şah yönetiminin son yıllarındaki yumuşama, basın üzerindeki sansürü 
kaldırır. Bu tarihten sonra Azerbaycan Türkçesi ile gazete, dergi ve kitap 
yayınları az da olsa göze çarpar. Bu dönemde yayınlanan ilk Türkçe gazete 
“Ulduz” (17 Ocak 1979) adıyla Tebriz’de yayınlanır. 3 Mart 1979’da 
Tahran’da “Yoldaş” dergisi yayınlanır. Daha sonra bu derginin adı “İnkılâp 
Yolunda” ve “Yeni Yol” olarak değiştirilir. Nisan 1979’dan itibaren Dr. 
Cevat Heyet ve arkadaşları tarafından “Varlık Dergisi” yayınlanmaya 
başlar. Varlık Dergisi, dil, kültür, edebiyat ve folklor alanlarında büyük 
hizmetler verirler, halkın millî bilincini uyanık tutma yolunda da büyük 
gayretler sarf eder. 

Türklerin yoğun olarak yaşadıkları diğer şehirlerde Türkçe ile çeşitli 
gazete ve dergiler yayınlanmaya başlar. 1980 yılında varlık dışındaki 
dergilerin büyük çoğunluğu çeşitli sebeplerle kapatılır. Humeyni’nin 
ölümünden sonra basın hayatına uygulanan baskıların azalmasıyla birlikte 
Azeri Türkçesiyle bazı dergiler yeniden yayın hayatına girer. Ayrıca 
Tebriz ve Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde kültür, edebiyat, 
folklor dernekleri kurularak faaliyet göstermeye başlar. Bu derneklerin 
birçoğunun Türkçe, Türkçe-Farsça dilleriyle yayınlanan gazete ve dergileri 
de bulunmaktadır. Bu dernekler ve yayın organları şunlardır: Azerbaycan 
Yazarlar ve Şairler Cemiyeti, Güneş Dergisi, Tahran; Tebriz Şairler ve 
Yazarlar Cemiyeti, Ülkü Dergisi, Tebriz; Tebriz Genç Şairler ve Yazarlar 
Cemiyeti, Gençlik Gazetesi, Tebriz; Müstakil Azerbaycan Medeniyet 
Ocağı, Yoldaş Dergisi, İnkılâp Yolunda, Yeni Yol, Tahran.

Sadece Tahran’da sayıları 200’e yaklaşan ana dilde gazete ve dergi 
yayına sokulur. Buna çeşitli sebeplerle ülkelerinde ayrı kalmış Güney 
Azerbaycanlı aydınların değişik ülkelerde “muhaceret matbaası” adı 
altında çıkardıkları gazete ve dergiler de eklenmelidir. Bu matbuat 
organlarının uzun ömürlü olmamalarına rağmen yinede gelecek için 
katkıları yadsınamaz. (Danulduzu Gazetesi, 1960/1:16) Son zamanlardaki 
yumuşama eğilimleri sebebiyle Türkçe gazete ve dergilerin sayısı günden 
güne artmaktadır.6

1979 yılındaki İslâm İnkılâbı, millî şuurun canlanmasında önemli bir 
imkân yaratırken, Güney Azerbaycan halkı ve aydınlarının geleceğe dair 
ümitlerini perçinlemiştir. 1980’li yılların sonunda Kuzey Azerbaycan’ın 
bağımsızlığını kazanması Güney Azerbaycan ile Kuzey Azerbaycan 
arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de imkân yaratmıştır. Yeni şairler 
6 “Bu gün Kuzey Azerbaycan’da 800 yakın matbuat organı varken, İran’da 35’i gündelik, 173’ü haftalık, 235’i 
aylık, 7’si yıllık; 664’ü siyasi, 8’i ince sanat, 44’i tıp, 52’si teknik, 17’si tarım, 374’ü medeni, 346’sı içtimai,124’ü 
iktisadi olmak üzere 1614 değişik matbuat organı bulunmaktadır. Ne yazık ki, bu rakamın içerisinde otuz mil-
yonluk Türk halkına ait tamamen Türkçe bir dergi ya da gazete yoktur.” (Medeniyet Gazetesi, 1997, Nu:6-7) 
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ve onların bir birinden güzel eserleri sayesinde, Güney Azerbaycan şiiri 
gittikçe olgunlaşacaktır.

Devrimden sonra Modern Güney Azerbaycan edebiyatı; İnkılâp 
hareketinden doğan ve beslenen coşkun, vatanperver şiir anlayışı,  Serbest 
şiir anlayışı ve Şiirde ferdî üslûbun gelişmesi şeklinde özetlenebilecek 
üç dönemde incelenebilir. Güney Azerbaycanlı şair Ali Rıza Miyanalı, 
İran inkılâbından sonra Güney Azerbaycan şiirinin üç aşama geçirdiğini 
belirtir. Bunlar:

1. İnkılâp hareketinden doğan ve beslenen coşkun, vatanperver şiir an-
layışı. Bu anlayış şiiri, siyasî ve ideolojîk bir yapıya yaklaştırır.

2. Serbest şiir anlayışı. Bunlar, kendine özgü ifade üslûp arayışı içinde-
dirler. Arûz ile hece arasında bir kalıp kullanmaya çalışırlar.

3. Şiirde ferdî üslûbun gelişmesi. Bu anlayış kendine özgü edebî ifade-
leri yaratırken, serbest vezni ön plana çıkarır. Aynı şiirde değişik vezinleri 
birleştirerek yeni bir entegrasyona çalışır. (Miyanalı, 1997:6)

Matbuattaki kısmi serbestlik edebiyat dünyasını canlandırır. En başata, 
şiirde tema zenginleşir. Şah’ın devrilmesinden sonra, şiir o dönemi ve bil 
hassa Şah’ı tenkit etmeye başlar. Kalem tutan eller, Pehlevî Hanedanı’nın 
iç yüzünü anlatmaya çalışırken, bir yandan da inkılâp yılları ve Azerbaycan 
halkının beklentileri dile getirilir. 

Özellikle Tahran ve Tebriz’de yeni yeni gazete ve dergilerin yayınlanmaya 
başlaması, bu konuda çok olumlu sonuçlar doğurur. Bilhassa “Varlık”, 
“Yoldaş”, “Köroğlu”, “Ülker”, “Çenlibel”, “Dede Gorkud”, “Güneş”, 
“İnkılâb Yolunda”, “Firuz-i Azadî” gibi yayın organları, Azerbaycan 
edebiyatına olumlu katkılarda bulunurken, şiire yeni bir istikamet de verir. 
Yıllarca baskı ve sansürden yayınlanamayan şiirler bu vasıta ile halka 
ulaştırılır. 

1970’li yıllarda Habib Sahir, Yahya Şeyda, Hamid Nutkî, Sehend, 
Şehriyar, H.Terlan gibi güçlü şairler vasıtasıyla yeni bir dinamizm kazanan 
Güney Azerbaycan şiiri, şekilde sınırlamaları kaldırır. Bu dönem şiirinde 
esas tema, Güney Azerbaycan’daki arzu ve hasretin meydana getirdiği 
kederdir. Şairler, bu kederi bütün insanlık âlemine iletilmeye çalışır. Bu 
anlayış, 1980’li yılların sonuna kadar devam eder.

Güney Azerbaycan şairleri bütün şiirlerinde, özellikle Sönmez, Savalan, 
Sehend, Gaflantı, Düzgün, Adsız, Meşruteci Sönmez, büyük usta Şehriyar 
ile omuz omuza vererek bağımsızlık yolunda mücadeleci bir şiir anlayışı 
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yaratmışlardır. Bilhassa ana dili mevzuunda görülen hassasiyet Şehriyar’ın; 
“Türkün Dili Tek, Sövgili, ehsaslı dil olmaz / Başka dile gatsan bu esil dil, 
esil olmaz.” fikriyle bütünleşerek İran’ı etkisi altına alır.

1980’de İran-Irak savaşının başlaması, şiirin mevzuunu savaşa çevirir. 
Savaş yıllarına yeniden dönen şairler, savaş ve savaşın geride bıraktığı 
acıları kaleme almaya başlar. Sönmez Meşruteçi bayatılarında, Davud 
Kendirî “Le’net Saddam’a”, Hamdullah Erkan “Heleban” şiirlerinde 
savaş mevzuunu işler. Ali Mohferd, Şehriyar ve Zülfikâr Kemalî’nin de bu 
anlamda şiirleri vardır.

Bu devirde dikkati çeken konulardan biri de, 1960’lardan itibaren 
ağırlık kazanmaya başlayan dinî ve felsefî şiirlerdir. Bu dönem şiirlerinde, 
insan-hayat-ebediyet şiirin ana temelleridir. “ölüm” dinî, felsefî ve siyasî 
bazı motiflerle zenginleşir. “İnsan” mefhumu daha çok felaket ve acılarla 
birlikte işlenir. Bazen de iyimser yanları arzu ve istekleri anlatırlar. Bedbin 
insanın ruh halleri vardır. Gidiş-gelişler ve zıddiyetler çoktur.

Şiirdeki dinî eğilim zamanla şairi, metafiziğe ve ölüm mevzuuna 
yaklaştırır. Ölüm, dirim, insanın manevi yanları, psikolojik zıtlıklar 
ve iç çatışmalar şaire ilham olur. Aslında La’lî, Racî, Aciz ve Serraf’ın 
mersiyeleriyle yetişen yeni nesil bu teme çok da yabancı değildir. Tenha’nın 
rubaileri Beytullah Neferî’nin “Allah Allah”, Ali Meferdî’nin “Meftun-i 
Ürfan Olmuşam”, Hüseyin Sahil’in “Gur’an Söhbeti”, Hüseyin Hesen’in 
“Hz. Ali Escer Mövhesi”, Firuz Cevanşir Hadim’in “İman Heykeli”, 
Haydar Hundil’in “Zikr-i Musibet”, Abbas Şebhiz’in “Heves-i Medh-i 
Eli” ve Seyid Mehdi Eminî’nin “Ey Şehid-i Kerbela” (Edebiyat Ocağı, 
1985/1:132-403) adlı şiirleri, dine ve din alimlerine müracaat eder. İnsan, 
iman ve inanç konularını işler. İnsanda saflığı ve kâmilliği arar.

Ancak bu mevzuun daha çok dinî bir karakter arz etmesi, sanırım, 
79’devrinden sonra yetişen genç şairlerin aldığı Fars eğitimi ve idealinin 
tesirinden kaynaklanır. Bu dönem şiiri cemiyetteki zıtlığı, çeşitliliği, fikrî 
ve manevi olgunluğu aks ettirmesi açısından da çok önemlidir. Ancak bu 
şiirler pratik açısından pek başarılı değildir. 

Bu devirde işlenen konulardan biri de aşk ve muhabbet konusudur. Bu 
şiirler, duygu ağırlıklı olmasına rağmen, ideal kahraman akl-i kâmil ve aşk 
duygusu ile birlikte ele alınır. Bunda sanırım geleneksel edebiyatın tesiri 
vardır.

Cenub şiirinde tabiat, insanla birlikte ele alınır. Tabiat insanın sığındığı 
bir liman gibi gösterilir. Ana kucağı, dert ortağıdır. Figan’ın “Dağlar” 
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Firidun Hasarlı’nın “Yaz Gelibdir”, Herullah Salpag’ın “Gış Geldi” ve 
Seydi Selman Hüseynî ile M. Hüseyin Tufan’ın şiirleri tabiatı canlı ve 
orijinal bir şekilde ele alır. 

İnkılâbdan sonra öne çıkan mevzulardan biri de “şair ve şiir” ile 
alakalıdır. 1980’lerde bu hususta derin tartışmalar yaşanır. “Şair kimdir?”, 
“Nasıl olmalıdır?”, “Şiir konusu ne olmalıdır?” gibi sorulara yanıt aranır. 
Abdullah Yanar, Beytullah Caferî, Süleyman Salis, Sönmez, G. Begdeli, 
Sehriyar, Sehend, H. Sahir bu konuya dokunur. Şehriyar ideal şair olarak 
gösterilir. 

Bu dönemin şair nesli arasında 1940’lerde doğan; Hasan Mecidzâde 
Savalan (1940- ), Hüseyin sadık Düzgün (1945- ), Behram Elçin (1944- 
), Süleyman Salis (1945- ), Muhammet Ali Nihavendî (1948- ), İbrahim 
Refref (1949- ), Seyid Hamide Reiszâde Seher (1952- ), Hüseyin Feyzullahî 
Vahit (Yıldız, 1952- ), Adsız Ali Şerif Dilcuyî (1955- ), Zülfikâr Kemalî 
(1955- ), Mahmut Ali Çehreganlı (1958- ), Ali Taşkın (1958- ), Riza Gaffarî 
(1959- ) ve 1960’larda doğan, Yusuf Kökebî (1960- ), Atilla Maralanlı 
(1961- ), Aşık Cengiz Biriya (1961- ), Ağşin Ağkemerli (1961- ), Cengiz 
Mehdioğlu (1962), Feriba İbrahim (Afak, 1965- ), Ehad Zamanî (1965- ), 
Resul Gurbanî Mukaddem (1967- ), Nureddin Mukaddem Önel (1968- ) ile 
1980’lerde doğan gençlerden Feranek Ferit İpek, Yahya Salahlı, Karabulut, 
Aydın Tebrizli, İmran Salahî, Hüseyin Tahmasib Pürşehrek (Mirza), M. 
Riza Melikpur, Nigar Heyavî isimleri sayılabilir. Buna bir de eskilerden 
edebî hayatına devam eden ustaları eklemek yerinde olur.

Bu dönemde ön plana çıkan sanatkârlar arasında eskilerden; Şehriyar, 
Sehend, Cevat Heyet, Söhrap Tahir, Hamit Memetzade, Ali Kemali, Aşık 
Hüseyin Cevan, Medine Gülgün, Eli Tüde, Balaş Azeroğlu ve Hamit Nutkî 
ve yenilerden Mahmut Taki Zöhtabî, Hasan Mecidzâde Savalan, Hüseyin 
sadık Düzgün ve Ali Taşkın’in adları sayılabilir. 

Önceki nesle dahil olmasına rağmen şiirlerini 1971’den sonra Bağdat’ta 
yayınlayan Mahmut Taki Zöhtabî (1923-1998), gençlik yıllarında kaçak 
yollardan Rusya’ya gider. Bir süre tutuklu kaldıktan sonra, Baku’ye 
gelir. Burada Üniversite tahsili alır. 1971 yılında Irak’a giderek Bağdat 
Üniversitesinde çalışır. 1979 Devriminden sonra ülkesine döner. Çok çeşitli 
konularda eser veren Zöhtabî’nin, “Pervanenin Sergüzeşti” (Bağdat), 
“Bağban Eloğlu” (Bağdat) adlı şiir kitapları bulunur. (Kafkasyalı, 
2002/5:563)
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Yine önceki nesle mensup olmasına rağmen, 1979 İnkılâbından sonraki 
kısmî serbestlikten faydalanarak Azerbaycan Türkçe’si ile yazmaya 
başlayan Sönmez (Kerim Meşruteçi, 1928- ), Bağımsızlık, hürriyet ve 
vatan sevgisi gibi konuları işler. Son şiirlerinde edebî anlamda ciddi bir 
gelişme görülür. “Babam Özü Gelecekdir” ve “Yeni Yollar Aşan Dağcı” 
kitapları siyasî yönden değerlidir. Diğer kitapları arasında, “Ağır İller”, 
“İsa’nın Son Şamı” ile Bakü’de yayınlanan “Garanguş Yazı Gözler” 
(1990)’i sayılabilir. (Kafkasyalı, 2002/6:76)

Hasan Mecidzâde Savalan (1940- ) II. Dünya Savaşı yıllarında doğan 
Savalan, Azerbaycan Edebiyatını iyice öğrenerek, kendisine Sabir, Samed 
Vurgun ve Süleyman Rüstem’i örnek alır. Anadilinin gelişmesi için çalışır. 
Şiirlerinde aşk, sevgi, ümit ve vatan konularını işler. millî ve manevî 
değerleri ön plana çıkarır. 1955-1966 yıllarında yazdığı şiirlerini “Apardı 
Seller Saranı” (1978) adıyla yayınlar. (Kafkasyalı, 2002/6: 251)

Hüseyin sadık Düzgün (1945- ) Genç yaşta şiir yazmaya başlayan 
Düzgün’ün şiirleri, Hümeyni devriminden sonra “Azadlık”, “Yoldaş” ve 
“İngılab Yolunda” dergilerinde yayınlanır. İstanbul Üniversitesinde Doğu 
dilleri alanında doktora yapar. “Küçük Şé’rler” (1978), “Güneyli Veten 
Yoldaşları” (1981), “Uçgun Dahma” (Yıkık Kulübe), “Bakı Lövheleri” 
(1981) şiir kitapları vardır. (Kafkasyalı, 2002/6:293)

Ali Taşkın (1958- ) Üniversite yıllarında edebiyatla ilgilenmeye başlayan 
Taşkın, Türkçe şiirler ve hikâyeler yazar. 1986 yılında Bakü’ye giderek 
Doktorasını yapar. Dilcilik alanında çalışmalarıyla dikkati çeken Taşkın, 
Türk Dünyasını dolaşarak araştırmalarda bulunur. Daha çok nesir alanında 
eser veren yazarın bir de şiir kitabı vardır.  (Kafkasyalı, 2002/6:610)

1980 sonrası Güney Azerbaycan edebiyatında tamamen birleşik 
Azerbaycan düşüncesinin hâkim olduğu görülür. Bilhassa şiirde esas 
tema ayrılığın yüreklerde yarattığı keder ve gelecekte mutlaka kurulacak 
müstakil Azerbaycan düşüncesidir. Ayrıca, bütünleşme fikrinin yanında dil, 
vatan ve bağımsızlık temaları da zenginleşerek yeniden ağırlık kazanmaya 
başlamıştır.  

Güney Azerbaycan nesrinde asıl tema hürriyet arayışı ile alakalıdır. 
Romanın merkezinde Güney Azerbaycan halkının yaşadığı sıkıntı ve 
ıstıraplar bulunur. Ancak bu ıstıraplar daha çok, geçmişte yaşanmış 
faciaların dile getirilmesi biçimindedir. Her türlü baskı ve zorluklara 
rağmen, yeni yetişen yazarlar, Güney Azerbaycan nesrine yeni bir ruh 
ve çehre kazandırmaya çalışmışlardır. Bunların arasında; M. Güloğlu, 
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E. Ağçaylı, A. Azeri, Hasan Savalan, G. Hüseyin Saedi, Eli Taşgın, 
Hüseyin Feyzullahi Vahit, Ağşin Ağkemalî, Resul Gurbanî Mukaddem, 
Möhordar Kaviyanpur, Hamid Arğış, Nasır Menzurî’nin adları özellikle 
zikredilmelidir. 

Bu dönemde verilen eserler arasında; dilcilik alanındaki çalışmalarıyla 
da tanınan ve nesir alanında çok eser veren Ali Taşkın’ın “Kent Gelini”, 
“Çekme Yarası”, “Buğda Gülü”, “Gar Çiçeyi”, “Toprak Kokusu”; 
Hüseyin Feyzullahî Vahit’in hikâyeleri ve “Aydın Serdar” (1997) adlı 
eseri; Ağşin Ağkemalî’nin küçük hikâyelerini topladığı “Dondurmaçı”sı; 
Resul Gurbanî Mukaddem’in “Guyruklu Çerpelenk”i; Möhordar 
Kaviyanpur’un “Dağlar Kızı” romanı; Hamid Arğış’ın “Nahışlı Mendil”i 
ve Nasır Menzurî’nin “Son Nağıl, Son Efsane” hikâyeleri sayılabilir.

Son yıllarda siyasî ve ekonomik zorluklar nedeniyle Güney 
Azerbaycan’da tiyatro faaliyetleri yok denecek bir seviyeye gerilemiştir. Bu 
zorluklara tiyatro eserlerinin ancak Farsçaya çevrilerek sahnelenebilmesi 
ve birtakım dinî baskıların da eklenmesi yerinde olur. Ancak bugün, başta 
Tebriz ve Tahran’da olmak üzere Güney Azerbaycan’ın tiyatro ve kültür 
alanına yönelik faaliyetleri başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Özellikle 
Tahranda’ki “İrşad Tiyatrosu” ile “Behmen Medeniyet Sarayı” bu 
faaliyetler için önemli bir merkez durumundadır. 

Sonuç olarak Güney Azerbaycan Edebiyatında modern anlamdaki ilk 
eserler, Meşrutiyet devri olarak adlandırılan 1828 sonrasına rastlar. Arada 
meydana gelen kesintiler Batı tesirindeki edebiyatın gelişimine ve bu 
alandaki eserlerin gecikmesine neden olur. Bu sebeple Batı tesirindeki 
edebiyatın oturması 1945’sonrasında gerçekleşir. 1960’larda bütün 
dünyada meydana gelen özgürlük arayışları, edebiyatta da insanın iç 
benine dönmesine, yani daha ferdi bir edebî anlayışın doğmasına neden 
olur. 1960’larda başlayan insan ve zaman gibi felsefî kavramlar da şiire 
girer. Kuzey Azerbaycan’ın bağımsızlığa kavuşmasından sonra Güney 
Azerbaycan edebiyatı daha özgür ve daha coşkun akmaya başlamıştır.

Dileğimiz, Güney Azerbaycan Edebiyatı’nın uğradığı haksızlıklardan 
ve baskılardan kurtularak hak ettiği değere ulaşması ve bu alanda yapılacak 
akademik çalışmalarla geniş bir coğrafyaya sahip Türk Dünyasına 
tanıtılmasıdır.
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MARLİNSKİ’NİN “AMMALAT BEK” VE
“KIZIL ÇARŞAF” İSİMLİ ÖYKÜLERİNDE 

DOĞU MOTİFLERİ

ÖKSÜZ, Gamze 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

19. yüzyılın ilk yarısında doğu, özellikle de Kafkasya, Rus yazarlarının 
ilgi odağı olmuştur. Bunun nedenlerinden biri, farklı bir kültürün romantik 
dünyasına duyulan ilgi, diğeri ise Çar I. Nikolay döneminde ortaya çıkan 
dekabrist ayaklanmaları sonucu doğuya sürgün edilen Rus yazarlarıdır.

Bestujev-Marlinski (1797-1837)’de dekabrist ayaklanmasına katıldığı 
gerekçesiyle önce Sibirya’ya, ardından da Kafkasya’ya sürülmüştür. Son 
sekiz yılını Kafkasya’da geçiren Marlinski’ye ün kazandıran “Ammalat 
Bek” adlı öyküsü tamamıyla doğu motifleriyle bezenmiştir. Yazar, doğulu 
yaşam tarzını ve gelenekleri öykünün bütününe yaymış ve sıkça kullandığı 
Türk kökenli sözcüklerle de bunu iyice pekiştirmiştir.

Marlinski, “Kızıl Çarşaf” isimli öyküsünde ise Erzurum’daki bir me-
zarlıkta yaşadığı bir olayı kaleme almıştır. Müslüman bir genç kızın Hı-
ristiyan olan sevgilisinin ölümünden dolayı çektiği ıstırabı ve o dönemde 
böyle bir ilişkiyi kabullenemeyen bir yakınının genç kızı öldürmesini an-
latan öykü, doğu kültürünü simgeleyen motiflerle doludur. 

Marlinski’nin tarihî gerçeklere dayanarak yazdığı bu iki öykü, 19. yüz-
yıl Rus edebiyatı için “Doğu”yu tüm çıplaklığıyla ortaya koyması bakı-
mından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Marlinski, Doğu, Kafkasya, doğu gelenekleri.

ABSTRACT

At the first half of the 19th century the “East”, especially Caucasia, 
became a focal point between Russian writers. One of the reason of this 
is the interest to romantic world of a different culture, the other is the 
Russian writers, who had been sent as exiles in the period of Tsar Nicholas 
I because of the revolt by decembrists.
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Bestuzhev-Marlinsky (1797-1837) had been sent firstly to Siberia 
and then to Caucasia by the reason of revolt as a decembrist. The novel 
“Ammalat Bek”, which adorned with easterner designs, brought a good 
reputation to Marlinsky, who had sent his last 8 years in Caucasia. The 
writer had spreaded easterner manner and traditions to the whole novel and 
had intensified it by often using Turkish origin words.

Marlinsky in his novel “The Red Garment” had written out an event 
in the graveyard in Erzurum. This novel is also adorned with easterner 
designs by telling about a Moslem women’s pain suffering about death of 
his Christian lover and the death of this woman by close relation refusing 
the love between a Moslem and a Christian.

These two stories of Marlinsky, which had supported by the historical 
reality, are important from the point of wiew of to discover “East” without 
hiding a thing for the 19th century Russian literature.

Key Words: Marlinsky, east, Caucasia, easterner traditions.

-----

19. yüzyıl Rusya’sı için farklı bir kültürün beşiği olarak Kafkasya, 
doğu-batı sentezinde hem tarihsel hem de edebi açıdan özel bir öneme 
sahip olmuştur.  1825 yılında tahta geçen Çar I.Nikolay, ülkesinin sınır-
larını genişletmek amacıyla Hazar Denizi sahili ve Derbent geçişiyle Gü-
ney Kafkasya’ya inmiş, Rus egemenliğine geçmeyi kabul etmeyen Kafkas 
halklarıyla kanlı mücadelelere girmiştir. Kafkasya, özellikle 19. yüzyılın 
ilk yarısında sadece Kafkas-Rus savaşlarına sahne olmakla kalmamış, bu-
raya gelen Rus yazar ve şairlerin sayesinde kültürel zenginliğini de gözler 
önüne serme olanağı bulmuştur.

Rus edebiyatında Kafkasya konusunu ilk olarak ele alan şair                                      
G. R. Derjavin’dir. Derjavin, 1796 yılında Derbent’e yapılan istila üze-
rine kont Valerian Zubov için yazdığı kaside ile Kafkasya’nın vahşi ama 
olağanüstü doğasından ilk kez söz etmiştir (www.rub.ru, 2007). 19. yüz-
yılın ilk çeyreğinde ise doğu kültürüne, onun estetik ve romantik dünya-
sına duyulan ilgi giderek artmış, uzun süren savaşlarda macera ve şöhret 
arayan Rus subaylar gönüllü olarak Kafkas cephelerine gitmiştir. Bu dö-
nemde Kafkasya’yı gündeme getiren bir başka önemli etken de buraya 
sürgün edilen soylu Rus yazarlarıdır. Özellikle 14 Aralık 1825’te hüküme-
tin iç politikasına karşı çıkan dekabristler, isyan çıkardıkları gerekçesiyle 
Kafkasya’daki savaş alanlarına gönderilmiş, bu aydın yazar ve şairler gü-
neye özgü romantik yaşam biçimini ve insanı cezbeden doğasını eserlerine 
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yansıtarak halkın dikkatini bu bölgeye çekmişlerdir.

Özellikle 19. yüzyılın ilk yarısında Kafkasya’da bulunan ve burada 
edindikleri izlenimlerle oluşturdukları muhteşem yapıtlarıyla dikkat çe-
ken yazarların başında A. S. Puşkin, M. Yu. Lermontov, A. A. Bestujev-
Marlinski, A. S.Griboyedov,  L. N. Tolstoy gelir. Pek çoğu romantizm akı-
mına dâhil olan bu yazarları doğu kültürüne çeken en önemli neden klasiz-
me tepki olarak yeni heyecanlar ve arayışlar içinde bulunmaları, cesaretin 
ve özgürlüğün ön planda olduğu bu bölgelere hayranlık duymaları, zorlu 
ama bir o kadar da olağanüstü doğasından etkilenmeleridir (Rahmonov, 
2001: 7). Bölge insanları rahat ve hürdür. Ancak özgürlük anlayışı burada 
farklı bir boyut kazanarak yağmacılık ve vahşilikle bütünleşmiştir. Yerel 
halkın kendi gelenekleri ve tutkuları dışında hiçbir zorlamaya ve baskıya 
tahammülleri yoktur. Yoksul ama yüreklidirler. Yoksulluk, silah, coşkulu 
bir özgürlük ve şöhret tutkusu babadan oğula kalan yegâne mirastır (Mann, 
1995: 46). Böylesine coşkulu bir yaşam tarzı dönemin Rus romantikleri 
için farklı bir heyecan unsuru olmuştur.

Romantik Rus yazarlarının imgeleriyle egzotik bir anlam kazanan 
Kafkasya, savaş döneminde zaman zaman ülkelerine dönen Rus askerle-
rinin anlattığı kimi gerçek kimi efsanevi pek çok hikâyeyle önemini daha 
da artırmıştır. Savaş alanlarından aktarılan bilgi ve hikâyeler, dönemin ga-
zete ve dergilerinde ilgiyle okunan popüler konulardı. Askerlerin yolculuk 
notları düzenli olarak yayınlanmaktaydı (Bagby, 2001: 223). Dolayısıyla 
Bestujev Kafkasya’ya geldiğinde bölge hakkında belli bir ölçüde bilgiye 
sahipti. Buraya geldiğinde hem kılıcıyla hem kalemiyle savaşmaya, edebi-
yatla gerçek yaşamı kaynaştırmaya hazırdı.

Rusya’nın doğusunda, özellikle de Kafkasya’da meydana gelen tarihi 
olaylar Rus edebiyatı için zengin bir kaynak oluşturmuştur. Ünlü eleştir-
men V.G.Belinski bu konu hakkında şöyle yazmıştır: “Sanki Kafkasya’nın 
kaderine bizim olağanüstü yeteneklerimizi ortaya çıkartma, onların il-
ham perilerine esin kaynağı olma ve onlara kılavuzluk etme yazılmıştı” 
(Lavrenova, 2004: 75).

Bestujev-Marlinski 1797 yılında Peterburg’da doğmuştur. Marlinski, 
Bestujev’in takma adıdır ve bu isim altında yapıtlar vermeye Kafkasya’ya 
geldikten sonra başlamıştır. Marlin, yazarın Peterburg’dayken en çok sev-
diği kameriyenin adıdır (Thorjevski, 1946: 161). Marlinski 1820’li yıl-
ların başlarında saraya bağlı süvari alayında subay ve aynı zamanda da 
bir yazardır. Çağdaşları olan Puşkin, Griboyedov ve Rıleyev’le arkadaşlık 
ilişkileri vardır. 1823-1825 yılları arasında Rıleyev’le birlikte “Polyarnaya 
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zvezda” dergisini çıkarmıştır. Puşkin, Marlinski’nin öykülerindeki ola-
ğanüstü tasvir gücünden etkilenmiş, onun yazarlık yeteneğini övmüştür 
(Pospelov, 1948: 22). Edebiyat alanındaki şöhret, kaçınılmaz düellolarla 
dolu hareketli bir sosyete hayatı, iş yaşamındaki başarılar Marlinski’ye 
parlak bir gelecek vaat etmekteydi. Ancak yazarın 40 yıllık kısa hayatı 
trajediyle sona erecektir. Rıleyev 1824 yılında Marlinski’nin gizli bir ör-
güte üye olmasına yardımcı olur. Marlinski her ne kadar hükümete karşı 
gelmenin faydasız olacağına inansa da, kendisini yapılan bu isyanın heye-
canına, yeniliğine ve romantik yönüne kaptırır. Hükümete karşı olaylar baş 
göstermeye başladığında 14 Aralık 1825 günü Marlinski kardeşiyle birlik-
te kendisini Senato meydanındaki direnişte bulur. Kısa bir zamanda her 
şeyin faydasız olduğunu anladığı bu anları daha sonraları bir kabus olarak 
nitelendirecektir. Kısa bir süre sonra Çara karşı gelmek suçundan kışlık 
sarayın askeri cezaevine kapatılır. Buradan ilk olarak Sibirya’ya sürgüne 
gönderilir. 1829 yılına kadar Yakutistan’da kalır. Burada geçirdiği sıkıcı 
günlerinde Almanca, İtalyanca ve İngilizce eserler okur, etnografyayla il-
gilenir, şiirler yazar. 1829 baharında ise Kafkasya’daki Rus askeri birlik-
lerine katılmasına izin verilir. Marlinski yaşamının son 8 yılını geçirdiği 
Kafkasya’da en iyi öykülerini yazar. Bundan sonraki hayatını dağlılara 
karşı düzenlenen askeri seferlere katılmakla, anayurdundan uzak yabancı 
diyarlarda göçebe olarak ve tehlikelerle dolu bir yaşantıyla geçirir. 1833 
yılında sevgilisi Olga Nestersova’nın kendi evinde kazayla ölmesinden 
sonra Marlinski melankolik bir kişiliğe bürünür. Bundan sonra kendisini 
dağlarda sürdürülen en sıcak çatışmaların içine atarak adeta ölümü arar. 
Bu arada çok sevdiği dostu Puşkin’in beklenmedik ölüm haberi üzerine 
1837 Şubat’ında kardeşine yazdığı mektupta şöyle der: “Benim ölümümün 
de böyle ani ve şiddete dayalı olacağını hissediyorum. Ölüm çok yakınım-
da. İçimdeki kan fazlasıyla sıcak…” (Bestujev-Marlinski, 1981: 523). Bu 
mektuptan 3 ay sonra dağlılarla yapılan bir çarpışma sırasında Marlinski 
ormanda kaybolur. Bir daha kimse ondan haber alamaz. Cesedine hiçbir 
yerde rastlanamaz.

Kafkasya, Marlinski’ye kısa yaşamında en büyük edebî şöhreti getiren yer 
olmuştur. Yazar, en güzel ve gerçekçi öykülerini burada yazmıştır. Bunların 
içinde tamamıyla doğu motifleriyle dolu olan “Ammalat Bek”in önemli bir yeri 
vardır. Öykünün 1832 yılında “Moskovskiy telegraf” dergisinde yayımlanma-
sından sonra Marlinski’nin adı Kafkasya ile iyice özdeşleşir. Daha sonraki bir-
kaç yıl boyunca “Biblioteka dlya çteniya” dergisinde “Kafkas Belgeselleri”nin 
(Kavkazskiye oçerki) ve “Molla Nur” gibi Kafkas temalı diğer öykülerinin 
basılması da bu görüşü perçinler (Alekseyev, 1928: 18). 
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Marlinski Kafkas öykülerini yazarken gerçeğe yakın olması için bu böl-
geyle, bölgenin tarihsel olaylarıyla ve coğrafi yapısıyla ilgili araştırmalar 
yapmıştır. Öykülerini tarihi olaylarda ve efsanelerde sözü geçen konu ve 
şahıslarla harmanlamış, Kafkas halklarının karakterlerini, yaşam tarzları-
nı, gelenek ve göreneklerini en ince ayrıntısına kadar betimlemiş, yapıt-
larını etnografya, tarih ve dil konularında yaptığı yorumlarla ve notlarla 
desteklemiştir. Konularını ve kahramanlarını yerel efsanelerden ve ger-
çek olaylardan alıntılamıştır. Marlinski, “Ammalat Bek” hakkında şunla-
rı yazmıştır: “Bu öyküde betimlediğim olay gerçek yaşamdan alınmıştır. 
Öykünün sonuna kadar geçen olaylar söylenti ve rivayet şeklinde yazara 
iletilmiştir. Pek çok şahit bana Verhovski’nin Ammalat’ın Seltaneta’ya olan 
tutkusunu nasıl tasvir ettiğini anlattı. İlk bölümde Ammalat’ın atış ve ata 
biniş ustalığı hakkında bahsedilen tüm konular bugün bile Dağıstan’da 
anlatılmaktadır.” (Bagby, 2001: 285). Marlinski’nin Kafkas hikâyelerinde 
yarattığı kahramanlar, yazarın dağlıların yaşamını, geleneklerini, dış gö-
rünüşlerini, iç dünyalarını, bölgenin doğasını, ekonomisini, coğrafyasını 
ve tarihini dikkatli ve titiz bir şekilde incelemesiyle ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle Marlinski’nin Kafkas öyküleri öylesine canlı ve gerçekçidir ki, 
okuyucu öyküde gerçeğin nerede sonlanıp kurgunun nerede başladığını 
ayırt etmekte zorluk çeker.

“Ammalat Bek” öyküsü 1819 yılının Mayıs ayında Hazar denizi kıyı-
sında bir Dağıstan köyünde başlar. Ammalat Bek, Tarku Şamhal’ının ye-
ğeni ve ondan sonraki Şamhal adayıdır. Sulak nehrinin Hazar Denizi’ne 
döküldüğü yerden başlayarak kıyı boyunca güneye doğru uzanan düzlük-
lerde Kumuk halkı yaşamaktaydı. Tarku da Kumukların başkenti olarak 
tüm Kumuk halkının lideri olan Şamhal’ın ikamet ettiği yerdir. 16. yüz-
yıldan itibaren buraya gelen Ruslara karşı büyük direnç göstermişler fakat 
daha sonraları artan Rus baskısı karşısında 1783 yılında onların egemen-
liğini kabul etmişlerdir. Şamhal ise Rus ordusunda general rütbesiyle ma-
aşa bağlanmıştır (Özden, 1989: 13). Ammalat Bek de Şamhal olan amcası 
gibi Rus işgali sırasında Ruslarla ilişkilerini bozmamaya gayret ediyordu. 
Ancak Ammalat’ın eski bir dostu ve Rusların amansız düşmanı olan Avar 
hanı Sultan Ahmet Han’ın bir Rus yüzbaşısını beklenmedik bir hamleyle 
Ammalat’ın evinde öldürmesiyle Ammalat’ın Ruslarla olan iyi ilişkisi bir 
anda bozulur. Köyünde olanların tek sorumlusu olarak bu olay yüzünden 
ya hapise girecek ya da kaçacak ve Ruslarla savaşacaktır. Ammalat ikinci 
yolu seçer. Sultan Han’la birlikte kaçarken yaralanır ve zorlu bir yolculuk-
tan sonra Sultan Han’ın evine ulaşırlar. Baygın düşen Ammalat kendine 
geldiğine Sultan Han’ın kızı Seltaneta’yla göz göze gelir ve iki genç büyük 
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bir tutkuyla birbirlerine bağlanırlar. Sonu ayrılık ve hüsranla bitecek olan 
bu aşk için Ammalat çok büyük fedakarlıklar göstermek zorunda kalacak-
tır. Bir süre sonra Ammalat iyileşir ve Sultan Han onu Ruslara karşı yeni 
bir istilaya yollar. Bu çarpışmada Ammalat esir düşer ve General Yermolov 
onun asılmasını emreder. Fakat Ammalat’ın gençliğine, ataklığına ve cesa-
retine kıyamayan Albay Verhovski’nin sayesinde Ammalat mutlak ölüm-
den kurtulur. Bundan sonra Verhovski’nin himayesinde yaşamaya başlar. 
Genç ve idealist Albay Verhovski, Ammalat ile hem çok iyi dost olur, hem 
de onu eğitir. Okuma-yazma öğretir, dünyaya farklı gözlerle bakmayı ve 
duygularını kontrol etmeyi öğretir. Ammalat onun dostluğuna karşılık ve-
rir ve birkaç kez albayı ölümden kurtarır. Ancak Ammalat Seltaneta’yı bir 
türlü unutamaz. Bir gün onun Ammalat’a olan aşkı yüzünden yataklara 
düştüğünü ve ölmek üzere olduğunu öğrenir. Ammalat, Verhovski’ye geri 
döneceğine söz vererek sevdiği kızın yanına gider. Onu karşısında gören 
Seltaneta ölümden kurtulur. İyice iyileşince de Ammalat Verhovski’nin 
yanına dönmek ister. Verdiği sözden dolayı ne Ammalat Seltaneta’nın ya-
nında kalabilir ne de geleneklerine karşı gelmeyi reddeden Seltaneta baba 
evini terk edip sevdiği adamla gidebilir. Aşkı ve arkadaşına verdiği söz 
arasında sıkışıp kalan Ammalat, sözünden dönmeyi gururuna yediremeye-
rek Verhovski’nin yanına döner. Ancak Ammalat’ı yanına çekmek isteyen 
Sultan Han, Ammalat’a haber göndererek Verhovski’nin kafasını kendisine 
getirmesi karşılığında kızını Ammalat’a vermeye söz verir. Bu, Ammalat 
için son derece zor bir görevdir. Ancak aşkı üstün gelir ve vicdan aza-
bı içinde Verhovski’yi öldürür. Kafasını bir çuvala koyarak Sultan Han’a 
götürür. Ancak aniden hastalanan Han ölüm döşeğindedir ve son nefesini 
verirken kanlı bir kafa görmek yerine huzur dilemektedir. Kanlı kafa önü-
ne düştüğü an Han ölür. Bu anlaşmadan habersiz olan Han’ın karısı ve kızı 
Seltaneta, onun ölümünden Ammalat’ı suçlarlar. Böylece hak etmediği şe-
kilde hem sevdiği kızdan ayrılan hem de en yakın dostunu öldürmekten 
dolayı çektiği vicdan azabının ağırlığına katlanamayan Ammalat için artık 
yaşamın bir anlamı yoktur. Öykünün son bölümü 1828 yılındaki bir olayı 
anlatır. Karadeniz kıyılarına yakın bir yer olan Anapa’daki bir çatışma sı-
rasında kendini acımasızca ateşe atan cesur bir dağlı ölümcül bir yara alır. 
Verhovski’nin kardeşi olan genç bir topçu subayı, cesaretinden etkilendiği 
bu ağır yaralıyı sipere getirtir. Kısa bir diyalog sırasında yaralı, Rus subaya 
adını sorduğunda “Verhovski” cevabını alır. Bu beklenmedik yanıt, sanki 
yaralının direk olarak kalbine yapılan bir atıştır. Yaralı son nefesini verdi-
ğinde subay onun kılıcındaki yazıyı okur: “Ammalat Bek”.
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Genç, yakışıklı ve delicesine cesaret dolu Ammalat, şaşırtıcı biçim-
de Marlinski’ye benzemektedir. Edebiyat araştırmacısı M. Huseyinov 
“Bestujev ve Ammalat’ın Yoluyla” (Tropoy Bestujeva i Ammalata) adlı ki-
tabında otobiyografik paralelliğe dikkat çekerken bu iki kişiliğin benzerlik 
özelliklerine değinerek şöyle yazmıştır: “Talihsiz kaderi Ammalat’ı gur-
bete, öleceği yer olan Karadeniz kıyılarına götürmüştür. Sürgün Bestujev-
Marlinski de Karadeniz kıyılarındaki Adler burnunda ölerek kahramanı-
nın yolundan gitmiştir” (Lavrenova, 2004: 76). 

Doğulu yaşam tarzı “Ammalat Bek” öyküsünün hemen her sayfası-
na sinmiştir. Yazar, öykü boyunca sık sık yazdığı dipnot açıklamalarıyla 
okuyucuyu bölgenin coğrafi ve tarihi yapısıyla, yaşam tarzıyla, gelenek, 
görenek, folklor, kıyafet, dil yapısıyla, kısacası doğu kültürünü her yö-
nüyle tanıştırır. Öykü, daha ilk cümleden itibaren Müslüman gelenekle-
rini anlatmaya başlar: “Günlerden Cumaydı. Kuzey Dağıstan’da oldukça 
büyük bir köy olan Boynak’da Tatar gençleri at üzerinde geleneksel mil-
li savaş oyunları olan cirit oynuyorlar, binicilik üzerine sahip oldukları 
tüm maharetlerini sergileyerek güç ve cesaretlerini göstermeye çalışıyor-
lardı” (Bestujev-Marlinski, 1991: 250). Yazarın bu cümlede kullandığı 
“Tatar gençliği” (tatarskaya molodyoj) terimini Lermontov aynı şekliyle 
“Zamanımızın Kahramanı” (Geroy naşego vremeni) adlı yapıtında kullan-
mıştır. Tıpkı Lermontov gibi Marlinski de bu terimi Kuzey Kafkasya’da ve 
Dağıstan’da Türk dil grubunu konuşan Müslüman toplulukların genel adı 
olarak kullanmıştır (Bestujev-Marlinski, 1991: 532). 

Marlinski, öykünün girişinde yerel halk üzerindeki gözlemlerini okuyu-
cuya aktarır ve şöyle devam eder: “Sıralar halinde oturmuş olan kadınlar 
peçesizdi, başlarına renkli örtüler dolamışlardı, kısa kemerlerle tutturul-
muş uzun ipek elbiseler ve geniş şalvarlar giymişlerdi… Erkekler grup-
lar halinde kimileri ayakta, kimileri dizlerinin üzerine oturarak sohbet 
ederken, bir kısmı da ikişer üçer gruplar halinde geziniyordu” (Bestujev-
Marlinski, 1991: 251). Yazar, dizlerinin üzerine oturan erkekleri tanımla-
yan ibareye bir dipnot ekleyerek bu tür oturuş tarzının Asyalılara özgü sı-
radan bir hareket olduğunu, erkeklerin sokaklarda ya da yaşlıların önünde 
böyle oturmasının normal olduğunu belirtmiştir. Karamzin’in Volınya’lı 
bir tarihçinin sözlerini tercüme ederken yanlış düşündüğünü, metinde sözü 
geçen dizlerinin üzerine oturma hareketinin sanıldığı gibi saygısızlık ifa-
desi olmadığını da eklemiştir (Bestujev-Marlinski, 1991: 251). 

Marlinski öykünün devamında doğa tasviri yaparken yine gözlemlerini 
okuyucuya aktarmaya devam eder: “Yünlerindeki gül renkli benekleriyle 
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göz alan koyun sürüleri, pınar suyunun bataklığında çamur içinde yuvar-
lanıp saatlerce boynuzlarıyla birbiriyle itişen tembel görünüşlü mandalar, 
yeleleri rüzgarda dalgalanırken gururlu tırıslarla tepeden tepeye atlayan 
soylu atlar… bütün bunlar herhangi bir Müslüman köyünün resmini ta-
mamlıyordu” (Bestujev-Marlinski, 1991: 251).

Öyküde Ammalat’ın ortaya çıkışı ve okuyucuya aktarılan ilk izlenim 
oldukça ihtişamlıdır. Marlinski tam bir doğulu olan Ammalat’ı şöyle be-
timler: “Bek, kenarları altınla işlenmiş siyah bir Acem pelerinine bürün-
müştü. Pelerinin aşağı doğru sarkan yenleri omuzlarından geriye doğru 
savruluyordu. Çiçek motifleriyle işlenmiş yeleğini bir Türk şalıyla sar-
mıştı. Kırmızı şalvarının paçaları yüksek topuklu ve sarı renkli binici çiz-
melerinin içinde kaybolmuştu. Silahı, kılıcı ve tabancası altın ve gümüş 
kakmalarla parlıyordu. Kılıcının kabzası değerli taşlarla süslüydü. Tarku 
prensi uzun boylu, sağlam yapılıydı. Siyah zülüfleri şapkasının altından 
kulağının arkasına doğru uzanıyordu… İnce bıyıkları üst dudağını gölge-
liyordu… Gözleri gururlu bir incelikle parlıyordu…” (Bestujev-Marlinski, 
1991: 251).

Cirit oyunu sırasında Ammalat’ın yanına sütkardeşi Safir Ali gelir. 
Marlinski “sütkardeşi” sözcüğü yerine “emcek” ifadesini kullanır ve buna 
bir açıklama getirerek şöyle der: “Emcek sözcüğü “emmek” fiilinden gel-
mektedir. Kafkas halklarında sütkardeşliği doğal akrabalıktan daha kut-
saldır. Herkes kendi “emceği” için canını vermeye hazırdır. Büyükler gü-
vendikleri aileleri bu yoldan birbirleriyle bağlamaya çalışırlar. Bir bebe-
ği tanımadığı bir anneye verirler, anne bebeği emzirir ve bu şekilde olay 
tamamlanır. İki çocuk arasında kopmaz bir kardeşlik başlamıştır artık” 
(Bestujev-Marlinski, 1991: 254).

Cirit oyunu devam ederken köye Çar hükümeti tarafından gönderilen 
bir Rus müfrezesi gelir. Yazar, köylülerle Rusların selamlaşmasını Tatarca 
şekliyle ifade eder: “Hoş geldin.” “Yahşi misin, taze misin?” “Ne haber?” 
(Bestujev-Marlinski, 1991: 255).

Öykünün ilerleyen bölümünde Ammalat’ın doğuya özgü misafirper-
verliğini görürüz. Rus müfrezesinin yüzbaşısı Ammalat’ın evine giderek 
Sultan Ahmet Han’ı teslim almak ister. Ammalat kararlı bir sesle yüzbaşı-
ya şöyle cevap verir: “Bizde misafir kutsaldır. O’nu teslim etmek ruhumda 
büyük bir günah, kalbimde silinmez bir ayıp olur. Rica ediyorum, gele-
neklerimize saygı duyun” (Bestujev-Marlinski, 1991: 261). Aynı misafir-
perverlik bir başka Kafkas köyünde de göze çarpar. Sultan Ahmet Han 
ve Ammalat Ruslarla çarpışırken yenilince Avar bölgesine giderken mola 
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vermeden bir köyden geçmek isterler ve genç bir köylü onları durdurup 
şöyle der: “Size dinlenmenizi, bir kardeş yemeği yemenizi, atlarınız için 
arpa ve ahır teklif ediyorum. Eşiğim misafirperverlikte parlar. Misafirin 
duası ev sahibinin kılıcının keskinliğini artırır. İnsanların köyümüz için 
bu öğle sıcağında köylerinden geçen yabancıları gördükleri halde onları 
davet etmediler, ağırlamadılar dedirtmeyin” (Bestujev-Marlinski, 1991: 
265).

Marlinski, Avar halkı hakkında gözlemlediklerini şöyle dile getirir: 
“Avarlar özgür insanlardır… Aşırı bir şekilde, delilik derecesinde cesur ve 
mükemmel birer atıcıdırlar. Ayakta çok iyi savaşırlar. Atları küçük fakat da-
yanıklı olur. Avarların sözlerine bağlılıkları deyimlere girmiştir. Evlerinde 
barışsever, yardımsever ve misafirperverdirler. Konukları için canlarını 
vermeye hazırdırlar. Avar bölgesinin ünlü köyü Hunzak’ın evleri çok te-
mizdir. Erkekleri aslan yapılı, kadınları da güzeldir” (Bestujev-Marlinski, 
1991: 275). Marlinski öykünün ilerleyen bölümlerinde gözlemlerine şöyle 
devam eder: “Bu adamlarda belirli bir savaş düzeni emir komuta zinciri 
yoktur. Hızlı bir at ve kişisel cesaret onların savaştaki yerini belirler. Savaş 
başlamadan önce nasıl saldıracaklarını ve düşmanı nasıl yok edeceklerini 
planlarlar. Ama savaşmaya başlayınca kuralları, emirleri unuturlar. Her 
şey kişisel beceriye kalır” (Bestujev-Marlinski, 1991: 286).

Ammalat ve Sultan Ahmet Han atla Hunzak’a giderlerken yöre hal-
kı için doğal ama okuyucu için şaşırtıcı bir olaya tanık olurlar. Han ve 
Ammalat bir köye yaklaşırken aniden kurşun sesleri duyarlar. Önce bu-
nun Rus birliklerinden geldiğini sanırlar. Marlinski öyküye şöyle devam 
eder: “Yavaşça tepeyi aştıkları zaman gördükleri manzara şaşırtıcıydı. 
Önlerinde, aralarında derin bir uçurum olan iki köy vardı. Karşılıklı ateş 
sesleri bu komşu köylerden geliyordu. Ortalıkta ise çığlıklarla, feryatlar-
la kadınlar koşturuyor, ıslık çalarak uçuşan mermilere aldırmadan ateş 
altında korkusuzca taş toplayıp siper yapıyorlardı. Han, her isabetli atış 
karşısında sevincini belli ederek “Bizde olağan, günlük işlerden biridir 
bu” dedi. “Bu tür çarpışmalar aramızda daima bir savaş havası estirir ve 
savaşçı ruhunu devam ettirir” (Bestujev-Marlinski, 1991: 271).

Doğu kültürünün en önemli motiflerinden biri de attır. Marlinski öy-
künün pek çok yerinde atın doğu insanı için ne anlama geldiğini sıklıkla 
dile getirmiştir. Yazar, öykünün en başında Ammalat’ı betimlerken konuya 
onun ne kadar usta bir binici olduğunu anlatarak başlar: “Bir verst kadar 
bir mesafede her birinin üzerinde birer şapka asılmış olan on tane kazık 
çakılmıştı. Son hızla atını sürerken tüfeğini de başının üzerinde sallayan 
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Ammalat bir daire çizerek hedefe yaklaşırken üzengilerinin üzerinde yük-
seldi ve yan dönerek ateş etti. Şapka yere düştü. Hızını kesmeden tüfeğini 
doldurdu ve yine ateş etti. İkinci şapka da düştü, arkasından üçüncüsü ve 
sonunda onunu da düşürdü. Ama Ammalat henüz işini bitirmemişti. Hızla 
giderken belinden tabancasını çekerek geriye döndü ve atının arka aya-
ğındaki nala ateş etti. Nal havaya fırladı, ıslık çalarak uzaklara düştü…” 
(Bestujev-Marlinski, 1991: 253). Bir sonraki bölümde Ammalat yaralanıp 
dağlara kaçarken düz ovalara alışkın olan atı çetin ve tehlikeli dağların 
dik yamaçlarında yorgunluktan ve açlıktan ölür. Bir doğulu olarak atına 
çok düşkün olan Ammalat o anda atıyla birlikte kendisi de ölmek ister: 
“Ammalat inleyerek “artık beni rüzgar gibi taşıyamayacaksın” dedi atına. 
“Yarış alanlarındaki toz bulutları arasında yükselen, rakiplerine acı ama 
sana gurur veren alkışları duyamayacak, savaş meydanlarının ateşinde 
beni Rus toplarının demir yağmurundan kaçıramayacaksın. Seninle bir sa-
vaşçı olarak ün kazandım. Artık ne için yaşayayım?” (Bestujev-Marlinski, 
1991: 268). Öykünün devamında Ammalat Ruslarla yaptığı bir başka çar-
pışmada yenilince yanındakilerle beraber eski bir doğu geleneğini yeri-
ne getirir: “Ölelim, ölelim! Fakat şerefli bir biçimde ölelim! diye bağırdı 
herkes. Hepsi de kılıçlarını çekerek yanı başlarında kaderlerini paylaşan, 
kendileri için hayatlarından bile değerli olan, büyük bir sevgiyle bağlan-
dıkları soylu atlarına sapladılar. Böylece onların Rusların eline geçmele-
rini önlemiş oluyorlardı” (Bestujev-Marlinski, 1991: 293).

Marlinski öyküde Türk kökenli ya da Tatarca pek çok sözcük kullan-
mış, bunların açıklamalarını ya bir parantezle ya da dipnotlarla vermiştir. 
Öyküde en çok kullanılan Türk kökenli sözcükler arasında giysi anlamın-
da “arkalık”, baş üstüne anlamında “baş usta göz usta”, para karşılığında 
“pul”, ne edelim anlamında “necelim”, sus anlamında “kes”, kaçın karşı-
lığında “kaç, kaç”, Allah saklasın, vallahi billahi, selamlaşma anlamında 
“selamın aleyküm”, “aleyküm selam”, “Allah bismillah”, “ağa”, “hacı”, 
“çörek”, imam, “Allah verdi”, “aziz”, “şeytan”, “kebap” gibi kelimeleri 
sayabiliriz.  

“Ammalat Bek” öyküsü boyunca Marlinski’nin dağlılara yaklaşımı ge-
nelde ılımlı olmasına rağmen yine de yazar doğulular hakkındaki olumsuz 
görüşlerini dile getirmekten çekinmez. Dağlıların Avrupalılara nazaran 
daha yabani olma nedenlerini bölgenin o dönemde dışa kapalı olmasına, 
özgürlük mücadelelerine, yaşam tarzına ve geçit vermeyen doğa yapısına 
bağlar. Yazar her ne kadar objektif olmaya çalışsa da Rusların doğulular 
hakkındaki olumsuz düşüncelerini de öyküde hissettirir. Marlinski bu gö-
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rüşleri Albay Verhovski’nin sevgilisine Kafkasya’dan yazdığı mektuplarla 
aktarır: “Arkadaşım Ammalat içten değil ve güven vermiyor. Onu suçlamı-
yorum. Bir insanın anavatanının havasıyla ve annesinin sütüyle kimliğine 
yerleşen alışkanlıklarından kurtulmasının ne kadar zor olduğunu bilirim. 
Uzun yıllar Azerbaycan’ı barbarca bir despotlukla ezen Acemler, Kafkas 
tatarlarına en kötü arzuları öğretip en aşağılayıcı oyunları oynadılar. 
Hırsızlığın güçlüler için bir hak olduğu, adaletin gizlice uygulanabildiği 
despotluğun temel olduğu bir hükümetten daha başka ne beklenebilir ki? 
Bana istediğini yap ama benden aşağıdakilere istediğimi yapmama karış-
ma. İşte Asyalı yöneticilerin dünya ve ahlak anlayışı budur” (Bestujev-
Marlinski, 1991: 315).

“Asyalılar için kutsal akrabalık bağları hemen hemen hiç yoktur. 
Onlarda oğul, babanın kölesidir. Kardeş rakip demektir. Yakınlarına gü-
venmezler çünkü güvenilecek insan yoktur. Karılarına duydukları kıs-
kançlık ve şüphe, kardeşlik ve dostluk bağlarını da koparır” (Bestujev-
Marlinski, 1991: 316).

Verhovski bir başka mektupta şöyle devam eder: “Asya’yı terk etmek-
ten dolayı çok mutluyum. İnsanlığın beşiği olan bu bölgede anlayış hâla 
kundak bezine sarılı olarak duruyor. Geçen asırlara rağmen Asyalının 
yaşamındaki hareketsizlik çok şaşırtıcı. Asya’ya karşı onu ilerletmek ve 
eğitmek için yapılan her girişim duvarlara çarpan dalgalar gibi kırılmış. 
Sanki zamana değil de yere bağlıymışlar gibi bir durumları var” (Bestujev-
Marlinski, 1991: 346).

Öykünün sonlarına doğru bir Rus subayı Verhovski’yi Ammalat ko-
nusunda uyarmak için şöyle der: “Yanılmamış olmak için dikkatli olun 
Albayım! Unutmayın ki Ammalat her şeyden önce Asyalıdır. Ve bu kelime 
bir belge gibidir. Burası bizim oralara benzemez. Burada sözcükler düşün-
celeri, yüzler de ruhları saklar. Onlardan birinin yüzüne baktığında çok 
masum görünür. Ama bir gün ona işin düştüğünde bu Asyalıda fazlasıyla 
alçaklık, sinsilik ve gaddarlık bulursun” (Bestujev-Marlinski, 1991: 352). 
Bu görüşlere doğuluların batı kültürüne karşı gösterdiği güçlü dirence du-
yulan kızgınlığın neden olabileceği düşünülebilir.

Marlinski’nin doğu motifleriyle oluşturduğu bir başka öyküsü “Kızıl 
Çarşaf” (Krasnoye pokrıvalo) adını taşımaktadır. Öykü ilk kez 1831 yılın-
da Tiflis gazetesinde yayınlanmıştır. Bu kısa öyküde olay savaş sırasında 
Erzurum’daki bir mezarlıkta geçmektedir. Anlatıcı bir sonbahar akşamı bir 
mezar taşını resmetmekte ve etrafını saran manzaranın güzelliği karşısın-
da büyülenmektedir. Akşamın alacakaranlığında derin düşüncelere dalmış 
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bir halde yaşamın amacı, savaşın anlamsızlığı ve kendi kaderi hakkında 
kendini sorgularken bir mezarın başında duran bir kadını fark eder: “Uzun 
boylu bir kadındı, üzerine giydiği geniş etekli uzun bir çarşaf yerlere kadar 
değiyordu. Ama dikkatimi ona vermedim çünkü bir yakınının ölümünden 
sonra mezar başında dua etmek kutsal bir görev sayıldığından Müslüman 
topraklarında buna benzer sahnelere sık rastlanırdı… Ama 4 saatten faz-
la bir süredir mezarlıkta oturmama rağmen kadın istifini hiç bozmamıştı. 
Bu kadar geç bir saatte Müslüman bir kadının düşman Rus ordugahının 
yakınında bulunması beni şaşırttı. Doğrusu Türk kadınları Ruslardan bir 
zarar gelmeyeceğini anlamışlardı ve şehirde tek başlarına korkmadan do-
laşabiliyorlardı. Ama akşamleyin, hem de şehir dışında asla…” (Bestujev-
Marlinski, 1991: 238).

Marlinski doğu geleneklerini öykünün çeşitli yerlerinde okuyucu-
ya aktarmaya devam eder: “Kırmızı çarşaflı kadın yüzünü örtmemişti… 
“Hanım” diye seslendim Tatarca. Herhalde bir yakınınızı kaybettiniz?” 
Türk kadın irkildi ama Asya geleneğine göre yüzünü örtmesi gerekirken o 
örtmedi” (Bestujev-Marlinski, 1991: 239). Yazar tam bu diyalogun altına 
dipnot açıklaması yapar ve şöyle yazar: “Kafkasya’ya yakın yerlerde ko-
nuşulan Tatarca Türkçeye çok benzemektedir. Avrupa’da nasıl Fransızca 
geçerliyse, Tatarcayla da bütün Asya’yı baştan sona dolaşmak mümkün-
dür” (Bestujev-Marlinski, 1991: 239). Kadın çok sevdiği sevgilisinin ar-
dından büyük acı çekmektedir. Diyalog sırasında öğrendikleri anlatıcıyı 
şaşkına çevirir. Türk kadının sevgilisi bir Rus ve Hıristiyandır. Kadının 
acısını paylaşmaya çalışan anlatıcı gecenin bu geç saatinde tehlikeden ko-
rumak için onu evine bırakmak ister. Ama kadın bunu reddeder ve giy-
sisine sakladığı küçük bir hançeri göstererek şöyle der: “Ben ölümün ne 
olduğunu biliyorum. Komşularımın iftirası, akrabalarımın intikam hırsı 
beni zaten öldürdü… Ben burada, sevdiğim adamın mezarı başında can 
vermek istiyorum…”  (Bestujev-Marlinski, 1991: 241). Anlatıcı, kadını 
ikna edemeyince ondan biraz uzaklaşıp sabaha kadar onu kollamaya karar 
verir. Ancak tam o sırada bir atlı belirir ve ani bir kılıç darbesiyle kadını 
öldürür. Kadının kızıl çarşafı açılıp yerlere serilir. Anlatıcı onu öldürenin 
babası mı, kocası mı yoksa kardeşi mi olduğunu asla öğrenemez. Kızıl 
çarşafla kadının yüzünü örterken gözünün önünde gelişen bu talihsiz olayı 
asla unutamayacağını düşünür.

Marlinski’nin büyük ilgi çeken bu öyküsü 1836 yılında dramaturg 
G.Bahturin tarafından içeriği biraz değiştirilerek Aleksandrinski tiyatro-
sunda sahnelenmiştir (Alekseyev, 1928: 52).
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Marlinski’nin Kafkasya’da yazdığı öyküler etnograflar ve tarihçiler için 
zengin bir kaynak oluşturmuştur. Elbette günümüzde bu bilgiler sadece 
tarihsel kaynak olarak kullanılabilir, ama 19. yüzyıl için Marlinski’nin de-
ğerlendirmeleri büyük dikkat toplamış ve kendisinden sonra gelen pek çok 
yazar onun açtığı yoldan ve verdiği bilgilerden fazlasıyla yararlanmışlar-
dır. O dönemde doğuya yöneltilen dikkat, henüz uygarlığın bozamadığı 
doğal yaşamın, alışılmışın dışındaki egzotik doğu dünyasının esrarlı ka-
pılarını aralamaya yardımcı olmuştur. 19. yüzyılda Marlinski’nin yapıtla-
rıyla coşan genç romantikler gerçeğin öykülerden farklı olacağını unutup 
Kafkasya’ya koşmuşlardır.

Marlinski’nin yapıtları Rusya dışında da ilgi görmüştür. Özellikle 
“Ammalat Bek” öyküsü Aleksandr Duma’yı çok etkilemiştir. Duma öykü-
yü “Seltaneta” adı altında Fransızcaya çevirmiş ve kitabın önsözüne şunla-
rı yazmıştır: “Yazarın ölümünden sonra odasında el yazmaları bulunmuş. 
O zamanki kumandanın kızı bunları okumuş ve bana bunun çok ilginç bir 
hikaye olduğunu söyledi. Onun tavsiyesiyle öyküyü tercüme ettim ve ben de 
bu kısa romanın sadece ilginç değil, aynı zamanda alışılmamış derecede 
yerel unsurlarla dolu olduğunu düşünerek onu yayınlamaya karar verdim 
(Bagby, 2001: 284). Öykü aynı zamanda Almanca, İngilizce, Danimarka 
ve Polonya dillerine çevrilmiştir. Ülkemizde ise 1989 yılında Sedat Özden 
tarafından İngilizce aslından Türkçeye çevrilmiştir.
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MUĞLA’DA HIDIRELLEZ BAYRAMI

*ÖNAL, Mehmet Naci 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET

Hıdırellez yüzyıllardır kutlanan bir mevsim bayramdır. Hızır ve İlyas 
birer peygamberdir. Bu peygamberler yılda bir kez 6 Mayısta bir kıyıda 
buluşurlar. Bu gün bereket ve talih günüdür.

Muğla’da Hıdırellez kutlamaları canlılığı günümüzde de sürdürmekte-
dir. 6 Mayısta birtakım büyüsel inançlar ve beklentiler görülür. Bu işlemler 
daha çok tabiatla ilişkilidir. Yer-su kültünün birer kalıntıları olarak devam 
ettirilmektedir. 

Hızır’ın Hıdırellez günü insanlara şans getireceğine inanılır. Hızır 
kendisine yardım edenleri ödüllendirir, yardım etmeyenleri cezalandırır. 
Ölümsüz olan kişi inancı, mitolojilerden efsanelere kadar yaygın bir anla-
tıdır. Ölümsüz kişinin insanlara yardım edeceğine inanılır.

Hıdırellez bir bayram olarak kutlanır. Bu kutlamalarda, yemek, çeşitli 
eğlenceler, oyunlar, beklentiler yer almaktadır. Herkesin aktif olarak katıl-
dığı bir bayramdır. 

Hıristiyanlık öncesi birtakım bayram veya festivaller nasıl Hıristiyanlık 
sonrasında devam ettirilmiş ise, Hıdırellez bayramında İslâm öncesi kutla-
malar, İslâm sonrasında devam ettirilmiştir. Ağaçlara sarılmak, ağaç üze-
rine veya dibine şans getirsin diye birtakım nesneler bırakmak, yeşilde 
yuvarlanmak, kül elemek, mayasız yoğurt ve hamur tutturmak bu ritüel-
lerden bazılarıdır.  

Anahtar Kelimeler: Hızır, bayram, kutlama, inanç, talih.

ABSTRACT 

Feast of Hıdırellez in Muğla

Hıdırellez is a season feast which has been celebrated for centuries. 
Hızır and İlyas are prophets. These prophets  meet in a place once a time in 
a year on 6 of May. This day is day of fortune and fertility.  
* Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, MUĞLA.
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Hıdırellez celebrations   continue to have  been celebrated during the 
time we  live. Some magical beliefs and expectations are expected on the 
6 of May. This practices are related with the nature and continue as a trace 
of the earth-water cult.

It is believed that Hızır will bring fortune to the peoples. Hızır rewards 
who help him or punish who don’t help him. Belief of immortal person 
is a wide spread narrative from mythology to legends. It is believed that 
immortal person will help people..    

Hıdırellez is celebrated as a feast. These  celebrations consist of  food, 
entertaining plays and expectations. Everybody participates in these 
celebrations actively. 

Some of feasts and festivals continue from BC pagan traditions to 
Christianity traditions and Hıdırellez fest also continued after Islam . Some 
of these rituals are unfermented yogurt and dough, to sieve ashes, to turn 
round on the greenness, to put some objects on or under the rose tree and 
to embrace the trees.

Key Words: Hızır, feast, celebration, belief, fortune.

Giriş

Hıdırellez, mevsim bayramı olmasının yanı sıra, geleceğe dair beklen-
tilerin gerçekleşeceğine inanılan bir gündür. Hızır hakkındaki halk bilgisi, 
ölümsüzlük motifleriyle iç içedir. Bu motif bizi insanlığın en eski anla-
tımlarına: mitolojilere, masallara, destanlara ve efsanelere götürmektedir. 
Dünya mitolojilerinde yer alan ölümsüz kişi motifi insanlık tarihinin or-
tak umutlarını sembolize etmektedir (Thompson: 1955-1958). Dürüst ve 
iyiden yana bir kişi insanlığa en zor zamanında yardıma gelecektir. “Kul 
sıkışmazsa, Hızır yetişmez” atasözünün ardında aynı düşünce felsefesi 
yatmaktadır.

Türk halk edebiyatının en yaygın anlatıları arasında Hızır önemli bir 
yer tutmaktadır. Hızır hakkında anlatılan menkıbeler onu  sıradan, çoğu 
zaman yaşlı, fakir, yardıma muhtaç bir kişi olarak göstermektedir. Türk 
misafirperverliği öğretisinin arkasında, kuşaktan kuşağa aktarılan bu tür-
den Hızır menkıbelerinin yer aldığı söylenebilir. Hızır kendisine yardım 
edenleri ödüllendirir, yardım etmeyenleri de cezalandırır (Önal, 2003;398-
422). 

Bir yandan mevsim bayramı kutlamaları yapılırken, diğer yandan ge-
lecek bir yıl içinde insanları nelerin beklediği merak edilmektedir. Çeşitli 



1189

eğlenceler, oyunlar, yemekler, yapılan pek çok alışılagelmiş uygulamalar 
gerçek bir bayramın nasıl olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu bayram 
herkesin aktif olarak katıldığı bir bayramdır. Öyle ki, Hıdırellez tüm canlı-
ların bayramın olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hızır Kültü

Hızır İlyas veya Hıdırellez ile ilgili bilgiler, bizi hem İslam öncesine, 
hem de İslâm sonrasına götürmektedir. Hıdırellez geleneğini Prof. Dr. 
Ahmet Yaşar Ocak “İslâm ve Türk inançlarında Hızır Yahut İlyas Kültü” 
adlı çalışmalarında Hıdırellez kültünü ilahiyât kaynakları, tarih kaynakla-
rı, tasavvuf, edebiyat ve folklor kaynakları ile ele almıştır (Ocak; 1990). 

Prof. Dr. Baheddin Ögel’e göre, İslâm öncesi Hızır anlayışı ile 
Anadolu’daki Hızır anlayışı arasında benzerlikler fazla değildir. İslâm ön-
cesi insanların zor zamanda yetişen “Gök Sakallı,” “Ak Sakallı” kocalar 
görülür. Bu kocalar Hızır inancı ile örtüşen bir görünüm arz etmektedir. 
Türklerde Hızır Akboz atlı olarak bilinir (Ögel,1995; II 89-92). 

Altay kültür çevresinde İslâm öncesi Ak sakallı koca, Hızır benzeri gö-
revler yapar. İnanış İslâm sonrası metinlerinde de yer alır. Dede Korkut 
hikâyelerinde Hızır gelecekten haber veren ve yardımcı kişi olarak karşı-
mıza çıkar.  Hızır, Boz atlı Hızır olarak geçer (Gökyay, 1976; 10-12).

Ölümsüz kişiler arasında, Teoist kişilerin büyü güçleri ve inançları 
ölümsüzlük iksirinin arayışı görülür. Bu arayış öykülerinin Türk kültürünü 
etkilemiş olduğu düşünülmektedir (Günay ve Güngör, 1997;110). 

Destanlardan halk hikâyelerine, menkıbelerden günlük yaşama kadar 
Hızır kültürümüz içinde önemli bir yere sahiptir. Manas destanında, Manas 
çiftçilerin koruyucusu Baba Dihkân tarafından tavsiye edilen efsanevî uçan 
atı edinir (İnan, 1992; 24-25). 

Türk masallarında Hızır yer alır. Eberhard ve Boratav katalogunda, iki 
masal Hızır ile ilgilidir. 110 numaralı “Hızır ve Üç Erkek Kardeş” masa-
lında, Hızır tarafından sınanır ve en küçük kardeş bu sınamaları geçerek 
ödüllendirilir. 111 numaralı “Hızırla Padişah” adlı masalda Hızır’ı bulup 
getirecekolanı padişah ödüllendirir (Eberhard-Boratav, 1953)

Tasavvufî anlayışta çeşitli olağanüstülüklerle Hızır karşımıza çıkmak-
tadır (Ocak, 1990;89-101). Menkıbelerde Hoca Ahmet Yesevî’nin çocuk-
luğundan beri Hızır ile münasebetleri anlatılır; İlyas’ın himmetine mahzar 
olduğu belirtilir (Köprülü, 1993;37).

Dinî kaynaklar içinde Hızır’la ilgili bilgilere rastlarız. Kur’ân’da (18, 
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62-82) anlatılan Musa Peygamber ile bir kişinin yolculuk öyküsünde ge-
çen kişinin Taberî tarihinde Hızır olduğu belirtilir (1991; II, 612-616).  

Kur’ân’da “Doğrusu İlyas da peygamberlerdendir.”(37, 123)  Ayrıca, 
130. ve 132. ayetler arası İlyas adı verilir. 

Taberî, Hızır kıssasını kaleme alırken rivayetlerin çeşitli olduğundan söz 
eder. Hızır Zülkarneyn’in öncü komutanlarındadır. Hızır’ın Zülkarneyn ile 
seferde Hayat Irmağı”na kadar gittiğini ve Hızır’ın bu sudan içtiğini belir-
tir. Aslında Hızır’ın bu suyun hayat suyu olduğunu bilmediğini ve ölüm-
süzlüğe kavuştuğunu anlatır (Taberî, 1991; II,512).

Bir rivayete göre de Hızır adını beyaz bir kürk üzerine oturmuş olma-
sından ve bu kürkün yeşil renge bürünerek üzerine de oturan zatla birlikte 
deprenmesinden ileri gelir (Taberî, 1991; 529). Diğer rivayette Hızır, Halil 
İbrahim ile Babil’e göç eder. Adı: Belya bin Melkân bin Falig bin Abir bin 
Şalh bin Sam bin Nuh’tur (Taberî, 1991; II, 512).

Mevsim Bayramı

Mevsim bayramları çerçevesinde, eski Türkler hakkındaki bilgileri 
özellikle Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz. Üçüncü yüzyılda Çin kay-
naklarında, Türklerin bahar bayramlarından söz edilir. Göğe ve yere kur-
banlar sunulur. Büyük bir bayram yapılır. At koşturur, ağaç veya koruluk 
etrafında dönülür (Eberhard, 1996; 53,76). Her yıl ecdat mağaralarında 
yılın beşinci yarısında tanrıya kurban sunulur. Kımız içilir, ayak topu oy-
nanır, şarkılar söylenir (Eberhard, 1996;87). Yılın birinci, beşinci ve doku-
zuncu aylarında Türklerin bayramları olduğunu ve yılın beşinci ayındaki 
bayramın en önemli bayram olduğunu, bu bayrama hakanların da halkın 
da katıldığı bilinmektedir (İzgi, 1978;30-31).

Çinlilerin “Veyşu” ve “Suyşu” adlı yıllıklarında Türklerin yılın beşinci 
ayında ayın onu ile yirmisi arasında, ırmak kenarında toplandıkları, Gök 
ruhuna kurban sundukları belirtilir (Gımılew, 520-531). Çin elçisinin 981 
yılında Uygurların bayramdan söz ettiği görülür. Hıristiyanların Paskalya, 
Müslümanların Hıdırellez bayramlarına denk gelen bir bayram olduğu an-
latılır (İzgi, 1989;59).

İslâm öncesinde, Hazar yakınlarındaki Dokuzoğuz Türkleri ile Kırgızlar 
yılda bir gün bayram yapar, o gün su ve ağaçlık yerlere giderler, fal baktı-
rırlar, o yılın nasıl geçeceğini öğrenirler (Şeşen, 2001; 90,92).  

Moğollarda ilkbahar ve yaz bayramları resmileşmiştir. İlk bahar bayra-
mına örüs sara: sürüleri otlatmaya çıkarma ayı denir. 9 Mayısta gerçekleşir 
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(İnan, 1995;97). Moğollarda Timuçin’in annesi ve oymağı sabah erkenden 
cetlerinin mezarlarına kurban sunmaya giderler (Moğolların Gizli Tarihi, 
1995,23-24).

Kırgızlar ilkbaharda yıldırım oluşup yağmur başladığında süt kabı ala-
rak dışarı çıkarlar. Çadırlarına vurarak: “Eski sene geçti, yeni sene geldi,” 
derler. Kırgızlar için yeni yıl yıldırımlarla gelir. Altay Türklerinde köylüler 
toplanır, yüksek bir dağın tepesine çıkar. Burada dualar eder, saçı tören-
leri yaparlar. Göğün dört bir yanına saçı olarak süt saçarlar (Ögel, 1995; 
II,273). Bahar bayramları çerçevesinde Dede Korkut hikâyelerinde bir ya-
zın bir de güzün boğa ile deve güreştirilir (Ergin 1997; 81). 

Muğla’da Hıdırellez

Muğla’nın merkez ve ilçelerine bağlı köylerinde hem yüz yüze görüşme 
yöntemiyle yaptığımız, hem de kutlamalara katılarak gözlem yöntemiyle 
yaptığımız araştırmaların yanı sıra, öğrencilerimizin daha önce yaptıkları 
derlemeler ve daha önce yapılmış çalışmalar, bu çalışmamızın kaynakları-
nı oluşturmaktadır. 

P. Naili Boratav bayramları ikiye ayırır: I-Özel mevsimlik bayramlar, 
II- Genel mevsimlik bayramlar: Hıdırellez bayramını da ikinci grupta ele 
almış: Genel mevsimlik bayramları arasında: a- bahar, b- yaz gün dönümü 
c- kış yarısı, yılbaşı olarak ayırmıştır. Hıdırellez, Boratav tarafından “ba-
har bayramları içinde ele alınmıştır (Boratav, 1984;212).

Muğla’da bir yıl “Hızır” ve “Kasım” diye ikiye bölünür.  Mayısın altı-
sında “Hızır” yani bahar dönemi başlar (K-6). Eskiden halk arasında “Ruzi 
Hızır” baharın başlangıcı, “Ruzi Kasım” kışın başlangıcı olarak kabul 
edilen ve yılı ikiye bölen halk takvimidir. Ruzi Hızır (Hızır günü), Rumî  
takvimle 23 Nisan tarihine, Miladî takvimle 6 Mayısa denk gelen gündür 
(Ülkütaşır, 1975;157).

Muğla’da Hıdırellez bahar bayramı günümüzde kutlanmakla beraber, 
birkaç on yıl öncesine göre canlılığını pek çok yerde yitirmiştir. Şehir mer-
kezlerinde artık düzenli kutlamalar görülmemektedir. Muğla merkezinde 
eski Sigorta Hastahanesi’ nin yeri Koca Mustafa Efendinin bahçesi iken 
Hıdırellez şenlikleri burada yapılırmış. Gelenek 1940 yılarına kadar canlı 
bir şekilde kutlanmaktaymış (K-41). Hıdırellez Bayram geleneği on yıllar 
içinde giderek zayıflamıştır.

Bu mevsim bayramı Muğla’da “Hıdırellez,” “Hızırilyas,” (K-32) ve 
“Yeşillik Bayramı” olarak adlandırılır (K-42). 
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Hızır’ın bir yere para koyduğuna, o paranın bulunmasıyla bereketin ek-
silmeyeceğine inanılır (K-29;K-3). “Çocukluğumuzda yaşardık, bir ihti-
yar adam gelecek, bolluk getirecek. Bu da bilinmeyen bir adam olabilir,” 
(K-42). Ya da ”Kırda, buraya gelmedi belki rüyalarımıza gelir,” denilmiş-
tir. Bir beklentide umut havası görülür (K-42). 

Muğla’da Hıdırellez günü Hızır’ın insan kılığına girip ziyaret edeceği-
ne inanıldığı için o gün hiçbir kötülük düşünülmez (Kahveci, 77-80). Hıdı-
rellez günü içki içmek, zina etmek gibi günahlardan özellikle kaçınılır. Bu 
gün daha çok dua edilir ve çeşitli dileklerde bulunulur (K-10).

Bayramın Oluşumu

Bayramın oluşumuna dair birden çok inanç vardır. Bunlar yaşayan pey-
gamberler, senede bir kez buluşma, buluşmada yağmur ve bereket olması, 
iki kardeşin ve iki âşığın buluşması şeklindedir:

1. Yaşayan peygamberler inancı: “Allah dünyayı yaratırken 4 peygam-
beri sağ bıraktı. İsa peygamber, gökyüzüne peygamber olarak gönderildi. 
İdris peygamber, cennetin peygamberi olarak gönderildi. Hızır ile İlyas iki 
kardeş bir karada, diğeri denizin peygamberdir. 6 Mayısta bu iki kardeş 
buluşur. Allah bunların buluşmasına 24 saat izin vermiştir. Bir kıyıda bu-
luşurlar. Buluştukları gün karaya bereket gelir,” (K-10).

2. “Biri mağripte diğeri maşrıkta imiş, senede bir buluşurlarmış.  Biri 
Hızır,

biri İlyas” (K-35). “Hızır ve Ellez isimli kişiler varmış, onlar ne zaman 
bir araya gelirlerse o zaman çok rahmet olurmuş. Çok yağmur yağarmış. 
Buluştukları 6 Mayıs’ta yağmur yağar. Mutlaka yağmur yağar. Buraya düş-
mezse oraya düşer. Bu yağmurlar yaz yağmurlarıdır. Devenin hasadının 
yarısını ıslak, yarısını kuru bırakırmış. Yağmur çok yağar, uğur ve bereket 
olur,” (K-22). Yağmur yağdığı zaman Hıdır ve Ellez güle şakıya dönerler. 
Yağmur olmazsa ağlaşa ağlaşa birbirlerinden ayrılırlarmış. Hıdırellezden 
bir gün önce veya o gün, yağmur yağması çok önemlidir,” (K-29).

3. “Hıdır ile İlyas bu gece buluşurlar, iki kardeştirler, yılda bir kere 
kavuşurlar. Biri denizden biri karadan. Biri göğün melekesi diğeri, denizin 
melekesi unlar yılda bi yıl.  Hıdırnenilez. Biri Hıdır biri Ellez,” (K-4).

4. “Birbirlerine 6 Mayıs’ta kavuşan iki âşıktır. Hızır ile İlyas’ın bir ara-
ya gelmişler ve bugün evlenmişlerdir”(K-18).

5. “Evveli iki kardeş varmış. İki kardeş mahsulü bölüşecek olmuşlar. 
“Biri bekâr biri evli imiş. Mahsul kaldırmışlar. Üleşecekler bekar olan be-
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nim kardeşim bekar demiş çuvalları kardeşinin payına koymuş. Evli olan 
benim kardeşim evlenecek o da gizliden çuvalları hissesinden öbür tarafa 
koymuş. Çeke çeke harmanı tüketmişler, bunlar birbirlerini düşündükleri 
için Hızır bereketi onlara yetişmiş,”(K-18).

Hızır’ın Tanınması

Hızır’ın nasıl tanınacağına dair bazı inanmalarla karşılaşıyoruz: 1- 
Hızır’ın orta parmağı ile işaret parmağı arasındaki etinin gergin olma-
dığına, 2- Elinin  yumuşak olduğu, kemik olmadığına inanılır (Önal, 
2003:108). Böyle bir durumla karşılaşan kişi, Hızır’ın elini bırakmaz, bir 
dilekte bulunur (K-3). 

Bayramın İçeriği 

Muğla’da eskiden Hıdırellez büyük bir bayram olarak kutlanırmış. Hı-
dırellez bayramı sadece insanların bayramı olarak görülmez. Bu bayram 
bütün canlıların bayramı olarak kabul edilir. Hıdırellez’de keçiler, oğlaklar 
emsinler diye bırakılır, o gün hiç süt sağılmaz (K-32). Hayvanlar çifte ko-
şulmaz, emdirilir Ortaca’nın Kemaliye köyünden kaynak kişi: “Keçi koyun 
salınır, onlar da bayram ederlerdi. O gün boş gezerler, koyverirsin. Her 
taraf serbest,” diyerek hayvanların bile bayramı olduğunu belirtir (K4). 
Çift sürülmez. Öküzler çifte koşulmaz. Hayvanlar eğer o gün yorulurlarsa 
devamlı yorulacaklarına inanılır (K-31). 

6 Mayıs günü hayvanların kulaklarına “en” denilen işaretler yapılır. 
Kimi kesik, kimi yarık olur. Damga ateşte yapılır. Eskiden karışmaması 
için ekseri mandalar damgalanırmış (K-40). 

Sadece hayvanların değil, Hıdırellez toprağın da bayramı olduğuna 
inanılır. Hıdırellez’de toprağın üç gün hasta olduğuna inanıldığı için ekim 
yapılmazmış (K-22).

Bayram Hazırlıkları

Şehir merkezinde sabah erkenden dağlara çıkılır, sabah uyanıldığın-
da pırıl pırıl ateşlerin dağlarda yandığı görülürmüş (K-41). Bazı köyler-
de Hıdırellez Bayramına, bir gün öncesinden (K-17; K-1), bazı köylerde 
bayrama üç dört gün öncesinden hazırlıklar yapılır, bu hazırlıklara ailece 
başlanırmış  (K-16).

Marmaris’te kızlar ve taze gelinler mutlaka Hıdırellez basması diktirilir 
ve giyerlermiş. “Yandım alamadım,” “yedi dağın çiçeği” bu basmaların 
isimlerinden bazılarıdır. Basmaların rengarenk olmasına, çiçekli olmasına 
dikkat edilirmiş. Mahalleler arasında gizli bir giysi rekabeti yaşanır, bir 
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mahalle mavi giyerse, öteki mahalle pembe giyermiş (Çimen, 2007;66).

Hıdırellez kutlamaları için, deniz veya çay kenarına gidilirmiş. Eski 
Hıdırellez Bayramlarında Datça’da neredeyse her ağacın altında bir sofra 
bulunmaktaymış (K-5). Hızırla İlyas kıyıda buluşacakları için sahile inilir-
miş.  Datça’da Burgaz denilen sahile inilir. Ayrıca Knidos ucunda toplanı-
lır (K-15). Marmaris’te hâlâ sabah erkenden sahile inilmektedir (K-28).

Datça’da Hıdırellez kayıplarla birlikte devam etmektedir. 5 Mayıs akşa-
mı herkes hazırlıklarını yapar. Eskiden davul zurna tutulurmuş (K-36).

Hıdırellez hazırlıkları içinde yiyecekler önemli bir yer tutmaktadır. 
Yiyecek çeşitleri bir yerden bir başka yere çeşitlilik arz etmektedir. Kuru 
yiyeceklerin yanı sıra çeşitli yemekler Hıdırellezde hazırlanır. Kuru yiye-
cekler arasında, önce yumurta veya  yoğurt yendiği belirtilmektedir (K-
12). Çeşitli pastalar, ballı katmer, yağlı ekmek yiyeceklerden bazılarıdır 
(K-35).

Hıdırellez günü neredeyse her türlü yemek çeşidi vardır: Pilav, yaprak 
sarma, kaburga dolması, suralar, fasulye, yalancı dolma, balık salatası, tuz-
lu balık keşkek, tatlı, helva (Çimen, 2007;66; K-28). Dolma yapılmasının 
sebebi, dolma gibi birlik olalım diyedir (K-29).

 Koyun, oğlak, erkeç, kuzu veya tavuk kesilir (K-32). Et, hazırlanır 
(K-13) (K-22). Kesilen bu türden etler, bazı yerde et tüm olarak kaynatılır, 
bazı yerde  kebap, kavurma olarak hazırlanır (K-4). 

Topluluk hâlinde hep birlikte yemekler yenir. Buna “Hızırellez yemeği” 
denir (K-38). 

Hıdırellez Eğlenceleri

Muğla’da şehir boşalır, çoluk çocuk herkes katılır, Muğla’da kimseler 
kalmazmış. Öğlene kadar herkes kırlarda yer içer, eğlenilirmiş. Ayrıca yay-
laya gidilirmiş. Merkezde çiftetelli vb çeşitli oyunlar oynanırmış. İki taraf 
olunur, “al eyle, bol eyle “ şarkısı ve diğer türküler söylenirmiş (K-41).

Köy yerlerinde eskiden kadınlar ayrı, erkekler ayrı eğlenirlerken, 
zamanla hep birlikte Hıdırellez eğlencelerine katılmışlardır. Milas’ın 
Karacahisar köyünden kaynak kişi: “Kız oğlan ayırımı yapılmaz, eğilir 
birbirimizin üzerinden atlar, birdirbir, atlangıç, gemi oyunu gibi oyunlar 
oynanırdık,” şeklinde anlatmıştır (K-22). Eğlencelerde davul zurna  olur, 
toplu olarak eğlenilirmiş (K-3). Her mesire yerinde Hıdırellez kutlamala-
rına giden aileler bir bayram kutlamasının sevinci içinde birbirini ziyaret 
ederlermiş (K-12). 
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Datça’da sahile gidilir, at ve eşek yarışları yapılırmış. Çoluk çocuk hep 
birlikte gezilir, eğlenilir, gemiye sandallara binilirmiş. Güreşler yapılırmış 
(K-5).

Datça’nın Kızlan köyünde Yeni Baba mevkiinde çeşme başında top-
lanır, at yarışları yapılmış. Reşadiye ovasına kadar at koşturur, ırakı içer, 
oyun oynanırmış. 1970-75’lerde bu eğlenceler giderek kaybolmuştur (K-
15). Datça’da ip ile çıra yapılırmış. Ayrıca çalı çırpı toplanır, gaz yakılır 
akşamları bayram devam edermiş (K-35).

Eskiden türküler eşliğinde ççeşitli oyunlar oynanırmış. Kayadibi/Milas 
köyünden kaynak kişi: “Eskiden daha ihtişamlı olurdu. Saz keman çalı-
nır. Oynanır akşam edilir. Türkü söylenirdi” (K-1), şeklinde, Fethiye’nin 
Karaçulha köyünden kaynak kişi: “Oyunlar oynanır. Çura çalar, kabak 
kemane çalınır. Uzun hava olurdu,” (K-33) şeklinde anlatmıştır. Kimi yer-
lerde eski plaklar çalınır, bayram havası içinde kutlamalar yapılırmış (K-
25).

Fethiye’nin İncirköy’ünde bayramda oynayanların günahının silkine-
ceğine inanılır (K-17). Karacahisar köyünde tüfekler atılır, oyunlar oyna-
nırmış. Taş diker, nişan alır, ateş ederlermiş (K-22). Pek çok köyde ben-
zer eğlenceler görülürmüş. Köyde koca bir ateş yakılır, etrafında güreş-
ler tutulurmuş (K-4). Güreşlerin yanı sıra çeşitli oyunlar da çıkarılırmış 
(K-9;K-10).

Çeşitli çocuk oyunları da diğer bayramlarda olduğu gibi Hıdırellezde  
de oynanır (K-26) Bunlardan birkaçı şöyledir:

1. Bir çoban olur 4’er veya 5’er kişi olur. İki gurup oluşturulur. Çobanın 
elinde  urgan olur. Bir ekip baş başa verir ve eğilir. Çoban olan ortada-
ki arkadaşlarını diğer ekipten olanlardan birileri sırtlarına atlamasın diye 
kollar. Diğerleri atlamaya çalışır. Çoban, bindirmez, gelene tekme veya 
urganla vurur. Baş başa verenlere atlamayı başaran aşağı inmez. Dört kişi 
ise, dördü de binmeye çalışır. Bunu başaramazlarsa, diğer ekip ortaya ge-
lir. Bu şekilde oyun sürer (K-22). 

2. Dikme taş oyunu: 3-5 kişilik iki grup halinde karşılıklı oynanır. 3 taş 
bir tarafa 3 taş bir tarafa, taşlar üst üste konarak dikilir. Bir taraf taş atar 
yıkamazsa öteki taraf atar. Oyun bir saat kadar sürer. Bu oyun yirmi beş 
yaşına kadar oynanır (K-8).

3. Bez topa sopayla vurulur, bir metre sopa iki grup olur. Kaleler olur. 
Sopa ile top çukura atılır (K-6).

4. Fethiye İncir köyde “çıngırcık” adı verilen  bir oyun oynanır. İçi yağ-
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lanan, kömür konan sabit bir ağaç üstüne uzun bir ağaç konur ve bir yan-
dan diğer yana köşelerine binilerek dönülen bir oyundur (K-17). 

Diğer oynanan oyunlardan bazıları çelik oyunu, g.t kazmaca, kelebası 
gibi oyunlardır (K-15).

Büyüsel İnançlara ve Beklentilere Dayalı Ritüeller

Büyüsel işlem ve beklentilerin pek çoğu 5 Mayıs günü, akşamı veya 
gecesi uygulanır.

1. Yılanbıçağı adlı yaklaşık bir metme uzunluğunda, kötü kokan bir bitki 
ile Hıdırellez günü bir korunma tedbiri alınır.  Kaynak kişi: “Hayvanlara 
Hıdırellez vurmasın diye çarpardık Hastalık yapmasın diye,” (K-2) şeklin-
de açıklamıştır. Soğan sarımsak gibi kötü kokan yılanbıçağı bitkisi, en eski 
inançların bir kalıntısı olarak devam eder (Önal, 1998;49-50). Kötü ruhları 
hayvanlardan uzak tutmak amacıyla yapılan bir gelenektir. Ayrıca Ülker 
vurmasın diye yılan bıçağı avlu kapısına asılırmış (K-1).

2. Yaşlılar zakkum ağacını veya yılanbıçağı denen ağaçları evlere asar-
larmış. Yoksa hastalık gelir derlermiş. Gökyüzünden kötü zehirli hava ge-
lirmiş bundan korunmak için yapılırmış (K-32).

3. Otlar toplanır, ambarların içine konur. Bereket olsun diye küplerin 
içine çiçek atılır. Karganlar (çiçek-ot) bereketli Hızır otu diye yapılır (K-
18). Kapı ve pencerelere burçak gibi çiçeği olan hüsnüçürüğü çiçeği, ülker 
vurmasın diye evin etrafına dizilirmiş (K-18).

4. İnsanlar Datça’da büyük ağaçlara sarılır, ağaç gibi şişman olalım der-
lermiş (K-35). Günümüzde de ağaca sarılırlar (K-12). “Al zayıflığımı ver, 
tavlılığımı” denir (K-35). Gelenek Marmaris’te de görülür. Zayıf olan kişi-
nin böylece kilo alacağına inanılır (K-28). Kimi inanışa göre yaşlı ağaçlara 
sarılmanın sebebi onlar kadar yaşayalım diyedir (K-3).

5. Karınca yuvasından alınan bir toprak parçasıyla yapılan bir uygula-
mada bolluk ve bereket beklentisi görülür. Buna göre, karınca yuvasından 
alınan toprak bir torbaya konur. Torba da gül ağacına bağlanır. Ertesi sa-
bah gün doğmadan önce toprak alınır ve bir kese içine konur. Uygulamayı 
yapan kişinin parası bol, kesesi bereketli olsun temennisi görülür (Çimen, 
2007; 66).

6. Akşam ev isteyenler yollara taştan ev yaparlar (K-19). Toprağın üze-
rine ev çizilir. Yerden taş toplanır, evin üstüne taş dizilir (K-38). 

7. Genç kızların evlenme beklentilerinin bir örneği de bir kucak odunla 
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gerçekleştirilirmiş. Bir kucak odun yere atılır, tek çıkarsa o yıl evleneme-
yeceğine, çift çıkarsa evleneceğine işaret sayılırmış (K-40; K-35).

8. Marmaris’te akşam kadınlar ve genç kızlar plaj boyunca yürür, de-
nizden taş toplar ve dilekte bulunurlar. Bu taşları ertesi yıl denize atar ve 
yenisini toplarlar (Çimen, 2007;66). Bir yıl bekletilen taşların eve bolluk 
ve bereket getireceğine inanılır (K-29). 

9. Marmaris’te 41 tane zeytin yaprağı toplanır, taşlarda olduğu gibi evin 
bolluk ve bereket içinde olacağına inanılır (K-28).

10. Akşam yani bir gün evvelinden dam başına Hızır gelip basacak 
diye kül, üç kulhuvallah, okunarak elenir. Gece sabah güneş doğmadan, 
bir hayvan izi olur (K-24). Ne izi varsa ona göre bir yorum yapılır. Arı, 
inek, koyun, kuzu gibi hayvan izi olursa bolluk anlamına gelir (K-23). 
Bazı yerlerde akşamdan un elenir. O yıl hangi mal yarayacak olursa o ma-
lın izi külün üzerine çıkar inanışı vardır.  Külün üzerine akşamdan bazı 
yerlerde yazma örtülür, bazı yerlerde bir elek kapatılır. Sabah usulca kal-
dırılır, yavaşça iz belli olur  (K-31; K-15). Külde herhangi bir hayvanın izi 
bulunursa, bir adak yapılır. Eğer iz olmazsa adak yapılmaz (K-20). Kaynak 
kişi: “Kuzu oğlak, neyin ayağını görürsen, onu kurban etmek vacip. Koyun 
çıkarsa koyun kurban edilir,” demiştir  (K-21).

Bazı yerlerde Hızır’ın gelip bu izi yaptığına, bazı yerlerde (K-11), Allah 
tarafından  külün bastırıldığına inanılır (K-12).

Hıdırellez akşamının yanı sıra, dini kutsal günlerden “Kadir Gecesi” de 
dama kül koyma âdeti varmış (K-3). 

11. Marmaris’te soğanın iki dalından birine ip bağlanır. İki dal eşit şe-
kilde kesilir. Dilekte bulunulur. Ertesi gün bakılır. Eğer ip bağlanan uza-
mışsa dileğin kabul olacağına inanılır (K-28). Kaynak kişinin ifadesiyle: 
“Soğana çaput bağlama vaa. Kadınlar yapaa. Murat istee,” şeklindedir 
(K-28). 

Bazı yerlerde soğan dallarının birine siyah diğerine beyaz iplik bağla-
nır. Kara olan büyürse karanlık, ak olan büyürse ak yıl olacak denir (K-
22; K-8; K-6).  Beyaz büyürse, dileği olur (K-3) Soğan yapraklarının biri 
“cefa”yı diğeri” sefa”yı temsil eder (K-12).

12. Çamaşırlar dışarı asılır, Hızır gece gelip çamaşıra uğur, bereket, 
sağlık getireceğine inanılır (K-40).

13. Marmaris’te deniz kıyısında veya gül ağacının altında olması istenen 
dileğin bir resmi çizilir ve dileğin gerçekleşmesi için dua edilir (K-28).
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14. Evlenmemiş gençlerin başlarının üstünde kilit açılır. Böylece kıs-
metinin açılacağına inanılır. Gelenek sabah gün doğmadan yapılır (K-29). 

15. Marmaris’te boş tencerenin içine gül veya karanfil konur. Sabah 
güneş doğmadan tencerenin kapağı bekâr kişilere açtırılır. Nasiplerinin bol 
olacağına inanılır (K-29).

16. Denize şişe bırakılır, içine bırakanın ne dileği varsa onu yazar (K-
28).

17. Papatyalar toplanır, bir gün önce para olarak sayılır, Allah’a yalva-
rılırmış. Bir gül ağacına bu papatyalar bağlanır, sabah kalkılır güneş doğ-
madan gül ağacından alınırmış. Talihe inanılır, bir sene bunu yapmayan 
parasız kalır inancı varmış (K-41).

18. 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece kızlar tuzlu hamurdan yaptıkları 
pastalardan yermiş. Gece rüyasında kendisine kim bir tas su verirse, kızın 
onunla evleneceğine inanılırmış (K-3).

19. Erkenden kalkılır, dede ziyarete gidilir, namaz kılınır, mum yakılır, 
dilek dilenir. Dedenin veya yaranın mezarının altında yer alan uzun bir de-
lik bulunur. Ziyaretçiler ellerini deliğe sokarlar. Ellerini sokup avuçlarını 
kapatırlar. Eğer nişanlanacaksa eline bir yüzük takıldığına inanılır. Kaynak 
kişi: “Bende oldu bu. Bir iki ay sonra nişanlandım,” demiştir. Eğer kömür 
gelecek olursa kişinin hayatı kötü geçeceğine, para gelecek olursa ileride 
zengin olacağına delalet kabul edilir (K-1).

20. 6 Mayısta toplanan otların ve çiçeklerin hastalığa iyi geleceğine, 
her derde deva olacağına inanılırmış (K-40). Hıdırellezde toplanan otla-
rın halk hekimliğinde kullanıldığı görülür. Hıdırellez günü, toplanan ot-
lar kaynatılıp içilirmiş. Bu çiçekler arasında papatya, gül yaprağı, pembe 
çiçek bulunmaktadır (K-1). Toplanan otlardan “yakı” yapılır, dizler ekşi 
otlarla yıkanır, böylece yara olmayacağına inanılırmış (K-4).

21. Başa kına yakılır, kaynatılıp bu su ile bütün bir yıl sağlık olsun diye 
yıkanılırmış (K-18).

Diğer Hıdırellez Ritüelleri

1. Yuvarlanmak

Kırlarda bayırlarda sabah erkenden çimenlerin üzerinden yuvarlanılır, 
buna “ağlanmak” (K-156) veya “annanmak” denir (K-4). Kimi kaynak 
kişiler dış ve iç çamaşırların tamamen çıkarıldığını (K-6), kimi kaynak 
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kişiler bir alt çamaşır kaldığını (K-5), kimi kaynak kişiler kıyafetin çıka-
rılmadığını belirtmişlerdir (K-19).  

Üzerindekilerin tamamen çıkarıldığını anlatan kaynak kişiler, insanın 
kendini Allah’la baş başa hissettiğini, dua ederek manevi tedavi olduk-
larını (K-36), kimi kaynak kişiler: “Günahlar gitsin diye yuvarlanılırdı” 
(K-12), veya “Çiğde yuvarlanırsan atleşirsin (şişmanlarsın) sağlam olur-
sun,” demişlerdir (K-31).  

Bazı yerlerde gün doğmadan çimenlerin üzerinde yuvarlanmanın uğur 
getireceğine inanılırmış (K-40).

Muğla merkez’de eskiden bahçede yuvarlanılır, kişinin tazelendiğine, 
topraktan güç aldığına inanılırmış (K-41). 

Kimi kaynak kişiler bedenen sağlık bulunduğunu anlatmışlardır. Sabah 
saatinde güneş doğmadan önce çıplak bir vaziyette çimen üzerinde jim-
nastik yapar gibi hareketler yapılırmış. Kişinin müzmin derdi olursa, cilt 
hastalığı, frengi, uyuz, gibi hastalıkları varsa veya bir yeri ağrıyorsa şifa 
bulduğuna inanılırmış. Kadınlar ise, kocasının veya kardeşinin nezaretin-
de çıplak kalır, çimende vücut sıhhat bulsun diye yuvarlanılırmış (K-21). 

Sabah çok erken, sabah ezanından önce gidilir. Bazı yerlerde çoluk ço-
cukla birlikte gidilir, dua edilir, çocuklar da hasta olmasınlar diye otla-
rın üzerinde yuvarlanırlarmış. Çiylerin derman olduğuna, Lokman Hekim 
şifası olduğuna inanılır (K-7). Marmaris’te çiylerin bereketi ve güzelliği 
vurması inanışı ile gelenek yapılmaktadır (K-28). 

Bazı yerlerde yaşlılar ağrıları sızıları gitsin diye, yeşilde çimenlerin 
üzerinde yuvarlanılırmış (K-27; K-16; K-14; K-13; K-22).  Yuvarlanırken 
“benim başım, benim başım,”  derlermiş (K-1; K-35; K-11). 

Datça’da sahilde kumun üzerinde yuvarlanılırmış. Üç kere ağlanırlar-
mış (K-3) Bir sene boyunca sağlık olacağına inanılırmış (K-35).

2. Yumurta

6 Mayısta akşamdan hazırlık yapılırmış. Marmaris’te, Datça’da, suyun 
içine soğan kabuğu konur, yumurta boyanırmış (K-28; K36). Yumurta gibi 
olmak isteyen herkes yumurta tokuştururmuş. En son tokuşturan ve ka-
zanan en şanslı addedilirmiş (Çimen, 2007;66). Kimileri de yumurta haş-
lanıp dışarı koyar, sabah güneş doğmadan eve alır, yumurta gibi sağlam 
olunacağına inanılırmış (K-28).
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3. Süt

Süt de yumurta gibi kaynatılıp dışarı konur, güneş doğmadan içeriye 
alınır, böylece sıcaklık olacağına inanılırmış (K-28).

4. Ateş

Muğla merkez’de gençler ateş üzerinden atlarmış, gelenek zayıflama-
sına rağmen günümüzde de bazı yerlerde Hıdırellez gecesi ateş yakılmak-
tadır. 

Marmaris’te sahilde, Güllük’te ve pek çok yerde ateş yakılır ve üzerin-
den atlanır (Çimen, 2007;66). Bir kaynak kişi: “Ateşin üzerinden tünerler-
di (atlarlardı) hâlâ devam ediyoru,” şeklinde geleneği anlatmıştır (K-12).

5. Salıncak

Ulu çınar gibi ağaç gölgesine gidilir, yerel ağızla “salıngaçlar” kurulur-
muş (K-11). Datça’da 1925-1930’lu yıllarda, Yeni Datça denilen mevkide 
toplanılır, kadınlar, kızlar, çocuklar, ağaçlara salıncaklar kurarlarmış. Pek 
çok yerde bir hafta evvel bakkaldan urgan alınır, nerde büyük ağaç var-
sa, orada salıncak kurulurmuş (K-12; K-38). Çocuklar sallanır, ip atlarmış 
(K-11;K13;K-14). Kaynak kişilerin ifadesiyle: “Salıncaktan sallanınca, 
günahlar dökülürmüş” (K-13;K-27). 

Sabah erkenden, beşte zeytin ağacına salıncak yapılır,  boyumuz uzasın 
diye sallanırmış (K-35). 

6. Murtufal küpü

Muğla merkezde akşamdan herkesten bir eşyası alınır, yüzük, bilezik 
vs. takı küpe atılırmış. Gülün dibine küp konur, bu küp manilerle açılır-
mış. Size şu çıktı, bu çıktı denir, maniyi kadınlar küpün başına oturarak 
çekilen eşyaya göre söylermiş. Kimin eşyası çıkarsa o mani onun olurmuş. 
Bir çocuk küpten eşyayı çeker, gülünür, sevinilir, memnun kalınırmış. Bir 
sevdiği olan veya bir iş bekleyen umut edermiş  (K-41).

Bazı köylerde ise, bir yeşil alanda Murtufal denilen çömlek topraktan 
yapılan bir küp olurmuş. Murtufala bir al büründürülürmüş. Onun içine çe-
şit çeşit boncuk atılırmış. Kadınlardan birini oturturlar, mani söylenirmiş. 
Manileri bilen bir kadın olurmuş. Çömleğin içinden bir boncuk çıkarır, bir 
mani söylermiş. Mesela Ayşe’nin talihine denirmiş (K-38).

Bazı yerlerde kadınlar çalgı olarak leğen çalar, uydurarak mani söyler-
lermiş (K-25). Kişinin adına göre mani söylerlermiş. Manileri sesi güzel 
olan ve bilen biri söylermiş (K-24).
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7. Gül Ağacı

Bereket olsun diye, gül dalına mendil asılır, gül ağacının altına şapkalar 
konurmuş (K-29). Gül ağacının kökü kazılır konur veya gül dalına dualı 
hurma çekirdeği, para, veya yüzük asılır, güneş doğmadan evvel konulan 
veya asılanlar alınırmış (K-1).  Kim fakir, kim zengin olacak temennisiyle 
bu işlemler yapılırmış (K-7).

Bazı yerlerde gül gibi olalım diye, gül dalına kırmızı kurdele yapılır-
mış. Bunu daha çok gençler bağlarmış (K-3).

Marmaris’te komşunun bahçesinden gül çalma geleneği vardır. Gizli 
olarak bir komşunun bahçesinden gül çalınır. Komşu da gülleri korumak 
için bahçesini kollar. Bu koruma ve kollamadan bir şekilde sıyrılarak bir 
başkasının bahçesinden gül çalınır. Bu gelenek heyecan ve eğlence orta-
mında yaşanır. İnsanlar eğlenir ve gülerler. Bütün yılın  böylece şakacı ve 
gülerek geçeceğine inanılır (K-29).

8. Yoğurt

Hıdırellez günü havada bir olay olduğuna, bu yüzden mayasız yoğur-
dun ve hamurun tuttuğuna inanılır. Çiy taneleri alınır ve maya/damızlık 
yapılır. Bununla yoğurt tutturulur (K-30), süte yoğurt katmadan çalınır. 
Çay kupası kadar bir kupayla sabah erken çiğ toplanır. Süt pişirilir, maya 
yenilenir, damızlık konu komşuya verilmez (K-17; K-33). 

Kuzukulağı otundan (K-2), çiçeklerin yaprağından, yeşilin üzerindeki 
çiyden yoğurt tutturulur, 24 saat kaldığında yoğurt tutarmış (K-37). Bu 
süre bazı yerlerde üç günmüş (K-17; K-33). 

Göktepe köyünde, süt kaynatılır, sabah içine, çiğ, birkaç küçük taş, çi-
çek konur. Buna Hıdırellez yoğurdu denir (K-14). Tadına doyum olmaz, 
denilir. Yoğurt birinci, ikinci veya üçüncü gün mutlaka tutarmış (K-38; 
K-35). Çiğ suyu ile yoğurt “damızlık” olur. Bu damızlık aktarılır ve son-
raki Hıdırelleze kadar  kullanılırmış (K-7). Kaynak kişi: “Bismillah deyip 
bularsın bularsın...” derken, bir diğer kaynak kişi: “Sütü çiğnen çalsan 
maya olurdu, yoğurt tutar,” diye anlatmıştır (K-5).  

Çiyden başka sütün içine taş konur. Üç taş alınır, okunur, üflenir sütün 
içine atılır. Yoğurt böylece çok tatlı olur. Bazı yerlerde üç ot kökü ile iki üç 
taş alınır, sütün içine atılır (K-13; K-1) Bu maya ile o yıl yoğurtlar mayala-
nırmış. Damızlık için komşu yoğurt isterse, “Hıdırellez mayasından vere-
mem” denir,  Bu maya/damızlık kimselere verilmez (K-8), evin damızlığı 
kesilmezmiş (K-19). Mayasız yoğurt her sene yapılır (K-14; K-4).

Yoğurt çalarken “geç Hıdırellez, geç Hıdırellez, geç Hıdırellez, geç 
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Hıdırellez…” diye söylenirmiş. O gün yoğurt tutmazsa, üç günün birinde 
tutarmış. Yoğurdun tutmasından Hızır’ın geçtiği anlaşılırmış (K-42).

Köyceğiz’de süt o güne mahsus yoğurt tutar, “uyumuş” denir. Bu ken-
diliğinden olur. O gün Hıdırellez olduğu anlaşılırmış (K-8). Mayasız yo-
ğurt Hıdırellezde olur, başka zaman olmazmış (K-22). 

Mayasız yoğurt tutturmanın yanı sıra sabah gün doğmadan hemen önce, 
insanlar çiyden üzerlerine serperler. Çiy ellere ve yüze sürülür, sağlık ola-
cağına inanılır. Bu çiyden vücutlarına ve hayvanlarına sağlıklı olmak dile-
ği ile sürülürmüş (K-24). Çiğle abdest alınır, namaz kılınırmış (K-6).

9. Hamur

Hıdırelez günü 6 Mayıs sabahı gün doğmadan önce, toplanan çiylerle 
yoğurt yapmanın yanı sıra hamur da mayasız bir şekilde tutturulur. Çiğ-
den hamura katılır, maya olur. Kaynak kişiye göre: “Sair zamanda olmaz, 
Hıdırellez’de olur” (K-13). 

Çimenlerin çiyi biriktirilir. Çiyle hamur yoğrulur. Bu hamurun şifalı 
olduğu düşünülür. Ekmeği lezzetli olur. Bazı hastalıkları önler (K-27).  Bu 
hamur Hızır bereketi olduğu için, ambara da bereket için konur (K-39).

Bazı yerlerde gün doğmadan, karınca  yuvasından su alınır. Bu su ha-
mura katılır. Hamur böylece mayalanır (K-1). 

10. Su

Hıdırellezde su kültünü devam ettiren ritüeller görülür. Suyun ruhu ol-
duğuna, suyun ruhunun her zaman olumlu bir ruh taşıdığına inanılır.

Bir gün önce, yani 5 Mayısta testilere su doldurulup dışarı konur. Bu 
suyun ertesi gün, zemzem olacağına inanılır (K-6). Eski inançların İslâm 
inancına aktarılma gayreti görülür. Diğer su ile ilgili ritüeller arasında, 
Hıdırellezde gün doğmadan suları doldurmak gerektiği vardır. Yine 5 
Mayısta akşam çeşmeler açılır, sabaha kadar akar halde bırakılır (K-6).

Zeytin yaprakları toplanır, okunur, bir dilek tutulur ve sonra suya bıra-
kılır (K-12).

Dinî Uygulamalar ve Mezar Ziyaretleri

Eskiden Hıdırellezde toplanılır hep birlikte dualar yapılır, Kur’ân okunur, 
Hıdırellez günü yapılan duaların boşa gitmeyeceğine inanılırmış (K-1). 

Hıdırellez gecesi yani 5 Mayısı 6 Mayıs’a bağlayan gece, bazı yerlerde 
sabaha kadar namaz kılanlar olurmuş (K-6). Bir kaynak kişiye göre, sabah 
birde tam birde günahlar dizilirmiş. Bu gece edilen dualar sonucu günah-
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ların affolunacağına inanılırmış. Bu gece camiye gidilir namaz kılınırmış. 
Ne kadar çok cami gezilirse o kadar sevap kazanılırmış (K-39;K-36).

Muğla merkezde Kazan Şeyh türbesi, Üç erenler, Şahidi türbesinde ka-
zan kaynatılırmış (K-41). Bazı köylerde Hıdırellez günü mezar ziyaretleri 
yapılır (K-30). Datça Palamutbükü köyünde Şeyh Dede’nin yanına gidi-
lirmiş (K-42). Kavaklıdere ilçesinde Göktepe ereni, ümmet ereni, çaputlu 
ereni gibi erenlere şafak söktüğünde gidilir, iki rekat namaz kılınırmış (K-
30). Erenlerin taşının altından sürüklenip geçilince sağlık bulunulacağına 
inanılırmış (K-35). 

Sonuç

Mevsim bayramları, en eski dönemlerden günümüze kadar yerkürenin 
her bir topluğunda görülür. Bu bayramların önemli bir kısmı eski inanç-
lardan, semavi dinlere taşınmıştır. Hıristiyanlık sonrası dinî günlerin pek 
çoğu bu şekilde devam ettirilmiştir (Frazer, 1991, 80-83; Mez, 1938,103). 
Türkler İslâm sonrası dinî bayramları kutlamakla beraber, Hıdırellez 
bayramını da kutlamayı sürdürmüşlerdir. Orta Asya’dan Küçük Asya’ya 
(Anadolu’ya) gelişini yüz yıllar içinde tamamlayan Türk halkı, yeni tanış-
tığı veya komşu olduğu kültürlerle etkileşim içine girmiş olması doğaldır. 
Pek çok örneğinin bilindiği bu türden etkileşimler, bir halkın bizzat ka-
tıldığı ve pek çok ritüelleri her yıl yeniden sürdürdüğü kutlamaların ya-
yılım alanı göz önüne alındığında, bu bayramın kısmi bir etkilenmenin 
ötesinde, bizleri eski inançlara, geleneklere ve tabiat kültüne götürmekte-
dir. Animizin izlerini Hıdırellezde fazlasıyla görmekteyiz. Doğa canlı bir 
varlıktır ve insandan gayri diğer canlılar da bayram yapabilmektedirler.    

İslâm öncesine ait çeşitli mitolojik veya efsanevî anlatımlar, İslâm son-
rasında belirli bir dinî şahsiyete veya peygambere bağlanarak nasıl meş-
rulaştırılmaya ve yaşatılmaya çalışılıyorsa (Önal; 2003), İslâm’a ait olma-
yan bir bayram da Hızır ve İlyas adlı peygamberlere bağlanarak en eski 
mevsim bayramları yaşatılmaya devam ettirilmiş olmalıdır. Bu bayram 
kutlamalarında daha çok yer-su ruhlarıyla ilgili ritüeller görülür. Çeşitli 
bitkiler, ağaçlar, ateş, toprak, taş, su aslında yer-su ruhlarını etrafındaki 
uygulamaların devam ettiğin göstermektedir. O gün Hızır’ın ve İlyas’ın 
kurtarıcılığından ve insanların geleceğini olumlu yönde etkileyeceklerin-
den söz edilmektedir. 

Hıdırellez dinî bayramların yanı sıra, Türk halkının yaygın kutladığı bir 
mevsim bayramı olma özelliğini sürdürmektedir.  
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ANADOLU HÂLK HİKAYESİ “FERHAT  VE ŞİRİN” 
İLE ŞÂHÎ’NİN “FERHÂDNÂME”SİNİN

KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZCAN, Nurgül 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Kaynağı klasik Türk edebiyatına dayanan Ferhâd u Şirin hikâyesi, İran, 
Azerbaycan, Anadolu, Orta Asya’nın güneyini ve Ermenistan’ı içine alan 
geniş bir coğrafyada değişik rivayetlerle karşımıza çıkmaktadır. Ferhâd ile 
Şirin hikâyesinin asıl kaynağı Hüsrev ü Şirin hikâyesine dayanmaktadır. 
Türk edebiyatında merkezden Hüsrev’i çıkarıp Ferhâd’ı merkeze koyarak 
hikâyeyi Ferhâd u Şirin adıyla ilk kaleme alan büyük Türk şairi Ali Şir 
Nevâyî’dir. Hüsrev’in duygularını bir heves olarak gören Nevâyî, kendin-
den önce Hüsrev’i başkahraman yapan sanatçıları eleştirir, soyut bir aşk 
kahramanı olarak Ferhâd’ı yaratır. Yetiştiği coğrafyanın kültürüyle ve bes-
lendiği kültürlerin sembolleriyle özgün bir hikâye kaleme alır. Nevâyî’nin 
eseri hem klasik edebiyatı hem de sözlü halk edebiyatını yüzyıllar boyunca 
derinden etkiler. Klasik Türk edebiyatında, Kanûnî’nin maktul şehzadele-
rinden Şehzâde Bayezid (Şâhî) de Nevâyî’den etkilenerek bir Ferhâdnâme 
kaleme almıştır. Eserin bilinen tek nüshası Almanya Milli Kütüphanesi 
Türkçe Yazmaları bölümünde kayıtlıdır. 

Tebliğimizde Şâhî’nin Ferhâdnâme’si ile Anadolu sahasında rivayet 
olunan ve Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi’nde ASL 375 numara ile ka-
yıtlı olan Ferhâd ile Şirin hikâyesinin halk edebiyatındaki versiyonu; konu, 
kahraman kadrosu, hikâyelerde geçen masal unsurları açısından karşılaştı-
rılacak, kaynağı klasik edebiyat olan bir aşk hikâyesinin halk sözlü kültü-
rüne geçerken hangi değişiklere uğradığı tespit edilerek karşılaştırmalı bir 
çalışma yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ferhat, Şirin, Ferhâdnâme, Şâhî.
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ABSTRACT

Getting its resource from Turkish literature, the story of Ferhad and 
Sirin is reported differently in expansive areas including Iran, Azarbaijan, 
Anatolia, Cantral Asia and Armenia. Though it is very far away from its 
resourse, it is known as Ferhad and Sirin all over the Balkans as well. 
The story is very important compared to other love stories considering its 
subject’s parallelism to history.

The real resource of the story of Ferhad and Sirin comes from the story 
of Husrev u Sirin. As it is already known, the subject of Husrev u Sirin is 
about the life of the famous emperor of Sasani who lived around 4th and 
7th centuries. Iran-rooted this story is re-written by Genceli Nizami with 
the original name as well. In Turkish literature, the first Turkish poet who 
wrote the story with the name of Ferhad and Sirin by putting Ferhad at the 
center leaving Husrev out of the center is Ali Sir Nevai. Seeing Husrev’s 
feelings as fancy and desire, he creates Ferhad as a metaphysical love 
hero by criticizing the previous ones who make Husrev as protoganist. 
He writes an original story combining the culture of his areas and other 
cultures that impressed him.The work of Nevai has effected both classical 
literature and oral folk literatures deeply for centuries. It is very significant 
that Ferhad and Sirin comes from written customs taking oral customs 
inside and effects very huge regions.

In Classical Turkish Literature, hepler (sehzade) of Kanuni Prince 
Bayezid (Sahi) impressed by Nevai, writes a Ferhadname as well. Written 
in Mesnevi style, Ferhadname is 5075 verse. The only known copy of this 
work is recorded in the Turkish Narration part of the German National 
Library. Thus, many researchers are unaware of this work, that is why it is 
not shown among the stories of Ferhad and Sirin.

In our notification, Ferhadname of Sahi and being reported in Anatıolia 
region the Folk Literature version of the story of Ferhad and Sirin which 
is recorded with the number of ASL 375 in Atatürk University Library will 
be compared and conrasted through the subject, hero characters, fiction 
elements used in the stories; and a comparative study will be done by 
fixing the changes in a Classical-Literature-rooted love story passing to 
oral folk culture.

Key Words: Ferhad, Sirin, Ferhadname, Sahi.
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Giriş

Kaynağı klasik Türk edebiyatına dayanan Ferhâd u Şirin hikâyesi; İran, 
Azerbaycan, Anadolu, Orta Asya’nın güneyi ve Ermenistan’ı içine alan 
geniş bir coğrafyada değişik rivayetlerle karşımıza çıkmaktadır. Teşekkül 
ettiği coğrafyadan çok uzakta olmasına rağmen hikâye Balkanlarda da 
Ferhat ile Şerife adıyla halkın arasında yaşamaktadır. Hikâye, diğer aşk 
hikâyeleri arasında konusu itibariyle gerçek tarihle en fazla paralellik gös-
termesi açısından da önemlidir.

Tarihî bir gerçeğe dayanan Hüsrev ü Şirin hikâyesinde, Perviz bin 
Hürmüz II (596-628) adlı Sasani hükümdarının başından geçenler, aşk 
macerası etrafında gelişmektedir.

Hikâyenin kahramanları Şirin ile onu seven, birbirine rakip olan Hüsrev 
ve Ferhad üçlüsüdür (Albayrak, 1995; 389). Bu kahramanlar hakkında bil-
gi veren en eski eser Taberi Tarihi’dir. Sonraki kaynaklar buradaki bilgileri 
aktarmışlardır. Eserde Hüsrev ü Perviz’in hayatı şu şekilde anlatılır:

Sasani hükümdarı Hürmüz, Türkistan Hakanı Sasan bin Hakan’ın İran’a 
saldırması üzerine aslen Türk olan Heratlı Behrâm-ı Çûbin adlı komuta-
nının emrine bir ordu vererek onu Türklerin üzerine gönderir. Behrâm-ı 
Çûbin savaşı kazanır. Daha sonra Hürmüz’ün veziri Yezdan Bahşiş’in 
iftira ve kışkırtmaları sonucu Sultan ile Behrâm-ı Çûbin’in arası açılır. 
Behrâm-ı Çûbin, Hürmüz’e karşı ayaklanarak Rey şehrine kadar gelir. Bu 
arada Hürmüz ile oğlu Hüsrev’in arasını açarak karışıklık çıkartmak iste-
yen Behrâm-ı Çûbin, Hürmüz adına paralar bastırarak başkent Medayin’e 
bu paraları sokar.

Hürmüz, oğlunun kendi yerine göz diktiğini düşünerek onu sorgular. 
Hadiseden haberdar olmadığını söyleyen Hüsrev, babasını ikna edemez. 
Kendisine zarar geleceği endişesiyle Azerbaycan’a kaçar. Bu arada halk 
ayaklanarak ana tarafından Türk olan Hürmüz’ü yakalar ve onun gözle-
rine mil çekerler. Hüsrev’e tahta çıkması için davet ederler. Hüsrev tahta 
çıkar.

Hüsrev, Behrâm-ı Çûbin ile yaptığı savaşta yenilir. Babasının da onayı 
ile Rum’a gider Rum Kayseri onu çok iyi karşılar sonrasında onu, kızı 
Meryem ile evlendirir. Hüsrev, Rum Kayser’inin emrine verdiği yetmiş bin 
askerle birlikte İran’a doğru yola çıkar. Azerbaycan’daki dayısının da kuv-
vetleri ile birleşerek Medayin’e ulaşır. Yapılan savaş sonrasında Behrâm-ı 
Çûbin mağlup olur. Hüsrev otuz sekiz yıl İran’ı elinde tutar.
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Hz. Muhammed, Hüsrev’i, İslam’a davet eden bir mektup gönderir. 
Hüsrev mektubu yırtarak bunu reddeder. Hüsrev’in Meryem’den olan 
Şîrûye lakaplı oğlu Kubad, askerlerle de anlaşarak babasını öldürür ve 
tahtına geçerek hükümdar olur. 

Şirin hakkında ise kaynaklarda farklı bilgiler verilmiştir. Şehnâme’deki 
bilgiye göre Şirin, Ermen hükümdarı Mehîn Bânû’nun kız kardeşidir. 
Hüsrev babasından korkuyla Azerbaycan’a kaçtığında Şirin’i görür ve 
ona aşık olur. Daha sonra Rum’dan İran’a gelerek tekrar tahta geçtiğinde 
Şirin’i bularak onunla evlenir. Şirin, onun eski eşi olan Meryem’i kıskanır 
ve onu zehirler.

Hüsrev’in ölümü sonrası oğlu Şîrûye, üvey annesi olan Şirin’e aşık olur 
ve ona evlenme teklif eder. Şirin Hüsrev’in kabrini ziyaret sonrası evlene-
bileceğini söyler. Hüsrev’in kabrini ziyaret sırasında yüzüğündeki zehri 
içerek kendini orada öldürür. Onu da Hüsrev’in yanına gömerler.

Ferhâd hakkında kaynaklarda net bilgi bulunmamaktadır. Nizamî ese-
rinde onu su yolları yapmakta olan usta bir Rum mimar olarak gösterir. 
Şeyhî’nin eserinde ise Ferhâd, Hüsrev’in müşaviridir. 

Ali Şir Nevâyî’nin ve ondan etkilenen Şâhî’nin mesnevilerinde ise 
Ferhâd, Çin hükümdarının oğlu olarak anlatılmıştır.

Türk edebiyatında Hüsrev ü Şirin birçok şair tarafından kaleme 
alınmıştır. Bu konuda ilk eser veren kişi Altınordu sahasında yetişmiş 
olan Kutb’dur. Anadolu sahasında Şeyhî, Türkistan’da ise Ali Şir Nevâyî, 
Hüsrev ü Şirin mesnevisinin en başarılı örneklerini yazmışlardır. Bunların 
dışında Hüsrev ü Şirin, Ferhâd ü Şirin ve Ferhâdnâme adlarında mesnevi 
yazan başlıca Türk şairleri şunlardır: Kutb, Ahmed Rıdvan, Muidî, Sadrî, 
Hayâtî, Âhî, Harîmî (Şehzâde Korkud), Şâhî, (Şehzâde Bayezid) Celîlî, 
Lami’î, Ârif Çelebi, Şânî, İmamzâde Ahmet, Halîfe, İdris Bey (Mahvî), 
Fasih Ahmet Dede, Sâlim, Mustafa Ağa Nâsır, Nâkâm, Ömer Bâkî’dir. 
Bunlar arasında şüphesiz en etkili olan, Ali Şir Nevâyî’nin mesnevisidir. 
Türk dünyasının en önemli ediplerinden olan Ali Şir Nevâyî devrinde ve 
kendisinden sonra birçok şairi etkilemiştir. Anadolu sahasında da birçok 
şair ona nazireler yazmıştır. (Çetindağ, 2006: 36)

Ferhâd ve Şirin klasik mesnevi mevzuu olarak kalmamış, gazellerde, 
rubailerde vb. dîvân şiirlerinde bilhassa Ferhâd’ın Bîsütûn Dağı’nı yarma 
vak’asına telmihler yapılarak Şirin güzelliğin, Ferhâd sabrın, metinliğin 
sembolü olmuştur. (Tansel, 1997: 566)
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Türk Halk edebiyatında sözlü geleneğin de tesiriyle birçok değişikliğe 
uğrayan Ferhâd ile Şirin hikâyeleri türetilmiştir. Hikâye halk kitaplarına 
geçerken başka tarihî olaylar ve şahıslarla desteklenir (Özarslan, 2006: 
39). İsimlerin telaffuzunda da yöresel ağız özelliklerine göre değişiklikler 
dikkat çekmektedir.

Anadolu ve Azerbaycan’da anlatılan halk hikâyesinde olay Horasan’da 
başlar, daha sonra Amasya’da gelişerek devam eder. Burada Hüsrev, İran 
Şahı değil, Amasra hükümdarı Hürmüz Şâh’ın Şehzâdesi olan Hüsrev’dir. 
Olayın bütününde de pek çok değişiklik söz konusudur.

Bunun dışında Karagöz oyununda da işlenen Ferhâd ile Şirin, göl-
ge oyununa taşınmıştır. Burada da konu kısaltılarak değişikliğe uğramış 
hikâye mutlu bir şekilde sona erdirilmiştir. Oyunu diğer Karagöz oyunla-
rından ayıran bir özellik de Ferhâd ile Şirin’in karşılıklı konuşmalarının 
manzum oluşudur (Uçman, 1998: 197). Ayrıca Ferhâd ile Şirin tiyatrosu 
yazılmıştır. 1912 yılında Azerbaycanlı Bestekâr Hacıbeyli Üzeyir, Ferhâd 
ile Şirin’i operaya aktarmıştır.

Çalışmamızda Ali Şir Nevâyî’nin eseriyle büyük paralellikler gösteren 
Şâhî’nin Ferhâdnâme’si ile Anadolu sahasında rivayet olunan ve Atatürk 
Üniversitesi Kütüphanesi’nde ASL 375 numara ile kayıtlı olan Ferhâd ile 
Şirin hikâyesinin halk edebiyatındaki versiyonunu; konu, kahraman kad-
rosu, hikâyelerde geçen masal unsurları açısından karşılaştırdık.

Hikâyelerin Karşılaştırılması

a) Konu Bakımından

Şâhî’nin Ferhâdnâmesi’nde Ferhâd, Çin hakanının oğludur. Hikâye Çin 
hakanının bir erkek evlat istemesi, bunun için Allah’a dua etmesiyle başlar. 
Halk hikâyesinde ise Ferhâd bir şehzâde değil, ünlü nakkâş olan Behzâd’ın 
oğlu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şâhî’nin eserinde Ferhâd’ın doğumu, çocukluğu, gelişimi ile ilgili 
uzun bir bölüm bulunmaktadır. Halk hikâyesinde ise Ferhâd’ın çocukluğu 
ve gençliği ile ilgili bir bölüm yoktur. Sadece bir yerde birkaç cümleyle 
Ferhâd’ın fiziksel tasviri yapılır. Ferhâd’ın nakkâşlıktaki mahareti ile ilgili 
övgülerin çokluğu her iki hikâyede de ortaktır.

Ferhâd’ın Şirin’e âşık olması ve aşık olduktan sonra aşıkların başın-
dan geçen hadiseler iki hikâye arasında tamamen farklılık arz etmektedir. 
Şâhî’de Ferhâd, daha Şirin’e aşık olmadan isimsiz, garip bir aşk hali ya-
şar. Babası onun memnun olması için meclisler kurdurur, ziyafetler verir, 
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cennete benzeyen kasırlar yaptırır. Oğlunu hava değişimi için Yunan ül-
kesine götürür. Ferhâd orada Süheylâ Hakîm, Sokrat, Hızır gibi her biri 
ayrı yönleri temsil eden kişilerle karşılaşır. Seveceği güzeli görmek için, 
bir masal kahramanı gibi kendisine tarif edilen tılsıma ulaşmaya çalışır. 
Ehremen, Ejder gibi masalsı varlıklarla savaşır. Tılsıma ulaştıktan sonra 
İskender’in aynasında Şirin’in yaşadığı diyar olan Ermen’i ve Şirin’i görür. 
Babasıyla ülkelerine geri dönerken gemileri denizde alabora olur. Denize 
düşen Ferhâd bir denizci tarafından kurtarılır, gemide tedavi edilir. Burada 
hikâye boyunca kendine destek olan dostu Şâbur’la tanışır. Şâbur, hem bir 
âlim, hem de tüm dünyayı dolaşmış bir gezgindir. Ferhâd onun ile birlikte 
Ermen ülkesine gider. Ferhâdnâme’de gerçekleşen bu bölümlerin hiç biri 
halk hikâyesinde bulunmamaktadır. Şâhî Ferhâdnâme’de, Ermen ülkesini 
ve o ülkenin sakinlerini uzun uzun tasvir etmiştir. Halk hikâyesinde ise 
Ermen ülkesinin hiçbir özelliğine değinilmeden sadece isminden bahsedil-
mektedir. Ferhâdnâme’nin başından sonuna kadar olayın gidişatında etkin 
olan, her bölümde karşımıza çıkan Şâbûr’un adı, halk hikâyesinde sadece 
iki yerde etkisiz bir kişi olarak geçmektedir. İki hikâyede de Şâbur ile ilgili 
ortak özellik Şâbûr’un seyyah olduğudur.

Ferhâdnâme’de Şâbur ile birlikte Ermen diyarına gelen Ferhâd, Hâmûn 
Dağı’nda hummalı bir çalışmaya şahit olur. Bu çalışmanın Şirin denilen 
bir güzelin kasrına su getirmek amacıyla yapıldığını öğrenirler. Çalışanlara 
acıyıp onlara yardım ederler. Halk hikâyesinde ise Mehmene Bânû yeğeni 
Şirin için bir köşk yaptırmak ister. Köşk bittikten sonra Ferhâd ile babası 
köşkü süslemek için çağrılır. Burada Ferhâd babasından daha mükemmel 
bir icraat sergiler, herkesi kendine hayran bırakır. Ferhâd’ın kasır yapmak 
için mükemmel bir performans sergilediği bu sahnelerde Şirin’in onu izle-
meye geldiğine iki eserde de yer verilir.

Halk hikâyesinde Şirin Ferhâd’ın gözlerini gördüğü gibi ona aşık 
olur. Fakat Ferhâd onu görmez. Şirin ikinci defa Ferhâd’ı gördüğünde 
Ferhâd’ın dikkatini çekmek için eline altın bir turunç alır Ferhâd’ın ya-
nına gider, turuncu ona atar. Ferhâd onu ilk gördüğünde kendinden geçer 
bayılır. Şâhî’nin Ferhâdnâmesi’nde ise Şirin, Ferhâd’ın dağı toprak gibi un 
ufak edip deldiğini görünce ona selam verip iltifatlarda bulunur. Ferhâd 
bu iltifatların hiç birine karşılık vermez. Bu sırada Şirin’in peçesi bâd-ı 
sâbânın esmesiyle açılır. Onu gören Ferhâd: “Beni Mecnûn eden işte bu 
Leylâ’dır.” diyerek kendinden geçer. Aşk acısına dayanamaz ve ruhunu 
teslim eder. Herkes Ferhâd’ın bu haline çok üzülür. Onun cesedini Ermen 
ülkesine defnetmeye karar verirler. Ferhâd’ın haline dayanamayan Şâbur 
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onun başucunda dua ederek Allah’tan Ferhâd’a yeniden can bahşetmesini 
talep eder. Şâbûr’un duası sonunda Ferhâd’ın gözleri açılır, yeniden hayat 
bulur ve kaldığı yerden dağdaki çalışmasına devam eder.

Bundan sonra Ferhâdnâme’de, Ferhâd, Şirin’i her gördüğünde iki-üç 
defa kendinden geçer. Halk hikâyesinde de Ferhâd aynı şekilde Şirin’in 
güzelliği karşısında iki-üç defa kendinden geçer.

Halk hikâyesinde Şirin kendini Ferhâd’a ilk kez göstermek istediğinde 
eline altın bir turunç alarak, ikinci defasında ise onun dikkatini çekmek 
için altın bir limon alarak Ferhâd’ın yanına gider. Şâhî’nin eserinde böyle 
bir hadise yer almaz.

Halk hikâyesinde Mehmene Bânû, Şirin için yaptırdığı köşkü beğen-
mez ve ikinci bir köşk yaptırmak ister. Sonradan yapılan köşkün tefrişatı 
ve süslemesi için yine nakkâş Behzad ve oğlu Ferhâd çağrılır. İkinci köş-
kün işleri sürerken Şirin ve Ferhâd gizli gizli buluşur. Çalışma esnasındaki 
gizli buluşmalar Ferhâdnâme’de de mevcuttur.

Bir gün Mehmene Bânû ile Şirin tenezzühe çıkar, kırda büyük bir büyük 
taş görürler. Yanlarındaki hizmetkârlar, cariyeler taşı kaldırıp taşın altına 
kulak verirler. Kulaklarına su sesi gelir. Mehmene Şâh’a haber verirler. 
Bunun üzerine Mehmene Bânu hademelerine taşı kaldırmaları için emir 
verir. Taşın altından bir kuyu çıkar. Kuyunun içine bir bakraç salıp bir mik-
tar su çıkarırlar. Kimse korkudan bu sudan içemez. Ölümü hak eden, işe 
yaramaz bir kişi getirip sudan içirirler. Adama bir şey olmaz. Onun arka-
sından herkes bu sudan içer ve çok beğenirler. Mehmene Banu üstatlar ça-
ğırır ve bu suyu ülkesine getirmelerini ister. Suyun çıktığı kuyunun önünde 
büyük bir dağ olduğu için bu mümkün değildir. Suyun ülkeye gelmesi için 
dağın delinmesi gerekmektedir. Mehmene Bânû, bu dağı kim delerse mu-
radını vereceğim, diye tellallar bağırtır. Ferhâd dağı delmeye talip olur. 
Ferhâdnâme’de dağın delinmesinden önce böyle bir bölüm bulunmamak-
tadır. Şâhî’nin eserinde dağ delme motifi sadece Ferhâd’ın Ermen ülkesine 
ilk gidişinde işlenmiştir. 

Ferhâd’ın dağı delerken sayısız kişi tarafından hayranlıkla izlenmesi 
hikâyelerde ortaktır. Ferhâdnâme’de delinen dağın adı Hâmûn Dağı ya da 
Bîsütûn Dağı olarak geçmektedir. Halk hikâyesinde dağın ismiyle ilgili bir 
kavram yoktur.

Ferhâdnâme’de Ferhâd dağın üstüne arkadaşı Şâbur ile birlikte eşi ben-
zeri olmayan nakışlar ve süsler yapar. Duvarlara Şirin’in suretini işler. 
Halk hikâyesinde de Ferhâd Şirin’in suretini dağa işler. Fakat hikâyelerde 
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farklı olan Ferhâd’ın ruh halidir. Halk hikâyesinde Ferhâd aynen Mecnûn 
gibi tasvir edilir. Birgün Servinaz isimli cariyesiyle Şirin ona yiyecek gön-
derir, “bundan sonra bana dünya taamı gerekmez. Çünkü ben aşk şara-
bından kanıp sarhoş olmuşum” diyerek yiyecekleri reddeder. Yırtıcı hay-
vanlar ondan kaçmaz, o nereye giderse onunla birlikte giderler. Ferhâd, 
bu meczup hal ile Şirin’in resmini dağlara resmeder. Ferhâdnâme’de ise 
Ferhâd, sadece hikâyenin sonunda Mecnûn gibi tasvir edilir. Bu tasvir halk 
hikâyesinde Ferhâdnâme’ye göre daha uzun ve daha canlı bir şekilde tas-
vir edilmektedir.

Bu bölümlerden sonra da hikâyelerde ara ara Ferhâd ile Şirin’in gizli 
gizli buluşup sohbet etmelerinden bahsedilmektedir. Halk hikâyesinde bu 
bölümle ilgili farklılık, hikâye boyunca aşıkların halk geleneğine uygun 
olarak sözlü ve sazlı beyit atışma sahneleridir.

Hüsrev’in Şirin’e âşık olması da hikâyelerde çok farklı şekilde cereyan 
etmektedir. Şâhî’nin Ferhâdnâme’sinde; Ferhâd ile Şirin’in aşk hikâyesi 
dünyanın dört bir tarafında dilden dile dolaşmaya başlamıştır. Acem mül-
künün hükümdarı Hüsrev ü Perviz de Şirin’in güzelliğinin methini du-
yarak ona aşık olur. Mehîn Bânû’ya bir mektup göndererek Şirin’e talip 
olur. Mehîn Bânû teklifi reddeder. Red cevabı alan Hüsrev, Ermen ülkesine 
savaş açar. Ferhâd’ın da yardımlarıyla Mehîn Bânû’nun ordusu hep galip 
gelir. Savaş taktikleriyle Ferhâd’ı yenemeyen Hüsrev ü Perviz hileye baş-
vurur. Hileyle yakalanan Ferhâd, Hüsrev’in esiri olur.

Halk hikâyesinde Hüsrev’in babası Hürmüz Şâh günlerden bir gün ava 
çıkar. Dağlarda gezerken bir inleme sesi duyar, askerlerine bu sesin sahi-
bini bulmalarını emreder. Askerler Ferhâd’ı bulurlar; ancak Ferhâd insan 
kılığından çıkmıştır. Ferhâd’ın derdini öğrenen Hürmüz Şâh çok etkile-
nir ve Ferhâd’a Şirin’i alacağına dair söz verir. Hürmüz Şâh, Mehmene 
Bânû’ya Şirin’i Ferhâd’a vermesi için bir mektup yazar. Fakat Mehmene 
Bânû, Hürmüz’ün mektubuna sinirlenerek onu yırtar. Hürmüz’de 
Mehmene Bânû’nun bu tavrına çok kızar. Vezirini yanına çağırıp duru-
mu anlatır. Vezir, Hürmüz’e askerlerini savaş için hazırlamasını tavsiye 
eder. Hazırlıklar bittikten sonra iki taraf savaşa başlar. Savaş meydanında 
Ferhâd ile birlikte Hürmüz’ün oğlu şehzâde Hüsrev olağanüstü kahraman-
lık gösterir. Savaş günlerce devam eder. Bir gün Şâbûr Hindî adındaki biri 
Hüsrev’e neden savaş yapıldığını sorar. Hüsrev’de ona sebebini anlatır. 
Şâbûr Hindî, Ferhâd’ın aşık olduğu kızı tanıdığından, dünyada onun kadar 
güzel başka bir kız bulunmadığından bahseder. Hüsrev, Şâbur Hindi’nin 
anlattıkları karşısında Şirin’in tasvirine aşık olur. Savaşın sonuna kadar 
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Hüsrev Ferhâd’a yiğitlikle yardım eder. Hüsrev’in dayesi şehzadenin ha-
lindeki değişikliği fark eder ve Hüsrev’i konuşturur. Hile yaparak Şirin’i 
Hüsrev’e gösterir.

Ferhâdnâme’de Ferhâd, Mehîn Bânû tarafında savaşır; Mehîn Bânû 
da Ferhâd ile Şirin’i destekler. Hüsrev tamamen düşman taraftadır. Halk 
hikâyesinde ise Ferhâd ile Hüsrev aynı safta yer alırlar. Burada düşman 
tarafı temsil eden etkin karakter Mehîn Bânû’dur. Her iki eserde de Ferhâd 
hapsedilir. Fakat hikâyelerde bu sahnenin zamanı ve gerçekleşme süreci 
tamamen farklılık arz eder.

Şâhî’nin Ferhâdnâmesi’nde Hüsrev tarafından gönderilen Ayyâr, fakir 
bir kişi kılığına girerek Hâmûn Dağı’na doğru yola çıkar. Bu arada Ferhâd 
Şirin’in aşkıyla dağlarda feryat etmektedir. Bunu gören Ayyâr, eline güzel 
kokulu bir gül alıp o gülün üstüne bir ilaç sürer ve aşk şiirleri okuyarak 
Ferhâd’a yaklaşır. Onun bu halini gören Ferhâd, ızdırabının sebebini so-
rar. O da “asıl sen bana söyle, senin ıstırabının sebebi nedir?” diye sorar. 
Ferhâd bu kişiyi kırmayarak ona derdini anlatır. Bu kişi de kendi derdinin 
de aynı olduğunu söyler. Ayyâr, vatanının Tebriz olduğunu, gül yüzlü bir 
sevgiliye tutulduğunu bu kişinin çıkan karışıklıklar dolayısıyla Ermen ka-
lesi içinde kaldığını anlatır. Son olarak bu duruma Hüsrev’in sebep oldu-
ğunu ifade ederek ona bedduada bulunur. Bu arada elindeki gülü Ferhâd’a 
verir. Ferhâd bu gülü koklar ve kendinden geçer. Ayyâr, Hüsrev’in adam-
larına haber vererek Ferhâd’ı esir alır. Bu esnada Ferhâd’ın dostu Şâbur 
uyumaktadır. Uyanır uyanmaz Ferhâd’ın esir alındığını ve götürülmekte 
olduğunu görür. Ferhâd’ın hile ile esir alındığını anlar. Şâbur, durumu 
Mehîn Bânû’ya haber verir. Sultan Bânû, Şirin’in bunu duyarak canına 
kıymasından endişe eder ve bu haberi kimseye söylemez.

Halk hikâyesinde Mehmene Bânû, Ferhâd ile Şirin’in birbirlerine âşık 
olduklarını ve gizli gizli buluştuklarını öğrenir. Bunun üzerine Ferhâd’ı 
yakalatır ve zindana attırır.

Ferhâd’ın zindandan kurtuluşu hikâyelerde farklı şekilde işlenmiştir. 
Halk hikâyesinde Mehmene Bânû bir rüya görür rüyasında bir pir ona 
Ferhâd’ı serbest bırakmasını, aksi takdirde helâk olacağını söyler. Şâhî’nin 
eserinde ise Ferhâd, dostu Şâbûr’un ve zindanda nöbet tutan muhafızla-
rın yardımıyla kurtulur. Hikâyelerde bu bölümle ilgili ortak olan husus 
ise sevgililerin Ferhâd’ın esareti esnasında birbirleriyle mektuplaşmasıdır. 
Halk hikâyesinde mektublaşmayı Şirin’in cariyesi Selvinaz, Şâhî’de ise 
Şâbûr sağlamaktadır. Zindan olayı halk hikâyesinde hikâyenin başlarında 
yer alırken, Ferhâdnâme’de sonlara doğru gerçekleşmektedir.
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Hikâyelerde aşıkların ölümüne kadar olan hadiseler, paralel geliş-
mektedir. Halk hikâyesinde oğlu Hüsrev’in günden güne eridiğini gören 
Hürmüz Şâh çaresiz kalır. İstemeyerek eşi ve adamlarıyla birlikte Ferhâd’a 
bir tezgâh hazırlar. Hüsrev’in şifası için Amasya’da bir su olduğunu, suyun 
şâhın ülkesine getirilmesini söyler. Dağı delip suyu getirme görevi sonunda 
Şirin ile kavuşma vaadiyle Ferhâd’a verilir. Hüsrev’in dayesi bir tabak hel-
vayla Ferhâd’ın yanına gider, Şirin’in öldüğünü söyler. Sevgilisinin ölüm 
haberini alan Ferhâd külüngünü göğsüne vurarak canına kıyar. Ferhâd’ın 
öldüğünü duyan Şirin onun cansız bedenini görmek için Ferhâd’ın öl-
düğü yere gider, sevgilisinin ölüsünü gördükten sonra o da canına kıyar. 
Ferhâdnâme’de de bu olaylar aynıdır.

Halk hikâyesi, Ferhâd ile Şirin’in ölümünden sonra sona ermektedir. 
Hikâyenin sonunda kötülerin cezasını bulmalarıyla ilgili bir bölüm yoktur. 
Şâhî’nin Ferhâdnâmesi’nde ölüm sahnesinden sonra hikâye birkaç bölüm 
daha devam etmektedir.

Ferhâdnâme’de, Ferhâd’ın ölümünden sonra pişman olan Hüsrev, 
Sultan Bânû’ya barış teklifinde bulunur, Şirin’le nikâhlanmak için izin 
ister. Hüsrev’in Rum kayserinin kızından olan oğlu Şîrûye birden bire 
hikâyeye girer. Şirin’i görür ve âşık olur.

Ferhâd ile Şirin hikâyesi kahramanlarının tasavvufi görünüşlerine rağ-
men aşkın kaderle karşılaştığı ve daha başlangıçta kaderin galip geldiği 
halk hikâyelerindendir (Boratav, 1988: 73).

Ayrıca Ferhâdnâme’de, Hz. Muhammed’in Hüsrev’i, İslam’a davet mek-
tubu gönderdiğine yer verilir. Bu mektubun anlatıldığı uzunca bir bölüm 
vardır. Mektubu okuyan Hüsrev öfkelenir. Gelen elçiyi azarlar. Kendisine 
kayserlerin kölelik ettiğini belirterek “ölürüm ama, dinimi değiştirmem.” 
der ve mektubu yırtar. Aslında bunu yaparken kendi devletinin acı sonunu 
hazırladığının farkında değildir. Odasına giden Hüsrev’i izleyen Şîrûye, 
onu yatağında uyurken hançeriyle delik deşik ederek parçalar. Böylece 
Hüsrev kader planında Ferhâd’a yaptığı haksızlıkların bedelini öder.

b) Kahraman Kadrosu

      Şâhî’nin Ferhâdnâme’si       Halk Hikâyesi

Ferhâd Ferhâd
Şirin Şirin
Hüsrev Hüsrev
Mehîn Bânû Mehmene Bânû
Şâbur Şâbur
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Ayyâr Ayyâr
Acûze kadın Cazû
Çin Hakanı’nın veziri Mülk-ârâ -----
Hüsrev’in veziri Büzürg Mihr -----

Hakîm-i Hikmetdân (Ferhâd’ın ilk hocası) -----

Dilaver-i âlim (Ferhâd’ın ikinci hocası) -----
Hakîm Süheyla -----
Hızır -----
Sokrat -----
Yunan Hükümdarı -----
Şîrûye -----
Süheyl-i Yemenî -----
Mellâh  -----
Tevfik  -----
Gülgûn -----
Şebdîz -----
Şir-i ner -----
Ehremen -----
Ejder -----
----- Servinaz (Şirin’in cariyesi)
----- Gülbeyaz (Hürmüz Şâh’ın hanımı)
----- Hürmüz Şâh 
----- Hürmüz Şâh’ın veziri 
----- Mehmene Bânû’nun veziri 
----- Behzâd (Ferhâd’ın babası)
----- Mimarbaşı
----- Sazende ayyar
----- Şirin’in dâyesi
----- Hüsrev’in dâyesi
----- Gammaz cariye
----- Bezirgânbaşı
----- Bezirgânbaşı’nın adamı
----- Kehrâb 
----- Kâhir
----- Filsüvâr
----- Kârun-ı Acem
----- Şahmerd
----- Simurg
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----- Azraka
----- Tantana
----- Şehhâre
----- Bahtikâr

Hikâyelerdeki ortak kahraman  sayısı 7

Ferhâdnâme’deki farklı kahraman sayısı 18

Halk Hikâyesindeki farklı kahraman sayısı 23

c) Masal Unsurları

1) Ferhâd’ın Doğumu ve Yetişmesiyle İlgili Masal Unsurları

Şâhî’nin Ferhâdnâmesi’nde Ferhâd’ın doğumu masal kahramanları-
nın doğumuna benzemektedir. Uzun zaman çocuk sahibi olamayan Çin 
Hakanı, kendisinden sonra saltanatının devam etmesi için Allah’tan bir 
erkek çocuk ister. Bu duanın sonunda Ferhâd dünyaya gelir. Dünyaya gel-
diği zaman Ferhâd’ın bakımı, eşyaları ve Ferhâd’ın doğumundan sonra 
yapılan kutlamalar masalsı bir havada tasvir edilmektedir:

Goncaveş ardılar harîr içre
Nâfeveş koydılar abîr içre

Hâne-i dîdeden idüp mehdin
Leb-i dil-berden itdiler şehdin

Görüp ol necm-i hüsni mihr ile
Didiler zâhir oldı nûr ile

Hâtif-i ġayb eyleyüp irşâd
Kıldı şehzâde nâmını Ferhâd
   (685-688)

Ferhâd’ın yetişmesinde masal kahramanlarında olduğu gibi olağanüstü 
bir gelişme süreci gözlenir. Ferhâd hem fiziksel hem de ruhsal özellikleri 
açısından yaşıtlarından çok üstündür. On yaşına kadar dünyevi ilimlerin 
tamamını, on dört yaşına kadar da savaş sanatının bütün inceliklerini öğ-
renir.

Halk hikâyesinde Ferhâd’ın doğumu ve gelişmesi ile ilgili böyle bir 
bölüm bulunmamaktadır.
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2) Mekân Tasvirlerindeki Masal Unsurları

Ferhâdnâme’de melankolik bir hal içinde mutsuz olan Ferhâd için ka-
sırlar inşa edilir. Bu kasırların tasvirinde masallardaki mekânlar gibi ger-
çeküstü benzetmelere yer verilmektedir. Kasırlar güzelliği ile cennete ben-
zetilir ve her kasrın önünde binlerce gül bahçesi olduğundan bahsedilir:

Her kusûrı olup behişt-âsâr
Oldı gülşenleri hezâr hezâr

Anda her manzar-ı sitâre serîr
Oldı gûyâ ki âfitâb-ı münîr

Zeyn olup ol kusûr-ı çarh-medâr
İrdi encâma çünki ol gülzâr
(889-891)

Tılsımı bulmaya giderken Ferhâd’ın karşılaştığı bahçeler ve yapılar da 
masallardaki üslûpla anlatılmıştır. Bu bahçeler uçsuz bucaksız güzelliklere 
sahiptir. Ağaçları Tuba ağacı gibi güzel, gökleri inanılmaz güzelliklerle be-
zenmiştir. Özellikle Hızır’la karşılaşılan bölümde tarif edilen yapılar,masal 
dünyasının bütün özelliklerine sahiptir.

Halk hikâyesinde mekân tasvirlerinde masalsı tasvirlere rastlanmamak-
tadır. Daha gerçekçi bir anlatım tarzı kullanılmıştır.

3) Masalsı Kişi ve Varlıklar

Tılsıma ulaşma yolunda Ferhâd’ın görüştüğü üç önemli kişi vardır. 
Birinci kişi Süheylâ Hakîm, uzun zamandır Ferhâd’ı beklemektedir. Ona 
söyleyeceklerini tamamladıktan sonra hemen ruhunu teslim eder. Ferhâd’ın 
görüştüğü ikinci kişi Hızır’dır. Hızır, Ferhâd’a tılsıma giden yol ile ilgili 
tarifler verir. Ayrıca verdiği taktiklerle ilerde karşılaşacağı aslanı öldürme-
si için bir de ism-i âzâm öğretir. Bu tariflerde tamamen masallarda rast-
lanan motifler kullanılmıştır. Hızır, söyleyeceklerini tamamladıktan sonra 
Ferhâd’ın yanından bir anda sır olur. Üçüncü kişi Sokrat’tır. Sokrat, bin 
yıldır bulunduğu yerde Ferhâd’ın gelmesini beklemektedir. Sokrat da tıpkı 
Süheyla Hakîm gibi Ferhâd’a söylediklerini tamamladıktan sonra hemen 
ruhunu teslim eder. Ehremen, İskender’in tılsımını koruyan bir aslandır. 
Şimşek gibi ateş saçar. Gözleri kan çanağı gibidir. Heybetli, yırtıcı ve kor-
kunçtur. Ejder ise; yıldırım gibi ses çıkaran gulyabaniye benzeyen korkunç 
bir varlıktır. Ejder’in karanlık bir bulut gibi olduğundan ve gözlerinin ze-
hir dolu bir tasa benzediğinden bahsedilmektedir.

Halk hikâyesindeki masalsı kişi ve varlıklar Ferhâdnâme’den çok fark-
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lıdır. Özellikle savaş meydanında Hüsrev ve Ferhâd’ın savaştığı Filsüvâr 
ve Simurg gibi kahramanlar olağanüstü özelliklere sahip kahramanlardır. 
Meselâ Simurg seksen arşın boyunda bir pehlivandır. Hüsrev’in savaştığı 
Câzû adındaki kahraman her türlü sihiri yapma özelliğine sahip gerçeküstü 
bir varlıktır.

Masalsı varlıklar açısından Şâhî’nin eserinin, halk hikâyesine göre daha 
zengin olduğu gözlenmektedir.

4) Diğer Masal Unsurları

Her iki eserde de Şirin’e ulaşmak isteyen Ferhâd tıpkı masal kahraman-
ları gibi belli süreçlerden geçer. Ulaşmak istediği yolda bir nevî sınava 
tabii tutulur. Ferhâdnâme’de bu süreçler halk hikâyesine göre daha renk-
li sahneler içermektedir. Ferhad Şirin’in cemaline ulaşıncaya kadar ayrı, 
ulaştıktan sonra ayrı olağanüstülükler yaşar. Doğu masallarında olduğu 
gibi sevgili (Şirin) daha metafizik bir mahiyette ele alınmıştır ve bir sembol 
gibidir. Ferhâd ise daima aşkın ve sevgilinin peşinde koşan bir kahraman-
dır. Halk hikâyesinde de Ferhâd karakteri benzer özellikler taşımaktadır. 
Hikâyelerdeki asıl farklılık Şirin karakterindedir. Halk hikâyesindeki Şirin 
karakteri Şâhî’nin eserinde olduğu kadar soyut değildir, daha somuttur. 
Ferhâdnâme’de aşıkların görüşmesi hep Ferhâd’ın çabasıyla gerçekleşir-
ken, halk hikâyesinde Şirin’in de buluşmak için ara sıra Ferhâd’ın bulun-
duğu yere gittiği görülmektedir. Bu görüşmeler her iki hikâyede de gerçek 
dışı sahneler içermektedir.

Ferhâdnâme’de Şirin’in cemalini ilk defa gören Ferhâd ruhunu teslim 
eder, dostu Şâbur’un duası sonucunda tekrar kendine can bahşedilir. Daha 
sonra Şirin’i gördüğünde birkaç kez kendini kaybeder. Halk hikâyesinde 
ise Şirin’in cemalini Ferhâd ilk defa gördüğünde sadece kendini kaybeder, 
bayılır. Bayıldığında ise yanında kimse yoktur, yalnızdır.

Ferhâdnâme’de insan dışı varlıkların kişileştirildiği sahneler mevcuttur. 
Mesela, Ejder kişileştirilerek insan gibi konuşturulur. Halk hikâyesinde 
böyle bir şey yoktur.

Eserlerde bu konuda ortak olan diğer bir husus da, olağanüstü sahnele-
rin dinsel motiflerle desteklenmesidir. Ferhâdnâme’de Ferhâd, ism-i âzâmı 
Hızır’ın bizzat kendisinden öğrenir. Hızır’dan öğrendiği ism-i âzâm saye-
sinde aslanı etkisiz hale getirir. Zindandan kurtulduğu sahnede Hızır gelir 
ism-i âzâmı Ferhâd’a talim ettirir, Ferhâd, ism-i âzâm sayesinde esaretten 
kurtulur. Halk hikâyesinde de ism-i azamın etkisiyle ilgili bölümler bulun-
maktadır. Meselâ Hüsrev er meydanında rakibi Câzû’nun, sihri karşısında 
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çaresiz kalınca Şahmerd, Hüsrev’e sihri def etmesi için kendi hamayılı-
nı verir. Hüsrev üç hamle yaptıktan sonra ism-i azam kuvvetiyle rakibine 
karşılık verir. Halk hikâyesinde olağanüstü sahnelerde dinsel motiflerin 
daha fazla kullanıldığı görülmektedir. Halk hikâyesinde ism-i azam ya-
nında “dua” da olağanüstülüklere sebep olarak gösterilmektedir. Ferhâd 
dağı delmeye başlamadan önce ulema ve evliyayı oraya çağırıp dua ettirir, 
askerlere tekbir getirtir. “Amin” deyip duayı tamamlandıktan sonra Ferhâd 
ağzından burnundan alevler saçarak elindeki külüngü dağa öyle bir vurur 
ki, her vurduğunda yüz batman kaleleri yerle bir eder. Ferhâd’ın savaş 
meydanında Kârun-ı Acem’i öldürme sahnesinde de duanın gücü işlen-
miştir. Ferhâd ile Kârun her çarpıştığında; Şirin, Ferhad’ın babası, cümle 
akrabaları,  Ferhâd’a dua eder. Ferhâd da dualar sonucu Kârun-ı Acem’i 
öldürür.

Halk hikâyesinde dikkati çeken bir başka masalsı motif de rüya moti-
fidir. Rüya motifinin dört yerde olayın gidişatını etkilediği görülmektedir. 
Mehmene Bânu, Ferhâd’ı gördüğü bir rüya sonunda zindandan serbest bı-
rakır. Her defasında Ferhâd, Şirin’in kendine gelişini bir pir aracılığı ile 
daha önceden rüyasında haber alır. Hikâyenin neticesinde Ferhâd’ın acı 
sonu Şirin’in gördüğü kötü rüya ile dinleyiciye hissettirilir. Ferhâdnâme’de 
ise rüya motifi kullanılmamıştır.

Her iki hikâyede de ortak olan bir başka masal unsuru da vahşi hayvan-
ların Ferhâd’ın etrafında munis bir şekilde bulunmaları ve ona yardımcı ol-
malarıdır. Ferhâdnâme’de sadece hikâyenin sonunda Ferhâd’ın ölümünden 
sonra onun cesedi hayvanlar tarafından korumaya alınır. Halk hikâyesinde 
ise hikâyenin başından itibaren Ferhâd, Mecnun gibi tasvir edilmiştir. 
Şirin’e aşık olduğu günden itibaren meczup bir hal alan Ferhâd’ın etrafı, 
ona destek olan vahşi hayvanlarla doludur. Hikâyenin sonuna kadar bu 
böyledir.

Sonuç olarak; kaynağı klasik edebiyata dayanan asırları ve pek çok 
coğrafyayı etkileyen bu hikâye, sözlü geleneğe geçerken hem konu, hem 
kahraman kadrosu hem de masalsı unsurlar açısından pek çok değişik-
liğe uğramıştır. Klasik kültürde mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış 
Ferhâd ile Şirin hikâyesi, halk kültüründe sözlü geleneğin bütün özellik-
lerine uygun bir şekilde gelişim göstermiştir. Hikâye, halk dilinde Acem 
kültürünün ürünü olmaktan nerdeyse tamamen çıkmıştır. Hikâyenin her 
aşamasında eski Türk destan geleneği ve halk hikâyelerinin bütün özel-
likleri göze çarpmaktadır. Dinin geleneksel olarak ele alınması, tarafların 
-özellikle aşklarını ifade ettikleri bölümlerde- sazlı sözlü beyitlerle atışa-
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rak duygularını ifade etmeleri, mekân ve kahraman isimlerinin yerel söy-
leyişlere uygun kullanılması ile millî bir mahiyette gelişmiştir.
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METİN TAHLİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ

ÖZCAN, Tarık 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Metin tahlili, birbirinden farklı yorumlara açık önemli bir konudur. 
Ancak metin tahlilinin edebiyat teorileriyle birebir ilişkisi vardır. Edebiyat 
teorileri üzerine oturtulmayan metin tahlilini ilmi bir disiplin altına almak 
ve dağınıklıktan kurtarmak mümkün değildir. Biz, bu araştırmamızda met-
nin ruhuna en uygun edebiyat teorisini uygulamanın metnin dünyasına 
yönelik araştırmalarımızı daha doğru sonuçlara götüreceğini iddia etmek-
teyiz.

Anahtar Kelimeler: Metin tahlili, edebiyat teorileri, edebî tenkit.

ABSTRACT

A Few Words on Text-Analysis

Text-analysis is an important issue open to various comment. Yet, it 
has a direct relation with literary theories. It is impossible to dicipline 
scientifically and to save from untidieness the text-analysis which is not 
fixed on literary theories.

In that study, we claim that the application of the most suitable 
literary theory to the spirit of the text will take our studies directed to 
the text-world towards more correct results. 

Key Words: Text-analysis, literary theories, literary criticism.

Giriş

Yazarın bir kez yazdığı metin, okuyucu tarafından defalarca üretilir. Bir bakıma 
metin bir tüketim nesnesi değildir. Çünkü her okuma eylemi okunan metni yeni-
den üretir. Metin okuma eylemiyle birlikte yeniden çoğalırken; okuyucunun an-
lamlandırma çabasının önemli bir rolü vardır. Ancak bu anlamlandırma çabalarını 
dağınıklıktan kurtararak disipline etmek de ilmin görevidir. Çünkü ilmi çalışma, 
disiplinler arası ilişkiyi gerektirmektedir. Bunun için her şeyden önce ilmî çalışma-
ları disiplinli bir hale getirmek mecburiyetimiz vardır.
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Edebi metnin özüne nüfuz etme çalışmaları zaman içerisinde tenkit il-
minin doğmasına vesile olmuştur. Bir kez yazılan metnin yüzünü okuma 
çalışması diyebileceğimiz tenkit ilmi, münekkitlerin anlamlandırma ça-
lışmalarının eşliğinde günümüze kadar devam etmektedir.  Ancak edebi 
bir metnin varlığıyla onun üzerine hükümler yürüten münekkidin ortaya 
çıkması, edebi bir çözümleme için yeterli değildir. Çünkü metnin söz var-
lığı her ne kadar dondurulabiliyorsa da onun derin yapısında yatan anlam 
tabakası zaman ve mekân değişimlerinin yanı sıra; okuyucu zümrelerinin 
kültür seviyelerine göre de farklılaşmaktadır. Bu çok yüzlülük, metnin de-
ğişkenliğinden daha çok dış değişkenlerin farklılaşmasından kaynaklan-
maktadır. Edebi metin burada yüzde yüz masum mudur?  Metnin estetik ve 
idealist dünyasının okuyucuya açtığı yeni ufuklarının da bu farklılaşmada 
bir hayli rolünün olduğunu inkâr edemeyiz. Çünkü edebi metinler şiirsel, 
düşsel ve simgeseldir. Kurdukları estetik evrene ait ayrıntıları sıkıştırır ve 
gizlerler. Bunun için Anatole France; “İyi bir münekkid, şaheserlerin ara-
sından kendi ruhunun maceralarını anlatan kimsedir.” (Ercilasun 1994: 
14)  ibaresiyle metnin okuyucu zümrelerine yorum hakkı tanıyan bu değiş-
kenliğinin/zenginliğinin ip uçlarını vermektedir. 

O arada öteki gibi duran edebi metin, bir başkası gibi görünür. Derindir, 
bulanıktır.  ve organiktir. Kendi enstrümanlarını içerisinde barındıran edebi 
metin, söz varlığını, estetik kategorilerini ve anlam tabakasını yorumlaya-
cak tenkitçilere ihtiyaç duyar.  Çünkü “edebi eser basit bir şey değil, fakat 
çok çeşitli manalar taşıyan ve birbiriyle çok yönlü ilişkileri içinde bulunan 
unsurlardan meydana gelen karmaşık bir yapıdır.” (Wellek- Warren 1983: 
30). Metnin çok yüzlü olması, çok sayıda elin müdahalesini gerektirir. Bu 
çokluk, münekkid veya okuyucu zümrelerinin çokluğundan öteye; yeni 
yaklaşım tarzları şeklinde algılanmalıdır.  Bu doğrultudaki bir yaklaşım da 
doğrudan doğruya edebiyat teorilerine niçin ihtiyaç duyulduğu meselesi-
ni gündeme getirmektedir. Edebiyat teorilerinin, edebi eserlerin üzerinde 
yapılan çalışmaların neticesinde ortaya çıkması fikrimizi teyit etmektedir. 
“Bir boşluk içinde prensiplere, kategorilere ve planlara varılamaz. Tarih 
ve tenkit olmaksızın edebiyat teorisinin veya edebiyat teorisi olmaksızın 
tarihin düşünülemeyeceğini, çünkü bunların bütünüyle birbirlerini etkile-
diklerini çok az kimse bilmektedir” (Wellek-Warren 1983: 47).   

Gelişme

Edebi eserlerin kronolojik bir düzen içerisinde meydana geldiğini göz 
önünde bulunduracak olursak yazıldıkları zamanı ve mekânı göz ardı et-
memizin sakıncaları ortaya çıkar. Üstelik eserin ferdi bir yaratma eylemi 
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olması, onu psikolojik bir vakıa haline getirirken; sanatkârın sosyal bir 
varlık olması edebi eseri, sosyoloji ilmi bakımından da incelemeye de-
ğer kılmaktadır. Sanat eserinin malzemesinin dil olması ve tefsire müsait 
olması ise ona zamanın bütün boyutlarında çok cepheli anlamlandırılma 
imkânını vermektedir. İşte bu anlamlandırma zenginliği metin tahlillerin-
de kullanılan aşağıdaki edebiyat teorilerinin doğmasına vesile olmuştur:

1. Yansıtma Kuramı,

2. Toplumcu Gerçekçi Kuram,

3. Sanatçıya Dönük Eleştiri,

4. Esere Dönük Eleştiri,

5. Okur Merkezli Kuram v.b., (Moran 1994: 9/10)

İlgili teorileri, alt başlıklara ayırarak çoğaltabiliriz. Edebi eserin doğa-
sının incelenmesiyle ortaya çıkan bu teoriler, farklı yaklaşımlarıyla esere 
ait farklı yönlerin ortaya çıkmasını sağlar. Bunun yanı sıra Klasik tenkit, 
Neoklâsik tenkit, Romantik tenkit ve Modern tenkit gibi sınıflandırmalar 
da esere yönelik araştırmaların ortaya koyduğu farklılıklardan doğmuştur 
ve her tenkit usulü eseri bir başka açıdan ele almak imkânını tanımak-
tadır. Ancak bizim burada üzerinde durmak istediğimiz husus, günümüz 
araştırmalarının bir çoğunda uygulanan ve daha çok içerikle dil ve üslûp 
çözümlemesinde yazarı, onun ideolojisini, eserin yazıldığı zamanı hesaba 
katmayan edebi araştırmaların yetersizliğidir. Bu anlamdaki çözümleme-
nin bütün eserlere uygulanmasını yetersiz bulmaktayız. Bunun için araş-
tırma anında eserin doğasına uygun bir teorinin uygulamaya konulmasının 
bizleri daha doğru sonuçlara götüreceğine inanmaktayız. Örneğin: Fakir 
Baykurt, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal gibi romancıların romanlarına yö-
nelik bir araştırmada toplumcu gerçekçi kuramın uygulanmasının bizle-
ri daha sağlıklı sonuçlara götüreceğine inanmaktayız. Yine Tarık Buğra, 
Kemal Tahir ve Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi tarihi romancıların eser-
lerini incelerken mitik sembollerin sorgulandığı arketipsel yöntemi uygu-
lamanın araştırmacıyı romana yönelik dünyanın incelenmesi bakımından 
daha doğru sonuçlara götüreceği görülecektir.

Bir örnek olarak Elif Şafak’ın Pinhan isimli romanının çözümlemesini 
yapabiliriz. Elif Şafak, bu romanında klasik argümanların yerine sembo-
lik bir yapılaşmaya gitmiştir. Tasavvuf nazariyemizde gördüğümüz devir 
nazariyesinin bir bakıma romanın dünyasında ciddi anlamda ağırlıklı bir 
yer tuttuğu görülmektedir. Ancak tasavvuf bir edebiyat teorisi olmaktan 
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öteye, bir düşünce sistemidir. Bunun için bu tür romanlarda esere dönük 
eleştirinin bir alt birimi olan arketipsel (ilk tip/ ilk örnek) (Stevens 1999: 
49) yöntem uygulanmaktadır.

Pinhan’ın erginleşme sürecine ait macerasının anlatıldığı bu eser, doğ-
rudan doğruya insan hayatının muhtelif aşamalarının ve insan yaratılışı-
nın çift başlılığının ayıklanma sürecinin anlatıldığı “mitolojik bir çevrim” 
(Campbell 2000: 20) üzerine oturtulmuştur. Romanın dünyasında simgesel 
bir dil kullanılmıştır. Örneğin, kuş ve inci simgesel olarak maceraya çağrı 
ve iç benlik mitosunu çağrıştırmaktadır. Kuş, göz alıcı rengi ve boynunda 
taşıdığı inciyle kahramanı maceraya davet ederken; inci, roman boyun-
ca taşıdığı akışkanlık vasfı ve peşinde koşulan ve kavuşulması gereken 
tohum nitelemesiyle iç benlik mitosunu çağrıştırmaktadır. İlgili romanın 
dünyası, geçiş devirlerindeki simgesel seremoniyi andırmaktadır. Ancak 
simgelerin dini ve mitik bir alandan seçilmiş olması, esere yönelik sim-
ge çözümlenmesinde arketipsel yöntemi ön plana çıkarmaktadır. Örneğin; 
Pinhan’ın vücût şehrindeki yolculuğu, insanoğlunun bir ömür boyu kendi-
siyle –gölgesiyle-yaptığı iç hesaplaşmasıdır.

Sembolik bir düzlem üzerine oturtulmuş olan Pinhan romanını klasik 
yöntemlerle veya toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla çözmeye çalışmak, 
eserin dünyasına yönelik birçok ayrıntıyı gözden kaçırmak anlamına gel-
mektedir. Aynı zamanda bu farklılık esere ait dünyanın yanlış yorumlan-
masına vesile olur. 

Kemal Tahir’in Sağırdere ve Körduman, Oktay Rifat’ın Bir Kadın’ın 
Penceresinden ve Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü romanları toplumcu 
gerçekçi anlayışla yazılmışlardır. Bu tür romanlara arketipsel yöntemle 
yaklaşmak araştırmamızın amaca uygun olmamasına yol açar. Yoğun bir 
ideolojik serpintiye sahip olan bu romanların dünyası Marksis ideolojiyle 
şekillendirilmiştir. Bunun için gerek tematik gerekse dil ve üslûba yönelik 
incelemelerimizde toplumcu gerçekçi yöntemi kullanmamızın araştırmayı 
daha doğru sonuçlara ulaştıracağına inanmaktayız. Çünkü Marksist esteti-
ğe göre; sanat bir üretim biçimidir. Sanatkâr, eserini tıpkı bir ürünü yaptığı 
gibi yapmak mecburiyetindedir. Aynı zamanda bir üst yapı kurumu olan 
sanat, alt yapı/ekonomik yapı tarafından biçimlendirilir. Bunun için sanat 
eserini oluşturan değerler dizgesi, toplumsal yapının üretici enstrümanları 
tarafından şekillendirilir. “Her sanat yapıtı, toplumsal bir üst-yapı elema-
nı olarak, alt-yapıda meydana gelen değişikliği varlığında yansıtır. Bunun 
için her sanat yapıtı, belli bir toplumun ürünü olarak doğmakla kalmaz, 
aynı zamanda o toplumun alt-yapısında meydana gelen  temel değişme ve 
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oluşmaların da izlerini taşır” (Tunalı 1993: 93). 

Marksist bir estetikle yazılan edebi bir eser üzerine metin tahlili yapılır-
ken alt ve üst yapıyı oluşturan unsurlar üzerinde ciddi anlamda durulması 
gerekmektedir. Sanat eserini şekillendiren alt yapıya ait unsurlar, eserin 
içerisindeki itibari dünyaya ait  şahıs kadrosu, zaman, mekân, olay örgüsü 
ve bakış açısını etkilemekle kalmaz; aynı zamanda, tematik imgelerle dil 
ve üslûba ait unsurları da etkiler. “Marksist estetiğin şekillendirdiği itiba-
ri dünya sınıflar arasında meydana gelen çatışmaların ürünüdür. Sanat 
etkinliği de toplumsal etkinlik olduğuna göre, bu etkinliğin de sınıf ça-
tışmaları içinde yerini alması gerekir. Başka türlü söylersek, sanat feno-
meninde, toplumda egemen olan sınıfın düşüncelerini, yönsemelerini bu-
luruz” (Tunalı 1993: 204). Toplumcu gerçekçi sanat anlayışıyla yazılmış 
bir edebi eserin şahıs kadrosu kategorize edilirken her şeyden önce ege-
men sınıf ve emekçi sınıf düzleminde bir sınıflandırılmaya gidilmelidir. 
Daha sonra kahramanların niyet ve eylemlerinde bu iki sınıfa ait belirgin 
özellikler aranmalıdır. Sınıf ayrımı düzleminde tasnife tabi tutulan kahra-
manları harekete geçiren düşünce tabakaları incelenirken burjuva sınıfına 
ait özellikler ile proleter sınıfına ait düşünce tabakaları üzerinde yeterince 
durulmalıdır. 

Örneğin; Oktay Rifat’ın Bir Kadının Penceresinden isimli romanı, top-
lumcu gerçekçi bir yaklaşımla yazılmıştır. Kadının ve kadın haklarının 
merkeze alındığı bu romanda, sürekli erkeğin saldırısı altında kalan kıs-
tırılmış ve kuşatılmış kadının erkek karşısındaki uyanışı ele alınmaktadır. 
Burjuva yaşama biçiminin oluşturduğu erkeğin egemen olduğu toplumsal 
düzen kendi koşullarını kadına dayatarak onu edilgen bir hale getirmiştir. 
Bedri’nin yaşadığı düzen “tepeden inmeci” ve “büyük çoğunluktan/halk-
tan kopuk” bir düzendir. Romanda sınıf ayrımı erkek ve kadın cinselliğine 
kadar uzanmıştır. Yazarın niyeti, para mal para anlayışı üzerine kurulan 
erkek egemen toplum düzenindeki kadının sömürülüşünü dile getirmek-
tedir. Bir bakıma azgelişmişlik çemberinde kıstırılmış kadının sömürülüşü 
anlatılmaktadır. Romana ait bütün ayrıntılar ve söylem kipleri bu ideoloji-
nin emrine verilmiştir. Roman aracılığıyla azgelişmiş toplumların çirkin iç 
yüzü gösterilir. Bir yanıyla, olan dünyanın çirkin iç yüzü deşifre edilirken; 
diğer yanıyla, olması gereken Marksist dünya biçimlendirilir. Romanın 
baş karakteri Filiz, sınıfsal düzeyde bastırılmış cinselliğinden dolayı ko-
cası Bedri’den uzaklaşarak kendi sınıfından olan Selim’le özgürlüğüne 
kavuşur. Böylece halkın temsilcisi konumundaki Filiz, “tepeden inmeci” 
ve “kendi benine tapan” ve “halktan kopuk aydın tipi”nin temsilcisi ko-
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numundaki kocası Bedri’den sınıfsal düzlemde bir ayrımı gerçekleştirir. 
Filiz’in bilinçlenme ve olgunlaşması bireysel olmasına rağmen; yazarın 
yansıttığı gerçeklik, toplumsal ve eleştireldir. Aynı zamanda “toplumcu 
gerçekçi edebiyat eğitsel bir işlevle yüklüdür. Sosyalist bireyselliğin geliş-
tirilmesi bu edebiyatın ana amacıdır” (Kahraman 2000: 51). 

Yerleşik düzeni eleştiri, halk ve işçi sınıflarının güncelleştirilmesi, ka-
dının bir özne olarak sanatta işlevsellik kazanması, doğanın ve toplum-
sal düzenin diyalektik bir dille anlatılması Marksist söylemin  en önemli 
temleridir. Bu sebeple Marksist söylemle yazılmış bir sanat eserinin tema, 
biçim, dil ve üslûp özelliklerinin incelenmesinde Marksist estetik unsur-
larının göz önünde tutulmasının edebi esere ait ayrıntıları daha sağlıklı bir 
biçimde ortaya çıkaracağına inanmaktayız. 

Sonuç

Edebî eserin biçimlendirdiği dünya derin yapısında çoğul anlamlandır-
malara müsait bir dünyadır. Ancak edebiyatın cümle kapısından içeriye 
elinizi kolunuzu sallayarak giremezsiniz. Bu dünya, kendisine özgü kural-
ların üzerinde inşa edilmiştir. Bunun için özel bir araştırma alanıdır ve bir 
hayli hazırlık ister. Sadece hazırlıklı olmak da yetmez. Çünkü edebi esere 
yaklaşmanın yüzlerce yıllık metin incelemeleri anında oluşmuş usulleri 
vardır. Metnin özüne doğru nüfuz edebilmek için uygun bir teoriyle yak-
laşmak mecburiyetimiz vardır. Edebiyat teorileri bir tesadüfün sonucun-
da bulunmuş şeyler değildir; aksine, böyle bir mecburiyetin sonucunda 
oluşmuştur. Bu sebeple metin incelemelerinde teori farklılıklarının önemli 
olduğu kanaatindeyiz. 
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             TÜRK  EDEBİYATINDA  HÜMANİST  ELEŞTİRİ  
ANLAYIŞININ  TEMELLERİ

ÖZÇELEBİ, Betül 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

Sen sana ne sanırsan
Ayruğa da onu san
Dört kitabın mânası
Budur eğer var ise”

Yunus Emre

                                                                                                   

ÖZET

Hümanist eleştiri, özellikle yazarlığa 1930’ların ortalarında başlamış, 
Anadolu uygarlıklarının bütününü  aynı ölçüde sahiplenen, bunlar arasın-
da bir bireşim kurmaya çalışan; aynı zamanda hümanizmi ve hümanist ya-
zarları benimseyen sanatçıların  ortaya koyduğu bir eleştiri anlayışıdır. Bu 
eleştiri anlayışının temelleri 1. Dünya  Savaşı  öncesine dayanmaktadır. 

Cumhuriyet öncesinde, edebiyatımıza yeni  bir kök aramak ve bu kök-
ten hareket ederek yeni bir edebiyatın özünü oluşturmak düşüncesi çok 
çeşitli yaklaşımların  ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan Nâyiler, 
Türk edebiyatının ilk dönemlerindeki Mevlana ve Yunus Emre gibi şairle-
rin şiirlerindeki  tasavvufi  söyleyişin  coşkulu ve gizemli edasını; Havza 
Edebiyatçıları da eski Akdeniz uygarlıklarının  duru üslubunu temel alma-
yı önerirler. Dönemin düşünsel ve toplumsal gelişimlerine uzak olan bu 
hareketler bir varlık gösteremeden dağılırlar. Ancak daha sonraları  bu iki 
yaklaşımın Mavi Anadolu’da görürüz. Mavi Anadolucular Batıcı hümanist 
anlayışı Anadolu uygarlığının değerleriyle kaynaştırırlar.

Edebiyatımızda 1960’lara kadar etkili olan hümanist yaklaşımı savunan 
Sabahattin Eyuboğlu, Vedat Günyol ve Orhan Burian gibi eleştirmenlerin  
üzerinde durduğu başlıca ilkeler, sanatçının dünyayı tanıması, kendini ta-
nıması ve kendi dilinde yazmasıdır. Yakın döneme kadar  araştırmacılar 
tarafından bu  bireşimin  daha  çok düşünsel yönü  üzerinde durulmuş, bu 
anlayışa sahip eleştirmenlerin  estetik arayışı, insani öze ve  okuyucuyu bi-
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linçlendirmeye verdikleri  önem  irdelenmemiştir. Bildirimizde bu eleştiri 
anlayışının düşünsel art alan açısından  Avrupa merkezli hümanist düşünce 
geleneğiyle benzeştiği ve ayrıştığı noktalar vurgulandıktan sonra bu anla-
yışı savunan eleştirmenlerin ortak ilkeleri belirlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hümanist eleştiri, Orhan Burian, Sabahattin 
Eyüboğlu, Vedat Günyol, Mavi Anadolu.

ABSTRACT

Basics of the Concept of Humanistic Criticism in Turkish 
Literature

Humanist criticism is a concept of criticism that started particularly 
writing in the middle of the1930’s, equally owns Anatolian civilizations 
and try to establish a synthesis between them and display of the artists who 
adopted humanist writers and at the same time humanism. Basics of this 
criticism go before the First World War.

Before the Republic, it made many approaches that aim to search for 
a new root in our literature and with this root, to found a new literature 
possible. Among these, Nayiler suggests the lyric and mystic expression of 
the poets like Mevlana and Yunus Emre in the sufistic expression of poems, 
Nev-Yunaniler propose taking clear expression of the old Mediterranean 
civilizations as a base. This approaches ignorant of the period’s intellectual 
and social developments, diffuse without showing themselves. However; 
later we see that these two approaches combine with the Mavi Anadolu 
Community. Mavi Anadolucular joins the westernizer humanism approach 
with the Anatolian civilization’s values. 

Chiefly principles that critics emphasize like Sabahattin Eyuboglu, 
Vedat Gunyol and Orhan Burian’s who defend the humanism approach 
that is effective until 1960’s in our literature, are artist’s knowing the 
world, himself and write in native tongue. Until near time, this synthesis’s 
intellectual side was rather emphasized by researchers, search for aesthetic, 
of critics who had this approach, their giving importance to the human core 
and to the making readers conscious was not considered. 

In our handout, after this criticism approach’s different and same 
points with the Europe based humanism approach are emphasized in the 
background of intellectual, our aim is to find the same principles of the 
critics who defend this approach.

Key Words: Humanist criticism, Orhan Burian, Sabahattin Eyuboglu, 
Vedat Gunyol, Mavi Anadolu. 
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Çağdaş edebiyatımız gücünü kaynaklarının zengin çeşitliliğinden ve 
her dönemde işlenebilir  kıldığı  geleneklerin sürekliliğinden almaktadır. 
Hümanizma da hem felsefi içeriği hem de yöntemleriyle edebiyat dünya-
mızı zengin kılan, geliştirip dönüştüren kaynaklardan biri olmuştur.

Rönesansla birlikte Avrupa’da  başladığı kabul edilen hümanist düşün-
ce geleneği  bugüne değin  çok  çeşitli biçimlerde varlığını sürdürmüştür. 
Hümanizma günümüze değin pek çok düşünür tarafından  başlıca araştırma 
alanları insan, insan doğası, insan-toplum ilişkisi ve bilinç olan bir felsefi 
yaklaşım olarak  irdelendiği gibi, bu alanları doğrudan içeren  Marksizm, 
Sosyalizm, Budizm, İslamiyet ve varoluşçuluk akımı dahil olmak üzere 
pek çok açıdan da değerlendirilip yorumlanmıştır. Hümanizmi insanda 
merkezini bulan, insanla bütünleşen bir yaşam ve evren anlayışı olarak 
tanımlayan Zekiyan, bu yaklaşımın hemen her dönemde varlığını sürdür-
mesini onun felsefi düşüncenin çeşitli gelişim evrelerinde ‘transendental’ 
bir işlev yüklenmesine bağlamaktadır (Zekiyan, 2005: 145).

İlk olarak Rönesans  aydınları, ilerlemeleri  klasik eserlerin (Yunan ve 
Latin) okunup yeniden yorumlanmasına dayandırmış; Aydınlanma felse-
fecileri de bunun izinde yürümüşlerdir. Bu dönemlerde eserler dil açısın-
dan  incelenmiş, filoloji önemli bir bilim dalı hâline gelmiştir. Rönesans 
sonrasında  Yeni Hümanizma ve Üçüncü Hümanizma olarak adlandırılan 
yaklaşımlarda da insani değerlerin tanımlanması için klasik hümanizmaya 
dönüş temel alınmıştır.

Günümüzde gerek yukarıda kısaca değinilen tarihselliği içindeki işlev-
selliği gerekse temelini felsefenin başlıca konusu olan insana dayandırdığı 
için güncel referanslarını koruyan  bir düşünce biçimi olarak etkisini yi-
tirmemiştir. Artık  hümanizmanın insanlığın ortak mirası olduğuna ilişkin  
görüş ve yaklaşımlar önem kazanmaya başlamıştır.

Edward Said, hümanizmin Avrupa merkezliliğin dışında farklı deneyim-
ler açısından değerlendirilmeyişini irdelediği Hümanizm ve Demokratik 
Eleştiri adlı eserinde, hâlen canlılığını koruyan bir pratik olarak hümaniz-
min kullanılabilir kapsamını aydınlatmaya çalıştığını, hümanizmin özünün 
insanın tarihini yalnızca Avrupalı açısından değil, herkes açısından kesin-
tisiz kendini anlama ve kendini gerçekleştirme süreci olarak anlamakta 
yattığını savunur. Yazar, görüşlerini araştırmacı  George Makdisi’nin  hü-
manizmin yükselişine İslamiyet’in katkısı  üzerine yazdığı makalelerdeki  
şu görüşlerle desteklemektedir:
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“Makdisi’nin çalışmaları, on dördüncü ve on beşinci yüzyıllar 
İtalya’sında Jakup Burkhardt, Paul Oskar Kristeller ve onları izle-
yen hemen her akademik tarihçi gibi yetkin kişilerin uygulamaları-
na dayandığı iddia edilen hümanizm pratiklerinin, aslında onlardan 
en az iki yüzyıl daha önce Sicilya, Tunus, Bağdat ve Sevilla’daki 
Müslüman medreseleri  ve üniversitelerinde başladığını en çıplak 
haliyle ortaya koymaktadır.” (Said, 2005: 70-71)

Lenn E. Goodman da, İslam Hümanizmi adlı kitabında Makdisi’nin 
düşüncelerine paralel olarak  İbni Sina, Farabi, Gazali ve daha pek çok 
Müslüman düşünürün  antik Yunan mirası ile karşılaşmasından doğan zen-
ginliği ve İslam modernizminin Rönesansla dünyaya yayılan hümanizmin 
kökenlerinde yer aldığını söylemektedir( Goodman, 2006: 5).

Bizim düşünce ve edebiyat dünyamıza çok çeşitli yollardan ulaşan  hü-
manizma kavramı, öncelikle  edebiyatımızı yenileştirme amacıyla yola 
çıkan sanatçılar tarafından irdelenmiş sonraları  modernleşme sürecimizi 
nitelemek için  kullanılmış, zamanla önemli kültür bileşenlerimizden biri 
haline gelmiştir. 

İlk Deneyimler

Edebiyatımızda 1830’lardan 1910’lu yıllara değin ciddi anlamda bir 
Batılılaşma çabası ve buna paralel olarak da bir kültür krizi yaşanır. O 
zamana değin Doğu kültürü etkisinde olgunlaşan edebiyat dünyası bu ta-
rihten sonra tarihsel ve sosyal koşulların etkisiyle  Batı ekseninde biçim-
lenmeye başlar. Bu durum iki kültürün etkisindeki düşünsel dünyamızı ve 
edebiyatımızı ikili bir yapıya sürükler. Dönemin eserleri bu ikili yapıyı 
ve bu yapının neden olduğu kırılmayı yansıtır.  2. Meşrutiyet’le birlikte 
düşünce dünyasında olduğu gibi, edebiyat dünyasında da yeni kimlik ara-
yışları başlar. Bu arayışta, özellikle Avrupa ve Osmanlı coğrafyası içinde 
yer alan Balkanlardaki milliyetçilik akımları etkili olmuştur.

Cumhuriyet öncesinde, edebiyatımıza yeni  bir kök aramak ve bu kök-
ten hareket ederek yeni bir edebiyatın özünü oluşturmak düşüncesi çok 
çeşitli yaklaşımların  ortaya çıkmasını sağlamıştır. Fecri-i Âti’nin ömrünü 
tamamlamasıyla başlayan yeni kök arayışlarının tümünde, düşünce adamı 
ve sanatçı Yahya Kemal Beyatlı ile karşılaşırız. Onun ileri sürdüğü tarih 
tezi, döneminin ve bugüne ulaşan sürecin  başlangıcında ve gelişiminde  bir 
kilit düşünce olarak varolmuştur.  Temelde tarih bilincine dayanan  Nâyiler 
de,  Yahya Kemal’in kendisinin de içinde bulunduğu Havza Edebiyatçıları  
ve Milli Edebiyatçılar da  tarih-kimlik ve düşünce-edebiyat denklemini 
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sağlam kuran Yahya Kemal’in görüş ve düşüncelerini kendilerine temel 
almışlardır.

Bu dönemde ortaya çıkan  edebiyatımızı yenileştirme girişimlerinin en ilginci, 
Yahya Kemal Beyatlı ve Yakup Kadri’nin öncülük ettiği–  Nev–Yunaniler olarak 
da adlandırılan– Havza Edebiyatıdır.

Yahya Kemal, Paris’te “tarihin derinliklerinde ulusal kökleri arama 
metodlarını” öğreten  Albert Sorel’den ve “Fransız milletini bin yılda 
Fransa’nın toprağı yarattı.” diyen Camille Julien’in bu cümlesinden ol-
dukça etkilenmiştir. Malazgirt’ten bu yana geçen 800’ü aşkın senede bizi 
yaratanın da Anadolu toprakları ve Akdeniz uygarlığı olduğu gerçeğiyle 
yüzleşen Yahya Kemal, şiir, yazı ve söyleşileriyle bize tarihimizi anlatan 
bir  “eski zaman destancısı” olma yoluna girer. (Tanju, 1983: 10) Kısacası 
o, Paris’te aldığı sosyal bilimler/tarih eğitimini yeni bir edebiyat yarat-
ma yolunda etkin bir biçimde kullanır. Yakup Kadri,  Gençlik ve Edebiyat 
Hatıraları’nda Yahya Kemal’in  “Akdeniz Havzası Medeniyeti  (Bahr-ı 
sefid)”  düşüncesinin kaynaklarını şöyle anlatır:

 “ (…) Kendisini ve Türk milletini ne Asyalı, ne de Şarklı telak-
ki ediyordu. ‘Biz, Akdenizliyiz, bugünkü medeniyet ilk ışıklarını  bu 
denizin kıyısından saçmaya başlamış; insan ve insanlık tam ölçü-
sünü, tam değerini ilk defa burada bulmuştur. Garplılar bu hadi-
seye ‘Yunan Mucizesi’ adını veriyorlar. Halbuki  buna bir ‘Akdeniz 
Mucizesi’ demek daha doğru olur. Zira, Yunanlılara mal edilen fi-
kir, sanat ve medeniyet unsurlarında, Mısırlılar başta olmak üzere, 
Akdeniz kıyılarında yerleşmiş bütün milletlerin payı vardır. Nitekim, 
Yunan mitolojisinde yer almış bazı tanrıların Asur’dan, Gildan’dan, 
Hindistan’dan göçüp gelme olduklarını bizzat eski Yunanlı tarihçiler 
itiraf ederler. Ancak şu var ki, birer ‘monstre’ şeklindeki o Tanrılar 
Akdeniz ikliminde insani biçimlere girmiştir.(…)  Buna göre, 
Akdeniz’i bütün insani değerlerin eritilip süzüldüğü bir pota telakki 
edersek hiç de mübalağaya düşmüş olmayız. İnsani değerler dedik; 
zaten Yunaniyatın bir adı da hümanizm yani insaniyet değil midir?” 
(Karaosmanoğlu, 2000: 122-123)

Havza Edebiyatçıları, Doğu felsefesi ve İran kaynaklı edebiyat ögeleri-
nin yerine  epigram, idil ve trajedi gibi edebi biçim ve türleri işleyerek  kla-
sik dönem edebiyatının duru üslubuyla neo-klasik bir şiir üretmeyi amaç-
lamışlardır. Akdeniz uygarlığını temel alan ve Batı edebiyatı düzeyinde 
bir edebiyat oluşturmayı hedefleyen bu hareket önceleri ciddi anlamda bir 
muhalefetle karşılaşır. Sözgelimi Ömer Seyfettin  “Boykotaj Düşmanı” 
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(Ömer Seyfettin, 1994: 37-46) adlı öyküsünde  “Neo-byzantin” olarak 
nitelediği Yakup Kadri ve Yahya Kemal’i kendi kültüründen uzaklaşmış, 
kontrolünü kaybetmiş  gazeteci  Mahmut Yesri  ve şair Nihat adlarıyla  
öyküleştirmiş ve yermiştir. Ancak bir süre sonra bu anlayışından vazge-
çen Ömer Seyfettin, 1919 yılında yayınladığı “Garp Edebiyatı ve Yunan 
Klasikleri” adlı  yazısında  yeni bir toplum ve edebiyat yaratma yolunda  
Batı sanatının disiplinine bağlı olmamız gerektiğini; sanatın sırrının Yunan 
ve Latin klasiklerinde,  her edebiyat ekolünün tohumunun da Homeros’ta 
bulunduğunu; İlyada’yı çevirdiğini, Odysseia’yı da çevireceğini belirtir. 
(Ömer Seyfettin, 2001: 94-95)

Yakup Kadri “Siyah Saçlı Yabancı ile Berrak Gözlü Genç Kızın Sözleri” 
adlı diyaloğunda Yahya Kemal de “Sicilya Kızları”, “Biblos Kadınları” 
gibi az sayıdaki şiirinde bu görüşlerini  edebi ürünle yansıtır.

Aynı dönemde bir diğer yenilik iddiası da Nâyiler’den gelir. Nâyiler, 
o güne değin hep Fransız edebiyatının örnek alındığını oysa bu edebiya-
tın köklerinin eski Yunan ve Latin edebiyatı ve tarihine dayandığını; yeni 
tarih bilincine göre, bizim de benzer bir aktarım yaparak edebiyatımızı 
Osmanlı’nın kuruluş döneminin öncesindeki 13. yüzyıla, o yüzyılın kül-
türünü temsil eden insani öze ve duru söyleyişe dayandırmamız gerektiği 
düşüncesiyle ortaya çıkarlar. Rübap dergisi etrafında toplanan bu topluluk, 
Enis Behiç, Halit Fahri, Orhan Seyfi, Selahattin Enis, Hakkı Tahsin, Yakup 
Salih, Hasan Sait  gibi şairlerden oluşur. 

Dönemin en önemli sanatçılarından biri olan Yahya Kemal’in tarih an-
layışından  büyük ölçüde etkilenen genç şairler, Yahya Kemal’in deruni 
ahenginin peşindedirler. Adları da kısa bir süre sonra bu ahengi temsil et-
tiklerine inandıkları ney’i çağrıştıran Nâyiler olur. Sahabettin Süleyman 
bu gençleri, 6 Mart 1330/1914 tarihinde Safâhât-ı Şiir ve Fikir dergisinin 
birinci sayısında   “Nayiler: Yeni bir Gençlik Karşısında” başlıklı yazı-
sıyla tanıtır. Şahabettin Süleyman  yazıda genç şairlerin mutasavvıflığın 
pîri olan Mevlana’nın yolundan gittiklerini, Anadolu mutasavvıfları ile 
İskenderiye kültürü ve Yeni Platonculuk arasında  bir ilişki bulunduğu-
nu hatta tasavvufun kaynağının Platonculuk olduğunu, kendilerinin de bu 
dönemin şairleri gibi süsten uzak, sade bir üslupla yazarak yeni bir şiir an-
layışı başlatacaklarını iddia eder. (Şahabettin Süleyman, 1330/1914: 3-6) 
Nâyiler ve Şahabettin Süleyman’ın amaçları, Yakup Kadri’nin ileri sürdü-
ğü havza medeniyeti anlayışına  işlerlik kazandırmaktır; ama bu yaklaşım 
da döneminde  havza edebiyatçıları gibi taraftar bulamamıştır.

İlk iki deneyim döneminin düşünsel sürecine yabancı kaldığı için işlerlik 
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kazanamamış Millî Edebiyat bir çığ gibi büyüyüp dönemin hakim anlayışı 
olmuştur. Yine aynı yıllarda Selanik’te Genç Kalemler dergisini  çıkaran 
Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp tarafından başlatılan 
bu akım diğer iki yaklaşımı savunan isimlerin de pek çoğunu kısa zamanda 
bünyesine almış, bu ivmeyle  edebiyatımızda ve düşünce yaşamımızda  bir 
yeniden doğuş gerçekleşmiştir. Ancak Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra  
bu iki yaklaşımın temsil ettiği süreç tamamıyla kesilmemiş önce çeviriler-
le ve Türk hümanizması kavramının genişleyip yaygınlaşmasıyla  biçim 
değiştirip süreklilik kazanarak  1950’li yıllarda da   Mavi Anadolu hareketi 
ile yeni bir edebiyat etkinliğine dönüşmüştür. Mavi Anadolucular hüma-
nist anlayışla Anadolu uygarlığının değerlerini kaynaştırmışlardır.

Cumhuriyet Dönemi

1930’lu yıllarda Batı edebiyatından yapılan çevirilerle başlayan yeni 
hümanist çalışmalar dayanağını bu dönemde Türk Rönesansı olarak nite-
lendirilen  Atatürk devriminden alır. 1930’ların ilk yarısında çeviri etkin-
likleri oldukça azdır. Dönemin az sayıdaki çevirilerinden bir kaçını ya-
yınlayan  Nurullah Ataç   çevirileri, deneme ve  eleştirileri ile klasikleri 
sürekli gündemde tutarak hümanizmayı  sonraki yoğun süreçlere taşıyan 
en etkili adlardan biri olmuştur. Ataç, temelden Batılılaşma yanlısıdır. O, 
Batının temel bir zihinsel süreç ve yapı  olarak içselleştirilmesini, buna 
bağlı olarak da Yunan ve Latin dillerinin eğitim programlarında bulun-
masının gerektiğini ısrarla savunur. Ona göre bir nesneye, bir olaya bakıp 
görülen neyse onun üzerinde düşünmeyi, o düşünceleri de ışıklı bir deyişle 
bildirmeyi buyuran düzeni uygarlığa en büyük katkıyı yapan Yunanlılar  
kurmuştur. Bunun için, çocuklara onların dilinin öğretilip, kitaplarının 
okutulmasını, içlerine onlardaki araştırma, inceleme merakının sindirilip 
benliklerinin uyandırılmasını ister. (Ataç, 2000: 257) 

1931’de kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile 1936’da Anadolu ta-
rihinin aydınlatılmasını sağlayacak bilim dallarının geliştirilmesi için ku-
rulan Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi dönemin etkin bilim merkezleri 
olmuşlardır. Bu süreçte 2.  Dünya Savaşı sırasında ülkelerinden uzaklaş-
mak zorunda kalan  Yahudi bilim adamlarının rolü irdelenmesi gereken bir 
başka konudur.  Edward Said’in   girişte sözünü ettiğimiz Hümanizm ve 
Demokratik Eleştiri kitabında,  en önemli hümanist eleştiri kitabı olarak 
kabul ettiği Mimesis’in yazarı Erich  Auerbach ve Leo Spitzer başta olmak 
üzere pek çok Yahudi  bilim adamı, Türk üniversitelerinin kurulmasında 
etkin rol oynamışlardır. Bu bilim adamlarının hümanizmi öncelemeleri, 
sadece bilimsel geleneklerinden değil, 2. Dünya Savaşı sırasında uğra-
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dıkları haksızlık ve yurtsuzluk düşüncesinden de kaynaklanmış olmalıdır. 
Genellikle İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan, Dil-Tarih’in kurulma-
sında etkin çabalar harcayan bu bilim adamları Türk biliminin kazancı ol-
muşlardır. 

Bu süreçte önemli payı olan düşünürlerden  biri de Hilmi Ziya Ülken’dir.  
Anadolu kültürü, Türk kimliği, Anadolu’nun dinî ve sosyal tarihi, ahlak ve 
bilgi konuları üzerinde çalışan Ülken, 1933’te yazdığı “Uyanış Devirlerinde 
Tercümenin Rolü” adlı makalede uygarlığın sürekli bir hümanizm olduğu-
nu söyler. Düşünür aynı yıl yayımladığı İnsani Vatanseverlik adlı kitabını 
geliştirerek 1967 yılında “Hümanisme des Cultures” adıyla Fransızca ola-
rak yayınlamıştır. Yazar bu kitaptaki amacını, bütün kültürlere hoşgörü ile 
yaklaşmayı gerektiren bütüncül hümanizmaya katkıda bulunmak olarak  
açıklamaktadır. (Kaynardağ, 2002: 146).

40’lı yılların eğitim ve kültür politikalarına hümanizma yön vermiştir. 
Bu dönemin yöneliminin ana amacı, Atatürk devrimi ile şekillenmiş  yeni 
Türk insanını oluşturacak düşünsel  çerçeve ve bu çerçevenin kuramsal 
açılımını yaygınlaştıracak kültür politikalarının üretimidir. Dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in kültür politikalarının temelinde bu an-
layışın tanıtılması ve içselleştirilmesi yatmaktadır.

Bu yıllarda hümanizma düşüncesinin kavratılması ve benimsetilmesi 
amacıyla devlet tarafından  Tercüme Bürosu kurulur. Büro’nun kuruldu-
ğu 1940 yılından 1946’ya kadar  çoğunluğu  Yunan dilinden olmak üzere 
klasik ve hümanist 500’e yakın eser Türkçe’ye çevrilir. Kuramsal amaç, 
insanlığın ortak kültür hazinesini tanıtmaktır. Bu etkinlikler hümanizmin 
resmi devlet ideolojisinin bir bileşeni haline gelişinin de göstergesidir. 
Hasan Âli Yücel, çevirilerin ilk baskısının önsözünde hümanist edebiyatın 
işlevini şöyle açıklar:

“Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan var-
lığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benim-
senmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin 
unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki, bir milletin diğer mil-
letler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar 
etmesi; zeka ve anlama kudretini o eserler nisbetinde artırması, can-
landırması ve yeniden yaratmasıdır.” (Yücel, 1961: 12)

Yücel’in bakanlığı döneminde uygulanan  kültür politikası, daha çok 
Batıcı yönü ile ön plana çıkarılmıştır. Bunda Tercüme Bürosu’nun etkin-
liklerinin yanı sıra bu çabanın eğitim alanına yansıtılması, 1940 yılında 
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birkaç lisede, orta öğretimin genel düzenini bozmadan Yunan ve Latin 
dilinin öğretimine olanak sağlayan klasik kolların kurulması (Sinanoğlu, 
1980: 93) ve  dönemin etkili düşünürlerinin  zihniyet değişimi için Batı 
uygarlığının temellerinin öğrenilmesi gerektiği düşüncesini ısrarla savun-
maları  rol oynamıştır.

1946 seçimlerinden sonra Yücel’in bakanlıktan ayrılması ile birlikte bu 
uygulamalar etkinliğini yitirmiş bu kez de 1950 yılından sonra edebiyat 
dünyasında yeni hümanist girişim başlamıştır. Bu kültürel açılımın  edebi-
yat dünyasına yansıması   Mavi Anadolu’dur. Halikarnas Balıkçısı (Cevat 
Şakir Kabaağaçlı)’nın öncülük ettiği  bu harekette dilci, estetikçi, eleştir-
men  Sabahattin Eyüboğlu ve   klasik dil ve mitoloji uzmanı Azra  Erhat 
etkin bir biçimde yer almışlardır. 

Bu sanatçılar için binlerce yıldır çeşitli uygarlıkların beşiği olmuş ve 
bunları içinde barındırmış Anadolu kültürü, insanlığın ortak kültür dünya-
sının hem çıkış noktası, hem de geleceğidir. Mavi Anadolucular, bundan 
dolayı, Anadolu toprakları üzerinde yaşamış tüm uygarlıklara sahip çıkar-
lar. Onlar tarih bilincinin başlangıcını Orta Asya yerine Anadolu’daki uy-
garlıkların bireşimine dayandırırlar. Sadece bugünkü coğrafyası ile sınırlı 
bir  Batı uygarlığının temellerini değil, Anadolu’da doğup gelişen bir kök 
uygarlığın insani değerlerini kavratmak isterler.    

Cevat Şakir’e göre Anadolu topraklarının kültürü, Batı  kültürünün 
özünü oluşturmaktadır. Batı kültürünün kaynağı, Atina ve İyonya olmak 
üzere  iki kanattan oluşmaktadır. İyonya merkezli barışçı ve akılcı  hüma-
nizm, Thales ve Demokritos gibi düşünürlerce Anadolu’da kurulmuştur. 
Özgürlükçü ve akılcı olmayan Atina merkezli idealist kültür, İyonya kül-
türünü metafizik ögeleri katarak batıya taşımıştır. Klasik kültürün gerçek 
taşıyıcıları Anadolu halkıdır. Çünkü  o kültür Anadolu’da doğup gelişmiş-
tir. Bu gerçeğin anlaşılması, özellikle duyu alanlarına geçirilmesi zihniyet 
ve ruhsal durumların dönüşmesine ve güzel sonuçlara yol açabilecektir. 
(Kabaağaçlı, 1995: 9-10)

Mitolojiye bir bilim insanının bakış açısıyla yaklaşan Azra Erhat da  
Mavi Anadolu, Mavi Yoculuk, İlyada, Odysseia gibi çalışmalarıyla Mavi 
Anadolu anlayışına kaynaklık etmiştir. Yazar, hümanizma konusundaki 
düşüncelerini Halikarnas Balıkçısı’nın görüşlerine paralel bir yapıda İşte 
İnsan adlı eserinde yarı şiirsel bir üslupla açıklamıştır. Eserin “Dost” baş-
lıklı bölümünde hümanizmayı “İnsanın kendine örnek seçtiği bir insanda 
bütün insanlığı görerek, bularak, severek insanlığı insanlık yolunda daha 
ileri götürecek işler yapmasıdır.” şeklinde tanımlayan Erhat, daha sonra 
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bu sözlerine en uygun kişi olan Yunus Emre’yi irdeleyerek düşüncelerini 
temellendirir. Ona göre Anadolu’nun sesi ve sözü olan Yunus,  şiirleriyle  
insanın ağzına her an, her gün ve her yerde yaşayabileceği sözler vermiş, 
hatta insanlığın bütün sözlerini söylemiştir. (Erhat, 1996: 224)

Tercüme Bürosu’nun çalışmalarını, Milli Eğitim Bakanlığının yayım-
ladığı ilk klasik çevirileri ve o güne değin yayınlanan mitolojik  edebi-
yat ürünlerinin birikimini değerlendiren Azra Erhat 1972’de  Mitoloji 
Sözlüğü’nü yayımlar. Yazar, geniş kapsamlı içerik ve örnek metinlerin 
yer aldığı bu sözlüğün önsözünde ele aldığı mitolojik dünyanın kökenini  
“Aslında bir Akdeniz çevresi efsaneler topluluğu vardır, onu Yunanistan 
ve Roma’ya  mal etmemiz, bu efsanelerin Yunanistan ve Roma uyruk-
lu yazarların kalemiyle Yunanca ve Latince olarak yazılmış olmasından 
ileri gelir. Oysa bu efsanelerin çıkış yeri ne Yunanistan’dır ne de İtalya. 
Anadolu’dur, Girit’tir, Mezopotamya’dır, Fenike, Mısır’dır ya da bütün bu 
yerlerdeki sözlü geleneklerin karışımından ortaya çıkmış bir bütündür.” 
(Erhat, 1989; 8) diye yorumlayarak  Yahya Kemal Beyatlı gibi,   Akdeniz 
havzası medeniyeti  düşüncesine dayandırmıştır. 

Mavi Anadolu’nun bir diğer adı Eyuboğlu, eleştiri ve denemelerinde bir 
yandan yalınlığı, yereli, ulusalı; diğer yandan da çok sesliliği, evrenseli, 
yeniliği, bilimsel olanı savunur; bunlar arasında bir bireşim kurmaya ça-
lışır. Eyüboğlu Batılı hümanist sanatçılarla Anadolu’nun 13. yüzyıl sanat-
çılarını bağdaştırır. Bir yanında Yunus Emre, Pir Sultan; diğer yanında ise 
Montaigne, Hayyam ve Rimbaud vardır. Görsel sanatlarla da ilgilenen ya-
zar, hazırladığı belgesellerle de (Anadolu Ormanları, Hitit Güneşi, Nemrut 
Dağı Tanrıları …)  aynı düşünce dizgesini takip etmiştir.

Bu üç sanatçı gerek ileri sürdükleri alternatif Anadolu tarihini konu edi-
nen incelemeleri, belgeselleri gerekse bu birikimleri yansıttıkları  edebiyat 
çalışmaları ve çevirileri ile bir dönemin düşünsel dünyasında etkili bir rol 
oynadıkları gibi, kendilerinden sonraki kuşakların kültürel dünyası üzerin-
de kalıcı etkiler bırakmışlardır. 

Üç Eleştirmen, Üç Hümanist Yönelim 

Hümanist eleştiri, genel anlamıyla, hümanizmanın ilkelerini benimse-
yen, düşünsel dünyalarını bu felsefenin ayırt edici ilkeleriyle  biçimlen-
diren ve ele aldıkları eserleri bu dünyanın verileri çerçevesinde irdeleyen 
eleştirmenlerin sergilediği bir anlayıştır. Bu anlayışa sahip eleştirmenler 
insani öze, estetik arayışa ve metnin okuyucunun düşünsel dünyasında de-
ğiştirip dönüştürdüğü şeylere önem verirler. 
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Edebiyatımızda makalemizin bütününde ele aldığımız  düşünsel ve 
edebî birikimi kendi düşünsel donanımı ölçüsünde değerlendirip bu doğ-
rultuda inceleme yapan üç eleştirmenin adının öne çıktığını söyleyebiliriz: 
Orhan Burian, Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol. Hümanizmayı bir 
düşünüş biçimi olarak niteleyen üç eleştirmen de  ilkeleri aynı olmakla 
birlikte uygulamada bize farklı dünyaların kapılarını açmıştır.

Yahya Kemal’in tarih bilinci kavramı pek çok yazar ve sanatçı  gibi 
Orhan Burian’ı da derinden etkilemiştir. Ona göre bir düşünüş biçimi olan 
hümanizmanın Türkiye’de yerleşmesi için tarih içinde Türk, geçmiş ve ge-
lecekte ise insan olarak kendimizi tanımamız gerekir. Bunun için de bizim 
hümanizmimiz, aklı her şeye üstün sayıp insanı gerçekte olduğundan daha 
güçlü farz eden Avrupa hümanizminin kökleri yerine kendi koşullarımızın 
ürünü olacaktır. (Burian, 1993: 41)

Atatürk devrimini “Asya’nın Rönesansı” (Burian, 1993: 37) olarak 
nitelendiren  Burian hümanizmayı sadece bir kavram olarak  irdelemez. 
Önce Yücel,  sonraları da Ufuklar dergisindeki yazılarıyla ve düzenlediği 
toplantılarla “hümanizma yoluyla kendimizi bulmak” düşüncesini sürek-
li gündemde tutar. Ona göre, Rönesans dönemi Avrupa’sını taklit ederek 
okullarımızda Latince ve Yunanca derslerini işlemek, Hıristiyanlaşmak ya 
da paganlaşmak hümanist düşüncenin yerleşmesini sağlamaz. Çeviri ise, 
ona ulaşmak için sadece bir basamaktır. Hümanist bir ilerleme sağlamak 
için  tarihimizin başından beri süregelen toplumsal, ahlaksal, bilimsel ça-
baları incelemekle başlamalıyız.

Burian hümanizmayı belli bir dönemle sınırlandırılmaması gereken bir 
düşünce biçimi olarak niteler. Ona göre bu düşünce biçiminin  iki  ana 
ögesi, dogmalara karşı çıkış ve araştırmadır. Bu amaçla çevirilerin yanı 
sıra tarih araştırmalarına da yönelen Burian  bir yandan Shakespeare çevi-
rileriyle klasik Batı dünyasını, modern yazarlardan yaptığı çevirilerle de, 
çağdaş dünyayı içimize sokarken, değerli tarihçimiz Halil İnalcık’la birlik-
te Türk tarihinin toplumsal ve düşünsel yaşamına, derinlemesine bir araş-
tırma yapmayı planlar. (Günyol, 2000: 37) Ancak erken yaşta yakalandığı 
hastalık okuyucularını hümanist düşünüş ve araştırma ilkeleriyle yapacağı 
tarih ve edebiyat   çalışmalarından mahrum eder.

Sabahattin Eyuboğlu  da önceleri hümanizmi işlevsel açıdan değer-
lendirmiş, zamanla evrensel bir yaşam görüşü olarak düşünsel dünyası-
nın odağına oturtmuştur. Yazarın  1938’de İnsan dergisinde yazdığı “Yeni 
Türk San’atkârı Yahut Frenkten Türke Dönüş”  başlıklı yazısı dönemin 
düşünce dünyasını kuşatan içeriğiyle çok önemlidir. Yazar dönemin uyanış 
ruhunu şu sözlerle anlatır:
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“Yeniden doğmak eski varlığımızla alâkayı kesmek demek de-
ğil, ona yeni hayat aşılamaktır. San’atta bizim eski varlığımız, 
Tanzimat’tan evvelki dünyamızdır. (halk san’atı, divan san’atı ve 
mistik san’at). Bu dünyaya yüz çevirenler Frenkte kalmış olan-
lardır. Onlara uğurlar olsun! Fakat Frenk dünyasına yüz çevirip 
Tanzimat’tan evvelki dünyada yaşayanlar da bizim eski varlığımızda 
kalmışlardır: Onlara da uğurlar olsun!”  (Eyuboğlu 1981: 70)

 Eyuboğlu, Batılı anlayışla Türk sanatını yorumlamış ve sindirmiş  ay-
dın tipine örnek olarak Yahya Kemal’i gösterir. Ona göre Yahya Kemal’in 
şiirde yaptığını Türk sanatçısı kendi dünyasına aktarmalıdır.  Türk sanat 
eleştirisinin de onu ölçüt sayabileceğini (Eyuboğlu, 1981; 75) belirten 
Eyuboğlu, Yahya Kemal’in yaptıkları ile hümanizm arasında özdeşlikler 
kurar:

“Yıkılmış kıymetleri düzeltmek eski zihniyete dönmek demek de-
ğildir. Yahya Kemal Nedim’in zihniyetine dönmemiştir. Göçmüş dün-
yalar ancak bugünün zihniyetiyle yeniden doğabilir. Bu doğuşta eski 
şekiller yeni manalarla doğar. (…) Frenk hümanistleri eski Yunan ve 
Latin kültürünü kendi kıymet telakkileriyle uzlaştırmışlardır. Aristo 
ve Eflatunun sağlam fikir binaları içinde Rönesansın dünya ve insan 
görüşünü sokmuşlar, eskileri hümanize etmişlerdir. Hümanizm eski-
ye dönmek değil, eskiyi yeniden yapmaktır.” (Eyüboğlu, 1981:78)

Eyuboğlu  geçmişin yaşayan bir değer haline gelebilmesi için  
Anadolu’da yaşamış  Eti, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu  gibi tüm uygar-
lıkları ne olursa olsun benimsememiz gerektiği düşüncesindedir. Bunun 
için önce aydınlarımızda, sonra da halkımızda tarih bilincini oluşturma-
mız gerektiğini ileri süren Eyuboğlu’ya göre, tarih bilinci eskiyi devam 
ettirmek  değil, gelenekselin bilincin süzgecinden geçirilmesi demektir. 
Eyuboğlu  daha sonraları  bireşim düşüncesinde yoğunlaşır. Ancak onunki 
o güne değin pek çok kuramcı tarafından ileri sürüldüğü gibi, yeni bir bi-
reşim yaratmak değil,  tarihsellikte varolanı ortaya çıkarıp  açıklamaktır. 
Bu bireşimi açıklarken de aşağıda alıntı yaptığımız “Bizim Anadolu” adlı 
denemesinde olduğu gibi özdeşliklerden yararlanır.

“Eski Yunan dünyasını her milletle birlikte bir okul saymamız, in-
sanlığın malı olduğu için benimsememiz bir yana, Anadolulu olarak 
bizim bu kültürdeki payımız en az Yunanistan’ınki kadar büyüktür. Ne 
var ki biz bu payı yüzyıllarca hor görmüş, kendi malımızı dışarıda 
değerlendikten sonra tekrar bize gelmesini beklemişiz. (…)Anadolu 
folklorunda çok rastlanan üç güzel motifin, İda dağında, yani bizim 
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Bursa yakınındaki Kazdağı’nda, üç tanrıça arasında Aphrodite’yi 
seçen Paris efsanesiyle benzerliği  yabana atılır cinsten değildir.” 
(Eyuboğlu, 1996: 10-11)

Eyuboğlu  Yunus Emre’yi de  yukarıda değindiğimiz yorumlama es-
tetiğine göre inceleyip irdeler. Denemeci yordamını  ve şiirsel üslubunu 
kaynaştırdığı Yunus Emre adlı eserinde önce onu şiirsel bir üslupla  şöyle 
selamlar:

“Selam olsun, Anadolu’nun orta yerinden, Türkiye halkının bağ-
rından dünyaya seslenmiş olan Yunus Emre’ye(…) Halkın ağzından 
konuşmuş ve halkı kendi ağzından konuşturmuş Yunus Emre’ye; 
Türkçe, insanca ve Yunus’ça olmanın sırrını, yani gerçek şiirin sırrı-
nı bulmuş Yunus Emre’ye; Sevgiyi, insanlığı yücelten, tanrılaştıran, 
tanrıyı alçak gönüllere, insanlığa, sevgiye indiren Yunus Emre’ye; 
insanları birliğe, dirliğe, doğruluğa, barışa çağıran, yaşamayı se-
ven, ama ölümden korkmayan Yunus Emre’ye…” ( Eyubuğlu, 1971: 
1)

Eyuboğlu, makalemizin başında alıntıladığımız dörtlüğün ışığında  
Yunus’u şöyle  yorumlamıştır:

“Yunus Emre bu topraklarda, bizim topraklarımızda yaşamış 
bütün insanların, Hitit, Pagan, Hristiyan, Müslüman tüm yurttaş-
larımızın sözcüsüdür. (…)Yunus’a göre bütün din kitaplarının bir 
tek anlamı olabilir olsa olsa, olmalıdır ya da: O da insanı insanla 
barıştırmak, insanı insan etme gerçekten kendini bilmek ve başka-
larından ayırmamak. Hümanizmin özü de budur işte… (Eyuboğlu, 
1971: 30/55)

Eyuboğlu’nun hümanist söylemi daha sonraları halkçı bir anlayışa yak-
laşır. İnsan ve insan sevgisine ilişkin kavramlar Eyüboğlu’nda bir eleş-
tiri ölçütüdür. İnsanlığın tüm hallerini bünyesinde barındıran Orhan Veli 
(Eyuboğlu, 1981: 235); halktan yana olan, insanlıkla şairliği ayırmayan 
Aşık Veysel (Eyuboğlu, 1996: 320); kitaplarında insan sıcaklığı, büyük 
şehrin bütün pisliğini bir anda temizleyiveren ışıklı insan gözleri barındı-
ran Sait Faik (Eyuboğlu, 1996; 84) onun en beğendiği sanatçılardır. Yazar, 
hümanizmden halkçılığa uzanan  düşünsel ve estetik yargılarını  iyi bildiği 
iki dilin (Türkçe ve Fransızca) ürünlerinden edindiği birikimle bağdaştır-
maya çalışmıştır.

Hümanizmayı, insana, insancılığa yönelik her şeyin ölçüsü yapan, yap-
maya çalışan bir tutumun adı; insanın kafa gücüne, dünyayı anlama, değiş-
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tirme, dönüştürme güzüne sarsılmaz inancın adı olarak tanımlayan Günyol 
da, Sabahattin Eyuboğlu gibi bir Anadolu hümanizmasının varlığına dik-
kat çeker:

“Gelmiş geçmiş uygarlıkların kültür birikimiyle yüklü yapıtların-
dan geçen, Yunanı, Latini, Göktürkü, Hititi, Selçuklusu, Osmanlısı, 
Arabı, Acemi ile birlikte, Cumhuriyet öncesi ve sonrasıyla benimse-
nip özümsenen ve insanı, insansal değerleri ön plana alacak olan 
bir Hümanizma kültürü, bir Hümanizma eğitimi gerek  Türkiye’ye 
bugün. Bizde hümanist görüşün ta Yunus’lara, Mevlâna’lara, Pir 
Sultan’lara uzanan bir geçmişi var. Mevlâna; din, ırk, soy sop ayrımı 
yapmadan herkese gönlünü kucağını açan Yunus Emre hümanizma-
nın pîrleridir bence. Hele Bektaşîlik; ‘Dünyamız Tanrısal değildir.” 
diyen Lucretius’un bir çeşit çömezi sayılabilecek olan Bektaşilik, 
dogmalar karşısındaki babacan, eleştirel tutumuyla hümanizmanın 
ta kendisi sayılabilir.”  (Günyol, 1982: 13-14)

Günyol,  bu görüşleri doğrultusunda  Türk halkının kültürel yapısında 
Yunus Emre’den bu yana   onun izinden giden halk ozanlarının   taşıdığı  
bir hümanist tutum ve tutku olduğunu savunur. Bu yöndeki görüşleri Mavi 
Anadolu ile örtüşmektedir. Daha sonraları Aydınlanma felsefesini de hü-
manizma gibi eleştirisinin merkezinde ele alan Günyol’un bir eleştirmen 
olarak öncelikli ilkesi bilinç uyandırmaktır. Bu nedenle eleştirilerinde fel-
sefeye de yakın duran deneme türünün rahatlığını tercih eder. Aşağıdaki 
paragraf onun bu ara üslubunu örnekler:

 “Sürekli bir araştırma olan yaşamı boyunca Sait faik GERÇEK 
’i kimi zaman GÜZEL’de bulmuştur. Kimi zaman HAK’da kimi za-
man da her ikisinde birden. GERÇEK, HAK ile GÜZEL’de olunca, 
insanın durumu kendiliğinden anlamını bulmuş oluyor: insan ancak 
GÜZEL ve HAKLI bir dünyada, insan olmanın bütün onurunu ka-
zanabilir. (…) İşte, Sait Faik Son Kuşlar’daki öykü kahramanlarını, 
içinde yaşadıkları dünyanın çirkinlikleri, sahtelikleri, haksızlıkları 
karşısına birer canlı itiraz olarak çıkarmış, ve böylece insanın en 
onurlu yanının kafa tutmak olduğunu belirtmiştir.” (Günyol, 1984: 
63)

Günyol, kendi eleştiri anlayışını sevgiden kaynaklanan öznellik ile 
sanat kaygısı ve ölçülülükten kaynaklanan nesnellik olarak formülleştir-
miştir. (Günyol, 1982: 209) Yazarın dünya görüşü, bu görüşü dillendirme 
biçimi, kişilerin canlandırılması ve yüklendikleri işlev, ele alınan yazarın 
genel çizgisi ve benzer sanatçılarla karşılaştırılması onun eleştirisinin ana 
çizgileridir.
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Sonuç

Edebiyatımızda hümanist eleştiri anlayışının temelleri, Birinci Dünya 
Savaşı öncesindeki edebî arayışlara dayanmaktadır. Batı edebiyatının orta-
ya çıkış ve gelişme koşullarına benzer süreçleri edebiyatımızda da gerçek-
leştirmek isteyen kimi edebiyatçılarımız Akdeniz havzası medeniyeti  dü-
şüncesine yönelirler. Bu sanatçılar için Yahya Kemal Beyatlı’nın tarih bi-
linci hareket noktası olur.  Nâyilerse Batı edebiyatının  gelişimini sağlayan 
sürecin işlevselliğini, 13. yüzyıl Anadolu tasavvuf şiirinin kaynaklarından 
hareket ederek üretmeyi amaçlar. Bu yönüyle bir aktarımı hedeflemiştir. 
Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra benzer bir bireşim yeniden söz konusu 
olmuştur. 1923-1950 yılları arasında önce çevirilerle başlayıp sonra dü-
şünsel arka planda bir olgunluğa ulaştırılan hümanist  gelenek, kaynağını 
Akdeniz uygarlığı düşüncesinden alan Mavi Anadolu ile bir topluluk çev-
resinde  savunulan   özgül bir  düşünce söylemi hâline getirilmiştir. 

Hümanist eleştiri anlayışı, genel anlamıyla, hümanizmanın temel ilke-
lerini benimseyen, düşünsel dünyalarını bu felsefenin ayırt edici ilkeleriy-
le  biçimlendiren ve ele aldıkları eserleri bu dünyanın verileri çerçevesinde 
irdeleyen eleştirmenlerin sergilediği bir anlayıştır. Bu anlayışa sahip eleş-
tirmenlerin ortak ilkelerini şöyle açıklayabiliriz:

1. İnsanî Öz:  İnsani özün ve buna bağlı kavramların  dile getirilmesi 
en çok önem verdikleri içerik ögesidir. İnsan, insan sevgisi, insancıl değer-
ler, insan ve toplum olarak gruplandırabileceğimiz  konuları ele alan sanat-
çıları yüceltir bu sanatçıların eserlerini anlatırken şiirsel üsluba yönelirler. 
Her üç eleştirmen de  Orhan Veli, Sait Faik, Fazıl Hüsnü Dağlarca’yı se-
verek okur ve irdeler. Bu sanatçıları benimsetmek ve kendi düşünsel yöne-
limleri doğrultusunda algılatmak için alımlama süreçlerini de okuyucuya 
açarlar. Roman ve öykü eleştirilerinde ise eserle sanatçının dünya görüşü 
arasındaki ilişkiyi sosyolojik yaklaşımla ele alan daha sınırlı bir yaklaşım 
benimsenir.

 2. Bilinç Oluşturma: Eleştiri bu yönde kullandıkları işlevsel bir  edebî 
türdür. Bu yaklaşımda hümanist kültürde metin incelemeye verilen işlevsel 
amaç göz önünde tutulmuştur. Metin sadece eğlendirme amacı gütmemeli 
eğitici ve dönüştürücü bir nitelik taşımalıdır. Hümanist dizgenin iki önemli 
ilkesini, dogmalara karşı çıkış ve eleştirel düşünmeyi  başlangıç noktası 
olarak ele alan eleştirmenlerde  tarih bilinci çok etkilidir. Burian eleştiriyi  
tarih araştırmaları, Eyuboğlu da estetikle birleştirir. Bu yolla aynı zamanda 
okuyucunun okuma biçimleri de yönlendirilir. Bilinen ön kabulleri, düşün-
ce kalıplarını kırıcı okuma ve bağlanımsız yeniden anlam üretme biçimleri 



1248

sezdirilir.

3. Özdeşlik Kurma:  Hümanist eleştirmenler, ortak kültür kaynağının 
özdeş sanatçıları olarak nitelendirdikleri Türk ve Batılı sanatçıların  duyuş 
ve düşünüş açısından ortak noktalarını belirleyip bunları ölçüt olarak kul-
lanırlar. Bunun yanı sıra Mevlana, Yunus Emre gibi mutasavvıf şairlerin 
insana,  insanın kendini tanımasına, insanı ve insanlığı sevmesine, aşk dü-
şüncesinin insan yaşamında merkezi bir önem taşımasına verdikleri önemi 
yüceltmişlerdir. Özellikle  Yunus Emre, Mevlana, Homeros ve  Monteigne 
gibi sanatçılar  arasında özdeşlik kurarak hümanist değerlerle birlikte anı-
lır olmuş isimleri bir araya getirirler. 
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TÜRK EDEBİYATINDA TOPLUMCU GERÇEKÇİ  
ELEŞTİRİ ANLAYIŞININ TEMELLERİ

ÖZÇELEBİ,  Hüseyin 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET

Toplumcu  gerçekçi eleştiri, edebiyatı yaratıldığı tarihsel ve toplumsal 
koşullar içinde inceleyen, aynı zamanda kendi tarihsel ve toplumsal ko-
şullarının da bilincinde olan; ideolojileri anlamayı uğraş edinen, böylece 
geçmişi ve geleceği daha derinlemesine kavramayı amaçlayan; aynı za-
manda da incelediği eserin estetik değerini ortaya koymaya çalışan geniş 
kapsamlı bir çözümlemeler bütününün bir parçasıdır.

Toplumcu gerçekçi eleştiri anlayışı, 1900’lerin başında gelişmeye baş-
lasa da, resmi olarak 1934 yılında, Sovyet Yazarları Birinci Kongresi’nde 
kabul edilir. Bu kuramın hayata geçmesinde Gorki, Jdanov ve Lunaçarski 
önemli rol oynar. 

Olumlu tip, devrimci romantizm, partizanlık, tarihsel iyimserlik, dev-
rimci hümanizm, yurtseverlik, ulusallık, halkçı bir söylem, burjuva ideolo-
jisiyle uzlaşmazlık ve biçim-içerik-işlev birlikteliği bu edebiyat ve eleştiri 
anlayışının dayandığı temel ilkelerdir.

Edebiyatımızda toplumcu gerçekçiliğin ilk temsilcileri Marksizmi 
dünya görüşü olarak benimseyen Nâzım Hikmet, Kerim Sadi, Hikmet 
Kıvılcımlı, Suat Derviş, Behice Boran ve Sabiha Sertel’dir. Bu yazarları-
mız, bu eleştiri anlayışını oluşturan ilkelerin çoğunu eleştirilerinde kullan-
mışlardır. Onlar en çok, “Eleştiri, bir eserin estetik özünü sosyolojik dile 
çevirmektir.” diyen Plehanov’dan etkilenmişlerdir.  

Eleştirmenlerimiz/edebiyatçılarımız Sovyet Devrimi’den etkilenseler 
de, ülkemizin kendine özgü gerçeklerinin olduğunu bilirler. Bundan dolayı 
da eleştiri anlayışları genellikle bize özgüdür. Bu eleştiri, özünü, gelişme-
sini ve kapsamını ulusal varlığından çıkarır. 

1950’lerden sonra edebiyatımızda gerçek anlamda toplumcu gerçekçi 
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eleştiri örnekleri verilir. Bu dönemin en önemli eleştirmenleri Fethi Naci, 
Asım Bezirci ve Attilâ İlhan’dır.

Bu bildiride, toplumcu gerçekçi eleştiri anlayışının Türk edebiyatındaki 
gelişimi, yazarların uygulamaları ve uygulamadaki eksiklikler tartışılmış-
tır. 

Anahtar Sözcükler: Toplumcu gerçekçi eleştiri, Marksist eleştiri, 
Plehanov, Maksim Gorki, Nâzım Hikmet, Fethi Naci.

ABSTRACT

The Basis of Socialist Realist Criticism Perception in Turkish 
Literature

Socialist realist criticism is an extensive part of an analysis whole, 
which inquires the literature in historical and populist conditions where 
it appeared, which is also aware of its own historical and populist 
conditions, which seeks to understand the ideologies, by this way, which 
aims to comprehend the future more deeply, and which tries to display the 
aesthetical value of the inquired literary work. 

Even though Social Realist Criticism Perception started to develop 
at early 1900’s, it is officially confirmed in 1934, at Soviet Authors First 
Congress. Gorky, Jdanov and Lunacarsky have an important role on this 
theory’s implementation.

Positive type, revolutionist romanticism, partisanship, historical 
optimism, revolutionist humanism, public spirit, nationalism, a populist 
utterance, disagreement to bourgeois ideology and manner – content 
– function cooperation are the basic tenets, this literature and criticism 
perception grounds on.

 In our literature the first representatives are Nazim Hikmet, Kerim 
Sadi, Suat Dervis, Behice Boran and Sabiha Sertel who adopt Marxism 
in principle for their world view. These authors mostly used the principles 
which constitute this criticism perception in their critiques. They were 
mostly influenced by Plehanov, who says a critique is: turning the aesthetic 
core of a literary work to sociological language.

Even our critics/authors were influenced by Soviet Revolution; they also 
knew that our country has its own facts. Thus their criticism perceptions 
were mostly specific to our country. This critique takes its core, its 
development and its concept from its national being.
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After 1950’s, in our literature, there are socialist realist criticism samples 
in the literal sense. The most important critics of this period are, Fethi 
Naci, Asim Bezirci and Atilla Ilhan.

In this document, the development of socialist realist criticism perception 
in Turkish literature, the applications of authors, and the lacking parts in 
these applications were discussed.

Key Words: Socialist realist criticism, Marxist criticism, Plehanov, 
Maxim Gorky, Nazim Hikmet, Fethi Naci.

-----

Toplumcu gerçekçi eleştiri derken imlediğimiz geniş anlamda Marksist 
eleştiridir. Marksist eleştiri, edebiyatı yaratıldığı tarihsel ve toplumsal ko-
şullar içinde inceleyen, aynı zamanda kendi tarihsel ve toplumsal koşulla-
rının da bilincinde olan; ideolojileri anlamayı uğraş edinen, böylece geç-
mişi ve geleceği daha derinlemesine kavramayı amaçlayan; aynı zamanda 
da incelediği eserin estetik değerini ortaya koymaya çalışan geniş kap-
samlı çözümlemeler bütününün bir parçasıdır. Bu tanımdan yola çıkarak 
Marksist eleştiriyi  biraz daha açımlayalım: Marksist eleştiri, ekonomik 
koşulları ve toplumdaki sınıf çatışmalarını esas alan ve olayları bunlarla 
açıklayan bir eleştiri yöntemidir. Tarihsel maddeci bakış açısını benimse-
yen bu eleştiri, eserin yazıldığı ve yazarın yaşadığı çağ ile eser ve yazarı 
arasındaki açık ya da gizli ilişkilerin nicelik ve niteliğini ortaya çıkaran; 
yazarla eserini toplumsal ve kültürel çevreden soyutlamayıp, onları çev-
reyle olan diyalektik ilişkileri içinde inceleyip değerlendiren; böylece on-
ların çevreden neler alıp çevreye neler verdiklerini belirten bir eleştiridir. 
Marksist eleştirinin amacı, edebiyat eserini yorumlamak değil, derinleme-
sine açıklamaktır; bunun sonucunda da eserlerin biçimine, biçemine ve 
anlamına daha fazla ilgi gösterilecektir. (Eagleton, 1982; 5-12 / Freville-
Plehanov, 1991; 66 / Bezirci, 1996: 23-24 / Moran, 1988; 73-83.)

Hegel’in “Her öz kendisine uygun bir biçim belirler.” sözünden yola 
çıkan Marks, edebiyat eserinin biçim ve öz birlikteliğine sahip olmasını 
ister. Marksist eleştiriye göre biçim ve öz arasında eytişimsel (diyalektik) 
bir ilişki vardır; ama  sonuçta eserin dilini, biçemini, kuruluşunu, estetik 
özelliğini onun özü belirler. (Freville-Plehanov, 1991: 52) Bundan dolayı 
Marksist eleştirmenlerin çoğu, uygulamada, sanatsal biçim sorununa ge-
reken ilgiyi göstermemiş; daha çok siyasal içerik peşinde koşmuşlardır. 

Elbette bunun istisnaları da vardır. Bunlardan biri Lukacs’tır. O, “edebi-
yattaki gerçek toplumsal öğe, biçimdir” (Eagleton, 1982; 33-36) diyerek 
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bu eleştiriden beklenmeyen bir yorum yapar. 

Edebiyatımızda toplumcu gerçekçi eleştiri anlayışının temellerine geç-
meden önce, toplumcu gerçekçiliğin gelişimi ve tanımı üzerinde özetle de 
olsa durmamızda yarar vardır:

Toplumcu gerçekçilik, kendisinden önce gelen gerçekçilik (Balzac,  
Flaubert, Lamartine), eleştirel gerçekçilik (C. Dickens, J. Eyre, George 
Eliot), doğalcılık (Goncourt Kardeşler, E. Zola) ve modern gerçekçiliğin 
(J. London, M. Andersan) devamı olarak algılanmalıdır. Bütün bu gerçek-
çilik akımları, toplumcu gerçekçi anlayışa göre “işçi sınıfına dair bir ede-
biyatın ve sanatın yaratılmasına katkıda” (Çubukçu vd,1996a: 40) bulun-
muşlardır.

“Estetik eleştiri olmadan tarihsel eleştiri ve tarihsel eleştiri olmadan es-
tetik eleştiri tek yanlı ve dolayısıyla yanıltıcıdır.” (Freville, 1991: 66) diyen 
Belinski; idealist estetiği eleştirirken sanatı bilimle kıyaslayan, “gerçek” 
kavramını öne çıkaran, başlıca kaygısı toplumu değiştirmek olan, sana-
tın gerçeği yansıtmakla yetinmeyip aynı zamanda yorum yapmasını ve bir 
yargıda bulunmasını isteyen  Çernişevski; roman kahramanlarının etkisiz 
ve olumsuz tipler olmasına karşı çıkan, siyasal eylemi önceleyen ve gerçe-
ği açıklama cesaretine sahip yeni tipte kahramanlar öneren  Dobrolyubov  
(Çubukçu, 1996a; 27); “Eleştirmenin ilk ödevi, belli bir eserdeki düşünce-
yi sanat dilinden toplumbilim diline çevirmek, belli bir edebiyat olgusunun 
toplumbilimsel karşılığını ortaya koymaktır. (…) Tutarlı bir maddeci eleş-
tirinin ikinci işi –idealist eleştirmenlerin yaptığı gibi– incelenen eserin es-
tetik niteliklerini değerlendirmektir.” (Plehanov, 1991: 109-110) görüşüyle 
aynı zamanda toplumcu/toplumsal gerçekçi yazar ve eleştirmenlerimizi de 
etkileyen Plehanov, toplumcu gerçekçi edebiyatın hemen öncesinde ürün-
lerini vermiş ve bu edebiyatın öncülleri olmuşlardır. 

Toplumcu gerçekçilik terimi, ilk olarak 23 Mayıs 1932’de  Sovyetler 
Birliği’nde yayımlanan Literaturnaya Gazyetta (Edebiyat Gazetesi)’da 
Gronsky tarafından kullanılır. (Kurtuluş, 1996: 52) 17 Ağustos 1934’te ise, 
Sovyet Yazarları Birinci Kongresi’nde resmî olarak kabul edilir. Toplumcu 
gerçekçiliğin hayata geçmesinde önder olarak Stalin’in, kurucular olarak 
ise Jdanov, Gorki ve Lunaçarski’nin büyük katkıları olmuştur. 

Jdanov, kongrede yapmış olduğu konuşmada, Stalin’in yazarlara “in-
san ruhunun mimarları” adını verdiğini söyledikten sonra, bu sözün han-
gi anlama geldiğini ve yazarlara ne gibi yükümlülükler yüklediğini şöyle 
açıklar:
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“Bu, her şeyden önce sanat eserlerinde  hayatı gerçeğe uy-
gun bir biçimde yansıtabilmek; durağan ve cansız bir biçimde 
ya da yalnızca ‘nesnel gerçeklik’ biçiminde değil de, devrimci 
gelişmesi içinde yansıtabilmek amacıyla hayatı tanımak de-
mektir.

İşte burada, gerçeği ve somut tarihsel nitelikteki sanatsal 
yansıtmayı, emekçilerin sosyalizm ruhuyla eğitilmeleri ve ide-
olojik dönüşümlerinin sağlanması göreviyle birleştirmek gere-
kir. Sosyalist gerçekçilik adını verdiğimiz edebiyat ve edebiyat 
eleştirisi yöntemi budur.” (Jdanov, 1996: 18)

Toplumcu gerçekçi edebiyatın partizan, halkçı, iyimser, devrimci ro-
mantizme bağlı ve taraflı olması gerektiğini söyleyen Jdanov, Lenin’in 
“Parti Örgütü ve Parti Edebiyatı”  başlıklı yazısını kendisine referans 
alır. Sonraki dönemlerde kimi yazarlarca “edebiyat” sözcüğüyle Lenin’in 
aslında güzel sanatları kastetmediği, onun kastettiğinin “parti literatürü” 
olduğu ileri sürülse de (Lukacs, 1979: 10; Kurtuluş, 1996: 86) iş işten geç-
miş, toplumcu gerçekçi edebiyat Jdanov’un ortaya koyduğu biçimde, par-
tinin yeni politikası doğrultusunda gelişimini sürdürmüştür. 

Toplumcu gerçekçiliğin önemli adlarından biri de A. Lunaçarski’dir. 
Ona göre toplumcu gerçekçi sanatçı, neyin iyi neyin kötü olduğunu bilir; 
dünyayı tanımakla kalmayıp aynı zamanda onu yeniden biçimlendirmeyi 
amaçlar; hoşnut olmadığı gerçeği değiştirmeyi ister ve bunu başaracağı-
nı bilir. “Sosyalist gerçekçilik, gerçekçilik-artı-coşku, gerçekçilik-artı-
militanca bir tutumdur.” (Lunaçarski, 1976: 28-30)

“Sanatın değeri nicelikle değil, nitelikle belirlenir.” (Gorki, 1976; 58) 
diyen Maksim Gorki, toplumcu gerçekçi edebiyatın kurulmasına ilkeleri 
ve eserleriyle katkıda bulunmuştur. Onun Ana’sı, bu edebiyatın kuramcı 
ve yürütücülerince toplumcu gerçekçiliğin en önemli eserlerinden biri ola-
rak gösterilmiştir. Bu edebiyata devrimci romantizm ve olumlu insan/kah-
raman kavramlarının girmesini “öneren ve savunan” (Oktay, 1986: 112) 
Gorki’dir. 

Sovyet Yazarlar Birliği’nin tüzüğünde şu ilkeler yer alır:

“Sosyalist Gerçekçilik sanatçıdan, gerçekçiliğin dev-
rimci gelişimi içinde, gerçek, somut, tarihsel betimini ister. 
Gerçekçiliğin sanat betimindeki gerçeklik ve somutluk, emek-
çilerin sosyalizm ilkeleriyle yeniden yaratılması ve amacı ile 
birleşmelidir.” (Şimşek, 2006: 174)
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Toplumcu Gerçekçiliğin Dayandığı Temeller:
1. Olumlu insan/kahraman/tip,
2. Devrimci romantizm, 
3. Güdümlülük, 
4. Sosyalist taraflılık/partililik/partizanlık,
5. Tarihsel iyimserlik/geleceğe güvenmek, 
6. Sosyalist/devrimci hümanizm,
7. Amaçlılık,
8. Ulusallık-ulusalcılık, 
9. Yurtseverlik, 
10. Destansı ve halkçı bir anlatım,
11. Biçim-içerik-işlev,
12. Burjuva ideolojisiyle uzlaşmazlık.

Türk Edebiyat Eleştirisinde Toplumcu Gerçekçiliğin İlk Temsilcileri 
ve Uygulamaları

1. Nâzım Hikmet

Yazarın ilerici toplumsal olayların en ön safında yer almasını isteyen 
Nâzım Hikmet (1902-1963), söyledikleri ve yazdıklarıyla toplumcu ger-
çekçi eleştirinin öncüleri arasında yer alır. O bir yandan  Jdonovcu bir 
anlayışla sanatçıyı, “insan ruhunun mühendisi” olarak görürken, diğer 
yandan da sanatın gereklerini göz ardı etmez. Şairin hayatı ile yazınsal 
etkinlikleri arasında bir ayrım olamayacağını savunan Nâzım Hikmet, top-
lumcu gerçekçi eleştirinin gereklerini de yerine getirir. Ona göre şair, mü-
cadeleci  olmalı, insanlığın geleceğine inanmalı, hatta başından korkunç 
olaylar geçse de, böylesi durumlara tanık olsa da asla yazılarında umut-
suzluğa kapılmamalı, iyimser olmalıdır. Bu şair, açık, yalın, insanı yürek-
ten etkileyecek bir dil kullanmalı; şiirinin de biçimi kesin ve basit, içeriği 
güçlü olmalıdır. Her şiir için içeriğe uygun düşen bir biçimin bulunması 
ve uygulanması gerektiğini ileri süren; biçimin içerik üzerinde etkisinin 
yadsınamaz olduğunu düşünse de, son tahlilde öne geçenin içerik olduğu 
kanısını taşıyan; tezi olan eserleri önceleyen, kavgası olmayan eserleri ölü 
bir eser olarak gören, proleter şairin felsefede materyalist, hayatta idealist 
olması gerektiğini söyleyen Nâzım Hikmet, buna karşın eserin “haykıran 
bir ‘propaganda’ edası” taşımasının, sanatta “sekter” olmanın yanlışlığına 
dikkat çeker. (Nâzım Hikmet, 1987: 27, 32/ 1992b: 35,131,185) Dilde ölçü 
halk olmalıdır diyen yazar, toplum için sanatı önceler:
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“Sosyal muhitiyle, sosyal sınıfıyla tezat içine düşen 
sanatkârda sanat sanat içindir  nokta-i nazarına rastlarız. 
(…) Ben kendi sosyal sınıfi muhitimle tezat halinde değilim 
(…) Bence  ‘Sanat sanat için değildir’ demek, sanatın kadrini 
azaltmak demek değildir. Bilakis sanatı cemiyet içinde aktif bir 
müessese olarak anlamak, sanatkârı ‘insan ruhunun mühendi-
si’ olarak görmek demektir.” (Nâzım Hikmet, 1992b: 35)

Nâzım Hikmet, Orhan Kemal’in Bereketli Topraklar Üzerinde roma-
nında  tarihsel iyimserlik ve olumlu tip olmayışını eleştiri konusu yapar. 
Bereketli Topraklar’ı “nefis bir roman” olarak nitelendiren eleştirmene 
göre, bu romanın bir eksiği vardır: Roman insana umutsuzluk verecek de-
recede “karanlık dehşetli”dir. Oysa Türk ulusunun durumu umutsuz değil-
dir. Tam tersine Türk ulusunu güzel günler beklemektedir. Bu güzel gele-
ceği yapacak olanlar da bugünkü insanlarımız olacaktır:

“Türk köylüsü içinde, Türk işçisi içinde, Türk esnafı, 
zanatkârı içinde, Türk aydını içinde mükemmel insanların 
varlığına kaniyim. Onun için şu Bereketli Topraklar’da gayet 
eminim ki, bütün o havalide yaşayan köylülerin içinde, yani 
memleketini dehşetli seven ve büyük insan olan köylüler de 
vardır, insanlar da vardır. Onlar yok kitapta. Onun için biraz 
karanlık. Aşağı yukarı Mahmut Makal’ın kitapları gibi. Her 
ikisinin de, içinde biraz daha aydınlık olmasını isterdim doğ-
rusu.” (Nâzım Hikmet, 1992b: 80) 

Nâzım Hikmet, “bütün bir fakir çocuklar hastahanesinin romanı” 
olarak nitelendirdiği 9’uncu Hariciye Koğuşu’nu “hayranlık”la okur. 
Çalıkuşu’nu okuyanların bu romanı anlamalarının mümkün olmadığını; 
çünkü romanda burjuva çocuğunun değil, bir halk çocuğunun anlatıldığı-
nı, bu nedenle romanı da halk çocuklarının anlayacağını ileri sürer. Ona 
göre  “dokümanter” romanın en iyi örneklerinden olan 9’uncu Hariciye 
Koğuşu, “tam, mükemmel ve ciddi manasıyla yeni” bir romandır. Ondaki 
yenilik, diyalektik bir gerçekçiliğin ortaya konmasından gelir:

“İşte 9’uncu Hariciye Koğuşu böyle bir dokümanter eserdir. Ve muaz-
zamlığının bir tarafı da buradan gelmektedir. Bu kitabın ruh tahlilleri bile 
dehşetli ve derin hakikat vesikalarının senfonisidir. 

Peyami’nin son romanı realisttir, fakat eski manada fotoğ-
raf realizmi değil, şeniyetlerin abidesini yapan ve bunu yapmak 
için bir sıra tahlil ve terkiplerden mürekkep bir kompozisyon 
vücuda getiren diyalektik bir realizm.” (Nâzım Hikmet, 1992a: 34)
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Nâzım Hikmet, Abdülhak Hâmit ve Mehmet Emin Yurdakul gibi put-
laştırıldığını düşündüğü şairleri kendi dünya görüşü doğrultusunda eleş-
tirir. Onları “Dâhi-i âzam” ya da “millî şair” olarak görmez.  Ona göre 
Shakespeare, Corneil ve Racine’in “sesini taklit eden, ama bu sese yeni bir 
nota olsun ilave edemeyen” Hâmit, cihandaki dahilerden biri değildir: 

“Eğer Hâmit Bey, içinde vaktiyle yaşadığı içtimai intikal 
devresinin Şarka, Osmanlı İmparatorluğu’na mahsus hususi-
yetlerini beynelmilel bir derecede ifade edebilmiş olsaydı ve 
bunu o zamana kadar yapabilseydi, dâhiler galerisinde bu 
isimde bir Osmanlı sanatkârı bulunabilirdi. (…) Hâmit Bey 
devri için yeni, kuvvetli bir Osmanlı şairidir, işte o kadar. 

(…)

Hakiki dehayı bulmak için sahte dehaları, kafalarımıza zor-
la dikilen putları yıkalım…” (Nâzım Hikmet, 1992a: 15-16)

Moskova Doğu Üniversitesinde toplumbilim ve ekonomi okuyan, 
Rusça’nın yanında, Fransızca’yı da iyi derecede bilen, bu nedenle toplum-
cu gerçekçi edebiyat ve eleştiri kuramını Rus dilinden okuma ve öğrenme 
şansına sahip olan Nâzım Hikmet, eleştiriyle ilgili yazdıklarının büyük ço-
ğunluğu ancak 1970’lerden sonra yayımlanacak olan mektuplarda kalsa 
da, ilk Marksist  eleştirmenimizdir. 

2. Kerim Sadi (A. Cerrahoğlu)

Kerim Sadi (1900-1977), Nâzım Hikmet ve Hikmet Kıvılcımlı’yla 
birlikte tarihsel maddeciliğin ilkelerini eleştiriye uygulayan Marksist 
bir “edebiyat eleştirmeni”dir. Onun özellikle 1930’lu yıllarda yayımla-
mış olduğu kitapçıklar, bu söylediklerimizin en önemli göstergesidir.  O, 
Kıvılcımlı’dan daha önce Namık Kemâl, Ahmet Haşim ve Servet-i Fünun 
şiir ve romanı üzerine eleştiriler yapmıştır. 

Kerim Sadi, Namık Kemâl’i “tarihin materyalist telâkkisine göre” in-
celediği eserinde, onu “vatana ilânı aşk eden kahraman bir dev”, “naziri 
ne gelmiş, ne de gelmesi muhtemel olan o mecmuai kemâlât”, “dâhi”, “ci-
hangir” olarak görenleri eleştirir. Ona göre bu sözlerde onun kişiliğini or-
taya koyan hiçbir şey yoktur; çünkü bu ve benzeri yargıların çoğu “enfüsî 
noktai nazardan,” yani öznel bir bakış açısıyla verilmiştir. Namık Kemâl’i 
“iktisadî-içtimaî temellerinden sökerek, yaşadığı devirden ve bağlı olduğu 
maddi şartlardan kopararak” değerlendirmenin “objektif yani gayri şahsî 
ve ilmî” olmadığı da açıktır. Bu sözler, onun eleştirisinin temellerinin ta-
rihsel maddeciliğe dayandığının bir kanıtıdır. (Kerim Sadi, 1932; 3-4)
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Kerim Sadi, Namık Kemâl’in oğlu Ali Ekrem Bolayır’ın “Türk mille-
tinin teceddüt ve inkılâbını yapan onun fikri, onun ruhudur.” sözüne bu 
nedenle katılmaz. Çünkü bu, “marksistlerin kabul edemiyeceği başaşağı 
çevrilmiş, fevkalâde sathî ve çok yanlış bir görüş”tür; “Zira, bir adamın 
‘fikir’i ve ‘ruh’u inkılâbı doğuramaz.” dedikten sonra tarihsel maddeciliği 
açıklar. Daha sonra da bu söylediklerini Namık Kemâl’e uyarlar. Namık 
Kemâl’in Fransa’daki düşünce hareketlerine büsbütün yabancı kalmadığı-
nı, burjuvazinin kendisine şiar edindiği “hürriyeti” büyük bir heyecan ve 
içtenlikle içselleştirdiğini, eserinde yaşadığı dönemin ve bağlı bulunduğu 
sınıfın en belirgin eğilimlerini yansıttığını (Kerim Sadi, 1932: 4-6) söy-
ledikten sonra, kusurlu yönlerine de değinir. Kerim Sadi, bunu yaparken 
tarihsel olanı göz ardı etmez:  

“Fakat onun ufku, nihayet meşrutî bir monarşiden ileriye 
adım atamamıştı. Bunun böyle olması da pek tabii idi. Çünki o 
devirde, burjuvazinin inkişafına set çeken kuvvet –diğer tabir-
le, kafası ezilmesi icap eden irtica ejderi- mutlakıyetti. Meşrutî 
bir idare olmak şartile, Âli Osman hanedanının beka ve mev-
cudiyeti burjuvazinin iktisadî-içtimaî inkişafına henüz bir ma-
nia teşkil etmiyordu.” (Kerim Sadi, 1932: 7)

Kerim Sadi’ye göre Namık Kemâl’in yazmış olduğu “Bâ’is-i şekvâ bana 
hüzn-i umûmîdir Kemâl / Kendi derdi gönlümün billâh gelmez yâdıma” di-
zeleri, Marks’ın “menfaat meselesindeki tezini,” yani tarihte kişisel çıkar-
lar küçük, sınıf çıkarları büyük rol oynar tezini, doğrulayan “mükemmel ve 
canlı bir örnek”tir. (Kerim Sadi, 1932: 10)

Kerim Sadi, sonuçta Namık Kemâl’i tarih içindeki yerine şöyle otur-
tur:

“Namık Kemâl, (…) ‘gökten düşmüş bir ilham’ değildi. 
Bil’akis topraktan ve etle kemikten fışkırmış; cemiyetteki haşin 
mücadelenin saflarında boğuşa boğuşa inkişaf etmiş ve tarihin 
tunç çemberi içinde üstüne düşen muayyen rolü, kabiliyetleri-
le mütenasip olarak tamamlamış bir insandı.” (Kerim Sadi, 
1932: 10-11)

Kerim Sadi, Edebiyat-ı Cedide’yi ele aldığı kitapçıkta, bu topluluğun 
sanatçılarını ironik bir dille eleştirir. Çünkü onlar, “Abdülhamit’in zulmüne 
karşı” imrenilecek bir biçimde dayanışarak el ele vermişler ve “muazzam 
bir fuhuş epopesi” ortaya koymuşlardır:
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“Edebiyatı Cedide’nin bütün o pembe beyaz neşriyatı arkasın-
daki terane şudur: Medeniyetin şahikası mavi atlas döşeli bir 
yatak odası!

    (…)

Edebiyatı Cedide kahramanlarının bir tek İlâhı vardı: Eros. Ve bir 
tek ciddî meşgaleleri: Zina!” (Kerim Sadi, 1935; 1)

Edebiyat-ı Cedidecileri eleştirirken, Kerim Sadi ve Hikmet Kıvılcımlı’nın 
söylediklerinin üç konuda örtüştüğünü görüyoruz: 1. Cinsellik, 2. Edebiyat-ı 
Cedidecileri burjuva kökenli olarak nitelendirmeleri, 3. Kozmopolitlik. 
Her iki eleştirmen de, aynı kaynaktan, yani Marksizmden beslendikleri 
için bu doğaldır. 

Kerim Sadi’ye göre Ahmet Şuayb, Halit Ziya, İzzet Melih, Cenap 
Şahabettin gibi edebiyatçılar, “garp sermayesine ajanlık ve komisyonculuk 
yapanlar” ile “ithalât ve ihracat tacirleri”nin, bir başka deyişle Reji idare-
si ve Düyunu Umumiye’nin edebiyat alanında temsilciliğini üstlenmişler, 
bu “korsan zadelerin kozmopolit mihmandarları” olmuşlardır. Bu nedenle 
onlar, Aşk-ı Memnu ve Salon Köşelerinde gibi Servet-i Fünun romanların-
da en ideal tip olarak “ensesi katmerli zevkperest bir Frenk sermayecisi”ni, 
inceliğin erişilmez örneği olarak da de “buldog suratlı madamlar”ı göster-
mişlerdir. Artık Servet-i Fünun döneminin koşullarını taşımadığımızı ve o 
dönemin bir daha gelmeyeceğini söyleyen Kerim Sadi, “tarih diyalektik 
tekâmülüne devam ediyor” dedikten sonra ülkemizin ekonomi ve sanayi-
deki gelişimi hakkında bilgi verir. Ona göre bu olumlu gelişmelerden son-
ra yapılması gereken şeyler şunlardır: “Marksist iktisat literatürü, tarihin 
materyalist telâkkisi ve genç bir proleter edebiyatı.”(Kerim Sadi, 1935; 
3-8)

Kerim Sadi, bu kitapçıkta “sulhperver, beynelmileliyetçi ve hatta pro-
leter şairi denilen” Tevfik Fikret hakkında “ayrı bir risale” yazacağını, 
bu nedenle Edebiyat-ı Cedide’den söz ettiği bu kitapçıkta ona yer ver-
mediğini söyler. Kerim Sadi, bildiğimiz kadarıyla böyle bir kitapçık ya-
yımlamaz. Aynı kitapçığın son üç sayfasında “Tevfik Fikret Sulhperver, 
Beynelmileliyetçi veya Proleter Şairi midir?” başlıklı bir yazı yayımlayan 
Kerim Sadi, bu yazısında Fuat Köprülü’nün “Tevfik Fikret ve Ahlâkı” ki-
tapçığı ile Ziya Gökalp’in aynı konudaki görüşlerini eleştirir. Bu yazıda 
başlıkla içerik arasında bir örtüşmezlik söz konusudur. 

Ahmet Haşim’in “bedbinliği”nin kökeni “içtimaî fonksiyonu ve sınıfı 
ile” açıklanabilir diyen Kerim Sadi,  “ruhunun duvarları içine hapsolmuş 
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bir zından mahkûmu” olarak gördüğü şairi, tarihsel maddeci bir anlayışla 
eleştirir. (Kerim Sadi, 1933: 3/7) 

Daha çok “polemik broşür üretme sevdasında” (İleri, 2007; 9) olsa da, 
edebiyat ve düşünce tarihimizden bir çok insanı ve topluluğu eleştiri ko-
nusu yapan, Plehanov’un “TENKİD EDİLEN ŞEYİ ANLAMAK lâzımdır.” 
(Kerim Sadi, 1940; 3) sözünü kendisine ilke edinen Kerim Sadi, yazıla-
rında belli bir düzeyin altına düşmemiş; bu da onu,  edebiyat dünyamız 
tarafından yok sayılmaya çalışılsa da, toplumcu/toplumsal gerçekçi eleşti-
rimizin ilklerinden biri yapmıştır. 

3. Hikmet Kıvılcımlı

Hikmet Kıvılcımlı (1902-1971), edebiyat eleştirmeni olmadığı halde, 
Edebiyat-ı Cedide’yi, Marksist bir anlayışla (o dönemdeki bilgiler doğrul-
tusunda) incelemiş ve eleştirmiştir.

Kitabının önsözünde çalışmasının içeriğiyle ilgili bilgi veren, burada 
Edebiyat-ı Cedide’yi “sentetik” ve “analitik” açıdan otopsi masasına ya-
tırdığını söyleyen Kıvılcımlı,  ilk ciltte Edebiyat-ı Cedide’nin “anaözgüle-
rini derli toplu” bir şekilde gözden geçirdiğini; ikinci ciltte ise onun “fel-
sefe, hayat, tabiat, insan, kadın, sosyal ve ilh. kavrayışlarını bölük bölük” 
didikleyeceğini imler. Bu eseri “Marksizm Bibliyoteği” serisinin 11. kitabı 
olarak çıkartan Kıvılcımlı,  Edebiyat-ı Cedide’yi Edebiyat-ı Cediyde’nin 
Otopsisi ve Edebiyat-ı Cedide’nin Felsefesi’nde tarihsel materyalizmin 
olanaklarından yararlanarak inceler. (Kıvılcımlı, 1978; 113) Bu onu edebi-
yat eleştirimizde tarihsel materyalizmi, bir başka deyişle Marksist öğretiyi 
ilk uygulayan yazarlardan biri yapar.

Kıvılcımlı, Edebiyat-ı Cedide’nin Otopsisi’nin ikinci kitabı olan 
“Analitik Otopsi”yi yaşadığı dönemde kitaplaştıramamıştır. Yazar, 
Edebiyat-ı Cedide ile ilgili düşüncelerini Her Ay dergisinin 20 Haziran-20 
Temmuz 1937 tarihli 4. sayısından itibaren yazmaya başlar. Kıvılcımlı’nın 
daha sonra Edebiyatı Cedidenin Felsefesi adıyla yayımlanacak kitabına 
girecek bu yazılar, Her Ay’ın Mart 1938 tarihli 7. ve son (?) sayısına kadar 
düzenli olarak  yayımlanır.  Kıvılcımlı, kitabının “Kadın” maddesine gel-
diğinde dergi yayın hayatına son verir. Bu yazıların devamı herhangi bir 
yerde yayımlandı mı, ne yazık ki bu konuda bilgi sahibi değiliz. 

Yazar, ikinci kitapta Edebiyat-ı Cedide’nin “felsefe, hayat, tabiat, insan, 
kadın, sosyal ve ilh. kavrayışlarını bölük bölük” didikleyeceğini söylese de 
“Edebiyatı Cedide ve Demokrasi Edebiyatı, Asıl Felsefesi, Tabiat Telakkisi 
ve İnsan” dışındaki bölümleri bildiğimiz kadarıyla yayımlamamıştır.
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Kıvılcımlı, bu eserinde kimi zaman alaycı, kimi zaman da polemik içe-
ren bir biçem kullanmıştır. Kitabı yazmasının rastlantılara dayandığını, 
eline “Edebiyat-ı Cedide adlı bir şiir dergisi” geçtiğini, bu nedenle de bu 
eseri çözümlemeyi kendisine “iş edindiğini” söyleyen Kıvılcımlı, bu ese-
rinde nasıl bir yöntem kullanacağını ve ne yapacağını aşağıdaki cümlelerle 
ortaya koyar.(Kıvılcımlı, 1978: 116) 

“Onlar, Cedideciler, kendi çağlarında, mensup oldukları sınıf ve 
zümrelerin içinden gelme en orjinal, en ‘aslına uygun’ örneklerden 
başka bir şey değildirler! Eğer bir hastalıkları, kusurları varsa, 
bunu sırf kişiliklerinde değil, edebi kişiliklerini gerektiren, sosyal 
köklerinde, ortamlarında, çevrelerinde aramak ve bulmak gerekir ve 
elden gelir.”  (Kıvılcımlı, 1978: 124) 

Sınıflı toplumlarda bir ezen ve ezilenin olduğu gerçeğini, “Yukarı sı-
nıflara üstün-çalıştıran sınıflar, aşağıdakilere alt-çalışan sınıflar denil-
mez mi? “ diyerek ortaya koyan Kıvılcımlı, genel anlamda edebiyatçının, 
özelde ise şairin şiirine, “bağlı bulunduğu sınıfın damgasını” vuracağını, 
bu toplumlarda üstün sınıfın yanında, “üstün ideoloji”nin, “güzel sanat 
ve şiir”in de var olduğu gerçeğini ortaya koyarak başlar çözümlemesine. 
Şiirin de, insanların ürettiği diğer ürünler gibi, “hem sosyal, hem de kişisel 
bir ürün” olduğunu; ama şairin bu ürünü “keyfince” ortaya çıkaramaya-
cağını, “bağlandığı ve benimsediği sınıfın” gereksinimlerine göre oluş-
turacağını; özetle kendi sınıfının sözcüsü olarak hareket edeceğini imler. 
(Kıvılcımlı, 1978: 118-120)  

Edebiyat-ı Cedidecileri gerici ve hasta, ürünlerini ise hastalıklı ola-
rak nitelendiren Kıvılcımlı, bu edebiyatın “yığınların” değil, “seçkin” 
bir azınlığın, “yarı aydınlar oligarşisi”nin edebiyatı olduğunu; “bir ça-
ğın psikolojisine ağızlık ve dillik” ettiğini, “tercüman” olduğunu ileri sü-
rer. (Kıvılcımlı, 1978: 121-123)  Kıvılcımlı’ya göre, Edebiyat-ı Cedide 
şiirinin her satırında üç karakteristik özellik vardır: 1. Panseksüalizm, 2. 
Melankolizm, 3. Eksantirisizm. 

Panseksüalizm’i ele aldığı bölümde Edebiyat-ı Cedide dönemini, 
Fransa’da ortaya çıkan Rokoko dönemi ile karşılaştırır. Bu dönemde tü-
redi zenginlerle, yoksullaşan soylular arasında “salon cilveleşmesi; para 
babaları ile derebeylik arasında aşkdaşlık,”; özetle “akça ile asaletin çift-
leşmesi” söz konusudur.  Edebiyat-ı Cedide’yi “bir çağ ve bütün olarak” 
ele aldığını, bunun Tevfik Fikret gibi istisnaları olsa da, çağın karakteris-
tiğinin değişmeyeceğini söyleyen Kıvılcımlı’ya göre, “E.C.cilik Türkiye 
tarihinin tam böyle bir çağında ‘salon’larla, ‘yalı’larla doğmuş bir ‘zina’ 
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çocuğudur.” “Aşk ve cinsiyet edebiyatı”nın buralarda doğup büyüdüğü-
nü, bu edebiyatın yaratıcılarının da “mensup oldukları sınıf ve zümrelerin 
içinden en orijinal ve asıllarına uygun tipler, örnekler” olduğunu sosyal 
kategorilerine göre (kahyalık, divan efendiliği, tüccarlık) ortaya koyar. 
(Kıvılcımlı, 1978: 126-136) 

Kıvılcımlı, Edebiyat-ı Cedide’nin “Spritizmacı salonu” ve “edebiyat 
diye de, o Dejenere (soysuz) salonun Spiritizma masaları altına dökülen 
sefahat kırıntılarını” öpüp başına koymasının nedenini ekonomik ve poli-
tik olanaksızlıkta arar. Ona göre yarı sömürgeleşmiş Osmanlı burjuvazisi-
ne, “arslan payının kırıntılarına katlanmaktan başka” bir geçim kaynağı 
ve kazanç yolu yoktur. “Avrupa burjuvazisinin tarihte gösterdiği ihtilâl 
yiğitliğini, hattâ tasarlamak için bile, eriyen ve çöken Osmanlılığın cedide 
çağında ne ekonomik, ne de politik hiç bir olanak yoktu. Onun için, ede-
biyat bu yokluğun kurbanı oldu.” (Kıvılcımlı, 1978; 148-149) Kıvılcımlı, 
buna rağmen Edebiyat-ı Cedidecilerin bir şeyler yapması gerektiği kanı-
sındadır:  

“Cenneti yeryüzünde yaratacağına ahirette beklemek ter-
biyesiyle büyüyen Edebiyat-ı Cedideciler, bu dünyadan baş-
ka bir dünyaya kaçma hevesiyle bunalırlar. (…) Edebiyat-ı 
Cedidecilere dünya niçin dar geliyordu? Çünkü onların ya-
şadıkları dünya Abdülhamit İstibdadının cehennemi idi. (…) 
Delikanlılar, (…) kabadayılık, dünyayı zalimlere bırakıp kaç-
makta değil, sabredip değiştirmektedir. 

(…)

Babaç Edebiyat-ı Cedideci: ‘Sevgilin için bir yuva yap’ yeterlidir 
diyor. (…) Delikanlılar, (…) kabadayılık, göklere çıkıp kadın ara-
makta değil, kadını genel hayatta erkekle eşit iş sahibi edip insan-
laştırmaktadır.” (Kıvılcımlı, 1989; 68-69)

Edebiyat-ı Cedideciler ise işin kolayına kaçarlar. Kıvılcımlı’ya göre 
onlar, Schopenhauer gibi “toplumun en normal olaylarını bile bir felâket 
gibi” gösterirler.  Hayat kaçakları olan bu kişiler, her çöküşün bir doğuş ol-
duğunu göremedikleri gibi, gelecek güzel günlere de inanmazlar. Yaptıkları 
bir nevi kaderciliğe ve tevekküle sığınmaktır. Bunların neredeyse hemen 
hepsi doğduğuna pişmandır. Yapılması gereken şey, “Bugün teneffüsü yor-
gun bir sürü ah… olan bu cemiyet”in, yani çürümekte olan ve yok oluşa 
doğru giden toplumun yerine yenisinin geleceğine inanmaktır. Nitekim, 
“Edebiyat-ı Cedide devrine son veren 1908 hareketi” nin doğduğu yer de 
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bu toplumdur. (Kıvılcımlı, 1989: 48) 

Kıvılcımlı, bu nedenle Melankolizm bölümünde Edebiyat-ı Cedide şi-
irini mistik ve  pesimist eğilimlerinden dolayı;  Eksantirisizm bölümün-
de ise septik ve dekadans olduğu için eleştirir. Bu bölümlerde, Edebiyat-ı 
Cedide’nin ayırt edici özellikleri ortaya koyar:

“E.C.cilik şehvet ve para değiş tokuşu ile çiftleşen (derebey 
mistisizmi + burjuva pesimizmi)nin aşkta derin bir karasevda 
gibi anlatımı idi. E.C.ciliğin birinci ‘orijinalliği’ buradadır.

(…)

Çevresini beğenmemek, yabancı hayranlığı, tercüme aşk, iğreti 
ve çalma duygular, yabancı ve yapma zevkler ve ilh. ilh. E.C.ciliğin 
ikinci ve özlü ayırt edici özelliğidir.” (Kıvılcımlı, 1978: 139-140)

Kıvılcımlı’ya göre yenilikçi Osmanlı edebiyatçıları geçmişle gelecek 
arasında kötü bir köprü kurduklarından dolayı yaptıkları edebiyat “halka 
özgü” değildir. Onların anladıkları halk da “hareketsiz ve uyuşmuş (bir) 
halk”tır. Bu nedenle Edebiyat-ı Cedide halk düşmanıdır, dolayısıyla da 
millî edebiyata karşıttır. Bir başka deyişle “ ‘halka doğruluk’ karakteri” 
göstermediği için “gerici”dir. İlerleyişi değil, gerileyişi, yani çöküşü tem-
sil eder. Kullanılan dilin halk diline uzak olması da bu geriliğin bir göster-
gesidir. Kıvılcımlı, çözüm önerisini şöyle ortaya koyar: “Derebeylik kalk-
madan milli birliğin doğamadığı gibi, edebiyattaki halk düşmanlığı, yani 
edebiyat-ı cedidecilik de kalkmadıkça milli bir halk edebiyatı doğamaz. 
(…) Şu halde onlar temizlendikleri gün, Türkiye’de milli bir halk edebiyatı 
için zemin sağlanmış olur.” (Kıvılcımlı, 1978: 170-178 / 1989; 28) 

İşte tam bu nedenle Edebiyat-ı Cedide’ye karşı yapılacak olan her ciddi 
ve bilimsel eleştiri, zamanı geçmiş bir “emek veya salt tarihi bir merak ese-
ri” sayılamaz.  Tersine, bu eleştiriler, Türkiye’nin “hayatî dava”larından 
olan “millî halk edebiyatına” hizmet ettiği gibi, “günün sorunu” olan bu 
davanın çözümüne de katkı sağlayacaktır. (Kıvılcımlı, 1989: 28-29)

Kıvılcımlı, Edebiyat-ı Cedidecileri genellikle Tanzimat’ın birinci kuşa-
ğıyla karşılaştırır. “Sanat sanat içindir” anlayışında olan ve birinci kuşa-
ğın dili yalınlaştırma  yolundaki çabasını dikkate almayan ikinci kuşağın 
Edebiyat-ı Cedide’yi hazırladığını görmezden gelir. Avrupa’daki birçok 
tarihsel gelişmeden (edebî, ekonomik, sosyolojik)  söz etmesi ve bu ge-
lişmelerle Osmanlı Devleti ve Edebiyat-ı Cedide arasında bir ilişki kur-
ması kullandığı tarihsel maddecilik yöntemiyle ne kadar örtüşüyorsa;  II. 
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Abdülhamit döneminin baskıcı ortamından özellikle ilk kitapta hemen 
hiç söz etmemesi o kadar çelişmektedir. Bu nedenle Ahmet Oktay’ın ilk 
kitap için yapmış olduğu tespit oldukça isabetlidir: “Yazarlar üzerinde-
ki Abdülhamit terörünün ön belirleyici rolünü dışarda bırakan, yazınsal 
içerikle bu olgu arasında hiçbir ilişki kurmayan eleştirmeci, yorumunda 
anti-marksist İsmail Habib kadar bile gerçekçi olamaz.” (Oktay, 1986; 18) 
Edebiyat-ı Cedide kuşağı, niye sürekli “karanlık”ı çağrıştıran kavramlar-
dan söz etmiş, hatta bir paradoks olarak karanlığa sığınmıştır. Bunu yalnız-
ca “ruh soysuzluğu” kavramıyla açıklamak biraz kolaya kaçmak gibidir. 
Oysa, “… Yalnız hasânatı (iyilikleri) değil, Üstadı Azam”ın seyyiatı (kötü-
lükleri)de sırf kendisinin değil, çevresinindir; içinde yetiştiği ortamındır.” 
(Kıvılcımlı, 1978: 193) diyen de Kıvılcımlı’nın kendisidir. 

Plehanov’un “Sanat için sanat eğilimi, sanatçılarla onları saran top-
lumsal çevre arasında bir uyuşmazlığın bulunduğu yerde çıkar.” (Plehanov, 
1987; 23) sözü Edebiyat-ı Cedide’nin hangi koşullarda meydana çıktığını, 
geliştiğini göstermesi açısından önemlidir. Kıvılcımlı bu edebiyatla ilgili 
sonuç cümlelerini yazarken de, Hâmit’in “Bu kitap bir merhumenin (E. 
C.’nin) mezarıdır” sözünü kitabın kapağına ve sonucuna koyarken de belli 
bir sınıfın bakış açısını kullanır. 

 “E. C., Fransız toplumunun bir kez, genellikle Devrimci ol-
mayan edebiyatlarına imrendi; ondan sonra, özellikle Fransız 
toplumunun sallantılı dekadan edebiyatına kendini benzetti; 
hattâ bu edebiyatın bile; bütününe değil, sırf en melankolik, 
en panseksüel yanlarına aşerdi. (…) ‘Halk’tan tiksindiği gibi, 
18. yüzyıl edebiyat ve felsefesinden de ürperdi. Çünkü onun en 
duyarlı ve dayanaksız noktası, parnasyenlere karşılık düşüyor-
du. Çevresi bunu, ona dayatıyordu. O da ‘frengi’ye tutuldu.” 
(Kıvılcımlı, 1978: 189, 192)

Edebiyat-ı Cedide’yi tek bir esere bağlı kalarak eleştiren Hikmet 
Kıvılcımlı, işte tam da bu nedenden dolayı nesnel bir anlayışla eleştiri-
sini yapamaz. Edebiyatımızı uzun yıllar boyunca etkilemiş bir hareketin, 
sadece ele geçen bir dergiden yola çıkılarak eleştirilmesi ister istemez 
yapılan eleştirinin sakat doğmasına, bünyesinde çeşitli aksaklık ve eksik-
likleri barındırmasına yol açacaktır. Yazarın, kimi zaman argo içeren bir 
dil kullanması ve polemik yapması bu türden sakatlıklardandır. Elbette bu 
yapılanlar, onun tarihsel maddeciliğin, yani Marksizmin ilkelerini edebi-
yat eleştirisinde kullanmış olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu da onu, ilk 
Marksist ve toplumcu eleştirmenlerimizden biri yapar.
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4. Suat Derviş

Roman eleştirisini meslek edinen ilk eleştirmenimiz Suat Derviş1 (1905-
1972), Yeni Edebiyat’ta yayımladığı eleştirilerde özellikle toplumcu ger-
çekçi bir anlayışı bilinçli bir biçimde uygulamış; bu anlayışın tip yaratma 
ve tipleştirme, halktan yana tavır alma, iyimser olma, aydınlık yarınlara 
inanma gibi ilkelerinin eserde var olup olmadığını, varsa bunların başa-
rılı bir biçimde uygulanıp uygulanmadığını irdelemiştir.  Bu eleştirilerde 
dikkati çeken bir başka yön de, diğer toplumcu gerçekçi eleştirmenlerin 
yaptığı gibi içeriğe biçimden çok önem verilmesidir. Onun eleştirisinin 
odağında yer alan şey toplumdur. 

Derviş, konularını güncel gerçeklikten alan romanları daha çok önem-
ser; tiplerin net bir biçimde ortaya konmasını, canlı renklerle çizilmesini 
ister; toplumsal sorunlara değinmeyen, bu yönde çözüm üretmeyen ro-
manları, halkın yanında yer almayan romancıları sert bir dille eleştirir. Bu 
tür roman yazan yazarlardan ve onların yazdıklarından bir şey beklemez. 
Ona göre okuyucu, eline aldığı roman veya hikâyede kendisini, çevresini, 
toplumu görebilmeli; her gün etrafında olup biten olayların yansımalarını 
orada bulabilmelidir: 

“Cemiyet hayatını aksettirmeyen, hiçbir iddiası ve tezi ol-
mayan bir san’at eserinden en ufak bir istifade bile bekleni-
lemez. (...) Muhitinde cereyan eden hakikî hayat sahnelerini 
göremeyince, içtimaî hayatın birer mahsulü olarak etrafını 
çevreleyen reel tipleri bulamayınca insan böyle eserleri oku-
makla sarfettiği zamana acımaktan kendini alamıyor; hattâ 
zevkle okunabilecek şekilde güzel bir üslûple ve iyi bir teknikle 
de işlenmiş olsa insan böyle eserleri okuduğuna pişman olu-
yor ve hatta muharrire kızıyor.” (İleri, 1998: 340) 

Abdülhak Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz’de sosyal ve toplumsal sorun-
lara değinmediği için Derviş tarafından eleştirilir. Ona göre sosyal yaşamın 

1Ahmet Oktay, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları’nda Suat Derviş imzasıyla yayımlanan eleştiri yazılarının 
TKP Genel Sekreteri Reşat Fuat Baraner tarafından yazıldığını ileri sürmektedir. Bizce bu doğru değildir. Çün-
kü daha 1936’da “O ne Marks, ne Lenin’e (…) benzer. Namık Kemâlda sosyal kanaat sıfırdır. Bu gün Namık 
Kemâlin sosyal kanaatleri üzerinde münakaşa etmek insanın sosyal kanaati olmadığını ve ekonomi politik ale-
minin kapkara cahili bulunduğunu ispattan başka bir işe yaramaz. “ (Kemal Tahir (1936), Namık Kemâl İçin 
Diyorlar ki, İstanbul: Şirketi Mürettibiye Matbaası, 18) diyebilen Suat Derviş, 1940’larda Yeni Edebiyat’taki 
yazıları yazacak cesarete de, edebî, tarihî, ekonomik ve felsefî birikime ve kültüre de sahiptir. Oktay’ın söy-
ledikleriyle muhatabının söylediklerinin örtüşmediği de bir başka gerçektir. Suat Derviş, Necatigil’e yazdığı 
mektupta bu yazıları kendisinin yazdığını söyler. Suat Derviş’in yakınında bulunan Suphi Nuri İleri de eleştiri 
yazılarını Suat Derviş’in yazdığını söyler.  Daha geniş bilgi için bk. Necatigil, Behçet (1976), “Dünya Kadın 
Yılında Suat Derviş Üzerine Notlar”, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1976, İstanbul: Tekin Yayınevi, 593-609; 
Paker, Saliha, Zehra Toksa (1997), “Suat Derviş’in Kimlikleri”, Toplumsal Tarih, 39 (Mart), 11-22; İleri, Suphi 
Nuri (1998), “Önsöz”, Yeni Edebiyat Sosyalist Gerçekçilik, İstanbul: Scala Yayıncılık, 9-15. 
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bir çok karışık dava ve sorunları kucakladığı, insanların zihnini birçok top-
lumsal sorunun kurcaladığı böyle bir zamanda, bu kitaba harcanan eme-
ğe, basımı için kullanılan kağıda yazıktır. Derviş, toplumsal olanı değil, 
bireysel olanı ortaya koyduğu için “lüzumsuz eser numunesi olarak” bu 
romanı gösterir. Ona göre yazar, gerçek hayatı tanımadığı için, bu eserinde 
gerçek hayattan kişilere ve olaylara yer vermez. Fahim Bey tipi, ne kadar 
güçlü canlandırılmış olursa olsun onun yaşamıyla sosyal hayatın bağları 
gösterilmediği, dönemin özellikleri belirtilemediği için bu tip, okuyucuyu 
ilgilendirmez. Fahim Bey tipi, bir roman içindeki tiplerden biri olabilir, 
ama tek başına asla konu olamaz:

“Bir muharririn hakikaten reel hayatı aksettirebilmesi için 
sosyal muhitini iyi tanıması, şahıslarla cemiyet arasındaki 
bağlantıyı iyi görebilmesi kısaca hayatı iyi bilmesi lâzımdır. 
(...) Bizzat müellif hayatı bilmiyor, cemiyeti tanımıyor. (...) İn-
san bu mülâhazalarla kitabı kapadığı zaman, muharririn şüp-
he telkin eden tesiri altında kalıyor da, acaba bu eser kabında 
yazılı olduğu gibi bir hikâye mi, bir roman mı, yoksa sadece 
bir hatıra defteri mi? Hayır... bu eser hiçbir şey değildir.” (İle-
ri, 1998: 341-342)

Romandaki eksik ve fazlalıkları sorgulayan Suat Derviş, zaman zaman 
eseri bırakıp yazarla tartışmaya girer. Söz gelişi Peyami Safa’yla idealizmi 
(İleri, 1978; 246-254), Yakup Kadri’yle de köyü/köylüyü tartışır. Roman 
kişisinin yaptıklarından yazarı sorumlu tutan Derviş, daha da ileri giderek 
Ahmet Celal’le Yakup Kadri’yi özdeşleştirir. Bu dönemin toplumcu ger-
çekçi anlayışına uygun düşen tutumdur. Suat Derviş, “Romanda anlatılan 
sosyal tezahürlerin hepsini bir kül halinde doğuş sebepleri ve tekâmül sey-
ri ile göremiyen Ahmet Celâl daha doğrusu Yakup Kadri yanlış hükümler-
le sonunda bir çıkmaza saplanıyor.” derken, onun yol göstericisi tarihsel 
maddeciliktir. Eleştirmene göre, bu nedenle Yakup Kadri, köylüyü “taş 
devrinden kalma bir insan kütlesi” olarak gösterir, onda iyi olan hiçbir 
şeye yer vermez, “ilerleyişi yavaş da olsa köydeki sosyal farklılaşmayı ve 
tekâmülü” hissedemez. Tüm bunların sonucunda eserde herhangi bir kur-
tuluş yolu gösteril(e)mez. (İleri, 1978: 243-245)

 “Düşmanla bilfiil çarpışan bizzat Türk köylüleri değil miy-
di? Kendi müstakil inkılâpçı şiarlarile ortaya atılmamış olma-
sına rağmen Türk köylüsü inkılâbın muharrik kuvvetlerinden 
en mühimi değil miydi? Ve nihayet Yakup Kadri beyin eserinde 
mevcudiyetile iftihar ettiği millî duyguyu milletsiz tasavvur et-
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mek imkânı var mıdır? 

İşte bütün bunları göremediği içindir ki; kütlelere inanı ol-
mıyan vak’anın kahramanı koyu bir bedbindir.” (İleri, 1998: 
244)

Suat Derviş’e göre bir yazar, eğer bir toplumun gelişim sürecini ele 
alıyorsa, eserdeki tüm eksiklik ve aksaklıklara karşın, o eser başarılıdır. 
Sözgelimi Hilmi Ziya Ülken’in Posta Yolu adlı romanının konusu Kurtuluş 
Savaşı yıllarında geçer.   Eleştirmen roman için, “Bitmiş bir eserden daha 
ziyade müellifin kaleminden çıktığı şekilde, temize çekip tashih görmeden 
ve bir daha okunmadan matbaaya verilmiş bir müsveddeye benzemekte-
dir.” dedikten sonra eserdeki teknik aksaklıkları ortaya koyar. Yapmış ol-
duğu bu eleştirilerden sonra, “ ‘Posta Yolu’ hakikaten Türk dilinde yazılmış 
en şayanı dikkat romanlardan biridir. Çünkü Türk cemiyetinin geçirdiği 
son tekamül devrini millî kurtuluş mücadelesini mevzu olarak ele almak-
tadır. (…) Hilmi Ziya bu eseri yazmakla Türk romancılarına bir örnek ver-
diği için takdir ve tebrike lâyıktır.”  (İleri, 1998: 330-332) demesi söyle-
diklerimizi kanıtlar niteliktedir. Derviş, aynı anlayışı Reşat Enis’in Afrodit 
Buhurdanında Bir Kadın romanını eleştirirken de sürdürür:

“Romanın ilk kısımlarındaki fabrika hayatından alınmış, iş 
paydos saatleri, kadın atölye gece mesaisi, fabrika kazanları 
ve grev sahneleri, Zehra, Melek, sakallı kontrol, patron, Serap, 
babası, Zahide,  Verem Aliye, Zehra teyze, Hafız Mürteza tip-
leri birçok keskin hatlarla ve çok canlı renklerle çizilmiş lev-
halardır. Bunları yazan müellif birinci sınıf bir edebiyat yap-
mıştır ve işte mevzuunu mevcut realitelerden almış bulunan bu 
eser için yukarda bahsettiğimiz ufak tefek hatalarına rağmen 
Türk dilinde yazılmış olan romanların en güzellerinden biri-
dir.” (İleri, 1998: 316)

Toplumcu gerçekçi eleştiri anlayışını bilinçli bir biçimde ortaya koyan, 
bu anlayışın yaygınlaşması ve gelişmesi için çaba harcayan ve yalnızca 
roman eleştirisi yapan Suat Derviş, ilk kadın eleştirmenlerimizden biridir.    

5. Behice Boran

Behice Boran (1910-1987), esere toplumbilimsel açıdan yaklaşır. Özel-
likle 1940’lı yıllarda Yurt ve Dünya, Adımlar  ve Yığın’da yazdığı edebiyat/
eleştiri yazıları ile dikkati çeker. DTCF’de sosyoloji doçenti olarak görev 
yapan yazar, hem edebiyatımız hem de İngiliz edebiyatı üzerine yazılar 
yazar. Eleştirisini yaparken yalnız eseri göz önünde bulundurmaz, bu eseri 



1269

yazarın diğer eserleriyle de karşılaştırır, eserden yola çıkarak yazarla ilgi-
li yargılar verir, özün biçimi yarattığına inanır, edebiyatın halka inmesini 
ister, toplumcu gerçekçi bir anlayışla görüşlerini ortaya koyar. Michigan 
Üniversitesi’nde öğrenim görmesi, özellikle İngiliz edebiyatını öğrenme-
si, irdelemesi, edebiyat/eleştiri altyapısını tamamlaması açısından oldukça 
yararlı olmuştur. Boran, İngiliz romanını toplu olarak değerlendirecek, Ja-
mes Joyce’un Ulysses’si üzerine 1943’lerde eleştirel düşünce üretebilecek 
kadar  edebî birikim sahibidir. İngiliz romanının sosyal cephesi üzerinde 
duran  Boran, Ulysses’yi “şuurun akışı,” yani bilinç akışı tekniğinin kulla-
nılması açısından değerlendirir. Bu türden romanları, “cemiyet realitesin-
den  kaçışın en kuvvetli bir tezahürü” (Boran, 1992; 62) olarak görür. 

Behice Boran, yazılarında toplumcu gerçekçi bir anlayışı savunur. O, bu-
nun adını “ileri sanat; realist ve inkılâpçı sanat” (İlhan, 1980; 252)  olarak 
koyar. Sanat ve edebiyatın iki koldan ilerlediğini söyleyen Boran, bireysel 
edebiyatı değil, toplumsal edebiyatı önceler. Bundan dolayı da bireyi ön 
plana alan, aşırı bireycilik yapan sanatçıların değil, toplumu ön plana alan, 
toplumların genel gidişine, eğilimlerine uygun eserler veren yazarların ya-
nında yer alır. Halkla kaynaşamayan James Joyce gibi sanatçıların yazdığı 
eserleri, “mariz” olarak nitelendirir. Çünkü okur, bu tür eserlerden bir tat 
alamaz, onunla kendisi arasında bir ilişki kuramaz, eserde sosyal bir yön 
göremez. Bunun sonucunda da sanatçıyla seslendiği insan arasındaki bağ 
kopar. Boran, yeni çağın sanatçısının yanındadır. Ona göre çağın sanatçı-
ları, yazdıkları esere “sosyal cereyanlar”ı, “kitle hareketleri”ni, “fikirler”i 
koyan sanatçılardır:

“Sanatkâr artık yarattığı karakterlerin iç hayatının çık-
maz dehlizlerinde dolaşmıyor; alakası, dış şartlardan kopmuş, 
kendi başına ele alınmış fertlerin iç hayatı değil, dış sosyal 
şartlar içinde ve onlarla ilgili olarak harekete geçen, hisse-
den,  düşünen fertlerdir; karakterlerini bu şekilde yaratıyor 
ve yaşatıyor. Bugünün canlı, kuvvetli sanat eserleri, romanları 
bu ikinci cereyanın mahsulleridir; yarına geçecek olan, dün-
den bugüne gelinen sanat cereyanını yarına bağlayacak olan 
eserler de bunlardır; çünkü bunlar cemiyetlerin umumi gidi-
şine, tekâmülüne aykırı bir istikamette değil, onunla birlikte 
ilerliyorlar; artık geçmişe mal olmuş değerleri değil, bugünün 
ileri, yarına doğru değişen değerlerini ifade ediyorlar.” (Bo-
ran, 1992: 62)
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Behice Boran, ikinci kolun toplumu yalnızca edilgen bir biçimde yan-
sıtmadığının, aynı zamanda toplumun değişmesi ve gelişmesine de de 
“şuurlu” bir biçimde yardım ettiğinin altını çizer. Yeni çağın sanatçısının 
yanında olan Boran, geniş anlamda sanatın, dar anlamda da edebiyatın in-
sanı aydınlatmasını, değiştirmesini, dönüştürmesini ister. Bunun anlayışın 
temelinde ise, onun bir toplumbilimci, toplumcu gerçekçi bir bilim insanı 
olmasının payı vardır. 

Boran, belli bir yazarı ve eserini eleştirirken yalnızca edebiyatın araç-
larından değil, toplumbilimden de geniş ölçüde yararlanır. Onun yaptığı 
sanatçıyı ve eserini “devirleri ile olan münasebetleri zaviyesinden” ele 
almaktır. Çünkü o, her bireyin kişiliğinin doğuştan gelmediğini, bireyin 
kişiliğinin oluşumunda sosyal çevrenin öneminin çok fazla olduğunu ileri 
sürer. Sanatçının da bundan etkilenmemesi düşünülemez. Bundan dolayı 
Richards, T. S. Eliot, Leavis, Herbert Reade, Craven ve Parker’ın yaptık-
ları gibi, “sanat eseriyle sanatkarın iç âlemini devrin sosyal çevresinin 
kendine has vasıfları bakımından” ele almak gerekir. Ona göre bir eserin 
mükemmel sayılabilmesi için hem içerik, hem de biçim açısından güçlü 
olması gerekir. Boran, biçimin içerikten ayrı ele alınmasına da karşı çı-
kar. Önemli olan içeriği, “yepyeni bir kalıp içinde” ortaya koyabilmektir. 
O, romanlarda toplumun büyük bölümünü ilgilendiren olayların, karakter 
çözümlemelerinin olmasını, bizim yaşantımıza benzer yaşantıların yansı-
tılmasını ister. 1941’de bir roman kişisinin arkadaşını “bu medeni asırda 
telefon almayacak kadar insan kaçkını” diye suçlamasını gerçekçi bulmaz. 
Çünkü bu dönemde ülkemizde telefon yaygın bir iletişim aracı değildir. 
(Boran, 1992: 74-77, 21-24) 

Romanda tipe/tipik olana önem veren Boran, bunu yaparken roman ki-
şisinin döneminin ve çevresinin tipik bir örneği olup olmadığını ortaya 
koymaya çalışır. Ona göre ne Sinekli Bakkal’ın Rabia’sı, ne de Tatarcık’ın 
Lale’si tipiktir.  Adıvar, Lale’nin kişiliğinde yeni ve eskinin çarpışması-
nı, bireşimini göstermek, geçiş dönemi gençliğinin kişiliğini çözümlemek 
ister, ama seçtiği insan yanlıştır. Çünkü Lale, döneminin genç kızlarının 
temsilcisi değildir. Lale’nin babası yaşadığı köye yaşamı boyunca ka-
bul edilmeyen, hep yabancı kabul edilen Tatar bir kaptandır, annesi ise 
Çerkez’dir. Yetişme biçimi diğer kızlar gibi değildir. Onun “mektep sıra-
larını dolduran siyah önlüklü, beyaz yakalı, haricen birbirine benzeyen 
ve hayatları istisnai şartları ihtiva etmeyen kızlar arasından” kişilerini 
seçmesi gerekirdi. Ancak böyle yaptığında yeni kuşağı ve onun sorunlarını 
ortaya koyabilirdi. Lale ve Rabia gibi kişiler, istisnai kişiliklerdir, böyle ol-
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dukları için de ne dönemi, ne de içinde yaşadıkları toplumu temsil ederler. 
(Boran, 1992: 14-15)

Çözümleyici, irdeleyici, sorgulayıcı, uyarıcı nitelikte eleştiriler yapan 
Behice Boran, bir toplumbilimci olması nedeniyle eleştirmenliği bir mes-
lek olarak seçmez; ama 1940’larda yayımlanan bu yazılar, onu toplumcu/
toplumsal gerçekçi eleştirimizin öncülerinden  biri yapar.

6. Sabiha Sertel

Tevfik Fikret İdeolojisi ve Felsefesi kitabında, Tevfik Fikret’in yazınsal 
yönü ve niteliklerinden çok, onun dönemi, dünya görüşü ve felsefesini çö-
zümlemeye çalışan Sabiha Sertel (1898-1968), “Fikret’in Yaşadığı Devir” 
adlı ilk bölümde Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan süreci 
Fikret’in yaşantısına bağlayarak anlatır. Fikret’in yaşadığı dönemi bilmez-
sek, onun niye sürekli isyan halinde olduğunu anlayamayız diyen Sertel, 
Fikret’i “yıkılmakta olan bir imparatorluk devrinin mahsulü” (Sertel, 
1946; 8) olarak nitelendirir. Böyle bir ortamda yetişen insanın da “bed-
bin” olması doğaldır. “Fikretin bedbinliği içinde yaşadığı şartların onda 
doğurduğu bir bedbinliktir.” (Sertel, 1946; 24) II. Abdülhamit’in baskıcı 
ortamı, imparatorluğun dağılması, II. Meşrutiyet, Balkan Savaşları, tüm 
bunlar onu etkileyen önemli olaylardır. “Çünkü fert, bütün üstün kabiliyet-
lerine rağmen içinde yaşadığı cemiyetin ve şartların” ürünüdür. (Sertel, 
1946: 15) 

Sertel, Fikret’in şiirde yaptığı yenilikleri edebiyatçılara bırakır; dilde ve 
düşüncede yapmış olduğu yenilikler üzerinde durur. Bunu yaparken onun 
edebî söyleşilerinden yola çıkar. Sertel’e göre Fikret, hem dilin yalınlaştı-
rılması yolunda bir “müceddit rolü” oynamış, hem de “edebi müsahabe”yi 
“nazari” olmaktan kurtarmış, günlük olayları ve gerçekleri edebî söyleşi-
nin içine sokmuştur. (Sertel, 1946: 23)

Sertel, Fikret’i ideolojik anlamda “milliyetçi, vatansever, inkılâpçı, 
terakkiperver ve insaniyetçi” olarak niteler.   Fikret’in dünya görüşünü 
felsefi anlamda “Marksizmin ışığında” çözümleyen Sertel, onun “ilk ma-
teryalistler gibi materyalist” olduğunu, kimilerinin dediği gibi “Marksist 
olmadığını” söyler. (Sertel, 1946; 108: 119-125) 

“Fikret yaşadığı devrin değil, gelmesi mukadder olan bir devrin ideolo-
jisini yapmıştır.” diyen Sertel, sonuçta onu bir yurtsever ve insancı olarak 
niteler:



1272

“Fikret, saltanatın, taassubun, tahakkümün karşısında ba-
şını eğmeden yaptığı mücadele ve gösterdiği feragatla hakikî 
bir vatanperverlik nümunesini vermiştir. İnsaniyetçi düşün-
cesi ile bütün insanların saadeti için titreyen yüksek kalbiyle 
Fikret, düşmanlarının hakaretleri ve tecavüzleri karşısında yı-
kılamayacak kadar kuvvetli, yarınki nesiller için insaniyetçi 
düşüncenin ilk alemdarı olarak daima hürmetle anılacaktır.” 
(Sertel, 1946: 152)

Sertel, edebiyat tarihçisi ya da eleştirmeni olmamasına, bu nedenle 
Fikret’in edebî yönden değerlendirilmesini edebiyatçılara bırakmasına 
karşın,  eleştirel birikime sahip olan, bu birikimini Marksist felsefeyle 
zenginleştiren, isabetli yargılarda ve çıkarımlarda bulunan, söylediklerini 
Fikret’in ve çağdaşlarının yazdığı şiir ve yazılarla destekleyip kanıtlayan, 
yetkin ve nitelikli bir eleştirmendir. 

Sonuç

1. Eleştirmenlerimiz toplumcu gerçekçi eleştirinin şu yönlerini önce-
lerler: olumlu insan/tip, devrimci romantizm, tarihsel iyimserlik ya da ge-
lecek günlere güven, yurtseverlik, ulusallık ve ulusalcılık, halkçı bir an-
latım,  biçimden çok öze önem verme. Bu yazarlarımızın hepsi tarihsel 
maddeciliği eleştiriye uygularlar.  Bunlar ve sonrakiler, en çok “Eleştiri, 
bir eserin estetik özünü sosyolojik dile çevirmektir.” diyen Plehanov’dan 
etkilenirler. 

2. Toplumcu eleştirmenlerimiz, özle biçimin parçalanmaz bir bütün 
olduğunu söyleseler de, eserin sanatsal yönlerini ortaya koymaktan çok, 
onun gerçek karşısındaki tutumunu, söylediklerinin gerçekle örtüşüp ör-
tüşmediğini irdelerler; bir başka deyişle biçimi eleştiri ölçütlerinin dışında, 
ya da uzağında bırakan eleştirmenler için tek ölçüt neredeyse eserin ilerici 
olmasıdır. Bu da yapılan eleştirilerin eksik kalmasına yol açmıştır.

3. Toplumcu gerçekçi ve toplumsal gerçekçi anlayış çoğu zaman bir-
biriyle iç içe geçmiştir. Çünkü eleştirmenlerimiz Sovyet Devrimi’nden ne 
kadar etkilenirlerse etkilensinler, ülkemizin kendine özgü gerçeklerinin 
olduğunun ayırtına varmışlar ve eleştiri yöntemlerini buna göre belirle-
mişlerdir.

4. Bizdeki toplumcu gerçekçi, toplumsal gerçekçi, tarihsel materyalist 
eleştirmenler / yazarlar / parti önderleri Türk Devrimi’ni önemseyen, hatta 
kanıksayan; sosyalist sistem yandaşı olsalar da Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
Kemalist sistemi dışlamayan, çoğu zaman onunla bir ve barışık bir tavır 
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sergilemişlerdir. 

5. Özellikle temellerin atıldığı dönemde bizim toplumcu gerçekçilik 
anlayışımızla Sovyetler Birliği’nde yeşeren sosyalist gerçekçilik arasında 
parti edebiyatı yapma anlamında bir örtüşme  söz konusu değildir. Çünkü 
sanat ve edebiyatın hemen hiçbir alanında TKP veya benzeri bir parti, sa-
natçıları denetleyecek bir güce sahip değildir. Özetle ülkemizde parti ede-
biyatı yapılamamıştır. 

6. Bu nedenle Attilâ İlhan’ın söylediği şu sözler oldukça anlamlıdır: 

“İş böyle olunca, Türk toplumcu gerçekçiliği, biraz 
devrim öncesi Rus eleştirici gerçekçiliği, biraz Fransız 
naturalisme’i, fakat asıl Türk özgürlükçü sanat geleneği etki-
sinde toplumcu’dan çok toplumsal bir sanat yönelişi oldu. (…) 
Kim ne derse desin aldırmayın: Buradan bakıldı mı yüzde yüz 
ulusal eğilimdir Türk toplumcu gerçekçiliği, ne Rusya’dakiyle, 
ne de başka bir ülkedekiyle benzeşir; özünü, gelişmesini, kap-
samını artık gittikçe yoğunlaşan ulusal varlığından çıkarmak-
tadır.” (İlhan, 1980: 258) 

7. Adını saydığımız eleştirmenlerden başka Marksizmden besle-
nen, ama toplumcu gerçekçi olmaktan çok, toplumcu ve gerçekçi olan;  
inkılâp edebiyatını ülkemizde oluşturmaya çalışan eleştirmenlerimiz de 
vardır. Özellikle Kadro dergisinde yazan Burhan Belge ve Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu bu anlayışın tipik örnekleridir. Yine toplumcu/toplumsal 
gerçekçiliği benimsemiş Zeki Baştımar, Abidin Dino, Hüsamettin Bozok, 
Celalettin Ezine, Asım Sarp (Kemal Sülker), Hasan Tanrıkut, Ömer Faruk 
Toprak, Fahir Onger ve Esat Adil Müstecablıoğlu gibi adlar da unutulma-
ması gereken yazarlardır.

8. 1950’lerde gerçek anlamda toplumcu gerçekçi ve toplumsal gerçekçi 
eleştiriyle karşı karşıya geliriz. Bir yandan Fethi Naci ve Asım Bezirci, 
diğer yandan da Attilâ İlhan bu eleştiri anlayışıyla ürünlerini ortaya koyar-
lar. Toplumu ve insanı dönüştürmek, sosyalist bireyi yetiştirmek, geleceği 
kurmak yolunda sanatçının bir militan olmasını isteyen Fethi Naci, İnsan 
Tükenmez’de bu eleştiri anlayışının en yetkin örneklerini verir.
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ABSTRACT

Internet and the Humour

The humour is usually researched in according to the verbal and written 
cultural approaches. From now on, the electronic or the second verbal con-
text must be a main factor for researching on the humour. Internet includes 
more than 12 million data about the humour. Many humor sites are very 
popular in internet world. Internet facilitated to be shared many anecdotes, 
stories, records, poems, memories, images, caricatures, cartoons, films, 
animations, anjokes etc. by the people being from different nations. As a 
result, the humour is created, transfered and transformed on the context of 
Internet. Internet is getting to be a main dynamic transforming the life and 
also the humour. Therefore, this paper aims to study the relationship with 
Internet and the humour. 

Key Words: Internet, the humour.

Giriş

Bilişim alanındaki hızlı gelişmeler, yaşamı dönüştürmektedir. Sanal 
dünyada yeni yaşam alanları yaratılmaya, zaman sanal ağlarda akmaya 
başlamıştır. Çeyrek asırlık bir sürede sanal ağlar ağı olan internetin bu 
denli dönüştürücü güce sahip olacağı, çoğunluk tarafından öngörüleme-
miştir. Sanal köy sitelerinin ve dijital masal analarının binlerce ziyaretçi-
ye sahip olduğu bugün, sanallaşmayan herhangi bir yaşam alanından söz 
edilememektedir. Özetle yaşam ve dolayısıyla kültürün tamamına yakını 
sanallaşmış ve sanallaşmaya da devam etmektedir. Bu nedenle sanal ağlar 
bütününün kendisi, bir yaşam ve kültür alanı olarak bilimsel araştırmaların 
konusu haline gelmiştir. 

Internet-kültür ilişkisi, henüz yeni yeni çözümlenmeye başlamıştır. 
Sözü edilen ilişki çok kere var olan kültür geleneklerinin ve unsurlarının 
sanal dünyaya aktarılması kapsamında tartışılmaktadır. Her dönemde yeni 
kültürel bağlam ve sistemlerinin, varolan birikimden yararlandığı görülür. 
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Sözlü-yazılı-elektronik-sanal/dijital kültür bağlamları ve geçişleri, bu dö-
nüşümün sonucu olarak ortaya çıkmış ve çıkmaktadır. Doğal olarak, ön-
ceki kültür bağlamları gibi sanal kültür de, insanlığın var olan ve yaşayan 
kültürel birikiminden yararlanılarak yaratılmıştır. Her kültürel bağlam gibi 
sanal kültürde de, alıntılanan yada aktarılan kültürel birikim çeşitli deği-
şikliklere uğramıştır. “Kültür, iletişimdir yada iletişim kültürdür” kabu-
lü de hatırlandığında, her iletişim türü, biçimi, sistemi, teknolojisi, aracı, 
devraldığı birikimi kendi sistemine uygun, kendine özgü hale getirmekte, 
diğer bir deyişle dönüştürmektedir. 

Kültürü oluşturan diğer gelenekler gibi mizah geleneği de, asırların 
ürünü omurga korunsa da,  geçerli iletişim araç ve bağlamlarına göre yeni-
den oluşturulmaktadır. “Sanallaşan mizah ve sanal mizah” kavramları, bu 
dönüşümün sonucunda ortaya çıkmıştır. Kısa süre içinde kültürün en hızlı 
sanallaşan ve sanal ortamda gelişen, büyüyen alanlarının başında mizahın 
geldiği kısa süre içinde anlaşılmıştır. Buna karşılık, aşağıda örneklendiği 
üzere, içinde farklı türleri, yaratıları ve teknikleri barındıran sanal mizah 
alanı, henüz sosyal bilimciler ve özellikle de kültür bilimcileri tarafından 
istendik şekilde çözümlenmemiştir. Bunun temel nedenlerinin başında, 
kültür bilimi ile bilişim biliminin kesiştiği yerde oluşan sanal mizah gibi 
ara alan incelemelerinin ve disiplinler arası araştırmaların öneminin aka-
demik çevrelerce yeterince anlaşılamamış olması sayılabilir. Bu çalışma, 
sözü edilen alandaki eksikliği gidermeye, dolayısıyla modern kültür bilimi 
araştırmalarına yeni veri ve yorumlar, sorular kazandırmaya yönelik öncül 
bir deneme olarak kabul edilmesinde yarar vardır. Bu araştırmada “sanal 
Türk mizahı, Türkçe yaratılan sanal mizah, Türkiye’deki sanal mizah site-
leri” temel alınmaktadır. Kısa sürede sayılarının artacağı beklenen bu tür 
çalışmaların uluslar arası mizah ve sanal mizah araştırmalarının da teme-
lini oluşturacağı kesindir. 

Sanal Mizah

Sanal dünyada mizahın yerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin 
başında anahtar sözcüklerle yapılan taramalar gelmektedir. Bu çalışma-
da “mizah, Türk mizahı, komik, fıkra, komedi, espri” gibi anahtar keli-
melerden yararlanılmıştır. 2007 yılı Ağustos ayı itibariyle sanal dünyada 
“mizah” sözcüğüyle ilgili 12 600 000 veriye rastlanmıştır. “Türk mizahı” 
anahtar sözcük öbeğiyle Google (www.google.com) adlı arama motorun-
da yapılan taramada üç milyona yakın veriye (2 980 000) ulaşılmıştır. Bu 
verilerin, her geçen gün hızla arttığı gözlenmektedir. 
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Taramaların sonucunda mizahla ilgili sitelerin genellikle “çizgi roman; 
espriland, ince espri; fıkra, fıkra oku, fıkralarımız, fıkra tr; geveze; ge-
yikhane, geyiks, geyuk, my geyik; hoppala; mizah, asıl mizah, e- mizah, 
i- mizah, Türkçe mizah, Türk mizah, mizah Türk, mizah turka, mizah tr, 
mizah beldesi, mizah ve çizgi, mizah delisi, mizah metre, mizah sayfala-
rım, mizah sergisi, mizah portal, mizah port, mizahçı, mizah haber, mizah 
sitesi, mizah sitem, mizahım, my mizah, mizah-i, Mizah Vakfı, video mi-
zah, obur mizah, mizah 100, Karacabey mizah, foto mizah, resmi mizah 
sitesi, goril mizah deposu, mizahname, mizah start; karika, karikatürize, 
Karikatürcüler Derneği, Karikatür Vakfı; komedi, komedi mizah, kral ko-
medi, comik, komik club, komik dünya, komik ev, komik sözler, komikim, 
komikistan, komiklik, komiklikler, kommiklikler, koskomik; Penguen; te-
bessüm; zıpır online; zurna” gibi, her biri ulusal mizah vurgusu, damgası 
taşıyan sanal site adlarını ve adreslerini kullandıkları belirlenmiştir. Bir 
bakıma küresel nitelikli internet, bu tür uygulama ve ürünlerle, “ulusal ve 
yöresel” özellikler kazanmaktadır. Böylelikle her toplum, internete kendi 
rengini vermektedir. 

Bu sitelerin genellikle “com (en fazla com), net, gen.tr, web, org, info” 
olarak sanal dünyada faaliyet gösterdikleri görülür. Seçilen isimlerdeki 
harf ve kelime oyunları, mizahi bir vurgu ile küresel olma isteği dikkati 
çekmekle birlikte,sanal sistemin teknik sınırlamalarından ve işletim kural-
larından da kaynaklandığı açıktır. Türk mizah dünyasında bu kümelemede 
yer almayan binlerce ürün ve şahsiyetin yer almaktadır. Nitekim, sanal 
alemde adına çok sayıda site ve sayfa bulunan dünyaca ünlü Türk fıkra tipi 
“Nasreddin Hoca” ismi temel alınarak yapılan taramada 1 650 000 kayda 
rastlanmıştır. 

Sanal dünyanın mizah siteleri, etkileşime açık, enteraktif bir nitelik 
taşımaktadır. Hemen hemen bütün sitelerde “arkadaşıma gönder, yorum 
yaz, şifremi unuttum, mesaj gönder, fotoğraf/yazı gönder, sen de yolla, 
sen de yaz, …kez okundu/ yorumlandı/puanlandı, en son gönderenler, en 
çok yorumlananlar/puanlananlar, yorum sayısı, en çok izlenenler, RSS 
Blog, forum, şu anda sitede …üye ve ziyaretçi var, (fıkra) hakkında ne 
düşünüyorsun, yeni eklenenler, en çok okunanlar, güncelleme tarihi, en 
çok hit olanlar, en çok izlenen resimler, üye ol/olmak istiyorum/ listesi/ 
sayısı, kullanıcı grupları, en iyiler, en popüler, içerik gönder (resim/yazı), 
itiraf ediyorum, popüler videolar/resimler, son eklenen yazılar, bu bizi il-
gilendiriyor, haftanın üyesi” türünden başlıklara rastlamak mümkündür. 
Böylelikle gazete ve dergiler ile radyo ve televizyonların sınırlı etkileşime 
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izin veren yapısından kaynaklanan sorunlar, sanal ortamda aşılmış ve ziya-
retçi/izleyiciler aktif hale getirilmiştir. Hatta ziyaretçilerin, sanal sitelerin 
biçim ve içeriklerinin belirlenmesinde ve oluşturulmasında etkili aktörler 
olarak işlev görmeye başladıkları dahi söylenebilir. Benzer uygulamala-
ra YouTube gibi küresel ölçekli sanal portallarda “Browse: Most Recent, 
Most Viewed, Top Rated, Most Discussed, Top Favorites, Most Linked, 
Recently Featured” şeklinde yer verildiği belirlenmiştir. Yeni dönemde 
diğer alanlarda olduğu gibi sanal mizah alanında da siteler, ürünler ve ak-
törler arası rekabetten söz etmek mümkündür. Yada bu mizah alanındaki 
rekabet sanal dünyaya da taşınmıştır. Türkçe sanal mizah sitelerinin de bu 
türden yabancı sitelerden etkilenmiş olduğu söylenebilir. Ayrıca bu türden 
belirleme ve vurgulamaların bütün dünyayı etkisi altına alan popüler kül-
türün temel göstergeleri olarak da algılamak mümkündür. Popüler kültür 
çağında popülerlik “saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık” ölçütlerine 
göre belirlenmektedir. Bu nedenle de bir günlük popülerlik ömrü olan ürün 
ve kişilerden söz edilmektedir. Nitekim sanal mizah sayfalarında dikkati 
çeken bir diğer konu da saat ve dakika ile ifade edilen “güncelleme” ile 
ilgili verilerdir. Sanal dünyanın bu kadar kısa aralıkla güncellenen sitele-
rin sayısının fazla olmayacağını kolaylıkla söylenebilir. Üye ve ziyaretçi 
sayılarının ayrıntılı bir şekilde sunulması, bir taraftan sitenin saygınlığını, 
çekiciliğini ortaya koymaya, diğer taraftan da reklam alma yeteneğini ar-
tırmaya yönelik olduğu açıktır. Diğer bir ifadeyle sanal mizah sayfaları, 
mizahın kültür ekonomisinin temel sektörlerinden biri olduğunu yada ha-
line geldiği de ortaya koymaktadır. 

Bazı siteler “Mizah FM” ve “online” başlıkları altında “canlı”/eşzaman-
lı yayınlara da başlama hazırlığı yapmaktadır. Bu kapsamda, doğaçlama 
yoğun çeşitli radyo programlarıyla sohbet sitelerinde, bir süredir canlı mi-
zah  yayını yapıldığı, herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu programları yapan/
sunan dj’ler yada radyo laf ustalarından bazıları, sözü edilen doğaçlama 
ve diyaloglardan seçtiklerini radyolarına yada kendileri ait sanal sitelerin-
de yayımlamakta, hatta müstakil kitaplar şeklinde piyasaya sürmektedir-
ler. Matrax adlı gece yarısı radyo programının yapımcı ve sunucusu, Zeki 
Kayahan Coşkun, canlı yayınlarından ve www.zekirdek.com adlı sitesin-
den elde ettiklerini, gözlemleriyle birleştirip “Türkleri Anlama Kılavuzu” 
adıyla yayımlamış ve kısa süre içinde 150 000’lik bir satışa ulaşmıştır. Bu 
veriler, radyo-internet- yayın arasındaki alış verişlerin özellikle mizah ala-
nında gerçekleştiğini ve geliştiğini de örneklemektedir.
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Internet, pek çok kaynakta “ağlar ağı” olarak tanımlanmaktadır (İnan 
2000: 7,9; http://tdk.org.tr/sozluk.html). Bu tanımın geçerliliği ve tutar-
lılığı, “bağlantılar” bölümü dikkatle incelendiğinde kolaylıkla anlaşıl-
maktadır. Bu bölüm, sanal mizah sitelerinde de bulunmaktadır. Böylelikle 
önerilen sanal mizah sitelerine ulaşmak kolaylaşmaktadır. Bazı sitelerdeki 
komik videolar/resimler gibi bölümler seçildiğinde, genellikle ortak kul-
lanıldığı belirlenen, sanal mizah sitelerinin adresleri ortaya çıkmaktadır. 
Bu durum, mizah sitelerinin işbirliğini ve çalışma sistemlerini açıkladığı 
gibi, etkinliklerini de artırmaktadır. Diğer yandan bu durum, çok çeşitli 
gibi görünen sanal mizah alanının, sayıları sanılandan az olduğu belirlenen 
YouTube gibi bazı ortak kaynaklardan beslendiklerini açıklamaktadır. Bu 
ortak kaynaklar, bir taraftan dünyanın ortak mizah belleğini, diğer taraftan 
da çeşitli örnek modeller merkezinde tek türleşmesini, kitleselleşmesini, 
mamule dönüşmesini gözler önüne sermektedir. 

Sanal dünyada belirlenen ve gelişen genel anlamda mizahı, özel an-
lamda da Türk mizahını, belirgin özellikler dikkate alınarak “yazılı, işit-
sel, görsel, görsel-işitsel mizah” şeklinde kümeleyerek incelemek daha 
bilimsel bir yaklaşım olacaktır. Art zamanlı dönüşümlere yoğunlaşan bu 
yaklaşım, aynı zamanda kültürel, dolayısıyla da mizah alanındaki gelişme 
ve değişmelerin istendik açılardan çözümlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu 
çalışma, sanal mizah alanındaki temel eğilimleri ve nedenlerini belirleme-
ye yönelik olduğundan, müstakil site tanıtımları dışarıda tutulmuştur. Bu 
yüzden de, gerekli birkaçı dışında, sanal adresler, metinde kaynak olarak 
gösterilmemiştir. İlgililer, birkaç sanal mizah sitesini ziyaret ettiklerinde, 
bu yaklaşımın yerindeliğini kabul edeceklerdir. Ayrıca, kişilik haklarına 
saygı göstermek amacıyla, örneklerde geçen şahıs isimleri, orijinallerin-
de açık bir şekilde yazılmasına karşın, kısaltılarak verilmiştir. Sonuçta bu 
araştırmada değerlendirilen pek çok konu, bölüm ve unsurun, müstakil 
akademik çalışmaları gerektirdiği açıktır. 

a. Sanal Yazılı Mizah Alanı

Sanal mizah sitelerinin en önemli bölümlerinden birini yazılı ürünler 
oluşturmaktadır. “Fıkralar, geyik, geyik muhabbeti/muhabbetleri, hedeler 
hödöler, komik anılar, komik mesajlar, komik sözler, komik yazılar, ilginç 
yazılar, komik hikayeler, espriler, komik itiraflar, komik loglar, mizah fo-
rum, mizah sözlük, tabelalar, uyarı levhaları, panolar, komik fal yazıla-
rı, hayvan öyküleri, komik rüya tabirleri, SMS’ler, komik atasözleri ve 
deyimler, bilmeceler, komik haberler, duvar yazıları”, sanal yazılı mizah 
ürünleridir. Sanal mizahın görsel ve görsel-işitsel diğer ürünlerinde de re-
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sim altı yada görüntü içi yazılı unsurların komiklik yaratıcı etkiye sahip 
olduğu görülür. Bunlar ilgili bölümlerde açıklanacaktır. 

Sanal âlemin en çok paylaşılan yazılı mizah unsurlarının başında fıkra-
lar gelmektedir. Hemen hemen bütün sanal mizah siteleri fıkra bölümle-
rine/sekmelerine sahiptir. Yukarıda belirtildiği üzere fıkra konusunda çok 
sayıda site bulunmaktadır. Sanal adreslerinde fıkra kelimesi bulunan si-
telerin önemli bir bölümü, bu türle ilgili çözümleme çalışmalarından çok 
ürünlere yer vermekle yetinmektedir. Bu sitelerin fıkra koleksiyonları, 
ziyaretçi veya üyeler tarafından gönderilen fıkralardan oluşmaktadır. Bu 
fıkralar, “asker fıkraları, avcı/av fıkraları, çocuk fıkraları, Bektaşi fıkrala-
rı, deli fıkraları, doktor/hasta fıkraları, mühendis fıkraları, erotik fıkralar, 
kadın-erkek fıkraları, Bayburt fıkraları, Çorum fıkraları, Elazığ fıkraları, 
Erzurum/Erzurumlu fıkraları, Kayseri/Kayserili fıkraları, Mardin fıkraları, 
hayvanlar alemi fıkraları, dinî fıkralar, cimri fıkraları, nam-ı Kemal (seh-
ven Namık Kemal) fıkraları, Nasreddin Hoca fıkraları, öğrenci-öğretmen/
okul/Ali fıkraları, politik fıkralar, sarhoş fıkraları, sarışın fıkraları, spor 
fıkraları, Temel/Dursun fıkraları, Temel- bel altı- fıkraları, köylü, Türk, 
İngiliz-Alman-Türk-Fransız fıkraları, Arif fıkraları, çeşitli fıkralar, diğer 
fıkralar, derleme fıkralar” başlıkları altında sunulmaktadır. Bu ürünlerden 
özellikle Nasreddin Hoca fıkraları, Bektaşi fıkraları, dinî fıkralar, erotik 
fıkralar, Bayburt fıkraları, Çorum fıkraları, Elazığ fıkraları, Erzurum/
Erzurumlu fıkraları, Kayseri/Kayserili fıkraları, Mardin fıkraları, nam-ı 
Kemal fıkraları, Temel/Dursun fıkraları, Türk insanının mizah anlayışını 
yansıtmaktadır. Spor fıkraları, sarışın fıkraları, cimri fıkraları, mühendis 
fıkraları, doktor fıkraları, çocuk fıkraları, çeşitli açılardan küresel özellik-
ler, ortaklıklar taşımakla birlikte Türk dilinde yaratılmış ve Türk kültürü-
nün motifleriyle bezenmiştir. Her toplum gibi Türk toplumu da medeniye-
te ait bu türden ürünleri, kısa süre içinde kedine özgü hale getirmektedir. 
Konuyu örneklemek bakımından sanal alemde dolaşan üç fıkra aşağıda 
verilmektedir:

Nasreddin Hoca ve MSN

Hoca internette sanal sörf sırasında tanıştığı ve gerçek yüzünü görme-
diği bir kadınla evlenir. Gerdek gecesinde kadının çirkin olduğunu görür 
ve uzunca bir seyahate çıkar. Hoca seyahatte iken karısı, kendisine “MSN 
listeme kimi ekleyeyim.” diye bir ileti atar. Bunun üzerine Hoca:

– “Beni ekleme de kimi eklersen ekle.” şeklindeki iletisiyle karşılık ve-
rir.
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Kayserili

Bir Kayseriliye sormuşlar:

– 2 kere 2 kaç eder?

Kayserili:

– Alıyor muyuz, satıyor muyuz, diye cevaplamış.

Çocuklar Fıkrası:

Okulda 3 çocuk kendi aralarında doğum hakkında konuşmaktadırlar. 
I. Çocuk: Bizim evde çocukları leylek getirir. II. Çocuk: Bizim evde ço-
cuklar gül bahçelerinde doğarlar. III. Çocuk da: Biz fakiriz annem kendisi 
yapıyor. :)

Bu çeşitlilik ve yoğunluk, fıkraların sözlü kültürün ve edebiyatın ne 
denli canlı bir türü olduğunu kanıtlamaktadır. Internet, sözlü kültürün bu 
tür yaratıları için, yazılı da olsa, yeni ve etkili bir yaşam alanı olarak ortaya 
çıkmıştır. Sanal ağlar sayesinde Türk ve dünya fıkra belleği oluşturulmak-
ta, korunmakta ve yeni ürünlerle zenginleştirilmektedir. Yerel fıkra ürün-
leri, koleksiyonları ve tipleri, internet ile ulusal ve küresel izleyiciyle hızlı 
ve kolay bir şekilde buluşabilmektedir.

Genellikle eril dünyaya özgü bir tür olan fıkraların yine erilliği baskın 
bir iletişim sistemi olan internette veya sanal dünyada etkili bir şekilde ya-
şatılması dikkat çekicidir. Sanal mizah sitelerinde özellikle erotik içerikli 
fıkraların çok rağbet gördüğü, ilgili sitelerdeki ziyaret ve oylama verilerine 
bakılarak söylenebilir. Bu nedenle erotik başlık altında olmasa da, hemen 
hemen bütün fıkra türleri kapsamında çeşitli açılardan erotizm göndermesi 
içeren fıkralara ve diğer mizah ürünlerine rastlamak mümkündür. Bir ba-
kıma internet, sözlü ve yazılı kültür toplumunun bu tür ürünler üzerinde-
ki kısıtlamalarını kaldırmakta, ayıp perdesini aralamaktadır. Aynı şekilde 
sanal alemdeki cinsellik temelli argo yoğunluğu da bu değerlendirmeyi 
desteklemektedir. Sonuçta argo ve cinselliğin mizahın çeşnileri ve temel 
kaynakları olduğu genel varsayımı dikkate alındığında, sanal mizahın da 
farklı olması beklenmemelidir. 

Her teknolojik yenilik gibi internet de, yeni fıkraların oluşmasına vesi-
le olmaktadır. İnsan-teknoloji buluşmasındaki sorunların mizahi bir dille 
irdelendiği bu ürünlerin sanal ortamda yaratılması, aktarılması ve paylaşıl-
ması dikkatle incelenmelidir. Genellikle ürünlere odaklanan sözlü kültür 
ve edebiyat bilimcilerinin geleneğin yaratım ve yaşatım ortam, sistem ve 
araçlarıyla da ilgilenmeleri, yeni özgün veri ve yorumların ortaya çıkma-
sını sağlayacaktır. 
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Bireylerin yalnızlaştığı, ailelerin küçüldüğü bu çağda, insanlar, aileler 
ve toplumlar birbirlerine sanal ağlarla bağlanmak durumunda kalmakta-
dır. Yüz yüze sohbetin yerini sanal sohbetlerin, geyik muhabbetlerinin, b/
logların(diyalogların), hedeler hödölerin ve forumların aldığı bir dönem-
de, fıkra gibi sözlü edebiyat ürünlerinin de sanallaşması doğal bir dönü-
şümdür. Sözlü belleğin yerini sanal bellek almaktadır. Bugün insanlığın 
belleği internette saklanmaktadır. Bu nedenle de sözlü kültür ve edebiyat 
ürünlerinin de sanal sitelerde saklanması, sunulması, yaşatılması, yaratıl-
ması, değiştirilmesi söz konusudur. 

Sohbetin temelini oluşturan atasözü ve deyimlerden yapılan seçkiler 
de sanal mizah sitelerinden bazılarında müstakil olarak paylaşılmaktadır. 
Bunlar, yukarıda değinildiği üzere, genellikle abartı, çatışma, şiddet ve 
erotizm içerikli komik ürünlerdir. Sözlü kültürün ve edebiyatın anonim 
ürünlerinin başında atasözü ve deyimler, gelmektedir. Bu ürünlerin çok 
kere çatışmaları, argo unsur ve çağrışımları ve mizahi dokundurmaları da 
içerdiği bilinmektedir. “Kel başa şimşir tarak; Zemheride yoğurt isteyen 
cebinde inek taşır; Canı kaymak çeken, mandayı cebinde/yanında taşır; 
Şaşkın ördek başını bırakır, kıçından dalar; Serkeş öküz, soluğu kasap 
dükkanında alır; Kel yanında kabak anılmaz; Isırgan ile taharet olmaz; 
Fukaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü; Eşeğe (Katıra) cilve yap de-
mişler, çifte (tekme) atmış; Elti eltiden kaçar, görümceler bayrak açar; Düt 
demeye dudak gerek vb.” anonim Türk edebiyatının bu damıtılmış düşün-
ce ve bilgelik örneklerinin, hız, değişkenlik, az, öz ve farklılığı temel alan 
sanal mizah sitelerinde yer alması doğal bir durumdur. Burada mizahın en 
değerlisinin öz ve özgün nitelikleri temelinde oluşturulduğu hatırlanmalı-
dır. Yine sanal mizah sitelerinin bazılarında, “Your hand is on the job, your 
eye is on playing (Elin işte gözün oynaşta); Urinate quickly, satan mixes 
(Acele işe şeytan karışır); In every job, there is a no (Her işte bir hayır 
vardır.)” gibi atasözü ve deyimlerin yabancı dildeki mizahi uyarlamalarına 
da rastlanmaktadır. Bu uygulamalar, kültür değişmelerinin çözümlenmesi 
bakımında oldukça anlamlıdır.

Yazılı kültürün ulaşılabilirlik ve yüksek maliyet sorunu, sanal ağlar sa-
yesinde ortadan kaldırılmıştır. Böylelikle diğer yaşam ve kültür alanları 
gibi, mizah alanı da zaman, mekan ve maliyet sınırlamalarından kurtarıl-
mıştır. Dünya mizah belleği herkese açılmıştır. Bu çağın kültür ve mede-
niyet yaratıcıları gibi, mizahçıları da, yöresel ve ulusal mirasın yanında 
küresel ölçekte farklı kaynaklardan da beslenme olanağına sahip olmuşlar-
dır. Yeni ve farklı mizah aktör ve yaratılarının ortaya çıkması ve tanınma-
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sını kolaylaştırmıştır. Komik hikâyeler, komik ya da ilginç yazılar, komik 
anılar ve komik itiraflar, fıkra gibi anonim niteliği ağır basan ürünlerin 
yanında, daha öznel yaratılar olarak kabul edilmelidir. Nitekim sanal ale-
min yeni mizah aktörleri, bu tür sitelerdeki yazılarıyla dikkat çekebilmek-
tedir. Mizah forumları ve b/loglar, işlevsel deneme alanları durumundadır. 
Türk ve dünya mizah edebiyatı yeni yazarlarını, eskinin mizah dergilerinin 
yanında, sanal ağlar sayesinde de kazanabilmektedir. Mizah ve edebiyat 
araştırmacıları, bu gelişmeleri de önemsemek zorundadırlar. Ayrıca bu 
yeni ortamda, klâsik eleştirmenlerin yerine bizzat okurun oy vererek yada 
ileti atarak görüşlerini bildirdiği de unutulmamalıdır. Bütün bu gelişmeler-
le eleştirel yaklaşım üzerinde yükselen mizah edebiyatı, klâsik eleştirmen-
lerin tahakkümünden kurtulmakta,  özgürleşmekte ve doğal mecrasında 
akarak gelişmektedir.

Sanal dünyada görsel-yazılı ürünler de sergilenmektedir. Çoğunluğu 
fotoğraflardan oluşan bu ürünlerde, yazılar temel mizah yaratıcı unsurlar 
olarak dikkat çekmektedir. Bunlar, “araba arkası/tamponu yazıları, uyarı 
panoları, satış amaçlı reklam ve duyuru levhalarıdır. Bu tür ürünler, asıl iş-
levlerinin yanında, sanal mizah avcıları tarafından komik ürünlere dönüş-
türülmektedir. Sanal mizah dünyası, genellikle kentli kesimlere yöneliktir 
ve dahası “kentli” bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle de sözlü kültüre ait 
yaşam sahneleri, unsurları kolaylıkla mizah ürünü haline getirilebilmekte-
dir. Bu noktada internet sayesinde kentlinin ikincil sözlü kültürü yaşadığı, 
birincil sözlü kültür yaşamında gizli ince mizahi bakış açısının henüz kent-
lilerce fark edilemediği, kimin kimi işlettiği gibi konuların çözümlenmesi, 
farklı araştırmalarla ele alınmalıdır. Farklı sosyo-kültürel olguları ve de-
ğişmeleri içinde barındıran bu tür mizah örneklerinden bazıları, herhangi 
bir düzeltmeye tabi tutulmadan, aşağıda sunulmuştur:

*Araba Arkası (camı veya tamponu) Yazıları: November Paşalı; 
Serçedes (Serçe+Mercedes); Hatalıysam 3131’e SMS atın, ORHAN 
GENCEBAYIN HATASIZ KUL OLMAZ Melodisi CEBİNİZE GELSİN; 
otobüsçü değiliz ki hostesimiz olsun, taksici değiliz ki manitamız olsun, 
biz de sebzeciyiz, yolumuz açık olsun.

*Uyarı Panoları: Site içerisinde karşıdan karşıya geçmek yasaktır; 
Lütfen gılakson camlayın; Lütfen Paspası Kullanınız (eyyce çığnayın); 
HIRSIZ KARDEŞ, Aldığın telefonun maddi bir değeri yok, ama içindeki 
no’lar benim için çok önemli lütfen kartı getirirsen çok sevinirim. ÇOK 
ÖNEMLİ. 20 YTL (hırsıza not). 
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* Satış ve Hizmet Sunumuyla İlgili İlan Panoları: aypot bulunur, 
Kızılötesi ve Bülütütlü telefonlar; sidi disket geldi; PİLİPİS TASARUFLU 
AMPUL; Presteyşin Oyunlar Satılır Değiştirilir; BURDA ORKESRA 
TEMİN EDİLİR DÜHÜN NİŞAN KINA SÜNNET GECELERİNE 
GİDİLİR ÖZEL EYLENCELERE GİDİLİR; Tembel avrat reyonu (bu ya-
zının yer aldığı fotoğraftaki reyonda ayıklanmış fasulye, soyulmuş patates 
ve patlıcan paketleri bulunmaktadır); 

* Adres Levhaları: DSİ Kazanova Drenaj Pompa İstasyonu; Sohbet 
Pansiyon, Müracaat: (Burası): Gençlik Kahvehanesi (levhanın altında otu-
ran yaşlılar); Zıkkım Restaurant; Yangına gider.

* Reklam Yazısı: DUR SEN YEDİNMİ? SÜLONUN IZGARA 
KÖFTESİNİ YEMEDEN GEÇİLMEZ, BİRDE SEN DENE, HASO 
SENDE YE, 100 M SAĞDA (Bir evin duvarında yer alan büyük yazı); 
KAPATIYORUZ HERŞEY 3/1 FİYATINA; Orijinal cd alana korsan cd 
bedava.

Sanal mizah sayfalarında kadın-erkek kimliklerinin farklılıklarına ve 
kadın erkek ilişkilerine dikkat çeken ve vurgulayan yazılı ve görsel ürün-
lere de rastlanmaktadır. “Kadın ve erkeğin beyin yapısı” başlığı altında, 
erkeklerin seks, kadınların da sohbet, alışveriş ve moda düşkünlükleri 
eleştirel bir açıdan belirginleştirilmeye çalışılmaktadır. “Aşkın … (10, 20, 
50 vb.) İşareti” gibi başlıklar altında da kadın-erkek ilişkileri hakkında 
çoğu mizah vurgulu saçma sapan akıl vermelere de, sanal sitelerde yer 
verilmektedir. Bazen bu tür sitelerde Türk kız ve erkeklerinin belirgin 
özelliklerini açıklayan yazılı metinlere de tesadüf edilmektedir. Bunları 
gönderenlerin cinsiyetleri hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, 
internet ve özellikle de sanal mizah sayfaları sayesinde bireyler karşı cin-
siyettekileri daha yakından tanıma olanağı bulmaktadır. Bu tür sitelerin zi-
yaretçilerinin genellikle karşı cinsi tanıma isteği en üst seviyedeki gençler 
olduğu hatırlandığında, sözü edilen eğilimi doğal karşılamak gereklidir. 
Yine sanal mizah siteleri sayesinde kızların da ne denli özgün mizah dün-
yaları oldukları, diğer bir ifadeyle mizahın sadece erkeklere özgü bir alan 
olmadığı kanıtlanmaktadır. Zamanla sanal mizah sitelerindeki eril hakimi-
yetin ortadan kalkacağı ve daha kaliteli ürünlerin yaratılıp paylaşılacağı 
söylenebilir.

Komik yazıların bir bölümü de “Laf Sokmalar, Laf Sokma Sanatı” baş-
lığını taşımaktadır. Farklı milletlere mensup ünlü tarihi şahsiyetlerin söz 
ve tepki ustalığını, hazırcevaplığını ortaya koyan bu tür örnekleri “lafı ge-
diğine oturmak” kapsamında da değerlendirmek mümkündür. Bazılarının 
doğruluğu tartışmak götürmekle birlikte bu tür ürünlerin çok kere sanal 
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mizah sitelerinden indirilerek çalışma mekanlarına asıldığı görülmüştür. 
Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir: 

* Bir şemsiye tamircisi, yazmış olduğu şiirleri inceleme-
si için Sheakespear’a gönderdiğinde, ünlü yazarın cevabı şu olur: 
– Dostum siz şemsiye yapın, hep şemsiye yapın, sadece şemsiye yapın.. 

* Meşhur bir filozofa: – Servet ayaklarınızın altın-
da olduğu hâlde neden bu kadar fakirsiniz? diye sorulduğunda: 
– Ona ulaşmak için eğilmek lazım da ondan, demiş.

* Kulaklarının büyüklüğü ile ünlü Galilei’ ye hasımlarından biri: 
– Efendim, demiş. Kulaklarınız, bir insan için biraz büyük değil mi? Galilei: 
– Doğru, demiş. Benim kulaklarım bir insan için biraz büyük ama, senin-
kiler bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?

* Bir toplantıda bir genç M. Akif küçük düşürmek için: - Afedersiniz, siz 
veteriner misiniz? demiş. M. Akif hiç istifini bozmadan şu cevabı vermiş: 
– Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?

* Yavuz Sultan Selim, birçok Osmanlı padişahı gibi sefere çıkacağı yer-
leri gizli tutarmış. Bir sefer hazırlığında, vezirlerinden biri ısrarla seferin 
yapılacağı ülkeyi sorunca, Yavuz ona: 
– Sen sır saklamayı bilir misin? diye sormuş. Vezir: 
– Evet hünkarım, bilirim dediğinde, Yavuz cevabı yapıştırmış:

– Ben de bilirim

* Bir filozofa sormuşlar: Şansa inanır mısınız? 
Filozof: Evet, yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle açıklardım.

Sanal dünyanın mizah  sitelerinde Türk toplumunun çeşitli yanlarını 
eleştirel bir bakış açısıyla yorumlayan örnekler de bulunmaktadır. Bunların 
önemli bir bölümü, çeşitli hayallemeler, faraziyeler, varsayımlar ve kurgula-
malar üzerine yakıştırılanlardır. Türklerin uzaya ilk çıkanlar olması halinde 
Türk gazetelerinin “Alemin kralı geliyor; Bekle bizi İngiltere; Uzay tamam, 
sıra Güneş’te; Bekle bizi Samanyolu; Marslılarla Türkler arasında genetik 
bağ bulundu; Açın mekiklerimizin önünü, Durduramazsınız; Welcome to 
space; İlk biz duyurmuştuk; İşte Hezarfen’in torunları” şeklindeki muhte-
mel başlıkları bu türe örnektir. Bu örneklerde hemen hemen her gazete ken-
di bakış açısına ve imajına uygun başlıklar atmaktadır. Ayrıca burada yazılı 
medya ve toplumsal yapıyla ilgili eleştirel göndermelerin de yapıldığı açıktır. 
Komik Yazılar kapsamında çeşitli sanatçıların gösterilerinden alıntılar da 
paylaşılmaktadır. Burada genelde doğaçlama gösteri diyaloglarının yazı-
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lı ortama aktarılması söz konusudur. Bu sanatçıların başında son döne-
min anlatım-gösterim ustalarından Cem Yılmaz gelmektedir. Sanal mizah 
sayfalarının hemen hemen tamamında, aşağıda örneklendiği üzere, Cem 
Yılmaz’a ait veya bu sanatçıyla ilgili herhangi bir görüntü, yazı benze-
ri pek çok mizahi unsura mutlaka rastlanmaktadır. Aşağıdaki örneğin 
geleneksel-popüler kültür dokundurmalarının yanında, sanal dünyadaki 
forumların işleyişi ve terminolojisi bakımından da özgün olduğu hemen 
fark edilmektedir.  

Cem Yılmaz “Eğer Beni Admin Yaparsanız”

“Eğer beni admin yaparsanız konularınız silinmeyecek,  userler 1. sınıf 
muamele görecekler, mazot 1 YTL olacak, foruma havuz yapılacak hem 
yazacaksınız hem serinleyeceksiniz, Fenerbahçe Türkiye Kupası’nı kaza-
nacak, A. (popüler bir sanatçı) geri gelmemek üzere Antarktika’ya gön-
derilecek, artık size kızlar teklif edecek, Konya’da da deniz olacak, saat-
ler artık geri alınmayacak, okeye dönerken açmak yasaklanacak, Michael 
Jackson, yeniden siyah olacak, arabada 5 evde 15 olacak (popüler bir şar-
kı), düğünlerde zorla halaya kaldırmak yasaklanacak, çakı-çakmak-ayna-
tarak-beş metre don lastiği bir YTL olacak, Ronaldinho’yu Türk vatandaşı 
olacak, foruma kazandırılacak ve mod yapılacak, forum mesai saatleri sa-
bah 10:30 - 12:00, öğlenden sonra 14:00 -17:00 olacak, arabayı yıkattığınız 
gün yağmur yağmayacak, kızların “biz arkadaşız” demesi yasaklanacak, 
eve tellak gelecek, her hafta üyelerin sırtını keseleyecek, boynu ağrıyana 
masaj yapılacak, forumda mesaj başına para alınacak, iddia kuponları yat-
mayacak, milli maçlarda rakip takıma en az 5 gol atılacak, en fazla 1 gol 
yenecek…”

Sanal mizah sayfalarında spor spikerlerinin yayın sırasında yaptıkları 
dil sürçmeleri yada yakıştırmaları da, komik yazılar kapsamında değer-
lendirilmektedir. Internetle birlikte spor mizahı belirginleşmekte ve farklı 
bir tür olarak gelişmektedir. Canlı yayınlar sırasında fark edilmeyen bu tür 
unsurlar, sanal sitelerde yer alan kayıtlarla (yazı, yorum, görüntü, animas-
yon vb.) mizahi ürüne dönüştürülmektedir. Bunlardan bazıları aşağıdadır 
(Kısaltmalar, özel adları ifade etmektedir): 

* Bağırıyorummm, haykırıyorummm hatta sevinçten çıldırıyo-
rummmm... ( Galatasaray-Leeds United maçı bitişi.)

* H., Dandi’ye dan diye çaktı! (Dundee United-Trabzon maçında 
H.’nin golünden sonra)

* Gollerimizi Hagi ile Arif attı sayın seyirciler. Bu tablo bana bü-
yük Türk bestecisi Hacı Arif Bey’i hatırlatıyor nedense. (Grasshopers-
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Galatasaray maçında)

* T., vurursa gol olur, vuruyoooor, aut... 

* – A., malvarlığını içine soktu.. (Amokachi altın zincirini formasının 
içine sokmuştur...; Kocaelispor-Besiktaş maçı)

* – A., kaleci ile karşı karşıya... A... A!!... At onu A!!!!.... Ahaha goo-
ooll!!!!.... Eehehooe ee e e yani futbolun güzelliği için at A., seyir zevki 
için at... (Fenerbahce-Karşıyaka maçı)

* – W., ikinci yarı çok etkisiz, kendisini oyunda hiç göremiyorum... 
(ATV’de Beşiktaş maçını yorulanırken; W. devre arasında çoktan oyun-
dan çıkmış, yorumcu bunu farkedememiştir.)

* – Parma yine atakta... Cunyir... Cunyirrrr... yedi mi? yedi miii? 
Yemediiiiiii. Kaleci Ballotta yemedi bu golü. (Parma-Inter maçı; sırasın-
da spiker coşmuş).

* – Hagi yine yokluyor kaleyi. Ü., H. ve J.’den sonra C.’a bir ampul 
de ben takacağım diyor. İspanya’da da varız Real Madrid. Madrid’de de 
varız, orda da takarız... (Galatasaray-Real Madrid, 00/01 Şampiyonlar 
Ligi çeyrek final maçı)

* – Evet Z.’dan fantastik hareketler...( Danimarka-Fransa maçı, Z. ko-
şarken topa basıp düşmesi üzerine) 

* – Bu dünyadaki en yalnız insanlar hakemlerdir sevgili seyirciler, bu 
dünyanın her yerinde böyledir. (Yanlış karar veren ve seyircilerce protes-
to edilen hakemi savunan spiker)

* – Evet sayın Top... eee top? top sahada... Sayın Tok...(Peruggia-
Trabzon UEFA kupası maçı; spiker bir ara topla yorumcunun soyadını 
karıştırıyor). 

* – Ah A... Orda döndün mü, vuracaksın, taaak.

* Ü.K., boyu 1.81 olmasına rağmen taymingi iyi, iyi vuruşuyor toplar-
la.

* – Bu... Bu... Bu gol katliamı, başka bir şey değil...(Rangers-
Fenerbahçe maçı) 

* – Dileriz bu yağmur, Cimbom’un gol çiçeklerini sulamak için yağı-
yordur. (PSV Eindhoven-Galatasaray maçı)

Aynı şekilde yabancıların Türk vatandaşlığını geçmeleri durumunda 
hangi isimleri seçecekleri, mizahi bir üslupla öngörülmektedir. Söyleyişler 
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ve anlamları dikkate alınarak oluşturulan bu yakıştırmalar, sanal alemin en 
tutulan ürünlerindendir. “Tony Blair - Tuna Bilir, Shaquille O’Neal - Şakir 
Öneeğil, Justin Timberlake - Can Sıtkı Tımbırlakzade, Albert Einstein - 
Alper Danıştay, David Ginola - Davut Cinola, Johann Sebastian Bach - 
Can Sebahattin Dere, Harry Potter - Hayri Pıtır, Max Weber - Mert Biber, 
Milan Kundera - İlhan Kundura” bu yakıştırmalardan bazılarıdır. Bu ör-
neklerdeki, küresel sinema ve müzik piyasası, dolayısıyla kitle/popüler 
kültür baskınlığı, hemen fark edilmektedir. Sanal mizah kapsamında, 
yaygın popüler kültür unsurlarından da önemli ölçüde yararlanılmaktadır. 
Sözü edilen kültürlerin yaratılması ve yaygınlaştırılmasında interneti de 
kapsayan medyalar arası işbirliğinin özellikle mizah alanında etkili bir 
şekilde gerçekleştiği, yukarıda ve bu çalışmanın diğer paragraflarında da 
kanıtlarıyla birlikte ortaya konulmaktadır. Burada diğer kitle iletişim araç-
ları gibi, internetin de, bireyselliği yüceltici vurgusunun/ yanılsamasının 
altında kitleselleştirici, tektürleştirici etkilerinin de bulunduğuna dikkat 
çekilmelidir. Diğer bir ifadeyle, oluşumunda internetin de sorumluluğu-
nun bulunduğu bu hızlı tüketime dayalı yaşam biçimi kapsamında, bir süre 
sonra aynı mizah ürünlerinin paylaşımından kaynaklanan bir bıkkınlığın 
doğabileceği de öngörülebilir.

Sanal mizah sitelerinin ziyaretçilerinin önemli bölümünü öğrenciler 
oluşturduğundan eğitim, okul yaşamı, öğrenci-öğretmen ilişkisini, özetle 
öğrenci folklorunu oluşturan ürünlere de, internette sıklıkla tesadüf edil-
mektedir. Mizahın temel tüketici kitlesi durumundaki gençler, kendileri bu 
tür mizah sitelerine yazı, resim, animasyon, çizim, grafik vb. göndermek-
tedirler. Öğrenci folkloru, okul duvarlarından, yıllık sayfalarından, sanal 
mizah sitelerine taşınmaktadır. Öğrenci ve gençlik kültürü, özellikle mizah 
boyutuyla sanal dünyada hızla gelişmektedir. Sanal alemin profesyonelleri 
de bu eğilimin bilincindedirler. Aynı şekilde  “internet ve sanal dünya” 
gibi olgular, daha önceki bütün yenilikler gibi, “gençlik” vurgusuna ve 
çağrışımına sahiptir. Bu nedenle de yeniliklerin muhatabı, hedef kitlesi, 
savunucusu genellikle ve öncelikle gençlerdir. Sanal dünya gençlere üzer-
lerindeki baskı, sınırlama ve yasaklardan yeni veya yenilik makyajlı mi-
zahi ürünler aracılığıyla kurtulma olanağı sunmaktadır. Gençler, her türlü 
tepkilerini, duygu ve düşüncelerini, sanal alemin özgürleştirici ortamında, 
çok kere de mizah yaratıları biçiminde ifade etmektedir. Bu noktada in-
ternet/sanal dünya-gençlik ilişkisinin, mizah, şiddet ve erotizm içeren site 
ve ürünlerle kurulduğu ve geliştirildiğini de gözde kaçırmamak gereklidir. 
Ayrıca, Türkiye’de gençlik kültürü araştırmalarının sanal ağlar da dikka-
te alınarak henüz gerektiği şekilde gerçekleştirilmediği de hatırlanmalıdır.
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Internet-mizah-gençlik kültürü incelemelerinin özgün veri ve değerlendir-
meler ortaya çıkaracağı kesindir. Öğretmenlerimizin Sözleri başlığı altın-
da paylaşılan “Nerede kalmıştık.Bunu sınavda sorarım! Arka taraf konuş-
mayı kesin! Burayı dikkatli dinleyin. Bir çok öğrenci burada hata yapar! 
Konuşmak isteyen dışarı çıksın! Kapı açık. Ödevleri yapmadan gelmeyin.
Bizim zamanımızda biz oturup sabaha kadar ders çalışırdık. Su andan iti-
baren herkes birbiriyle küs!(Sınavda) Ben öğrenciyken hiç kopya çekmez-
dim. Bu konuya fazla girmeyelim ileride göreceksiniz. Sınava iyi çalışın. 
Siz evinizde de mi böylesiniz? Dersleri serdiniz. Derste yemek yasak, kaç 
kere söyleyeceğim. Oğlum kahvede mi oturuyorsun, doğru otur. Uyuyun, 
siz uyuyun, hepsi sınavda çıkacak. Burası anasınıfı değil. Düğüne gelir 
gibi okula geliyorsunuz. Ben sizin yaşınızdayken ...” türünden yazılı ürün-
ler, sözü edilen mizah alanına aittir. 

Yine bazı mizah sitelerinin açılış sayfalarında “akan yazılar” dikkati 
çekmektedir. “Hoş gelmişsiniz içeri buyurun; İki çocuğum olsa aklım sa-
lıncakta sallanır, Büyümek istemiyorum annem- babam yaşlanır; Silgi kul-
lanmadan resim çizme sanatına hayat diyorsanız, benim beyaz boyam var” 
(www.asilmizah.com) türünden oldukça anlamlı ve sıcak ifadelerle, sanal 
mizah siteleri çekici hale getirilmeye çalışılmaktadır.

Sonuçta sanal dünyada hemen hemen her toplumsal gruba yönelik sanal 
mizah ve ürün bulunmaktadır. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel farklılıklardan 
kaynaklanan değişik mizah anlayışlarından ve dünyalarından bahsedilse 
de, genelde mizah birleştirici bir güce sahiptir. Herkesin kolaylıkla payla-
şabileceği, ortaklıklara vurgu yapan, görsel, görsel-işitsel ağır basan mizah 
siteleri ve ürünleriyle internet, sadece bireyleri değil, toplumları da birbi-
rine yaklaştırmaktadır.   

b. Sanal İşitsel Mizah Alanı

Sanal mizah sitelerinde işitsel ürünlerden yararlanıldığı belirlenmiştir. 
Kendisinden önceki bütün iletişim araçlarını bünyesinde barındıran, kitle 
iletişim araçları bileşkesi internette ve dolayısıyla sanal mizah sitelerinde 
“telefon şakaları, yardım masaları, bire basınız, küfürlü diyaloglar, gülme 
krizleri, komik sesler, komik ses kayıtları, filmlerden sesler, Türk film-
lerinden konuşmalar, komik loglar” başlığı altında pek çok işitsel mizah 
unsurunu dinlemek mümkündür. Kısa sürede dinlenebilen (genelde 30-40 
saniye, bazıları bir dakika civarında) bu ürünlerin en önemlisi, telefon şa-
kaları yada telefon işletmeleridir.

Telefon şakaları, genellikle Şener Şen, Cüneyt Arkın, Kemal Sunal” gibi 
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Türk sinemasının önemli aktörlerinin yer aldığı filmlerdeki diyaloglardan 
yararlanılarak oluşturulmuştur. Bu ürünlerde ünlülerden yada halktan biri 
telefonla aranmakta ve filmlerden alıntılanan konuşma parçalarıyla karşı-
daki kişi, ayılıncaya kadar işletilmeye çalışılmaktadır. Telefon şakalarının 
bir diğer türünü ise radyo telefon şakaları oluşturmaktadır. Bu şakalarda, 
dj denilen sunucu bir ünlünün sesini taklit ederek telefonun karşı tarafın-
daki kişiyi kandırmaya çalışmaktadır. Bütün bu konuşmalar, eş zamanlı 
olarak radyoda yayınlanmaktadır. Daha sonra ard zamanlı olarak internete 
aktarılan bu konuşmalar, kısa süre içinde sanal alemin en çok tutulan mi-
zah ürünleri arasına girmiştir. Bir diğer telefon şakası ise, arayan kişinin 
“bire basınız, dörde basınız” şeklindeki yönlendirmelerle oyalanmasından 
ibarettir. Yine “yardım masaları” başlığı altında dinletilen mizah ürünle-
rinde, sorununu çözmek için arayan kişiye saçma sapan çözümler öne-
rilmektedir. Bu şakalar sırasında, çok kere karşı tarafın sabrı taşırılarak, 
sinirlendirilerek küfretmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Küfürlerin, hem 
cinayet, hem de mizah kaynağı olması ise, hala çözümlenmeyen bir karşıt-
lıktır. Aynı durumun sanal mizah sayfalarında da yer aldığı görülmektedir. 
Bu yanıyla internet, küresel niteliğinden çok, ulusal ve yöresel vurgusuyla 
öne çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle toplumlar, küresel nitelikli yada yara-
tıldığında nötr bir özellik taşıyan interneti, kısa süre içinde kendileştirmiş-
tir. Bu süreçte mizah, önemli bir alan olarak işlev görmüş ve görmeye de 
devam etmektedir. Her toplum, internete, sanal dünyaya kendi damgasını 
vurma çabası içindedir. Farklılıklara odaklı bu yaklaşımın çok kere insan-
lığın ortaklıklarını, ortak mirasını belirginleştirdiği, dolayısıyla toplumları 
birleştirdiği, göz ardı edilmektedir. 

İşitsel sanal mizah ürünleri arasında çeşitli filmlere ait ses kayıtları da 
bulunmaktadır. Bu kayıtlar genellikle Türk sinemasın klâsikleri olarak ka-
bul edilen Hababam Sınıfı, Züğürt Ağa gibi komedi filmlerine aittir. Gülme 
krizleri, komik ses kayıtları, anlık tepkileri içeren doğaçlamalar, diğer işit-
sel mizah ürünleridir. Özellikle farklı yaş, millet ve cinsiyetlere mensup 
kişilerin gülmelerini sanal sitelerden indirmek mümkündür. Bebeklere 
ait gülme krizleri, hemen hemen herkes tarafından ilginç bulunmaktadır. 
Sanal mizah yöneticileri gülmenin, hele kahkaha atmanın bulaşıcı olduğu-
nun bilincindedirler. 

Ziyaretçiler, beğendikleri işitsel mizah ürünlerini bilgisayarlarına üc-
retsiz olarak indirebilmekte,hatta cep telefonlarına kaydedebilmektedirler. 
Böylelikle sözü edilen ürünlerin tüketim zamanları ve alanları genişletil-
mektedir. Ancak bazı sitelerin bu olanaktan sadece üyelerini yararlandır-
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dıklarını ve cep telefonuna indirmenin birkaç kontura mal olduğunu da 
hatırlatmakta yarar vardır. Çağdaş toplumun gittikçe yalnızlaşan bireyi, 
kendi dünyasında kaybettiği gülmeceyi, mamule dönüştürülen kahkahayı 
satın alarak bulmaya ve rahatlamaya çalışmaktadır. Bir bakıma “gerçek 
kahkahanın yitimi değilse bile etkisizleşmesi ve sanal kahkahanın doğuşu”, 
aynı anda yaşanmaktadır. Keza bu sürecin, profesyonel sözlü mizah ak-
törlerinin ortaya çıkışıyla başladığını da kabul etmek gereklidir. Yaşamın, 
kolaylıkla mamule dönüşebilen alanlarının başında mizah geldiği, birkaç 
gözlemle kolaylıkla anlaşılabilir. Internet, sadece bu süreci hızlandırmış, 
yaygınlaştırmış ve zenginleştirmiştir.  

c. Sanal Görsel Mizah Alanı

Internet sayesinde yazılı kültür çağı sona ermiş, görsel kültürün ege-
menliği belirginleşmiş ve pekişmiş, asıl olanın görsel kültür olduğu bir kez 
daha anlaşılmıştır. Aynı değerlendirmeler, mizah alanı için de geçerlidir. 
İnsanın sözlü ya da yazılı/basılı metne değil, söz veya yazıyla yaratılan, 
aktarılan, anlatılan, betimlenen durumlara, anlara, görüntülere güldüğü 
açıktır. Internet, mizahın görsel yada resim ve görüntünün mizahi ürün 
olarak sergilenmesini, paylaşılmasını kolaylaştırmıştır. Sözlü ve görsel 
mizah, kısa süreliğine yazılı mizaha (mizah edebiyatına) bıraktığı tahtını, 
önce karikatürlerden oluşan mizah dergileri, daha sonra televizyon ve in-
ternet sayesinde geri almıştır. Resimle mizahın buluşabileceği yada resim-
le etkili bir mizah dünyasının yaratılabileceği fikri, sanal alemdeki bu tür 
ürün ve bölümlerle kanıtlanmıştır. Okumak yerine dinlemeyi, daha doğru-
su görmeyi tercih eden toplumlarda bu durum, çok daha açık bir şekilde 
gözlenebilmektedir. Bu tür sanal mizah ürünlerine karşı gösterilen büyük 
ilgi, diğer yandan görsel kültür çağının da sürekliliğini ortaya koymakta-
dır.

Sanal mizah sitelerinde “komik resimler/fotoğraflar, grafi komedi, re-
simler, fotoshop/photoshop resimler, en çok izlenen resimler, yeni eklenen 
resimler, bu kareler güldürüyor, Türkiye’den manzaralar, yurdum insanı, 
tabela, doğa, + 16 resim, şakalar, bilgisayar, kazalar, fotomontaj, ünlüler, 
ilginç (dövmeliler vb.), hayvan/hayvanlar alemi, insanlar/ insanlar alemi, 
çocuklar, dergi kapakları (karikatür dergileri; Penguen), karikatür, reklam-
lar, araçlar, icatlar-mucitler, spor, sevimli, e-kart” adlı bölümler içinde pek 
çok resim bulunmakta ve küresel ölçekte paylaşılmaktadır. Bu fotoğraflar, 
yorumsuz- yazısız yada açıklama içeren çerçeve altı birkaç sözcükten olu-
şan yazılı metinlerle birlikte sergilenmektedir. 

Sanal mizah sitelerinin ziyaretçilerinden, etkileşimci yaklaşım gere-
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ğince, sergilenen fotoğraflar hakkında görüş bildirmeleri istenmektedirler. 
Bu görüşlerin de birer mizah ürününe dönüştürülerek mizah sitelerinde 
sunulduğu da belirlenmiştir. Bir bakıma, sanal bağlamda mizah, mizahı 
doğurmaktadır. Belki de insanoğlu, sanal sörfü sırasında, hiçbir dönemde 
olmadığı kadar yaratıcı hale gelebilmektedir. Bu süreçte ziyaretçilerin, b/
loglarda olduğu gibi, doğaçlama becerileri en üst seviyeye ulaşmaktadır. 
Sanal siteler, bu çeşit doğaçlamalardan beslenmektedir. Sözlü kültür tiyat-
rosunun da temelini oluşturan doğaçlamaların, bugün temel yaşam alanla-
rından birini sanal mizah sitelerinin oluşturduğu rahatlıkla ileri sürülebi-
lir. 

Bu resimler, profesyonel ve amatör fotoğrafçılara aittir. İlk dönemde 
çeşitli ajanslardan elde edilen bu resimlere zamanla meraklıların da gön-
derdikleri eklenmeye başlanmıştır. Komik anları, durumları, kişileri kayde-
dip başkalarıyla paylaşmak isteyenler, sanal ağlarda buluşmaktadır. Sanal 
mizah siteleri ve sayfaları, bir bakıma yaşamın mizahi yanlarını keşfetme, 
yakalama ve gösterme amacına sahip milyonlarca gözün temel ifade orta-
mı durumundadır. Pek çok insan, elinde fotoğraf makinesiyle yaşamdaki 
komiklikleri yakalama avına çıkmaktadır. Bu süreçte sadece kamusal alan-
dakiler değil, özel yaşamdakiler de kaydedilmekte ve paylaşılmaktadır. 
Bazen bu durum, özel yaşamın gizeminin, gizliliğinin aralanması şeklin-
de de yorumlanabilir. Nitekim internetin özel yaşamın kutsallığı üzerinde 
olumsuz etkiler yaptığı, uzun süredir dile getirilmektedir. Sanal dünyada 
özel yaşamın özellikle cinsellik ve mizah içerikli site ve ürünler aracılığıy-
la saygınlığını kaybettiği görülmektedir. İlginç olan özel yaşama ait bu fo-
toğrafların bizzat fotoğrafın sahipleri tarafından küresel ölçekte paylaşıma 
sunulmasıdır. Kamusal alanda çekilen fotoğrafların önemli bir bölümünde, 
“bir tekerleği olmayan traktörle trafiğe çıkmak, farklı olarak yük ve yolcu 
taşımak gibi” kuralların şaşırtıcı ve komik bir şekilde ihlal edilmesi göste-
rilmektedir. Çok kere bu fotoğrafların, kara mizah vurgulu  “yurdum insa-
nı” tanımlamasıyla sunulması, dikkat çekicidir. Bir bakıma insanoğlu ku-
ral dışılığa, kendi kural dışılığına, özetle kendisine gülmektedir. Özellikle 
yazılı medyanın temel organları olan gazetelerde, foto albüm, yurdum in-
sanı, Türkiye’den manzaralar, memleket halleri” gibi başlıklar altında, bu 
türden fotoğraflar sergilenmektedir. Burada yazılı medyanın sanallaşması 
yada sanal gazeteciliğin ortaya çıkışının mizah basınını da etkilediği ha-
tırlanmalıdır. Bu süreçte gazetelerin sanal nüshalarına özgü olarak ortaya 
çıkan foto albüm bölümlerinin en çok tutulan ürünlerini de yurdum insa-
nı içerikli resimler oluşturduğu, ziyaretçi kayıtlarına bakılarak, kolaylıkla 
belirlenebilir. Gazeteler, bu türden sanal ürünlerle, mizahi içerik bakımın-
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dan gelişmiş ve gelişmektedir. Böylelikle yazılı medyanın bazen abartılı 
ciddiyet vurgusu hafifletilmekte, daha gerçekçi ve doğal bir yapıya sahip 
olması sağlanmaktadır. Burada gazetelerin sanal nüshalarının, tıpkı çizgi 
karelerden oluşan köşe yazılarının ortaya çıkması gibi, bir süre sonra az 
yazılı fotoğraf albümlerinden ibaret olabileceği de söylenebilir.

19.asrın son çeyreğinde yayımlanmaya başlayan Diyojen’den beri ka-
rikatür, mizah yayınlarının temel yaratılarıdır. Bilhassa 1970 ve 1980’li 
yıllarda tiraj bakımından günlük ulusal gazetelerle yarışan mizah dergi-
leri, medyanın diğer yayınları gibi, sanallaşma sürecine girmiştir. Çoğu 
daha önce mizah dergilerinde yada albümlerde yayımlanmış karikatürler, 
ilk dönemde meraklılar arası alış verişlerde paylaşılmıştır. Karikatüristler, 
yaratılarının sanal ortamda bu şekilde paylaşılmasını önlemek amacıy-
la şahsi yada kendi dergilerinin sanal sitelerini kurmaya başlamışlardır. 
Hatta karikatürist Ersin Karabulut, daha sonra açıklanacağı üzere, kendi 
sitesinde sanal karikatür kursları düzenlemektedir.Böylelikle bir taraftan 
bu tür ürünler, yasal yollarla meraklısıyla buluşturulmakta, diğer taraftan 
da Türk kültürüne yeni karikatüristler kazandırılmaktadır. Türk ve dünya 
karikatür belleği durumundaki bu sitelerde geçmişin ve bu günün özgün 
örnekleri sergilenmektedir. Selçuk Erdem ve Yiğit Özgür’e ait karikatür-
ler, 2007 yılında sanal ortamda en tutulan yaratıların başında gelmektedir. 
Karikatürcülere ait vakıf, dernek gibi meslek örgütlerinin siteleri de bu 
bakımdan dikkat çekicidir. Özetle karikatür sanatı, sanal ortam sayesinde, 
hiçbir dönemde olmadığı kadar yaygınlık kazanmakta, çeşitlenmekte ve 
gelişmektedir.

Sanal dünya, kendi sembollerini de yaratmakta gecikmemiştir. Diğerleri 
gibi mizah alanıyla da ilgili semboller geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. 
Sanal dünyadaki yazılı iletileşme, karşılıklı konuşma(chat) ve sohbet, 
öncelikle sesli harflerin yazılmamasını, daha sonra da sözcükler yerine 
sembollerin kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Blog, log başlıkları 
altındaki eş ve art zamanlı diyalog örneklerinde de görüldüğü gibi, “hızlı 
tüketimin” esas olduğu bu çağ, “kısaltma, eksiltme ve özetleme çağı”dır. 
Sözü edilen değişmeler de, çağın eğilimine ve işleyişine uygundur. Dil 
bilimcilerin mutlaka araştırmalarına dahil etmesi gereken bu iletişim sis-
temiyle ilgili durumun, mizah alanını da kapsadığı belirlenmiştir. Yazım 
değişmeleri dışarıda bırakılırsa, internette geçerli (bunların cep telefonuy-
la gerçekleştirilen iletişimde de kullanıldığı hatırlanmalıdır) mizah sem-
bolleri bulunmaktadır. İlk dönemde “:-) (gülümsemek), :-D (kahkahayla 
gülmek), :-))) (çok gülmek), ;-P (dil çıkarmak), %-) (saatlerdir ekran kar-
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şısında, dümdüz bakıyor), :*) (sarhoş), 3:-o (inek)” gibi bilgisayar klav-
yesi kullanılarak yapılan sembolleri, daha sonra  “☺☺” türünden “smiley” 
adlı grafik tasarımları takip etmiştir. Son dönemde ise smiley adlı ürünler, 
hareketli ve sesli benzerlerine, ardıllarına yerlerini bırakmaya başlamış-
tır. Bu son ürünlerde, kaş, göz, ağız gibi organların yanında el ve kollar 
(başa eklenen) da hareketli hale getirilmiş ve kahkaha sesleri eklenmiştir. 
Böylelikle semboller temelinde yeni bir mizah dili yaratılmaktadır. Hatta 
bu dille ilgili, “chat/msn sözlüğü” gibi, sözlükler bulunmaktadır. Yaratılan 
bu ürünlerin kupa, kart, pano, giysi, kırtasiye ürünleri gibi eşyalarla gün-
delik yaşama da aktarıldığı görülmektedir. Diğer bir ifadeyle sanal yaratı-
lar aracılığıyla sanal dünya, gerçek yaşamı değiştirmektedir. Sanal-gerçek 
kavramlar, dünyalar hiç bu kadar birbirine karışmamıştır. Belki de yeni 
dönemde böyle bir ayrım dahi saçma olarak değerlendirilmektedir. Dil ve 
mizah alanları, bu açıdan oldukça elverişli araştırma sahalarıdır. 

d. Sanal Görsel- İşitsel Mizah Alanı

Özellikle sinema ve televizyon gibi yaşamı dönüştüren iletişim araç ve 
bağlamları, sanal mizah sitelerinin altyapısını hazırlamıştır. Görsel-işitsel 
mizah alanının ve ürünlerinin ortaya çıkışı ve gelişmesi, bu sürecin başlan-
gıcıdır. Sanal dünyada görsel-işitsel mizah, diğer türlere nazaran daha hızlı 
bir gelişme göstermiştir. Zamanla komik videoları içeren müstakil görsel-
işitsel mizah siteleri, ortaya çıkmıştır. Bir bakıma görsel ve görsel-işitsel 
mizah, yazılı mizahtan ayrılmış, özerkliğini ilân etmiştir. Kuşkusuz bunda, 
kitle kültürü/popüler kültür/ tüketim kültürü kıskacındaki çağdaş dünyanın 
ve dolayısıyla sanal dünyanın hızlı tüketime dayalı kurgulanışının ve işle-
yişini de etkisi büyüktür. Yaşamın, dolayısıyla tüketimin hızlandığı, dahası 
çığırından çıktığı bu çağda, bu türden ürünlerin rağbet göreceği açıktır. Bu 
nedenle de yazılı mizahın modası geçmeye, kolay ve hızlı tüketilebilen 
görsel ve görsel-işitsel mizah öne çıkmaya başlamıştır. Nitekim 2007 yı-
lını kapsayan bu çalışmada da, görsel, görsel-işitsel içeriğe sahip sitelerin 
önemli bir yekun teşkil ettiği görülmüştür. 

“Komik animasyonlar, komik film/filmler, komik/güldüren kazalar, ko-
mik klipler, komik reklamlar, komik slayt, komik videolar, videolar, nette 
güldürenler, video galeri- komiklikler, komik yarışmalar, komik sahneler, 
bel altı videolar, güldüren anlar, şans kapıyı kırınca, kamera şakası, be-
cerikli hayvanlar, şakalar, çizgi film, film kesitleri” gibi başlıklar altında 
Türkiye’ye ve dünyanın pek çok ülkesine ait görüntüler, sanal mizah say-
falarında sergilenmektedir. Sanal ortamda daha fazla yer kaplaması, belirli 
donanımları gerektirmesi gibi teknik nedenlerden dolayı, komik yazı ve 
fotoğraflara göre, komik videolara sanal mizah sitelerinde daha az yer ve-
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rildiği belirlenmiştir. 

Fotoğraflar gibi, görüntüler de, çok kere kültür farklılıklarından kay-
naklanan sınırlamalardan etkilenmedikleri için, küresel ölçekte kolaylıkla 
dolaştırılabilmekte ve paylaşılabilmektedir. Bu durum bir bakıma insan-
lığın ortak mizah anlayışını ve ürünlerini de ortaya koymaktadır. Dünya 
mizahının temel ortaklıklarını komik görüntü ve resimlerin oluşturduğu 
rahatlıkla söylenebilir. İnsanlar farklı dillerde konuşmaların yer aldığı ko-
mik görüntüleri dahi kolaylıkla izleyebilmektedir. Aynı şekilde “kahkaha 
atan bebek” örneğinde olduğu gibi, bebek görüntülerinin sanal mizah site-
lerinin en çok izlenenlerin başında gelmesi, kahkaha, dahası gülmecenin/
mizahın dilinin ortak olduğunu, sınır tanımadığını, sanal dünyada da olsa, 
insanları kolaylıkla bir araya getirebildiğini bir kez daha kanıtlamaktadır. 
Belki de sadece bu yönü dikkate alınarak, sanal dünyanın en zararsız, da-
hası faydalı ve barışçı sitelerinin, sanal mizah siteleri olduğu belirtilebilir.

Sanal mizah sayfalarında, çoğunluğu amatör kayıtlardan oluşan insan ve 
hayvanlar âlemine ait bu beceri, şaka, kaza, sakarlık görüntüleri de payla-
şılmaktadır. “Talihsiz insanlar/ beklenmeyen/görünmez kazalar” bölümleri 
altında banyo, dans, trambolin, salıncak, koltuk, canlı yayın, kızak, deniz, 
ev yaşamı, inşaat, yemek, spor kazalarının görüntüleri sergilenmektedir. 
“Bu ne dansı (kafası üstüne çakılan dansçı kızların görüntüleri), İstersem 
uçabilirim (jimnastik müsabakasında atlama beygirinden uçan sporcunun 
görüntüleri), Sumo güreşçileri kızarsa, Kaptan dalarsa (alçak köprüden ge-
çerken gemisinin bacasını, direğini kopartan dalgın kaptanın görüntüleri), 
Canlı yayın kazaları (üzerine dekor düşen spikerin görüntüleri), En sabırlı 
spiker, Tencerede adam var (tencerenin içinden başını uzatan şakacının gö-
rüntüleri), Çıldırtan şaka (kendisine telefonla konuşurken sürekli kağıt top 
fırlatan arkadaşına saldıran kişinin görüntüleri), bu türdendir. Bunlardan 
önemli bir kısmında yaşlıların ve bebeklerin yer aldığı görülür. Özellikle 
“Güldüren çocuğun videosu, Gülen dört bebek ve Doğuştan Ankaralı” 
gibi başlıklarla verilen gülen ve oynayan bebek görüntüleri yüksek iz-
lenme oranlarına sahiptir. Örneğin, Misket Oynayan Bebek (Misket adlı 
halk dansını oynayan 2-3 yaşlarındaki erkek bebek) görüntüsü, 28 Haziran 
2007-23.7.2007 arasındaki yaklaşık bir ay içinde,110 209 kez izlenmiştir. 
“Güldüren ve düşündüren imam görüntüleri”, dinsel değerlendirmelerdeki 
mizahi boyutu ortaya koymaktadır. “En ilginç propaganda filmi” (2007 
Genel seçimlerinin Adana bağımsız adayı, A. B.’a ait propaganda filmi, 
yaklaşık bir ay içinde 30 374 kez izlenmiştir) başlıklı video görüntüsü ise, 
Türkiye’deki politik kültürün, renkliliğini gözler önüne sermektedir. Bel 
altı ve erotik mizah içerikli videolar, genellikle YouTube’dan aktarılmış-
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tır.

Bu video görüntülerinde insanların kaza, sakarlıklarıyla hayvanların da 
genellikle becerileriyle yer alması, ilginçtir. “Golf topu kapan maymun, 
simit kapan martı, ziyaretçilerin elindeki yiyecekleri alan zürafa, tavuk, 
hindi, fil vb., gece ışığı görüp kayığa atlayan balıklar, salıncakta sallanan 
kuş, paten süren köpek, şakacı papağan, köpekle eğlenen kedi, genç kıza 
öpücük veren goril, hapşıran panda”, bu kümedeki sanal mizah örnekle-
ridir. Bazen de hayvanlar, temel haklara aykırı olarak, makyaj ve kostüm 
uygulamalarıyla insansılaştırılarak gülünç duruma düşürülmektedir. 

Bu türden mizah unsurları, daha önce sinema filmlerinde (hatta bazı 
filmler, bu tür görüntülerin birleştirilmesinden oluşmuştur) ve televiz-
yon yapımlarında(kamera şakaları vd.) etkili bir şekilde kullanılmıştır. 
Ancak ilginç olan “PiknikTube (Beyaz Show içinde bir bölüm olarak), 
% 100 Komik, Kamera Şakası/ Şakaları, Komiklikler” gibi çeşitli televiz-
yon programlarının sanal mizah sayfalarındaki görüntülerden (genellikle 
YouTube’tan aktarılanlar) yararlanmasıdır. Bu tür ürünler kapsamında te-
levizyonun mu internetten, internetin mi televizyondan yararlandığı açık 
bir şekilde ortaya konulamamaktadır. Nitekim YouTube öncesinde pek çok 
Gag türünden program, televizyonlarda yayımlanmış ve yayımlanmaya da 
devam etmektedir. Bu süreçte farklı mizah temsilcileri ortaya çıkmakta-
dır. Örneğin Türkiye’de Gülse Birsel, bir taraftan Gag programını yapar-
ken, diğer taraftan da Gayet Ciddiyim, Hala Ciddiyim, Yolculuk Nereye 
Hemşerim adlı kitaplarını yayımlamıştır. Birsel’in internette de çeşitli sah-
neleri paylaşılan Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde senaryo yazarı 
ve oyuncu olarak görev alması ise sözü edilen ilişkilerin çözümlenmesi 
açısından oldukça dikkat çekicidir.Özetle Gülse Birsel, televizyon-yazın-
internet bağlamlarında çok yönlü, farklı bir eleştirel mizah anlayışını ser-
gilemektedir. Bu noktada vurgulanması gereken, kitle iletişim araçlarının 
birbirlerini beslediğidir. 

Yabancı ve yerli sinema filmleriyle televizyon yapımlarına ait görün-
tü parçaları da, komik videolar kapsamında gösterilmektedir.Geçmişe ait 
ürünler, zamanla mizah kapsamında değerlendirilmektedir. Bunlardan en 
dikkati çekenler, Yeşilçam Sineması’nın melodramları ve tarihi kahra-
manlık filmleriyle daha önceki Eurovision Yarışmalarına ait görüntülerdir. 
Yeninin kurgulanması, geliştirilmesi ve işletilmesi sürecinde, her zaman 
geçmişin mizahi üslupla eleştirilmesi söz konusudur. Mizahla, geçmişi 
güçsüz ve savunmasız bırakılır. Internetle geçmişin mizahi eleştirisi, yeni 
ve etkili bir ortam kazanmıştır. Bunlardan Hababam Sınıfı başta olmak 
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üzere özellikle Şener Şen, Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Cem 
Yılmaz gibi aktörlerin rol aldığı filmlere ait sahneler, sanal mizah siteleri-
nin komik videolarını oluşturmaktadır. Gora, Vizontele/Tuba, Hacivat ve 
Karagöz Niçin Öldürüldü gibi yakın dönem filmleri vizyondan kalkma-
larına rağmen, bu tür videolar aracılığıyla sanal dünyada izlenmeye de-
vam edilmektedir. Filmlerin ömrü, bazı bölümleriyle de olsa sanal alem 
sayesinde uzatılmaktadır.Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, 
kısa süreli film görüntüleri elde edilebilmekte ve komik videolar olarak 
sunulmaktadır. 

Yine Truva, Gladyatör, Shrek, Yüzüklerin Efendisi gibi yabancı film-
lerin çeşitli yöresel ağızlarla (Çorum, Elazığ vb.) yapılan seslendirmeli 
sahneleri de sanal mizah sitelerinde oldukça rağbet görmektedir. Çok kere 
küfürlü ve yöresel ifadelerle yapılan bu film dublajlarının başarılı olduğu 
söylenebilir. Örneğin Gladyatör filminin Elazığ çeşitlemesi, “Gıllı Oğlu 
Ali’nin Hikâyesi” adını taşımaktadır. Bu bir bakıma yerelin küresel karşı-
sındaki tutumunu, mizah formatlı eleştirel tavrını da ortaya koymaktadır. 
Sanılanın aksine, küreselleşme sürecinde yerel, güçsüz, eli kolu bağlı ve 
savunmasız değildir. Bir diğer dikkati çeken nokta ise, bu tür yerel çeşitle-
melerin küresel ölçekte izlenmesidir. 

Çeşitli televizyon programları ve dizilere ait komik görüntülere de bu 
tür sitelerde yer verilmektedir. 2007 yılındaki komik videolarda Avrupa 
Yakası adlı diziye (özellikle Gafur-Peker Açıkalın-, Buhran Abi- Engin 
Günaydın- ve Sertaç- Yavuz Seçkin- tiplemelerinin yer aldığı sahneler) ve 
Beyazıt Öztürk (Beyaz Show, Biri Bize Anlatsın), Okan Bayülgen (Zaga, 
Makina), Şahan Gökbakar (Dikkat Şahan Çıkabilir), Ata Demirer’in prog-
ramlarına ait görüntülere de rastlanmıştır. Teyo Emmi  ve Koca Kafalar da 
bu dönemde belirli bir kesim tarafından ilgiyle karşılanan programlardır. 
Yalanlarıyla ünlü ve yakın zamanda vefat eden Teyo Pehlivan adlı sözlü 
kültür aktörünün, Teyo Emmi şeklinde televizyona uyarlanarak, sanal or-
tamda da, yaşamaya devam etmesi, birincil-ikincil sözlü kültür gelenekle-
ri arasındaki bağlantı ve dönüşümlerin açıklanması bakımından oldukça 
önemli bir olgudur. 

Cem Yılmaz’ın gösterileri, sinema ve reklam filmlerinden aktarılan gö-
rüntüler, sanal mizah sitelerinde uzun süredir izlenmektedir. Bu ve benzeri 
görüntülerin küresel ölçekli sitelere de taşındığı ve en çok izlenenler liste-
sine girdiği belirlenmiştir. Bu sanal mizah dünyasında Türk aktörlerin, çok 
yönlü etkinliğini de açıklamaktadır.   

Komik ve ilginç reklam, animasyon ve oyunlarla klip eleştirileri, güldü-
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ren ve düşündüren imam görüntüleri, sanal alemin diğer mizah ürünleridir. 
Özellikle Okan Bayülgen’in reklam ve Şahan Gökbakar’ın klip eleştirileri, 
komik videolar kapsamında televizyonun işlevselliğini ortaya koymakta-
dır. Bazı animasyonlarda ise yabancı kliplere yerli popüler sanatçıların ek-
lemlenmesiyle mizah yaratılmaya çalışıldığı da görülmektedir. 

Sanal dünyada karikatür sanatını öğretici sitelerin yer almaya başlaması 
da, mizah araştırmaları açısından mutlaka çözümlenmelidir. Nitekim Ersin 
Karabulut, www.uzmantv. com adlı sitesi aracılığıyla karikatür çizmeyi, 
görüntüleriyle ilgililerine öğretmeye çalışmaktadır. Bu kapsamda sitenin 
“Sorular başlığı/sekmesi” altında “karikatür çizmek için ne kadar resim 
yeteneği gerekli, karikatür eskizi nasıl hazırlanır, karikatür çizmek iste-
yenler nereden başlayabilir, karikatür nasıl renklendirilir, eskizi yapıldık-
tan sonra karikatür nasıl son haline getirilir, karikatür çizenler kendilerini 
nasıl geliştirebilir…” gibi sorular uygulamalı görüntülerle cevaplanmakta-
dır.Uzun süre usta-çırak ilişkisi ve mizah dergileriyle sınırlı olarak gerçek-
leştirilen karikatür eğitimi, internet sayesinde yaygınlık kazanmaya baş-
lamıştır. Türk ve dünya karikatürü ve dolayısıyla mizahı için bu gelişme 
oldukça anlamlı ve işlevseldir.

Sonuç

Yukarıda sanal mizah, yazılı, görsel, işitsel, görsel-işitsel boyutları ve 
türleri dikkate alınarak çözümlenmeye çalışılmıştır. Sanılanın aksine, bu 
alanın çok yönlülüğü, özgünlüğü, karmaşıklığı ve dahası araştırma yeter-
liliği ve çekiciliği farklı kümeleme sistemiyle gerekli veri ve yorumlar-
la ortaya konulmuştur. “Öncül deneme” niteliği peşinen kabul edilen bu 
çalışmanın, yeni araştırmalara kaynaklık etmesi temel beklentidir. Sanal 
mizah alanının, ne denli zengin bir akademik saha olduğu, gelecekteki 
araştırmalarla kanıtlanacaktır.

Sonuç olarak, internet, bütün olumsuz yanlarına rağmen, Türk ve dünya 
mizah geleneklerini birbirine yaklaştırmakta, gelenekler arası alış verişleri 
hızlandırmakta ve geliştirmektedir. Sanal dünyanın sunduğu olanaklarla 
farklı milletlerin mensupları benzer şeylere gülerek birbirlerini anlama-
ya başlamışlardır. Bir bakıma dünyanın ortak görsel mizah belleği sanal 
alemde yaratılmakta ve paylaşılmaktadır. Dünya barışı için bu gelişme ol-
dukça önemlidir. Büyük Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ülküsü, 
sanal mizah siteleri aracılığıyla gerçeklik kazanmaktadır. Aynı şeylere gü-
lebilen insanların barış içinde yaşamaları daha kolaydır. “Paylaşılanlar ve 
ortaklıklar çoğaldıkça, barış yaygınlaşacak, gelişecek ve kökleşecektir”.
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LÜGAT-I NACİ’YE DAİR

ÖZSARI, Mustafa 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET

Lügat-ı Naci, Muallim Naci’nin hazırlamaya başlayıp, Müstecabizade 
İsmet’in tamamladığı bir sözlüğün adıdır. Bu sözlüğün ilk 52 forması-
nı Muallim Naci hazırlamış, fakat Naci’nin beklenmedik ölümü üzerine 
Lügat yarım kalmıştır. Naci’nin Lügat Kitabı’nın yayın haklarını 1894 
yılında Kirkor Faik satın alarak, bu lügati tamamlatıp yayımlamaya ka-
rar vermiştir. Lügatı tamamlama görevini önce Faik Reşat Bey üstlen-
miş, ancak Faik Reşat birkaç formadan sonra lügati tamamlayamamıştır. 
1898’de Lügatı tamamlama görevini Musavver Terakki dergisi baş muhar-
riri Müstecabizade İsmet devralmıştır. Bu tarihten sonra Naci’nin Lügat 
Kitabı bağlığı altında başlattığı bu çalışma Lügat-ı Naci adıyla anılmıştır. 
Müstecabizade İsmet, Lügat-ı Naci’yi 1898-1899 tarihleri arasında iki yıl-
lık bir çalışmadan sonra tamamlamış ve kitap 1900’de basılmıştır. Kâzım 
Yetiş’in belirttiğine göre, Meşrutiyet’ten sonra Lügat-ı Naci’ye Tahirü’l 
Mevlevi yeniden el atmış ve Naci’nin başlattığı, İsmet’in tamamladığı bu 
sözlüğe politik müdahalelerde bulunmuştur. İlk formalarının yayımlandı-
ğı tarihten itibaren pek çok spekülasyona maruz kalan Lügat-ı Naci’nin 
kim tarafından hazırlandığı, ne zaman yayımlandığı ve bu sözlüğün na-
sıl bir sözlük olduğuna dair farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu bildiride 
Türkçenin önemli sözlüklerinden biri olan Lügat-ı Naci’nin 1890’lı yıllar-
da çıkan ilk formalarından itibaren hazırlanma ve yayımlanma süreci hak-
kında bilgi verilecek, Lügat-ı Naci’nin nasıl bir sözlük olduğu, leksikoloji 
biliminin ışığı altında incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Lügat-ı Naci, müstecabizade ismet, sözlük bilimi.

-----

Lügat-ı Naci, Muallim Naci’nin hazırlamaya başlayıp, Müstecabizade 
İsmet’in tamamladığı bir sözlüğün adıdır. Lügat-i Naci’nin ilk 52 forma-
sını oluşturan fetva kelimesine kadar olan kısmını Muallim Naci yazmıştır 
(Uçman, 1974: 35. Tarakç; 1994: 43; Yetiş, 2003: 419). Fakat Muallim 
Naci’nin ölümü üzerine bu sözlüğü Müstecabizade İsmet tamamlamıştır. 
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Lügat-i Naci, Türkçenin tanınmış sözlüklerinden birisidir. Devrinde 
önemli bir boşluğu doldurmuştur. Lügat-i Naci’nin çok sayıda baskısı ya-
pılmış, sözlük, uzun süre Türkçe’nin önemli kaynak eserlerinden biri hü-
viyetini korumuştur. Günümüzde de edebiyat ve tarih araştırmacıları için 
bir başvuru kaynağı olarak kullanılan Lügat-i Naci’nin Kazım Yetiş’in 
ifadesiyle üçte birinden fazlası hatta yarıya yakını Naci’nin elinden çık-
mamıştır (Yetiş, 2003 419). O hâlde Lügat-i Naci’yi kim ne zaman tamam-
lamıştır? Muallim Naci dışındaki isimlerin sözlüğün tamamlanmasında ne 
ölçüde katkıları olmuştur? Lügat-ı Naci Türk sözlükçüğünün tarihi seyri 
açısından nasıl bir konuma sahiptir? Daha da önemlisi bu sözlük leksiko-
loji açısından bakıldığından nasıl bir eserdir? Bu sorular tam ve doğru bir 
şekilde cevaplandırılmadığı sürece, Lügat-i Naci’nin mahiyeti tam olarak 
ortaya çıkmamış olacaktır..

Elimizde Lügat-i Naci’ye ait dört nüsha olduğunu ve bu nüshalardan 
hiçbirinde basım tarihi ve muharrir adı bulunmadığını öncelikle belirtmek 
gerekir. Aynı eksiklik değişik sahaflarda karşılaştığımız nüshalar için de 
geçerlidir. İlk olarak sözlüğün ilk baskısının ne zaman yapıldığına dair 
mevcut bilgileri gözden geçirelim: Seyfettin Özege Kataloğunda Lügat-ı 
Naci’nin basım tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur (Özege, 1980; 12). 
Prof. Dr. Celal Tarakçı, Muallim Naci üzerine yaptığı kapsamlı araştırma-
da Lügat-i Naci’nin ilk baskısının1308/1891’de 960 sayfa olarak yapıldığı 
bilgisini verir (Tarakçı, 1994; 42). Ömer Faruk Huyugüzel ve Prof. M. 
Sadi Çöğenli de Celal Tarakçı ile Lügat-i Naci’nin basım tarihi konusunda 
fikir birliği içindedir (1308/1891) (Huyugüzel, 2000; 290. Çöğenli, 2007). 
Abdullah Uçman ise basım tarihi olarak 1317/1900 tarihini vermiştir 
(Uçman, 1974; 35). Burada Huyugüzel, Çöğenli ve Tarakçı’nın verdikleri 
tarihler, Lügat-i Naci’nin Muallim Naci hayattayken basılmış formaların-
da bulunan tarih olmalıdır. Yani 1308’de Muallim Naci, Lügat Kitabı’nın 
henüz ilk formalarını, en azından fetva kelimesine kadarki formalarını ya-
yımlamıştır. Nitekim 6 Safer 1307/2 Ekim 1889 tarihli Sabah gazetesinde 
Edîb-i şehîr Muallim Naci hazretlerinin âsâr-ı âlilerinden olan lügat kita-
bının otuzdördüncü formasının yayımlandığına dair bir ilân (Sabah, nr. 34, 
3 Ekim 1889; 4), Naci’nin bu eserin 34 formasını 1889’da tamamladığını 
göstermektedir. Naci 12 Nisan 1893’te vefat ettiğine göre, kalan 18 forma-
yı da 1891’e kadar tamamlamış olmalıdır. Bu durum Abdullah Uçman’ın 
dışındaki araştırmacıların verdiği tarihin Naci formalarının yayımlandığı 
tarih olduğunu göstermektedir. Uçman’ın verdiği tarih ise Lügat-i Naci’nin 
Müstecabizade tarafından tamamlandığı tarihtir. 
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Lügat-i Naci’nin 1891’e kadar yayımlanan 52 formasından sonra söz-
lüğe dair uzun süre herhangi bir kayıt bulamadık. Fakat 29 Mart 1894 
tarihinde Kirkor Faik’in sahip olduğu Hazine-i Fünûn dergisinde çıkan şu 
ilândan Lügat-i Naci’nin tamamlanarak yayımlanmasının kararlaştırıldığı 
anlaşılmaktadır: Lügat-i Naci’nin ne kadar müfît olduğunu tarife hâcet 
yoktur. Elli iki forması neşrolunan ve harf-i fe’ye kadar kelimât-ı Arabiye 
ve Fârisiyeyi hâvi bulunan bu kitap bu kere veresesinden iştirâ olunarak 
kütüphâne-i âcizânemde satılmakta bulunmuş ve alt tarafının müsveddeleri 
kâmilen hazır olmakla bimennihi’l-kerîm karîben yine cüz cüz neşredilmek 
mukarrer bulunmuş olduğunu ilân ve tebşîr eyleriz (Hazine-i Fünûn, nr. 
38, 17 Mart 1310/29 Mart 1894: 308). Bu ilanın Asır Kütüphanesi sahibi 
Kirkor Fâik tarafından verildiğini tahmin ediyoruz. Kirkor Faik Muallim 
Naci’nin varislerinden sözlüğün yayın haklarını ve kalan müsveddeleri-
ni alarak sözlüğü tamamlatmayı kararlaştırmıştır. Kirkor Fâik’in, o yıl-
larda sözlüğü kime tamamlatmayı düşündüğünü tam olarak bilemiyoruz. 
Fakat Hazine-i Fünûn’da çıkan ilândan yaklaşık dört yıl sonra, Lügat-i 
Naci İstanbul kültür ve edebiyat çevrelerinin yeniden gündemine girmiş-
tir. Nitekim Ahmet Mithat Efendi’nin 19 Kanunuevvel 1314/31 Aralık 
1898’de Müstecabizade’ye gönderdiği bir mektubun içeriğinden, İsmet 
Bey’in Lügat-i Naci’yi tamamlamaya karar verdiği ve bu kararını bir mek-
tupla Ahmet Mithat Efendi’ye açtığı anlaşılmaktadır (Ahmet Mithat, 1899: 153-
54). Ahmet Mithat Efendi, Müstecabizade’yi bu değerli teşebbüsünden 
dolayı tebrik ederek müellifi şu cümlelerle teşvik etmiştir: 

Lügatı itmâm hakkındaki teşebbüsünüze temin-i muvaffakiyetten 
başka sözüm yoktur. Beyn’el-ihvân bunu itmâm için dahi sizden baş-
kasını tahattur edemem. İnşallah karîben itmâma muvaffak olursu-
nuz da halkı kendinize minnettar edersiniz. Bâki bekâ-yı teveccühü-
nüzü ricâ ederim azîzim efendim hazretleri (Ahmet Mithat, 1899: 
153-54).

Ahmet Mithat’ın mektubu, İsmet Bey’in Lügat-i Naci’nin kalan kı-
sımlarını Kanunuevvel 1314/Aralık 1898’de hazırlamaya başladığını gös-
termektedir. Zaten Ocak 1899’da Musavver Terakki dergisinde (nr. 21; 
19 Ocak 1899) çıkan ve aşağıya aldığımız ilân İsmet Bey’in mesaisinin 
önemli bir kısmını Lügat-i Naci’yi tamamlamaya ayırdığını ortaya koyar:

Muallim Naci merhumun bu unvan ile yazıp ve 52 forması 
mukaddemâ tab’ edilmiş olan lügat-ı meşhurunun alt tarafı bu defa 
ser muharririmiz Müstecabizade İsmet Beyefendi tarafından yazıl-
maya başlanmış ve birkaç formalık müsveddâtı hazır edilmiş olmak-



1306

la yakın vakitte tab’ edilerek mevki-i intişara vaz’ edileceğini karîn-i 
kirâma tebşîr ve ilân ederiz.(Musavver Terakki, (21) 1314/1899; 
Arka kapak iç sayfa) 

Gerek Ahmet Mithat’ın mektubu, gerekse Musavver Terakki’deki ilân 
Kirkor Faik’in epeyce bir gecikmeden sonra, Lügat-i Naci’yi tamamlama 
görevini Müstecabizade İsmet’e verdiğini göstermektedir. Burada Kirkor 
Faik’in Musavver Terakki’nin imtiyaz sahibi olduğunu ve derginin başı-
na İsmet Bey’i getirdiğini belirtelim. Dolayısıyla İstanbul kültür ve ede-
biyat çevrelerinde tanınmış bir şahsiyet olan Müstecabizade İsmet, 1898 
yılı sonları ile1899 yılı başlarında Lügat-i Naci’nin kalan kısımlarını ha-
zırlamaya başlamıştır. İsmet Bey’in dört aylık gayretli bir çalışmasından 
sonra, 1899 Nisanında Lügat-ı Naci’nin 53-59. formaları yayımlanmıştır 
(İkdam, nr. 1717, 8 Nisan 1315/20 Nisan 1899; s.4). Devrin önemli yayın 
organlarından birisi olan Gülşen-i Edep dergisinde İsmet Bey’in bu giri-
şimi ve gayreti övülmüş ve Lügat-i Naci kütüphane-i millimizin en ziyade 
muhtaç olduğu bir eser-i güzîni diye nitelenmiştir (Gülşen-i Edep, 11 Mart 
1315/23 Mart 1899; arka kapak dış sayfa). 1899 yılı bahar ve yaz aylarında 
Musavver Terakki’de çıkan ilânlara bakılırsa, Müstecabizade’nin hemen 
her hafta Lügat-i Naci’nin bir formasını hazırladığı ve söz konusu for-
maların yayımladığı anlaşılmaktadır. Hatta  1899 Nisanına kadar sözlük 
Lügat-ı Naci olarak anılırken, bu tarihten sonra Tetimme-i Lügat-ı Naci 
olarak adlandırılmış ve muharriri olarak da Müstecabizade İsmet göste-
rilmiştir. Her bir formanın fiyatı 10 paradır. Sözlüğün forma olarak ya-
yımının ne zaman bittiğini tam olarak bilemiyoruz. Fakat 1900 yılı içeri-
sinde İstanbul gazete ve dergilerinde çıkan ilânlar, Lügat-i Naci’in 1900 
yılı ortalarında tamamlandığını ve sözlüğün Tetimme-i Lügat-ı Naci adıy-
la basıldığını göstermektedir (Musavver Terakki, İkinci sene, nr. 52, 26 
Ağustos 1315/7 Eylül 1899). İkdam gazetesinde çıkan bir ilânda sözlüğün 
mütemmiminin Müstecabizade İsmet olduğu özellikle vurgulanır (İkdam, 
nr. 2187, 19 Temmuz 1316/1 Ağustos 1900; 4). Fakat, sözlüğün tamam-
lanmasından sonra, Lügat-ı Naci’nin epeyce rağbet görmesine hatta sa-
deleştirilip, biraz küçültülerek basılmasına rağmen, Musavver Terakki’de 
1901’den çıkan ilânlarda Müstecabizade İsmet’in değil, Muallim Naci’nin 
adı verilir (Musavver Terakki, nr. 27, 15 Kanunusani 1319/28 Ocak 1904; 
296. L Musavver Terakki, nr. 6, 6 Mayıs 1320/19 Mayıs 1904; 118). Bu 
durum İsmet Bey’in 1900 yılı sonlarına doğru takip altına alınarak tutuk-
lanması ve mahkeme sürecinin ardından sürgüne gönderilmesi ile ilişkili 
olmalıdır. Çünkü, bu sözlüğün satışından epeyce gelir elde ettiğini tahmin 
ettiğimiz Kirkor Faik, sürgüne gönderilmiş ve sarayın gözünden düşmüş 
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bir ismi –sözlüğün hazırlamak için bir yıldan fazla çalışmış olsa bile– öne 
çıkarmayı kişisel menfaatleri açısından zararlı görmüş olabilir. 

Lügat-ı Naci, Müstecabizade tarafından tamamlanmasından sonra yeni-
den değişikliğe uğramıştır. Kazım Yetiş’in belirttiğine göre sözlük üzerinde 
Tahirü’l Mevlevi, yine Kirkor Faik’in isteği doğrultusunda ciddî değişik-
lik ve ilâveler yapmıştır. Kâzım Yetiş’in tespit ettiği ve özellikle de örnek 
metinlerdeki değişiklikler, Tahirü’l Mevlevî’nin Lügat-ı Naci’ye İkinci 
Meşrutiyet’in ilânından sonra müdahale ettiğini göstermektedir. Tahirü’l-
Mevlevî’nin müdahalelerini, haklı olarak eleştiren Kazım Yetiş, özellikle 
örnekler üzerine yapılan politik müdahaleleri ilmî bir tavır olarak görme-
mektedir (Yetiş, 2003: 417-423). Benzer müdahalelerin Müstecabizade’nin 
hazırladığı formalarda bulunmadığını, İsmet Bey’in Naci’nin yolunu takip 
ettiğini belirtmek gerekir. 

Görüldüğü gibi, Lügat-ı Naci üzerinde Muallim Naci, Müstecabizade 
İsmet ve Tahirü’l-Mevlevî’nin emekleri vardır. Bunlar içinde Tahirü’l-
Mevlevî’nin müdahaleleri Kazım Yetiş’in ifadesiyle bilimsellikten uzak-
tır. Buna karşılık Muallim Naci, Türkçe’nin böyle bir ihtiyacını düşüne-
rek, sözlüğü hazırlamaya başlamış, ancak dağınık bir çalışma sistemine 
sahip olması ve beklenmedik vefatı yüzünden sözlüğü tamamlayamamış-
tır. Müstecabizade İsmet’in gayretleri sayesinde Lügat-i Naci tamamla-
narak Türk kültür ve edebiyat çevrelerinin hizmetine sunulmuştur. Başka 
bir ifadeyle Lügat-i Naci bugünkü varlığını büyük ölçüde Müstecabizade 
İsmet’e borçludur. 

Müstecabizade’nin acaba Lügat-i Naci’ye ne ölçüde bir katkısı olmuş-
tur? Bu soruya kesin sınırlarla cevap vermek pek mümkün olmasa da en 
azında bir fikir vermesi açısından şu bilgiyi verebiliriz. 1426 sayfa tutan 
sözlüğün fe harfine kadar olan 486 sayfası Muallim Naci’ye fe harfinden 
sonraki diğer 940 sayfası Müstecabizade İsmet’e aittir (Muallim Naci-
Müstecabizade İsmet, bty; 486). Bu durum sözlüğün üçte ikilik bölümü-
nün İsmet Bey tarafından hazırlandığını gösterir. 

Lügat-i Naci, kimin yazdığını bilemediğimiz bir İhtarat ile başlar. 
İhtarat’ta bu kitap erbâb-ı kalem beyninde kullanılan veya kullanılmaya 
şayan bulunan Arabî, Farisî kelimât ile elsine-i ecnebiyyeden alınma lü-
gatin en ziyâde müstamel olanlarını havidir (Müstecabizade İsmet, bty; 1) 
denilerek sözlüğe Arapça, Farsça ve diğer yabancı dillerden Türkçeye giren 
kelimelerin alındığı belirtilmiştir. Kelimelerin sadece Türkçede kullanılan 
anlamları verilmiş, alındığı dilerdeki anlamları dışta tutulmuştur. Sözlükte 
Türkçe kelimelere yer verilmemiştir. Başka dillerden alınan kelimeler 
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Türkçedeki kullanımlarına göre dizilmiştir. Kelimelerin hangi dilden gel-
diği belirtilmiş, çoğulluk, tekillik, müenneslik, müzekkerlik gibi nitelikle-
ri kısaltmalarla vurgulanmıştır. Blocco, appartement, aboné kelimelerinde 
olduğu gibi, Batı dillerinden Türkçeye giren kelimelerin okuma kolaylığı 
sağlanması için Latin harfleriyle yazılışları da verilmiştir. Kelimeler Arap 
harflerindeki yazılış sırasına göre dizilmiştir. Kelime kökleri okuma ko-
laylığı için harekeli yazılmıştır. Aynı özellik Şemsettin Sami’nin Kamus-ı 
Türkî’ adlı sözlüğünde de vardır. 

Lügat-ı Naci’de kelimelerin tanımı genellikle yapılmamış, buna kar-
şılık, kelimelerin Arapça, Farsça ve Türkçedeki sinonimleri verilmiştir. 
Meselâ fer kelimesi nûr, ziyâ şeklinde tanımlanmış, ardından örnekler 
verilmiştir (Muallim Naci-Müstecabizade İsmet, bty; 835). Fakat feryâd 
kelimesi istimdâd için çıkarılan âvâze-i bülend biçiminde tanımlanmıştır. 
Halbuki aynı yıllarda hazırlanan ve 1901’de basılan Kamûs-ı Türkî’de ke-
limeler çoğunlukla tanımlanmıştır (Şemsettin Sami, 1917). Zaten Lügat-i 
Naci’nin eksik taraflarından birisi sözlükteki bütün kelimelerin tanımları-
nın yapılmamış olmasıdır. 

Lügat-i Naci Türkçe’de kullanılan bütün kelimeleri içeren bir lügat 
değildir. Sözlüğe Türkçe kökenli kelimelerin alınmamış olması Lügat-ı 
Naci’nin en önemli eksikliklerinden birisi kabul edilmelidir. Arapça, 
Farsça ve diğer yabancı dillerden dilimize giren kelimeleri kendi ifadele-
riyle Türkçe nâmına tefsîr eden (Muallim Naci-Müstecabizade İsmet, bty; 
1) Naci ve İsmet, her nedense sözlüklerine Türkçe kelimeleri almamışlar, 
alma gereği duymamışlardır. Halbuki Şemsettin Sami hazırladığı sözlüğe 
hem Türkçe Sözlük adını vermiş, hem de Türkçe kelimeleri sözlüğüne al-
mayı ihmâl etmemiştir. Aynı dönemde hazırlanan, aynı sistematiği takip 
eden ve hemen hemen aynı yıllarda yayımlanan Şemsettin Sami’nin söz-
lüğünün üstünlüğü de zaten buradan ileri gelir. 

Sonuç olarak bütün eksikliklerine rağmen, Lügat-i Naci gerek yayım-
landığı dönemde, gerekse yayımlandığı dönemden günümüzü kadar Türk 
kültür ve edebiyat dünyasında belirli bir boşluğu doldurmuş, araştırmacı-
ların başvuru kaynağı olma işlevini sürdürmüştür. Fakat Lügat-i Naci’nin 
tamamlanmasında önemli bir rolü olan hatta sözlüğü eksik kalmaktan 
kurtarıp yeni nesillerin hizmetine sunan Müstecabizade İsmet’in adı pek 
anılmamış, Lügat-ı Naci Muallim Naci’nin adıyla anılan bir sözlük olarak 
kalmıştır. Hâlbuki Müstecabizade İsmet, Lügat-ı Naci’yi tamamlamakla, 
henüz Kâmus-ı Türkî’nin yayımlanmadığı ve doğru düzgün bir Türkçe 
sözlüğün bulunmadığı bir dönemde, özverili bir gayretle Lügat-ı Naci’yi 
tamamlamış, böylece Türkçeye ve Türk kültürüne önemli bir hizmette bu-
lunmuştur. 
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HALK VE DİVAN ŞİİRİ KOVŞAĞINDA YENİ BİR 
EDEBİ ÜNVAN-EMİR EFSEHEDDİN 

HİDAYETULLAH BEY                                                                                                                 

PASHAYEVA, Aide 
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

ÖZET

XV. yüzyılın ilk on yıllığında doğulub tehsili ve yaratıcı faaliyeti 
Akkoyunluların hakimiyeti yıllarına tesaduf eden ve edebi irsinden günü-
müze dek Azerbaycan Türkcesinde (doğru olarak, Oğuz- Türkman lehcesi 
ile) yazmış olduğu bir tek Divanı miras kalan Efseheddin Hidayetullah 
bey şair ve emir kibi şöhretlenmiş, 1496-1498 yıllarında, büyük ihtimalle 
Tebriz ve Surhabı fasilelerle cengine almış taun ve holera hastalıklarından 
birine yolukarak Tanrı rahmetine kavuşmuştur.    

Hidayetin şiirleri mazmununa göre klassik seviyenin göstericisiyse, dil-
deki ifade vasıtalarından istifade usuluna göre daha çok danışık- folklor 
istikametlidir. Mevlana, Aşık Paşa, Yunus Emre ve Nesimi’den sonra Türk 
dilli edebiyat tarihinde Necati ve Hataiye kadarki halk deyim tarzına göre 
Kişveri, Karamanlı Nizami ve Habibiden pek üstün sayılabilecek Hidayet 
şiirleri ata sözü ve zerbül-masallar, halk inancları, alkış ve karğışlar, afo-
rizmler, cinas kafiyeler, yerli kelimelerin kullanma tezliyi ve b. cehetle-
rince halk danışığının, ozanvari deyim tarzının XV. yüzyıldaki tamamen 
benzersiz yeni orneğidir. Bu konuda onun Divan’ından aynı yüzyılın diger 
şairlerinde bula bilmeyeceyimiz kadar bolluca mısra ve beyitler rastlan-
maktadır.   

Anahtar Kelimeler: Efseheddin Hidayetullah Bey, divan, şiir.

ABSTRACT

Afsahaddin Hidayatullah beg, who was born in the first decade of XV 
century and whose education, social-literary activity concide on the time 
of Akkoyunlu power became famous as a poet and emir and whose Diwan 
written in Azerbaijani Turkic language has survied to our time from out 
of poet’s literary heritage, probably, died in 1496-98 as a result of the 
infectious disease.
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If Hidayat’s poems for its contents is in classical style, but for its usage 
method of means of expression in language belongs more to spoken-folk 
style. In the history of Turkish literature after Mevlana, Ashik Pasha, Yunus 
Emre and Nesimi, but up to Necati and Hatayi, Hidayat stands the highest 
level for his folk sayings than Kishveri, Nizami Karamanli and Habibi. 
Hidayat’s poems according to its proverbs, philosophy samples, epigrams, 
applauses, national sayings et.c. is a new source of the XV century. There 
are many couplets on this theme in his Divan which we cann’t see in other 
poets belonging to the same century. 

 Key Words:  Afsahaddin Hidayetulah Bey, Diwan, Poem.

-----

XIII.-XIV. yüzyılların din, tarikat ve tasavvuf eğilimleri, özellik-
le Mevlana Celaleddin Ruminin çeşitli konularda söylediği ve birbirine 
ulanmış öyküler halinde yayğınlaşan fikirleri, onu bütün düşünce siste-
miyle türkçede sade, halki dille terennüm eden Yunus Emrenin özdeyişle-
ri, Fazlullah Neiminin hurufilik öğretisi, İmadeddin Nesiminin içerek ve 
forma bakımından şiire yenilik getiren yaratıcılığı XV.-XVI. yüzyıl şair-
lerinin tefekküründe derin izler bırakdığından divan, tasavvuf ve aşık-saz 
yönemli şiirde mevzu-motiv, poetik obrazlar, bir sözle ideya-bedii ortaklık 
göze çarpmaktadır. Benzetme ve mubaliğaların yeniliği, orijinallığı, tabiat, 
insan duykularının terennümü, insanın cismani ve manevi zenginliklerinin 
tabiat güzellikleri ile mukayesesi, karşılaştırmalı vasfı, nihayet bütün vasf-
ların irfani yekunu, çözümü XV.-XVI. yüzyıl Türk dilli poeziyanın önder, 
ortak meziyyetleri idi. Ayrıca, bu devirde klassik şiirin dilinde sürekli yerli 
özkelime kullanımı da dildeki millileşme, halkileşme meyllerini güçlen-
dirmiştir.

XV. yüzyıl Türk dilli edebiyatın Azerbaycan sahasında ne kadar farklı 
cehetleri olsa bile, aşkarca mezmun, forma, dil, üslup ortaklığına malik ka-
lem ustadları (mesela, Şah Kasım Envar, Hakiki, Kişveri, Hebibi, Rövşeni, 
Gülşeni, Şah İsmayıl Hatayi, Dirili Kurbani ve b.) arasında Akkoyunlu 
şairi Efseheddin Hidayeti de görmekteyiz. 

XV. yüzyılın ilk onyıllığında doğulub tehsili, içtimai ve yaratıcı faaliyeti 
Akkoyunluların hakimiyeti yıllarına tesaduf eden Efseheddin Hidayetullah 
bey Uzun Hasan, oğulları Halil Mirze ve Sultan Yakub zamanında şair 
ve emir kibi şöhretlenmiş, 1496-1498 yıllarında, büyük ihtimalle Tebriz 
ve Surhabı fasilelerle cengine almış taun ve holera hastalıklarından bi-
rine yolukarak Tanrı rahmetine kavuşmuştur. Edebi irsinden günümüze-
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dek Azerbaycan türkçesinde (doğru olarak, Oğuz-Türkman lehcesi ile) 
Hidayet mahlası ile yazmış olduğu bir tek Divanı miras kalmıştır. Divanın 
elyazma nushaları Dublin, Oksford, İstanbul, Tehran şehirlerinin meşhur 
kütüphanelerinde ve Kirmanda ele alınmış nusha Stevens kolleksiyasında, 
nushaların fotokopi ve mikrofilimleri ise Baküde Elyazmalar Enstitüsünde 
muhafıza edilmekdedir.

Tabii, güzel üslup bir Tanrı vergisidir. Fakat divan şiirinin XV. yüz-
yıldakı tezahüründe Efseheddin Hidayeti diğerlerinden farklı eden, bizce, 
ona üstünlük getiren muhim cehet ana dilini hem devirlerine benzemeyen 
bir “eda” ile kullanmasında, klassik şiir üslupunun debdebeli dil imkanları 
çevresinde ifrat halki ifade tarzındadır. Sanki kendisi hiç sarayda değil, 
Akkoyunluların himayesinde olan uzak bir köyde, ilçede yaşayan il müdri-
ki, yaratıcı il şairidir. Canlı halk danışık dilini Divan teknik ve estetiği için-
de pek güzel yerleştiren Hidayetin ozanvarı deyim tarzını kendisinden son-
ra Şah İsmayıl Hatayi ve Necatide görmekteyiz. Azerbaycanlı Türkolog, 
prof. Dr. Tofik Hacıyevin dil tarihi üzre araştırmalarında Hatayi dili için 
söylenen fikirlerinden biri aynen Hatayinin selefi Hidayet için de yönelti-
lebilir: “Şair poetik dili halk danışık tarzına öyle yakınlaştırıyor ki, mısra 
bütünlükle ritmi ve ölçüsü ile canlı danışığın bir cümlesini hatırlatıyor, .... 
danışık dilinin tabiiliyi şiir mısrasının atributuna çevriliyor”(Hacıyev. T., 
1976: 138). Mesela, Hidayet Divanı’nın elyazma nushalarından aldığımız 
örneklere bakalım1:

Bu suyi ta ağzıma aldım, o sudan el yudum. (D., 37b)
Dışra çün basdım ayağ, evden-kapudan el yudum. (D., 37b)
Halk eyler güman ki, yarımsan,
Bu güman olmayan yeginden yeg. (D., 31a-b)
Yarın ğemi sevdi beni, ben hem anı sevdüm,
Koyun biz ikini bire ki, seven sevenindür. (T., 7a) 
Ohu efğanlar kılub geder, Hidayet, sor neden,
Hansı yaydan güc görer, ya Reb ki, ben kurban ana. (B., 4a-b)
Can gövdede sen sevgülü canane içündür,
Pes besledügüm canumı, cana, ne içündür. (T., 7b)
Al Hidayetden dilü can, sat o zülfin bir kılın,
Çek ziyan, kıl gel bu sevdayi sen ol kellaş ile. (D., 53b)
Bazan dildeki sadelik poetik söz oyunu ile daha da ritmikleşiyor:
Her kişi bir kimseye kurban olur,

1 Not: Bildiri boyunca Hidayet Divanının elyazma nushalarından getirilen örnekler inceleme metn için seçilen 
ve üzerinde araştırma apardığımız üç elyazması fotokopisinden alınmıştır. Her üç nusha şerti olarak Dublin- D, 
Oksford- B, İstanbul- T adlandırılmış, örnekler de bu şerti adlarla verilmiştir.   
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Gel berü kim, ben sana kurban olum.
Kapuda gören beni derban sanur,
Ben kimem ol kapuda derban olum.
Seni diler ol şah Hidayet bu gün,
Ya Reb, anun sanuna san-san olum. (T., 29a-b)

****
Ne sorursan, senema, hasta Hidayet haberin,
Haberin anlıyalı yokdur özünden haberi. (T., 46b)
Genellikle, Hidayet’in şiirleri muhtevasına göre başka, dildeki ifade 

vasıtalarından kullanma usuluna göre başka bir üslup yöntemlidir.Yani 
irfani-felsefi mezmunundan ileri gelen Arab-Fars dillerinin kalıplaşmış ifa-
deleri ve cümlelerinin kullanılmasına rağmen, Efseheddin Hidayet Divanı 
mahz daha çok halk (yerli) diline ait cehetlerin üstünlüyü ile seciyyele-
nen danışık-folklor üslubunun XV. yüzyıl üçün tamamen yeni edebi 
örneği sayılabilir. Ali menseb sahibi, saray resmisi olmasına bakmayarak, 
Hidayet’in halk tefekkürünü, adet ve anannelerini, dilini şairane duymak 
kabiliyeti onun bedii ifade, mecazlar ve de obrazlar sistemine pek güclü 
sirayet etmiş gibi görünmekdedir. 

Hidayet halk dilinin zengin leksikonundan, yüzyıllar boyunca kaza-
nılmış manevi-etnik servetden, özellikle, halk müdrikliğini bütün incelik-
leri ile yaşatan atalar sözü ve zerbül masallardan vasıta gibi yararlanarak, 
belirtmek istediği fikrin poetik özgünlüğünü tayin ediyor. Divanda şairin 
kendi kalemine ait tarzla deyişik biçimde takdim olunan atalar sözü ve 
zerbül masallar bedii-estetik yük taşımaktan, fikrin daha yığcam çatdı-
rılmasndan elave, obrazlar silsilesinin de anlaşılmasına yardımçı olmuş, 
üslubi-semantik rengarenglik yaratmıştır. Masalların çok kısmı günümüze 
kadar dilde kullanımını, benzer, mukabil ifadesini muhafıza ede bilmiş-
tir. Hatta bir çoğu zamanında Akkoyunluların hakimiyet altına aldıkları 
Irak erazisindeki Türk soylu ehalinin (Irak Türkmanlarının) folklorun-
da yaşamaktadır. Ayrıca kayd edelim ki, Hidayet Divanında rastlaştığımız 
atalar sözü ve zerbül masalların uyğun karşılıkları IrakTürkmanlarının 
folkloru ile mükayesede Azerbaycan halk yaratıcılığında daha sık-sık iş-
lekdir. Mesela, bazılarına dikkat yöneltelim:
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Efseheddin Hidayet
«Divan»ı

Azerbaycan halk yaratıcılığı
(çağdaş söyleminde)

İrak türkman folkloru
(çağdaş söyleminde)

1.Beli, her neste kim vardır
olur öz aslına race. (B., 44b)

1. 1. Her şey öz aslına çeker. (Azerb.
folk.ant.,1999; s. 238)

2. Cümleden satma ululuğ yara, ey, 
ağyara var, 
Kim ululuğ bilik ilendir, degildir 
yaş ile. (D., 53a-b)

2.Ağıl yaşda olmaz, başda 
olar. (Halkın s.h.,1985; s. 38)

2.

3.Cehl ola yahşı umub varan yaman 
yoldaş ile. (D., 53B)

3.
3. Harab yoldaşnan yola çıkmak 
hatardır.(Azerb.folk. ant.,1999;  s. 
236)

4. Er gerek kim otura er yerine. (B., 
87b)

4. 4.

5. Yaman yahşını fark etmez. (B., 
98b)

5. 5.

6.Neden kim, heç tedbir ile yokdur 
çare tedbire. (D., 59b)

6. Olacağa çare yoktur.
6.

7. Bu misaldır ki, sürütürler iti 
öldürene. (B., 88a)

7. İti öldürene sürüttürerler.  
(Atalar s., 1985s.371)

7. İti öldürene sürükleder-ler. 
(Azerb.folk.ant.,1999; s.227)

8. Beli, her işde ki var, yüz göreler 
yüz görene. (B., 88a)

8. El eli yuyar, el de yüzü. 
(Kerimova H., 2006; s. 162)

8.

9. Ğeyr millet ola her kim uysa ğeyr 
millete. (B., 94a-b)

9. 9.

10. Dövletli olan kişi, elbette, uğrar 
dövlete. (B., 94a-b)

10.Var var getirer.(Kerimova 
H., 2006; s.168)

10. Zenginin malı her ayıbını örter.
(Azerb.folk.ant.,1999; s.226)

11.Yavuza eksik degül kaza.(D., 
5b)

11.
11. Yavuz ata binenin kanı 
avcundadır.(Azerb.folk.ant.,1999; 
s. 227)

12. Her cahil ile sırrını kimseye 
danışma . (D., 54b)

12. 12.

13. Derler mesel ki, bal dutan 
barmağın yalar. (D., 9b)

13. Bal dutan barmak yalar. 
(Halkın s.h, 1985; s.42)

13.

14. Od yanan ocakta hergiz ot 
bitmez. (T., 19a)

14. 14.

15.Bu meseldir, ola ger atlıya 
gülmeğe yayağ. (D., 29a)

15. 15.

16. Her işi çok eylese kimse, ol işde 
uz olur. (T., 6a)

16. 16.

17. Tanrı sever her kimi ki, tahirdür. 
(T., 16b)

17. Allah düz bendelerinin 
penahıdır. (Rzayev H., 2004; 
s.292)

17.

18. Tülkü kovan derisi içündür. (D., 
15b)

18. 18.



1316

19. Yahşılıkdan çin imiş, kaçan 
yamana tuş olur. (T., 9b)

19. Kaçan büdrer; Yüyüren 
yolda kalar. (Atalar s., 1985; 
s. 189;  72)

19.

20. Aşağa kişinin sözün eşitmek 
hem aşağılığdır. (D., 17a)

20. 20.

21.İl ile kara gün olur bayram . (D., 
37a)

21. İl ile kara gün bayramdır. 
(Atalar s., 1985; s.303)

21.

22. Er nezeri, Hakk nezeri. (D., 
60a)

22. Hakk-kuvvet, kuvvet-
Haktır. (Atalar s.,1985;s.636)

22.

23. Dolaşır her kişinin ayağına öz 
emeli. (D., 61a)

23.Her kes öz işinin rengine 
boyanar; Her kes öz emelinin 
meyvesini derer. (Atalar s., 
1985; s.656)

23. Ne ekesen, onı biçeşen. 
(Ketene Ç.,1990; s.137)

24. Yar olsa yar, yegligi tez biline 
anın. (T., 21b)

24. Dost olsa dost, dağı dağ 
üste koyar.

24.

25.Zülm olan yerden, beli, dervişü 
miskin dagılur. (T., 15b)

25. 25.

27. Her işde ki var, ademe yoldaş 
gerekdür. (T., 5b)

27. Güc birliktedir. 27.

28. İsitemedi oduna, tütünine 
buluhdu. (D., 60b)

28. İsinmedik istisine, kor 
olduk tüstüsüne.

28.

29. Yoksul mesel durur, düş ile, 
payimal ile. (D., 41a)

Bu sırada şairin gündelik yaşam tarzından, hayat tecrübesinden erseye 
gelmiş hikmetli kelamlar, aforizmler de az değildir. Mesela:

Kişi her nesne kim ögrene, ondan kesile. (T., 37b)
Kim ki yahşılık umar olsa, yamandan kesile. (T., 37b)
İrişe yare gönül, secde kılsa adet ile,
Neden ki, bende bulur kurbi-Hakk ibadet ile. (D., 57b)
Hakka her kim sığına, cümle cahandan kesile. (T., 37b)
Kim ki, kalp altun gibi içi degil bir taş ile,
Akça ilen alub anı öldüresen taş ile.   (D., 53b) 
Yar oldurur ki, yar ile her işde varişe. (D., 50b)

Hidayet yaratıcılığının aparıcı poetik sutununu teşkil eden böyle övüd-
nasihat, hikmet içerekli ata sözü ve masallara, demek olar ki, Divanın her 
sahifasında, her şiirinde rastlanıyoruz. Bazen nasihat ve masalları bütün 
bir şiirin poetik kuruluşunda muhim danışık aktı gibi görüyoruz:

Sözünü anlayan şükür dilemez,
Yüzini gören aya meyl etmez.
Nile bakmaz yaşım gören, ne acab,
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Ögrenen behre, çaya meyl etmez.
Derdinin kadrini bilen aşık
Ölür ise devaya meyl etmez.
Nola meyl etmese Hidayete yar,
Padişahdır, gedaya meyl etmez. (D., 27b)

Bu mısralarda Efseheddin Hidayet daha çok ozan-kopuz şiir anan-
nelerinin bilicisi ve devamcısı gibi karşımızda canlanıyor. Böyle örnekler 
Divanda sayısızdır.

Hidayet dilinde halkiliği bütünleştiren cehetlerden biri de halkın hayat 
tarzı ve tecrübesinden, gerçek hayat olaylarına inam ve itikaddan yaran-
an, sınavlar, yozumlar sonucunda kesinleşen hökümlerin bedii ifade-
sidir. Forma ve mezmun bakımından atalar sözü ve masallara benzeyen 
il sınavları, inançları, esasen meişet ve merasimlerle, tabiat olayları, bit-
ki ve hayvanat alemi, astral tasavvurlar ve esatiri görüşlerle ilgili olub, 
dakikleştirici, elave izahedici seciyyesi ile Hidayet şiirlerine halk ruhlu 
poetik teravet getirmiş, lirik-felsefi yüklü fikrin mahiyetine ışık salmıştır. 
☺esela, fazla çekici olanlarından bazılarını örnek getirelim:

Kudurmuş it dutan aşüfte olur su görüb. (D., 8a)
Kim karanğu gece olğac oğrunundur fırsatı. (D., 65a-b)
Yağış yağsa, yaşunur bulut içre afitab. (T., 3b)
Çahırın artık içen, elbette kim, bihuş olur. (T., 9b)
Gün dolanğac, beli, olur ahşam. (D., 37a)
Çün kim, güneş zuhur edicek ay olur nihan. (D., 48b)
Behre artuğ verür ol yer kim, düşer baran ana. (B., 4a-b)
Yeni ayı gören bakır suya. (B., 90a-b)
Kiyametdir bu gün kim, ay çıkıbdır afitab ilen. (D., 47a)
Gece gündüzlen beraber oluncah nevruz olur. (T., 6a) ve b..

Tesvir anında hiss ve duygunun güçlendiği makamlarda üslupi 
emosionallığı, poetizmi artıran dualar (alkışlar) ve beddualar (karğışlar) 
da Hidayetin bedii dilinin halki göstericilerindendir. Ta eski zamanlardan 
halk sözün efsunkar kuvvetinin tesiri ile isteklerine yetmeğe çalışmış, 
alkışda hoş niyetin, uğurun, karğışda ise şerin, bed amelin, bela ve facıanın 
gerçekleşeceğine inanmışlardı. Hidayet halk yaratıcılığının fazla yayılmış 
bu türünün genel kullanım ifadesini alarak kendi edebi ustalığına uygun 
poetik biçimde konkret bedii makamın, sebebin gerçek sonucu gibi ortaya 
koymuştur, yani duanın yerli kullanım cümlesi şiir diline çevrilerek, ba-
zen bedii-psikolojik, bazen de mizahi mezmun almıştır. Hemin duaların 
bir çokunun Azerbaycan ve Irak-Türkman folklorunda gerek ayrıca bir 
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tür, gerekse de ayrı-ayrı türlerin terkib hissesi gibi ekvivalentleri mevcut-
tur. Tabii ki, bu gün Oğuz-Türkman folklorunun tarihi-ictimai sebebler 
yüzünden dört bucağa (Аzerbaycan, Аnadolu, İran, Irak) sepelenmiş izleri 
Efseheddin Hidayet yaratıcılığında hala devlet himayeli vahid medeniye-
tin nişaneleridir. Meselen:

Hüsnünü Hakk saklasın teğyir ile tedbirden. (T., 32b) – alkış

Hakkı bilen handa varsa, Hakdan ayru olmaya. (T., 38a) – alkış

Hiç bende asır olmaya düşmen bucağında. (B., 98b-99a) – alkış

Çün kim, harab eden gönül evin belasıdır,
Memur olmasın görüm bu haribe hiç. (B., 10b)   - karğış

Düşsün görüm o hale yaman isteyen sana. (T., 3a) – karğış // Irak-
Türkmanlarında bir beddua hoyratda benzer mazmun yaşamaktadır:

Yaman yara,
Yaman dert, yaman yara.
Yamanlar yahşı oldu,
Biz olduk yaman yara.
Beni yardan edeni

Çıkartsın yaman yara. ve s. (Azerb.folk.ant.,1999; s.105)
Yaya dönsün boyi anın ki, feda kılmaya baş. (T., 19a) -- karğış

Şairin “Olsun” redifli kazeli ise bütünlükle dualar üzerinde 
kurulmuştur:

1. Şeha, ziba camalından yaman gözler ırak olsun, (alkış)

2. Felek kandiline şem’i-rühün çeşmü çırağ olsun.          

O kim can yelin gülzari-hüsninden ırağ ister,              

3. Yüregi lale tek hasret odilen dağ-dağ olsun (karğış)

Vüsalın kadri bilmezdim ve leyken imdiden sonra ,

4. Eger ol verse, ol dövlet bu başü ol ayağ olsun. (alkış)
…Dilü canını, yar aydır, sorur saru gözüm, dedim,

5. Karibler sormağiçün dünya durduğunca sağ olsun. (alkış)
Habibe söyledim bahtım, rakibin gözüdür bakdım,

6. Gülüb dedi, Hidayet kim, hemişe bahtın ağ olsun. (alkış) (D., 45a)

Poetik mayasını halkın söz hazinesinden alan Efseheddin Hidayet fikir 
ve hisslerini mahz halk danışık dilinin inceliklerinden, halk yaratıcılığına 
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ait obrazlı ifadelerden, yerine göre sözlerin taşıdığı mana çalarlarından 
maharetle yararlanarak nazma çekmiş, özdil üslupunu halki değerlerle 
zenginleştirmişdir. Mesela, gerek klassik, gerekse de halk edebiyatında 
senetkardan büyük ustalık, dilin söz elvanlığından kullanma mahareti ta-
leb eden cinaslar Hidayet kazellerinin bezeyi, pek muhim, ayrılmaz poetik 
vasıtalarından biridir. Şair lefzi güzellik ve ahengin pek ilginc, pek zor 
nevi olan cinasların, yani şekilce aynı, manaca farklı sözlerin oynaklığını 
yaratmakla şiire estetik, zevkverici bir cazibe getirmiştir. Bazen şiirin 
genel ideyası çevresinde bütün bir kazelin cinaslar üzerinde kurulduğunun 
şahidi oluyoruz ki, böylelerinin sayı çoktur. Tabii, bu gösterici de Hidayetin 
halk tefekkürüne, folkloruna derinden beled olmasına, yüksek senetkarlık 
kabiliyetine bariz delil sayılabilir. Mesela:

Gül vechini kim ahli- meani yasemen derler,  
Kızarma lale söylersem özümden, ya semen derler? (T., 16a).

metleli yeddi beytlik kazelin “yasemen derler” redifi sonrakı beytlerde 
aşağıdakı gibi semantik hisselere bölünerek manalandırılmıştır:

yasemen derler
ya semen derler
semen derler
semend erler
semenderler
yase men derler.         .      

Cinas sözler sadece rediflerde değil, mısra içinde de kullanılmıştır. 
Mesela:

Derdü ğeminin dadını duydun meger, ey dil,
Kim munca ki, cövr eyledi, dad eylemedin hiç.  (T., 4a-b)

Yar uğrunda eger menzilü yol daş olsa,
Baş ile kesdüre ol menzili gerçek yoldaş.  (T., 19a) ve b.

Hidayet şiirlerinin halki değerlerinden bahs açarken, mutlaka şairin 
mecazlar sisteminde, özellikle, teşbehlerinde görünen ve insanı hayretde 
bırakan, yer-yer modern resim tablolarını andıran poetik karşılaştırmaları 
üzerinde ayrıca dayanmamız zeruridir. Divanda teşbehlerle ilgili 
rastlaşdığımız örnekler mahz benzedilenlerin halk diline ait ve de halka 
yakın koloriti, kamilliği ile özel dikkat çekmekdedir. Mesela, bir kaç 
orneğe dikkat yöneltelim:
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Kopar gönlüm yerinden göz ile kaşın eyan görgec,
Nice kim, kalka kuş avçılar elinde keman görgec.     (T., 4a)

Bad esüb, yabrağ güli örter tek ahimden bu serv,
El yüzine dutuban benden ne pünhan eylemiş.         (D., 28b)

Çağlamın kim, laledir yollar kırağında biten,
Müntezir yolunda çeşmi-intizarımdır benim.          (T., 29a)

Gör yüzün, ağzu gözü halın, teferrüc et,
Bak bir tabakda püstevü badamü kişmişe.             (D., 50b) 

Gözümün yaşı çohalur göricek arizini,
Nişe kim, fesli-bahar olacağın arta bulağ.        ( D., 29a) 

Göründüğü gibi, Hidayetin teşbehlendirmesinde gerçek hayat tarzı, halk 
meişeti canlanıyor. Yani, eger benzeyenler tasavvuf anlamında, irfani ma-
hiyetdedirlerse, o zaman benzedilenler gerçek hayattan alınan müşahede 
ve manzaralardır. Fakat bütün hallerde şairin amacı Hakkın görümüdür. 
Bu ise kendi sırasında halk şiiri ve klasik poeziyanı birleştiren XV. yüzyıl 
Türk dilli edebiyatın muhim senetkarlık cehetlerindendir. Divanın az kala 
her mısra ve beytinden boylanan böyle örneklerin sayını artırmak müm-
kündür. Hakkında bahs açtıklarımız Hidayet yaratıcılığında kabarık şekilde 
nazara çarpan, üzerinden hayretsiz, sükutla keçe bilmeyeceğimiz halki 
değerlerdir. Klasik şiir dili endazesinden çıkarak XV. yüzyılda türkçenin 
lüğat zenginliklerinin yaratdığı maksimum imkanlar içinde sade, ahıcı ve 
samimi bir dille yazılmış Divan, üstelik aruz vazınlı klassik şiir türlerinde 
il kelamlarının, yerli kelimelerin kullanma tezliğindeki ifrat sıklık cesare-
tle söylemeğe esas veriyor ki, Ahmed Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Aşık 
Paşa, Hasanoğlu, Kadı Burhaneddin, Nesimi gibi söz ustadlarının anan-
nelerini devam etdirerek, şifahi ve yazılı edebiyata ait elametleri vahdete 
almak bakımından Efseheddin Hidayet zamanının Kişveri, Habibi, Dirili 
Kurbani, Hatayi, Ahi, Hayali bey, Fuzuli, Necati tek halk şairlerine keçid, 
bazı makamlarda temel sayıla bilecek temsilçilerindendir.     
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ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕВРОПОЯЗЫЧНЫХ 
ЛИТЕРАТУР АФРИКИ  В СИСТЕМЕ МИРОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ)

ПРОЖОГИНА, С.  В./PROZHOGİNA, S. V.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

I. Европоязычные литературы Африки в системе мировой литера-
туры должны рассматриваться прежде всего как определенное сис-
темное образование, т. е. как самостоятельная «системная ценность» 
(категория системного анализа, введенная в естественно-научный оби-
ход в середине XX в., помогающая раскрыть реальные диалектические 
связи и соотношения явлений и в гуманитарных областях знания). 

Это подразумевает, прежде всего, историко-политическую, со-
циально-историческую, этнокультурную, социокультурную и со-
циопсихологическую обусловленность феномена иноязычной сло-
весности, возникающего в недрах национальной (в широком смысле 
слова) культуры, т. е. к о м п л е к с  внелитературных связей и отно-
шений, повлиявших на процесс возникновения и развития этого фено-
мена. 

Как свидетельствуют многочисленные уже на сегодняшний день 
работы отечественных и зарубежных исследователей1, литературы 
на французском, английском и португальском языках, сформировав-
шиеся и развившееся в недрах культуры стран Африки, — продукт 
прежде всего историко-политического свойства как следствие эпохи 
колониализма. «Присутствие» той или иной метрополии в системе 
политической и экономической жизни угнетенной африканской либо 
азиатской страны вне зависимости от его формы собственно полити-
ческой (колониального владения или протектората) не могло не ска-
заться на всей системе общественных отношений, включая и культу-
ру. Способы как прямого, так и косвенного управления зависимыми 
странами не могли не сопровождаться тесными контактами «двух ми-
ров» — Востока и Запада, получившими, как это ни парадоксально, 
именно в эпоху колониализма характер не случайных, но системных 
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связей, т. е. особого рода «закрепленности» взаимопроникновения и 
взаимодействия различных как цивилизационных, так и формацион-
ных начал. 

Опять-таки, вне зависимости от того, осуществлялась ли метропо-
лией или нет политика ассимиляции местного населения, в странах 
Африки шел объективный процесс интенсивного приобщения к ино-
культурным ценностям, сопровождавшийся порой противоречивым 
явлением «аккультурации», включавшим в себя одновременно как 
факторы «окультуривания» (насаждения ценностей более дифферен-
цированной культуры), так и факторы «декультурации» (как отрыва 
от собственных, автохтонных культурных корней). 

Возникавший поначалу на цивилизационном уровне, этот процесс 
приобщения к инокультурному слою постепенно воздействовал и на 
формационные сдвиги (в социальных и экономических структурах 
колониального общества), приводя и к особому типу собственно куль-
турного развития, чаще называемого «ускоренным» (однако, с нашей 
точки зрения, не всегда в плане «догоняющего» Запад, , но скорее, 
с помощью его ферментирующего начала, образовавшего свой собс-
твенный тип, отмеченный стадиальной совмещенностью признаков 
различных культурных эпох). 

Феномен лингвистической рецепции наиболее активно проявился 
в том особом социокультурном слое, который возник в колониях и 
протекторатах в эпоху колониализма. Автохтонная интеллигенция, 
получившая образование в учебных заведениях европейского типа (а 
иногда и двустороннее — традиционное, связанное с посещением ре-
лигиозной школы первой ступени, а затем — лицея или колледжа), 
стала основным источником возникновения и особого слоя в системе 
той или иной национальной словесности — литературы на европейс-
ком языке. 

«Заимствование» языка колонизатора литературой имело причины 
в разных странах качественно разные, неоднородные по своим куль-
турно-генетическим, политико-идеологическим и функциональным 
параметрам. В одних странах — как например, в Тропической Афри-
ке, — это было сопряжено часто просто с отсутствием традиции, и, 
таким образом, европоязычная литература стала первой формой ли-
тературы как таковой и литературы новейшего типа одновременно. 
В других странах она явилась дополняющей в рамках системы наци-
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ональной словесности, где письменная традиция существовала и про-
должала развиваться или переживала временный спад или даже некий 
«застой» в своей эволюции (Магриб). Но и в этом случае литература 
на европейском языке стала сразу создаваться по типу, не связанному 
со средневековым. 

Так или иначе, европейский язык в определенный исторический пе-
риод становится яэыком-мостом между Западом и Востоком (в широ-
ком смысле этого понятия), выполняя роль передатчика культурных 
ценностей (причем движение их происходит в обоих направлениях, 
ибо мировая культура интенсивнее приобщалась и сама к «информа-
ции», которую с помощью европейских языков получала о состоянии 
духовного развития африканских народов). 

Само по себе закрепление в той или иной форме европейского 
языка в составе национальной культуры, пусть даже связанное с тем 
историческим периодом, который в целом отмечен негативными по-
литико-экономическими последствиями колониального захвата и им-
периалистического раздела мирового хозяйства, объективно сыграло 
роль расширения культурного потенциала афро-азиатских стран. Оче-
видность этого факта позволяет сказать о несомненно положительной 
роли европейского языка в рамках межлитературности «внутренней» 
— в странах, где продолжала и продолжает развиваться литература на 
языках национальных. 

II. Таким образом, европоязычные литературы Африки в системе 
мировой литературы могут изучаться и как определенного рода из-
начальная ф у н к ц и я  межлитературных отношений, возникшая не 
только в рамках «к о н т е к с т у а л ь н о г о », национального, «про-
странства», но и «и н т е р т е к с т у а л ь н о г о », как функция, во 
многом обусловленная либо воздействием литературы метрополии 
(в колониальный период), послужившей в некотором смысле «уско-
рителем» процесса формирования новых национальных литератур 
(я подчеркиваю, «новых», имея в виду прежде всего новый тип лите-
ратуры), либо воздействием доминирующего в данный исторический 
период вида словесности и культуры, развивавшихся в среде европей-
ских поселенцев (так называемой «колониальной» литературы, — на-
пример, в Магрибе) или же в среде европеизированных африканцев, 
ассимилировавших инокультурные ценности. 

Проблема историко-литературной «производности» (ничуть не ума-
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ляющая национального достоинства и не снимающая вопрос о нацио-
нальной специфике «дочернего явления») не лишает европоязычные 
литературы «системно-ценностного» качества, наоборот, сообщает 
этому новому образованию в национальных культурах и системную 
целостность, и системную самостоятельность. Возникая и развиваясь 
как следствие прямых внелитературных и межлитературных причин 
и контактов (не генетического плана и уровня) в определенную ис-
торическую эпоху, европоязычные литературы приобретают еще и 
многочисленные дополнительные признаки «системности». Напри-
мер, признаки системного единства различных национальных ли-
тератур о д н о я з ы ч н о г о  ареала, связанного взаимодействием 
интеграционно-дивергентных процессов (рецепцией — ассимиляцией 
общей европейской художественной традиции, «восхождением» к об-
щей европейской литературе — «праматери», но реализующимся так 
или иначе уже в рамках традиций собственно национальных: таков 
португалоязычный ареал Африки и Европы или же франкоязычный 
ареал Африки, Европы, Канады и т. д.). 

Сегодня уже невозможно не признавать того очевидного факта, что 
именно через «заимствованный», либо «насажденный» язык шла даже 
в эпоху колониализма — в самой интенсивной форме — подлинная 
рецепция инокультурных ценностей, сама по себе сопряженная с та-
кими формами межкультурных связей, которые не могли не сказать-
ся на расширении и обновлении состава собственной национальной 
культуры (с филиацией, адаптацией, трансформацией и пр. видами и 
типами внедрения этих ценностей). 

Овладение европейским языком и приобщение африканских наро-
дов к иному типу цивилизации постепенно привело к тому, что ус-
военные инокультурные ценности становились неотъемлемой частью 
собственного культурного достояния. В известном смысле можно ска-
зать, что границы «кладовой» национальной культуры расширялись 
за счет осваиваемого духовного опыта Европы. Реальным достояни-
ем национальных культур в целом становился не только пассивный 
запас знаний культурных достижений других народов, чему способс-
твовали (в плане литературы) национальные адаптации и переводы на 
национальные языки мировых шедевров и произведений, находивших 
особый резонанс в тот или иной момент национальной истории, но и 
активный наличный фонд «материальных» следов западной культуры 
(и это подлежит констатации), оставленных в инфраструктуре, архи-
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тектуре, искусстве и даже такой духовной сфере, как религия (като-
лицизм). 

Исторически обусловленные, эти как и многие другие факторы 
инокультурного проникновения в страны Африки, вне зависимости от 
целей его, объективно воздействовали и продолжают воздействовать 
на всю систему социокультурных отношений, одновременно транс-
формируя и саму традиционную культуру, и значительно модернизи-
руя механизм передачи традиционных культурных ценностей, но глав-
ное — значительно меняя и характер их восприятия. 

III. Явления, связанные с процессами развития европоязычных 
литератур Африки, в системе мировой литературы могут изучаться 
как единицы, входящие в общий типологический ряд на уровне таких 
категорий, как «литературная эпоха», «литературное направление», 
«художественный метод», «жанр», т.,е. изучаться в рамках сравни-
тельно-типологического подхода. В этом аспекте европоязычные 
литературы Африки свидетельствуют о н е о д н о р о д н о с т и  ста-
диальной сущности африканских и европейских художественных яв-
лений, о стадиальном с м е щ е н и и , у с к о р е н н о с т и  (или, наобо-
рот, ретардации) некоторых процессов, о возникновении спектра отно-
шений в рамках системы: «классический образец» — «национальный 
вариант», о с и н т е т и ч е с к о м  характере многих художественных 
феноменов, рождающихся в современную эпоху. Последнее обстоя-
тельство имеет особо важное значение и для «характерологической» 
оценки европоязычных литератур в системе мировой литературы. 

Став явлением национальной культуры и одновременно новым эле-
ментом системы национальной словесности, европоязычные литера-
туры и сами сложились в определенного рода «подсистему», со свои-
ми внутренними закономерностями и специфически-типологически-
ми признаками. Однако «национальное своеобразие» европоязычных 
литератур выражалось не столько в объективной зависимости «части 
от целого» и даже не в субъективном национальном «самосознании» 
этих литератур, активно утверждаемой писателями причастности к 
национальной культуре на протяжении всего существования европо-
язычного творчества, сколько в особого рода эстетической самоиден-
тификации: сознательного подчинения избираемой в инонациональ-
ной традиции художественной системы (метода, жанра, стиля и т. д.) 
собственно национальной задаче, связанной контекстом социальной 
и исторической реальности афро-азиатских стран. В европоязычных 
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литературах особенно очевидным становится заимствованный эле-
мент формы, естественный в рамках европейского языка — основ-
ного носителя инокультурной традиции — и очевидное «наполнение» 
ее материалом, так или иначе связанным с национальной проблемати-
кой. 

При этом не исключается, что примат национального содержания 
порой дополняется формальными элементами, имеющими отношение 
к отечественной традиции. Фольклорно-мифологические «инкруста-
ции» на уровне идеологизации их мотивов и образов, а также совре-
менная модификация традиционных восточных жанровых форм в ев-
ропоязычных литературах — не редкость, сосуществующая с также 
очевидной и не менее интенсивной их ориентацией на новейшие дости-
жения литературной техники и жанровой «развитости» в литературах 
Запада. Вот почему (во всяком случае, в этом кроется немаловажная 
причина) европоязычные литературы Африки и Азии дают примеры 
оригинального и плодотворного межлитературного (и внутреннего, 
и внешнего) синтеза казалось бы самых разнородных явлений — от 
народной архаики до европейского авангардизма, включая достиже-
ния и мирового прогрессивного искусства. Опираясь на элементы 
разных эстетических систем и подчиняя их задаче поисков наиболее 
адекватных изображаемой эпохе средств художественного выраже-
ния, европоязычные литературы демонстрируют сегодня присущий 
межлитературным образованиям «динамизм» и художественную «ак-
тивность», способствующие рождению оригинальных произведений. 
Не исключая интернационального характера «синтетизма» многих 
явлений в европоязычных литературах Африки, чаще всего (особен-
но в последние десятилетия) относящихся к кругу «постмодернизма», 
нельзя не отметить, что в основе их — объективная «способность» 
и обусловленность явлений априорно «совмещенных», «метисных», 
возникающих в европоязычных литературах Африки. Ведь отраже-
ние и восприятие окружающей реальности, воссоздание ее в рамках 
реальности художественной происходит в европоязычных литерату-
рах прежде всего через призму ее преломления в самой реальности 
«чужого» языка. Конечно, в известной степени это предполагает вос-
приятие художественного текста в среде не столь широкой (внутри 
страны — европейски образованной) либо обращение к читательской 
аудитории за рубежом. Однако последнее ничуть не умаляет ее ком-
муникативной функции (литература «разговаривает» не только с на-
стоящим, но и с будущим своим адресатом) и не свидетельствует о 
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ее «герметичности» либо «элитарности» (в дурном толковании этого 
понятия). Если, изначально являясь порождением особого социокуль-
турного слоя и связанная с ним и в настоящее время, европоязычная 
литература и «нацелена» на европейскую аудиторию, то при этом 
она выполняет функцию прямой связи национальной литературы и 
культуры с мировой (присуждение литературных премий мирового 
значения европоязычным писателям Африки, например, Нобелевской 
— Воле Шойинке, Гонкуровской — Тахару Бенджеллуну, это нема-
ловажное признание художественной значимости их как явлений и 
мировой, и в то же время — национальных культур и литератур). 

IV. Европоязычные литературы Африки в системе мировой лите-
ратуры могут рассматриваться и в и с т о р и к о -типологическом 
аспекте, т. е. как единицы типологического ряда, восходящего к 
определенному историко-культурному типу (определившемуся в 
рамках того или иного национального, этнического, географического, 
конфессионального региона или зоны), демонстрирующие эволюцию 
этого типа (в рамках эволюции общей художественной традиции), 
связанные с типом художественного сознания определенной эпохи. К 
примеру, франкоязычная литература в странах Магриба явилась но-
вейшим типом словесности, сменившим средневековый ее тип, разви-
вавшийся в недрах арабской культуры в этой зоне Северной Африки, 
и в то же время естественно впитавшим в себя, хотя и радикально 
трансформировавшим под воздействием культуры и литературы ев-
ропейской, предшествующие формы традиционного словесного ис-
кусства Магриба и арабского мира в целом. 

V. Европоязычные литературы Африки одной историко-культур-
ной зоны в системе мировой литературы могут рассматриваться как 
ОСОБЫЕ межлитературные образования, скрепленные общнос-
тью языка выражения, схожестью формационных и цивилизован-
ных процессов, лежащих в основе возникновения с о в р е м е н н о й 
культурной и литературной близости, однотипностью структурных 
элементов в национальных литературных системах (связь с местным 
фольклором, с литературой бывшей метрополии, трансформация 
местной художественной традиции в письменной литературе и т. д.), 
типологической близостью явлений идейно-эстетического уровня, 
«однонаправленностью» тенденций жанрового и стилистического раз-
вития, т. е. в подобного рода образованиях отмечаются общественно-
типологические схождения и литературно-художественные аналогии 
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особого, интенсивно выраженного плана. 

Не исключено и появление в такого рода зонах (но имеющих, по-
мимо этнической, конфессиональной, культурной, лингвистической и 
географической близости, еще и административно-территориальную), 
особых литературных общностей («классического образца»), т. е. 
межлитературных образований, тяготеющих к «однонациональному 
типу» (по определению Д. Дюришина), в рамках одногосударственно-
го объединения (как в Нигерии, например), хотя в целом сейчас можно 
говорить лишь о возникновении в европоязычных литературах Аф-
рики такого круга явлений, которые свидетельствуют о тенденциях 
формирования в мировом литературном процессе системы интенсив-
ных типологических тяготений, объективно возникающих и скла-
дывающихся в литературах разных африканских народов в процессе 
исторической эволюции их культур, испытавших контакт с культу-
рой Запада. 

VI. Рассматривая европоязычные литературы Африки в системе 
мировой литературы, нельзя не учитывать и фактор с у б ъ е к т и в -
н о г о  тяготения той или иной национальной литературы к тем или 
иным художественным явлениям в развитии мировой культуры, т. е. 
ее современный, чисто к о н т а к т н ы й  (а не типологический) уро-
вень. Однако при этом, отмечая в творчестве различных африканских 
писателей разного рода рецепции, влияния, заимствования, стилиза-
ции, адаптации, филиации, имитации и пр. признаки прямых контак-
тных связей, прямых «перекличек» с творчеством того или иного за-
падного либо восточного писателя, недостаточно констатировать их 
наличие, но необходимо анализировать характер трансплантации 
инонационального явления на национальную почву, всякий раз ис-
следовать весь спектр преломления того или иного «образца», все 
результаты «пересадки» или «прививки» инонационального явления 
(другой литературы) в пределы другой национальной традиции (уже 
— в творчество того или иного африканского художника). 

Мировая художественная литература всегда была источником пи-
тания, обогащения творческой палитры писателей Африки, и вопрос 
состоит не в том, в «каком количестве», сколько и чего «заимствует-
ся», а как усваивается, ассимилируется, трансформируется в границах 
и собственной творческой задачи писателя, и на уровне ее националь-
но-специфических воплощений и решений, и в рамках национально-
литературной системы в целом, в которой работает тот или иной аф-
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риканский писатель (причем «субъективные тяготения», о которых 
идет речь, не обязательно ограничиваются аналогиями мотивов, тем, 
сюжетов; не исключаются и собственно жанровые, и собственно сти-
левые «совпадения», тем более вызывающие интерес в плане возник-
новения новых национальных «вариантов» «классического образ-
ца»). 

VII. Европоязычные литературы Африки, рассмотренные в систе-
ме мировой литературы, дают основания также утверждать, что из 
«объекта воздействия» они сами постепенно превращаются в «субъ-
ект влияния» как в пределах своей национальной системы (на литера-
туру, развивающуюся на национальном языке), так и за ее пределами, 
— как в границах однолингвистического ареала, так и вне этих гра-
ниц. Так, франкоязычная литература Магриба, исполнив «компенса-
торную» функцию в процессе развития национальной словесности в 
ХХ веке в период замедленного развития арабоязычной литературы 
в условиях колониализма, выполняет сегодня «комплементарную», 
дополнительную, функцию не только в рамках своей национальной 
литературной системы по отношению к литературе на национальном 
языке (арабском), но и в системе французской литературы, если при-
нять во внимание интенсивно развивающуюся во Франции литературу 
магрибинского «зарубежья» (эмигрантов и других арабских поселен-
цев-иммигрантов второго и третьего поколения), не потерявшую свя-
зи с «почвой» и в то же время обретшую новые идейно-эстетические 
горизонты, близкие литературе европейской2. 

Это обстоятельство определяет и новый аспект в изучении европо-
язычных литератур Африки в системе мировой литературы. Прини-
мая во внимание интенсивность миграционных процессов и мощность 
информационного потока в современную эпоху, нельзя исключать 
возможность и прямой инкорпорации творчества того или иного 
европоязычного африканского писателя в систему той или иной 
литературы мира (или возникновения специфической «двудомнос-
ти» писателя африканского происхождения, который проживает и 
работает на Западе и в то же время может рассматриваться в составе 
европоязычной литературы той или иной африканской страны), и воз-
можность влияния творчества африканского европоязычного писате-
ля на творчество европейских (или американских, или латиноамери-
канских) писателей, знакомых с образцами европоязычных литератур 
Африки. 
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Таким образом, европоязычные литературы Африки — в широком 
смысле, в своем общеконтинентальном объеме — могут рассматри-
ваться как динамичная целостность, активно участвующая в сис-
темных процессах («взаимосвязей» и «взаимовлияний») литературы 
мировой. 

VIII. В свете вышеотмеченного одним из важных принципов изуче-
ния африканских европоязычных литератур в системе мировой лите-
ратуры и культуры становится выявление объективно существующей 
поливалентности этих литератур, их многообразных связей с циви-
лизацией и Африки, и Европы, шире — их «истоковой» принадлеж-
ности к Востоку и Западу; их двойной ориентации (интенционной, 
связанной с авторской установкой, с сознательным обращением писа-
телей не только к своему, национальному, но и читателю европейско-
му). Этот принцип важен как при анализе различных эстетических, так 
и религиозных мотивов в творчестве современных писателей Афри-
ки, когда с очевидностью «проступают» не только элементы местного 
субстрата — мифологических представлений и народных верований, 
но и мусульманские, и христианские реминисценции, в совокупности 
своей и создающие тот специфический колорит, или точнее, тот уро-
вень синтетичности (именно синтетичности, а не эклектичности), 
который отличает европоязычные литературы Африки от литератур 
на языках национальных. 

IX. При изучении европоязычных литератур Африки в системе 
мировой литературы необходимо учитывать и уровень их специфи-
ческой «маргинальноети», их особого рода одномоментную «вклю-
ченность» в процесс взаимодействия «Восток-Запад», одновременное 
присутствие сразу в двух культурных слоях, в двух цивилизациях, а 
значит, и их особого рода «порубежность» — в том числе и психоло-
гическую, связанную с осознанием «неполноты» своего подлежания и 
той, и другой культуре или цивилизации, своей переходности, а порой 
и своей национально-литературной «неполноценности». 

Однако при этом нельзя не отметить, что именно детерминирован-
ность системой двойного подлежания (и Европе, и Африке) и порож-
дает тот особый круг проблем и тем, тот специфический художест-
венный слой, который и характеризует этот феномен в культуре XX 
века — европоязычные литературы стран Африки. 
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X. Говоря о динамичности данной художественной системы — ев-
ропоязычных литератур Африки — нельзя не учитывать и ее двой-
ную историческую обусловленность. Исторически возникая и раз-
виваясь в недрах национальной культурной системы как своего рода 
«подсистема» (хотя и качественно самостоятельная «системная цен-
ность»), европоязычная литература с ростом значимости роли нацио-
нальных языков может на определенном историческом этапе сменить 
свои внутрисистемные функции. Из доминантной литературной 
подсистемы на определенном этапе — стать равноположенной или 
свидетельствовать об «угасании» своих внутринациональных культур-
ных функций либо даже «врастать» в другую национальную систему 
(литература бёров). Однако, учитывая параллельно развивающиеся с 
национально-дифференционными процессами объективные процессы 
все большей интеграции (на уровне мировом) общекультурных цен-
ностей в современную эпоху, можно сказать, что именно европоязыч-
ные литературы (как в Африке, так и в Азии) могут стать реальной 
моделью или же уже становятся реально возникающим мостом связи 
и даже активного «включения» национальных литератур как таковых 
в систему мировой цивилизации. Европейский язык снова исполнит в 
этом случае свою историческую роль «языка-посредника». 

Примечания
1 См. список литературы. 
2 Как в свое время на территории ряда бывших колоний выходцы из 

метрополии создали «колониальную литературу», во многом опреде-
лившую литературу автохтонов (которая часто и возникала в ее «шко-
ле») и повлиявшую именно на складывание национально-ориентиро-
ванной европоязычной литературы колоний и зависимых стран, так и 
теперь возникает и формируется целое течение в недрах европейских 
литератур, связанное с представителями инонациональных, уже — аф-
ро-азиатских культур (если иметь в виду и литературу, создаваемую в 
Европе выходцами, например, из Индии, Турции и др. стран), не только 
имеющими собственный «взгляд» на окружающую реальность, но и 
привносящими в литературу определенного лингвистического ареала 
в целом абсолютно новые содержательные и формальные элементы, 
как во Фракции литература бёров («beurs» — этнические арабы, чьи 
родители эмигрировали из стран Северной Африки — прим. ред.). В 
свою очередь, эта литература, развиваясь в недрах европейского мира, 
не связанная «корнями» (национальной принадлежностью авторов) с 
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неевропейскими странами, часто продолжая себя сознавать африкан-
ской либо азиатской (в декларациях писателей, сохраняющих и «обе-
регающих» свой духовный мир и свои традиции, — нельзя забывать 
о их политической, экономической и социальной маргинальности в 
составе эмигрантских слоев), представляет собой и особую ветвь на-
циональной литературы в ее «инобытовании» (уже не только линг-
вистическом), и особый вид межлитературного существования (если 
иметь в виду ее «вращенность» и в литературу европейскую). 

3 Будучи порождением межкультурного и межлитературного «кон-
текста», европоязычные литературы порождают естественно вопрос 
о своей «национальной сущности». Вопрос о национальной специфи-
ке (который в эпоху тотальной «арабизации», например, в арабских 
странах Магриба превращался и в вопрос о национальной принадлеж-
ности) на примере европоязычных литератур — вопрос не только 
об идейно-эстетической сущности произведений, об их своеобразии 
в контексте мировой литературы на уровне дифференциации чисто 
культурной, но и, на наш взгляд, вопрос о социокультурной роли ев-
ропоязычной литературы во внутреннем контексте национальной 
культуры. Проблема «маргинальности», оставаясь, к сожалению, и 
до сих пор в сознании иных теоретиков проблемой «неподлежания» 
(точнее, неполного подлежания) национальной культуре (ибо язык — 
один из основных признаков понятия «национального») и проблемой 
«порубежности», понимаемой как проблема «конфликта» культур, 
порождает в свою очередь и проблему социопсихологическую, воз-
никающую уже в рамках самой европоязычной литературы. Это от-
мечено появлением в ее произведениях особого типа героя, особым 
ракурсом концепции личности, а порой и особым типом авторского 
сознания, настроенного на волну особо резкого критицизма в отно-
шении регрессивных явлений как западной, так и восточной культур 
(творчество франкоязычных алжирцев, марокканцев, тунисцев). 

Субъективная сторона проблемы культурной «маргинальности», 
несомненно, усилена в последние десятилетия в связи с крайними про-
явлениями тенденций национализации культуры. В тех странах (как, 
например, в Западной Африке или в португалоязычной зоне Африки), 
где европейские языки были в целом средством консолидации нацио-
нальной культуры, выполняли интегрирующую функцию и где и до 
сих пор европоязычная литература — единственно презентативное 
явление национальной литературы (Сенегал, Мали, Бенин, Ангола и 
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др.), вопрос этот не стоял никогда с той степенью остроты, как стоял 
он, к примеру, в арабских странах Северной Африки (Алжир, Марок-
ко и, частично, Тунис), где франкоязычная литература в свое время 
— в эпоху национально-освободительной борьбы — исполнила чис-
то компенсаторную функцию в литературном процессе, «заместив» 
практически собой отсутствующие полноценные явления художест-
венной словесности на арабском языке, существование которой в рам-
ках еще «средневекового типа» вплоть до XX века в известной мере не 
позволило быструю перестройку художественного сознания на уро-
вень национального, что как раз явилось отличительным признаком 
франкоязычной литературы, сумевшей «оперативно» выразить исто-
рическое время. 
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ МОДЕЛИ 
СОВРЕМЕННОГО ТУРЕЦКОГО РОМАНА( 80-90г.)  

ROG, Anna/РОГ, Aнна
UKRAYNA/UKRAIN/УКРАИНА

ÖZET
80-90’lı Yıllarda Modern Türk Romanında Üslup-Stilistik 

Modeller

Bu makale “Modern Türk Romanında Üslup-Stilistik Modeller” 
konusunda tamamlanmış araştırmalardan Ukraynaca olan ilk çalışmadır. 
Makale 20. yüzyılda Türk romanının üslup-stilistik özelliklerinin 
oluşumunu inceler. Romanlar geniş kültürel ve edebi kontekst içinde analiz 
edilmiştir. Bu modeller  aktüel edebiyat içindeki postmodern eğilimlerle 
ilşkilendirilerek nitelendirilmiştir. 

Üzerinde incelenmiş yapılmış karmaşık öyküleme yapısına sahip bu 
romanlarda öykülemedeki subjektiflik, gözlenen üstanlatı üslupları post-
modern eğilimlerin kanıtlarıdır. Objektif ve subjektif öyküleme, içgözlem, 
metinlerarasılık, geriye dönüş: iç monolokları, okuyucunun bilinciyle 
oynama gibi özellikler bir aradadır.

Bu çalışma aktuel Türk Romanındaki baskın stilistik modelleri inceler. 
Bu modeler Orhan Pamuk, Metin Kaçan, Pınar Kür, Latife Tekin, Adalet 
Ağaoğlu, Oğuz Atay gibi yazarların yazdığı dedektif, fantastic, felsefi, sa-
nat ve aile roman modelleridir.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, postmodernizm, realizm, üslup, üs-
lup çeşitleri, stilistik modeller.

ABSTRACT

The article is the first in Ukrainian and foreign literary studies integrated 
research genre-stylistics models of modern Turkish novel. In the article we 
try to research the genesis of genre-stylistics peculiarities of Turkish novel 
in 20th century. The novels are analyzed in the broad cultural and literary 
context. These models are characterized in connection with postmodernist 
tendencies in contemporary literature. 
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Postmodern tendencies are especially evident in the complicated 
narrative structure of the analyzed novels, considering the stressed 
subjectivity of the narrative mode and the metanarrative comments. There 
is combination of objective and subjective narratives, introspection, playing 
with the recipient’s consciousness and productive intertextuality.

The work systematically explores the dominant stylistic models of 
contemporary Turkish novel. These models are detective, fantastic, 
philosophical, family-novel represented by Orhan Pamuk (‘Cevdet Bey 
ve Oğulları’, ‘Kara kitap’, ‘Benim Adım Kırmızı’), Metin Kachan (‘Ağır 
roman’, ‘Fındık Sekiz’), Latife Tekin (Sevgili Arsız Ölüm), Pynar Kur (Bir 
Cinayet Romanı).

Key Words: Modernism, postmodernism, realism, genre, genre’s 
variety, stylistics models, intertexture.

-----

Интерес к современной турецкой романистике, которая представ-
лена новым -поколением писателей, мотивирована стремительным и 
достаточно результативным развитием этого жанра. Желание твор-
ческой интеллигенции Турции оживить корни национального искус-
ства, и, ориентируясь на изменение культурных парадигм, создать ли-
тературу, которая могла бы отображать современное мироощущение, 
реализуется в появлении концептуально новой модели романа конца 
ХХ века. Экспериментальные поиски новых художественных средств, 
стилевых доминант, деконструкция традиционных наративных при-
нципов и жанровые модификации образуют литературу постмодер-
нистских рецепций, предлагающую принципиально новую для турец-
кой прозы концепцию личности и, следовательно, нового персонажа, 
который соотносит себя с миром, разделяя его абсурдность, и через 
поиски истины стремится быть в гармонии с миром. Герои романов 
Орхана Памука, Адалет Агаоглу, Огуза Атая, Латифе Текин, Метина 
Качана, Пынар Кюр, Эмине Ишинсу сталкиваются с проблемой са-
моидентификации, приходят к пониманию, что процесс постижения 
мира человеком, который становится на путь истины, отожествляет-
ся с процессом, самопознания (поскольку истина – в самом человеке, 
вмещающем в себя весь мир), которое, в свою очередь, неразрывно 
связано с духовным усовершенствованием индивидуальности”( Репен-
кова, 1997; 47).
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Впервые турецкая литература получила официальное мировое 
признание, подтверждённое Нобелевским комитетом в 2006 году. По-
лучение Орханом Памуком престижной премии стало событием не 
только в литературной жизни Турции. Так, авторитетное украинское 
издательство «Фолио» в конце 2006 года подготовило к печати пере-
вод памуковского «Снега» (перевод с турецкого О.Кульчинского). От-
метим, что это первый роман писателя, который выходит отдельной 
книгой на украинском языке. 

История турецкой литературы, её словесности известна в Укра-
ине в основном благодаря работам Агатангела Крымского, Василия 
Дубровского и нашего современника Григория Халимоненка. Что же 
касается современной литературы, в том числе и романа – можем го-
ворить об отдельных переводах и редких статьях номинального харак-
тера в периодике. В тоже время жанрово-стилевые поиски турецких 
писателей конца ХХ века в контексте постмодерного литературного 
дискурса представлены разными современными моделями. Изучение 
мозаичности турецкой литературы именно в этом ключе является ак-
туальным и перспективным. 

Определение особенностей жанрово-стилевых моделей современ-
ного турецкого романа, генезис и жанровые модификации романно-
го жанра в ХХ веке определены основной проблемой  данной статьи. 
Предметом глубокого исследования послужили романы О.Памука 
«Господин Джевдет и его сыновья», «Черная книга», «Меня называют 
Красный», Пынары Кюр «Роман об убийстве», Латифе Текин «Люби-
мая непостыдная смерть», Метина Качана «Сложный роман», «Орех 
восемь».

Анализируя жанрово-стилевые модели турецкой романистики мы 
принимали во внимание процессы становления и пути развития ро-
манного жанра турецкой словесности, её самобытность, интэгрирова-
ность в мировою литературу.

Среди основоположников романного жанра, который возник в пе-
риод Танзимата, турецкие литераторы (Берна Моран, Рамазан Корк-
маз, Мехмет Каплан) особенно выделяют Ахмета Мытхата-эфенди, 
Намыка Кемаля, Шамсеттина Сами. Ориентируясь на европейские 
литературы, они ставили себе цель создавать романы, отвечающие 
требованиям читателей-интеллектуалов. Однако, высокой художес-
твенной ценностью эти романы не отличались. Как писал турецкий 
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литературовед А.Х.Танпынар: «Первые свои плоды новая турецкая 
литература получила только с активной деятельностью сервет-и 
фюнюнцев» (Korkmaz, 2006; 129). И действительно, своё развитие 
жанр получил в эпоху Сервет-и Фюнюн (романистика Халита Зия 
Ушаклыгиля, Мехмета Рауфа). С распространением идей экзистен-
циализма в литературу проникают темы отчуждения человека в мире 
абсурдности. Традиционным для турецкой литературы стал интерес 
к «маленькому человеку», с его каждодневными заботами, страхами, 
переживаниями, которые в некоторой степени связаны с социальной 
несправедливостью. 

Эстетика реалистического романа оказалась неспособной показать 
нового героя, обремененного комплексом „несчастного сознания”, 
возникающего как результат невозможности реального взаимопони-
мания и диалога с другими. Духовное состояние персонажа раскрыва-
ется в контексте его отчуждения от людей,  мира „хаоса и абсурда”. 

Остаются в прошлом каноны традиционной формы, вместе с рома-
ном „морального расследования”, возникает роман „центробежной” 
структуры. В отличии от европейской литературы, в турецкой, мо-
дерно-постмодерные изменения активно заявили о себе в последней 
четверти ХХ века. Романы этого переходного периода вышли из-под 
пера нового поколения писателей, свободно владеющих иностранны-
ми языками, следящих за литературными процессами на Западе. Сре-
ди них необходимо отметить Адалет Агаоглу, Лейлу Ербиль, Юсуфа 
Атылгана, Билге Карасу, Вюсат Бенер, Латифе Текин, Пинар Кюр, 
Метина Качана, Орхана Памука.

Первые серьёзные исследования, посвящённые романному жан-
ру, провели Ахмет Хамди Танпынар (“История турецкой литературы 
ХІХ века”, “Статьи о литературе”); Джемиль Мерич (“Роман у нас” из 
книги “Сорок амбаров”). Их традицию продлили современные турец-
кие исследователи Берна Моран, Гюрсель Айтач, Мехмет Каплан и 
Ахмет Кабаклы. В отечественном литературоведении популярны ра-
боты Г. Халимоненка “Історія турецької літератури”, “Історія турець-
кої літератури (XVII-XVIII століття)”, в российском – Л.Алькаевой 
(„Сюжеты и герои в турецком романе”), Е. Маштаковой („Турецкая 
литература конца ХІІ-го – начала ХІХ века), М.Репенковой („Неко-
торые тенденции в турецкой романистике 80-тых – начала 90-тых го-
дов”) та С.Утургаури („Турецкая проза 60-70-х годов: основные тен-
денции развития”).
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Изменение жанрово-стилевых моделей турецкого романа в ХХ 
веке под влиянием модернистских тенденций западного литературного 
дискурса, прослеживается с появлением “романа 12 марта” – своеоб-
разной реакции турецких романистов на политическую ситуацию в 
стране – военные перевороты. Названая модель является ключевой в 
понимании становления современной прозы Турции, особенностей её 
развития. Будучи мостиком между классическим анатолийским или 
социальным романом о турецкой деревне и субъективно-психологи-
ческой прозой нового времени, политизированное центростремитель-
ное произведение повлияло на духовную атмосферу Турции, повысив 
внимание к человеку, его роли в жизни общества. Среди писателей, 
представителей “романа 12 марта”,популярными принято считать та-
ких как, Четин Алтан, („Строгий контроль”, „Клаптик неба”, „Опять 
пришёл день”), Тарык Дурсун („Ти пораненый”), Эрдал Оз („Рас-
свет”), Севги Сойсал („Спор”),  Адалет Агаоглу („Свадебный вечер”), 
Фирюзан („47-ые”).  

Стабилизация политической жизни страны изменила тематические 
векторы литературы.  Реалистические техники, изображающие „вне-
шний мир и общество” становились менее актуальными. Вначале 80-х 
намечается тенденция зарождения новых тенденций. К представите-
лям нового творческого мировосприятия Ахмет Кабакли относит На-
злы Ерай (“Гадания по луне», “Человек, который оделся в любовь”), 
Пынар Кюр („Роман об преступлении”), („Женщина для повешения”), 
Латифе Текин (“Любимая непостыдная смерть”), Адалет Агаоглу 
(“Нет”, “Лечь, чтобы умереть”).

Среди основных художественных особенностей этого периода ту-
рецкий литературовед проф.Гюрсель Айтач выделяет приём потока 
сознания, внутреннего монолога, монтажа, интертекстуальности, ав-
торских интроспекций и функций хронотопа, ретроспективных и пер-
спективных смещений, фрагментарности воспоминаний (Aytaç 1999; 
86). 

Особенностью романов второй половины ХХ века является сокра-
щение времени действия произведения; применение ассоциативного 
письма дает возможность возвращаться в прошлое героев, описывая 
важные события их жизни. Через реминисценции представляется воз-
можность анализировать настоящее с плоскости прошедшего. Со-
кращение времени действия представлено в романах Адалет Агаоглу 
(„Лечь, чтобы умереть” – действие происходит с 7:22 до 8:49), Огуза 
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Атая („Роман одного учёного”),  Бильге Карасу („Путеводитель”).

Особый интерес представляет парадигма постмодерного турецкого 
романа. Переход от реалистических к модернистическим наративным 
моделям и к эстетики постмодернизма происходит во второй половине 
ХХ века, и как отмечает Йылдыз Еджевит, не имеет чётко определен-
ных временных рамок (Ecevit 2001; 230). Турецкий роман конца ХХ 
века постоянно стремится отойти от традиций, приобретённых в пе-
риод «классического» романа. В прошлом остаются короткие предло-
жения, привычные темы, дидактичный характер произведения, форма 
нарации, лишенная потаённого смысла. Альтернативный обновлён-
ный роман обратился, по определению известного исследования ту-
рецкой литературы Ахмета Кабаклы, „ к области фантастического, 
сферы образности, открытости, мистической символики” (Kabaklı, 
1996; 352)

Анализ художественных произведений показывает: среди разности-
левой палитры  магистральным в современной турецкой литературе 
становится постмодернистское направление, главными особенностя-
ми которого является открытость, а следовательно, возможность ин-
тертекстуальных связей, плюрализм, алогичность, ироническая игра, 
пародия.

Постмодерное направление в турецкой литературе конца ХХ века 
не является однородным: преимущественно его репрезентируют ро-
манисты, которые дебютируют в начале 80-х (А.Алтан, Н.Ерай, М. 
Качан, О.Памук, Л.Текин,), однако среди них есть и писатели, кото-
рые достигли творческой зрелости (Б.Карасу, А. Агаоглу, О. Атай). 
Младшее поколение прозаиков более активно и радикально применя-
ет стилевые элементы постмодерной нарации, старшие  - комбиниру-
ет постмодерную прозовую технику с собственной, которая близка к 
тенденциям модернизма и реализма. С точки зрения магистральнос-
ти интертекстуального аспекта в прозе, проявления постмодернизма, 
турецкие литераторы фиксируют в романах Огуза Атая (“Дискон-
тактные”), Адалет Агаоглу (“Лечь, чтобы умереть”), Орхана Памука 
(“Чёрная книга”, “Новая жизнь”), Ахмета Алтана (“Четыре времени 
года  –  осень”).

Следует отметить, что чёткого разграничения между постмодер-
нистской и модернистской моделями современной турецкой литера-
туры не существует. К такому заключению приходят такие автори-
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тетные исследователи современной прозы, как Гюрсель Айтач, Йыл-
дыз Еджевит, Берна Моран. Именно поэтому названые модели романа 
принято рассматривать в одном ключе. Так артикулируется равно-
значность стилевых компонентов, выраженных художественными 
методами в разных модификациях, в рамках одного текста.

Мы приходим к заключению, что среди анализированных романов 
конца ХХ века («Чёрная книга», «Меня называют красный», «Роман 
одного преступления», «Любимая постыдная смерть», «Орех восемь») 
характерными элементами постмодерной романистики являются сле-
дующие тематические группы: фантазия, сон, размышления; одино-
чество; мистицизм, секретность; поиск, побег; смерть; гротескность, 
страх; безысходность, болезнь, инвалидность; шизофреничность по-
ведения; личностная проблема; мотив двойника, сходство, архетипный 
образ зеркала; автобиографичность и биографичность повествования; 
игра, ирония, обман.

Анализ художественно разнообразных моделей современного ту-
рецкого романа дает основания сделать заключение, что современный 
литературный дискурс - а он включает и интелектуальное пространс-
тво Турции – характеризируется столкновением разных стилей, ко-
торые вытесняют друг друга, или наоборот, тесно сосуществуют в 
поиске наиболее подходящей манеры для раскрытия новых художест-
венных идей в соответствии с качественно другим, постмодерным ми-
роощущением читателя современного мира. Исследуя эстетическую и 
художественную парадигму современного турецкого романа выделим 
следующие бинарные оппозиции: субъективность/объективность, 
изобразительность/выразительность, монументаль-ность/камерность. 
Среди основных аспектов стиля следует выделить описательность 
(акцент на статических моментах бытия), детализированность (пред-
метное выделение того, что происходит многократно), психологизм, 
который стал важным элементом модерного/постмодерного стиля ту-
рецкой прозы.  

Новое направление прозовых стилей определила также интерпре-
тация времени. Через „поток сознания”, не придерживаясь хроноло-
гической последовательности и линейного  восприятия времени, ав-
тор имеет возможность манипулировать скрытыми намерениями и 
желаниями героев, игнорировать иллюзорную упорядоченность мира; 
а раскрывая проблемы и реалии настоящего, показывать мотивацию 
поступков и психологических комплексов героев, одиноких и потен-
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циально асоциальных в обществе. А что касается интерпретации вре-
мени, далеко не маргинальной проблемы современного человека, то 
она получила свое художественное решение через литературу, ведь 
„интерпретируя время, [человек] стремится овладеть им” (Квіт 2003; 
165)

 Развитие стилевых моделей современного турецкого романа не-
разрывно связано с жанровыми модификациями разновидностей нар-
ратива, зависящих от авторской позиции, влиянию прозовых произве-
дений на читателя, использование языковых конструкций и контекс-
та, на которые ориентируется автор. Перечисленные характеристики 
являются составными кода, который даёт возможность реализовать 
жанровую «договорённость», возникающую за Даброу, при условии, 
когда писатели применяют своё опрeделение жанра для написания 
текста, а читатели – свои определения для дешифровки та осмысления 
текстов (Джоліф 2003; 150).

Анализ произведений и научно-критической мысли подтверждает, 
что образование новых жанров на сломе культурных эпох, реализуясь 
через принцип «жанровой договорённости», приобретает новое значе-
ние относительно ситуативного дискурса и общественного контекс-
та. 

Среди жанровых модификаций турецкого романа 80–90-х годов 
выделяем следующие: семейная хроника, детективный, готичный, 
авантюрный, философский, политический и исторический романы.

Так,“Роман-семейная хроника” („ Господин Джевдет и его сыновья” 
Орхана Памука показывает, что писатель для написания произведения 
использовал традиционную модель первой половины ХХ века, когда 
доминантным жанром был роман-река. События семейной хроники 
происходят на фоне исторических событий от периода Джонтурков 
до панорамы Стамбула первых 50-ти лет республиканской Турции. 
Отметим, что писатель не пошел привычным путём своих предшест-
венников, отображая скитания представителей анатолийской деревни. 
Герои Памука принадлежат к зажиточной семье, представителей бур-
жуазного класса, которые живут ценностями европейского общества. 
Произведение нагромождено детальными описаниями, поражает экс-
прессивность изображения.

Пространствено-временный диапазон охватывает в целом сто лет 
из истории турецкого народа. Время действия показано с прошлого в 
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настоящее, за традиционной фабульной схемой, однако, в рамках тра-
диционного времени, которое только внешне оформляет текст, с по-
мощью техники «время во времени» происходят постоянные перехо-
ды с настоящего в будущие и с будущего в прошлое. Неожиданность 
временных смещений, фрагментарность воспоминаний также благо-
приятствуют взаимопроникновению часовых плоскостей наррации. 

Среди жанровых аспектов анализированной модели романа, следует 
выразить символизацию образов с помощью активной экспрессивной 
нагрузки художественных деталей. Символика произведения Орхана 
Памука сосуществует с описаниями быта, реалистические картины 
быта – с ретроспекциями, снабженными глубоким подтекстом диало-
гами, вмонтированными поэтическими рассказами. Приведённые до-
минанты индивидуального стиля, а именно использование монтажной 
композиции с постоянными интертекстуальными интроспекциями, 
реминисценциями, длинными, как сам автор назвал «барокковыми» 
предложениями, будут встречаются и в последующих сочинениях пи-
сателя. Разнообразная палитра художественных техник помогает со-
здать объёмную стереоскопическую наррацию.

Детективный жанр романа представлен достаточно широко в ту-
рецкой прозе конца ХХ века. Возьмем, к примеру, творчество Паму-
ка. «Новая жизнь», «Меня называют красный», «Чёрная книга» - это 
романы с яркой детективной доминантой. Соответственность этой 
жанровой разновидности современным нарративным принципам под-
тверждает приём «двойной игры» между автором и читателем, а так-
же между детективом и преступником. Особенно хочется отметить 
интертекстуальность произведений Орхана Памука, которая реализу-
ется в функционировании традиционных коранических, исторических 
и литературных аллюзиях интертекстуальных реминисценций (об-
раз литературы в литературе), пародийности как интертекстуальной 
игры. 

С помощью метафор и лейтмотивов романы писателя активизируют 
литературную, культурную, историческую память читателя. “Чорная 
книга” написана в традициях постмодерного стиля и содержит целое 
количество ссылок на произведения классиков европейской традиции 
(Е.А.По, Р.-М.Рильке, М.Пруста,) и литературного Востока, а имен-
но –  „Месневи” Джеляледдина Руми,  “Гюсн и Ашк” Шейха Галипа, 
сказки „Тысяча и одна ночь”, произведение Атара.. 
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Орхан Памук прибегает не только к использованию «Месневи» 
Мевляны, мастерски он вплетает в канву романа таинственную исто-
рию встречи Мевляны с Шемсом Тебризи, посвящая загадочной исто-
рии раздел „Кто убил Шемса Тебризи?”. Здесь чётко прослеживают-
ся паралели между персонажами романа – талантливым журналистом 
Джелялем  и Галипом и, в свою очередь, Мевляной и Шемси Тебризи. 
Исчезновение Джеляля послужило толчком к личностному поиску 
главного героя Галипа, который проходит путь духовного становле-
ния и занимает место своего кузена (наставника). Кроме этого, ро-
ман содержит газетные статьи, рассказы Шагразады, теоретические 
ведомости о хуруфизме, ссылки на суфийские тексты.  Обращение к 
сфере подсознательного, образов-архетипов  - это попытка проникно-
вения в сокровенные человеческие намерения, приближение к истине 
природы и человека. Галиповые поиски творческого призвания при-
обретают признаков основной линии сюжета. Тесное взаимодействие 
жизни и исскуства, которое толкает героя, то есть рассказчика на 
метафизический анализ и серьёзное истолкование вопросов, относя-
щихся к области искусства, придаёт “Чёрной книге” уникальный ха-
рактер. Это произведение об искусстве и художикa. Поэтика романa, 
а именно функционирование персонажей в тексте, реализуется лите-
ратурнoй техникой смещения одного персонажа другим. Происходит 
перенесение функций героев от одних к другим, меняются акценты, 
ранее незамеченные детали приобретают существенного значения. 

Тему духовного становления героя продолжает роман О. Памука 
“Новая жизнь”. В этой жанровой модели романa соединились элемен-
ты детективного, мистического романа-путешествия и мистического 
роману с элементом гротеска. Особый интерес для нас представляли 
постмодерные характеристики романа, и следовательно интертекс-
туальность (которая выступает одной из основных художественных 
техник романa “Новaя жизнь”, где Памук обращается к опыту Рильке 
и Данте) и на символике романа, представленой рядом образов-симво-
лов (книги, ангела, смерти, как новой жизни, лабиринта и т.д.). 

Характеризируя генологические и стилевые особенности романа 
„Меня называют Красный”, мы выделили общие черты романов „Но-
вая жизнь” и „Чёрная книга”, что показывает приверженность пос-
тмодерного стиля автором: интертекстуальность, техника монтажа 
и “двойной игры”, авторская маска, автор-демиург (повествователь 
прямо или же косвенно обращается к написанному, когда ґендерные 



1347

исследования достигли апогея в европейской литературной критике, 
предлагая новые концепции и методики „изучения социальной и куль-
турной реализации полов”

Анализ “Романа о преступлении” показал, что литературная игра в 
нарации приобретает полифункциональности: она раскрывается как 
тема художественного произведения через приобщении персонажей 
к определённой игре; и как проблема – способ самоидентификации, 
самопознания персонажа, а не его характеристики с позиции внепре-
бывания. Особого внимания заслуживает интертекстуальный аспект: 
происходит постоянный диалог с детективами Агаты Кристи.

Активным выразителем феминистских идей в турецкой литературе 
является также Латифе Текин, представительница феминной прозы, 
которая ставит себе цель уровнять положение “мужского” и “женско-
го” полюсов оппозиции. Своими романами автор пытается преодолеть 
или, по крайней мере, реконструировать эту оппозицию, переосмыс-
лить традиционные культурные формы и иерархии, указывающие на 
дискриминацию по признаку пола. Соответственно, её романистика 
поливалентна, насыщена смысловым множеством, ей не приемлемо 
противостояние категорических оппозиций. 

Характерной чертой романа является элемент фольклора, инди-
видуальное видение народной культуры и искусства. Латифе Текин 
предлагает роман-конфликт женского и мужского, который всегда 
нивeлируется в патриархальном обществе. “Либимая непостыдная 
смерть” – это роман, который четко проводит грань между жизнью 
деревни и города, глубоко раcкрывает фольклорные источники, обы-
чаи и предубеждения населения Анатолийского полуострова. Возника-
ет в произведении и вечный конфликт отцов-детей, и драматические кол-
лизии изменений способа жизни. Герои, пренебрегая своими обычаями, 
должны приспособится к новым условиям, влиться в жизнь города.

Постмодерные поиски Метина Качана: “Сложный роман”, “Орех 
восемь” – посвящены анализу литературных поисков, жанровых и 
стилистических доминант оригинального автора. “Сложный роман” 
написан в фантастическо-мифологической атмосфере с элементом 
сказки, поэтому его невозможно отнести ни к одному из стилевых 
направлений турецкой литературы. Произведение отличается новым 
мировоззрением и уникальной интерпретацией жизни простого наро-
да, геджеконду. Метин Качан – один из первых прозаиков, который 



1348

обратился к языку народа как до исскуства, язык произведения, насы-
щенный иррациональными образами. Последний его роман “Орех во-
семь” – это аллегоричеcки-символическое произведение с элементом 
исламского мистицизма – суфизма. Писатель рacкрывает не только 
духовное состояние человека с разорванным сознанием, но и главные 
тенденции общественной жизни второй половины прошлого столе-
тия.

Применение таких наративных элементов, как авторская маска, 
архетипизация образов, интертекстуальные реминисценции, мифо-
логические, коранические и литературные аллюзии, полифоничность 
и метанаративность романной структуры, дают основания отнести 
“Орех восемь” и “Сложный роман” к постмодернизму. 

Изучение жанрово-стилевых моделей современного ткрецкого ро-
мана приводит  к следующим заключениям:

Жанр романа, вобщем не характерный для турецкой литературы, 
появился только в эпоху Танзимата, когда реформировался жизнен-
ный уклад турецкого общества,  восcтанавливалась духовная и интел-
лектуальная связь с Европой, и турецкие литераторы знакомилися с 
европейским романом, который имел много традиций  и художествен-
ный опыт.

  Основоположниками турецкого романа принято считать Ахме-
та Митхата, Намыка Кемаля, Шамсеттина Сами [Moran 2002; 112]. 
Ориeнтируясь на западную литературу, они ставили цель создания 
достойных Западу произведений. Однако, полное абстрагирование от 
различий выше упомянутых направлений также не  будет являeтся 
адекватным. 

Особенность постмодернистской наративнй парадигмы присущи 
романам Назли Ерай, Инджи Арал, Ерендиз Атасю, Ахмета Юрдаку-
ла, Букет Узунер, Каана Арсланоглу, Хасана Али Топташа, Ихсана 
Октай Анара, Гюрселя Корат, Ахмета Умита, Орхан Памука, Билге 
Карасу, Латифе Текин, Ифет Илгаз.

В разностилевой палитре турецкой прозы конца ХХ века намечены 
те доминанты, которые имеют признаки постмодернизма – иронич-
ность, пародийность, интертекстуальность, развлекательность в сочe-
тании с интертестуальностью, игра автора с читателем и текстом, с 
образностью и хронотопом.    
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Рaзвитие стилевых моделей современного турецкого романа нераз-
рывно связано с  модификациями наратива и разнообразием жанровых 
разновидностей в (семейная хроника, детективный, интелектуальный, 
фантастический, ґотический, женский роман с ярко выраженою фе-
министской доминантой). Авторское мироощущение, влияние прозо-
вых произведений на читателя, использование языковых конструкций 
и контекста, на которые ориeнтируется автор, являются компонента-
ми кода, реализующего “жанровую договорённость”, когда писатели 
применяют свои опредeления жанра для образования текстов, а чита-
тели – свои, для „дешифровки” и осмысления текстов.

Формирование художественного стиля ведущих писателей конца 
ХХ века О.Памука, П.Кюр, М.Качана, Л.Текин находится под влияни-
ем эстетических принципов и художественной практики постмодер-
низма. Это проявляется в нарративной организации художественных 
текстов и использовании техник. Общей чертой для прозы турецких 
романистов является интертекстуальность. Её типы различны и оп-
ределяются характером творческих целей. Оcновными среди них яв-
ляются мифологические, коранические, исторические, литературные 
алюзии, интертекстуальные реминисценции, пародийность как интер-
текстуальная игра, гипертекстуальность.

Манифестация литературного или метапрозового дискурса, кото-
рая стала основной чертой литературы постмодернизму о самоцели 
творчества в творчестве, успешно реализуется в “Чёрной книге” Ор-
хана Памука и “Романе о преступлении” Пынары Кюр. Писатели в 
произведениях ведут размышления о литературной стратегии или же 
критическом анализе собственного текста, иронично демонстрируют 
игнорирование определённых техник, наполняют свою прозу коммен-
тариями касательно нарративных элементов, обращаются к возмож-
ностям метафоры и элементам кодирования, символике.  

Как считает М.Зубрицкая, Запад и Восток „по-різному вступають у 
ХХІ століття. Для Заходу – це кінець історії, філософії, літератури, для 
визволеного інтелекту Сходу – це початок тих етапів, ситуацій, які він по-
винен перейти, і в яких повинен повноцінно реалізувати себе”[Антологія 
2001; 15]. Не во всьом разделяя категорические высказывания касатель-
но „конца” европейской философии, „исчерпаности” её литературы, 
нивелирования и размытости её теории, однако в тоже время имем все 
основания говорить, что такие тенденции, которые, всё же, имеют мес-
то в гуманитарной сфере Европы, ни коем образом не являются харак-
терными для проанализированных нами художественных текстов. Более 
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того, иследование поэтики современного турецкого романа констатирует 
значительную активизацию его генологических разновидностей, типов 
наррации, стилевой палитры. 
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TÜRK DÜNYASI MASALLARININ BAŞLANGIÇ
KALIP SÖZLERİNDEN ‘BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ’ 

ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DENEME

 SAKAOĞLU, Saim
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Türk dünyası masallarını derleme çalışmasını, W. Radloff’un 1866’da 
birinci cildini yayımladığı ünlü dizisi Proben ile başlatabiliriz. Anadolu 
Türklerine ait sekizinci ciltte de pek çok masal metninin yer aldığı bu 
dizi, Türk dünyasının bazı coğrafyalarının ilk masallarının da derlendiği 
zengin bir toplamadır. Türk dünyasının değişik coğrafyalarının masalla 
tanışmaları da farklı dönemlere rastlamaktadır. Anadolu sahasında 20. 
yüzyılın başlarında ilk örneğini gördüğümüz bu çalışmalar daha çok metin 
derleme biçiminde görülen çalışmalardır. Alanın, bilimin gereklerine uygun 
ilk çalışmaları 1940’lı yılların başında Prof. Dr. Pertev Naili Boratav ve 
Dr. Mehmet Tuğrul’la başlar. Prof. Boratav’ın, hocası Prof. Dr. Wolfram 
Eberhard’la başlattığı Türk Masalları Tip Kataloğu’nun öncüsü 1946’da, 
uzun bir makale olarak yayımlanır (Eberhard-Boratav 1946). Prof. Dr. 
Boratav’ın öğrencisi Mehmet Tuğrul’un 1946 yılında tamamlayıp ancak 23 
yıl sonra yayımlayabildiği doktora çalışması da, sadece halk anlatmalarına 
yer vermesi açısından alanın önemli çalışmalarından biri olarak kabul 
edilir (Tuğrul 1946).

Bu arada sayıca daha çok olan metin yayınlarında emeği geçen; K. D. 
Hanım, Ziya Gökalp, Hamit Zübeyr Koşay, Bahtaver Hanım, Ali Rıza 
Yalgın, Yusuf Ziya Demircioğlu, Suat Salih Arsal, Naki Tezel gibi adları 
da hatırlamak zorundayız (Sakaoğlu 1973: 53-60;  1999: 35-48; 2002a: 
41-47). Tahir Alangu’nun yayıma hazırladığı  iki kitabını da mutlaka 
hatırlatmak zorundayız. İngiliz Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi olmakla 
birlikte, Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal’ın, Amerikalı meslektaşı Prof. Dr. 
Warren Walker’la başlattığı masal arşivi çalışması da alanın önemli 
etkinliklerinden biridir.

Bildirimizin konusu olan masalın kalıp sözleri üzerine yapılan 
çalışmalar ise daha da yenidir. Tahir Alangu’nun üniversite bitirme tezi 
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olarak hazırladığı çalışmasında, özellikle bazı Almanca kaynaklardan 
yararlanılmıştır (Alangu 1942-43). Prof. Boratav’ın çalışmalarında konuya 
doğrudan eğilinmemiş, Fransızca olarak yayımladığı Le Tekerleme adlı 
çalışmasında kalıp ifadelerin bazılarına değinilmiştir (Boratav 1963).

Bizim çalışmamıza gelinceye kadar sadece Dr. İnci Akidil, konuya 
bütün boyutlarıyla eğilmiş, Almanca olarak hazırladığı doktora tezinden 
sonra (Akidil 1968), onun sadece özeti olarak verdiği makalesinde (Akidil 
1970) konuyu Türkçe olarak da ele almıştır.

Biz, 1971 yılında sunduğumuz Gümüşhane Masalları/Metin Toplama 
ve Tahlil adlı  doktora tezimizde, ilk defa 70 derleme masalda kalıp söz 
araştırmasına girişmiştik. İki yıl sonra yayımlanan bu kitabımızla yaşıt 
olan bir bildirimizde ise ilk defa bir uluslararası toplantıda kalıp söz konusu 
gündeme getiriliyordu (Sakaoğlu 1974).

Konuya 1910 yılında bir kitap ve 1929 yılında bir makale boyutunda 
eğilen Alman bilgin Robert Petsch formel kavramını kullandığından, 
biz de, doğrusu alanın yenisi olduğumuz için, aynı terimi kullanmıştık. 
Kitabımızdaki bölüm Formeller adını taşıyordu (Sakaoğlu 1973: 314 
ve 2002: 250); bildirimizin konusu ise doğrudan formellerle ilgili idi 
(Sakaoğlu 1974: 148 ve 1999: 123).

Önce formel deyip yıllar sonra kalıp söz dememizin sebebi nedir? 
Ayrıca kalıp söz sözü, atasözü, deyim, bilmece gibi anonim ürünler için 
de kullanılmaktadır. Biz, bir karışma olmasın diye, masalın kalıp sözleri 
ifadesini kullanıyoruz.

Nedir formel veya kalıp söz? Masal anaları ile ataları masalları 
anlatırken olayları anlatmakla yetinmez, daha asıl masal başlamadan 
birtakım ruh okşayıcı, kafiyeli, inanılması zor sözlerle dinleyici masala 
bağlamaya çalışır. Anlatıcılar, masalın bitiminde de bizi başıboş bırakmaz, 
yine birtakım sözlerle, âdeta, ‘Ey okuyucu / dinleyici, masal bitti ama sana 
teselli verecek başka güzel sözlerim daha var.’ dercesine neler söylemez 
ki. Bu arada masalın asıl olaylarının anlatıldığı ara bölümde anlatıcı nice 
incelik ve söz cambazlığı ile bizleri masala bağlamaya, şaşırtmaya ve 
heyecanlandırmaya devam edecektir.

O hâlde masalın kalıp sözleri; anlatıcının ustalığını ortaya koyduğu, 
olayların kuru kuruya anlatılmaktan kurtarıldığı, belirli görevlerin 
yüklendiği sözlerdir. Bunlar anlatılmadan masal yine masaldır, ancak 
sadece olayların sıralandığı bir anlatmadır. Oysa bu sözler anlatıcı ile 
dinleyici arasında bağ kuran, anlatıcının ağzına baktırdığı sözlerdir. Onun 
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için efsane, fıkra gibi yalın ve kısa anlatmalara göre masallar, bu kalıp 
sözleriyle âdeta süslenmiş gibi olur.

Bu sözlerin tarafımızdan kullanılmasından sonra, pek çok genç 
araştırmacı masallar üzerine eğilirken kalıp sözleri de ele aldılar. Ancak 
işin acı olan yönü, bizim inlediğimiz özgün kaynakları ilk defa bizim 
çalışmamızda tanıyanlar, sanki kaynak eserlerin aslını görmüşçesine bilim 
dışı yollara sapmışlardır. Buna karşılık bilimin gereğini yerine getirerek 
kaynak gösteren ve tamamına yakın öğrencim olan meslektaşlarımı anmak 
ve teşekkür etmek isterim.

Kalıp sözleri doktora çalışmamızla, bildirimizde belirli bölümlere, 
dallara ayırmıştık. Aralarındaki tek fark, ikinci bölümün adında yaptığımız 
küçük bir ad değişiklik idi. Verdiğimiz son biçimi sadece bir sınıflama 
olarak aktarıyor, alt dallarını sayılarıyla birlikte sunuyoruz.

1. Başlangıç (= Giriş) kalıp sözleri

İki dala ayrılır, gerekirse bunlar da çeşitli alt dallara ayrılabilir. Aşağıda 
üzerinde durulacaktır. 

2. Bağlayış (=Geçiş) kalıp sözleri

3. Benzer durumlarda kullanılan kalıp sözler. İlk değerlendirmemizde 
(1971/basımı 1973) ‘Aynı olayın tekrar vukuunda kullanılan formeller’ 
biçiminde vermiştik.

4. Bitiş kalıp sözleri

5. Çeşitli kalıp sözler

Bu, son dört dalın da, ele alınan masal sayısına göre değişen alt dallarının 
olacağı unutulmamalıdır. Mesela, Gümüşhane Masalları / Metin Toplama 
ve Tahlil adlı çalışmamızda, kalıp sözlerin çok zengin bir kadrosunun 
olduğu görülecektir. Bunda, ele alınan masal sayısının çokluğunun ve bazı 
kaynak kişilerin çok usta anlatıcı olmalarının rolü vardır.

Geniş Türk dünyasında kalıp sözlere ne gibi adlar verildiğini 
araştırmadık. Böyle bir araştırma belki de karşımıza ondan fazla farklı terimi 
çıkaracaktı. Biz, Türkiye Türkçesiyle anlatılan masalların bir bölümünün 
bir dalını alıp üzerinde karşılaştırmalı bir değerlendirmeye gideceğiz. Bu, 
ileri de yapılabilecek büyük bir kataloğun küçük bir ön denemesi gibi de 
algılanabilir.

Konumuz, başlangıç kalıp sözleridir. Masalların en çok bilinen iki 
kalıp söz bölümünden biri bu sözlerden oluşur. Hepimizin hafızasında 
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en güzel örnekleri yer almaktadır. Masalı unuturuz, bu kalıp sözlerini 
unutmayız. Çünkü onlar bize, günlük hayatta da kullanabileceğimiz sözler 
olarak çocukluğumuzun armağanıdır; dilimizin ucundadır, kalemimizin 
ucundadır. 

“Formel [kalıp söz]” kavramını yararlandığımız kaynaklardan yola 
çıkarak, derlediğimiz masallardaki örneklerini inceleyerek tanımlamaya 
çalışmıştık. Neredeyse  40 yıl önce yapılan bir tanımlama ne dereceye 
kadar kabul görebilir? Bu sebeple biz alanın önce tanımını tekrarlıyor, 
yenisini, yıllardan beri bizden yaralanan dostlarımıza bırakıyoruz.

Formel [kalıp söz], “Masalın bünyesinde muayyen vazifelere ve 
muayyen bir şekle sahip kalıplaşmış ifadelere” verilen addır.  “Bunlar, 
masalın bünyesinden ayrılmayacak kadar onun malı olan ifadelerdir. 
Anlatıcı için bir yardımcı olduğu kadar ustalığını göstermesi bakımından 
da bir ölçüdür. Usta anlatıcılar, dağarcıklarında bulunan bu formelleri en 
uygun yerlere serperek değerlerini ortaya koyarlar..” (Sakaoğlu 1973: 314 
; 2002: 250).

Evet, 40 yıl önce böyle demişiz. Dil de biraz eskice… Galiba gençlerden 
yeni bir dil, yeni bir söylemle yeni bir tanımı beklemenin zamanı 
gelmiştir.

Başlangıç kalıp sözlerini, 1971 yılında şöyle tanımlamıştık: Anlatıcının 
masal başlamadan önce, dinleyicileri masal hazırlamak için başvurduğu 
formellere [kalıp sözlere] ‘Başlangıç formelleri’ adı verilir. Bazılarının 
bir-iki cümlelik sade bir formelle başlamalarına karşılık, bilhassa usta 
anlatıcılar bu sade formeli bir tekerleme ile zenginleştirirler. Sayı 
bakımından az da olsa bu tip formeller dinleyiciye daha kolay ve daha çok 
tesir eder (Sakaoğlu 1973: 314; 2002: 250).

O hâlde masalın başında yer alan kalıp sözleri dallara ayırmamız 
gerekecektir. Onu da, yukarıdaki açıklamanın doğrultusunda şöyle 
yapacağız:

1. Sade başlangıç kalıp sözleri

a. Bir varmış’lı kalıp sözler

aa. Bir varmış bir yokmuş…

ab. Varıdı yoğudu…

(Bildirimizin  konularındandır.)  

b. Evvel (Eski) zaman’lı kalıp sözler
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ba. Evvel zaman içinde…

bb. Eski zamanın birinde…

(Bildirimizin konularından değildir.)  

c. Bir varmış’lı ve evvel zaman’lı kalıp sözler 

(Bildirimizin konularındandır.) 

2. Bir varmış’lı ve tekerlemeli başlangıç kalıp sözleri

(Bildirimizin konularındandır.)  

Acaba ‘Bir varmış bir yokmuş’lu başlangıç kalıp sözleri Türk dünyasında 
nasıl bir yayılma gösteriyor? Hangi sıklıkla ve kalıpla karşımıza çıkıyor? 
Aşağıda belirli bir çizgi izlenerek Türk dünyası dolaşılacaktır: Türkiye, 
Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Uygur 
Özerk Bölgesi, Altay Türkleri, İdil-Ural Türkleri, Kırım Tatarları, Kumuk 
Türkleri, Gagauz Türkleri, Romanya Türkleri, Bulgaristan Türkleri, 
Makedonya Türkleri, Kosova Türkleri, Yunanistan Türkleri, KKTC 
Türkleri, Irak Türkmenleri,  İran Türkleri ve Mazendaran (İran) Türkleri.

Kaynak azlığı sebebiyle başka Türk topluluklarını alamadık. Dediğimiz 
gibi bu bir denemedir; gelecek nesiller bu tasarımızı geliştireceklerdir.

Ayrıca, örneği bulunamayan dalların yerleri boş bırakılmıştır. Özellikle 
batı Türklerinin bazılarından alınan örnekler Türkiye Türkçesiyle olan 
biçimleriyle verilebilmiştir.

Kalıp sözlerin sınıflamasına geçmeden önce bazı bilgileri karşılaştırmalı 
olarak vermek isteriz.

Bütün masallarımızda ‘Evvel (Eski) zaman’lı kalıp sözler ‘Bir varmış’lı 
kalıp sözlere göre daha çeşitlidir. Kaynak kişilerin bu sözlere yer verip 
vermemeleri doğrudan onlarla ilgilidir. Usta bir kaynak kişinin uygun 
yerlere bu tür sözleri sıkıştırması kaçınılmazdır. Yaşlı kaynak kişiler ile 
zamanı sınırlı olanlar da aynı duyarlılığı göremeyiz. Yaşlılar bu sözlerin 
bazılarını unutmuşlardır; öbür bölümdekiler ise anlatmayı bir an önce 
bitirmek için bu tür sözlere yer vermeyi bile düşünmezler.

Bu sözlere tekerleme eklemek de ustaların işidir. Yüzlerce masalımıza 
kaynaklık eden 70-80 kaynak kişimizin bazıları ‘Bir varmış, memleketin 
birinde bir padişah varmış’ veya ‘Bir keloğlan varmış’ diye söze başlarken, 
anlattığı her masalı ayrı ayrı tekerlemelerle süsleyen anlatıcılarımız da 
vardır. Bunların masalı süsleme özellikleri masal boyunca sürüp gider. 
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Hemen hatırlatalım, masalların bitiş kalıp sözleri daha zengindir ve usta 
bir anlatıcı bir masalı birkaç kalıp sözle bitirebilir. Ancak unutulmasın, 
başlangıç kalıp sözlerini (formellerini) özenle süsleyen bazı anlatıcılar 
bu özeni bitiş kalıp sözlerinde göstermezler. Dinleyiciler ayrılmaya 
başlamışlardır, o yorulmuştur, vb.  

Bir varmış’lı ve ‘Evvel zaman’lı kalıp sözlerin birlikte kullanılmaları 
hâlinde hangisinin önce kullanılacağı anlatıcının takdirine bırakılmıştır. 
Onlar genelde bir öncelik tanımadan, akıllarına ilk geleni söyleyiverirler. 
Ancak masal dünyasının anlayışına göre ‘Bir varmış’lar önce, ‘Evvel 
zaman’lar sonra gelmelidir.

Aynı durum tekerlemeli kalıp sözler için de geçerlidir. Orada 
da tekerlemenin yeri bazen baştadır, bazen ise sondadır. Bunun da 
alışılmış biçimi, önce tekerlemenin gelmesi, arkasına da ‘Bir varmış’ın 
eklenmesidir. 

Ortak yapıya sahip kalıp sözler Türk coğrafyasında, kelimelerin 
farklı söyleyişlerine  ve eş anlamlı kelimelerle yer değiştirmelerine göre 
biçimlenmektedir.

Türkiye’deki ‘bir’, Kosova’da ‘bi’ oluyor; yine Türkiye’deki ‘var-’ fiili 
Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Uygur Özerk Bölgesi, Romanya 
Türkleri arasında ‘bar-‘ biçimini alıyor.

Asya Türk dünyasında ‘eken’ olarak karşımıza çıkan söz Romanya 
Türkleri arasında da görülüyor.

Kelimelerden öte, kelime gruplarına eğilirsek daha farklı biçimlerle 
karşı karşıya kalacağız. Bizde, ‘Bir varmış bir yokmuş’ biçiminde dile 
getirilen söyleyiş oldukça farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. 
Ancak, Azerbaycan, Balkanlar ve Orta  Doğu’da pek de farklı biçimlere 
girmemiştir.

Tekerlemeler bazen son derece kısa olarak görülürken bazen de âdeta 
bağımsız bir şiir gibi alıp başını gidiyor. Nesir olarak verilenlerde de 
aslında iç kafiyenin olduğu görülmektedir. Bu tekerlemelerin bir özelliği 
de, yeri gelmişken, belirtmek isteriz. Yapılarına bakılınca beyit, üçlük veya 
dörtlük biçiminde görülen mısralar, ki bunlarda ölçü aranmaz, kafiyeleriyle 
yetinilir, âdeta herhangi bir anlam bütünlüğü aranmadan arka arkaya 
getirilerek tekerlemeyi oluşturmaktadır. Onun için uzun tekerlemelerde 
ortak birimlere sıkça rastlanmaktadır. Mesela Irak Türkmenlerine ait iki 
tekerleme bu durumu görüyoruz. Birinci örneğimizde, “Yalanı doldurdular 
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çuvala, dayadılar duvara” söyleyişi bir başka tekerlemede “Yalanı  goydular 
çuvala, dayadılar duvara” biçimindedir.

Kısacası söyleyene, söyleme biçimine ve coğrafyaya göre masalın öbür 
kalıp sözleri gibi başlangıç kalıp sözleri de değişikliğe uğrayabilmektedir 
ki biz bu durumu yadırgamıyoruz. 

Aşağıda kaynağı yalnız sayılarla ifade edilenler bizim, Kaynakça’da  
2002b olarak gösterilen çalışmamızdan alınmıştır. Boş bırakılan maddeler 
ileride doldurulacak olan kalıp sözlere ayrılmıştır. 

A. Bir varmış’lı başlangıç kalıp sözleri.
1. Türkiye Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, bir … varmış. (182)
b. Bir varıdı, bir yoğudu, bir … varıdı. (182)  
2. Azerbaycan Türkleri
a. Biri var idi, bir yoh idi, … var idi. (268)
b. Biri varımış, bir yohumuş, … varımış. (268)  
3. Türkmenistan Türkleri
a. Bir bar eken, birisi hem yok eken, … (282)  
4. Özbekistan Türkleri
a. Bir bär éken, bir yoq éken, bir … éken. (288)
5. Kırgızistan Türkleri
a. Bar eken,  cok eken, … (Karadavut 2006: 110, 177, 274)   
6. Kazakistan Türkleri
a. Bar eken de jok eken … (Alptekin 2003: 201)
7. Uygur Türkleri
a. Bar eken, yok eken, … (293)
b. Bir bar eken, bir yok eken, … (293)  
8. Altay Türkleri
·····
9. İdil - Ural Türkleri
a. Bi bar iken, bi juk iken, … varmış. (307)  
10. Kırım Türkleri
11. Kumuk Türkleri
a. Bir bolgan, bir bolmağan, bir … varmış. (Bir varmış, bir yokmuş, bir 

… varmış) (249)
12. Gagauz Türkleri
a. Bir vakit varmış, bir vakit yokmuş, varmış bir … (223) 
13. Romanya Türkleri
a. Bir bar eken, bir yok eken, … (199) 
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14. Bulgaristan Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, bir … varmış. (206) 
15. Makedonya Türkleri
a. Varimiş bir … (210) 
16. Kosova Türkleri
a. Bi varimiş, bi yokimiş, … (215)
b. Bi var imiş, bi yoğ imiş, … (215)
c. Ne varimiş, ne yoğimiş, … (215)
d. Varimiş, ne yoğimiş, … (215) 
17. Yunanistan Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, bir … varmış. (218) 
18. KKTC Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, bir … varmış. (243) 
19. Irak Türkmenleri
a. Varıdı, yohıdı, bir … varıdı. (232)
b. Bir varmış, bir yoğmuş, bir … varmış. (232)
c. Bir varıdı, bir yohıdı, bir … varıdı. (232)
ç. Varımış, yohımış, bir … varımış. (232)
d. Varıydı, yohıydı, bir … varıydı. (232)  
20. İran Türkleri
a. Biri var idi, biri yok idi, bir … var idi. (235)
b. Bir gün var idi, bir gün yok idi, bir … var idi. (235)
c. Biri varıymış, biri yokuymuş, bir … varıymış. (235)  
21. Mazenderan (İran) Türkleri
a. Bir bar eken, bir yok eken, bir … eken. (238)  
B. Bir varmış’lı ve evvel (eski) zaman’lı kalıp sözler
1. Türkiye Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde bir … varmış. (182)
2. Azerbaycan Türkleri
a. Eyyam-ı gedimde biri varıdı, biri yokudu, bir … varıdı. (268)
3. Türkmenistan Türkleri
a. Bir bar eken, bir yok eken, gadim eyyamda bir … bar eken. (282) 
4. Özbekistan Türkleri
a. Bir bär éken, bir yoq éken, qadım zamanlarda … (288)
b. Bir bär éken, bir yoq éken, xob kızık otgan zamanda … (288)
5. Kırgız Türkleri
·····
6. Kazak Türkleri
·····
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7. Uygur Türkleri
a. Bir bar eken, bir yok eken, kedimi zamanda bir … bolgan eken. 

(293) 
8. Altay Türkleri  
·····
9. İdil - Ural Türkleri
·····
10. Kırım Türkleri
a. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken, bir  … bar eken. 

(247)  
11. Kumuk Türkleri
a. Bir bolgan, bir bolmağan, har zaman, hür zamanda bir …  varmış. 

(250) 
12. Gagauz Türkleri
a. Varmış bir vakıt,  yokmuş bir vakıt, zaman zamandaykana … (223)   
13. Romanya Türkleri
a. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken, bir  … bar eken. 

(198)  
14. Bulgaristan Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, vaktin birinde bir … varmış. (205)
15.  Makedonya Türkleri
·····
16. Kosova Türkleri
a. Bi var imiş, bi yog imiş, evel zaman içinde … (215) 
17. Yunanistan Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, bir … varmış. (218)
18. KKTC Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, bir  … varmış. (243)
b. Bir varmış, bir yokmuş, vaktiyle … (243) 
19. Irak Türkmenleri
·····
20. İran Türkleri
·····
21. Mazenderan (İran) Türkleri
·····
C. Bir varmış’lı ve tekerlemeli başlangıç kalıp sözleri
1. Türkiye Türkleri
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde develer tellal iken pireler 

berber iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir … varmış … 
(182)  



1360

Var varanın sür sürenin destursuz bağa girenin hâli budur padişahım. 
Yollar saçak pürçek, kimi yalan kimi gerçek. Hikâyedir bunun adı, 
söylemeyle çıkar tadı. Eski zamanenin devrinde bir.. varmış… (182)

2. Azerbaycan Türkleri
Biri var idi, biri yoh idi. Göyün altında, yerin üstünde bir … var idi …  

(268)

3. Türkmenistan Türkleri
·····

4. Özbekistan Türkleri
a. Bär éken de yoq éken, aç éken de toq éken … (288) 

5. Kırgız Türkleri
a. Aç eken, tok eken, bar eken, cok eken… (Karadavut 2006:  218)  

6. Kazak Türkleri 
a. Bar eken de jok eken,

 Ertek ertek erte eken,

 Ekşileri börte eken,

 Kırğavılı kızıl eken,

Kuyruk jüni uzın eken,

Burın burın, burında … (Alptekin 2003: 201)  

7. Uygur Türkleri
 a. Bar eken, yok eken, aç eken tok eken, burun zamanda bir … bar eken 

(293)  

8. Altay Türkleri
·····

9. İdil –Ural Türkleri
a. Burun-burun zamanda, karga kaznaçı, kuzgın azancı bulup turgan 

çağında, bulgan iken, … yumart …  (307)

(Çok eski zamanlarda, karganın hazinedar, kuzgunun müezzin olduğu 
çağlarda bir … varmış …)   

10. Kırım Türkleri
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·····

11. Kumuk Türkleri
a. Bir bolgan, bir bolmağan, har zamanda, hür zamanda, kızlar üyde 

bar zamanda, bödenesi börte edi, bört torgayı yorta edi, kırgavul kızıl edi, 
kuyrugu  uzun edi. Ağaçnı içi bulan, Allaknı güçlü bulan, auzunda yüllesi 
bulan, içi tolgan tamaküsü bulan, bir  ellerde, bir şaharlarda bir bolgan … 
(250)

(Bir varmış, bir yokmuş, her zamanda, hür zamanda, kızlar evde var 
zamanda, bıldırcını kabarır idi, kabarık toygarı tırıs giderdi, çilleri kızıl 
idi, kuyruğu uzun idi. Ağacın içi ile Allah’ın gücü ile, ağzında ağızlığı ile, 
içinde tütünü ile, bir ilde, bir şehirde bir … varmış …)

12. Gagauz Türkleri
a. Varmış bir vakıt, yokmuş bir vakıt, zaman zamandaykana, başak 

samandaykana, dädu sallangaçdaykana …  (223)

13. Romanya Türkleri
a. Bir bar, bir yok. Bolgan, diy, bolmagan diy! Bolgan mı, bolmagan 

mı? Bolgan ermiş, deve tellal, şıbın berber, ballar da babalarınıň beşiklerin 
sallap cürgen vaktında … Pırımcının agaşı, kasapşının pışagı yok eken … 
(199) 

b. Masal masal masladı, eki mışık atladı, kaplıbaka kanatlandı, uştı 
kelin ketirmege, kelin şıktı kapıga, kaynana şıktı karşıga. Masaldır bonıň 
adı, aňlatmak man şıgar dadı. Bir zamanda bar eken, bir zamanda yok eken 
… bir bar eken … (199)

14. Bulgaristan Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, 

sıçanlar mekik dokurken bir eski hamam içinde, çok şeyler oluyormuş. 
(206)

15. Makedonya Türkleri
 ·····

16. Kosova Türkleri
a.   Az içen, uz içen,
Evel zaman içen,
Kanbur saman içen,
Az içen,  uz içen,
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Deve pisl’igı uz içen,
Kara tauk çümürci,
Karga berber içen,
Tauk sâtçi içen,
Eşek tuzci içen,
Karaman koyuni,
Sora çikar oyuni,
Ninem eşikte içen,
Babam beşikte içen,
Babam düşti beşikten,
Ben hopladım eşikten. (214)   

17. Yunanistan Türkleri
a. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir  

… varmış … (218)

b. Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, 
sinekler bakkal, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar 
iken, bir … varmış … (219)

18. KKTC Türkleri
a. Evvel zamanda, kalbur samanda, bir vardı, bir yoktu, innallahtan 

başka kimse yoktu. Bir … vardı … (Alptekin-Şimşek1991: 125)

b. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski 
hamam içinde, bir varmış, bir yokmuş … (243)

c. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer lingiri oynarmış 
eski hamam içinde, var varanın, sür sürenin, destursuz bağa girenin 
yiyeceği sopadır divanenin. Bir varmış, bir yokmuş, Allah’ın gulları 
çokmuş, innallahtan  … varmış … (243)

19. Irak Türkmenleri
a. Varıdı, yohıdı, yalan gerçekten çohıdı. Yalanı doldurdular çuvala, 

dayadılar duvara, harttan hurttan, yahası karpız kabugı, dügmeleri turptan 
… (232)

b. Bir varıydı, bir yohuydu, yalanı gerçekten çohuydu. Yalanı goydular 
çuvala, dayadılar duvara. Gerçeği goydular gavluğa, astılar kazuğa. Aman 
aman içinde, gerbil saman içinde, deve dallalığ eder eski hamam içinde. 
Hamamçının tası yoh, peştamalın ortası yoh. Birreye vurdular palanı, 
ottuski yerden çektiler golanı. Dedi: Asg olsun,  nece uydurdular bu yalanı 
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… (232)

20.  İran Türkleri
a. Biri var idi, biri yok idi, Allah’dan başga heçkes yok idi. (235)

b. Biri varıymış, biri yokuymuş, Allah varıymış, şeriki yokuymuş, bir   
varıymış … (235) 

21. Mazenderan (İran) Türkleri
a. Bir bar eken, bir yok eken,
İmge içmege zar eken,
Tamamınıň ağzı dar eken,
Bimer kal yetim bar eken,
Bagır daldı, batdı gitdi,
Öyken boldı, ötdi gitdi,
Mırat mıradına yetdi,
Ayacıgına tiken batdı,
Mıradın telpegi göge yetdi,
Ircak bolsam vemuk etdi. (238)      

Bu arada tarafımızdan derlenip yayımlanan masalların Almanca 
çevirilerinde, bu kalıp sözlerimizde küçük farklılıklar görülüyor. Benzer 
farklılıklar, İngilizce çevirilerde de görülüyor. Aşağıda, iki ayrı çeviride 
görülen bu küçük farklılığa değinmek istiyoruz.

Gümüşhane Masalları’ndaki “Sır Saklamayan Padişah Kızı” adlı 
masalımız (398-405; 2. bs. 318-323) “Bir varmış, bir yokmuş” diye 
başlarken bu masalımız Adelheid Uzunoğlu-Ocherbauer’ın Türkische 
Märchen çevirisinde “Es war einmal, es war keinmal” (s. 82-91) diye yer 
almaktadır.

Aynı Türkçe kalıp sözle başlayan “Feleği Arayan Adam” masalımız 
(Gümüşhane Masalları 1973: 423-425; 2002: 337-339) Barbara Pflegerl’in 
Es war einmal es war keinmal / Türkische Volksmärchen (İstanbul 1992) 
adlı kitabında “Es war einmal und war keinmal” (141-144) diye yer 
almaktadır. Pflegerl, öbür masallarımızın çevirisinde Adelheid Uzunoğlu-
Ocherbauer gibi, Es war einmal es war keinmal’i kullanmıştır.
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‘HAYRİYE’ VE ‘HALÛK’UN DEFTERİ’ ŞAİRLERİNİN 
OĞULLARINA NASİHATNAMELERİ VE
ARADAKİ ZİHNİYET FARKLILAŞMASI

SAMSAKÇI, Mehmet
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Servet-i Fünun şiirinin bellibaşlı temsilcilerinden Fikret, Halûk’un 
Defteri’nde oğlu Halûk’a şiiriyle nasihatte bulunmuş ve O’nun şahsında 
yeni bir nesil ve yeni bir dünya hayal etmiştir. 17. asrın Müslüman ter-
biyesinin ürünü olan Hayriyye’yle, 19. asrın Batılılaşmacı-medeniyetçi-
beşeriyetçi tavrının ürünü olan Halûk’un Defteri’nin kıyası, bize çok açık 
bir farklılaşma konusunda ipuçları vermektedir. Tevfik Fikret’in eseri, di-
nin eseri olan uhrevî kavramlardansa, “hürriyet, insanlık, insanlığın saade-
ti, akıl ve bilimin batıl inançları yok edeceği, hak, haksızlık, kanun, insan-
lığın cenneti dünyada tesis edeceği inancı vs.” konular üzerinde yükselir. 

Bizim çalışmamızın gayesi, devirlerini tamamen temsil ettiklerini söy-
leyemezsek de, toplum içinde öne çıkmış iki büyük entelektüel şairin, de-
ğişik kıymetler sistemine sahip olmaları dolayısıyla, değişik bir zihin ve 
lügatle kaleme aldıkları eserlerini karşılıklı okumak ve aradaki zihniyet 
farklılaşmasını göstermektir. 

Anahtar Kelimeler: Nasihatname, doğu düşüncesi, Batı medeniyeti, 
modern edebiyat. 

ABSTRACT

The Nasihatname’s of the Poets of “Hayriye” and “Haluk’un 
Defteri” to their Sons and the Difference of Mentalities

Fikret, who is a key representative  of the poetry of Servet-i Fünun, gave 
advises to Haluk, his son, via his poems in his book titled Haluk’un Defteri 
(The Book of Haluk) and through Haluk’s personality, Fikret imagined a 
new generation and a new world. The comparison of Hayriyye, which is a 
product of the 17th century’s Muslim ethics and Haluk’un Defteri, which 
is a product of 19th century’s Western, modernist and humanist attitude, 
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gives indications about very clear diversification. The work of Tevfik 
Fikret focuses on freedom, humanity, the happiness of humanity, the idea 
of “reason and science will annihilate superstition”, rights, injustice, law, 
the belief that “paradise will be established on earth” etc. rather that the 
ethereal concepts, which stem from the religion.  

The aim of this article is, although it cannot be claimed that the poets 
totally represent their ages, to comparatively read the works of two 
prominent intellectual poets, who wrote with different mentality and 
vocabulary due to the different value system they had and to show the 
mentality differences in their works.  

Key Words: Nasihatname, the idea of the East, Western civilization 
(Europe), modern literature.      

----- 

 Auguste Comte - İnsanlık Dini - Tevfik Fikret

Çalışmamızın ağırlık noktası, Batılılaşma, Batılı kaynaklarla az çok ta-
nışma sürecinden sonraki zihnî farklılaşmanın Tevfik Fikret’teki ve asıl 
onun oğluyla ilgili şiirleri, özellikle Halûk’un Defteri’ndeki yansımalarını 
görmektir. Fikret, Nâbî gibi klasik bir medrese eğitimi almamış, çok verim-
li ya da yoğun bir okuma faaliyetine girdiğini söyleyemesek bile tercüme 
yoluyla da olsa Batı’yı tanıma ve anlamaya çalışmıştır. Fikret’in Halûk’a 
nasihatlerinin büyük bölümünü kapsayan bu insanlık idealinin, hatta dini-
nin kurucusu olan Auguste Comte ve onun etkilerinin bize gelişine kısa bir 
bakışın, şairimizin fikir ve inanç sistemini anlamak noktasında bize faydalı 
olacağını düşünüyoruz.

Tevfik Fikret’e Şinasi’den ilhamla “milletim nev-i beşerdir vatanım 
ruy-ı zemin” dedirten insanlık idealinin kaynakları Batı’da oldukça eskile-
re gitmekte ise de pozitivizm ve hümanizmin modern anlamda asıl sistem-
cisi Auguste Comte’tur. 

1798-1857 yılları arasında yaşamış olan ve devrine de devrinden son-
rasına da etkisi büyük olan Comte’un, çok inandığı insanlığa bıraktığı en 
mühim miras, büyük insanlık ideali ve dinidir. Hiçbir mutlak bilgiye, dokt-
rine inanmayan Fransız filozof, “mutlak olarak tek bir şey vardır, o da 
hiçbir şeyin var olmadığıdır” der. 

1817’de, yani 19 yaşında Saint Simon’un talebesi olan ve 7 yıl sonra 
O’nunla bozuşan1 Comte, 1826’da düşüncelerini “pozitivizm” ismi altın-

1 “Comte (Auguste)”, Meydan Larousse, C. 4., s. 253.  
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da sistemleştirmeye koyulur, sonra geçici bir zihin rahatsızlığı geçirir ve 
1828’de çalışmalarına devam eder. Karısından ayrılan ve sosyal hayatı bü-
yük kırılmalara uğrayan Comte’un 1844’te Clotilde de Vaux isminde bir 
hanıma şiddetli bir aşk hissiyle bağlandığı ve inanç-fikir sistemini bundan 
sonra kurduğu bilinmektedir. Kaynaklar bu hadise hakkında şöyle bir bilgi 
verirler:

“1846’da ölen bu genç, mutsuz ve hasta kadına derin bir sevgiyle bağ-
landı. Öyle görünüyor ki Comte’u gizemciliğe götüren sebep bu tanışma 
ve sevgidir. Nitekim 1845’ten sonra Comte kendi felsefesinden bir din çı-
karmaya koyuldu, bu yolda, bâkire anne, insanlığa tapma, toplumun bi-
limle teşkilâtlanması düşüncelerini ileri sürdü. Kendisini insanlığın büyük 
rahibi, “Azize Clotilde”i de insanlığın koruyucusu ilân etti.”2

Nitekim filozofun 1852’de neşrettiği eserinin ismi, dinî literatürden 
alınmıştır: “Pozitivizmin İlmihali”.

Başlangıçta Hıristiyanlık’la çok yakın temasla gelişen hümanizm, daha 
sonraları daha profan, daha lâik bir görünüme ulaşır. Öyle ki, felsefî an-
lamda hümanizmin dayandığı esaslardan birisi de “Auguste Comte’un in-
sanlık dinidir (La Réligion de L’Humanité).”3

“Günümüzde ise, insanın bütün olanaklarının sonsuz olarak geliştiril-
mesi gibi yüksek bir amaç güden her türlü felsefî, sosyal ve siyasî na-
zariye, gerek maddî, gerek manevî yönden insan kişiliğine saygı duyma 
hümanizmin kapsamına girer.”4 

Türk kültür ve bilim tarihinde pozitivist akımın ilk büyük ve gerçek 
temsilcisinin Beşir Fuad olduğu kabul edilmektedir.5 Fakat bu akımın 
kültür hayatımıza girişi daha eskilere dayanmaktadır. Tanzimat neslinin 
en müessir şahsiyetlerinden olan ve gerek siyasî alanda, gerek diğer sa-
halarda birçok genci himayesine alan Reşid Paşa’nın Auguste Comte’tan 
mektuplar aldığını biliyoruz.6 Reşid Paşa dairesinin mühim simalarından 
olan Şinasi’nin de fikrî sahada “akl”a çok büyük önem verdiği görülmek-
tedir. Reşit Paşa’ya yazdığı kasidelerinde, velinimetini “medeniyet resu-
lü”, “fahr-i cihan-ı medeniyet” sıfatlarıyla anlatan, yine Paşa’nın yaşadığı 
zamanı “asr-ı saadet” tamlamasıyla tavsif eden şairde medeniyetin, insan-
lığın neredeyse bir din gibi algılandığı görülmektedir.7 Fakat Şinasi’nin 
2 a.g.m., s. 253.  
3 “Hümanizm”, Meydan Larousse, C. 9, s. 254. 
4 a.g.m., s. 254. 
5 M. Orhan Okay, İlk Türk Pozitivisti: Beşir Fuad, Dergâh Yay., İstanbul, t.y., 244 s. 
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, YKY, İstanbul 2006, s. 137. 
7 Nitekim Şinasi hakkında bir doktora tezi hazırlayan Bedri Mermutlu ve Hasan Akay, Şinasi’nin fikrî yapısının 
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bilinen anlamda dinleri, İslâmiyet’i reddettiği de ileri sürülemez zira şa-
irin lügatinde İslâm’a ait birçok kavram, asrın getirdiği yeni görüşlerle 
ele alınmaktadır. Bunun yanında şairin insanlığı kurtaracak olan “kanun”a 
çok büyük oranda inandığını, en büyük ideal olarak insanlığı gördüğünü 
ve bir milleti büyük yapan şeyin o milletin insanlığa hizmetinde yattığı-
nı düşündüğünü görüyoruz. Tanpınar, Şinasi’nin istediği hizmetin “i’lâ-
yı Kelimetullah”a benzediğini, ama gayenin değiştiğini zira bunun “in-
sanlığın kendisine erişmek” olduğunu vurgular ve Şinasi’deki bu insanlık 
idealinin Fransız İhtilâli’yle çok ilgili olduğunu, onun Batılı kaynakları 
arasında Auguste Comte’u saymak gerektiğini belirtir.8              

Sonuç olarak denilebilir ki maddeye dayanan pozitivizm ve daha sonra 
hümanizm, tam bu ad ve anlamlarda değilse bile edebiyat ve kültür tari-
himizde, ifadesini medeniyet, beşeriyet gibi kelimelerle bulmuştur. Yani 
Tevfik Fikret’e gelinceye kadarki devrede, insanlık idealinin yavaş yavaş 
pişmeye başladığı görülmektedir. Şinasi’nin Münâcât’ı, Sadullah Paşa’nın 
Ondokuzuncu Asır’ı aklın, aklî ilimlerin kuvvetine inanan eserlerdir. Ger-
çekten ilerleyen ve çoğalan bir şekilde, 19. yüzyıldan sonra Türk aydı-
nında akıl merkezli bir ilim ve insanlık hayranlığının arttığı göze çarpar. 
Mehmet Kaplan bu konuda “İnsana, ilme ve tekniğe iman, yeni Türk kül-
türünün büyük temlerinden birini teşkil eder”9 demekte ve oğluna yazdığı 
nasihatname türündeki eseri esas alarak konu hakkındaki his ve fikirlerini 
incelemeye çalıştığımız Tevfik Fikret’i de bu yeni imanın müminlerinden 
birisi kabul etmektedir:

“Ekseriya nesirlerde geliştirilen bu tem (insan, ilim ve teknik imanı), 
Sadullah Paşa’nın Ondokuzuncu Asır manzumesinden sonra, şiirde bir de 
Tevfik Fikret’in ikinci devresinde kendisini gösterecektir.”10

Gerçekten, daha önceki birçok çalışmada belirtildiği üzere, Tevfik 
Fikret’in ilk şiirleri, çok olumlu, iyimser, manevî değerlere meselâ dine, 
devlete ve millete yakın duran, onları kutsayan şiirlerdir. Psikolojik, fizyo-
lojik ve sosyolojik, çok değişik sebepler neticesi bu duyguları kaybeden 
şairde git gide bir karamsarlık, varlığa olumsuz bakış baş gösterecektir. 
Artık dinin, ilahî sistemlerin dünya ve insan üzerindeki yapıcı, olgunlaştı-
rıcı ve terbiyeci etkilerine inanmayan şair, kaybettiği bu din duygusunun 

akla ve bilime dayandığını, fikrî ve edebî eserlerinin bir çeşit “bilimsel nitelikli âmentü” olduğunu belirtmişler-
dir. Bedri Mermutlu, Sosyal Düşünce Tarihimizde Şinasî, İ. Ü. Sosyoloji Anabilim Dalı (Basılmamış doktora 
tezi), İstanbul 1996, 409 y.; Hasan Akay, Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul 1998, 
Kitabevi Yay., .s. 34 vd.     
8 a.g.e., s. 190.
9 Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999, s. 73.  
10 a.g.e., s. 73. 
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yerine bir başka büyük duyguyu, insan ve insanlığı koymuştur. Halûk’un 
Defteri, şairin bu önemli ikinci devresinin ve bu kötü psikolojinin mahsu-
lüdür. Şair, Halûk’ta bir model görmekte, O’nun şahsında insanlığa inan-
maktadır. Burada bizim için önemli olan, bir insana yapılan nasihat değil, 
bu nasihatin referansı, kaynağıdır. Hayriyye’nin referansları çok büyük 
oranda Kur’an ve hadislerken, Fikret’in referansları Batı ve Batı ilmidir. 

Nâbî’nin, oğlu Ebu’l-hayr Mehmed Çelebi için yazdığı Hayriyye, na-
sihatname türünün edebiyatımızdaki en tanınmış örneğidir.11 Oğluna ithaf 
ettiği ve tavsiyelerde bulunduğu bu eserde şairin, devrinin klâsik terbiye 
anlayışının, dinî ve örfî kabullerin büyük ölçüde içinde olduğunu söyle-
mek ve manzumeyi bu anlamda klâsik terbiyenin “tipik” bir örneği olarak 
okumak mümkündür. 

Hayriyye, kaynağı din ve tasavvuf olan (bir örnek olmak üzere, giriş-
ten ve kitabın yazılma sebebinden hemen sonraki ilk bölümün isminin 
“Nâzım-ı Cümle Şurût-ı İslâm” olduğunu, Nâbî’nin oğlu ve herkes için 
tespit ettiği ilk şeyin İslâm, yani din olduğunu belirtelim) bir ahlâk anla-
yışının ürünüdür. Bu tebliğde 18. asrın ilk yılında (1701) kaleme alınan 
Hayriyye ile 20. yüzyılın hemen başında yine bir oğul için yazılmış olan 
Halûk’un Defteri12 arasındaki farklar, değişen değerler sistemi ve zihniyet 
ayrılığı noktalarında tespit edilmeye çalışılacaktır. İleride vurgulamaya 
çalışacağımız gibi, klâsik devrin şairi Nâbî’nin ahlâkının kaynağı ve re-
feransları ile Batılılaşmacı, medeniyetçi, insaniyetçi Fikret’in referansları 
çok farklıdır ve oğullara yapılan nasihatler, o çocukların şahıslarındaki ge-
lecek tasavvurları bu kaynak değişikliği sebebiyle, bize çok farklı bir tablo 
sunar.  

35 bölümden oluşan ve kendisinden evvel İslâm dünyasında yazılmış 
nasihatname, pendnamelerden büyük oranda etkilenen Hayriyye, Besme-
le, Allah’a hamd, kâinatın yaratılışı vs. ile başlar. Sonra şair, eserin kaleme 
alınış sebebini açıklar ve çeşitli bölümler hâlinde İslâm’ın şartlarını, iba-
detlerin mânâlarını, ilmin lüzûmu ve faydalarını, bunun yanında ilâhî bilgi, 
yani irfanı söz konusu eder. İstanbul’un güzelliğinden bahseden bir bölü-
mün ardından, güzellik hakkında bazı değerlendirmeler gelir ve daha son-
ra ahlâklı bir insanda olması gereken huy ve davranışlar anlatılır, sıralanır. 
Burada artık ferdî ahlâk sahasına girilmiştir. Tokgözlü olmak, başkalarıyla 
alay etmemek, insanlara iyi davranmak, güzel ahlâk; dedikoduculuğun, 
11 Hayriyye-i Nâbî, Haz: Mahmut Kaplan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., Ankara 1995, s. 
60. (Bu tebliğde, Hayriye ile ilgili atıflar için, eserin bu neşri esas alınacaktır.)  
12 Halûk’un Defteri, 1911’de neşredilmiştir. Tebliğimizin asıl gayesi Hayriyye ile Halûk’un Defteri’ni karşılıklı 
okumak ise de, burada Fikret’in 1895’te doğan oğlu için yazdığı ama Halûk’un Defteri’ne almadığı diğer şiirle-
re de değinilecektir zira burada esas olan iki şair babanın oğullarına şiirleridir.  
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remil ve nücum ilimleriyle uğraşmanın zararları, içki içmenin kötülüğü, 
giyim-kuşam konusundaki aşırılıklar ve süse düşkün olmamak gerektiği 
bundan sonraki bölümlerdir. 

22. bölümle birlikte âyânların halka yaptıkları zulüm, paşaların içinde 
bulundukları kötü ve olumsuz durum, kadılık mesleğinin yozlaşması gibi 
sosyal eleştirinin de bulunduğu bazı beyitler karşımıza çıkar. 35. bölüme 
gelinceye kadar, eserde yine insana ait bazı kötü huylardan, çeşitli mes-
leklerden bahseden fakat kompozisyon yönünden insicamsız beyitler yer 
almaktadır.     

Bu tebliğde amacımız, Hayriyye’yi incelemek veya şerh etmek değil, 
bu eserle Fikret’in eseri arasında yapılacak bir mukayesenin ışığında de-
ğişen zihniyet ve değerler sistemini sorgulamak; benzer mevzularda, iki 
şairin belki de iki kültürel yapının farklılığına işaret etmektir. Fakat çalış-
mada görüleceği üzere, aradan asırlar geçmesine rağmen bu iki entelektüel 
şair yer yer benzer tavırlar da sergilemişlerdir. O yüzden bu tebliğ, iki eser 
üzerinden iki değerler sisteminin ayrılığı yanında benzerliğine de temas 
edecektir. Meselemiz eserleri karşılıklı okumaktır. 

Üzerinde çalıştığımız iki eser, ayrı değerler sistemine bağlı iki şairin 
kaleminden çıkmışsa da bazı durumlarda şairlerin meselelere aynı açıdan 
yaklaştıkları görülür. Örneğin, iki eserde de oğullara nasihatlerde bulu-
nuluyorsa da neticede çocuklara, doğruyu kendi gayretleriyle arama yolu 
tavsiye edilmiştir. Nâbi, oğlu Mehmed’e iyi bir soydan geldiğini hatırlatır 
ama fazilet mertebesine kendi çalışmasıyla çıkması gerektiğini belirtir:

Hamdü li’llâh nesebün âlidür
İlm ile cedd ü ebün âlidür 
Gerçi bâlâsı bilinmez ammâ
Bilinen mertebedür hep ulemâ
Lîk yokdur eb ü cedden sana sûd 
Kendün it mertebe-i fazla su’ûd (b. 84-86, s. 184) 

Bunun gibi Fikret de oğluna 

Hak bellediğin yolda yalnız gideceksin

demektedir. 

Fakat Tevfik Fikret’in bir başka eserinde karşımıza çıkan    

Kimseden ümmid-i feyz etmem, dilenmem perr ü bâl
Kendi cevvim, kendi eflâkimde kendim tâ’irim13

13 Tevfik Fikret, Bütün Şiirleri, (Haz: İsmail Parlatır-Nurullah Çetin), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kuru-
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şeklindeki mısralarında akseden, kimseden feyz ümit etmeyen bireyci 
anlayışıyla, klâsik şairin  

İtme âr öğren okı ehlinden
Her şeyün ilmi güzel cehlinden (b. 304, s. 201.)

biçimindeki tavsiyesinin farkı çok açıktır. Bilindiği üzere, bir kimsenin 
bir iş yapmak için, diğer kimselerin yardımlarına, tavsiyelerine, rehber-
liklerine başvurması dince kabul edilen, önerilen bir şeydir. Geleneksel 
Müslüman-Türk yapısı, birlikte olmayı, beraberliği, sorup öğrenmeyi, 
meşvereti, ona göre hareket etmeyi öngörür. Fikret’in birey merkezli, refe-
rans olarak sadece bireyin bilgi ve irfanını esas alan terbiyesinin bir ürünü 
olan bu mısralar (hak bilinen yolda yalnız gitmek, kimseden medet umma-
mak) şairin aynı yapıyı oğlu için de arzu ettiğini göstermektedir. Hayriyye 
şairi ise yukarıdaki beytiyle ehil kimselerden bilgi edinmenin gerekliliğini 
vurgular. 

Fakat iki eserde gördüğümüz bu benzer unsur konusunda gözden kaçı-
rılmaması gereken bir nokta, elde edilmesi gereken bilginin, fennin, bili-
min mahiyeti ve amacıdır. Nâbî, oğluna bilgi, ilim ve irfanı öğütler ve bir 
insanın, kendisine bir şey sorulduğunda “bilmiyorum” dememesi gerekti-
ğini belirtir;14 düşünmek, sormak, araştırmak ve öğrenmek lâzımdır. Bu tür 
bir tavrın Fikret’teki ifade ve karşılığı “bilginin siyah toprağı altın edeceği 
inancıdır”. Fikret oğlu için hazırladığı amentüsünde 

Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın
Her şey olacak kudret-i irfanla… inandım15 

demiş ve dünyayı düzeltecek ve güzelleştirecek olanın fen yani bilim ve 
irfan olduğunu belirtmiştir. Fakat Nâbî, bilgiyi Allah’ın kâinattaki mucize-
sini, varlığını görmek ve anlamaya çalışmak nokta-i nazarından önemser 
ve yüceltir; bu bilgi, hikmet ve irfanla beraber bir değer kazanır ki adı 
“marifet”tir.

Öyle bir ilme çalış kim mutlak
Anı bir sen bilesin bir dahı Hak (b. 330, s. 204)

Sa’y kıl ârif-i billâh ola gör
Nâil-i marifetullâh ola gör (b. 335, s. 204)

şeklindeki beyitlerde de anladığımız manada ilim ve fenden ziyade 

mu, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 2001, s. 259. (Esere bundan sonra yapılacak atıflar bu neşre aittir.)   
14 “Bilmek elbetde degül mi ahsen
    Sorsalar ben anı bilmem demeden” (b. 302), Hayriyye, s. 201.
15 Tevfik Fikret, “Halûk’un Âmentüsü”, a.g.e., s. 542. 
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“irfan”ın söz konusu edildiğini görürüz.  

Fikret’in tavsiye ettiği bilgi ise daha farklı bir kazançtır. Burada o, ülke 
ve insanlık için yararlı olacak, hayatı güzelleştirecek, zulmü ortadan kaldı-
racak kutsal bir şeydir. Fikret’in bilgisi dünya merkezlidir. Görüleceği üze-
re, bilginin kaynağında da, amacında da iki duyuşun farklılığı göze çarpar. 
Nâbî’nin tavsiye ettiği bilginin kaynağı daha ziyade İslâm’ken,16 Fikret’in 
kaynağı modern Batı’dır, Avrupa’dır. Fikret, oğlu Halûk’u Avrupa’ya tah-
sile gönderirken bir şiirinde;

Pür-tehâluk hayat ü kuvvetten
Ne bulursan bırakma: san’at, fen,
İtimad, itinâ, cesaret, ümid
Hepsi lâzı mbu yurda, hepsi müfid...
Bize bol bol ziya kucakla, getir:
Düşmek etrafı görmemektendir.17  

Ayrıldıkları noktaları belirtmeden evvel iki şairin ele aldıkları ortak 
mevzularından, tespitlerinden bazılarının da “suç, adalet, haksızlık” kav-
ramları olduğunu belirtelim. İnsanlığın ezelî meselelerinden olan bu kav-
ramlar Nâbî’de 

Hiçbir milke degüldür mahsûs
Bundadur cümle bu târâc u lüsûs
Özbek ü Hind ü Nasârî ve Acem
Biri milkinde komaz gerd-i sitem
Hep bizim milkdedir zulm ü şürûr
Eylesün def Hudavend-i gayur (b. 1209-1211, s. 275-276.)

beyitleriyle ifadesini bulur. Görüldüğü üzere burada hak, hukuk, kanun 
gibi kavramların tartışılmasından çok ülkedeki haksızlıklar söz konusu 
edilmektedir. Hayriyye’nin âyânlık, kadılık, kassamlık, paşalık, kazasker-
lik, eminlik, tevliyet (vakıf işlerine bakmak)ten bahseden bölümlerinde 
yer yer dolaylı da olsa, hak ve haksızlığa temas edilir fakat bunlar çoğu za-
man şairin bu mesleklerin bozulduğunu oğluna göstermesi şeklindedir ve 
tespitle yetinilir. Şairin esas gayesi oğlunu bu mesleklere intisaptan uzak 
tutmaktır.   

Hak, haksızlık, kanun, haksızlık yapanların cezalarını çekecekleri 
inancı Halûk’un Defteri’nin de ana mevzularındandır. Örneğin başında 
“Halûk’un Ezberi” şeklinde bir notu olan “Devenin Başı” isimli eserde bir 

16 Mahmut Kaplan’dan naklen: Aydın Sayılı, “Batılılaşma Hareketlerimizde Bilimin Yeri ve Atatürk”, Erdem, 
1985, C. I., nr. 2, s. 362. 
17 Tevfik Fikret, “Halûk’un Vedâ’ı”, a.g.e., 546. 
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masal hikâye edilmektedir ve şiirde, başından rahatsız olan, onun yüzün-
den başı derde giren bir devenin, sonunda “bir hendeğe girip başını sokma-
sı, birden çekilerek başını koparması anlatılır ve son mısra şöyle gelir:

Haksızlık eden başları bir gün... koparırlar”18

Görüldüğü üzere, Nâbî ülkedeki hırsızlık, yağmacılık gibi suçları tespit 
eder ve onlardan şikâyet ederken Fikret sadece tespitle yetinmez, bu tür 
suçları âdeta cezalandırır.  

Farklı asırlarda yazılmış bu iki eserdeki zihniyet değişiminin en ba-
riz örneklerinden birisi insana bakış noktasında karşımıza çıkmaktadır. 
Gerçekten “insan” kelimesi ve ona yaklaşım biçimi, iki şairin çok büyük 
ayrılma noktalarındandır. Bu nokta Tevfik Fikret’in klâsik dinî-tasavvufî 
kültürden ayrıldığını gösteren çok tipik bir misaldir zira insan gerçeği, şai-
re pek hoş şeyler ilham etmez. Şeyh Galib’in “zübde-i âlem” olarak tavsif 
ettiği insan, Fikret’in kaleminde - bir başka şiirinde yer alan son mısra 
tersten okunursa - melek olmayan ve cihanı cehenneme çeviren bir varlık 
olarak ifadesini bulur. 

Örneğin Nâbî 

Eyledi mertebe-i insanı 
Gāyet-i mertebe-i hayvânî
Oldı bu sûret-i tîni-i tahûr
Ekmel ü eşref-i envâ-i zuhûr (b. 14-15, s. 178.)     

beyitlerinde olduğu gibi insanı âlemde çok temiz, hatta “mahlûkātın en 
şerefli”si kabul ederken Fikret’te insan vücuduna, varlığına ve tabiatına 
kötümser bir bakış söz konusudur ve şair tabiata, cemiyete olumsuz göz-
lerle baktığı gibi insana da aynı gözle bakar. Halûk’un Defterinden’de kar-
şımıza çıkan “Cevab” isimli bir şiirinde şairin insanı

Ne diyordun bak: Âdem evlâdı
Canlı bir cîfe, bir yürür pıhtı.
Salya, yahut yalan kusan bir ağız
Bir ta’azzuv ki kan, irin yalnız.19

gibi oldukça olumsuz kelimelerle tasvir ettiğini görürüz.  

Halûk’un şahsında Tevfik Fikret’in insanlığa yaptığı nasihatler: 

Bizim çalışmamızın gayesi, daha sonra Avrupa’ya gidip çok değişik dinî 
ve sosyal disiplinlere bağlanan Halûk’u irdelemek değil, devrinin gözdesi 
18 “Devenin Başı”, a.g.e., s. 540.  
19 “Cevab”, a.g.e., s. 465.  
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olan, çığır açıcı entelektüel bir şair babanın, oğlunun şahsında kurguladığı 
dünya, daha önemlisi bu dünyanın referanslarının, kavramlarının tamamen 
gelenekten uzak oluşuna vurgu yapmaktır. Burada klâsik Osmanlı aydının-
dan çok açık bir zihnî farklılaşma söz konusudur. Tevfik Fikret’in Halûk’a 
seslenişlerinde birbirine yakın iki ana tem vardır. Bunlardan ilki, ülke ve 
insanlığın perişan, zavallı, hatta traji-komik hâlleri, diğeri de bu insanlığın 
ihtiyacı olan çalışma disiplini, ilim, saygı, kanun vs. kavramlardır. 

İlk temin merkezinde şairin, hayat hakkında bilgisi olmayan oğluna, 
toplum ve insanlık hakkında öğrettiği şeyler vardır. Sosyal hayattan o ka-
dar uzakta olduğu ileri sürülen Fikret, beşeriyetin hâline acımaktadır. Son 
mısraında Halûk’a seslendiği “Hayat” isimli şiirinde şair şunları söyler:

Bu gün hayatı müselsel bir ihtiyac-ı siyah
Bu gün saadeti gafil bir iştiyak-ı tebah;
Bu gün teneffüsü yorgun, kadid bir sürü “Ah!”
Olan bu cemiyet
Bu gün zehirlerinin ka’r-ı neş’esinde yüzen,
Bu gün doğan çocuğundan terane beklerken
Figan duyan beşeriyet, bu nuhbe-i hilkat,
Nedir, bilir misin oğlum?... Önünde hârelenen
Şu mâî safhaya bak: şimdi ansızın seni ben
Tutup da fırlatıversem onun derinliğine,
Düşün biraz ne olur?... Korku bilmesen de, yine
Tahammül eyleyemez çırpınırsın, ağlarsın;
Zavallı kollarının hükmü yok ki kurtarsın!
O mâî şey seni yuttukça haykırır, bağırır,
Fakat halâs olamazsın; omuzlarından ağır, 
Haşin, demir iki el muttasıl itip zedeler;
Ve çâre yok ineceksin… Bu işte ömr-i beşer.
Hayır, bu zehrine sen vâris olma, evlâdım;
Yarın, ümmid ediyorlar ki, bir genişçe adım,
Bir atlayış - ne diyorlardı pek anlamadım, -
hayatı kurtaracak;
Beşer… Bu şimdi muazzeb sürüklenen meflûc,
Adım adım edecek zirve-i halâsa urûc…
İnan, Halûk ezelî bir şifadır aldanmak!20

Fikret’in, oğlu için çizdiği bu karamsar ve karanlık ülke-insanlık tablo-
su Nâbi’de olmayan bir şeydir. Hayriyye’de de devrin ve ülkenin kötülüğü 

20 “Hayat”, a.g.e., s. 455-456. 
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anlatılmış ama bu durumlardan şikâyet Fikret’teki kadar derin ve ıstıraplı 
olmamıştır. Meselâ 

Çıkma aylarca der-i hânenden
Taşra meyl eyleme kâşânenden
Al kitabın ele sedd eyle derün
Olmasun hâric-i derden haberün (b. 833-834, s. 245.)

şeklindeki beyitlerle, Nabi’de evde oturmayı, ilim ve ibadetle uğraşıp 
etliye süslüye karışmamayı tavsiye eden ferdî bir saadetin arzulandığı göze 
çarparken Halûk ve O’nun şahsında bütün memleket gençleri, Fikret’in 
mücadeleye, gayrete davet ettiği kimselerdir.  . Fikret, kendisinden ve ken-
di neslinden ümidini kesmiş ama yarına Halûk’un sahip çıkacağına inan-
mıştır.   

Siz, ey fezâ-yı ferdanın 
Küçük güneşleri, artık birer birer uyanın!

diye hitap ettiği yarının nesli, şair ölse de “vatanı zindan karanlığından 
kurtaracak”tır.21 

Görüldüğü üzere bu şiirlerde de şair, oğlu Halûk’a vatan için, insanlık 
için yapılması gerekenler konusunda Halûk ve neslinden ümitli olduğunu 
belirtmekte ve onları teşvik etmektedir. Nâbi’de ise bir içe kapanma, ka-
rışmama karşımıza çıkmakta, böylece aksiyon noktasında bir ayrılık göze 
çarpmaktadır. Gerçekten Nâbî çok defa oğlunu “etliye sütlüye karışmama” 
başkaları için kendisini tehlikeye atmama konusunda ikaz eder. O kadar ki 
insana “bi-himmet” demelerini bile önemsemez:

Âdeme lâzım olan râhatdur
Ko disünler sana bî-himmetdür (b. 841, s. 246)

Tevfik Fikret, Halûk’u toplumdaki aksaklıkları gidermeye, mücadeleye 
davet etmekte, hatta bu uğurda kendisini feda etmesi gerekse bile bundan 
kaçmamasını istemektedir. Burada vatan ve insanlık için, candan geçme, 
kendini feda etme duygusu yüceltilmektedir.          

Geçeceksin, ayakların yorgun
Ellerin şerha şerha, bağrın hûn,
Fakat alnın açık, yüzün handân,
Gözlerin ufka feyz ü nur akıtan
Bir tecelliye müncezib, meshûr…22    

21 “Sabah Olursa”, a.g.e., s. 461-46. 
22 Tevfik Fikret, “Halûk’un Veda’ı”, a.g.e., s. 546.  
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Nâbî de eserinin birçok yerinde oğluna, insanlara faydalı olmasına, kim-
senin kendisinden incinmemesine yönelik tavsiyelerde bulunmuştur ama 
başkalarının dertleriyle ilgilenmemesini öğütleyen yukarıdaki beyitler, şa-
irin daha sonra “neme-lâzımcı”lıkla itham edilmesine yol açmıştır..23 

Elbette, kültürel hayatı dış tesirlere oldukça kapalı olan, taşları yerli ye-
rine oturmuş, kendisinden emin bir ülkenin mensubu olan Nâbi’nin, hayatı 
düzeltmek, vatanı kurtarmak gibi kaygıları yoktu. Üstelik ülkeyi yöneten 
bir yönetici kadro, özellikle padişah vardı. Şairler dönemin politik-idarî 
yapısı içerisinde topluma tavsiyede bulunur ama onu değiştirmek için mü-
cadeleye giremezdi. Bunun için de klâsik nasihatnamelerin hiçbirisinde 
toplumu sarsacak fikirler yer almazdı.

Ferdî hayata ait bazı sıcak şiirlerin yanında, (şairin oğlu ile ilgili şiirleri, 
Halûk’un Defteri’nin neşrinden çok öncedir ve burada sosyal meseleler 
pek yer almaz) Fikret’in Halûk’un varlığıyla beraber sosyale açıldığını, 
kimsesiz, hasta veya fakir insanların hayatlarına eğilme yolunda Halûk’u 
çıkış noktası olarak aldığını görürüz. Nitekim şairin daha evvel “Hasta 
Çocuk”, “Balıkçılar”, “Verin Zavallılara”, “Ramazan Sadakası”, “Küçük 
Aile” vs. şiirlerle aile hayatına, insanın veya insanlığın sefaletine acıdığı 
bilinir. Halûk’la beraber şaire oğlunun yaşıtı olan çocuklara eğilme fırsatı 
doğar. Ama burada herhangi bir insanlık kaygısı yoktur. Şair, Halûk gibi 
çocuk olan ama onun gibi bayram sevinci yaşamayan yetimlerin yoksun-
luklarına temas eder sadece. Bu noktada bir konuya dikkat çekelim: Fakir 
ve kimsesiz olan yardım etme, onlara merhametle yaklaşma Fikret’in sos-
yale açılan tarafının en belirgin özelliğidir. 

O süslü haclelerin sîne-i muattarına
Koşanlar! İşte bir insan ki inliyor nefesi
Bakın şu sıska, şu çıplak, şu eğri kollarına
Bu artık işleyemez; hisse-i mesâîsi
Sizindir işte, verin, susturun bu hasta sesi24   

gibi mısralar da fakire acıma, sadaka verme, yardım etme gibi konularda 
insanın çektiği sefaletten ve özellikle de diğer insanların bu duruma kayıt-
sızlığından bir şikâyet sezilmektedir. Bu tavırlar şairin herhangi bir inanç 
veya ideolojinin üyesi olmasından değil, ferdî ahlâk anlayışından kaynak-
lanmaktadır. Oysa Nâbî;
23 “Her iki manzumede telkin edilen ahlâk yüksek, menfaat bilmez bir ahlâk değildir. Müstebit bit muhitin icap 
ettirdiği “neme-lâzımcı” bir ahlâktır.” Ali Canip Yöntem, “Tarihi Aydınlatacak Edebî Eserlerden Hayriyye ve 
Lütfiyye”, İstanbul Kültür Dergisi, Mart 1945, nr. 31, s. 6.   
24“Ramazan Sadakası”, a.g.e., s. 308.
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Bezl kıl mâlunı muhtaclara
Ni’met-i Hakk’ı yidür aclara (b. 236, s. 196)

derken zekât ve sadaka kurumunu yüceltmekte, zira bunu dinin bir ge-
reği olarak kabul etmektedir. Belki oğullara ve insanlara tavsiye edilen şey 
aynıdır ama bu Nâbî için “şurût-ı İslâm”a uyar. Fikret’te acımanın, mer-
hamet ve kayıtsızlıktan rahatsız olmanın ferdî kaldığını söylemek yanlış 
olmaz.  

1327 (1911) tarihinde neşredilen ve şairin bazı hayallerine, vatan ve 
insanlık yolunda yarına ait ümitlerine zemin olmuş bir eser olan Halûk’un 
Defteri’nin ilk şiiri kitapla aynı başlığı taşımaktadır. Şiirde geçtiğine göre, 
Haluk’un defteri, “sekiz on parça kâğıttır” ve üstünde Halûk’un karışık ya-
zıları vardır. Fakat defterin bir yerinde, altında “Ölmek ve yaşatmak seni” 
yazan bir bayrak vardır. Buradan şairde veya O’nun etkisiyle oğlunda bir 
vatan duygusu olduğu görülmektedir. Şair, bu şiirin sonunda bütün emel-
lerinden vazgeçtiğini, bütün maddî zenginlikleri reddettiğini ama “bir göl-
ge kadar hür yaşamak” istediğini belirtmektedir. Nitekim şiirin son mısraı 
“İnsan melek olsaydı, cihan cennet olurdu” şeklindedir. 

Ancak şudur aksâ-yı muradım
Bir gölge kadar hür yaşasaydım.
Bulsaydı hayâlim buna imkân
Cidden yaşamak nimet olurdu.
Heyhât!
İnsan melek olsaydı, cihan cennet olurdu.25  

Tevfik Fikret’in klâsik terbiyeden ayrıldığının, (elbette Halûk’un 
Defteri’ni baz alarak söylüyoruz) en bariz delillerinden birisi işte bu hürr-
hürriyet kelimesi ve kavramıdır. Bilindiği gibi hürriyet kelime ve kavramı 
Namık Kemal’den beri siyasî bir anlam kazanmıştır.

Bu şiirin ikinci parçasında şairin, oğlu Halûk’un “Ölmek ve yaşatmak 
seni” şeklindeki notundan büyük ölçüde etkilendiği görülür. İkinci kıtada:

Ey şanlı vatan bayrağı, bir gün seni oğlum
Bir mevkib-i zî-heybet-i hürriyet önünde
Çekmiş görebilseydim… O pür-hande ölürken
Etmezsem eğer şevkını takdis ile secde;
Dünyada en alçak baba elbet ben olurdum.
Oğlum, onu gönlünce yaşat… Ölme fakat sen.26

Burada şairin “Etmezsem eğer şevkını takdis ile secde” mısraının son 
25 “Halûk’un Defteri”, a.g.e., s. 530.  
26 “Halûk’un Defteri, a.g.e., s. 530.
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kelimesi olan “secde” dinin gereği olan namazın bir bölümüdür. Aslında 
burada önemli olan secdeden ziyade, mescud yani kendisine secde edilen-
dir. Burada vatan bayrağının kendisine secde edilecek kadar kutsandığı 
göze çarpmaktadır. Halbuki

İdesin secde içün vaz-ı cebîn
Gör nedür saltanat-ı rûy-ı zemin (b. 149, s. 188)

diyen ve yeryüzü saltanatının Allah’a ibadette olduğunu düşünen 
Nâbi’nin karşısında Fikret’in secde etmeye söz verdiği şey bir başka mu-
kaddes olan bayraktır.

Tevfik Fikret’in oğlu için hazırladığı acılı tablolardan birisi de “Zel-
zele” isimli eserdir. 1310 yılındaki yıkıcı bir depremin oldukça olumsuz 
sıfatlarla tasvir edildiği şiirin ikinci bendinde şair

Sen işte böyle siyah günlerin misafirisin
Hayatın elbette
Kolay ve neş’e-feza bir seyahat olmayacak;
lâkin
bu tîh-i mihnette
Kolay ve neş’e-feza bir seyahatin ancak
Hayâli vardır; uzak bir serab için koşmak
Nihayetinde yorulmak ve boş yorulmaktır;
Hayatı div-i hakikatle çarpışan kazanır;
Zafer biraz da hasar
İster;
Koşan cihad-ı ma’âlîye şanlı lâkin ağır, 
mahûf adımlar atar.
Önünde zelzeleler, arkasında zelzeleler!27                        

gibi mısralar kullanır ki, burada da dinî bir muhtevası olan “cihad” yeni 
bir anlam kazanmaktadır. Sanki Fikret, Halûk’un Defteri’nde mevcut di-
nin yerine insanlık, vatan, bayrak gibi kavramlardan oluşan yeni bir din 
ikame etmek istemekte ve bu yüce kavramları tasvir ve tarif için de daha 
önce kullanıla kullanıla oturmuş, belirli bir anlam genişliği ve zenginliği 
kazanmış kelimeleri kullanmaktadır. Şair, “yüce, büyük, şerefli” değerler 
için gösterilecek bir gayreti ancak “Cihad-ı ma’âlî” gibi mukaddes bir ke-
limeyle anlatabilmektedir. Ve şiirde Halûk’tan bu cihada katılması - zım-
nen - tavsiye edilmektedir.

Haluk’un Defteri isimli kitabın bizim bahsimiz için de, Fikret’le ilgili 
herhangi bir bahis için de en önemli şiirlerinden birisi şüphesiz “Halûk’un 

27 “Zelzele”, a.g.e, s. 533. 
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Âmentüsü”dür. Bu şiirinde artık Fikret, kendisinden evvelki birçok yerle-
şik bilgi kaynağını reddettiğini, geleneğe ve onun değerlerine sırt çevirip, 
kendi felsefesini ve yaşama üslûbunu oluşturduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Bu şiirde yer alan ifadeler ve oluşturulan “âmentü”nün esaslarıysa Halûk’a 
aitmiş gibi gösterilmektedir. Bu “âmentü”nün Halûk’a isnat ettirilmesi, bir 
anlamda şairin bunu gelecek nesil, belki de insanlığın gelecekteki bütün 
nesilleri için hazırlamış oluğunu göstermektedir. Fikret’in hayat, Allah, 
insan, insanlık vs. hakkındaki duruşunun yansıdığı bu eserdeki fikirler kı-
saca şöyle özetlenmiştir:

“İnsanın büyüleyici aklının (ve insan iradesinin) gücüne; bilime, terak-
kiye ve medeniyete; bunların yeni bir devir açtığına; sosyal sahada eşitlik, 
adalet ve hürriyet fikrine; hakkın akıl ve fen sayesinde bâtıla üstün gele-
ceğine; insanların kardeş olduğuna ve dünyanın birliğine; garplılaşma ve 
medenîleşmeye; hayır ve şerrin insandan geldiğine ve âhiretin (dünyanın 
ötesinde bir haşrin, sorgu-sualin, cennet ve cehennemin vb.) olmadığına; 
varlık ve yaşamak dinine; düşünceye dayalı din anlayışına (deizme), tabi-
ata inanmak; nihayet ateizm.”28

Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var
Dünya dönecek cennete insanla, inandım.29

diyen şair, Nâbi’nin de içinde bunduğu değerler sisteminden bu şiirde 
epeyce uzaklaşmıştır. Cin, şeytan, melek, cennet-cehennem gibi dinî mef-
humlar Hayriye’nin birçok yerinde Müslüman tavrın gerektirdiği şekilde 
geçmektedir. Bunları burada sıralamaya gerek görmüyoruz. Bizim için 
olan Tevfik Fikret’in, burada insan ve insanlığa, onun ürettiği bilime en 
ileri safhada inanması, bu kavramlar hakkında din ve geleneğin söyledik-
lerine yabancılaşmasıdır. 

Fıtratta tekâmül ezelîdir; bu kemâle
Tevrat ile, İncil ile, Kur’an’la inandım 

şeklindeki mısralar, belki de şairin ilâhî kaynakları tamamen yok sayma-
dığını, reddetmediğini gösterse de bu âmentü şairin insanı kendi başına bir 
değer olarak kabul ettiğini, onun dünyayı değiştirecek kadar güçlü kabul 
eder. Hâlbuki İslâmî-tasavvufî gelenekte, insanın Allah yanında veya kar-
şısındaki gücü bilindiği gibi cüz’î’dir. Bütün bunların yanında Nâbi’nin 
insan gerçeğini fert olarak reddettiğini söylemek imkânsızdır. Şöyle ki, 
İslâm ve tasavvuf, insanın kendisini bilmesini, anlamasını ve buradan Ya-
28 Hasan Akay, a.g.e., s. 309. (Hasan Akay, Fikret’in asıl âmentüsünün “Tarih-i Kadim” ve “Tarih-i Kadim’e 
Zeyl” isimli eserlerinde olduğunu belirtmektedir. a.g.e., s. 71 vd.  Bizim konumuz sadece bir şair babanın oğlu-
na nasihatlerini incelemek olduğu için bu tartışmaya veya kabule burada girmiyoruz.)
29 Tevfik Fikret, a.g.e., s. 541. 



1380

ratıcıya ulaşmasını emr ve tavsiye eder. “Nefsini bilen Rabb’ini bilir” Ha-
disinin yanında Nâbi de eserinde oğluna şunu söylemektedir:

Ara bul kendini bil kimsin sen
Ta sana ola dü âlem rûşen (b. 351, s. 205)     

İki zihniyet veya kabulün arasındaki fark, yukarıda da söz konusu edil-
diği gibi daha çok Fikret’in insan anlayışındaki kötümserlik ama insanı 
dünyayı değiştirecek kadar güçlü görme ve insanı maddî taraflarıyla kabul 
edip ondan sürekli hareket ve aksiyon beklemesinden kaynaklanır. Oysa 
Nâbi, insanın değer, güç ve anlamını Allah’la beraber düşünmektedir. 
Klâsik şair, iki dünyanın aydınlanmasını, mânâlarının anlaşılmasını, in-
sanın kendisini anlayıp bulmasına bağlarken, modern şair dinlerce kabul 
edilen cin-melek gibi varlıkları, cennet-cehennem gibi menzilleri kabul 
dahi etmemektedir. Kısaca söylemek gerekirse klâsik şairle modern şair 
arasında insan algılayışı ve kabulü noktasında çok büyük bir inanç fark-
lılığı söz konusudur ve insan konusundaki ayrılmak demek sosyal-siyasî, 
içtimaî birçok alanda kesin bir farklılık demektir.    

Bahse konu âmentüdeki ikinci büyük kavram “akıl”dır. Aklın gücü kar-
şısında bâtılın, hurafenin eriyeceğini düşünen Fikret; eski mucizeleri red-
detmekte, artık i’caz kudretinin akılda olduğunu belirtmektedir: 

Aklın, o büyük sâhirin i’câzı önünde
Bâtıl geçecek yerlere husranla, inandım30

Kitabın bundan sonra gelen şiiri “Promete” ismini taşır. Yunan mitolo-
jisinin meşhur kahramanı bilindiği gibi, Tanrılardan ateşi çalıp insanlığa 
hediye eden, bunun cezası olarak bir dağa zincirlenen ve her gün ciğerini 
bir kartala yem etmek zorunda olan bir kahramandır. Tevfik Fikret’in, bu 
şiirde oğlu Halûk’tan istediği, Batı’nın ışığını vatana getirmesi ve kendi-
sine örnek olarak Promete’yi seçmesidir. Ülkeye veya insanlığa yapıla-
cak herhangi bir hizmetin timsalinin Batı’ya ait bir mitten veya rivayetten 
seçilmesi şairin kaynaklarının, referanslarının yerli olmadığını gösterir. 
İnsana veya insanlığa hizmet etmek zaten dinî ve millî geleneğin içinde 
olan bir şeydir. “Halka hizmet, Hakk’a hizmettir” veya “Hak’tan alır, hal-
ka veririz” şeklindeki düstûrlardansa şair, Batı’yı ve Batı’ya ait olan bir 
kahramanı yeğlemiştir.

Halûk’un Defteri’nin son şiiri, “Halûk’un Vedâ’ı”dır. Bu şiirde şair, oğlu 
Halûk’un tahsil için yurttan ayrılıp Avrupa’ya gidişini anlatır, Halûk’tan 
istediklerini sıralar. Asırlarca büyüyüp serpilmiş ama sonra içi oyulmuş, 
yapraksız, çırılçıplak kalan bir “çınar” metaforuyla vatanı tasvir eder ve 
30 Tevfik Fikret, a.g.e., s. 542. 
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onun yeşillenmesini Halûk’un veya onun emsali gençlerin Avrupa’dan 
getirecekleri ilme bağlar. Buna göre, her türlü zorluğa, meşakkatlere rağ-
men yurda taşınması gereken şeyler “sanat, fen, itimat, itina, cesaret, ümit, 
ziya, hak, zayıfın güçlü tarafından ezilmesi vs.”dir. Bunlar, bir anlamda 
Fikret’in Türkiye’de bulamadığı davranış veya hislerdir.

Sonuç Yerine

Bu çalışmada dikkat çekmeye çalıştığımız nokta Hayriyye ve Halûk’un 
Defteri üzerinden ayrı değerler sistemine bağlı iki entelektüel şairin oğul-
larına nasihatlerindeki zihniyet farklılığıydı. Klâsik Türk-İslâm sanatkârı, 
oğluna din merkezli bir ahlâk ve hayat tavsiye ederken ve oğlunu kayna-
ğı din olan bir yapıda yetiştirmek isterken, Tevfik Fikret, oğlu Halûk’un 
şahsında yepyeni, insanlıkçı, fenci, ilerlemeci bir hayat kurar, O’nun bu 
esaslar çizgisinde yetişmesini ister. Nâbî, insanı meleklerin bile kendisine 
secde ettiği, yaratılmışların en şereflisi olarak görürken Fikret’te insan ger-
çeği maddesi ve ruhuyla çok olumsuz bir yapıya bürünür. Zaten iki şairin 
eserindeki büyük farklılık insana ve kâinata bakışın ayrığından gelmek-
tedir. Klâsik şair kâinatı, Allah’ın bir mucizesi ve varlığının bariz delili 
sayarken, ona o gözle bakarken Batılılaşmacı ve inançsız şairin kâinatta 
gördüğü tablo karanlıktır. Bütün bu farklılıkların yanında, iki şairin bazı 
noktalarda benzer tavırlara sahip oldukları da görülür. Çalışma, ilim öğ-
renme, fakire merhamet gibi insanlığın ezelî meselelerinde bu benzerlik 
karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu benzer meselelerin bile altında önemli bir 
farklılık yatmaktadır ki o da bunların kaynak ve amaçlarıdır. Nâbî’nin oğlu 
ilmi ve irfanı dinin emri olduğu için edinirken, Fikret’in oğlu bunu ülke ve 
bütün insanlık için edinmektedir. Yani bilgi ve bilimin iki şairde kaynağı 
da, amacı da farklılık arz etmektedir.     
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BARIŞIN GÜZEL YÜZÜ AŞK: BİR 19. YÜZYIL
ELYAZMA MECMUASINDA GEVHERÎ’NİN

BİLİNMEYEN ŞİİRLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SARAIVANOVA, Irina
BULGARİSTAN/BULGARIA/БОЛГАРИЯ

ÖZET

Bir yazarın düşüncesine göre dünyayı güzellik kurtaracakmış. Bu dü-
şüncenin özü, güzelliğin sadece insanoğluna mahsus, sadece insanı can-
landırıp coşturabilen bir estetik kategori olmasıdır. Aslında dünyayı este-
tik kategoriler çerçevesinde algılayan tek varlık insandır. Güzellik, insanı 
duygulandırır, güzel bir şey gördüğümüzde onu beğenip seviyoruz. Demek 
ki güzel olan şey sevilebilir. Ancak duyularımızla sevmekle yetinmeyip 
gönlümüzle sevdiğimiz, ve beğenme, arzulama ile başlayan aşk duygusu, 
soyut bir duygu olmayıp bizde sevinç doğurur. Aşk bize rahatlık, emniyet 
duygularını sağlıyor. Barışın da aynı fonksiyonu yok mu? Derken insanoğ-
lu dünyayı da barış içinde sevmez mi? Ve Islav dillerinde barış ve dünya 
iki anlamı olan bir sözcüğün olması tesadüf mü?

Bu duygu ve kategorileri birleştirip ifade edebilen tek şey şiir canlılı-
ğıdır. Bunun içindir ki aşk şiirlerine ve özellikle Aşık Gevherî’nin aşk şi-
irlerine dikkatinizi çekmekte, bir 19. yüzyıl elyazma mecmuasında yazıya 
geçirilen ve Gevherî’ye ait düşünülen ve bugüne kadar yayınlanmayan bir-
kaç şiir üzerine aşk ile güzellik kavramları çerçevesinde düşündüklerimizi 
sunmaktayız. 

Anahtar Kelimeler: Aşk, güzellik, mecmua, Âşık Gevherî, bilinme-
yen şiirler.

ABSTRACT

Love – The Beautiful Face of Peace: on Some Unknown Poems By 
Gevherî, Discovered in a 19th Century Manuscript

A writer once said that beauty will save the world. The essence of this 
thought lies in the understanding that beauty is such an aesthetic category 
that is peculiar only to humankind. Beauty gives excitement to us, when we 
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see a beautiful thing we immediately begin to like and love it. Nevertheless, 
we also love with our hearts; it is love that makes us feel calm and secure. 
Doesn’t peace have an identical function? Moreover, don’t we love our 
world in peace? Is it coincidental that in some Slavic languages there is a 
homonymous word with two meanings world and peace?

It is only poetry that can unite and express all these feelings and aesthetic 
categories. That is why, as an attempt to disclose our views on love and 
beauty, we chose to write about love poetry and to draw your attention 
to some unpublished love poems presumably by Gevherî, found in a 19th 
century manuscript.

Key Words: Love, beauty, manuscript, Gevherî, unknown poems.

-----

Bir yazarın düşüncesine göre dünyayı güzellik kurtaracakmış. Bu dü-
şüncenin özü, güzelliğin sadece insanoğluna mahsus, sadece insanı can-
landırıp coşturabilen bir estetik kategori olmasıdır. Aslında dünyayı este-
tik kategoriler çerçevesinde algılayan tek varlık insandır. Güzellik, insanı 
duygulandırır, güzel bir şey gördüğümüzde onu beğenip seviyoruz. Demek 
ki güzel olan şey sevilebilir. Ancak duyularımızla sevmekle yetinmeyip 
gönlümüzle sevdiğimiz, ve beğenme, arzulama ile başlayan aşk duygusu, 
soyut bir duygu olmayıp bizde sevinç doğurur. Aşk bize rahatlık, emniyet 
duygularını sağlıyor. Barışın da aynı fonksiyonu yok mu? Derken insanoğ-
lu dünyayı da barış içinde sevmez mi? Ve Islav dillerinde barış ve dünya 
iki anlamı olan bir sözcüğün olması tesadüf mü? Bu duygu ve kategori-
leri birleştirip ifade edebilen tek şey şiir canlılığıdır. Bunun içindir ki aşk 
şiirlerine ve özellikle Âşık Gevherî’ye ait olan şüpheli ve bugüne kadar 
yayınlanmamış aşk şiirlerine ışık tutmayı amaçlamaktayız. 

Âşık Gevheri kimdir? Yüzyıllar boyunca o kadar ünlü ve sevilen şair 
ki, bu soruya gerçekten cevap vermemiz anlamsız gibi göünüyor. Ancak 
incelememizin konu, yapı ve amacı doğrultusunda Gevherî’nin şiir dünya-
sını özetle tanıtacağız. Aşık Ömer ve Karacaoğlan çağdaşı olan Gevherî, 
17. yüzyıl aşıklarındandır. Aşık edebiyatı onyedinci yüzyılda altın devrini 
yaşamıştır. “Aşıklık geleneği bu yüzyılda gelişerek şekilde, türde, konuda 
mükemmeli yakalamıştır” (Artun, 2001: 39). Bu dönemde aşıkların birço-
ğu divan şiirinin etkisinde bulunmuş olmaları ürünlerinde sezilmektedir. 
Gevherî de aydın zümre aşıklardan olup hem hece, hem aruzla şiir söy-
lemiştir. Özellikle kafiyede ve ölçüde aruzlu şiir tekniği bazan eksik ve 
kusurludur. Birçok araştırmacıya göre heceli şiirleri daha başarılı olmuştur 
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(Artun, 2001: 256; Elçin, 1987: 13). Eserlerinin başlıca teması aşktır. 

Çağdaş bilimde Âşık Gevherî’nin şiirleri birçok araştırmacı tarafın-
dan incelenmiştir. Bazıları bir-iki parçası üzerine fikirlerini sunmuş, ba-
zıları ise zamanımıza ulaşan Divanı’nı bütün incelikleri ile derinlemesine 
araştırmışlardır. Aralarında Nihat Sami Banarlı, Mehmed Fuad Köprülü, 
Mehmet Halit Bayrı, Naim Buluç, Cevdet Canpolat, Hikmet Dizdaroğlu, 
Cahit Öztelli bulunmaktadır. Ele aldığımız metinlerin tespit ve incelenme-
sinde Prof. Dr. Şükrü Elçin’in Gehverî Divanı (Elçin, 1998) çalışmasının 
1998’de yayımlanmış ikinci baskısını esas alarak amaçladığımız sonuçlara 
ulaşmanın yolunu aradık. 

Yazılı kaynakların Aşık Şiirinin incelenmesinde rolü ve önemi şüphe-
sizdir. Âşıkların ürünlerini çeşitli divan veya divançe, cönk, mecmua ve 
başka defterlerde görüyoruz. Bu tür kaynakları sadece Türkiye’de değil, 
eski Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarında çeşitli ülkelerde bulmak-
tayız. Bulgaristan’da saklanan, Osmanlı döneminden kalmış elyazma 
kaynaklar ve ayrıca cönkler üzerine çalışmalarımızı başka incelemelerde 
topladığımız1 için yazımızda ancak mecmuaların ve özellikle incelediği-
miz mecmua hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. “Aynı veya farklı türden 
seçilmiş çeşitli hacimlerdeki metinlerin ve risalelerin bir araya getirilme-
siyle oluşturan eserler” (Uzun, 2003: 265) olan mecmualar bir tür derleme 
kitaplar olup genelde şiir veya nesir yazılardan başka çeşitli farklı konulu 
bilgiler de içermektedir. Bulgaristan’da mecmuaların büyük kısmı Milli 
Kütüphanemizde saklanmaktadır. Bu tür defterlerin hemen hepsi hala araş-
tırılmamış durumdadır. İncelediğimiz mecmua ise (nr. Op 3209) manzum 
metinlerden ibarettir. İlk ve son sayfalarında dualar, çeşitli notlar vardır. 
Türkçe, nesih ve rik’a hatla, 200x140 mm kitap boyunda, yazı alanı deği-
şik ölçüde, değişik satırlı, 128 yaprakta, kenarları yıpranmış, siyah mürek-
keple yazılmıştır. Baş ve son yapraklar harap haldedir. Koyu kahverengi 
meşin bir cilt içerisindedir. İçinde Mecnunî, Aşık, Katibî, Gevherî, Ömer, 
Hakikî, Latifî ve başka şairlerin gazel, kaside, şarkı, koşma, semaileri ve 
diğer eserleri vardır.

Bu mecmuada Gevherî’ye ait otuz dört şiir tespit ettik. Bunlar hece 
vezni ve aruz vezniyle yazılmış eserlerdir: koşmalar (büyük kısmı), sema-
iler, divanlar. Bazıları şu ana kadar tespit edilmiş ve yayınlanmış şiirlerin 
aynısıdır, bazılarında da önemsiz değişiklikler vardır; bir kısmı ise aşıkın 
1 Saraivanova, İ., (2006). “Cönkler Üzerine” (Bulgarca). Bılgarski Folklor, 2/2006, 41-49; Saraivanova, İ. 
“Bulgaristan’daki Osmanlı Elyazmalarında Halk Edebiyatı Şiirleri Üzerine”. Baskıda. (2. Ortak Türk Dili 
ve Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Çanakkale, 2005); Saraivanova, İ. Bulgaristan Topraklarında Türk 
Kültürünün İzleri: Bulgaristan’da Cönklerdeki Türküler Üzerine. Baskıda. (6. Uluslararası Türk Kültürü 
Kongresi, Ankara, 2005).
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birkaç ürününden kaynaşmış veya karıştırılmış şiirlerdir. Gevherî’ye ait 
olan şüpheli ve yayınlanmış Divanı’nda (Elçin: 1998) olmayan şiirlerin sa-
yısı yedidir. Bütün bunlar Gevherî başlıklı ve çoğu son dörtlükte Gevherî 
“imzalı” manzumelerdir. 

1
Dilber niçin bizden firar edersin
İla kadar hatırın sormaz mıyız
Bilmiş ol kendini zarar edersin
Biz de bir piyade sürmez miyiz

Bilmiş ol kim seni sana komayız
Saklanan sırrını eyle demeyiz
Öperiz kucarız seni yemeyiz
Sabr ile murada ermez miyiz

Arzuhal etmeğe çekinir canım
Bendeni rahm eyle çeşm-i fettanım
Ne kıyas edersin benim sultanım
Yoksa hasma cevab vermez miyiz

Eğer yüreğimde eriyen yagsa 
Benden gayrı geda çogsa
Alacaklara tenzilin yogsa
Bizler hakipaye varmaz mıyız

Gevherî kapında bir geda kuldur
Emrine razıyım dilersin oldur
Diyor günahım ne ise bildir
Eşkiya mıyız biz yaramaz mıyız  (s. 35v)

2
Niçin cevr edersin efendim bana
Yohsa hizmette kusur mu var   
Ya malum değil mi ahvalim sana
Bir lahze aşkınla huzur mu var

Kul hatasız olmaz ey yüzü mahım
Bakma asiyanıma zülfü siyahım
Efendim sultanım ey padişah
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Bir lahze derdinle huzur mu var
Senin aşkın beni eyledi demsiz
Hatır hoş mu olur efendim bensiz
Her kanda gidersem sultanım sensiz
İşimi rast gelir uğur mu var

Gevherî’yim işim ahla vahtır
Zulüm eyleme canan bana yazıktır
Bir garibim işim ahla vahtır
Benim senden gayrı dünyada nem var  (s. 37r)

3
Doğru söyle gönül hakkı sürsün
Beni sevdaya salan canan bu mudur
Göster cemalin ah oldum divane
Aklımız çak eden dilber bu mudur

Ben kime eylesem o yardan feryad
Hüda’dan ister bu derde imdad
Bakışları aşıka gamzesi cellad
Gözleri mestanım bela bu mudur

Cüda düştüm efendimden ağlarım
Hasretile ciğerciğim dağılırım

Akil değil herkese sırrını yayan
Alemde aşık mıdır serinden geçen
Bu ben gedasına dil verip kaçan
Bu ahdına durmaz yalan bu mudur  (s. 45r) 

4
Sevdiceğim bir teselli ver bana
Yasından vazgeleyim mi ne dersin
İşittim rakipler yar olmuş sana
Ben de bir yar bulayım mı ne dersin

İbtida bendesi mi ben idim yarin
Merhameti ya düştü nigahın
Güzeller içinde bir hüsnü mahın
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Varıp kulu olayım mı ne dersin

Muhabbetin yar zülfüne bağlayıp
Aşkınla derya gibi çağlayıp
Ta subha dek yanıp yanıp ağlayıp
Senden gönlüm alayım mı ne dersin

Güzeller içinde hüsnü beyan yar
Muhabbetin rakiplere yayan yar
Der Gevherî bendesine kıyan yar
Seni Hakk’a sallayım mı ne dersin  (s. 57v)

Yürü hey iki dilli hercayi dilber
Hakikatli olan böyle olsun mu
Unuttun mu zalim ahd-ı amanı
Tuz etmek hakkı zayi olsun mu

Akıttın gözümden kanlı yaşlar
Kalbim sarayına dokundu taşlar
Düşer mi şanına yavrum bu işler  
Gülşenine yad bülbüller kosun mu

Bir zaman yanıma gelirdin
Beni sevsin diye destur verirdin
Efendim ölürüm ayrılmam derdin
Şol ettiğin andlar seni tutsun mu

Doğru söyle vaz geldin mi bileyim
Akan çeşm-i yaşın kanda sileyim
Ne öğüt verirsin ben ne kılayım
Ateşinle sinem yansın tutsun mu  (s. 59v)

5
Seyyah olup bir diyara giderken
Bu gözleri ahu uyalar meni
Ben yarimi kendime hemrah sezerken
Korkarım adular duyalar meni

Feramuş etmişsin gah izzetime 
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İhtiraz etmezsin genç uzlette
Mest-i müdam olmuş iken cam-ı vuslatta
Sihr-i ab hicrin uyarlar meni

Dostlar niyaz idik hublar şahına
Aşk ile düşmüş Hak rahına
Cevrinde ölürsem kuhgahına
Kazıp mezarım koyalar meni

Şöyle bir cefaya vermiş beka 
Zerce rahmi yok dile müştak    
Vakit ola sevdiğim defter-i uşşak
Şayet ki Gevherî yazalar meni  (s. 63v)

6
Dilber ikbal merhaba şeyda gönül gamlanmasın
Gönlümüz kalma perişan didemiz gamlanmasın
Hiç ne mümkündür efendim gül yüzünü seyreden
Bülbül esaya gelip payında sersemlenmesin

Sani üstadı ezele vechine gayrı layıkın
Melek hüsnün şahı sensin şimdi beder-i mahsın
Sen salimen zamansın ey cemal-i horgin
Vaslın ile şad olanlar nice hatemlenmesin

Bulmak istersin efendim iftitahtan ibtihar
Ele bağlı kulun oldum sen edersin iftihar
Bağ-ı hüsnün gülşeninde sur bıkıp Şehriyar
Beyyin uşşaka gelip bir dahi ademlenmesin

Gel efendim nara yakma Gevherî dil bendeni
Saye gibi yerlere salma garib efkendeni
Hakipayene cüda etme garib şermendeni
Padişahım alem içer adımız gümlenmesin  (s. 77r)

Âşık Gevherî’nin şiir dünyası belirli tema, kavram, motif, sembol 
çevresinde örülmüştür. Bunların genelde Âşık Edebiyatı’nda ortak ola-
rak kullanılmasına rağmen birçoğunda Divan Edebiyatı’nın etkisi sezilir. 
Amacımızın çerçevesinde özellikle aşk kavramı ile ilgili motif, sembol 
ve simalar ilgimizi çekmektedir. Âşıkların şiirlerinde aşk temasının ve 
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aşk kavramının özel bir yeri var. Bazen soyut anlamıyla, bazan da daha 
gerçekçi ve halk geleneğine daha yakın özelliği ile Gevherî’nin de usta-
lığını en güzel şekilde önümüze sergilemektedir. Aşk temasını tek başına, 
ayrı olarak incelemek zaten de imkansızdır. Bu anlamda güzelliğin öne-
mi ve aşk şiirlerindeki yerine öncelik vermemiz yanlış sayılamaz. Aşık 
Gevherî’nin şiirlerinde yar “aşıka gamzesi cellad“, “yüzü mah”, “zülfü si-
yah” ve “çeşm-i fettan” sahibi olan hublar şahı’dır. Aşkını rakiplere yayar, 
aşıktan durmadan firar eder, onu cefaya verir. Cüda düşen aşıkın gönlü 
ise gamlanır, gözlerinden kanlı yaşlar döker fakat sabırla bekler: “Sabr ile 
murada ermez miyiz?”. Dünyada onu mutlu edebilecek tek şey güzel yarin 
aşkıdır. Âşık huzur ve rahatlığı ancak sevgilisinin aşkında bulur. Eski Türk 
Edebiyatı’nda âşık-yâr ilişkileri belirli semboller çerçevesinde örülmüş-
tür. Bunlar aşıklık geleneğinde de her aşık tarafından kullanılan değişmez 
sembollerdir; aralarında en çok işlenen kuşkusuz gül ve bülbül‘dür.

Osmanlı dönemi ve özellikle onaltıncı yüzyıldan sonraki Türk Edebi-
yatı alanında çalışan araştırmacılara o dönemden kalan metinleri okuyup 
incelemek büyük zevk verici bir çağrı ve aynı zamanda da çok zor, zaman 
alıcı ve sorumlu bir ödevdir. İlk aşamada metinlerin okunması ve yazar-
larının tespitinin daha sonraki tahlillerinde önemli rolü kuşkusuzdur. Me-
tinlerin ve özellikle şiirlerin yapı, biçim, içerik, tema, motif ve sembol 
tahliline ancak o aşamadan sonra başlanmakta. Bu görüş tarafımızca da 
uygun görülerek incelememizin amacını ilk aşamanın tamamlanmasıyla 
gerçekleştirmiş olup, başka bir sözle Eski Türk Edebiyatı’nda en çok işle-
nen aşk temasını en ünlü ve sevilen aşıkların arasında bulunan Gevherî’ye 
ait olan şüpheli ve yayınlanmamış birkaç şiirde aradık ve bu şiirlerini ay-
dınlığa çıkarıp sanatına değinmeyi cesaret ettik.
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METİN BİLGİSİNİN OLUŞUMU VE GELİŞMESİ

ŞƏRİFOV, Kamandar 
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН

ÖZET

Şu makalede metin bilgisinin  oluşum ve gelişme evreleri incelenerek, 
onun ilk kaynaklarının Doğu ve Batı’da milattan önceki yüzyıllarla bağlı 
olduğu belirtilmiştir. İslam’ın zaferinden sonra Doğu’nun müslüman kıs-
mında inceleme metninin oluşturulması Kuran’ın bir kitapta toplanmasıyla 
başlatılarak Peygamberimizin hadislerinin düzgün metinlerinin onarılma-
sıyla devam ettirilmiştir. Daha sonra edebiyat bilim dalında  başlayan med-
dahlık  sanatı metin bilgisini  yeni bir gelişim merhalesine ulaştırmıştır. 
XI.-XVII. yüzyıllarda Hatip Tebrizi ve Yusuf Hoylu’nun metinlerle bağlı  
faaliyeti, Mahmut Şebustari’nin “Gülşen-i Raz” mesnevisi ve Firdevsi’nin 
“Şehname” eserinin inceleme metni, Türk alimleri Sururi, Şami ve Sudi’nin 
Fars şairi Sadi Şirazi’nin “Gülüstan” eserinin inceleme metninin oluşturul-
ması konusundaki araştırmaları, Hakani Şirvani, İmadeddin Nesimi, Ni-
zami Gencevi vb. Azerbaycanlı şairlerinin  eserlerinin metinleri üzerinde 
yapılmış  incelemeler makalede belirtilmiştir. Devamında XIX. yüzyılda 
zengin ilmi faaliyeti ile metin bilgisinin bir ilmi alan gibi şekillenmesinde 
ve onun nazari esaslarının oluşmasında büyük emeği geçmiş Azeri alimleri 
Abdülgani Nuhevi Halisagarızade ve Mirze Kazımbey’in metin bilgisi ile 
bağlı faaliyyetleri araştırılmıştır.     

Anahtar Kelimeler: Metin, Azerbaycan şairleri, Azerbaycan âlimleri. 

ABSTRACT

Creation and Development of Textual Criticism

In this article the creation and development stages of textual criticism 
are studied. It is noted that the initial sources of textual criticism go back 
to the centuries BC both in the East and in the West. After the victory of 
Islam the creation of scientific texts in Muslim parts of the east started 
with compiling “Koran” in the form of a book and this process was 
continued by defining the correct texts of Prophet’s hadiths. Afterwards 
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the emergence of a new field in literature, which aimed at commentating 
poetic samples and literary monuments, led textual criticism to a new stage 
of development. The article gives information about Hatib Tebrizi and 
Yusif Hoylu’s textual activities in XI-XVII centuries; about the researches 
carried out on the manuscripts of the poem “Gulshen-i Raz” by Mahmut 
Shebustari and “Shahname” by Firdovsi; the researches carried out by 
Turkish scholars Sururi, Shami and Sudi in order to compile the scientific 
text of “Gulustan” by Persian poet Sadi Shirazi and about the textual work 
done on the manuscripts of the works by Hakani, Shirvani, Imadeddin 
Nesimi, Nizami Gencevi and other Azerbaijani poets. What is more, textual 
activities of Azerbaijani scholars Abdulgani Nukhavi Khalisagarizade and 
Mirza Kazimbey, who played a significant role in the formation of textual 
criticism as a scientific field and in the creation of its theoretical basis in 
the XIX century, are also studied.. 

Key Words: Text, Azerbaijani poets, Azerbaijani scholars.

MƏTNŞÜNASLIĞIN TƏŞƏKKÜLÜ VƏ İNKİŞAFI
Ədəbi-tənqidi fikrin ilk rüşeymləri ədəbiyyatın ilk bədii nümunələri ilə 

qoşa yaranmışdır. Yəni insanın yaratdığı ilk bədii söz və sənət nümunələri 
ilə yanaşı tənqidi-estetik fikrin ilk ünsürləri meydana gəlmişdir. “Tənqidi-
estetik fikir bədii fikrin yaranmasına ehtiyac doğanda meydana çıxmışdır” 
(16, 6).

Ədəbi-tənqidi fikrin tərkib hissəsini təşkil edən mətnin tənqidi, yəni 
mətnşünaslıq da onunla birgə yaranmışdır. S.A.Reyser haqlı olaraq yazır 
ki, “...əgər “mətnşünaslıq” istilahı yenidirsə, anlayışın özü çox qədimdir” 
(23, 85).

S. İ. Belokon apardığı tədqiqatlara söykənərək, mətnşünaslığın qaynaq-
larının, hələ bizim eradan əvvəlki yüzilliklərin dərin qatları ilə bağlı oldu-
ğunu söyləmişdir: “Artıq Pisistrastın dövründə (b.e.ə. VI əsrdə) yunanlar 
ədəbi əsərlərin mətnlərini toplayırdılar. Bununla da onlar həmin əsərlərin 
salamatlığını təmin etməyə çalışmış və müxtəlif mənbələr əsasında həqiqi 
müəllif mətninin bərpa edilməsinə cəhd göstərmişlər (19, 5).

Mətnşünaslığın  bir elmi sahə kimi yaranma tarixi çox uzaq yüzilliklərə 
getməsə də, onun qaynaqları deyildiyi kimi çox qədim dövrlərə gedib çı-
xır. İstər Şərqdə, istərsə də Qərbdə mətnşünaslıq anlayışı eyni dərəcədə 
qədimdir. Bununla bağlı N.İ.Konrad belə yazır: “Belə filologiya həm 
Qərbdə, həm də Şərqdə meydana gəlmişdir. Orada da, orada da – qədim antik 
dövrdə, Qərbdə ellinizm əsrində, Şərqdə, Çində Xan imperiyası dövründə 
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olduğu kimi, İskəndəriyyə kitabçıları polislər epoxasına aid olan öz antik 
ədəbiyyatlarının klassik dövrü əsərlərini toplayırdılar. Onlar bu əsərləri 
yalnız toplamırdılar, həm də onların mətnlərinin müəyyənləşdirilməsi 
üzərində işləyirdilər; mətnlər üzərində aparılan iş isə, əsərlərin özləri 
üzərində aparılan işə gətirib çıxardı. Klassikaya çevrilən filoloji işin var-
lığı belə yarandı: keçmiş dövrlərin yazılı abidələrinin toplanması, onların 
mətnlərinin müyyənləşdirilməsi və şərhi.

Bu varlıq orta əsrlərdə də dəyişməmişdir; Qərbdə də, Şərqdə də eyni 
dərəcədə” (21, 7).

Istər bizim eradan əvvəlki dövrlərdə, istərsə də orta əsrlərdə müxtəlif 
məktəblərə, ayrı-ayrı ədəbi və fəlsəfi cərəyanlara, dini təriqətlərə mənsub 
olan filoloqlar, katiblər və xəttatlar tərəfindən klassiklərin əsərləri 
nüsxədən-nüsxəyə köçürülərək çoxaldılarkən, onlar ayrı-ayrı amillərin 
təsirilə müxtəlif xarakterli təhriflərə uğradıldığını (15, 84-14) görən döv-
rünün bir sıra ədəbiyyatşünasları və ziyalıları həmin əsərləri şərh edərkən, 
yaxud köçürərkən əlyazmalarında olan katib təhriflərinə biganə qalmamış, 
onların mətnlərini bir neçə nüsxələri əsasında islah etməyə başlamışlar. 
Beləliklə də, “ayrı-ayrı zehni əmək adamlarının empirik fəalliyyətində” 
(11, 4) mətnşünaslıq elminin ilk rüşeymləri və qaynaqları meydana 
gəlmişdir.

Bir vaxt abidələri tənqidi surətdə öyrənmiş alman tarixçiləri B. Q. Ni-
bura və L.Ranke bu metodun yaradıcıları kimi təqdim olunmuşlar. Lakin 
bu fikir sonrakı tədqiqatlar nəticəsində inkar edilmişdir. Tənqidin tari-
xi köklərinin antik dövrdən başladığını söyləmiş V.P.Buzeskul öz elmi 
tədqiqatları ilə əsaslandırmışdır ki, filoloji, yaxud tarixi tənqid öz inkişafı 
üçün ayrıca bir şəxsə yox, çoxlarının bu sahədə aparmış olduqları araşdır-
malar toplusuna borcludur (26, 20).

Çağdaş ərəb ədəbiyyatşünaslığının tanınmış alimlərindən biri olan 
Fəxrəddin Qabavə mətnşünaslıq fikrinin yaranma tarixi haqqında belə 
demişdir: “Şerin düzəldilməsi, yarandığı gündən bəri onu izləyən qədim 
tarixi bir hadisədir” (28, 157). Fəxrəddin Qabavənin söylədiyi bu fikir bir 
daha təsdiq edir ki, mətnşünaslığın ilk rüşeymləri poeziya nümunələrinin, 
daha doğrusu ilk folklor nümunələrinin yarandığı dövr qədər qədimdir.

Müsəlman Şərqində ilk elmi mətnin tərtibi isə Qurani-Kərimlə bağlı-
dır. Qurani-Kərim cildə alınaraq, kitab şəklinə salınmış ərəblərin ilk ya-
zılı abidəsidir. Əbu Bəkrin və Osmanın dövrlərində Quranın toplanması, 
mətninin tərtib edilməsi və kitab şəklinə salınması Peyğəmbərin (s) əsas 
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vəhy katiblərindən biri Zeyd ibn Sabit başda olmaqla Quranı əzbər bilən 
bir neçə yaxın əshabəyə tapşırılmışdır. Şübhə yoxdur ki, bu olduqca bö-
yük məsuliyyət tələb edən çətin bir iş idi. Beləliklə, uzun axtarışlardan və 
dəqiq tədqiqatlardan sonra İslam dininin müqəddəs kitabı Qurani-Kərimin 
vahid, hər cür təhriflərdən xali mətni tərtib edildi. Bununla da müsəlman 
Şərqində mətnşünaslıq elminin ilkin qaynağı islam dininin müqəddəs kita-
bı Quranın mətninin tərtibi ilə başlanmışdır.

Qurandan sonra Peyğəmbər (s) hədisləri ilə bağlı aparılan araş-
dırmalar elmi və mədəni həyatda böyük hadisəyə çevrilmiş, islam 
mədəniyyəti tarixində xüsusi yer tutmuş, müxtəlif elmlərin, o cümlədən 
ədəbiyyatşünaslığın inkişafına böyük təsir göstərmişdir. Belə ki, 
Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra, onun şərafətli hədisləri siyasi, məzhəbi, 
yerliçilik və s. baxımından ciddi təhriflərə məruz qalmışdır (1, 44-45).

Alimlər Peyğəmbər əleyhissəlamın şərafətli hədislərini bu təhlükədən 
qorumaq üçün, müxtəlif elm sahələri ilə bağlı onların üzərində geniş əhatəli 
araşdırmalar aparmışlar. “Ancak ulema hadisi tehkikelerden koruma ve 
tenkid konusunda neredeyse insan üstü bir çaba sarfettiler. Bu qayretleri 
neticesinde büyük bir başarı elde ettiler.” (1, 45).

Peyğember əleyhissəlamın hədisləri üzərində aparılan araşdirmalar və 
onların düzgün mətninin tərtibi sahəsində alimlərin həyata keçirdikləri 
geniş əhatəli tədqiqatlar, hədis elminin inkişaf etdirilməsi ilə yanaşı 
mətnşünaslıq fikrinin irəliləməsinə də böyük təsir göstərmişdir. 

Istər Qurani-Kərimin düzgün oxunması və dərk edilməsi, istərsə də ərəb 
dilçiliyinin öyrənilməsi məqsədilə, alimlər ərəb xalqının uzun yüzilliklər 
boyu yaratdığı  və ravilər vasitəsilə şifahi şəkildə nəsldən-nəslə verildi-
yi poeziya nümunələrinə müraciət etmiş və onları ayrı-ayrı məcmuələrdə 
toplayaraq şərh etmişlər. Bu poeziyanı ilk toplayan Əbu Ubeydə (728-
825), Mufaddal əd-Dabi (780-848), Əbu Ömər əş-Şeybani (719-828), İbn 
əs-Sikkit (803-859), Əbu Səid əs-Sukkəri (828-888) də dilçilər olmuşlar. 
Həmin poeziya nümunələrində bu alimləri maraqlandıran əsasən qramma-
tik formalar, sözlərin daxili dəyişməsi, hal şəkilçiləri və s. idi. Onlar bu 
poeziya nümunələrinin şərhlərində ədəbiyyatşünaslıq məsələlərinə olduq-
ca az yer verirdilər (9, 53).

Bütün bunlara baxmayaraq şərhçilik sənəti ədəbiyyatşünaslığın, o 
cümlədən tənqidi fikrin, onunla bərabər isə mətn tərtibinin inkişafına 
əhəmiyyətli təsir göstərirdi. Belə ki, hər hansı şairin divanını şərh edən 
filoloq həm də onun mükəmməl mətnini tərtib etməyə çalışmışdır. Bu 
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sahədə Azərbaycan alimlərinin xidmətləri də az olmamışdır. Onların ən 
görkəmli nümayəndələrindən biri ədəbiyyatşünas alim və dilçi Yəhya 
Əli oğlu Xətib Təbrizidir. O, uzun illərdən bəri Şərq və Qərb alimlərinin 
tədqiqat obyektinə çevrilmiş zəngin yaradıcılığı ilə şərhçilik sənətini elmi 
baxımdan özünün ən parlaq zirvəsinə yüksəltmişdir. Xətib Təbrizi yuxa-
rıda adları çəkilən alimlərdən fərqli olaraq, tədqiqata cəlb etdiyi Mufad-
dal əl-Dabinin (780-848) “əl-Mufaddaliyyat”, Əbu Təmmamın (796-843), 
Əbu əl-Əla əl-Məərrinin (973-1057), əl-Mütənəbbinin (915-965) və baş-
qaları kimi görkəmli ərəb klassiklərinin əsərlərini ilk dəfə olaraq hərtərəfli 
şərh etmiş və onların mükəmməl mətnlərini tərtib etmişdir. Bu da onun 
ədəbiyyatşünaslığa gətirdiyi çox mühüm bir yenilik idi. “Xətib Təbrizi 
əsərləri həm dilçilik, həm də ədəbiyyatşünaslıq, həm tarix, həm ictimai 
mühitlə, həm fəlsəfə, həm etnoqrafiya, həm də folklorla bağlı şəkildə tədqiq 
edən ilk şərhçi idi. Bu, alimin ərəb ədəbiyyatına, ümumiyyətlə müsəlman 
xalqlarının mədəniyyətinə gətirdiyi birinci yenilik idi” (9, 54). 

Bununla da o, mətinşünaslıq fikrinin inkişafına böyük təkan vermiş, 
digər tərəfdən isə klassik ərəb poeziyasının ən dəyərli incilərindən sayılan 
göstərilən əsərlərin düzgün mətnlərinin qorunub saxlanmasında və onla-
rın gələcək nəsillərə çatdırılmasında Ərəb ədəbiyyatı qarşısında əvəzsiz 
xidmətlər göstərmişdir. Əbu Təmmamın “Divan”ına Xətib Təbrizinin yaz-
dığı şərhin tənqidi mətnini tərtib və nəşr etdirmiş Məhəmməd Əbduh Əzzam 
yazır: “Xətib Təbrizi bu şərhi ilə ədəbiyyatçılar qarşısında möhtəşəm və 
ölməz xidmət göstərmiş, Əbu Təmmamın şerlərini əvvəldən axıra qədər 
bir yerə toplamışdır” (5, 27). Xətib Təbrizi özünün zəngin elmi fəaliyyətilə 
ədəbi-tənqidi fikrin və mətnşünaslığın zəngin bazasının yaradılmasında və 
inkişafında geniş üfüqlər açmış, filologiya elmlərinin gələcək tərəqqisi 
üçün tutarlı zəmin yaratmışdır. 

Xətib Təbrizidən sonra, yəni XII əsrin birinci yarısında ədəbiyyatşünaslıq 
elminin inkişaf etdirilməsi istiqamətində diqqətəlayiq fəaliyyət göstərmiş 
Azərbaycan alimlərindən biri də Yusif Tahir oğlu Xoyludur (öl. 1153-
1154-cü illər arasında). Onun “ət-Tənvir” adlı əsəri görkəmli ərəb şair-
filosofu, Xətib Təbrizinin müəllimi Əbu-l-Əla əl-Məərrinin (973-1058) 
“Saqt əz-zənd” adlı şerlər divanının şərhinə həsr edilmişdir (17). Yusif 
Xoylu yazdığı şərhdə istər istifadə etdiyi məxəzlərə, istərsə də şərh etdiyi 
divanın mətninə tənqidi yanaşmış, divana dəyərli bir tədqiqat əsəri yaz-
maqla bərabər, həm də şairin şerlərinin etibarlı mətnlərini tərtib etmişdir.

Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış şəxsiyyətlərindən biri olan Mah-
mud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” fəlsəfi poeması nəinki Şərqdə, həm də 
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Qərbdə geniş yayılmış abidələrdəndir. Bu əsərin təqribən XIV əsrin son-
larında üzü köçürülmüş nüsxəsi (8) mətnşünaslıq elminin tarixi köklərini 
öyrənmək baxımından xüsusi maraq doğurur. Əlyazma məcmuəsinə daxil 
edilmiş poemanın bu mətni, naməlum filoloq tərəfindən bir neçə nüsxə 
əsasında araşdırıldıqdan sonra yazılmışdır. Bu araşdırmada aşkar edilmiş 
nüsxə fərqləri və onlara yazılmış şərhlər mətnin haşiyələrində qeyd edil-
mişdir. Nüsxə fərqləri ilə yanaşı mətnin kənarlarında ona şərhlər də veril-
mişdir. Beləliklə də, “Gülşəni-raz” poemasının göstərilən nüsxəsi üzərində 
aparılan diqqətəlayiq araşdırmalar sayəsində bu əsərin kamil bir mətni 
tərtib edilmişdir.

XV.-XVII. yüzilliklər Şərq, o cümlədən Azərbaycan mədəniyyəti 
tarixində filologiyanın, o cümlədən mətnşünaslıq fikrinin inkişafında 
da diqqətəlayiq bir irəliləyiş gözə çarpır. Ayrı-ayrı abidələrin mətnləri 
üzərində filoloqların apardıqları araşdırmalar mətnşünaslığın inkişafına 
böyük təkan vermişdir. Buna nümunə olaraq, XV. əsrdə Heratda Firdovsi-
nin məşhur “Şahnamə” əsərinin mətni üzərində aparılmış tekstoloji araşdır-
maları göstərmək olar. XV. əsrdə Mirzə Baysunkurun tapşırığı ilə bir qrup 
alimlər “Şahnamə”nin müəllif nüsxəsinə uyğun mətnini hazırlamağa baş-
ladılar (22). “Şahnamə” meydana gələndən sonra dörd əsr ərzində Firdov-
sinin müəllif mətni o qədər ciddi dəyişmələrə məruz qalmışdır ki, poema-
nın müxtəlif nüsxələri arasında əsaslı fərqlər yaranmışdır. “Şahnamə”nin 
Baysunkur redaksiyası Şərqdə klassik mətnşünaslığın inkişafı sahəsində 
atılmış ciddi bir addım olmuşdur.

XVI. əsr türk ədəbiyyatşünaslarından Süruri, Şami və Sudinin fars 
şairi Sədi Şirazinin “Gülüstan” əsərinə həsr etdikləri şərhləri klassik 
mətnşünaslığın inkişafına ciddi təsir göstərmiş ən dəyərli tədqiqatlardan 
olmuşdur. Həmin filoloqlar hər şeydən öncə Sədinin bu əsərinin XVI 
əsrə kimi mövcud olan qədim nüsxələri əsasında müəllif iradəsinə uy-
ğun mətnini hazırlamaq üçün ciddi araşdırmalar aparmışlar. Alimlər türk 
tədqiqatçılarının bu əsərin müəllif mətninin bərpası sahəsində apardıqları 
işi yüksək qiymətləndirərək, bu tədqiqatların ilk ciddi mətnşünaslıq araş-
dırmaları olduğunu söyləmişlər (18, 12).

Sədinin “Gülüstan” əsərinə Sudinin yazdığı şərh (27) öz elmi dəyəri ba-
xımından göstərilən şərhlərdən çox fərqlənir və həmin əsərə müxtəlif  Şərq 
ölkələrində həsr edilmiş tədqiqatlar arasında xüsusi yer tutur. Hər şeydən 
öncə bu şərhin dəyəri onunla səciyyələnir ki, Sudi hələ XVI. yüzillikdə, 
dövrünün tanınmış filoloqu kimi “Gülüstan” əsərinin həqiqi mənada 
dövrünə görə elmi mətnini tərtib etmişdir. O, dövrünün yüksək səviyyəli 
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tədqiqatçısı kimi “Gülüstan”ı şərh etməzdən əvvəl, onun bütün təhriflərdən, 
əlavələrdən, ixtisarlardan və sair dəyişmələrdən təmizlənmiş, müəllif 
nüsxəsi ilə səsləşən mətnini hazırlamağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 
O, bununla fars ədəbiyyatının ən dəyərli və geniş yayılmış bir abidəsinin, 
nöqsanlardan təmizlənmiş şəkildə gələcək nəsillərə çatdırılmasında böyük 
əmək və bilik sərf etmiş, eyni zamanda hələ XVI. yüzillikdə mətnşünaslığın 
bir elmi sahə kimi inkişaf etdirilməsinə əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. 
Sudi qarşısına qoyduğu məqsədə nail olmaq üçün, “Gülüstan”ın onlarla 
əlyazma nüsxələrini və ona yazılmış şərhlərin əlyazmalarını əldə edərək, 
onları qarşılıqlı surətdə araşdırmışdır. Araşdırma nəticəsində aşkar etdi-
yi nüsxə fərqlərindən qəbul etdiyini seçmiş, qəbul etmədiyini isə ayrıca 
yazmışdır. Əsərin  mətninidə bir sıra sözlərin, ifadələrin, cümlələrin, mis-
raların və s. təhrif olunduğunu Sudi öz müfəssəl tekstoloji araşdırmaları 
sayəsində müəyyənləşdirmiş və onlar haqqında öz şərhində lazımi izahat 
vermişdir.

XV. əsrdə və ondan sonrakı yüzilliklərdə mətnşünaslığın inkişaf yolla-
rını araşdırmağa yardım edən Azərbaycan əlyazma abidələri az deyildir. 
Həm də bu inkişaf yolları özünü yalnız poetik əsərlərdə yox, həm də elmi 
traktatlarda göstərmişdir. Bu abidələr həm də Azərbaycan tənqidi fikir tari-
xinin ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərinin araşdırılması baxımından əhəmiyyətli 
məxəzlərdir. Belə abidələrdən biri də təqribən XV əsrin sonu - XVI əsrin 
əvvəllərində üzü köçürülmüş və mətni tədqiq olunmuş Xaqani Şirvani-
nin böyük bir cilddə toplanmış ayrı-ayrı qəsidələri və mədhiyyələridir 
(3). Şairin əsərlərinin bu əlyazması orta əsr mətnşünaslığının araşdırılma-
sı və öyrənilməsi baxımından olduqca maraqlıdır. Xaqaninin əsərlərinin 
mətnləri üzərində mükəmməl mətnşünaslıq araşdırmaları aparılmışdır. Bu 
araşdırmalarda istifadə edilmiş əlyazma nüsxələrinin sayı göstərilməsə 
də, qəsidələrin mətnləri üzərində aparılmış müqayisəli tədqiqat işindən 
və əlyazmanın haşiyələrində göstərilmiş nüsxə fərqlərindən aydın olur 
ki, tədqiqatçı şairin əsərlərinin bir neçə əlyazmalarından istifadə etmişdir. 
Əlyazmanın hər bir vərəqində ayrı-ayrı sözlərdən, söz birləşmələrindən, 
misralardan və beytlərdən ibarət neçə-neçə nüsxə fərqləri və şərhlər yazıl-
mışdır. Bu əlyazması üzərində aparılmış araşdırmalara tədqiqatçı böyük 
əmək və bilik sərf edərək, şairin əsərlərinin dəyərli bir nüsxəsini hazırla-
mışdır. Xaqani əsərlərinin tənqidi mətninin hazırlanmasında bu əlyazması 
ən mötəbər bir nüsxə kimi araşdırmaya cəlb oluna bilər.

Paleoqrafik məlumatlarına görə XVI əsrdə üzü köçürülmüş Xaqani 
Şirvaninin “Divan”ı üzərində  aparılmış mətnşünaslıq işi də diqqəti cəlb 
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edir (4). “Divan”ın bu  əlyazması onun başqa nüsxələri ilə tutuşdurularaq, 
nüsxə fərqləri, bu nüsxədən düşmüş misralar, beytlər və ayrı-ayrı parçalar 
mətnin haşiyələrində qeyd edilmişdir. Bununla bərabər mətnə çoxlu şərh 
və izahlar da yazılmışdır. Eyni zamanda mətndə olan ayrı-ayrı sözlərin 
lüğəti mənaları da izah olunmuşdur. Lakin bu tekstoloji iş bütün mətn 
boyu nədənsə ardıcıl aparılmamışdır. “Divan”ın bəzi hissələrində çoxlu 
miqdarda nüsxə fərqləri, şərhlər və izahlar yazıldığı müşahidə olunursa, 
bəzi səhifələrin haşiyələrində heç nə gözə çarpmır.

XVI.-XVII. yüzyıllıklərdə mətnşünaslıq fikrinin inkişafını özündə 
əks etdirən abidələr az deyildur. Onlardan biri də İmadəddin Nəsimi 
“Divan”ınin bir əlyazmasıdır (12). Göstərilən əlyazma, “Divan”ın ayrı-
ayrı dövrlərdə köçürülmüş nüsxələrindən yazıldığı və müxtəlif xarakterli 
olduğu üçün bir çox şerlərdə naqislik, çatışmamazlıq nəzərə çarpır. Həmin 
çatışmamazlıqları, nöqsanlı misraları, beytləri aradan qaldırmaq, mətn 
daxilində olan fərqləri göstərmək məqsədilə nüsxə üzərində sonradan 
tekstoloji iş aparılmış, əlavələr edilmiş, şerin əsl mətni bərpa olunmuş-
dur. Nüsxənin dəyərli cəhətlərindən biri də ondadır ki, o daha mükəmməl, 
bəlkə də daha qədim və dolğun əlyazmaları ilə müqayisə olunub, təshih 
edilmişdir. Buna görə də C.V.Qəhrəmanov Nəsimi əsərlərinin elmi-tənqidi 
mətnini hazırlayarkən bu əlyazmasından iki nüsxə (“A” və “A1”) kimi 
əsas götürmüşdür (6, 79). Bu da Azərbaycan mətnşünaslıq fikrinin inkişaf 
səviyyəsini səciyyələndirən başlıca amildir.

XVII.-XVIII. yüzyıllıklərdə mətnşünaslıq fikri daha da inkişaf edərək, 
yeni bir mərhələyə yüksəlmişdir. Bu dövrdə mətnlər üzərində aparılan 
tekstoloji tədqiqatlar öz mükəmməlliyi ilə fərqlənir. Buna nümunə ola-
raq, Nizami “Xəmsə”sinin bir nüsxəsinə müraciət edək. Azərbaycan 
klassik poeziyasının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan Nizami 
Gəncəvi yaratmış olduğu ölməz əsərlərilə yalnız milli mədəniyyətimizə 
yox, eyni zamanda dünya ədəbiyyatı xəzinəsinə misilsiz incilər bəxş et-
mişdir. Keçmiş yüzilliklər boyu onun poemaları sevilə-sevilə oxunmuş, 
ədəbiyyatşünaslar tərəfindən araşdırılmış və Şərqin ən məşhur xəttatları 
və rəssamları tərəfindən bənzərsiz, bədii tərtibatlı nüsxələri yaradılmışdır. 
Orta əsrlərdə Nizami “Xəmsə”sinə olan böyük tələbatla bağlı, katib və 
xəttatlar onu nüsxədən-nüsxəyə köçürərək, Şərqdə geniş coğrafi ərazidə 
yaydıqca onun mətninə ciddi təhriflər daxil etmiş və müəllif iradəsinə yad 
olan fikirlər, sözlər, ifadələr, misralar və s. gətirmişlər. Bunun nəticəsində 
də başqa orta əsr abidələrində olduğu kimi Nizami poemalarının mətnləri 
də ciddi dəyişmələrə məruz qalmışdır. Şairin ədəbi irsində katib və 
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xəttatların yol verdikləri bu təhriflər heç də ədəbiyyatşünas alimlərin, eləcə 
də onun poeziyasını böyük məhəbbətlə sevən və öyrənən ziyalıların nəzər-
diqqətindən kənarda qalmamışdır. Belə ki, onlar ayrı-ayrı yüzilliklərdə Ni-
zami poemalarının müxtəlif dövrlərdə üzü köçürülmüş etibarlı nüsxələrini 
əldə edərək, həmin nüsxələri müqayisəli şəkildə araşdırmış və bu əsərlərin 
mətnlərini katib və xəttat təhriflərindən təmizləməyə çalışmışlar. Həmin 
tədqiqatçılar mətnşünaslıq araşdırmaları sayəsində aşkar etdikləri nüsxə 
fərqlərini hazırladıqları mətnlərin haşiyələrində göstərməklə bərabər, həm 
də mətnlərə ətraflı şərhlər və izahlar da yazmışlar. Bununla da onlar orta 
əsr mətnşünaslığı ənənələrinin inkişafına müəyyən təsir göstərmişlər. 
Deyilənlərə nümunə olaraq, Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutu xəzinəsində saxlanılan Nizami “Xəmsə”sinin bir 
dəyərli nüsxəsini (13) göstərmək olar. “Xəmsə”nin bu nüsxəsi Azərbaycan 
mətnşünaslığının erkən inkişaf tarixini öyrənmək baxımından böyük ma-
raq doğurur. Bir sıra alimlər, həqiqi mənada bu nüsxəni, dövrünə görə 
“Xəmsə”nin elmi-tənqidi mətni kimi qiymətləndurmişlər. Doğrudan da, 
Nizami poemalarının mətnləri üzərində aparılmış diqqətəlayiq araşdırma-
lar nəticəsində onların etibarlı nüsxələri yaradılmışdır. Əlyazmanın son-
luğunda qeyd edildiyi kimi, bu nüsxə hicri 1046 (1636-37)-ci ildə döv-
rünün ədəbiyyatşünas alimlərindən biri olmuş Dostməhəmməd Dərviş 
Məhəmməd oğlu Daraxçı tərəfindən gözəl, aydın və narın kalliqrafik 
nəstəlik xətti ilə nazik, əhərlənmiş Şərq kağızına yazılmışdır. Lakin son-
radan kimsə, yəqin ki, əlyazmasının sahibi onu qədim nüsxə kimi qələmə 
vermək və baha qiymətə satmaq üçün hicri 
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Nizami poemalarının müxtəlif dövrlərdə üzü köçürülmüş etibarlı 
nüsxələrini əldə edərək, həmin nüsxələri müqayisəli şəkildə araşdırmış 
və bu əsərlərin mətnlərini katib və xəttat təhriflərindən təmizləməyə 
çalışmışlar. Həmin tədqiqatçılar mətnşünaslıq araşdırmaları sayəsində 
aşkar etdikləri nüsxə fərqlərini hazırladıqları mətnlərin haşiyələrində 
göstərməklə bərabər, həm də mətnlərə ətraflı şərhlər və izahlar da 
yazmışlar. Bununla da onlar orta əsr mətnşünaslığı ənənələrinin inkişafına 
müəyyən təsir göstərmişlər. Deyilənlərə nümunə olaraq, Azərbaycan 
MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu xəzinəsində 
saxlanılan Nizami “Xəmsə”sinin bir dəyərli nüsxəsini (13) göstərmək 
olar. “Xəmsə”nin bu nüsxəsi Azərbaycan mətnşünaslığının erkən inkişaf 
tarixini öyrənmək baxımından böyük maraq doğurur. Bir sıra alimlər, 
həqiqi mənada bu nüsxəni, dövrünə görə “Xəmsə”nin elmi-tənqidi mətni 
kimi qiymətləndurmişlər. Doğrudan da, Nizami poemalarının mətnləri 
üzərində aparılmış diqqətəlayiq araşdırmalar nəticəsində onların etibarlı 
nüsxələri yaradılmışdır. Əlyazmanın sonluğunda qeyd edildiyi kimi, bu 
nüsxə hicri 1046 (1636-37)-ci ildə dövrünün ədəbiyyatşünas alimlərindən 
biri olmuş Dostməhəmməd Dərviş Məhəmməd oğlu Daraxçı tərəfindən 
gözəl, aydın və narın kalliqrafik nəstəlik xətti ilə nazik, əhərlənmiş Şərq 
kağızına yazılmışdır. Lakin sonradan kimsə, yəqin ki, əlyazmasının sahibi 
onu qədim nüsxə kimi qələmə vermək və baha qiymətə satmaq üçün hicri 
۱۰۴۶ tarixindəki bir rəqəmini yeddi “۷” rəqəminə çevirmiş və bununla da 
əlyazmanın köçürülmə tarixini hicri 746 (1345-46)-cı ilə aid etmişdir. Bu 
tarixin sonradan düzəldildiyi hiss olunmaqla yanaşı, həm də əlyazmasının 
paleoqrafik xüsusiyyətləri həmin tarixin doğrudan da saxta olduğunu 
göstərir. Nədənsə “Xəmsə”nin bu nüsxəsinə “Leyli və Məcnun” poeması 
daxil edilmişdir. Nizami “Xəmsə”sinin göstərilən nüsxəsi üzərində 
aparılan araşdırmalardan aydın olur ki, Dostməhəmməd Daraxçı şairin 
poemalarının mətnlərinə əsl mənada mətnşünas alim kimi yanaşmış və 
onları çağdaş mətnşünaslığın bəzi tələblərinə uyğun şəkildə araşdırmışdır. 
O, əvvəlcə “Xəmsə”yə daxil olan poemaların (“Leyli və Məcnun”dan başqa) 
müxtəlif əlyazmalarını toplamış və hər bir poemanın əlyazma nüsxələrini 
müqayisəli şəkildə araşdırdıqdan sonra, ayrı-ayrı nüsxələrin mətnləri 
arasında aşkar edilən fərqli cəhətləri, yəni nüsxə fərqlərini əsas mətn kimi 
seçdiyi göstərilən nüsxənin haşiyələrində qeyd etmişdir. Dostməhəmməd 
Daraxçı dörd poemanın mətnlərini bu şəkildə hazırladıqdan sonra, onları 
1046 (1636-37)-ci ildə əlimizdə olan nüsxəyə köçürmüşdür.

XVII yüzillikdə Azərbaycan mətnşünaslığının inkişafı sahəsində 
alimlərlə yanaşı, bəzi tanınmış şairlər də müəyyən fəaliyyət göstərmişlər. 

 tarixindəki bir rəqəmini 
yeddi “
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alimlərlə yanaşı, bəzi tanınmış şairlər də müəyyən fəaliyyət göstərmişlər. 

” rəqəminə çevirmiş və bununla da əlyazmanın köçürülmə tarixini 
hicri 746 (1345-46)-cı ilə aid etmişdir. Bu tarixin sonradan düzəldildiyi 
hiss olunmaqla yanaşı, həm də əlyazmasının paleoqrafik xüsusiyyətləri 
həmin tarixin doğrudan da saxta olduğunu göstərir. Nədənsə “Xəmsə”nin 
bu nüsxəsinə “Leyli və Məcnun” poeması daxil edilməmişdir. Nizami 
“Xəmsə”sinin göstərilən nüsxəsi üzərində aparılan araşdırmalardan ay-
dın olur ki, Dostməhəmməd Daraxçı şairin poemalarının mətnlərinə əsl 
mənada mətnşünas alim kimi yanaşmış və onları çağdaş mətnşünaslığın 
bəzi tələblərinə uyğun şəkildə araşdırmışdır. O, əvvəlcə “Xəmsə”yə da-
xil olan poemaların (“Leyli və Məcnun”dan başqa) müxtəlif əlyazmalarını 
toplamış və hər bir poemanın əlyazma nüsxələrini müqayisəli şəkildə araş-
dırdıqdan sonra, ayrı-ayrı nüsxələrin mətnləri arasında aşkar edilən fərqli 
cəhətləri, yəni nüsxə fərqlərini əsas mətn kimi seçdiyi göstərilən nüsxənin 
haşiyələrində qeyd etmişdir. Dostməhəmməd Daraxçı dörd poemanın 
mətnlərini bu şəkildə hazırladıqdan sonra, onları 1046 (1636-37)-ci ildə 
əlimizdə olan nüsxəyə köçürmüşdür.



1400

XVII yüzillikdə Azərbaycan mətnşünaslığının inkişafı sahəsində 
alimlərlə yanaşı, bəzi tanınmış şairlər də müəyyən fəaliyyət göstərmişlər. 
Bu baxımdan Saib Təbrizinin apardığı mətnşünaslıq araşdırmaları diqqəti 
özünə cəlb edir. O, Nizami “Xəmsə”sinin mətnini müxtəlif təhrif və 
dəyişmələrdən təmizləyərək, onun etibarlı nüsxəsini yaratmaq məqsədilə 
“Xəmsə”nin bir neçə əlyazma nüsxələri əsasında şairin poemaları üzərində 
araşdırmalar aparmış və bir növ onların elmi mətnlərini tərtib etmişdir. 
“O, (Saib Təbrizi – Ş.K.) bir neçə mötəbər nüsxə əsasında “Xəmsə” ha-
zırlamışdır. Əmir Firuzguhinin qeydinə görə Saibin tərtib etdiyi Nizami 
“Xəmsə”si Vəhid Dəstgirdinin arxivində saxlanılmaqdadır” (2, 124).

XIX. əsrdə mətnşünaslıq keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə daxil olmuşdur. 
Bu dövrdə həyata keçirilən tekstoloji tədqiqatlar və nəşrlər öz elmiliyi və ka-
milliyi ilə fərqlənir. Bu baxımdan Nizami “Xəmsə”sinin hicri 1301 (1883-
84)-ci ildə həyata keçirilmiş nəşri artıq mətnşünaslığın bir elmi sahə kimi 
formalaşdığını göstərir. Bu kitab elm aləminə məlum olan Nizami nəşrləri 
arasında, müəyyən mənada, tənqidi mətn hesab edilməlidir. “Xəmsə”nin 
bu nəşrini Hacı Mirzə Məhəmməd adlı maarifpərvər alim həyata keçir-
mişdir. O, bu nəşrə müqəddimə və sonluq, lüğət, çətin, arxaik sözlərin və 
ifadələrin izahını yazaraq, Nizaminin “Xəmsə”sinin daha mükəmməl bir 
nüsxəsini hazırlamış və bununla da mətnşünaslıq elminin formalaşma-
sında dəyərli fəaliyyət göstərmişdir. XIX. yüzilliyin ikinci yarısında isə 
Azərbaycanın görkəmli alimləri Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə (1817-
1879) və Mirzə Kazımbəy (1802-1870) yazılı abidələrin mətnləri üzrində 
apardıqları çox ciddi elmi-tənqidi araşdırmalarla mətnşünaslıq elminin 
təşəkkül tapmasında həlledici rol oynamışlar. Məhz bu görkəmli alimlərin 
apardıqları məhsuldar elmi araşdırmaları nəticəsində mətnşünaslıq elmi-
nin nəzəri əsasları və metodologiyası yaradılmışdır.

Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarızadə (14) Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” 
məsnəvisi, “Əsrarnamə” və “Möcüznamə” mənzum tərcümələri, Yusif 
Muskuri Şirvaninin “Bəyan əsrar ət-talibin fit-təsavvuf”, Saçaqlızadə 
Məhəmməd əl-Mərəşinin “əl-Vələdiyyə fil-ədəb”, Cəlaləddin Qəzvininin 
“Təlxisul-miftəh fil-məani vəl-bəyan” və başqa əsərlərin mətnləri üzərində 
araşdırmalar apararkən əsərin müəllifinin dövrünü, həyat və yaradıcılığını, 
eləcə də əsərə yazılmış şərh və haşiyələri dərindən öyrənməyə çalışmışdır. 
O, əsərin mətnini müəllif iradəsinə daha yaxın şəkildə hazırlamaq üçün 
tədqiqata əsərin daha çox əlyazma nüsxələrni cəlb etməyə çalışmışdır. 
Məqsudinin “Möcüznamə” mənzum tərcüməsinin mətnini tədqiq edərkən 
onun on nüsxəsindən istifadə etmişdir (10). Çağdaş mətnşünaslıqda ol-
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duğu kimi o, əsas mətnin seçilməsində qədim nüsxəyə daha çox üstün-
lük vermişdir. Xalisəqarızadənin tərtib etdiyi əsərlərin mətnləri çağdaş 
tədqiqatlarda mükəmməl və düzgün nüsxələr kimi istifadə edilir.

Azərbaycan mədəniyyəti tarixində tənqidi fikrin inkişaf etdirilməsində 
görkəmli şərqşünas alim Mirzə Kazımbəyin xidmətləri əvəzsizdir. 
O, elmin müxtəlif sahələrinə həsr edilmiş abidələr  üzərində apardığı 
rəngarəng araşdırmalar sayəsində zəngin və çöxşaxəli elmi irs yaratmış-
dır. Onun elmi yaradıcılığı nəinki Şərqdə, hətta Avropa ölkələrində yüksək 
qiymətləndirilərək, müxtəlif mükafatlara layiq görülmüşdür. Alimin ya-
radıcılığı hər cür təəssübkeşlik və subyektivlikdən uzaq olaraq, elmi-
tənqidi metoda söykəndiyi üçün, dünya şərqşünasları tərəfindən yüksək 
dəyərləndirilmişdir. O, mətnşünas alim kimi öz tekstoloji fəaliyyətində 
dərin və kompleks araşdırmalara söykənərək, ümumiləşdirilmiş nəticələrə 
gəlmiş və tərtib etdiyi mətnləri imkan daxilində müəllif iradəsinə yaxın 
şəkildə hazırlamağa çalışmışdır. Bunun nəticəsidir ki, onun tədqiqatları 
böyük uğurlar qazanmışdır. 

Mirzə Kazımbəy müraciət etdiyi əsərlərin əlyazma nüsxələrini və on-
larla bağlı ayrı-ayrı mənbələrin verdiyi məlumatları kompleks şəkildə 
tədqiq edərək, onlara həmişə tənqidi yanaşmış, doğrunu səhvdən, həqiqəti 
uydurmadan ayırmağa nail olmuşdur. “Mirzə Kazımbəyin yaradıcılığında 
mənbələrin dəqiq, hərtərəfli tədqiqi və faktların vicdanla öyrənilməsi böyük 
və layiqli yer tutur” (24, 91). O, ədəbiyyat, tarix və folklora aid əsərlərin 
mətnlərinin araşdırılmasında həmişə elmi-tənqidi metoda əsaslanmış 
və onların mümkün qədər həqiqətə uyğun şəkildə elmi mətnlərini tərtib 
etməyə çalışmışdır. Əsərlərin mətnlərinin tədqiq və tərtibində müəyyən 
əyintilərə yol verən tədqiqatçıları o, həmişə tənqid etmişdir. Onun tədqiq 
etdiyi “Dərbəndnamə”, “Qisseyi-Yusif”, “Məhəmmədiyyə”, “Müxtəsər 
əl-viqayə”, “Səbatül-acizin” və başqa əsərlərin mətnləri özünün kamilliyi 
ilə elm aləmində yüksək dəyərləndirilir. Tədqiqatçılar onu “Azərbaycan 
mətnşünaslığının beşiyi başında duran” alim kimi qiymətləndirmişlər (7).

Bununla da, XIX. yüzilliyin II. yarısında Azərbaycanda mətnşünaslıq 
bir elmi sahə kimi meydana gəlmiş və sonrakı dövrlərdə sürətlə inkişaf 
edərək, filologiya elmləri sırasına daxil olmuşdur.
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GENERAL STRUCTURE OF PERSIAN
PAREMIOGRAPHICAL COLLECTIONS 

SHURGAIA, Tea
GÜRCİSTAN/GEORGIA/ГРУЗИЯ

ABSTRACT

Studies and analysis of Persian paremiographical collections have made 
it possible to reveal the structural model of the collections. The model 
reflects the structure of all important Iranian collections published up until 
this point. The structure similar to the eastern paremiographical collection 
enables us to suppose that the model established for Persian collections 
is suitable for the description of the other eastern paremiographical 
collections. Grounding on the mentioned model, there is given in the 
paper the description of the most significant Persian paremiographical 
collections in tabulated form, as a case in point. 

In the present paper the peculiarities of Persian paremiographical 
collections are presented in corresponding figure that may also be applied 
for the classification of other eastern paremiographical collections. 

Key Words: Persion, collections, paremiographical collections.

In the East the popular wisdom and proverbs, in particular, are introduced 
not only in didactic or some other type of literary monuments but they are 
entered even into ancient explanatory dictionaries. Since ancient times 
they were assembled in special collections and anthologies. 

The Arabs were among the first to compile such collections of proverbs. 
As Faud Rayess wittily notes that “While other nations were still coining 
phrases the Arabs were compiling them” (Rayess, 1969). The fact that the 
compiler of one of the ancient and the most sound collection of Arabic 
proverbs Majma’ al-Amthal (“A Collection of Proverbs”) – Abu-l-fazl 
Ahmad ibn Muhammad al-Maidani (died 518 H) made use of more than 
fifty sources for his anthology is very meaningful.

While on the subject of the services rendered by the Arabs to this 
realm Iranian paremiographer and paremiologist Ahmad Bahmaniar 
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(naming about ten Arab paremiographers and their death dates) notices: 
“Collection of Arabic proverbs and compilation of anthologies started as 
soon as Arabs stepped into civilization… the works on Arabic proverbs 
had been created at a period from the middle of the second and up to 
the six century of Hijra” (Bahmaniar, 1982; La). When listing the names 
of those Arab paremiographers whose collections reached us (Ibn  
Muhammad Dabi, Abu ‘Ubaid al-Qasim b. Sallam Al-Harawi, Abu Hilal 
al-Askari, Hamza al-Isfahani, Ahmad b. Muhammad al-Maidani, Abu al-
Qasim az-Zamakhshari) A.Bahmaniar  notices that among them the most 
sophisticated one is the collection of al-Maidani. 

Compilation of paremiographical collections in Arabic had taken place 
earlier than in Turkish or Persian languages. It is likely due to this fact for 
a long period Arabic model remained to be guiding principle for  Turkish 
and Iranian paremiographers. The titles of one part of these anthologies 
replicate the titles of Arabic collections at times faithfully and at other 
times approximately. The latter phenomenon may have to do with the 
Arabic model.

For some earlier theoretical suggestions regarding proverbs Arab 
grammarians are responsible as well. 

Turkish proverbs had been fixed from olden days. A well-known Turk 
Folklorist Ilhan Başgőz believes that “The earliest proverbs among the 
Turks in Anatolia (the Western Uguz) are found in an epic manuscript 
called Kitab-i Dede Korkut (The Book of Grandfather Korkut)” the final 
manuscript of which must have been created and recorded in the second 
half of the fifteenth century (Başgőz, 1994; 47). Though according to 
Najat Muallimoglu, Turkish proverbs are thought to have been fixed 
well before. He notes: “Turkish proverbs are among the earliest in the 
world to appear in a book. Mahmoud Kashgari, an “11th century Turkic 
scholar who is thought  by some to have been the author of the world’s 
first dictionary” published the first and most important Turkish dictionary, 
Diwan-i Lugat-i Turk, in Baghdad, Iraq, in 1074. Mahmoud Kashgari, 
who wrote this monumental work to teach Arabs Turkish, included in it 
290 proverbs which are very much alive in today’s Turkish language” 
(Muallimoglu, 1988).

The problem of the antiquity of fixation of the proverbs of one 
or another nation is interesting in itself. But the paper deals only with 
paremiographical collections, namely with general structure of Persian 
proverbs collections. I do not intend to discuss the problems concerned 
with the proverbs fixed in one or other literary, historical or epigraphical 
monuments. 
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Traditionally the history of Iranian Paremiography dates back to the 
collections compiled in India in the middle of the XVII century. 

Muhammad Ali Hablerudi’s Majma’ al-Amthal or  “A Collection of  
Proverbs” that had been compiled in 1049 (1639/40) H lunar calendar in 
Golkonda, near Haidarabad (India), is considered to be the most ancient 
collection of Persian proverbs. It includes more than 2000 proverbs, 
allegoric or proverbial expressions. To Muhammad Ali Hablerudi belongs 
as well “A Collection of Fables” (Jame’ at-Tamthil || Majma’ al-Amthal) 
compiled in Haidarabad in 1054 (1644/45) H lunar calender. The latter 
Collection was more popular in Iran than his Majma’ al-Amthal. The 
difference lies in the fact that the patterns fixed in one of them are not given 
in the other. And there is one more distinguishing feature: In  Jame’ at-
Tamthil  (“A Collection of Fables”) proverbs and idioms are accompanied 
by appropriate fables and stories. There is a good reason to believe that the 
latter phenomenon had become the reason for its popularity. 1100 patterns 
are included into the collection. 

Hablerudi’s Majma’ al-Amthal is worthy of attention from other point 
of view, namely: in his introductory to the collection he tells how the idea 
of creating of collection came into being and he traces it to Sheikh-ol-
eslam Muhammad Khatun. According to Hablerudi, once when a noble 
society gathered, a conversation started about Arabic, Dari and Turkish 
proverbs. One of those presented said that, on the instruction of Shah Abas 
Safavi, Turkish proverbs had already been collected. Hablerudi quotes 
Muhammad Khatun saying that Arab scholars straightened out Arabic 
proverbs, Turks took the trouble to do it with Turkish proverbs and “as 
a candle can not light the bottom of the candlestick, not a single Persian 
orator has ever been enthralled by the collection of Persian proverbs… 
if anyone fastens the belt of Endeavour around the waist and straightens 
out proverbs of Persian nation scattered within the Big Dipper and Dog’s 
Tail then justice will triumph“ (Hablerudi, 1965; 3). In the same place 
Hablerudi notices that others as well had a desire to undertake to do 
the work. It is not improbable that it was Mirza Sadeq Sadeqi Esfahani 
(According to some sources his name is Haj Mirza Ali Akbar Qaem 
Maqam), the author of a well-known book “Shahed’ (“Shahed-e Sadeq”) 
that was compiled contemporaneously with Hablerudi’s second collection 
in India in 1054 (1644/5) lunar Hijra. It is not an independent collection of 
Persian proverbs. It consists of 5 chapters which in their turn are divided 
into sections. In the 80th section of the 3d chapter there are given 560 
Persian proverbs and idioms. 



1406

In the story narrated by Hablerudi several issues are worthy of attention: 
1) by then the collection of Arabic and Turkish proverbs had already 
existed and it was already an established fact; 2) it would be interesting 
to know why did Shah Abas give order to compile a collection of Turkish 
proverbs? It is not inconceivable that by the collection compiled by the 
order of Shah Abas a Persian-Turkish phraseological dictionary described 
by S.I. Bayevski is meant. 

In the Description of Persian-Tajik Manuscripts of the Institute  of 
Asian Nations under number 139 Bayevski gives manuscript B 573 (487) 
which, according to him, is a well-known Persian-Turkish Phraseological 
Dictionary (Bayevski, 1968; 75). The Dictionary is titled “Dastur-ol-
amal” (“Principles of Behavior”). Other titles are: “Zarb-ol-mathal” 
(“Proverb”) and “Mokhtasare Majmu’at” (“Short Collection”). Turkish 
poet Mula Muhammad ibn Mustafa Efendi (pen name is Riazi Efendi, 
died in 1054/1644) is named as an author. The collection considered to be 
compiled before 1033 H (1623/4). It was rewritten in the XVIII century 
in Turkey. In the named collection Persian idioms, aphorisms, sayings 
and proverbs together with their translation are arranged in alphabetical 
order within 25 chapters. To illustrate some patterns the compiler brings 
fragments from the works of classic Iranian poets indicating their authors 
as well. The collection contains the author’s preface. Unfortunately 
the manuscript has been inaccessible to me. My attempts to obtain any 
information on the monument from special literature existing in Persian 
or European languages have not meet with success either. However, it 
is safe to say that the microfilm listed in the index of microfilms of  The 
University of Chicago Library under number 314 – “Dastur al’amal” 
(Mulla Muhammad ibn Mustafa Efendi, Dastur al’amal; Microfilm 
(positive) of Vienna: Osterreichische Nationalbibliothek ms. http://www.
lib.uchicago.edu/e/su/mideast/ManuWebI-M.html)  must be the Persian-
Turkish dictionary named by Bayevski. 

Investigations into this monument will put things right in the history of 
Persian and Turkish paremiography and lexicography. It is obvious that 
the problem should be considered further in its own right.

Let us revert to Persian paremiographical collections. Ever since XVII 
century, and in the second half of the XX century, in particular, in Iran 
and abroad, considerable number of collections of Persian proverbs, 
aphorisms, sayings and idioms have been compiled. 
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 Numerous collections of Persian proverbs (considering their merits 
and demerits) are akin for many indications:

 1) Proverbs, sayings, aphorisms, idioms and other types of phraseological 
units are randomly assembled. Thus in course of translation of their titles 
the word “proverb” does not always faithfully reproduce the content of a 
collection;

2) In collections where there are given stories connected with proverbs 
and idioms, for the most part we run across the personal inferences of the 
compiler and the scientific reasoning on the subject is done to a lesser 
extent; 

3) The collections,  based on alphabetic order prevail, though they do 
not always follow the same basic principle (attention is paid only to the 
first letter of the first word);

4) The number of the paremias is artificially increased through reuse of 
slightly different variants of one and the same patterns;

5) Global contemporary achievements of paremiology and 
paremiography have not been considered and this has adversely affected 
the academic standards of the collections;

6) Most impressive is the number of “literary paremias” assembled in 
the collection and this is attributable to their popularity in Iran. 

 Based on the analysis of the available material, Persian paremiographic 
literature compiled by Iranians can be divided into two major groups A 
and B (see Fig.1). 

 In group A we combined the collections of genuine Persian proverbs; 
group B covers bilingual or multilingual paremiographic collections 
(dictionaries). These groups in their turn have been subdivided into 
subgroups. In group A three subgroups have been singled out:

A1 – collections based on folklore paremias;

A2 – collections based on literary paremias;

A3 – collections containing paremias with the stories connected with 
them.

In group B two subgroups have been singled out:

B1– collections where Persian is the first language.

B2 – collections where Persian is the second language.
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In connection with the figure 1 some points should be necessarily 
defined: we call “collections based on folklore paremias” the collections 
where the majority of the patterns represent folklore paremias. Generally, 
one can hardly find any Iranian collection in which Persian beyts and 
misra’s (distiches and hemistiches) or sometimes even longer pieces – 
from the classic poetry in particular – are not introduced. 

 “Collections based on literary paremias” we call the collections wherein 
the majority (if not all of them)  of patterns are beyts and misra’s of Iranian 
poets. It is of no importance in this instance, that these expressions have 
authors; it is more significant that they are “literary” in form.

Here particular emphasis should be given to the characteristic feature 
of the Persian paremiological fund that is the availability of a sizeable 
portion of “literary paremias” in it.  

  When examining Iranian paremiography created in the XX century, 
the following tendency is observed: most of the compilers try to present 
proverbs together with the source stories and in the context, citing lengthy 
pieces from poetic works. 

As a result of analysis of dozens of Persian proverb collections the 
general structure of Persian proverb collections have been established 
(Fig.2). 

 It appears that leaning upon the proposed model it is conceivable to 
depict any collection of Persian proverbs compiled and published up until 
this point and to record them via indexes. The majority of the valuable 
paremiographic collections and dictionaries have been depicted based on 
the established structural model and shown through the tables (Fig. 3), 
and thus, in our opinion, those interested in Persian paremiography will 
find it easier to understand the material and carry out research. The 
extension and supplementation of the tables is still possible. The table 
does not cover the description of the dictionaries involved in group B2, 
as the first language in them is other than Persian and Persian paremias 
are given as equivalents only. Of course one cannot find in the table all 
collections of Persian proverbs. In the paper emphasis has been placed 
on the most significant collections only. Of course there are collections 
that are unknown to me. The proverbs of Iranian ethnic groups have also 
remained outside of the table. This fact is responsible for the title of the 
given article: “General Structure of Persian (not Iranian) Paremiographic 
Collections” though I should also mention that the proverb collections of 
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the ethnic groups living in Iran compiled by an Iranian fully responds to 
the structural model established here (Fig. 2).      
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  Figure 2.        General Structure of Persian Proverb Collections 
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a
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Persian Proverbs and 
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(J.Shakibi Guilani, 
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1
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1
T

a
A
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Stories (A.Vakilian)

M
1
a C

1
, C

3
, C

4
2F

n
, F

p
2Z, 2K T

a
A

3

9
Proverb Land 
(R.Shirazi)

M
2

C
1
a,  C

3
,  C

4 
F

p
T

a
A

3

10
Sugar and Salt 
(J.Shahri)

M
1
, M

2
C

1
a,  C

3
,  C

2
 F

n
T

a
A

1

11
Proverbs and 
Aphorisms.. (R.Afifi)

M
1
b C

4
F

n
K T

a
A

2

12
10000 Persian 
Proverbs (E. 
Shokurzadeh)

M
1
b

C
1
a,  C

2
,  

C
3
,  C

4

F
k

K, Z T
a

A
1

13
Well Known Iranian 
Proverbs (Q.Azarli)

M
1

C
1
a,  C

2
T

a
A

1

14
Best Iranian Proverbs 
(S.Salahshur)

M
1
a C

1
a,  C

2
 T

a
A

1

15

Some Persian Proverbs 
and Expressions 
(literary and slang) 
(H.Rajabzadeh)

M
1
b C

1
b,  C

3
,  C

4
F

k
T

a
A

3

16
Poetic Proverbs 
(H.Khorami)

M
1
a, M

3
T

a
A

2

17

Aphorisms and 
Proverbs from 
the Mathnavi 
(A.Mo’ayyed)

M
1
b C

1
b,  C

4
Z T

a
A

2

18

A Modern Dictionary 
of Selected 
Persian Proverbs 
(A.Abrishami)

M
1
b C

1
a, C

3
, C

4
 K T

k
A

1

19
Ashura in Folklore – 
Proverbs (M.Arefirad)

M
3
b C

1
a,  C

3
 F

p
T

a
A

3

20
Sokhan Dictionary of 
Proverbs (H. Anvari)

M
1
b, M

2

C
1
a,  C

2
, 

C
3
,  C

4

F
k

K, 2Z T
a

A
2

21
Fables Connected 
with Proverbs (H. 
Zolfaghari)

M
1
a, M

1
b C

3
,  C

4
F

n, 
F

p
K T

a
A

3



1412

Group B

N
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Indices
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Type of Classification 
(T)

1
Persian-English Proverbs 

(S.Haim)P
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1
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3
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1
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2
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3
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p
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a

2

A Dictionary of Persian 
Proverbs with English & French 

Equivalents
 (A. Abrishami)

M
1
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1
b C

2
C

1
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k

3
A Comparative Dictionary of 
Persian Proverbs and Dictums 

(A.Abrishami)
M

1
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2

F
n
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F
t

C
1
a, 2K T

k

4
A Dictionary of Persian-English 

Proverbs 
(A. Abrishami)

M
1
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2
F

k
C

1
a, K T

k

5
1001 Persian-English Proverbs 

(Simin K.Habibian)
M

1
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3
C

2
F

p
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a

6

A Selection of Persian 
Proverbs, Sayings and Idioms 
with their English Translation 

(A.Pazargadi)

M
1
a C

1
a,  C

2
T

a

On close examination of anthologies of Arabic and Turkish proverbs and 
reviews of them it becomes obvious that structurally and methodologically 
they are closely similar to the Persian paremiographical collections 
compiled by Iranians: 

1. Alphabetic and rarely thematic classification;

2. Abundance of literary paremias;

3. Comments on the proverbs via context and stories related to them;

4. Proverbs and aphorisms and different types of phraseological units 
are introduced without delimitation.

From the above reasoning it is clear that the given model reflecting the 
structure and nature of Persian paremiographical collections are suitable 
for collections compiled by Arab and Turk paremiographers. Ultimately, 
the investigators into Arabic and Turkish proverbs are able to either validate 
or disprove the hypothesis.  
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METİN TAHLİL YÖNTEMLERİ VE
BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

SİLAHSIZOĞLU, Emel 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Edebiyat eğitiminin temel aracı edebiyat metinleridir. Edebiyat metin-
leri ile yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilere edebiyat bilgi ve teori-
lerine, edebiyat tarihine ilişkin bilgiler edindirmenin yanı sıra okuduğunu 
anlama, anlamlandırma ve yorumlama becerisi, eleştirel düşünebilme yeti-
si, okuma alışkanlığı ve estetik haz duygusu kazandırmak da amaçlanır. Bu 
amaçlar doğrultusunda edebiyat metinlerinin gerek seçimi, gerekse derste 
işlenişi çok önemlidir. Ders sırasında metin okunurken, ders kitabındaki 
soruların ve öğretmenin yönlendirmesiyle metin, öğrenciler tarafından tah-
lil edilmeye, anlamlandırılmaya ve yorumlanmaya çalışılırken belli başlı 
yöntemlerden yararlanmak; yapılacak çalışmalara nesnellik kazandıracak-
tır. Ne yazık ki ülkemizde üniversite düzeyindeki öğrencilerimizin bile bir 
edebiyat metnini anlama ve yorumlama konusunda pek başarılı olamadık-
ları gözlenmektedir. Okuma ve anlama çabaları çoğu kez belli bir kurama 
ve yönteme dayanmadan gelişigüzel yapılmakta, böyle olunca edebiyat 
metninden alınacak haz yeterince oluşmamakta ve okuma alışkanlığı da 
kazandırılamamaktadır. Bu sorunun giderilmesi için öğretmenlerimizin 
hem ülkemizdeki hem de dünyadaki metin tahlil yöntemlerini tam olarak 
bilmeleri, öğrencilere tanıtmaları ve edebiyat metinleri ile çalışmalar yapı-
lırken bu yöntemlerden uygun olanlarını kullanmaları gerekmektedir. 

Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki ve dünyadaki metin tahlil yöntemle-
rine toplu bir bakış sağlamak ve bir uygulama örneği sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat eğitimi, okuma ve anlama, metin tahlil 
yöntemleri.

ABSTRACT

Literary texts are the main tool of literature education. While working 
on the literary texts, students don’t learn only about literary knowledge and 
theories, information about the literature history but also students develop 
their, reading-understanding skills, giving meaning and interpretation 
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skills, critical thinking skills, reading habit and a feeling of aesthetic 
pleasure. In this respect, the choice and the way of teaching the literary 
texts in the classroom are very important. Making use of certain methods 
while reading the literary texts, answering the questions, analyzing, giving 
meaning and interpreting the text with the teacher’s guidance makes the 
studies objective. Unfortunately it has been observed that even students at 
university level in our country are not successful in reading and interpreting 
a literary text. Reading and understanding activities are usually done 
randomly without basing them on a certain theory or method and as a 
result of this, students can’t get pleasure from the literary text or they don’t 
get a reading habit. In order to overcome this problem our teachers must 
know the text analysis methods in our country and in the world, they must 
teach them to the students and make use of the appropriate methods while 
working on literary texts. 

The aim of this study is to present a global look at the literary text 
analysis methods in our country and in the world and to present an 
application sample. 

Key Words: Literature education, reading and understanding, text 
analysis methods. 

-----

Bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, hangi kriterler ve bilgiler ışığın-
da tahlil edileceği, Edebiyat Bilimi’nin eğitim-öğretim sürecine yansıyan 
en önemli sorunlarından biridir. Çünkü edebiyat metinleri aracılığıyla ka-
zandırılması amaçlanan birtakım becerilere rastgele değil, ancak belli bir 
yönteme dayalı bir metin tahlili yapılarak ulaşılabilecektir. Metne belli ku-
ramlar ve yöntemler ışığında yaklaşmak, yapılacak incelemeye nesnellik 
kazandıracaktır.

Edebiyat derslerinde öğrencilere edebiyat bilgi ve teorilerine, edebiyat 
tarihine ilişkin bilgiler edindirmenin yanı sıra okuduğunu anlama, anlam-
landırma ve yorumlama becerisi, eleştirel düşünebilme yetisi, okuma alış-
kanlığı ve estetik haz duygusu, bilimsel, eleştirici, doğru, yapıcı ve yaratıcı 
düşünme yolları kazandırmak da amaçlanır. Edebiyat metinlerini çözüm-
leme çalışmaları bu amaçlara ulaşmada çok büyük önem taşımaktadır. 
Dilin ve kültürün en özgün ve farklı yanlarının görülebileceği kaynaklar 
olan edebiyat metinleri, her ne kadar kurmaca bir yapıya sahip olsa da 
insanın düşünce sisteminin gelişmesine önemli katkılarda bulunur. Çün-
kü okur, metinde anlatılanlarla gerçek yaşam arasında ilişki kurmaya ça-
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lışır. Edebiyat metinleri, okurun yaşamla metin arasında ve aynı zamanda 
kendisi arasında çok yönlü kavramsal ilişkiler kurmasını sağlar. Edebiyat 
metinlerinde gerçek yaşamdaki insanlar ve olaylar olduğu gibi aktarılmaz, 
yazar bunları yeniden düzenleyerek kendi istediği biçimde sunar. Okurun 
bu düzenlemeyi görebilmesi, eleştirel bakmasını gerektirir. Ayrıca okur, 
metnin düşünce ve duygu yapısını oluşturan öğeleri, metnin düzenleniş 
biçimini, yazarın anlatım biçimini ayırt etmeye çalışırken analitik düşünce 
yetisi gelişir, tüm bunları kavrayabilmek için zekâ ve belleğin de işin içine 
girmesi gerekmektedir. Bundan başka okur, metinde yer alan bir takım boş 
alanları doldurmakla görevlidir. Yazar tarafından bırakılmış olan bu boş 
alanlar, hem metnin bütünü dikkate alınarak, hem de aynı zamanda ayrıntı-
lı okuma yapılarak doldurulabilecek alanlardır. Okur edebiyat metinlerini 
anlamaya, çözümlemeye çalışırken sezme, kestirme gücünü işletir, metin-
de anlatılanları yorumlamaya, değerlendirmeye çalışırken de eleştirel bir 
tutum içine girer.

Edebiyat metinleri her türlü dil kullanımını içinde barındırdığından, 
aynı zamanda dilbilgisi öğretimi için de en iyi araçlardır. Örneğin metin-
de yer alan sözcüklerin metin içinde temel anlamda mı, mecaz anlamda 
mı kullanıldığı, cümlelerin yapısı, vb. bilgiler, metin çözümlenmesinde 
önemlidir. Okur sözcüklerin anlam katmanlarını inceler, metinde bulunan 
temel kavram örgüsünü belirlemeye çalışır. Çünkü edebiyat metinlerinde 
“sözcükler, gündelik konuşmalarda olduğu gibi herkesin bildiği, paylaştığı 
alışılmış anlamlarıyla kullanılmaz. Yazar, bunları okuruna sunmak istediği 
yaşam ve yaşantıya göre düzenler, ... gündelik konuşma dilinin söz değer-
lerine yeni anlamlar yükler. ... Böylece günlük dilin söz değerlerinin anlam 
sınırını genişletir.” (Özdemir, 1997: 33)

Edebiyat metinlerinin sağladığı pek çok yarardan biri de, bizlere ken-
di yaşamımız dışında birçok yaşam daha sürme olanağı sağlamasıdır. Bu 
olanağı Sever (2003)’in Lukens’dan aktardığı şu sözler çok güzel örnek-
lemektedir: 

“Bizlerin, kendi yaşamımız dışında, bir başkasını yaşamamız, 
bir başka yaşam sürmemiz olanaksızdır. Edebiyat, bizlere Fransız 
Devrimi sırasında, Vikingler döneminde veya Amerikan kolonileri 
zamanında yaşama fırsatı yaratır. İyi bir öykü aracılığıyla Missis-
sippi kenarındaki küçük bir kasabada, esirlerin tutulduğu bir gemi-
nin deposunda, Appalachia (Apalaş) Dağlarının tepelerinde, hatta 
bir hisarın küçük kulesinde yaşayabiliriz. Bizim yaşamımız dışında, 
başka yaşamları yaşama olasılığımız kütüphane raflarındaki kitap-
lar kadar sınırsızdır.”
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Ufkumuzu açan edebiyat metinleri, bize insanın psikolojik yapısı, 
duyguları hakkında bilgiler edindirir. Uçan (2006: 29) “Cimriliği Gran-
det Baba’dan, çocuklarına karşı şefkati Goriot Baba’dan, acımasızlığı ve 
entrikayı Dostoievsky’den, doğa sevgisini Mustafa Kutlu’nun Beyhude 
Ömrüm’deki oyuncusu Yâdigâr’dan, yalnızlığı Kaldırımlar şiirinden öğ-
renebileceğimizi” söyler. Edebiyat derslerinde, insana ait dünyaya, insanın 
ruh evrenine duyulan sempati, yaratıcı bir nitelik taşıdığından ötürü, bu 
dersin kazandırabileceği en önemli niteliklerden biri, psikolojik anlamanın 
temelini oluşturan empatik tavırdır (Taşdelen, 2006: 49).

Edebiyat metinlerindeki kurmaca dünyanın bir özelliği de içimizde uyu-
yan olanakları su yüzüne çıkarması, böylece yalnız karşımızdakini değil, 
kendimizi de daha iyi anlamamızı sağlamasıdır. İnsan ilişkilerinde nasıl 
yaşamımıza giren kimi insan bizi zenginleştirirse, yazın yapıtıyla ilişkide 
de, kimi yapıt bize yeni dünyalar kazandırır, yeni ufuklar açar (İpşiroğlu, 
1992: 21).

Kısacası, edebiyat eserleri sayesinde yaşamımız zenginleşir, Özdemir 
(1997: 18)’in özetlediği gibi “yaşamadığımızı yaşar, görmediğimizi görü-
rüz.”

Edebiyat eğitiminin bireye sağlayacağı yararlar kuşkusuz değinebil-
diğimizden çok fazlasını kapsamaktadır. Ancak ne yazık ki ülkemizde 
okuma alışkanlığının yeterince yaygınlaşmadığı, üniversite öğrencilerinin 
bile edebiyat metinlerini anlama ve yorumlama konusunda pek başarılı 
olamadıkları gözlenmektedir.1 Bir edebiyat metnini çokboyutluluğu içinde 
kavrayabilmek, yorumlayabilmek emek isteyen, metne bilinçle yaklaşım 
gerektiren bir süreçtir ve bunun ciddiyetini Özdemir (1997)’in Goethe gibi 
ünlü bir ozandan aktardığı şu cümle kanıtlamaktadır: “Okumayı öğrenmek 
sanatların en gücüdür. Ben bu işe yaşamımın seksen yılını verdim yine de 
tam olarak öğrendiğimi söyleyemem.” Ünlü ozanın bu sözü, okuma etkin-
liğinin bir yandan ömür boyu süren bir etkinlik olduğunu, öteyandan da 
gerçekten çaba isteyen ciddi bir süreç olduğunu düşündürür. Ayrıca yazın 
metinleri özleri gereği diğer metin türlerinden farklı yollarla ele alınmalı 
ve işlenmelidir. Neredeyse her metin türüne uygulanan ve artık kalıplaş-
mış metne yönelik sorular, bağlaman kopuk sözcük çalışmaları ya da ya-
zarın amacı nedir? türünden çalışmalar, çok anlamlı bir yapısı olan yazın 
metinleri için sınırlayıcı bir çalışma yoludur (Polat, 2006: 20). Dolayısıyla 
okuma etkinliği, özellikle edebiyat metinleri gibi çok boyutlu, çok anlam-
lı metinlerin okunması, çözümlenmesi, bilimsel bir temele dayandırılarak 
1 Bu konuda yapılmış bir deney için bkz. İpşiroğlu, Zehra (2002), Düşünme Korkusu, İstanbul, Papirüs Yayı-
nevi.



1419

yapılmalıdır. Öztokat da (2005: 11) “metin çözümlemesi’ni kuramsal bir 
temele dayanan bilişsel ve kılgısal bir etkinlik” olarak tanımlamış; insan 
bilimlerinde yöntemselliğin öneminin yoğun biçimde tartışılarak doruk 
noktasına ulaştığı altmışlı yıllardan başlayarak bu alanda değişik yöntem-
ler geliştirildiğini, kuramsal yaklaşımların ve farklı uygulamaların metne 
yeni açılardan bakılabileceğini gösterdiğini belirtmiştir.  

Todorov (2001), edebiyat incelemelerinde üç geleneksel yaklaşım gö-
rüldüğünü söyleyerek, bunları “projeksiyon”, “açımlayıcı şerh” ve “poeti-
ka” olarak adlandırır. Projeksiyon, okumanın yapıtı aşarak yazara, toplu-
ma ya da başka algılara yönelmesidir; örneğin psikolojik veya sosyolojik 
eleştiri türleri gibi. Açımlayıcı şerh ise yapıtın içinde kalarak, yapıtı yine 
kendisiyle açıklamayı seçer. “Poetika” adlı üçüncü yaklaşım ise tek tek 
yapıtlarda ortaya çıkan genel ilkeleri kavramayı amaçlar. Ama böyle bir 
bilgi de tek tek yorumların toplamından ibaret kalmayacak, poetikanın da 
incelenen bireysel yapıtlardan bağımsız bir içsel tutarlılığı olacaktır.

Moran (1994), edebiyat kuramlarının ve eleştiri kuramlarının sınıfla-
masını; bir edebiyat metninin var oluşunda rol oynayan dört unsurdan bi-
rine yönelen anlayışlarına göre yapmaktadır: Sanatçı, Eser, Okur, Toplum. 
Todorov’un ve Moran’ın sınıflamalarındaki ortak yönleri ele alarak metin 
çözümlemelerindeki yaklaşımları temelde üç tür başlık altında toplayabi-
liriz. Birincisi; yapıtı, kendi dışındaki verilerle açıklamaya çalışan tarihsel, 
ruhbilimsel, toplumbilimsel, v.b. yaklaşımlardır. İkincisi, 60’lı yıllardan 
sonra parlayan yapısalcılıktan etkilenmiş olan ve yapıtı kendi iç koşulları 
ile ele alıp incelemeye çalışan Yazınsal Edimbilim, Rus Biçimciliği, An-
latıbilim, Metindilbilim, Yazınsal Göstergebilim, Varlık Göstergebilimi, 
Sözbilim, Yazınbilim, Biçembilim gibi yaklaşımlardır. İkinci tür yaklaşım-
lar, “genelde ‘yapı’ ve yapının içerdiği ‘anlam’ üzerinde” yoğunlaşmış-
lardır (Öztokat, 2005). Üçüncüsü ise Duygusal Etki Kuramı ve Alımlama 
Estetiği gibi okur odaklı yaklaşımlardır.

Görüldüğü gibi bir edebiyat metnini okurken benimseyebileceğimiz 
çok çeşitli yaklaşım ve yöntemler bulunmaktadır. Hatta bazen birden çok 
yöntemi bir arada kullanmak bile olasıdır. Örneğin bir romanda anlatılan 
olayları tarihselci bakış açısı ile incelerken, romanın kişi ve kahramanla-
rını ise ruhbilimsel açıdan çözümleyebiliriz. Burada önemli olan, bu çö-
zümlemenin, metni alımlamanın rastgele değil, uygun bir bilimsel yöntem 
ışığında, bir tutarlılık içinde yapılmasının gerekliliğidir. Bayrav (1999: 10) 
da “eleştirmenler bir yapıtı açıklamak amacıyla ileri sürülen tüm yorumla-
rın tutarlı iseler, nesnel olduklarını söylerler” diyerek nesnelliğin, açıkla-
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manın iç düzeninde aranması gerektiğinin altını çizmiştir.

Bu çalışmanın uygulama bölümünde, Oğuz Atay’ın “Ne Evet Ne Ha-
yır” adlı öyküsü metindilbilimsel yöntemle çözümlenmeye çalışılmıştır. 
Bu yöntemin seçilmiş olmasının nedeni, diğer yöntemlerin yok sayılması 
ya da bu yöntemin en geçerli ve üstün yöntem olarak görülmesi değildir. 
Diğer yöntemler ışığında yapılacak okumaların da yapıta ve edebiyat eği-
timine ışık tutacağı, katkıda bulunacağı gözardı edilemez. Ancak özellik-
le metin odaklı bir yöntemin seçilmesinin nedeni, metnin içindeki somut 
öğelerden yola çıkarak daha soyut sonuçlara varmanın öğrenci okurlar ile 
çalışmada uygun olacağının düşünülmesidir. Bu tür yapıt odaklı biçimsel 
bir yöntem sayesinde, öğrenci okurlar yapacakları yorumları daha rahat 
gerekçelendirebilecek, öznel görüşlerin ve önyargıların metnin anlaşılma-
sının önüne geçmesi engellenecek, öğrencilerin daha nesnel davranması 
sağlanmış olacaktır. Ayrıca Oğuz Atay’ın diğer yapıtlarında olduğu gibi 
bu öyküsünde de göze çarpan dili kullanım biçimlerinin, okurun dikkatini 
dile, dilbilgisine yöneltme özelliğinden dolayı metne böyle biçimsel bir 
açıdan yaklaşmak, yapıtın barındırdığı anlam evrelerini çözümlemeye ve 
birçok veri elde etmeye uygundur. 

Metindilbilim, metnin dilsel yapısını inceler, metnin tutarlılığı ve an-
lamı olgularını ele alır. değişik metinler arasında farklı ve ortak yönleri 
dilsel boyutta ve anlam yaratımı açısından inceler. Dolayısıyla bu yöntem, 
öğrencilere dile ve dilbilgisi kurallarına yönelik bir üst bakış kazandırma-
ya da yarar. Ancak unutulmaması gereken bir nokta, edebiyat eğitimini 
sadece metne indirgememek gerektiğidir. Metne bağlı kalarak yapılan çö-
zümleme çalışmalarının yanısıra “öğrencinin motivasyonu için yazardan, 
toplumsal, tarihsel olgu ve durumlardan söz etmek, yazarın ilginç bazı 
görüşlerini, özelliklerini anmak gerekebilir” ve çalışmanın sonunda “öğ-
renciye yorum payı bırakmak; yaptığı yorumları metinle desteklemesini 
istemek” (Uçan, 2006: 34) çok anlamlı edebiyat metinlerinin alımlanması 
sürecinde okuru da gözardı etmeden daha verimli bir çalışma yapılmasını 
sağlayacaktır. Zira “metnin okunup yorumlanmasında amaç, metni tekbir 
anlama indirgemek ve böylece diğer anlamları dışarda bırakmak değildir, 
amaç ... çok-değerliliği saptamaktır. Yazın yapıtını ayakta tutan, doldurul-
muş değil, ama doldurulmamış ‘boş alanlardır’ (Barthes’dan aktaran Sa-
yın, 1999: 31).

Öyküyü çözümlemeye geçmeden önce, çözümlemenin daha anlaşılır 
olması amacıyla, öyküyü özetlemekte yarar görüyoruz. Öncelikle öykü-
nün, Atay’ın başka yapıtlarında olduğu gibi bir tür çerçeve içinde karşı-
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mıza çıktığını belirtmeliyiz. Dış çerçevede karşımıza çıkan, F.G. adlı bir 
kişinin öyküsüdür.

Akın Korkmaz takma adlı F.G.’nin kendini tanıttığı ilk satırlardan; 4 yıl 
önce liseyi bitirmiş ve bu süre içinde hem birbirinden farklı ve birbirine 
hiç benzemeyen birkaç işte çalışmış, hem de askerliğini yapmış, şu anda 
bir gazetede gönül postası sayfasına bakan, Oğuz Atay’da görmeye alıştı-
ğımız türden, toplumda bir yer edinememiş, bir işte dikiş tutturamamış bir 
insan tipi olduğu anlaşılmaktadır.

Gazeteci, gönül postasında kendisine gelen mektuplarla insanların dert-
lerine çareler arayan, yaptığı işi iyi yapmaya ve hakkını vermeye çalışan bir 
yapıdadır. O artık arkadaşlarının verdiği isimle Doktor Akın Korkmaz’dır. 
Ancak, insanlardan gelen ve çok çeşitli sorunlar içeren mektuplara cevap 
verme çabası sırasında bulduğu formüller ve mektuplara verdiği yanıtlar iş 
arkadaşları tarafından anlaşılmaz ve aşağılanır. 

Bir gün F.G.’ye gelen bir mektup, çerçevenin içinde kalan öykümüzün 
konusunu ve kahramanını yaratır. Mektup sahibi M.C aynı mahalleden bir 
kıza duyduğu aşkı anlatmakta, daha doğrusu anlatmaya çalışmaktadır. 
M. C’nin “akıl ve ruh düzensizliği içinde”2 ve son derece bozuk bir dille 
yazdığı mektuptan kendi yarattığı, gerçeklikten kopuk bir dünyada yaşa-
dığı anlaşılmaktadır. M.C’nin mektupta çoğu zaman çelişkili anlatımlar 
yer almakta, ayrıca zaman ve mekân kavramı yoktur. M.C mektubunu, bir 
yandan sanki karşısındaki insan olaylara vakıfmış gibi bazı şeyleri atlaya-
rak yazmaktadır. Öte yandan da gereksiz ayrıntı ve tekrarlara girmekte ve 
sayıda sıfatla dolu cümleleri bitmek bilmemektedir. Bunca ayrıntıya rağ-
men M.C’nin öyküsünde önemli boşluklar bulunmaktadır. Gazeteci F.G. 
sık sık araya girerek M.C nin anlatımlarına son derece ironik bir yaklaşım-
la açıklama getirmeye çalışır. Bunu yaparken bizim okur olarak vereceği-
miz tepkileri de üstlenerek anlatıcı mı okur mu olduğu belli olmayan bir 
kimlik edinir. Araya girişleri sayesinde F.G.nin kişiliği hakkında da ayrın-
tılı bilgi edinme fırsatımız olmaktadır. Çünkü M.C’nin ayrıntılı anlatımları 
yetmezmiş gibi gazeteci de sık sık araya girerek mektuba kendi yargılarını 
katar. Bu ise mektubu bir ayrıntılar yumağı hâline getirir. 

İçeriğini kısaca aktarmaya çalıştığımız öyküyü, şimdi de metindilbi-
limsel yöntemle daha ayrıntılı bir biçimde çözümlemeye çalışalım3. Metin 
çözümleme ve yorumlama çabasının başlangıcında metnin birtakım unsur-
lar açısından betimlenmesi ve metinden çıkarılacak sonuçların bu veriler 
ışığında yapılması gerekmektedir. Günay (2003: 55) metnin betimlenme-
sini “daha sonra yapılacak çözümlemenin ve yorumlamanın üzerine ku-
rulacağı, hareket noktasını oluşturacağı sağlam bir temel elde etmek için 
2 “ … ” içindeki ifade, öyküde F.G.’nin ifadesidir.
3 Öykünün metindilbilimsel yöntemle çözümlenmesi, Doğan Günay’ın Metin Bilgisi adlı yapıtındaki aşamala-
ra bağlı kalınarak yapılmıştır. (Bkz.Günay, Doğan, (2003), Metin Bilgisi, İstanbul, Multilingual Yayınevi.
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metin genelinde nesnel olarak bazı gözlemlerde bulunmak” olarak tanım-
lamaktadır. Ancak burada yapılacak betimleme ve çözümlemelerin metni 
tüm ayrıntılarıyla kapsayan bir çalışma olmadığını, metindilbilimsel yön-
temi ve aşamalarını tanıtıcı, örneklendirici bir çalışmanın amaçlandığını 
belirtmek isterim. Daha ayrıntılı yapılacak bir çalışmada, kuşkusuz daha 
fazla veri elde edilebilecektir.

Şimdi metni adım adım betimlemeye ve çözümlemeye çalışalım:

Oluşturucu Öğenin Yinelenmesi: Metinde geçen kişiler, eşya, durum 
ya da bir başka nesne metinde yinelenir ve cümleler arasında bağıntı kurar. 
Bu öğeler metin içinde aynı biçimde olabileceği gibi farklı biçimlerde de 
kullanılırlar. Bu tür yapılar, sıralı cümlelerde dil ekonomisi adına yapılır. 
Metin içinde başta söylenen şeye sonradan gönderim yapılmasına artgön-
derim, kavramın adının başta verilmeden belirtilip sonradan adının geçme-
sine de öngönderim denir. Bu art- ve öngönderimler en çok adıl, bazen de 
belirteç kullanılarak, ya da çıkarıma bağlı olarak yapılır.

“Çıkar çıkmaz sevdiğim insanı aradım. ... Ona cevap yazdım. ... Kız 

cevap yazmadı bana.” (s. 131)

2.cümlede bulunan ‘o’ adılı ile 3. cümledeki ‘kız’ sözcüğü, ilk cümlede-
ki ‘sevdiğim insan’ öğesine gönderimde bulunmaktadır.

“Bir şahıstan 1000 lira borç aldım, bu şahıslar gayrı meşru her yol-
da çalışırlar (s.130). Efendim yine o bulaşık insanlar ...  çıktı önüme 
(s.136).” 

2. cümlede yer alan ‘bulaşık insanlar’ ibaresi, önceki cümledeki gayrı 
meşru insanlara yönelik bir artgöndergedir.

Atay’ın öyküsündeki anlatıcı, yani Dr. Akın Korkmaz takma adlı F. G., 
M. C.’nin cümle kurma biçimi üstüne kafa yormakta, bizim de dikka-
timizi dilsel öğelere çekmektedir. Artgönderge bakımından incelersek, 
şöyle bir ayrıntı yer almaktadır:

“Seviyorum seni. Bana bir EVET VEYA HAYIR ... bir cevap ver ... Çık-
mayayım okula ... Yalvardım rica ettim ayaklarına kapandım (s.131)”.

Burada anlatıcı araya girer ve 

“bir sonraki cümleden ayaklarına kapanılan kimsenin, ‘sevdiği insan’ 
değil okul müdürü ya da müdiresi olduğu anlaşılıyor (s.131)”.

diyerek M.C.’nin mektubundaki dilsel tutarsızlığa, yanlış bir artgönder-
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ge oluşumuna dikkat çeker.

Eksiltili Yapılar: Bazen bir cümlede bir ya da daha çok öğe eksiktir, 
ancak cümlenin anlamı bağlamdan çıkarılabilir. Eksilti yoluyla, birden çok 
cümle, birbirine bağlı olarak daha kısa biçimde söylenebilir. Bu yapılar 
hem dilbilgisi hem de mantık açısından doğru kurulmuş olmalıdır. Eksiltili 
cümlelerde okura düşen, eksik olarak söylenmiş anlamlı yapıyı kavramak-
tır.

“Kaybedersem öldürürüm. Kendimi. Onu da. (s.130)”

2. ve 3. cümlelerde yüklem ve özne yok, ancak 1.cümle ile birlikte dü-
şünüldüğünde bu eksiltiler tamamlanabilmektedir.

“Çok plak aldım. Çalıyordum ona. (s.128)” 

2.cümlede eksik olan nesnenin plak olduğu, 1.cümleden anlaşılmakta-
dır. 

Eksiltili anlatımların tamamlanması, okurun, dilin anlatım biçimlerini 
doğru olarak bilmesini, kullanmasını, bazen de mantık yürütmesini gerek-
tirir. Eksiltili cümlelerle yapılacak alıştırmaların aynı zamanda cümle bi-
çimleri ve öğeleri ile ilgili bir dilbilgisi çalışması bakımından da zevkli ve 
yararlı olacağı söylenebilir.

Örtük Anlatım – Sezdirim ve Çıkarsamalar: Metinlerde bilgiler ba-
zen açık olarak verildiği gibi, örtük bir biçimde sezdirim / çıkarım yoluyla 
ulaşılacak şekilde de yer alabilir. Yani bazı bilgilere bağlamdan çıkarım 
yapılarak ulaşılabilir. Bu sezdirimler metnin çözümlenmesinde önemli 
ipuçlarıdır. Bu sezdirim ve çıkarımlar yoluyla, yazılanlardan daha fazlası 
öğrenilebilir. Yazar bu tür yapılarla okuru metnin içine çeker. Okurun dik-
katli olması, ilişkilendirmeler yapabilmesi, neden-sonuç ilişkilerini göre-
bilmesi gerekir.

“Ben,  dört yıl önce liseyi bitirdim. Bu arada çeşitli işlere girip çık-
tım, askerliğimi yaptım. Sigorta memurluğu, havagazı tahsildarlığı, 
ilaç satıcılığı ve reklamcılık gibi sıkıcı mesleklerim oldu.” (s. 123)

Dört yıl içinde –askerlik süresi dahil– birbirinden bu denli farklı, çok 
sayıda ve kendisine sıkıcı gelen mesleklerde çalışmış birinin, iş hayatında 
bir dikiş tutturamadığı ve hiç sözü edilmediğine göre büyük olasılıkla üni-
versite eğitimi de almadığı çıkarımları rahatlıkla yapılabilmektedir.

Anlatıcının aynı zamanda çevresiyle birçok konuda çeliştiği, insanları 
anlayamadığı ve insanlar tarafından anlaşılmadığını ve değerinin bilinme-
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diğini düşündüğü, yalnız ve mutsuz olduğu şu cümlelerden anlaşılmakta-
dır:

“Galiba fazla sıfat kullanıyordum ve cümlelerim de bir türlü bit-
mek bilmiyordu. Aynı şirkette, daha kelimeleri bile doğru yazmasını 
bilmeyen bazı cahiller benden daha başarılı görünüyordu.” (s. 123)

“Sert ve etkili bir gazeteci olamazmışım. Oysa yumuşak başlı bir 
insan değilimdir. ... düşüncelerim yüzünden gazetede bana manyak 
diyorlar. Tabii bu sözle cahilliklerini ortaya vuruyorlar. ... Beni sah-
te buluyorlar ben de onları.” (s. 124)

Bu çıkarımların yapılabilmesi, okurun söylenenler yoluyla söylen-
memiş olanları da anlayabilmesi, ayrıntılı düşünmeyi, ilişkilendirmeyi, 
neden-sonuç bağlantıları kurabilmeyi gerektirir.

Örgeler ve İzlek: Metnin izleği, kısaca metnin neden söz ettiğidir ve 
cümleler arasındaki ilişkileri belirlemekle ortaya konulabilir. İzlek birçok 
örgeden oluşmaktadır. Öykümüzün örgeleri şunlar olabilir:

Öykünün dış çerçevesinin başkişisi F.G. açısından:

1. İş hayatında dikiş tutturamama, çeşitli işlerde çalışma.
2. Gazetede gönül postasında çalışma.
3. İş ortamında değerinin bilinmemesi, çatışmalar yaşama.
İç öyküdeki M.C. açısından:
1. Bir kıza âşık olma.
2. Kızla ilişki kurma çabaları.
3. İntiharlara kalkışma.
4. Gayrı meşru işlere bulaşma.
5. Hapse girip çıkma.
6. Dairede memuriyet.
7. Gazetenin ‘gönül postası’na mektup göndererek akıl danışma.

Burada sıralanan örgeler, aslında belli bir zaman sırasına tabi tutulma-
mıştır, çünkü çoğu defalarca tekrarlanmış, olaylar karakterde bir durum-
dan başka bir duruma dönüşüm sağlamamış, sürekli başa dönmeye devam 
etmiştir. Bu örgelerin ‘saplantılı bir aşk ve kavuşamama’ izleğini oluştur-
duğunu söyleyebiliriz.

Dilbilgisel Eylem Zamanları: Anlatıdaki eylemleri zaman, kip ve 
görünüş bakımından incelemek, “anlatanın ya da anlatı kişisinin alıcısı-
na söylediği sözcenin belirttiği gerçeğe karşı takındığı tutumunu ortaya 
koyacaktır (Günay, 2003: 75). Metni çözümleme açısından önemli olan 
bu inceleme, okurun öykü kişilerinin bir duruma, konuya yönelik tavrını 
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öğrenmesini sağlar.

“Sert ve etkili bir gazeteci olamazmışım.” “Onların dertlerine 
çare bulmalıymışım ya da yuvarlak sözlerle meseleyi geçiştirmeliy-
mişim.” (Atay, 1991: 124)

Rivayet bileşik zamanda kurulmuş bu yüklemlerden, öykü kişisi M. 
C.’ye çevresindekiler tarafından yapılması gerekenlerin söylendiğini, sü-
rekli eleştirildiğini, beğenilmediğini, ancak M.C.’nin bu görüşlere katıl-
madığını, dolayısıyla aralarında bir uyuşmazlık, bir anlaşmazlık olduğunu 
anlayabiliyoruz.

Cümlelerarası Bağıntı Öğeleri: Öyküdeki cümlelerin birbirleriyle 
nasıl bir ilişki içinde olduklarını, birleşik ve karmaşık cümle yapılarını 
incelemek; yazarın olayları nasıl ilişkilendirdiğinin, bağlantıları ve karşıt 
durumları nasıl oluşturduğunun kavranması bakımından önemlidir. Çünkü 
“bir metin, tümcelerin basit bir sıralanışı değil, tümceler arası ilişkilerle 
oluşturulmuş tutarlı bir dilsel yapıdır” (Günay, 2003: 86).

M. C.’nin mektubunda cümleler arasında amaç, sebep, sonuç, zaman 
gibi bağıntılar kurmaya yarayan öğelerin pek fazla kullanılmadığını, bu-
nun da cümlelerin ve anlatımın kopuklaşmasına, bazı olayların zamanları-
nın karışmasına, hatta bazı durumlarda sözü edilen kişinin kim olduğunun 
belirsizleşmesine yol açıyor. M.C. zaman zaman da bağıntı öğelerini yan-
lış kullanıyor, anlatıcı da bunları düzelterek okurun dikkatini yine dilsel 
öğelere çekiyor.

“Sevdiğim insan da kış ayı olduğu için ... oturduğu evin balkonun-
dan soğuk karda balkondan aşağı yani içire girmemiş” (s. 128)

cümlesinde ‘için’ edatıyla yanlış bir neden sonuç bağlantısı oluşturmuş, 
ancak anlatıcı yine araya girerek cümleyi “kış ayı olduğu halde” diye dü-
zeltmiştir.

Bu arada M. C.nin anlatımında yer alan bazı kişilerin, örneğin okulda 
iken müdürle ve kim olduğu tam olarak anlaşılamayan başka kişilerle ara-
larında geçen konuşmaları aktarırken değişik bir yöntem izlendiğini görü-
rüz. Mektupta M. C.nin birinci tekil kişi olarak anlattığı iç konuşmalarla 
diyaloglar birbirine girmekte, kimin kime ne söylediği çoğu zaman birbi-
rine karışmakta ve ayırt edilememektedir. F. G.’nin eşzamanlı olarak araya 
girmesi, anlatımda eleştiriyi ve mizahı doruğa taşımaktadır.

Son olarak metni oluşturan cümleleri ve aralarındaki bağıntıları incele-
dikten sonra, metni büyük yapı bakımından, daha genel anlamda çözüm-
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lemeye çalışalım.

Anlatıdaki olayların ve durumların zamansal gelişimi ve anlatı içinde, 
kişilerin birbiriyle etkileşimi, genel bir tutarlılık ve mantık içinde art arda 
gelmesi, anlatı için en belirleyici özelliklerdir (Günay, 2003: 118). Öykü-
müzde M. C.’nin mektubunda tamamen tutarsızlık ve mantıksızlığın hü-
küm sürdüğünü, yazarın bunu bilinçli yaptığını, çünkü anlatıcı F.G.’nin 
bu tutarsızlıklara sürekli olarak müdahale ettiğini ve olayları mantıklı bir 
sıralamaya sokmaya çalıştığını görmekteyiz. M. C.’nin mektubunda araya 
girip

“(M.C.’nin bundan sonra ya da bu arada bazı olayları gizlediğini 
sanıyorum. Sanki ara sıra hafızasında boşluklar oluyor.)” (s. 126)

“(Zaman düzensizliğine ve dolayısıyla zaman kavramının yoklu-
ğuna dikkatinizi çekerim. ... Bundan sonraki birkaç satırı sadece M. 
C.’nin düzensiz düşüncelerine örnek olması bakımından açıklıyo-
rum.)” (s. 129)

diyerek mektuptaki anlatımın düzensizliğine, eksikliğine değiniyor.

Anlatıcı ve Bakış Açısı: Bilindiği gibi anlatıcı, otobiyografik metinler 
dışında yazardan farklı, yani gerçek yaşamda değil yalnızca metnin bağla-
mında var olan, öyküyü anlatan kişidir. Öykümüzdeki anlatıcının içöykü-
sel bir anlatıcı olduğunu, yani öykünün içinde kendisinin de yer aldığını, 
diğer bir deyişle öykü kişilerinden biri olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla 
öykünün bakış açısı aynı zamanda anlatı kişisi olan anlatıcıya göre düzen-
lenmiş olduğu için öykünün anlatımının iç odaklayımlı olduğunu söyleye-
biliriz. 4

Anlatı Kişileri

Anlatı kişilerinin özelliklerini belirlerken tamamen metne bağlı kalarak 
hareket etmek gerekmektedir. Kişinin özelliklerini metinde geçen sözleri-
ne, davranışlarına ve anlatıcının kişi hakkında verdiği bilgilere dayandıra-
rak belirlemeliyiz. Öykümüzde iki temel anlatı kişisi ve onların çevresin-
deki kişiler vardır.

Anlatıcı F. G.’nin özelliklerini sıralayacak olursak;
– Gençtir.
– Bir gazetenin gönül postasında çalışmaktadır.
– Çevresi tarafından değerinin bilinmediğini düşünmektedir.
– Mektubun yazarı gibi kendisi de öykünün sonunda rumuz kullanmış, 

gerçek adını belirtmemiştir. Bu durum, F.G.’nin silik, kendini çevresinde 

4 Anlatıcı türleri ve odaklayım hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Günay, 2003).
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kabul ettirememiş kişiliğine bir gönderme olarak yorumlanabilir.
– Fazla sıfat kullanmakta ve cümleleri de bitmek bilmemektedir (kendi 

deyimiyle).
– Fiziksel görünümü ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir.
– Geçmişte de çeşitli işlere girip çıkmış, iş yaşamında dikiş tutturama-

mıştır.
– Okuma ve yazmaya düşkün, dil konusunda dikkatli ve duyarlıdır.
– Sessiz, çekingen, edilgen bir kişiliktir, fakat kendisinin yumuşak başlı 

olmadığını düşünmektedir. Buna kanıt olarak gösterebileceği tek şey de 
dilencilere sadaka vermeyişi ve kâhyalara sinirlenişidir. Bu edilgen kişilik 
yapısını M.C.’nin mektubuna müdahale ederek bir anlamda tersine çevir-
meye çalışmaktadır.

– Sosyal yaşamda çevresindekilerden kopuk ve yalnız olduğu hissedil-
mektedir.

– M.C.’nin özelliklerini sıralayacak olursak;
– 24 yaşında, uzun boylu ve esmerdir.
– Liseyi bitirememiştir.
– Bazen işsiz kalmış, garsonluk, devlet dairesinde sekreterlik gibi işler-

de çalışmış, zaman zaman da gayrı meşru işlere bulaşarak hapse girmiştir.
– Birkaç kez intihara teşebbüs etmiştir.
– Ailesi ile ilişkileri kötüdür, evlatlıktan red edilerek evden atılmıştır.
– Cümleleri ya kısa ve kopuk, ya da çok uzun ve gereksiz ayrıntılarla, 

birbiri ile çelişen ifadelerle, bazen de aynı anlama gelen birden fazla sıfatla 
doludur.

– Başkaları tarafından yönlendirilebilen, edilgen bir tiptir. (Birilerinin 
zorlamasıyla çalıştığı kahveyi soyuyor, arkadaşının eşyasını çalıyor.)

Takıntılı, hayal dünyasında yaşayan, kendini ve çevresini doğru algıla-
yamayan, değerlendiremeyen, bu yüzden de antipatikleşen biri.

Öykü kişilerinin özelliklerini metne bağlı kalarak belirledikten sonra 
bu bilgileri birleştirerek biraz daha ayrıntılı yorumlayabiliriz. Çerçevenin 
içindeki öykünün kahramanı M. C.’ye biraz daha yakından bakacak olur-
sak, adeta kendi içinde bir dünyada yaşamaktadır. Gerçi insanlarla ileti-
şime girer, konuşur, dinler ama hiç biri sağlıklı değildir bu ilişki ve ileti-
şimlerin. M.C nin gerçeklikten kopukluğu tüm cümlelerine sinmiştir. Her 
duyduğundan ve her gördüğünden ne anlamak isterse onu anlamaktadır. 
Kendi ifadesine göre “sevdiği insana çeşitli zamanlarda aşkını anlatma-
ya çalışmış ancak her seferinde ne evet ne hayır la karşılaşmıştır”. Kı-
zın ‘red ediyorum’ yanıtının ‘hayır’ anlamına geldiğini bir türlü anlamaz. 
3 yıl boyunca kıza plak çaldığını söylerken, kızın da onu dinlediğinden 
emindir. Kafasında kurduğu hayalleri (ki sevdiği kızın bunlardan haberi 
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yoktur) “onunla mutlu anılarımız oldu” diye aktarır. Bir yandan da hem 
duyguları, hem de anlatımı son derece abartılıdır. “Tam 4 yıl bıkmadan 
usanmadan yemeden içmeden uyumadan durmadan dinlenmeden daima 
kafamı taktım ona” der. “Sevdiği insan”dan kendine göre ne evet ne hayır 
cevabı alamayışı, M.C’nin zaten karışık olan iç dünyasını iyiden iyiye ka-
rıştırmaktadır. 

Dış çerçevedeki bireyle iç öyküdeki birey, birbirinden bağımsız iki ki-
şilik olmakla  birlikte, bazı özellikleri bakımından birbirine çok benzeyen 
bireylerdir. F.G.nin kendini anlatırken kullandığı; arkadaşları tarafından 
kendisine iliştirilen özelliklerin, F. G.nin aslında M.C.de gördüğü, taham-
mül edemediği ve eleştirdiği özelliklere çok yakın olduğunu görmekteyiz. 
F. G. kendisinden sessiz ve çekingen diye bahsederek edilgen bir yapıda 
olduğunu ortaya koyarken, M. C.nin de arkadaşlarıyla yaşadığı suç mace-
ralarında önemli bir faktörün aslında onlara hayır diyemeyişinin olması, 
mektupta da sürekli özür dilemesi, M. C.’nin de edilgen bir yapıda ol-
duğunu göstermektedir. F. G. kendisi ile ilgili “Galiba fazla sıfat kullanı-
yordum ve cümlelerim de bitmek tükenmek bilmiyordu” derken, sonraki 
sayfalarda da M. C.nin mektubuna kendisinin satırbaşı eklediğini belirtir; 
gerekçesi de “M. C.nin satırlarının bitmez tükenmez aralıksız bir sel gibi 
akması”dır.

Atay’ın öyküsünde içerikle biçemin çok iyi örtüştüğü göze çarpmak-
tadır. M.C. ve F.G.’nin yaşam öykülerindeki sarmal, öykünün diline de 
yansımıştır. Bu kişilerin, özellikle M.C.’nin yaşamda birtakım şeylere 
saplanıp kalması, sorunlarını çözemeyip aynı meselelerin uzayıp gitmesi, 
anlatımda da sıfatlarla, tekrarlanan sözlerle, birbirine benzer cümlelerin 
uzayıp gitmesine denk düşer. M.C.’nin kafa karışıklığı, olayları net değer-
lendiremeyişi; yine cümlelerin kopuk, anlatımın belli bir düzenden uzak 
olması ile koşut gitmektedir.  

Metnin yorumlanmasında atlanmaması gereken bir nokta da metinlera-
rasılık kavramıdır. Hiçbir metin kendisinden önce yazılmış diğer metinler-
den soyutlanamaz, tek başına okunamaz, başka metinlerle açık ya da gizli, 
mutlaka bir ilişki içindedir, az ya da çok diğer metinlerden etkilenmiştir.

Öncelikle Oğuz Atay’ın yapıtlarını bir bütün olarak düşündüğümüzde 
roman ve öykülerinin ekseni olduğu hep söylenilen birey-toplum çatışma-
sı gazetecinin bu dış çerçevedeki kısa öyküsünde çok belirgin bir şekilde 
yer almaktadır. Çerçevenin içinde kalan asıl öyküde de odak nokta bireydir 
ve o da benzer bir çatışmanın içindedir. M.C karakterinin Atay’ın diğer 
kahramanlarından pek de farklı olmadığını sezinleriz. Atay’ın kişilerinde 
çokça rastladığımız gibi M.C de kendini ifade edebilmek ve anlaşılmak 
için yoğun bir çaba içine giren, anlaşılamayan, kendini anlatamayan, ay-
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rıksı, marjinal, toplum dışı kalmış bir yapıdadır. Gösterdiği çaba, başta 
gazeteci olmak üzere sevdiği insan ve tüm çevresince anlaşılmaz, alayla 
karşılanır, aşağılanır yine. Atay’ın tüm kahramanlarında olduğu gibi M.C 
nin kaderi de kendini yıkmak bir anlamda yok etmek olur.

Öyküyü birçok açıdan düşündüğümüzde içine yerleştirebileceğimiz 
akım, postmodernizmdir. Örneğin öyküdeki bakış açısı postmodern yapıya 
uygundur. Atay’ın Tutunamayanlar romanında da görülen ve çoğul bakış 
açısı denilen bu bakış açısı “Bir romanın, bir kişinin bakış açısından değil 
de birden fazla kişinin bakış açısından sunulması”dır (Ecevit, 1996: 24). 
F.G., M.C.’nin mektubunu aktarırken sürekli araya girerek kendi bakış 
açısını, kendi düşüncelerini aktarır. Bu araya girmeler, anlatı akışı içinde 
birçok şeyin iç içe geçmiş olması, yazarın bilinçli bir şekilde yaptığı, Der-
rida (1994)’nın “yapıbozumculuk” kavramı ile adlandırdığı özelliğin bir 
uzantısıdır. Ayrıca anlatılanların sürekli kesintiye uğraması, kopuk kopuk 
olması da postmodernist anlatımın tipik özelliklerindendir. Belge (2006: 
203)’nin Atay’ın romanı Tutunamayanlar’daki anlatım tarzı için söyledik-
lerini, bu öyküsü için de yineleyebiliriz: “İlk bakışta belki çok dağınık, çok 
keyfi, yazar aklına geleni yazmış gibi. Oysa bu dağınık görünüşlü malzeme 
titiz bir seçmeyle toplanmış ve rastgele değil yapısal bir bütün meydana 
getirecek biçimde örülmüş.” Bu noktada Atay’ın yaşamına baktığımızda 
5 yaşında okuma yazma öğrendiğini, evdeki konuşmaların dil kurallarına 
sıkı sıkı bağlı kalınarak yapıldığını, zaman zaman bir fiili yanlış çeken ya 
da bir kelimeyi yanlış kullanan çocuğun hatasının hemen düzeltildiğini, 
annesi ile kelime oyunları yaptığını (Yılmazçelik, 2007: 7) görmekteyiz. 

Postmodernist anlatılarda yazarlar, 19. yüzyılın toplumsal ilerlemeye, 
insanlararası iletişimin gelişimine olan iyimser inancını paylaşmayıp dış 
dünyaya, topluma değil, insanın iç dünyasına, bilincin karmaşıklığına 
eğilmişlerdir (Moran, 2006). Öyküde M.C.’nin öyküsündeki ve F.G.’nin 
üslubundaki ayrıntıların arka planında tam da bu karmaşık bilince eğiliş 
vardır.

Moran (2006: 274), postmodern anlatılarda karşımıza çıkan bilinç akı-
mı tekniğini şöyle tanımlar; “karakterin akıp giden düşüncesinde mantıksal 
bağlar yerine çağrışım ilkesi egemendir. Sanki bilincin daha alt tabakala-
rına inilmiştir ve akıp giden düşünce nehri kişinin denetiminden çıkmıştır. 
Onun için düzgün cümlelerle de yürümez”. M.C.nin tüm mektubunu bir bi-
linç akımı örneği olarak değerlendirebiliriz. Bu noktada dikkatimizi çeken 
bir özellik de M.C.’nin mektubunun çoğu yerinde noktalama işaretlerinin 
kullanılmadığıdır. Gerçi F.G. kendisi dayanamayarak noktalama işaretle-
rini eklediğini söyler. Noktalama işaretlerinin kullanılmadığının anlatıcı 
tarafından belirtilmesi, M.C.’nin hem heyecanını, hem kafa karışıklığını 
hem de hiç durmaksızın anlatışını bize hissettirmek içindir. 
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Yine bu tip anlatılarda olduğu gibi M.C.nin ve F.G.nin nasıl bireyler 
oldukları, toplumla çatışmaları, sorunları verilmekte fakat karşımıza çıkan 
“ruh düzensizlikleri”nin nedenleri üzerinde durulmamaktadır. 

Postmodern edebiyatta karşımıza çıkan başka iki teknik de ‘Montaj tek-
niği’ ile Leitmotiv tekniği’dir. Öykü içinde mektubun yer alması ve anlatı-
cı F.G.’nin ‘mania’ sözcüğünün sözlük anlamına yer vermesi montaj tekni-
ğinin çok küçük bir örneği olarak sayılabilir. “Edebiyatta özellikle roman 
türünde rağbet gören teknik olarak ‘leitmotiv’, türlü vesilelerle tekrarlanan 
ifâde kalıbıdır” (Tekin’den aktaran İnan, 2005:6). Öyküde Leitmotiv diye-
bileceğimiz sözler olarak ‘ne evet ne hayır’, ‘sevdiğim insan’ sözlerini ve 
çok fazla sıfat kullanılmasını örnek gösterebiliriz. ‘Sevdiğim insan’ sözü, 
‘sevdiğim’ ve ‘sevdiğim kız’ sözleri hariç tam 25 kez kullanılmıştır. Bu 
sözün defalarca yinelenmiş oluşu, M.C.’nin takıntılı ve saplantılı aşkının 
göstergesidir.

Sonuç olarak bu çalışmada yapılmak istenen, edebiyat metnini tek bo-
yutlu, çizgisel ve alışılmış standart sorularla incelemeye çalışmak yerine, 
çok boyutlu, yüzeysel yapıdan derin yapıya doğru giden bir okuma örneği 
sunmak idi. Metin nesnel bir biçimde, yani metinde var olanlar ayrıntılı 
olarak ve belli bir aşama dizisi dahilinde çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu 
çalışmanın çıkış noktası, metindilbilimsel yöntemle yapılacak bir metin 
tahlili ile ne gibi sonuçlara nasıl ulaşabileceğimize ilişkin bir örnek sun-
mak olmuştur. Elbette başka yöntemler ile edebiyat çalışmalarını zengin-
leştirme olanağı bulunabilir5. Ancak okullarda yapılan edebiyat eğitimi 
sürecinde metindilbilimsel yöntemin kazandıracakları da göz ardı edilme-
melidir.
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TURKISH LITERATURE IN ARMENIAN LETTERS 
AND ARMENIAN-TURKISH  LITERARY RELATIONS 
IN THE OTTOMAN EMPIRE IN THE XIXth CENTURY

STEPANYAN, Hasmik 
ERMENİSTAN/ARMENIA/АРМЕНИЯ

ABSTRACT

There are a great number of manuscripts that are part of rich heritage 
of Armeno-Turkish manuscripts. These manuscripts relate to the Turkish 
culture and Armeno-Turkish cultural links. Such manuscripts include 
the songbooks of mixed (multi-national authors) and Turkish songs and 
melodies that are covering Turkish lyricist and poetic culture and art of 
singing. With the help of Armenian and European khaz (signs of musical 
notation), Armenian musicologist have wrote down the works of the well-
known Istanbul bards of the 19th century. These works are classified also 
by genre versions which are peculiar to songbooks of the 19th century and 
which are of definite value for oriental studies. 

The Armenian and Armeno-Turkish manuscript monuments, many 
of which are unique in their value, are serving as essential sources for 
the history of the Ottoman Empire. In this sense, the publishing of works 
of Gevorg Pambukchyan is a nice fill-out of a vital gap, leaving a vast 
undeveloped area to Turkologists yet to come after him.

The 19th century, the period of 1850-1870 in particular, is considered 
to be a period of Renaissance in the Ottoman Empire. This is a period of 
an overall upsurge, a period of development of print-work, arts, school, 
literature, press, theater and etc., when the power of intelligentsia of 
the Empire–Turks, Armenians, Greeks, Jews and etc, all have worked 
together, side-by-side and created values, and put the country onto the 
road to enlighten and Europeanize. This has been a magnificent period of 
cooperation that has yielded to the development of a new and independent 
Turkish literature in translation, language, press, sciences and arts.      

Key Words: Turkish literature, Armenian letters, XIXth century.
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Turkish literature in Armenian letters (TA) with its handwritten and 
printed periods makes part of Armenian culture, of Armenian history. It 
stands among the best monuments of cultural relations.

The western part of the Armenian people, subject to the Ottoman Empire, 
particularly the part residing in their historical homeland, for centuries had 
been exposed to forcible conversion into Mohammedanism, to the danger 
of estrangement, since the first step of Turkization, i. e. forcible conversion 
into Turkish-speaking people, was crowned with partial success. In the 
years of existence, Turkish literature in Armenian letters served the solution 
of the problem of bringing this part of our nation, which had lost their 
mother tongue, back to their language, religion and culture, as well as to 
save them from further estrangement.

Turkish literature in Armenian letters was not created for the basic part 
of the Armenian people, but for those who, having lost their own language, 
nonetheless preserved their religion, Christian faith, national traditions.

Turkish language in Armenian letters was created by Armenians, as a 
means of communication for those who did not speak Armenian at all, 
as well as for those who spoke a little Armenian. The origination and 
development of the Turkish literature in Armenian letters proceeded in 
parallel with Armenian literature proper, and made integral part of the 
latter, with its own expressive means.

The situation was similar in other subject Christian nations, e.g. Greeks. 
Turkish in Greek letters, however, could not enjoy such popularity and 
play a historic role in the development of the Ottoman Empire, since Greek 
did not convey the phonetic structure of Turkish the way the Armenian 
alphabet did.

Geographically, Turkish in Armenian letters did not confine within 
the territory of the Ottoman Empire. Outstanding literature in Tartar 
and Kipchak in Armenian letters, handwritten and printed, was created 
by those Armenians, who, taking the road of exile, by caravans reached 
the Ukraine, Poland, other countries of Eastern Europe. Their rituals and 
everyday custom, as well as their laws were formulated   in   Kipchak 
and   Tatar in Armenian   letters,   thereby creating cultural values of great 
significance. The Grammars of Kipchak, authored by Armenians, only 
survived in the manuscripts, created here. The famous “Datastanagirq” by 
Mkhitar Gosh in Kipchak in Armenian letters served a Code of laws, a 
law for the Armenian communities; all kinds of community and church 
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registers were also written in the same language and reached us.

Turkish literature in Armenian letters (hereinafter: TA) passed two 
periods of development: handwritten and printed. The handwritten period 
embraced close on 600 years (XIVth-XIXth centuries). The length of the 
printed period was close on 250 years. Each of these periods had its own 
peculiarities. Before an entire generation in the Ottoman Empire would 
become Armenian speaking, long decades, up until the mid–XIXth century 
(when Armenian secular schools were opened), it was imperative that 
these Armenians be aware of the national awakening and intellectual rise 
in the language they would understand, in Turkish in Armenian letters, 
i.e. through publications in Armenian letters, yet in the Turkish language. 
Such was the situation that accounts for the origination of handwritten and, 
particularly, printed Turkish literature in Armenian letters, the origination 
of hundreds of religious, historical, belletristic and other literature and, 
subsequently, of newspapers and magazines.

Suffice it to mention TA literature of ashugs (poet- singers)-a real treasury 
of not only Armenian culture, but of the other peoples of the Empire, the 
Turkish in the first place. In Turkish manuscripts in Armenian letters 
survived thousands of Armenian, Turkish and oriental songs, diverse in 
type and style, with the words, author’s name, and the music - in Armenian 
and European notes. In a word, it is a huge, unique and priceless heritage, 
worth the researchers’ attention, with expectations of novel assessment 
and mutual discoveries.

For various reasons, printed books in Turkish in Armenian letters came 
out in the cities of the Ottoman Empire and beyond. During over 250 years, 
the quantity of printed books in Turkish in Armenian letters exceeded 2000. 
They were published in almost 50 cities in more than 200 printing-houses. 
Every printing-house, every publishing house had its own face, its own 
social-political and religious orientation, its own literary and educational 
goals, its own preferred themes, field of interests. The study of the two and 
a half century long history of printed Turkish literature in Armenian letters 
evidences the many-sided life of Armenians in the Ottoman Empire, as well 
as in the Near East, Europe, America and elsewhere. This is an independent 
and all-sufficient literature - rich, high quality, never-duplicating - in the 
name of Western Armenians, and awakening and rise of the national self-
consciousness within the Ottoman Empire.

Only in Istanbul, Turkish books in Armenian letters were published in 
almost 85 Armenian printing houses. Publishing centers also existed in 
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the Congregation of Mekhitarists on the island of San Lazzaro in Venice, 
in Trieste, in the monasteries of Vienna with their printing houses, in 
Jerusalem, and, further- in Beirut, Syria, Egypt, France, America, Bulgaria, 
the island of Malta, Russia, etc.

Studying Turkish literature in Armenian letters is important for the 
following basic reasons:

a. TA bibliography is an irreplaceable and unique source, also 
representing the history of the Ottoman Empire. A great many 
chronicles about the events and key personalities of a definite period 
of the Empire are the only written and veracious sources, depicting them. 
In this respect, important is the Armenian bibliographer and philologist 
from Istanbul Gevorg Pambukchyan’s four-volume scientific publication 
in Turkish by the Ottoman Qyoqs during the last years. Up to the present, 
TA bibliography presents an inexhaustible source for studying Turkey’s 
history and different aspects of life.

b. In parallel with the press, TA printed literature exerted enormous 
influence on the readers, facilitating their intellectual advancement and 
refinement of their artistic taste, familiarizing them with the attainments of 
the Western-European progressive thought.

The printed period, as opposed to the handwritten period, went beyond 
the frames of the initial  mission, and began to serve not only the Turkish 
speaking Armenians, but also all of Western Armenians, other peoples of 
the Ottoman Empire, Turks in the first place.

This literature was among the motivating forces for Europeanization 
of the Ottoman Empire, penetration of new ideas, giving rise to the era 
of general awakening. Into this language were translated and read the 
classics of world and European literature, as well as the “kings” of dime 
and adventure literature, popular at the time. In this language mainly 
acted the Armenian theatre groups to perform their repertoire in Turkish. 
The Turkish enlighteners, that surrounded the Armenian theatre, wrote, 
rewrote and translated into Turkish in Armenian letters, thus giving birth 
to Turkish dramaturgy, modem Turkish literature and literary “Turkish”. 
In this language were printed hundreds of periodicals, which played an 
unspeakable historic role in the social-political, scientific and cultural, as 
well as in everyday life of the Ottoman Empire, raising on a new level the 
culture of journalism, thereby giving birth to the contemporary Turkish 
journalism.
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The rich periodical TA press, both original and translated, particularly 
French adventure literature, day in and day out, by the force of habit, were 
read in public places, coffee- and tea-houses, official places, thus enhancing 
the circles of readers hundredfold.

Vast literature had been created, among others - textbooks for teaching 
the Ottoman language, unprecedented abundance of dictionaries. Most of 
all, it facilitated the making of the modem Turkish language, the enrichment 
of its vocabulary. For decades, Turks studied their own language by the 
textbooks of Turkish (in Armenian letters), authored by Armenian linguists, 
and at various newly opened, even military, educational institutions, along 
with TA literature on their specialty.

Turkish in Armenian letters was used to create literature on science, 
technology, agriculture, crafts and culture that were being introduced into 
the Empire and were to serve Turkish speaking Armenians, other nations 
of the Ottoman Empire, Turks.

TA was a live organism and served the interests of the entire Empire. 
It was not at all accidental that in the mid-XLX century, within the court 
discussed was the issue of substituting the Arabic alphabet of the Ottoman 
language by the Armenian, which viability had already been proved.

The Turkish press in Armenian letters with 150 years of history 
numbered 54 titles, making more than one half of over 100 titles of 
Armenian periodicals, issued in 1850-1890 in Istanbul. These periodicals 
enjoyed great popularity, were issued with a large circulation many long 
years, had subscribers and lots of correspondents in different provinces and 
abroad, were read by other nations. The periodicals are an inexhaustible 
source for studying all the aspects of life in the Ottoman Empire: the social-
economic and political situation, national-liberation movements of the 
peoples living under the Ottoman domination, etc. The Turkish periodical 
press in Armenian letters was the everyday mirror of the multi-sided life, 
lead by western Armenians. The articles, together with the impressions of 
the correspondents and travelers, gave comprehensive information about 
nature of the provinces, the historical monuments there, national and 
religious traditions, social-economic hardships, persecutions of Armenians 
and other residents of the provinces.

The mentioned periodicals were published in the likeness of the 
French periodicals of the time and presented the only high quality source 
of information for numerous readers. Articles on history and folklore of 
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foreign countries, materials about important historic persons, contemporary 
situation, culture and science in those countries, army and even budget, 
about the political and economic life were being translated from the 
European periodicals. In resemblance to same, many periodicals, even 
those for children, carried a section for feuilletons, where continuously, 
day after day, published were mostly French popular novels, sometimes 
works by Armenian, and even by Turkish authors. The prestige of some 
periodicals in Turkish in Armenian letters was so high that the progressive 
intelligentsia of other nations, Turkish in particular, did not only contribute 
to them, but learned the Armenian alphabet and read those newspapers 
every day, preferring them to those, published

In Ottoman. Several poems by the famous Turk author Mehmed Emin, 
entitled “Our Poet Governor”, published in TA periodicals of the province 
when he was a governor, reached us.

Turkish literature in Armenian letters, beyond doubt, exerted a great 
influence upon the formation and development of the new generation of 
Turkish writers and public figures. The latter advocated constitutional 
reforms in the Ottoman Empire and progress of the secular, cultural life 
among the Turkish society.

In 1850-1870, the relatively favorable years in political life, TA literature 
greatly contributed to the spiritual rise of the Turkish speaking part of the 
Armenian people, to the renascence of its national-liberation aspirations, 
and, overall, to the awakening of the social thought in the Ottoman Empire. 
Belletristic literature (original and translated), historical works, educational 
literature, publicist publications, philosophic treatises, scientific, popular 
scientific books, textbooks, dictionaries, legal acts, various guidebooks, 
medical, household books, such as song books, interpretations of dreams, 
cookbooks, healthcare publications, books for children, etc.

Even in the years of a most severe censorship, exercised at the times 
of Abdul Ham id’s tyranny, when any book or article, promoting the rise 
of the national self-consciousness, was strictly banned, when prohibited 
were even the theatrical performances in Armenian, Turkish literature in 
Armenian letters proved capable to fulfill its civic duty - the mission of 
cultural and social-political consolidation.

Translations for theatre make a vast portion of Turkish literature 
in Armenian letters. Such works amount to 500. The majority of them, 
naturally, were not published, yet the plays were performed hundreds of 
times. Even unpublished, this literature played a significant role in the 
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spiritual evolution of the nations in the Ottoman Empire. Many of those 
performances were even more important, than some of the published 
works. One should bear in mind the fact, that in the Empire, the number 
of illiterates and those who could not read Turkish was immense, while 
the number of progressive people, who read Turkish, was   limited.  All of 
them watched and understood the Turkish language they heard from the 
stage.

The period, when Hakob Vardovyan cooperated with the “Ottoman 
Theatre”, was of crucial importance for young Turk intellectuals. 
Subsequently they seriously involved in literature, particularly in drama. 
The list of the Turk intellectuals, who had cooperated with Armenian theatre 
groups, embraces almost all of the classics and enlighteners of modem 
Turkish literature, such as: Namiq Kemal, Ahmed Midhat, Shamseddin 
Sami, Ebuzziya Tefiq, Rajaizade Eqrem, Ali Haydar, Hasan Bedrettin, 
Abdulhak Hamid, and many others. But for the material aspect, theatre 
attracted the Turk enlighteners by that through theatre it was possible to 
express their boldest dreams and the moods of the progressive Turkish 
intelligentsia.

After the theatre came onto arena, the struggle partly moved on the 
stage.

Refik Ahmed, a historian of Turkish theatre, justly noted, that 
Vardovyan’s theatre deserves attention as a centre for formation of Turkish 
literature. Simultaneously, those are the most popular works of the classics 
of modem Turkish literature.

The historians of Turkish theatre study this period as that of emergence 
of Turkish national theatre (Metin And. Ahmed Fehim).

Turkish specialists of drama study, actors, justly notice that, had it not 
been for Hakob Vardovyan’s, Martiros Mnakyans’, T Fasulachyan’s, A. 
Penklyan’s and other Armenian theatre groups, for the commissions the 
Turk playwrights received from them for material remuneration, Turkish 
dramaturgy would hardly appear.

In the progress of the movement for enlightenment in the Ottoman 
Empire, significant were the all-country tours. They coincided with the years 
of “zulum”, when in Constantinople banned were not only performances 
in Armenian, but also most of the original plays by Turk authors and the 
translated European plays. For the majority of the population in these 
eastern provinces, those were their first contacts with what is called theatre. 
For the first time in their lives they saw actors, heard dramaturgy, works 
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by classics, by

Armenian   and   Turk   playwrights.   Popular  oriental   love   stories, 
melodramas, vaudevilles and farces were performed.

Women, locked in Turkish harems, watched in the theatre a scene, 
in which the man on bended knees would beg the woman’s love and, 
rejected, began to suffer. This much was enough for a woman from harem 
to understand, that her confined and enslaved condition, the fact of being 
bought and sold and gifted was nothing from above or prophetical. The 
calls to learn, to develop in order to somehow withstand the blows of fate, 
not to be a blind tool in someone’s hands, were added to all that. Hence 
the conclusion that everybody should learn - women and men, the rich and 
the poor. And if, in the years of restoration of the Ottoman constitution, 
the woman gradually appeared on the social arena, and the movement of 
women’s emancipation started, no doubt, it can be partly attributed to the 
huge educational impact of Martiros Mnakyan theatre’s matinees specially 
for women. The performances facilitated the enhancement of the social 
and cultural outlook of women. The theatre proved the best opportunity for 
them to get in touch with the European civilization. It urged the women from 
harems, other women spectators to read the numerous novels, translated 
from French. Love stories and adventure novels were widespread among 
the rich and medium families, in harems; they could be found under the 
pillow of every woman and young lady. Turkish women themselves would 
often admit this with a sense of gratitude.

In this way, in the course of more than 50 years, diverse layers of the 
Turkish population, Turkish speaking and those having a good command 
of the language, got in touch with the art of drama.

The period of TA in the XIXth century was favorable for all the progressive, 
intellectual and educational forces of the Empire, which ended up with 
the development of modern Turkish original and translated literature and 
the language, the press, sciences and arts. Such cooperation had already 
stopped existing at the dawn of the XXth century.
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AHMET HAMDİ TANPINAR’IN HUZUR ROMANI
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ÖZET

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur romanı Türk edebiyatında önemli 
bir yere sahiptir. Bu romanın yazarı açısından da önemi büyüktür. Bütün 
eserleri içinde en çok çalıştığı ve üzerinde durulması konusunda özellikle 
ısrarcı olduğu eseri Huzur’dur. Bu romanın yazarı açısından önemi sade-
ce Türk toplumunun modernleşme meseleleri hakkında roman kahraman-
larına söylettiği sözler değil aynı zamanda yazarın kendi sesinin olduğu 
yerlerde bizzat kendi sanatının, poetikasının da bir eleştirisini yapmasıdır. 
Bu eleştiride toplumun huzurluğu yerini sanatçının huzuruna bırakır. Bu 
bildiride Tanpınar’ın huzursuzluklarla dolu olmasına rağmen adını huzur 
koyduğu eserindeki kendi sanatıyla hesaplaşması ve bu hesaplaşma sonu-
cu kavuştuğu huzur anlatılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, modernleşme.

ABSTRACT

Portrait of the Artist as a Peaceful Man: Ahmet Hamdi Tanpinar’s 
Novel, Huzur (Peace)

Ahmet Hamdi Tanpınar’s Huzur has a very significant place in the 
Turkish Literature. The novel is also very important for its author. Huzur 
is his work on which he worked, and was particularly pertinacious to 
dwell upon it most. The significance of this novel for its author is not 
only the words which he have his novel characters told about the issue 
of modenization of the Turkish society, but also that he criticizes his very 
own art and politics where he voiced himself. In this criticism, the peace of 
the society is replaced with the peace of the artist. The author’s settlement 
with his own art in his work, which he called peace, although he was full of 
restlessness, and the peace he reached after this settlement will be related 
in this statement. 
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Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın üzerinde en çok durulan eserlerin-
dendir. Bu bildiride söz konusu eser, sanatçının kendi estetiğiyle hesaplaş-
ması ve bunun sonucunda ulaştığı huzur bağlamında okunacaktır. 

Huzur’da ilk dikkati çeken, eserin, yaşayanlardan çok ölülerin romanı 
olmasıdır. Belki de bu nedenle Orhan Okay, Huzur ile ilgili yazdığı yazı-
da, eserden şu cümleyi çekerek başlık hâline getirir: “Yüz binlerce ruh bir 
ârâfta.” (Okay, 2002: 591-599) Evet, eserde, yüz binlerce ruh bir ârâftadır. 
Bu ârâftakilerin, yaşayanların düşüncelerinde her an hazır bulundukları, 
tersine çevrilmiş teolojileridir1 aslında Huzur. Romanda, yaşayandan çok 
ölüler vardır. Her ne kadar romanın esas kahramanı Mümtaz, sevdiği ka-
dın olan Nuran tarafından, kafasında yedi asrın ölüsüyle meşgul olmaktan 
dolayı eleştirilse de Nuran da romanın diğer kahramanları gibi ölülerle 
meşguldür. Bu ölüler sadece eski zamanın musikişinasları, düşünürleri de-
ğil kendi yakınlarıdır da; ancak gerek tarihin çok eski devirlerinde olsun 
gerekse birkaç yıl önce yaşayanlar olsun, hepsi aynı yakınlıktadır roman 
kahramanlarının düşüncelerinde. Musiki ise onları var oldukları dönemden 
bugüne getirir, onların zamansız bir zamanın içinde dolaşmalarını sağlar. 

Huzur’da ölüler, musiki sayesinde yaşayanlarla birleşir, bir nevi on-
larla konuşur. Huzur’da Tanpınar’ın diğer eserlerinden farklı bir şekilde, 
yaşamın gerçek yüzünü oluşturan oldukça uzun diyaloglar vardır; roman 
kahramanları sayfalarca konuşur. Bunun yanı sıra Mümtaz’ın monologları 
da bu konuşmalarda ve öncesinde onların hep yanındadır. Bu monologlara 
eşlik eden ise Suad’dır. 

Turan Alptekin, Suad’ın Mümtaz’ın iç beni olabileceğini ve eğer böy-
leyse eserin bir narsizmi beraberinde getireceğini söyler: “(...) Suat’ı bas-
tırılmış bir alt kişilik; Nuran’ı da yine Tanpınar’ın estet kimliğinin yansı-
dığı bir tema olarak düşünmeye hakkımız vardır. O zaman roman, baştan 
sona, Narcisse’in öyküsüne dönüşecektir.” (Alptekin, 2002: 49) Bu konu-
ya Berna Moran da dikkati çeker: “(...) intihar eden Suat ile, Mümtaz’ın 
kafasının ölümü isteyen bir yanı arasında yakınlık da vardır. Yani Suat 
onun davranışlarını yargılayan ve kurtuluşu ölümde arayan ‘öteki ben’ini, 
ya da bir çeşit bilinç altını temsil etmektedir.” (Moran, 2002: 306)Nurdan 
Gürbilek de Turan Alptekin ve Berna Moran ile benzer bir düşünceyi pay-

1 Burada teolojiden kasıt, din bilimi değildir. Huzur’da yaşamıyla, aşkıyla ve düşünceleriyle bir nevi din hâline 
gelen düşünce sistemidir. Burada teoloji kelimesini seçişimizde Tanpınar’ın dini de estetik bir unsur olarak 
görmesi etkili olmuştur. 
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laşır: “O olsa olsa, Mümtaz’ın ölüm, gurbet ve yalnızlıkla dolu kederli ya-
nının, annesinin ve babasının ölümünü izleyen yıllarda içine çekildiği boş-
luğun, içindeki bu ‘ölüm mayası’nın dış dünyadaki temsilcisi, Mümtaz’ın 
mutsuz bilincinin dışarıdaki timsalidir. Sanki romana sırf Mümtaz’ın iç 
dünyasına yığdığı kültürel malzemeyi anlamsız kılmak, oradaki kalın 
kültürel katmanı parçalayıp ardındaki dipsiz boşluğa işaret etmek, kısa-
cası kendi sefilliğinden çok, ‘esas oğlan’ın kederini sahici kılmak üzere 
konmuştur.” (Gürbilek, 2001: 68) Berna Moran’ın Huzur’da dikkat çe-
kici bulduğu noktalardan biri de, Tanpınar’ın Huzur’da yepyeni bir tek-
nik ortaya koymasıdır. Bu teknik, Mümtaz’ın kafasından geçenlerin dile 
getirilmediği hâlde Nuran tarafından cevaplandırılmasıdır. Oysa Mümtaz 
bunları sesli söylemiyordur. Burada konuşan iç ses, sözcüklere dökül-
meden duyulur hâle gelmiştir. (Moran, 2002: 292-293) Bu, Tanpınar’da 
Bergson’dan gelen iç zaman ve iç mekânla bağlantılıdır. Süre (dureé), iş-
lemeye başlamıştır.2Buna paralel olarak romanın son sahnesinde Suad’ın 
Mümtaz’ın benliğini avcunda tutup ona göstermesi de bir paralellik taşır. 
Suad ne kadar kötüyse Mümtaz o kadar iyidir. Mümtaz, yapıcıdır (ancak 
kendisine karşı değil), Suad ise yıkıcı. Mümtaz, her şeye rağmen Nuran’ın 
kızı Fatma’yı sevmeye çalışır. Suad ise kendi çocuklarını sevmediği gibi, 
metresinin çocuk aldırmasını ister. Mümtaz, Nuran’da bütün bir “kültür 
miracını” bulurken, Suad açık bir şekilde karısını öldürmekten bahseder. 
Mümtaz’ın ölüm ve aşkı neredeyse bir tutmasına, insanı yüceltmesine rağ-
men Suad kendisini öldürür. Böylece insanı da değersizleştirmiş olur.3 Bu, 
Mümtaz’ın talihi olan “ikiz ruh tesadüfü”dür. Sanki Suad, madalyonun 
öbür yüzüdür. Yazar, onun bütün davranışlarını Mümtaz’a zıt bir şekilde 
yaratmıştır. 

2 Bergson, zamanı geçmiş, şimdi ve gelecek olarak ayırmaya karşıdır. Ona göre zaman bir bütündür
3 Burada Huzur’da bir Dostoyevski etkisi ile karşılaşıyoruz. Ecinniler’in kahramanı Kirilov. Ecinniler’de 
intihar eden Krilov’un intihar etme nedeni hakkında René Girard şöyle der: “ Kirilov, gururu yüzünden intihar 
etmeye karar verdiğinde, ona gelinceye kadar herkesin ‘kaytardığı’ noktadan oyuna girmiş olur. Kirilov’un 
düşüncesinin başlangıç noktası Nietzsche’ninki gibi İsa ve Hristiyanlığın yazgısıdır. İsa insanları Tanrı’nın 
peşine düşürmüştür, onlara sonsuzluğu göstermiştir. İnsanların cılız çabaları başarısız kalarak yine dönüp 
insanlığı vurur ve sapmış aşkınlığın korkunç dünyasını doğurur. Eser yeniden doğuş olmadıysa, eğer doğal 
yasalar İsa adlı bu eşsiz varlığı esirgemediyseler, o zaman Hristiyanlık da kötüdür; İsa’nın çılgınlığından 
vazgeçmek gerekir, sonsuzluktan vazgeçmek gerekir. (...) Ne kadar garip görünse de, Kirilov’a kadar kiş, 
ölümden korktuğu için intihar ediyordu. Sonsuzluktan vazgeçmek için değil, arzunun başarısızlığından dolayı 
kendini mahkûm sandığı sonluluk korkusu yüzünden öldürüyordu kendini. Kirilov, yalnızca ölmeyi ve ölümde 
kendi kendisi olmayı arzu ettiği için intihar edecektir. 

Gelecekteki insanlığın tüm varoluşunu bu hiçlik üstüne kurmasını sağlamak için, bir kişi ilk adımı atarak 
hiçliği arzulama cesaretini göstermelidir. Kirilov kendisi için olduğu kadar ötekiler için de ölür. Kend ölümünü 
ve yalnız onu isterken, Tanrı’yla, elindeki en iyi silah olan ölüm korkusunun gücünü yitirdiğini göstermek 
istemektedir.” Romantik Yalan ve Romansal Hakikat, s. 220-221. Suad da Kirilov gibi benzer bir sebeple bir nevi 
Tanrı ile düelloya girmek ve varoluşunu hiçliğin üzerine kurarak özgürleşmek istediğinden intihar eder. Kirilov, 
isteğinde başarısız olur. Eğer Suad’ın mektubu yayımlanmış olsaydı muhtemelen Suad da başarısızlığından söz 
edecekti.
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 Bu zıtlıklara ve kötülüklere rağmen Mümtaz, Suad’ı sever. Hatta onu 
büyük ve güzel bir güneş olarak gökyüzüne gerilmiş bir şekilde görür. On-
dan ayrıldığında ise içinde bir huzur vardır. Bu, belki de kötü olan tarafın-
dan kurtulmasının verdiği bir hafiflikten kaynaklıdır. Tabiî musiki de buna 
paraleldir. Nuran ve Mümtaz’ın aşkı, Suad’ın intiharı, etraftaki insanlar. 
Kimi bir halk türküsünün nağmesine kimi de Mahur Beste zerrelerine ben-
zer. Zerre önemli. Çünkü Mümtaz, kendisini dağılmış hisseder. Nuran’ın 
aşkının onu toplayacağını düşünür. Hatta dağılmaktan korktuğu için ona 
olan aşkında bu toplanma konusunda neredeyse ısrarcıdır. Bu hafiflik be-
raberinde yavaşlığı da getirmiştir. Aslında Huzur’u okurken insan biraz 
da kendisini nota okuyormuş gibi, hatta neredeyse uzun bir müzik par-
çası dinliyormuş gibi hisseder.4 Müziğin insanlar üzerinde bıraktığı etki 
uzun uzun anlatılır. Sanki tüm bu anlatışlarda, o uzun tasvirlerde bütün bir 
eserin parçaları vardır. Belki de bu nedenle Mümtaz, bütün bir eserden, 
ilkten başlayarak her şeyi anlatacak bir destan yazmaktan bahseder.5 Buna 
rağmen acıdır ki, evrenle bütünleşemez. Bir kez daha Suad, Mümtaz’ın ya-
nında ortaya çıkar. Aslında o kadar yakındır Mümtaz’a. Ölümü ve yıkımı 
düşündüğü anda, yanında yürüyen Suad’dır. Onun intihar mektubunu hep 
yanında taşımıştır. Defalarca okumuştur bu mektubu ve zamanla Suad’ı 
kendisine çok yakın hissetmeye başlamıştır. Nuran ile aşkının bitmesine 
sebep olduğu için öfke bile duyamaz ona. Nuran’ın tavrı ise ilginçtir. O 
kadar büyülü bir aşk yaşadığı genç adama karşı ilişkileri bittikten sonraki 
tavrı neredeyse kayıtsızlıktır. Yine aşık olmadığı hâlde Suad’ın Nuran’a 
mektup yazmış olması da anlamlıdır. Üstelik de bunu Mümtaz’ın Nuran’a 
aşık olduğunu anladıktan sonra yapar. 

Mümtaz, adı gibi seçilmiş kişidir. O yüzden Suad, Nurdan Gürbilek’in 
ve Berna Moran’ın belirttikleri gibi taklit bir kahramandır, Mümtaz’ın 
Dostoyevski oyunu oynayan “ikiz ruh tesadüfü”nün öbür tarafıdır. Neden 
Dostoyevski oyunu oynar Suad? Neden bu kadar yer altı edebiyatına me-
raklıdır? Neden özellikle Ecinniler’den fırlamış bir kahramandır?6 Bizce 
4 Huzur’un müzik formunda yazılmış bir eser olduğu konusunda bazı görüşler vardır. Bunlardan ilki Berna 
Moran’a aittir: “(...) bu dört bölümün bir müzik yapıtındaki (özellikle belki bir senfonideki) bölümlerin 
işlevini yüklenmesi. Hiç kuşkusuz Tanpınar Huzur’u bir müzik formuna göre düzenlemeye çalışmış” “Bir 
Huzursuzluğun Romanı: Huzur”, Bir Gül Bu Karanlıklarda, s. 294. Berna Moran’ın dışında son dönemde 
Zeynep Bayramoğlu tarafından yapılan “Doğu-Batı: Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Gözüyle ‘Huzur’ Romanında 
Türkiye’nin Belirsizlikleri” (Orient-Occident: Les Ambiguités de la Turque Vues par Ahmet Hamdi Tanpınar 
dans son Roman La Sérénite), Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Enstitüsü (INALCO: Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales ), Paris. Tezde Huzur ile Beethoven’ın Opus 132 La Minör Yaylı Sazlar 
Kuarteti arasında bağlantılar kurulmuştur. Fatma Tüysüzoğlu ve Tolga Bektaş tarafından yazılan “Ferahfezâ 
Mucizesi: Huzur” başlıklı yazıda ise Huzur’un bir Mevlevi ayini formu şeklinde yazıldığı söylenmektedir ki 
bu, bize daha inandırıcı gelmektedir. Bu yazı için bakınız, Kitap-lık, S: 63, Temmuz-Ağustos 2003, s. 103-111.
5 Tanpınar, “Kâinatın kendisi bir manzumedir” demiştir. “Karanlıkların Tadı”, Yaşadığım Gibi, s. 158. 
6 Tanpınar, Suad ile ilgili bölümü Huzur’a sonradan eklemiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız, Handan İnci, 
“Tefrikadan Kitaba Huzur”, Huzur, s. 427-442.
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bu, imkânsızlıkla bağlantılıdır. Ne Nuran ile yaşadığı aşk ne Doğu-Batı 
sorunu, ne de biz neyiz ve ne olmalıyız, ne yapmalıyız derdi? Tanpınar, 
Dostoyevski ve onun kahramanları için şöyle der: “Dostoievsky’de konuş-
ma, Stendhal’den daha çok, daha esaslı yer alır. Raskolnikof’un macerası 
bir konuşmayı istemeyerek dinlemesiyle başlar ve konuşa konuşa inkişaf 
eder. Her kahraman kendi hakikatine konuşarak erişir. Hastalar, Budala, 
Karamazof’lar hep kendileriyle veya birbirleriyle konuşarak yürürler. 
Ortanca Karamazof, konuşarak çıldırır.” (Tanpınar, 1998: 66) Gerçekten 
Suad da konuşa konuşa çıldırmıştır. Her şeye muhalefet ederek her şeyin 
en iğrenç tarafını sergileyerek yapmıştır bunu. Gerçekten bir ecinnidir o. 
Mümtaz’ın ilkten7 başlayarak kim olduğumuzu anlatan bir destan yazma 
isteğinin tersine ona bir cinayet hikâyesi yazmasından söz eden kişidir. 

Tanpınar’ın Suad’a Dostoyevski oyunu oynatmasının temel neden-
lerinden biri de roman ile ilgili olabilir. Yazar, gecikmiş bir modernliği 
yaşayan toplumun gecikmiş edebiyatını eleştiriyordur aslında. Suad için 
şöyle bir gecikmişlikten söz eder Nurdan Gürbilek: “Edebî temsilin zorun-
lu olarak içerdiği, yazarın en sahici duygularını dile getirirken bile ken-
dinden önceki metinlerin tekrarı olduğunu hissetmesine yol açan bir türsel 
gecikmişlik vardır bir yanda, diğer yanda ise kahramanı zorunlu olarak 
yabancı arzu ve ideallerin buyruğuna sokan, en sahici azabını bile kitabi, 
yabancı ve yapmacık kılan bir ulusal gecikmişlik. Suad örneğinde bu ikisi 
ayrılmaz bir biçimde iç içe geçmiştir.” (Gürbilek, 2001: 83) 

Tanpınar, Halid Ziya’ya kadar romancı muhayyilesiyle doğmuş tek ya-
zarın olmadığını söyler. Mümtaz, Şeyh Galib’i anlatan bir roman yazma 
peşindedir. Elbette bu roman tamamlanamamıştır. Oysa Suad, bir sona 
ulaşır. Ölür. Böylece başladığı işi bitirir. Arkasından Mümtaz’ı da sürükle-
meye çalışır ancak başaramaz. Çünkü Mümtaz, taklidi değil kendisi olanı 
yansıtmak istemektedir. Nitekim taklit ya da Nurdan Gürbilek’in ifade etti-
ği gibi çeviri olduğu için inandırıcı değildir Suad. Tıpkı ilk romancılarımız 
gibi. “Evet, Huzur’da inandırıcı bir kötü çocuk yaratmayı başaramamış-
tır Tanpınar. Ama kendinden sonra gelen yazarların adım adım uzaklaşa-
cakları yüksek zemini, onlara alçalma imkânını veren yücelik düzlemini, 
nihayet laf ebeliğinin de bayağılığın da habasetin de içine sızabileceği 
güzel dili yaratan da en çok o olmuştu.” (Gürbilek, 2001: 86) Belki de 
o yüzden Mümtaz’ın eve geldiğinde yüzünde bir tebessüm vardır. “İkiz 
ruh tesadüfü”nün Dostoyevsi oyunu oynayan kısmından kurtulmuştur. O 
yüzden Suad’ın ölümünün intihar olması anlamlıdır. Şeyh Galib’i yazan 
Mümtaz, Dostoyevski taklidi Suad’ı intihar ettirir. Aslında bu, Tanpınar’ın 
7  Buradaki ilkten kasıt, kâinatın yaratılmasıyla başlayan yaşamdır. 
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sadece Türk romanıyla değil, kendi roman estetiğiyle de bir kavgasıdır 
denebilir. Çünkü daha sonra Tanpınar, artık Dostoyevski okumanın kendi-
sine zevk vermediğini ve başka bir şeyin peşinde olduğunu söyler.8 Kendi 
estetiğindeki Dostoyevski oyununa son vermiştir. Gerçekten de verir. Bu, 
bilinçli bir davranıştır. Romanda İhsan’ın Suad’ı Ecinniler’in kahramanı 
Comte Stravrogin’e benzetmesi boşuna değildir. O nedenle Mümtaz “uya-
nıkken rüya görür”. O nedenle tıpkı Behçet Bey gibi, Kudret Bey gibi 
önünden geçtiği her aynaya bakmadan edemez. Üstelik 24 saat içinde üç 
defa çıktığı bu eve her giriş çıkışında sadece kendine değil eşyaların da ye-
rinde durup durmadığına özellikle dikkat çeker. Onların yerinde olduğunu 
görmek onu rahatlatır. “Her şey yerli yerinde”dir. Kendisi hep bir bütün ol-
maktan bahsederken ve Suad bunu küçümserken ona dair gördüğü rüyada, 
bütün uzuvlarını parça parça etrafa fırlatan Suad olur. Nitekim Suad daha 
önce şöyle demiştir: “(...) her an başka bir insanın derisinde yaşıyorum.” 
(Tanpınar, 2002: 279)

Yukarıda Suad’ın, Tanpınar’ın Türk romanıyla bir hesaplaşması olabi-
leceğini söyledik. Aslında bu hesaplaşma da Suad tarafından Mümtaz’a 
yapılan bir eleştiridir. Suad önce ona, bir şeyi başka bir şeye benzetmeden 
konuşamamasından şikâyet ederken arkadan “Bu fena huylar yüzünden 
işleri ne kadar karıştırdığını anlamadınız mı?”9 (Tanpınar, 2002: 273) der. 
Aslında Tanpınar, Mehmet Kaplan’ın, Fethi Naci’nin, Berna Moran’ın ve 
Nurdan Gürbilek’in de belirttikleri gibi çeviri bir kahraman yarattığının 
farkındadır. Huzur hakkında kendisiyle yapılan bir röportajda Huzur’un 
devam edeceğini söyler: “Edecek, tabiî edecek. Mümtaz ölmemiştir. Hâlâ 
yaşıyor ve yeni bir insan olarak doğmak için beni zorluyor. Fakat daha ev-
vel Huzur’un öbür kısmını neşredeceğim, yani Suad’ın mektubunu. Küçük 
bir eser, okuyucu, orada Mümtaz’ın meselelerini daha başka bir plânda 
görecektir.” (Tanpınar, 2002: 212)

Tanpınar, Suad’ın mektubunu neşretmez. Sadece romanda Mümtaz’ın 
okuduğu birkaç paragrafla biliriz bu mektubu. Bir de Tanpınar için Huzur 
ayrı bir yere sahiptir. “Benim son hocam bu romandır. Aramızda gayet 

8 Nurdan Gürbilek bu konuya dikkati çekerek Tanpınar’ın Huzur’u yazdığı tarihlerde artık Dostoyevski’den 
sıkıldığını söyler ve bu konuda onun şu sözlerine dikkati çeker: “Beylik Rus romanından ve hikâyesinden 
bıktım. Arkasında bir insan yerine, kurulmuş bir saatin, takırtısı sinirleri bozan bir zembereğin işlediği her şeyden 
bıktığım gibi... O yeraltı itiraflarından, o cinlerin çarptığı insanlardan, o enfüsiliği korkunç bir cehennem kuyusu 
gibi açılan büyük muzdarip benliklerden, iradesizliklerden, o sefalet ve ızdırap sarhoşluklarından, onulmaz 
biçareliklerden artık rahatça sarhoş olamıyorum. O deliler bana letafetsiz görünüyor, yeislerinin makineleşmiş 
tarafını derhal buluyorum...” Kötü Çocuk Türk, s. 69. 
9 Dostoyevski’nin Ecinniler’inde şöyle bir sahne vardır. Shatov, Stavrogin’e şöyle der: “ (...) biz, iki varlığız ve 
bu dünyada son kez, sonsuzlukta bir araya geldik... Şu konuşma tarzına son ver de, artık bir insan gibi konuş! 
Yaşamında son bir kez olsun bir insanın sesiyle konuş.” Dostoyeski’den alıntılayan Bakhtin, Karnavaldan 
Romana, s. 313. 
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garip bir yarış oldu. İlk önce o beni geçti; sonra galiba ben onu...” Bu 
yarışta yazar, eserini geçer. Çünkü Dostoyevski oyunu sona erer. Suad’ın 
oyunu bitmiştir. Ancak Suad’ın mektubu Mümtaz’ı yeniden yaratacaktır. 
Küllerinden doğacaktır Mümtaz. Bu yarışı kazanan Tanpınar olduğuna 
göre, oyunun farkındadır. Yani ısrarla yinelediğimiz gibi Suad’ın oynadığı 
Dostoyevski oyununun. Böyle olduğu için de hem kendi eserinin hem de 
Dostoyevski’nin acı bir parodisini ortaya koyar yazar. Bilinçli yapıldığı için 
bir Dostoyevski oyunundan söz ediyoruz. Bu oyun, Tanpınar’a Gürbilek’in 
Suad’ın şahsında iki kat gecikmişliğini vurgulaması gibi iki türlü parodi 
yapma olasılığını vermiştir. Öncelikle kendisini, sonra kendisinin zevkle-
rini ve tabiî bunların ışığında Türk romanının gelişimini parodileştirmiştir. 
Suad ve Mümtaz’ın bu kadar zıt kutuplarda ve bu kadar abartılı duygu-
larla beslenmelerinin nedeni de budur. Küllerinden, yeni bir insan olarak 
doğacak Mümtaz, “ikizlik”ten kurtulduğu için yeni bir insan olacaktır. 
Huzur, buradadır. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza’sında şöyle bir cümleye 
rastlanır: “Ama burada yeni bir öykü başlıyor: Bir insanın yenilenmesinin, 
yeni bir hayat bulmasının, bir dünyadan başka bir dünyaya geçmesinin, 
hiç bilmediği yepyeni bir gerçekle tanışmasının öyküsü.”Mesul insan ola-
rak mesuliyetinin farkına varacaktır. Suad’ın mektubunun neşredilmesi de 
Tanpınar’a parodinin başka kapılarını açacaktır. Bu nedenle önce mektu-
bu neşretmekten söz eder. Suad’ın “yeislerinin makineleşmiş” taraflarını 
açıkça gözler önüne serecektir. Mektubu neşredemez ama “yeisleşmiş ma-
kineler” karşılığını Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde bulur. Böylece eserini 
dönüştüremeyen romancı da makineleşmiş taraflarını görecektir. İkiz ruh 
hâli gibi, önce kendisi olamayan sonra da elde ettiklerini dönüştüremeyen 
bir birey çıkacaktır karşımıza. Böylece Gürbilek’in tespit ettiği gibi iki 
kere gecikmişlik daha açık bir şekilde sergilenecektir.  

Unutulmamalıdır ki Huzur, bir varlık probleminin, II. Dünya Savaşı’nın 
arifesindeki aydınların psikolojilerinin romanıdır. Varlığın ve var olmanın 
mesuliyeti. Huzur, bu temel eksen etrafında döner. Her şey, buradan dışa-
rıya ya da içeriye doğru açılır. Mümtaz- Suad ikiliği gibi içindeki tüm açı-
lımların bu merkezden etrafa yayıldığı bir eser Huzur. Bu devinim içinde 
Orhan Okay’ın işaret ettiği “yüz binlerce ruh bir ârâfta” yeniden anlam 
kazanır. Tabiî buna paralel olarak da İlahi Komedya’yı yazan Dante gele-
cektir hemen aklımıza. 

Huzur’un yaşayanlardan çok ölülerin romanı olduğundan söz etmiştik. 
Bu nedenle aynı zamanda bir İlahi Komedya versiyonu olarak bakılabilir bu 
esere. Yine, Mümtaz’ın ilkten başlayarak günümüze kadar gelen bir destan 



1448

yazma düşüncesi de burada hatırlanmalıdır. Mümtaz, cennet ve cehennem 
arasındadır. Nuran, onun için cennet, yokluğu cehennemdir. İhsan onun 
Nuran’a bakışı konusunda şöyle der: “Aldırma, geçer... Sonra birdenbire 
asıl söylemek istediğini söyledi: Onları kendi duygularının aydınlığında 
görüyordun. Kendi hayatında vehmettiğin şeyleri onlara taşıyordun. Eğer 
seçtiğin devri, meselelerinde arasaydın o zaman her şey değişirdi. Halbuki 
sen tek bir insanın etrafında dünyayı toplamaya çalıştın.” (Tanpınar, 2002: 
318) Bu nedenle Nuran, bir nevi Beatrice’dir. İlahi Komedya’da Beatrice, 
göğün tabakalarına yükseldikçe güzelliği daha da artar. Mümtaz’ın aşkıyla 
Nuran da en azından onun gözünden her an biraz daha parlak ve güzel 
olacaktır.10

Tanpınar, Dostoyevski oyunu oynayan Suad’ı bir taraftan Dante ile birleş-
tirmektedir. Suad’ın yolculuğunda ona farkında olmadan Mümtaz eşlik eder, 
ya da tam tersi Mümtaz’ın yolculuğuna Suad. Hangi açıdan bakılırsa bakıl-
sın Huzur, aynı zamanda bir yolculuklar kitabıdır. Mümtaz ve Nuran sadece 
İstanbul’un sokaklarını, camilerini değil bütün bir kültürünü, tarihini de dola-
şır, oralara da yolculuk yaparlar. Musiki bu yolculuğun “giydirilmiş zaman”ı 
olarak gözlerinin önünde durur. Bir nevi zamanlar ve coğrafyalar arasında do-
laşırlar. Bu nedenle ilk öpüşmeleri eski bir köşkün içindeki eski bir aynanın 
önünde gerçekleşir. Çeşitli zaman boyutlarının içinden tarihin derinliklerin-
10 Mehmet Kaplan, Huzur ile ilgili yazısında Tanpınar’ın Nuran’ı yüceltmesinden ve onu neredeyse ilahi 
bir varlık hâline getirmesinden söz eder. Dante ise Beatrice için Vita Nuova’da “Onun için hiçbir kadın için 
söylenmemiş şeyler söylemek istiyorum.” der. (Borges, Dantevari Denemeler, Shakespeare’in Belleği, İletişim 
Yay., İstanbul, 2000, s. 67) Tanpınar’ın yapmak istediği de budur aslında. Kadın, aynı zamanda bir aydınlanmayı 
sağlamaktadır. İlahi Komedya’nın alegorik yorumlarında Beatrice’in inancı temsil ettiği söylenir. Nuran, belki 
bir inancın temsili değildir ama Mümtaz için bir aydınlanmayı sağlamıştır. Bu nedenle yazar ona Nuran adını 
vermiş olabilir. Nuran da ona Beatrice’in Dante’ye uzak olduğu kadar uzak. Beatrice, Dante’yi bırakıp göğe 
doğru yükselirken Nuran da Mümtaz’ı bırakıp gitmiştir. İlahi Komedya’nın alegorik yorumunda Beatrice’in 
inancı temsil ettiğini söyledik. Eserde Dante insanoğlunun, Vergilius da aklın sembolüdür. Bu paralellik Huzur’a 
uyarlanırsa ve Huzur’un bir varlık sorununu temel aldığı düşünülürse Mümtaz insanoğlunu, İhsan ve hatta onun 
yanında Suad da aklı temsil ederler. 

İlahi Komedya ve Hüsn ü Aşk arasındaki ilişki, Mümtaz’ın yazmakta olduğu kişi olan Şeyh Galib göz 
önünde bulundurulduğunda daha da dikkat çekicidir. Şeyh Galib’in eseri Hüsn ü Aşk da alegorik bir eserdir 
ve orada da inancı, aklı ve insanoğlunu temsil eden kahramanlar vardır. Hüsn inancı, Sühan aklı ve Aşk da 
insanoğlunu temsil eder. Tanpınar, Dante’nin Ârâf’ını Eyyubî Bekir Ağa’nın Nühüft bestesinden daha önce 
tanıdığını söyler. (Şiir ve Rüya II, s. 35). Tanpınar, Şeyh Galib’in tardiyyesine dikkat çekmiştir: “ (...) Şeyh 
Galib de mutasavvıf ve Müslüman, Mevlâna’ya bağlı, fakat angoisse ânında bir şey koparır, bir mısrada bir 
tablo çizer: “ Belâ mevc-âver-i hayret’ (Belâ hayret dalgaları)! Şeyh Galib’de varlık ıstırabı var: 

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

Bu angoissedir; bu an, karşısında sen yoksun ama o var. ‘Zübde-i âlem, âdem, belâ, mevc-âver-i hayret’, 
bütün bunlar tasavvufta vardı. Bu beyit bir bakımdan nihilisme’in en keskini. İnsan, mevcut yok; meydanda bir 
angoisse, varlık ıstırabı var. İkinci beyitte tekrar insana dönüş var; bu beyit evvelkine cevap verir.” (Edebiyat 
Dersleri, s. 164.) Bu yorum Huzur’a uyarlandığında Suad’ın Mümtaz’a cevabı gibi düşünülebilir. Suad nihilist, 
Mümtaz ise onun insana dönen şeklidir. Tanpınar’ın Şeyh Galib konusunda ısrarla üzerinde durduğu nokta 
onunla birlikte başlayan “Ben neyim?” sorusudur. Mümtaz da Huzur’da “Biz neyiz? sorusunu sormaktadır. Belki 
de bu nedenle Mümtaz, Şeyh Galib’i anlatan bir roman yazmaktadır. Hüsn ü Aşk ve Huzur arasındaki ilişkiye 
Mehmet Can Doğan dikkat çekmiştir. Bu yazı için bakınız “Tesadüf ve Kader Arasında Zihinsel Bir Kaza”, Bir 
Gül Bu Karanlıklarda, s. 569-577. Doğan, bu yazıda Mümtaz’ın Şeyh Galib hakkındaki romanının Huzur’un iç 
zamanında tamamlanmadığını ancak eser bittiğinde, bunun Şeyh Galib hakkında çalışılan bir roman olduğunun 
ortaya çıktığını söyler. Bu, bir teknik olarak daha sonra postmodernistler tarafından çok kullanılmıştır. 
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deki kişilerle söyleşir gibidirler. Sadece Mümtaz ve Nuran değil, neredeyse 
romanın bütün kahramanları için bu durum geçerlidir. 

Huzur, Tanpınar’ın diğer eserleri gibi, içinde bir sürü türü bir arada ba-
rındıran bir romandır: Büyü tariflerinden, musikişinasların hayatına dair 
bilinmeyen anekdotlara, ilaç isimlerinden, beste isimlerine, eski ve yeni 
devrin bilim adamlarına, politikacılarına, yazar ve şairlerine, halk edebiya-
tı ürünü mısralara, divan edebiyatından beyitlere... Birçok unsur bir arada 
bulunabilir. Üstelik birbirlerine karışmadan ve birbirleriyle bir zıtlık teşkil 
etmeden. Örneğin romanın ilk sayfalarında Mümtaz, kendisinde 3 Müm-
taz bulunduğundan söz eder. Bunlardan biri, İhsan’ın hasta yatağının yanı 
başında, diğeri Nuran’ın yanında, üçüncüsü ise yanından geçen taburun 
içinde. Bir de tabiî bunların hepsinin karışımı olan bir başka Mümtaz. İşte 
bu karışım onu en korkutanıdır. Bu düşüncelere paralel olarak Mümtaz 
sahaflarda üç kitap bulur. Bulduğu kitaplardan birinde, hiçbir dilde karşı-
lığı olmayan altı ismi yedi defa söyledikten sonra kişinin istediği rüyaları 
görebileceği söylenmektedir. Bunlar “Temâsigin, Begedânin, Yesevâdin, 
Vegdasin, Nevfena, Gadisin...” (Tanpınar, 2002: 49) kelimeleridir. Okudu-
ğu satırlar Mümtaz’a Nuran’ı düşündürür. Nuran ile oynadıkları bir oyunu 
hatırlar. “Mümtaz Nuran’ın garip şeyler müteahhidiydi. Genç kadının hiç 
sarsılmayan şüpheciliğini, düzgün düşüncesini, şuradan buradan topladı-
ğı acayip hikâyelerle karşı karşıya bırakmaya bayılırdı.” (Tanpınar, 2002: 
49) Mümtaz, bu okuduklarını Nuran’a anlatıp yeniden onun şüpheciliğini 
sınamayı ve o eski oyunu oynamayı çok ister. Burada dikkati çeken unsur, 
Mümtaz ve Nuran’ın aralarındaki ufak tefek bu aşk oyunlarının bile eskiy-
le, hatta bir nevi eskiye bağlı bir uydurma anlatı ile destekleniyor olması-
dır. Böylece kahramanlar aynı zamanda bir hikâye anlatıcısı olmaktadırlar. 
Bu da yolculuğun bir başka şekli olur. Varlığından ve bulunan zamandan 
kaçmak. O devinim içinde devinmek, bir nevi yolculuk etmek. Her fırsatta 
her şekilde bir yolculuk vardır Huzur’da. O yüzden belki de bütün kah-
ramanlar ârâfta beklemektedir. İşte bu ârâfta beklemenin diğer tarafı ise 
bizzat yazarının kendi durumudur. Mümtaz ve Suad üzerinden yaptığı bu 
hesaplaşma, çeşitli türlerin bir araya getirilmesi ve formların kendi arala-
rındaki hesaplaşmasını da yansıtır. 

 “Hayat ve sevgi reklamı yapmak.” Huzur’da garip bir şekilde reklam 
metni gibi yazılmış anlatılar vardır.11 Bu metinler kendini yer yer eserde 
gösterir. Örneğin gelinlik giydirilmiş kırık bir manken ve mutlu bir çiftin 
11 Sanırım, burada Orhan Pamuk ve Ahmet Hamdi Tanpınar ilişkisine değinmek gerekiyor. Pamuk’un Kara 
Kitap’ta anlattığı Alaattin’in Dükkânı ve Yeni Hayat’ta geçen yeni hayat kelimesinin sayısı bu bağlantıyı açıkça 
ifade etmeye yeterlidir. Pamuk’un özellikle bir içerik analizi gibi yeni hayat kelimesini daha romanın başında 
her sayfada bir şekilde kullanması bir reklam metni havası yaratmaktadır. 
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fotoğrafı. Oysa üzerine gelinlik giydirilmiş kırık bir manken ve mutlu bir 
çiftin fotoğrafı arasındaki ilişki ne büyük bir tezattır. Bu görüntüler insa-
na saadet değil sadece hüzün verebilir. Nitekim Mümtaz da, bunların o 
kadar tuhaf şeyler olmadığını, ancak aylardır sadece “içinde bulunanları” 
gördüğünü söyler. O hâlde bunlar, Mümtaz’ın içinde gördükleridir ve ken-
di yerlerini sağlamlaştırmak için Mümtaz’a kendi iç sesinin yanından bir 
reklam havasında seslenmektedirler. Böylece eşya, kendisine has bir ses 
yaratmakta ve yarattığı bu ses ile insan varlığının yanında başka bir varlık 
olarak kendini duyurmaktadır. Zaten Huzur’da bol miktarda eşya vardır. 
Ölüler ve ölülerin ardından eşyalar, ölüler ve onların yanı başında hayat 
bulan eşyalar. Bunlar, eskimişliklerini bir reklam havasıyla içinde bulun-
dukları varlığa duyurmaya çalışan eşyalardır. Unutulmak istemediklerin-
den kendilerine ait bir dil yaratmak zorunda kalmışlardır. O yüzden bu sesi 
yaratmak için Mümtaz’ın kendi içinden gördükleri olarak yüzeye çıkarlar 
ve bu yüzden onun içinden seslenirler. Tanpınar’ın burada yarattığı dilin 
şüphesiz animizm ile bir bağlantısı yoktur. Bu, Bergson’un sözünü ettiği 
iç ses ve iç mekânın maddeleşmiş hâlidir. Sahaflar, Çadıriçi, Bit Pazarı... 
Burada her şey birbiri içine girmiş ve aralarındaki mesafeler kalkmıştır. 
Bir nevi bütünleşmeye çalışmadan söz edilebilir. Romanda kahramanın 
sesi ile eşyaların sesi aynı yerde durur. Kahraman, eşya ile arasındaki sı-
nırları kaldırır. Mümtaz, yazar ve şimdi bir de insanlara varlıklarını du-
yurmaya çalışan ruhsal bir özellik kazanan eşyaların dili vardır. Varlık ve 
yokluk arasındaki sınırda eşya ve insan bir arada bulunur. Tanrının yarattı-
ğı insan ve insanın yaptığı eşya. İkisi birbirine aynı yerden seslenmektedir. 
Bu iki sesin aynı noktada buluşabilmeleri de belirli anlamlarda insanın 
Tanrılaştırılmasıyla sağlanmıştır. Var olan duruma estetik boyut katan da 
budur. Mümtaz’ı seçkin yapan özelliklerden biri de budur. Onun kendi 
iç sesi ve dahası iç mekânı vardır. Mümtaz’ın “yalnız içinde bulunanları 
görmesi”nden bahsetmesi önemlidir. Bu yüzden onun bir iç mekânı vardır. 
Dünyayı kendi içinden görmez. Kendi içinde bulunanları görür. Bu ne-
denle bu iç mekândaki eşyalar kendilerine has bir dil yaratmışlardır. Zaten 
Huzur’da Mümtaz da hep üç Mümtaz olduğundan bahseder. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi Nuran’ın, İhsan’ın ve de savaşa gidenlerin yanındaki 
Mümtaz. Bir de kendi dış sesi, iç sesi ve iç mekânındaki eşyaların se-
sine sahip olan üçlü bir Mümtaz vardır. Mümtaz’ın iç sesinden Nuran’a 
soru sorması ama Nuran’ın bunu cevaplayabilmesi de bununla paralellik 
gösterir. Belki o zaman da Mümtaz, “yalnızca kendi içinde bulunanları” 
görüyordur.12 

12 Burada Berna Moran’ın Huzur’da söz ettiği yepyeni teknik hatırlanmalıdır. Mümtaz’ın kendi iç konuşmasını 
Nuran’ın duyması ve buna cevap vermesi. Oysa Mümtaz,burada kelimeleri kullanmamıştır. 
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Mümtaz, romanda sadece kendini çoğullaştırmaz, Nuran da onun dü-
şüncelerinde çoğul bir hâl alır: “ Fakat bununla da kalmıyordu. Küçük ve 
çoğu, asıl fon ve rengini Mümtaz’ın ruhundaki arızalardan alan hadisele-
rin çizgi çizgi yaptığı, âdeta etine yapıştırdığı bir yığın Nuran daha vardı 
ki, hepsi mahpus olduğu derinliklerden kurtulup suyun yüzüne çıkmaya, 
oradan Mümtaz’ın hayatını idare etmeye çalışıyorlardı.” (Tanpınar, 2002: 
58) Bütün bu çoğulluk, Mümtaz’ı “benim” diyebileceği hayatın olmadı-
ğını söylemeye iter. Zaten Mümtaz için hayatın, hayat içindeki varlığın 
kendisi bir sorun hâlini aldığından o, hayatın arızî şekillerini görmeyen ve 
bu oyunun içine giren insanlara da öfke duyar. Bu, ölüm ve hayat arasında 
oynanan bir oyundur. Oysa Mümtaz, bunları birleştirmeye çalışır. Varlıkta 
bunların her ikisi de bir arada bulunur: “Ne ölüm var, ne de hayat var. Biz 
varız, ikisi de bizde.” (Tanpınar, 2002: 65) İnsan bu ikisi arasında bir saat 
rakkası gibi gidip gelmektedir. İnsan, “süre”yi gölgesinde aradığı için böy-
ledir. Oysa yalnız insan, mutlak bir zamanı kendisinde birleştirebilir. İnsan, 
hayat ve ölüm diye bir zıtlığı düşündüğünden zamanın mahpusudur. Bu 
zamanın dışına çıkmak ise ancak bunları fark etmekle mümkündür. Fakat 
insan, zamanı dışından seyretmeyi kabul ettiğinden adet olmanın talihini 
yaşamaktadır. İnsanlığın asıl talihi budur. Bu yüzden kendisine “yeni talih-
ler icat etmekte”dir. Asıl özgürlük aklın bittiği yerde başlamaktadır. “Aklın 
bittiği yerde parlayan büyük incinin kendisi oldum; ondan bir zerre değil, 
kendisi. Aklın serhaddinde hiçbir aydınlığın gölgelemediği yerde kendi 
içinden aydınlık, pırıl pırıl tutuşan büyük su nergisiyim.” (Tanpınar, 2002: 
67) Burada yeniden Suad’ın Mümtaz’ın iç benliği olabileceği düşüncesini 
hatırlarsak “büyük su nergisi” anlam kazanacaktır. Romanın son sahnesin-
de Suad, gökyüzünde büyük bir güneş gibi gerilmiştir. Ne kadar büyüleyi-
ci bir güzelliği vardır. Burada Mümtaz’ın güzellik karşısındaki düşünceleri 
tıpkı kendi aksinden büyülenen Narkissos gibidir. Mümtaz’ın yüzündeki 
tebessüm de “yeni talihler icat etmek” ile bağlantılıdır. Bir talih nasıl icat 
edilebilir? Ben varım demekle. Mutlaklığın ortadan kaldırılmasıyla. Bu, 
aynı zamanda talihin tersine çevrilmesidir. İcat, talihin tersine çevrilmiş 
şeklidir. Yoksa talih kendisi icat edilebilir bir şey değildir. İnsanı, kendi-
liğinden bulan bir şeydir. Talihin icat edilmesi, aklın bitmesiyle mümkün 
olabilir. Bu da insanı özgürleştiren ve zerreler hâlinde bütün ile birleştiren 
bir unsurdur. Mümtaz’ın son sayfalardaki tebessümünün bir diğer yönü de 
budur. Burada aklın bittiği yerden kasıt delilik değildir. Bütünün bir parça-
sı olmaktır. Bu nedenle Suad için İhsan tarafından sarf edilen “tersine çev-
rilmiş teoloji” Mümtaz için de geçerlidir. Daha sonra Mümtaz, talih ve icat 
konusuna şöyle bir açıklık getirecektir: “ Herkesin bir talihi var. Ne bile-
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yim, ben, bu talihi kendinden, iç dünyasından bir şeyler katarak yaşamayı 
seviyorum. Yani sanatı seviyorum”. O hâlde icat edilmiş talih, sanat mıdır? 
(Tanpınar, 2002: 120) Aslında yazar, “öteki”yi icat ediyor. İcat edilmiş ta-
lih de bununla bağlantılı. Tanpınar, “İnsanlığın Talihi” başlıklı yazısında 
kişinin kendini daha iyi tanıyabilmesi için bir başkasının gerekliliğinden 
bahseder ve bunun üzerine konuyu aynalara getirir. İnsanlığın talihi de 
zaten Tanpınar’a göre böyledir. İnsanlar ellerinde tuttukları aynalarla as-
lında birbirleri için öteki olurlar. Tanpınar, Huzur ile aynı tarihte yazdığı 
bu yazıda şöyle der: “Saadetin peşinde koştuğumuz için mustarip oluruz. 
Çünkü saadet başkalarının elindedir. Herkes elinde kendisinin görmediği 
fakat içinde yanı başındakinin kendi çehresini emsalsiz bir masal gibi sey-
rettiği sihirli bir ayna tutar. Hilkatten beri en asil konuşma budur:

 – Aynanı bana ver... Onda biraz da ben güzelleşeyim...

– Aynanı bana ver... Tanrıların hiçliğini bir kere daha seyredeyim...

– Aynanı bana ver... Ben atıp kırayım...

– Olmayan şey nasıl verilir...” (Tanpınar, 2004: 35-36)

Zaten romanın en dikkate değer özelliklerinden biri ben ile başkası ve 
dış dünya arasındaki ilişkidir. (Kaplan, 2002: 365)

Suad ve Mümtaz arasındaki bu “öteki” ilişkisi dikkate değer nitelikte-
dir. René Girard, Romantik Yalan ve Romansal Hakikat/ Edebi Yapıda Ben 
ve Öteki adlı eserinde ben ve öteki arasındaki dolayımlamadan bahseder. 

13Özne, bir başkası tarafından arzulandığı için arzuluyordur nesnesini; ona 
arzusunu veren, o arzuyu ‘dölleyen’ ve kışkırtan (başka bir deyişle ‘dola-
yımlayan’) başka biri vardır hep.” (Girard, 2001; 10) Suad ve Mümtaz’ın 
ilişkisi böyledir. Suad, Nuran’a olan aşkı çoktan bitmesine rağmen, 
Mümtaz onu sevdiği için Nuran’ı sevmektedir. Dolayısıyla birbirlerinin 
dolayımlayıcısıdırlar. Nuran Suad’ın asıl arzu nesnesi değildir, onun asıl 
arzu nesnesi Mümtaz’dır. Girard dolayımlayıcıya en güzel örneğin mektup 
olduğunu söyler. Suad, Nuran’a bir aşk mektubu yazar. Bunu Mümtaz’ı ra-
hatsız etmek için yapar. Yoksa hâlâ Nuran’a aşık olduğundan değil. Burada 
Suad’ın Nuran’a yazdığı mektubun amacı düşünülürse gerçekten dolayım-
13 Girard buna üçgen arzu adını verir. “Üçgenin köşelerinde arzulanan nesne, arzulayan özne ve arzunun 
dolayımlayıcısı (médiateur) vardır. ‘Safdil’ anlayış için, esas olan nesnedir; öznenin arzusunun sebebi ve 
kaynağı o nesnedir. Bir sonraki (daha az ‘safdil’) anlayışa göre, her şey özneden kaynaklanıyordur; nesne 
önemsiz değildir ama arzunun kendisi ( ve öznesi) nesneden bile önce gelir: Arzu nesnesini arayıp bulacak, 
yoksa yaratacaktır. Bu iki anlayışta da üçüncü köşe (dolayımlayıcı) silinmiştir; bir üçgen değil, bir düz çizgi 
vardır ortada. Girard’ın yaptığı, bu gizli, üstü örtülmüş ‘kışkırtıcıyı’ ön plana çıkarmaktır. Orhan Koçak, René 
Girard-Romantik Yalan ve Romasal Hakikat/Edebi Yapıda Ben ve Öteki, Sunuş, s. 10. 

Huzur’da Macide, Mümtaz için şöyle der: “Çok örtünmesi... ben çocukluğunda hep ona nasihat ederdim, 
Mümtaz çok örtünme... çok örtünenler çok hülya kurarlar; Mümtaz bir günde ömrünü kaç defa yaşarsın?” (230). 
Turan Alptekin, Abdullah Efendinin Rüyaları ile Huzur’un birleştiği yerlerden birinin de Suad ve Mümtaz 
arasındaki bu alt ben üst ben ilişkisi olduğunu söyler.
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layıcıya çok iyi bir örnek oluşturur. Nuran’ı sevmek değil, Mümtaz’ı mut-
suz etmektir amaç. Yani aslında doğrudan Mümtaz’a yönelik bir harekettir. 
Suad, Mümtaz’a bir intihar mektubu bırakır. Tanpınar’ın yukarıda yazdığı 
satırlardaki gibi Suad, dolayımlayıcısı olan Mümtaz’a sanki “Aynanı bana 
ver... Tanrıların hiçliğini bir kere daha seyredeyim demek ister gibidir.” 
Sonunda da bu aynayı atıp kıran Mümtaz olur. Romanın sonlarında dola-
yımlayıcılar yer değiştirir. Mümtaz, Suad’ı kendisine çok yakın hisseder 
ve bazen aslında aralarında bir fark olmadığını düşünür. Artık dolayımla-
yıcı Suad olmuştur. Fakat Suad’ın iç benlik olduğu göz önünde bulunduru-
lursa bu aslında bir içsel dolayım14dır ve dahası bir hayvandır: “(...) Küçük 
ve acayip bir hayvan, kabukla meşin arasında tanımadığı bu teşekkül bir 
avcun içinde küçük tekallüslerle kımıldanıyordu.” (Tanpınar, 2002: 369) 
Daha sonra Mümtaz bu hayvanı açılıp kapanan bir yengece benzetecektir. 
Fakat bu yengeç içten bir parıltıya ve aydınlığa sahiptir. Bu benliği görüş, 
Mümtaz’da içsel dolayımlamanın bir başka şeklini oluşturur. Fakat burada 
yine Dostoyevsi hatırlanmalıdır. Yeraltı’ndan Notlar’da Girard’ın dikkat 
çektiği üzere dolayımlayıcın adı Zverkov, “hayvan” demektir.15 (Girard, 
2001: 228) Mümtaz, içsel dolayımlamasında benliğini bir hayvana ben-
zetir. 

Huzur’da Nuran ile beraberken Mümtaz’a her şey bir sanat eseri gibi 
görünür. Aslında Nuran’dan ayrıldıktan sonra da ona her şey bir sanat eseri 
gibi görünür ama farklı bir bağlamda. Nuran ile birlikte görünenler aşkın 
verdiği bir coşkunlukla gelirken Nuran’dan sonrakiler tüm yaşananların 
biriktirildiği hafızadan, sadece kendi içinden görünenlerle bir sanat hâline 
dönüşür. Nuran ile ayrıldıktan sonra bu sanatsal yön, Suad’a ve Suad ile 
rüyalara geçer. Onu bir Boticelli tablosundaki İsa gibi görmesi de anlamlı-
dır. Burada Suad, eskinin içinden, maziden ona geleceğini söylemektedir. 
Suad burada bir nevi İsa rolünü üstlenmiştir ki bu da onun kendi oyunuyla 
yani Dostoyevski oyunuyla paraleldir. Dostoyevski’nin kahramanlarının 
da eserlerin sonuna doğru üstlendikleri rol bu olur. Ayrıca Sibirya’dayken 
sürgünde İncil’den başka kitabı olmayan bir yazardır Dostoyevski. Aslında 
Mümtaz da bir hayat acemisi değil midir? Sadece kitaplardan okuduğu ve 
o kadar çok okuduğu bir dünya değil midir ona bütün bunları gösteren? 

İçinde bulunduğu durumu mümkün olduğunca abartmak. Mümtaz’ın iç 
benliği olarak kabul etttiğimiz Suad ile oynadığı oyunun bir başka yönüdür 
14 René Girard içsel dolayımı şöyle tanımlar: “Yakınımızdaki bir arzuyu, mikrop taşıyan bir hastaya değmekle 
kolera ya da veba kaparmış gibi ‘kaptığımız’ zaman, içsel dolayım var demektir.” s. 93. 
15 Girard daha sonra şöyle devam eder: “ Kişinin kendini tanrısallaştırması, bu saçma girişim, hayvansal yaşamın 
ötesine geçip otomatik ve hatta mekanik olana gider. Hiçbir şeyin tatmin edemediği bir arzu nedeniyle gitgide 
daha fazla yolunu şaşıran, yönünü kaybeden kişi sonunda tanrısal özü kendi varlığını tümüyle yadsıyan bir 
şeyde arar: cansız olan.” s. 228-229. 
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bu durum. Yukarıda söylenenlerin hepsi, Mümtaz’ın kendi yaşadıklarının 
ve gördüklerinin bir abartısıdır belirli anlamlarda. Ama sanat da bu değil 
midir? Mümtaz’ın kendi içinden dünyayı yeniden ama hep yeniden anlam-
landırma çabası. Belirli anlamlarda bir eserin hep yeniden yazılması gibi. 
Sadece bir tek eser üzerine harcanan bir hayat. Talihin icat edilmesinin bir 
başka yönü de budur. Ancak Mümtaz’ın oynadığı oyunun bir parçasıdır 
talih, icat ve tahlil. Huzur’da bu oyunu Nuran’a şöyle anlatır: “Benim için 
en büyük haz, ışığın değişikliği, tahlildir, diyordu. Galatasaray’da iken bir 
elimi dürbün gibi gözümün üstüne koyar, onun içinde tavandaki lambanın 
ışığının kırılmasını seyrederdim. Bazen bu kendi kendine de olur tabii, 
hem her yerde, her zaman. Fakat onu benim yapmam hoşuma giderdi. Pek 
az kuyumcu bu cinsten süsler yapabilmiştir. Galiba dini remizlerin çoğu da 
buradan geliyor? O benim için ışığın, mücevher gibi, bazı bakışlar gibi de-
ğişik şiiri olurdu. Bir aslın, elmasa, iyi parıltılı çeliğe, mor, pembe, eflâtun 
kıvılcımlara, göz vasıtasıyla insanı iğneleyen, uyuşturan parıltılara değiş-
mesi yok mu? Bence sanatın asıl sırrı budur; çok basit, âdeta mihaniki bir 
şekilde elde edilen bu rüyadır. Şimdi kâinat senin çıldırdığım madden ara-
sından benim için böyle değişiyor. Bir müddet düşündü: Ama gene sanat 
olmuyor; sanata benzer bir şey oluyor, yani muvazi gidiyorlar.” (Tanpınar, 
2002: 174) 

Işığın değişikliği, tahlil kelimeleri burada önemli. Çünkü bunlar 
Mümtaz’ın hayata bakışını veren şeyler. Mümtaz, gördükleri üzerinden 
düşler kurmayı ve bunları kendinden yansıyan bir şey olarak görmeyi se-
viyor. Dahası onun için bu ince işlenmiş, örneklerine neredeyse minya-
türlerde rastlanabilecek türden bir sanat. Ancak “sanata benzer bir şey”, 
tam anlamıyla sadece sanat değil. Çünkü aynı zamanda bir rüya. Gözün 
gördüğünün ne kadar gerçek ya da ne kadar yansıyan olduğu konusu bura-
da önemli. Mümtaz’ın bakışı ile birlikte buna eklenen bir başka unsur da 
kişinin kendi içinden bakarken karşısındakinin görüş tarzı. Çünkü Müm-
taz, bütün dünyaya böyle bakıyor. Şimdi ışığın kırılmasını ve belli belir-
siz hareket etmeyi sağlayan Nuran olmuştur. Mümtaz, romanın ilerleyen 
sayfalarında Nuran’ı da bir engelin, yanı başında olduğu hâlde hatıraların 
engeli arasından görmeye başlayacak ve yanı başındaki kadın ona, nere-
deyse orada değilmiş gibi gelecektir. (Tanpınar, 2002: 266) Mehmet Kap-
lan, Mümtaz’ın bu bakışına dikkat çekerek onun her şeye daima bir şeyin 
“arkasından” baktığını ve bu bakış sonucunda gördüğünün neredeyse baş-
ka bir varlık hâlini aldığını söyler. 

Huzur’da Tanpınar’ın estetiği açısından önemli bazı ipuçları var-
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dır. Onun eserlerinin genel görünümünü oluşturan tamamlanmamışlık, 
Mümtaz’ın yazmakta olduğu Şeyh Galib ile ilgili romana da akseder. 
Mümtaz, Şeyh Galib ile ilgili yazmakta olduğu roman hakkında Nuran’a 
şöyle bir açıklama yapar: “ Bir hikâyenin behemehal bir yerde başlayıp 
bir yerde bitmesi, behemehal kahramanların kesif şekilde, döşenmiş bir 
rayda yürüyen bir lokomotif gibi yürümesi lâzım mı? Belki hayatı zemin 
gibi alması, onu birkaç kişinin etrafında toplaması yeter. Şeyh Galib bu 
zemin ve gruplar üzerinde birkaç ruh haleti ile ömrünün birkaç safhası ile 
görünse kâfi...” (Tanpınar, 2002: 177)16 Tanpınar da Huzur’da bunu ya-
par. Hayatı zemin alarak onu birkaç kişinin etrafında toplar. Bir hikâyenin 
behemehal bir yerde başlayıp bir yerde yürümesi lâzım mı sorusuna da 
kendisi, Huzur’da ortaya koyduğu son ile hayır cevabını verir. Tanpınar’ın 
burada yaptığı, aslında daha önce Sahnenin Dışındakiler’de de yaptığı gibi 
bir söyleşi. Yani kendi kendisiyle söyleşi. Kahraman ve yazar olarak ken-
diyle söyleşi. Kendi sorularına kendisi cevap veriyor. Bakışın nasıl olması 
gerektiği ya da bir edebî eserin kurgusunu kendiyle ve kahramanıyla tar-
tışıyor. Bu söylemin dikkat çekici bir tarafı yazara rağmen kahramanın da 
metinde ondan bağımsız olarak yer alabilmesi. Her ne kadar Mümtaz’ın 
Tanpınar’ın bir nevi prototipi olarak nitelendirilebileceği söylense ve 
Mümtaz’ın, Tanpınar’ın kendi hayatından izler taşıdığı görülse de bura-
da bizim kastımız söylem anlamında bir bağımsızlıktır. Zaten romandaki 
Dostoyevski oyununun bir başka yönü de budur. Özgürlük ve mesuliyet 
Huzur’un temel mesajlarından biri. Mesaj, çünkü bu yazarın eserde okura 
sunduğu bir ileti. Suad ile birlikte ortaya konan Dostoyevski oyununun bir 
başka yönü yazara rağmen kahramanın kendi sesinin, onun yanında ancak 
ona rağmen yer alabilmesi. Mümtaz’ın Nuran’a anlattığı oyundaki gibi. 
Kendi içinden kırılmaların olduğu bir başka maddenin içinden dünyaya 
bakmak. Nuran’ın bedeninden dünyaya bakış ya da ışığın kırılmasını sağ-
layan bir nesnenin arkasından dünyaya bakış gibi. Arada bir perde var. Bu 
perdenin ortaya koydukları ve bundan dışarı yansıyanların hayal edilmesi 
söz konusu. İşte bu, Dostoyevski oyununun bir başka yönü. Var olanı bir 
başka maddenin arkasından, ama ona rağmen görmek. Mümtaz’ı özgürleş-
tiren unsurlardan biri bu. Onu aynı zamanda mesul kılan unsur da bu. Ken-
di sesinin bağımsızlığını kazanmış olmak, kendi sesine kavuşmuş olmak. 
Yine Mümtaz’ın söylediği gibi sanat gibi ama tam sanat değil, onun yanı 
başında; sanat ile eşdeğer bir şekilde. 

Jale Parla, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde saat kelimesinden N harfi-
16 Mehmet Kaplan, Huzur ile ilgili yazısında bu konuşmaya dikkat çekmiştir. Ayrıca Tanpınar, Huzur’da Tevfik 
Beye romancılar hakkında şöyle bir eleştiri yaptırır: “ Tevfik Bey’e göre, uzviyetlerin birbiriyle tanışmasından 
evvel sevişmek imkânsızdı. Romancıların kabahati, hikâyelerini, asıl başlaması lâzım gelen yerde bitirmeleriydi.” 
(191)
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nin düşmüş olmasına dikkat çekerek Tanpınar’ın asıl vurgulamak istediği-
nin sanat olduğunu söyler. (Parla, 2003: 149-165) Mümtaz da zaman za-
man saat rakkası gibi gidip gelmekten bahseder. Nitekim Mümtaz’a göre 
hayat ve insan ayrı şeylerdir. O, bu ikisinin arasında sallandığını hisseder. 
(Tanpınar, 2002: 321) Ama bir taraftan da zamanın insanda daima yeniden 
teşekkül ettiğini düşünür. Parla’nın tespitini buraya uygularsak saNat ara-
sında gidip gelmek vardır. Yalnız bu, Huzur’da sanat gibi ancak sanatın 
yanında bir gidip gelmedir. Burada, Bakhtin’in Dostoyevski’nin en önemli 
özelliklerinden birinin kahramanına kendi söylemini vermiş olduğu tespi-
ti hatırlanmalıdır. Ancak Dostoyevski oyununda bu durum sanat arasında 
gidip gelmeye çevrilmiştir. Bu, yukarıda da işaret edildiği gibi, biraz da 
Mümtaz’ın Suad ile arasındaki gidip gelmelerle paraleldir ya da bunun 
bir diğer yönü olan romancının Dostoyevski etkisi arasında gidip gelmesi 
veya bir dedikodu ve reklam metni ile sanat eseri arasında gidip gelmesi 
gibi. Bu yönden bakıldığında Dostoyevski oyunu çok daha genişleyerek 
sanatın kendisinin tartışıldığı bir oyuna dönüşür. Etkilenme, özgünlük, ba-
kış açısı, birbirinin tamamen zıddı metinler (dedikodu, reklam, musiki kar-
şısında hissedilenler, gazete haberleri, giyim kuşam bilgileri, İstanbul’a ait 
tarihî bilgiler, bunların insanlarda uyandırdığı izlenimler, ilaç isimleri...), 
bunların kendi içinde bir bütünlük sağlayıp sağlamadığı da bir problemdir 
ve bu problem eserin bütününe yayılan parçalanmışlıkların da yansıması-
dır. Bu kadar birbirinden farklı ve parçalanmış metinler bir bütün metni ya 
da sanat eserini oluşturabilir mi? “Giydirilmiş zaman” olan musiki buna 
yardımcı olabilir mi? Bu parçalanmışlık bir bütün oluşturur. En azından 
Huzur’da böyledir. Birbirinden o kadar farklı söylemlerle ve farklı yapı-
larla yazılmış bu metinler, bütünün içinde hiç de rahatsızlık vermeyen bir 
şekilde yerlerini alırlar. Hepsi özenle yerleştirilmiş, farklı renklerde, farklı 
boyutlarda birer tuğla gibidir. Ama sonuçta bütün içerisinde onun bir par-
çası olmayı başarırlar. Dolayısıyla romanda sadece, Mümtaz’ın bağımsız-
lığı değil, aynı zamanda her biri kendi içinde ayrı bir yapı sergileyen bu 
kısımların da bir bağımsızlığı vardır. Onların hem kendileri hem de bütün 
içinde bir parça olabilmek gibi bir lüksleri vardır. O yüzden Tanpınar’ın 
eserlerindeki en ince ayrıntılar bile akılda kalabilir bir şekle bürünmekte-
dir. Romanın tamamı hatırlanmasa da içinden bir bölüm ya da bir cümle 
kolayca akılda kalabilir hâle gelmektedir. Sağlığında kendisi için neredey-
se hiçbir şey yazılmamasını bir “sükût suikasti” olarak nitelendiren yazar, 
burada yaptığıyla bir nevi tersine çevirme yapmaya çalışmış gibidir. Bu 
yaptığı da tüketilmişliği engellemektedir. Huzur’un sonu da bununla pa-
raleldir. Her an yeniden yorumlanabilme mesuliyetini ve aynı zamanda 
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özgürlüğünü taşıyabilmektedir. 

Dünyaya bir perdenin arkasından bakma düşüncesi Mümtaz’ın Nuran’a 
hissettiği aşkta bir başka boyuta taşınacaktır. Nuran onun için her şeyi ya-
pabilecek ve kendisine her türlü mutluluğu verebilecek bir hayal oyunudur 
aslında. “Bu şüphesiz bir hayal oyunuydu. Fakat o gecelerde genç kadında 
dikkatini çeken bir hal bu vehimlere keskinlik veriyordu. Bazı anlarında 
Nuran, karşısında iken kendi hayatından çekilmiş görünebiliyordu. Ve bu 
hal genç adamda, kendi ruh hallerine göre onu bir ölümün perdesi arka-
sından veya unutulmuş olmanın araya koyduğu uzaklıklardan seyrediyor-
muş zannını uyandırıyordu.” (Tanpınar, 2002: 197) Bu ifadede ilginç olan 
bir nokta var. Çünkü Nuran, daha önce Mümtaz’a ruhunun bedeninden 
ayrıldığını hissettiği zamanlar olduğundan bahseder. Dahası Mümtaz ve 
Nuran’ın aşkını bir sanat eserine çeviren Mümtaz’ın bu aşk için yaptıkları-
dır. Onun her hevesi, her davranışı, her isteği ilişkilerini “sanat kadar mu-
cizeli oyunlar hâline getirmiştir.” (Tanpınar, 2002: 197) Fakat Mümtaz’ın 
Nuran’ın bedeninden gördüğü dünya, sanat değil sanatın yanında bir dün-
yadır. Nuran’ın düşüncelerinde ise bu, karşılığını “sanat kadar mucizeli 
oyunlar” şeklinde bulur. Aslında her ikisinin bakış açısında da sanat değil 
sanata benzer ve sanat kadar ifadeleri vardır. Kaynağı, ilişkilerini sanata 
çevirememeleridir. Genelde Mümtaz tarafından sanata dönüştürülmeye ça-
lışılan bir ilişkidir bu. Ama Mümtaz da bu çabayı sever ki bu da eserin kur-
gusuyla paralellik gösterir. Mümtaz’ın aşkını sanat eserine çevirme çabası 
gibi Tanpınar da eserini bir musiki formuna dönüştürme çabası içindedir. 
Bir sanatın yanına bir başka sanat eserini koymaya çalışır. Amacı birinin 
üzerinden diğerine bakmaktır. Mümtaz’ın Nuran’ın bedeninden kâinata 
bakması gibi edebiyatın varlığından musikinin yansımasını ortaya koy-
mak ister. Boğaz’ın etrafındaki akisler gibi her tarafa yayılmış bir akisler 
romanıdır aslında Huzur. Sadece musiki değil, resim ve mimari de bunlara 
eşlik eder. Mümtaz ve Nuran, eski bir aynanın önünde öpüşürler. Boğaz 
sadece onlar için değil neredeyse romandaki herkes için bir nevi aynadır. 
Herkes bu aynanın içinde bir şeyler görür. Bu yüzden Mümtaz ve Nuran, 
“Birbirimizi mi, yoksa Boğaz’ı mı seviyoruz?” diye düşünürler. Aksede-
nin gerçeklik ile arasındaki bağlantının farkındadırlar. Üstelik Mümtaz’ın 
Nuran’a duyduğu aşkta da bu aksin önemi vardır. Eski edebiyat, sevgilide 
bütün kâinatın toplanmasını isterdi. (Tanpınar, 2002: 200) 

Mümtaz’ın bu bakış açısında ilginç olan bir şey vardır. O, gerçekliği 
doğrudan görmez. Ona bakışında hem başka bir engel hem de duygu ve 
düşüncelerinin arasından bu gerçekliğe bakmak gibi bir durum söz konu-
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sudur. Karşımızdaki gerçekliğe düz baktığımızda sadece gerçekliği görü-
rüz, ama bunun içine duygularımız, düşüncelerimiz girerse en ufak ger-
çeklik bile büyür hatta çoğullaşır. İşte Mümtaz tüm kâinatı bir gerçeklikte 
toplama çabasına karşılık bunu düz bir bakışla değil arzu ve endişelerinin 
bakışıyla görür.17 Burada Mümtaz’ın eski edebiyatta bütün kâinatın bir 
sevgili etrafında topladığını hatırlaması da kendi bakış açısıyla bağlantı-
lıdır. O, bütün kâinata Nuran’ın yansımasından bakar. Kâinat, Nuran’dan 
çarpıp geri dönen bir görüntüdür. Nesne, kendisini bu bakışa göre var ede-
bilmektedir. Arzu, bakış açısıyla aslında hiçbir şey olan nesneyi, bir şey 
hâline getirmektedir. Mümtaz, Nuran’a bakış açısıyla onu bir şeye dönüş-
türmektedir ve bunun karşılığı kâinattır. Bu arzu nesnesi, düşünceler göz 
önünde bulundurulduğunda aslında olmayan bir şeydir. Mümtaz, Nuran 
için düşündükleriyle, hayalleriyle onu maddeleştirir. Yoksa Nuran, roman-
da neredeyse hiçbir fiziksel özelliğine yer verilmeden anlatılmıştır. Onu 
maddeleştiren, Mümtaz’ın ona bu şekildeki bakışıdır. Bu da nesnel ger-
çekliğin çarpıtılması, tersine çevrilmesidir. Aşk da yaşamak da bir din gibi 
olduğuna göre, bu açıdan bakıldığında, Mümtaz’ın tarafından Nuran’a 
bakıldığında o, “yamuk bakarak açık seçik algılanabilecek anamorfotik18 
nesnedir, saf surettir.” (Zizec, 2004: 27)

Mümtaz ile Suad arasında bu bakış ile ilgili olarak romanın sonunda 
şöyle bir konuşma geçer: “ ‘ Ne garip! Hiçbir şey öteki ile birleşmiyor. Her 
şeyi ayrı görüyorum’ diye söylendi.

Yanındaki adam cevap verdi:

Elbette birleşemez. Çünkü hakikati görüyorsun.

 ☺ Ama dün, evvelisi gün böyle görmüyor muydum? Hiç hakikat gör-
medim mi? Bir kere karşılaşmadım mı?

Adamı yanında hissediyor, yüzüne bakamıyor, fakat bunu tabii bulu-
yordu.

 ☺ Hayır... Çünkü o zaman etrafına kendi benliğinin arasından bakıyor-
dun. Kendini seyrediyordun. Ne hayat, ne eşya bütün değildir. Bütünlük 
insan kafasının vehmidir.” (Tanpınar, 2002: 368)

Mümtaz’ın bu bakışındaki önemli bir olgu da içinden dışarıya bakarken 
tüm kâinatı anlamlandırma çabasının indirgenmiş, hatta paranteze alınmış, 
17 Slavoj Zizek buna, “yamuk bakış” adını verir ve şöyle der: “ Bir şeye dosdoğru bakarsak, onu ‘gerçekte 
olduğu gibi’ görürüz, halbuki arzu ve endişelerimizin karıştırdığı bakış (yamuk bakış) bize çarpık, bulanık bir 
görüntü verir. Yamuk Bakmak, Metis Yay., İstanbul, 2004, s. 27.
18 Anamorfoz (Y. Anamorphosis): Görme duyusuyla dolaysız olarak algılanamayan, belirli bir biçime sahip 
değilmiş gibi görünen nesnelerin özel bir bakış açısından algılanabilir olması anlamına gelir. Anamorfotik 
cisimler, ancak belirli (ve sıradan olmayan, aykırı) bir bakış açısından, “yamuk bakarak” algılanabilir, ancak bu 
sayede simgesel bir düzene oturtulabilir. Yamuk Bakmak, Sözlük kısmı. 
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fenemonolojik bir yapıya sahip olmasıdır. Tersine çevirmenin bir başka 
şekli de budur. Kendi içinden baktığı dünyada Nuran bir yansıtıcı konu-
mundadır. Bu da çifte parantezi birlikte getirir. Önce kendisinin bakışı, 
arkasından Nuran’dan yansıyanın paranteze alınması. Bunun farkınday-
mışçasına Mümtaz’ın romanın başından itibaren üç Mümtaz’dan ve yaşa-
dığı aşka paralel olarak üç Nuran’dan bahsetmesi vardır. Bunların hepsinin 
karışımı olan dördüncü Mümtaz ise işte bu fenemonolojiyi aşmaya çalışan 
Mümtaz’dır. 

Tanpınar’ın eserlerinde dikkati çeken bir diğer unsur da doktorlar-
dır. Sahnenin Dışındakiler’de romanın esas kahramanı Cemal, Huzur’da 
Mümtaz’ın İhsan için getirdiği doktor, Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde 
Doktor Ramiz. Huzur’daki doktor kahraman özelikle ilgi çekicidir. Müm-
taz, onunla tanıştığında Suad’ın intihar ederken dinlediği müziği dinle-
mektedir. Üstelik Mümtaz’ı tanıyormuşçasına mistiklerden söz eder. Tabiî 
burada bahsedilen mistisizm, hayatı bir nevi mistikler gibi algılamaktır. İlk 
defa gördüğü bu gence söyledikleri sanki onu yıllardan beri tanıyormuş-
çasına doğru şeylerdir. Mehmet Kaplan, doktorun konuşmasının İhsan’ın 
Suad için ileri sürdüğü fikirlere benzediğini söyler. (Kaplan, 2002: 410) 
Aslında bunlar biraz da Mümtaz’ın kafasında savaş ve hayat arasında gi-
dip gelen düşüncelerdir. Doktor, Mümtaz ile konuşa konuşa gelir ve onu 
İhsan için ilaç almaya eczaneye yollar. İhsan’ın durumu sanıldığının ak-
sine iyiye gitmektedir. Hatta doktor, beni çağırmasanız da olurmuşa ge-
tirerek Macide’nin gerekeni yaptığını söyler. Böylece varlığıyla İhsan’ın 
hayatını dolduran Macide, onu yine varlığıyla kurtarmış olur. Doktor ve 
Suad’ın aynı müziği dinliyor olmaları bir tesadüf, ama bu “yeniden icat 
ediliş bir tesadüf” gibi. Biri intihar eden bir şahsiyet diğeri ise bir doktor. 
Biri ölürken diğeri tedaviyle ilgileniyor ve sanki Mümtaz’ı tanıyormuşça-
sına ona hayatı abartarak yaşamanın kötü yanlarından ve perde olmaksızın 
görülebilen gerçeklerden bahsediyor. Aslında doktorun, var olan duruma 
bakışı tamamen nettir. Onu herhangi bir şeyin arkasından değil, olduğu 
gibi görür. Zaten kendisi için şöyle der: “Doktorum, yani müdahale di-
sipliniyle yetiştim.” (Tanpınar, 2002: 355) Buna bir nevi terapi denebilir. 
Yazar, esere kendi kahramanının terapisini de koymuştur ve aslında bu 
terapi belki de istenilen sonuca ulaşmıştır. Doktorun odasında dinlediği 
aynı müzik, onu Suad’a biraz daha yaklaştırır. Mistisizmden ve savaştan 
bahsetmek ise biraz daha. Eve geldiğinde de İhsan için bir şey yapmaz. 
Sanki romana İhsan’ın değil de Mümtaz’ın sağlığı için konulmuş gibidir. 
İçindeki Suad’ı çıkarmaya, onu asıl hakikati görmeye sevk edecek bir hâle 
getirmiş, böylece Mümtaz, Suad ile yüzleşebilmiştir. 
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Doktorun sağladığı yüzleşme, Huzur’da Suad ve Mümtaz arasında yer 
alan son kısımdaki konuşmayı, Şeytan ile konuşmayı akla getirir. Gerçi 
Suad Mümtaz’a “Eğer şeytan olsaydım, içinden konuşurdum” der ama 
yine de bu diyalog şeytan ve insanoğlu arasında geçen bir konuşmayı 
anımsatmaktadır. Suad, Mümtaz’a bir vazifesi olduğunu ve bu vazifenin 
onun “koruyucu melek”liği olduğunu söyler. Dahası “Dün akşamdan beri 
ölüler hep meydanda” (Tanpınar, 2002: 373) der. Ölülerle veya Şeytan ile 
konuşma, Tanpınar’ın sevdiği yazarların eserlerinde de vardır. Karamazov 
Kardeşler’de İvan Karamazov Şeytan ile konuşur. Edgar Allen Poe’nun 
Bobol hikâyesinde de bir Şeytan ile konuşma sahnesi vardır. Aynı zaman-
da Goethe’nin Faust’unda ve Dostoyevski’den esinlenerek yazdığı Doktor 
Faustus kitabıyla Thomas Mann’da. İnsanın varlık problemini açıklama-
nın bir başka şeklidir bu ve yine tersine çevrilmiş teolojidir aynı zaman-
da. Bakhtin’in karnavallaşma ve Dostoyevski romanlarındaki meninpos 
yergisi19 burada yerini almıştır. Suad, Mümtaz’ın karnaval eşi olmuştur. 
Sadece bu diyalogla değil, onun tam zıddı olmasıyla da. Nuran’ın annesi-
nin ölçülülüğüne karşılık Adile Hanımın ölçüsüzlüğü, İhsan’ın ciddiliğine 
karşılık Sabih’in sadece belirli yerlere odaklanan düşüncesi, Tevfik Beyin 
her şeyi kapsamaya çalışan dünya anlayışına karşılık oğlu Yaşar’ın ilaç şi-
şelerine hapsettiği dünyası. Her biri karnavalın diğer tarafında biri birinin 
eşi olarak yaratılmışlardır. Bu eşlerin yanında musikinin bu kadar önemli 
bir yer tutması da Bakhtin’in “orkestralama”20 kavramıyla yakından ilgili-
dir. Romanda birbiri içine geçmiş bütün türler (mektup, büyü kitabı, mahur 
beste, reklam afişleri, ilaç şişelerinin üzerinde yazanlar, musikişinaslara 
dair anekdotlar) bu “orkestralama”yı sağlar. 
19 Bakhtin’in kısaca “menippea” adını verdiği meninpos yergisinin karakteristik özelliklerini kısaca şu 
şekilde vereceğiz: “Menippeada komiklik öğesi daha ağır basar, fazlasıyla tipik olan tarih ve anı tarzının 
karakteristiklerinden kurtulmuştur, en önemli özellliği fantastiği ve serüveni gözüpek ve sınırsız bir biçimde 
kullanmasının tamamen kendinden kaynaklanması, sırf fikirsel ve felsefi bir amaç tarafından gerekçelenip bu 
gerçeğe adanmış olması, kendisinde barındırdığı özgür fantastik, simgesel, hatta zaman zaman mistik-dinsael 
öğenin, uç ve (bizim bakış açımızdan ) olgunlaşmamış sefalet doğalcılığıyla olan oraganik birleşimi, olağanüstü 
bir felsefi evrenselcilikle ve dünyayı olası en geniş ölçekte düşünme kapasitesinin birleşmesi, antik, epik ve 
trajediye tamamen yabancı olan özel tip bir deneysel fantastiğin boy göstermesi, insanın alışılmadık psişik 
hallerinin temsili, tuhaf davranışlar, yakışıksız konuşmalar, iç içe geçmiş türlerin yaygın olarak kullanımı, 
güncel ve revaçta olan konulara ilgisi.” Karnavaldan Romana, s. 221-232. Ayrıntılı bilgi için bu kitapta yer alan 
“Dostoyevski’nin Yapıtlarında Tür ve Olay Örgüsü Oluşumunun Karakteristikleri” adlı makaleye bakılabilir. s. 
209-314. Huzur’da simgesel olan kadar güncel olan da romanda yerini almıştır. Eskiye dair anlatıların yanında 
kahramanların yaşadıkları döneme ait uzun diyaloglar ve sahneler vardır. 
20 “Orkestralama: Bakhtin’in müzik terminolojisinden ödünç aldığı en ünlü terim polifonik romandır, ama bunu 
başarma aracı orkestralamadır. Müzik (‘roman bir dönemin yaşamının ansiklopedisidir’ tanımında içerildiği 
şekliyle) görme ediminden (Bakhtin’in ‘romanın dönemin tüm toplumsal seslerinin azami ölçüde eksiksiz 
kaydıdır’ diyerek yaptığı yeniden tanımlamayla) işitme edimine geçme metaforudur. Bakhtin’e göre bu çok 
önemli bir değişikliktir. Sözel/işitsel sanatlarda bir iletişim edimine tekillik kazandıran, bu edimin ‘armonik 
sesleri’dir. Bir müzik parçasının partisyonu olarak kavranan roman içerisinde, tek bir ‘yatay’ mesaj (melodi) 
birçok şekilde dikey olarak armonileştirilebilir ve kendi sabit ses perdelerine sahip olan bu partisyonların her 
biri de, notaların farklı enstrümanlar arasında dağıtılmasıyla başkalaştırılabilir. Orkestralamanın olanakları, 
metnin herhangi bir parçasına (segment) neredeyse sonsuz bir değişkenlik kazandırır”, M.M. Bakhtin’in, The 
Diaologic Imagination’un sözlüğünden aktaran Cem Soydemir, Karnaval’dan Romana, s. 38.
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Mümtaz’ın Şeytan ile olmasa bile bir ölüyle konuşması ilgi çekicidir.    
“ ‘Garip şey...’ diye birkaç defa tekrarladı. Adam, Suad’a benziyordu. 
‘Ama Suad öldü.’ Tekrar, bu benzeyişin derecesini tayin için o tarafa baktı. 
Hakikaten Suad’a benzeyen birisi, uzaktan ona bakıp gülümsüyordu. Sır-
tında kurşuni elbiseler vardı. Şapkası elindeydi. ‘İmkânsız...’ dedi. ‘Yoksa 
ölüler bu kadar fena mı gömülüyorlar?’ ” (Tanpınar, 2002: 326) Bu, Suad 
ile doğrudan karşılaşmadan önce düşündükleridir. Burada Suad ona, kötü 
gömülmüş biri gibi görünür, oysa sonra parlaklığından ona dokunamaya-
caktır. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi Suad’ın Mümtaz’a söylediği “Dün 
akşamdan beri bütün ölüler meydanda” sözleri de anlamlıdır. Tüm ölülerin 
meydanda olması, aynı zamanda Mümtaz’ın kendi hesaplaşmasının da bit-
tiğini göstermektedir. Baştan sona ölülerle dolu olan bir romanda, eserin 
sonunda ölülerin meydanda dolaşması artık onların bir ölü olarak kabul 
edildiğinin, öldüğünün göstergesidir. Sadece ölüler üzerinden yaşayanla-
rın olduğu bir hayata geçilmiş, sanatçı kendi estetiğiyle hesaplaşmış ve 
“gecikmişliğinden” kurtulmuştur. 
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ÂŞIK PAŞA’NIN GARİBNÂMESİ’NDE 
KUTADGU BİLİG İLE 

YUNUS EMRE, AHÎ EVREN VE HAC-I BEKTAŞİ VELÎ 
İZLERİ

ŞEKER, F. Aslı 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

XIII. yüzyılda Bâbaî İsyânı, Moğolların Anadolu’yu ele geçirme faali-
yetleri ve Kösedağ yenilgisi, Türkiye Selçuklu’sunun iç işlerinin karışma-
sına neden olmuş, gelen yöneticilerin basiretsizlikleriyle de ortam iyice 
gerilmiştir.

Ortamı yumuşatmak, göçlerle gelenlere yol, yöntem göstermek, halkı, 
birlik ve beraberlik içinde tutmak; manevi önderlere, ilim sahiplerine, o 
dönem içinde itibar gören şeyhlere, babalara düşmüştür. Zaten bu sıkıntılı 
ortamdan bunalan halk da kendilerine güven telkin eden bu önderlere sı-
ğınmışlardır. Bu tarihte Anadolu önemli şahsiyetlerin fazlaca görüldüğü bir 
coğrafya haline gelmiştir. Hac-ı Bektâşî Velî, Mevlânâ, Âşık Paşa, Yunus 
Emre, Nasreddin Hoca bunlar arasında ilk akla gelenlerdir. Bu önderlerin 
ışığında sanat, edebiyat, fikrî sahada çok önemli zengin içerikli eserlerin 
verildiği ve bu eselerin kendinden sonraki dönemlerde de etkilerini sür-
dürdüğünü, günümüze kadar ulaşmalarından ve günümüzde de etkilerinin 
görülmesinden anlamaktayız.  

Elbette aynı dönemi de yaşayan bu önder şahsiyetlerin eserlerinde dö-
nemin özelliklerini yansıtmaması mümkün değildir. Hatta bunların bir-
birlerinin eserlerinden etkilenmeleri de imkân dahilindedir. Ayrıca sadece 
dönemsel değil Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken kendi kül-
türlerini de Anadolu’ya getirdiklerini düşünürsek geçmişte yazılan eserleri 
de, tarihî olayları, söylenen destanları da dilden dile Anadolu’ya taşımış-
lardır. 

İşte Âşık Paşa’nın eserinde “Birlik” konusuna yer verirken Göktürk Ya-
zıtlarında da aynı konu üzerinde önemle durulduğunu görmekteyiz. Yine 
birlikten bahsederken Mevlâna’nın Mesnevîsi’nden alınmış bir hikâyeyi 
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hatırlamaktayız. Birlik fikrinde yetmiş iki milletin maksudu olmak hem 
Âşık Paşa’nın hem de Yunus Emre’nin idealidir. 

Âşık Paşa alpin özelliklerini sıralarken Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu 
Bilig adlı eserinde de hemen hemen aynı özelliklere rastlanabilmektedir. 
Âşık Paşa’nın eserinde ahîliğin özelliklerine yer vermesi açısından, Garib-
nâme’nin fütüvvet-nâme özelliği gösterdiğini de ifade etmektedir. Bu da 
bize aynı dönemde yaşamış olan Ah-i Evran’ı hatırlatmaktadır.

Bütün bunları göz önüne alarak Âşık Paşa’nın Garib-nâmesi ile döne-
minin diğer eserlerini de karşılaştırıp mukâyese etmenin yararlı bir çalış-
ma olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Âşık Paşa, Garib-nâme, Kutadgu Bilig, Hac-ı 
Bektâşî Velî, Yunus Emre, Ah-i Evran.

ABSTRACT

Investigation Into Traces of Kutadgu Bilig, Haci Bektasi Veli, Yunus 
Emre and Ah-i Evran in Asik Pasa’s Garib Nâme

In the 13th century, Babai riot, Mogol’s attemts to concur Anatolia and 
being defeated in Kosedag battle caused problems in internal affairs of 
Turkish Selcuk, and furthermore incompetence of the governors increased 
tension in the state and even worsen the situation.

Spiritual leaders, scholars and respected people sheyh and fathers 
(“baba”) living in the same period then had to work on cooling down the 
situation, keeping public together in peace and guiding new immigrants. 
As a matter of fact, the public who got depressed by such situation took 
refuge in these leaders who had been inspiring them. In these years, 
Anatolia had become a place where so many such important and respected 
characters were seen. To name at the first instance are Hac-i Bektasi Veli, 
Mevlana, Asik Pasa, Yunus Emre and Nasreddin Hoca. In the light of the 
leaders, works of highly rich content were delivered in art, intellectual and 
literature, of which effects continued in later years and centuries.  We can 
understand this from the evidences that these works reached in our own 
time as well as effects of them can easily be seen even in this century.

Such leading characters of course should not be expected to avoid 
reflecting their own time’s features in their works. Furthermore, it is likely 
to have got inspired by each other’s work. In addition, if we think that 
Turks brought their own culture to Anatolia as migrating from middle Asia, 
they must have carried written documents, historical events and epics to 
Anatolia from mouth to mouth.
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As the “unity” concept was discussed in Asik Pasa’s work, we can 
also see that the same subject was given a great attention in Gokturk’s 
inscriptions. In addition, we remember a story taken from Mevlana’s 
Mesnevi as we talk about “unity”. That seventy two nations’ aim is unity 
is ideal of both Asik Pasa and Yunus Emre.

As Asik Pasa listed Alpin’s features, more or less similar features 
can also be found in Yusuf Has Hacib’s book entitled Kutadgu Bilig. As 
Ahilik’s features were discussed in Asik Pasa’s work Garib-name is told 
to have been regarded as futuvvet-name. This reminds us Ah-i Evran who 
also lived in the same period. 

All things considered, we think that comparing Asik Pasa’s Garib Name 
with other works delivered in the same period is an important and valuable 
study.

Key Words: Asik Pasa, Garib-Name, Kutadgu Bilig, Hac-i Bektasi 
Veli, Yunus Emre, Ah-i Evran.

Giriş

Selçuklu Devleti, XIII. asrın ikinci yarısına doğru Anadolu’da hakimi-
yetini kaybetmeye başlamıştır. Bu asrın sonunda Anadolu’da Mısır-Suriye 
hükümdarı Baybars’ın da dâhil olduğu birden fazla devletin hakimiyeti 
devresinin başladığını görmekteyiz. Selçuklular’ın karşısında Moğollar 
vardı ve Türkler karşısında gerilemiş olan Bizans Altınordu hanlarının nü-
fuzu altına girmişti. Anadolu , birkaç devletin istilâ ve tahakkümü altın-
da bozulan ve parçalanan feodal bir yapıyı göstermekteydi. XIII. yüzyıl 
sonlarına doğru Moğol baskısından da faydalanarak Türk beyleri ile hal-
kın, bölgenin muhtelif yörelerinde direniş ve yeni oluşumlara yönelişle-
ri görülmekte olup bunun sonucunda da çeşitli beylikler ortaya çıkmıştır. 
Türkiye Selçuklu devletinin batı uçlarında 1299’dan itibaren büyüyerek 
gelişen Osmanlı beyliği de bunlardan biriydi. Devamlı hale gelmiş olan 
istilalar Anadolu beyliklerinin siyasi nüfuzunu kuvvetlendirmiş ve onları 
müstakil savaşlara sürüklemiştir. Uçbeyleri, Moğollardan kaçan göçerleri 
bünyesine almak zorunda kalınca, onları barındıracak yerleşme alanı sağ-
lamak için Bizans sınırına baskınlar yapmışlardır.1

Bizans sınırına yakın uc bölgesinde (Söğüt, Domaniç) bulunan ilk Os-
manlı beyleri Bizanslar’a karşı başarılı gazâlar yapmışlardır. Kurucusu 
olarak kabul edilen Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi ile birlikte beylikleri-
1 Halil İnalcık “Osmanlı Tarihi’ne Toplu Bir Bakış”, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999 c:I, 
s:38,48;Ergin Ayan, “Osmanlı Devletinin Kuruluşu” Ankara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Entitüsü Der-
gisi, Sayı 13, Erzurum 1999, s. 277-278.
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nin topraklarını genişleterek yedi asır üç kıtaya hakim olan büyük bir dev-
letin temellerini atmışlardır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Babaî isyanın-
dan ve Moğollar’ın tahakkümünden kaçan Türkmenler, şeyhler, dervişler, 
babalar Osman Gazi’nin başarılarını görerek ona destek vermek üzere bir 
Alperen olarak Osmanlı Devleti’nin kurulup yükselmesinde önemli rol 
oynamışlardır.2

XIII. yüzyılda Bâbaî İsyânı, Moğolların Anadolu’yu ele geçirme faali-
yetleri ve Kösedağ yenilgisi, Türkiye Selçuklu’sunun iç işlerinin karışma-
sına neden olmuş, gelen yöneticilerin basiretsizlikleriyle de ortam iyice 
gerilmiştir.

Ortamı yumuşatmak, göçlerle gelenlere yol, yöntem göstermek, halkı, 
birlik ve beraberlik içinde tutmak; manevi önderlere, ilim sahiplerine, o 
dönem içinde itibar gören şeyhlere, babalara düşmüştür. Zaten bu sıkıntılı 
ortamdan bunalan halk da kendilerine güven telkin eden bu önderlere sı-
ğınmışlardır. Bu tarihte Anadolu önemli şahsiyetlerin fazlaca görüldüğü bir 
coğrafya haline gelmiştir. Hac-ı Bektâşî Velî, Mevlâna, Âşık Paşa, Yunus 
Emre, Nasreddin Hoca bunlar arasında ilk akla gelenlerdir. Bu önderlerin 
ışığında sanat, edebiyat, fikrî sahada çok önemli zengin içerikli eserlerin 
verildiği ve bu eselerin kendinden sonraki dönemlerde de etkilerini sür-
dürdüğünü, günümüze kadar ulaşmalarından ve günümüzde de etkilerinin 
görülmesinden anlamaktayız.  

Tabii ki aynı dönemi de yaşayan bu önder şahsiyetlerin eserlerinde dö-
nemin özelliklerini yansıtmaması mümkün değildir. Hatta bunların bir-
birlerinin eserlerinden etkilenmeleri de imkân dahilindedir. Ayrıca sadece 
dönemsel değil Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelirken kendi kül-
türlerini de Anadolu’ya getirdiklerini düşünürsek geçmişte yazılan eserleri 
de, tarihi olayları, söylenen destanları da dilden dile Anadolu’ya taşımış-
lardır. 

Bu dönemin şartları içinde  nüfuzlu bir aileye sahip oluşu, şahsiyetiyle 
etrafında pek çok kişinin toplandığı Âşık Paşa,  Garib-nâme isimli eserini 
vücuda getirmiştir. Nitekim kendi ailesi de Anadolu’nun buhranlı günle-
rinde sıkıntıları azaltabilmek için önemli roller üstlenmişlerdir. Kanaati-
mizce böyle bir dönemde yaşayan Âşık Paşa’nın eserinde devrin sosyal 
hayatına değinmemesi mümkün değildir. 

Bu araştırmamızda, Âşık Paşa’nın Garib-nâme’sinden hareketle, Yunus 
Emre, Ah-î Evren ve Hac-ı Bektaşî Velî ile Âşık Paşa’dan yaklaşık üç asır 

2 İnalcık, a.g.m,,  s: 38-40.
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önce yaşamış olan Yusuf Has Hâcib’in eserlerinde yaşadıkları dönem dik-
kate alınarak, toplum hayatında görülen özellikler bakımından benzerlik-
ler ele alınmaya çalışılmıştır. 

1. Âşık Paşa’nın Garib-Nâmesi’nde Kutadgu Bilig İzleri

İslâmî Türk edebiyatının ilk mahsulü olan Kutadgu Bilig Karahanlılar 
döneminde Balasagunlu  Yusuf Has Hâcib tarafından, Kaşgar Hâkâniye 
lehçesi ile XI. yüzyıla (1069-1070 yıllarında) , Karahanlılar soyundan olup 
Kaşgar’da hüküm süren Süleyman Arslan Hakan oğlu Tavgaç Ulu Buğra 
Han adına yazılmış ve takdim edilmiş; buna karşılık yazara has hâciblik, 
rütbe ve görevi verilmiştir. Türk edebiyatının eldeki en eski İslâmî eseri 
olan Kutadgu Bilig Türk dilinin, edebiyatının ve kültür tarihinin en önemli 
kaynaklarındandır. Kutadgu bilig “Sa’âdet ve mutluluk veren bilgi” veya 
“Padişahlara lâyık ilim3 anlamına geldiği gibi bir siyasetnâme4 olarakta 
görülmektedir.

Kutadgu Bilig bir kültür ve uygarlık değişimi döneminde, çok önemli 
bir geçiş ve basamak rolü oynamıştır. Bu kültür ve uygarlık değişimi için-
de bulunan bir toplumun hangi ahlâk ve siyaset ilkelerine tutunmak ve 
dayanmak istediği ortaya konmaya çalışılmıştır5.Türk yazı diline hâkim 
olan Yusuf Has Hâcib eserini, seçmiş olduğu  yarı hikâye ve yarı temsil 
tarzında, arada hareketi sağlayıcı ve açıklayıcı konuşmaların, canlı tasvir-
lerin süslemiş olduğu sahneleriyle mükemmel bir üslûp ve mimari çerçeve 
içine yerleştirmiştir.6

Eserin yazıldığı Karahanlılar dönemine bakıldığında;  Maveraünnehir 
ve Türkistan’da kurulan Türk İslâm devletlerinin ilkini de Karahanlılar 
oluşturur. Bu devlet döneminde, artık uzunca bir süreden beri hız kazan-
mış olan, Türklerin İslâm’ı din olarak seçmeleri olgusu, büyük kitlelerin 
Müslüman olmasıyla Türk tarihi’nde yeni bir dönemi başlatmıştır. Bulun-
dukları coğrafya göz önüne alındığında savaşların çok olduğu ve şehirle-
rin zaman zaman el değiştirdiği görülmektedir. Karahanlılar döneminin en 
önemli vasfı “Türkler’in İslâm medeniyeti dairesine girişleridir. Değişik 
dînî inanışlara sahip olan Türklerin İslâmiyet’i kabulleri, onların hayatla-
rında büyük ve derin bir inkılap olmuştur. Bu yeni seçtikleri dinin yayıl-
ması da Satuk Buğra Han gibi kahramanların çabalarıyla olmuştur.7 Reşit 
3 Nesimi Yazıcı, İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara-2002, s. 152;  Halil 
İbrahim Şener, “Karahanlılarda Dil ve Edebiyat”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara-2002, C.5, s. 788
4 Mahmut Arslan, Kutadgu- Bilig’deki Toplum ve Devlet Anlayışı, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul-1987, 
s. 8.
5 Arslan, a.g.e., s.14-15.
6 DİA, “Kutadgu Bilig”, TDVİA, Ankara-2002, c.26, s.478.
7 Yazıcı, a.g.e., s. 148-149.
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Rahmeti Arat, Karahanlılar devrinin özelliklerine dayanarak; bu devirde 
Orta Asya Türk muhitinde, siyâsi ve içtimâî nizâmın oldukça mühim bir 
değişiklik geçirmiş olmasının bir çok anane ve esaslarının sarsılmış bulun-
masının şairi böyle bir eser içinde ahlâk prensiplerini yeniden ele almağa 
sevketmiş olduğunun düşünülebileceğine değinmiştir. Ve şunları da ekle-
miştir: “Kolayca tasavvur edebileceğimiz öyle bir muhite değil, bugün bile 
böyle bir tez ile ortaya çıkacak bir mütefekkirin karşılaşacağı müşkiller 
göz önünde tutulursa, eserin içten gelen bir duygu ve içinde bulunduğu 
muhite karşı derin bir mes’uliyet hissi ile kaleme alınmış olduğu düşüncesi 
kuvvetlenir ve şâir bir mücâhit mertebesine yükselir”8

Giriş bölümünde  Âşık Paşa’nın yaşadığı döneme değinilmişti.  Her ne 
kadar aralarında  yaklaşık üç yüzyıllık bir zaman farkı da olsa aynı kültür 
kökeninden gelen toplumsal sıkıntıları birbirine benzeyen bir toplumda 
yaşayan Yusuf Has Hâcib ve Âşık Paşa’nın eserlerinde sosyal hayat ve 
yaşayan kültür açısından benzerlikler olduğunu görmekteyiz.

Bu düşünceden hareketle bu bölümde  Garib-nâme’de Kutadgu Bilig 
izlerine yer vermiş bulunmaktayız.

A. Türk Dilinin Önemi

Âşık Paşa’nın önemli özelliklerinden birisi de Arapça ve Farsçanın 
önemli olduğu Arapçanın ilim dili, Farsça’nın şiir dili olarak kullanıldığı 
bir dönemde eserini Türkçe yazması ve şiirlerini Türkçe söylemesidir9.  Bu 
konuyu eserinin başında ve sonunda Türkçe yazmasının nedenine ve Türk-
çenin önemine şöylece değinmiştir: 

Kim olursa bu kitâbı yadıra
İre cümle ma’ninün bünyâdına

Gerçi kim söylendi bunda Türk dili
İlla ma’lûm oldu ma’nî menzili

Çün bilesin cümle yol menzillerin
Yimegil sen Türk’ü Tâcik dillerin
Kamu dilde var idi zabt u usûl
Bunlara düşmüş idi cümle ‘ukûl

Türk diline kimsene bakmaz-ıdı
Türklere hergiz gönül akmaz-ıdı

8 Reşit Rahmeti Arat, “Kutadgu Bilig”, MEB. İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul – 1967, 
c.6, s. 1039
9 Aşık Paşa, Garib-nâme, Çeviren: Kemal Yavuz, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul-2000, c.I/1,  s. XXXV
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Türk dahi bilmez-idi ol dilleri
İnce yolu ol ulu mezilleri

Bu Garib-nâme onın geldi dile
Kim bu dil ehli dahı ma’nî bile

Türki dilinde ya’ni ma’nî bulalar
Türk ü Tâcik ya’ni yoldaş olalar

Yol içinde birbirini yirmeye
Dile bakıp ma’niyi hôr görmeye

Tâ ki mahrum kalmaya Türkler dakı
Türk dilinde anlayalar ol Hak’ı

Gerçi gönüldür iren ol menzile
Ol gönülde eglenen gelmez dile10

Kutadgu Bilig’e baktığımızda , yazıldığı dönem itibariyle İran Edebiya-
tının tesirlerinin kendisini hissettirdiği bir dönemdir. Ama kendisi eserini 
Farsça yazmamıştır ve bunu şu şekilde dile getirmiştir:

“Arapça ve Farsça kitaplar çoktur; bizim dilimizde bütün hikmetleri 
toplayan yalnız budur.

Bunu kadrini ancak bilgili bilir; bilgi kıymetini de ancak anlayışlı tak-
dir eder.

Bu beyitleri senin için tanzim ettim; ey okuyucu, okurken unutma, bana 
dua et.”11

Görülmektedir ki her iki şairimizde okurlarının anlaması ve öğrenmesi 
için Türkçe yazdıklarını dile getirmişlerdir.

Ayrıca Yusuf Has Hâcib eserinin “Han Dili”12 ile söylendiğine yer vere-
rek yönetimde hangi dilin geçerli olduğunu bize göstermektedir.

B. Alp Tipi

Alp kelimesi, eski ve yeni bir çok Türk lehçelerinde kahraman, cesur, 
zorlu, yiğit gazi manâlarında bir kelimedir. Şahıs ismi olarak kullanıldığı 
gibi, bir sıfat, bir unvan ve kabile teşkilatı içinde askeri bir asalet zümre-

10 Aşık Paşa, a.g.e, c.II/2, s. 953-955
11 Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, Çeviri: Reşit Rahmeti Arat, Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara-1974, s. 7
12 Yusuf Has Hâcib, a.g.e., s.4
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sinin adı olarak da kullanılmıştır.13 Alp’in anlamı içinde, kahraman cesur, 
yiğit manaları Türklerde özellikle Türk idarecisinde aranan niteliklerden-
dir. Beyliğin ilk şartı olarak görülmektedir.14

Yusuf Has Hâcib, Beylik için insanın asil soydan gelmesi  ve cesur, 
kahraman, kuvvetli ve  pek yürekli olması gerektiğini söylemiştir.15

XIV. yüzyılda yaşayan Âşık Paşa eserinde Alplık konusuna geniş bir 
yer vermiş özellikle dokuzuncu babda yer yer de diğer babalarda değinmiş 
ve Alpta bulunması gereken özellikleri sıralarken de; iki tip alp portre-
si çizmiştir Bunlardan biri zahiri Alplıktır. Zahiri alpta bulunan özellikler 
şunlardır: 

Cesur ve korkusuz olmak,  kol ( bazu) kuvveti, Gayret ve hamiyet, yay-
ok-kılıç-süngü, at, yoldaştır.

İkinci portre ise din Alpliğidir. Din alpinde bulunması gereken özellik-
ler ise şunlardır: veli, riyazet, kifayet, aşk, tevekkül, şeriati öğrenme, ilim, 
himmet süngüsü, birlik olma.16

 Yusuf Has Hâcib eserinde kumandanda olması gereken vasıfları sıra-
larken de aynı özellikler üzerinde durduğunu görmekteyiz: 

“Bu işe cevik sert, tecrübeli, tam ve pek yürekli bir adam lazımdır.

Cömert, cesur, alçak gönüllü, sofrası açık ve soğuk kanlı olmalıdır.

O bütün malını askere dağıtmalı ve bir çok kimseleri dost ve silah ar-
kadaşı edinmelidir.

Kendisine bir at, giyim ve silah ayırması kâfidir; meşhur olup dünyaya 
nam salma ona yeter.

O bütün arzusunu kılıcı ile istemelidir, vurmalı almalı, vermeli ve böy-
lelikle şöhretini büyütmelidir.”17

Burada her iki yazarın da Türk kültürünün önemli bir nüvesi olan alp 
insan tipini ele alırken aynı özellikleri sıralamaları dikkate değerdir.

C. Aile Hayatı ve Soyun Önemi

Türk ailesi “pederî” aile özelliğine sahiptir. Ailenin esas çekirdeği baba, 

13 Fuat Köprülü, “Alp”, Meb İslâm Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1965, C. 1, s.379; Orhan F. 
Köprülü, “Alp”, TDVİA, İstanbul-1989, C. 2, s.525.
14 Kemal Yavuz, “ Osmanlı Devleti’nin kuruluş yılları Şairlerinden olan âşık Paşa’da Ordu Fikri ve Alp Tipi”, 
Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, C. 9 , s. 554-555 .
15 Yusuf Has Hâcib, a.g.e.,s.148.
16 Aşık Paşa, a.g.e.,s. 549-570.
17 Yusuf Has Hâcib, a.g.e., s. 170.
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oğul,  ve torunlardan meydana gelmekte, evlenen  kızlar ve onların ço-
cukları ise aileden sayılmamaktaydı. Ancak daha güçlü olabilmeleri için 
aileler dedenin mirası altında toplanmaktaydı. Baba ailenin geçimini sağ-
lamak, korumak yetişmiş evlatlarını evlendirmekle görevli idi.18

Âşık Paşa eserinde, ailenin devamını sağlayacak olan eşlerin görevle-
rini saymış, anne babaların çocuklara karşı ve çocukların anne babalara 
karşı görevlerini zikretmiştir. Anneye babaya hürmetten kaçınılmamalı ve 
evlada iyi bakılmalıdır.19

Yusuf Has Hâcip ise babanın görevinin ağırlığından söz ederken oğlan 
ve kız evlatlarının bakımının zor olduğunu dile getirmiş,  çocuk terbiyesi-
nin nasıl olması, oğlan ve kıza bilgi ve edeb öğretilmesi ile oğlun başı boş 
bırakılmaması gerektiğinden bahsetmiştir.20 Her iki müellifimiz de toplum 
içinde evlat yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu ve yetiştirmede top-
lum içinde  titizlik gösterildiğini günümüze aktarmaktadırlar. Böylece âile 
müessesesinin Türk toplumu içindeki değeri daha iyi anlaşılmaktadır.

Âşık Paşa, soyun baba ve deden miras kaldığına, soy ve sopun güzel bir 
nimet olduğuna, çocuk için babasının isminin, kendisi için hazine (geçer 
akçe ) olacağına, soyun edep ile olduğu zaman gerçek asalet olacağına, 
soy, sop temizliğinin edeple yoldaş olması gerektiği eğer edep yok ise in-
sanlar arasında  adı bilinse de, üstünde bina kurulmuş temelsiz direklere 
benzeyeceğine değinen Âşık Paşa, babanın arkadaşlarının da, oğlu için mi-
ras olduğuna dikkat çekmiştir.21 

Yusuf Has Hâcib ise beylik için asil soyda gelinmesi gerektiğini, soyun 
babadan oğla devam ettiğini, asil insanın ölse bile soyunun kaldığını, dev-
letin önemli kademelerindeki insanların soylu aileden gelmesi gerektiğine 
yer vermiştir.22

Görülmektedir ki her ikisi de Türk toplumunda soyun nekadar önemli 
bir yerinin olduğunu geleceğe aktarmışlardır.

D. Diğer Konular

Âşık Paşa’da geniş yer bulan ahilik ilkelerinin Kutadgu Bilig’de de yer 
aldığını görmekteyiz. Ahiliğin prensiplerinden olan cömert olmak, kana-
at sahibi olmak, ikramda bulunmak ,marifet ve ehliyet sahibi olunması 

18 Bahaeddin Ögel Türk Kültürünün Gelişme Çağları II,Meb- İstanbul 1971, s. 18; Bahaeddin Ögel, Dünden 
Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul-1988, s.246.
19 Aşık Paşa, a.g.e., c. I/2, s. 603.
20 Yusuf Has Hâcib, a.g.e., s. 94, 116, 326, 98. 
21 Aşık Paşa, a.g.e., c.I/2,s. 643.
22 Yusuf Has Hâcib, a.g.e., s.125, 148, 149, 164, 165, 181.
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gerektiğine, zengin ve fakir herkesle iyi geçinmeye, küfür aldatma, hile, 
fitne, gazab, hasetlik gibi hasletlerden kaçınılması gerektiğine Kutadgu 
Bilig’de yer verilmiştir.23

Garibnâme’de yer yer altın, gümüş ve demirden bahsedilmekte ve işle-
meciliğin nasıl yapıldığına yer verimektedir24. Kutadgu Bilig de de değerli 
madenler arasında altın ve gümüşün sayılması25 bu madenlerin Âşık Paşa 
döneminde de toplum içindeki özelliğini koruduğunu bize göstermekte-
dir.

Her iki eser incelendiğinde bu kadar benzerliğin ayrı yüzyıllarda yazıl-
mış olmalarına rağmen bir arada yer alması dikkat çekicidir. Bu da her iki 
eserin de aynı kaynaklardan beslendiğini bu kaynakların ise Türk ve İslâm 
kültürü olduğunu bize göstermektedir. 

2. Aşık Paşa’nın Garib-Nâmesin’de Yunus Emre İzleri

Yunus Emre XIII. yüzyıl ikinci yarısında ve XIV. yüzyılın başında 
Anadolu’da yaşamıştır. Onun yaşadığı dönem itibariyle Anadolu (Türki-
ye) Selçukluların (468-708/1075-1308) sonu ile Osman Gazi devirlerine 
rastlamaktadır. Yunus Emre’nin hayatı hakkında çok şey bilinmemekle be-
raber, Onun, h.720/m.1320 yılında 82 yaşında vefat ettiğine dâir önemli 
bir bilgi günümüze kadar ulaşmıştır. Divan ve Rısaletü’n-Nushıyye adlı 
iki eseri bulunmaktadır.  Biz bu iki eserden yola çıkarak Garib-nâme’deki 
izlerini araştırdık.

A. Birlik

Âşık Paşa bu konuya birinci babında yer vermiş ve buradaki on destanı 
birlik fikrine ayırmıştır. Yer yer diğer bablarda da görülmesi birlik düşün-
cesinin Gârib-nâme’nin ana konusunu oluşturduğu izlenimini vermekte-
dir. Nitekim Hasan Fehmi Turgal “vahdet” fikrini, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunu müjdeleyen bir fikir olarak tefsir etmiştir. 26 Fuad Köprülü, 
bu görüşü eleştirerek tamamıyla indî bulmuştur.27 Mehmet Kaplan  “Âşık 
Paşa ve Birlik Fikri” makalesinde Hasan Fehmi’nin Garib-nâme ile o de-
virde kurulmakta olan Osmanlı Devleti  arasında bağlantı kurmasını ve 
Fuat Köprülü’nün de Âşık Paşa’nın “vahdet” fikrine sadece tasavvufî bir 
düşünce gözüyle bakmasını da doğru bulmayarak sözlerine şöyle devam 
etmiştir: “Metin dikkatle incelenirse, görülür ki, Âşık Paşa “vahdet” fikrine 

23 Yusuf Has Hâcib, a.g.e., s.29, 34, 35, 62, 72, 108, 112, 105, 128-129, 134.
24 Âşık Paşa, a.g.e.,c.II/1,s. 351-353, 183-199.
25 Yusuf Has Hâcib, a.g.e., s.25, 66, 86, 132.
26 Tarım, Kırşehir Tarihi, s.107-108.
27 Köprülü, a.g.m. , s. 704.
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dini ve tasavvufî manâ yanında, politik ve sosyal, hatta pratik bir manâ da 
vermiştir. Âşık Paşa, eserinin birinci bölümünde insanların başarı, saâdet 
ve hakikate “birlik” sayesinde ulaşabileceklerini örnekler vererek ortaya 
koymuştur. Âşık Paşa’nın “vahdet fikrine vermiş olduğu bu manâ, âdeta 
Osmanlı Türklerinin kurmuş oldukları “cihan devleti”nin ideolojik ve me-
tafizik temelini hazırlar.”28 

Âşık Paşa’nın kıssalarında “birlikten kuvvet ve devlet doğar” mesajını 
vermeye çalıştığı sonucunu çıkarabiliriz.

Âşık Paşa’nın “yetmiş iki milletin maksudu ol”29 beyitinde Türkler’deki 
cihan hakimiyeti düşüncesinin30 bir yansımasını görmekteyiz.

Birlik fikrine Yunus Emre’nin Divânın’da da geniş yer verilmiştir. O 
mısralarında  birlik kelimesinin yanı sıra dirlik kelimesine de sık sık yer 
vermiştir ve birliğin öneminden bahsetmiştir.

Ezeli biliş idük birliğe yitmiş idük 
Biz bir uçar kuş idük  vücut can budağıdur.

Yatlı yoktur bilene dirlik tuta-gelene
Bilelik soylayana vuslat yolı kavîdür.31

***

Birisen birliğe gel ikiliği bırak elden
Bütün ma’na bulasın sıdk u iman içinde32

***

28 Kaplan, a. g. m., s.149. 
29 Âşık Paşa, a.g.e., C. .I/1, s. 149.
30 Osman Turan, Türklerdeki Türk cihan hakimiyeti mefkuresini şu şekilde anlatmaktadır:”…Türk hükümdarla-
rı imparatorluk hâlinde ve hususiyle İslam çağında olduğu gibi Şamani devrinde de ne kadar dindar ve Allah’a 
inanmış idiyse yabancı dinlere saygı göstermeyi de o derece kendi hâkimiyet, adâlet ve insanlık duygularına 
uygun buluyorlardı. İşte Türk Cihan Hâkimiyeti ve dünya nizâmı mefkureleri de bu temel üzerinde ve bu sayede 
gelişiyordu. Türkler millî ve İslâmi duyguların ahenkli terkibi sayesinde böyle bir dünya nizâmı dâvâsına bağ-
lanırken bu esaslara göre Allah’ın cihan hâkimiyetini kendilerine emanet ettiğine inanıyorlardı ve bu emânete 
saygı göstermek sûretiyle de bir hânedân, bir sınıf ve zümrenin veya sadece bir milletin değil hüküm sürdükleri 
bütün kavim ve dinlerin hâmisi olduklarını düşünüyorlardı. Bu sebeple de Türk İmparatorluklarında milliyet, 
din sınıf  tezat ve mücadelelerine rastlanmamış; adâlet ve âhenk hüküm sürmüştür. Türk cihan hâkimiyeti ve 
nizâmının milletler-arası bir mâhiyet alması, İslâmî insânî esaslar dâhilinde tekâmülü bu sâyede mümkün ol-
muştur. Orta-Asya’da kurulmuş Şamani Türk devletleri yalnız yabancı din mensuplarına sığınak ve himâye bah-
şetmemiş; bizzat Türkler de bu dinlere girerek türlü cemaatler hâlinde ve âhenk içerisinde bir arada yaşamışlar 
ve bu suretle tarihte din hürriyetine ait ilk ve en güzel örnekleri vermişlerdir.
Türkler İslâmiyet’i kabûl edip İslâm dünyâsına, daha sonraları da sıra ile, Anadolu’ya, Balkanlara ve Orta 
Avrupa’ya hâkim olunca bu millî an‘anelere ve İslâmın yüksek dîni ve hukukî prensiplerine bağlı kalarak, asır-
lar boyunca, bir çok yabancı kavim, din ve mezheplere hak ve hürriyet bahşetmekle Cihân hâkimiyeti ve dünyâ 
nizâmı dâvâlarını da en yüksek bir dereceye eriştirmişlerdi. Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi 
Tarihi ( Türk Dünya Nizâmının Millî ve İnsânî Esasları), Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1969, c.I, s.X-XI
31 Yunus Emre Dîvânı, Tercüman 1001 Temel Eser Sayı No:1, Hazırlayan: Faruk Kadri Timurtaş, İstan-
bul-1972, s. 59; Eser bundan sonra  “Dîvan” olarak gösterilecektir. 
32 Dîvan, s. 132.
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İy Yûnus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan
İkilig ile gelen toğrı yol bulmuş değil

***

Gelin tanuşık idelüm işün kolayın tutalum
Sevelüm sevilelüm bu dünya kimseye kalmaz

Yunus sözin anlar-ısan ma’nisini dinler-isen
Sana eyü dirlik gerek bunda kimsene kalmaz

Bu mısralarında Yunus Emre genel olarak ikiliğin iyi bir şey olmadığını, 
birlikten kuvvet doğacağını dile getirmeye çalışmış, sanki içinde yaşadığı 
topluma örnekler vererek mevcut olan sıkıntılı günlerin nasıl kolaylıkla 
atlatılıp dirliğe ulaşılabileceği hakkında Âşık Paşa’da olduğu gibi kıssadan 
hisse tavsiyelerde bulunmuştur.

Birlikte kardeşlik noktasından hareket eden Yunus Emre’nin yetmiş iki 
milleti bir görerek Türk insanın önemli bir özelliğine eserinde yer vermiş 
olması dikkat çekicidir.

Bir kez gönül yıkdun-ısa bu kılduğun namaz değil
Yetmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz değil33

B. Ahîlik

Âşık Paşa’nın Garib-nâmesi’nde genişce yer bulmuş olan ahilik pren-
siplerinin Yunus Emre Dîvanı’nda da yer aldığını görmekteyiz. Divanda 
ahiliğin ilkelerinden olan kibir, kin ve yalandan nasıl kaçınılması ve buna 
karşılıkta herkese bir gözle bakılması gerektiğine şöylece değinilmiştir:

Gönül pisin yudun-ısa  kibr ü kini kodun-ısa
Ikrar bütün olmayınca erden nazar olmayısar34

***

Cümle yaradılmışa bir gözle bakmayan
Halka müderris ise hakikatde âsıdur.35

Ahiliğin ilkelerine Yunus Emre özellikle Risaletün-Nushiyye adlı ese-
rinde, kibirli olmamayı, gazabı, sabrı, hased etmemeyi, dedikodu yapma-
mayı  ayrı başlıklar altında genişce e almaktadır.36

33 Dîvan, s. 102.
34 Dîvan, s. 52.
35 Dîvan, s. 55.
36 Dr. Musatafa Tatçı ,Yunus Emre Rısaletün’n-NushıyyeIII Tenkitli Metni, Kültür Bakanlığı Kılasik Türk Eser-
leri/14, s.32-136.
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Yunus Emre Divanın’da zaman zaman ahî kelimesini kullanmakta ve 
ahîye  seslenmektedir.

Ben bunda seyri der ike na ceb sırra irdüm ahî
Bir siz dahîsizde görün dostı bende gördüm ahî

Bende bakdum bende gördüm benüm ile ben olanı
Suretüme cân vireni kim düğüni bildüm ahî37

Ahîlik ilkelerinin bu kadar geniş yer alması o dönemde ahîlilerle  içi 
içe yaşadıkları ve ahîliğin  artık toplumun bir unsuru ve kültürü olduğu 
izlenimini vermektedir.

C. Diğer Konular

Yunus Emre ve Aşık Paşa’nın eserlerinde Hızır’a da değinmeleri top-
lum içinde yaygın bir inanış olduğunu bize göstermektedir. 

Âşık Paşa sekizinci bölümün dördüncü kıssasını Hızır’ın kerametlerine 
ayırmıştır ve kerametlerin derecelerini anlatır. İlk olarak Hızır’ın gizli bir 
hazine olduğunu ve madenden anlayan insanların emek çekerek gizli hazi-
neye ulaştıklarından bahseder.38 Allah’ın Hızır’a sekiz çeşit bağışta bulun-
duğunu (keramet sahibi kıldığını) söyleyerek tek tek bunları anlatır.39

Âşık Paşa’da Hızır bu şekilde yer alırken, Yunus Emre şunları söyle-
mektedir:

Hızır u İlyas değül iken ölmez dirlüğe sataşdum
Hergiz Yılmaz içmez iken içüm dopdolu aş oldı.40

***

Şol Hızırla şol İlyas âb-ı hayat içdiler
Birkaç gün içinde bunlar ölesi değil41

Bir diğer konu ise Âşık Paşa ve Yunus Emre’nin eserlerinde gümüş, 
inci42 gibi değerli madenlere ve arpa, buğday,bulgur43 gibi yiyeceklere aynı 
şekilde yer verilmiştir. Yunus Emre ve Âşık Paşa’nın aynı dönemde yaşa-
dığını düşünürsek bu kaçınılmazdır.

Yunus Emre ve Âşık Paşa’nın eserleri konu ve sosyal hayatın işlenişi 
37 Dîvan, s. 150.
38 Âşık Paşa, a.g.e., C..II/1, s.73.
39 Âşık Paşa, a.g.e., C..II/1, s.79-81.
40 Dîvan, s. 146.
41 Dîvan, s. 96.
42 Dîvan, s.88,74,95; Âşık Paşa, a.g.e., C..II/1, s:187.
43 Dîvan, s.74,88,94; Âşık Paşa, a.g.e., C..II/1, s:415 .
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bakımından benzerlik arzetmektedir.F. Köprülü iki şâirin fikri alt yapısı ve 
malzemesinin tamamıyla aynı olduğunu söyleyerek bizi desteklemektedir.44 
Cihan Okuyucu ise “Ortak konular yanında Hızır ile ilgili malzeme bakı-
mından Âşık Paşa’nın Garibnâme’si Yunus’45un Divanı’ndan daha üstün-
dür” demiştir.

3. Âşık Paşa’nın Garib-Nâmesi’nde Ah-i Evren İzleri

Ahilik kelimesi hakkında iki görüş vardır. Bir görüşe göre ahî, Arap-
ça “kardeşim” anlamına gelen “ahî” kelimesinden; ikinci görüşe göre ise, 
Divân-ı Lügâtü’t Türk ve Atabetü’l Hakâyık gibi kaynaklarda yer alan 
Türkçe eli açık, cömert anlamlarına gelen “akı” kelimesinden gelmekte-
dir. Buradaki “akı” kelimesinin zaman içinde “Ahi”ye dönüştüğü kabul 
edilmektedir.46 İbn Batuta ahî kelimesini, “evlenmemiş, sanat ve meslek 
sahibi gençlerden seçilmiş, kendisine reislik pâyesi verilmiş önder bir 
kişiye verildiğini belirtmiş ve bu kişinin yönetimindeki topluluğun tem-
sil ettiği harekete de “fütüvvet” denildiğini de eklemektedir. İbn Batuta, 
ahî kelimesini “fütüvvetin” çoğulu olan “fityan” kelimesi ile birleştirerek 
“ahîyyetül-fityan” şeklinde kullanmıştır.47

Anadolu’da bir Türk kurumu olan ahiliğin kuruluşu, Abbasi halifesi 
Nâsır’ın Anadolu Selçuklu devleti hükümdarı I. Keykâvus’a Şehabeddin 
Sühreverdi başkanlığında bir heyet göndererek fütüvvet teşkilâtına dâvet 
etmesiyle başlar. Sühreverdî’ (1145-1234) nin Anadolu’da örgütlediği fü-
tüvvet teşkilâtının moral ve ahlâk prensipleri meslek adamları tarafından 
benimsendi. Aynı meslekte çalışan usta, kalfa ve çıraklar Ahî Evren’in et-
rafında toplanarak onun öncülüğünde örgütlenmişlerdir.48

Ahi Evren ile aşağı yukarı aynı dönemde, hatta aynı coğrafyada 
Kırşehir’de yaşayan ve Anadolu’nun pek çok yerinde zaviyeleri bulunan 
böyle güçlü bir teşkilattan ve öğretilerinden Âşık Paşa’nın habersiz olma-
sı mümkün değildir. Her iki manevi önderin de hayatları incelendiğinde, 
Anadolu’nun siyasi ve sosyal yapısı düşünüldüğünde ortak noktalarının 
olduğu görülmekte ve Anadolu’nun kargaşa döneminde her ikisinin de 
aynı gâye etrafında birleştikleri görülmektedir.

44 Fuad Körülü, Âşık Paşa, MEB İslâm Ansiklopedisi,İstanbul-1965, c.1, s. 901-906
45 Cihan Okuyucu, “Ahmet Yesevi’nin Anadolu’daki temsilcileri Yunus Emre ile Âşık Paşa Arasındaki Fikir 
Akrabalığı”, Miletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Kayseri, s. 307
46 Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahî Teşkilâtı’nın Kuruluşu, Konya-1991, s. 3-4
47 Mehmet Şeker, İbn Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal-Kültürel ve İktisadî Hayatı ile Ahîlik, T.C. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara-2001, II. Baskı, s.72.
48 Ahmet Gündüz, “Beylikler ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Ahiler’in Siyâsî ve Askerî Rolü”, I. Ah-i 
Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, 12-13 Ekim 2004, Kırşehir-2005, Hazırlayan:M. 
Fatih Köksal, c. I, s. 465.
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Dolayısıyla bu bölümümüzde Garibnâme’de ahiliğin ve fütüvvetin iz-
lerine ve ahilik teşkilatının ahlâk ve ilkelerinin Âşık Paşa tarafından nasıl 
ele aldığına yer vermeye çalıştık.

Garibnâme’nin beşinci bölümünün sekizinci kıssasında, vefâ bulunma-
sı ve hayır dua alınması gereken beş kapının bulunduğu, bunlarında sıra-
sıyla “ana baba”, “usta”, “ahi”, “şeyh” ve “Allah” kapısı ve katı olduğu 
yer almaktadır.49

Âşık Paşa vefâ gösterilecek kişiler arasında anne ve babadan sonra usta, 
ahi ve hocayı sayması onların toplum içindeki önemini göstermesi açısın-
dan önemlidir. Ahilikte de hocaya büyük önem atfedilmiş bir kişinin ustası 
ve hocası yani bir öğreticisi olmadan doğru ve düzgün bir iş yapamayacağı 
söylenmiştir. Ahi Evren’in şeyhi Kirmani ilgili anlatılan bir hikâyede şeyh; 
yeni yapılan bir kuyuyu çok beğenmiş onu yapan ustadan bu sanatı kimden 
öğrendiğini sormuş, usta da sanatını kimseden öğrenmediğini, kendi ken-
dine san’atı icad ettiğini söyleyince hemen kuyuyu doldurtmuştur. Sebe-
bi kendisine sorulduğunda da; “Bir usta mesleğini, o mesleğin ustasından 
öğrenmemiş ise yani intisabı yoksa meydana getirdiği eserde kudsiyyet 
ve haysiyet olmaz”50 demiştir. Burada bir öğreticiden sadece kuru kuru 
bilgi alınmadığı hususuna dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda iş ahlâkı ve 
işin kutsallığının onu işleyenin edebinde sanat eğitiminde ve ahilikte önem 
arz ettiğini görüyoruz. Ahi Evren her san’at kolunun bir piri, peygamberin 
mesleği olduğunu vurgulayarak san’atın kutsallığını topluma anlatmaya 
ve sanata rağbet uyandırmaya çalışmıştır.51 Burada da Âşık Paşa usta ve 
ahi duasının kabul olacağını Allah kapısından önce zikretmesi onun da bu 
mesleklere kutsallık atfettiğini göstermektedir.  

Bazı beyitlerde de ahi reisine nasıl hizmet edileceği hakkında bilgi ve-
rilmektedir. Sabır, riyadan uzak, samimiyetle hizmet edilmesi ve cömert, 
geleni hoş tutup eli boş göndermemek, hak yolunda doğru olmak ve günah 
işlememek, yolunu şaşırana da üşenmeden yol göstermek, misafir karşı-
sında toprak gibi mütevazı olmak, kibir ve kinden uzak durmak gibi  ahili-
ğin prensiplerine uyarak, çırak ahi reisinden hayır duasını alır.52  

Fütüvvetnâmeler’de ahide bulunması ve bulunmaması gereken özellik-
ler formule edilerek verilmiştir. Örnek olarak, ahinin üç şeyi açık üç şeyi 
kapalı olmalıdır.

49 Ahmet Günşen, “Garib-nâme’de Ahilik İzleri”, I. Ah-i Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 
12-13 Ekim 2004, Kırşehir, G.Ü. Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi-Yayın Nu:2, C:I, s. 501
50 Bayram, a.g.e. s. 149-150.
51 Bayram, a.g.e. s. 149.
52 Aşık Paşa,a.g.e., c.I/2, s.647.
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Açık Olanlar

1. Eli açık olmalı, yani cömert olmalı.
2. Kapısı açık olmalı, yani konuk sever olmalı.
3. Sofrası açık olmalı, yani ikramı herkese açık olmalı.

Kapalı Olanlar

1. Gözü kapalı olmalı, kimseye kötü bakmamalı ve kimsenin ayıbını 
görmemeli.

2. Beli kapalı olmalı, kimsenin ırzına namusuna, haysiyet ve şerefine 
göz dikmemeli.

3. Dili kapalı olmalı, yani kimseye kötü söz söylememeli53

Bu bilgilerden hareketle Âşık Paşa’nın da fütüvvetnâmelerdeki ilkelere 
yer vermesi dolayısı ile onun eserinin de bir fütüvvetnâme özelliği göster-
diği söylenebilir.

Garib-nâme’nin onuncu bölümünün beşinci kıssasında54, Hz. 
Peygamber’in şehri olduğunu söylediği ilmin kapısı durumundaki Hz. 
Ali’nin ağzından ilmin maldan daha üstün olduğu anlatılırken Ahilik teri-
mi olan “feta” ve fütüvvet” kavramlarına da yer verimiştir:55

Garib-nâme’de ahiliğin önemli ilkelerinden olan cömertliğe (sehâvet)56, 
“kanaat sahibi”57 olmaya yer verilmiştir. Bir ahi cömertlikle misafire , 
insanlara ikramda bulunurken aynı zamanda var olanla da yetinmesini 
bilecektir.58

Beyitlerde esnafın eğitilmesinde ahlakî, tasavvufî öğelere de yer veril-
miş, böylece kazancını elde etmede nefsini terbiye ederek kazanç elde et-
mede hırsa kapılmaması gerektiği hususunda üzerinde önemle durulmuş-
tur. Bu da ahîliğin tasavvufla iç içe olduğunu bize göstermektedir.59

Âşık Paşa, pek çok beytinde ahiliğin prensipleri arasında da yer alan 
hiç kimse ile ayrılığa düşmemeye, zengin ve fakir herkesle iyi geçinme-
ye, ilahi ilimleri öğrenmeye, insanın ilmiyle amel etmesinin gerektiğine, 
yoksa bu bilgilerin bir yararının olmayacağına, marifet ve ehliyet sahibi 
olunması gerektiğine kibir, kin, günah işleme, inkâr, iki yüzlülük, cimrilik, 
hile, öfke, cehalet, hasetlik, küfür, aldatma, hile, gazab, hevâ, fitne, nifak 
gibi kötü hasletlerin nefsin askerleri olduğunu ve bunlardan uzak durup 
53 Çakmak, “Ahiliğin Dini ve Tasavvufi Temelleri”, I. Ah-i evran-ı Velî ve Ahîlik Araştırmaları Sempozyum 
bildirileri, 12-13 Ekim 2004, Kırşehir-2005, Hazırlayan: M. Fatih Köksal, C. I, s. 251.
54 Âşık Paşa, a.g.e., C.II/2, s.797-801.
55 Günşen, a.g.m., s.505-506.
56 Âşık Paşa, a.g.e., C.II/2, s.909.
57 Âşık Paşa, a.g.e., C.II/2, s.909.
58 Âşık Paşa, a.g.e., C.I/1, s.189,191,193.
59 Âşık Paşa,a.g.e., C.II/2, s.667.
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nefse esir olunmaması gerektiğine yer vermiştir.60

Garibnâme’ye bakıldığında içerdiği konular açısından toplumu iyiye, 
güzele, huzura sevk edecek öğütlere yer vermesi ve edep, ahlâk konularını 
işlemesi açısından bir fütüvvetnâme özelliği arz etmektedir. 

Âşık Paşa ve Ahi Evren’in yaşadığı döneme bakıldığında manevî ön-
derlerin genel itibariyle hemen hemen aynı konuların üzerinde durdukları 
görülmektedir. Bunda o dönemin siyasi ve sosyal kargaşasının etkisi ve 
Türk-İslâm kültürünün rol oynadığı söylenebilir. 

4. Âşık Paşa’nın Garib-Nâmesin’de Hacı Bektâşi Velî İzleri

Hacı Bektâşi Velî Horasan’ın mühim bir kültür merkezi olan Nişabur’da 
doğmuştur. Doğum ve ölüm tarihleri belli olmamakla birlikte XIII. 
yüzyılda yaşadığı kesindir.Moğol istilâsı üzerine tahminen kırk yaşla-
rında Anadolu’ya gelmiştir. Ahmet Yesevi’nin halifelerinden Lokman 
Perende’nin yanında manevi terbiye almış O’unu yoluyla Yeseviliğe gir-
miş, Horasan erenlerinden biri olmuştur. Yeseviliği Anadolu’ya getiren 
maneviyat ordusunun içinde Hacı Bektâşi Velî’nin büyük yeri vardır.

Onun Yeniçeri ocağının kuruluşunda rol aldığı, Orhan ve Osman dev-
rinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda etkili olduğu, Ahmet Yesevî ile gö-
rüştüğü, Baba İshak’a müridlik yaptığı hususlarındaki bilgiler onun şahsi-
yeti ve tesirleri konusunda bize ipuçları vermektedir.

Görülmektedir ki Âşık Paşa ile aynı dönemde yaşayan Hac-ı Bektâşi 
Velî’nin toplumdaki tesirleri ve oynadıkları rol açısından benzerlikleri  
önemlidir. Hac-ı Bektâşi Velî’nin en derli toplu, muhteva bakımından en 
mühim ve hacimce en geniş eseri Makalat’tır. 61Biz bu bölümde Makalat’ın 
Garibnâmedeki izlerine değineceğiz.

A. Birlik

Önceki bölümlerde de değindiğimiz gibi Âşık Paşa eserin de “Birlik” 
fikrine geniş yer ayırmıştır.

Makalât’ın ilk sayfalarında Hacı Bektaşi Velî‘nin birlik fikrine yer ver-
diğini görmekteyiz. Velî burada Tanrı dostlarının ikiliği kesreti bırakıp 
vahdet yoluna girdiklerinden62 bahsetmiştir. Bir başka yerde de hakikatin 
makamlarını sayarken ikinci makam olarak yetmiş iki milletin ayıplanma-
ması63 gerektiğini söylemiştir. Buradan hareketle yetmiş iki miletin bir tu-
60 Âşık Paşa, a.g.e., C.I/1, s.151, 169, 205; Günşen, a.g.m., s. 508-509.
61 Hüseyin Özbay, Esad Çoşan, Makâlat-ı Hac-ı Bektâşi Velî, Ankara 1996, s. XVIII.; Bundan sonra eser 
“Makâlât” olarak gösterilecektir.
62 Makalât, s.9.
63 Makalât, s.18.
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tulduğu bir arada görüldüğünü söyleyebiliriz. Âşık Paşa’nın ve Hacı Bek-
taşi Velî‘nin  yaşadığı Anadolu toplumu göz önüne alındığında oynadıkları 
roller açısından birleştirici özelliği sahip oldukları ve bu konuda özenle ve 
dikkatle durduklarını, dağılan toplumu bir araya getirme cabası içinde yer 
aldıklarını görmekteyiz.

B. Ahîlik

Ahîliğin prensiplerinin Âşık Paşa’da olduğu gibi Hacı Bektaşi Velî’de 
de görmekteyiz.

Hacı Bektaşi Velî, Makalât’ın beşinci bölümünde marifetin makamları-
nı sayarken ahiliğin  olan edep, korku, perhizkârlık, sabır ve kanaat, utan-
mak, cömertlik, ilim, miskinlik marifet, kendini bilmek prensiplerine yer 
vermiştir.64

Değerlendirme ve Sonuç

Âşık Paşa, Yusuf Has Hâcib ile Yunus Emre, Hacı Bektâşi Velî ve Ahi 
Evren yaşadıkları dönemler açısından önemli roller üstlenmişlerdir. Bu 
manevi şahsiyetlerin eserleri ve söylemleri incelendiğinde, hepsinin aynı 
konular etrafında birleştikleri, toplumun daha güçlü yapıya ulaşabilmesi 
için birlik içinde güçlü bir devlet etrafında birleşilmesi gerektiği görüşüne 
sahip oldukları görülmektedir. Aynı konular etrafında birleşmeleri onların 
Türk-İslâm kaynağından beslendiklerinin bize göstergesidir.Eserlerinin 
geçmişteki kültürel izleri geleceğe taşıması ve günümüze kadar ulaştırma-
sı, aynı zamanda  yaşadıkları dönem içerisinde oynadığı rolü göstermeleri 
açısından ilgi çekicidir. 

Onlar bozulan birliği düzeltmek için, halkı bir araya getirebilmek için 
önemli sorumluluklar üstlenmişlerdir. Burudan hareketle Yunus Emre’nin 
şu mısralarıyla sözlerime son vermek istiyorum:

Ben gelmedim dâvi için
Benim işim sevi için

Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

64 Makalât, s. 17.
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NASREDDİN HOCA’NIN FIKRALARINDA 

SÖZÜN GÜCÜ
                                

                      *ŞENOCAK, Ebru 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Fıkralar şiirsel anlatım tarzıyla, kısa ve yoğun anlam içerikleriyle 

okuyucuya mesajlarını doğrudan ve yanlışsız iletmeyi hedefler. Nasreddin 
Hoca da fıkralarında, gerek göndergesel anlam, çağrışım değerleri gerekse 
kullanılan kavram karşıtlıklarıyla fıkraların işlevini doruk seviyesine 
ulaştırır. Nasreddin Hoca, kendilik bilincini dil, kültür, gelenek, görenek, 
örf ve âdetlerine bağlılık ile sonuna kadar yaşayan bilinçli bir kahramandır. 
Fıkraları değerlendirildiğinde Nasreddin Hoca’nın Türk diline; yabancı 
dil kullanımına tepki alma, insan tiplerine ve ortama göre iletişim kurma, 
yazıdan önce sözün gücüne inanma, Türkçe’nin matematik dilinin gizemiyle 
mesajlar verme, göstergesel ifadelerle göndergesel anlamlandırmalar 
yapma, dili yanlış kullananları cezalandırma vb. gibi konularda hizmet 
verdiği görülür. 

Nasreddin Hoca, dilin kişilikle olan ilişkisini yakından tecrübe 
etmiş biri olarak, dil ve iletişim bağını empatinin gücüyle gerekli yerde 
kullanmasını bilmiştir. Nasreddin Hoca’nın amacı, bilgelik vasfını Türk 
dilinin sade ve işlendikçe daha da güzelleşen anlatım tarzıyla derin anlam 
birliklerine ulaşmaktır. Bu yüzden Türk dilinin ifade gücünü ve mizahı 
kullanarak gelecek nesillere kültürünü zevkle okuma imkânı tanırken, 
miras niteliğinde kalıcı mesajlar verir. 

Anahtar Kelimeler: Nasreddin Hoca, fıkralar, dil, kültür, söz, 
iletişim. 

ABSTRACT
The Power of Utterance Through Nasreddin Hodja’s Anectodes
The first objective of anecdotes is to transfer their messages in a poetical 

type within short and intensive meaning contents directly and without 
any mistakes to readers. Hodja also in his anecdotes, either with send-off 
meaning, invitation values or concept opposites in usage, leads anecdotes 
* Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi,  Elazığ / 
TÜRKİYE. e-mail: esenocak@firat.edu.tr
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to reach their top level. Nasreddin Hodja is a kind of conscious hero who 
lives the self consciousness with a relation of the language, traditions, 
customs and culture forever. 

When his anecdotes are evaluated, it is obviously seen that he has served 
some topics such as the reaction of the Turkish language to the usage of 
foreign language, communication in accordance with the human types and 
positions, to believe in utterance rather than writing, giving messages with 
the mystery of Maths, making demonstrated explanations with send-off 
themes and finally he has punished people who used the language in a 
wrong way. 

Nasreddin Hodja is a man who experienced the relation between human 
and language and also he learned to use the correlation of language and 
communication with the power of empathy. Nasreddin Hodja’s aim was 
to transfer the quality of wisdom with the nice, perfect and pure Turkish 
language to the deep meaningful unities. For this reason, he lets the 
new generation to read their culture with pleasure by using humour and 
explanation of the Turkish language and finally he gives so many messages 
in the form of legacy.  

Key Words: Nasreddin Hodja, anectodes, language, culture, utterance, 
communication.

-----

Fıkra, şiirsel anlatım tarzı, kısa ve yoğun anlam içeriğiyle okuyucuya 
mesajlarını doğrudan ve yanlışsız iletmeyi hedefler. Nasreddin Hoca 
da fıkralarında, gerek göndergesel anlam gerekse kullandığı kavram 
karşıtlıklarıyla fıkraların işlevini doruğa ulaştırır. Nasreddin Hoca, Türk 
diline ve kültürüne canla başla hizmet veren, kendilik bilincini dil, kültür, 
gelenek, görenek, örf ve âdetlerine bağlılık ile sonsuza dek yaşayan bilinçli 
bir halk kahramanıdır.

Nasreddin Hoca fıkralarında dikkati çeken en önemli özellik şüphesiz 
Hoca’nın “Dilin kemiği yok!” tabirinden verdiği cevaplarla sözün gücüne 
bağlı olan mizahî üstünlüğüdür. Hoca’nın fıkraları günlük yaşamın, 
kişiler arası iletişimin birebir yaşandığı, sosyal hayatın gerçek kesitleridir. 
Fıkralarda, kelime dünyasına nakşedilen realite, fıkranın sonunda 
Nasreddin Hoca’nın şaşırtıcı, etkileyici, iğneleyici vb. özelliklere sahip 
mesajlarıyla kalıplaşarak, kalıcı bir nitelik kazanır. Fıkralarından hareketle, 
toplumsal hayatın kurallarını, yaşam özgürlüklerimizin ve hatalarımızın 
sınırlarını belirleyen Nasreddin Hoca, bizleri bireyleştirmeyi hedefler. 
Güzel Türkçemizin korunmasına, ifade gücünün ve sözün etkileyiciliğine 
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dair hizmetler de veren Nasreddin Hoca’nın fıkralarını; dil, söz, yapı, insan 
ve yazı ilişkisi bakımından şu alt başlıklar halinde değerlendirebiliriz:

a. Yabancı dil kullanımına ve dili yanlış kullananlara tepki. 
b. İnsan tiplerine ve ortama göre iletişim.
c. Türkçe’nin matematiksel dili ve mantık, mizah, söz üçgeni. 
ç.  Yazıdan önce varolan sözün gücü.

a. Yabancı Dil Kullanımına ve Dili Yanlış Kullananlara Tepki 

Türk halkı, geçmişten bugüne korkularını, sevinçlerini, hüzünlerini 
dilin ve sözün sığınağında ifade ederek, teselli bulmaya, sevincini 
paylaşmaya çalışmıştır. Türkçenin yalın, açık ve anlaşılır bir dil olması, 
yapılan benzetmelerin hafızada canlandırılması, çağrışım değerlerinin 
netliği bu anlatımın güzelliğini daha da belirginleştirir. Nasreddin Hoca’nın 
Türkçemize sahip çıkmak adına verdiği mücadelelerin başında,  güzel 
Türkçemizi kullanma ustalığıyla yabancı dil kullanımına tepki alması 
gelir. 

Nasreddin Hoca, “est-vest” fıkrasında dilimizi unutturmaya çalışanlara 
şöyle tavır alır: 

Medresede öğrenciyken Arapça ve Farsça dersleri alan Nasreddin 
Hoca, günlük hayatta bu dilleri kullanma gereği duymaz. Hoca’nın bu 
dilleri bildiğinden şüpheye düşenler, onu çok sevdiklerini fakat Farsça 
bilmediği için vaazlarından yeterince yararlanamadıklarını söylerler. 
Bunun üzerine Nasreddin Hoca: 

“Dinleyin bakalım, nasıl Farsça konuşulur. Şiir okunurmuş!” diyerek: 
“Mor menekşe boynun eğmiş uyurest,
Kâfir  soğan kat kat urba giyerest.”
şeklinde şiirini okur. Soru sahipleri: 
“Hocam Farsça bunun neresinde?” dediklerinde de Hoca: 

“Neresinde olacak evlatlar, sonlarında… Siz oradaki “est”leri 
görmüyor musunuz?” (Sakaoğlu 2005: 69) diye cevap verir.

 Nasreddin Hoca bu fıkrada, yabancı dili günlük hayatımızda da 
yaygınlaştırma çabalarıyla bizi kendimize yabancılaştıran kişilere tavır alır. 
“Dil, gönlü yüzdüren gemidir. Dil giderse gönül de gider. Gönül giderse 
din, iman da gider.” (Sinanoğlu 2003: 141). Nasreddin Hoca, bu sonun 
olacağını fark edemeyen, kendi dilini tam öğrenmeden yabancı dil bilmenin 
faziletinden bahseden kişileri, sözcüklerin sonuna eklediği Farsça eklerle 
cezalandırır. Hoca’nın amacı; “Yabancı dil bilmiyor?” şeklinde kendisini 
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yargılayan, bilinçsiz ve düşüncesiz kişilere okuduğu şiirle “uyan artık!” 
mesajını vermek ve Arapça ve Farsçaya duyulan hayranlığı tenkit etmektir. 
Nasreddin Hoca, sahip olduğumuz dilin büyük bir hazine olduğunu, bu 
sessiz kaybedişin farkında olmayan bizleri “Mor menekşe boynun eğmiş 
uyurest” sözleriyle tanımlarken, yok oluşun kıs kıs gülen seyircilerini de 
acı soğanla özdeşleştirip, “Kâfir soğan kat kat urba giyerest” şeklinde dile 
getirir.

 “Bir millet diliyle hisseder. Dil olmayınca insanların benlikleri olmaz. 
İnsanlar kendi kültürlerinden kopar ve ondan sonra devletle millet arasında 
bir bölünme meydana gelir. İnsan diliyle beraber düşünür ve hisseder.” 
(Sinanoğlu 2004: 281). Gelişmiş ülkelerin seviyesine, dilimizi unutarak 
değil, önce dilimize, dinimize ve kültürümüze sahip çıkmak, daha sonra 
diğer milletlerin kültür ve dillerini öğrenmekle ulaşabiliriz. Aksi takdirde 
Nasreddin Hoca’nın da altını çizerek vurguladığı gibi çocuklarımızın, ata 
ve dedelerinin ne mesaj verdiğini anlamaktan uzak, yok oluşun eşiğinde 
bir topluluk oluruz.

Nasreddin Hoca’nın fıkraları boyunca kullandığı deyim ve atasözlerinin 
yoğunluğu, günlük hayatta kullandığımız dilin sadeliği ile okuyucularına 
hitap etmesi de bir anlamda yabancı dile karşı aldığı bilinçli bir tepkidir. 
Onun kelime kullanımındaki titizliği, mesajların anlaşılırlık ölçüsünü daha 
geniş topluluklara ulaştırmak ve kişiler arasında referan birliği sağlamak 
içindir. Nasreddin Hoca, bireyleşme sürecinde yol alan insanoğlunu 
eğitirken, atalarımızın derin tecrübelerini geçmişten günümüze taşıyarak, 
hataların tekrarlanmasını engellemeyi amaçlar. 

“Diderot’a göre bir halkın dili, onun kelime haznesini verir ve bu kelime 
haznesi, bu halkın bütün bilgilerinin oldukça sadık bir kitabıdır. Bir tek bir 
ulusun çeşitli zamanlardaki kelime haznesinin karşılaştırılmasıyla, onun 
gelişmeleri hakkında fikir edinilebilir.” (Foucault 1994: 131). Türkçenin 
asırlık bilgi birikimi, kelime zenginliği ve işlenmiş bir dil oluşunun en 
güzel örnekleri atasözü ve deyimlerinin sahip olduğu az sözle çok şey ifade 
edebilme özelliğinde görülür. Uzun seneler yorgun, uykusuz ve çaresiz 
geçirilen günlerin ardında geceyi ilmek ilmek dokuyarak, gündüzleri “sabır 
tesbihi”yle çekerek tecrübe etmiş olan atalarımız, tecrübelerini atasözü ve 
deyim olarak bugünlere ulaştırmıştır. 

Nasreddin Hoca, fıkralarında Türk deyim ve atasözlerini yoğun 
olarak kullanarak, yabancı dil kullanımına tepki almanın yanısıra, gerçek 
olay sahnelerinden kesitlerle ata tecrübelerini ölümsüzleştirir. Böylece 
Nasreddin Hoca fıkralarını okuyan herkes, ortak yaşamın tecrübesi, mitik 
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düşünüşüyle en kestirme yoldan doğru bilgiye, rahata ve kolaya ulaşmış 
olur. Atasözleri, akıl ve mantık kurallarına uygun, çabuk kavranabilen, 
zihinsel süreçte hızla yayılan bilgi yüklü kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden 
atasözleri; geçmişin geleceği gören gözüdür. Dil ve bilgi formunu, gelecek 
nesillere aktaran bir aracıdır. Nasreddin Hoca’nın, fıkralarında kullandığı 
bu atasözü ve deyimlere; “Bindiği dalı kesmek” (Tokmakçıoğlu, 2004: 
261), “Damdan düşen hâlden anlar” (Tokmakçıoğlu, 2004: 125), “El 
elin eşeğini türkü söyleyerek arar!” (Kabacalı 1991: 208), “Fukaranın 
malı gözü önünde gerek” (Tokmakçıoğlu, 2004: 296), “Her ağızdan 
bir laf çıkar” (Tokmakçıoğlu, 2004: 278), “İnce eleyip sık dokumak” 
(Tokmakçıoğlu 2004: 249), “İpe un sermek” (Arslan-Paçacıoğlu, 1996: 
54) “Kabak tadı vermek” (Tokmakçıoğlu 2004: 296-297), “Parayı veren 
düdüğü çalar” (Kabacalı 1991: 177), “Sahibi ölmüş eşeği kurt yer” 
(Tokmakçıoğlu 2004: 186), “Testi kırıldıktan sonra dayağın yararı olmaz.” 
(Tokmakçıoğlu 2004: 239), “Yorgan gitti, kavga bitti.”, (Tokmakçıoğlu 
2004: 196), vb.’yi örnek verebiliriz. Kullanılan bu sözler, kelime yapısıyla 
“tümevarım” özelliğini taşımakta olup düşünce, tecrübe, varlık ve şeyler 
dünyasının işlenmiş bir dille ifade edilmesiyle doğrudan olmasa da benzeri 
olaylardaki davranışlarımız için “rehber-anlam” değerlerine işaret ederek 
yol gösterirler.

Nasreddin Hoca, yöresel kullanımların yanlış anlaşılmalara yol 
açmasını, konuşma dilinde ifadelerin düzensiz aktarımlarını da eleştirir. 

Günlerden bir gün üç aylarda mı, beş aylarda mı olunduğunu 
çıkaramayan bir adam Hoca’ya: 

“Ay üçe midir, yoksa beşe mi?” deyince Hoca, ifadedeki kullanım 
bozukluğuna kızarak: “Bilmem, son zamanlarda ay alıp sattığım yok.” 
diye cevap verir (Fuat, 2004: 123). 

Konu ile ilgili bir başka fıkra ise şöyledir:

Nasreddin Hoca günlerden bir gün vaaz verirken: 

“Ey müminler, oğlunuz olursa adını Eyüp koymayın, söylene söylene 
aşınır, ‘Ey-üp’ ‘Ey-ip’ olur kopar!” (Tokmakçıoğlu, 2004: 165) diyerek, 
halka nasihat eder. 

“Nasreddin Hoca bu fıkrasında, toplumsal bir problem hâline gelen 
dil probleminin ad vermede de karşımıza çıktığını vurgulamaya çalışır. 
Biz, Eyüp gibi halk ağzında kullanılırken değişime uğrayan diğer adlara 
Ruhiye; Rüye, Fadime; Fado, Fatoş, Hatice; Hatce, Emine; Emoş, Tevhide; 
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Tövde’yi örnek verebiliriz. (Şenocak, 2007: 104).

Aşağıdaki fıkrada ise birbirini anlamayan varoluş çatışması yaşayan 
insanların iletişimlerine değinilir:

Bir gün Nasreddin Hoca’nın pek hoşlanmadığı, ikide bir onu bunu 
alaya almaya kalkan, tatsız bir adam, yılışa yılışa sokularak Nasreddin 
Hoca’ya: 

“Saat kaç?” diye sorar. Nasreddin Hoca: 

“Bir tane saatim var.” deyince adam: 

“Onu sormadım. Kaça geldi?” der. 

“Kösteğiyle birlikte yüz seksen iki akçe iki para vermiştim.” diyen 
Nasreddin Hoca’ya adam: 

“Allah Allah! Anlatamadım galiba? Akşama ne var, onu soruyorum!” 
diye sorar. Nasreddin Hoca: 

“Arpa ekmeği, taze soğan, kavun, hıyar. Bir de bulgur pilavı olabilir.” 
deyince de sinirlenip: 

“Şimdi ne zamandayız?” diye üsteler. Bu sefer de Nasreddin Hoca: 

“Yazın ortasındayız. En sıcak günler.” der. Hâlâ istediği cevabı 
alamayan adam bunalarak: 

“Be adam! Zaman ne zaman diyorum?” diye söylenince de Nasreddin 
Hoca: 

“Bunu bilmeyecek ne var? Âhir zaman!...” (Fuat, 2004: 121) der. Söz 
konusu diyalogda, sorulan sorulara verilen cevapların farklılığı, varoluşsal 
anlamda bir iletişimsizliği gösterir. Nasreddin Hoca, uyanık bir ironisttir. 
Fıkrada, herkesi bilgili ve akıllı olduğu iddiasıyla küçümseyerek gezen, bu 
tavırlarıyla da bir o kadar cahil, görgüsüz ve içi boş bir yığın olduğunu “Ben 
buradayım!” diye bas bas bağırarak belli eden adamın cezasını vermek 
yine Nasreddin Hoca’ya düşer. Kendisine yılışarak, ironi ağının tuzağına 
düşen adamı cezalandırma zevkini elinden kaçırmayan Nasreddin Hoca, 
saflaşan, anlamazlıktan gelen tavırlarıyla âdeta onu kendi silahıyla deliye 
döndürür. Karşıdaki kişinin dili kullanma beceriksizliğini de eleştiren 
Nasreddin Hoca, ortak paylaşım değerlerinin bulunmadığını ima ederken, 
kişiyi yapmaya niyet ettiği şeye bin pişman eder. “Toplumlar ortak bir dil, 
din, kültür, inanış değerleriyle birbirlerini anlayarak, paylaşım değerlerini 
arttırırlar. Bu değerlerin büyütülmesinde, kendiliğin tutum tarzı, kabul 
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gören ve özendirilen yönlerinin katkısı yapıcı bir rol oynar.” (Şenocak, 
2007: 139). 

Bir gün de Nasreddin Hoca’yı bir düğüne çağırırlar. Bakmış kapıda 
gelenleri karşılayacak, pabuçlara göz kulak olacak kimse yok. Üstelik 
de kimsenin birbirini tanımadığı karışık bir topluluk. Bu kargaşada 
ayakkabıları kaybolmasın diye mendile sarıp koynuna sokar. İçeride birisi 
sorar: 

“Efendi! Galiba koynunuzda değerli bir kitap var?” Hoca evet deyip 
geçiştirmek istedikçe adam ısrarla sorar ve: 

“Kitap ne üstüne yazılmış?” der. Hoca: 

“Geçim bilgisi!” der. Adam:

“Sahaflardan mı aldınız?” diye sorunca iyice bunalan Hoca sesini 
yükselterek: 

“Hayır Efendim! Kavaflardan aldım!” (Fuat 2004: 165) diye cevap 
verir.

Nasreddin Hoca bu fıkrasında, yazılışları bakımından birbirine yakın 
olan kelimelerin derin anlam farklılıklarına dikkat çekerken, mizahı bu 
anlam değişmesiyle yakalayarak sözün doğru ve yanlış kullanımındaki 
etkileyiciliğe işaret eder.  

Nasreddin Hoca fıkralarında verilen mesajların belki de en önemlisi  
yabancı dil kullanımına tepki almaktır. Toplumları yok oluşa sürükleyen 
yabancı dil hayranlığını eleştiren Nasreddin Hoca, bunu yoğun olarak 
kullandığı atasözü, deyimler ve sade dil kullanımıyla desteklerken, 
Türkçenin ne kadar işlenmiş bir dil olduğunu ispat etmek ister. Nasreddin 
Hoca, bilgiyi ölçülüp biçilmiş bir kaftan gibi insana giydirir. Fıkralarda, 
yaşadığımız ya da yaşanılması muhtemel olay sahnelerinde uzun yılların 
tecrübe birikimleri, metinlerin anlam içeriklerinde özenle seçilen kelime 
dünyasıyla sabitlenmiştir.  

b. İnsan Tiplerine ve Ortama Göre İletişim 

Dil, içimizin bir aynası gibi kelime ve söz dağarcığıyla beslenerek, 
düşünceyi dışa vuran bir araçtır. Düşüncelerimizden biz fark etmeden 
davranışlarımıza akarak görünür kılınan iç dünyamız, karşıdakinin 
bizim hakkımızda yorum yapmasına, bizi tanımasına imkân tanır. Bu 
da benimsenen dünya görüşü/düşünce sisteminin, bilinçdışı olarak 
davranışlarımıza ve konuşmalarımıza yansıdığının ifadesidir. Nasreddin 
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Hoca, halkla iç içe yaşamış bir kahramandır. O, her an yardıma muhtaç 
kişilerin yanında sağduyusu olarak yer alır. İnsanların menfaatlerini, hangi 
durumda nasıl tepki verebileceklerini empati kurarak anlayan Nasreddin 
Hoca, dilin kişilikle olan ilişkisini yakından tecrübe etmiş, dil ve iletişim 
bağını gerekli yerde kullanmasını da bilmiştir.

“Birey, içinde yaşadığı topluluğun tarihsel mirasını, geleneklerini, tavır 
alışlarını, düşünme tarzını vb. hep dil içinde kodlanmış olarak bulur ve dili 
öğrenme süreci içinde bilgi kodlarını miras olarak devr alır. Bu yönüyle dil, 
bir topluluğun ideolojisinin, dünya görüşünün, hayat anlayışının, eşyaya 
bakış tarzının, ahlaki tavrının kendine özgü biçimde kristalize olduğu, 
somutlaştığı, kelimeler haline döküldüğü bir görünümü, aynasıdır.” 
(Armağan, 1998: 191-192).

Nasreddin Hoca, Türkçenin ifade gücünün etkileyiciliğini, dilin kişilerin 
tutum tarzını ve dünya görüşünü nasıl yansıttığını, hatta yaşamımızın bir 
parçası olduğunu kişiler arası iletişimle dile getirir.  

Nasreddin Hoca, bir gün Akşehir Gölü kenarındaki mesireye gider ve 
bir adamın göle düştüğünü görür. O sırada herkes: 

“Ver elini, ver elini!” diye bağrışarak onu kurtarmak ister. Fakat adam, 
göldeki kimseye elini uzatmayınca Hoca: 

“Al şu elimi!” diyerek, neredeyse boğulmak üzere olan adamı kurtarır. 
Bu olayda yalnızca Nasreddin Hoca’nın adamla iletişim kurabilmesine 
hayret edenlere ise Hoca şöyle cevap verir: 

“Siz adamın ne kadar cimri olduğunu bilmezsiniz. O sadece alır, 
vermez. Onun için al elimi deyince dediğimi yaptı.” (Tokmakçıoğlu 2004: 
289-290). 

Kişiliğin olumsuz yönlerinin dilin kullanımına da yansıdığını, cimri 
adamın “hep bana diyen” bencilliğiyle örneklendiren Nasreddin Hoca, dil-
zihin arasındaki birliği de bizlere renkli bir mizahla sunar.

Farklı bir fıkrada, Hoca’nın pazardan dönerken bulduğu parayı 
zengin kişinin: “Bu kese benim”, fakir kişininse: “Bu akçe benim” 
şeklinde algılaması, Hoca’nın da talip oldukları kelimelere göre akçe 
ile keseyi paylaştırması (Özkan, 1999: 77) kişilerin yaşam şartlarındaki 
alışkanlıklarını kelime dünyalarına yansıttıklarını gösterir. “Locke; 
kelimeler, konuşan kişinin fikirlerinin işaretleridir ve kimse bunları, 
zihninde bizzat sahip olduğu fikirlerden başka bir şeye dolaysız işaret 
olarak uygulayamaz.” (Foucault, 1994: 124) der. Nasreddin Hoca da azla 
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yetinen (fakir) ve maddeye tapan (zengin) iki insan tipini, dile yansıttıkları 
düşüncelere göre kıyaslarken, insanların düştüğü komik durumu 
ironileştirerek okuyucuyu güldürür. Dil, toplumsallığın temelini oluşturur. 
İnsanoğlu hep rahata, kolaya kaçan, öfkesine, arzularına yenik düşen, azla 
yetinmeyen düşünce yapısıyla baskın bir yok ediciliğin hükmü altında 
ezilmektedir. Kişinin iç dünyasında olup biten her şey, onun dil edinimine 
de yansır. Fıkra örneklerinde de görüldüğü gibi kişinin dünyaya bakış açısı, 
kullandığı kelime hazinesiyle sınırlıdır. İletişimsizliğin söz konusu olduğu 
bu ortamlarda Nasreddin Hoca, kişilerin kullandığı kelimelerle onların 
düşünce yapılarını çözümler.  

İnsan topluluklarının tecrübelerini, yaşam tarzlarını geleceğe aktararak, 
süreklilik kazandıran “Dil, ruhun evi/yuvası, barınağıdır.” (Korkmaz 2004: 
151). Düşünce dünyamızın kelimelerle ifade bulması onun, dil ile iç içe 
yaşadığını gösterir. Bazen söyleyeceklerimiz yerine zihnimizdeki karmaşık 
düşünce ağından bilinçsizce dışarı yansıttığımız cevaplar dilin, zihindeki 
yoğunlaşmış düşünceyi ifade etmesine bağlıdır. “Dil, düşüncenin duyulan 
ruhu, içerdeliğin dışa yansıyan sesidir. Nasreddin Hoca, insan düşüncesi 
ve davranışı arasındaki ikilemi, cimri insanın hayatın anlamına yüklediği 
maddiyata düşkünlüğüyle sergilerken, ego zindanının karanlığında ezilmiş, 
sefil insanların her şeyi para olarak algılamalarını ironik olarak eleştirir. 
Bir anlamda Nasreddin Hoca, “dalga-parçacık”, “zihin-beden” ikiliğini, 
fıkralarındaki günlük yaşamın kişiler arası iletişim-kavga sahnelerine 
“düşünce ve eylem” olarak yansıtmıştır.”  (Şenocak, 2007: 87). 

Toplumdaki bazı insanların, hep karşıdaki kişinin hatalarını, 
kusurlarını ortaya dökmesinin aksine Nasreddin Hoca, insanların 
ayıplarını kapatabilmek, iletişim kurabilmek için mücadele verir. Engin 
hoşgörüsüyle gönüllerimizdeki sevgi hesabına yatırım yapmamız için 
çaba sarf eden Nasreddin Hoca, zamanın yıkıcılığına sevginin, bilginin ve 
yardımseverliğin yüceliğiyle karşı koymayı dener.

Bir gün Akşehir’e ulemaları ziyarete gelen Timur’a şerbet ikram eden 
subaşı, önce “afiyet olsun”, sonra da “merhaba” diyerek ortamı gerer. 
Hoca hemen imdada yetişir ve “Bizim şehrin merhabası ağız tadıyladır.” 
(Arslan-Paçacıoğlu, 1996: 131) sözleriyle sosyal duyarlılığını ortaya 
koyar.

Fıkrada da görüldüğü gibi Nasreddin Hoca, yardıma muhtaç insanların 
yanında anında bitiverir. Zekâsıyla ya da sözü kullanabilme ustalığıyla 
problemleri çözüp, zorlukların üstesinden gelen Nasreddin Hoca, 
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sorumluluk sahibi ve bilinçli davranışlarıyla yücelerek, dikeyleşen örnek 
insan modeli çizer. “Korzybski, dilin sadece düşünüşü değil, tüm insan 
davranışlarını etkilediğine inanıyordu. Ona göre bu etki sinir sistemlerimizin 
parçasıydı. Bu açıdan, eğer dil alışkanlıklarımız olgunlaşmamış ve bozuksa, 
davranışımız da olgunlaşmamış ve bozuk olacaktır.” (Condon 2000: 14). 
Nasreddin Hoca özü neyse sözü de öyle olan bir kahramandır. Onun dili 
kullanabilme üstünlüğü, örnek davranışlarına da yansıyarak bireyleştiğini 
gösterir. “Üslûp, dil içerisinde ferdî ve dikey bir boyutta yükselir. Üslûbun 
dil ile bütünleşmesi üslûbu yatay bir konumdan çıkartarak söylemsel açıdan 
yazarın tinsel bir bağlantısı konumuna gelmesine neden olur. Böylece 
yazar, sözüyle dünyayı yeniden kurar.” (Şahin 2006: 281). Nasreddin 
Hoca fıkralarını da değerlendirdiğimizde Hoca’nın, gerek kelime dünyası, 
söylem düzeni, üslûbu, gerekse mesajlarındaki hayat felsefesiyle, yatayken 
dikeyleşen bir insan modeli çizdiğini, olgun, bireyleşmiş, yapıcı, verici bir 
kişi olduğunu görürüz. 

  Nasreddin Hoca eşeğiyle ormandan çıkarken, memleketin sultanı 
atıyla avdan dönmektedir. O sırada Nasreddin Hoca’yı gören at ürküp, 
sultanı yere atar. Sultan, Nasreddin Hoca’yı uğursuzluk getirdiği için 
cezalandırmaya kalkınca, uyanık ve hazırcevap Nasreddin Hoca: 

  “Asıl siz uğursuzsunuz. Sizin yüzünüzden kellem gidecek.” (Fuat 2004: 
202) diyerek hayatını kurtarır. 

Bazen bir söz, kişinin hayatında dönüm noktası olacak kadar önemlidir. 
Bu yüzden doğru ve net anlaşılır göstergeler seçmek gerekir. Bu fıkrasında, 
nerede ne söylenmesi gerektiğini bilmemizin önemine değinen Nasreddin 
Hoca, Yunus misâli öğütte bulunur. Bir Türkmen dervişi olan Yunus Emre, 
sözün yerini ve zamanını bilmemizin bizi yakından ilgilendirdiğine şu 
mısralarıyla değinir:

 “Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı
  Söz ola agulu aşı bal ile yağ ide bir söz.” (Tatçı 1990: 113, C.II).

Benzeri bir fıkra ise şu şekildedir:

Bir gün de Nasreddin Hoca’yı zorba bir Sultan’ın sarayına götürürler. 
Sultan, çok sevdiği karısı tarafından aldatıldığı için kadınlara düşman 
kesilir. Bilginleri, bilge kişileri yanına çağırıp sorular sorar, beğenmezse 
kafalarını uçurur. Nasreddin Hoca’ya: 

“Evli misin? Bekâr mı?” diye sorduğunda Hoca: 

“Bu yaşta adam bekâr olur mu?” der demez Sultan: 
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“Sen de onlardansın! Vurun şunun boynunu!” der. Hoca kendini 
kurtarmak için Sultan’a acele etmemesini söyler ve: 

“Sultanım! Hele bir sor bakalım. Bıraktım mı tekrar mı aldım? Öldü 
de bir daha mı evlendim? Her nasılsa bir hata etmiştik işte! Atalarımız ne 
demişler, bir kez sürçen atın başı kesilmez.” (Fuat 2004: 203) diyerek söz 
kalabalığına vurur ve kelleyi kurtarır.

Türkçemiz o kadar zengin bir dildir ki Nasreddin Hoca, dilin 
nimetlerinden fazlasıyla faydalanmasını bilmiştir. Toplumda misafirin 
aç olduğunu söylemek ayıp karşılanır. Nasreddin Hoca da böylesine bir 
ortamda dilin sihirli gücünden medet umar. 

Misafir olduğu evde Nasreddin Hoca’ya: 

“Susuz musun, uykusuz mu?” diye sorarlar. Hoca da: 

“Buraya gelirken bir pınar başında uyumuştum.” (Tokmakçıoğlu 2004: 
148-149) der. 

   Nasreddin Hoca, dilin işlevselliğiyle felsefeyi birleştiren bir bilgedir. 
Kişinin öncelikli olarak temsil etme niyetine uygun olarak edimsöz gücüne 
sahip olmasının gerekliliğini vurgulayan Nasreddin Hoca, aksi takdirde 
iletme niyetinin oluşturulamayacağını, iletişimin kurulamayacağını 
anlatır. Bu yüzden zihnimizde niyetimize bağlı karşılama koşullarını 
doğru ve net anlaşılır nesnelere, ifadelere yüklemek verici-alıcı arasındaki 
iletişim bağını dış dünyada kişinin iç dünyasını yansıtan bir ayna yapmak 
iletişimin ilk şartıdır. “Gösterenler düzlemi anlatım düzlemini, gösterilenler 
düzlemiyse içerik düzlemini oluşturur.” (Barthes, 1998: 47). Nasreddin 
Hoca’nın “Susuz musun, uykusuz mu?” sorusuna verdiği; “Buraya 
gelirken bir pınar başında uyumuştum!” cevabı, gösterge olan pınarın 
gösterenler düzlemidir. Nasreddin Hoca, “düz anlam” (Erkman, 1987: 63) 
değeriyle pınarın gösterilen yönüne yani  susuzluğunu giderdiğine işaret 
eder. İnsanın açlık, susuzluk ve uykusuzluk problemlerinden, uykusunu da 
aldığını söyleyen Hoca, gizli bir şekilde “aç” olduğunu anlatmaya çalışır. 
Nasreddin Hoca’nın doğrudan değil de gösterge-gösteren-gösterilen 
ilişkisiyle konuşması, görgü kuralları dizgesinin içerik düzlemine uyduğunu 
gösterir. Böylece halkımızın ayıp, görgüsüz ifadeleriyle karşılanmak yerine 
düşündürücü söz dizgesiyle kendisine hayranlık uyandırırken, karşıdaki 
kişiye misafirperverlikte eksiği olup olmadığını sorgulatır. 

Benzeri fıkra örneklerini şöyle sıralayabiliriz:

Bir gün köylerden birine giden Nasreddin Hoca’ya, yemek ikram 
etmedikleri gibi: 
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“Hocam insan neden esner?” diye sorarlar. 

  Bunun üzerine Nasreddin Hoca esneyerek: 

“Vallahi, ya açlıktan ya da uykusuzluktan, ama benim uykum yok.” 
(Tokmakçıoğlu 2004: 164-165) diye cevap verir.

Bir gün de seyahat esnasında eski bir dostuna misafir olan Hoca’nın 
çok acıkıp, kendisine ne ikram edileceğini düşünürken: 

“Çay içer misiniz?” sorusuna öfkelenip: 

“Ben çayı pilavın ardından içmeyi severim.” (Özkan 1999: 79) der. 

Bu örnekler Nasreddin Hoca’nın sembolik ifadelerle aç olduğuna işaret 
ederken, derdini kendisini üstün tutarak dile getirdiğini gösterir.

Yine Nasreddin Hoca’nın, iki eşine birden gizlice birer boncuk vererek, 
mavi boncuk kimdeyse gönlünün onda olduğunu söylemesi (Arslan-
Paçacıoğlu, 1996: 92), “Dili ve aklı kullanabilme gücüyle problemleri 
çözdüğüne, kavgayı iletişime rahatça dönüştürebildiğine işarettir.” 
(Şenocak 2007: 128). 

   Görüldüğü gibi hazır cevap, lafın altında kalmayan kişiliğiyle 
Nasreddin Hoca, iletişimde bulunduğu kişiye eksikliklerini bildirmeyi 
ihmal etmez. Fakat bu ifade tarzı asla kırıcı olmayıp, aksine düşündürücüdür. 
Söylem birliğinin ortadan kalkması, dil birliğinin de parçalanmasına neden 
olur. “J. R. Searle söz edimleri teorisine göre; “Birinci niyet temsil etme 
niyeti; söz ediminin gücünü ve içeriğini belirler. İkinci niyet; yani iletme 
niyeti ise konuşan kişinin söz edimindeki gücü ve içeriği dinleyen kişinin 
bilmesini sağlama niyetidir.” (Searle, 2005: 221). Nasreddin Hoca’nın, 
fıkralarında dikkat çektiği nokta, söz ediminin eksik olmamasıdır. Söylenen 
sözün hem alıcı hem de verici tarafından bir arka planı bulunmaktadır. 
Kişilerin tutum, algı, davranış biçimleri, yaşam felsefesi sözün gücünü 
etkiler. Dolayısıyla söz, ileten kişinin yanı sıra mesajın iletildiği kişinin 
kültürüyle şekillenir.

  Nasreddin Hoca, satıcı-alıcı arasındaki iletişimde de sözün gücünden 
medet umar.

Nasreddin Hoca, bir satıcının elindeki kılıcı:

“Ey millet, bu kılıç düşmana sallandı mı üç arşın uzar!” şeklinde överek 
pahalı bir fiyata sattığını görür. O da evdeki maşayı kaptığı gibi pazara 
getirip, aynı sözlerle satmaya kalkar. Bu duruma şaşıranlara da:

“Ey ümmet-i Muhammed! Dün satılan kılıç uzar da benim elimdeki 
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maşa uzamaz mı? Hele bizim kadının eline geçsin görün siz onu, uzuyor 
mu, uzamıyor mu?” (Tokmakçıoğlu 2004: 146).  

  Konu ile ilgili diğer fıkralar şöyledir:

 Nasreddin Hoca tembel eşeğinden kurtulmak için onu, pazarda satmaya 
götürür. Aracı müşteri: 

 “Eşek, ne eşek! Kadife tüylü, ay yüzlü, yürüyüşü at gibi, duruşu ceylan, 
çapa çapa üstünde çay iç, on günün işini bir günde yaparsın.” sözlerini 
duyunca kendi kendine: 

 “Vay, demek benim eşeğim böyle bir eşekmiş.” diyerek, başkasına 
satana kadar söylediği miktardan biraz fazlasına eşeği kendisi satın alır 
(Abdulla, 1993: 35).

 Bir gün de Nasreddin Hoca, hiç süt vermeyen ineğini pazarda satılması 
için tellala teslim eder. Tellal: 

“Haydi, bol süt veren inek satılık, kaymağı üzerinde kedi yürüse 
batmaz bu ineğin sütünün!” sözleri üzerine Nasreddin Hoca ineği 
satmaktan vazgeçip evine geri döner (Tokmakçıoğlu, 2004: 306). 

Nasreddin Hoca’nın şu fıkrası da hem aklını hem de sözü etkili bir 
şekilde kullanabilme ustalığıyla açlık derdinden kurtulurken, aç gözlü ve 
akılsız kişilere mesaj verdiği görülür.

Nasreddin Hoca, yolculuk sırasında mola verip, bir hana girer. Handa 
farklı bir yolcu daha vardır ve balıktan başka bir yiyecek kalmamıştır. 
Bunun üzerine Hoca: 

“Ben balığın sadece başını yiyeceğim. Balık başı zekayı arttırır, balık 
başı yiyen insan akıllı olur!” der. Bunun üzerine diğer yolcu hemen atılır 
ve Hoca’ya: 

“Balık başını niye sen yiyeceksin, ben yemek istiyorum.” der. Hoca 
da itiraz etmez ve balığın koca gövdesini yiyerek, karnını doyurur. Diğer 
yolcu ise sadece balığın başını yer ve Hoca’ya seslenir: 

“Sen koca gövdeyi yedin, karnını doyurdun; ben sadece kafayı yedim, 
aç kaldım,” der. Hoca da bunun üzerine şunu der: 

Bak nasıl akıllandın!” (http://www.komikon.net).

Satıcıların müşteriyi kazanmak için kullandığı sözlerden etkilenerek, 
mangal maşasını satmaya kalkan Nasreddin Hoca, reklamı iyi yapılan 
her ürünün satılabileceğini, kullanılan yanlış sözlerle de tam tersi bir 
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fiyasko ile karşılaşılabileceğini mesajlar. “Fıkralardan anlaşılıyor ki ürün 
iyi veya kötü olsun, satılmasını sağlayan reklâmıdır. Reklâm, tüketicinin 
ihtiyacına tam olarak hitap edebilen, zihninde canlandırabileceği imkânlar 
sunan, satın alma zevkini kamçılayan bir iletidir. Elinizdeki ürünün değeri 
çok fazla da olsa reklâm için uygun kelimelerin kullanılmaması, ürünün 
değerini de sıfırlar.” (Şenocak, 2007: 137).

  Günlerden bir gün sıkıntıya düşen Nasreddin Hoca, ineğini satmak 
için pazara götürür. Pazarcı:

 “İki akçeye ineğini satarım, deyince kabul eder. Pazarcı:

“Haydi yok mu alan, kız oğlan kız, altı aylık gebe!” sözleriyle reklamını 
yaptığı ineği, anında alıcı bulup satar. Hoca da bunu görüp, eve gelir ve 
hanımına:

“Hatun, görücülere bir çift laf edeceğim, bak nasıl açılacak kısmeti.”

 Görücülerle biraz sohbetten sonra Hoca şöyle der:

“Benim kızım başka kızlara benzemez. Kız oğlan kız altı aylık gebedir!” 
(Tokmakçıoğlu, 2004: 244-245). 

“Düşüncenin düzenlenişi, seslerin oluşumunda ve biçimlenişinde daima 
ayrımlaştırıcı ve önemli bir organ oluşturduğu gibi seslerin düzenlenişi 
de düşüncenin düzenlenişi için vasıta haline gelir.” (Cassirer, 2005: 171). 
Nasreddin Hoca, fıkralarında sözün gücünün önemli olduğunu  vurgularken, 
işaret dilinin yetersizliğine de örneklendirmeler yapar.

   Bir gün Nasreddin Hoca bir dava için mahkemeye gider. Mahkemede 
Hoca, Kadıya işaret ederek eliyle göğsüne bir iki dokunur. Bunun üzerine 
Kadı, Hoca’yı haklı çıkarıp davalısını sepetler.

  Arkasından da Hoca’yı yanına çağırır:

 “Haydi getir ver ne vereceksen!” der. Hoca boynunu büker: 

 “Benim sana işaret ettiğim şey vermek için değildi. Koynumdaki şu 
taşları gösteriyordum. Beni haklı çıkarmazsan bunları kafana vururum 
demek istemiştim.” der (Fuat 173).

Gösterge ile işaret edilen şey bizi bilgiye ulaştırır. Fakat bilginin 
doğruluğu, doğru anlaşılması göstergenin seçimine bağlıdır. “Doğruluk, 
şeylerin kendisinde hatta fikirlerde bulunabilen bir uzlaşmaya değil, 
kesinlikle işaretlerin, özellikle ses işaretlerinin bağlanışıyla ilişkili olan 



1497

bir uzlaşmaya karşılık gelir.” (Cassirer, 2005: 305). Fıkrada verilen mesaj, 
yanlış anlaşılan işaretleşmelerin sese ve söze dönüştüğü anda doğru 
anlaşılırlık derecesinin artmasıdır. 

Nasreddin Hoca, fıkralarında kullandığı çağrışım değerleriyle bir 
taraftan bildirişimi, biçim-içerik açısından sağlamaya çalışırken, diğer 
taraftan kişiler arası iletişimi dil-düşünce ikilisi olarak sergiler. Böylece 
kişilerin kullandıkları kelime yapılarıyla kişilik özellikleri arasındaki bağı 
ortaya koyar. Yer yer işaret dilinin yetersiz kaldığını, yüzyüze yapılan 
konuşmalarla sözün gücünün etkisine de değinen Nasreddin Hoca, söz 
dizgelerinin anlamsal değerlerine işaret eder.

c. Türkçenin Matematiksel Dili ve Mantık, Mizah, Söz Üçgeni

Türkçe matematiksel yapıya sahip bir dildir. Nasreddin Hoca da 
fıkralarında, Türk dilinin yapı ve ifade gücünün üstünlüğünü, Türkçenin 
matematiğe olan yatkınlığı verdiği zekâ ürünü mesajlarla ispatlamaya 
çalışır. 

Oktay Sinanoğlu, dünyanın ileri milleti olabilmek için matematik, 
bilim ve gönül şeklinde tanımladığı üç kelimelik bir formül önererek, 
bir dilin büyüklüğünün matematiğe olan yakınlığı ile ölçüldüğünü söyler 
(Sinanoğlu 2004: 283). Matematiksel bir yapıya sahip olan Türkçe de 
kazandığı işlevselliğin zenginliğiyle anlam genişlemesine uğrar. Nasreddin 
Hoca fıkralarında, hiçbir dilde bulunmayan kelime türetme yapısının en 
güzel örnekleri bulunmaktadır:

Bir gün Nasreddin Hoca’nın oğlu olur. Sıra adını koymaya gelince, 
çocuğun kulağına ezan okuduktan sonra adını verir ve: 

“Ya Atike bin Nasreddin (Nasreddin oğlu Atike!) der. Orada bulunan 
kadınlardan biri: 

“Hoca Efendi! “Erkek çocuğa kadın adı konulur mu?” deyince Hoca: 

“Ben karımı çok severim. O ölünce adı yadigâr (andaç) kalsın, karımı 
hiç unutmayayım diye, oğluma anasının adını verdim.” (Kabacalı 1991: 
141-142) der.

Burada kullanılan kelimenin anlam değerleri önemlidir. Andaç; anmak, 
hatırlamak, hep hatırayı canlı tutmak anlam değerlerine çağrışımda 
bulunmakla birlikte, kelimenin anlamını bilmeyen bile olsa, anmak kelime 
kökünden kelimenin anlamını bilebilir.

Yine farklı bir fıkrasında Nasreddin Hoca’nın, ev yaptıracağı arsada 
bir mimarın yüksek sesle: 
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“Şuraya bir oda, şuraya bir sofa, şuraya bir kiler yapmalı…” sözlerini 
duyup hemen söze atılarak: 

“Buraya da bir ayakyolu yapmalı” (Fuat, 2004: 151) demesi, evin 
unutulan  ihtiyacına çağrışım değerleriyle hatırlatmada bulunduğu görülür. 
Kelimenin gösteren ve gösterilen ilişkisi bakımından ele alınması, ifadenin 
net anlaşılmasını sağlamaktadır.

Bir gün de evlendikten üç ay sonra doğuran bir kadının çocuğuna ne 
isim vereceklerini tartışan kadınlara: 

“Çocuğun adını ‘çabuk’ koyun!” diye tavsiyede bulunur. Kadınlar: 

“Biz hiç böyle isim duymadık!” deyince de Hoca: 

“Dokuz aylık yolu üç ayda alan çocuğa başka ne ad koyacaktınız!” 
(Özkan 1979: 226) diyerek, etik olmayan değer, yapılarını ironik bir dille 
eleştirerek, yanlışlığın altını çizer.

“Tüm yaşamları tek bir sistem veya tek bir kurallar kümesiyle belirlenmiş 
kişiler kendi sistemlerinin nesne düzeyinde sıkışıp kalmışlardır.” (Paulos, 
2003: 31). Nasreddin Hoca’nın doğaçlama olarak ürettiği fikirler, insanları 
bu alışılmışlığın dışına çıkması için âdeta tetikler. Böylece ufku açılan 
insan, hayata tek yönlü değil, çift taraflı bakmayı öğrenerek mizah 
gücüyle yaşamdan zevk alır. Nasreddin Hoca’nın mizahı mantık kuralları 
dahilindedir. Sözün gücünü ve dilin ifade güzelliğini hünerle kullanan 
Nasreddin Hoca, zekâsıyla öne sürdüğü fikirleri matematiksel ispatlarla 
destekler. Verilen cevapların olayın yaşandığı ortamda empati yaratması, 
her şeyden önemlisi de  kısa ve net oluşu mizahın oluşumunda kaçınılmaz 
faktörlerdir. “Zekâ; insan topluluklarını ve bilimleri incelemekle, 
düşünceye mantık alışkanlığını yerleştirmekle ve matematik dilini 
kullanmakla gelişir.” (Carrel, 1993: 45). Nasreddin Hoca da içine düştüğü 
her olumsuzluktan aklını kullanarak kurtulabilmiştir. 

Bir gün Nasreddin Hoca, bir berber dükkânına girip başını tıraş ettirir. 
Önüne tuttukları aynaya bir akçe bırakır. Ertesi hafta yine aynı dükkânda 
tıraş olur ve aynayı önüne tuttuklarında para vermeyip: 

“Benim başımın yarısı kel, onun için iki traş bir akçeye!” (Fuat 2004: 
62) diyerek, zekânın matematikselliği ve mizah dili ile genelden özele 
doğru bir çözüm yolu üretir. 

Bir gün de Nasreddin Hoca göl kıyısında arkadaşıyla dolaşırken 
arkadaşı sorar: 

“Sence bu gölde, kaç kova su vardır?” “Kovasına bakar!” der Hoca 
ve devam eder: 
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“Bu göl büyüklüğünde bir kova bulabilirsen, sorunun yanıtı bir kova 
olur!” (Fuat, 2004: 166).

Görüldüğü gibi Nasreddin Hoca asla bilmiyorum cevabını vermez. O, 
sürekli düşünerek, mantıklı cevaplar üretir. Onun fıkralarının en büyük 
özelliği, matematik dilinin objektif değerleriyle, mizahı oluşturan üsluptaki 
sözün gücüdür. 

Nasreddin Hoca, bir tümcenin dilbilgisel yapısını sözcük oyunlarıyla 
değiştirerek ya da tersine çevirerek de mizahın oluşmasını sağlar. 

Hoca bir gün, yeni bir eve taşınmak ister. Eşyaları taşıyacak olan adam, 
neler taşınacak diye sorunca Hoca: 

“Sandık mandık, dolap molap, kilim milim…” diye cevap verir. Eşyaları 
on iki akçeye taşıyacağını söyleyen adama, yükler taşındıktan sonra altı 
akçe verir. Adam, para eksik diye itiraz edince Hoca: 

“Ne eksiği be adam! Ben öyle pazarlıktan anlamam. Sandık mandık 
dedim, hani mandık! Dolap molap dedim, hani molap, kilim milim dedim, 
nerde milim? Hadi çek arabanı!” (Taner, 1996: 130) der.  

Bu fıkrada uyanık bir kişi olan Nasreddin Hoca, dildeki ikilemelerin 
söz varlığını kullanarak, ücreti yarıya indirir. Dolayısıyla onun dili 
kullanabilme ustalığıyla üzerinde durulan somut değerler, soyuta  doğru 
açımlanarak gülme unsurunu oluşturur. Kant: “Gülme, gergin bir bekleyişin 
aniden hiçliğe dönüşmesinden doğan etkidir.” (Paulos 2003: 31) der. 
Fıkranın sonunda on iki akçe yerine altı akçe alan adamın, eksik paranın 
tamamlanmasını beklerken ki gerginliği, Hoca’nın söz oyunuyla hiçliğe 
dönüşür. Fıkralarındaki mizah gücü, Nasreddin Hoca’nın fiziksel ve ruhsal 
anlamda güçlü, zeki, çift anlamla düşünen yaratılan özdeş ortamlarda, 
beklenmeyen cevaplarıyla  sıra dışı yüce duygulara sahiptir. Onu dinleyen, 
muhatabı olan hiç kimse mantıklı düşüncelerine ne kızabilir, ne de üste bir 
cevap verebilir.

Nasreddin Hoca fıkralarında önermelerin de kullanıldığını görüyoruz: 

Bir toplulukta yapılan sohbette söz gelip, yaşlanınca insanın gücünü 
kuvvetini yitirmesine gelir. Nasreddin Hoca hemen söze atılıp:

“Gençliğimde ne kadar güçlü kuvvetliysem, yaşlılığımda da o kadar 
güçlü kuvvetliyim.” der. Oradakiler:

“Nasıl olur Hocam!” deyince Hoca şöyle cevap verir:

“Bizim evde büyük bir taş dibek vardır. Gençliğimde olanca gücümle 
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onu kaldırmaya çalıştım, kımıldatamadım. Şimdi de uğraşıyorum, bir türlü 
yerinden oynatamıyorum!” (Kabacalı, 1991: 223).

Nasreddin Hoca’nın fıkralarında vermek istediği en önemli özelliklerden 
birisi de hayata bakış açımızın “çift anlamlı düşünüşten” yoksun olmasıdır. 
İnsanoğlu, sürekli şikayet eden, başına gelen her aksaklıkta ümitsizliğe 
kapılıp, isyana sürüklenen bir yapıya sahiptir. Hoca’nın burada verdiği 
mesaj, iyi-kötü, güzel-çirkin, gençlik-yaşlılık vb. gibi zıtlıklarla dolu her 
konuda “Neden ben?”, “Niye böyle oldu?” şeklindeki sorgulamalar yerine 
başa gelen şeyin iyi yönünü düşündürmektir. Nitekim mizahî üslubun 
ağırlıkta olduğu fıkrada da Nasreddin Hoca, yaşlılığın güç ve kuvvet 
eksikliği olarak değerlendirilmesine gençlikte de aynı güçsüzlüğe sahip 
olduğunu  bildirerek, önermelerin anlam birliğinden hareketle farklı bir 
bakış açısı kazandırmaya çalışmıştır: Taş ağırdır. Yaşlanınca taşınamaz. 
Gençken de taşınamadı. O halde ben aynı güçteyim. 

Diyebiliriz ki Nasreddin Hoca matematik ve mizahı yaşam kavgasında bir 
köprü olarak kullanmıştır. Onun yaşam felsefesi; “Düşünerek savaş”tır. 

ç. Yazıdan Önce Varolan Sözün Gücü 

Nasreddin Hoca fıkraları, “söz merkezciliği” üzerine yoğunlaşmıştır. 
O sözün gücüne insanlara bilgi vermek, yardıma muhtaçlara akıl vermek, 
zulmedene, haksıza, elindekinin değerini bilmeyene ironik ceza vermek, 
kendisini üstün tutmak vb. için başvurur. Fıkralarda yazılı iletişim 
örneklerinin kullanımı o kadar yaygın değildir. “Daha çok sözlü iletişim 
örneklerini gördüğümüz fıkralarda yazı ve mektup şeklinde iletişimden 
bahsedilse de, Hoca’nın karşılıklı iletişimi tercih ettiği görülür. Bu da onun 
insan ile iç içe olma, sıcak dostluklar kurma isteğinden kaynaklanmaktadır.” 
(Şenocak, 2005: 153). 

Hoca bir düğün evine tam yemek zamanı gidip elindeki dürülü, üstü 
balmumlu kâğıt tomarını kapıdakine gösterip: 

“Efendiye, mektup getirdim.” diyerek içeri girer. Ev sahibi, kâğıt 
tomarının üstünde yazı olmadığını görünce Hoca: 

“Kusura bakma, aceleye geldi, içi de yazılı değildir onun!” der 
(Tokmakçıoğlu, 2004: 175). 

Nasreddin Hoca’nın sözlü söylem gücünü yazıya tercih etmesinin belli 
sebepleri vardır. “Yazılı söylem, yazarından ayrı tutulduğu için, konuşmada 
olduğu gibi soru sorulamayan, sorgulanamayan bir söylemdir.” (Ong 1995: 
97). 
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Bir gün Nasreddin Hoca’nın dostlarından birisi gelip Hoca’dan 
Bağdat’a gönderilmek üzere bir mektup yazmasını ister. Nasreddin Hoca 
bunun üzerine: 

“Bırak Allah aşkına! Ben şimdi Bağdat’a filan gidemem!” der.  
Adam şaşırır ve bir türlü mektup yazmakla Bağdat’a gitmek arasındaki 
bağlantının ne olduğunu çözemez. Bu durumu gören Nasreddin Hoca da: 

Bunu bilmeyecek ne var? Benim yazdığım yazıyı ancak ben okuyabilirim. 
Mektupla birlikte gitmeliyim ki içinde ne yazdığı anlaşılabilsin!” der (Fuat, 
2004: 148).  

Bu fıkrada da görüldüğü gibi Nasreddin Hoca, yazının 
anlaşılamayacağından duyduğu kaygıyı yüzyüze yapılan sözlü iletişimle 
çözeceğini düşünür. El yazılarının okunurluk düzeyini ironik olarak 
eleştiren Nasreddin Hoca, aynı zamanda yazının, kişiler arasında mesafe 
olduğunu belirtir. Söz, söylemin dışa haykırılmasıdır. Yazı ise, sözlü 
ortamda sarfedilen sözleri seçip, netleştirerek kalıcı kılar. “Yazıda kendini 
açığa vuran bu saplanma, metni özellikle yazarından, tarihsel bağlamından 
ve orijinal dinleyicilerinden özerk hale getirmektedir.” (Göka vd., 1996: 
168). Nasreddin Hoca, yazının özerkliği yüzünden söylemin kalıcılığındaki 
yanlışlığa müdahale etmenin zor olabileceğini vurgular. Çünkü gönderilen 
gösterge, verici ve alıcı arasında aracının eksikliğiyle iletişimsizliğe 
dönüşebilir. Nitekim Saussure de; “Yazı aynı anda hem faydalı, hem 
yetersiz, hem de tehlikelidir.” (Ong, 1993: 17).

Yazının yanlış anlam değerlerine yol açan okunaksızlığına bir diğer 
örnek şu şekildedir:

 “Bir adam uzak yerde yaşayan akrabasından mektup alır. Molla 
Nasreddin’i arayıp bulur ve bu mektubu okumasını ister. Molla bakar ki bu 
çok karışık bir yazıdır. Hiç anlaşılmıyor. Mektup sahibini atlatmak için:

“Önce ben Farsça bilmiyorum. Bu yazı Türkçe de yazılsaydı 
okuyamazdım.” der.

Mektup sahibi sinirlenerek:

“Farsça bilmiyorsun, Türkçe de okumuyorsun? O zaman bu büyüklükte 
sarığı niye tutuyorsun?” der. Molla:

“Eğer sarıkla oluyorsa, al sen tak da bir yazı oku göreyim!” diye cevap 
verir (Abdulla, 1993: 87-88).

Toshihiko Izutsu’nun semantik çözümlemesine göre metinlerde 
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kullanılan kelimelerle “anlam ekseninin yönünü belirleyen, sistemin 
tümünü yöneten ve yönlendiren, sistemin kendisine göre biçim kazandığı 
en yüksek odak kelime ortaya çıkar.” (Armağan, 1998: 196). Nasreddin 
Hoca fıkralarının geneline yayılan odak kelimeler; “akıl, zeka, bilgi, dil, 
söz, mizah, ironi ve bireyleşme” anlamında tekrar edilmektedir. Nasreddin 
Hoca, verdiği şaşırtıcı ve beklenmedik cevaplarla, bizi düşünmediğimiz ya 
da hapsedildiğimiz kalıplaşmış içkin bir mekândan çıkararak, belirsiz bir 
zamanın soyut gerçekliğinde dışsallık boyutuna taşımayı amaçlar. Böylece 
çeşitli insan tiplerini, objektif olarak kendilerini gözlemleyip, söylem 
gücüyle uyararak bireyleşmelerine yardımcı olur. 

Nasreddin Hoca, bilgelik vasfını Türk dilinin sade ve işlendikçe daha da 
güzelleşen anlatım tarzıyla ve göstergelerin göndergesel anlamlarına bağlı 
farklı çağrışım değerleriyle birleştirerek derin anlam birliklerine ulaşmayı 
hedefler. Hatta kullandığı matematik diliyle mizahın gücünü tamamlayarak, 
gelecek nesillere Türk dilinin mükemmelliğini ifade ederken, miras 
niteliğinde kalıcı mesajlar verir. Nasreddin Hoca’nın, sözün gücüyle 
hedeflediği amaçlar; Türkçenin yapısal üstünlüğünü göstermek, ifade 
güzelliğini ortaya koymak, dilimize sahip çıkmamız için bizi uyarmak, 
kişiler arası iletişimsizliği iletişime dönüştürmek, yazının mesafesine 
karşılık birebir iletişimle doğru anlaşılmak vb.’dir. Hoca’nın fıkraları 
değerlendirildiğinde deyim ve atasözlerinin yoğun olarak kullanılması, 
her şeyden önemlisi ifadede kelime tekrarlarının bulunmaması Türkçe’nin 
üstünlüğünü göstermektedir. Kişinin dil-düşünce bağını, eylem olarak 
nasıl dışa yansıtıldığını sözün gücüyle vurgulayan Nasreddin Hoca, özenle 
seçtiği kelime dünyasıyla da okuyucularına hayat felsefesi kazandırır.
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ORTA ÇAĞ DOĞU ŞİİRİNDE
HARF VE SAYI MİSTİSİZMİ
(KAYNAKLAR, AŞAMALAR…)

ŞIHIYEVA, Seadet
AZERBAYCAN/AZERBAIJAN/АЗЕРБАЙДЖАН  

ÖZET

Tarihi eski çağlardan, belki insanların sihrî inançlarından başlayan 
harf, ses, söz ve rakam mistisizmi  eski Mısırlılar ve Keldanilerin dinî 
mistik, Yunanların felsefî, cahiliyye dönemi Araplarının edebî, Yahudi ve 
Hıristiyan düşünürlerinin dinî felsefî ve İslam düşünürlerinin dinî felsefî 
ve edebî görüşlerini şekillendirmiş, düşüncelerini yönlendirmiştir. İslamî 
muhitte gerek tasavvufî, gerek de evrensel şiirde Arap harfleri esasında 
alfabe, ebcetten kaynaklanan harf ve rakam sembolleri geniş yayılmıştır. 
Bu genişliyi ilkönce Kur’an, onun tefsir ve tevilleri, bunlardan  kaynakla-
nan edebî ve felsefî düşünceler yönlendiriyorduysa, daha sonralar – XIV. 
yy’dan itibaren bu fikrî akıma Hurufilik düşüncesi de eklendi ve harflerle 
bağlı mülahazalarda artık bu öğretinin doğrudan doğruya veya dolayısıyla  
etkisi görülmeye ve aranmağa başladı.  Hurufilik görüşleri  Azerbaycan, 
Türkiye, İran, Merkezi Asya, Hindistan’da yaranmış edebiyat üzerinde de-
rin etki bıraktı.

Hurufilik edebiyatında harf ve rakam mistisizmi adeta  Kur’an ve kıs-
men Fazlullah’ın “Cavidanname”si üzerinde oluşmuştur. Hurufilik edebi-
yatının temsilcilerinin değişik anlamlar yükleyip, diğer edebî ve felsefî 
akımlara aktardığı  başlıca yönler  28 ve 32 sayılarına farklı açılardan an-
lamlar verilmesi, insanın yüzünde kutsal adların ve Kur’an’ın (bütünü veya 
hisselerinin) yazılmasıdır vs. Bu simgelerin yaygınlaşması ve bu özelliğin 
edebî felsefî fikirde kendisine geniş biçimde bir yer edinmesine Seyyid 
İmadeddin Nesimi’nin şiirinin tesir gücüyle beraber  Hurufilikle bazı fikrî 
ilişkileri bulunan Kalenderilik, Nakşibendilik, Nimetullahilik, Kızılbaşlık, 
Halvetilik ve onun şubelerinden Rüşenilik, Gülşenilik, Niyazilik (Mısri-
lik) gibi tarikatların temsilcilerinin de yakından katkıları olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Mistisizm, Hurufilik, ses, söz, harf, sayı, kutsallık, 
divan şiiri.
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Mysticism of the Letter, Sound, Word and Number in East Poetry
(Sources, Periods…)

The mysticism of the letter, sound, word and number is a history, which 
begins from unmemorable times, meets in religious-mystical sights of 
ancient Egyptians, impudent persons, in philosophical ideas of Greeks, in 
literary heritages of Arabs of Jahiliyya period, in religious-philosophical 
ideas both of the Jewish and Christian thinkers, and religious-philosophical 
and literary idea of Moslem thinkers. In the Moslem environment, Sufism 
and word poetry the symbols of the letter and the number, based on the 
alphabet and abjet, was distributed very much. A wide circulation of this 
current had been caused from one side by Koran, (its tafsirs and tavils) 
and from other one by Hurufi ideas, connected to the current from XIV 
c. In Hurufi literature mysticism of the letter, sound, word and number 
was based on Koran and “Cavidanname” of Fazlullah. Hurufi ideas have 
deeply influence to the literature of Azerbaijan, Turkey, Iran, Iraq, the 
Central Asia and India. 

Reconsideration of the number 28 and 32, reading on sacred names on 
the face of person, suras and ayats of Koran, etc. are the basic motives 
with new meaning in poetry of Hurufi followers, penetrated to the literary 
and philosophical currents. In distribution of these symbols and reception 
of permanent place of these specific properties together with influential 
poetry of Nassimi were also representatives of such sects Kalenderiyya, 
Nakshbendiyya, Nimatullahiyya, Kizilbashiyya, Halvatiyya (and its 
branches Rushaniyya, Gulshaniya, Niyaziyya (Mysriyya), mentally 
connect with Hurufizm.

Key Words: Mysticism, Hurufizm, sound, word, letter, number, 
sanctity, classical verse.

Giriş 

Bu gün ses, söz, harf ve sayı mistisizmi denilirken ilk önce Hurufilik 
tarikatı ve bu felsefî dinî öğretinin telâkkileri, temsilcileri ve etki alanın-
dakilerin yarattığı edebî örnekler gözler önüne serilmektedir. Söz konusu 
mistisizmle ilgili mesele ve motiflerin özenle incelenmesi bu öğretinin da-
yandığı ses, söz, harf ve sayı mistisizminin aslında çok eski devirlerden iti-
baren beşer evladına özgü mitolojik ve felsefî dinî düşünce tarzı olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu karışık problemin araştırılmasının sonuçu olarak 
böyle bir kanaate vardık ki, en eski dönemlerde ses ve söz mistisizmi, daha 
sonralar harf ve sayı mistisizmi şekillenip gelişmiştir ve mistisizmin bu 
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dalı gizli ilimler – ezoterik ve okültik öğretilerin temel unsurları arasında 
önemli bir yere sahiptir.

Ses, söz, harf ve sayı mistisizminden kaynaklanan ve XV. yy.’dan baş-
layarak orta çağ felsefî ve edebî düşünüşünü etkileyen Hurufiliğin bu kap-
sam ve çevrede araştırılması gerekir. Kaynakları, amacı vs. konusunda tar-
tışmalar bulunan bu tarikatın Nesimi’nin aracılığıyla gerçekleştirilen etki 
alanı ise çok geniştir. Buraya Azerbaycan, Türkiye, İran, Merkezi Asya, 
özellikle Türkmenistan ve Özbekistan, kısmen Irak Türkleri ve Hindistan 
edebiyatının temsilcileri dahildir. Onlar yalnız Nesimi’nin şiir sanatındaki 
ustalığından değil,  hem de onun Hurufilik kaynaklı harf ve sayı mistisizmi-
ne değgin görüşlerinden de yararlanmışlardır. Onun şiirinde bu mistisizm 
çeşitli seviyelerde, özellikle ferdî nitelikli poetik mazmunların kullanımın-
da ve özel şiir biçimlerinde ortaya çıkmaktadır ve devamcılarının şiirine 
de bu özellikler intikal edilmiştir. İlk örneklerini fazlasıyla Fars dilinde 
ifade eden bu akımın temsilcileri  daha sonralar Türkçe şiirde düşündürücü 
eserler ortaya koyarak geniş çapta bir edebî ekol kura bildiler. Bu ekolün 
geleneğiyse yüzyıllar boyu dinî, felsefî-mistik ve edebî düşüncede devam 
etmiştir. Nesimi’nin şiiriyle Hurufilik dünya görüşü Hakîkî, Hataî gibi hü-
kümdar şairleri, Ruşenî, Gülşenî, Niyazî gibi tarikat mürşitlerini, Hayretî, 
Usûlî, Habibî, Fuzulî gibi üstat şairleri etkilemiş, Türkiye’de Bektaşilik, 
İran’da Ehl-i Hak gibi tarikatların yalnız terminolojisini değil, düşünce 
yöntemini de yönlendirmiştir.

Bundan dolayı Doğu şiirinde bu kadar münteşir, uzun ömürlü ve birçok 
felsefî, irfanî ve poetik düşüncelerin temel kaynağı olan harf ve sayı mis-
tisizminin hakiki değerini verebilmek için onun İslamî şiire gelişine dek 
hangi aşamalardan geçtiğini  ve beşerin düşünce tarihindeki yerini bilmek 
gerekir.  

Mistisizmin bu dalı ilkönce mitolojik ve dinsel, daha geç dönemlerdey-
se ilmî (matematik, tıp, astroloji), kültürel, edebî vb. alanları kapsamış-
tır. Tarihi eski çağlardan, “belki insanların sihrî inançlarından başlayan” 
(Gölpınarlı, 1991; 147) harf, ses, söz ve sayı mistisizmi  eski Mısırlılar ve 
Keldanilerin dinî mistik, Yunanların felsefî, cahiliyye dönemi Araplarının 
edebî, Yahudi ve Hıristiyan düşünürlerinin dinsel ve felsefî, Müslüman ya-
zar ve düşünürlerin dinsel, felsefî ve edebî görüşlerini şekillendirmiş, dü-
şüncelerini etkilemiştir. Mitolojik, dinsel, felsefî, bilimsel ve edebî alanları 
kapsayan bu mistisizmde sözün ses, harf ve sayı karşılıkları ile bağlantısı, 
sentezi, birinin diğerinin yerinde kullanımı gözükmektedir. 
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I. Eski Dönem ve Orta Çağ Dinsel, Felsefî ve Bediî Fikrinde Ses ve 
Söz Mistisizmi 

Harf ve sayı mistisizmi bahsinden önce bunlarla vazgeçilemez ilişki-
leri bulunan ses ve söz mistisizmi, bu mistisizmin içerdiği temel konu ve 
kavramlardan söz etmek yerinde olur. Belirtmeliyiz ki, Hurufilik ve etki 
alanındaki  edebiyatta harf ve sayı mistisizminin yeri ve rolünden araş-
tırmalarda sık sık bahsedilse de, söz ve ses mistisizminin bu düşüncenin 
hakim olduğu çevrelerdeki rolünden oranla az ve yüzeysel söz edilmiştir.   

Aslında bu mistisizmde çoğu zaman ses, söz, harf ve sayı mistisizmi 
birbiriyle ilgilidir ve sadece değişik görüşlerde bunların rolü ve çekisi 
farklıdır. Mistisizmde ses ve sesin göstergesi olan harf anlayışları birbiriy-
le bağlantılı kavramlar olarak yer alır. Örneğin; Mandeizm metinlerinde 
Ademin sağ eline sözü, sol elineyse harfi aldığı ifadesini bulmuştur. (bkz: 
Ünver, 2003; 23) Hint alfabesinde harflerin okültik, esrarengiz anlamla-
rına “ebedi ses”  anlayışı da dahildir. (bkz: Blavatskaya, 3, 2004; 133) 
Belirtmeliyiz ki, eski dinî ve felsefî görüşlerde bu inanışın ilk örneklerine 
adeta evrenin ve alfabenin yaranışından söz edilirken rastlanır.

Mistisizmde ses, söz, harf ve sayıların kökeninin adeta gayb âlemiyle 
ilişkilendirilmesi gözlemlenmektedir ve her şeyin – evren ve insanın ya-
ratılışının ses  veya sözün aracılığıyla ortaya çıkması belirtilir. Mistisizm 
tarihiyle ilgili kaynak ve araştırmalardan mistisizmde sesin adeta söz de-
ğerinde olması belli olmaktadır. Hz. İnayet Han’ın belirttiği gibi, yaradı-
lış sürecinin beyanında tarihin bütün dönemlerinde bütün mistikler, bütün 
peygamberler ve dünyanın bütün düşünürleri birinci yeri sese vermişlerdir. 
(Hz. İnayet Han, 1997; 158)  Hz. İnayet Han’ın “Sesin Gizemi” adlı çok 
değerli eserinde özel tarzda vurgulanan anayön ses mistisizminde sesin sa-
dece boş, hiç bir anlam ifade etmeyen ses değil, somut bir bilgini belirten, 
manaya malik bir ses-söz olmasıdır. Genellikle mistisizmde çoğu zaman 
söz mahiyet olarak, ses ise tezahür olarak gözükür. Ses her hangi bir var-
lığın tezahür şeklidir ve varoluşunun göstergesidir. Söz konusu mistisizm-
de sesin tüm şekilleri – aktif ve pasif varyantları da dikkate alınmaktadır. 
Böyle ki, bu mistisizm insana özgü ses, söz, konuşma ve konuşmama (dil-
sizlik dili), net ifade ve karışık nutuk, evrende mevcut olan duyulan ve du-
yulmayan sesler1, renk, ışık ve müziği2 çevrelemektedir. Matematik, mü-
1 Mistisizm (Hz.İnayet Han, 1997; 23; Blavatskaya, 1, 2004; 558) ve Hurufiliğe göre, evren sesle doludur, 
işitmeye kulak yoktur. (Mecmue…, 1909; 73, 75) Bu mücerret ses tasavvufa göre  saut-i sermaddır. (Hz. İnayet 
Han, 1997; 257) Hz. İnayet Han, Hz. Muhammed’in Hira’da, Hz.Musa’nın Tur dağında, Hz. İsa’nın sahrada, 
Şiva’nın Himalay’da işittikleri seslerin, Kur’an’daki  “Kon” sözünün, Krişna’nın neyinin sesinin saut-ı sarmad 
(mücerret ses) olduğunu kaydetmiştir. (Hz. İnayet Han, 1997; 257)
2 Burada şunu da belirtmeliyiz ki, Mevlana’nın musiki, ney ve rübaba olan alâkası, onları dinlemekle ilgilenmesi 



1509

zik ve ses mistisizmini mantık ve gizemli ilimler aracılığıyla sentez eden 
Pisagor’un öğretisi bunun belirgin örneğidir. Bu da çok ilginçtir ki, ilk 
mistik, Tanrısal ve insansal özelliklerin sentezi olarak algılanan Hermes’e 
değişik geleneklerde çeşit çeşit ad ve fonksiyonlar verilse de, onun birkaç 
özelliği değişmez olarak kalmaktadır. Bunlardan biri de onun söz ve mü-
zikle ilişkisidir.

Konuşmanın yukarıda hatırlattığımız şekillerinden her biri orta çağ ta-
savvufi divan şiirinde söz konusu edilmiş, çeşitli içerik ve kavramların ya-
ranmasına  elverişli fikri ortam sağlamıştır. Özellikle, Mevlana’nın, onun 
etkisiyle Yunus Emre’nin şiirlerinde, Hurufilikte, bu akımın etkisiyle  Ne-
simi ve onun edebî etki alanında bu meseleler temel konulardan olmuştur.

Sesin evren ve insanın yaranışında yaratıcı güç olarak varoluşu Her-
metik metinlerde, Hintlilerin kutsal kitaplarında, antik felsefede, semavî 
kitaplarda göze çarpmaktadır. Çok eski Hermetik esatirlerden birinde 
Tanrı’nın (Hermes) telaffuz ettiği üç harften oluşan ses yaranışın esas ne-
deni olarak belirtilir. Aynı metinde bu sesten büyük bir Tanrı’nın yaran-
dığı ifade edilir. Söz konusu sesin söz olmayarak, üç harfin birleşmesinin 
ürünü olması dikkat çekicidir: “İAO”. Bu harflerin her birinin ayrı ayrı 
sözleri hedeflediği belirtilir. Bu motif  Kur’an’daki “kısaltılmış harfler” 
veya “kesik harfler” adıyla bilinen huruf-u mukatta’dan felsefî eserler ve 
tasavvufî şiirlerde çeşitli anlamlar çıkarılması, bu ayrı ayrı harflerin belirli 
ve ilahî menşeli sözlerin simgesel karşılığı olması gibi İslamî ortamda çok 
yaygın bir geleneği anımsatmaktadır. Ayrı ayrı harflerin saklı ve ilahî sırrın 
bu âlemdeki tezahürü olmasına ilişkin zihni ameliyatların tarikat şiirinde, 
özellikle Hurufi, Alevi-Bektaşi ve bu tarikatlardan etkilenen çevrelerde 
çoklu sayıda örneğine rastlıyoruz. Hatta Hurufilikte huruf-u mukatta’yı 
anımsatan birer harflerin belirli sözlerin karşılığı olarak kullanımı da aynı 
itikattan kaynaklanmaktadır. Tabii ki, bu paralelleri hatırlatmakta amacı-
mız Hermetik metinlerin İslamî tarikat şiirinin doğrudan doğruya kaynağı 
olduğunu iddia etmek değildir. Sadece bunları analoji tezahür ve beşerin 
zihni  ameliyatlarındaki ortak yönlere örnek olarak vurgulamak istedik.

Yukarıda değindiğimiz eski Hermetik metinde hatta meleklerin çamur-
dan yapılmış insanın cisminden gelen sesten korkması da bu sesin Tanrı 
tarafından insanın cismine koyulmuş âli bir varlığın göze görünmez tanesi 
olmasıyla ilişkilendirilmektedir. (www.portalus.ru/modules)
de düşünürün dilsiz dille konuşmanı tercih etmesiyle ilişkilendirilmektedir (www.rozegar2.blogfa.som).  Çok 
ilginçtir ki, ses ve söz mistisizminde musikiyle bağlılık bir çok mistiğin ilgisini (bkz:  Hz. İnayet Han, 1997; 
46-62 vs.; Blavatskaya, 1, 2004; 558) çekse de, harf, rakam, ses ve sözün özel felsefi değer kazandığı Hurufi-
likte sema olmamış, harf, ses ve söze önem vermeyen, onu maddilikle bağlı kavramlardan sayan Mevlana’nın 
öğretisindeyse sema temel özelliklerdendir.
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Görüldüğü gibi, İslamî tasavvuf şiirinde çok yaygın bir motifin, yani  ses 
– nefes ve ruh ilişkisinin çok eski bir örneğine rastlamış oluruz. Metinde söz-
sesin toprağa bakılarak telaffuz edildiği ve oradan Tanrı ve insanın yaranması 
hususunda söylenenler de ilgi çekicidir. Çünkü İslamî geleneğe göre nefes-ruh 
topraktan yapılmış bedene üfürülmüştür (Kur’an,  “Hicr”, 29). 

Bu Hermetik metinde büyük bir Tanrı’nın ve insanın var oluşunda ya-
ratıcı güç olarak algılanan sesin semavî kitap ve eski felsefî görüşlerde 
fonksiyonunun genişlenip geliştiği, genellikle evreni yaratan güç olarak 
takdimi görülür. Ses bu kaynaklarda bazen ilk yaratıcı güç, ilkin (apriori) 
sebep, bazense ilk yaratılmış güç olarak ilgi çekmektedir. Bu ses ışıktan 
başlayarak diğer tezahürlerin (Kerlot, 1994; 207) meydana çıkmasına or-
tam sağlar. Bunun bir örneği Hermes’in “Poimandres”inde verilen himn-
dir. (Kerlot, 1994; 207) Yeri gelmişken mistisizm tarihi adıyla başlayan 
Hermes’in3 telaffuz ettiği sesle evreni yaratması konusunda mülâhazaların 
mevcudiyetine (İdris Şah, 1994; 225) önce de genel olarak değinmiştik. 
Pisagor’a göre, maddi âlem Kaostan ses vasıtasıyla çağrılmakla saklı öz-
den gerçekliğe çevrilmiştir. (Blavatskaya, 1, 2004; 558) Mistik Vedanta’da 
Yaratan’ın birinci anayönünün, bütün mahlukatın yarandığı kaynağın  ses 
olduğu belirtilmiştir. (Hz.İnayet Han, 1997; 157) Hindistan’da Krişna’nın 
neyinin sesi dünyanın yaranışının mistik nedeni sayılmaktadır. (Kerlot, 
1994; 207)4 Allah’ın ses vasıtasıyla insanla ünsiyet kurmasına dinler tari-
hinde, ilk mistiklerin tecrübesinde ve ilk semavi kitaplarda da rastlıyoruz.

İlk semavi kitap Tevrat’ın ilk cümlelerinde yaranış konusunda şöyle 
denilir: “Allah dedi:  “Işık  olsun” ve ışık oldu”. Fredi Bollag’ın doğru 
gözlemlediği gibi, bu kitapta Tanrı filan hareketi etti ve evren yarandı  fikri 
değil, “dedi”, yani sözle yarattı fikri ifade olunmuştur. (Bollag, 2003; 26) 
Görüldüğü üzere yaranış prosesi her hangi düşünce ve hareketle değil, ya-
ratıcı Sözle ilişkilendirilmiştir.

Tevrat’ta Allah’ın Hz.Musa’ya görünmeyerek, onunla yalnız ses-söz va-
sıtasıyla ünsiyet kurması bir kaç defa anımsatılmaktadır. (Tevrat, “Çıkış”, 
fasıl: 19, 18-19) Örneğin; Tevrat’ta Musa peygamber’in Allah’la sohbeti5 
için  aracı olan alevlenen, ancak yanmayan bir çalıdan  gelen ses – sözü 
de hatırlatabiliriz. İslam ilahiyatçılarından müşebbihler Allah’ın nutkunu 
3 Mısır geleneğinde Tot, Yahudi geleneğinde Enoş, Müslümanlarda İdris, gökcismi olarak Merkuriy (Utarit, 
Yupiter)…  
4 Krişna hakkında yazılmış eserlerde bir mücerret (transsendental)  – bu alemin ötesinden olan ney ve ses kav-
ramı vardır. Bu ses yalnız evreni değil, hatta cennettekileri bile harekete, ruhî coşku haletine getire bilecek bir 
kudrete sahiptir. Öteki alemden gelen bu transsendental sese dair verilen bilgilerden onun bu alemi seyrederek 
yeniden cennete doğru geri dönmesi belli oluyor. (bkz: Sri Srim☺d, I;  167-169)
5 Tevrat’a göre, Allah’la defalarca sohbet eden Musa Peygamber onu yalnız birce defa o da arkadan göre bil-
mişti.
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Musa Peygamberin zincirin deprenirken çıkardığı ses gibi işittiğini bildir-
mişlerdir. (eş-Şehristani, 1984; 101; Klimoviç, 1988; 25)

Semavî kitaplardan İncil’de de söz mistisizminin açık ifadesine ve sö-
zün Tanrısal menşeli olmasına ilişkin fikre rastlıyoruz:

“1Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı’yla birlikteydi ve Söz Tanrı’ydı. 2 

Başlangıçta O, Tanrı’yla birlikteydi. 3 Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, 
var olan hiçbir şey O’nsuz olmadı. 4 Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların 
ışığıydı. 5 Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir… 14 Söz 
insan olup aramızda yaşadı.”   

Yuhanna’nın İncil’inin kelamın ali makamının tasviriyle başlayan bu 
ilk cümleleri ilmî edebiyatta Hurufiliğin düşünce kaynaklarından sayıl-
maktadır6. (Şeybi, 1380; 217; bkz: Ünver, 2003; 17)

Yaratıcılık kabiliyeti isnat edilen Söze “Kon” (“Ol”) ifadesi şeklinde 
Kur’an’da bir kaç ayette rastlıyoruz (“Bakara”, 117; “Ali-İmran”, 47; 
“Meryem”, 35; “Yasin”, 83;  “Mümin”, 67) ve bu ifadeyle Allah’ın, bir 
işin olmasını istemesi ve o işin hemen olması belirtilir. (Cebecioğlu, 1997; 
420) Hz. İnayet Han’a göre ismi-azem de sözün mistik doktrini açısından  
yorumlanmalıdır. (Hz. İnayet Han, 1997; 268)

Sözün yalnız ilkin sebep değil, mistik kaynaklı olmasıyla ilgili konula-
ra üstü kapalı şekilde Kur’an’da da işaretler vardır. “O, arzusuna göre de 
konuşmaz.” (Necm, 53/3) Hadislerden birinde denilir: “Gerçekten de söz 
söyleyişte büyü vardır”.

Sesin maddi varlıkla ilişkisi yalnız onun yaradılış prosesinde etkin rolü 
olmasıyla sınırlanmıyor, yaradılış sürecinin sonraki aşamalarında o etkile-
yici gücünü hıfzeder. Sibirya Şamanlarına göre7 ses gayb âleminden gelen 
mistik bir güçtür. Sözün belirli değişiklik yarata bilme kudretine inamı 
bütün dinler ve felsefî fikir tarihlerinde görürüz. Heraklit’in felsefesinde  
logosla Zevs’in fonksiyonu ayniyet arz etmektedir. Çok değişik gelenek-
lerde anayön gibi sözün gizli içeriği, öz ve sihri konusunda çeşitli, an-
6 Zenon Kosidovskiy bu anlayışın üç önceki İncil’de olmaması ve bunun IV. İncil’i kaleme alan Yuhanna’ya  
belli olmasını göz önüne sererek, bu yeni öğenin kendi  kökleri ile eski Doğu, özellikle Yunanistan ve Roma 
felsefesine bağlı olmasını belirtiyor. (Kosidovskiy, 1990; 336) İslam ilahiyatçılarından bir kısmına göre, söz ko-
nusundaki bu mülahazalar Yuhanna’nın İncil’ine İskenderiye gnostik  mistisizminin söz hakkındaki öğretisinin 
(“logos”) etkisiyle geçmiştir. (Didat; 33) Fredi Bollag’ın, Yuhanna’nın İncil’inin “iptida” sözüyle başlamasıyla 
bağlı mülahazaları daha ilgi çekicidir. O, bu gün dilimize “iptida” olarak çevrilen “arçe” ifadesinin Yunanca-
sının “menşe”, “ağalık”, “hakimiyet”, yahut “sebep” manalarını taşımasının altını çizerek Latinceye çeviriye 
istinaden “sebep”, elbette, ilkin sebep anlamını tercih etmiştir. (Bollag, 2003; 25) Görüldüğü üzere Tevrat’ta 
olduğu gibi söz yaranışın ilk nedenidir. Sadece var ve neredeyse kenarda mevcut olan bir güç değil, yaratıcı ve 
etkin role sahip bir güçtür.
7 Evrenin dilini daha iyi bilen ve anlayan, evrene daha yakın olan Sibirya halklarına göre ses fiziki varlık ve 
tasavvurun gerçekliğinin “bir tek tanığı”dır. (Novik, 1999; 218)   Bu meseleleri inceleyen araştırmacılara göre, 
sözle ses kolaylıkla biri birinin karşılığında ve yerinde kullanılmıştır. (Novik, 1999; 231)
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cak aynı bir amacı hedefleyen telakkilere rastlamak mümkündür. Çinlilere 
göre, “ven” – söz Tanrısal hikmetin tezahürüdür ve semalardan inip gel-
miştir. (Liseviç, 1979; 91) Eski dönem ve orta çağ Hindistan’ında da söz 
Yaratanla, yani Tanrı –  Brahma ile eşleştirilirdi. (Kudelin, 1983; 64-66; 
Hz. İnayet Han, 1997; 300) 

Belirtmeliyiz ki, “logos” kavramını eski Yunan filozofu Heraklit (MÖ. 
VI-V. yy.) yaratmıştır. Onun öğretisinin temel terimi “logos” idi. (Kessidi, 
1972; 178) Heraklit’in kahinlere saklanmak için verdiği ve yalnız ölümün-
den sonra yayılmasına izin verdiği “Tabiat hakkında” eserinden büyük ha-
cimde olsa da, yalnız ayrı ayrı parçalar elimize gelip çatmıştır. Heraklit’e 
göre, bütün varlıkların esası olan “logos” “Akl-ı Küll” gibi rasyonel, ebedî 
ve özgürdür (Allahlardan asılı değildir). (Kessidi, 1972; 336)

Eski Yunanlarda söz (“logos”) aynı zamanda “fikir”, “akıl” vs. idi. Söz 
ve tefekkür birliğini sofistler  ve stoikler de savunurlardı. (Kessidi, 1972; 
177) “Logos” kavramına Platon ve Aristotel’de, daha sonralar stoiklerde 
de rast gelinir. Onlar Heraklit’in “logos” hakkındaki  anlayışını kabul ede-
rek, Dünya Ruhuyla  eşleştirirlerdi. (Kessidi, 1972; 336)  

Zenon Kosidovskiy’in ileri sürdüğü varsayıma göre Yuhanna’nın İsa’nı 
“logos”la eşleştirmesi İskenderiyeli Philo’nun (MÖ. takriben 20 yılı – MS. 
40 yılı) – en ünlü Yahudi  düşünürünün tesiri olabilirdi. (bkz: Kosidovskiy,  
1990; 336)  

Eski inançlara göre söz sanatı Tanrısal kökenli olduğu için insandan ke-
nar ve insanüstü bir güç kazanır ve söz yaratıcısının da uhdesine bu duygu 
üstü, ilahî başlangıcı maddileştirmek görevi düşer. Mifopoetik düşüncede 
söz sahibi Tanrısal âlemle bu âlem arasında bir aracı, köprüdür. Çünkü söz 
yükü taşımaktadır. Söz sıkı surette hem insan düşüncesiyle bağlıdır, hem 
de gayri insani bir düzen ve orantını yansıtıyor. (Grinçer, 1986; 75) Eski 
Arap toplumunda sözün gizemli özüne inanış şairler, hatipler ve kısasların 
olağanüstü güçlerle  bağlılığı konusunda belirli kanaatler oluşturmuştur. 
(Gasımova, 2007; 169) Arap kahinleri de ekstaz yaşantıları geçirip önce 
görmeler söylemişlerdir. Onların özel  nutku, kendilerine özgü konuşma 
tarzı olmuş, kendi önce görmelerini kafiyeli-vezinli düzyazı olan seci ile 
söylemiş, bu zaman garip, zor anlaşılan sözler, dolaşık ifadeler kullanmış-
lardır8. (Cavad Ali, 1960; 759) Mevlana da şiirlerinde dağınık  (“perişan”) 
8 İslamî muhitte benzer durum sufilerin ruhî haletlerinin ifadesi olan şathiyat söyleme makamlarında da göz-
lemlenmektedir: “Aşırı tecelli ve feyz gelen velilerden, bir takım şeriata uymaz gibi görünen sözler zuhur eder. 
Dıştan bakınca, bu sözlerin hiç bir manası yokmuş gibi görülür. Ancak sufinin ruhani yükselişe ulaştığı farklı 
varlık alanı açısından, o sözler ele alınınca, anlaşılmazlık durumu ortadan kalkar… Sufi, şatahat ibarelerini söy-
lediği zaman, akılötesi durumu ile şer’i tekliften azade olur, o bu durumu ile şer’i teklife tabî olmayan bir çocuk, 
aklı bulunmayan bir (tür) deli mesabesindedir… Dini, takva ve vera ölçüleri içinde yaşayan bir kimsede, vecd 
halinde bu sözler zuhur eder, ayıklık durumunda bu sözleri söyleyemez…” (Cebecioğlu, 1997; 660-661)
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sözler söylediğini dile getirmiştir. (bkz: Kılıç, 2006; 71, 157)

Sözün gizemli gücüne inanış yalnız dinî, felsefî düşünceyle sınırlan-
madı, hem de edebî eserler, özellikle şiir yaratıcılığı alanına da taşındı. 
Şiirin menşei, onun temel öğelerinden olan sözün öz ve biçimiyle gayb 
âleminden gelmesine inanışın ve bunun mistik bir süreç gibi değerlendi-
rilmesinin örnekleri sayısızdır. Cahiliyet döneminde Araplar hâlâ eski de-
virlerden kafiyeli poetik örneklerin şairlerin dilinden seslenmesine mistik 
bir olay gibi bakmış, şairlik eden her bir kesin kendi ilhamını olağanüs-
tü9 kuvvetlerden, bahusus cinlerden almasına inanmışlardır. (Gasımova, 
2007; 181) 

İslam’dan önceki Arap toplumunda şairliğe ve söz sanatına metafizik 
bir bakışın mevcut olması şairleri kahin ve arraflara benzer bir zümreye 
dönüştürmüştü. Ancak Kudelin’in belirttiği gibi, kahin kendi önce görme-
lerini bazen şiirle ifade etse de, şairle kahini eşleştirmek doğru olamaz. 
Kahinle şairin ortak yönü onların her ikisinin gayb âleminden esinlenme-
sidir. (Kudelin, 1999; 244) 

İslamî çevrelerde gerek tasavvufi, gerek evrensel şiirde Arap alfabe-
si esasında harf simgeleşmesi ve ebcetten kaynaklanan harf ve sayı sem-
bollerinin yaygınlığı belli bir gerçekliktir. Bu yaygınlığı ilkönce Kur’an, 
onun tefsir ve tevilleri, bunlardan  kaynaklanan edebî ve felsefî düşünceler 
yönlendiriyorduysa, daha sonralar – XIV. yy’dan itibaren bu fikrî akıma 
Hurufilik düşüncesi de eklendi ve harflerle bağlı mülahazalarda artık bu 
öğretinin doğrudan doğruya veya dolayısıyla  etkisi görülmeye ve aran-
mağa başlandı.  

Hurufilik edebiyatında harf ve sayı mistisizmi adeta Kur’an ve kısmen 
Fazlullah’ın “Cavidanname”si üzerinde oluşmuştur. Bundan başka aynı 
simgeler sırasında belirli kelimelerin remzi olarak kastedilen özel harf kı-
saltmaları da dikkati çekmektedir.  Bununla Hurufi şairler orta  çağ şiirine 
yeni bir renk katmışlardır. Ama şunu da belirtmeliyiz ki, bu özellik Huru-
filik edebiyatı sınırlarından çok kenara çıkmamıştır. Hurufilik edebiyatı  
takipçilerinin değişik anlamlar yükleyip, diğer edebî ve felsefî akımlara 
9 Şiirin, musikinin olağanüstü kuvvetlerle ilişkilendirilmesi her zaman onların kaynağının olumlu olması demek 
değildir. Böyle ki, Arap edebiyatında şiirin insanlara cinler (yakıt şeytanlar) tarafından öğretildiği (Gasımova, 
2007; 181-183), musikinin ise İblis tarafından insanlara öğretilmesi kanaatine (Erlih, 1930;  398-403) rastlan-
maktadır.
Şunu da belirtmeliyiz ki, yazının menşei eski tasavvurlarda her zaman gayri maddi bir alemle bağlanmıştır. 
Firdevsî’nin “Şahname”sinde ilk hükümdar ve ilk insanlardan olan Temures’in yazı ve dil öğrenmesi devlerle 
ilişkilendirilmiştir. Eserden belli olduğu üzere devler ona yazmağı ve 30 dil öğretmişlerdir. Devlerin bu mual-
limliği ise insanları bilgilendirmek değil, kendilerini azat etmek niyetini hedefliyordu. Ancak İran dinî mitolojik 
düşüncesinin temsilcileri Dakikî ve  Firdevsî’den farklı olarak, semavi kitaplarda söz ve yazı karanlık dünya-
nın sakinleriyle  değil, Tanrısal alemle bağlanılmıştır. Örneğin; Arap inançlarında yazıyı ve dili Âdem’e veren 
Tanrı’dır. (bkz: forum.kanka.net)



1514

intikal ettiği  başlıca yönler  28 ve 32 sayılarına farklı açılardan anlamlar 
verilmesi, insanın yüzünde kutsal adların ve Kur’an’ın (bütünü veya his-
selerinin) yazılmasıdır vs. Bu simgelerin yaygınlaşması ve bu özelliğin 
edebî felsefî fikirde kendisine sabit ve kalıcı bir yer bulabilmesine Seyyid 
İmadeddin Nesimi’nin şiirinin tesir gücüyle beraber Hurufilikle bazı fikrî 
ilişkileri bulunan  Kalenderilik, Nakşibendilik, Mevlevilik, Nimetullahi-
lik, Kızılbaşlık (Safevilik, Hayderilik), Hamzevilik, Halvetilik ve onun 
şubeleri olan Rüşenilik, Gülşenilik, Niyazilik (Mısrilik) gibi tarikatların 
temsilcilerinin yakından katkıları olmuştur. Hurufilik edebiyatı ve onunla 
bağlı edebiyatlarda harf ve sayı mistisizmi sadece terimlerden oluşmamış, 
hem de bu mistisizmi farklı yönlerden açıklayıp yorumlayan ve bu düşün-
ce tarzına özgü bir semboller sistemini (“istiva”, “hatt”, “Seb’ül-Mesani” 
vs.) şekillendirmiştir.

Bu gizlilik, mevcudatın asıl varlığının, özünün arka planına ilişkin 
mülahazalar  kendisiyle beraber bir gizli dil ve imgeselliği geliştirdi. Gi-
zemli ilimler, evrendeki gizli sesler, olgunlaşmış insanların gizli dili (kuş 
dili – “mantık-ut tayr”, hal ehlinin dili) ve simgesel sözler orta çağ divan 
ve tasavvuf şiirini zenginleştiren kaynaklardandır. İdris Şah’ın belirtti-
ği gibi, remzi dil bu âlemde belirli bir ifade şekline sahip olsa da, onun 
gayb âlemiyle özel bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir. (İdris Şah, 1994; 
202) Bu tefekkür yöntemi genellikle Söz – Sesi  tezahür şekillerinden asılı 
olmayarak sonuç itibariyle insanla (genellikle tabiatla) öteki âlem (ilahî 
âlem) arasında ilişkilendirici mevkiinde değerlendirir. O gayb âlemine 
ruhsal seyreden arif-i vasil ise daha konuşmaya gerek duymaz. Sonuçta 
mistik kaynaklı söz Mevlâna ve Yunus Emre şiirinde arada bir yerini dilsiz 
dile, “hamuşi”, hal ehlinin dili gibi adlandırılan ve ölümlü insanın konuş-
masından farklı olan bir konuşmaya verir. Sözün kutsallığı ve konuşmama 
ilk bakışta zıtlık gibi görülür. Amma aslında Fuzulî’nin sözleri ile desek, 
“yoktan var olan söz” sadece aslına döner…

2. Eski Dönem ve Orta Çağ Dinsel, Felsefî ve Bediî Düşüncesinde 
Harf ve Sayı Mistisizmi 

Bilindiği gibi, Hurufilik tarikatı belli ve oranla kadim olmayan bir tari-
he sahip olsa da, harflerin kutsallığına ve sembolik niteliğine inanışın tari-
hi bizi çok eski dönemlere götürmektedir. (Hurufilik…, 1989; 16; Ajand, 
1369; 55) Yazı işaretlerinin (hiyeroglif, harf, rakam) esrarengiz sihrî kuv-
vet ihtiva ettiğine inancın en eski kaynağı, tarihin karanlık dönemlerine 
kadar uzanmaktadır... Beşer evladının düşünce düzeninde  sihrî ve dinî gö-
rüşlerin belli sıralanışından  hareketle harf ve sayıların sihrî güçüne inanışı 
tarih itibariyle onun kutsal sayılmasından önceye ait edebiliriz. Ancak bir-
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takım harf ve sayıların kutsal sayılmasına onlara sihrî güç ait edilmesinin 
de tesirsiz kalmadığını söylemek olur. Muhtemelen birinci aşamada sihirli 
sayılma, ikinci aşamada ise kutsal bilinme ön planda olmuştur. Zannımız-
ca bu fikrî değişim ve gelişmelerde sihirlilik ikinci aşamada arka plana 
geçse de, tamamıyla aradan çıkmamış, sadece “kalıntı” şeklinde mevcudi-
yetini davam ettirmiştir. Harflerin kutsal ve sihrî niteliğinin farklılığı İslam 
ilahiyatçılarının da dikkatini çekmiştir10.  

Orta çağ Fars dilli ve Türk edebiyatında İslam’la bağlı geleneksel edebî 
tezahür olmasına rağmen, XV. yy.’dan itibaren harf ve sayıların sembolik-
leşmesine gülcü eğilim daha çok Hurufilikle bağlıdır. Çünkü söz konusu 
tarikatın temsilcilerinin bu simgeselliğe aşırı eğilimi edebiyatta işaretli di-
lin bu doğrultusunu pek güçlendirdi ve yarattığı idealar akınının güçlülü-
ğüyle bu tarikatla bağlantılı olmayan şairlerin de edebî düşünce tarzına 
etkisiz kalmadı. 

Yalnız dinler tarihinde değil, felsefî, İslamî ve tasavvufî fikir tarihinde 
de harf ve sayılara özel değer verildiği gözlemlenmektedir. 

Harf ve sayı mistisizminin  tarihini tespit etmek güç olsa da, bunu eski 
Mısırlıların Kutsal Söz hakkındaki öğretisinden başlamak özellikle Huru-
filik, genellikleyse orta çağ Türk şiirinde söz, harf ve sayı sembolikasının 
dolayısıyla olsa da kaynaklarını tespit etmek bakımından önemlidir. Harf 
ve sayı mistisizminin tarihini bugünkü ilmî bilgiler esasında Hermetık me-
tinler ve Mısır mistisizmine ait kaynaklardan önceye götürmek mümkün 
değildir. Böyle ki, Mısırlıların Kutsal Söz hususundaki öğretisi Hurufiliğin 
bazı makamlarda örtüştüğü Pisagorculuk ve Yahudi kabalacılarının11 gö-
rüşleriyle büyük bir uyum içindedir ve bu öğretinin  Pisagor için düşünce 
kaynağı olması birtakım eserlerde (Şüre, 1990; 253; Maspero, 1911; 22; 
Kisil, Riberi,  2002; 113) zikredilmiştir. 

Harf sembolikası önce de değindiğimiz gibi okültik öğretinin esası sa-
yılıyordu. Mısır mabetlerinde pastofor adlanan kahin (Kutsal sembollerin 
koruyucusu) olurdu ve o, sınavdan geçmiş ve mistik ekole  kabul olunmuş 
arifi kutsal yazının anlamıyla tanıştırırdı. Her şeklin altında harf ve sayı 
olurdu. 22 sembol (Yahudi alfabesinde olduğu gibi - S.Ş.) 22 ilk sırrı ifade 
eder (Şüre, 1990; 110) ve gizemli (mistik) ilmin alfabesini oluştururdu. 
Başka deyişle, bu 22 sembol müdriklik ve gücün kaynağına dönüşen mut-
10 Sünniliğin Şafii mezhebinden olan İslam hukukçusu Tagieddin es-Sübhi harflerin kutsallaştırılması ile ona 
magik gücün ait olunmasının fark edilmesini vurgulamıştır. (bkz: Rozental, 1978; 152)
11 Menşe bakımından Yahudi sözü “kabala” GBL “almak” anlamındadır. Terim olarak ise kabala orta çağlarda  
Yahudi rabbiniklerinin Tanrısal varlık ve kozmogoniye ait daha eski gizemli doktrinlerden özümsediği gizli 
müdriklik gibi yorumlanmaktadır.   
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lak prensipler, anahtarların alfabesine çevrilirdi. Bu prensipler kutsal dil-
deki uygun harflere ve bu harflere ilişkin sayılara uygun olarak, hafızaya 
yazılırdı. Her bir harf ve her bir sayı bu dilde üçlü kurumu ifade ediyordu. 
Bunların ise ilahî, aklî ve fiziksel âlemlerde yansıyışı vardır. Bu inanışa 
göre sayının özelliğini anlayan akıl ve bütün manasını bilmekle harfi telaf-
fuz eden ses her üç âlemde yansıyan bir güç oluşturuyordu. (Şüre, 1990; 
111) Örneğin; bir sayısına uygun gelen A harfi ilahi âlemde tüm varlığın 
türendiği Mutlak Mahiyeti, aklî âlemde sayıların kaynak ve sentezini; fizikî 
âlemde yer yüzündeki varlıkların zirvesi, kendi kabiliyetini geliştirmek 
(harfiyen: genişlendirmek) hesabına sıkılmış sonsuzluk fezasına kalkmağı 
beceren insanı ifade eder. (Şüre, 1990; 111)

Görüldüğü üzere, Mutlak Varlık, sayı ve insanın birliğinin çeşitli sem-
bolleri sırasında mistik değer kazanan alfabenin harfleri de Mısır mistisiz-
minde önemli mevkie sahiptir ve Mısır kahinlerinin mistik yolun yolcusu 
için tespit ettiği  seyrin 22 aşaması 22 harf ve onların sayısal değerinin 
algılanışı üzere bilinçlendiriliyordu.  

Arapların ebcet12 hesabına çok benzeyen harfler ve onların sayısal de-
ğeri eski Mısırlıların görüşlerinde de müşâhide olunmaktadır. 

Sayıları ayrıca bir âleme ait eden Mısırlılardan farklı olarak Hurufilikte 
harfler başka bir âleme mahsus olmayıp insanı hakka doğru aparan bir va-
sıtadır, tasavvufi kesret kavramıyla aşağı yukarı aynı mevkidedir.

Harf ve sayı mistisizmine eğilimli Yunan filozoflarının düşünce kay-
naklarından biri de Keldanilerin mistik görüşleridir. Samiler ve aynı za-
manda Keldanilerde harflerin ikili  manasına  arkalanan sihrî sanat yaygın-
dı. Mısır Babilistanı adlanan yerde dünyaca bilinen dinsel ekoller meşhur 
idi. (Maspero, 1911; 22) M.Ö. VII. yy.’a ait Babilistan yazıtlarında harf 
ve sayıları yorumlama sanatı olan gematria Babillilerce bilinmekteydi. 
(Schimmel, 1998; 44) Yazı ve kültürün kaynaklandığı Babilistan arazisin-
de Keldaniler sihrî inançlarıyla tanınmışlardır. Onlarda dinî, sihrî ve ilmî 
(tıbbi, astrolojik) görüşler arasında bağlantının mevcudiyeti dikkatimizi 
çekti. Keldanilerde astroloji çok inkişaf etmişti (Maspero, 1911; 130-142; 
Evreyskаya ensiklopediya, V; 207) ve onlarda önce görme, istikbali ha-
ber vermede ikili say sistemi (onluk ve ellilik) kullanılmaktaydı. Tevrat’ta 
Daniel’in kitabında (Tevrat, Daniel, 1, 1-4) Keldani sihrî ekolu konusun-
12 “Ebced...” Aramî alfabesindeki harflerin sırasını gösteren manasız sözlerdir. Bu alfabe sırası Aramîlerden 
Nabatilara, onlardan da cahiliyet çağı Araplarına geçmiştir. Aynı kaynaktan gelen İbranî, Süryanî, Yunan ve 
Lâtin alfabelerinde de bu sıra, gelenek olarak, muhafaza edilmiştir. Araplar, birbirine şekil bakımından benze-
yen harfleri yan yana koymak maksadıyla bu “a, b, c” sırasını bozmuşlarsa da, eski sırayı “abced hevvez” altı 
mühmelâtından muhafaza etmişlerdir. Harfleri, rakam gibi kullanırken de bu “ebced”deki sıraya riayet etmişler 
ve Arapçaya mahsus altı harf için de iki mühmel söz uydurup ilave etmişlerdir”. (www.sevde.de/Hurafeler)
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da söylenilenler Yahudi kabalasının fikrî sisteminin kaynağını açıklamaya 
da katkı sağlamaktadır. Hatta bazı sözlüklerde Yahudi kabalası Keldani 
gizemli doktrini ve Tevrat’ın simgesel mazmunlarını yorumlayan mistik 
sistem olarak algılanmıştır. (bkz: Hz. İnayet Han, 1997;  319) 

Buraya dek Mısır mabetleri ve Keldanilerde bu gün Hurufilik gibi ta-
nıdığımız öğretinin temel çizgi ve konularıyla eşleşen yönlere göz attık. 
Yeri gelmişken onu da belirtmeliyiz ki, dünyanın bütün halkları sayılara, 
onun özellik ve rolüne büyük önem vermişlerdi. (bkz: Jülyen, 1999; 473) 
Örneğin; eski Çin’de altın sayı evrenin kuruluşunu görsel anlatmayı  he-
defliyordu. (Jülyen, 1999; 475) 

Sayılarla ilgili teorik mülahazalar Yunan felsefesi tarihinde özel yer 
tutmuştur. Eski Yunan filozoflarından Pisagor, Aristo, Demokrit, Platon 
vb.lerinde bu veya diğer derecede felsefeyle matematiğin sentezine rastlı-
yoruz. Kendi felsefî kanaat ve müşahedelerini ispatlamak için onlar adet-
ler anlayışına başvurmuşlardır. İlk olarak Pisagorculuk dinî kurum gibi 
faaliyete başladı. Onların itikadınca sayılar ilmi sır olarak saklanmalı ve 
hiç kime açıklanmamalıydı. (Gaydenko, 2000; 23-24; Şüre, 1990; 252; 
Kisil, Riberi, 2002; 113-115) Bu sayılar ilmi Mısır ve Asya mabetlerinde 
çeşitli adlar altında bilinirdi13. Bütün gizli doktrinler anahtar konumunda 
olduğu için onu yabancılardan tamamıyla saklı tutuyorlardı. 

Sayı, harf, hendesi (geometrik) figür ve formlar gibi gizemli ilimlerin 
matematiği olan işaretler yalnız bilen adama – arife belliydi.  O aynı sırrı 
yeni gelene yalnız onun susmak vadinî aldıktan sonra açırdı. (Şüre, 1990;  
252)    

Pisagorcular ilk olarak matematiği onun farklı seviyesine kaldırdılar. 
Rakamlar ve adetler arasındaki münasebeti kâinat ve strüktürünün anahta-
rı gibi gözden geçirmeğe başladılar. Onlar ilk defe olarak böyle bir kanaate 
geldiler ki, tabiat kitabı  matematik dilinde yazılmıştır, 2000 yıl sonra aynı 
fikri Galileo de ifade etti. (Gaydenko, 2000; 26)         

Pisagor “Kutsal söz”14 adlı kitabında bu kutsal ilmin teorik esasını 
(Şüre, 1990; 252) belirtti. E.Şüre’ye göre, bu kitapta öne sürülen prensip-
ler Doğu doktrinleri bağlamında  öğrenilmediği için çağdaş filozoflar için 
anlaşılmaz olarak kalmıştır. (Şüre, 1990; 252)             

Pisagor’un kendi tilmizlerini “matematikçi” adlandırmasının nedeni 
onun öğretisinin adetlerin öğrenilmesinden başlamasıyla ilgiliydi. Çağdaş 
13 Pisagor’un, aynı zamanda menşece Yunan olan Solon, Evdoksi gibi yazarların bir müddet Mısır Babilistan’ında 
yaşayıp Mısır ilmi ve felsefesini öğrendikleri araştırmalarda vurgulanmıştır. (Maspero, 1911; 22) 
14 Kitabın adının Mısır kahinlerinin öğretisiyle örtüşmesi ilgimizi çekti.
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riyazî anlayışlar ile bu mistik matematik farklı idi. (E.Şüre bunu “kutsal 
matematik” adlandırmıştır). O ayni zamanda daha soyut (madde ötesi, 
transsendent) ve daha hayati idi. Bu matematik yalnız mücerret kemiyet 
değildir, bu ali Vahidin, yeni dünya armonisinin kaynağı olan Allah’ın mü-
him ve faal keyfiyeti (Şüre, 1990; 252-253) sayılırdı.        

Burada böyle bir ilginç ciheti de belirtmeliyiz ki, harf ve sayılar 
Fazlullah’ın öğretisinin yüz kabuğudur ve ilahi gerçeklik yolunun aranıp 
bulunmasında esas araçtır. Başka sözle, harf ve sayılar  Fazlullah’ın öğre-
tisinde son maksat değildir. Onun ali maksadı hakkın – Allah’ın idrakidir. 
Bu bakımdan Hurufilik Pisagor’un öğretisiyle örtüşmekteydi.

Pisagor’a göre, sayı  ideal anlayıştır, onu duymakla kavramak mümkün 
değildir ve onu yalnız düşünmek olur. Maddi âlemde birbirinden seçilme-
yen tekleri (vahitleri) bulmak mümkün değildir. Onlar yalnız düşüncede 
– idealleştirme yoluyla birbirine birleştirilir. Hurufilikteyse harfler ideal 
değildir, daha çok maddi ve  görünen gerçektir, nesneldir. O, mücerretlik-
ten uzak ve somuttur. “Huruf” İdeale – ilahiye doğru aparan yoldur, araçtır, 
zatın tecelli şekillerindendir. 

Pisagor akla arkalanan ilahiyat ilmi – teogoniya yaratmıştı. (Şüre, 1990; 
253)  Aynı ifadeleri Fazlullah hakkında da demek mümkündür. Lâkin bu-
nunla bile Fazlullah’ın öğretisi Pisagor’un öğretisinin sahip olduğu sistem 
ve merhaleliliğe sahip değildir.

U.K.Gatri’ye göre Pisagorculuk öğretisinde dinî ve felsefî ilmî taraf-
ların birbirinden ayrılması mümkün değildir. (bkz: Gaydenko, 2000; 23) 
Böyle ki, Pisagorcular için “matematik dinî öğreti idi, dekada ise kutsal 
sembol”. (Gatri) (alıntı Gaydenko, 2000; 23-dendir)

Semavi kitaplar – Ahd-i Atik (Tevrat) ve Ahd-i Cedit’te (İncil’de) (Göl-
pınarlı, 1991; 147), Zebur şiirlerinde15, Kur’an-i Kerim’de sure başlarında 
harf ve sayıların kutsallaştırılması gözükmektedir.  (bkz:  Gölpınarlı, 1991; 
148) 

Bilindiği gibi, Ahd-i Atik’in harflerinden anlamlar çıkarılarak yorum-
lanması Yahudiler arasında kabalanın bir kolunun şekillenmesiyle netice-
lenmişti. Fazlullah’ın harflerden an lamlar çıkarmağa çalışması da bir çok 
araştırmalarda kabalistlerin etkisi gibi değerlendirilmektedir. Ancak bu 
zaman araştırıcıların Kur’an tefsirciliğinde de bu harf ve rakamlara önem 
verilmesi geleneğinin mevcutluğunu dikkate almaması Fazlullah’ın öğre-

15 Zebur’un 118. şiirinin bentleri yazıldığı dilin alfabe sırasına uygun olarak verilmiştir. (Kairo,  1992; 364-
369)
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tisinin kaynakları hakkında natamam bir kanaat oluşturmaktadır. Bunun da 
ötesinde Hurufiliğe dek İslam muhitinde ilm-î huruf ve cefrin mevcut ol-
ması da Hurufiliğin doğrudan doğruya Yahudi kabalasından etkilene bile-
ceğine şüphe uyandırmaktadır. Ancak Yahudi kabalacılarının kendi kutsal 
kitapları Tevrat’ın, Hurufiliğin ise Kur’an’ın harf ve sayıları arasında kura-
la uygunluklar görmesi ve bunlarda bir müphemlik ve simgesellik araması 
gibi benzer yönler olduğundan böyle bir eşitliği tamamıyla inkar etmek de 
mümkün değildir. 

Burada Yahudi kabalasında harf ve sayıların mevkii konusunda kısa 
açıklama verilmesi yerine düşerdi. Çünkü gerçekten de Yahudi kabala-
sıyla Hurufilik arasında bir takım müşterek yönleri bulmak mümkündür. 
N.Jülyen’in “Semboller sözlüğü”nde Yahudi kabalının temel doğrultusu 
konusunda şöyle yazılıdır:

Rabbiniklerin ezoterik biliminin esası olan kabala felsefî bir doktrin-
dir. Bu felsefî akımın kaynağı Hz. Musa’dan başlamış  ve bu öğreti onun 
takipçileri tarafından yayılmıştır. Kabalanın metni üç esas kitabı – “Sefer 
Eçira” (“Yaradılış kitabı”), “Sefer хa Zogar” (“Azamet kitabı”) ve Apo-
kalipsisi (“Vahiy kitabı”) içermektedir. Bu sisteme göre, Allah, kendisi ve 
melekler, melekler ve gökcisimleri, gökcisimleri ve dünya arasında tâbilik 
ilişkileri yarattı. Harf, sayı ve semboller arasındaki münasebetler bu baş-
lıca ilişkilerin ifadecisidir. Kabalistlerin gökcisimleri ve ruha, varlık ve 
eşyaların sembolik özelliklerine inamı bu prensipten ileri gelmektedir.  
(Jülyen, 1999; 163)

Ezoterik bilim eski Yahudi alfabesinin 22 harfinin, onların sıra manası-
nın, Sefirot sayılarının öğrenilmesiyle başlar. Yahudi alfabesinin 22 harfi-
nin simgeleştirilmesi  üzerinde kurulan kabala öğretisinin daha eski kayna-
ğı onunla birçok analoji ve ortak yönlere malik olan Mısır mistisizm mek-
tebidir. Kabalada gözlemlenen harflerin her birinin sayısal değerinin oluşu 
ve kutsal metinde onların sayısal değerlerinin aranışı Hurufilikte de söz 
konusudur. Hurufilikten önceki iki öğretide – Mısır mistisizmi ve Yahudi 
kabalında ebcet hesabıyla çeşit çeşit harf ve rakam kombinasyonlarının 
kurulması da bellidir. Amma unutulmamalıdır ki, “gah Arap, gah İbrani 
geleneğiyle ilişkilendirilen ebcedin16 de kaynağını Hermes’den götürmesi 
hususunda mülâhazalar vardır. Hermetik öğretinin etkisi altında gelişmiş 
İbrani ve Arabi kültürlerde, İbrani Kabalası ve Zohar’da, Arabi Ebcet ve 
Hurufilikte görülen… harflerin sayılarla eşleştirilmesi ve yerlerinin değiş-
16 Belirtmeliyiz ki, Yahudi ve Yunanların sayı sisteminde de, Arapların ebcedinde olduğu kimi, harflere belirli 
ve somut sayı değeri ait olunmuştur. Yunanlar harflerin arka tarafında belirli çizgi, yahut eğri çizgi koymakla 
binlikleri ifade etmişlerdir. (Blavatskaya, 3, 2004;  439)
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tirilerek anlama kombinasyonları oluşturulması geleneği Hermetik’tir”. 
(www.farklar.net/ad.php)

Mısır kahinlerine göre 22 harf hak yolunun yolcusunun geçmeli oldu-
ğu aşamaların sayısına işarettir (bkz: www.green-door.narod.ru),  Yahudi 
kabalasındaysa 22 harf Tanrının bütün mahlukatı yaratırken kullandığı 22 
gizli hikmet yoludur. (Ünver, 2003; 19) 

Fazlullah’ın “Cavidanname”sinde Tevrat’a ve onun şerhine de yeri gel-
dikçe başvurması  onun Tevrat’taki simgesellik ve sembolikliği öğrenerek 
açıklayan Yahudi kabalasından ziyade Yahudi mistisizminden agâh ola bi-
leceğini ihtimal etmeye yöneltir. Çünkü birtakım yazarlar Yahudi kabala-
sını daha eski dönemlere ait etmeye çalışsalar (bkz: Hiyevi, 1379; 17-18) 
da, bu akımın orta çağda – XII-XIII. yy.’larda Avrupa’da formalaşması 
ispatlanmıştır. (Profet, 2001; 8; Besserman, 2002; 14-15) 

Yahudi kabalasında harflerin her biri dinî mistik anlama maliktir. Ör-
neğin; “alef” yaranışın birinci gününün, “tav” ise sonuncu – yedinci gü-
nünün sembolüdür. Hurufilikte  de  yaranışın harflerle ilişkilendirilmesi-
ne rastlıyoruz. Ama  bu yorum İslamî esastadır. Hurufilik kaynaklarında 
“kaf” harfiyle “Kon” sözü arasında bağlantı kurulur ve bundan hareketle 
bu harf yaranış günüyle ilişkilendirilmektedir. Bu zaman Yahudi kabala-
sında olduğu gibi onun alfabe sırasındaki yerine dayanılmaktadır. (bkz: 
Şıhıyeva, 1999; 176-177) 

Son yüzyılda yapılan araştırmalarda Hurufiliğin temel kaynakları ara-
sında Yahudi kabalasının yer almasına ilişkin mülâhazalar gayet yaygın 
ve alışık kanaatlere dönüşmüştür. Özellikle Hurufilikte harf ve sayı mis-
tisizminin kaynağı gibi Yahudi kabalasının tesiri vurgulanmaktadır. Önce 
de değindiğimiz gibi gerçekten Hurufilikle Yahudi kabalası arasında çok-
lu sayıda paralellikler ve örtüşmeler mevcuttur ve bu, iki fikrî dinî akım 
arasındaki ilişkini tekzibe yol vermemektedir. Bununla bile, yukarıda işa-
ret ettiğimiz gibi, Yahudi kabalasının teorik esasının XII-XIII. yy.’larda 
Avrupa’da yaranıp şekillenmesi, Mısır ve Babilistan mistik geleneğine 
uzanan kökleri, bir de İslam tasavvufundan kaynaklanması hususundaki 
düşünceler (bu hususta bkz: İdris Şah, 1994; 378-381) bu mistik öğretiyle 
Hurufiliğin ilişkilerini özel şekilde araştırmak zarureti yaratmaktadır. 

Hıristiyanlığı ezoterizm bakımından araştıran yazarlar İncil’in ba-
tini anlamının söz ve sayıda olmasını belirtmişler (Zinovyev, 1990; 23; 
Schimmel, 1998; 29-30) ve bu zaman araştırıcıların ilgisini daha çok çe-
ken Yuhanna’nın İncilidir. 
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Kur’an’da 29 surenin başlangıcında “huruf-i mukatta”nın yer alması, 
sayılara hususi bir önem verilmesi vs., önce de değindiğimiz gibi ilahiyat 
alimlerinin Kur’an’ın “Kon!” (“Ol!”) ifadesini evren ve insanın yaranması 
hakkında hüküm olarak yorumlaması17 da  Hurufiliğin düşünce kaynakla-
rındandır. İ.Melikoff’a göre, İslam tasavvufunda harflerin kutsallığı kâlem 
ve levh işaretleriyle de görülmesi esasında Kur’an tarafından desteklen-
miştir. (alıntı Ünver, 2003; 27-dendir) 

Genel olarak İslamî çevrelerde ilk olarak hangi düşünürün harf veya  
sayı mistisizmiyle uğraşması konusunda değişik mülâhazalar vardır. Kimi 
yazarlara göre, İslamî ortamda harflere çeşitli anlamlar verilmesiyle ilk 
olarak Abu Nesr Ahmed bin Hilal, ondan sonra ise Hilal bin Vesf (bkz: 
Mereşi, bedun-e sal; 14), kimilerine göre  “Beytü’l-Hıkme”nin sahibi Abu 
Muhammed Sehl ibn Rahibun Katib (bkz: Göyüşov, 2005; 332-333), bazı-
larına göre Abu Haşim bin Muhammed Henefiyye (Şeybi, 1380; 179) vb. 
uğraşmışlardır. Belirtmeliyiz ki, bütün İslam tarihi boyunca harflere (Arap 
alfabesine) tabiatın sırlarının taşıyıcısı, sihri veya mistik güç sahibi vs. gibi 
bakılması gözlemlenmektedir ve bu gibi yaygın tasavvur İslam kültürünün 
en nüfuzlu, otorite  sahibi şahsiyetlerinin düşüncesini de meşgul etmiştir. 

Harfin  kutsallaştırılmasını daha çok İslamî tezahür  sayan  F. Rozen-
tal bunu Kur’an’la – onun Allah’ın kelamı sayılmasıyla bağlamaktadır. 
Araştırmacıya göre, Arap dilinden ziyade Arap alfabesi İslam’ın kutsal 
sembolüne dönüştü. (Rozental, 1978; 153) İslam’da, aynı zamanda İslam 
hukukçuluğunda harfler kutsal bilinirdi. Harf yazılan kağıt, halı vs. ile özel 
tarzda davranılırdı. (Rozental, 1978; 150-151)

Kur’an’a göre, Allah her şeyin yaratıcısıdır. Alfabenin harfleri de “her 
şey” anlayışına dahil olmalıdır. (Rozental, 1978; 150)

İslamî tasavvufa göre, harfler mevcudatın sade hakikatlerinden ibaret-
tir. (Helebi, 1376; 795) Tasavvufta “hüruf-i aliyyat” mefhumu da vardır ve 
o, kaybet ül-kuyubda gizli olan ve gerçek âlemde yaratılmışların, özellikle 
insanların suretinde görülen ilahinin zatının şanları ve tecellilerinin belir-
mesidir. (Helebi, 1376; 795) 

Genellikle tasavvufta harflere çeşitli anlamlar verilmiştir. Bunu ispat-
lamak için Hz. Muhammed’in “Her harfin bir zahiri, bir de batini vardır” 
(Yüce, 1996; 97) anlamındaki hadisi bu işte delil olarak kullanılmıştır. Ta-
savvuf eserlerinde yan yana getirilen harflerden manalar çıkarıldığı gibi, 
tek tek harflerin de anlama malik olması belirtilmiştir. (Yüce, 1996; 97)

Kur’an’da rastlanan huruf-u mukatta’nın Hurufilik kaynaklarında sık 
17 Orta çağ edebiyatında bu mülâhazanın örneklerine çok sık olarak rastlanmaktadır.
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sık söz konusu edilmesi tefsirci ve mutasavvıfların yarattığı gelenekten de 
kaynaklanmaktadır. İslamî tarikatların tarih boyunca oluşum ve gelişimini 
izledikçe Hurufiliye dek birtakım felsefî fikrî akımlarda sayı ve harflere 
çeşitli anlamlar verilmesine, Allah’ın insan şeklinde tecessüm etmesine 
inancın mevcutluğunu gözlemlemek mümkündür. Böyle ki, harf ve sayı 
mistisizmi Hurufilikten önce İsmaililik, Müğirilik, Keyyalilik, İhvan-üs 
Sefa  gibi fikri akımlarda da olmuştur. 

Müğirilik tarikatının kurucusu Müğire bin Said el-İcli’ye (VIII. yy.) 
göre, Allah’ın azaları hece harflerinin şekline uygundur. (aş-Şahristani, 
1984; 155; Prozorov, 1991; 168; Zendegi ve eşar…, 1993; 14; Ünver, 2003; 
26) Müğire, hem de Beyanilik tarikatının kurucusu Beyan bin Sim’an et-
Temimi Allah’ı insan suretinde tasavvur ediyorlardı. (aş-Şahristani, 1984; 
136; Zendegi ve eşar…, 1993; 14) Kayyalilik tarikatının mürşidi Ahmed 
bin Zekeriyya el-Kayyal (X. yy.) da Arap alfabesinin harflerinin çeşitli an-
lamların remzi olduğunu belirtmiştir. Onun fikrince, Ahmed “elif”, “ha”, 
“mim” ve “dal” harflerinden ibarettir ve bu iki âleme  (insan ruhu ve 
maddi âleme) uygun gelmektedir. “Elif” insana, “ha” hayvana, “mim” 
kuşa ve “dal” balığa işarettir. “Elif” düz doğrultululuğuyla insanın kame-
tine, “ha” eğriliyi ve  “hayvan” sözünün başlangıcı olduğuna göre hay-
vana işarettir.  “Mim” kuş başına, “dal” ise balığın kuyruğuna benzer. 
(aş-Şahristani, 1984; 160) Kayyal’a göre, Allah insanı Ahmed adı şeklinde 
yaratmış, kameti “elif”e, iki eli “ha”ya, karnı “mim”e, iki ayağı “dal”a 
benzetilmiştir. (aş-Şahristani, 1984; 160-161) İlk defa Yeni-Platoncu ve 
Pisagorcu görüşleri geniş çaplı olarak kullanan İhvân-üs Sefa’ya (Saflık 
Kardeşliği) göre sayıbilim, her şeyin temelini oluşturan birlik ilkesini an-
lamanın bir yoludur. (Schimmel, 1998; 28-29) 

Hurufiliğin düşünce kaynaklarından olan İsmaillikte (Kuli-zade, 1970; 
69-70; Şeybi, 1380; 215) harf ve sözün birleştirilmesinin suret ve cisim-
lerin birleşmesine uygun gelmesi, sade unsurların cisme ait olması gibi 
ayrı ayrı  harflerin de söz birleşmelerine aidiyeti belirtilmiştir. İsmaililere 
göre her bir harfin maddi âlemde benzeri, doğal özelliği vs. vardır. Onlar 
Kur’an’daki harf ve sayıların mahiyeti, tenasübü vs. ni belirlemeğe çaba 
harcamış, tesmiyenin (“Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim”) 7 ve 12 harften, 
tahlilin (“Eşhedu en la ilâhe illâllah”) her iki hissesinin 12 harften ibaret 
olmasının (aş-Şahristani, 1984; 170) altını çizmişlerdir.

Bilindiği gibi, Hurufilik tarikatından önceki sufilerin ekseriyetinin ve 
filozofların dünya görüşlerinde harflerin remizleştirilmesi sık sık göze 
çarpmaktadır. Harf ve sayı mistisizmi Doğunun İslam öncesi fikir tarihin-
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de olduğu gibi İslamî çevrelerde de  özel mevkie maliktir. Örneğin, bu 
silsilede huruf-u mukatta’ya dair risale yazanlar, cefrle uğraşan düşünür 
ve mutasavvıflar yer almaktadır. Hallac Mansur, İmam Gazali, Aynelküzat 
Miyaneci, İbn Sina, Fahreddin Razi, özellikle İbn Arabi gibi ünlü düşü-
nürlerin de eserlerinden onların  harf ve sayı mistisizmine sempatileri  net 
şekilde görülmektedir.

İbn Berrecan (öl. 1141) ve ondan etkilenen İbn Arabi  (1165-1240) harf-
leri değişik anlamlarda kullanmışlardır. (Yüce, 1996; 97) İbn Arabi’nin 
“Futuhat-i Mekkiye”sinden belli olmaktadır ki, İbn Berrecan harflerden 
daha çok astronomik hesaplamalarda faydalanmıştır. Karışık ve kendisine 
özgü felsefî sistemi yüzyıllardan beri Doğu ve Batı filozofları tarafından 
öğrenilen İbn Arabi gibi büyük düşünürün “Fütuhat”ı ve harflere dair risa-
leleri onun da harf mistisizminin etkisi  altında olduğunu göstermektedir. 
(Ülken, 1967; 246-247; Hurufilik…, 1989; 148) İbn Arabi’nin harf, ele-
ment, sayı vs. hakkındaki mülâhazaları  iki yüzyıl  sonra yaranmış Huru-
filiğin düşünce kaynaklarından oldu. Fazlullah’ın İbn Arabi’den etkilendi-
ğiyse birçok araştırmalarda (Ülken,  1967; 253; Şeybi, 1380; 220-221 vb.) 
ispatlanmıştır.

Kur’an tefsircilerinden Fahreddin Razi’nin (öl. 1209) şerhlerinde de 
Arap alfabesindeki harflerin yazılışının simgesel anlam taşıması konu-
sunda mülâhazalara rastlıyoruz: “Deniliyor ki, bütün ilimler dört kitapta 
bulunuyor. Bu dört kitabın ilmi de Kur’an’da bulunuyor. Kur’an’ın ilmi 
Fatiha’da, Fatiha’nın ilmi besmelede,  besmelenin ilmi de (
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kendisine özgü felsefî sistemi yüzyıllardan beri Doğu ve Batı filozofları 
tarafından öğrenilen İbn Arabi gibi büyük düşünürün “Fütuhat”ı ve 
harflere dair risaleleri onun da harf mistisizminin etkisi  altında olduğunu 
göstermektedir. (Ülken, 1967; 246-247; Hurufilik…, 1989; 148) İbn 
Arabi’nin harf, element, sayı vs. hakkındaki mülâhazaları  iki yüzyıl  
sonra yaranmış Hurufiliğin düşünce kaynaklarından oldu. Fazlullah’ın İbn 
Arabi’den etkilendiğiyse birçok araştırmalarda (Ülken,  1967; 253; Şeybi, 
1380; 220-221 vb.) ispatlanmıştır.

Kur’an tefsircilerinden Fahreddin Razi’nin (öl. 1209) şerhlerinde 
de Arap alfabesindeki harflerin yazılışının simgesel anlam taşıması 
konusunda mülâhazalara rastlıyoruz: “Deniliyor ki, bütün ilimler dört 
kitapta bulunuyor. Bu dört kitabın ilmi de Kur’an’da bulunuyor. Kur’an’ın 
ilmi Fatiha’da, Fatiha’nın ilmi besmelede,  besmelenin ilmi de (ب) “be”18  
harfinde bulunuyor. Ben de şunu diyorum: Bütün ilimlerden murat kulun 
Allah’a kavuşmasıdır. Bu be (ب) harfi de ilsak (ulaştırma, yapıştırma) 
bâ’sıdır. Kulu, rabbine ulaştırır. Bu da maksadın zirve derecesidir”. (Yüce, 
1996; 95-96)

Razi’nin bu mülahazası Hz.Ali’nin: “Kur’an “Fatiha”dan, “Fatiha” 
18 Ters alfabe anlayışına Yahudi kabalasında da rastlanmaktadır. “Zohar”da harflerin alfabedeki sırasına ters 
kaydede düzülmesi belirtilir. Tevrat’ın ilk iki sözü “bet” ile, sonraki iki sözü “elif”le başlıyor. Bunun nede-
ni Allah dünyanı yaratmağa başlayanda alfabenin bütün harflerinin rüşeym halında olmasıdır. Allah 2000 yıl 
arzında onları iyileştirir ve onlarla oynuyordu. Dünya yarananda ise onlar aleme ters sırada geldiler”. (Dobin, 
2000; 321) 

) “be”18  
harfinde bulunuyor. Ben de şunu diyorum: Bütün ilimlerden murat ku-
lun Allah’a kavuşmasıdır. Bu be (
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) harfi de ilsak (ulaştırma, yapıştırma) 
bâ’sıdır. Kulu, rabbine ulaştırır. Bu da maksadın zirve derecesidir”. (Yüce, 
1996; 95-96)

Razi’nin bu mülahazası Hz.Ali’nin: “Kur’an “Fatiha”dan, “Fatiha” 
“bismillah”tan, “bismillah” “be” harfinden ibarettir. Bense o “be harfinin 
altındaki noktayım” gibi  meşhur kelamı (Öztürk, 1997; 160) (yahut ona 
ait olunan kelam) ile büyük bir uyum içindedir. Ancak Razi aynı kelamı 
şerh ederek daha fazla soyutlaştırmıştır ve “be” harfi onun yorumunda 
tasavvufî dinî sembole dönüşmüştür.

Y.N.Öztürk “Şerh-i esrar-ı nokta” adlı risaleden aşağıdaki parçanı ikti-

18 Ters alfabe anlayışına Yahudi kabalasında da rastlanmaktadır. “Zohar”da harflerin alfabedeki sırasına ters 
kaydede düzülmesi belirtilir. Tevrat’ın ilk iki sözü “bet” ile, sonraki iki sözü “elif”le başlıyor. Bunun nede-
ni Allah dünyanı yaratmağa başlayanda alfabenin bütün harflerinin rüşeym halında olmasıdır. Allah 2000 yıl 
arzında onları iyileştirir ve onlarla oynuyordu. Dünya yarananda ise onlar aleme ters sırada geldiler”. (Dobin, 
2000; 321) 
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bas olarak vermiştir ve oradaki mülâhazalar Razi’nin yukarıdaki fikri ile 
örtüştüğünden biz de aynı parçanı hatırlatmakta yarar görüyoruz:    

“Bil ki kelamın bütün esrarı kelimede, kelimenin bütün esrarı harfler-
dedir.  Harfl  er, Elif’te yer alır. “Elif” ise noktadır. O halda nokta bütün 
bunların esasıdır”. (Öztürk, 1997; 162)19

Harflere mistik değer ve anlamlar verilmesi açısından Hurufiliğin dü-
şünce kaynaklarından sayıla bilecek ilm-i huruf hakkında Amili’nin (XIII. 
yy.) ‘Nefais el-funun fi aramis el-uyun” ve İbn Haldun’un (XIV. yy.) “Mu-
kaddime” adlı eselerinden mufassal bilgi elde etmek mümkündür. 

Amili’nin söz konusu eserinin “İlm-i süluk” feslinin 4. bölümünde de-
nilir ki, harflerin durumunu bilmekte amaç odur ki, ilahi kitap ve onda ifa-
de olunan hikmetlerin dakikliği ve ilhamların inceliyi ortaya çıksın. Buna 
göre de sufiler alfabenin harflerinden her bir harfe bir anlam ve özellik 
isnat ederler”. (Tedeyyon,  bedun-e sal; 275) Bu eserde her bir harfe on-
ların semavi kitapta kullanım yerine uygun değer verilmektedir. Örneğin; 
“Bismillah”ta “be”den sonra gelen “sin” harfi “emr” âlemine mensup sa-
yılmaktadır. “He” harfi ruhta hayatın sırrına ait bir harftir vs. (Tedeyyon,  
bedun-e sal; 275) Bu şekilde harflere çeşitli anlamlar verilmesi ve onlara 
irfanî dinî içerikli yaradılış aşamaları ve mevcudata uygun fonksiyonların 
ait olunması İslamî muhitte geleneksel ve niteliksel bir haldır.      

Amili’nin eseri Kur’an harflerinin mistikleştirilmesinin teori esasları, 
hem de bu harflerin sihirbazlık ve hekimlikte kullanımına ilişkin kesin bir 
kanaate ulaştırmaktadır. (bkz:  Tedeyyon,  bedun-e sal; 271-276) 

Hallac Mansur “Tevasin” eserinin adını Kur’an’ın sırlı harfleri – huruf-u 
mukatta’dan (“Ta sin” (“Neml”, 1)) seçmiştir. (Schimmel, 2000; 476; Öz-
türk, 1997; 161) Ruzbehan Begli başta olmakla bir çok sufi Hallac’ın bu 
eserinin adını açıklamak için şerhler yazmışlardır. (Öztürk, 1997; 161)    

“Tevasin”de Hallac Mansur zamanının matematikçi ve kimyacılarına 
özgü bir sayı yöntemi kullanmıştır. Onun söz konusu eserinde harflerin 
üzerinde muhtelif seviyelerde müzik notaları gibi yazılmış rakamlar silsi-
lesi yer almaktadır. (Masingion, 1374; 124) Sayıların bu tarzda yazılışını 
M.Louis Masingion Arap ebcet geleneğiyle ilişkilendirmiştir: “Bu sayılar 
mühtemelen Arap geleneği üzere (muamma ve tarihler) bazı sözlerin birin-
ci harflerinin sayısal  değeri idi”. (Masingion, 1374; 124) L.Masingion bu 
remizlerin anahtarının imamiyye cefrinde olması kanaatindedir. (Masingi-
on, 1374; 125) Belirtmeliyiz ki, bu yazı usulü önce de temas ettiğimiz gibi 
Yunanların sayı sistemini ifade tarzını da (bkz: Blavatskaya, 3, 2004; 439) 
19 Benzer mülâhazalara “Cavidanname”de de rastlıyoruz. (bkz: Göyüşov, 2005; 342)
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hatırlatmaktadır.

Y.N.Öztürk’ün doğru tespit ettiği gibi, “hicri yedinci asra geldiğimiz-
de, İslam tarihinin, harflere mistik-evrensel manalar yükleyen belki de en 
büyük düşünürü ile karşı karşıya oluyoruz. Bu düşünür, İbn Arabi’dir. İbn 
Arabi (ölm. 638\1240)nin bütün eserlerinde Hurufi karakter – tabii ki bu 
niteleme pejoratif bir anlam taşımıyor – çok bariz bir şekilde göze çarp-
maktadır. Öyle ki, İbn Arabi sisteminde bu sistemin bütünlüğünü, Hurufi 
karakteri göz ardı ederek, asla koruyamayız. Baş eseri “Fütuhat” ve onu 
izleyen “Füsus”dan tutun, harflerin manalarına özgülediği risalelere ka-
dar bütün yazdıkları buna açık delildir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 
Hurufilik’in kurucusu Fazlullah’tan 150 yılı aşkın bir zaman önce ölen 
İbn  Arabi,  Fazlullah’tan hiç de geri kalmayan bir yaklaşımla eğilmekle-
dir harflerin mistik-evrensel manalarına... O bütün gayretini ilahi kelamın 
daha iyi anlaşılması ve esrarının çözülmesi yönünde seferber etmiştir”. 
(Öztürk, 1997; 163)

XIV. yy.’da Fazlullah’tan önceki dönemde harf ve rakam mistisizmi-
nin hangi seviyede olmasını açıklayan güvenilir kaynaklardan biri de İbn 
Haldun’un “Mukaddime”sidir.  İbn Haldun da Amili gibi ilm-i hurufun 
sihirbazlığa eğilimli olduğunu belirtmiş (İbn Haldun, 1989; 20-21 vs.), 
ancak Amili’den farklı olarak, ilm-i hurufu yer yer eleştiriye de tabi tut-
muştur. 

İbn Haldun’a göre, dünyanı yaratmış olan Allah’ın adları harflerden 
ibarettir. Gerçekten harfler bütün âlemin teşkilâtçısı ve âlemin ruhudur. Bu 
nedenle o harflerin ve “esma-i hüsna”nın aracılığıyla tabiat âlemine tesir 
etmek mümkündür. (İbn Haldun, 1989; 21, 39, 42)  

İbn Haldun ilm-i hürufu ilm-i simiyanın türlerinden biri olarak değer-
lendirmiştir. (İbn Haldun, 1989; 21) 

Tabii ki, buraya dek hakkında bahsettiğimiz ve daha eski dönemlerde 
mevcut olan Hurufiliye benzer mitolojik, dinî ve felsefî akımların tümünü 
Hurufiliğin kaynağı saymak doğru olmazdı. Bundan dolayı biz onları üç 
kısma bölürüz:

–  doğrudan doğruya Hurufiliğin kaynağı olanlar;   

–  Hurufiliğin kaynaklarına kaynak olanlar;

– bağlantısız şekilde ve farklı ortamda faaliyet göstermiş, ancak Huru-
filikle bir takım analoji özellik ve paralellere malik olanlar.

Ses, söz, harf ve sayı mistisizmi  bütün dinler ve felsefî öğretilerde aynı 
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düzeyde değildir. Çoğu zaman bunlardan birinin ön planda olması, diğer-
lerinin ise “yardımcı” vasıta gibi kullanımı dikkatimizi çekti. Heraklit için 
sözün, Pisagor için sayıların, İbn Arabi için harflerin özel konuma malik 
olması buna örnek olarak gösterilebilir. Hurufilikteyse bu görüşler artık 
tam veya nispi bağımsızlığa malik değildir, aksine tersine, bu öğretilerin 
sentezi, her hangi birinin ön plana çekilmemesi gözükmektedir.      

İslamî muhitte harf ve sayı mistisizmi Mısır ve Keldani kahinlerinde 
olduğu gibi mistik ilmî, Yunan felsefesi ve Yahudi kabalasında olduğu gibi 
dinî felsefî ve nihayet,  sırf İslamî hadise olarak edebî dinî, edebî felsefî 
yönlerde ortaya çıkmıştı. 

Mistik ilmî yönüm derken İbn Arabi’nin muallimi İbn Berrecan (öl.-
1141) gibi harf ve sayı mistisizminin  astroloji, feleklerin ilmi açısından 
kullanımını ve bu araçla  keşifler, önce görmeler edenleri, İbn Haldun’un 
eserinde hakkında bilgi verdiyi  harfleri efsun şeklinde  tıbbı maksatla kul-
lananları kastediyoruz. 

Dinî felsefî doğrultu derken tasavvuf tarihinde Hallac Mansur, Aynel-
kuzat Miyaneci, İbn Sina, İbn Arabi, Amili,  Şah Nimatullah Veli gibi dü-
şünürlerin harf ve sayı mistisizminin çarpıcı bir şekilde vurgulandığı eser-
lerini göz önünde bulundururuz.

Edebî felsefî yönümeyse İslamî edebiyatın örnekleri dahildir. İslamî 
muhitte yaranmış edebî örneklerde, özellikle şiirde bu veya diğer dere-
cede harf ve sayı sembollerinin  kullanımının gelenekselliği kanaatineyse 
araştırmalarımız sonucu ulaştık. Bu simgeleşmede esas doğrultular dinsel 
edebî, dinsel tasavvufî edebî, felsefî edebîdir. Bu doğrultuların Türk şiirin-
de çok yönlü şekil almasındaysa Hurufiliğin, özellikle de Nesimi’nin  rolü 
kuşkusuzdur.    

Emeviler döneminde Arap (Gasımova, 2007; 143-144), X. yy.’dan iti-
baren Farsça şiirde (Abdusattorov, 2002; 18-20) Kur’an’a isnatla Arap 
harflerinin adeta dinî ve edebî açıdan yorumları yer alıyor. Belirtmeliyiz 
ki, Hurufilikten önceki gerek Fars, gerek Türk mesnevi ve divan edebiyat-
larında harflerin mistik değerinden çok onların edebî ve dinî açıdan kul-
lanımı gözükmektedir. Başka deyişle, Hurufilikten önceki felsefî ve dinî 
literatürde harflerin gizemlilik açısından değerlendirilmesine fazlasıyla 
rastlanılsa da, şiirde bu daha çok dinsel ve yazınsal değere malik olmuş-
tur ve Fars dilli tasavvuf şiirinde bu veya diğer harfe mistik anlam yahut 
fonksiyon yüklenmesine ara sıra rastlıyoruz. Bu özelliği oluşturan başlıca 
faktörler tasavvufi kanaatlerdir. Böyle ki, büyük mistik ve arifler harfle-
ri maddiliğin hissesi gibi değerlendirerek, hakka ulaşmış arif-i vasıl için 
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bütün maddi varlıklar ve tezahürler gibi harflerin de önemini kaybettiğini 
belirtiyorlardı. Niffari (X. yy.), Şems Tebrizi (XIII. yy.), Mevlana (XIII. 
yy.) vb.nin bu konudaki mülâhazaları20 dediklerimizi ispatlıyor. Hatta ta-
savvufa aidiyeti çevresinde tartışmalar bulunan Nizami Gencevi’yle (XII. 
yy.) Niffari’nin bu meseleye münasebetinde de paralellikler bulabiliriz21. 

Genellikle, X-XII. yüzyıllar Farsça divan şiirinde yer alan harf remiz-
leri mistik olmaktan artık sembolik olarak değerlendirilebilir. Bu dönem 
edebiyatında her hangi bir harfin saliki hakka götüren yolun aşamalarından 
biri gibi yorumlanmasına rastlamak ve bu acıdan algılanmasının örneğini 
bulmak çok güçtür.  Hurufilik çevresinde ve etki alanında yaranan edebî 
örneklerdeyse bunun tersini görüyoruz. Örneğin, insanın yüzünde Kur’an 
surelerinin adlarının, ayrı ayrı kutsal söz ve adların yazılmasıyla ilgili dü-
şünceler artık Hurufiliğin edebiyata getirip zamanla pekiştirdiği esintiler-
dir. “Elif”, “lam”, “mim” – Allah, “elif”, “lam”, “yey” – “Ali” vb. gibi 
kutsal adların insanın yüzünde yazılmasını iddia eden, yalnız ayrı ayrı kav-
ram ve varlıkları değil, insanı da harfle (“dal”) adlandıran Hurufilik yeni 
ve güçlü bir edebî felsefî ve dinsel akım yarattı. Bu çekici, düşündürücü 
zihnî ameliyatlar ise kullanıldığı çevrelerde çeşitli fonksiyonlar kazandı-
lar. Alevi çevrelerinde bazen bu esas doğrultudan uzaklaşsalar da, mistik 
eğilim aşağı yukarı muhafaza edildi. Yetenekli şairler etkilenmekle birlik-
te  kendi yorumlarını da şiire getirdiler. Tasavvufla bağlantılı çevrelerde 
kendi mistik değerini kısmen koruyup muhafaza eden harf sembolikası 
salt divan şiirinde daha çok bediî unsurlara, yazınsal geleneğin yankısı-
na çevrildi. Halk şiirinde ise bu daha çok zahiri sembolikliğe malik oldu. 
Aslında harf mistisizmi ve harf sembolikası eşit anlamlı anlayışlar olarak 
kabul edilemez. Saç, kaş, kamet vs.nin simgesi gibi kullanılan harfler, tabii 
ki, mistisizmin ilgi çevresine dahil değildir. Azerbaycan’ın ünlü aşıkların-
dan Aşık Alesker’in (XIX. yy.) elif-lam adlanan şiiri buna örnek olarak 
20 Niffari’ye göre, harflere bağlı kaldığı sürece, mutasavvıf, bir bakıma putlara bağlı sayılır: harflerle biçimle-
rin var olmadığı o yere varacağına, kendini puta tapmaya kaptırmıştır. (Schemmel, 2000; 469) Mevlana’nın 
itikadınca harfleri suret aleminden sayan düşünür onları gerçeğin (bkz: Mevlana, I, 1990; 276) değil, kesretin 
sembolü saymıştır. (bkz: Mevlana, I, 1990; 234, 272 vs.) Mevlana’ya göre, “…peygamberler, Allah’la, sessiz-
harfsiz alemde konuşurlar; onun sözünü duyarlar… Peygamberler, o sözleri harfsiz âlemden harf alemine geti-
rirler…” (Mevlana; 1989; 42)  Onun “Fihi Mafih” eserinin ayrı ayrı bölümlerinde, divan ve “Mesnevi”sinde bu 
meseleye hususi dikkat edilmiştir.
Şems der ki: “Ruh Mensur’a kendi cemalini henüz tam olarak göstermemişti. Yoksa “Enel-hak” (“Ben hak’ım”) 
(sözünü) nasıl söyleye bilirdi?! Hak nereye, ben nereye?! Bu “ene” (ben) nedir? Bu ne sözdür? Eğer ruh âlemine 
dalmışsınsa, söz nereye sığar? “Elif”  nereye sığar, “nun” nereye sığar?…”  (Şems, 1349; 334)
21 Nizami:
…Bütün ilimlerin sırlarını bir-bir 
Okudum ve her varağın sırrını aradım,
Seni tapandan sonra bütün varakları yıkadım. (Nizami, 1983; 17)
Araştırmalarda doğru olarak Nizami’nin bu mülâhazalarının tasavvufi düşünceyle uyum içinde olması (Schim-
mel, 2000; 474) belirtilmiştir. 
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hatırlanabilir. Aşık Alesker’in Nesimi şiiriyle edebiyata getirilen elif-lam 
şiir şeklinin etkisiyle yazdığı bu eserde harfler sadece söz konusu gelene-
ğin devamı gibi değerlendiri lebilir ve burada mistisizmden bir eser bile 
yoktur. 

Orta çağ divan şiirinde yalnız harfler değil, yazı prosesi ile  bağlantılı 
her bir anlayış ve var lık (“katip”, “kitap”, “varak” veya “sayfa”, “defter”, 
“mürekkep”, “kâlem” vs.) şiire getirilir ve bu mefhumlar çoğu zaman hat-
ta Hurufiliye dek de mistik anlamlı mazmunlar olarak kullanılmıştır. Ör-
neğin; mutasavvıf şairlere göre kâlemin ucunun kırılması mistiğin belli 
aşamada dilsizliği ve sırrı açmamasının remzi idi. (Schimmel, 2000; 475) 
“Nun”un çokanlamlı söz olmasından yola çıkarak Mevlâna bu sembolü 
mistik anlamda başsız ayaksız olma, yanı cismani varlıktan azat olmuş ruh 
manasında kullanmıştır. (bkz: Schimmel, 2000; 475-476)

Allah, peygamber makamından İslamî Doğu şiirinde gökcismi Utarit  
seviyesine düşen ve yalnız yazı sanatıyla bağlılığını koruyup hıfzeden 
Hermes ise bu edebiyatta sadece katiptir. Hem de çoğu zaman şairlerin 
kendi kâlemlerinin ondan daha keskin olması ve vasıf olunan gözelin gü-
zelliğinin tasvirinde onun daha acizliği belirtilir.  

Yeri gelmişken divan edebiyatında bu semboller eski Mısır yahut Yahudi 
mistik mekteplerinde olduğu gibi ciddi kurala uygunluğa malik değildir ve 
onlara şairler kendi zevk ve bilgi seviyesine uyar anlamlar yüklemişlerdir. 
Örneğin; Hurufilik edebiyatının ünlü temsilcisi Nesimi bile Fazlullah’ın  
özel imgesel kırık harfler listesinden kenara çıka, o sembollere kendi zev-
ki veya kanaatine uygun anlam yükleye bilmiştir. “Kaf”ın Fazlullah’ın 
“Cavidanname”sinde her zaman “kelime”nin yerinde kullanılmasını, 
Nesimi’de ise aynı harfi bu şekilde kullanıma hiç rastlamadığımızı belirte, 
bu remzi harfin “Kon” (“Ol”) sözünün teşkil olunduğu “kaf”-“nun”a işa-
ret gibi kullanıldığını örnek olarak hatırlatabiliriz. 

Eğer Hıristiyan, Yunan ve diğer geleneklerde Logos-Söz Allah ve pey-
gamberle ilişkilendirilirdiyse, Türk ve Fars divan şiirinde yazı prosesi ile 
bağlantılı her bir kavram ve varlık tasavvufi telvin  anlayışına uygun bi-
çimde  ilahi ruhun tezahürleri bağlamında yer alır22. Divan şiirinde harf 
sembollerinin işaret ettiği anlamların değişkenliği de bu dediklerimizi 
onaylamaktadır. Söz konusu şiirde harf simgelerinin değişkenliğine örnek 
olarak aşağıdaki remizlere göz atmak yeter: 

“elif” – Allah, ilahi ruh, kamet; “ra” – kaş, “nun” – kaş; “dal” – ka-
22 Nesimi der ki:
Katibem, kilkem, devatem, edcedem, levham, heca,
Noktayam, harfem, bu harfün satrıyam, mesturıyam. (Ayan, 2002; 480)
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metin eğriliği, saç, Adem; “cim” – saç; “sad” – göz; “ayn” – göz; “mim” 
– ağız; “nokta” - ağız vs.

E.Rezvan’a göre, kutsal metin adeta tam ve açık olmuyor ve şerhine 
ihtiyaç duyulur. Böyle ifade biçimi metinde olmayanlar ve metinden kenar 
anlamı idrake yönlendiriyor. (Rezvan, 2001; 55) Aynı mülâhazaları orta 
çağ Türk ve Fars şiirleri hususunda da söylemek mümkündür. Söz konusu 
şiirlerde semavi kitaplardan, özellikle Kur’an’dan kaynaklanan bu özellik 
çeşitli düzeylerde gözlemlenmektedir ve genellikle orta çağ divan şiirinde 
sözün mistik değeri üç başlıca plan ve doğrultuda ortaya çıkmıştır:

– Kur’an ve hadislerden gelen dinî gizemsel anlam katı;

– İslamî tasavvuftan kaynaklanan irfanî gizemsel mana katı;

– Şiirin ve genellikle Sözün ilahi kaynaklı olması düşüncesinden yön-
lenen kat.

Sonuçta belirtmeliyiz ki, Yunus Emre ve Nesimi’nin şiirinde sözün 
gayb âlemiyle ilişkisi ve kutsallığı ön planda olsa da, Nesimi’den sonraki 
edebiyatta harf ve sayılara önem verilmesi öne geçmiştir. Orta çağ Türk 
divan ve tasavvuf şiirinde zaman zaman bu veya başka şekilde sözün kut-
sallığı konusunda mülâhazalar söylenilse de, harf ve sayıların sırlılığı veya 
kutsallığıyla ilgili düşünceler daha çok ön planda olmuştur. 

Sonuç

Orta çağ İslamî Doğu felsefî fikir tarihi boyunca harf, sayı ve sesin yeri-
ni araştırdıkta Hurufiliğin birden bire, tesadüfi yaranmış uydurma bir akım 
olmadığı ortaya çıkıyor. Oysa Fazlullah’ın harf ve sayılara aşırı derecede 
eğilimi çağdaş dönemde bir takım araştırmacının onun “Cavidanname”sinin 
boş inançlar ve hurafelerden oluşan bir eser gibi değerlendirmesine neden 
olmuştur. Yukarıda temas ettiğimiz harf ve sayı mistisizmi veya semboli-
kasına ilişkin felsefî dinsel akım, kaynak ve şahsiyetlerle ilgili bilgilerden 
bu fikrî akımın İslamî Doğu felsefesinin terkib hissesi ve ürünü olması 
belli olmaktadır.

Tarih boyunca dinî öğretiler ve gizli dinî ilimlerin çoğu zaman ses, söz, 
harf ve sayı sembolizmi üzerinde kurulması dikkati çekmektedir. Bu ise 
Hurufiliğin düşünce doğrultusu, temel ideolojisi ve teorik esaslarının yad 
ve uydurma kavramlar olmadığını, tersine, seçilmişlerin aklını meşgul 
eden bir problem olduğunu sergilemektedir. Harf ve sayı mistisizmi zaten 
Hurufilikten önce ve sonra da gayet geniş fikrî alanı – ilahiyat, felsefe, 
edebiyat, mimarî vs. ni kapsamış, İslamî fikir tarihinde önemli bir konuma 
sahip olan düşünce tarzı olmuştur. Bundan dolayı bu mistisizme ilişkin gö-
rüşlerin İslamî zihniyet  çevresindeki yeri, önceki görüşlerden etkilenme 
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düzeyinin özel olarak araştırılması ve değerlendirilmesine gerek vardır. 
Belli olduğu üzere Hurufilik öncesi harf ve sayı mistisizmiyle uğraşanlar 
konusunda genel ve çeşitli açılardan bir takım araştırmalar vardır. (Hiyevi, 
1379; Şeybi, 1380, 179-230; Schimmel, 1998;  469-487; Öztürk, 1997; 
155-163; Schimmel, 2000; 468-487; Ünver, 2003; 11-45; Göyüşov, 2003; 
331-353; Göyüşov, 2006; 91-101 vb.) Bizim bu makaleyi yazmada başlı-
ca amacımız ise Hurufiliğin düşünce kaynaklarını sistematik ve bağlantılı 
bir biçimde ele alarak araştırmak ve edebî felsefî düşünceye katkısının 
düzeyini ve fikri değerini tespit etmek idi. Biz bilerekten adı sihirbazlıkla 
ilişkilendirilen Ahmet el-Buni (www.islah.de/menhec), düşünce faaliyet-
leri Hurufiliğe yakın olmaktan ziyade cefr ilminden kaynaklanan el-Kindi, 
İbn Mükaffa, astroloji  ile uğraşanlardan “Beytü’l-Hikme” sahibi Ebu 
Muhammed Sehl b. Rahibun vb.lerinin adlarını hatırlatmadık. Çünkü bu 
karmaşık sorunların birbiriyle ilişkisinin düzey ve şeklinin özel ve detaylı 
araştırılmaya ihtiyacı vardır. 

Görüldüğü üzere ses, söz, harf ve sayıların çeşitli dinî öğretiler, edebî 
ve felsefî düşüncelerde taşıdığı fonksiyon ve konuma ilişkin veriler harf 
ve sayıya söz konusu mistisizme özel önem veren düşünce tarzının yalnız 
Hurufilere, özellikle tarikatın kurucusu Fazlullah’a özgü kişisel zihni ürün 
olmadığını ispatlamaktadır. Hem de Hurufilik Fazlullah’ın kendisinden 
önceki düşüncelerden etkilenerek yeni öğreti yaratmak gibi kişisel arzu-
sunun sonucu da değildi. Kanaatimizce bu zaman ve din açısından sınır 
tanımayan, sadece Âdem evladına özgü bir düşünce tarzıdır. Genellikle, 
orta çağ İslamî Doğunun dinî felsefî fikir tarihinde harflere verilen değe-
ri izledikte belirli bir zaman kesiğinde Hurufiliğin ayrıca bir tarikat gibi 
şekillenmesi zorunluluğunun mevcutluğu ortaya çıkmaktadır. İslamî or-
tamda harf ve sayı mistizminin bu kadar yaygın olduğu ve düşüncenin 
dinî, felsefî, edebî vs. gibi çeşitli alanlarını kapsadığı bir muhitte Hurufilik 
yaranmaya bilmezdi. 
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