
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
ATATÜRK SUPREME COUNCIL FOR CULTURE, LANGUAGE AND HISTORY

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО ПО ТУРЕЦКОЙ КУЛЬТУРЕ, ЯЗЫКУ И ИСТОРИИ имени АТАТЮРКА

38. ICANAS
(Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi)

(International Congress of Asian and North African Studies)
(Международный конгресс по  изучению  Азии и Северной Африки)

10-15.09.2007 ANKARA / TÜRKİYE

BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

EDEBİYAT BİLİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ

PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE SCIENCE OF LITERATURE

ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ  

IV. CİLT / VOLUME IV / ТОМ IV

ANKARA-2008



ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YAYINLARI: 5/4
5846 Sayılı Kanuna göre bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna aittir. Bildiri ve panel metinleri 
içinde geçen görüş, bilgi ve görsel malzemelerden bildiri sahipleri ve panel 
konuşmacıları sorumludur.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, 
translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any from, by any 
means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without 
the prior permission of the Publisher, except in the case of brief quotations, in 
critical articles or reviews. Papers reflect the viewpoints of individual writers 
and panelists. They are legally responsible for their articles and photograps.

Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi (38: 2007: Ankara)

38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15 
Eylül 2007 – Ankara / Türkiye: Bildiriler: Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri = 38th 

ICANAS (International Congress of Asian and North African Studies) 10-15 September 
2007. – Ankara / Türkiye: Papers: Problems and Solutions of The Science of Literature / 
Yayına Hazırlayanlar / Editors; Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, Zeki Cemil Arda,  Zeynep 
Bağlan Özer, Reşide Gürses, Banu Karababa Taşkın. – Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve 
Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, 2008.

4. c.; 24 cm (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları: 5/4)

ISBN 978-975-16-2104-7

1. Kültür, Asya-Toplantılar. 2. Kültür, Kuzey Afrika-Toplantılar. 3. Edebiyat 
-Toplantılar I. Dilek, Zeki (yay. haz.) II. Akbulut, Mustafa (yay. haz.) III. Arda, 
Zeki Cemil (yay. haz.) IV. Özer, Zeynep Bağlan (yay. haz.) V. Gürses, Reşide (yay. 
haz.) VI. Karababa Taşkın, Banu (yay. haz.)

301.2
Yayına Hazırlayanlar / Editors: Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, Zeki Cemil Arda,  

      Zeynep Bağlan Özer, Reşide Gürses, Banu Karababa Taşkın.
ISBN: 978-975-16-2104-7
Kapak Tasarım / Cover Design: Tolga Erkan - Serdar Arıtürk
Baskı / Print: KorzaYayıncılık Basım San. ve Tic. Ltd. Şti.
    Büyük Sanayi 1. Cad. 95/1•İskitler/Ankara
    Tel : 0.312 342 22 08 Fax : 0.312 341 14 27
    e-posta/e-mail: korza@korzabasim.com.tr  web: www.korzabasim.com.tr
Baskı Sayısı / Number of Copies Printed: 550
Ankara 2008

    Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
    Adres / Address: Atatürk Bulvarı Nu: 217, 06680
                 Kavaklıdere-ANKARA/TÜRKİYE
    Tel.: 90 (0312) 428 84 54
    Belgegeçer/Fax : 90 (0312) 428 85 48
    e-posta/e-mail: yuksekkurum@ataturkyuksekkurum.gov.tr



III

İÇİNDEKİLER/TABLE OF CONTENTS/ СОДЕРЖАНИЕ
Sayfa Numarası/Page Number/Стр. 

BİLDİRİLER/PAPERS/СТAТЬИ

AFRİKA YARADILIŞ EFSANELERİ

TARAKÇIOĞLU, Aslı Özlem ....................................................................................................  1535

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA

BERFE-GÜN OLA

TAŞTAN, Zeki .............................................................................................................................  1547

SOME TURKIC ELEMENTS IN THE CAUCASIAN NART EPOS

TAVKUL, Ufuk ............................................................................................................................  1571

EFRÂSİYÂB’IN HİKÂYELERİ’NDE FANTASTİK ÖGELER

TERCÜMAN, Çilem ...................................................................................................................  1579

ОБРАЗ САТАНЫ В ЕГИПЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АБУ ХАДИДА)
TİKAEV, G. G./ТИКАЕВ, Г. Г. ................................................................................................  1593

СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ КАК МЕТОД АНАЛИЗА ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ОРХАНА ВЕЛИ)
TIMOFEEVA, E. N./ ТИМОФЕЕВА, Е. Н. .............................................................................  1601

HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN BAZI ÖYKÜLERİNDEKİ FOLKLORİK ÖGELER

VE BUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

TUNA, Sibel Turhan ...................................................................................................................  1611

‘EDEBİYAT TARİHİ’ KAVRAMINA ÖZEL BİR YAKLAŞIM

TUNÇEL, Ayşe Ulusoy ...............................................................................................................  1633

СИСТЕМА АРУЗ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И МОДЕРНИЗМОМ
TUYRCHİEVA, G. U./ТУЙЧИЕВА, Г. У. ..............................................................................  1653

TARİH İLE EDEBİYAT ARASINDA: ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR’İN

KİTAPLARINDA BÜTÜNLÜK OTOBİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİK

ROMAN-BİYOGRAFİLER

UĞURCAN, Sema .......................................................................................................................  1669

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞAHMERAN İMGESİ: ARKETİPSEL BİR YAKLAŞIM

UĞURLU, Seyit Battal................................................................................................................  1691

YUSUF ATILGAN’DA BABA İMGESİ: PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

UĞURLU, Seyit Battal................................................................................................................  1719



IV

ВОЛЯ ДРУГОГО КАК ПРАВО НА ОСОБУЮ КОМПЕТЕНЦИЮ В ПОЭТИКЕ 
А.ПУШКИНА: АЛЕКО – САЛЬЕРИ – ОНЕГИН
URAZAEVA, Kuralay/ УРАЗАЕВА Куралай ........................................................................  1743

ES-SÜLASİYYE, KİRALIK KONAK VE THE FORSYTE SAGA’DA KUŞAK ÇATIŞMASI

ÜRÜN, Ahmet Kâzım .................................................................................................................  1751

DİVAN ŞİİRİNDE TASAVVUF (14. VE 15. YY. DİVANLARINA GÖRE)

ÜSTÜNER, Kaplan .....................................................................................................................  1759

XIV.-XV. VE XVI. YÜZYIL TÜRKÇE DİVANLARINDA YER ALAN ARAP

MESELLER (ATASÖZLER)İ

YAZAR, Sadık .............................................................................................................................  1777

HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN YAZINSAL ESERLERİNDE TÜRK KİMLİĞİNE

İLİŞKİN SÖYLEMLER

YAZICI, Nermin ..........................................................................................................................  1805

KURGUSAL GERÇEĞİN GÜCÜ: YENİ TARİHSELCİLİK VE PUSLU KITALAR ATLASI

YEŞİLYURT, Şamil .....................................................................................................................  1813

EDEBİYAT BİLİMİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜĞÜ NASIL OLMALIDIR?

YETİŞ, Kâzım ..............................................................................................................................  1827

SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE TASAVVUF

YILDIZ,  Ali ................................................................................................................................  1839

GÖLGELENEN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ BİR ROMAN:

GENÇLİĞİM EYVAH

YILMAZ, Ebru Burcu .................................................................................................................  1863

MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞUNDA MİSTİSİZM

YUVA, Hümeyra .........................................................................................................................  1877

KIRGIZ  MİLLETİNE  AİT  <KIRKKIZ>  EFSANESİ

ZHENHUA, HU ..........................................................................................................................  1905

PANEL/КРУГЛЫЙ СТОЛ

TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİNİN BUGÜNKÜ DURUMU ......................................  1913 

LITERARY CRITICISM IN TURKISH LITERATURE TODAY

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИТИКИ В ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Hüseyin ÖZÇELEBİ ................................................................................................................................... 1913



V

ÇAĞDAŞ TÜRKÇE SÖZ VARLIĞININ GELİŞİMİ

Michel BOZDEMİR ........................................................................................................................1913

EDEBİYATIMIZDA ÖZTÜRKÇE'NİN BUGÜNKÜ DURUMU

Nedim GÜRSEL ...............................................................................................................................1918

TÜRKÇENİN EVİNE/METİNLERE  DÖNME SERÜVENİ VE GENEL DİL

TARTIŞMALARINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

Ramazan KORKMAZ .....................................................................................................................1923

ANA ÇİZGİLERİYLE ELEŞTİRİLERİMİZ VE ELEŞTİRMENLERİMİZ

Hüseyin ÖZÇELEBİ ........................................................................................................................1930

TÜRK ŞİİRİNDE İNSANÎ DEĞERLER ..............................................................................  1943

HUMANLY VALUES AND VIRTUES AS REPRESENTED IN TURKISH POETRY

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В ТУРЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Kazım YETİŞ ................................................................................................................................................ 1943

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE İNSANÎ DEĞERLER

Namık AÇIKGÖZ ............................................................................................................................1947

ÂŞIK ŞİİRİNİN İNSANÎ DEĞER OLARAK ADALET KAVRAMINA BAKIŞI

Abdülkadir EMEKSİZ .....................................................................................................................1960

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA İNSANÎ DEĞERLER (BAŞLANGIÇTAN

CUMHURİYET’E KADAR)

Ali Şükrü ÇORUK ...........................................................................................................................1972

EDEBİYAT TAHLİLİ VE İNSANÎ DEĞERLER

Gül CELKAN ...................................................................................................................................1979

KAVRAM VE İÇERİK BOYUTUYLA KÜÇÜREK ÖYKÜ ...............................................  1993

CONCEPTUAL, STYLISTIC AND CONTEXTUAL DIMENSIONS OF

SHORT SHORT STORY

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ, СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И
КОНТЕКСТУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОРОТКОГО РАССКАЗА

Ramazan KORKMAZ ................................................................................................................................. 1993

TEK HAMLEDE NAKAVT: KÜÇÜREK ÖYKÜLER VE FIKRALAR

Şaban SAĞLIK .................................................................................................................................2001

KISA ÖYKÜ VE KÜÇÜREK ÖYKÜ İLİŞKİSİ

Ayşenur KÜLAHLIOĞLU İSLAM ...............................................................................................2022



KÜÇÜREK ÖYKÜDE ŞİİRSEL SÖYLEM VE TÜRLER ARASI GEÇİŞKENLİK

Cafer GARİPER ...............................................................................................................................2029

BİR KÜÇÜREK ÖYKÜ USTASI OLARAK FERİT EDGÜ’DE BİÇİM VE BİÇEM

Mutlu DEVECİ-Ülkü ELİUZ .........................................................................................................2041



1535

AFRİKA YARADILIŞ EFSANELERİ

TARAKÇIOĞLU, Aslı Özlem
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Her kültürün kendine has yaradılış efsaneleri temel olarak nereden gel-
diğimize, hayatın ve ölümün anlamı ve amacına, Tanrı kavramına, ideal 
insan davranışına ve insanlığın kaderine dair sorulara cevap aramaktadır. 
Sözlü geleneğin bir ürünü olan efsaneler insanlığın yazılı olmayan tarihini 
ve kültürel mirasını nesilden nesile taşırlar. İnsanların dünyayı ve diğer 
insanları algılayışı nereden ve nasıl geldikleri konusundaki inançlarıyla 
yakından ilgili olduğundan, insanları anlamak ve çeşitli konulardaki yak-
laşımlarını kavrayabilmek için öncelikle onların yaradılış teorilerini bil-
mek gerekir. Afrika’da yaşayan insanların temel ritüellerinde de yaradılış 
efsaneleri vardır. Bu efsaneler, bir yandan belli sorulara cevap ararken bir 
yandan da Afrika insanının içinde bulunduğu çetin doğa koşullarının ve 
metafizik inançların bir birleşimi olarak şekillenir. Efsane geleneğine özgü 
pek çok yapısal özellik Afrika yaradılış efsanelerinde de bulunmakla bera-
ber her bir Afrika yaradılış efsanesi tek ve eşsizdir; bu da kıtadaki kültürel 
zenginlik ve çeşitliliğin bir göstergesidir.. Bu nedenle, bu bildiri Afrika 
konulu çalışmaların temeli olabilecek, Afrika ve Afrikalıları daha iyi anla-
yabilmemizi sağlayacak ve diğer kültürlerin yaradılış efsaneleri ile büyük 
benzerlikler taşıyan Afrika yaradılış efsanelerini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Afrika, Yaradılış, Efsane.

ABSTRACT

The creational myths are the attempts to answer the questions concer-
ning the meaning and purpose of life and death, the concept of God and the 
human existence. These myths hand down the unwritten history and cul-
tural heritage of humanity from generation to generation. Since how one 
perceives the world and people within is closely related to his/her beliefs 
about his/her creational origins, it is necessary to know a people’s creatio-
nal myths to conceptualize and appreciate their ways of life. Accordingly, 
African creational myths also lay the ground for the basic rituals of African 
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people. Additionally, along with the metaphysical beliefs of African peop-
le, African creational myths are highly influenced by the extremely severe 
geographical conditions in which African people have to survive. While 
carrying many structural characteristics of myths as a traditional genre, 
each African creational myth is unique, representing the cultural richness 
and diversity on the continent. So, this paper covers a limited number of 
African creational myths in comparison with some creational myths of 
other cultures in order to provide a preliminary access into the African 
culture.

Key Words: Africa, Creation, Myths. 

-----

Her kültürün evrenin, dünyanın ve insan ırkının yaradılışı ile ilgili ken-
dine has efsaneleri vardır. Bu efsaneler temel olarak “Nereden geliyoruz?”, 
“Hayatın anlamı ve amacı nedir?”, “Tanrı nedir ve nerededir?”, “Yaratan 
ve yaratılan arasındaki ilişki nedir ve nasıl olmalıdır”, “Ölüm nedir ve ne-
den vardır?”, “İdeal insan davranışı nasıl olmalıdır?”, “Yanlış davranışın 
sonucu ne olur?” ve “İnsanlığın kaderi başlangıçta ve sonda nasıldır?” gibi 
sorulara cevap aramaktadır. Aslında bu efsaneler büyük ölçüde toplumla-
rın kozmogonilerinin temel taşlarıdır ve insanların dünyayı algılama şekli 
nereden geldikleri konusundaki inançları ile yakından ilgili olduğundan, 
bir topluluğu, halkı veya milleti anlamak için öncelikle onların kozmogo-
nisi ele alınmalıdır.

Sözlü geleneğin bir ürünü olan efsaneler aslında insanlığın yazılı ol-
mayan tarihidir ve belli bir gruba ait kültürel mirasın bir nesilden diğerine 
taşınmasında en önemli araçlardan biridir. Neil Philip efsaneleri belli bir 
kültürel çerçevede oluşan ve o kültüre ait olan halkların değerlerini, inanç-
larını, hayallerini anlatan, temel olarak kendilerini yaratan kültürün içinde 
anlamlandırılabildikleri halde tüm insanlığa mal edilebilecek ve bir ömür 
boyu araştırılsa da gizemini koruyacak öyküler olarak tanımlar (2004: 2-4) 
En genel anlamıyla efsaneler “bir tabiat olayının, bir varlığın, tabiat unsur-
larından birinde olan bir değişikliğin, akıldışı ve olağanüstü açıklama ve 
yakıştırmalarla anlatılan şeklidir” (Necatigil, 1973: 8) Yani efsaneler özel-
likle ilkel çağlardaki insanların evreni, dünyayı ve doğa olaylarını kişileş-
tirerek yorumlamak, henüz sırrını çözemedikleri hayatın ve evrenin çeşitli 
görüntülerini bir anlam  kolaylığına bağlamak ihtiyacından doğmuş öy-
külerdir. Özellikle yaratılış efsaneleri insanın bu dünya ve ilahi dünya ile 
olan ilişkilerini açıklamayı hedefler; insanoğlu ancak doğanın orijinini ve 
insanın doğa içindeki rolünü açıklayarak insan ilişkilerini, bilimi, kanun-
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ları, gelenekleri, sanatı, toplumu ve hatta günlük hayatın sıradan rutinlerini 
beyninde bir yere yerleştirebilir. Daha ileri giderek şunu bile söylemek 
mümkündür; bu efsaneler, özellikle de Afrika’da toplumların sosyal, po-
litik hatta ekonomik yapılarını belirler.Bu çerçeveden bakıldığında, doğal 
olarak, dünyanın diğer tüm coğrafyalarında olduğu gibi, modern Afrika ve 
Afrikalıların da yaşam tarzları, inanç sistemleri, töreleri, törenleri kısacası 
varoluş biçimleri, kökenleri konusundaki inançlarının yani kozmogonile-
rinin ürünüdür.

Afrika’da yaşayan insanların temel ritüellerinde de yaradılış efsaneleri 
vardır. Bir yanda, diğer kültürlerde olduğu gibi, Afrika yaradılış efsaneleri 
de belli sorulara cevap arar ve Afrika insanının içinde hayatını idame et-
tirmek zorunda olduğu çetin doğa koşullarının ve metafizik inançların bir 
birleşimi olarak şekillenir. Efsane geleneğine has pek çok yapısal özellik 
Afrika yaradılış efsanelerinde de bulunur. Ancak, aynı zamanda her bir 
Afrika yaradılış efsanesi tek ve eşsizdir ve bu kıtada varolan kültürlerin 
çokluğunu ve çeşitliliğini yansıtır. Dolayısıyla, bu efsaneler aslında Afrika 
yaratılış efsaneleri olarak genelleyebileceğimiz biçimsel bir teklik altında 
muhteşem bir çokluk ve çeşitlilik sunar. Bu farklı efsaneler Afrika kıtası-
nın ortak ruhunu gözler önüne sererken, aynı zamanda ait oldukları toplu-
luğu diğerlerinden ayıran değerleri, töreleri ve normları da ortaya koyarlar.
Benzer bir bakış açısı sergileyen Mircea Eliade bu konuda şöyle der:

Yaratılış efsanelerinin kutsal bir yaptırımı vardır ve bu efsaneler 
birbirinden bağımsız değildir. Bu yüzden bunlar aynı zamanda insa-
nın doğaya ve metafiziğe yaklaşımı ile de iç içedir. Aslında yaratılış 
efsaneleri Afrika varlığının temel ritüelleridir. Farklı Afrika yaratılış 
efsanelerini ve bunun yanı sıra belirli değer temalarını ve normlarını 
inceleyerek bunu görmek mümkündür. Ancak bu efsanelerin her biri 
aynı zamanda tek ve eşsizdir ve bu eşsizlik her bir kültürün fikirleri ve 
değerleri arasındaki farkı ve ayrışmayı görmemizi sağlar (1996: 36)

Afrika, Afrika halkları, kültürleri ve medeniyetleri hakkındaki bilgile-
rimizin çok uzun süre Batılı beyaz adamın önyargılı bakış açısı tarafından 
şekillendirildiğini ve Afrika’nın sözlü gelenekleri konusundaki gerçek ve 
tarafsız çalışmaların ancak 1960’larda başlatılabildiğini ve ne yazık ki ha-
len çok da fazla bir yol alınamadığını göz önüne alırsak, bu konularda 
henüz ne kadar az bilgi sahibi olduğumuzu kolayca fark edebiliriz. 

Afrika kıtası inanılmaz sayıda kültüre ve pek çoğu hala yeterince kay-
dedilmemiş veya araştırılmamış binden fazla dile ev sahipliği yapmakta-
dır. Yüzlerce farklı dil ve lehçenin konuşulduğu bu coğrafyada, bu top-
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raklardan gelip geçen veya bu toprağın halklarının ilişkide bulunduğu 
Yunanlıların, Fenikelilerin, Romalıların, Vandalların, Arapların ve en son 
olarak da Avrupalıların etkileri görülebilir. Özellikle İslam ve Hristiyanlı-
ğın yayılması ile, Afrika’ya özgün bazı dinsel ve kültürel öğelerin yavaş 
yavaş yok olmaya veya diğer kültür ve medeniyetlerin etkisinin ağır bas-
maya başladığı söylenebilir. Ancak bu karşılıklı bir etkileşimdir. Tüm bu 
halklar ve uygarlıklar kendi izlerini ve etkilerini bu kıtaya bırakırken, bir 
yandan da Afrika kültürlerine ait sözlü, yazılı, yapılı ve maddi pek çok kül-
türel varlığın etkilerini de beraberlerinde kendi topraklarına taşımışlardır 
ve çoğu zaman Afrika kültürünün mü diğerlerinden yoksa diğerlerinin mi 
Afrika kültüründen daha çok esinlenip etkilendiğini ayırt etmek mümkün 
değildir.

Ayrıca diğer kıta ve kültürlerin edebiyat gelenekleri ile karşılaştırıl-
dığında Afrika edebiyatı hiç de küçümsenemeyecek bir hazineye sahiptir. 
Özellikle de sözlü geleneğin ürünü olan efsaneler ve mitler tüm kıtada ina-
nılmaz sayıda karşımıza çıkar. Ancak 20. yüzyılın neredeyse son çeyreğine 
kadar bunların pek çoğu kaleme alınmamıştır. Bunun nedeni bazı kişilerin 
iddia ettiği gibi Afrika halkının cehaleti, yazmayı bilmemesi veya sevme-
mesi değil, coğrafi koşulların getirdiği zorluklar ve ayrışmalardır.

Kabile kimliği ve ruhunun her tür ayrışmayı en çok sürdürdüğü kıta olan 
Afrika’da, son 200 yıl bir kenara bırakılırsa, benzeşmenin pek az olduğu 
ve neredeyse her köyün bağımsız bir yapı olarak algılanmayı gerektirecek 
tarzda efsanelere ev sahipliği yaptığı söylenebilir. İlkel savunma mekaniz-
masının ayrışma kültürünü, dolayısıyla da çok sayıda devlet oluşumunu 
getirdiği bu kıtada, farklılıklar kimlik verici her metne yansır.Bizler ise 
ancak elimize geçen ve yazıya geçirilebilmiş metinler üzerinden analojik 
hükümler verebiliriz. 

Afrika yaratılış efsanelerinin derinine indikçe bunların yansımalarının 
ne kadar geniş bir coğrafyaya ve bu coğrafyaları kaplayan kültürlere yayıl-
dığını görmek gerçekten ilginçtir. Gerek Hristiyanlaşmanın getirdiği inanç 
kalıpları, gerekse kuzeyden ortaya doğru yer yer görüntülenen Müslüman-
lığın bu coğrafyada ayrı bir kalıp ile karşımıza çıktığını düşünebiliriz; bu-
nun belki de en tipik örneği Hz. İsa’nın tasvirlerindeki cildi beyaz fakat 
gerek burun yapısı, gerekse kıvırcık saçlarıyla o coğrafyaya ait olmak zo-
runda kalan İsa imgesidir. 

Bu makalede ele alınan ve başka coğrafyaların ve kültürlerin kozmogo-
nileri ile karşılaştırılan yaratılış efsaneleri ait oldukları coğrafya bakımın-
dan sadece Kuzey Afrika ile sınırlı olduğundan ve bu bölgenin de yalnızca 
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en çok bilinen belli başlı birkaç topluluğunun kozmogonilerini kapsadı-
ğından Afrika kıtasının kültürel zenginliğinin sadece çok küçük bir bölü-
münü yansıtmaktadır. Ancak bu sınırlı sayıdaki efsaneler bile Afrika kül-
türünün genişliği ve derinliği hakkında bize yol gösterici olabilir. Ayrıca 
diğer coğrafyaların kozmogonileri ile Afrika yaratılış efsaneleri arasındaki 
benzerlik ve paralellikler gerçekten düşündürücüdür.

Kuzey Afrika coğrafyasında kültürel açıdan oldukça önemli bir konu-
ma sahip olan Güney Mali’yi, Afrika’nın daha pek çok yerinde olduğu 
gibi, ülkede bölgesel olarak kullanılan dillere göre bölümleyip çalışmak 
mümkündür. Güney Mali’de Mande dili kullananların yaratılış efsanesi 
ensest bir ilişki sonucu kusurlu varlıkların yaratılmasına sebep olan “koz-
mik bir yumurta” ile ilgilidir ve sadece bu efsanenin bile diğer pek çok 
kültürde çok sayıda benzer versiyonunu bulmak mümkündür. En yaygın 
bilinen efsaneye göre, Mangala yuvarlak ve enerji dolu üstün bir varlıktır 
ve dört bölümden oluşmaktadır. Mangala’nın özünü oluşturan dört sayısını 
pek çok kültürün temel unsurlarını oluşturan dört ana elementten dört ana 
yöne kadar pek çok geleneksel sembolle özdeştirmek mümkündür. Güney 
Amerika kültürlerinin yaratıcı tanrısının yaşadığımız dünyayı şekillendi-
ren dört çocuğunu temsil etmesinin yanı sıra, bu dördül yapı Batı uygar-
lığının temel taşı sayılan Yunan yaratılış efsanelerinde ilk varoluşu temsil 
eden Gaea, Tartarus, Eros ve Uranus dörtlüsünü de çağrıştırmaktadır.

Ayrıca Mangala özünde birer kız ve birer erkekten oluşan iki ayrı ikizi 
de taşımaktadır ki pek çok kutsal metnin bahis konusu ettiği ve ilk yaratı-
lışta var olup insanlığın devamını getirmeleri beklenen Habil ve Kabil ile 
ikiz kız kardeşlerinin Mangala’nın ikizleri ile benzerliklerini görmezden 
gelmek imkansızdır. Efsaneye göre bunları taşımaktan bıkan Mangala bu 
ikizleri birer tohuma dönüştürür ancak sonuç pek iç açıcı değildir ve Man-
gala yarattığı ilk varlıkları yok etmek zorunda kalır. Yaratıcılarını hayal 
kırıklığına uğratıp yine onun tarafından yok edilen ikizlerin, kardeşi tara-
fından katledilen Habil’in kaderini ve kardeş katili Kabil’in lanetlenmesini 
nasıl çağrıştırdığı aşikardır.

İlk teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlandığı halde, kusursuz bir dünya ya-
ratma konusunda hala umudunu yitirmeyen Mangala ikinci bir deneme 
yapmaya karar verir ve bu kez yarattığı tohumları yumurta biçimli bir rah-
me yerleştirir ve tohumlar burada Afrika kültüründe bereketin sembolü 
olan balıklara dönüşür. Mangala bu kez başarmıştır.

Ancak Mangala’nın yarattığı kusursuzluğu korumak için tüm gayretle-
rine karşın hırsına yenilen erkek ikizlerden biri yumurtadan kaçar. İnsanın 
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zaaf ve kötülük dolu yönünü temsil eden bu ikizin adı Pemba’dır. Pemba 
kaçarken Mangala’nın yarattığı rahimden bir parça koparıp yanına alır ve 
çaldığı bu plasenta ile dünyayı yaratır. Pemba bununla da kalmaz ve yine 
aynı rahimle ensest bir ilişkiye girerek dünyayı daha da çeşitlendirmeye 
çalışır. Aslında Pemba’nın bu ensest ilişkisi Gaea’nın kendinden yarattığı 
Uranüs’ü kendine eş yapmasından çok da farklı değildir. Bu ensest yaratım 
kavramı daha pek çok kültürün kozmogonisinde yer bulmaktadır.

Mangala elinde kalanı korumak istemektedir ve Pemba’ya karşı sava-
şacak bir güç yaratmaya karar verir. Bu amaçla Mangala, diğer erkek ikiz 
Farro’yu kurban ederek onu ilahi bir varlık olmaktan çıkarıp bir insana 
dönüştürür. Sonra da Farro’ya ilahi dili ve bilgiyi öğreterek Pemba’ya kar-
şı savaşmak ve onu yok etmek üzere dünyaya gönderir.

Efsanenin özellikle bu kısmı aslında pek çok diğer yaratılış efsanesi ile 
karşılaştırılabilir. Pers yaratılış efsanesinde tanrı Ahura Mazda’nın yarat-
maya çalıştığı kusursuz düzen ile bunu yıkmaya çalışan kötü ruh Augra 
Minju arasındaki çatışma Mande efsanesi ile neredeyse birebir aynıdır. 
Ayrıca Pemba’nın kutsal ve iyi olandan ayrılıp kötünün bir sembolü haline 
gelmesi, İncil ve Kuran’ı Kerim’de de yer bulan şeytan’ın yoldan çıkması 
ve kusursuz ilahi düzeni bozmaya çalışması fikri ile de paraleldir. Aslında 
efsanenin bu kısmı tüm kültürlerde bir şekilde yer alan iyi ile kötü ara-
sındaki sonsuz savaşın bir sembolüdür. İsimler ve mekanlar değişse de 
kavram ve amaç hep aynıdır.

Yaratılışın temeli kozmik yumurta efsanesi sadece Güney Mali’ye ve 
Mande diline has bir anlatım değildir. Çin yaratılış efsaneleri de yaratılı-
şı başlatan güç olarak sonsuz boşlukta sürüklenen zıt güçler olan Yin ve 
Yang’i taşıyan bir kozmik yumurtadan bahsetmektedir. Kozmik yumurta 
imgelemesi ayrıca yine Mali’de Dogon ve Zambia’da Lungu kabileleri 
tarafından da kabul görmekte ve farklı bir yapıda yeniden karşımıza çık-
maktadır.

Dogonlar yaratılışın kozmosun tohumu olan ve Amma ismini verdikle-
ri varlıkla başladığına inanırlar. Amma yedi kez titrer, patlayarak açılır ve 
ortaya Nommo yaratıcısı olan ruh çıkar. Bu ruh dünyaya iner ve onu önce 
ikisi de kız olan ikizler ve ardından dört çift daha ikiz izler. Yeryüzüne inen 
Nommolar göğü ve toprağı, gece ve gündüzü, mevsimleri ve en son ola-
rak da insan topluluklarını yaratırlar. Aynı kozmik yumurta söylemi Hint 
efsanelerinde de ilk varoluştaki alem yumurtası fikri ile karşımıza çıkar ve 
büyük benzerlikler taşır.
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Boshongo’da Bantu kabilesi ise yaratıcı güç olarak Bumba’yı tanır. 
Bumba güneşin, ayın, yıldızların ve ilk dokuz yaratığın yaratıcısıdır. Onun 
sisteminde ise, her yaratılan dünyadaki varlıkları çeşitlendirmek için yeni 
ve daha çok tür yaratmak zorundadır. Bu efsanelerde sıklıkla kullanılan 
dört, yedi ve dokuz sayıları da yeryüzüne dağılmış olan diğer kültürlerin 
ve coğrafyaların yaratılış efsanelerinde de farklı amaçlarla vurgulanarak 
tekrarlanmaktadır.

Kuzey Afrika kozmogonisinde yer alan diğer bir yaratıcı ise Juok’tur. 
Juok işe farklı ırklar yaratarak başlar ve her ırkı ait olduğu coğrafi bölge-
nin renkli kilinden yaratır. Bu yaratıcı figür yarattığı her varlığa kollar, 
bacaklar, gözler, ağız, kısaca hayattan zevk alabilmesi için gerekli her şeyi 
hediye eder. 

Kuzey Afrika efsaneleri arasında olan Mısır yaratılış efsanelerinden 
biri tanrıların babası Khnoumou’nun ilk insanı çömlek tezgahında kalan 
kilden nasıl şekillendirdiğini detaylı bir şekilde tasvir etmektedir. Yine bir 
başka Mısırlı kabile, Nil bölgesinde yaşayan Shilluklar, yaratılış efsane-
lerinde yaratıcının tüm dünyayı dolaşıp gittiği her yerde bulduğu kilden 
insan ırkını nasıl yarattığını anlatırlar. Bu yaratıcı bulduğu kilin renginden 
beyaz, kızıl, sarı ve kahverengi insanlar yaratır. Shilluklar ise bölgelerinde 
bulunan kilin rengini alırlar ve siyah yaratılırlar. Aynı görev Yunan yara-
tılış destanlarında Prometheus’a verilmiştir. Prometheus da ölümlü insanı 
Panepous’ta kil ve su kullanarak yaratmıştır. Aynı şekilde Babil yaratılış 
efsanesi de insanoğlunun kilden kalıplar halinde yaratıldığını anlatır. Bura-
da ayrıca şunun da altını çizmek gerekir ki, insanın kilden şekillendirildiği 
söylemi sadece bu efsanelerle sınırlı değildir; aynı motife Asya, Afrika, 
Amerika ve hatta Pasifik adalarındaki efsanelerin pek çoğunda rastlamak 
mümkündür. Ayrıca İncil’de de insanın kilden yapıldığı tekrarlanırken, 
Kuran-ı Kerim’de de benzer bir anlatım yer almaktadır.

Kabyl yaratılış efsanesi hem İncil’in yaratılışın tasvir edildiği bölümü 
de içeren Genesis’ine hem de Yunan efsanelerinde anlatılan yaratılış sah-
nelerine benzer. Kabyl efsanesindeki yüce yaratıcı önce bir erkek ve bir 
dişi yaratır.Yeraltında yaşayan bu çiftin 50 erkek 50 kız çocukları olur. 
Burada kullanılan 50 rakamı Gaea ve Uranüs’ün dev çocuklarının 50 kafa 
ve 50 kolları olması söylemiyle örtüşmektedir.

 Büyüdüklerinde kızlar kuzeye erkekler doğuya gönderilir. Vahşi er-
keklerle cesur kızlar uzun maceralardan sonra bir savaşla ilk tanışık-
lıklarını yaşarlar ve bu savaş sırasında birbirinden etkilenerek sonunda 
birlikte olup yeni düzeni başlatırlar. Kadınlar erkeklerin evine taşınırlar. 
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Bu da Tanrılar Tanrısı Zeus’un kız kardeşi Hera’yı eş olarak seçmesinden 
daha farklı değildir.

En kafa karıştırıcı yaratılış efsanelerinde biri de Dogon’ların komşusu 
Bambara’lara aittir. Bambaralar başlangıçta fu denilen bir boşluğun oldu-
ğuna ve bunun her şeyin bilgisi olan gla gla zo’yu yarattığına inanırlar. Bu 
bilgi boşluktan ibarettir ve boşluk da bilginin kendisinden başka bir şey 
değildir; bu da evrendeki temel yaratıcı güçtür. Bu güç her şeyi başlatıp 
durdurabilen mistik bir enerji akımı süreci başlatır; aslında bu da insan 
bilincinin tohumu veya evrenin temel kuralı olarak tanımlanabilir. Bam-
baralar ayrıca evrendeki tüm sistemin işleyişini sağladığını düşündükleri 
temel ikizlik-dualite kuralı nedeniyle her insanda hem dişi hem erkek özel-
likleri bulunduğuna inanırlar. Aslında bu efsane ürkütücü bir şekilde bilim 
adamlarını son yıllarda dile getirdiği evrenin yaratılışı ile ilgili bilimsel 
açıklamaları çağrıştırmaktadır. 

Aynı zamanda Bambaraların bu yaratılış efsanesi Güney Amerika’nın 
–özellikle Meksika’nın– çift cinsiyetli yaratıcı tanrısı Ometeotl kadar, 
Mezopotamya yaratılış efsanelerinin temeli olan Nammu’yu da çağrıştır-
maktadır. Nammu belirgin bir şekli olmayan sonsuz bir boşluktur ve hem 
dişil hem eril özellikleri taşımaktadır. Mezopotamya’nın bilinen en eski 
inançlarına göre de, evrenin yaratılışı Nammu’nun kendi çevresinde dö-
nüp kıvrılarak başlıca tanrıları yaratması ile başlar. Aynı şekilde İncil’de 
de başlangıçta sonsuz bir boşluk olduğundan bahsedilmektedir.

Kuzey Afrika efsaneleri denince ilk akla gelenlerden biri de hiç şüphe-
siz Mısır efsaneleridir. Mısır geleneği aslında üç antik şehir olan Heliopo-
lis, Hermopolis ve Memphis için ayrı ayrı incelenebilir. Ancak yaratılış 
efsaneleri birbirine çok yakındır ve en yaygın olarak bilinen Heliopolis’in 
yaratılış efsanesidir. Bu efsaneye göre kozmosun biçimlenmesinden önce 
Nu veya Nun denilen ilksel varlık vardır. Nu aslında yaratılıştan önce-
ki “non-existence”ı, yani varlık olmayanı, simgeleyen sonsuz ve durgun 
bir sudur  ve bu suyun sonsuza dek güneşi, ayı, yıldızları, dünyayı, hatta 
yer altı dünyasının sınırlarını bile çevreleyip koruduğuna inanılır. Aslın-
da Nu, Hint yaratılış efsanesinin Maya’sı ve Yunan yaratılış efsanesinin 
Gaea’sından farklı bir şey değildir.

Nu’dan evrendeki tüm elementleri ve dünyayı yaratacak olan Atum 
oluşur. Tanrısal bir varlık olduğu için kendi kendine gelişir ve erkek bir 
varlık olduğu kabul edildiği halde Shu ve Tefnut isimli ikizlerini dünyaya 
getirir çünkü Atum’un özünde her türlü kozmik gücün ve kutsal varlığın 
prototipi bulunmaktadır.Shu ve Tefnut’dan doğan Geb ve Nut ise onları 
izleyen tanrısal Osiris, Isis, Seth ve Nephthys’in atalarıdır.
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Kökleri M. Ö. 300 yılına kadar izlenebilen ve oldukça yaygın ve bilinen 
bir Afrika kültürünü temsil eden Yoruba’ların tanrıları ve yaratılış efsane-
leri de özellikle Yunan mitleri ve efsaneleri ile büyük paralellikler gösterir. 
Yunan tanrılarında olduğu gibi, Yoruba tanrıları da şekil, düşünce ve yaşam 
tarzı olarak insana benzemekte ve  büyük bir grubun bireyleri olarak aşk, 
kıskançlık, öfke ve sempati gibi insani duygu ve zaaflar taşımaktadırlar. 
Temel olarak bu tanrılar üstün ve kusursuz varlıklar olmaktan çok, insan 
zaaf ve eksikliklerinin vücut bulmuş hali olan sembolik varlıklardır.

Özellikle Yoruba yaratılış efsanesi diğer pek çok kültürün yaratılış efsa-
nesiyle örtüşmektedir. Efsanedeki yeryüzünün yaratılışı Japonya, insanoğ-
lunun yaratılışı ise Çin’de bilinen yaratılış efsanesiyle neredeyse birebir 
aynıdır. Yunan, Sümer/Babil, Yahudi ve İskandinav mitlerinde bahsedilen 
büyük tufan aynı şekilde Yoruba efsanesinde de yer almaktadır.

Bu efsanede bahsedilen evren, başlangıçta sadece yukarıdaki gökyüzü 
ve aşağıdaki sudan ibarettir. Bu fikir temel olarak İncil’in Genesis kısmın-
da bahsedilen ve Tanrı’nın yaratılışın ikinci günü sonsuz boşluktan yer-
yüzü ve gökyüzünü yaratıp birbirinden ayırmasını da çağrıştırmaktadır. 
Yoruba efsanesinde en güçlü tanrı olan Olorun gökyüzünü yönetirken, 
suların tanrıçası ise Olokun’dur.

Olorun’un gözde tanrısı Obatala yukarıdan izlediği bu sonsuz boşluğun 
doldurulması gerektiğine karar verir ve Olorun’un izniyle  ve kehanet tan-
rısı Orunmila’nın rehberliğiyle bir salyangoz kabuğuna doldurduğu kumu 
denizlere savurup yaşanacak toprakları yaratır, sonra da altın bir zincire tu-
tunarak yeryüzüne iner ve buraya Ife adını verir. Ardından kilden figürler 
yaratmaya başlar; bunlar ise artık yeni dünyayı kendilerine mesken edine-
cek insanlardır. Ancak çalışırken sürekli susayıp palmiye şarabı içtiğinden 
bir süre sonra sarhoş olur ve yaptığı figürlerin bir kısmının şeklinin bozuk 
olduğunu fark etmez. Bozuk şekilli figürler özürlülerin yaratılışını açık-
larken efsanenin geri kalan bölümünde Obatala’nın çektiği derin vicdan 
azabının sebebi olurlar. Obatala işini bitirince Olorun’dan yarattıklarını 
canlandırmasını ister ; o da, bu figürlere nefesinden üfleyerek hayat verir. 

Ancak denizlerin tanrıçası Olokun kendisine sorulmaksızın onun böl-
gesinde yapılan bu değişiklikten son derece hoşnutsuzdur; bu yüzden de 
öfkeyle her yere büyük dalgalar ve seller göndererek tüm dünyayı yine su-
lar altında bırakır, insanların çoğunu boğar. Ancak bir grup insan Obatala 
ve Orunmila’nın yardımıyla kurtulur ve sonunda büyük tanrı Olokun’un 
tekrar müdahelesi ile evrende barış ve huzur yeniden sağlanır.

Diğer coğrafya ve kültürlerin efsaneleri gibi, Afrika efsaneleri de sözlü 
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geleneğin ürünleridir ve nesilden nesile anlatılarak yada nadiren de olsa 
arkeologların ve bilim insanlarının çalışmalarıyla günümüze ulaşmıştır. 
Özellikle yaratılış efsaneleri gerçeği bir rüya, yanılsama, hikaye veya öte-
den alınan bir bilgi şeklinde yansıtır; ancak her ne kadar mit kelimesi ger-
çek dış veya gerçeğimsi fikirleri yansıtıyor gibi görünse de bugün hala 
varolan inançları yansıtan bu sembolik anlatımlar gerçeğin ta kendisidir. 
Ancak iklimin ve coğrafyanın insanların yaşam tarzlarını acımasızca be-
lirlediği Afrika’da yaratılış efsanelerinde öne çıkan tema genellikle hayatı 
idame ettirme konusu olmaktadır ve bu tema da efsanelere en keskin şe-
kilde yansımaktadır. Belki bu sert coğrafyada varolmanın bir sonucu ola-
rak Afrika yaratılış efsanelerini pek çok diğer yaratılış efsanesinden ayıran 
nokta, bu efsanelerdeki insanın, yaratıcının her şeyin üzerinde yarattığı ve 
yarattığı diğer her şeyi emrine verdiği küçük bir tanrı yansıması değil de 
çoğunlukla sert bir yaratıcının anlık değişen karalarına boyun eğmek zo-
runda olan zayıf bir varlık olmasıdır. Wiener de konu hakkında benzer bir 
yorum yapmaktadır:

Afrika yaratılış hikayeleri insanların “Tanrı’nın görüntüsü”nde yaratıl-
dıklarını söylemez. Bu hikayelerde insanın madde dünyasına üstün olduğu 
fikri de hiçbir şekilde bulunmaz ... Genellikle öne çıkan fikir insanların 
kaprisli ve ne yapacağı tahmin edilemeyen bir yaratıcının insafına kalmış 
olduklarıdır (2004)

Yine de göz ardı edilmemesi gereken gerçek şudur ki dünyanın her ye-
rinde olduğu gibi Afrika’da da efsaneler hayatı biçimlendirmekte ve aynı 
zamanda diğer kültürlere de yansımalarını göndererek etki yapmaktadırlar. 
Afrika efsaneleri ilkel kavimlerin ipe sapa gelmez hayali öyküleri değil, 
çetin coğrafi ve iklim koşulları yüzünden ayrışmak zorunda kalan kabile 
kültürlerinin kendilerin aynı coğrafyada buluşturan varoluşlarını açıklaya-
cak ortak bir çıkış noktasını bulmak ve varlıklarına anlam verecek temel 
ritüelleri oluşturmak üzere yarattıkları neredeyse yarı kutsal anlatımlardır. 
Tıpkı akıp giden hayatın bir sonraki adımı hazırlaması gibi, tüm gelenek-
lerin aynı noktaya yönelmiş olmaları sayesinde, efsaneler de birbirini izle-
yen nesillere uygun hale getirilmiş biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
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MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE 
BİR ÖRNEK: 

SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 

*TAŞTAN, Zeki 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Türk şiiri, Tanzimat’tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, 
halk edebiyatı ve divan edebiyatı. Halk kültürü ve edebiyatına ait unsurlar, 
Milli Edebiyat ve özellikle de Cumhuriyet döneminde Türk şiiri için 
önemli bir esin kaynağı olur. Modern Türk şairlerinden olan Süreyya Berfe 
de bu kaynaktan beslenenlerdendir. 1969’da yayımladığı Gün Ola’da halk 
kültür ve edebiyatının zengin kaynaklarına yönelen Berfe, yeni bir şiir 
dili yaratmaya çalışır. Genç bir şairin ilk kitabı olmasına rağmen Gün Ola 
devrinde akisler uyandırır.

Bu bildiride, Türk şiirinde halk edebiyatının etkisi ve kitabın devrinde 
uyandırdığı akislere de bağlı olarak Süreyya Berfe’nin Gün Ola adlı 
şiir kitabında halk kültür ve edebiyatına ait unsurların nasıl işlediği 
incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Modern Türk şiiri, Süreyya Berfe, Gün Ola, halk 
şiiri, folklor, gelenek.

ABSTRACT

An Illustration of the Effect of Folk Literature on Modern Poetry: 
Süreyya Berfe-Gün Ola

There are three basic sources for Turkish poetry after the Ottoman 
Administrative Reforms (1839/1876): European literature, folk literature 
and divan literature. The aspects belonging to folk culture and literature 
are important inspiration fountains for Turkish Poetry during National, 
especially Republican Literature. Süreyya Berfe, a modern Turkish poet, is 
one of those who makes use of these sources. In his book Gün Ola published 
in 1969, Berfe turns to the rich sources of folk culture and literature, and 
tries to create a new language of poetry.  Though it was a new book of a 
young poet, Gün Ola becomes very popular when published.
* Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi. 
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In this paper, the effect of folk literature on Turkish poetry will be 
focused on and depending on the reflections created by the book in that 
epoch, the elements of folk culture and literature in Süreyya Berfe’s book 
Gün Ola will be examined.

Key Words: Modern Turkish Poetry, Süreyya Berfe, Gün Ola, folk 
poetry, folklore, tradition.

-----

Süreyya Berfe, 1960 sonrasında Türk edebiyatında adını duyuran 
şairlerimizdendir. Bu tarihten itibaren şiirleri Yön, Düzlem, Türk Dili, 
Soyut, Yeni Dergi, Birikim, Milliyet Sanat, Hürriyet Gösteri, Kitaplık gibi 
dergilerde yayımlanır. 1969’da ilk şiir kitabı Gün Ola’yı çıkaran Berfe’nin 
bugüne kadar yayımlanmış ona yakın şiir kitabı bulunmaktadır. Biz bu 
bildiride Gün Ola’daki halk edebiyatı1 etkilerini araştıracağız. Çalışmamız; 
“Türk Şiirinde Halk Edebiyatı Etkisine Genel Bir Bakış”, “Süreyya Berfe 
ve Şiirine Genel Bir Bakış”, “Gün Ola” şeklinde üç ana başlık altında 
oluşacaktır.

1. Türk Şiirinde Halk Edebiyatı Etkisine Genel Bir Bakış

Modern Türk şiiri, bilindiği gibi üç ayrı imkândan; “divan edebiyatı, halk 
edebiyatı ve Batı edebiyatından yararlanarak gelişmiştir.” (Macit, 2005: 1) 
Tanzimat’tan sonraki dönemde bu üç etki aynı anda kendisini gösterir. Türk 
şiiri, bu dönemde divan edebiyatından beslenmekle birlikte batıdan aldığı 
etkiyi halk kültürüyle de birleştirmeye çalışır. Ancak yapılan çalışmalar, 
dikkatin halk kültürüne çevrilmesinden, bazı derleme ve denemelerden 
pek de ileri gitmez. “Bilhassa halk dilini ön plâna çıkaran ve batının ölçü 
fikri ile halk kültürünün malzemesini alarak eserlerinde ilk örneklerinin 
veren Şinasi ile halk kültürü ifade şekilleri vasıtasıyla çağdaş medeniyeti 
halka aşılamaya çalışan Ahmet Midhat Efendi’nin şuurlu tutumlarını bu 
genel hükmün dışında bırakmak gerekir.” (Enginün, 1991: 335). Namık 
Kemal ve Ziya Paşa’da ise halk kültüründen yararlanma bilinci zayıftır. 
Her ne kadar Ziya Paşa, “Şiir ve İnşa” makalesinde halk edebiyatını bizim 
öz şiirimiz olarak nitelemiş ve edebiyatımıza milli bir yön çizmek için 
“tabiata ittiba etmek, yani halka doğru gitmek ve halk lisanından, halk 
edebiyatından istifade etmek” fikrini ileri sürmüşse de (Köprülü, 1989: 
303-304) bir süre sonra bundan cayarak Harabat’ı divan şiirinin zevkiyle 
oluşturmaktan kurtulamamıştır. Namık Kemal ise her ne kadar Türk şiirinin 
gelecekteki vezninin hece vezni olacağı kanaatinde olsa da(Birinci, 2000: 
1 “Halk edebiyatı” tamlaması, tekrara düşmemek açısından; “halk edebiyatı, halk şiiri, halk kültürü, folklor” 
gibi kavramların karşılığı olarak kullanılmıştır. 
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49)  halk ve tekke edebiyatlarını yok sayarak (Yetiş, 1989; LIII) halk şiiri 
ve kültürünü reddeder. (Enginün, 1975: 27-28). 

Tanzimat edebiyatının diğer önemli şairi Abdülhak Hâmit, Sabr u 
Sebat (1875) oyununu, halk deyimlerini ve özellikle de atasözlerini yoğun 
bir şekilde kullanarak oluşturur. Onun Macera-yı Aşk (1873) ve Zeynep 
(1908) adlı oyunlarında da halk edebiyatı ve kültüründen gelen etkiler 
vardır. “Ancak Hâmit’te halk kültürünün tesiri sürekli olmadığı gibi şuurlu 
da değildir.” (Enginün, 1991: 330).

Servet-i Fünun döneminde halk kültürü hemen hemen yok sayılır. 
Ancak bu etki, dönemin diğer yazarları Ahmet Rasim ve özellikle Hüseyin 
Rahmi’nin eserlerinde kendisini gösterir. Şiirde ise asıl etki Mehmet Emin 
Yurdakul’la karşımıza çıkar. Yurdakul’un Türkçe Şiirleri (1897) gerek 
biçim ve gerekse içerik yönünden halk şiirinden izler taşır. Bu dönemde 
Rıza Tevfik’in heceyi son derece ahenkli bir kullanışa ulaştırması, Türk 
şiiri için yeni bir merhale olur (Uçman, 2004: 470). 

II. Meşrutiyet’ten sonra Türkçülük cereyanının gelişmesiyle birlikte 
halk edebiyatı kaynaklarına yönelme daha da bilinçli bir hâl alır. Halk 
edebiyatından; halk dilinden, şiirinden, kültüründen ve tarihinden 
yararlanma anlayışı yoğunluk kazanır. Milli Edebiyat akımıyla birlikte asıl 
kaynağını bulan bu anlayış, Ziya Gökalp’le beraber Türk edebiyatının halk 
kaynaklarına yönelmesi gerektiği fikriyle zenginlik kazanır. Halk edebiyatına 
büyük değer veren, gerçek dehâyı halkta gören, sanatkârlarımızın “estetik 
zevklerini halkın canlı müzesinden alması” gerektiğinin altını çizen Ziya 
Gökalp, (Kaplan, 1997; 219) bu fikrini uygulamaya da döker. Altın Işık’ta 
halk masal ve efsanelerini, içeriğini bozmamaya çalışarak nazmeder. Ancak 
Gökalp, Türk halk edebiyatı kaynaklarına yönelmeyi tavsiye ederken 
Batı edebiyatını da dışlamaz. O, “sözlü ve yazılı halk ürünlerinin, halk 
sorunlarının Avrupa edebiyatı yöntem ve estetiğiyle işlenmesi” (Alkan, 
1995: 567) gerektiğinin altını çizer.

Cumhuriyet’ten sonra halk şiiri ve şekilleri, Türk şairleri tarafından 
yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanır. Milli edebiyatın benimsediği 
anlayış, Cumhuriyet’in ilk yıllarında “memleketçi edebiyat” adı altında 
zengin bir faaliyet sahası bulur. Birçok yazar, Ziya Gökalp’in açtığı yolu 
takip eder. Fuat Köprülü’nün Nasrettin Hoca hikâyelerini nazma çekmesi, 
Velet Çelebi’nin bunları düzyazı şeklinde toplaması, Hamit Zübeyir’in 
Anadolu halk masal ve efsanelerini edebîleştirmek yolundaki deneyimleri, 
buna örnek gösterilebilir. (Boratav, 1991: 58) Cumhuriyet rejimi de bu 
anlayışı benimseyerek Türk halk edebiyatına ve kültürüne oldukça önem 
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verir. Yakup Kadri, 1925’te Türk Yurdu’nda çıkan “Halk Edebiyatı” başlıklı 
makalesinde halk edebiyatının önemini savunur (Koçak, 1998: 283). 19 
Şubat 1932’de Türk Ocakları yerine ikame edilen Halk Evleri, Cumhuriyet 
ideolojisinin halka benimsetilmesinde önemli görevler üstlenir. Şehirlerde 
Halkevi, kasaba ve köylerde Halkodası kurularak yaygınlaştırılmaya 
çalışılan bu çalışmalarda; “tarih, dil, tüm güzel sanatlar, halkbilim, köy 
araştırma ve incelemeleri, uygulamaları, dergi yayınları, hemen her 
Halkevinde açılan kitaplıklar, okuma yazma kursları” Halkevlerini, 
bölgelerinde birer kültür merkezi hâline getirmiştir (Karadağ, 1998; 61) 
Halkevleri, faaliyette bulunduğu dönemlerde özellikle halkbilim sahasında 
pek çok etkili çalışma yürütür. Cumhuriyet ideolojisini benimseyen ve 
bu yolda eserler veren Behçet Kemal Çağlar, 1940’ta C. H. P. Halkevleri 
neşriyatı arasında çıkan Konuşmalar’ın ilk cildinde, divan edebiyatını yok 
sayarak halk edebiyatından başka hiçbir edebiyat tanımadığını belirtir 
(Boratav, 1991; 94). 

Cumhuriyet döneminde, Faruk Nafiz Çamlıbel, Kemalettin Kamu, 
Zeki Ömer Defne, Ömer Bedrettin Uşaklı, İbrahim Zeki Burdurlu, Osman 
Attilâ, Sabahattin Ali, ve daha pek çok şair, şiirlerinde halk edebiyatı 
geleneğinden faydalanırlar (Yetiş, 2007: 543). Yine bu dönemde Ahmet 
Kutsi Tecer ve Bedri Rahmi Eyüboğlu, şiirlerinde folklora büyük önem 
veren diğer şairlerdir (Enginün, 2005: 45-50).

Hecenin yaygınlık kazandığı bu yıllarda Garipçiler, şekle dayalı şiir 
anlayışını tamamen reddederler. Bu dönemde ayrıca Nâzım Hikmet’in 
öncülüğünü yaptığı toplumcu-gerçekçi (Marksist) bir anlayış, şiirde 
filizlenmeye başlar (Canberk, 2001; 102-108; Cengiz, 2000) Nâzım, 
Marksçı sanat anlayışına bağlı olarak kendinden sonraki sanatçılar üzerinde 
derin etkiler bırakır (Andaç, 2002: 296). Halk şiiri geleneği, Toplumcu 
gerçekçilerde ideolojik bir bakış açısıyla yeniden şekillenir.

Peyami Safa ise, 1950’de Ulus’ta yazdığı bir yazıda, Osman Attilâ’nın 
folklordan yararlanarak yazdığı ‘Sabahleyin’ şiirini eleştirirken, “Halk 
şiirini saz şairlerinden başka hiç kimsenin yazmaya ne kabiliyeti ne de 
hakkı vardır” diyerek, halk şiirinin aydının değil halkın malı olduğunu 
gerisinin ise “komünist propagandası”ndan başka bir şey olmadığını 
belirtir. (Safa, 1979: 289)

Bu dönemde folklora karşı olumsuz tavır, dönemin diğer güçlü akımı 
İkinci Yeni’de, Cemal Süreya ve Turgut Uyar’da görülecektir. Süreya, 
1956’da yazdığı “Folklor Şiire Düşman” yazısında “..Bizde hâlâ folklora, 
halk deyimlerine şiirlerinde fazlasıyla yer veren şairlerin kısır bir yolda 



1551

oldukları sanısındayım. Çünkü folklorda şiirin bugünkü niteliğini taşıyacak 
yeti yoktur. Halk deyimlerinin havası şiirin kanat çırpmasına imkan 
vermeyecek kadar dar bir havadır.” (Süreya, 1992: 23) diyerek halk deyimi 
içindeki kelimelerin “donduklarını”n, onlardan bir şey beklenilmemesi 
gerektiğinin altını çizer. İkinci Yeni’nin diğer güçlü ismi Turgut Uyar da 
şiirimizin geleceğini halk şiirinde görmez. O, halk şiirinin güçlü şairler 
için bir kaynak olamayacağı görüşündedir. Uyar, 1958’de kaleme aldığı 
“Gene Halk Şiiri” yazısında Süreya’ya yakın fikirler ileri sürer:

“Halk şiirinin çoğu zaman kişiliksizliği, ölçülerin ve değerlerinin 
değişmezliği, anonimliği bu yapıtların, bir edebiyat yapıtı olması şartlarını 
ortadan kaldırır.” (A. Turgut, 1958: 11)

Uyar, şiirlerinde, halk şiirlerinden yararlanmayı da dener. “Ancak 
yazılarında belirttiği gibi, Halk şiirinin kişiselleşmeye fırsat vermeyen 
ortaklığı, anonimliği ve değişmez kalıpları; onu bu şiirden yararlanmaktan 
alıkoymuştur.” (Karaca, 2005: 443)

Cemal Süreya, Gün Ola’nın yayımlandığı yıl Papirüs’te çıkan bir 
yazısında halk şiir geleneğine karşı tavrını yine sürdürür:

“Bazı şairler ortak dilden, bugün içinde solumakta olduğumuz dilden 
sapıyorlar; özellikle halk Türkülerindeki dile, söz değerlerine dadanıyorlar; 
şiirlerini oradan süzmek, devşirmek istiyorlar. Halk şiirinin devrimci 
eylemde kullanılan pratik biçimleri, bunların sağladığı hazır izlenimler, 
elverişli geliyor onlara. Ancak, bunda bazen o kadar ileri gidiyorlar ki 
sağlanan şiirsellik kimi zaman sadece o söz değerlerinin yerleşik, hazır, 
katılaşmış şiirselliğinden ibaret oluyor. Bizce aldatıcı bir yoldur bu. Şairi 
kolaycılığa ittiği için de tehlikelidir.” (Süreya, Tarihsiz; 112) Bu dönemde 
Attilâ İlhan, halk edebiyatına ait unsurları modern şiirin bakış tarzı ve 
imkânlarıyla değerlendirmiştir (Çelik, 1998).

Cumhuriyet döneminin önemli edebiyat topluluğu olan Hisarcılar ise, 
halk edebiyatı geleneğinden faydalanırken şiiri bir propaganda malzemesine 
indirgemezler (Emiroğlu, 2000). Hisar şairlerinden “Mehmet Çınarlı ve 
Arif Nihat Asya’nın şiirlerinde, halk veya divan edebiyatlarından gelen, 
fakat onların kopyası olmayan milli bir hava vardır. Bekir Sıtkı Erdoğan ile 
Osman Attilâ, daha ziyade Ahmet Kutsi Tecer’in açtığı çığırda şiir yazan 
şairlerdendir.” (Kaplan, 1997: 311)

2. Süreyya Berfe ve Şiiri

Süreyya Berfe, 1943 yılında İstanbul’da doğar. Lise’yi 1960’da 
Çanakkale’de tamamlar. Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan şair, 
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okul yıllarındayken şiire karşı ilgi duyar. Ancak okul yıllarında şiiri çok 
sevmesine rağmen öğretmen babasının sert muhalefetiyle karşı karşıya 
kalan Berfe, liseden sonra ailesinin de yönlendirmesiyle önce hukuk daha 
sonra felsefe eğitimi alır. İlk şiiri 1961-1962’de Yön dergisinde çıkan Berfe, 
edebiyat dünyasında asıl adını 1966’da ‘Kasaba’ adlı şiiriyle kazandığı 
Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması birincilik ödülü ile 
duyurur. Ancak Berfe, ilk şiiri ödül almasında rağmen hâlâ kendisini 
şairliğe yakın hissetmemektedir. ‘Kasaba’yı, Cemal Süreya ve Tomris 
Uyar’ın yarışmaya gönderdiğini söyleyen Berfe, asıl şairlik illetine Gün 
Ola’nın yayımlanmasından sonra tutulduğunu belirtir (Kâzım, 2005: 15). 

Süreyya Berfe, İkinci Yeni’nin etkisini sürdürdüğü, toplumcu 
gerçekçiliğin filizlenmeye başladığı bir dönemde şiir yazmaya başlar. 
Berfe, Gün Ola’yı yayımlamadan önce Baudelaire’den Orhan Veli’ye ve 
oradan İkinci Yeni’ye varıncaya kadar zengin bir perspektifte okumalarını 
sürdüren bir şairdir. Bu bağlamda Berfe’nin şiire başladığı dönemin 
öne çıkan şairlerinden, Garipçiler, İkinci Yeni, Toplumcu Gerçekçilik 
akımlarından etkilendiğini düşünmek yanlış olmaz. 

Süreyya Berfe, gençlik dönemlerinde Garipçilerden Orhan Veli’yi 
beğenir. Kendilerinin, şairaneliği ortadan kaldıran bir kuşaktan 
geldiklerini; lise öğrencisiyken arkadaşlarının Ahmet Haşim, Yahya 
Kemal, Ziya Osman Saba’dan şiirler seçmelerine rağmen; kendisinin 
inadına Orhan Veli’yi okuduğunu” (Kâzım, 2005: 69) söyler. İnci Enginün 
de Berfe’nin “edebiyatımızda şairaneliği” ortadan kaldıran bir şair olarak 
görülebileceğini” belirtir (Enginün, 2005: 119). Orhan Veli’den özellikle 
“şiiri sokağa indirmesinden müthiş etkilen”en Berfe, buna rağmen kendi 
deyimiyle ona hiç öykünmez (Kâzım, 2005: 163). 

Süreyya Berfe ile ilgili değerlendirmede bulunanlardan pek çoğu onun 
ilk şiirlerinde İkinci Yeni’nin etkisi olduğu konusunda birleşirler. Cemal 
Süreya’nın da bu yönde bir değerlendirmesi olmasına karşın Berfe onlara 
katılmaz. İkinci Yeni şairlerini sevdiğini, okuduğunu, âdeta hatmettiğini 
söyleyen Berfe, buna rağmen İkinci Yeni’nin, kendi şiirlerine nüfuz 
edemediğini belirtir. Mehmet Kâzım da, başkalarının Berfe’nin şiirini 
“oldum olası İkinci Yeni’ye yaslamak eğilimi”nde olduğunu, ancak buna 
katılmadığını, onun şiirinin İkinci Yeni’ye “yalnızca bir noktada değerek 
teğet geçtiğini”, bu noktada bile “İkinci Yeni’nin geneline pek uymadığını” 
düşünür (Kâzım, 2005: 34-35). Ancak Kenan Çağan’ın da belirttiği gibi; 
“Türk şiirinin İkinci Yeni tecrübesi ile yüzleştiği bir dönemin hemen 
akabinde, o süreçte şiirini kuran her şair gibi, İkinci Yeni ile olumlu ya da 
olumsuz bir etkileşim, Berfe için de söz konusu”dur. (Çağan, 2005: 85)
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Süreyya Berfe’nin şiiriyle ilişkisi kurulan diğer bir akım toplumcu 
gerçekçiliktir. Özellikle Süreyya Berfe, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu 
ve Özkan Mert’in 1969 Aralık’ında Ant dergisinde yaptıkları bir dizi 
açık oturum (bk. Arolat, 1969) bu belirlemede önemli rol oynamıştır. II. 
Yeni şiirine karşı çıkan ve kendilerini, “..açık seçik, toplumcu bir sanat 
anlayışının temsilcileri olarak” tanımlayan bu dört şair, Nazım Hikmet, 
Ahmet Arif ve Ceyhun Atuf Kansu dışında kendilerinden önceki şiiri-şairi, 
‘gerici’ olmakla halkın gerçekliğini ifade edememekle düzenle uyum içinde 
olmakla suçlarlar. Buna rağmen Berfe, yıllar sonra kendisiyle yapılan bir 
söyleşide söz konusu açık oturuma da göndermede bulunarak Toplumcu 
Gerçekçi akım içerisinde olmadığını şu sözlerle açıklar:

“Bir engel çıksaydı da 1969’daki kavak yeline benzeyen oturuma 
katılmaz olsaydım. Söz konusu oturuma katılıp malum herzeleri yedikten 
sonra aralarından ayrıldım. Aramızda gayet ciddi görüş ayrılıkları var.” 
(Nezir, 1983: 9)

Diğer taraftan Berfe’nin şiiri üzerinde değerlendirmede bulunanlar onun 
toplumcu gerçekçilerin öncü şairlerinden Nazım Hikmet’ten etkilendiği 
hususunda da hemfikirdirler. Ancak Berfe, bu düşüncelere de katılmaz:

“Ben Nazım Hikmet’ten etkilenmedim; öykünmedim bile. Ancak tema 
benzerliği olabilir. Yalnız bu demek değildir ki Nâzım Hikmet yazdığım 
şiirin dışında bir şair. Şair olarak elbette ilgilendirir beni; hatta ilgilendirmek 
ne, ezberlemiştik şiirlerini.” (Kâzım, 2005: 51).

Süreyya Berfe, bugünden geriye baktığında toplumcu gerçekçilerle 
aralarında görüş ayrılığı olduğunu, onlardan ve özellikle Nâzım Hikmet’ten 
etkilenmediğini söylemesine rağmen Gün Ola’da aksi durum söz 
konusudur. Kitapta ‘Nâzım Hikmet’i Sevenlerin Türküsü’ adında methiye 
tarzında uzun bir şiirle birlikte toplumcu gerçekçiliğe ait slogan söylemler 
yoğunluktadır. Bu şiir ve ideolojik söylemler, daha sonraki şiir kitaplarına 
alınmaz. 

Berfe’nin şiirini genel anlamda ele aldığımızda ise bu konuda onu 
ve şiirini çok yakından tanıyan Mehmet Kâzım’ın belirlemesi bir sonuç 
cümlesi olarak özetlenebilir. Berfe’nin şiirini beş ögenin oluşturduğu 
bir düzleme oturtan Kâzım, bunları; “tavır, duru bir dil, doğa, insan ve 
bağlantısızlık” olarak kategorize ettikten sonra sonuncusuyla ilgili şu 
tespiti yapar: “..hiçbir akıma, ustaya, duruma bağlanmamıştır Berfe şiiri; 
ama hepsine bir bakış atmayı unutmamıştır.” (Kâzım, 2005; 82).
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3. Gün Ola
3.1. Kitabın Yayımlanması, Taşıdığı Misyon ve Devrinde Uyandırdığı 

Akisler

Gün Ola, 1969’da Türkiye İşçi Partisi üyesi ve sempatizanı kişilerce 
sosyalist bir örgütlenme olarak kurulan ve daha sonra Türkiye Devrimci 
Gençlik Federasyonu’na (Devgenç) dönüşecek olan Fikir Kulüpleri 
Federasyonu’nu (Feyzioğlu, 2002, 256) Yayınları arasında çıkan ilk 
kitaptır. 48 sayfalık kitapta, Berfe’nin toplam 21 şiiri yer alır. Kitabın 
sunuş bölümünde geçen; “Genç ozan, arkadaşımız, omuzdaşımız Süreyya 
Berfe’nin şiirlerinin sunuyoruz size. Bu dönemdeki sanat görüşümüzü, 
sanatımızla neyi yapmak istediğimizi ortaya koyuyor, tartışmaya açıyoruz.” 
sözleri, Gün Ola’nın gelişigüzel bir eser olmadığını ve belli bir gurubun 
görüşlerinin yansıtacak bir misyon üstlendiğini; şiirlerde ideolojik bir 
bakışın var olduğunu göstermektedir. Kitaba göz attığımızda Marksist 
bir anlayışın şiirlere sindiği açıkça görülür. “Cebimde sosyalist bir dergi 
/ İçimde bir arı kovanı / Bir bulgur imecesi / Dilimde işçi Partisi” (Berfe, 
1969: 21) dizeleriyle Toplumcu Gerçekçi çizgideki yerini kesin belirleyen 
Süreyya Berfe, bu çizginin duayenlerinden Nazım Hikmet’e de uzun ve 
övgü dolu bir şiir yazar. Bu şiirde Nâzım Hikmet, büyük bir umut ışığı 
olarak parlar:

“O büyük bir sestir / Nerden bakarsan bak / Yaz göklerine benzer” 
(Berfe, 1969: 8)

Nâzım Hikmet’i büyük bir coşkuyla okuduklarını belirten şaire göre 
o, “umutsuzluğun lambasını söndürecek”, ondan alınan miras, yarınlara 
devredilecektir:

“Onun bıçağını keskin tutmak için / Bugün yarın öbür gün / Ve bütün 
bir gelecekte / Şiirlerle örtülecek üstümüz / Namuslu bir yürekle” (Berfe, 
1969: 9)

Berfe, yine aynı şiirde Marksist ideolojiye olan özlemini şöyle idealize 
eder: 

“Hiç eksilmiyoruz / Kararımız kesin / Gücümüz tamdır / Daha gür daha 
gelişmiş sesler üretmek / Türkiye’nin yeni hayatını beklemek / Hepimizin 
özlediği eşsiz bahardır.” (Berfe, 1969: 8)2

2 Süreyya Berfe’de şiir tutkusu Gün Ola birlikte başlar. Hemen hemen Berfe’nin şiiri üzerinde değerlendirmede 
bulunanların değinmeden geçemedikleri bu kitap, devrinde de ses getirmiştir. Ancak Sosyalist bir örgütlenme 
olarak karşımıza çıkan Fikir Kulüpleri Federasyonu’nun ilk kitabı olarak çıkan Gün Ola’nın toplumcu gerçekçi 
akımından izler taşıması ve bununla anılmak Berfe’yi uzun süre rahatsız eder. Berfe, ilk kitabı Gün Ola’yı yıllar 
sonra bile yok saymamasına rağmen (Kâzım, 2005: 43), bu kitabı fikirsel anlamda şekillendiren ideolojiden 
uzaklaşır. Gün Ola’nın daha sonraki baskılarında toplumcu gerçekçilerin öncü şairlerinden Nâzım Hikmet’e 
yazdığı uzun methiyeyi ve ideolojik söylemleri çıkartır. Bu tavır, Berfe’nin yıllar sonra bu düşünceyle anılmak 
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Süreyya Berfe, toplumcu gerçekçi bir misyonla şekillendirdiği Gün 
Ola’yı 1967-1969 yıllarında Anadolu’da bir köyde asker-öğretmen olarak 
görev yaparken oluşturur. ‘Köye Giderken’ şiirinde; “Ey İstanbul şehri 
/ Senden ayrıldığım için üzgün değilim” (Berfe, 1969: 10) sözleriyle 
köye olan özlemini dile getiren şair, bu sürede yapmak istediklerini şöyle 
anlatır:

“Her şeyimi topladım buraya geldim / Bağımsızlık hamurunu kurmaya / 
İçerdekini ve dışarıdakini tanımaya / Bir koçaklama nasıl çağrılır / Nereden 
çıkar / Nereye varır / Toprak nasıl yankılanır / Su nasıl ürker / Hava nasıl 
durulur görmeye / Öğretmeye ve öğrenmeye geldim.” (Berfe, 1969: 12) 

Bu seyahat onu halka ve halk edebiyatı kaynaklarına daha da yakınlaştırır. 
Görev yaptığı yerde farklı bir yaşama biçimi, Berfe’ye yeni bir şiir dilinin 
imkânlarını sunar: 

“Anadolu’ya öğretmen olarak gittiğimde3•, orada sadece halk diliyle yüz 
yüze gelmedim; o dilin içinde yaşadım. O dili, o duyarlılığı, o yaklaşımı 
anlamaya çalıştım. Buna öykünerek bir şeyler yazmaya çalıştım ki yeni bir 
damar yakalayayım, kanal bulayım.” (Kâzım, 2005: 35). 

Süreyya Berfe, bu şiirleri oluştururken titiz bir gözlem ve inceleme 
çalışmasına girer. Köyde bulunduğu yıllarda ağıtlar derlediğini, bu konuda 
program yaptığını belirten Berfe, zengin bir halk edebiyatı kaynağı 
oluşturur. Köye ve köylüye ait gözlemlerini şiirleştirirken sadece yaşayan 
halk diliyle yetinmediğini, bu konuda araştırma kitaplarına da başvurduğunu 
belirtir. Bulunduğu köyde kendisini hiçbir zaman yabancı hissetmediğini, 
köylünün de kendisini yaban görmediğini söyleyen Berfe, bu süreç içinde 
türkülerin, ağıtların, halkın dilini ve duyarlığını yakalamaya çalıştığını 
belirtir. (Fedai, 2005: 68.) 

Gün Ola yayımlandıktan kısa bir süre sonra olumlu ya da olumsuz 
bazı eleştiriler alır. Özellikle 1969 yılı edebiyat ortamını ve 1969 şiirini 
değerlendiren yazılarda ve bazı açık oturumlarda bu kitaba da mutlaka 
değinilir. Doğan Hızlan, Ahmet İnam gibi bazı yazarlar, Gün Ola’yı başarılı 
bulmazken; Rauf Mutluay, Emin Özdemir gibi yazarlar onu yılın en ilginç 
ve başarılı yapıtları arasında değerlendirirler. 

Altan Yalçın, şairi göklere çıkaran ilk isimlerdendir. Şiirlerdeki toplumcu 
özü ön plana çıkaran Süreyya’nın şiirlerinde, “meyhane masalarında 

istemediğine veya sonraları bu akımı benimsemediğine bir işaret olarak değerlendirilebileceği gibi ilk şiirlerin-
de onun toplumcu gerçekçi akımdan etkilendiği anlamına da gelmektedir.
3 Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yapmıştır. Anadolu’nun bir köyünde (Eskişehir- Atalan Köyü) iki yıl 
askerlik yapar. (Kâzım, 2005; 43). 
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her gece toplumu kurtaran, koyu bir yabancılaşmanın ve entelektüel 
mastürbasyonun şaheser örneklerinin veren bilgiç yazarlarımızın, 
ozanlarımızın hiç mi hiç etkisini göremezsiniz” diyen Yalçın, şunları 
ekler:

“Temel esinini çalışan, yaratan, üreten insanların acılarından, 
sevinçlerinden alan türkülerdir onun kaynağı. Şehirli bir öğretmen olmasına 
kimi zaman hüzünlenir fakat hemen çıkışının yine o insanlarla bir değeri 
olacağını bilir. Gerçek kavganın halkla birlikte, onlarla sevinerek, onlarla 
hüzünlenerek ve onlarla yaşayarak değer kazanacağını, görevini yalın bir 
içtenlikle kavrandığında başarıya ulaşacağını bilir ve övünme aptallığına 
düşmez.” (Yalçın, 1969: 14)

Altan Yalçın kitapla ilgili diğer bir yazısında da bu beğenisini sürdürür. 
Kitaptaki şiirleri, “sokakta sürüp giden devrimci eyleme koşut bir yapı 
araştırmasının, zorlamasız bir dil kullanışının ve bizi besleyip bugünlere 
getiren ana kaynaklara dönme çabasının yürekli bir yansıması” olarak 
gören Yalçın’a göre Berfe, bu şiirleriyle “gerçek yaşama sevincini bulacağı 
kaynağa, yani halka, Anadolu’ya dönmeyi seçmiş.”tir. (Yalçın, 1969a: 
191)

Mustafa Öneş ise Altan Yalçın’ın değerlendirmelerini oldukça öznel 
bularak Gün Ola’yı ve şairini başarısız bulur. Ona göre “henüz gelişme 
döneminde bulunan, adını yeni duyurmaya başlayan bir şair, yabancısı 
olduğu ama günümüzde moda geçerliği kazanmış bir söyleyiş biçiminin 
çekimine kapılıp, olumlu sayılabilecek ilk yörüngesinden ayrılarak 
başarısız, özentili bir yapıt ortaya koymuş”tur. Anadolu’nun bir köyünde 
geçen son bir buçuk yılın ürünlerini bir araya toplayan Berfe, “Gün Ola’da 
yaşamadığı, ancak kısa bir süre tanıklık ettiği bir dili ve dille iç içe gelişmiş 
olayları, durumları, koşulları yansıtmak istemişse de, onlara kendi dünya 
görüşünün perspektifi altında değil, gelişigüzel yöneldiğinden yanlış 
uyguladığı iyi niyetine kurban etmiştir şiirini. Üstelik, dizelerinin şiirsel 
değeri üzerinde durulmamış, aralarındaki ses, anlam ve uyak bağlantıları 
önemsenmemiş şiirlerle dolu bir yapıttır Gün Ola. Türkmen ve Avşar 
Ağıtlarından, halk ozanlarından, halk türkülerinden, Nazım Hikmet’ten 
etkiler taşıyor.” (Öneş, 1969: 273-274)

Yeni Dergi’de de Doğan Hızlan’ın yürüttüğü “1969 Türk Edebiyatı” 
konulu açık oturuma katılan Rauf Mutluay, yılın en başarılı şiir kitapları 
arasında Gün Ola’yı sayar (Hızlan, 1970: 18-22)
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Doğan Hızlan, “1969’da Şiirimiz” başlıklı 1970 Varlık Yıllığı’nda 
yayımlanan bir yazısında ise Berfe’yi genç kuşağın önde gelen şairleri 
arasında sayar. Bunun yanında Hızlan, Gün Ola’yı değerlendirirken şairi 
bazı noktalardan eleştirir. Ona göre kitaptaki şiirler, bir aydının köye 
gidişinin, köy ve köylüyle ilişkilerinin olağan sonuçlarıdır. Her Türk 
şairinin de yaşaması gereken bir deneyimdir. Ancak bu “koskoca bir şiir 
kuramını” doldurmaz. Cemal Süreya’nın “Folklor Şiire Düşman” sözünden 
de hareket eden Hızlan, bu eksikliği Berfe’de açıkça görüldüğünü ekler. 
Hızlan’a göre şiirler ilk okunduğunda bir içtenlik ve yalınlık insanı sarıyor, 
ancak “şiir gücünün zayıflığı etkinin hemen yitip gitmesine sebep oluyor.” 
(Hızlan, 1970: 47). Berfe’nin, şiirlerinde bir açıklığı sağlamaya çalışırken 
çoğu zaman bir düzyazı dili düzeyine indiğini söyleyen Hızlan, kitapta 
sıkça geçen türküleri değerlendirirken de buna vurgu yapar:

“Gün Ola’daki Türküler’de 1945 kuşağının türkü formlarından 
yararlanarak yazdığı şiirlerden pek öteye geçememiş... ‘Köye Giderken’ 
şiirinde görüldüğü gibi, Berfe bir düzyazı eseri de koyabilirdi ortaya. 
Ayrıca tema’sı da bir gerçeklik duygusu uyandırmadığı gibi inandırıcılık 
da taşımıyor. Berfe toplumcu öz uğruna, şiiri harcamaktan çekinmiyor, 
eğer amacı da buysa, amacını gerçekleştirmiş sayılır.” (Hızlan, 1970; 46)

Ahmet İnam, “Üç Şiir Kitabı Daha” başlıklı Soyut Dergisinde 
çıkan bir yazısında Berfe’nin Gün Ola eserine, daha sonraki şiirleri 
için çalışmalar olarak bakmalı, “yoksa, bu kitabındaki şiirlerin bir 
bütünlük içinde edebiyatımıza getirdiği yeni bir şey yok.” (İnam, 1970; 
24) değerlendirmesini yapar. Ancak şairin tavrının ve halka, folklora 
yaklaşan çabasının ise küçümsenmemesi gerektiğini de belirtir. Eğer 
Berfe, becerebilirse toplumcu şiir gelişimine ayrı bir çizgi çekenler 
arasına girebilir diyen İnam’a göre, Berfe’de halk sevgisi o kadar etkili 
ki, sevgisini aşıp yaratıcı yorumlamalara gidemiyor. Onda, “biçimini ve 
yorumunu bulamamış bir köy sevdası var. Köyün o denli içinde ki, şiiriyle 
bunu aşamıyor.” (İnam, 1970: 24).

Memet Fuat, “1969’da Şiir, Kısa Hikâye, Eleştiri” başlıklı yazısında 
yıl içinde pek fazla şiir kitabı çıkmadığını söyleyerek üzerinde özellikle 
durulması gerekenler arasında Süreyya Berfe’nin Gün Ola’sını da sayar. 
Ancak kitabı pek de başarılı bulmaz. Fuat’ın bu konudaki görüşleri şöyle:

“..Şiirini Türk halkına adamak isteyen, Türk halkının beğenisini, 
havasını, dilini tutturmaya çalışan bu genç şair için başarılı denemez. 
İnsan olarak büyük bir gelişme gösterdiği, halkla birlikte yaşamanın bir 
toplumda yaratacağı olumlu etkilerle çok iyi bir düşünüşe ulaştığı açıkça 
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görülüyor yazdıklarında, ama şiirde işin kolayına kaçtığı, çalışmadan 
yazmak istediği de bir gerçek. Gün Ola dürüst, namuslu, halkını seven, en 
önemlisi de, halkın yanından ses veren bir şairin kitabı. Ne var ki başarılı 
bir şiir kitabı değil.” (Fuat, 1970: 6)

Ulus Gazetesi’nde “1970’te Türk Edebiyatı” başlıklı bir söyleşide, “Şiir 
1969’a göre 1970’te bir atılıma girmiş midir, bu alanda toplu bir atılım 
yoksa tek tek yani bir ya da birkaç ayrı ozanın anılmaya değer yapıtları var 
mı?” sorusuna cevap veren Emin ÖZDEMİR, Süreyya Berfe’yi bu yılın 
anılmaya değer bir iki adı arasında sayarak şunları söyler:

“Şiirlerinin genellikle toplumcu bir özle kuruyor, kimi şiirlerinde 
şematik bir duruma indirgemesine karşın bunu, kimisinde şiirsel bir 
tada ulaşabiliyor. Benim açımdan 1970’in ilginç adlarından biri Berfe.” 
(Özdemir, 1970: 3)

3. 2. Gün Ola’da Halk Edebiyatının Etkisi

Süreyya Berfe’nin şiirlerinde halk edebiyatının etkisini “Biçim ve Tür 
Yönünden”, “İçerik, Dil ve Anlatım Yönünden” olmak üzere iki başlıkta 
değerlendirmek mümkündür.

3.2. 1. Biçim ve Tür Yönünden

Süreyya Berfe’nin şiirlerinde türküler yoğunluktadır. Ağıtlar, destanlar, 
bilmeceler de bu biçimi takip eder.

3.2. 1. 1. Türkü

Çeşitli ezgilerle söylenen türkü, anonim halk şiiri nazım biçimlerindendir. 
Genellikle yedili, sekizli ve onbirli hece kalıpları kullanılarak yazılan 
türkülerin konuları çok değişik olup bazen söyleyeni de belli olduğundan 
bunlar halk edebiyatının en zengin alanını oluşturur (Dilçin, 1995: 289).

Süreyya Berfe’nin Gün Ola adlı şiir kitabında türküler önemli bir yer 
tutmakla birlikte bunlar, biçim olarak anonim halk türkülerine benzemez. 
Süreyya Berfe, birçok şiirine türkü ile ilgili bir başlık atarak bunları 
modern şiirin imkânları içinde değerlendirme yoluna gitmiştir. Kitapta 
Türkü başlıklı şiirler şunlardır:

“Türküler 1-2, Nazım Hikmet’i Sevenlerin Türküsü, Toprak İçin Bir 
Türkü, Bağa Gidenlerin Türküsü, Suya Giden Türkmen Kadınına Türkü, 
Çoban Türküleri 1-2-3, Yalnız Kalan Erkeğin Türküsü”

Bu şiirlerden ‘Türküler 1-2’ dörtlükler, ‘Çoban Türküleri’ üçlükler 
şeklinde yazılır. ‘Çoban Türküleri’ ve ‘Bir Dost Bulamadım Gün Akşam 
Oldu’ şiiri nakarat özellikleriyle dikkat çeker. Her birimi 14 dizeden oluşan 
ve serbest tarzda kaleme alınan ‘Bir Dost Bulamadım Gün Akşam Oldu’ 
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şiirinde nakarat, Kul Himmet’tin; “Seyyah oldum şu alemi gezerim / Bir 
dost bulamadım gün akşam oldu / Kendi efkarımla okur yazarım / Bir dost 
bulamadım gün akşam oldu” şiirinin son dizesi olarak her birimin sonunda 
tekrarlanır. Çoban Türküleri 3’te ise Erzurum Türküsü XXXX “Şu dağın 
başı da kar ile boran / Emminin sözleri tümüyle yalan / Ölür mü dünyada 
dengini saran” (Gün Ola, s. 29) şeklinde karşımıza çıkar. İlk kıtası, “Vay 
bana vaylar bana / Göynür ciğerim / Damağım tak tak öter / Su vermez 
çaylar bana” (Berfe, 1969: 5) diye başlayan ‘Türküler 2’, “Vay bana vaylar 
bana / Yıl oldu aylar bana” diye başlayan Konya Türküsünden izler taşır. 

Türkü başlığıyla yazılan şiirlerde şekiller değişmektedir. Bazen tek 
bir şiir içinde bile birliktelik sağlanmaz. ‘Nazım Hikmet’i Sevenlerin 
Türküsü’nde her bir birim, sırasıyla 7, 13, 6, 4, 4, 6, 8, 11 mısralardan 
oluşur. Bunlarda serbest ölçü olmakla birlikte çoğunluk şiirlerde kafiyeye 
dikkat edilmemiştir.

Çoban Türküleri 3’te ise ölçü, uyak ve nakaratlara biraz daha dikkat 
edilmiştir. Şiir beş üçlük ve her üçlüğün sonunda tekrarlanan “Ay 
karanlık gel beni / Dudağından emzir beni” nakaratından oluşmaktadır. 
Üçlüklerdeki hece sayısı genellikle 11’li hece olmasına rağmen bunda da 
bazı aksamalar göze çarpmaktadır. Örneğin birinci üçlük; 10, 9, 11’li hece 
ölçüsüyle yazılmıştır. Birinci dizesi 7, ikinci dizesi 8 olan nakarat kısmında 
ise benzer aksaklık göze çarpar. 

3.2. 1. 2. Ağıt

Ağıtlar, bilindiği gibi “İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız 
bir varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini, 
feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini, düzenli-düzensiz söz ve ezgilerle 
ifade eden türküler” olarak tarif edilmiştir (Elçin, 1990; 1; Elçin, Tarihsiz; 
290). 

Gün Ola’da ‘Geri Dönmeyen Sığırtmaca Ağıt’ başlığıyla bir ağıt yer alır. 
9 dörtlükten oluşan ağıt, Ali adlı bir çobana yakılmıştır. Şiir dörtlüklerle 
oluşmasına rağmen hece ölçüsünde bir bütünlük yoktur. Örneğin birinci 
dörtlüğün ilk mısrası 9, ikinci dizesi 8, üçüncü mısrası 8, son dörtlük ise 
6 heceden oluşur. Kafiye düzeni de “abab / cxdb / efeb” şeklinde karışık 
olarak devam eder. Ağıt, zaman zaman düzyazıya kaçar ve bütünlükten 
yoksundur.

3.2. 1. 3. Destan

Âşık edebiyatı nazım biçimlerinden olan destan, dört dizeli bentlerden 
oluşan, genellikle hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla yazılan halk şiirinin 
en uzun nazım biçimidir. (Dilçin, 1995: 315) Savaş, deprem, yangın, 
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salgın hastalık gibi olaylarla ilgili destan yazılabildiği gibi eşkıya ve ünlü 
kişilerin serüvenlerini anlatan, toplumsal taşlama ve eleştiri niteliğinde 
olan, hayvanlarla, yaşlarla ilgili destanlar da bulunur (Yetiş, 1994)

Gün Ola’da ‘Anadolu Destanı’ başlığı altında uzun fakat tamamlanmamış 
bir destan yer alır. Kitabın son şiiri olan bu destanla ilgili arka kapakta 
“çalışması sürmekte olan uzun bir şiirin giriş bölümünden bir parça” kaydı 
yer alır. Sadece ‘Giriş’ kısmının yer aldığı destan, genellikle serbest bir 
tarzda yazılmıştır. “Kalk gidelim sevdiceğim” söylemiyle başlayan destan, 
insanlığı yeni bir bahara, aydınlık bir geleceğe davet eder. Bu gelecekte 
Toplumcu Gerçekçi söylem son birimde açıkça kendini gösterir:

“Ve bir ateş / Halkın ısındığı / Yalnız halkın ısındığı / Sıcak canlı / 
Hiç sönmeyecek bir ateş / Budur Anadolumun diyemediği / Ağu olur 
yediklerimiz / Kefen olur giydiklerimiz / Gün gün işliyor yaram / Ne 
yaman zor imiş toprağı / Ve halkı sevmek / Bunu bildim duramam / Kalk 
gidelim” (Berfe, 1969: 47)

3.2. 1. 4. Bilmece

Bilmece, “tabiat unsurları ile bu unsurlara bağlı hadiseleri; insan, 
hayvan ve bitki gibi canlıları; eşyayı; akıl, zeka veya güzellik nevinden 
mücerret kavramlarla dinî konu ve motifleri vb. kapalı bir şekilde yakın-
uzak münasebetler ve çağrışımlarla düşünce, muhakeme ve dikkatimize 
aksettirerek bulmayı hedef tutan kalıplaşmış sözlerdir.” (Elçin, Tarihsiz; 
607). Anonim özelliği olan bilmeceler, manzum ve mensur olabilir. Manzum 
bilmecelerde kullanılan vezin hecedir. Hece sayıları değişebilmektedir.

Gün Ola’da ‘Bilmeceler’ başlığı altında altı dörtlük yer alır. Bunlar, daha 
çok halk söylemine uygun, toprak, buğday, ekmek, sofra gibi konularda 
yazılmıştır. İkinci bilmece şöyledir:

“Her sofranın konuğu / Ağız yakmaz dil yakmaz / Ustasının elinde 
süslenir / Konyalının elinde seslenir” (Berfe, 1969: 19)  

Gün Ola’da yer alan bilmecelerin hece ölçüsü düzenli değildir. Birinci 
bilmecede 1, 2 ve 4. mısralar 6; 3. mısra 7’li hece ölçüsüyle kaleme 
alınmıştır. Yukarıdaki şiir de hece ve durak bakımından düzensizdir. 1. ve 
2. mısralar 7, diğer mısralar 10’lu hece ölçüsüne göre yazılmıştır. “Kara 
bastım iz buldum” mısrasıyla başlayan son bilmecede ise Bayburt yöresine 
ait “Kara basma iz olur / Güzellerde naz olur” türküsünden etkilenme 
görülür.
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3.2. 2. İçerik, Dil ve Anlatım Yönünden

Süreyya Berfe’nin şiirlerinin içeriğinde genellikle Toplumcu Gerçekçilik 
söylemleri göze çarpar. Doğa, aşk, kadın, halk, turna motifleri, Dadaloğlu, 
Âşık Veysel gibi halk şairleri, sosyal bir eleştiri süzgecinde değerlendirilir. 
Dil ise açık, anlaşılır ve sadedir. 

3.2. 2. 1. Temalar

3.2. 2. 1. 1. Doğa

Halk şiirinin bitmez tükenmez kaynaklarından biri, hiç şüphesiz 
doğadır. Uzun bir geçmişi olan Türk halk şiiri örneklerinde ozanlar ilk 
olarak gözlerini doğanın geniş imaj dünyasına açarlar. Süreyya Berfe’nin 
şiirinde doğa önemli bir yer tutar. Henüz kitabın ilk şiirinde doğa, çıplak 
rengi ve Anadolu’nun soğuk gerçeğiyle şairi söyletir:

“Bozkırın ortası bir kara duman / Bitmez yelleri soğuğu bitmez / Yaz 
bahar gelmeden kar kalkıp gitmez / Bulutu göklere ağlıyor aman” (Berfe, 
1969; 2)

Doğa-insan ilişkisi, yönetime yönelik bir isyan şekline bürünür: 

“Bozkırda eğleşir gelinim kızım / Beynimi kemirir bin yıllık sızım / 
Valiye hükümete geçmiyor nazım / Gözyaşım toprağa yağıyor aman.” 
(Berfe, 1969; 2)

Ancak doğa, tamamen bir olumsuzlama niteliği taşımaz. Halk şiirinde 
sıkça görülen pastoral şiir özelliği Süreyya Berfe’de de kendisini gösterir. 
‘Çoban Türküleri 1’de doğa-insan ilişkisi olumlama niteliği taşır: 

“Alacakaranlıkta çıktım çardaktan / Kattım önüme koyunları / Vardım 
dağların yamaçlarına / Karlar daha erimemiş / Çiğdemler sarı / Uzuyordu 
önümde yelkovan otları / Ben çobanım dedim kendi kendime / Geniş 
kalçalı gürbüz yavuklumun / İlk göz ağrısı

Irmaklar gibi çağlar yüreğim / Bakınca dağlardan ovalara / Ovalardan 
gökyüzüne / İlkin benim yıldızım doğar / Coşkuyla akar kanım / Yaslarım 
sırtımı yalçın kayalara / Bütün yıldızlar çıksın / Ay ışısın diye / Kaval 
çalarım” (Berfe, 1969: 27)

3.2. 2. 1. 2.  Anadolu’nun İhmal Edilmişliği, Yokluk-Çaresizlik

“Türk şiirinde Anadolu’nun ihmal edilmişliği, XIX. yüzyılın sonunda 
Mehmet Emin tarafından dile getirilmişti. Balkan, Birinci Dünya Savaşı ve 
Türk İstiklâl Savaşı yılları Anadolu ve bütünüyle Türk halkını yoksulluk 
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içinde bıraktı. Milli Edebiyat mensubu şairlerimiz, Memleketçi edebiyat, 
Türk halkının ıstıraplarını dile getirdi.” (Yetiş, 2007, 294) Gün Ola’da 
en çok işlenen temalardan birisi Anadolu’nun ihmal edilmişliği, yokluk 
ve çaresizlik’tir. Ancak bu temalar, Milli Edebiyat mensubu şairlerimiz 
veya Memleketçi edebiyatın bu konulara bakışından farklıdır. Toplumcu 
Gerçekçi anlayışı benimseyen Berfe, sık sık halkın sefaletini, köylünün 
içinde bulunduğu yokluğu ön plana çıkarırken ideolojik davranarak, bunu 
rejim ve sistem meselesi olarak değerlendirir. “Ekmek istediler buğday 
verdik / Savaş istediler can verdik / Para istediler oy verdik / Nettik de 
derdimiz bitmiyor aman.” (Berfe, 1969: 6) dizeleriyle sisteme olan 
eleştirisini dile getiren şair, “Geçim bir kanlı tuzak” (Berfe, 1969: 17) 
sözüyle Anadolu’da yaşamanın zorluğunu vurgular.

“Bir oğlumu sel götürdü / Bir kızımı el götürdü / Sürmedi acısı yel 
götürdü / Hayat köklerimi söküyor aman” (Berfe, 1969; 6) diyen şair, 
köylü gibi yaşamaya başlayınca çaresizlik kendisini de kuşatır:  

“Gözümü açsam belalar görünür / Başımı kaldırsam dağlar görünür / 
Eşimi kaldırsam ağlar görünür / Yüreğim yerine sığmıyor aman” (Berfe, 
1969; 2) 

Bu yokluk ve çaresizliğe, kuraklığın acımasız yüzü de eklenince 
Anadolu’da yaşam çekilmez olur:

“Ama bu yıl sular bulandı / Buğdaylar karardı / Çocuklar kavruk kaldı” 
(Berfe, 1969; 27)

Süreyya Berfe, bütün bunlara rağmen ümitsizliğe düşmez. O bir gün 
bütün sıkıntıların yok olacağına inanır. Sıkıntıların kaynağı olarak görülen 
‘vali, hükümet, ağa, bey’ gibilerin hesap vereceği gün yakındır: “Gün gelip 
zalimler hesap verecek / Devran o yana dönüyor aman” (Gün Ola, s. 6)

Ancak bu inancın arkasında Marksist bir eylemin güç kazanacağına dair 
beklenti de yatar. ‘Nâzım Hikmet’i Sevenlerin Türküsü’nde bu beklenti 
birçok yerde kendisini gösterir. Nâzım’ı durmadan yanan bir ateşe benzeten 
şair, geleceğe olan umutlarını büyük bir inançla seslendirir: 

“Hiç eksilmiyoruz / Kararımız kesin / Gücümüz tamdır / Daha gür daha 
gelişmiş sesler üretmek / Türkiye’nin yeni hayatını beklemek / Hepimizin 
özlediği eşsiz bahardır.” (Gün Ola, s. 8)

3.2. 2. 1. 3. Köy Yaşamı; Köy-Köylü Özlemi

Gün Ola’da köy yaşamı, köy ve köylü önemli bir yer tutar. Bunda 
Berfe’nin “kent ve kentli”yi çocukluğundan beri sevmemesinin; “doğayı ve 
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ona yakın insanları” daha çok sevmesinin de büyük bir payı vardır. Ancak 
Berfe, bu özelliğinin “kır âşığı” olduğu anlamına gelmemesi gerektiğini de 
ekler (Kâzım, 2005; 23). O, doğa aracılığıyla her şeyi anlamaya, insanları 
tanımaya çalışır. Büyük kentleri ve metropolleri fazla sevmeyen Berfe, 
köyün dar olanaklarına da kendisini hapsetmez. ” (Emre, 2005; 93) 

‘Köye Giderken’ şiirinde, İstanbul’dan ayrıldığı için üzülmediğini 
belirten şair, köye ve köylüye olan özlemini sık sık vurgular. Aynı zamanda 
köy hayatı, yozlaşmış, çürümüş şehir hayatından kurtulmak için de bir 
sığınaktır. “Yaşlı bir zenginin / Yoksul bir kıza akar salyası” diyerek bu 
yozlaşmaya dikkat çeken ve kenti “körlenip gitmenin merkezi” (Berfe, 
1969; 10-11) olarak gören şair, köy ve köylüyü bütün saflığıyla kıskanır: 

“Kurtları kıskanırım / Burada doğanları / Düğünü burada olanları / 
Askere buradan gidenleri / Hapse buradan girenleri kıskanırım

N’olurdu ben de dağda doğsaydım / Anam yaylada ot yolarken / 
Karnından yere düşseydim / Göbeğimi dağ taşıyla kesselerdi / bana içi 
toprak dolu bir kundak / Eski çuldan bir don dikselerdi” (Berfe, 1969; 
8-9)

Berfe’nin şiirlerinde, Toplumcu Gerçekçiliğin bir özelliği olan gündelik 
yaşam da zaman zaman dile getirilir. “Köydeki odamı severim / Bir av 
dönüşünden sonra / Geçmeyeceğini sansam da gecenin” diyerek köy 
mekânıyla sıcak bir ilişki kuran şair, köyün gündelik yaşantısından bir 
enstantane çizer: 

“Topraktan bir dam yapılıyor / Ötede bir çocuk oynuyor / Oyuncak 
görmemiş parmaklarıyla / Yalıyor pisliğini / Hiç kimse şaşırmıyor buna” 
(Berfe, 1969; 21)

3.2. 2. 1. 4. Toprak Sevgisi

Halk şairlerinin belki de en çok iç içe olduğu yer topraktır. Âşık Veysel, 
“Dost dost diye nicesine sarıldım / Benim sadık yarim kara topraktır / 
Beyhude dolandım boşa yoruldum / Benim sadık yarim kara topraktır” 
diye başlayan meşhur türküsünde, toprağa verdiği değeri bütün güzelliğiyle 
işlemişti. Süreyya Berfe, Âşık Veysel’e de göndermede bulunduğu ‘Toprak 
İçin Bir Türkü’de “Ölümsüz toprak / Önünde diz çökmeye geliyorum / 
Islak da olsan kuru da / Ciğerimi kokunla yenilemeye / Kutsal ağzından 
çıkan zenginliği öpmeye / Sen gelin ben güveyi / Seni doğurtmaya 
geliyorum” (Berfe, 1969; 14) dizeleriyle, toprağa büyük bir kıymet biçer. 
O, aynı zamanda toprak-insan ilişkisini canlı bir şekilde kurarak bunu 
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halkın sıkıntılarını dile getirmede bir vasıta olarak görür: “Toprağın çilesi 
/ Bedeni yorar / Halkımın yarası / Yüzyıllardır kanar” (Berfe, 1969: 19)

3.2. 2. 1. 5. Göç

Berfe, kitabında halk şiirinde zaman zaman dile getirilen göç olgusuna 
da temas eder. ‘Anadolu Destanı’nda Türkmenlerin göçü şu şekilde 
anlatılır:

“Kalk gidelim ikindi güneşim / Yaylaya çıktı Türkmenler / Yaralı bereli 
bir göç gidiyor / Eşekler yuvarlanıyor tepelerden / Kağnılar devriliyor 
koyaklara / Uşaklar ağlaşıyor / Avratlar koşuşuyor / Yüzyıllar öncesinden 
kalma bir göç / Yağ yoğurt süt / Ve kırık dökük bir hayat için / Düşe kalka 
gidiyor” (Berfe, 1969: 46)

3.2. 2. 2. Motifler

Halk şiirinde önemli bir esin kaynağı olan turna, dağ, kadın, at, gibi 
motifler Gün Ola’da sık sık tekrarlanır.

3.2. 2. 2. 1. Turna

Halk şiirinde ‘sevgili’nin, aşkın haber kaynağı olan turnalar, Gün Ola’da 
şairin “yüreğini ufaltan” (Berfe, 1969; 28) bir sıkıntı kaynağı olur. ‘Kaderin 
Gökleri Dar’ şiirinde “Durnalarla aramda bir şey var / Köyüm kadar yakın 
/ Sevdiğim kadar sıcak” diyerek onları kendisine çok yakın hisseden şair, 
turnaları aynı zamanda sosyal bir eleştiri vasıtası olarak kullanır: 

“Durnalar uçar önümden / Kederin dar göklerine / Dağıtırlar gözlerimi 
/ Halkın kara gecelerine” (Berfe, 1969: 35)

Turna, bazen de halk şiirinde olduğu gibi bir sevgiliye dönüşür. ‘Anadolu 
Destanı’nda “Kalk gidelim sevdiceğim / Bizim oralarda kar kulun attı” 
diye seslenen şair, sevgilisinin turna olmasını isterken ‘halk’ kavramını 
öne çıkarmayı da ihmal etmez:

“Sen bir durna ol / Tüne koluma /Üşüyen yüreğini / Halkın yüreğiyle 
ısıt / Şu kör hayatı koyup gidelim” (Berfe, 1969: 43) 

3.2. 2. 2. 2. Kadın

‘Kadın’ motifi de Gün Ola’da sık sık karşımıza çıkar; ancak halk 
şiirinden farklı bir bakışla. Halk şiirinde, özellikle Karacaoğlan’da aşkın 
simgesi olan kadın, ‘Suya Giden Türkmen Kadınına Türkü’de “acının ve 
gözyaşının kadını” (Berfe, 1969: 25) oluverir. Halk şiirinde güzelliğiyle 
âşıkları büyüleyen kadın, burada çelimsiz, çileli bir Anadolu kadınına 
dönüşür: 
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“Sen kendi özünü anlatıyorsun bana / Kaç göz olmuş yüreğin / Ellerin 
erkek eli / Kuru meyvalar gibi düşmüş memelerin.” (Berfe, 1969: 25) 

Ancak kadın, bütün yoksunluğuna rağmen erkeğin kolu kanadıdır. 
‘Yalnız Kalan Erkeğin Türküsü’nde bu durum daha ilk kıtada önümüze 
çıkar:

“Kadınım / Kadınım kuşluk vakti boğuldu / Etekleri değerken suya 
/ Büyümesi durdu buğdayın / Dağların benzi soldu / Çekildi gücüm 
kuvvetim” (Berfe, 1969: 40) 

3.2. 2. 2. 3. At

‘Bağa Gidenin Türküsü’nde, “Gel benim doru atım / Varalım bağ evine 
/ Güneş ısındı / Yollar ışıdı / Sırtımda keten gömlek / Varalım bağ evine” 
(Berfe, 1969: 18) dizesinde ‘at’ halk şiirinde olduğu gibi şairin en yakın 
dostudur. 

3.2. 2. 2. 4. Dağ

‘Bereketli Yol’ şiirinde dağlar, halkın çektiği sıkıntıların aynası, “yoğun 
birer acı” (Berfe, 1969: 22) kaynağıdır. Bazen de halk türkülerinde olduğu 
gibi geçit vermez bir engel olarak durur: 

“Şu dağın başı da kar ile boran / Emminin sözleri tümüyle yalan / Ölür 
mü dünyada dengini saran” (Berfe, 1969: 29) 

3.2. 2. 3. Halk Şairleri

Süreyya Berfe, Gün Ola’da halk edebiyatı ozanlarından Dadaloğlu ve 
Âşık Veysel’i anarken Kul Himmet’i de bir dizesiyle değerlendirir. Bazı 
halk şairleri de mısralarıyla anılır.

3.2. 2. 3. 1. Dadaloğlu

“Ferman padişahınsa dağlar bizimdir” dizeleriyle bir başkaldırı simgesi 
olarak görülen Dadaloğlu, ‘Öldürülmüş Köylülerin Ardından’ şiirinde 
benzer duygularla anılır:

“Duyun ki ağıtlar başladı / Dadaloğlu dile geldi / Ferman köyleri 
unutanın / Dağlar bizimdir dendi” (Berfe, 1969: 31)

3.2. 2. 3. 2. Kul Himmet

Süreyya Berfe, Gün Ola’da Kul Himmet’i açıkça anmaz. Ancak onun; 
“Seyyah oldum şu alemi gezerim / Bir dost bulamadım gün akşam oldu 
/ Kendi efkarımla okur yazarım / Bir dost bulamadım gün akşam oldu” 
dizeleriyle başlayan meşhur Türküsünden “Bir dost bulamadım gün akşam 
oldu” dizesini, uzun bir şirine başlık koyar. 
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3.2. 2. 3. 3. Emrah

Emrah’ın “Tutam yar elinden tutam” şiiri,‘Toprak İçin Bir Türkü’nin 
son dizesinde “Ben köyüme varırım / Tutup Yârin elinden” (Berfe, 1969: 5) 
şeklinde geçer.  

3.2. 2. 3. 4. Âşık Veysel

Âşık Veysel, Ahmet Kutsi Tecer’in girişimleriyle gün ışığına çıkıp 
tanındıktan sonra birçok şair için umut kaynağı olur. ‘Toprak İçin Bir 
Türkü’de “Benim sadık yârim kara topraktır” diyen Veysel’e göndermede 
bulunan şair, onunla-toprağı özdeşleştirir:

“Sen varken yeryüzü yaşlanmaz / Göğe çıkar yeşillenirsin / Bana bakar 
yeşillenirsin / Kanına güneş damlar / En sönük yıldıza yeşillenirsin / Veysel 
de sezer seni / Türkümüzü damıtır.” (Berfe, 1969: 15)

3.2. 2. 4. Dil ve Anlatım

Süreyya Berfe’nin ilk şiir kitabı Gün Ola’da kullanılan dil sade ve 
açıktır. Gerçi bu anlayış, onun şiirinin genel karakteristiğidir. Kendisinin 
de ifade ettiği gibi “soyutlamalardan” uzak duran Berfe; sözcüklerin, 
kavramların ilk anlamlarından fazla uzaklaşmaz. (Kâzım, 2005; 60). Bu 
anlayış, Gün Ola’da açıkça karşımıza çıkar. Hatta Berfe, halk diline ait 
dil kullanımlarını aynen alır. Onun ilk şiirlerinde günlük, yerel konuşma 
dili bütün çıplaklığıyla kendisini hissettirir. Bundan başka onda, ağır, 
ağdalı, büyük mısralar yoktur. Ancak şair, şiirlerinde; “Yelleniyor, eğleşir, 
durnalar, göynür, gel beri, uşak, kız, gelin, avrat, bacı, ağuyla dağlandı 
ciğerim, ödlek, koyununu güttün mü, dürüm savdın aldın mı, yetim koydun, 
avrada, al abanı, o yiğit Alim oyyy, kurban olurum dayısı” gibi yerel dile ait 
özellikleri aynen kullanmasının yanında; “elmalar oğul verdi”, “dökmeli 
donlum”, “bir dura bir kalka”, “dudağından emzir beni”, “yüzümün rengi 
durdu”, “taslak surat” gibi bazı deyim ve kelimeleri değiştirerek yeni 
bir dil yaratma yoluna da girer. “Vay bana vaylar bana, ey bulutlar gibi 
ünlemlere de yer veren Berfe, zaman zaman da masal üslubu kullanır: 
‘Anadolu Destanı’ndan’: “Gelincik düştü kıra / Kar yürüdü göğün ardına / 
Kurt yürüdü dağın ardına / Elmalar oğul verdi / Gövdesi ıranıyor / Dalları 
yere batık / Süzüldü topraktan / Yedi dağın çiçeği / Yıldızlar aktı sulara 
/ Yeşil gözlü bahar geldi / Gülümsüyor ekinlere / Çayırdaki mor mine / 
Bahar geldi…”
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Sonuç

Gün Ola, Süreyya Berfe’nin ilk şiir kitabı. Yayımlandığı dönemde 
yankı uyandıran bu eserin Berfe’nin şiir serüveninde önemli yeri vardır. 
Berfe’de şiir tutkusunu tetikleyen bu kitap onun Anadolu’da bir köyde 
asker-öğretmen olarak görev yaptığı yıllarının ürünüdür. Kitabın en dikkat 
çekici yönü, halk kültürü ve edebiyatına ait unsurların yoğun bir şekilde 
işlenmesidir. Kitapta, halk edebiyatına ait türkü, ağıt, destan, bilmece gibi 
tür ve biçimler sıkça geçer. Ancak şair bunları halk şiiri biçim özelliklerine 
göre değil modern şiirin imkânları içinde değerlendirir. Ölçü ve uyak olarak 
halk şiiri özelliklerini kullanmaz.

İlk dönem şiirlerinde toplumcu gerçekçi sanat anlayışının etkisinde kalan 
Berfe’nin eserinde bu etki açıkça kendini gösterir. Kitapta halk şiirlerinde 
de karşımıza çıkan doğa, köy, köylü, köy yaşantısı, toprak özlemi, göç gibi 
temalar; turna, kadın, dağ gibi motifler, toplumcu gerçekçi sanat anlayışla 
ele alınır. Halk şairlerine ise çok az yer verilir. Şiirlerde kullanılan yerel 
dil, halk deyim ve söyleyişleri ise dikkat çekicidir. Berfe, günlük konuşma 
diline, halk deyim ve kelimelerine sıkça yer verdiği kitapta yeni bir şiir dili 
yaratmanın yoluna da gitmeye çalışır. Ancak bu eserin, Süreyya Berfe’nin 
şiir serüveni içinde bir ilki oluşturması, bir ideolojik misyon üstlenmesi, 
dil özellikleri dışında Türk şiirine yeni bir şey getirdiği söylenemez.
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SOME TURKIC ELEMENTS 
IN THE CAUCASIAN NART EPOS

TAVKUL, Ufuk 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ  

ABSTRACT

The myths of the Caucasian peoples that have been largely spread in 
the Caucasus are called Nart epos. The Caucasian mythology narrates that 
Narts are the ancestors of the Caucasian peoples who believe in that they 
descent from Narts. Narts have been fearless warriors and clever fighters. 
Nart epos is the best pattern of acculturation among the peoples of the 
Caucasus. Nart epos is the national epos of the Caucasian peoples such 
as Abkhas, Adige (Circassian), Karachay-Balkar, Osset, Chechen-Ingush 
and Dagestan peoples. The appearance and the origin of Nart epos that 
lives among the peoples of the Caucasus hasn’t been brought to light yet. 
Although the Caucasian and Indo-European origins of Nart epos have been 
studied widely by scholars, the Turkic elements of Nart epos have not been 
examined sufficiently yet. In this paper, some Turkic elements of Nart epos 
are being studied.

Key Words: Caucasian, mythology, Dagestan.

-----

Nart Epos, Caucasian Culture, Peoples of the Caucasus, Turkic Elements 
in the Caucasus.

The Caucasus, which is a high mountain range lying between the 
Black Sea and the Caspian Sea is the home of several ethnic groups and 
nationalities who are living on this land for hundreds of years.

The geographical conditions of the Caucasus have influenced the social 
formation of the peoples and in a broad land which has been divided by 
high mountains, deep valleys and large plateaus, several ethnic groups and 
languages have occurred.

The Caucasus is not a physical geography or a political geography 
but it is a cultural geography. The Caucasus has been a country where 
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many cultures and peoples coexisted. The peoples who share the common 
Caucasian Culture are called the Caucasian Peoples. The ethnic groups 
of this cultural area are Abkhasian, Adige (Circassian), Karachay-Balkar, 
Osset, Chechen-Ingush and Dagestan peoples. The Caucasian culture 
which finds its expression in the unity of various ethnic cultures is a 
complicated phenomenon of history and culture. The Caucasian Culture 
is the sagas, customs, practices, life styles, music, believes, dances and 
dressing of the Caucasian peoples which are mostly common among them. 
Despite their ethnic and linguistic differences, the peoples of the Caucasus 
share common spiritual values. 

In West Caucasus, Abkhasian people live on the south-west slopes of 
the Caucasian mountains. On the north side of Abkhasians the Circassian 
tribes live. They call themselves Adige in their own language. The Abazin 
people who speak a different language also live among the Circassian 
tribes. In Central Caucasus on the slopes of Elbrus mountain Karachay-
Balkar people live. They speak the same Turkic language and they call 
themselves Alan and Tavlu (Mountaineer). The Osset people who refer to 
themselves “Iron” are another ethnic group living in Central Caucasus who 
is Indo-European in origin. In East Caucasus the Chechen-Inghush people 
live who call themselves Vainakh (Our People) in their language. In East 
Caucasus there is a large country called Dagestan which is the homeland 
of more than forty ethnic groups and languages. The main ethnic groups of 
Dagestan are Kumyk, Lezgi, Avar, Lak, Dargin, Tabasaran, Rutul, Tsakhur 
and Tat people.

All those people who live in the Caucasus from Black Sea to Caspian 
Sea are called the Caucasian Peoples. The Transcaucasus which is formed 
by Georgian, Armenian and Azerbaijan people is certainly a different 
cultural area from the Caucasus. The Caucasian peoples who live in the 
Caucasus have definitely different ethnic and social structures of the 
Transcaucasian– Georgian, Armenian and Azerbaijan –peoples. So the 
Transcaucasus should be left outside of our subject and study.

The Caucasian peoples have been mixed ethnically for hundreds of 
years so their cultures and social structures have been mixed and resembled 
to each other. After the process of amalgamation and acculturation in the 
Caucasus, different ethnic groups and races have been mixed ethnically 
and they have shared a common “Caucasian Culture”.

Caucasian Culture is not a pure culture. It has been fed and supported 
from different sources.
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The Caucasus has been invaded by several peoples, nations and tribes 
during the hundreds of years. All of those people have carried their ethnic 
and cultural elements to the Caucasus and mixed by indigenous people 
of the Caucasus. Thus a social and cultural change has been lived among 
them and consequently all of the ethnic groups in the Caucasus have been 
mixed ethnically.

There are four sources of Caucasian Culture:

1. The culture of Turkic and Indo-European tribes like Cimmerian-
Scythian, Sarmat, Hun-Bulgar, Alan, Khazar, Kypchak who have come 
and invaded the Caucasus from North steppes.

2. The culture of Greek-Roman-Byzantine-Genoese trade colonists who 
travelled from the west by the Black Sea and have come to the Caucasus.

3. The culture of some Asiatic tribes who have migrated from the south 
of the Caucasus, especially from Anatolia.

4. The culture of the indigenous tribes of the Caucasus.

The ethnic psychology and consciousness of the Caucasian peoples 
are determined by their history. This makes epic songs, sagas and history 
so popular in the Caucasus. Probably, ethnocentrism most strongly lives 
among the peoples of the Caucasus on the world. Every nation, every tribe, 
every ethnic group in the Caucasus puts itself to the center of the Caucasian 
Culture and claims that all cultural values of the Caucasus diffused to the 
other Caucasian peoples from them.

One of the common cultural values of the Caucasus which can not be 
shared among the peoples of the Caucasus is Nart Epos.

The myths of the Caucasian peoples that have been largely spread in the 
Caucasus are called Nart epos. 

The Caucasian mythology narrates that Narts are the ancestors of the 
Caucasian peoples who believe in that they descent from Narts.

As it has been told in sagas, Narts have discovered the iron and they 
have firstly domesticated the horse on the world. Narts have been fearless 
warriors and clever fighters. They have overcome their superhuman 
enemies, devils, giants and demons by the help of their intelligence and 
shrewdness.

Nart epos is the best pattern of acculturation among the peoples of 
the Caucasus. Nart epos is the common national epos of peoples such as 
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Abkhas-Abazin, Ubykh, Adige (Circassian), Chechen-Ingush who speaks 
in various Caucasian languages and Osset who is an Indo-European people 
that lives in the Caucasus and Karachay-Balkar who is a Turkic people 
of the Caucasus. Some variants of Nart epos are found in Dagestan even 
among the Svan people who is a Georgian tribe lives on the southern slopes 
of the Caucasus Mountains.

The appearance and the origin of Nart epos that lives among the peoples 
of the Caucasus hasn’t been brought to light yet. Today every people even 
tribe of the Caucasus claims to own Nart epos since it belongs to his 
ancestors and it has been transmitted to all other peoples of the Caucasus 
from them.

While Abkhas, Adige (Circassian), Karachai-Balkar and Osset scholars 
are trying to describe the private names of Nart heroes in their own 
languages such as Caucasian, Turkic and Indo-European, they also strive 
to prove that Nart epos has been spread to the Caucasus by their Caucasian, 
Turkic or Indo-European ancestors.

For understanding the mythological structure of Nart epos we have 
to know about the main Nart characters of the epos. Although the main 
heroes are common in Nart epos of the Caucasian peoples, their names are 
pronounced differently since they speak in three various language groups 
such as Caucasian, Indo-European and Turkic.

The ironmaster~blacksmith of Narts has been described as a mythological 
hero in Nart epos. Though his features have close resemblance in all variants, 
his name appears differently in Nart epos of the Caucasian peoples.

The ironmaster of  Narts is Tlepsh in Adige Nart epos. He is the apprentice 
of Debech who is the previous ironmaster of Narts (Özbay 1990: 241).

In Karachay-Balkar Nart epos the ironmaster of Narts is Debek who 
is the parallel of Debech of Adige variants (Ortabaylanı 1987: 15). But 
Debet~Devet names are widespread in Karachay-Balkar Nart epos which 
are connected to the name of Prophet David who is known as spiritual 
teacher of ironmasters among the Turkic peoples of Central Asia (Aliyeva 
1994: 68).

In Abkhas Nart epos the name of the ironmaster of Narts is Aynarjiy 
(İnal-Yıpa 2001: 15). In Osset variants of Nart epos the ironmaster is 
known as Kurdalegon who is the God of ironmasters (Dumezil 2005: 11).
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The ironmaster of Narts can strike the iron while it is hot by his naked 
hands. He has manufactured the iron swords, shields, spears and arrows 
for Nart warriors. He has invented the first horseshoe thus Nart horses 
have been able to run far distances.

The most considerable female character of Nart epos is “The mother of 
Narts”.

Her name is Seteney in Adige Nart epos whose title is “Guashe” that 
means “Princess” in Adige-Circassian language (Özbay 1999: 61). She is 
known as Satanay in Karachay-Balkar Nart epos and her title is “Biyche” 
which means “Princess” in Karachay-Balkar Turkic language (Aliyeva 
1994: 71). In Abkhas Nart epos her name is Sataney and she is the mother 
of ninety nine Nart heroes (İnal-Yipa 2001: 12). In Osset Nart epos she is 
known as Satana (Dumezil 2005: 38).

As it has been narrated in Karachay-Balkar Nart epos, Satanay Biyche 
is the daughter of the sun and the moon. Her father is the sun and her 
mother is the moon. Satanay Biyche can take the shape of everything 
whatever she wants. According to Osset Nart epos, Satana is the daughter 
of Wastirci, the God of Warriors. In Abkhas Nart epos, Sataney possesses 
divine features like a goddess.

There is a clue about the meaning of her name in Karachay-Balkar 
variants of Nart epos. While she was a little child, a witch has brought up 
her in a desolate island. Satanay has liked to play with coral stones in this 
island. The witch has seen that and has decided to name her as Satanay 
which has meant “little coral stone” (Aliyeva 1994: 299). In Divanu Lugat-
it Turk of Mahmud Kashgari we can find the same Turkic word “sata” 
which means coral (Atalay 1986: 496).

In Nart epos there is an extraordinary character which is known as “The 
Leader of Narts”.

His name is Wuerzemec, who is the son of the Goddess of Sea in Adige 
Nart epos (Özbay 1990: 150). He is known as Wrijmeg, the son of Nart 
hero Ihsharteg in Osset Nart epos (Dumezil 2005: 34). His mother is the 
Goddess of Sea just like in Adige variant. In Karachay-Balkar Nart epos 
the leader of Narts is Örüzmek who has born from a comet which has 
fallen to the world. He has grown up in seven days with the milk of a wolf 
(Aliyeva 1994: 74).

The name of Wuerzemec ~Wrijmeg~ Örüzmek reminds us the name of 
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Uruz Beg, the son of Salur Kazan in Dede Korkut.

Another mythological hero of Nart epos is “The Son of Stone” who 
bears resemblance to ancient Greek hero Achilleus and Prometheus.

His name is Sosrukua in Adige Nart epos. He has born from a granite 
stone. Seteney, the mother of Narts has given him to Tlepsh, the ironmaster 
of Narts. Tlepsh has hold him with his nippers and has heat him in fire. 
Then Tlepsh has plunged him into cold water with the aim of steeling his 
body. Since Tlepsh has hold Sosrukua from his knees, his weakness has 
been his knees because of not touching to the water (Özbay 1990: 15).

In Karachay-Balkar Nart epos his name is Sosurka or Sosuruk that means 
“The Son of Granite”. He has born from a granite stone which has lain on 
the bank of river Volga. Satanay has taken him to Debet, the ironmaster of 
Narts. Debet has hold him with his nippers and has heat him in fire. Then 
Debet has plunged him into cold water so that steeling his body. Because 
of holding Sosurka from his calves, Sosurka’s most weakness place has 
been his calves. The arrow does not penetrate to Sosurka, since he is the 
son of granite (Aliyeva 1994: 118).

The same motif can be seen in Abkhas Nart epos. Here, the hero’s name 
is Sasrıkua (İnal-Yipa 2001: 42). In Osset Nart epos the hero who has been 
born from stone is known as Soslan or Sozriko who resembles closely to 
Adige, Karachay-Balkar and Abkhas variants of Nart epos (Dumezil 2005: 
83).

All Nart heroes possess supernatural powers in Nart epos of the 
Caucasian peoples. After they have been born they grow up in a short time. 
They fight with demons, giants, devils, monsters and cyclopes.

Although the Indo-European and ancient Greek origins of some motifs 
of Nart epos have been studied widely by Western scholars like G. Dumezil 
and J. Colarusso, the Turkic origins of some motifs have not been studied 
satisfactorily yet.

One of the common motifs of Nart epos which bears resemblance 
to ancient Greek epos is the fight of Wuerzemec (Adige) ~ Örüzmek 
(Karachay-Balkar) ~ Wrijmeg (Osset) with Cyclops, just like in Odysseia 
of Homeros.

Nart hero Wuerzemec~Örüzmek~Wrijmeg sticks a hot iron spit into the 
single eye of Cyclops in order to make him blind. Cyclops tries to catch him 
in the cave but he can not find him. Then Cyclops gives a ring to Wrijmeg 
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as a gift in Osset variant (In another Karachay-Balkar variant Cyclops 
gives a ring to Sosurka). When Wrijmeg puts the ring on his finger, the 
ring begins to shout out “Wrijmeg is here!”. Wrijmeg immediately cuts off 
his finger and throws the ring away. Cyclops waits in front of the entrance 
of the cave and sends out the sheep one by one between his legs as he is 
controlling the fur of the sheep with his hand. But Wuerzemec ~Örüzmek~ 
Wrijmeg gets out of the cave by the help of a sheep fur hiding under it.

Those motifs of Nart epos are more connected to Dede Korkut and 
Oguzname than Homeros’ Odysseia. Let’s look over some similarities and 
differences of these motifs.

I. In Homeros, Odysseia makes blind Cyclops by the help of his friends 
sticking the branch of an olive tree which has been heat in fire (Emre 1971: 
182). This motif reflects the influence of Mediterranean culture because of 
olive tree.

In Dede Korkut, Basat makes blind Cyclops (Tepegöz) with an iron 
bayonet that has been heat in fire (Gökyay 1973: 110). This motif reflects 
the influence of Turkic-Warrior culture.

In Nart epos this motif bears resemblance to Dede Korkut rather than 
Homeros.

II. Corresponding to the absence of “ring motif” in Homeros, this motif 
takes part in Dede Korkut. After Basat has made Cyclops blind, Cyclops 
(Tepegöz) gives a ring to Basat in order to estimate his place in the cave 
(Gökyay 1973: 111).

It is obvious that the ring motif of the Nart epos resembles closely to 
Dede Korkut.

III. In Homeros, Odysseia and his friends run away from the island 
after they have made the Cyclops blind (Emre 1971: 184). In Dede Korkut, 
Basat tries to kill Cyclops (Tepegöz) but he fails because his sword can not 
cut off the head of Cyclops. Then Cyclops (Tepegöz) tells him that only his 
own sword can kill him. Thereupon Basat takes Cyclops’ sword and cuts 
his head off (Gökyay 1973: 112).

In Sosurka variant of Karachay-Balkar Nart epos we can observe this 
motif which is connected to Old Turkic sagas as well as Oguzname and 
Dede Korkut. Sosurka tries to kill the five headed giant. He cuts off the 
four heads of the giant but he can not cut off the fifth one. Then the giant 
says that he can be killed only by his sword. Sosurka takes the giant’s 
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sword and cuts his head off (Aliyeva 1994: 129). In Adige variant of Nart 
epos, Sosrukua kills the giant by his sword. In Osset Nart epos, there are 
two variants of “to be killed by his sword” and both of them are related to 
Batraz, a Nart hero. In Osset variants, Batraz kills a giant with his sword 
and than kills Sayneg Eldar with his own sword (Dumezil 2005: 304).

Ak-Kübek and Salur Kazan epos which has been compiled by W. 
Radloff in XIX. century from the Altay Turks in Siberia includes the same 
motif (Ögel 1995: 35). This epos is a part of an archaic Oguzname.

“To be killed only by his sword” is a popular motif of Caucasian Nart 
epos that has been influenced from the Turkic sagas.

In conclusion, Nart epos is the common national epos of the Caucasian 
peoples that they proud of its heroes as if they had lived in fact. So every 
Caucasian people even ethnic group of the Caucasus owns Nart epos as 
a national value and does not wish to share it with the other Caucasian 
peoples. Consequently, they claim that Nart epos has been created only by 
their ancestors and the other Caucasian peoples have adopted it as theirs. 
But just like the Caucasian Culture which has been fed by several sources 
for many centuries, there have been many cultures that have influenced 
Nart epos. Turkic elements of Nart epos are a scientific reality which the 
scholars must not overlook it.
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EFRÂSİYÂB’IN HİKÂYELERİ’NDE
FANTASTİK ÖGELER

 TERCÜMAN, Çilem 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Masallardan postmodern romana, devirlere göre gördüğü ilgi değişse de 
kullanılmaktan vazgeçilmeyen unsurlar olan fantastik ögeler, bilhassa son 
asrın ikinci yarısında roman gibi kurgusal metinlerde oldukça önemli bir 
rol oynar. Günümüz Türk edebiyatının öne çıkan isimlerinden İhsan Oktay 
Anar’ın romanları da fantastik kurgusu ve fantastik ögeleri barındıran ya-
pısı ile dikkat çeken eserlerdendir. Yazarın üçüncü kitabı olan Efrâsiyâb’ın 
Hikâyeleri’nde de gerek doğu gerek batı kaynaklı birçok fantastik öge bu-
lunmaktadır. Bu makalede de, Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nin şahıs kadrosun-
da ve olay örgüsünde tespit edilen fantastik ögelere, bu ögelerin kültürel, 
dinî, mitolojik ve edebî kaynaklarıyla bağlantılı bir şekilde temas edilme-
ye çalışılmıştır. Böylelikle hem Anar’ın eserini yazarken yararlandığı kay-
nakların çok çeşitliliği hem de farklı kültürel iklimlere ait olmakla birlikte 
fantastik edebiyatı besleyen evrensel birikimin ürünü olan fantastik öge-
lerin, fantastik edebiyattaki sürükleyiciliği, etkileyiciliği ve eğlendiriciliği 
sağlama misyonu ile Anar’ın romanlarında felsefi arka planı destekleyici 
özellikler de gösterdiği ortaya konulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Fantastik, fantastik öge, İhsan Oktay Anar, 
Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri.

ABSTRACT

Fantastic Elements in Efrâsiyâb’in Hikâyeleri

Fantastic elements play a significant role in fictional texts such as 
novels especially in the second half of the last century. Although interest 
in fantastic element has changed across different periods, they remain as 
important components of postmodern literature. In contemporary Turkish 
literature, İhsan Oktay Anar’s novels attract attention with fantastic 
structures and elements. Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri that is the third book 
by the author present both western and eastern based fantastic elements. 
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In this article, the aim is to discuss fantastic elements in characters and 
structures of events in Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri with references to their 
cultural, religious and mythological background. This helps to present 
diversity of sources that Anar has employed in his writings as well as 
features supporting the philosophical background of Anar’s works.

Key Words: Fantastic, fantastic element, İhsan Oktay Anar, Efrâsiyâb’ın 
Hikâyeleri.

-----

Fantastik edebiyat üzerine yapılan çalışmalara bakıldığı zaman pek 
çoğunda işe “fantastik, fantezi, fantazya, fantazmagori” gibi kelimelerin 
açıklanmasıyla başlandığı görülür. Ansiklopedi yahut lügatlerin temel 
alındığı bu tanımlamalar, birçok yönden benzerlikler taşıyıp; hemen he-
men hepsinde “akıldışılık, hayalîlik, gerçekle alâkası olmama vb.” nite-
lemeler, kullanılan ortak kelime ve ifadeler olmuştur. Ancak bütün bunlar 
fantastik kavramı etrafında oluşan soruları cevaplamada yeterlilik göster-
mez. Zira fantastiğin ilk kullanımının asırlar öncesine, mitolojik devirlere 
kadar uzanması; konunun anlaşılması, sınırlarının belirlenmesi ve bu baş-
lık altındaki eserlerin tasnif edilmesini çetrefil bir hâle dönüştürmüştür. 
Bunun yanında efsanelerde, masallarda bulunması ve değerlendirilmesi 
nispeten kolay olan fantastik unsurların, kompleks bir yapı olan roman ve 
hikâyelerde tespiti daha zordur. Dolayısıyla kurgusal metinlerde, bilhassa 
romanda, fantastik işleve dair farklı yaklaşımlarla pek çok inceleme ya-
pılmış; bir tür olarak ilk ortaya çıkış zamanından tanımına ve bu başlıkla 
verilen eserlerin tasnifine kadar ayrı ayrı yargılara ulaşılmıştır (Öztokat, 
2006: 38-43). Ayrıca olağanüstü, bilimkurgu gibi türlerden ayırt edilen bu 
tarz eserleri oluşturan fantastik unsurların diğer türlerdeki metinlerde de 
pek çok kere kullanıldığını (Steinmetz, 2006: 11) söylemek gerekir.

Konu üzerine, kuramsal mânâda ilk kuşatıcı ve kapsamlı çalışma 
Tzvetan Todorov’un, Fantastik Edebî Türe Yapısal Bir Yaklaşım adı ile 
Türkçe’ye çevrilmiş eseridir. Nitekim bizdeki çalışmaların da çıkış nok-
tası ekseriyetle Todorov’un bu yapıtıdır. Fantastiği, tarihsel ve psikolojik 
süreci içerisinde kurgu ve izlekleriyle esas alıp onu diğer türlerle kıyasla-
maya çalışan Todorov, “tekinsiz” kavramı ile kahraman / anlatıcı / okurun 
düştüğü kararsızlık duygusunun fantastiğin ön koşullarından biri olduğunu 
düşünür ve bu unsurlarla çerçevesi oluşturulmuş ayrı bir metin türünden 
bahseder. Ayrıca bu bağlamda fantastik ögelerin tarihini asırlar öncesine 
kadar götürebilirken fantastik edebiyatın başlangıcını da on sekizinci asra 
kadar indirir.  
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Todorov’un bahsi geçen eseri ve bu konuda yapılan diğer çalışmalar 
elbette sadece ilgili kavramların açıklanması ve bu tür eserlerin sınıflan-
dırılmalarıyla sınırlı değildir. Bilhassa Freud’un ilgisiyle konu, yazar ve 
okurla etkileşimi bağlamında da ele alınmış; fantastiğin, bilinmeze olan 
merakın tatmini, bastırılmış korkuların ve erotik güdülerin bilinç seviyesi-
ne çıkarılıp çözümlenmesi ihtiyacını cevaplama gibi fonksiyonlarının altı 
çizilmiştir (Ertem, 2006: 13-19).  

1998 yılında neşredilen Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri, İhsan Oktay Anar’ın 
üçüncü romanıdır. 1995 yılında neşredilen Puslu Kıtalar Atlası, 1996 yı-
lında neşredilen Kitab-ül Hiyel ve 2005 yılında neşredilen son romanı 
Amat gibi Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri de karmaşık bir yapıya sahiptir. “Çer-
çeve öykü”, “çerçeve anlatı” gibi isimlendirmeler yapılan bir yöntem ile 
kurgulanan roman, ana çerçevenin içerisinde iki kahramanın birbirine an-
lattığı sekiz hikâyeden oluşur.  

Romanda, elli yaşlarında bir erkek olarak tasvir edilen Ölüm, canını 
almaya geldiği Cezzar Dede’ye, oynadığı bir oyunda kendisine eş olduğu 
için bir şans tanımak ister. Buna göre Ölüm ve Cezzar Dede birbirlerine 
konusunu önceden belirledikleri birer hikâye anlatacaklar ve anlattığı her 
hikâyeye karşılık Ölüm, Cezzar Dede’ye yaşaması için bir saat verecektir. 
Ölüm’ün kara kaplı defterinde sıradaki kişi olan Uzun İhsan’ın aranma-
sı esnasında hikâyeler anlatılmaya başlanır. Sırasıyla korku, din, aşk ve 
cennet üzerine anlatılan bu hikâyelerin her birinin ardından ana hikâyeye, 
Ölüm ve Cezzar Dede’nin Uzun İhsan’ı arayışlarına geri dönülür.  

Fantastik Şahıslar

Ana hikâye çerçevesinde sekiz hikâyeden oluşması sebebiyle kalabalık 
bir şahıs kadrosuna sahip olan Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri,  fantastik şahıslar 
bakımından da çeşitlilik gösterir. Öyle ki fantastik edebiyatın vazgeçil-
mezleri olan şeytan, vampir, kurt adam gibi unsurların hemen tamamını 
romanda görmek mümkündür. 

Kara cübbeli, uzun boylu, başına “simsiyah bir namaz takkesi ya da 
ona benzer bir şey giymiş”, elli yaşlarında, uzunca siyah sakalı, “soğuk, 
içe işleyen mavi gözleri”, ifadesiz bakışları olan (Anar, 1998: 10)  ve “ken-
disi kadar soğuk, ama davudî bir sesle” (Anar, 1998: 10) “kara kaplı def-
terine” (Anar, 1998: 12) bakarak “can borcu olanlardan alacağını tahsil 
edebil”mek (Anar, 1998: 12) için yeryüzünde dolaşan Ölüm, romandaki 
rolü dolayısıyla en önemli fantastik şahıstır. Fantastiği yaratmak için ge-
rek doğulu gerek batılı dinsel ve mitolojik unsurlardan yararlanan Anar’ın 
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çizdiği bu Ölüm portresi okura yabancı gelmez. Ölüm’ün çeşitli suretlerde 
ve zaman zaman insan görünümünde yeryüzünde arz-ı endam edişi batılı 
kaynaklar yanında Türk mitolojisinde de karşımıza çıkar. 

Yine varlığı ve etrafındaki mitosları asırlar öncesine giden bir diğer fan-
tastik şahıs, “Güneşli Günler” (Anar, 1998: 18-37) hikâyesindeki “Kont” 
lâkaplı müdürdür. “Porfiria” hastalığından dolayı güneşe çıkamayan, hatta 
kuvvetli lâmba ışıklarından bile kendini sakınan müdür, görünüşü ve kı-
lık kıyafeti ile öğrencileri ürkütmektedir. Güneşe hiç çıkmadığından olsa 
gerek beti benzi kül gibidir ve “herhâlde” hastalığından dolayı diş etleri 
çekilmiştir. Üstelik simsiyah giyinmekte hatta siyah eldivenler takmakta-
dır. Nitekim öğrenciler bu kıyafetinden dolayı ona “Kont” lâkabını yakış-
tırmışlardır (Anar, 1998: 22-23).   

Porfiria, vampir mitlerini beslemiş olan kalıtsal porfirin sentez bozuk-
luğu hastalığıdır ve burada hastalığın sebebiyet verdiği hasarlar olarak 
anlatılanlar doğrudur. Ancak öğrencilerin müdüre verdikleri “Kont” ismi, 
müdürün okula beraber geldiği “Sağır” lâkaplı müdür yardımcısı resim öğ-
retmeni ile arasındaki eşcinsel ilişki, birlikte dinledikleri “İkarus’un Yük-
selişi” (Anar, 1998:28) adlı parça, resim hocasının “çingene pembesinden” 
nefret edişi ve onu kullanmayı yasaklaması (Anar, 1998: 23), Kont’un ge-
çirdiği bir kaza sonucu kaybettiği kanı öğrencilerden Bora Mete’nin ka-
nını emerek geri kazanması (Anar, 1998: 33), son olarak da yine Kont’un 
canlanan bir resimde doğan güneşin ışıklarına maruz kalarak vücudunda 
açılan yaralar neticesi kan kaybından ölmesi (Anar, 1998: 36) asırlardır sü-
regelen vampir söylencelerini işaret ederken Bram Stoker ve Anna Rice’ın 
eserlerinde vurgulanan vampirlerin eşsiz yaşayamama, eşcinsellik, mut-
suzluk, entelektüellik gibi vasıflarını da hatırlatmaktadır.

Üçüncü hikâyede karşımıza çıkan “kurt oğlan” da Kont’un şahsında 
çizilen vampir portresi kadar eski, çeşitli varyantlarıyla değişik coğraf-
yalarda yaşayan ve son asırda da popüler olmuş bir fantastik ögedir. “Bir 
Hac Ziyareti” (Anar, 1998: 57-82) adını taşıyan bu hikâyede Divana kö-
yünün genç imamı İlimdar’ın köy ahalisinin zoruyla çıktığı hac yolculuğu 
anlatılır. Yolculuğun masraflarını karşılayan köyün ağası, babasını ve on 
sekiz yaşındaki oğlunu da İlimdar’ın himaye ve nezaretinde hacca yollar. 
Buluğ çağına girdiği sekiz buçuk yaşından itibaren susan ve bir daha asla 
konuşmayan ağanın oğlunun bu hâli önceleri kara sevdaya hamledilmiş, 
ancak on bir yaşından itibaren dolunayın çıktığı gecelerde evden kaça-
rak sağa sola saldırmaya ve koyunları, tavukları parçalamaya başlayınca 
bir barakaya hapsedilip zincire vurulmuştur. “Gözlerinde daima vahşi bir 
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parıltı olan oğlan” tipik bir kurt adamdır (Anar, 1998: 62). Nitekim “kurt 
oğlan”ın dedesi de dahil olmak üzere insanlara  saldırdığı yahut hac yolcu-
luğu esnasında karşılaşılan kurtlarla “kardeş”likle nitelenen bir bağ kurdu-
ğu görülmektedir (Anar, 1998: 65-67).          

Ölüm’ün anlattığı “Dünya Tarihi” adlı dinî hikâye, ana çerçevenin için-
de yer alan bir anlatı olmasının yanı sıra kendi içinde de hikâyeler barın-
dıran; dolayısıyla romanın hacim bakımından en geniş ve fantastik ögeler 
bakımından da en zengin hikâyesidir. Ayrıca fantastik şahısların hemen 
hepsinin doğu kaynaklı olması bakımından da diğer hikâyelerden farklı bir 
görünüm arz etmektedir. 

Hikâyenin baş kahramanı Aptülzeyyat’ın rüyasına giren Ak Sakallı 
Dede Salih, en önemli fantastik şahsiyettir. Tabiatüstü hassaları olan (Anar, 
1998: 93), “ışığı ve gökleri, toprağı, ay ile güneşi ve yıldızları, onların 
içinde ve üzerinde olanları, en önemlisi insanoğlunu gören” (Anar, 1998: 
135) Salih Dede’nin hikâyenin ilerleyen safhalarında Aptülzeyyat’ın ken-
disi olduğu anlaşılacak; okur, “Dünya Tarihi” hikâyesi çerçevesinde yer 
alan diğer bir hikâyenin de kahramanı olan Salih’in başından geçenleri 
izleyerek onun ermiş mertebesine yükselişine şahit olacaktır. Ak Sakallı 
Dede ve onun rüyalarda görülmesi bugün hâlâ Türk kültürünün hemen her 
coğrafyasında anlatılan hikâyelerde, masallarda sıkça yer alan bir motiftir. 
Bu anlamda okura yabancı değildir. 

Aptülzeyyat’ın Salih’in çağrısı üzerine gittiği Acıpayam’da karşılaş-
tığı beyzadelerin hikâyelerinde ise Hürmüz, Ehriban ve Azazil kardeşler 
karşımıza çıkar. Hürmüz ve kız kardeşi Ehriban Zerdüştlük inancındaki 
iyilik Tanrısı Hürmüz ile kötülük Tanrısı Ehremen’dir. Nitekim hikâyede 
de hayvanların kendisindeki iyiliği hissederek daima yanına sokuldukları, 
iyi ve güzel Hürmüz’ün karşısında Ehriban, erkek kardeşi Azazil ile ensest 
ilişki yaşayan, “bilgelik ve ilim” (Anar, 1998: 113) sahibi, cinselliği öne 
çıkarılmış küçük kardeştir. Azazil ise adından anlaşılacağı üzere şeytandır. 
Kız kardeşi Ehriban ile ensest ilişkiye girmesi üzerine babası tarafından 
evden kovularak Acıpayam’ın çöplüğü Hinnom’da (Anar, 1998: 110) ya-
şamaya başlamıştır. Bu noktada, cehennem kelimesinin İbranicedeki Ge-
Hinnom (Hinnom Vadisi)dan geldiğini hatırlamak, fantastik şahsiyetimiz 
ile ilgili bize verilen isimden sonraki en güçlü ipucunu görebilmek adına 
önemlidir. Ayrıca Azazil’in aynalara düşkünlüğü (Anar, 1998: 106), gezdi-
ği yerlerde bulunan aynaları sahip olduğu tabiatüstü hassalarla hissedebil-
mesi ve onlarda kendisini, nefsini seyretmeye doyamaması (Anar, 1998: 
107-108) şeytanın Tanrı’nın huzurundan kovulmasına sebep olan kibrini 
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düşündürtür. Son olarak, Azazil adı ile doğuya ait olan bu fantastik şah-
sın aynalar vasıtasıyla Ehriban’la da görüşmeye devam etmesi ise batılı 
fantastik eserlerde sıkça kullanılan şeytanın aynada gizlenmesi motifini 
karşımıza çıkarmaktadır. Ayrıca şunu da belirtmemiz gerekir ki gerek adı 
gerek bize verilen hususiyetleriyle doğu kültürünün izlerini taşıyan şeytan 
figürü olan Azazil’in giyim kuşamı da tamamıyla batılıdır.   

Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde şeytan sadece Azazil adıyla karşımı-
za çıkmaz. Yedinci hikâye olan “Şarap ve Ekmek”in içindeki Sefa’nın 
hikâyesinde önce küçük Bestenur’u daha sonra babası Sefa’yı yoldan çı-
karan “melun yaratık” da şeytandır. Tıpkı Azazil gibi o da son derece gös-
terişli giyinmiştir. Dişleri sivridir. (Anar, 1998: 213-214) Ayrıca yazarın 
her iki şeytan figürünü de “mahlûk” (Anar, 1998: 107), “kötü niyetli yara-
tık” (Anar, 1998: 213) gibi ifadelerle anması da dikkat çekicidir. 

Yine aynı hikâyedeki küçük kız Bestenur da fantastik özelliklere sahip-
tir. Ancak “Şarap ve Ekmek” hikâyesindeki Bestenur’a geçmeden evvel 
Elhalid mahallesinde Ölüm ile Cezzar Dede’nin karşısına çıkan küçük bir 
kız çocuğundan bahsetmemiz gerekir. Etrafında toplanan ahaliye “ahlâkî 
bir nutuk atan” beş yaşlarındaki bu kızın ismi belirtilmez. Ancak okur, 
ilerleyen sayfalarda “Şarap ve Ekmek” (Anar, 1998: 206-219) hikâyesinde 
Bestenur’u tanır ve onun önceden karşılaştığı küçük kız olduğunu anlar. 

Freud’un “Fallik dönem” olarak adlandırdığı ve 3-6 yaşları kapsayan 
bu dönem, daha önce görülmeyen vicdan ve ahlâk duygularının içselleşti-
rilmeye başlandığı bir dönemdir. Ancak böyle bir yönü bulunmakla birlik-
te, beş yaşlarında bir çocuğun etrafındaki yetişkinlere işlerini bıraktıracak 
hatta onları ağlatacak denli güçlü ve etkili hitabı, fantastik bir söylemdir. 
(Ergun, 2006: 49) Nitekim “Şarap ve Ekmek” hikâyesinde de Bestenur’un 
diğer fantastik özelliklerini; babasına sahip çıkarak onu doğru yola ge-
tirmeye çalıştığını, dualarının kabul olduğunu ve hikâyenin nihayetinde 
cennete uçtuğunu görürüz. 

Romandaki son hikâye Ölüm tarafından anlatılır. “Gökten Gelen Çocuk”, 
asrın başında Amerika’da bir çizgi kahraman olarak yaratılan Superman’in 
esprili bir şekilde yeniden kurgulanışıdır. Gece vakti bir leylek tarafından 
gök gürültüleri içinde getirilen, “beş yaşlarındaki, şişman, gürbüz bir ve-
let” olan hikâye kahramanının adı Gülerk Kent’tir. Onun dünyaya geli-
şi (Anar, 1998: 223-224), çikolata ve fıstık karşılığında çalışan çocuklar 
tarafından çıkarılan “Seyyare” gazetesinde muhabir olması (Anar, 1998: 
229-230), ürkerek arabacının kontrolünden çıkan bir arabayı durdurarak 
bir kadının hayatını kurtarması (Anar, 1998: 232-233) ve hikâyenin sonun-
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da yine leylek tarafından cennete götürülmesi (Anar, 1998: 235) hikâyede 
karşımıza çıkan fantastik unsurlardır.  

İç içe geçmiş hikâyelerle ilerleyen romanda tespit ettiğimiz son fantas-
tik şahıs ise baş kahraman olan Ölüm’ün ablası Uyku’dur. Herhangi bir 
özelliği verilmeden sadece bir kadın olduğu söylenen (Anar, 1998: 238-
239) Uyku’nun, ölümün kardeşi olması ise aklımıza hemen Mevlana’nın 
Mesnevi’sinde geçen bu yoldaki benzetmeyi hatırlatır. 

Fantastik Olaylar

Fantastik şahıslar gibi romanda, sıklıkla karşımıza çıkan fantastik olay-
lar, çoğu kez hikâyelerin ilerlemesinde önemli rol oynarlar.  

Romanda Ölüm’ün ilk ziyaret ettiği kişi olan külhanbeyi Apturrahman’ın 
onun soğuk nefesini ensesinde hissedişi (Anar, 1998: 9), asırlardır ölüm et-
rafında söylenen bir sözün gerçekleşmesidir. Yine külhanbeyinin Ölüm’le 
bir anlaşma yaparak onunla oyun oynaması (Anar, 1998: 10-12), Ölüm’ün 
Cezzar Dede ile sokak sokak dolaşarak Uzun İhsan’ı araması, birbirlerine 
hikâye anlatmaları, Cezzar Dede’nin torunlarından birinin Ölüm’ü tanıma-
sı (Anar, 1998: 242) gibi hâdiseler Ölüm’ün insan suretinde yeryüzünde 
bulunması şeklindeki yerleşik inancın verdiği imkânla yaratılan fantastik 
olaylardır. 

“Güneşli Günler” hikâyesinde Alyanak’ın çizdiği gündoğumu tablosu-
nun canlanması, doğan güneşin ışıklarının Kont’un ölümüne sebep olması 
ve resimdeki küçük çocuğun yürüyüp gitmesi (Anar, 1998: 36) batılı fantas-
tik eserlerde de sıkça karşılaşılan özelliklerdendir. Aynı şekilde “Bidaz’ın 
Laneti” hikâyesindeki Kral Bidaz’ın, zihninin içinde Galloğlu Hamdi’ye 
seslenmesi, altından vücudunun dirilmesi (Anar, 1998: 51-52) ve Galloğlu 
Hamdi’nin kaynanasının altından bir heykele dönüşmesi (Anar, 1998: 53) 
de yine fantastik edebiyatın vazgeçilmezlerindendir. 

Gerek fantastik şahısları gerek fantastik olayları yaratmada batılı ve do-
ğulu referansları iç içe kullanan Anar’ın, “Bir Hac Ziyareti” hikâyesinde 
de bir uzak doğu inanışı olan Budizm’in mitoslarından faydalandığını gö-
rürüz. Ancak bunlara geçmeden evvel hikâyenin başında genç İlimdar’ın 
selefi yaşlı imamın etrafında kurgulanan bir başka fantastik olaydan bah-
setmemiz gerekir. Bunama alâmetleri göstermesi ve İlimdar’ın okulu biti-
rip imam olması üzerine köy halkı yaşlı imamın artık emekliye ayrılması 
gerektiğini düşünür. Bu tavır karşısında kırılan ve kızan yaşlı imam kendi-
ni caminin şerefesine kilitler. Romanda bu olay şöyle anlatılır:
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 “(İmam) avazı çıktığı kadar bağırarak bütün köyün kadir kıymet bilmez 
olduğunu dünyaya ve cümle âleme ilan etti… İkinci gün lanet ve beddua 
etmeyi bırakıp, yine eli kulağında gazel söylemeye başladı. Üçüncü günün 
akşamında ise bu kez, makamla Kuran okumaya geçti ve başından sonuna 
kadar bütün gece devam edip hatim indirdi. Köy halkı sabah uyandıkların-
da ortalıkta ses sedâ olmadığını fark ettiler. Artık kararlı davranıp minare-
ye girerek, şerefenin kapısını bileğe kuvvet zorladıklarında, eski imamdan 
iz eser bulamadılar. Bu ise onun, tıpkı ezan sesi gibi, şerefeden göklere 
yükseldiğinin açık bir delili kabul edildi.” (Anar, 1998: 58-59)

Burada karşımıza çıkan göğe yükselmek motifi Türk kültüründe kökü 
Şamanizm’e kadar uzanan fantastik bir motiftir. Hikâyenin ana vakası olan 
Tibet’teki mabede yolculukta ise kurt oğlanın Bhagabat Gida’yı (Anar, 
1998: 82) dinleyerek Nirvana’ya ermesi (Anar, 1998: 75-77), tefekkür es-
nasında yerden yükselmek gibi kerametler göstermesi (Anar, 1998: 76), 
dedenin muhafaza edildiği yerden çaldığı Buda’nın asasının değdiği yer-
lerden suların kaynaması (Anar, 1998: 79) Budist söylencelerden faydala-
nılarak yaratılmış fantastik olaylardır.

Fantastik şahıslar kadrosunun kalabalığıyla hikâyeler arasında öne çı-
kan “Dünya Tarihi” adlı hikâye, fantastik olayları ile de diğer hikâyelerden 
farklı bir konumdadır. Kem gözden Elem sokağındaki dükkânlarda asılı 
olan tüm nazar boncuklarının çatlaması (Anar, 1998: 87), rüyasında gör-
düğü Ak Sakallı Dede’yi kızdıran Aptülzeyyat’ın ticarethanesinin bir ha-
yal gibi sönmeye başlaması (Anar, 1998: 91-92), Aptülzeyyat’ın servetini 
fakire fukaraya dağıtırken sağ ve sol omuzlarında yazıcı meleklerin görül-
mesi, hatta bu meleklerden birinin Aptülzeyyat ile konuşması (Anar, 1998: 
96), ebemkuşağının altından geçen “ahû gözlü, kiraz dudaklı, fidan boylu, 
kirpikleri ok, kaşları yay gibi güzeller güzeli bir âfet”in “palabıyıklı, mü-
zekker bir yiğit”e dönüşmesi (Anar, 1998: 99-100) bazısı İslâmî kaynaklı 
olmakla birlikte hepsi Türk kültüründe yaşayan inançların ilham verdiği 
fantastik olaylardır. 

Salih’i arayan Aptülzeyyat’ın karşılaştığı beyzadelerin hikâyesinde ise 
babaları Feyyuz’un “zahirî âlemdeki tekmil olayların gidişatına yön veren 
kanunları, remil ve istihare yoluyla birer ikişer keşfet”mesi (Anar, 1998: 
102) doğu kültürüne ait unsurlardan faydalanılmış fantastik bir ögedir. 

Feyyuz’un karısı Ehriban ve kardeşleri Hürmüz ile Azazil’in fantastik 
şahıslar olduğunu yukarıda söylemiştik. Üç kardeş üzerine kurulan fan-
tastik olaylar da elbette onların bu özellikleri ile paraleldir. Hürmüz’ün 
iyilik ve güzelliğinin “ermişlerden sonra Tanrı’ya en yakın varlıklar olan 
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hayvanlar” tarafından hissedilmesi, “o güzel sesiyle çok içli bir şarkı” söy-
lerken ruhunun “soğuk rüzgârın anaforuyla bedeninden ayrılıp ağır ağır 
dolunaya doğru yükselme”si (Anar, 1998: 112)  Zerdüştlük inancının iyilik 
Tanrısı olması dolayısıyla yer verilen olaylardır. Aynı şekilde Ehriban’ın, 
felçli bir eli okuyup üfleyerek iyileştirebilmesi (Anar, 1998: 113-114) de 
sahip olduğu tabiatüstü güçleri gösteren bir hâdisedir. Son olarak erkek 
kardeş Azazil’in düşkünü olduğu aynanın içinden görünebilmesi (Anar, 
1998: 105) daha önce söylemiş olduğumuz gibi batılı eserlerde de sıkça 
karşılaşılan bilindik bir fantastik öge olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunların dışında Hürmüz’ün kocasının (sonradan Salih olduğu anla-
şılacaktır) karısının göğe yükselen ruhunu görmesi ve ona dokunmaya 
çalışması (Anar, 1998: 112), Ehriban’ın kocası Feyyuz’un Azazil’in ver-
diği bilgelik meyvasını ısırmasıyla “geçmiş ve gelecek bütün zamanların 
çeşnileri”nin tadına varması, yani yaşanmış ve yaşanacak tüm zamanları 
görebilmesi (Anar, 1998: 110-111), bir ruhun, sobayı tutuşturmak için ya-
kılmak istenen Feyyuz’un kitaplarından İspirtonun Hâdisiyyatı isimli kita-
bın içinden çıkarak Dünya Tarihi isimli bir başka kitabın içine girivermesi 
(Anar, 1998: 121), Salih’i arayan Aptülzeyyat’ın “bütün ilahî ve uhrevî 
bilgiye” sahip olmasıyla kazandığı görme yeteneği dolayısıyla “ruhunda 
taşıdığı hakikatin ağırlığından” tabanlarının toprakta derin izler bırakması 
(Anar, 1998: 132) bir zincirin halkaları gibi iç içe geçmiş, birbiri ardınca 
vuku bulan fantastik olaylardır. 

Ölüm’ün anlattığı aşk hikâyesi “Hırsızın Aşkı”nın kahramanı Fezai, de-
desi tarafından keman âlimi “usturadavarus” (İtalyan keman yapım ustası 
Stradivarius) tarafından yapılan kemanı çalmakla görevlendirilir. Fezai, ke-
manı çalar ancak sahibesine de âşık olur. Kemanı âşık olduğu kadın yerine 
koyan Fezai, keman çalmayı öğrenmeye başlar. Nadide kemandan duydu-
ğu her ses ona sevgilisinin bir karşılığıdır sanki. Bir gün babası Fezai’den 
habersiz kıymetli kemanı satar. Fezai, aşkının peşine düşer ve onu yeni sa-
hibinden çalar. Ancak kaçamaz ve çıktığı çatıdan kendini boşluğa bırakır. 
Fezai’nin arkasından çatıya çıkan bir jandarma eri bir ses duyar ve “Eğer 
yanlış işitmediyse, bir hanım ağlıyor gibi” der. Fezai’nin babası tarafından 
satıldığı Davut Hoşdurak adlı musikîşinasın elinde adamın bütün hünerine 
rağmen istenilen mükemmellikteki seslerin çıkmadığı keman “sevgilisin-
den ayrı düşmüş bir âşık gibi” ağlamaktadır. (Anar, 1998: 191-203)   

Romanda Ölüm ve Cezzar Dede’nin anlattığı hikâyeler arasında boşluk-
lar vardır ve bu boşluklarda ana hikâyeye kısa dönüşler yapılır. Hikâyeler 
üzerine kahramanlarımızın yorumlarını okuduğumuz bu sayfalarda, aynı 
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zamanda Uzun İhsan’ın takip edildiğini de görürüz. 

“Hırsızın Aşkı” hikâyesi bittiği zaman Ölüm ve Cezzar Dede, Naim 
Mahallesine varmışlardır. Burada Uzun İhsan’ı bir evde bulurlar. Ancak 
Uzun İhsan’ın penceresinden yağmuru seyrettiği odada küçük bir çocuk 
resim yapmaktadır. Renkler öylesine canlıdır ki “odadaki bütün ışığın on-
daki renklerden geldiği” açıktır, hatta çocuk resmini tamamladığı anda 
tabloda güneş doğar ve “oda gözleri kör edecek kadar kuvvetli bir ışığa” 
boğulur. Öyle ki bu aydınlığa dayanamayan Ölüm iki eliyle gözlerini ka-
patmak zorunda kalır. (Anar, 1998: 204-205) Burada yine yukarıda söyle-
miş olduğumuz resmin canlanması motifi ile karşı karşıya kalırız. Nitekim 
bu resmi yapan çocuk da aynı çocuk, Alyanak’tır. 

Uzun İhsan’ı bir kez daha kaçıran Ölüm ve Cezzar Dede, Ölüm’ün kara 
kaplı defterinin kılavuzluğunda tekrar onun peşine düşerler. 

“Şarap ve Ekmek” adlı hikâyede okurun karşılaştığı Sefa’nın yaşı yet-
mişe yaklaşmış olan sütninesinin, emzirdiği “onca çocuğun hemen hepsi-
nin sorumsuzlukları ve nefislerine hâkim olamamaları nedeniyle işledikle-
ri günah ve kabahatlerle” sütten kesilmesi, ancak dua ederek göğsündeki 
imanın süte dönüşmesi ve göğüslerinden “semavî ve galaktik” süt gelmeye 
başlaması (Anar, 1998: 210-211); sütninenin sandığındaki “bir kafa ke-
miği içinde asma dalından yapılmış bir kalem ve bir buğday tanesi”nden 
(Anar, 1998: 212) yetiştirdiği üzüm ve buğdaylardan elde ettiği üzüm su-
yunu içip ekmeği yiyenin ömrü boyunca hiç susamaması, acıkmaması ve 
hidayete ermesi; toprağa gömülen bir meşe palamudunun gözle görülür 
bir hızla büyümesi (Anar, 1998: 214); Sefa’nın kızının cennete uçması ve 
Sefa’nın da onun ayaklarına tutunarak göğe yükselmeye çalışması (Anar, 
1998: 218) adından da anlaşılacağı üzere şarap ve ekmeğin kutsallığından 
İslâm inancındaki duanın gücüne kadar çeşitli göndermelerle kurulmuş 
fantastik olaylardır.  

Son hikâyenin kahramanı Gülerk Kent’ten yukarıda bahsetmiştik. 
Onun bir leylek tarafından dünya ve cennet arasında taşınması (Anar, 
1998: 223-224/233-235), muhabiri olduğu Seyyare isimli gazetenin küçük 
çocuklar tarafından çıkarılması (Anar, 1998: 223-224), bir yetişkinin dahi 
gücünün çok üzerinde kahramanlıklar göstermesi (Anar, 1998: 232-233) 
Superman’in yani Clark Kent’in ve hikâyesinin özelliklerine dayanılarak 
yaratılmış olan Gülerk Kent’in etrafında gelişen fantastik olaylardır. 

Hikâyelerin bitmesiyle beraber, ana hikâyenin de sonuna gelinir. 
Ölüm, Cezzar Dede’nin canını almak için evine gittiğinde orada bulunan 



1589

Dede’nin torunları romanın sonunda da ikilinin yanındadırlar. Ölüm’ü ta-
nıyan ve dedelerini götüreceğini anlayan çocuklar, onunla bir anlaşma ya-
parlar. Eğer Ölüm’ü güldürebilirlerse dedeleri onlarla kalacaktır. Ancak ne 
yaparlarsa yapsınlar Ölüm’ü güldüremezler. Nafile gayretlerinin sonunda 
ümidi tükenen küçük bir kızın gözleri dolar. Ölüm, küçük kızın yüzünde 
bir damla gözyaşı görür. “Ardından da çocuğun yüzünü, o yüzdeki harfleri, 
masalları ve cenneti fark” eder. Bir çatırtı duyulur. Görevini yapabilme-
si için Ölüm’ün yüzüne vurulan mühür kırılmıştır, Ölüm gülümsüyordur 
(Anar, 1998: 240-244).

Cezzar Dede’nin torunlarından “veledin biri”nin daha önce sinemada 
gördüğünü söyleyerek Ölüm’ü tanıması, Ölüm’ün romanın başında kül-
hanbeyiyle yahut Cezzar Dede ile oynadığı oyunlarda olduğu gibi çocuk-
larla da anlaşmaya varması, küçük bir kızın bir damla yaşında cenneti gör-
mesi, yüzünde bir mühür olması ve bu mührün kırılması gerek çerçeve 
hikâyenin gerekse içerideki hikâyelerin tamamıyla bağları olan fantastik 
olaylardır.

***

Roman türünün iki önemli unsurunu, şahıs ve olayı merkeze alarak yap-
mış olduğumuz bu çalışmada son olarak, daha geride kalan ancak üzerinde 
durulması gerekli fantastik nesne ve mekân unsurlarına değineceğiz.    

Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde fantastik şahısları ve olayları incelerken 
birtakım nesnelerle de karşılaşılır. Bunlar uzun uzun tasvir edilmeseler 
de aslında hikâyelerde önemli işlevleri olan fantastik nesnelerdir. İçinde 
Ölüm’ün canını alacağı insanların isimleri ve onların nerede bulundukları 
yazılı olan “kara kaplı defter” bu anlamda ilk fantastik nesnedir. Roman 
boyunca, Ölüm, Uzun İhsan’ı elinden her kaçırışında defterine bakar ve 
onu nerede bulacağını görür ki bu da bize defterin canlı olduğunu, her 
açılışında o anda ihtiyaç duyulan bilgiyi verebildiğini düşündürür (Anar, 
1998: 12/18/39/57/84/141).  

“Dünya Tarihi” adlı hikâyede Azazil’in Feyyuz’a yedirdiği bilgelik 
meyvesi de fantastik bir ögedir. Farklı dinî metinlerde ve inanışlarda, bil-
gelik ağacının meyvesinin şeytanın elinde insanları doğru yoldan saptır-
mak için kullanıldığını görürüz. Nitekim burada da şeytan Azazil, “Bil-
gelik Meyvesi” ile kardeşi Ehriban’ın kocası Feyyuz’u baştan çıkarıp ona 
“efendiliği”ni ve “hâkimiyeti”ni kabul ettirmiştir (Anar, 1998: 110-111).   

“Kara kaplı defter” ve “Bilgelik Meyvesi” gibi yukarıda ele aldığımız 
bazı fantastik unsurlara farklı bir açıdan bakarak, olayların merkezinde-
ki elemanları da fantastik nesneler olarak değerlendirebiliriz. Öyleyse bir 
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ruha bürünen ve Fezai’nin aşkına karşılık veren keman, kendisinden elde 
edilen su ve ekmekle insanları hidayete erdiren asma dalından kalem ile 
buğday tanesi, toprağa gömüldüğü anda yeşermeye başlayan meşe pala-
mudu, ucunun değdiği yerlerde su kaynamasına sebep olan asa da roman-
da yer alan fantastik nesnelerdendir. 

Ölüm ve Cezzar Dede’nin dolaştıkları yahut anlattıkları hikâyelerin 
geçtiği açık mekânlar, fantastik ögelerin yaratılması noktasında yazara her 
türlü imkânı sağlayacak şekilde tasvir edilmiş ve pek çoğu Anadolu’dan 
seçilmiş yerlerdir. Ancak romanın bütününe bakıldığı zaman bazı açık 
mekân isimleri, üzerinde durulması gereken bir hâl alır. 

Ölüm ve Cezzar Dede, romanın başından itibaren Uzun İhsan’ın peşin-
de mahalle mahalle dolaşmaktadırlar. Gittikleri her mahallede ise “malını 
mülkünü zebuna zelile dağıtmaya karar veren hayırsever bir tüccar do-
layısıyla” (Anar, 1998: 38) biriken bir kalabalık veya etrafında toplanan 
ahaliye güç gösterisi yapan küçük bir erkek çocuğunun çıngar çıkarmak 
için Ölüm’e sataşması gibi sebeplerden dolayı yanına kadar yaklaştıkları 
Uzun İhsan’ı ellerinden kaçırırlar. Romanın ilerleyen safhalarında okur, 
her mahallede bir şekilde Ölüm’ün Uzun İhsan’a ulaşmasını engelleyen 
şahısların veya olayların aslında anlatılan hikâyelerdeki şahıslar veya olay-
lar olduğunu anlar. Ancak karşılaşılan sahneler hikâyelerin sonlarından 
farklıdır. Mesela “Ezine Canavarı” hikâyesinde tüm istek ve hazırlıklara 
rağmen evlenemeyen kardeşler ve anne ve babalarının düğünü olmakta ya-
hut “Hırsızın Aşkı” hikâyesinin sonunda canına kıyan Fezai ayrı düştüğü 
kemanı ile ağlamaklı nağmeler çalmaktadır. Bu noktada Ölüm ile Cezzar 
Dede’nin Uzun İhsan’ı yakalayabilmek için gittikleri mahallelerin isimleri 
okura anlamlı gelmeye başlar. Selam (Anar, 1998: 37), Aden (Anar, 1998: 
39), Meva (Anar, 1998: 82), Elhalid (Anar, 1998; 140), Makame (Anar, 
1998; 141), Naim (Anar, 1998; 204), Heyevan (Anar, 1998: 221), Firdevs 
(Anar, 1998: 236) cennetin Kur’an-ı Kerim’de geçen isimlerini anımsatır. 
Ölüm ve Cezzar Dede cennette mi gezmektedirler? Yahut gittikleri mahal-
lelerde cennetten görüntülerle mi karşılaşmaktadırlar? Hikâyelerle süren 
bu yolculuk gerçek midir? Tüm bu sorular ve romanın sonunda Ölüm’ün 
yüzündeki mühür kırıldıktan sonra sanki hiç ortaya çıkmamışçasına Cez-
zar Dede ve torunlarını baş başa bırakışı bize bu mahallerin cennet olabi-
leceğini düşündürtür. Bu kararsızlık fantastiğin yaratılışıdır. 

Sonuç 

Anlattığı hikâyelerin yanı sıra kullandığı Osmanlı Türkçesine yaklaşan 
sağlam, stilize, parodist dili (Parla, 2006: 8), üslûbu, değişik kurgu tek-
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niklerini kullanmadaki becerisi vb. ile günümüz Türk edebiyatı içerisinde 
ismi öne çıkan İhsan Oktay Anar’ın eserlerinin dikkat çekici bir diğer hu-
susiyeti ise başarıyla yaratılan fantastik atmosferlerdir (Karaca, 2006: 32). 
Aynı zamanda felsefe sahasında akademisyen olan yazar, eserlerinde ya-
rattığı bu fantastik atmosfer içerisinde son zamanlarda fantastik edebiyat 
üzerinde gerçekleşen “kaçış edebiyatı” tartışmalarının aksine sadece oku-
ru realiteden uzaklaştırarak onlara farklı iklimlerde hoş vakit geçirtmez. O, 
birtakım inanç, kavram ve değerlere ilişkin fikirlerini de fantastik ögeler 
aracılığıyla okura ileterek onu bunlar üzerinde düşünmeye sevk eder.  

Kırmızı Başlıklı Kız, Superman gibi masal ve çizgi roman kahraman-
larının anıldığı yahut anımsatıldığı metinlerarasılık gibi postmodern un-
surlarıyla; “Bora Mete (Promete)”, “usturadavarus (İtalyan keman yapım 
ustası Stradivarius)” veya “İkarus’un Yükselişi” gibi entelektüel gönder-
meleriyle okuru “üretici okuma”ya zorlayan Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde, 
bilhassa Ölüm ve Cezzar Dede’nin diyaloglarında din, aşk, korku ve 
cennet kavramları tartışılmaktadır. Nitekim romandaki hemen her unsur 
aslında bir tarafından bu kavramlara bağlanır: yaşam ve ölüm, yaşam ve 
ölüm arasında ise din, aşk, korku ve cennet. Romanda tespit ettiğimiz 
fantastik ögeler de bu kanaatin haricinde değildir elbette. Anar, bir yan-
dan hikâyesini anlatırken diğer taraftan ustalıkla metne yerleştirdiği tüm 
unsurlar ile okuru kuşatır ve onu manipüle eder. Kavramlar bağlamında 
düşünüldüğü takdirde tespit ettiğimiz tüm fantastik ögelerin daha anlamlı 
hâle geldiği görülecektir.  

Efrâsiyâb’ın Hikâyeleri’nde tespitine ve değerlendirilmesine çalıştığı-
mız fantastik ögeler, romanın bütünü içindeki rolleri ve anlamları bir yana, 
nicelik olarak zenginlikleri ve nitelik olarak farklılıkları bakımından da 
üzerlerinde durulmaya değer unsurlardır. Ele aldığımız fantastik ögelerin 
pek çoğu evrensel ögelerdir; belli bir coğrafyaya, kültüre veya inanca mâl 
edilemezler. Örneğin romanda karşılaşılan vampir, kurt adam gibi motifler 
pek çok kültürde varolmuş, günümüzün de önemli fantastik unsurlarından-
dır. Buna karşılık “Bir Hac Ziyareti” adlı hikâyedeki fantastik olayların 
bir kısmı Budist inanışına ait söylenceler üzerine kurgulanmış, “Dünya 
Tarihi”ndeki Hürmüz ve Ehriban adlı kız kardeşler Zerdüştlük inancın-
dan çıkagelmişlerdir. Kimi fantastik ögeler ise melez bir yapı gösterirler. 
“Dünya Tarihi” adlı hikâyede tanıdığımız Azazil, ismi ve en önemli özelli-
ği olarak kendisine isnat edilen kibri ile İslâm inancının bir ürünü olmakla 
birlikte gösterişli giyim kuşamı ile de batılı filmlerde görmeye alıştığımız 
insan suretindeki şeytanı anımsatır. Tüm bunlar İhsan Oktay Anar’ın fan-
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tastik ögeleri kullanmadaki başarısının yanı sıra onları yaratma noktasında 
ne denli zengin bir kaynağa sahip olduğunu da ortaya koyar. 
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ОБРАЗ САТАНЫ В ЕГИПЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АБУ ХАДИДА)

TİKAEV, G. G./ТИКАЕВ, Г. Г.
RF, DAĞISTAN/RF, DAGISTAN/Рф, ДАГЕСТАН

Образ Сатаны всегда получал широкое освещение в фольклоре и 
литературных произведениях, так как в основе большинства мировых 
религиозных и философских учений лежат два противоположных 
начала: материя и дух, добро и зло. Их характерные черты едины и 
находят свою сущность в олицетворении нечистого духа, враждебного 
человеку, но в народных представлениях их образы отличаются. В 
арабскую литературу из доисламской эпохи пришли джинны, гули 
и ифриты. В известных арабских сказках «Тысячи и одной ночи» 
джинны являются и врагами и помощниками человека, если он 
владеет талисманом. Да и в настоящее время в египетских населённых 
пунктах, бытуют верования в ифритов, «духов земли», «сынов 
ветра», русалок - джинний, заманивающих ночных прохожих в воду. 
В отличие от народных представлений о нечистой силе, причудливо 
переплетающихся с языческими верованиями, официальные 
религии христианства, иудаизма и ислама также признают её. Так, 
например, в Ветхом Завете отношения между Богом и демонами не 
антагонистичны, а в более поздних частях (т.е. в Новом Завете) это 
противостояние выражено отчётливее и Сатана – враг Бога и людей, а 
также искуситель человека.

Сатана (или дьявол, Иблис, Шайтан) в исламе – тоже ангел, 
посмевший противопоставить себя Адаму перед его Создателем. Как 
известно, в Священном Коране много говорится о Шайтане. Так, 
например, на вопрос Всевышнего Господа о том, что побудило его, 
в отличие от людей, которые пали ниц перед Адамом, отказаться от 
поклонения ему, Иблис ответил: «Я лучше него: Ты создал меня из 
огня, а его из глины» (Коран 38: 75-76).  За  это ослушание Шайтан был 
низвергнут с небес на землю, однако получил отсрочку дальнейшего 
наказания до Судного дня. Эту отсрочку он решил использовать для 
того, чтобы вредить людям, сбивая их с пути праведного. Он стал 
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противником Аллаха, искусителем и соблазнителем человека. Для 
осуществления своих целей дьявол может принимать облик любых 
животных и даже людей. 

В разное время к образу Сатаны мы находим обращение и в 
произведениях мировой литературы. Это и всемирно известная 
трагедия «фауст» немецкого писателя И.В.Гёте, «Мертвые души» 
русского писателя Н.В.Гоголя, и яркое явление русской литературы 
XX века – образ Воланда в романе Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Большое место образ Сатаны занимает и в современной арабской 
литературе. В своей «Истории арабской литературы» известный 
египетский литератор Мустафа Садик ар-Рафи (1880-1937) проследил 
освещение этого образа в творчестве средневековых арабских 
писателей. Вместе с активным проникновением в общественную и 
научную мысль западных светских рационалистических идей в 30-
40-х гг. ХХ века в общественной жизни Египта, усиливается также 
и исламский фактор. Возрастает интерес к истории ислама и в 
египетской литературе. Проявление этого интереса обнаруживается в 
том, что многие писатели, выступавшие в 20-е годы в защиту светской 
культуры и европейской науки, начали создавать беллетризованные 
обработки Сиры, хадисов и жизнеописаний сподвижников Пророка. 
Размышления писателей о борьбе в мире и в человеческой душе  двух 
начал – доброго и злого, привело к тому, что авторы нередко стали 
обращаться к образу Сатаны, причём трактуя его по-разному.  Так, 
целый  ряд  произведений посвящает Сатане известный египетский 
писатель Тауфик ал-Хаким (1898-1987).  Это и его сборник 
«философских рассказов», как он определяет их жанр,  «Время 
Сатаны» («Ахд аш-Шайтан», 1938) и пьеса «Сулейман Премудрый» 
(1943), в которых  Сатана изображён в соответствии с его толкованием 
в Коране и в хадисах пророка Мухаммада. Совсем в другом качестве 
Шайтан выступает в другом его произведении «Сатана в опасности» 
(г. изд. 1945). Здесь Шайтан - сторонник мира на земле и противник 
всяческих войн. В повести Т. ал-Хакима «Погибший» («Аш-Шахид») 
(1953) Сатана предстает в роли жертвы. Эта повесть вызвала большой 
общественный резонанс в арабском мире. Тему Шайтана Тауфик 
ал-Хаким развивает и в некоторых  рассказах («Школа Шайтана», 
«Иблис побеждает» и др.). Существование  Сатаны в оправданной 
необходимости различения человеком добра и зла, сознательного 
выбора им своего жизненного поведения, активной борьбы против зла 
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во всех его видах, за торжество добра - вот главная мысль писателя. 
Эту же мысль проводит Аббас Махмуд ал-Аккад (1889-1964) в своих 
произведениях  «Иблис» (публицистический сборник. 1955) и повесть 
«Записки Иблиса» (1913). Образу Шайтана также посвящены - 
повесть Ахмеда фатхи Ибрагима «Бог и Сатана», в которой писатель 
выводит страшный облик Сатаны, рассказ Махмуда Теймура - 
«Умнее Иблиса», пьеса фатхи Радвана - «Слезы Иблиса» (1958) и т.д. 
Характерно, что во всех упомянутых  произведениях  присутствуют 
многочисленные ссылки на Коран и хадисы, цитаты из сакральных 
текстов. Многие эти произведения носят проповеднический характер, 
и имеет целью нравственное воспитание и Шайтан здесь - один из 
средств достижения этой цели. Обращение же к Корану и хадисам 
имеет целью - аргументировать все свои замыслы и претворять их в 
жизнь с помощью авторитетных источников для мусульман. В своих 
ссылках и сносках на Коран и хадисы авторы пытались достичь 
эффекта воздействия на читателя, а главной же целью всех авторов 
являлось создание, таким образом, вокруг своих произведений и 
вокруг себя иммунитета неприкосновенности. 

Среди первых авторов, которые обратились к демонологическим 
образам в арабской литературе, был египетский писатель, известный, 
в первую очередь, как автор исторических романов, - Мухаммед 
фарид Абу Хадид (1893 – 1967). На творчестве этого писателя 
следует остановиться подробнее для того, чтобы проследить и понять 
характерные особенности проявления и отражения образа Сатаны в 
египетской литературе. 

По утверждению многих исследователей, на творчество Мухаммада 
фарида Абу Хадида значительное влияние оказали два фактора 
– народный фольклор и западная литература. С фольклором он 
познакомился еще в детстве в своей родной деревне в Дельте Нила, а 
европейская литература заинтересовала его в Каире, в учительском 
колледже, куда он поступил после окончания средней школы в 
Александрии. Перевод произведений английских писателей, в том числе 
Шекспира привел его к знакомству с классикой мировой литературы. 
Именно это и определило его литературные вкусы, а в дальнейшем 
сформировало его взгляды и убеждения. Абу Хадид является одним 
из основателей литературных журналов «ар-Рисала» («Послание», 
1933 г.) и «ас-Сакафа» («Культура», 1939 г.). Его заслуги в области 
литературы и просвещения отмечены Государственной премией 
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Египта. Он был избран действительным членом Академии арабского 
языка.

Смешанное влияние на творчество Мухаммеда фарида Абу 
Хадида сюжетов восточной доисламской мифологии и знакомство 
с произведениями европейской литературы привело к появлению 
в некоторых  его произведениях образа Сатаны. Образ Сатаны 
наиболее интересно воплощен в пьесе Абу Хадида «Раб  Сатаны» 
(«Абд-аш-Шайтан», 1945), герой которого Топоз вызывает некоторые 
ассоциации с гётевским фаустом. Настоящим прологом к своей 
пьесе, проясняющим, что именно хотел сказать автор  образом 
героя, служат цитаты из Священного писания – Корана, приведённые 
на первых страницах пьесы: «...К тем, кто воздерживается от 
упоминания Милосердного,  приставим Мы шайтанов, которые станут  
закадычными друзьями их. И, воистину,  будут сбивать они их с пути 
Истины, хотя те и будут убеждены, что идут по пути прямому. Когда 
же предстанут они пред Нами, то скажет (заблудший Шайтану): «О, 
если бы было между мной и тобой расстояние от востока до востока! 
Плохой ты друг!». (Коран: 43:36-38). 

 Сатана по сюжету пьесы наречён именем Ахриман, - именем 
верховного божества зла в иранской мифологии. Ахриман спасает 
Топоза от самоубийства, на которое герой решается после того, как 
его отвергла любимая женщина. В обмен на то, что Топоз согласиться 
стать его рабом, Ахриман предлагает уладить и все его жизненные 
проблемы,  как бытовые, так и материальные. Ахриману каким-то 
образом удаётся склонить Топоза к заключению с ним соглашения. 
Топоз начинает понимать, что в этом страшном и несправедливом 
мире ему при содействии Сатаны будет легче добиваться желаемого. 
Достигая все новых социальных высот (вплоть до того, что становится 
правителем города), он, при этом, не забывает и о бедных, которых он 
при помощи Ахримана щедро одаривает их материальными благами. 
Здесь, на наш взгляд, следует обратить внимание на один важный момент 
в творчестве Мухаммеда фарида Абу Хадида, очень существенный  как 
для  пьесы «Раб Сатаны», так и для многих его исторических романов, 
а именно интерес писателя к проблеме несправедливой власти.  
Египетский критик Изз ад-Дин Исмаил отмечает, что прототипом 
героя пьесы Топоза,  послужил Мухаммед Махмуд, неоднократно 
бывший премьер-министром египетского правительства в 30-е гг. 
ХХ в.  и получивший прозвище «человека с железными руками» (Изз 
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ад-Дин Исмаил, 1971, с.208-209). Сам же Сатана, - считает критик, - 
символизирует оккупанта. (Там же, с. 216-220). Герой Топоз является 
проявлением просветительских и романтических устремлений, которые 
формировали утопический идеал героев большинства исторических 
художественных произведений Абу Хадида, как, например, мечту героя 
Джохи о лучшем обществе во главе со справедливым правителем в его 
дилогии  «Страдания Джохи», или же мечту Зенобии об идеальном 
городе по образу государства Платона в его романе «Зенобия – 
королева Пальмиры». Особое внимание писатель в своём творчестве 
обращал на внутренний мир своего героя в его взаимосвязанности 
с миром внешним. Это новое для арабской литературы восприятие 
личности создавало предпосылки для появления героев «… с более 
цельными и одновременно более сложными характерами, отношения 
которых с действительностью складываются драматически из-за 
того, что их действиями движет стремление к идеалу». (Тикаев Г.Г., 
2003, с. 45). На первый взгляд, в свете выше сказанного, складывается 
впечатление, что в идее произведения Абу Хадида «Раб Сатаны» 
кроется определенное противоречие. Но, несомненно, одно – то, что 
основной идеей пьесы Абу Хадида было совершенствование образа 
Топоза, как правителя (в данном случае увязка Топоза с Махмудом, 
более аргументирована в том смысле, что они оба бунтаря – Топоз 
против Сатаны и Махмуд как сильная личность против оккупантов 
и несправедливости в Египте). Неопределенный финал пьесы также 
указывает на это. В душе у Топоза на всём протяжении пьесы 
происходит постоянное противоборство - он то уходит от Сатаны, то, 
снова умоляя, возвращается к нему. 

Завлекая Топоза в мир материальных ценностей, Сатана пытается 
через него совратить и испортить всё окружающее общество.  Но 
вместе с тем, Сатана, по замыслу Абу Хадида, помогая бедным 
жителям города стать богаче, добивается ликвидации всяческих 
конфликтов и войн между людьми из страха того, что уничтожение 
человека приведёт к исчезновению самого Сатаны, т.е. к уничтожению 
разницы между добром и злом. Ахриман в пьесе заявляет Топозу:  
«Отбрось   все, что владеет твоим умом и сердцем. Начинай новую 
жизнь на пути к светлому будущему... Жизнь, наслаждение, сила, 
власть – это единственные ценности, которые мы все должны  
признавать» (Абу Хадид, 1945, 27-28).  В пьесе Мухаммеда фарида 
Абу Хадида Сатана выступает также противником истинной,  чистой 
любви, толкает героя на измену  любимой женщине. Топоз отчаянно 



1598

пытается разорвать свои отношения с Сатаной и, в этом, всегда ему 
помогает его друг – один из богатых жителей города Кайсун-бек и его 
дочь – Сурайя, возлюбленная Топоза.  Но, как в первом случае, когда 
Сатана испортил отношения с первой любимой женщиной (из-за чего 
в начале пьесы Топоз пытался покончить самоубийством), так и в 
отношениях с дочерью Кайсун-бека Сурайя, Сатана вновь пытается 
испортить их возникающие чувства путём супружеской измены, на 
которую он толкает героя и которые, конечно, негативно повлияют 
на их взаимоотношения. Но его любовь, которая была к Сурайе, не 
прошла бесследно, она очистила его душу и спасла от полного его 
разложения.  

Отношения человека и Сатаны в пьесе Абу Хадида, несомненно, 
символизируют противоположность света и тьмы. Однако, разделяя 
свет и тьму, автор вовсе не призывает к уничтожению тьмы, а 
выступает, как  и другие египетские писатели - его современники, 
за «равновесие» в природе. Здесь срабатывает, так называемая 
«философия равновесия» (фалсафат ат-та‘адулиййа), подробно 
разработанная в своё время Тауфиком ал-Хакимом. У Абу Хадида же 
эта философия пытается объяснить борьбу противоположных начал 
в мире и возможность внесения в него гармонии. Как  известный 
российский писатель Михаил Булгаков в «Мастере и Маргарите» 
не сомневался, что человек -  часть всеобщей гармонии Вселенной, 
которая предполагает теснейшую связь событий, людей и огромных 
светил, так и египетский автор Абу Хадид выступает за равновесие в 
природе. День и ночь, солнце и луна, свет и тень так же необходимы 
для равновесия в природе, как добро и зло в человеческой судьбе, а 
действия Сатаны, по Абу Хадиду в какой-то мере направлены на 
восстановление добра. 

Здесь следует отметить, как видно из примеров, - несомненное 
сходство развития сюжетных линий в произведениях как классиков 
(Гёте, Н.В.Гоголь, М.Булгаков), так и исследуемого нами египетского 
писателя Мухаммеда фарида Абу Хадида. Объяснение этого - не 
только в литературных связях и влияниях, но и в не меньшей степени  
в близости нравственных позиций и в остроте тех выдвигаемых 
историей на первый план общественных проблем, путей, к разрешению 
которых стремятся писатели. Существуют эпохи, когда история 
«выходит из берегов». Исследователи творчества известного русского 
писателя Н.В.Гоголя считают, что именно «декабристская» эпоха 
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в России повлияла на его творчество … «В такую эпоху большое 
искусство становится зеркалом истории»* * (Васильева М.Г. С.32).  
Ведущая тема творчества Михаила Булгакова 20-х гг. – «осмысление 
трагедии революционной и братоубийственной борьбы»* (Васильева 
М.Г.С.25). Пьеса же известного египетского писателя Мухаммеда 
фарида Абу Хадида «Раб Сатаны» создавалась в период быстрого 
роста антианглийских настроений в Египте, приведших к национально-
освободительной революции 1952 г. 
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СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ КАК МЕТОД АНАЛИЗА 
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ

(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЭЗИИ ОРХАНА ВЕЛИ)

TIMOFEEVA, E. N./ ТИМОФЕЕВА, Е. Н.
RUSYA/RUSSIA/РОССИЯ

ÖZET

Edebî Metinleri Analiz Etme Metodu Olarak Çevirilerin 
Karşılaştırılması (Orhan Veli’nin Şiirleri Üzerine)

Ana kültürümüzü ve değerlerini kavramak, onun başka bir kültürle  
karşılaştırılması yoluyla  daha doğal bir şekilde algılanır.  Çevirilerin 
karşılaştırılması, başka bir kültür alanına giriş yoludur; dikkatle ve 
ihtimamla   özelliklerinin kavranmasıdır.

Edebi  metinleri analiz etme metodu olarak çevirilerin karşılaştırılması  
metin hakkında daha geniş bilgi verir; her çeviri orijinal parçanın  bir yönünü 
açar; şiirin baskın  duygusal ve öz anlamını oluşturur; şiirin inceliğini ve 
kişiliğin ahenkli ve kavrayıcı bir şekilde gelişmesi için  gerekli olan şairane 
mizaç ve zevkten  oluşan temelini yapılandırır;  şairin  şiirsel dünyasını 
idrak edip  eseri daha  derin yorumlamamızı sağlar. 

Orhan Veli şiirlerinin çevirilerinin kıyaslanması  Türk şairinin  üslubûnun 
inanılmaz  rahatlığını ve sadeliğini hissetmemize imkân tanır. Hatta Orhan 
Veli’nin bazı şiirleri nesir şeklinde çevrilmiştir ki,  bunlar tercümanların 
da erişmeye çalıştıkları ve Orhan Veli’nin dengesini kurduğu nazım ve 
nesir arasındaki sınırı belirgin bir şekilde  algılamamıza fırsat tanır. Bu 
metod  bazen Rusça çevirilerinde  tarizin ve kinayenin şaire özgü ince 
alayın yerini nasıl tuttuğunu  gösterir ve karşılaştırma yapıldığında Orhan 
Veli’nin bu özelliği daha da belirginleşir.

Çeviri karşılaştırma metodu bir dizi ilkeler üzerinde oluşturulur, 
belirli bir teknolojinin gözetilmesini öngörür  ve amacı,  eserin orijinal 
ve çeviri metninin  okuyucu tarafından  duygusal ve derin bir şekilde 
algılanmasıdır.

Esere sezgi ve dikkat ile yaklaşılması sadece başka bir  milletin diline 
ve sözüne değil, aynı zamanda onun sanatına ve kültürüne de  sevgiyi 
doğurur. 



1602

Anahtar Kelimeler: Metod, orijinal,  çeviri,  karşılaştırılmalı çeviri,  
metin içeriği.

ABSTRACT
Translations Comparison as Method of Literary Texts Analysis  

(On the Material of Orkhan Veli’s Poetry)
Perseption of one’s native culture and its value is most naturally achieved 

through its comparison to some other culture. Translations comparison is 
a way to enter another cultural space, an intent and careful comprehension 
of its specific features. 

Translations comparison as a method of literary texts analysis gives a 
volumetric notion of the text: each translation reveals some aspect of the 
original; helping to find the emotional-conceptual dominant of the poem; 
and leads to development of poetic keenness, sets the grounds for poetic 
understanding and taste required for development of a harmonious and 
sensitive personality; provides for deeper comprehension of the author’s 
poetic world, for more subtle and correct interpretation of the literary 
work. 

Comparison of translations of the poems written by ORKHAN VELI 
allows to feel the surprising lightness and simplicity of style so typical for 
this Turkish poet. Some translations are even written as prose that enables 
to feel more pungently both the poetic and prosaic at the edge of which 
ORKHAN VELI balances, and which his translators aspire to reach. This 
method shows how cynicism and causticity in the Russian translations 
sometimes replace the fine irony peculiar for the author; and at comparison 
this feature of ORKHAN VELI becomes even more vivid. 

The method of translations comparison is based on a number of 
principles, providing for observance of certain technology, and its goal is 
emotional running through and deep understanding of the concept of both 
the original texts and translations, by the reader. 

Treating the text sensitively and carefully gives rise to love not merely 
for the word, the language of other people, but also their art and culture.

Key Words: method, original, translation, comparatyve analysis, 
concept.

----- 

Искусство перевода существует в России уже более двух столетий, 
оно достигло подлинно художественных высот. В российских 
школах ученики обязательно сталкиваются с многочисленными 
переложениями стихов с одного языка на другой. Вполне закономерным 
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и даже необходимым видится учителям приближение ученика к миру 
художественного перевода.

Сравнение переводов как метод анализа литературных текстов 
возник в условиях изучения феномена раскрытия креативных 
способностей среди учащихся средней школы. В рамках Петербургской 
Методической Школы В.Г. Маранцмана была разработана система 
обучения сравнению переводов поэтических произведений.  Целью 
этой системы является эмоциональное проживание и глубокое 
постижение учащимися концепции текстов оригинала и перевода, 
что способствует повышению уровня их литературного и в целом 
гуманитарного развития. Одной из экспериментальных площадок 
стал Международный лицей № 664 г. Санкт – Петербурга, лицей с 
углубленным изучением турецкого языка. С самого начала следует 
сказать о том, что знание иностранного языка (в той или иной 
степени) не способствует более легкому проникновению в смысл 
поэтического текста, и тем более не помогает в создании своего 
стихотворного перевода. Так или иначе для составления подстрочника 
учителю приходится прибегать к помощи знатока языка оригинала. На 
основе сделанного им подстрочника с комментариями производится 
сравнительный анализ переводов. 

Метод сравнения переводов как основа обучающей системы 
опирается на ряд принципов, содержит в себе определенные задачи, 
предусматривает соблюдение технологий, разработанных методистами 
Петербургской Методической Школы.

При построении и реализации системы анализа необходимо 
учитывать ряд принципов (условий):

1.  Характер восприятия лирики учащимися  в зависимости от 
возрастной категории и уровня литературного развития.

2.   Характер лирического произведения, выбранного учителем для 
сравнительного анализа.

3. Закономерное усложнение в каждом звене деятельности учеников 
при сравнении переводов в зависимости от их возраста и литературной 
подготовки.

Перечисленные условия взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Особенности восприятия учащихся определяют выбор того или 
иного поэтического произведения, которое в свою очередь диктует 
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последовательность этапов приема сравнения переводов. 

В задачи обучающей системы входят:
1. Обнаружение соответствий смысловой концепции оригинала и 

перевода и несводимость конкретных замечаний и точек зрения только 
к эстетическому критерию законченности стиля.

2. Определение критериев оценки перевода вместе с учениками.

3. Творческое освоение учащимися приема сравнения переводов, 
включающее мотивированное оправдание выбора одного из них, как 
более адекватного оригиналу, и предложение своего варианта.

Технология сопоставления переводов предусматривает:
1. Создание проблемной ситуации с помощью столкновения разных 

точек зрения и возникновения диалога интерпретаций.

2. Выразительное (художественное) чтение оригинала и перево-
дов.

3. Последовательность предъявления текстов (оригинала, под-
строчника, переводов).

4. Количество переводов, выбранных для сравнения.

5. Составление вопросов на все сферы восприятия к оригиналу-
подстрочнику (читательское чувство, авторское чувство, воссоздаю-
щее воображение, творческое воображение, художественная деталь, 
композиция, смысл).

6. Составление вопросов на сравнение переводов, включающих со-
поставительный анализ поэтических образов лирических произведе-
ний.

7. Введение теоретических понятий о художественном переводе.

Последовательность предъявления текстов учащимся, коли-
чество и качество переводов, выбранных для сравнения, зависят 
от ряда факторов:

Возраст и уровень литературной подготовки учеников (10 1. 
– 12 лет — максимум 2 перевода; 13 – 17 лет — максимум 3 пере-
вода). Предложенное количество переводов для сравнения связано с 
особенностями распределения внимания учащихся. Сопоставление в 
пределах двух текстов уже достаточно сложно. Больше 3-х переводов 
разбирать не рекомендуется, это обусловлено особенностями эмоцио-
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нально-психического восприятия. 

Для облегчения восприятия подбираются контрастные перево-2. 
ды по смысловому, стилистическому воплощению, исторически раз-
нородные.

Характер перевода (если перевод является самоценным произ-3. 
ведением, вошедшим в русскую классику, можно начать анализ с него 
или дать его параллельно с подстрочником).

Метод сравнительного анализа переводов в общих чертах 
представлен на материале одного из стихотворений турецкого поэта 
Орхана Вели «IŞ OLSUN DIYE». 

Технологическая структура приема сравнения переводов в данном 
случае выглядит таким образом:

1. Выразительное (художественное) чтение оригинала.

İŞ Olsun Diye
Bütün güzel kadınlar zannettiler ki

Aşk üstüne yazdığım her şiir

Kendileri icin yazılmıştır.

Bense daima uzuntusunu çektim

Onları iş olsun diye yazdığımı

Bilmenin.

2. Вопросы к прозвучавшему поэтическому тексту, связанные с 
его мелодикой (работа учителя с ассоциациями учеников). Чтение 
оригинала вслух – это уже интерпретация, школьники пробуют 
определить, какое настроение может быть заложено в этом поэтическом 
произведении. Несмотря на кажущуюся «бессмысленность» чтения 
вслух, это один из важнейших этапов для рождения эмоционального 
отклика читателя на поэтический текст, так как без возникновения 
отчетливой эмоциональной реакции включение в смысл, концепцию 
лирического произведения никогда не бывает полноценным.

3. Далее следует работа с подстрочником: чтение вслух; вопросы на 
все сферы восприятия; проблемные вопросы; поиск ключевых слов; 
сравнение поэтических образов; работа с художественной деталью; 
культурно-исторический контекст.
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Просто Так
Подстрочник
Все красивые женщины думают, что

Каждый стих, написанный мной о любви,

Был написан для них.

А я всегда беспокоился оттого, что знал, что написал их просто 
так.

Вопросы могут быть разнообразные, но все они должны иметь одну 
цель: подробный, детальный разбор текста без нарушения целостности 
восприятия стихотворения. Например: 1. Удивило ли вас что-нибудь 
в этом стихотворении (развеселило, огорчило, возмутило…)? 2. Поэт 
писал стихи «просто так», отчего же он «беспокоился»? 3. Почему 
поэт не разубеждал «красивых женщин» в том, что стихи были 
написаны не для них?

4. Работа с переводом – следующий этап анализа. Предлагается 2-3 
контрастных перевода параллельно: разрешение проблемной ситуации 
— вопросы на сравнение переводов. На этом этапе устанавливается 
степень соответствия переводов ритмической, образной структуре 
оригинала и окончательно осознается и формулируется поэтическая 
концепция подлинника, уделяется внимание особенностям 
стихотворной формы, сохранению в переводе настроения оригинала, 
душевной стилистики поэта, подчеркивается его принадлежность к 
культурно-историческому процессу.

* * *
Я писал о любви бесконечные сказки.

Он пишет для нас, —
Решили красивые глазки, —

Для чего же другого писать еще можно на свете…
Я же

Хлеб свой нелегкий зарабатывал этим.
Пер. А. Янова

ПРОСТО ТАК
Все красивые женщины думали,

Что о любви каждый стих
Я писал специально для них.
А я страдал — вот чудак! — 
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И эти стихи писал просто так.

Пер. Р. фиша

ЧТОБЫ БЫЛО, ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
Все красивые женщины полагали: 

Каждое мое стихотворение о любви 
Было написано для них. 

А я всегда мучился сознанием того, что 
Писал их, чтобы  

Было чем заняться.

Пер. Н. Мамедова

Для того, чтобы определить, насколько верно сделаны переводы на 
русский язык, а также глубже понять концепцию и стиль оригинала, 
обратимся к приему сравнительного анализа художественных образов 
в текстах оригинала и переводов. 

Наиболее приближенным к оригиналу можно назвать перевод 
Р. фиша, сохранена лаконичность, ясность мысли, свойственная 
турецкому поэту, самоирония передана восклицанием «вот чудак!».

В блестяще рифмованном и на первый взгляд эффектном переводе 
А. Янова совершенно обесценивается чувство: «о любви бесконечные 
сказки», «красавицы» или «красивые женщины» превращаются в 
«красивые глазки», а бесцельность и бескорыстность создания стихов 
оборачивается в переводе грубым цинизмом «я же хлеб свой нелегкий 
зарабатывал этим». 

Перевод Н. Мамедова не несет непосредственного поэтического 
заряда, он больше похож на подстрочник, тенденция сохранить «белый 
стих», которым писал Орхан Вели, привела к потере лирического 
звучания.

Сопоставление переводов стихотворений Орхана Вели позволяет 
прочувствовать удивительную легкость и простоту стиля турецкого 
поэта. Некоторые переводы, как мы видим, написаны прозой, что дает 
возможность острее ощутить грань поэтического и прозаического, 
на которой балансирует Орхан Вели, и которую стремятся достичь 
переводчики. Метод сравнительного анализа переводов показывает, 
как порой цинизм и язвительность в русских переводах замещают 
тонкую иронию, свойственную автору;  при сравнении эта особенность 
Орхана Вели становится еще более отчетливой.
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5. Следующий этап включает в себя теоретический блок. 
Особенность его состоит в том, что введение теоретических 
понятий должно происходить постепенно, шаг за шагом и являться 
естественным обобщением тех явлений и особенностей поэтического 
перевода, с которыми столкнулись учащиеся в процессе сравнения.

От периода к периоду наращивается количество критериев оценки 
перевода: сохранение художественных образов, мелодики, идеи 
оригинала; передача соотношения, пропорций подлинника на образном 
уровне; тенденция к точности или вольности переложения оригинала на 
язык переводчика; сохранение авторской позиции, течения авторских 
чувств; соотношение перевода и оригинала на стилистическом уровне; 
сохранение многозначности подлинника, его подтекста; культурно-
историческая обусловленность перевода. 

Сравнение переводов создает представление об объемном тексте: 
каждый перевод раскрывает какую-либо грань оригинала, приводит 
к обогащению смыслов; помогает установить эмоционально-
концепционную доминанту стихотворения; способствует определению 
тех или иных «потерь и обретений» в создании автором-переводчиком 
своего текста; приводит к развитию у учащихся поэтической чуткости, 
к формированию фундамента из поэтического слуха и вкуса, 
необходимого для развития гармоничной и восприимчивой личности; 
помогает ученику войти в иное культурное пространство, внимательно 
и бережно постигая его особенности; глубоко постигнуть поэтический 
мир автора, тоньше и вернее интерпретировать литературное 
произведение; служит проверкой прочности и глубины концепции, 
которую обрели учащиеся, анализируя оригинал. С помощью приема 
сравнения переводов ученики начинают отчетливо и остро осознавать 
функции образа в тексте, благодаря пересозданию, исчезновению 
или сохранению образа в переводе; происходит установка на анализ 
и дальнейшее общение с текстом. Сравнение переводов ведет к 
раскрытию творческого потенциала школьников; повышает интерес 
учащихся к иностранной культуре (литературе, языку); способствует 
обогащению теоретических знаний и практических навыков 
сопоставительного анализа на уроках литературы и иностранного 
языка. Множественность переводов, возможность сопоставления и 
выбора являются принципиальными условиями метода сравнения 
переводов, так как обеспечивают эффективность литературного 
развития в целом.
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Метод сравнения переводов имеет не только интеллектуально 
развивающую, но и воспитательную ценность: способствует 
преодолению узости мышления, нетерпимости к чужому, инородному; 
формирует вариативность сознания. Он не является элитарным 
приемом и может быть доступен и эффективен для учащихся с любым 
уровнем литературного развития и знания иностранного языка.

Существует множество спорных и проблемных моментов при 
сравнении переводов, связанных с особенностями структур разных 
языков. Перед методистами возникает вопрос, каким образом 
включать перевод в процесс обучения школьников, не владеющих 
языком оригинала. Нами найдена система обучения сравнению 
переводов, не требующая знаний языка оригинала, но позволяющая в 
известной степени судить о качестве перевода. Эта система усиливает 
творческий импульс учащихся и обостряет их поэтический слух. 

Представленный метод направлен на раскрытие творческих 
способностей учащихся, на создание своих переводов, которые порой 
совсем не уступают переводам, сделанным профессионалами.

Перспективу развития проблемы художественного перевода мы 
видим в нахождении специфики перевода, его характера, в передаче 
тональности языка оригинала; в обогащении возможностей языка 
перевода, в раздвижении его границ, в определении соотношения 
языка оригинала и языка перевода и в обнаружении всех возможных 
критериев оценки художественного перевода; а также в дальнейшей 
разработке приема сравнения переводов для развития речи учащихся, 
задачи которого проследить возбуждение и нарастание речевой 
рефлексии учеников и  определить ее критерии, внести свой вклад в 
решение проблемы речевой свободы учащихся. 

Художественный перевод – средство и форма взаимодействия 
национальных литератур, свидетельство единого мирового 
литературного и культурного процесса. Осознание родной культуры и 
ее ценности часто наиболее естественным и непосредственным образом 
приходит через сопоставление с другой культурой. Существование в 
рамках родного языка, литературы, культуры может привести к узости 
мышления, в конечном счете к непониманию и неприятию чужого, 
инородного. Сопоставление переводов есть средство вхождения в иное 
культурное пространство, внимательное и бережное постижение его 
особенностей.
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В настоящее время во всем мире чрезвычайно велик интерес к 
проблемам взаимодействия культур и межкультурного общения, все 
острее осознается необходимость поиска путей к взаимопониманию 
в мировом сообществе. Чуткое и внимательное обращение с текстом 
рождает любовь не только к слову, языку другого народа, но и к 
его искусству и культуре. Сравнение переводов  как метод анализа 
литературных текстов также может способствовать формированию 
терпимости и доброжелательности в обществе. 
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HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR’IN BAZI 
ÖYKÜLERİNDEKİ FOLKLORİK ÖGELER VE 

BUNLARIN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

TUNA, Sibel Turhan 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Gelenekler, görenekler, inançlar ve din olgusu her toplumun kendine 

has maddi ve manevi kimliğini oluşturur. Bu kimlik, genel anlamda kül-
türdür.  Çağdaş toplumlar, bu kültür kimliği altında ilerlemeyi pozitif bi-
limlere, edebiyata ve sanata verdikleri değerlerle ölçerler. 

Kültürün bir parçası olan edebiyatın da bir topluma has oluşu, o topluma 
katkıları ve edebiyatın geçirdiği evrim sürecindeki izlerin günümüz toplu-
muna yansımaları bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Özellikle modern 
hikayelerdeki folklorik öğelerin dün ile bugünü birleştirmesi açısından bu 
yansımaların önemi büyüktür. 

Bu araştırmada; yaşadığı dönemin getirdiği yenilikler etkisiyle büyük 
değişimler geçiren, Türk toplumunun gerçek yönlerini mizahi üslubuyla 
hicveden, bugün hala bazıları da yaşatılan adet, gelenek, görenek, batıl 
inançları yine yaşadığı dönemin toplumuna ayna tutarak yansıtan H. R. 
Gürpınar’ın bazı hikâyelerine değinilip mukayeseli bir yöntemle incele-
nerek eserlerin folklor ile nasıl beslendiği üzerinde durulacaktır. Ayrıca 
edebiyatın toplumun kültürel kaynaklarından beslendiğinden hareketle R. 
Gürpınar’ın hikâyelerinin duygu ve düşüncelerimize seslenip seslenmedi-
ği, olay örgüsü ve tiplerin hangi folklorik malzemelerle işlendiği, bunların 
süs olarak mı yoksa gerçeğin ta kendisi olarak mı ele alındığı, bu malze-
melerden günümüze kadar hangilerinin geldiği tartışılacaktır. 

Özetle çalışmada amaç; Gürpınar’ın hikâyelerine konu olan somut 
olaylar ve içindeki insan tiplerinin halkbilimi açısından bugünkü benzer 
durumlarla mukayese edilerek çalışmaya etnografik bir bakış açısı suna-
bilmektir. Bizce edebiyatın sosyal bilimlere yararı da buradadır. Yapıtları 
canlı tutan ne? Hedef buna benzer sorulara değişik bakış açılarıyla cevap 
verebilmektir.      

Anahtar Kelimeler: H. R. Gürpınar, çağdaş hikâye, folklorik öğeler, 
kültür, edebiyat-toplum. 



1612

ABSTRACT

Traditions, beliefs and religion form the special physical and spiritual 
identity of every society. In general meaning this identity is culture. 
Modern societies measure their progress under this culture identity by the 
value they attribute to positive sciences, literature and art. 

As a part of the culture literature, its being specific to a society, its 
contributions to that society and reflections of its traces in the process of 
revolution to the present time have been a source of inspiration to this 
study. These reflections are very important especially in terms of the 
integration of the past and the present by the elements of folklore in the 
modern stories. 

In this study, some stories by H R Gürpınar, who changed a lot by the 
effect of novelty of his time; satirized some aspects of Turkish Society 
by his humorous style; and mirrored the customs, traditions, traditions, 
superstitions some of which are still existing today will be analsed by 
comparing and contrasting and how the Works have been strengthened 
by folklore will be touched on. In addition, by viewing that literature 
is strengthened by cultural sources of the society, whether stories by R. 
Gürpınar address to our feelings and opinions, by which materials of 
folklore the plot and the characters were operated, these were considered 
whether as decoration or as reality, and which of these materials have 
reached to present time will be discussed. 

Briefly, the aim of the study is presenting an ethnographic point of view 
by comparing the concrete events in Gurpınar’s stories and character types 
to today’s similar situations in terms of sociology. To us, the contribution 
of literature to social sciences lies in that point. What sustains the Works? 
The aim here is to be able to answer similar questions with different points 
of view.

Key Words: H. R. Gürpınar, modern story, elements of folklore, culture, 
literature-society. 

-----

Türk milletinin kültürel kimliğini oluşturan en önemli etmenlerdendir, 
gelenek ve göreneklerimiz. Bir toplumu oluşturan fertler tarafından ya-
ratılan gelenek ve görenekler dünü bugüne taşıyan önemli kültürel mi-
raslardandır. Dolayısıyla, doğumdan ölüme kadar geçen ortalama süreçte 
hepimiz bu mirastan payımızı alıyoruz. Kısaca “halkın bilimi” olan folklor 
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de bu mirasları inceler, tartışır kısaca halkın sözlü tarihinin yazıya geçi-
rilmesine olanak sağlar. İşte bu nedenle “halkın bilimi”dir ve bu yüzden 
bir çok edebi esere de konu olur. Bu eserlerin sahiplerinden biri de H. 
R. Gürpınar’dır.  Çağdaş Türk öyküsü  ve romanının temsilcilerinden biri 
olan Gürpınar’ın eserlerinde “gündelik yaşam” ağırlıktadır.  Dili ve dini 
içinde taşıyan kültür, onu oluşturan toplum ve toplumu yansıtan edebî eser, 
önemli bir ‘saç ayağı’ oluşturur. Bu unsurların hepsi birbirinden kuvvet 
alarak ayakta durur. Kendi toplumunun yarattığı kültürel unsurları kendi 
bakış açısıyla harmanlayıp eserlerinde yansıtan Hüseyin Rahmi Gürpınar 
da tıpkı diğer edebiyatçılarımız gibi, bu saç ayağının oluşturucusu  ve ta-
şıyıcısıdır. Aslında yüklendikleri görev, biz eğitimcilerden daha ağırdır. 
Çünkü, onlar bugüne hitap edip hala okunuyor, kitaplarının baskı sayıları 
artıyor ve bilimsel araştırmalara konu olabiliyorlarsa kim ne derse desin 
bu bence kişisel başarılarıdır. 

Bu çalışmaya ilham kaynağı olan yıllar önce lisans öğrencisi iken oku-
duğum Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın “Ecir ve Sabır” hikayesidir. Bu hika-
yeyi incelerken ne kadar “bizden” olduğunu fark ettim. Eser, buram buram 
yüzyıllardır özenle korumaya çalıştığımız örflerimizin, adetlerimizin, ge-
leneklerimizin cahil insanlar elinde  nasıl amaçlarından ayrılıp kötü so-
nuçlar doğurabileceğini, yapılan yanlışlardan dönülmesi gerektiği, …gibi 
mesajlarını veriyordu bizlere. Hatta mizahi ve yalın bir üslupla yazdığı di-
ğer hikâyeleri okurken eserler, “olumlu ve olumsuz yanlarımızla ne kadar 
bizi anlatıyor” diye düşündüm. Konum gereği hikayeleri okumadan önce, 
farklı görüşteki yazarların Gürpınar ve eserleri için eleştirilerini inceledim. 
Bu değişik bilimsel bakış açılarını aşağıda  yeri geldikçe iletmeye çalışa-
cağım. Aslında hepsinde ortak olan nokta; O’nun döneminin İstanbul’unu 
yine o dönemin ağzından kayda alması ve fotoğrafını çekmesidir. Genel-
de eserlerine bakılınca döneminin kültürünün yansımasını görüyoruz. Bu 
araştırma sırasında romanlarındaki folklor unsurlarının doktora çalışması 
olarak yapıldığını da gördüm. Bu da, eserlerinin halk bilimi açısından zen-
gin malzemelerle dolu olduğunu göstermektedir. Bu tez çalışmasında; tüm 
romanlardaki unsurlar, Stith Thomson’un “The Types of the Folk Tale” 
adlı eserindeki tasnife göre yerleştirilmiştir. 2. bölümde de bu unsurala-
rın işlevleri belirlenirken Vilademir Propp’un “Masalın Biçim Bilimi”adlı 
eserinden faydalanılmıştır.(Şen, 1995: 2)    

1864 doğumlu H. R. Gürpınar, 1889 yılında “Şık” romanıyla yazı haya-
tına atılır. 1908 de memuriyeti bırakarak kalemiyle geçinmeye karar verip 
ölüm tarihi olan 1944 yılına kadar bir çok gazetede tefrika edilen eser vü-
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cuda getirmiştir. Bunlarda Türkiye’nin 150-200 yıldan beri geçirdiği kül-
tür ve medeniyet buhranıyla ilgili alafrangalık, batıl inanç, ahlak ve geçim 
sıkıntısı arasında çatışma, aşk ve evlilikte anlaşmazlık, sosyal sefalet, eski 
ahlak kaidelerine örf ve adetlere isyan konularını ele almıştır. (Kaplan, 
1995: 459) İlk yapıtlarında Servet-i Fünûn   anlatımını uygular. Daha sonra 
“Cadı Çarpıyor”adlı polemik kitabında (1913) “Dilimizde sadeliğin zo-
runluluğu ve önemi ciddi olarak bilindiği gün edebiyat başlamış olacaktır” 
demiştir. (Bek, 1995: 16) Moran’a göre de halk için yazmaya çalışırken 
romanın sanat yönüne, tekniğine hiç özen göstermemesi Gürpınar’ın usta 
bir yazar olmasını engellemiş, tek kelimeyle onu basitliğe sürüklemiştir. 
Bu yüzden bazı eleştirmenlerce küçümsenmiş ve hor görülmüştür. Ama 
bütün kusurlarına karşın; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın da dediği gibi “Türk 
romanında hakiki konuşma Onunla başlar”. (Moran, 1990: 115) Ayrıca ti-
pik bir Osmanlı konutu olan konakta kadınlar arasında büyümüş olması, 
eserlerinde işlediği olaylar ve özellikle kadın tipleri konusunda büyük bir 
gözlem birikimi sağlamasında en önemli etkendir. (Bek, 1995: 7) 

Kabaklı da Gürpınar ve eserleriyle ilgili şu  yorumları yapar: “ Gürpı-
nar, roman ve hikayelerindeki konular, kendi gördüğü, işittiği veya gaze-
telerde okuduğu  hadiselerden çıkarılmıştır. Ahmet Mithat’tan sonra daha 
modern ve geniş ölçüde insan kalabalığını, onların inanç ve âdetlerini, dert 
ve kusurlarını, toplumun aksayan, çürüyen, bozulan yanlarını büyüteçle 
göstererek anlatan romancımızdır. Eserlerinin genelinde fuhuş, taklitçilik, 
yoksulluk, boş inançlar, gayri meşru çocuklar, mirasyedilik, harp zenginli-
ği, frengi, boşanma, mürailik, züphelik, gibi  toplum yaralarına basmış ol-
ması bu yolda kararlı, direnişli olduğunu gösterir.” (Kabaklı, 1985: 316) 

Hikâyelerin folklorik açıdan daha iyi analiz edilebilmesi için Gürpınar’ın 
sosyal-tarihçi yönüne de biraz değinmek istiyorum. Önder Göçgün’ün de 
belirttiği gibi “O” Tanzimat sonrası değişmeye, gelişmeye başlayan son 
dönem Türk sosyal hayatını yansıtan gelenek ve görenek tarihçisidir. 
(Göçgün, 1993: 9) Gürpınar, devrinin İstanbul’unun sosyal kesitlerini, ya-
pısını, bütün canlılığını tam bir objektif doğruluğuyla vermiş bu yüzden 
de devrin sosyal tarihine ışık tutmuştur. Onun romanlarının bütün özel-
liklerini taşıyan hikayeleri de dönemin zengin malzemeleriyle işlenmiş-
tir. (Akyüz, 1990: 143) Moran da, Gürpınar’ın en çok övülen yönünün 
o günkü İstanbul’un geleneklerini, göreneklerini canlandıran tarihçi yönü 
olduğunu söyler. Yalnız, bu tarihçi yönünün o dönemin siyasi olaylarından 
soyutlanmış olduğunu belirtir. (Moran, 1990: 115)  Gürpınar aslında, dö-
neminin de getirdiği yeniliklerle halka eğilmiş, ve biz araştırmacılara da 
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kaynaklık eden yaklaşık olarak devrinin 50 yıllık sözlü tarihini eserleriyle 
ebedîleştirmiştir. 

Konum gereği Gürpınar’ın basılı hikayelerinin hepsine göz attım. Ama 
çalışmanın boyutları bakımından bunları sadece 20 hikaye ile sınırlandır-
dım. Bu seçtiğim 20 hikayeyi  folklorik öğeler bakımdan inceledim ve 
genel anlamda bazılarını tespit ettim. Amacımı ispatlayacak ölçüde buldu-
ğum folklor unsurlarından,  15 adet yan başlık oluştu. 20 öyküdeki folk-
lorik öğeleri  yine çok uzun tutmadan yeri geldikçe günümüzden benzer 
örneklerle destekledim. Özelikle kültürünü aldığım ve yaşam yerim olup 
aynı zamanda bilimsel saha araştırmalarıma konu olan  Muğla yöresinde-
ki benzer gelenek, görenek ve inanmaları da örnek gösterdim. Üzerinde 
çalışma yaptığım ve yer yer alıntılarından da faydalandığım 20 hikayenin 
isimleri şöyledir: 

1. “Baltayla Doğuran Böyle Doğurur”(Bek, 1999/206)  
2. “Ecir ve Sabır”(Bek, 1995-13. baskı-262)   
3. “Kedim Nasıl öldü?”(Bek, 1995-13. baskı-271)   
4. “Melek Sanmıştım Şeytanı” (Bek, 1995-13. baskı-287) 
5. “Asansör” (Bek, 1995-13. baskı-352)
6. “Nergis Hanımla Fehmi Bey” (Bek, 1995-8. baskı-325) 
7.“Nasıl Öldürdüler” (Bek, 1995-6. baskı-48) 
8. “Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur Mu?” (Bek, 1995-7. basım-57) 
9. “Büyük Ana” (Bek, 1995-7. baskı-71) 
10. “Gugular”(Bek, 1999-242)
12. “Kaynana – Kaynata” (Bek, 1995-7. baskı-98) 
13. “Eti Senin Kemiği Benim” ( Bek, 1995-6. baskı-136) 
14. “İlk Orucum” ( Bek, 1995-6. baskı-203)
15. “Hayat ve Ölüm” (Bek, 1995-6. baskı-;209)  
16. “Üfürükçülüğüm” (Bek, 1995-6. basım;222) 
17. “Erkeğin Üstünlük Reçetesi” ( Bek, 1995-6. baskı-251) 
18. “Horozun Ses Eğitimi” ( Bek, 1995-6. baskı-355)  
19. “Benim Babam Kimdir?” (Bek, 1999;184) 
20. “Mübareğin Kuyruğu” ( Bek, 1995-7. baskı-326) 

Aşağıda, 20 hikâyede tespit edilen folklorik öğelerden 15 tanesi yan 
başlıklar halinde örneklerle ve günümüze yansımalarıyla verilmiştir.

1. Doğumla İlgili Âdet ve İnanmalar

Canlıların doğumla başlayan hayat maceraları bu bölümün de ilk konu-
sunu oluşturur. İnsanoğlunun varolduğu günden beri doğum “başlangıç” 
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sayıldığı için toplumlar tarafından bu olay kutsal sayılmış ve beraberinde 
çeşitli adet ve inanmalar oluşturulmuştur. Her toplumun kültürel kimli-
ğinde bu uygulamaların izleri mevcuttur. Bu izler yazılı veya sözlü ola-
rak gelecek kuşaklara aktarılırlar. İşte bizim kültürümüzü bugünlere kadar 
ulaştıranlardan biri de  devrinin sosyo-kültürel yapısına eserleriyle ayna 
tutan H. R. Gürpınar’dır. O’nun eserlerine konu olan asli tiplerden biri de 
–Kaplan’ın belirttiği gibi– batıl inanca göre hareket edenler ve onları çeşit-
li bakımlardan istismar edenlerdir. (Kaplan1995: 463) Gürpınar’ın “Bal-
tayla doğuran böyle doğurur” (Bek1999: 206-212) adlı hikayesi, geliniyle 
çocuk doğuramadığı için bir türlü geçinemeyen kayınvalideyi konu alır.  
Kayınvalide, yeniliklere açık olmayan eski kafalı, geleneklerine sıkı sıkı-
ya bağlı bir tiptir. Boş inançlardan kaynaklanan yanlış davranış örnekleri, 
çocuk olması için yapılan pratikler, evlilik ve çeşitli genel inanmalardan 
oluşan folklorik öğeler içerir. Aşağıda verdiğim alıntıda bu daha açık görü-
lecektir: Hikayede; kayınvalidenin (2 aylık hamile olduğu halde hamileli-
ğine bir türlü inanmayıp kısır olduğunu düşündüğü) gelininin çocuk sahibi 
olabilmesi için başvurduğu boş ve komik uğraşlardan bazıları şöyledir: “…
(Kayınvalide) – gelini doğurtmak için ne bilirsem yaptım. Saffetin erkek-
liğini kuvvetlendirmek için şeyhin tılsımlı kemerini 7 gün belinde taşıttım. 
Donunu okuttum. Türbe, türbe dolaştım. Nefeslenmiş gelincik macunları, 
‘türcina’ yazılı lati lokumlar yedirdim. Hele gelin için neler yaptım; yeni 
doğmuş çocuğun ilk çişini salataya karıştır da yedir dediler, yaptım. Yara-
sa pisliğini leblebi unuyla karıştırıp hap yapıp yutturdum. Şeyh Sadrettin, 
gelinin karnı üzerine “âyatel kürsi” yazdı. 3 gün sonra geldi mübarek di-
liyle yine kendi yaladı. Yedi emirlere kasık damarına bastırttım…”       

Çocuk sahibi olabilmek için hekim yerine çeşitli batıl inançlara baş-
vuranların temsilcisi bu hikâyede kayınvalide tipidir. 20. asırdan 21.asıra 
taşıdığımız bu gülünç, boş inançlardan ne yazık ki hala çevremizde rast-
lamaktayız. Hatta bu gün bazı televizyon programlarının  gizli çekimlerle 
deşifre ettikleri bu insanların cahilce bazen de uyanıkça tutumlarını hay-
retle izlemekteyiz. İşte edebi eseri hala canlı tutan bu sade üslupla kale-
me alınmış “bizi anlatan bizden olaylardır.” Aynı inanışların benzerlerini 
1995’te Muğla – Dalaman yöresi halk edebiyatı ve folkloru adlı bitirme 
çalışmamda kaleme almıştım. Örneğin; çocuğu olmayanların türbelere 
gidip, saç, çul, çaput, bağlayıp dilek tutmaları gibi…(Turhan 1995: 48)   
Boratav’da yaptığı araştırmalar sonucu, genelde ülkemizdeki tüm yatırlar-
dan bu himmetin umulduğunu belirtir. (Boratav 1994: 144)



1617

2. Evlenmeyle İlgili Âdet ve İnanmalar

Hikâyeleri incelerken yazıldıkları dönemi de göz önünde bulundurma-
nın önemi bir kez daha ortaya çıktı. Edebi eserler, folklorik malzemeyle 
besleniyorsa doğal olarak dönem, büyük önem arz ediyor. Kabaklı’nın da 
belirttiği gibi Gürpınar’ın olayları kendi yaşadığı dönemde geçer. Seksen 
yıllık tarihin bütün kabuk değiştirmeleri, yıkıntıları ve çöküşleri bir tarih 
yaprağı gibi eserlere yansımıştır. (Kabaklı 1985: 319) Ali Haydar Emir’de 
Vakit Gazetesinde, Gürpınar’ın eserlerinde zamanla ilgili şu yorumları 
yapmıştır. “Bütün adet, zihniyet ve yaşayış değişiklikleri üstadın  pencere-
si önünde meydana gelmiş ve devam eder gibidir. Bu yüzdendir ki, eserler 
yayın tarihi sırası ile okunduğu zaman  sosyal hayatımızın ilerleyişi adım 
adım takip edilerek zamanımıza kadar getirilebilir.” (Tanrınınkulu 1998: 
155) 

Hikâyelerde, yukarda verildiği gibi zaman tarih çizelgesinde ilerler gi-
bidir. Bu yüzden evlenme ile ilgili adet, pratik ve geleneklerde de zama-
nın getirdiği yenilikler gözlenmektedir. Örneğin; “Baltayla doğuran böyle 
doğurur” adlı hikayede geleneklerine sıkı sıkıya bağlı tipi temsil eden ka-
yınvalide, evlilik kurumu hakkında dönemini yansıtırken kısır olduğunu 
düşündüğü gelini için söylenmedik söz bırakmaz: “….Kayınvalide: – Es-
kiden dualarla, şerbetlerle üç gün üç gece ziyafetlerle, düğünlerle evleni-
lirdi. Gelin hoşuna gitmedi mi: ‘İraden elinde olsun!’ derdin, boş düşerdi, 
kurtulurdun. Şimdi evlenme memurunun önünde deftere üç satır yazı ile, 
imza ile bağlanıyorsun. Çözülebilirsen çözül.” 

İncelediğim bazı hikâyeler,  kadın –erkek ilişkisine dayanmaktadır. 
Moran bu konuda şu yorumları yapmıştır: “Romanı, halkı eğitmek ama-
cıyla kullanan Ahmet Mithat’ı izleyen Gürpınar’ın ondan ayrıldığı nokta, 
getirmek istediği değer değişikliklerinin çok daha köklü olmasıdır. Gür-
pınar, halkın geleneksel inançlara, yerleşmiş düşüncelere, göreneklere ve 
dine dayalı zihniyeti yerine, batının akla, bilime dayalı pozitivist zihniye-
tini yerleştirmeye çalışmıştır.” Bu bakımdan, eserlerdeki yüksek felsefe 
kendini  3 aşamada gösterir. 1. Toplumsal adalet 2. Kadın-erkek ilişkisi 
3. Din (Moran, 1990: 87-115) Burada 2. madde üzerinde duracağım. “Al-
datma” bu tip hikayelerde ana konulardan biridir. Deli filozaf’ta (son ya-
pıtlarındandır) yazarın kendi görüşlerini dile getirdiği karakter çok eşliliği 
savunur. Tek eşlilik toplum yasaları tarafından bir zorlama olarak ortaya 
çıkarılmıştır. (Moran, 1990: 93) Kaplan’a göre de tipler vasıtasıyla içinde 
oluştukları toplumun sosyal şartlarını, zihniyet, örf ve adetlerini anlamak 
kolay oluyor. (Kaplan, 1996: 182) Kaplan’ın Gürpınar’ın eserlerinde tespit 
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ettiği tiplerden biri de bu bölüme oldukça uyuyor. “Ahlak ve namusa bü-
yük değer verenlerle iç güdülerine göre hareket eden bunu hayat felsefesi 
hâline getirenler.” (Kaplan1995: 463) Yani yazar, bir yerde namus temsil-
cileri diğer yanda tam tersi namus yönünden çöküntüye uğramış zıt tiplerle 
hikayeleri canlı tutmaya, devri yansıtmaya çalışmıştır. Bu tipleri  konu 
alan hikayelerden bazıları şunlardır: “Melek Sanmıştım Şeytanı”, “Gönül 
Ticareti”, “Hangisi Daha Zevkli”, “Benim Babam Kimdir?”, “Çocuğumun 
Babası”, “Er kişi Niyetine”, “Ahlak  Humması”…Bu konuya örnek ola-
bilecek hikayelerden olan “Benim Babam Kimdir?” adlı yapıtta Gürpınar, 
gayri meşru yolla dünyaya gelip cami avlusuna bırakılan  Mesut 41’in 
hikayesini konu alır. Konusu bizlere hiç de yabancı gelmeyen bu hikaye-
de; Mesut 41, namuslu bir aile tarafından bulunup yetiştirilir. Bir gün iş 
yerinde çalışırken kendi iç dünyasında sürekli tasarladığı, kin beslediği öz 
annesi çıkar gelir. İkilinin konuşması sırasında annenin şu cümleleri dikkat 
çekicidir: “-Nikahsız erkeklerden olan çocukların toplumda yeri var mı?” 
(Bek, 1999:184-193) Mesajın oldukça yerinde verildiği bu hikayedeki bir 
cümle aslında bugün de eğitim kurumlarımızda yeri geldikçe vermeye ça-
lıştığımız hayat derslerinden bir kesit değil midir? Bence; insanoğlu varol-
duğu sürece kadın –erkek ilişkilerindeki yanlış döngüler toplum yasalarına 
rağmen sürüp gidecek ve şu anda incelediğimiz gibi edebi eserlere yine 
konu olacaktır. 

3. Ölümle İlgili Âdet ve İnanmalar

Tıpkı doğum gibi ölüm de canlılara mahsustur. Canlıların en akıllısı 
olan biz insanlar, bu sonsuz yolculuğa uğurlamayı yine dinin de etkisiyle 
kemikleşmiş bazı pratik ve inanışlar içeren törenlerle yaparız. Ölüm ge-
leneği, birbirinden farklı toplumlarda farklı kültürel uygulamalarla sür-
dürülegelir. Burada, Gürpınar’ın hikayelerinde “ölüm” konusu denilince 
ilk akla gelen -başta da belirttiğim gibi- bu çalışmanın çıkış noktası olan 
“Ecir ve Sabır” (Başsağlığı -1908) hikayesidir. (Bek1999;262) Bu hikaye-
de, Kaplan’ın da dediği gibi, alaylı bir dille vurgulanmak istenen iyi olan 
bazı örf ve adetlerin şuursuz davranışlar haline gelince, insanları gülünç 
duruma düşürmesi ve beklenenin aksine zararlı sonuçlar vermesidir. Bu 
hikayede, eski örf, adet, eşya ve inançlarla ilgili bir yığın ayrıntı vardır. 
(Kaplan, 1992: 26-35)  Yazar onlar vasıtasıyla, o dönemin kültürel pano-
ramasını çizer. 
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Bizi güldürürken bir yandan da düşündüren bu hikâyede, “yas evi” ade-
ti yansıtılmaya çalışılmıştır. Günümüzde de ülkemizde benzer kullanım-
larla (kalıp ifadelerle), ölü evine  veya cenaze evine başsağlığı ziyaretleri 
hala sürdürülen geleneksel adetlerdendir. Hikayede geçen boş inançlar ise, 
olay örgüsünü daha ilginç ve komik hale getiriyor. Adeta okuyucuya “-Bu 
kadar da cahillik fazla” dedirtiyor. Örneğin küçük yaşta oğlunu kaybeden 
ve hikayenin baş kahramanı olan  anneye taziye ziyaretine gelen bir kadın 
şöyle sesleniyor: “…-A Hanım! Dokunmayınız, ağlasın…Ağlamak iyidir. 
İçinin zehri akar. Naciye’nin öldüğü vakit ben tıkandım, bir türlü ağla-
yamadım da sonra Hüt  Dağı gibi karnım şişti. O zaman bizimki Hallaç 
Hoca’ya gösterdi. Hoca bana: ‘- Gözlerinin zehri karnına akmış’ dedi. 
Bağır kardeş, bağır! İçinin zehri boşansın. Sonra kütükler gibi şişersin.” 
Başka bir Hanım: “- A Hanım, ağlama öğüdü verme öyle! Ölüye ağla-
mak günahtır. Bunun kitapta yeri var. Kızıltaş’ta sen hiç Gümüşservi’nin 
vaazını dinlemedin mi? …Yaklaşık bir saat kadar komşu kadınlar ölen 
çocuğun iyiliklerini sayıp inceli kalınlı ağlama sesleriyle  yas tuttular.” 
(Bek, 1995: 262)  Hikâyenin sonunda, sürekli eve gelen ziyaretçilerin ölen 
çocukla ilgili bilinçsizce konuşmaları acılı anneyi kederinden öldürür. To-
rununun ardından kızını da kaybeden anneanne de hala evine gelen ecir 
ve sabır’cılardan dolayı sahiden çıldırır. Akıl hastanesine yatırılır. Burada, 
korumaya çalıştığımız kültürel miraslarımızdan olan “yas evine taziyeye 
gitme” geleneğimiz belki  biraz da abartılı bir tutumla kederli aileye des-
tek maksadını aşıp büsbütün keder sağlamıştır. Aslında bu hikâye 1908 de 
kaleme alınmış ama 100 yıl sonrası yani bugüne uyarlarsak özünde yatan 
fikirlerden çok da bir şey değişmeyecek. Çoğumuz  gittiğimiz cenaze ev-
lerinde  gözlemlemişizdir bu tür cahillikleri. Örneğin; çok genç, yakışıklı 
üstelik de iyi bir insanın kaza sonucu aniden kaybedildiği gün  başsağlı-
ğı için cenaze evine gelenlerden birinin şu konuşmalarını duyar gibiyiz: 
“Dalyan gibiydi, çok yakışıklıydı, üstelik benim oğlanla yaşıttı, askere 
bile gidemedi, çok genç öldü! Vah! …”(Ben buna benzerini ne yazık ki 
yaşadım.)Aslında bilinçsizce yapılan ve maksadını aşan bu konuşmala-
rın bence eğitimle yakından ilgisi var. Acı günde, acıyı paylaşıp dostluğu 
gösteren bu güzel geleneğimizi koruyalım derken yanlış konuşma ve dav-
ranışlarla karşı tarafa büsbütün keder vermenin bir anlamı olmasa gerek.  
Yazarımız da bu anlamda çok gerçekçi bir yaklaşımla “bugün sana yarın 
bana” dedirten bu “hassas” konuya değinmiştir. Tabiiki gördüğümüz bir-
kaç kötü örnek, bu güzel adetimizin yok olmak üzere olduğunu göstermez 
aksine hala tüm canlılığıyla yaşatılmaktadır. Bugünden bir örneği de Vahit 
Türk’ün çalışmasından verebiliriz. Kazak Halk kültüründe baş sağlığı di-
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leme, teselli etme geleneği hala yaşatılmaktadır. Adetlere göre; yaslı eve 
yakın akraba ve dostlar gelip “karalı kişiler”in acısını “ölüme şükret”, “ecel 
ortak”, “ölümden hiç kimse kurtulamaz”, “göz önünden gitti, sen sağ ol”…
gibi sözlerle paylaşırlar. Hatta yakın akraba, dostlar yas evine sürekli yiyecek 
getirip onların bazen kışlık erzaklarını bile hazırlarlar. (Türk1997: 64-65)

Gürpınar’ın “Nasıl Öldürdüler” ve “Kedim Nasıl Öldü?” adlı  hika-
yelerinde; ölüm için başka eserlerinde de sıklıkla kullandığı mahalli bir 
deyiş dikkatimizi çekiyor. (Yalnız okuduğum hikayelerde, bu kalıpsal 
ifadeyi hayvan ölümleri için kullanmıştır…Nazlı, -kedinin adı -kalıbı 
dinlendirmiş, gibi.) (Bek 1999: 271) Tanzimatla etkisi altına girdiğimiz 
“Batılılaşma” aşamasında milli kavramlara, öz dilimize geri dönme süre-
cimiz başlamıştır. Yalnız, Köprülü’nün de belirttiği gibi dilde sadelik ve 
mahallileşme dönemi Türk-i Basit ve Nedim’in, Vasıf’ın şiirlerine kadar 
geri gider. (Köprülü1989: 271-315)Bu süreçlerden etkilenip eserlerinin 
kolay anlaşılması için halk diliyle yazan Gürpınar, Moran’ın da belirttiği 
gibi Türk romanına İstanbul’daki yaşamın canlılığını ve sıcaklığını getir-
miştir. (Moran1990;115) Yine Kaplan’a göre, H. Rahmi; alaycı ve taklitçi 
bir gözle de olsa dikkatleri halk tabakasına mensup insanlara çevirmek 
ve onları kendi ağızları ile konuşturmakla Nabizade Nazım’ın Karabibik 
ile açtığı gerçekçilik çığırını genişletmiş ve kendine has bir dünya kur-
muştur. (Kaplan1992;35) Yalnız Kaplan, bazı yazarlar tarafından Gürpı-
nar için “Halkçı” denmesi görüşüne katılmaz. Çünkü, Gürpınar eserlerine, 
Ziya Gökalp’in ortaya attığı müsbet değerlerden hiçbirini koymamıştır. H. 
R.’ye göre halk tabakasına mensup insanlar, batıl inançlar içine gömü-
lüdür.(Kaplan 1992: 35) Yazarın bir amacı da eserlerinden geçimini sür-
dürmek olduğu için geniş halk kitlesine yine onların diliyle ulaşmak için 
bilinçli bir tutum izlemiş de olabilir. 

Bu bölüme ek olarak; bütün ailesini teker teker kaybedip sadece toru-
nuyla yaşamak zorunda kalan “Büyük Ana” adlı hikayedeki yaşlı kadın, 
ölümle ilgili bugün de kullanılan şu sözleri söylüyor: “…-Sıra benimdi 
ama ecel yavrumu aldı, ölüm yol, töre tanımıyor. Ah kara toprak, onu bırak 
beni al…” (Bek 1995–7.baskı –: 72) Burada “dine saygı” ön plana çıkarak 
direk Tanrı’ya değil de kadere ve toprağa bir sitem, isyan vardır. 

Görenek, gelenek, âdet, örfler sırasıyla (birbirini takiben) yaptırım güç-
leri artan halk kurallarıdır. Bunların hepsi birer inanmadan doğup davra-
nışlarla şekillendirilmişlerdir. Elbette tüm toplumlarda olduğu gibi “din” 
de bu şekillenmeye yardımcı olmuştur. Gürpınar’ın hikayelerinde de bir 
millete has kültür malzemeleri bolca yer almıştır. Bunlardan  din ve onun 
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şekillendirdiği daha açık bir ifadeyle çarpıtılmasından doğan yanlış ina-
nışlar hikayelere oldukça malzeme konusu olmuştur. Moran’a göre din; 
H. Rahmi’nin eserlerinde; sorunlara akılcı yaklaşımı ve geleneklerin oluş-
turduğu düşünce kalıplarından kurtulmayı engeller. (Moran1990:;114) 
Gürpınar, “Tanrı ve din ile ilgili fikirlerini  ancak Cumhuriyet döneminde, 
1931’de tamamladığı Deli Filozof’ta açıklayabilmiştir. Daha önceki ro-
manlarında, büyücülük, falcılık, bakıcılık gibi şeylerin, cin, peri, hortlak 
gibi doğa üstü varlıkların ve güçlerin boş inançlar olduğunu belirtip bun-
larla ilgili olayların akılla ve doğa yasalarına uygun bir şekilde açıklana-
bileceğini göstermek ister.” (Moran 1990: 114) Folklorik öğelerden olup 
ve dinî inanışların yansıdığı  büyü ve türbe geleneğini de ayrı maddeler 
halinde çalışmaya  aldım.

4. Büyü (Muska-Üfürükçülük)

Büyünün sözlük anlamı, insana ve doğaya ilişkin olayların maddi dün-
yanın ötesindeki gizemli dış güçler tarafından yönlendirildiğine inanılan 
törensel eylem şeklindedir. Bu eylem; suya, ateşe, tuza tılsımlı sözler söy-
leyerek de yapılır. Olumlu ve kötü büyü olmak üzere ikiye ayrılır.  Boratav, 
“100 soruda Türk Folkloru” adlı kitabında bu konu ile ilgili (üfürükçü-
lük, büyü, efsun,muska)oldukça ayrıntılı bilgi vermiştir. Örneğin; “mus-
ka, Arapçada “yazılı şey” anlamına gelen musha kelimesinin halk ağzında 
bozulmuş biçimidir” der Boratav. Etkileyici maddenin taşıdığı “büyülük 
öğe” veya “yazı” yerine “söz ve üfleme” ile de büyü yapılabilir. (Boratav 
1994:109-113-129) Burada –konuyu uzatmamak adına– daha fazla ayrın-
tıya girmeden tüm bunların hikayelerdeki şekliyle ve günümüzden bazı 
örneklerle desteklemeye çalışacağım: 

“Kedim Nasıl Öldü” adlı hikâyede; bayan kahramanlardan biri Hallaç 
Hoca’nın kendisine kalp rahatsızlığı için şifa niyetine yazdığı kağıdı suda 
ezerek kedisine yutturur. Kadının amacı,  Mart krizine giren  kediyi eski 
haline döndürmektir. (Bek 1999: 271) Bu hikayede, tabiatın bize sunduğu 
en önemli nimetlerden biri olan varoluşun kaynağı su, temizleyici ve kö-
tülüklerden arındırıcı vasfının yanında şifa vermesi için kullanılan bir araç 
olarak  karşımıza çıkıyor. Muğla’nın birçok yerinde suyla ilgili yaptığım 
araştırmalarda (henüz yayın aşamasındalar)  hasta hayvanlara yine aynı 
şekilde şifa niyetine okunmuş su içirildiğini kaydettim. Muğla/Gökova’da 
da büyü yapılmış yazılı muska önce temiz suda yıkanır daha sonra da de-
nize veya üç yola atılır. (Öziç 2000) 

“Üfürükçülüğüm” adlı hikaye de başlıktan da anlaşılacağı gibi, yazarın, 
yaralı bir hastanın isteğiyle mecbur kalarak boş ve anlamsız sözlerle “üfür-
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me” işini yapması ve daha sonra olanları konu alan bir hikayedir. Bazı din 
adamı olarak geçinenlerin üfürükçük yapmaları ve beraberinde gelen yan-
lış uygulamaları, boş inanışları içerir. Hikaye; üfürükçülüğün, saçma, boş 
ve aptalca bir iş olduğunu vurgular. (Bek 1995 -6.basım- 222-230) Yorumu 
da biz okuyuculara bırakır.

“Nergis Hanımla Fehmi Bey” de yalnız bir kadının ailesinden kalan 
boşluğu ‘kızım ve damadım’ dediği iki kediyle doldurarak yaşaması öykü 
edilir. Günlük hayattan mesajları ve boş inanışları yansıtır. Özellikle ma-
halle doktoru olabilmenin özelliklerinin sıralandığı bölüm folklorik öğe-
ler bakımından değerlidir. Bu sıralamadaki maddelerden birin de dokto-
run;  ‘hocaya, muskaya, tütsüye karşı çıkmaması gerektiği’ vurgulanır. 
(Bek1995-8.basım;319)

Yine “Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur Mu?” adlı başka bir hikaye-
de; oğlunun ikinci eşi olan yeni geliniyle de bir türlü yıldızı barışmayan 
kayınvalideyle, oğlu ve gelini arasında geçen olaylar konu edilir. Cahilce 
yapılan işler, büyü, din ve namus kavramlarını içeren bir öykü olup ol-
dukça fazla inanmayı bugüne yansıtır. Bu konuyla ilgili olarak vereceğim 
alıntıda kayınvalide gelini için şunları söyler: “…– Kocasının ağzını, di-
lini nasıl keskin bir büyüyle bağladığına kimsenin aklı ermiyor.” Gelin de 
büyü yaptırdığını kabul edip “– Bağladım, seni de kıskıvrak kötürüm edip 
köşeye oturtacağım” diyor. (Bek1995 –7.baskı–;60) 

Bu bölüme son örneği de “Eti Senin Kemiği Benim” adlı hikayeden 
vereceğim: Bazı din adamlarının o dönemde çocukları eğitmek için kul-
landıkları baskıcı, şiddet dolu, yanlış davranışlarını içeren öykünün başlı-
ğındaki ifade günümüzde halen kullanılmaktadır. Üfürükçülüğün de konu 
edildiği öyküde yazar şu yorumları yapmaktadır: “Püfçü hocalar, himmet-
lerine başvuran hastalara, sevgililerine şirin görünmek isteyen tutkunlara 
‘ahtopeta’ (anlamsız sözler) yazılı kağıtlarla çok mürekkep yutturmuşlar-
dır. Olur ya maneviyatı da maddiyat gibi mideden almak anlayışı( yüzün-
den).” (Bek 1995– 6.Baskı–;197)

Tüm alıntı örneklerde görüldüğü gibi, yukarıdaki bütün inanışlar hi-
kayelerde, birer süs değil, konunun kendisidirler. Yazarın amacı, halkın 
kullandığı dille ve mizahi bir anlatımla yine halkın yaptığı bazı yanlış dav-
ranışları okuyuculara verebilmektir. 

5. Türbe - Yatır - Eren Mezarı (Ulu Kimselerin Mezarları) ile İlgili 
İnanmalar

Halk arasında; kendini Tanrı’ya adamış, iyiliksever, ulu din büyükleri-
nin mezarlarıyla ilgili söylenceler oldukça yaygındır. Hatta bu mezarlar-
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daki kişilerden “medet umma” yaygınca görülür. Bunlar, aşağıda da görü-
leceği gibi, edebi eserlere bile konu olmuşlardır. Bu mezarlara çul, çaput 
bağlama, saçıda bulunma geleneği, Türklerin en eski inanmalarından olan 
Şamanizm’e kadar gittiğini ise artık hepimiz biliyoruz.(İnan 1954) 

Türbelere gidip, dilek dileme, adakta bulunma hatta kurban kesme ge-
leneği oldukça yaygın inanmalarımız arasındadır. Türklerde kurban gele-
neğiyle ilgili bugün bir çok eser elimizde mevcuttur. Bu konuda değerli bir 
çalışma da Gürbüz Erginer’e aittir. Erginer; kitabının “Ritüellerin İşlevle-
ri” adlı bölümünde kurbanla ilgili olarak şunları söyler: “…Dinsel/büyüsel 
ritüellerin uygulanmalarına yönelik amaçların ilk basamağında yer alanı, 
doğaüstü ile ilişki kurmaktır. Kurban ritüelinde de bu amaca ulaşmada kul-
lanılan aracı “kurbanlıktır”.  (Geniş bilgi için bakınız: Erginer, 1997) Eröz 
de bir çalışmasında Türklerde kurban geleneği için şunlardan bahseder: 
“…Türk içtimai hayatının hiçbir safhası yoktur ki, kurbanla birlikte icra 
edilmesin. Doğumlar, ölümler, toy – düğünler, şölenler, bayramlar, yatır 
ve mezar ziyaretleri, hayvancılık ve ziraat hayatı ile ilgili bereket dilekleri, 
Tanrıya yakarışlar… hep kurbanla olurdu.”(Eröz 1980, 18)

Gürpınar’ın hikâyelerine de yansıyan türbelerle ilgili yaygın inanışlar-
dan bazıları şunlardır: “Asansör” adlı hikayede; hastalığa tutulan evin ha-
nımının şifa bulabilmesi için, Eyüb’e kurbanlar, türbelere de paralar ada-
nır. Şayet hasta iyileşirse, evin hizmetçisinin azad edileceği dileğinde bu-
lunulur. (Bek, 1995-13.basım–352) Muğla/Dalaman’da da “ermiş” adıyla 
anılan büyük kişilerin türbe ve yatır vazifesi gören sahipsiz mezarlarına 
çocuk isteyenler, hayvanı ölenler, hasta olanlar giderek bez parçaları bağ-
layıp 7 kez  etrafında dolanırlar, dileklerini dilerler. (Turhan, 1995-88) 

“Horozun Ses Eğitimi” adlı hikayede de; ev sahibi tarafından kiraya ve-
rilecek olan köşke bekçilik eden bir ailenin kiracıları ürkütmek için giriş-
tikleri türlü kurnazlıklar konu edilir. Bahçeye  sahte bir eren mezarı yapılıp 
çul çaputla bağlanır. Haliyle evi görmeye gelen kiracı adayları “ev tekin 
değil.” kanısına kapılıp  bir daha uğramazlar…(Bek, 1995 -6.basım: 355)

“Mübareğin Kuyruğu” adlı hikayede de “uzun kulak baba”nın türbesi-
ne değinilir. (Bu konuyla ilgili bilgileri aşağıda kıssadan hisse bölümüne 
aldım) (Bek1995-8.basım-; 326) 

Bu maddeye son olarak “ Gugular” adlı hikayeyi alacağım:(Bek1999-242) 
Zengin , yaşlı bir hanım, onun yeğeni ve eşiyle gugu adını verdikleri çocuk-
ları arasında geçen bir hikayedir. Latife Hanım, geleneğin temsilcisi olup 
ölümü yaklaşmış bunakça bir ihtiyar tipidir. Aşağıdaki alıntı bu bölümün 
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konusundandır. “…Latife hanım için her cuma ve pazartesi günleri me-
zarları ziyaret günleridir. O günlerde, …koltuğuna bir bohça yeşil yemeni, 
eline değneğini alır, Laleli Baba demez, türbe türbe dolaşır. Koltuğunda-
ki yemenileri sandukalara örter, türbedarlara mum parası verir. Sokakta 
adını bilmediği bir türbenin önünden geçse: “Bu hangi aleyhisselemdır?” 
diye rast geldiğine sorar. Çünkü Latife Hanım için her sanduka altında 
yatan birer aleyhisselamdır.” Bu bölüme ek olarak  şunları belirtebilirim: 
Bugün kültürlerin yayılmasını daha da hızlandıran medyada,  bazen üze-
rine basılarak değinilen bir konudur türbeler. Burada, ancak belli din bü-
yüklerinin mezarı olduklarına emin olunduktan sonra, onların adlarını da 
dualara ekleyerek asıl dileklerin bu kişilerden değil Tanrıdan dilenmesi 
gerektiği önemle vurgulanır.   

6.  Halk Tababeti-Bitki İnanışları

Tüm dünya da olduğu gibi Anadolu’da da çok eski çağlardan beri bit-
kiler, insanlar ve hayvanların hastalıkları için ilaç olarak kullanılmışlardır. 
Dolayısıyla “halk tababeti” halk biliminin de konuları arasına yerleşmiştir. 
Hikayeleri incelediğimiz zaman da az da olsa bu konuyla ilgili örneklere 
rastlamaktayız. İlkin Gürpınar’ın “Ecir ve Sabır” hikayesine bakacak olur-
sak; eserde evlat acısıyla feryat ederken kendinden geçen annenin ağzına 
ayılması için çiçek suyu dökülüyor. (Bek 1999: 262) “Gugular” da ise; 
odanın ağır kokusunu gidermek için adaçayı tütsüsü yapılır. (Bek 1999: 
242)  “Baltayla Doğuran Böyle Doğurur”da da çocuk sahibi olmak isteyen 
kadınların, ardıçla karışık papatya, ısırgan buğusuna oturtulması inancı 
yansıtılır. (Bek1999;206) “Mübareğin Kuyruğu”nda  sancılanan hasta eşe-
ğin iyileşmesi için kulağından kan alınır, tuzla sarımsak yutturulur. (Bek 
1995 –8.baskı–:326)

 Muğla/Dalaman’da da rastladığım bir inanca göre; çocuk olması için; 
kırmızı biber, arpa unu, buğday unu, çavdar unuyla birlikte karabiber ve 
kuru üzüm dövülerek kadının beline sarılır. (Turhan 1995: 48) 

Çalışma sırasında Gürpınar’ın hiç sıkılmadan okuduğum hikayelerin-
den biri de “Erkeğin Üstünlük Reçetesi”dir.  Burada; bayanların genç ve 
güzel kalabilmeleri için bitkisel mucizelerin de yer aldığı bir dizi sır verilir. 
Örneğin; saçların parlak ve yumuşak olabilmesi için, ılık biberiye suyuyla 
yıkanması gerektiğini vurguluyor. Günümüzde reklam ürünlerinin tüketim 
çılgınlığına rağmen bu uygulamanın aynısı ya da benzerlerinin yapılması  
hala bir çok edebi esere de konu olacağını gösteriyor. Böylece, ilk insan-
lığın ilkel ilaçlarından olan mucizevi bitkiler binlerce yıldır canlılıklarını 
koruduğunu göstermiş oluyor. 
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7. Kıssadan Hisse Çıkarma

Yukarıda  “türbe” konusunda kısaca değindiğim “Mübareğin Kuyru-
ğu” ( Bek 1995 –8.baskı– 326) adlı hikayede sıtma bulaşan kasabalıyı bu 
illetten kurtarıp aynı zamanda da para kazanmak isteyen kurnaz bir ada-
mın yaptıkları konu edilir. Halka, eşeğinin Battal Gazi’nin kutsal eşeğinin 
soyundan geldiğini anlatır ve ilginç kandırmaca başlar. Hastalıklara karşı 
bir eşekten keramet uman cahil ve saf kimselerin inanışları konu edilir. 
Ancak, yazar “Mübareğin kuyruğu” adını verdiği asıl hikayeye geçmeden 
önce kendi hikayesine benzer “Erenlerden Uzunkulak Baba”nın kısa öy-
küsünü anlatır. Bu hikaye özetle şöyledir: Köylünün biri yolda aniden ölen 
eşeğinin üzerinden yine para kazanmak ister. Hemen oracığa bir çukur ka-
zıp hayvanı gömer, mezarın üzerini türbe şeklinde yapıp, ağaçlar dikerek 
serin ruhani bir yer haline getirir. Kendi başına da koca bir sarık sararak 
“türbedar” olur. Yolculara “Erenlerden Uzunkulak Baba”nın türbesi de-
yip bir masal uydurur. Çok geçmeden pirin büyüklüğü çevreden duyulur, 
mezarın üzeri dilek düğümleriyle donatılmış bir sürü paçavralarla dolar. 
Kısa sürede yatırın himmeti ortaya çıkar, büyük bir ün kazanır. Onun Tanrı 
katında yardımlarıyla körlerin gözleri, dilsizlerin dilleri  açılır. Her gelen 
şifa bulur. Sayısız adaklar yağar. İlk Türbedar varlık içinde ölür. Yerine 
ikincisi geçer. Türbe giderek bir dergah olur. Buradan bir köy doğar. Daha 
sonra kasaba olur. Binlerce insan Uzunkulak Babanın evliyalığı sayesin-
de geçinir gider. Zamanla bu mezarın hikayesine ekleme ve çıkarmalar 
yapılır, söylentiler ve hikayeler karıştırılır. Özetle bu öyküden çıkarılacak 
dersler vardır ve yazar bu konuda şunları söyler: “…eşek sırtından geçinen 
insanlar çoktur. Ama öyle bir hayvanı, haşa, evliyalık mertebesine çıka-
rarak ondan yararlanmak bayalığın da üstünde bir kurnazlıktır. Halkın 
saflığından yararlanarak çıkar sağlamak…”  Gürpınar, bu ve buna benzer 
hikayelerindeki halka bakış tarzını  aslında bu birkaç cümlesiyle  özet-
lemiş oluyor. Bu şekilde, zaman zaman öykülerinde araya girerek kendi 
düşüncelerini okuyuculara iletiyor.

8. Formel Sayılar

Gürpınar’ın eserlerinde  dikkati çeken bir diğer nokta da halk edebiyatı 
ürünlerinde sık rastladığımız formel sayılarla (3,7,40 gibi) anlatım yolu-
dur. “Baltayla doğuran böyle doğurur” adlı hikayede geleneklerine sıkı 
sıkıya bağlı tipi temsil eden kayınvalide, evlilik kurumu hakkında döne-
mini yansıtırken 3 gün 3 gece düğün yapıldığını belirterek 3 formel  sa-
yısını kullanır. (Hikâyelerde bu rakamlarla ilgili örnekler bulunmaktadır.)  
Muğla/Dalaman’da da rastladığım pratikte de namaz sonrası iyi bir nişancı 
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tarafından 3 kez silah atılır ve düğün evindeki ulu bir ağacın tepesine Türk 
bayrağı dikilir. Bu düğünün başladığına işarettir. (Turhan 1995: 66) Halk 
anlatılarının yapı çözümlemesine yönelişin ilk örneği olan Axel Olrik’in 
“epik yasalar”ında da yer alan “üçleme kuralı”na göre, 3 sayısı kendi ba-
şına bir ilkedir ve anlatılarda kullanılan belli temel yapılardandır. (Oğuz 
2005: 92) Burada, hem Gürpınar’ın hikayesinde hem Dalaman’daki  bir 
düğünde hem de Axel Olrik’in tespit ettiği epik yasalarda – örnekler daha 
da çoğaltılabilir- 3 sayısının karşımıza çıkması tesadüfi olmasa gerektir. 
Yaklaşık 5 asır önce yazıya geçirilen ama tarih olarak daha öncelere gö-
türebileceğimiz Türk kültürünün değerli miraslarından olan Dede Korkut 
Hikayelerinde de 3, 40 gibi formel sayılara sık rastlıyoruz. Örneğin; “Dir-
se Han Oğlu Buğaç Han” hikayesinde, dağda tek başına yaralı bırakılan 
Buğaç Han’a, Hızır yetişerek yarasını 3 kez eliyle sıvazlar.(Ergin 1989: 
90) Türklerin sözlü edebiyat döneminden kalma törenlerinden biri de 
“yuğ” yas törenidir. Kalafat,  bu törenin Kırgızlardaki şeklini anlatırken 
ölenin etrafında üç kere dolanılıp tavaf edildiğini kaydetmiştir. (Kalafat 
1995: 126)  Başta masallarda olmak üzere birçok yerli ve yabancı halk 
anlatılarında diğer formel sayılar gibi 3 sayısı  sıkça karşımıza çıkmakta-
dır. İnsanlar, farklı kültürlerden olsalar bile benzer şartlarda benzer ürünler 
yaratabilirler düşüncesindeyim. Örneğin ilkel dönemi düşlediğimizde  çok 
soğuk bölgelerde yaşayan insanların, birbirlerinden çok uzak mesafelerde 
olsalar bile ısınmak için benzer basit icatları gerçekleştirebildiklerini dü-
şünebiliriz. 

9. Seyirlik Halk Oyunları

“İlk Orucum” (Bek 1995 –6.baskı– 203) hikayesinde, adından anlaşı-
lacağı gibi yazar, çocukluk günlerine geri dönüp ilk orucuyla ilgili anısını 
öykülendirir. Burada yazar, halk seyirlik oyunlarından  diye nitelendirilen 
Karagöz’e de değinir. Fakat oyunun sürekli küfürler içermesini eleştirir. 

10.  Bazı Genel İnanmalar ve Pratikler

Bazı saptırılmış boş inançlar haricinde halk inanmalarının hepsinin al-
tında birer endişe yattığı için bunlar, kendilerine göre sebeplere dayan-
dırılarak oluşturulmuşlardır. Çok basit bir örnek verecek olursak, batıl 
inançlardan biri olarak kabul edilen “gece tırnak kesmek uğursuzluktur, 
günahtır…” gibi yüklemi yörelere göre değişen bu inanmanın altında as-
lında oluşabilecek kazalara karşı küçük birer “önlem” yatar. H. Rahmi’nin 
eserlerinde buna benzer bir çok sebepli sebepsiz inançlar bulabiliriz. Ben 
burada bazılarını vermeye çalışacağım: Bolca inancın yer aldığı “Baltayla 
Doğuran Böyle Doğurur” adlı hikayede geleneklere sıkı sıkıya bağlı yaşlı 
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kadın ailesine yemek sırasında şöyle seslenir: “…–Yemekte herkes yiyebi-
leceği kadar ekmek alacak, kimsenin önünde bir lokmacık şey artıp ziyan 
olmayacaktır. Çünkü (sebep açıklanıyor!) kalan lokma kendini yemeyene 
lanet ederek bağırır.” Aslında burada amaç açıkça görüldüğü gibi israfın 
önlenmesidir. Bugün benzer kullanımlarla karşılaşıyoruz. (Yakında küre-
sel ısınma sebebiyle su israfıyla ilgili inançlar da dağarcığımıza yerleşecek 
gibi görünüyor!) 

“Müslüman Mahallesinde Bu İş Olur mu?” başlıklı hikayede  kahra-
manlardan biri olan kayınvalide gelinini eşine çekiştirirken şunları söy-
lüyor: “…–Ah ne günlere kaldık. Şimdi tazeler, oralarını, buralarını açıp 
gülüyorlar. Ah utanma kalmadı. Kıyamet alametleri. Kopsa da bari kur-
tulsak. Başımıza uğursuzluk yağıyor. Dünya da bet bereket kalmadı. Azgın 
karılar, siz başımıza bu belaları getirdiniz. Yine Tanrı acıyor da  daha 
tufan olmadı, başımıza ateş yağmadı.” (Bek 1995-7.baskı-;60) Alıntıda da 
görüldüğü gibi; burada  namus ve din kavramları örtüşüyor. Yazar  tarafın-
dan o dönemin ağzından yine bugün de devam eden bazı kesimin düşün-
celeri özetleniyor. 

Bazı inançların toplumda yer etmesinde ve etkili olmasında “din” olgu-
sunun payından yukarda söz etmiştim. Aşağıdaki örnek alıntılarda da bu 
inançların izlerini görebiliriz.: (“Nergis Hanım’la Fehmi Bey” hikayesin-
den) (Bek, 1995: 325) “…Zavallı Ayşe Hanım, 27 yaşında öldü. Loğusa 
şehidi diye tabutunu allı pullu şeylerle sardılar.” Yine aynı hikayede ko-
nuyla ilgili olarak mahalle doktoru olmak isteyen birine verilen öğütlerden 
şu cümle de dikkat çekicidir: “…Bazı hastalıklarda iyi saatte olsunların 
birer rolü bulunduğunu kabul etmek gereklidir.” Dalaman’da da rastla-
dığım bir inanca göre; sıcak su, bulaşık suyu, çamaşır yıkanan su ayak 
basılan yerlere dökülmez. Çünkü “cin çarpar”, bazen de “şeytan çarpar” 
denir. (Turhan 1995: 85) Hikayelerde dinle örtüşmeyen, hiçbir anlam çıka-
ramadığım boş inançlar da mevcuttur. Örneğin; “Baltayla Doğuran Böyle 
Doğurur” adlı hikayede (Bek, 1999: 206); konağın armut ağacı meyve ver-
memeye başlayınca, baltayla ev sahibi tarafından tehdit edilip korkutulur. 
Ertesi dönem armut ağacı yeniden meyve vermeye başlar. Duyduğu bu 
olaya inanan kayınvalide, kısır olduğunu düşündüğü gelinini baltayla kor-
kutmaya kalkınca büyük bir suç işlemiş olur. Çünkü hamileliğine bir türlü 
inanmadığı gelininin  iki aylık  bebeğinin düşmesine sebep olur. 

Bu bölüme son örneği “Mübareğin Kuyruğu”ndan vereceğim: 
(Bek11995 –8.baskı–: 326) Kurnaz hikaye kahramanı, sıtma bulaşan kasa-
balıyı bu illetten kurtarıp aynı zamanda da para kazanmak için halka eşeği-
nin Battal Gazi’nin kutsal eşeğinin soyundan geldiğini anlatarak;  “Onun 
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kuyruğundan bir kıl koparıp tütsülendiğinde sıtma kalmaz” der. “Denen-
miştir, yalnız bir kılın değeri ‘5’  paradır.” der. Köylüler, 5-10 kıl koparıp 
denerler. Sıtma kesilir. Daha sonra eşeğin tüm vücudundaki kıllardan para 
kazanır. Örneğin, yele kıllarının saraya, kısırlığa şifa olduğunu söyler ve 
kılları istediği fiyata satar. Yukarıdaki bölümlerde de görüldüğü gibi, bir 
hikaye –bunun gibi– bazen değişik konularda (Kıssadan hisse, boş inanç-
lar ve türbe gibi)folklorik malzemeleri içerebiliyor. 

Aşağıda maddeler hâlinde verdiğim, anonim halk edebiyatı ürünleri-
mizden atasözü, deyim, beddua, dua ve ninni türlerine  hikayelerden kısaca 
bir iki örnek göstererek -araştırmanın boyutunu aşmamak adına-  nerede 
kullanıldıklarına değineceğim. 

11. Atasözü

“Hayat ve Ölüm” adlı hikâyesinde  bugün de kullandığımız atasözüne 
yer verilmiştir. “Çıkmadık canda umut vardır.” (Bek1995-6.baskı-;209) 

12. Deyim

“Gugular”(Bek 1999:242) da;  ‘kırk dereden su getirmek’, ‘Azrail ha-
racında gezmek’-çok yaşlı manasında kullanılmış-  ‘bal döküp yalamak’;  
“Eti Senin Kemiği Benim”, de ‘mürekkep yalamak’, ‘şeytanın ayağını kır-
mak’, ‘sinirleri oynamak’,  “Nasıl Öldürdüler” ve “Kedim Nasıl Öldü?” 
adlı  hikayelerde; hayvan ölümü için kullandığı ‘kalıbı dinlendirmek’ gibi 
deyimlerden bazılarını bugünde yeri geldikçe kullanıyoruz.. Yalnız; bir 
Muğla’lı olarak konuşacak olursam ‘azrail haracında gezmek’ ve ‘kalıbı 
dinlendirmek’ deyimine ilk kez bu hikayede rastladığımı belirtmeliyim. 

13. Beddua

Dönemin aile düzeninden bir kesit sunan “Kaynana-Kaynata” da olduğu 
gibi (Bek 1995 –7.baskı–98) genelde tüm hikayelerde gelinler kayınvali-
deyle aynı evde oturmaktadırlar. Dolayısıyla da yazara folklorik malzeme 
bu anlamda bolca çıkmaktadır. Bu hikaye, “Hay mezarda kemiklerin çe-
kişsin”, “Son nefesinde ağzına suyu ben akıtayım” gibi ilenme ve beddua 
örnekleri içerir. 

14. Dua

Bir mahalledeki komşuların düzenli olarak yaptıkları toplantıdan bir 
örneğin öyküsü olan Kadınlar Mebusu” (Bek1995-7.baskı-90) bugün de 
kullandığımız kalıpsal ifadelerden olan “Allah nazardan saklasın” gibi 
dua örnekleri içerir. 
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15. Ninni

Bütün ailesini teker teker kaybedip sadece torunuyla yaşamak zorunda 
kalan ancak onu da kaybeden büyükannenin yaşadığı dramı anlatan “Bü-
yük Ana” adlı öyküde, (Bek 1995–7.baskı–71) yaşlı kadın torununun boş 
beşiği başında şu ninniyi söyler: “Gül dudaklar büzüldü/ Kara gözler sü-
züldü/ Lütfullah’ım uyusun/Uyusun da büyüsün”. Görüldüğü gibi, anonim 
halk edebiyatı ürünü olan ninnilerimiz bu hikayede duygusallığı arttırıcı 
bir unsur olarak kullanılmıştır. Aça’ya göre; ninni söyleyen kadın ya ha-
zır şiir örneklerinden yararlanır ya da doğaçlama yoluna başvurur. (Aça, 
2005:274) Burada doğaçlama yapılmıştır. Çelebioğlu’nun Türkiye’de nin-
niler üzerinde yaptığı sınıflandırmaya göre de bu hikayedeki  örneği, “sevgi ve 
alaka ifade eden ninniler” sınıfına koyabiliriz. (Çelebioğlu, 1995)

Sonuç 

Bu çalışmada; Gürpınar’ın  hikâyelerindeki folklorik unsurlardan yola 
çıktım ama çalışmanın aslında bölümler halinde uzatılabileceğini, hatta 
tez konusu yapılabileceğini gördüm. Sebebine gelince; yukarda da bazı 
yerlerde altını çizdiğim gibi, Gürpınar, her ne kadar kendi bakış açısından 
bakmış bile olsa eserlerindeki dönemin kültürel yansımaları bu tip sınırlı 
bir çalışmaya  konu almakla bitmez sadece özeti verilmiş olabilir. Burada 
asıl amacım, bazı alıntılarla yazarın eserini besleyen malzemelerin altını 
çizip yeni çalışmalara kaynaklık edebilmektir.  

Çalışmanın başındayken merak ettiğim “yapıtları canlı tutan ne?” so-
rusuna artık cevabım netleşmiştir. “Saç ayağını tamamlayan ve yapıtları 
gelecek nesillere taşıyan yazarın kendisidir.” Türk milletinin zengin kü-
tüphanesinde daha nice kıymetli eserler bulunuyor. Temennim; bunların 
tozlu raflardan çıkarılıp, disiplinler arası tez konuları olarak çalışılması, 
Milli Eğitimde “alıntı” olarak da olsa okutulması, Hatta milyonlara ekran-
lardan  tıpkı “Dede Korkut Hikayeleri” gibi ulaştırılmasıdır… 
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‘EDEBİYAT TARİHİ’ KAVRAMINA
ÖZEL BİR YAKLAŞIM

TUNÇEL Ayşe Ulusoy 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

 ‘Edebiyat tarihi’ kavramını, edebiyatı anlatan, edebiyatla ilgili bilgi 
veren herhangi bir kitaptan ayıran çok özel bir tarafı var. Söz konusu ede-
biyatın tarihi olunca, edebiyat, bir topluluğun ne kadar zamandır, ne kadar 
geniş bir coğrafyada ne kadar çeşitli ve ömürlü bir dille bir ortak ruh et-
rafında gezindiğini gösteren bir belgeye dönüşerek millî bir temsil değeri 
kazanıyor; milliyetin göstergelerinden biri oluyor. Edebî metinler müzesi 
görünümünde karşımıza çıkan edebiyat tarihleri  bütünün ihtişamını yan-
sıtarak bizi heyecanlandırıyorlar. Bütüncü bakış açısı heyecan uyandırma-
nın yanı sıra edebî eserlerle simgelenen değerler hakkında fikir edinme ve 
senteze ulaşma sürecini de hızlandırıyor. Edebiyat tarihleri ait oldukları 
milletin övünç kaynakları oldukları gibi yeni yazılacak eserler için de bir 
hareket noktası teşkil ediyorlar. Büyük sıçrayışlar her zaman birkaç adım 
geriye gitmeyi gerektiriyor.     

Tarihin herhangi bir döneminde dondurulmuş olan edebiyat eserleri her 
devirde yeniden yorumlanarak yeniden konumlandırılıyorlar. Dolayısıyla 
edebiyat, zamanla, yeni ilavelerle büyüyen ve kabuk değiştiren bir orga-
nizmaya dönüşüyor. Bu büyüyen ve değişen organizmanın fotoğrafını ara-
lıklarla ve ihtiyaca göre geliştirilen yeni araçlarla ortaya koyabilmek için 
edebiyat tarihlerinin de bilgi, yorum ve metot olarak kendilerini tamamla-
maları ve yeniden üretilmeleri gerekir. Mevcut edebiyat tarihleri ile ilgili 
yapılan incelemeler ve eleştiriler bu konuda daha başarılı eserlerin ortaya 
çıkmasına zemin hazırlarlar. Türk Edebiyatının temsil değeri yüksek bir 
edebiyat tarihinin nasıl hazırlanabileceği konusunda günümüze kadar olan 
birikimi değerlendirerek kendi fikirlerini ileri sürenler genellikle edebiyat 
tarihi yazarları ve bu sahanın akademisyenleridir.   

Bir kısmını kitaplaştırdığı tahlil ve tenkit alanındaki yazılarında edebi-
yat tarihi konusundaki görüşlerini de ifade eden Sadık Tural’ın tekliflerini 
aktarmadan önce, Türk Edebiyatı’nın ilmî ve objektif bir tarihinin yazıla-
bilmesi için emek veren, tarz ve üslûp sahibi fikir adamı ve sanatçılarımı-
zın bu meseleyle ilgili görüşlerini hatırlamakta fayda var.       
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Türk edebiyatında biyografi ile antoloji arasında gidip gelen tezki-
relerden, ilk sistematik edebiyat tarihi örneklerine geçiş süreci arasında 
yer alan edebiyat tarihi1 yazarları edebiyat tarihinde metot meselesi üze-
rinde ciddî bir şekilde durmamışlardır. Şinasî’nin Fatin Efendi Tezkiresi 
(Hatimetü’l- Eş’ar) üzerinde yaptığı birtakım değişiklikler2, gereksiz bil-
gileri eserden çıkararak tezkireyi objektif bir hale getirmeye çalışması ve 
dilini sadeleştirmesi, ilmî bir edebiyat tarihine doğru açılan ilk tecrübedir. 
Batı’da on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru başlayan edebiyat tarihinde 
metot arayışları, ülkemize, Batılı fikir adamlarından yapılan tercümelerle 
intikal eder. Bizde edebiyat tarihi çalışmalarına bir sistem kazandıran ilk 
isim, Ömer Faruk Akün’ün Türk Edebiyatında bir edebî şahsiyet olmak-
tan ziyade bir edebî hadise olarak nitelendirdiği Fuat Köprülü’dür. Türk 
Edebiyatını doğuşundan başlayarak, bütün lehçeleri, devreleri ve coğrafî 
sahaları ile birlikte değerlendirerek Türk Edebiyatı Tarihi (1926) adlı 
eserini ortaya koyan Fuat Köprülü’nün edebiyat tarihi anlayışı tarihçi ten-
kit metoduna yakındır. “Şimdiye kadar ciddi bir tedkike mahzar olmayan 
zavallı Türk edebiyatını tedkik edecek müverrih, henüz yazılmayan Türk 
medenî ve siyasî tarihini de tedkik ve canlandırma zahmetine katlanmak 
mecburiyetindedir” 3diyen Fuat Köprülü, edebî eserlere fikir ve medeniyet 
tarihinin arkasından bakmıştır. Bununla birlikte eserin bizzat kendisinden 
edinilen bilgilerin daha kıymetli olduğunu söyleyerek o zamana kadar bu 
alanda yapılan ve genellikle tekrarlara dayanan gelenekli çalışmalara bir 
set çekmek istediği açıktır. Fuat Köprülü, “...millî ihtiyacımızı tamamiyle 
karşılayabilecek bir Türk Edebiyatı Tarihi, ilmin en son usûllerine bağ-
lı kalınarak vücuda getirilmiş, uzun ve inceden inceye tahliller mahsulü 
bir terkip eseri olmalıdır” derken objektif bakış açısını, metodun önemini, 
edebiyat tarihi yazarının dehasını,  parçadan bütüne doğru giden, uzun bir 
süreyi ve yoğun emekleri kapsayan bir çalışma biçimini işaret ediyor. Ve 
yazarlığı, bu işin sırrına ermiş bütün bilim adamları gibi, tek ve kesin bir 
metodu takip etmenin esaretinden daha büyük bir meslek olarak algılıyor: 
“…muhtelif vesika ve bilgilerin, kıymet derecelerine uygun surette tertibi, 
edebiyat tarihçisinin kudret ve istidadına, manevî zenginliğine bağlı ve pek 
tabiî olarak bir kat’î usûlden mahrumdur.”  Fuat Köprülü’nün 1918’lerde 
başlattığı bu çığır arkasından pek çok bilim adamına yol göstermiş ve ce-
saret vermiştir.      

1 Bu eserlerin değerlendirilmesi ve ayrıntılı bibliyografya için bkz. Sadık Tural, “Edebiyat Tarihi Kavramı Etra-
fında”, Ondokuzmayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Samsun), C.1, 1986, S. 21-38.  
2 Ömer Faruk Akün, “Şinasi’nin Bugüne kadar ele geçmeyen Fatin Tezkiresi Bakısı”, İst. Üniv. Edb. Fak., 
Türk Dili ve Edebiyatı Derg., C.IX, İst., 1961.
3 Fuad Köprülü, “Türk Edebiyatı Tarihi’nde Usûl”, Edebiyat Araştırmaları, TTK. Basımevi, Ank., 1966. 
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Edebî eserler üzerinde doğrudan doğruya durmaktansa kıyılarında ge-
zinen ve subjektif yorumlarda bulunma endişesiyle edebî eserlere dıştan 
bakan Fuat Köprülü’ye göre XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin yaza-
rı Ahmet Hamdi Tanpınar, eser tahlillerinde daha cesurdur. Bir sanatkâr 
olarak eserlerin muhteva, yapı, dil ve üslûplarını ayrı ayrı incelemiştir.4 
Tanpınar’ın eseri yenilik hareketlerinin başlangıcından ara neslin orta-
ya çıkışından önceki zamana kadar olan devreyi ele alır. Ö.Faruk Akün 
Hoca’nın da belirttiği gibi “Tanpınar’ın eserinde hakim olan düşünce me-
deniyet değişmesi içinde Türk kültürü ve Türk insanının değişmesi me-
selesidir.” Bu itibarla Tanpınar’ın edebiyat tarihi diğer edebî eserleriyle 
aynı düzlemdedir. Tanpınar, edebiyat tarihini meydana getirirken Batılı 
estetik ve edebiyat tarihçilerinden azami ölçüde faydalanmıştır. Dönem 
anlayışı konusunda Brunetiere’in türlerin gelişmesi fikrinden hareket et-
miş ve edipleri dil karşısında almış oldukları tavırlara göre sınıflandır-
mıştır. Tanpınar’ın hareket noktası sanatkârların biyografileri değil, eser-
leri ve eserlerinin etkileri olmuştur. Bu hususiyetinden dolayı Necatigil, 
Tanpınar’ın edebiyat tarihini bir monografi çalışması olarak değerlendirir. 
Tanpınar’ın edebiyat tarihini, Tanpınar’ın eserler ve şahsiyetler üzerine 
değerlendirmeleri açısından, bir tespitle hükme bağlayalım: “Çok orijinal 
ve müstesna dikkatleri vardır. Okuyucu fikrî uyanışların yanında zengin 
bir estetik çerçevenin zevkini de yaşar.”5 

Ali Nihat Tarlan edebiyat tarihini konu alan makalesinde6 önce ede-
biyat tarihinin meşgul olacağı edebî eserlerin sınırlarını çizerek mevzuu 
genişliğinden kaynaklanan sıkıntıyı hafifletmeye çalışır. Edebiyat tarihinin 
sadece edebî eserlerin tarihi olması gerektiğini belirtir; “Edebiyat tarihi, 
insanın tessürî hayatına ait mevzuları kül veya cüz halinde ve muayyen 
bir dozda ihtiva eden eserleri ele almak zaruretindedir.” Edebî hadiseler 
incelenirken ve sınıflandırılırken göz önünde bulundurulması gereken en 
önemli belgeler eserlerdir. “Metinlere göre nev’iler ayrılır. Bu nev’ilerin 
tesbitinde göz önüne alınacak nokta san’at telâkkisidir. Çünkü edebî cere-
yanlar onun üzerinde tessüs eder ve ona göre istikamet değiştirirler.” Ede-
biyat tarihçiliğimizin temel meselelerini değerlendiren Ali Nihat Tarlan’ın 
seksenli yıllarda yaptığı bu tespitler diğer fikir adamlarımız tarafından da 
defalarca dile getirildiği hâlde bugün de halledilmesi gereken bir problem 
olarak karşımızda durmaktadır. Bu konuda Agâh Sırrı Levend’in, Ömer 

4 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Bozdoğan, “XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi’nin Edebiyat Tarihi 
Metodu Açısından Değerlendirilmesi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Sayı: 6, Sivas 1998, s. 173-190.
5 “Türk Edebiyatı Tarihi ve Edebiyatımızın Bazı Meseleleri Üzerine Prof. Ömer Faruk Akün’le Mülakat”, 
Mülâkat: Mehmet Nuri Yardım, Boğaziçi (İstanbul), Sayı: 49, 1986.
6 Ali Nihat Tarlan, “Edebiyat Tarihi Hakkında”, Edebiyat Meseleleri, Ötüken Yay., İst., 1981, s. 21-26.
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Faruk Akün’ün, Faruk Kadri Timurtaş’ın ve Kenan Akyüz’ün makaleleri-
ne bakılabilir.     

Agâh Sırrı Levend’in Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserinin ise, Türk 
edebiyatı tarihinin kaynaklarına ve edebiyat tarihçiliğinin ana meseleleri-
ne ayrılan birinci cildi basılabilmiştir.7 Bununla birlikte yazarın “liselerde 
okutulmak üzere kaleme alınmış olmakla birlikte, salt bir okul kitabı değil, 
meraklılar için de başvurulacak bir edebiyat tarihidir” şeklinde takdim 
ettiği, ders notlarının düzenlenmesiyle oluşturulan ve öğrencilerce for-
ma forma basılan Edebiyat Tarihi Dersleri (3 cilt), bir ders kitabı olarak 
edebiyat tarihinin pedagojik açıdan yeterliliğinin tartışılmasına zemin ha-
zırlamıştır. Fuat Köprülü’nün edebiyat tarihçiliğinin tesirlerinin bariz bir 
şekilde görüldüğü kitabın, yeni Türk harflerinin kabulunden sonra basılan 
ilk cildi İslâmiyetten evvelki Türk tarihi ve Türk Edebiyatı ile başlar. Agâh 
Sırrı Levend üçüncü ciltte Türk Edebiyatını Yahyâ Kemal’e kadar getire-
bilmiştir. Eserin başlıca özelliği, Türk dili ve edebiyatını bir bütün olarak 
ele alıp, Anadolu’da gelişen edebiyatla birlikte, Çağatay ve Azerî edebi-
yatlarını da kapsaması, edebiyatı kişilere göre değil, edebî türlerin geli-
şimine göre izlemesi, her yüzyılın sonunda halk ve tasavvufî halk edebi-
yatlarını alması, XVI. yüzyıldan sonra ise, batı edebiyatlarının gelişimini, 
yine edebî türlere göre özetlemesidir.”  Nejdet Sançar, Fevziye Abdullah 
Tansel’in Ülkü mecmuasında bu kitaba yönelttiği eleştirileri ve Agâh Sırrı 
Levend’in müdafaasını değerlendirirken kitapla ilgili kendi eleştirilerini 
de belirtir.8 Eserin o yıllarda bütün liselerde ve bütün öğretmen okullarında 
yüzlerce Türk gencinin elinde edebiyat tarihi kitabı olarak bulunduğu vur-
gulanır. Bu eleştirilere “eserimin müdafaaya ihtiyacı olmadığı gibi şah-
sen de kendimi o mevkide görmüyorum” diyerek cevap veren Agâh Sırrı 
Levend’e bu işin millî bir vazife olduğu hatırlatılır.                  

 Türk Edebiyatı üzerine değerlendirmelerini, bu edebiyatı oluşturan, şe-
killendiren ve kuşatan kavramlar dünyasını tanımlayarak temellendiren ve 
neredeyse bu tavrı bir yöntem haline getiren Sadık Tural’a göre edebiyatın 
millî ölçekte bir değer olarak işlevini yerine getirebilmesi için öncelikle 
muhatabına ulaşması, o milletin işine yaraması, içinden çıktığı toplumla 
çelişmemesi gerekir. Edebiyat, diğer değerlerle birlikte insanı daha iyi’ye, 
daha güzel’e ulaştırmak için vardır. Hocamızın ifadeleriyle, “Gerek ilim, 
gerek din, gerek güzel sanatlar ferdiliği abes, mahallîliği ilkellik sayar. 
Mahallîlik ve mahallîcilik bütünleşmeyi yaralar; kısaca hem dinî, hem ilmî 
hem de bediî kabuller, kişiye ve topluma ait çözüklüğü önlemeye çalışır; bu 
7 Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, TTK Basımevi, Ank., 1973.
8 Nejdet Sançar, “Agâh Sırrı Levend’in Edebiyat Tarihi Kitabı”, Kopuz, Sayı: 6, 1939.
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ilim, din ve güzel sanatlar alanına ait kabuller, kişiyi ve toplumu ilkelden, 
basitten, geçiciden, düzensizden, huzur vermeyenden, gelişmişe, yüceltil-
mişe, düzenliye, huzur verene yöneltme ülküsündedirler.”9 

Hocamız, edebî eser veren yazarlarla birlikte edebiyat dünyasına sağ-
lam bir yön tayin etmekle vazifeli diğer meslek sahiplerinin de eserin içine 
doğduğu cemiyetin kabuller dünyasını iyi tanımaları gerektiğini ifade eder:  
“Edebiyat nazariyatçısı, edebiyat tenkitçisi, edebiyat tarihçisi ve edebî 
eser veren cemiyetteki kabuller dünyasını, bu dünyanın neticesi olan insan 
tiplerini ve kişiler düzenini iyi kavramak zorundadır. Edebî eseri, edebî 
eser vereni içinde yaşadığı zaman ve toplumdan soyutlayabilir misiniz? 
İyi yazar ve okuyucu olarak o toplumun bir kabuller dünyası –düzeni de-
miyorum- içinde şekillendiğini de görebilecek durumda olmak gerekir.”10 
Edebî eserin niteliğini araştıran tenkitçilerin peşine düşecekleri ilk cevap 
eserin dil ve muhteva bakımından o topluma ait olup olmadığıdır; “tenkit-
çi, … ‘kabuller’in edebî eserdeki yansımalarını arar. Tabiî sadece mevcut 
kabullerin değil, bir cemiyete gelmekte olan yeni kabullerin ve sanatkârın 
şahsından gelen, yani edebî eserle doğan kabullerin durumunu görmek 
ve göstermek de tenkitçinin işidir. Bir edebî eser, duygu, düşünce, hayal 
ve davranışıyla kısaca bakış açısıyla bir milletin hayatından kesit değil 
midir?Zaman ve mekânca ve muhitçe sınırlandırılmış kesit…Milletin bi-
rim ve dilimlerindeki çözülmeyi gösterici, bütünleşmeye çağıran mesajları 
gösterici bir tavır..Kullanılan türe hakimiyeti yani şekil (form) başarısına 
işaret edici bir tavır…”11

Kabuller dünyasını tahrif eden hatta daha ileriye giderek bütünüyle 
inkâr eden, abartmalı idealizasyona girişen edebî eserleri doğuştan hasta-
lıklı eserler sınıfına koyan Sadık Tural, “ilme ait kabullerin dine; dine ait 
kabullerin sanat ve edebiyata baskı yapmadığı; bu sahalara ait kabullerin 
âhenkli bütün oluşturduğu sağlıklı bir toplum”12 hayal etmektedir. Bu üç 
kaynağın oluşturduğu âhenkli yapı, “nesilden nesile değişen değil gelişen, 
zenginleşen bir kabuller düzenini” hazırlamaya yardımcı olur. Kabuller 
dünyasına, eğer oluşturabilmişsek kabuller düzenine uyumlu eserler ancak 
edebiyat tarihi içinde kendilerine bir yer bulabilirler. Aksi halde, “güzel 
sanatlar ve bilhassa edebiyat eserleri, gerek fert, gerek cemiyet plânında 
oluşa(bile)n çözülmeyi, şuur çatlamasını, şuuraltı zelzelesini önlemek üze-

9 Sadık Tural, “Bütünleşmeyi Sağlayan Kaynaklardan Biri: Güzel Sanatlar”,Zamanın Elinden Tutmak, 5. 
baskı, Yüce Erek Yayınevi, Ank., 2006, s. 65. 
10 Age, agm, s. 70.
11 Sadık Tural, “Edebiyatımızda Tenkit Üzerine Bir Konuşma”, Sorulara Cevaplar, 3.baskı, Yüce Erek Yayı-
nevi, Ank., 2006, s.144
12 Zamanın Elinden Tutmak, “Bütünleşmeyi Sağlayan Kaynaklardan Biri: Güzel Sanatlar”, s. 72.
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re, mevcut kabulleri geliştirip bütünleştirici olarak kullanamıyorsa, güne-
şin tam tepede olduğu an kaybolmaya mahkûm gölgelerden ibarettir.” 13

‘Kabul’ kelimesiyle, “gerek millî gerekse beynelmilel her türlü maddî 
ve manevî unsuru ve onların yol açtığı davranışları” kasteden Sadık Tu-
ral, kültür ve medeniyet ayrımı yapmadan her iki alandan gelen davranış 
ve benimsemeleri kısaca ‘kabul’ kavramıyla izah etmeyi tercih eder. 

“Kültür, bir özel topluluk olduklarını düşündüren insanların ortaya 
koydukları, tercih ve tepkileriyle özel bir yaşayış biçimidir. Bu yaşayış biçi-
mi bir yönüyle, mensupluk (mensubiyet) anlamı taşıyan sosyolojik, sosyo-
psikolojik kabulleniş ve tepki veriş dizisidir.”14 Bu çeşitli kültür varlıkla-
rından birinin çağdaşı olan diğer kültür varlıklarının yapısına tesir edebile-
cek nispette yücelerek farklılaşması ile ‘medeniyet’ kavramı ortaya çıkar; 
“Medeniyet çağın bilgi ve teknolojisinin, benimsenen dinin iman ve ibadet 
esaslarının bir kişinin, topluluğun veya toplumun öz benliğini ve kimliği-
ni ortadan kaldırmayacak biçimde, gönüllü tercihlerle, başka kültürlerin 
ihtiyaçlar dünyasına taşınmasıdır (…) Öncelikle komşu, sonra komşu ol-
mayan kültürlere, bilgi, teknoloji, iman ve ibadete ait ‘vericilik’ yapabilen, 
böylece kendi adının damgasıyla birlikte bir yaşama dünyası kuran geniş-
lemiş kültürlere, ‘medeniyet’ adı uygun düşer.” Hocamız kültürün işlev-
lerini şu şekilde tespit ediyor: “İnsanları birbirine duygu, düşünce, hayal 
ve zevk bakımından benzeştirme; uzlaşarak ve uyumlandırarak, bir arada 
üretip tüketerek yaşama ihtiyacı duyurma; ihtiyaç sayılan bilgi, teknolo-
ji ve davranışları ekleyip tarih içinde devam etme bilinci kazandırma.”15 
‘Kültür’ün en belirgin özelliği geçmişten ayıklanarak bize ulaşan, şimdiki 
halde korunan ve geleceğe intikal ettirilmeye çalışılan bir miras niteliği 
taşımasıdır. Bu mirasın önemli bir kısmını, kültürün göstergesi ‘dil’leri ve 
‘üslûp’ları ‘bir kültür ve medeniyet anıtına dönüştüren’ sanat ve edebiyat 
eserleri oluşturur. “İnsan, içinde yaşadığı cemiyetin kolektif şuuraltı kıy-
metleri ile şuurlu tercihlerinin tesiri altındadır. Bir cemiyetin büyük bir 
kısmında, tesir icra eden, bir kısım pasif tavrına rağmen tesirini hissetti-
ren, pek küçük bir kısmının ise uyumsuzluklarına yol açan temel kavram-
lar, kabuller ve davranışlar bulunur. Bu temel kavramlar, kavramlara bağlı 
kabuller ve davranışlar, sosyal hayatı belirleyici ve yürütücü faktörler, bir 
cemiyeti diğerlerine göre hususîleştiren tarih içinde hayatiyet sağlayıp, 

13 Age., agm., s. 72.
14 Sadık Tural, “Türk Kültürünü Arayan Kongrelerden Biri”, Bilgelerin Yolunda, 4.baskı, Yüce Erek Yayınevi, 
2006, s.115. 
15 “I.Tarihten Gelen Kültür ve İnsan, Devletin Bağımsızlığının Korunması Aydın Olmanın Önşartıdır.”,Sorulara 
Cevaplar, s. 30.
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ferdi ve kolektif şuur ile şuuraltını şekillendirir.”16 Sayın Tural, sanat ve 
edebiyat’ın oluşturduğu ‘estetik’ duygusunu, din, ilim ve teknoloji, mil-
liyet, yüksek otorite ve düzen fikri ile beraber duygu, düşünce, hayal ve 
davranış dünyasına doğrudan veya dolaylı olarak tesir edip sosyal hayatı 
belirleyen ve yürüten beş ana faktörden biri olarak değerlendiriyor. 

Edebiyat Tarihi’nin ham malzemesi olan ‘edebî eser’ kavramını tanımla-
madan önce, bu yazılı ürünlere ‘eser’ olma değerini veren bir duyarlılık ve 
ustalık ayrıcalığından, ‘sanat’ ve ‘sanatçı’ kavramından bahsedelim.”İnsan 
elinden çıkmamış her varlığın varoluş sebebini, ‘niçin’liğini, hakikat (ve-
rite, wahrheit)’ini kavramanın, aklı ve âleti aşan bir durum olduğunu” 
belirten Tural, ‘tabiî varlıkların niçin’liği –hakikati- üzerinde belirleme-
lerde bulunan üç alan’ tespit ediyor; sanat, felsefe ve din…Sanat eseri, 
‘kendi kendine oluşmayan, bir tesadüf sonucu varolmayan, parçalararası 
ahengin bütünleştirdiği bir işlev ve işleyişe sahip olan’ bir düzen karşı-
sında, bu düzeni kavrayabilen heyecanlı, meraklı ve kabiliyetli bir idrakin 
onu taklit etme çabaları sonucu ortaya çıkmaktadır; “sanat eseri, görüntü, 
gösterge türünden varlıklardaki hoşluğun, güzelliğin, özel bir duyarlılı-
ğın doğurduğu özel bir algılayışın sonunda, ömürlü ve ölümlülüğüne bir 
tür karşı çıkarak, insan eliyle yeniden yapılandırılmasıdır. Sanatçı, insan 
niçin yaradılmış ve niçin ölümlü soruları için de, niçin hoş, niçin güzel 
soruları için de kendini tatmin edecek bir ‘belirleme’ye varamadığından, 
bu soruların içine düşmüşlüğü adına duyarlılığını çığlığa dönüştürüyor: 
Resim, heykel, müzik, raks, halı, kilim, mimarî, şiir, roman, hikâye, tiyatro 
eseri, hat, minyatür, tezhib, ebru, ‘niçin’e dayalı çığlıklardan oluşan özel 
bütünlükler, özel algılayışlar, özel yorumlardır.”17

Kendini ifade etmek için kelimelere ihtiyacı olan edebiyat sanatı, muh-
tevasını doğrudan doğruya şekilleriyle duyuran diğer güzel sanatlardan 
ayrılır. Bu yapısı, sanat yapmak isteyen fakat aynı zamanda bilgi de ve-
ren edebiyat sanatını her zaman tehdit etmiştir. Eseri sanat alanına çıkaran 
temel özelliği şeklidir. Dolayısıyla, “edebiyat sadece kelimelere inhisar 
ettiği müddetçe bildirmekten öteye geçemez, içindeki muhtevayı bilgiyi; 
isteği ve duyguyu manâlı bir şekilde söylemediği, muhtevayı şekil olarak 
göstermediği müddetçe de sanat olamaz (…) Bir şekil içine girince ancak 
muhteva bir mana kazanır ve sadece düşüncelerimize değil, duygularımıza 
da tesir ederek bizi heyecanlandırır. İşte bu tesirle biz sanatkârın dilini an-
larız. Sanatkâr kendisini bir şekil içinde gerçekleştirir. Muhtevasını işleyiş 
tarziyle, onu değiştirmesini bilmesiyle manâlandırır. Nazım nazım ola-
16 “I Tarihten Gelen Kültür ve İnsan, ‘Sosyo-Kültürel Yapı’ Konusundaki Ankete Cevap”, Sorulara Cevaplar, s. 41.
17 “Bilim ve Felsefe Işığı A.Nısanbayev’e Serenat”, Bilgelerin Yolunda, s. 64.
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rak, dram dram olarak, hikâye de hikâye olarak kavranılmak ister. Büyük 
sanatkâr iç sonsuzluğuna ancak bu yapı birliğinde hakim olur.”18 Sadık 
Tural, ‘edebiyat alanının ilk aslî unsuru’ olarak değerlendirdiği edebiyat 
eseri’ni onu sanat yapan niteliği bilhassa vurgulayarak tanımlar:“Edebiyat 
eseri, malzemesi dile dayanan ve dilin imkânları ile, muhatabında birtakım 
estetik uyarımlara yol açan, yüksek bir haberleşme kuran, yapıları bakı-
mından özel metinlerin her birine verilen addır. Edebiyat alanının ilk aslî 
unsuru edebiyat eseridir. Dile dayalı bir sanat dalı olan edebiyat hayatın-
da, benzerlerinin üstüne çıkmışlık, aleladelikten fevkaladeliğe yönelmişlik 
ihtiras ve başarısına edebî değer denir. Edebiyat eserleri kendi aralarında 
tek tek bağımsız ve yegânedir…”19 ‘Estetik seviye ve ifadece yüksek oluş 
bakımından benzerlerinden ayrılan’ seçkin metinler, millî bir görev üstle-
nerek o milleti edebiyat tarihi alanında temsil ederler; “Edebî metin, insanı 
yakalarken, ezelî ve edebî bir çizginin üzerinde bir koridor tespit etmek 
zorundadır. İşte insanı, ezelî ve ebedî benliğin içinde yakalayan, ferdî ve 
millî kimliğiyle tespit edebilen, gerçeğimsi bir tarz içinde anlatan özel ya-
pılı gerçeğimsi anlatımlı metinler, edebiyat tarihinin araştırma sahasına 
giren malzemelerdir.”20

Edebiyat tarihini doğru ve eksiksiz bir şekilde ortaya koyabilmek, itibarî 
dolayısıyla şahsî  bir dünyayı yansıtan metinleri incelediği için şahsî ve 
keyfî bir tutum takınmaya çok müsait olan edebiyat araştırmalarına ilmin 
disiplinini kazandırmakla mümkündür. Edebiyat tarihleri, yazarın gerçe-
ğinin eleştirmenin gerçeğiyle uyuştuğu metinleri başarılı sayan, çatıştığı 
metinleri ise gözden düşüren yanlış hükümlerle doludur. Toplumun kabul-
ler dünyasını tahrif eden bir metinle karşılaşmadığı müddetçe araştırmacı, 
çalışmasını, bir metnin ‘neyi’ anlattığından ziyade nasıl ve niçin anlattığı 
sorusu üzerinde yoğunlaştırmalı ve bu soru üzerinden metinin edebî değeri 
ile ilgili bir yargıya varmaya çalışmalıdır. Bize göre bu dengeyi kurama-
mış çalışmalar ‘edebî inceleme’ adıyla karşımıza çıksalar da, edebiyattan 
ziyade tarih, sosyoloji gibi edebiyata destek veren, ilham kaynağı olan 
başka ilim dallarına hizmet etmektedirler. “X’in Romanında Aile Kuru-
mu” veya ‘X’in Hikâyelerinde Kadın Meseleleri” gibi tematik çalışmalar 
“niçin anlatmış”, “nasıl anlatmış” sorularını, eserin konusundan daha ciddî 
bir mesele olarak sorgulamadıkları müddetçe birer edebiyat araştırması sa-
yılmazlar. 

İşte Edebiyat Bilimi, edebiyat araştırmalarının yöntemiyle ilgili bir di-
siplin oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Sayın Tural, edebiyat bilimini, 
18 Melahat Özgü, “Edebiyat Tarihi Araştırmalarında Yeni Ufuklar”, AÜDTCF Dergisi, Sayı:1-2, Ank.,1954.
19 “II.Edebiyat Gerçeğinin Kavranılması, Edebiyat Araştırmacılarının Meseleleri Üzerine”, Sorulara Cevap-
lar, s. 121.
20 Age., agm., s.123.
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“edebî eserlerle ilgili seviyeli meraklara verilen cevaplar toplamıdır.”21 
şeklinde kısaca tanımladıktan sonra bu sahanın varolma sebebini şöyle ifa-
de ediyor: “Edebiyat metinlerinin dünyasını inceleyerek, neyi, niçin, nasıl 
hangi formlarla anlattıklarını aramak ve bulmak; edebiyat eserlerinin bir-
birlerine göre durumlarını değerlendirmek, edebiyat bilimi adıyla müs-
takil bir saha oluşmasına yol açmıştır.”22 Türkiye’de henüz 25-30 yıldır 
kullanılan Edebiyat Bilimi terimi, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde günde-
me gelmeye başlayan edebiyat metinlerinin nasıl ve niçin incelendiği ve 
bu sorulara hangi kavramlarla cevap arandığı yönündeki yeni ilgi alanla-
rının ürettiği bir terimdir.23 “Edebî metinlerin dünyasına girerek onlarda 
bulunan duygu, düşünce, hayal ve davranışları, forma ait özellikleri, dilin 
imkânlarını nasıl kullandığını tespit etmek ile görevli Edebiyat bilimi’nin 
nihai hedefi, edebiyat hayatını o milletin tarihine de yerleştirmektir”24.  
Edebiyat bilimi edebî araştırmaların kuvveti nispetinde bilimlik yönünü 
tamamlayacaktır. Edebiyat araştırması,“edebiyat hayatının arkasındaki 
ferde, gruba ve toplum bütününe ait iman, kanaat, bilgi birikimini, gerçe-
ğimsilik ve estetik heyecan unsurlarını birinci dereceden unsurlar sayarak 
metindeki dil ve mesajları hükme bağlama faaliyetidir.”25 Sayın Tural, ede-
biyat araştırması’nı, edebiyat nazariyatı (edebiyat teorisi), edebiyat tarihi, 
edebî tenkit olmak üzere üçe ayırmış, her üçünün de birbirini beslediğini 
ve zenginleştirdiğini belirtmiştir. Bunlar, edebî metinlerden hareketle bir 
edebiyat tarihi oluşturma sürecinde Edebiyat Bilimi’ne yardımcı olan alt 
sahalardır. Bu sahalara dördüncü bir alan olmak üzere edebiyat sosyolo-
jisini de ilave etmiştir.  Hocamız edebiyatın ilimleşebilmesi için nasıl bir 
yöntem takip edilmesi gerektiğini şöyle belirtmiştir:   

“İnsanın ve cemiyetin dünyasına şekil veren edebiyatın, metotlu bir şe-
kilde değerlendirilmesi, şahsî ve felsefî yoruma en az imkân veren usûllerle 
araştırılması gerekir. Edebiyatın ilimleşmesi, edebî değeri, edebî tenkidî, 
edebiyat araştırmasını, edebiyat tarihini sistematize edecektir. Bunun için 
de daha önce ortaya atılmış metotlar incelenmeli; sonra geçerliliği, uygu-
lanabilirliği olan, öncekilerin eksiklerini taşımayan bir kavramlaştırma ve 
metot modeli geliştirilmelidir. Muhteva, şekil ve üslûp meselelerine yete-
rince yaklaşabilen soruların tespit edilmesi aranan metodu belirleyecektir. 
Araştırıcıyı mahkum etmemek şartı ile bir metot bulmak kolay değilse de 
mümkündür. Bu metot bize göre, edebî eser, edebî eseri yaratan ve ede-
21 Agm., s.123.
22 Agm., s.122.
23 Agm., s136.
24 Agm., s.124.
25 “II.Edebiyat Gerçeğinin Kavranılması, Prof. Dr. Sadık Tural ile Edebiyat Araştırmalarının Felsefî Zemini 
Üzerine Konuşma”, Sorulara Cevaplar, s. 177.
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biyat dünyası ile alakalı sorulara öncelikle ve yeterince, diğer mesele ve 
bilgilere ise, gerektiği kadar yakınlaşmayı hedef alan bir yapı taşımalıdır. 
Edebiyat ilmi tarihin, sosyolojinin, sosyal psikolojinin, hatta ekonomi ve 
psikiyatrinin bilgi, bulgu ve metotlarından faydalanacaktır: Böylece ilim-
leşmekte olan edebiyat bilgi alanı, önce neleri, ne ölçüde bilmek istediğini; 
sonra sorularını yoğunlaştıracağı temel kavram ve meseleleri şuurlu bir 
şekilde kararlaştırarak, hem ilimleşmesini kolaylaştıracak, hem de diğer 
ilimlerden, ne ölçüde faydalanacağını ortaya çıkaracaktır.”26 Bu ifadeler-
le kısaca “edebiyat hayatını ve edebî eseri, araştıranın şahsî zevk, fikir 
ve sezgisine bırakmayan, tek sebepli görünmeyen, felsefe yapmağa en az 
imkân veren bir kavramlaştırma modeli ve araştırma metodu” 27geliştiril-
mesi arzu edilmektedir. 

Edebiyatın ilimleşmesi, bir milletin fikir, zevk, sanatkârlık; icat, icraat 
ve kabiliyet tarihinin ve düzeyinin uluslar arası alanda da temsili olan ede-
biyat tarihine doğru malzeme verecek ve yazımını kolaylaştıracaktır. Çok 
sayıda tahlil ve tenkit yazısıyla edebiyat tarihine katkıda bulunan Sadık 
Tural ‘edebiyat tarihi’ kavramını şöyle tanımlıyor: “Edebiyat Tarihi, sa-
natçılar veya edebî zümre, akım ve modalar yahut türler gibi bir ölçütten 
yola çıkarak edebiyat dünyasını kronolojik bir şekilde değerlendirmek 
üzere yazılan eser”dir.28 Edebiyat tarihinin her şeyden önce edebî eserle-
rin tarihi olması gerektiği ve başlıca görevinin edebî eserler üzerinden o 
milletin estetik değişimini ve gelişimini ortaya koymak olduğu gerçeğini 
hatırlatan Tural, bu genel tanımı dönüştürerek edebî eser odaklı yeni ta-
nımlar üretir;“Edebî eserlerden, belirli bir seviyeyi aşan umumî kabule 
mahzar olmuş, âdeta şaheserlik basamağına doğru çıkmaya aday olan-
larının, tek tek incelenerek, kronolojik bir tarz içinde edebî hayatın bütü-
nünü de aksettirecek ölçü ve takdimle bize anlatılmasına edebiyat tarihi 
denir.”29 Dolayısıyla edebiyat tarihçisi de “şaheserlik basamağına adımını 
atmış eserlerdeki insan hayatı, dil ve üslûp ile teknik meselelerin mana-
lı bir kronolojisini yapan kimsedir.”30 Bu noktada ‘şaheser’ kavramını da 
tarif etmek gerekiyor:“Edebiyat eserlerinden bazıları, benzerlerinin de 
üzerinde bir değer taşır, ilgi bulur. Edebiyat tarihi, belirli bir çizgi üzerine 
çıkmış bütün edebî eserler ile bunların yazılarını ele alır. Zaman, mekân, 
kabullerle yoğrulmuş insan unsurlarını aşan insanlığın ortak mirası ha-
line dönüşen, beşerî ufukta yükselen eserlere şahane diyoruz (…) Dünya 
26 “ I Edebiyatın Nazarî Meseleleri, Edebiyat Sahasının İlimleşmesi Kavramlar ve Tarifler”, Zamanın Elinden 
Tutmak, s. 46.
27 Age., agm., s. 35.
28 Agm, s. 32.
29 “Edebiyat Araştırmacılarının Meseleleri Üzerine”,Sorulara Cevaplar, s. 138.
30 “Zamanın Elinden Tutmak, Münasebetiyle”, Sorulara Cevaplar, s. 93-94.
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edebiyatında şaheser derecesine çıkmış eser çok azdır.”31 Şu halde ma-
halliliği aşarak millî bir temsil değeri kazanan, devrinde ve daha sonraki 
dönemlerde ‘yeni yönelişlere sebep olan’ eserlere şaheser diyoruz. Edebi-
yat tarihçisinin öncelikli görevi, daha önce bu alanda yapılmış çalışmalara 
şüphe ile yaklaşarak, yeni arayışlara çıkmak, edebiyat tarihinin virajları 
olan şaheserleri tespit etmek ve incelemektir. Edebiyat tarihçisi bu incele-
meyi, “edebî eseri yazar ve muhtevasından hareket etmek suretiyle tarihi 
realitesi içinde kavramak, benzerleri arasındaki yerini belirlemek, o edebî 
eserin ait olduğu edebî türün gelişim çizgisindeki yerini işaretlemek”32 
gibi bir usûl dairesinde tamamlar. Bu noktada edebiyat tarihçisine, bu in-
celemelerin sıhhati için edebiyat nazariyatı bilgisi de lâzımdır. Edebiyat 
tarihçisi devrinde reklâmla şaheser olmuş zayıf eserlerin şöhretine aldan-
mamalı, edebî değer taşımayan popüler eserlere karşı da dikkatli olmalıdır. 
Devirlerinde muhtemelen çok okunmuş bu iki sınıfa ait eserler edebiyat 
tarihinin malzemesi olamazlar. Bu eserlerin bu kadar rağbet görmelerinin 
nedenleri ancak edebiyat sosyolojisinin halletmesi gereken bir meseledir. 
Bunun yanında devrinde anlaşılmamış fark edilmemiş bir şaheserin de 
edebiyat tarihçisi tarafından keşfedilmeyi bekliyor olması ihtimal daire-
sinde olan bir durumdur. 33  

Sadık Tural, edebî bir metni aydınlatabilmek, edebiyat tarihine işlenmiş 
bir malzeme olarak sunabilmek için metin etrafında yapılmasını lüzumlu 
gördüğü çalışmaları özetliyor: “Herhangi bir metnin yeterince anla-
şılmasının sağlanabilmesi için, öncelikle zengin bir bibliyografya bilgi-
sine; yazıldığı yer ve zamanına; yazan kimsenin resmî ve hususî hayatına, 
edebî ve fikrî şahsiyetine ait malûmata sahip olmamız gerekmektedir. Di-
ğer taraftan metnin manzum veya mensur oluşu; ait olduğu edebî tür vb. 
gibi sorulara cevap verebilmemiz için, daha önce kazanmamız gereken 
ön bilgilere ihtiyacımız vardır. Bu gibi bilgilerin uygulanması, bir dilin 
çeşitli devirlerdeki değişimine göre kelimelerin, deyimlerin, nüktelerin, 
insan ve insan dışı unsurlara bakışın kavranılması, o edebiyat türünün 
ve eserin yazıldığı devirdeki edebiyat hayatına götürecek olan metnin 
manâlandırılması mümkün olabilir.”34 Bu ifadeler, edebî metnin, edebiyat 
nazariyatı bilgisi yanında başka alanlarda da yapılacak olan birtakım araş-
tırma faaliyetleri sonucunda açıklanabileceğini bildiriyor. Edebiyat tarihi, 
edebî metinlerin mukayeseli ve kronojik tarihi (estetik gelişim, değişim 

31 “I.Edebiyatın Nazarî Meseleleri, Edebî Hadiseye Yaklaşma veya Yokuşu Tırmanmaya Hazırlık”, Zamanın 
Elinden Tutmak, s. 84-85.
32 “Edebî Hâdiseye Yaklaşmak veya Yokuşu Tırmanmaya Hazırlık”, Zamanın Elinden Tutmak, s. 84. 
33 Age. agm., s. 89.
34 Agm, s. 79.
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ve dönüşümler) anlamına gelmekle beraber metinlerin anlaşılabilmesi için 
kültür ve sanat tarihi, coğrafya, sosyoloji, biyografi, psikoloji vs.  başka 
ilim dallarının bilgi ve metotlarının da yardımı gerekir.  Sosyal olayla-
rı konu alan ve cemiyetin kabuller dünyasını yansıtabildiği ölçüde değeri 
artan edebiyat, şüphesiz sosyolojiye daha çok yaklaşacak ve onunla birle-
şerek edebiyat sosyolojisi adıyla başka bir bilim dalı oluşturarak kendi ka-
nunlarını oluşturmaya girişecektir. İnsan ve toplum kaynaklı Edebiyat ve 
Sosyoloji, birbiriyle komşuluk değil akrabalık derecesinde yakınlığı olan 
iki ilim sahasıdır. Sosyoloji, edebiyatı bilgi ve metot yönünden beslerken, 
edebiyat da sosyoljik olaylardan seçtiklerini estetik ve etkili bir şekilde 
temsil ederek onları aydınlatır ve gündemde tutar. Hocamız bu ilişkinin bir 
yönünü şöyle yorumluyor:“Kültür değişmeleri noktasından, bir edebî ese-
rin sosyal hayatta uyandıracağı birçok yenilikler olabilir; hattâ bazen mo-
daların yaratıcısı  -düşünce, giyim, kuşam vb.- edebî eserlerdir. Bazı edebî 
eserler de yeni insan tiplerine yol açarken, bazıları Dreyfüs Davası’nda 
olduğu gibi, içtimaî, adlî bir hatanın düzelmesine sebep olur. Felsefî akım-
ların uzun müddet yaşamaları, edebiyatın desteği ile doğru orantılı görün-
mektedir. Bundan daha mühimi, çağımızda ideolojilerin, rejim tiplerinin 
tanıtılması ve benimsetilmesi de, sosyolojik ve teknolojik araştırmalardan 
çok, edebî eserlerle yapılmaktadır. Bu yüzden bir edebiyat araştırıcısının, 
sosyolojinin ve diğer sosyal ilimlerin metodolojisinden, temel kavramla-
rından haberdar olması gerekmektedir.”35

Bununla birlikte Edebiyat tarihi adını taşıyan çoğu eserin esas malzeme 
olan edebiyat metninin kendisi ile onu açıklamaya yardımcı yan malzeme-
ler arasındaki dengeyi kuramadığını ve bu yan alanlardan birini esas alan 
bir edebiyat tarihi ortaya koymak suretiyle onu yörüngesinden çıkardığını 
görürüz. Edebiyat tarihinin omurgası ile ilgili bu belirlemenin, araştırma-
cıların edebî metinlerin dünyasında neyi niçin aradıkları konusundaki ni-
yetlerine göre oluştuğunu  belirten Sadık Tural, edebiyat tarihinin, onlar-
dan faydalanmakla beraber kültür tarihi, zihnî tekâmül tarihi, sınıf çatışma 
tarihi ile karıştırılmaması gerektiğini, sadece edebiyata münhasır kalması 
gerçeğini ısrarla hatırlatmaktadır.36 Ali Nihat Tarlan edebiyat tarihi mese-
lesini konu  bir alan yazısında, “her ilim şubesinin bir merkezleştiği nokta, 
bir de bu noktanın etrafında ikinci derecede alâkadar olduğu mevzular 
vardır. Bu mevzular, başka ilimlere aittir. Fakat o nokta etrafında ehemmi-
yetlerine göre uzak veya yakın daireler çizerler. Tarih ve fikir tarihi, edebi-
yat tarihinin etrafında üçüncü ve dördüncü dairedir. Psikoloji ve biyografi 

35 Agm., s. 88.
36 “Edebiyat Sahasının İlimleşmesi Kavramlar ve Tarifler”, Zamanın Elinden Tutmak, s. 33.
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birinci ve ikinci dairededir.” ifadeleriyle merkez kabul ettiği edebî metne, 
onu açıklamak için başvurulan yardımcı bilimlerin yakınlık derecelerin-
den söz eder. Edebiyat araştırmalarında, ancak gerektirdiği takdirde ve ge-
rektiği genişlikte merkezden muhite doğru ilerlemenin önemini vurgular. 
Fazladan sarf edilen tek bir kelimenin ve şahsî yargının, her ilim şubesine 
olduğu gibi, edebiyata da zarar vereceğini, ilmin esaslarıyla oluşturulmaya 
çalışılan bir doku içinde gülünç ve manasız görüneceğini vurgular. Kül-
tür tarihi edebiyat araştırmalarına ışık tutar fakat edebiyatın asıl iddialı 
olması gerektiği alanı, estetik başarısını bütünüyle açıklayamaz. Bununla 
birlikte kültür hayatını, kimi zaman bu alandaki bilinmezlikleri dolduracak 
etkinlikte aydınlatan edebiyat eserleri edebiyat-kültür alışverişinde daha 
vericidir. Hocamız, “Edebiyat tarihçisi edebiyat eserleri yoluyla edebiyat 
hayatını, edebiyat hayatı yoluyla da kültürel değerleri görmek ve göster-
mek yolunda katkılar sağlar”37 demektedir. Dolayısıyla “edebiyat araştır-
macısı ise edebî metinler yolu ile edebiyat hayatını; edebiyat hayatı yolu 
ile sosyo-kültürel tercih ve tepkileri ortaya koymaya çalışan bir özel kültür 
tarihçisi görevi üstlenir.”   

Edebiyat tarihi çalışmalarına sarf edilecek emek, öncelikli olarak edebî 
metinlerin seçimine ve bu metinlerin sıhhatinin araştırılmasına harcanma-
lıdır. Bu ilk adım ihmal edildiği takdirde, yoğun çalışmalarla ulaşılacak 
olan diğer yargılar da eksik ve yanlış olacaktır. Sadık Tural, bu aşama-
da dikkat edilmesi gereken hususları bugünün bakış açısıyla yorumladığı 
eserlerden verdiği örneklerle zenginleştirerek şu üç maddede toplamıştır:

“1. Araştırıcılar edebî eserin dünyasından haberdar olmalıdır. Ede-
biyat eserlerinin dünyasına elde hangi eserlerin bulunduğu, hangi kabul 
ve tepkileri gördüğünü de gösteren katalogların dünyasından girilir (…) 
Edebiyat eserinin hangi yayınevlerince, nerede, nasıl basıldığı ile ilgili 
bibliyografik bilgimiz yeterli olmalıdır. 

2. Edebî eserin sıhhati meselesine dikkat edeceğiz. Dönem, hangi bas-
kıları yaratıyorsa o baskı unsurlarının gücü nispetinde edebî eser budan-
maya uğrar. Elimize geçen edebî eseri olduğu gibi kabul etmeyeceğiz. Me-
tin, yaratıcısının elinden çıktığı gibi midir? Budama ve değişiklik yapılmış 
mıdır? 

Budamalar, yazarın ölümünden sonra daha çok görülüyor.Türkiye’mizde 
daha özel bir şekil olarak metnin dilinin özleştirilmesi iddiasıyla budanmış 
eserlere rastlanmaktadır. Budama bazen sansür adı verilen resmi kuru-
luşlar eliyle de gerçekleştirilebilir. Burada ölçü, yönetimin resmî görüşü 
37 “Edebî Hâdiseye Yaklaşmak veya Yokuşu Tırmanmaya Hazırlık”, Zamanın Elinden Tutmak, s. 84.
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oluyor; hür, demokratik ülkelerde bu sansür ortadan kalkmıştır. Bu bu-
dama bizzat yazar tarafından yapılabileceği gibi, editörler (yayıncılar) 
ve mütercimler tarafından da yapılabilir (…) …bir yazara ait olduğu öne 
sürülen bir edebî eserin, çeşitli nüshaları arasındaki farklılıkları unutma-
mamız gerekiyor (…) Şairlerin, şiirlerindeki kelime değiştirmeleri (jönez) 
ayrı bir araştırma konusudur.       

3. Elimizde bulunan edebî eserdeki zamanına ait bilgiler ne derece doğ-
rudur? Edebî eserler aynı zamanda dönemin siyasî ve sosyal kabullerini 
ve tavırlarını yansıtırlar …Ahmet Midhat’ın, Vecihi’nin, Ahmet Rasim’in, 
Mehmet Celâl’in eserlerinde ve Mai ve Siyah’ta dönemin kültür hayatı 
vardır.” 38

Sadık Tural, bir edebî eserde edebiyat tarihçisinin görmeye ve değer-
lendirmeye mecbur olduğu, iç içe geçmiş tarzda karşımıza çıkan üç taba-
ka bulunduğunu belirtir: “Maziden gelen ve mazinin devamı olan hissî, 
fikrî, hayalî, içtimaî, millî ve beşerî unsurların mozayiklendiği tabaka; 
esere yazarın yaşadığı, eserin yazıldığı zamandan yansıyan kabullerin, 
davranışların ve maddî kültür araçlarının oluşturduğu tabaka ve şairin 
veya naşirin kendi şahsından gelen özel kabul ve yorumların oluşturduğu 
tabaka.”39 Edebiyat tarihçisi bu değerlendirmeyi yaparken esere yazıldı-
ğı devrin şartları içinde bakmalı, eseri kendinden önceki ve çağdaşı olan 
benzerleriyle mukayese etmeli, tefekkür ve zevk dünyasındaki oluşumu 
(tekevvün) ortaya çıkaracak olan kronojik yöntemi esas almalıdır. 40  

Edebiyat tarihçisi edebî metinleri değerlendirirken onları konu 
alan araştırmalardan ve  eleştiri yazılarından faydalanır. Hocamızın da 
ifadesiyle,“Edebiyat tarihi, araştırma ve tenkit yazılarının zenginliği nis-
petinde gerçeklere yaklaşabilir.” Her eleştiri faaliyetinin, edebiyat tarihi-
ne kaynaklık edebilecek nitelikte olması umulur, fakat edebiyat tarihine 
tamamlanması beklenmez. Oysa edebiyat tarihi, bu konuda Batı edebiya-
tında birtakım tersi görüşler ileri sürülmüş olmasına rağmen eleştiri faali-
yeti olmadan yazılamaz. Edebiyat tarihine kaynaklık edecek edebî tenkit 
türüne ait eserlerin, her devir için geçerli sağlam hükümler barındırmaları 
gerekir. Edebî eserler kadar onlarla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler 
de Sadık Tural,’ın deyimiyle ‘Zamanın Elinden Tutabilecek” geçerlilikte 
olmalıdır. Nitelikli eleştiriler ortaya koyabilmek için nitelikli eleştir-
menler gerekir. Hocamıza göre  “Edebiyat eserlerine eleştiri yöneltenler, 
edebî eseri başarılı veya millî yapan unsurları bilmek zorundadır. Edebi-
38 Age, agm., s. 87.
39 Age., agm., s. 89-90.
40 Agm, s. 90.



1647

yat eleştirisi, edebî eserin zamanın karşısında yaşayabilecek ve yok olacak 
yönlerini görebilen, edebî yaratmanın tekniklerini ve kurallarını yeterince 
tanıyan bir kimsenin yaptığı kıymetlendirmedir.”41 Böyle bir değerlendir-
meyi de ancak ‘okumayı ihtiyaç halin getirmiş olan, birikimi zengin, sezgi-
leri kuvvetli’ bir eleştirmen yapabilir. Eleştiri yazılarındaki değerlendirme-
lerin doğruluğu veya yanlışlığı zamanla ortaya çıkar. Bu yüzden Edebiyat 
tarihi, F.Köprülü’nün ifadesiyle “tarihe mal olmuş ve üzerinden bir nesil 
geçmiş” edebî eserlerle uğraşır. Sadık Tural da bu gerekliliğe işaret etmek-
te, henüz hayatta olan sanatkârları ve son kırk yıllık edebî devreyi tenkide 
bırakmaktadır. 

Tenkit’i,“bir varlığın, durumun, olayın, fikrin yahut güzel sanatlara 
ait bir eserin, birtakım ölçütlerle değerlendirilmesi”42  şeklinde tanım-
layan hocamız, tenkidin hüküm vermek, değerlendirmek işlevi yanında 
tanıtmak, tanımlamak, açıklamak özellikleri taşıdığına da işaret eder. 
Eleştiri’yi, ‘bilim, sanat, yönetim ve dostluk alanlarında daha iyi daha 
iyi’nin, ‘daha güzel’in, ‘daha doğru’nun, ‘daha olumlu ve samimi’nin, 
‘daha faydalı ve daha uygun’un’ 43 ortaya çıkması için bir vasıta olarak gö-
rür.  Eleştiri alanından bilimsellik adına ‘öznel eleştiriyi’ uzaklaştırmanın, 
görmemezlikten gelmenin mümkün olmadığını ve artık bu konuyu tartış-
manın gereksiz olduğunu biliyoruz. Objektif olmaya çalışan, iyi niyetli 
eleştirmenler bile bunu başaramadıklarını tecrübelerinden yola çıkarak iti-
raf etmişleridir. Asıl tehlikeli olan eleştirmenin ortaya koyduğu yargıların 
keyfîliğinden çok bu yargıların dayandığı kriterlerin keyfiliğidir. Hocamız 
eleştirmenin bu sorumluluğunu şu ifadelerle vurgular: .. “…değerlendir-
menin kusursuz olması için, peşin hükümlerden kurtulmuş olması gerekir; 
bu ön şart yerine getirilince değerlendirilen obje’nin iyi veya kötü, güzel 
veya mahallî yahut kozmopolit vb. türünden hükümler verilebilir. Fakat 
iyi’nin, güzel’in, başarılı’nın, zevkli’nin, millî’nin kriterleri nedir derseniz 
iş karmaşıklaşır. Hangi sahada tenkit yöneltiyorsanız o sahada -objeye 
karşı peşin hüküm taşımadan- birtakım kriterler uyguladığınıza göre on-
ları da bileceksiniz”44     

 Eleştirmen, herkes tarafından kabul edilmiş nesnel ölçütlere göre bir 
değerlendirme yaptığı, edebiyatı başka amaçlar uğruna kullanmadığı ve 
önyargılardan uzaklaşabildiği sürece zevkini ve tercihini ortaya koya-
41 “ Tarihten Gelen Kültür ve İnsan, Zamanın Elinden Tutmak Üzerine Bir Küçük Sohbet”, Sorulara Cevap-
lar, s. 86.
42 Age., agm., Sorulara Cevaplar, s. 85
43 “Düşünmek, Eleştirmek ve Eleştirilmek Bir İhtiyaçtır”, Bilgelerin Yolunda, s. 109
44 “Zamanın Elinden Tutmak Üzerine Bir Küçük Sohbet”, Sorulara Cevaplar, s. 86
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bilir. Bununla birlikte “… edebiyat teorisi ve edebî tenkit alanlarında, 
daha özel şüphe ve merakların getireceği soru, izlenim ve yorumlara 
imkân tanımamayı estetik düşünüşten habersiz ilimperestlik kabul edip 
reddediyoruz”45 diyen Sadık Tural, eleştiri ve teori dünyasını zengişleş-
tirebilmesi için eleştirmenin hürriyetinin önemini vurgular. Tenkitçi sez-
gileriyle hareket edebilme imkânına sahipken edebiyat tarihçisi böyle bir 
hürriyetten mahrumdur. Çünkü o, eserleri kendi adına değil, bir milleti 
temsilen değerlendirir. Sıcağı sıcağına eleştiri yapan eleştirmene göre ede-
biyat tarihçisinin en taze malzemesi kırk elli yıl öncesine aittir. Dolayısıyla 
hata yapmasını azaltacak geniş bir görüş alanına sahiptir. Ayrıca birden 
fazla eser arasında yaptığı mukayese faaliyeti onun başarılı eserleri fark 
etmesini kolaylaştıracaktır. Sadık Tural’a göre, ancak “zekânın parlattığı, 
bilginin yönettiği, samimiyetin yücelttiği”eleştiri  faaliyetleri ve çalışma-
larını tutarlı bir kavram-terim dizisiyle açıklayan, bir metot anlayışıyla te-
mellendiren ve bu konudaki arayışlarını hala devam ettiren eleştirmenler 
edebiyat tarihine kaynaklık edebilirler.46

Sadık Tural, ‘tenkit’ sahası içinde düşünebileceğimiz metin tahlilleri 
ve monografi çalışmalarını da edebiyat tarihçisini besleyen, rahatlatan, 
hata yapmasını azaltan çalışmalar olarak değerlendirir. ‘Monografi’yi, ‘bir 
yazarın bütün eserlerine tahsis edilmiş olan edebî tenkit çalışmaları’47 
şeklinde tanımlayan hocamız, “şahıs, topluluk, akım, devir ve tesirler ko-
nularını işleyen çeşitli monografiler tamamlanmadan bir milletin edebi-
yat tarihini yazmanın imkânsız olduğunu”48 vurgular.  Metin tahlilleri ise 
yakın okuma esasına dayandığı için bir edebî metni açıklayan (anlayan ve 
anlatan) en verimli inceleme yöntemidir. ‘Metin tahlili’ kavramını günü-
müzde, Doğu-İslam geleneğinde metin inceleme ve yorumlama tekniğinin 
adı olan ‘şerh’e karşılık olarak kullanıyoruz. Metni yargılamaktan ziyade 
metindeki güzellikleri ve anlam zenginliğini okuyucuyla paylaşmak 
isteğinden yola çıkması; metnin yalnızca anlam değeri üzerinde durarak 
okuyanın estetik zevkine müdahale etmemesi dolayısıyla bitaraf oluşu gibi 
özellikleri metin tahlilini edebî tenkitten ayırır. Metin tahlili çalışmaları, 
Ali Nihat Tarlan’ın ifadesiyle ‘objektif, elle tutulur, gözle görülür’ bilgi-
ler sunduğu için hem edebiyat tenkidine bir basamak oluştururlar hem de 
edebiyat tarihine kaynaklık ederler. Metin tahlili çalışmalarında, bilhas-
sa dil ve üslûp incelemelerinde teorik bilgilerin yetersiz oluşu, geçmişte 

45 “Edebiyat Sahasının İlimleşmesi Kavramlar ve Tarifler”, Zamanın Elinden Tutmak, s.45.
46 “Düşünmek, Eleştirmek ve Eleştirilmek Bir İhtiyaçtır”, Bilgelerin Yolunda, s.109
47 “Edebiyat Araştırmacılarının Meseleleri Üzerine”, Sorulara Cevaplar, s.137
48 “Tahkiyemizin Dünyasından, Zeynep Kerman, 1862-1910 Yılları Arasında Victor Hugo Tercümeleri”, Zama-
nın Elinden Tutmak, s.306
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olduğu gibi bugün de Türk edebiyatının meselelerinden biri olarak kar-
şımızdadır. “Son yüz elli yıllık edebî hayatımızın, tür bilgisi, terimler ve 
tahlil metotları bakımından hâlledilmesi gereken birçok meselesi var”49 
tespitinde bulunan Sadık Tural, edebî tenkidin sağlam bir edebiyat nazari-
yatı bilgisiyle yapılabileceğine işaret ederken tenkit çalışmalarının da yeni 
sorular üreterek edebiyat nazariyatını beslediği, bu alışverişin karşılıklı ol-
duğu görüşündedir.50 Türk Edebiyatının metin tahlilleri alanındaki teorik 
meselelerini dile getiren Hocamız, edebiyat nazariyatı ile metin tahlilleri 
arasında da aynı türden bir alışverişin mevcut olduğunu belirtir:     

“Her ilgi alanı gibi edebiyat bilimi de sorularını oluşturarak metnini 
kavrayıp değerlendirmek istiyor. Bunun için metinler şerhi ve metin tahlili 
adı verilen işlemlerin, alanlarla ilgilenenlerin hepsinin kabulüne mahzar 
olmayı sağlayacak iyi seçilmiş suallere ihtiyacı vardır. Bu sorulardan ba-
zıları genel -başka konular düşünülerek-, bazıları ise, sual yöneltilenin 
yapısından doğan özel sorulardır. Metin şerhi ve tahlilleri, bir taraftan 
edebiyat tarihine, diğer taraftan edebiyat nazariyesine malzeme hazırlar. 

Metin tahlili, bazılarının sandığı ve liselerde ve bazı yüksek okullarda 
uygulandığı gibi, bir metni telaffuz hatalarından arıtılmış şekilde okuyup 
fonetik (ses bilgisi), sintakstik (söz dizimi) ve morfolojik (yapı bilgisi) bakı-
mından inceleme anlamında bir dilbilgisi çalışması demek değildir. Dilbil-
gisi, olsa olsa, bir edebî, fikrî veya ilmî metni, bir kompozisyonu hakkıyla 
anlamaya yardımcı bir unsurdur. Bir edebiyat metnine yaklaşım, yine bir 
kısım kimselerin sandığı gibi, bağlı olduğu edebî türün gerektirdiği ara 
sualleri cevaplandırmak da değildir. Meselâ şiir için, sabit nazım şekliyle, 
vezin ve kafiye ile ilgili soruların cevaplandırılması; ana temanın tespiti 
ile her şey bitmiş midir? Bu ara cevaplar bir metnin gerektiği kadar de-
ğerlendirilmesini sağlayamazken yeterince kıymetlendirilmesine yetecek 
midir? Nesre ait türlerle ilgili bu türden ara sualler bulunduğunu biliyo-
ruz. Dilbilgisinin suallerini dil ve uslûpla ilgili meraklar olarak  metin 
tahlilinin sahasına sokuyoruz.

Metin şerhi ve tahlili, dilbilgisi dışında, tarih, din,ahlâk, felsefe, psiko-
loji, coğrafya, sosyoloji, ekonomi, etnoloji vb. gibi bilim dallarının ve bilgi 
alanlarının yardımına muhtaçtır. Bu yardımlarla genişleyen, zenginleşen 
edebiyat nazariyesi (edebiyat teorisi, geniş anlamda edebiyat bilgileri) ve 
edebî tenkit bilgi alanlarının getirdiği sorular, bir metni hakkıyla anlamayı 
ve değerlendirmeyi hazırlayabilecektir.”51

49 “Zamanın Elinden Tutmak Münasebetiyle”,Sorulara Cevaplar, s.95.
50 “Edebiyat Araştırmacılarının Meseleleri Üzerine”, age., s.138
51 “Edebî Hadiseye Yaklaşma veya Yokuşu Tırmanmaya Hazırlık”, Zamanın Elinden Tutmak, s. 78-79.
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Sadık Tural, edebiyat tarihi meselesindeki bu ciddî yaklaşımını “Türk 
soylu halkların övüncü ve serveti olabilecek” nitelikte eserler ortaya ko-
yan “Türk Dünyası Ortak Edebiyatı” projesine fikir babalığı ve başkan-
lık yaparak uygulama alanına geçirmiştir. Bu projenin en göz alıcı tarafı 
Türk Dünyasını kucaklayacak ölçekte ilk edebiyat tarihi projesi olmasıdır. 
“Türk dünyasında din, mezhep, tarikat farklılaşması, komşu kültürlerin 
etkisi; rejim ve yönetim baskıları; dokuz ayrı alfabe kullanılmış olması 
gibi sebepler sonucunda edebî metinlerde de farklılaşma meydana gel-
miştir” tespitinde bulunan Sayın Tural,  gelecek nesillere ortak değerlerin 
aktarılmasını bir zorunluluk olarak görmekte ve projenin amacını şöyle 
özetlemektedir: “Bu farklılıkların üzerine çıkan, benzeştirici ve bütünleş-
tirici özellik taşıyan ve orijinalite ifade eden eserlerin derlenip incelenme-
si suretiyle Türk Ata’nın çocuklarının dili zevkli kullanımını göstermek.” 
20’yi aşkın Türk Devlet ve topluluğunda değişik lehçelerde teşekkül etmiş 
edebî metinler ve şahsiyetler üzerinde, Türk dilinin konuşulduğu geniş bir 
coğrafyada yaşayan ve kendi alanlarında uzman olan 120 civarında ya-
zarın, aktarma, uygunlaştırma, akademik ve teknik denetim faaliyetlerini 
kapsayan yaklaşık on yıllık bir gayreti sonucunda oluşan bu anıt eser, Dün-
ya Türklerinin Kültür Köprüsü kimliğiyle Türk Dünyası Edebiyat Tarihi 
(9 cilt), Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (8 cilt), Türk Dünya-
sı Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü”(6 cilt) Türk 
Dünyası Edebiyat Metinleri Antolojisi” (8 cilt) olmak üzere dört ayrı kate-
goride, Yüksek Kurum’un bağlı kuruluşu Atatürk Kültür Merkezi’nin bir 
yayımı olarak hizmete sunulmuştur (2007). Bu eserin bir özelliği de Türk 
soylu halkların edebiyatlarındaki ortak motif ve temayülleri açığa çıkara-
cak bir metotla hazırlanmış olmasıdır.Türk Dünyası Edebiyat Kavramları 
ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü’nü oluşturan kavram ve terimler yedi-
ye yakın Türk lehçesindeki karşılıklarıyla verilmiştir. Türk Dünyası Ortak 
Edebiyatı Metinleri Antolojisi’nin de edebî tür esasına göre tertip edil-
mesi varolan kültür birliğini gösterme amacına hizmet etmektedir.      

Sayın Tural, Bilgelerin Yolunda adlı eserine “Bir ülkedeki yerli, millî 
ve özgüven duygusuna dayalı fikir, sanat ve bilimin yeşermesi, serpilip bü-
yümesi, zenginleşip zenginleştirmesi için tanıtım, tahlil ve eleştiriye ihti-
yaç vardır. Bu yapılmaz ise tercüme, adaptasyon ve intihal bilim, sanat ve 
fikir dünyasını biçimlendirir” sözleriyle  başlar. Akademisyen eleştirmen-
lerimiz arasında yer alan hocamızın fikrî ve edebî  araştırmaları bizzat ken-
dilerinin de ifadeleriyle hem edebiyat nazariyatını, hem edebiyat tarihini, 
hem de edebî tenkidi destekler niteliktedir. Fethi Naci bir yazısında, “Bütün 
eleştirmenler için eleştiri ikincil bir iştir. Eleştirmenler, ekmek parası ka-
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zanmak için bütün gün çalıştıktan sonra ancak boş zamanlarını eleştiriye 
ayırabiliyorlar. Bunun için de fazla verimli olamıyorlar. Umudum, ekmek 
paralarını ‘edebiyat’tan kazanan üniversite öğretim üyelerinde” diyor.   

Hemen hemen edebiyatın bütün türlerini kapsayan, Türk dünyasını da 
kucaklamak suretiyle bir kısmıyla dostluk kurduğu şahsiyetler ve eserleri 
merkeze alan ve yukarıda bahsedilen edebî ilkeler ışığında onlara yakla-
şan Sayın Tural, bu alanda üzerine düşeni yapmıştır. Edebiyat bahçesinden 
derlenen bu yazılar, edebiyatın gülleri yanında papatyalarını da ihmal et-
meyen bir özenle seçilmiştir. Cemiyet adına eserleri kendi şuur süzgecin-
den geçirerek okurlarla paylaşan Sadık Tural’a Türk kültürünün ve Türk 
edebiyatının öğrenciliğini bir meslek olarak benimsemiş herkes teşekkür 
borçludur.     
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СИСТЕМА АРУЗ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И 
МОДЕРНИЗМОМ

TUYCHİEVA, G. U./ТУЙЧИЕВА, Г. У.
ÖZBEKİSTAN/UZBEKSTAN/УЗБЕКИСТАН

ÖZET

Aruz Sistemi: Gelenek ve Modernizm Arasında

Bildiride, nazmın dörtlü sistemi – aruz   (عععع),  evrimsel gelişimde 
incelenmektedir. Bu arap, İran, Tacik, Türk ve başka edebiyatlar için (Özbek, 
Uygur, Azerbaycan, Türk ve başka) gelenekseldir.  Aruzun evrimsel gelişimi 
her bir ulusal edebiyatının dörtlük prensipinin gelişimi olarak yorumlan-
maktadır. Bu yüzden, müellif şuna atıf ediyor ki, bütün edebiyatlarda aruz, 
veya dörtlük esasları, tarihsel olarak müstakil halde gelişmiştir, ama Arab 
şiirlerinde pratikte geliştirilen aruz teorisi sonradan başka halklar tarafın-
dan benimsenmiştir. 

Müellif sayıyor ki, Halil İbn Ahmad tarafından VIII. yüzyılda yaratı-
lan aruz teorisi bu halkların yazınbiliminde XX. yüzyıla kadar esas önem 
taşımıştır. O yüzden aruzun bugünkü problemi şunlardır: Onun yaratılma-
sı, onun dönüşümü, kural ve uygulamanın (pratiğin) birbirini etkileşimi,  
tarihî oluşması.

Böyle bir görüş mevcuttur: her ulus edebiyatı islam edebiyatına kadar-
ki olan dönemde kendi nazıma sahip olmuştur: fars -tajık şiiri – heceli ve 
ufak vurgulu; Arapça- dörtlü sistem, Türkçede ise – kendisinde hem heceli 
ve ufak vurgulu hem dörtlü sistemi birleştiren  sinkretizm (uslüp karışık-
lığı). Halil ibn Ahmat teorisi bu edebiyatların gelişmesinde ikili bir önem 
taşımıştır. Bu etkilemenin önemli ve progressif yönü de onun bu şiirlere 
hazır bir teori vermesidir. Ama diğer taraftan, teorinin mutlak halde uygu-
lanması, şiirin teorisi ve pratiği (uygulanması) her zaman bir birine uyum 
sağlamadığını göstermektedir..

Aruz – şiir işlemi olarak, kendi gelişimi sürecinde tarihsel bakımdan 
değişmiş, yetkinleşmiştir. Her bir devrin aruzu, şiir dilinin özel ritmik olu-
şumu olarak, önceki ve sonraki devirlerinkinden farklılık gösteriyor.  Halil 
İbn Ahmat’ın teorisi, bügün şiir pratiği (uygulaması) tarafından kendisinin 
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karşısına konulan  tüm soru ve problemlere açıklama verememektedir. XX. 
yüzyılın başından bugüne kadar toplumun sosyal ekonomik gelişimindeki 
yeni eğilimi ve onun edebiyat işlemine tesir etmesi şartlarına bağlı olarak 
nazımda coşkun bir değişiklikler olmaktadır, 

Çağdaş durum değişmiştir. Aruzun gelişiminde iki özelliği göstermek 
mümkündür. Birinci, dörtlü sistemin kuralsal yapısının kendisinde değişik-
lik oluşmakta. Millî edebiyatlarda dörtlük sisteme esaslanan  yeni şiir sis-
temleri oluşmaktadır. Aruz şiirleri yeni içerik ve yeni form (şekil) kazan-
maktadır. İkinci, aruz şiirleri iki yönde gelişmektedir: klasik şeklin geliş-
mesinde; ve yeniî şekilerin yaratılmasında. Üçüncü olarak, kuralın kendisi 
yeniden kavranmatadir. Aruzun kurallarının yeniden düzenleme ve şiirin 
hayati taleplerine uygun olan yeni teori kurma teşebbüsleri yapılmaktadır 
(Özbek edebiyatı).

Anahtar Kelimeler: Aruz, Aruz Sistemi, gelenek, modernizm.

ABSTRACT

The Aruz System: Between the Tradition and Modernism

The quantitative system of aruz (عععع) versification is reviewed 
evolutionary in the report. It is traditional for the Arabian, Persian, Tajik, 
Turkic and other literatures (Uzbek, Uigur, Azeri, Turkish, etc.). An 
evolutionary development of aruz is interpreted as the development of 
principles of quantitativity in each national literature. Hence, the author 
makes a conclusion that in all relevant literatures aruz or the essentials 
of quantitativity developed independently in the historical aspect, but in 
the practice of the Arabian poetry the aruz theory was borrowed by other 
nations later on.

The author believes that the aruz theory created by Halil ibn Ahmad 
in the VIII c. played a dominating role in the study of literature of the 
nations till the XX c. Therefore, at present such issues of aruz as its origin, 
transformation, interaction of the canon and practice and its historical 
formation remain urgent.

There is an opinion that each nation of the pre-Islamic period had its 
own versification system: it was syllabic with insignificant tonic in the 
Persian-Tajik poetry; quantitative in Arabic and syncretic in the Turkic 
poetry, which combined elements of both syllabic and quantitative systems. 
The theory by Halil ibn Ahmad played a double role in the development of 
the said literatures. The fact that it gave the said poetries a finished theory 
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had become considerable and progressive in this effect. On the other hand, 
however, implicit utilization of the theory resulted in the event that theory 
and practice of poetry were not always adequately equal in respect of each 
other.

Aruz as a poetic phenomenon varied historically and was improving 
during its development. During each epoch aruz, as a special rhythmic 
structure of poetic speech, differed from previous and subsequent epochs. 
Today, the theory by Halil cannot explain all issues and problems addressed to 
it by the practice of poetry. Since the beginning of the XXth century till present 
vigorous changes have occurred in versification caused by new tendencies 
and influences of the social and economic development of society on the 
literary process.

The present situation has changed. Two peculiarities can be noted in the 
development of aruz. Firstly, certain changes are taking place in the very 
canonic structure of quantitativity itself. New verse systems created on 
the basis of quantitativity are being developed in national literatures. The 
aruz verse acquires new richness of content and a new form. Secondly, 
the aruz verse is developing in two following directions: in development 
of its classical form and development of absolutely new ones. Thirdly, 
reconsideration of the canon itself is taking place. Attempts in reforming of 
the aruz canons and creation of a new theory meeting essential requirements 
of poetry are being undertaken (the Uzbek literature).

Key Words: The Aruz, The aruz system, tradition, modernism.

-----

Аруз -  явление сложное, многогранное, импульсивное, живое, спо-
собное к  эволюции и развитию, жизнестойкое,  преобразующее са-
мого себя в процессе творчества, вследствие всего вышесказанного 
он - явление вечно молодое. 

В последние годы цикл опубликованных монографических иссле-
дований,  касательно различных сторон поэтики стран Востока, де-
монстрирует новую особенность современного стиховедения, когда 
стих изучается как закономерное единство многих необходимых эле-
ментов языковой структуры, как явление особой организации речи. 
Таким образом, и аруз изучается  в качестве цельной системы стихос-
ложения. Необходимость подобного подхода к системе стиха является 
закономерной, так как стих первоначально - это явление языка, сле-
довательно,  явление речи. Но такой речи, которая отличается своей 
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внутренней организацией и системой данной организации. 

Прошедший XX век стал судьбоносным в становлении современной 
науки о стихе. Стиховедение, как теоретическая наука полностью ос-
вободилось  от нормативности и схоластики, усложненности и субъ-
ективности средних веков, оно сегодня переоформилось в систему 
современных знаний и постулатов, которые основываются на новых 
методологиях изучения и исследования текста. Оно сегодня оперирует 
методами статистики  и структуралистики, система стиха исследует-
ся и в историческом, и в эволюционном, и в теоретическом аспектах. 
Внутри стиховедения произошло расчленение его взаимодополняю-
щих друг-друга направлений. 

Внутри данного всемирного процесса внимания к системам стиха, 
его естественным ключевым моментом становится неподдельный  на-
учно-теоретический интерес  к арузу  и к арузоведению. Но интерес 
к изучению аруза остается неизменным. Публикуется много иссле-
дований, изучающих те или иные особенности данной стихотворной 
системы.

Арузоведение сегодня оформилось в качестве независимой состав-
ной науки стиховедения, и его сегодняшнее развитие идет по пути 
переосмысления эволюции аруза в классической  литературе, значи-
мости системы аруза в современной поэзии,  осмысления внутренних 
изменений основ системы в практике развития стиха.  Идет бурный 
процесс влияния современных методологий стиховедения на исследо-
вание аруза, что знаменует собой новый взгляд и новые подходы в 
изучении  стиха. 

Возникновение аруза, степень его употребления в практике поэзии, 
его трансформация, особенности аруза, как системы стиха с точек 
зрения современных учений, фонетические, морфологические, син-
таксические изменения в структуре  генетической эволюции аруза, 
аруз и архитектоника стиха, взаимовлияние и взаимодействие аруза 
со всеми элементами стиха внутри данной системы, его значимость в 
системе стиха, воссоздание генетической исторической карты приме-
нения аруза в практике поэзии, осознание принципов эволюции аруза, 
механизмы формирования и применения аруза в качестве квантита-
тивности, и многие другие вопросы являются на сегодня наиважней-
шими проблемами  изучения аруза, как явления стихосложения. 

В связи с вышеизложенным, актуальность приобретает исследо-
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вание аруза отдельно взятых поэтических дарований, так как аруз, 
в качестве системы стиха, может жить и функционировать именно 
в процессе творчества тех или иных авторов. Вне творчества поэтов 
аруза – нет. Но, к сожалению,  именно таких исследований, которые 
скрупулезно выявили бы те или иные особенности функциональности 
аруза в практике поэтики сегодня  и не хватает. 

Признавая тот факт, что эта работа – объемная, требующая боль-
шого усердия, трудоемкая, необходимость траты большого времени 
вне сомнения, все же необходимо признать, что, без анализа аруза  
каждого из поэтов сегодня невозможно воссоздать общую картину 
действенности аруза в целом. Так как аруз является одним из главных 
элементов художественности слова, а без художественности слова не 
бывает и самой поэзии. Не поняв принципы функционирования аруза, 
в качестве квантитативной организации речи, невозможно понять и 
сущность стиха.  Поэтому так необходимо определение исторической 
и теоретической характеристики примененных вазнов.

Почему так необходимо выбор для исследования проводить в плос-
кости стиховедения? Классический стих, в особенности классический  
стих многих стран Востока, невозможно и представить вне аруза, его 
системы стиха. Представляется естественным называть классический 
стих - арузным стихом. Аруз, это не только необходимый элемент 
системы стиха, он воплощает в себя всю сложную гамму  взаимоот-
ношений внутри структуры стиха, и поэтику стиха, методы и методо-
логию создания стиха, особенности художественности языка и речи, 
особенности воссоздания идеи и содержания через особую систему 
воспроизводства, и все это немыслимо  и представить вне аруза. 

Воссоздать газель вне аруза просто невозможно. Чтобы была га-
зель - должен быть и аруз. Без аруза от газели ничего не остается, все 
рушится, и его содержание, и его звучание, и его влияние,  его внут-
ренняя структура, ритм и строфика, архитектоника, т.е. все. Так как 
аруз это – система, которая объединяет все необходимые элементы 
стиха. С этих точек зрения, исследование аруза, как системы стиха  
в его взаимосвязи с ритмикой, с закономерностями звуковой органи-
зации стиха, рифмой и строфикой, определение особенностей этой 
взаимосвязи означает осмысление принципов внутренней структуры 
аруза.

С другой стороны, развитие современной науки о стихе требует 
осознанной изолированности в исследовании аруза от ограниченных 
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средневековых обобщений и умозаключений, в угоду понимания тех-
ники стиха и стихосложения, что даст его осознание в качестве осо-
бой организации стихотворной речи. 

Аруз есть – организация стихотворной речи по особым, свойс-
твенным только ему  закономерностям. Язык – это средство обще-
ния. Речь это – средство, через которое происходит данное общение. 
То есть речь – явление функционирования языка. Стихотворная же 
речь – особая функциональность языка  и особое проявление речи. 
Следовательно, аруз – это стихотворная речь, и оно служит художес-
твенному общению.

Аруз является элементом, как стихотворной формы, так и стихот-
ворной речи.  Стихотворная речь совершенно отличается от прозаи-
ческой речи.  В то же время существует целый цикл особенностей, 
которые объединяют как стихотворную речь, так и прозаическую. 
Они оба используют лексику, они оба используются для передачи 
определенного содержания, они оба являются средствами общения, 
в этом плане все закономерности, которые касаются простой речи, 
функциональны и в стихотворной речи. Но стихотворная речь имеет и 
свои собственные закономерности языка, которые отсутствуют в про-
заической речи. Таким образом, стихотворная речь заключает в себя 
общие закономерности речи, так и своеобразные закономерности сти-
хотворной речи, которые характеризуются через  художественность, 
особую образность и поэтику.

Аруз, как явление стихосложения,  требует проведения частотно-
статистического  анализа всей литературы, определения ритмообразу-
ющих его элементов, выявления функциональности и многофункци-
ональности звуковой организации, комбинаторику звуковых единиц, 
связи жанровых особенностей и аруза, архитектонику стиха в арузе, 
аруз и его взаимосвязь с  строфическими моделями, исследование 
принципов музыкальности в арузийном стихе, особенностей паузы и 
интонации в арузе, явление изосиллабизма в арузе и его функции, уда-
рение и его влияние на музыкальность арузийного стиха, связь аруза 
и художественности, исследование проблем творческого мастерства в 
контексте аруза и многое другое. 

Таким образом, все вышесказанное может стать основой для ис-
следования аруза, как явления стихосложения. И только так  можно 
ответить на волнующий столетиями умы и сердца исследователей су-
щественный вопрос, что же такое аруз и в чем его суть?!
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Аруз, как система стиха, привлекает интерес многих ученых со всех 
стран Востока, так как она является традиционной системой стиха, са-
мой распространенной, самобытной, сложной и противоречивой, спо-
собной к реорганизациям и ремиссиям. 

На сегодняшний день назрела необходимость исследования аруза, 
или точнее квантитативной сущности стиха,  в его эволюционном раз-
витии. Квантитативная  система стиха - аруз,   является традиционной 
для арабской, персидской, таджикской, тюркской и других литератур 
стран Востока (узбекской, уйгурской, азербайджанской, турецкой и 
т.д.).  

Правильно было бы рассматривать эволюционное развитие аруза  
как развитие принципов квантитативности в каждой национальной ли-
тературе. А также следует признать, что эти принципы квантитатив-
ности в каждой из национальных поэзий, в которых она применялась, 
исторически формировались самостоятельно. Это доказывают иссле-
дования в узбекской, татарской, древне тюркской литературах. Поэ-
тому,  есть возможность экстраполировать, что во всех национальных 
литературах аруз, или точнее основы квантитативности, вырабатыва-
лись исторически самобытно.

 Но совершенно иначе обстоит  дело с теорией аруза. Так как имен-
но она – первопродукт арабского литературоведения. И теория Ха-
лиля ибн Ахмада была создана на основе практики арабской поэзии.  
Далее данная  теория аруза была заимствована другими народами. 

Созданная Халилем ибн Ахмедом в VIII в. теория аруза сыграла 
доминирующую роль в литературоведении многих народов Востока,  
вплоть до XX в. Поэтому, актуальными проблемами аруза на сегодня 
остаются - вопрос о его возникновении, его трансформации, взаимо-
действии канона и практики,  историческом   становлении,  эволю-
ционном развитии, о его сегодняшнем уровне, о стратегии эволюции 
аруза в дальнейшем.

Существует мнение, что в доисламкий период литература каждого 
народа имела свою систему стихосложения: 

- персидско-таджикская поэзия – силлабическую, с незначитель-
ной тоникой;

- арабская – квантитативную; 
- тюркская – синкретическую, которая объединяла в себе элемен-

ты как силлабической, так и квантитативной системы. 
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Теория Халиля ибн Ахмада сыграла двоякую роль в развитии этих 
литератур. Значительным и прогрессивным в этом влиянии явилось то, 
что оно дало этим поэзиям уже готовую теорию. Но с другой стороны, 
безоговорочное применение теории вытиснуло адекватную связь тео-
рии с практикой стихотворства. Поэтому, теория не всегда была спо-
собна отражать реальное положение стиха.

Аруз – как стихотворное явление, исторически менялось, совер-
шенствовалось в процессе своего развития. Аруз каждой эпохи, в ка-
честве особой ритмической организации стихотворной речи, отлича-
ется от предыдущих и последующих эпох.  Теория Халиля ибн Ахмада  
на сегодняшний день не может дать объяснения всех вопросов и проблем, 
которые ставит перед ней практика поэзии. С начала XX столетия и до 
сегодняшних дней происходят бурные изменения в стихе и стихосложе-
нии, обусловленные новыми тенденциями и влиянием социально-эконо-
мического развития общества на литературный процесс. 

Современная ситуация изменилась. Можно отметить некоторые 
особенности в развитии аруза. Во-первых, происходят изменения в 
самой канонической структуре квантитативности. Арузный стих при-
обретает новую содержательность, а также и новую форму. Кванти-
тативный стих развивается в двух направлениях: получает  развитие 
арузный стих  классической формы (арабская, персидская, узбекская, 
азербайджанская и др.);  разрабатываются совершенно новые формы 
арузного стиха, которые в корне отличаются от классического стиха 
(арабская, персидская). 

Во-вторых, в национальных литературах появляются новые сис-
темы стиха, организованные на основе квантитативности. Это - «аш-
ши’у-л-хурр» и «аш-ши’у-л-хадис» в арабской литературе, «шэър-и 
ноу» (аруз-э озод) в персидской литературе. Таким же основательным 
трансформациям подвергается содержательность стиха- появляются 
своеобразные особенности модернизма, символизма, абстракциониз-
ма, экзистенциализма, неосуфизма в современной поэзии (арабская, 
персидская, турецкая). 

В-третьих, происходит переосмысление самого канона. Делают-
ся попытки реформы канонов аруза и создания современных теорий, 
отвечающих насущным требованиям поэзии (персидская, турецкая и 
узбекская литература).

Аруз, в качестве квантитативной системы организации стихотвор-
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ной речи, представляет собой живой эволюционирующий организм, 
способный в своем развитии  в зависимости от культурно-литератур-
ных, и даже общественно-политических событий замораживать свое 
действие, но при этом никогда не исчезающий. Эволюция его развития 
напрямую зависит от творчества поэтов, использующих его. И каж-
дый из них вносит в общую эволюцию свое принятие и понимание 
стихотворной системы.

Возникновение аруза в истории персидской литературы имеет свои 
древние и самобытные истоки и первоначально, т.е. до влияния те-
ории арабского аруза, его развитие шло самостоятельно. Механизм 
его возникновения включает в себя два способа – первый, образова-
ние метрических звеньев, основанных на вертикальном повторе мет-
рически однородных отрезков. Этот способ связан с появлением при-
знаков квантитативности в простейших строфических моделях. Вто-
рой способ – это горизонтальное сближение и дальнейший отрыв на 
базе рифмованной прозы. И он основан на структурных особенностях 
рифмованной прозы с целью самостоятельного существования метри-
чески однородных групп.

Проникновение теории арабского аруза на персидскую, а затем и на 
узбекскую языковую почву, кроме общих принятых причин, основы-
валось на следующих моментах:

а)  в практике поэзии довольно часто можно встретить нарушения 
незыблемости  канона;

б) расширение поля действия фонетических единиц, создание уни-
версальных по своему действию фонетических единиц, их широкое 
использование и универсализм слогов служили основой для трансфор-
мации основ теории арабского аруза на персидской языковой почве;

в) создавались новые, никому не известные метрические схемы, ко-
торые не были зафиксированы в теоретических трудах по арузу;

г) принцип свободы творчества, предполагающий с одной стороны 
полное освоение действующих законов, и с другой, их критически пе-
реосмысленное применение, было одной из основных причин эволю-
ции стихотворной системы, его структуры и техники.

Довольно сложным в решении остается вопрос о взаимодействии 
саджа и аруза. Здесь возникают вопросы – в действительности ли садж 
является отправной точной для аруза или их взаимодействие носит 
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другой характер. Садж – это особая форма художественной организа-
ции поэтической речи, которая по сумме используемых приемов боль-
ше тяготеет к поэзии, чем к прозе. Он развивался не изолированно от 
других форм, от того же аруза, а возможно, и параллельно с другими 
формами, в число которых мы включаем и систему стихосложения. 

Отношения аруза и саджа нельзя приравнивать к простому влия-
нию первого на второй, этот процесс сложен, влияние происходило 
обоюдное, и основные признаки их поэтической укомплектованности 
рождались одновременно параллельно и взаимовлияя. Разумнее будет 
оценка саджа в качестве этапа в развитии аруза, но не только его ис-
ходной точки. В структуре саджа и аруза много сложных, обобща-
ющих их моментов, как использование рифм, ритмики, метричность 
некоторых звеньев, тяготение к изосиллабизму, краткости и емкости 
изложения, использование синтаксических параллелизмов, повторов 
и аллитерации. Это приводит к мысли об общности их развития и за-
рождения. 

Садж и аруз имели единый исток, из которого отделившись и вза-
имовлияя друг на друга, они становятся двумя своеобразными само-
стоятельными формами поэтической речи. Возможно поэтому садж, 
хотя и называется прозой, но больше оперирует понятиями поэзии, 
т.е. и садж, и аруз восходят к единой синкретической основе, в ко-
торой синтезировано, существовали основные особенности поэзии и 
прозы. Если садж берет для себя некоторые приемы из этой основы, 
то аруз перенял из этого ключа только поэтические законы организа-
ции речи.

В рифмованной прозе вазн проявляется как признак жанра, но в по-
эзии вазн становится основным, ключевым ее качеством. Вазн в прозе 
явление случайное, он не выполняет такую функцию как в поэзии. 
Рифму в прозе также следует относить к признаку жанра. Она в прозе 
не имеет организующей роли, как в поэзии. Вазн и рифма прозы ли-
шены особенности организовывать и рождать стихотворный ритм. По 
этим причинам, хотя садж и тяготеет к поэзии, но все же он остается 
прозой.

Рассмотрение разных точек зрения на возникновение аруза, на про-
явление особенностей квантитативности привело нас к следующим 
выводам:

1. Персидская квантитативная система стиха – аруз, также как тюрк-
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ский и арабский арузы, имеет свои древние и самобытные истоки воз-
никновения и первоначально его развитие шло самостоятельно.

2. Несмотря на самостоятельный характер возникновения персидский 
аруз претерпел очень большое влияние теории Халиля ибн Ахмада, в 
результате которого ускорился сам ход формирования стихотворной 
системы, а затем была создана и теория персидского аруза.

3. Механизм возникновения аруза у персоязычных народов включает 
в себя два возможных пути – первый, образование метрических зве-
ньев, основанных на вертикальном повторе метрически однородных 
отрезков, и второй, горизонтальное сближение и дальнейший отрыв 
от рифмованной прозы метрических групп. Первый путь возникнове-
ния связан с появлением признаков квантитативности в простейших 
строфических моделях, второй путь основан на структурных особен-
ностях рифмованной прозы.

4. Взаимовлияние рифмованной прозы и аруза мы рассматриваем как 
действие двух самостоятельных видов искусства поэтической речи, 
которые в своем возникновении прошли этап синкретизма. Садж пред-
ставляет собой определенный период в эволюции принципов кванти-
тативности, который связывает начало возникновения аруза с тем пе-
риодом, когда он стал сформировавшейся системой стихосложения.

5. Более глубокое и пристальное изучение метрики отдельных пред-
ставителей персидской классической литературы должен выявить пути 
трансформации теории аруза  и определить обратное влияние.
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TARİH İLE EDEBİYAT ARASINDA:
ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR’İN KİTAPLARINDA 

BÜTÜNLÜK
OTOBİYOGRAFİ-OTOBİYOGRAFİK ROMAN-BİYOGRAFİLER

UĞURCAN, Sema 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET 

Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam adlı otobiyografisinde ha-
yatının Osmanlıcı, Turancı, Komünist, Kemalist safhalarını, düşünceleri-
nin değişme sebepleriyle anlatır. Tek Adam (Atatürk), İkinci Adam (İnönü), 
Menderes’in Dramı, Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa isimli bi-
yografilerinde bu şahısların hayatlarını, Türkiye’nin tarihî, siyasî, sosyal 
panoramasını çizerek gösterir. Tarihî olayların şahsiyetlerinin belirmesin-
deki rolünü tespit eder. Onlarla ilgili bütün belgeleri konuşturduğu gibi 
ruh hâllerini bir romancı gibi tahlil eder. Toprak Uyanırsa?.. romanında, 
devlet elinin uzanabildiği bir köyde, toprak ıslahatının nasıl gerçekleştiği-
ni, bu alanda yaptıkları ve yapmak istediklerini birleştirerek canlandırır. 
Roman hem otobiyografik, hem ütopik özellikler taşır. Bildiri, yazarın bu 
üç tür kitabının bütünlüğünü sağlayan hususları tespit eder.

Anahtar Kelimeler: Biyografi, otobiyografi, Tek Adam, 1876’dan 
1964’e, nizam.

ABSTRACT

Between History And Literature: The Line of Wholeness in the 
Books Şevket Süreyya Aydemir

Şevket Süreyya Aydemir, in his autobiography named Suyu Arayan 
Adam, defines the Ottomanist, Pan Turkist, Communist and Kemalist 
phases of his life with the changes in his opinions. In his biographies, Tek 
Adam (Atatürk), İkinci Adam (İnönü), Menderes’in Dramı, Makedonya’dan 
Orta Asya’ya Enver Paşa, he shows the lives of these persons, by drawing 
the historical, political and social panorama of Turkey. He ascertains the 
role of general events in the determination of the personalities. He lets the 
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documents talk for them as well as analying the emotional states of them 
like a novelist. In his novel Toprak Uyanırsa? ..., he dramatizes how the 
land improvement was realized in a village that is in reach of the hand of 
the state, by combining what it has done and what it wants to do. The novel 
carries both autobiographic and utophic speacialities. 

Key Words: Biography, autobiography, Tek Adam, from 1876 to 1964, 
discipline.

-----

Tek Adam (1963-1965), İkinci Adam (1966-1968), Menderes’in Dramı 
(1969), Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa (1970-1972) isimli 
biyografilerin yazarı Şevket Süreyya Aydemir (1897-1976) bu türün biz-
deki en iyi temsilcilerinden biridir. Bu kitaplardan önce 1961’de Suyu 
Arayan Adam otobiyografisini, 1963’te Toprak Uyanırsa?.. –Ekmeksizköy 
Öğretmeninin Anıları– romanını yayınlar. Sonra da yukarıda adlarını ver-
diğimiz biyografilere yönelir. Otobiyografisi, biyografileri ve romanında 
edebiyat içi-edebiyat dışı çok zengin bir malzemeyi toplamış, inşa etmiştir. 
Aydemir’in yakın türlerle yazdığı, siyasete dayandırdığı kitaplarını bir bü-
tün olarak düşünmek mümkündür. 

I. Otobiyografi: Suyu Arayan Adam

Suyu Arayan Adam(Aydemir, 2006) Şevket Süreyya Aydemir’in 52-
53 yaşlarına kadar hayatını ve “suyu arama” dediği, kendi yolunu ara-
ma, kendisinin en dibine inebilme hikâyesini anlatır. Bu hayatın akışında 
Türkiye’nin tarihiyle paralel taraflar vardır. Politik bir geçmişi olan yazar, 
otobiyografisinde icraâtı hakkında hesap veren bir ton da hissettirir. Eserin 
özellikle çocukluğunu, ilk gençlik dönemini anlatan kısımları çok güzel-
dir. Çünkü otobiyografilerde ayrıntılar unutulsa bile anlatılan şey anlat-
ma zamanından ne kadar uzak olursa, o kadar işlenmiş hâlde ortaya çıkar. 
(Siedler, 1988, 28-31) Biz Suyu Arayan Adam’daki hikâyeyi yeniden an-
latırken, o ilgi çekici hayatı, o hayatın birkaç döneme şahitliğini yeniden 
hatırlatmış olacağız. Hem de edebiyatımızda çok az metnin, fikir-politika 
dünyası ile beşerî dünyayı bu kadar güzel birleştirdiğini göstermiş olaca-
ğız. 

Yazarın “suyu arama”sını şöyle takip edebiliriz: Şevket Süreyya’nın 
çocukluk yıllarını aile, din, yüzyıl başında Edirnelilik şekillendirir. 93 
göçmeni bir ailenin oğlu olarak Tesalya savaşının başladığı yıl doğar. 
Kışlaya benzeyen Edirne’nin dış mahallelerinden birinde otururlar. Ana-
babasının üzerindeki etkisi ömür boyu sürer. Bahçıvan babası gibi toprakla 
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uğraşmaktan daima hoşlanacak, toprağa ilgisini Türkiye’de tarım refor-
muna dair fikirleri sistemleştirmeye kadar götürecektir. Annesinin şifahî 
din-edebiyat kültürü, onda öğretmenlik, yazarlık, dergicilik şeklinde fikrî 
olarak gelişecektir. Hatıralara göre bu mahalledeki göçmenler bir çeşit 
Unamizm dahilinde yaşarlar. Aydemir’in daima bir gurup içindekilerle be-
raber yaşamasında, beraber çalışmasında bunun etkisi olabilir. Selimiye 
camii, Mevlevî âyinleri çocuk yaşında onda estetik ve dinî bir heyecan 
uyandırır. Mahalle mektebiyle başlayan eğitimi, ağabeyleri gibi Askerî 
Rüştiye’de devam eder. Ordu-devlet disipliniyle orada karşılaşır. Şevket 
Süreyya’nın yetmiş dokuz yıllık hayatı hep disiplin içinde geçecektir. 
Askerî okul, bu gence iman gibi bağlanacağı ideolojilere hazırlar. İlk ide-
olojisi Osmanlıcılığı burada öğrenir. Bütün öğrenciler, Osmanlı’nın geniş 
topraklarını, uzun sınırlarını gösteren bir haritanın önünde, şanlı geçmiş 
gibi şanlı bir gelecek inşa ederler. Harita yolun başındaki bu çocuklara; ka-
lan yerlerin yine büyük, kaybedilen yerlerin himayemizi sürdürdüğümüz, 
yakında yine elde edeceğimiz yerler olduğu fikrini telkin eder. Hürriyet ve 
31 Mart vakasını, Trablusgarp şaşkınlığının, Balkan kayıplarının... takip 
ettiği bu yıllarda Muallim Mektebi’ne başlar. Osmanlılık düşüncesinin ye-
rini Türkçülük-Turancılık, uzak diyarlar, uzak tarihler, uzaktaki ırkdaşlar 
alır. Birinci Dünya Savaşı başladığında Şevket Süreyya on altı yaşların-
dadır. Ordu-milletin bu genç ferdi, birkaç müracaattan sonra on sekiz ya-
şındayken askere alınır. Muallim Mektebi’ni henüz bitirmemiştir. Gitmek 
istediği cephe, ağabeylerinin şehit düştüğü Sarıkamış cephesidir. “Mektep 
şarkılarında haykırdıkları” yerlere hiç benzemeyen Anadolu gerçeği, ha-
yallerini bir bir eritir. Aynı yaştaki üç subay vekili, Ulukışla’da trenden 
inerler, yayan Kayseri’ye gelirler, menzil kumandanının onlar için gasp 
ettiği eşeği sahibine geri verip yürüye yürüye Sivas’ı aşarlar, İstanbul’dan 
çıktıktan 40 gün sonra Kafkas cephesine varırlar. Bu göçmen çocuğu, bu 
defa Doğu’dan Batı’ya göç eden halkı görür. Çünkü Karadeniz’den İran 
sınırına kadar topraklar Rusların eline geçmiştir. Şevket Süreyya, Fırat 
vadisiyle Manzur sıradağları arasında bir cephede bölük kumandanı ve-
kili olur, bir subayın yaşayacağı askerlik hayatını sürdürür. Asker kadar 
öğretmen özelliği de taşıdığından askerlerine çeşitli sorular sorar. Ömer 
Seyfettin’in subaylık yıllarında vâkıf olduğu gerçeğe, askerin kimlik bilin-
cinin çok zayıf olduğu gerçeğine cephede ulaşır. 

Rusya’da ihtilâl olduğu, savaştan çekileceği haberi gelir. Çok geçme-
den Rus bölüğünün komutanı Slav âdetince kendisine ekmek ve tuz uza-
tarak barış temennisinde bulunur. Ancak ortalık düzelmez. Rusların yerini 
Ermeniler alır. İkinci ordu onları durdurmak vazifesiyle Kafkaslara doğru 
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ilerler. Şevket Süreyya Birinci Dünya Savaşı’nın son aylarını Kafkaslar’da 
geçirir. Oradaki küçük topluluklara Turan idealini anlatır. O sırada yirmi 
bir yaşlarında, kahraman edalı, mahallî kıyafet giyen, beyaz atıyla dola-
şan, kızların rüyalarına giren bir gençtir. “Asıl hedefimiz Azerbaycan’dı ve 
ordunun bir kolu oralara gitmişti. Bakû, müstakbel Güney Kafkasya’nın 
başşehri olacaktı. Biz de … Ermenistan içinden ve Zenzegur’dan aşa-
rak Karabağ’a, Azerbaycan’a Bakû’ya ulaşmak için yol açıyorduk.” 
Ermenistan’daki Türk köyünde bir davulcunun “Ben bir Türküm dinim 
cinsim uludur.” (Aydemir, 2006: 133) mısralarını okuduğunu, gençlerin bu 
davul ve zurnayla oynadıklarını bile görmüştür. Buradan önemli bir gerçe-
ğe varır: “Demek ki milliyetçi Türk şiiri buraya bizden daha önce gelmişti. 
Zaten aslında güvendiğimiz de bu edebiyat değil miydi?” (Aydemir, 2006: 
136) Ama Şevket Süreyya rüyasından çabuk uyandırılacaktır. Mondros 
Mütarekesi’yle “Kafkasya’da kalan her asker vatana fenalık edecektir.” 
emriyle geri çağrılırlar. Oradaki Türk nüfus “bizi kime bırakıyorsunuz?” 
sözleriyle arkalarından ağlar. Mütareke günlerinin bilinen şartlarında, bi-
linen psikolojiyle İstanbul’a döner. Muallim Mektebi’nde yarım bıraktı-
ğı tahsilini tamamlar. İstanbul’da kalamayacağını anlayıp yeni kurulan 
Azerbaycan Türk Devleti’nde öğretmenlik yapmaya karar verir. Müfide 
Ferid’in eserinden ilhamla Kafkasya’da kendine verdiği “Aydemir” adını 
devamlı kullanmaya başlar. Nuha isimli Azerî şehrinde öğretmenlik ya-
nında askerliği de devam eder. Nuha’ya yakın bir kaleye yapılan Ermeni 
saldırısına göğüs geren, böylece bölgenin onlara geçmesini engelleyen sa-
vunucular arasındadır. 

Kızılordu Azerbaycan’ı ele geçirmesiyle Aydemir’in hayatında yeni bir 
safha açılır. Genç öğretmen âşık olduğu Sitare adlı kızla bir ömür geçir-
meyi umarken, evini bir Kızılordu mensubuyla paylaşmak zorunda kalır. 
İhtilâl mahkemelerine, halkın başsız-silâhsız bırakılmasına, işçi sınıfın-
dan başka toplum katmanlarının yok edilmesine şahit olur. Durumun kor-
kunçluğuna rağmen oradan ayrılamaz. Çünkü Bolşeviklerin bir fikrini çok 
benimsemiştir: Eski çarlık ve Batı emperyalist sistemi, Şark’ın mazlum 
milletlerinin kanını emmiştir. Bu sistem bize bir parça Anadolu toprağı-
nı çok görmüştür. Bu düşünceler Turancı Aydemir’i yeni bir ideolojiye 
iter: “Bütün dinler bir ve bütün insanlar beraber olacak. Yeni din, yeni 
sanat, yeni medeniyet, yeni mamureler doğacak. Bütün insanların eşit, bü-
tün milletlerin hür ve beraber yaşayacakları harpsiz, ihtilâlsiz, imtiyaz-
sız yeni bir âlem.” (Aydemir, 2006; 182). Çünkü o, Enternasyonal veya 
Komintern’in; Şark’ı, ıztıraplarını gözleriyle gördüğü insanları kurtara-
bileceğine inanmaktadır. Bu yeni inancıyla uzun süre kendisine “komü-
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nist” yaftası yapıştırılacaktır. 1 Eylül 1920’de Bakû’deki “Şark Milletleri 
Kurultayı”na delege seçilir. Orada Enver Paşa’yla karşılaşır, bir devlet ve 
milletin kaderini bir süre elinde tutan adamın yalnızlığına şahit olur, bi-
yografilerini yazacak kadar idarecilere ilgi duyması belki o zaman başlar. 
Çarlık Rusya’sını teşkil eden milletlerin Sovyetler Birliği adıyla birleştiri-
leceği bellidir. Sevdiği Nuhalı Sitare Aydemir’i bu şehirden uzaklaşmaya 
razı eder. Oradan ayrılır. Batum’da karşılaştığı İzmirli bir arkadaşının kız 
kardeşiyle evlenir. Tiflis’te bir Tatar dostu, ona sokak kavgası adamı de-
ğil, aydın olmasını tavsiye eder. O da bu tavsiyeye uyar. 1922’de Nazım 
Hikmet ve Vâlâ Nurettin’le bareber, üniversite tahsili için Moskova’ya 
hareket ederler. Gürcistan, Azerbaycan, Dağıstan, Terek, Çerkezistan, 
Kuban güzergâhlarından ulaştıkları Moskova’da dünyanın her yerinden 
gelen komünist sempatizanı gençlerin okuduğu KUTV yahut Doğu İşçileri 
Okulu’na girerler. Şevket Süreyya, iktisat öğrenimini tamamlar. Dünya si-
yaset tarihinin çok önemli bir zaman ve zemininde, telkin edilen ideolo-
jinin farklı milletlerin gençleri tarafından farklı şekillerde benimsendiğini 
görür. Şevket Süreyya, Bolşevik ihtilâli ile Lenin’in ölümü arasındaki “ro-
mantik, heyecanlı” dönemin Stalin’in iktidara geçmesiyle bittiğini anlar 
ve kendisine ne olacağını düşünmeye başlar. Stalin’in idare ettiği ülkede 
kalmak yerine Türkiye’yi gelmeyi tercih eder. 1923 sonlarında, çetin bir 
gemi yolculuğuyla memleketine döner. 

1923 Aralığıyla 1925 Ağustosu arasındaki İstanbul günlerinin hikâyesi 
bir itirafnâmeye benzer. Kendisine “otomat” adını lâyık görür. O sırada 
Türkiye’de sosyal düzen altüst olmuş, savaşlarda fakir düşmüş ailelerin, 
vaktiyle memurluktan başka iş alanı düşünmeyen evlâtları, hayatlarını ka-
zanmak için Türkiye’nin basit sanayisinin işçileri durumuna düşmüşler-
dir. Yedek öğretmen Şevket Süreyya bu işçilere, üniversite öğrencilerine 
Komünizm ağına düşüreceği av gözüyle bakar. 1921’de yayın hayatına 
giren Aydınlık dergisinde Lenin’le ilgili yazıları çıkar. Aydınlık’ın kapa-
tıldığı, yazarlarının tutuklandığı 1925’te, Nazım Hikmet, Sadrettin Celâl, 
Şefik Hüsnü gibi belirgin isimler Türkiye’den ayrılırlar, Şevket Süreyya 
ise kalıp hesap verme kararı alır. Ankara’da İstiklâl mahkemesinde yar-
gılanır. Yolculuk, hapishane, mahkeme, mahkûmiyet onun Anadolu ger-
çeğiyle ikinci karşılaşmasıdır. Bu esnada yaşı, mesleği, zihniyeti, ceza-
sı değişik koğuş arkadaşları olur. On yıl hapse mahkûm edildiği Afyon 
Hapishanesi’nde bir iktisat kitabı yazar. Kitabını yolladığı İstanbul 
Darülfünunu, “tarihî maddecilik açısından yazıldığı” gerekçesiyle basıl-
masını reddeder. Hapisteyken, 1926’da Cumhuriyet ilânı kutlamaları sı-
rasında af edilir. 1927’de Anadolu’da çalışma kararı alır. Öğretmenlik is-
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temek üzere Ankara’ya gider. Ankara bu eski mahkûma Yüksek Ticaret 
ve Teknik Öğretim müdür yardımcılığı görevi verir. Maarif müsteşarı ona 
şöyle demiştir: “Amaç proleterya davası ise, bizim milletten ve Anadolu 
köylüsünden daha yoksul, çıplak bir proleterya olur mu? Öyle bir işin için-
deyiz ki herkesin dağarcığında nesi varsa ortaya dökmelidir.” (Aydemir, 
2006: 414) Tam o sırada sunduğu Türk Parasının Periyodik Dalgalanma 
Karakteri ile ilgili raporu önceki kitabı gibi göz ardı edilmeyip basılır. 
Yüksek İktisat Meclisi’nde Genel sekreter yardımcılığı görevine getirilir. 
Teknik okul, ticaret okuluyla ilgili çalışmaları Atatürk tarafından beğeni-
lir. Şevket Süreyya 1930’lar başında Atatürk’ün yönetimindeki Ankara’yı 
şöyle anlatır: “Fabrikalar, madenler, vatanın demir ağlarla örülmesi, ya-
bancılar elindeki maddelerin, demiryolların millîleşmesi, iki misli mah-
sul... Hülâsa Ankara yaşanan bir yerdi. Yalnız bir yeni devletin başkenti 
değil, etkileri dünya ölçüsünde bir inkılâbın merkeziydi.” (Aydemir, 2006: 
421). Türk inkılâbının niteliği ve inkılâp psikolojisinin prensipleriyle ilgili 
tezi Atatürk’ün emriyle broşür halinde basılır, bürokratlara dağıtılır. Bu 
yıllar, Aydemir’in Türk Ocakları’nda konferanslar verdiği, aynı zamanda 
Kadroculuk hareketinin oluşmaya başladığı yıllardır. Şevket Süreyya Ocak 
1932, Aralık 1934 arasında yayınlanan Kadro dergisi hareketinin de ide-
ologlarından biri olur. Suyu Arayan Adam’da Kadro hareketinin: 1. Millî 
kurtuluş hareketi olarak Türk inkılâbının sosyal ve ekonomik karakterinin 
ve istikametlerinin izahı. 2. Orta doğuda, millî kurtuluş hareketlerimizin 
uluslararası mânâsı, olarak iki istikameti birleştirmeye çalıştığını söyler. 
(Aydemir, 2006: 447) 

İkinci Dünya Savaşı’ndan az önce Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Tetkik 
Heyeti başkanlığına getirilir. Bunu savaş yıllarında Başbakanlık Umumi 
Murakabe Heyeti üyeliği takip eder. 1950’de yeni iktidar döneminde emek-
li olmak zorunda kalır. Bu kadar çalışkan bir adamın birdenbire işini kay-
betmesi, bunun üzüntülerinden kurtulma çabaları Suyu Arayan Adam’ın 
son sayfalarını dokunaklı hâle getirir. Osmanlıcı, Turancı, Komünist, 
Kemalist çeşitli hayat safhalarından geçen Aydemir şimdi ne yapacaktır? 
“Suyu arayışı hâlâ bitmemiş” bu irade adamı, Pamukkale’li Stoacı filozof 
Epiktetos’un yaşadığı zamandan kalma bir lambanın ışığı altında, vaktiyle 
bir lambasından başka bir şeyi olmayan Epiktetos’la hesaplaşmaya başlar. 
Bu zayıf ve isyankâr anında Epiktetos ona sakinleşmesine yol açacak şey-
ler söyler “Kaybettim deme, geri verdim de! ... Hayat bir ziyafetten başka 
bir şey değildir. ... Kolun bir sofrada nereye kadar uzanmışsa, nasîbin o 
kadardır. ... Tanrının bize verdiği en büyük nimet, sahip olduğumuz halde, 
sahip olduğumuzu bilmediğimiz kuvvetleri, bir gün kendimizde bulmak-
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tır! ... Senden alınan şeylere karşı senden alınmayacak olanları koysana.” 
(Aydemir, 2006: 475, 477). Aydemir’den alınmayacak şey toprak ve ça-
lışkanlıktır. “Toprak ana” kendi kanunları dahilinde insana daima “yeni-
den başla.” der. Bu sözler yazarı o kadar merhaleden sonra kendi içindeki 
kaynağa ulaştıran sözlerdir. Suyu arayan adam, suyun bizzat içinde bulun-
duğunu anlamıştır. “Ödediğim bedel, ulaştığım kaynak için çok değildir. 
Çünkü bu kaynağın başında ben, yıllar yılı kaybettiğim en değerli şeyi 
yani kendimi buldum. “ (Aydemir, 2006: 488) Çalışırken boş vakitlerin-
de gidebildiği Kayaş çiftliği artık emeklilik hayatının meşgalesi olacaktır. 
Bahçıvan babasının ömrü boyunca yaptığı gibi. Ancak onun sonra yine 
danışmanlık gibi devlet hizmetinde, gazetecilik gibi kültür işlerinde bu-
lunduğunu biliyoruz. Ama asıl, ele aldığımız bu kitapları yazarak kendisini 
bulma bedelini öder. 

 Suyu Arayan Adam, otobiyografi, hatıra, itirafnâme, anı-roman türleri-
ne sokulabilir. Kitap, bir ömrün hikâyesi içerisinde bir çağın tarihi, olarak 
değerlendirilmiştir. Türkiye’nin siyasî, ekonomik, zihniyet tarihindeki pek 
çok dönemeç noktasını göstermesi açısından tarih bilimine yardımcı kay-
nak olarak düşünülebilir. François Georgeon “Türk Milliyetçiliği Üzerinde 
Düşünceler: Suyu Arayan Adam’ı Yeniden Okurken” yazısında 20. yüz-
yılın ilk çeyreğinde çok dinamik olarak gerçekleşen Türk milliyetçiliği-
ni anlamak açısından kitabın kaynak olduğunu söyler. Georgeon’a göre, 
“nasıl ve neden Türk milliyetçisi olunur?” sorusuna cevap bulmak için bu 
eserin mutlaka okunması gerekir. (Georgeon, 2001: 23-36) Elli yıllık uzun 
bir süreci içine alan kitaba “Bildungsroman” demek de mümkün olabilir. 
Fikir ve yaşama alanlarına bütün varlığıyla kendisini veren, hepsinin so-
nuçlarına katlanan, her birinde samimî, hâlis olduğuna kendisini ve oku-
yucuyu inandıran bu kitap, bu ikna edici niteliğiyle de dikkat çekicidir. 
Hatıra-otobiyografi türlerinde samimiyet, hâlisiyet metni iyi yapan önemli 
özelliklerdendir. (Kaplan, 1966: 9) Aydemir’in anlattıklarında dış ile içi 
böyle dengelemesi, eseri edebî kılar. Otobiyografinin temel özelliği ya-
zarın eser eksenine kendisini koymasıdır. O eksendeki kişinin bu kadar 
dönemeçten geçmesini, o dönemeçlerin niteliğini vererek anlatması eseri 
zenginleştirir. 

II. Roman: Toprak Uyanırsa?.. –Ekmeksizköy Öğretmeninin 
Hatıraları–

Yazarın Anadolu’da görevli olarak dolaşmaları esnasında edindiği tec-
rübeler, daha sonra bu romana ilham kaynağı olur. Aydemir, Antalya civa-
rındaki bir beldeyi, halkıyla birlikte verimli hâle getiren öğretmen arkada-
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şını “lokomotif insan” olarak değerlendirir. “Lokomotif insan”ı; düşünen, 
düşündüklerini gerçekleştireceğine inanan, çevresine kendisini veren ve 
çevresini sürükleyen müdaheleci insan olarak tanımlar. Antalya’dan daha 
çetin şartlardaki orta Anadolu bozkırlarının lokomotif insanlara daha fazla 
ihtiyacı olduğunu düşünür. Suyu Arayan Adam’dan sonra, hep bozkırda 
kalan bir lokomotif insanın orada neler yapacağını anlatan bu romanı ya-
zar. Bozkırın ortası olarak Polatlı’ya bağlı Ekmeksizköy-Keltepe denen 
bir köyün verimli hâle getirilmesini hayal eder. Çok verimsiz görünen köy, 
hem üç bin yıl önce toprağı, tarımı, hayvanı, suyu, ormanı kutsallaştıran 
Gordiyas devletinin kurulduğu yere yakındır, hem Türk milletinin “son 
sığınağı” olan yere yakındır. 

Emekli olunca boşluğa düşen ve yeniden öğretmenlik yapmak isteyen 
roman kahramanı; Keltepe’ye veya köylünün verdiği isimle Ekmeksizköy’e 
atanır. Burası, Porsuk vadisinin çok verimsiz mevkiinde yer alan, sıtma-
dan, kuraklıktan çökmüş, mektebi ahıl hâline getirilmiş bir köydür. Baştan 
işleri ters giderse de “suyu arayan adam” gibi içindeki kaynağı asıl ümitsiz 
şartlarda ortaya çıkarmaya çalışan öğretmen yılmadan çalışır. Ağası ol-
mayan bu Türkmen köyünde imam, muhtar, okul müstahdemiyle yakınlık 
kurarak işe başlar. Köy çocuklarına kendisini sevdirir. Köy halkının üstü 
açık okul binasına çatı, sıva yapmaları üzerine onların güvenini kazandı-
ğını anlar. Köyün bağlı olduğu Polatlı kasabasının bürokrat, asker, eşraf 
kesimindekilerden köy okuluna yardım sağlar. İlk okul çocukları dışın-
da, askere gidecek gençleri eğitmek için gece dersleri açar, onlara okuma 
yazma ve kendi sahalarında kullanacakları bilgileri öğretir. Zamanla gece 
derslerine bütün yaş guruplarıyla kadın ve erkekler dâhil olur. 

Ekmeksizköy’de iş sadece okullaştırmakla bitmemektedir. Öğretmen 
köylünün zihniyetini anlamak kadar, toprağı-iklimi tanımaya çalışır. Köyü 
kurak hâle getiren Sıtmapınarı bataklığını kurutmak gereklidir. Bataklıktan 
çıkan Üçgözeler suyunun berraklığı, bataklığın altında temiz su olduğunu 
göstermektedir. Öğretmen köyün mahkûm olduğu tabiat şartlarını nasıl 
ıslah edeceğini düşünmeye ve harekete geçmeye karar verir. Tek başına 
yapamayacağı bu işte iki kesimden yardımcılar bulur: Köyün bağlı olduğu 
resmî birimleri yani Polatlı kaymakamı, Ankara maarif müdürü, vali yar-
dımcısı, valisi, üniversite öğretim üyeleri, imar bakanı... gibi devletin üst 
otoritesindeki karar adamlarını köye yardım konusunda ikna eder. Onlar 
kadar ziraat mühendisi, fen memuru, devlet çiftliği müdürü, ziraat ban-
kası kredicisi, kadastrocu, haritacı, teknisyen, tarım-hayvancılık uzmanı, 
kooperatifçi, imar bakanlığı mühendisi gibi arazi üzerinde çalışan genç 
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ve dinamik hareket adamlarından destek alır. Öğretmene en büyük yardım 
“köyde birlik projesi”nin sahibi Ayhan Bozkır adlı ziraat mühendisinden 
gelir. Böylece “Sakarya projesi” adını verdikleri köy ıslahatı başlar. Bu 
iki gurup ile köylü arasında köprü vazifesi gören öğretmen şöyle düşü-
nür: “Benim halkla devleti birbirinden ayırır sandığım kale duvarlarına 
birtakım kapılar bırakılmış, isteyen açabilirmiş.” (Aydemir, 2006: 186) 
Öğretmen, bu iki kesimle köylü arasındaki anlaşmayı, şehrin entelektüel 
gücü ile köyün brutal iş gücünün birbirini tamamlaması olarak görür. Bu 
düşünceler, Aydemir ve arkadaşlarının Kadro dergisinde teklif ettikleri fi-
kirlerdir: “Bize ne topyekûn sosyalizm, ne de totaliter bir devlet kapitalizmi 
gerekmez. Ancak özel sektörün yapamadığı ekonomik alanlardaki işleri 
başaracak planlı bir devletçilik düzeni gereklidir.” (Göktürk, 1977: 142) 
Romanda her ıslahat hareketi üç safhadan geçer. Önce öğretmen ile karar-
hareket adamları her ıslah plânı üzerinde konuşup tartışarak karar verirler, 
sonra hareket adamları köylüyü iyi niyetlerine inandırarak, onları bizzat 
işe sokarak projeyi uygularlar, son olarak verim elde ederler. Her iyi so-
nuç başka işlerin planlanma ve uygulanmasına yol açar. Köydeki ilk ıslah 
hareketi pınarın yüzeyini kaplayan bataklığı kurutmaktır. Ekskavatör yani 
delme makinesiyle bataklık delinince, altından billûr gibi su çıkar. Böylece 
edebiyatın temel meselelerinden olan insanın tabiatla savaşı, insanın gali-
biyetiyle sonuçlanır. Bu işlemi öğretmen şöyle anlatır:

“Ekskavatörün dişli kepçesi batağın bağrına daldı. Sıtmabükü denilen 
dev, insanoğlunun elinden ilk yarayı almıştı. Bu anı garip bir heyecan için-
de yaşadım... Bu motorun üstündeki insan ... bir masal kahramanı değil-
di. Ama elinde, tekniğin sihirli gücü vardı. ... Ekskavatörün dişli kepçesi, 
artan bir hızla bataklığın bağrına saldırıyordu. Kopardığı toprak, kum, 
kil, çamur yığınlarını zaferinin bir ganimeti gibi göğe doğru kaldırıyor. ... 
Hendek, adım adım ilerliyordu. ... Dişler bazan kuma, bazan taşa, bazan 
mırığa rastlıyordu. Toprağın bağrından bu nesneler koparılıp havaya kal-
dırılırken, kepçenin dişleri arasından süzülen su damlasından zincirler, ilk 
yarayı alan ve sanki artık sonunu gören ejderin göz yaşları gibi ayaklarımı-
zın dibine süzülüyordu. ... Daha ilk günün akşamı, Karanlıkdere ayağının 
içinde, asıl bataklığın alt başına doğru, .... düzgün bir kanal çizgisi açıldı. 
Bu kanalın içinde iki yandan sızan, süzülen ince su tabakasının hafifçe 
yayıldığını, onu ışıttığını, sonra şırıl şırıl bir akıntının asıl Karanlıkdere 
yatağına doğru kaydığını görüyorduk. İnsanla tabiatın yeni bir savaşı baş-
lamıştı” (Aydemir, 2006: 161-162). 
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 Romanda makinenin köy kalkınmasındaki fonksiyonuna, mekanik 
gücün insanları büyülemesine ait pek çok pasaj vardır. Makine sevgisi, 
yazarın eski ideal arkadaşı Nazım Hikmet’in “Makinalaşmak İstiyorum”, 
“Yalınayak” şiirlerini hatırlatır. Mehmet Kaplan Nazım Hikmet’in maki-
ne sevgisinin, ideolojiden daha derin bir şeye tekabül ettiğini, şairin genç 
yaşında Anadolu’dan geçerken bu toprakların makineye ihtiyacını derin-
den duyduğunu, ilhamını buradan aldığını söyler. (Kaplan, 1975: 389) 
Sanıyorum anlatıcı kahramanın ardındaki yazar da makineye bu heyecanla 
bakıyordu. Aydemir Tek Adam’da Atatürk’ün ziyaret ettiği fabrikaların ça-
lışmasını da böyle heyecanla anlatır. 

Bataklık kuruyunca, köylü geniş, verimli topraklar kazanır. Halkın is-
tifadesi için toprak kadastrosu, köy evleri numaralanması, nüfus cüzdan-
larının kontrolü yapılarak köylünün vatandaş olarak devletle bağlantıları 
tescillenir. Ziraatçılar toprağın şeker pancarı yetiştirmeye uygun olduğunu 
tespit eder. Bir şeker şirketi bu iş için kredi sağlar, devlet üretim çiftliğin-
den âlet-edevât gelir, iyi üretim yapma yolları gösterilir. Böylece pancar 
ekimi başlar. Sıra en önemli iş olan toprak dağılımı ve işletimine gelir. 
Genç hareket adamları bu işin dünyadaki örneklerin tek birini değil, iyi 
taraflarını birleştiren “orta yol”u ararlar. Devletin toprağı işleyeni yönlen-
dirdiği, himaye ettiği, ama köle etmediği, bu arada sınadığı bir sistem da-
hilinde bu reformu gerçekleştirmek kararını alırlar. Bu görüş yine Şevket 
Süreyya Aydemir’in ve öteki Kadro’cuların teorisini belirledikleri devle-
tin yardımıyla halkı kalkındırma ideolojisini hatırlatır. Köyün yakınındaki 
ovada her aileye tarım ve hayvancılık yapacağı, parselleri su kanallarıy-
la birbirinden ayrılmış, beton kuyulu, yirmi dönüm toprak verilir. Yirmi 
beş evli Keltepe köyünü bırakıp, ovada Keklikpınarı isimli yeni köyün ilk 
adımları atılır. Etrafı ağaçlandırmak için devlet çiftliğinden gelen âletler ile 
kavak, meşe, bu toprağa en yakışanı zerdali ağaçları dikerler. Hayvancılık 
işini bilenler, Doğu Anadolu’dan hayvan getirir. Toprak Su Teşkilâtı keleş 
tepeleri teraslama, bağ çubuğu dikme, aşılama işlerini üzerine alır. Ziraat 
Bankası köylülere bağcılık yapmaları için uzun vadeli, düşük faizli kredi 
verir. İş yaparken köylüye en gerekli şey, teşkilât gücü olan kooperatif-
lerdir. Ayhan Bozkır’ın kararıyla dört kooperatif kurulur: Pancar ekimi, 
hayvan yetiştirme, zirâî araç donatım, nihayet köy yapı kooperatifi. Her 
üyenin, kooperatif denen o makinenin çarkı olacağı, kimsenin dışarıda 
kalmayacağı şekilde oto-denetimle kooperatifler işlemeye başlar Yapı ko-
operatifinin üyeleri köylüler, yeni köylerinin ortasında okul, cami, kamu 
ve kooperatif binalarını, etrafında kendi küçük, beyaz badanalı, kırmızı 
kiremitli, bahçeli evlerini plân dahilinde inşaya başlar. 
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Bütün bu işlerin içindeki öğretmen, yeni gelen öğretmenlerin de yardı-
mıyla eğitim işini hiç aksatmaz. Öğrencilerine, Eti, Frigya, Roma, Hristiyan 
kültürlerinden bugüne kalan izleri gösterir, bu toprakların antik tarihini 
anlatır. Hattâ basit arkeolojik kazılar yaptırır. Bir Frigya âbidesini, zafer 
anıtı olarak köyün meydanına dikilmesini sağlar. Bir toprağın bütün tarihî 
hazinesine sahip olmak Cumhuriyet’in kültür politikalarından birisidir.

Köy kalkınma plânının son aşamaları sırasında köye yabancı ziya-
retçiler gelir. Bunlar, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı’na bağlı olarak dün-
yanın her yerinde köylerin okullaştırılması üzerinde inceleme yapan 
beş Anglosakson’dur. Aydemir onları esere, öğretmenin insan kabiliye-
tini uyandırma-geliştirme hamlelerine, bu işlere çok önceleri başlamış 
Batılıların bile hayranlığını göstermek için sokmuştur. Yazarın vurgula-
dığı, yabancıların asıl beğendikleri, düzenlemelerin tepeden inme değil 
tabandan yayılarak gerçekleşmesidir. Tabandan hareket, çevrenin şartları-
na uyma demektir. İmar bakanı, “köycülük sistemi, devletin tepeden inişi 
yerine halkın devleti kendi içine çekişidir” sözleriyle bu hareketi özetler. 
(Aydemir, 2006: 352) Bu eğitimcilerle konuşmalar, köylü çocuklarını 
eğitmek için yatılı bölge okulu yapma kararını getirir. Burada yazar, Köy 
Enstitüleri’ne atıfta bulunur. Köy çocuklarının kendi çevresindeki okullar-
dan, o çevreyi ıslah edecek eğitimi alarak, yani binasını yapmayı, ormancı-
lık, ekincilik, hayvancılık işlerini öğrenerek yetişmesi Köy Enstitüleri eği-
timinin temel prensibidir. Aydemir de romanını, Köy Enstitüleri kurucusu 
ve eski Kadro’cu İsmail Hakkı Tonguç’a ithaf etmiştir. 

Sakarya zaferinin yıldönümü olan 13 Eylülde, Keklikpınar köyünün 
açılışı yapılır. Devlet adamları ve okumuş kesim, köylüleri “ayakları altın-
daki toprak uyanınca, içlerinde uyanan efendilik tohumları da çatlıyor.” 
(Aydemir, 2006: 403) sözleriyle takdir eder. “Lokomotif” adamın gay-
retleriyle, vaktiyle millî gelirden pay almayan, hiçbir kamu hizmetinden 
faydalanmayan köy yerine millî gelire katkıda bulunan bir köy meydana 
gelmiştir. Roman, dört yılda köyünü örnek köy hâline getiren öğretmenin, 
gelişinin onuncu yılında vazifesi tamamlanmış bir insanın huzuruyla köyü 
ve beldeyi seyretmesiyle sona erer.

 Roman yazarı kimliği fikir-politika yazarı kimliğinin çok gerisinde 
olan Aydemir, Toprak Uyanırsa?..’da hangi roman çeşidini kullanmıştır? 
Buna cevap arayacağız. 
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Toprak Uyanırsa?.. Otobiyografik Roman mıdır? 

Bir yazarın biyografik yaşantılarını fiktif şekilde edebiyata uygula-
masıyla, kendi biyografik malzemesini gerçeklik açısından değil, türünün 
şartlarına göre, sanâtkârâne yapı, mânâ ve sembol gücüyle şekillendirme-
siyle oluşan roman çeşidine otobiyografik roman diyebiliriz. Aydemir’in 
iç kuvvetini tekrar bulmasıyla biten Suyu Arayan Adam’ı, iç kuvvet dış 
kuvvetle birleşirse neler yapılacağını gösteren Toprak Uyanırsa?.. romanı 
devam ettirir. 1963’te yayınlanan romanın Suyu Arayan Adam’ın bittiği 
yerden başladığı aşikâr değilse de romanın bütününde sezdirilmektedir. 
Sezdirmeyi en çok sağlayan, iki kitaptaki anlatıcı sesinin birbirine çok 
benzemesidir. Çalışmamızın başlığındaki “eserler bütünlüğü” bu devamı, 
böyle andırmaları ifade eder. Yazar otobiyografisinde, öğretmen romanın 
başında, işten uzaklaşınca kendilerini pasifize olmuş hissetmeleri ve yeni 
işlerle hayata dönmeleri bakımından birbirine benzer. Bu bakımdan ese-
re otobiyografik roman diyebiliriz. Romanda ismi geçmeden Kayaş’taki 
çiftliğinde toprak adamı gibi çalışan kahramanın Aydemir olduğu açık-
tır. Aydemir’in 1932-1934 Kadro dergisindeki fikirlerini eserin içine 
âdeta serpmiştir. Aydemir böyle bir köy icraâtında bulunmamıştır ama 
bunu gerçekleştirmek için devlet himayesi gerektiği düşüncesine sahip-
tir. Aydemir’in öne sürdüğü, “lokomotif adamlar” yani bu romandaki gibi 
teşkilâtçı bir kadro ile ülkenin köy, köylü, toprak meselesi halledileceği 
fikridir Biyografik okumalarda, yazarın gerçek hayatından çok “rüya”sını 
anlatma durumuna dikkat edilir. (Vellek-Warren, 1993: 57). Ayrıca yazarın 
hayatını öğrendiğimiz Suyu Arayan Adam biyografik kaynak olarak roma-
nın yaratılış mekanizmasını daha iyi anlamamızı sağlar. (Vellek-Warren, 
1993: 60). Bu kaynaktan bildiğimiz gibi Aydemir hapisten çıktıktan sonra, 
öğretmenlik istemek için Ankara’ya gider, bir zaman sonra kendisini eği-
tim ve iktisat bürokrasisi içinde görevli bulur. Toprak Uyanırsa?.., Şevket 
Süreyya’nın öğretmenlik idealiyle bürokraside kazandıklarını birleştirerek 
ortaya çıkmış bir eserdir. Otobiyografinin sonu, büyük kayıplarımız gücü-
müzü tükettiğinde, içimizdeki potansiyeli nasıl ortaya çıkarırız, başkasının 
da kendisindeki potansiyeli bulmasını nasıl sağlarız, sorusuna cevap arar. 
Aydemir aradığı kaynağa ulaştığı anda huzura kavuşmuş, tekrar Voltaire’in 
Candide’i gibi bahçesini işleyerek yani hem bahçıvan babası gibi toprakta 
çalışarak, hem bu eserleri çalışmaya başlayarak gücünü yeniden bulmuş-
tur. Roman da öğretmenin “lokomotif” görevi gördükten sonra, kendi ken-
disinden memnuniyetiyle biter. Yazar ve öğretmen, kahramanı oldukları 
kitaplarda, “toprak ana”nın ve tabiat senfonisinin içinde varoluşlarının bi-
lincine varırlar: Varım ve yaşıyorum! 
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Toprak Uyanırsa Ütopya Romanı mıdır? 

Toprak Uyanırsa?.. yayınlandıktan sonra hakkında çıkan yazılar, onun 
ütopya romanı olduğunda neredeyse hemfikir olurlar. (Mutluay, 1964: 31-
39) Bunun üzerine yazar “ütopya”dan ne anladığını açıklayarak, bu yakış-
tırmayı şiddetle reddeder: Aydemir’e göre ütopya serbest hayal terkibidir. 
Yani, yazarın birtakım kanunlara dayanmayı telkin ederek, onlara uyma 
şartıyla istediği gibi oluşturduğu dünya cennetinin tasviridir. Gerçekçi biri 
olarak, kanuniyete yani mantıklı nedenselliğe inanan Aydemir, ütopyacı-
lıkta bu nedenselliğin asla olmadığını söyler. Eseri, bu niteliğiyle ütopik 
değildir. Çünkü köyün ıslahı için anlattıkları, insan, tabiat, teknik diya-
lektiği sayesinde çok kolay gerçekleşebilecek bir şeydir. dayanmaktadır. 
İnsan, tabiat denen arenada savaşırken âleti tekniktir. Teknik sırf âlet de-
ğil, tekniğin harekete geçirdiği çok çeşitli münasebetler demektir. Toplum 
içinde teknik ve onun etrafındaki örgütler değiştikçe, toplumun yapısı da 
değişir. Romanın başındaki köylü, iş başındaki köylü hâline dönebilir. 
Hakiki hürriyet, insanın tabiati ile olan mücadelesindeki zaferinin dere-
cesine bağlıdır. Eserin tezi budur. O hâlde Toprak Uyanırsa?.. yazara göre 
tezli romandır. (Aydemir, 1964: 14-19) Romandaki köy ıslahı, Türkiye’nin 
bütün yörelerine uygulanabilir. Yeter ki devlet ile halk arasında ilişkiyi 
sağlayan böyle “lokomotif insanlar” bulunsun. Yaratıcı bir kadroyla dev-
letin halka ulaşabileceğini telkin eden Aydemir’in; Fin kalkınışına dair, 
romanda da adı geçen, 1920’li yılların sonunda dilimize çevrildiğinde çok 
sevilen Beyaz Zambaklar Ülkesinde isimli eserden de ilham aldığı bellidir. 
(Petrov, 2006).

Toprak Uyanırsa?.. Köy Romanı mıdır? 

Burada olduğu gibi devlet-halk bütünleşmesine değil, bilâkis devlet-
halk zıtlığına dayanan köy romanı nitelikleri bu eserde yoktur. Eserin için-
de, köy romanlarının köyü olumsuz gösteren “dehşetli romanlar” olduğu-
na dair fikirler vardır. Romanda asıl savunulan, geçmişten bu yana köyün 
bir sırrı, cevheri olduğu ve bu cevher ve sır köyü devam ettiriyorsa, bunlar 
geliştirilebilirse, köyün iç yapısının değiştirilebileceği fikridir. Bütün bun-
lar, daha önceki Kadrocu söyleminin yansımasıdır. Aydemir’e göre çoğun-
luğun iradesini, azınlık denen önder kadronun iradesine bağlayan inkılâpçı 
eğitim doktriniyle ve ihtilâli değil plânlı toplumculuğu savunan görüşle 
köyün kalkınması mümkündür. Aydemir, romandaki toprağı uyandırma 
hareketini, devlet hizmetinde bulunduğu siyasî dönemde değil, emekli 
edildiği siyasî dönemde başarılmış göstererek tarafsız hareket ettiğini de 
ispatlamıştır. 
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III. Biyografiler

Bir insanın iç ve dış hayatını anlatan, Roma döneminde Plutark’la 
ilk temsilcisini bulan biyografi, hayal mahsulü edebiyattan çok belgeye 
dayanan tarihe yakın türdür. Aydemir’in dört biyografi kişisinden Enver 
Paşa’yı başa, Menderes’i sona alır, Aydemir’in 1908 Meşrutiyet hareketini 
1876 hareketinin devamı gördüğünü hatırlarsak, onun biyografi anlayışın-
da, Türkiye’nin yüz yıllık tarihî-siyasî panoramasını da ortaya çıkarmak 
maksadından hareket ettiği sonucuna ulaşabiliriz. Aydemir ilk kitabında 
yaşadığı hayatın hikâyesini verir. İkinci kitabı kafasındaki ıslahat hareke-
tinin somutlaşmış şeklidir. Biyografileri geniş çalışmalarla ulaştığı bilgile-
rin terkibidir. Tek Adam’da yer alan, Sovyet Dışişleri Komiseri Çiçerin’in 
Aralof isimli elçiyi Ankara’ya Millet Meclisi hükümetine yollarken ona 
tavsiye ettiği şu sözler, Aydemir’in de biyografilerinde bilgiyi kullanma 
şeklini gösterir:

“Hakiki kültür, kazanılan ve benimsenen bilgilerin zenginliğidir. Geçmiş 
davaların kültürlü bir şekilde idraki ve tevarüs edilmesidir. Karşılaşılan 
durumların doğru olarak anlaşılması için de, bunların makul ve tenkidî bir 
surette açıklanabilmesidir.” (Aydemir, 2006/2: 346)1

 Aydemir bu anlamda “hakikî kültür”e sahiptir. Biyografi kahramanı 
için belge bulmakta, siyasî, sosyal, psikolojik gözlemlerini belgelerle bir-
leştirerek tasvir ve tahliller yapmakta çok ustadır. Bu dört tarihî şahsa ait 
belgeler, nicelik ve nitelikçe önemli yekûn tutar. Biyografi ustası André 
Maurois’nın “belge avcılığı denen harikulade spor” olarak nitelendirdiği 
şeyi Aydemir bu türde çalışmanın ilk adımı olarak görür. (Maurois, 1967; 
11) Aydemir’de belgeyi bulmasını bilmek, değerlendirmek, gerekliyi ge-
reksizden ayırmak şeklinde bir belge avcılığı vardır. Kitaplarını yazdığı 
1963-1973 yıllarının imkânları dahilinde Nutuk, devlet arşivlerinde görü-
lebilenler, Harp Tarihi Teşkilâtı yayınları, Meclis zabıtları, hatıra kitapları, 
periyodiklerde kalanlar, olay fâillerini konuşturmak... şeklindeki belgeleri, 
birbiriyle karşılaştırarak, kendi tecrübe ve sezgilerinden de yararlanarak 
onlardan mantıkî sonuç çıkarmak gibi bir faaliyetle işe başlar. Belgeleri 
konuştururken, “durumun mantığı”, icabât-ı zaman”, “mütekabiliyet esa-
sı” gibi özel noktalara dikkat eder. Biyograficilikte sıra bulduklarının in-
şasına gelmiştir. Mesleği plan-program üzerine olan Aydemir, otobiyografi 
ve romanında tutturduğu inşa gücünü, bu hacimli kitaplarda da gösterir. 
İnşasında, çoğu klasik biyografi yazarının yaptığı gibi kronolojik hareket 

1 Aydemir bu sözleri Sovyetlerin ilk Türk elçisi Aralof’un Rusça hatıralarından Türkçeye çevirerek Tek Adam’ın 
ikinci cildine koymuştur.
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eder. Sonraki yıllarda kitaplarının yeni yayınlarını bir daha gözden geçirir, 
yeni belgelerle eklemeler, metin dilinde değişmeler yapar. 

Aydemir biyografide iki kişinin yazma tarzını kendisine uygun buldu-
ğunu söyler. Emil Ludwig isimli Alman biyograf ile tarihî romanın bir türü 
olan biyografik roman yazarı Aleksy Tolstoy. (İpekçi, 1975) Birinci Dünya 
Savaşı ve Atatürk dönemlerinde iki defa Türkiye’ye gelen, daha 1931’de 
Napoleon kitabı Türkçeye çevrilen Emil Ludwig, biyografi kahramanıyla 
duygudaşlık kurmak bakımından Aydemir’e benzer. Ludwig; kahramanın 
ruhunu arayan kişinin odaklanacağı noktanın, dehayla karakterin kesiştiği 
yer olması gerektiğini söyler. Belli duygular ardından baktığı kişinin iç ta-
rihine dış tarihi kadar önem verir. Atatürk başta, bu kişilerin hayat-dönem 
hikâyeleri bilindiğine göre Aydemir’in biyografisinde iç’in tarih daha 
önemli yer tutacaktır. İç tarih, biyografi yazarını tarihten çok edebiyata 
götürür. Emil Ludwig biyografi yazıcılığında kahramana duyulan sempa-
tiyi vurgular: “Yazar kendi sevecenliğiyle adamın taşıdığı sevecenliği ifşa 
etmeye zorlar.” (Ludwig, 1998: 340-344) Bu hüküm, Aydemir’in biyog-
rafilerinin temel dokusuna uyar. Aydemir, ele aldığı kişiye sevgi-sempati 
duygusunu veya bunların aksi hatalı görme duygusunu, kişinin hangi nite-
lik, durum ve hareketinden edindiğini bazan kapalı, çoğunlukla açık şekil-
de ifşa eder. Aydemir’deki kronolojik hikâye ediş tarzını Ludwig; “kişinin 
hayatının resmini vermek için hayatının temposunu takip zorunluluğuyla” 
açıklar. Bunları söylemekle Ludwig’in Aydemir’i çok etkilediği sonucunu 
çıkarmıyoruz. Hayatını yazarlıktan başka mesleklerle geçiren Aydemir’in 
bibliyografyacılığında açıklamadığı hususları gösteriyoruz. Ludwig’e göre 
biyograf ölmüş birini ele alıyorsa, o kişinin sonunu bildiğini unutmalıdır. 
Böyle metinlerde, “o kişinin hayat temposu ve duyguları, tamamlanmış 
olan kaderle ilgili öngörüsü olmayan bir kişi tarafından hissedileceği şek-
liyle anlatılmışsa, gerçek hayatta olayların ardışıklığını tutkuyla titretecek 
olan o gerilimi üretebilir.” demektedir. Aydemir ise İsmet İnönü dışın-
daki üç biyografi kahramanının tamamlanmış kaderlerini bildiğini metin 
içinde birkaç kere söyler. Yani, fikir-politika yazarı Aydemir’deki gerilim 
Ludwig’in istediği etkileyicilikte değildir. Ama kişinin hayat temposunu, 
onun etrafındaki olayları, birbiriyle kesişen-ayrılan yolları en ince nokta-
sına varıncaya kadar açıklar, böylece gerilim olmasa bile okuyanda, bah-
settiği kişiye karşı geniş yelpazeli bir “yakından tanıma” intibaı uyandırır. 
Okuyucu sayfalar ilerledikçe o kişinin portresinin daha belirginleştiğini 
fark eder. O hayatın kendisine malûm yönlerini, kitaplardaki sebep-sonuç 
ilişkili izahlarla daha iyi kavrar. Ludwig kahramanının ruhunu ararken, 
onun şahsiyetinin politik kariyerinin her adımında ifadesini bulduğunu 
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fark etmiştir. Aydemir de şahıs kariyerlerinin her önemli adımını izah eder. 
Ludwig’de olduğu gibi Aydemir’de de mahrem hayat geri plânda kalır. 
Ama kahramanlarının çocukluk, aile, tahsil, meslek, hayata atılış, başarı 
merdivenleri tırmanma, hattâ düşme dönemlerinde yanında, etrafında, kar-
şısında olanlara da yer verir. Çünkü esas kahraman kadar geri plândakiler 
de önemlidir. 

Biyografi kahramanı, daima özel ve genel çevresiyle vardır. Kişinin 
içinden çıktığı ve sonra hükmedeceği çevre, dönem, toplum, zihniyetin... 
nitelikleri ne kadar iyi anlatılırsa, o kişinin icraâtı o kadar iyi anlaşılır. 
Aydemir, Korkunç İvan romanının yazarı Aleksy Tolstoy’u bu özelliğiy-
le beğendiğini söyler. (İpekçi, 1975, 1976) Yukarıda söylediğimiz gibi 
Aydemir bu dört kişiyi yüz yıllık Türk tarihinin içinde ele almıştı. Dönemin 
onlara, onların döneme kattıklarını, milletin kaderinde oynadıkları rolü 
“nedensellik” prensibi çerçevesinde incelermesi onun tarih yazarlığı yö-
nünü gösterir. Bazı sayfalar, tarih kitaplarındakinden hiç farklı değildir. 
Ancak yukarı paragrafta söylediğimiz gibi bu dört adamın Türk tarihin-
deki yeri ne kadar bilinirse bilinsin, yazarının tarihî belgeleri ve edebi-
yat malzemelerini kullanarak oluşturduğu hikâye, bu metinleri tarih kitabı 
metninden ayırır. Bu hikâyeler vasıtasıyla çağdaş okuyucuları ve onu takip 
eden nesillerdeki okuyucuları için örnek, uyarma, ibret sahneleri de sunar. 
Zaten özellikle Tek Adam’da Atatürk’ü çok belirgin bir beylik söylemin-
den kurtarma gerekliliğinden bahsetmiştir. Atatürk’ü ne mucizeler, ne so-
yut kavramlarla açıklar. O, yazarın gözünde giderek gücünü kaybeden bir 
devletin geniş topraklarında, Makedonya, Şam, Trablus, Çanakkale, Irak, 
nihayet Anadolu... gibi farklı yerlerde bulunarak askerlik kabiliyetini ge-
liştiren, kumanda yetkisini önce savaş yönetme kabiliyetine çeviren, son-
ra bu ordu-milleti yönetme kabiliyetine döndüren, bu arada devlet adamı 
kişiliğini oluşturan biridir. Böyle biri elbette bir milletin mukadderatını 
biçimlendirecektir.

Şevket Süreyya’nın kitaplara koyduğu başlıklar aşağı yukarı çalışmala-
rın neyi ispat edeceğini yani maksadını gösterir. Atatürk’te, İsmet Paşa’da 
açıklar, Menderes’te acıma ağır basar, Enver Paşa’da bir yargılama söz 
konusudur. Aydemir, ele aldığı dört kişiyi karakter kategorilerine sokar. 
Bu kitaplardan sonra “tek adam” sıfatını da kazanan Atatürk mantık, karar, 
irade adamı, “ikinci adam” diye anılan İsmet Paşa soğukkanlı devlet ada-
mı, Menderes dramı olan, Enver Paşa Makedonya ile Orta Asya arasındaki 
geniş mesafelerde koşturan hayalperest macera adamıdır. Aydemir, birbiri-
ne yakın yıllarda yaşamış, arka arkaya söz sahibi olmuş bu kişileri zaman 
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zaman eşleştirir, mukayeseler yapar. Enver-Mustafa Kemal Paşa, Atatürk-
İnönü, İnönü-Menderes... ilişkisi-farklılıkları gibi. Benzer mukayeseler, 
her birinin kendi hayat merhalelerinde karşılaştıkları ikinci plândaki ki-
şilerle de olur. Menderes ile yazar 19. yüzyılın sonunda doğmaları, son-
raki tarihî olayların hayatlarında büyük etkiler yapması açısından birbi-
rine benzerler. Aydemir bu dört şahsın, milletinin de kaderini etkileyecek 
önemli anlarındaki karar ve hareketleri üzerinde, o anda şahsiyetlerini de 
belirleyen karar ve hareketleri üzerinde durur. Şahısların kendi kaynağını 
fark ederek cesaretlenme, hattâ şahsî gücünün sınırlarını iyice aşma anları-
nı tespite çalışır. Aydemir böyle tespitlerini, başka bir belgenin şahitliğiyle 
yapıyorsa, yazacağı daha kolay ve gerçeğe uygun olacaktır. Elinde belge 
olmadığı yahut belge yeterli olmadığı zamanlarda kendisi sezgi, empati 
yoluyla anlatacaksa, tarihî roman yazarı gibi gerçeği hayal etmek duru-
mundadır. Şevket Süreyya’nın bu ikili yönü, kendisinden sonraki tarihî 
roman-biyografi yazarları, belgesel filim yapımcıları için zengin bir kay-
nak olarak görülmüştür. Bu çalışmanın ek bölümüne, Şevket Süreyya 
Aydemir’in dört kahramanı içinde bulundukları nâzik durumu canlandı-
ran, onları tahlil eden metinleri koyduk.

Sonuç Yerine
Şevket Süreyya Aydemir, otobiyografisinde kendisine ait dibe iner. 

Biyografilerinde dört devlet adamının roman gibi olan hayatını tarih ile 
roman arasında sunmak teşebbüsünü gerçekleştirir. Toprak Uyanırsa?.. ro-
manında, cumhuriyetin köy-köylü-toprak problemini halletme konusunda 
reçeteler sunar. Toprak Uyanırsa?.., otobiyografisinde yolunu ararken fark 
ettiği reel ihtiyaçları giderme düşüncelerinin romana yansımasıdır. Melih 
Cevdet Anday’ın Şevket Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam’ ı hak-
kında söylediği sözler, öteki kitapları için de söylenebilir: “Anlaşılmayı 
inceleyicilerin çabasına pek bırakmayan yazarlardandı, ne olduğunu bir 
kitapta anlatmıştı, bize bu konuda kolaylık sağlamıştı.” (Göktürk, 1977; 
244) Biyografi kitapları da ele aldığı şahısların “ne” olduklarını iyice an-
latan kitaplardır. 
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***

EK 1: Tek Adam’dan: 

Aşağıdaki metin “Tek Adam”ı önemli bir olayın eşiğinde, onun bü-
tün yükünü taşırken canlandıran bir metindir. Aydemir, “Tek Adam”ın 
Erzurum’da üniformasını çıkarmak zorunda kaldığı anda kendi kendine 
konuşmasını şöyle nakleder:

“Mustafa Kemal, hayatının en buhranlı gecesini Erzurum’da yaşar. 
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Çünkü hayatının en çetin kararı karşısındadır: Askerlikten ayrılmak! ... 
İşte bu, hesapta yoktu. Hapisler, sürgünler, Libya çöllerinde unutulmak, 
Anafartalar’da yaralanmak, Muş dağlarında, Suriye bozkırlarında esaret, 
ölüm!.. Bunların hepsi onun hayat yolunda mukadder görülecek hallerdi. 
Ama askerlikten ayrılmak? İşte bu düşünülemezdi! Hâlbuki şimdi ona ha-
vada esen sesler: ‘Askerlikten çekil paşam’ diyorlardı. ... ‘Kendi arzunla 
istifa et.’ Yoksa İstanbul’dan Erzurum telgrafhanesine uzanan telgraf tel-
leri kötü bir haber getiriyorlar. ... Bugün bir ordu kumandanısın. Ama ya-
rın? .... Evet, artık kimse ona itaat etmeyecektir... Kendisinden emir alın-
mayacak, eğer emirler verirse, bunlar yerine getirilmeyecektir. ... Hatta 
bir mevkuf, bir sıradan şüpheli adam, yanına yaklaşılamayacak bir insan! 
İşte bu iç sorular ve sorunlar, hiç durmadan beynini kurcalar. ... düğümler 
tam çözülür gibi olurken, gene karışırlar. ... Karar gecesinde bu karar-
sızlık, onun ruhunu yoğurur durur. Kendi hammaddesi, ruhunda bin bir 
şekil alır. Ama son şeklini henüz almamıştır. ... Yıldız Sarayı telgrafhane-
sinde, Padişah makina başında hazırdır. Harbiye Nazırı, onun iradelerine 
sözcü olur. Konuşmayı Yıldız açar. İstanbul’da nice büyük işler; mevkiler 
onu beklemektedir. Mustafa Kemal dayatınca, bu ağız değişir. Hiç değilse 
Erzurum’dan ayrılmasını, Anadolu’nun dilediği bir yerinde tebdil-i hava 
almasını isterler. ... Mustafa Kemal, Erzurum’da kalacaktır. Sonra telgraf-
laşma büsbütün sertleşir. Perdenin sonu yaklaşmıştır ve nihayet perde iner. 
Yıldız onu askerlik hizmetinden azlettiğini tebliğ ederken, Mustafa Kemal 
atik davranır. Mesleğinden, hizmetlerinden istifa ettiğini bildirir. Karar 
verilmiştir. Ondan sonra millete ve orduya bildirisini yayınlar: ‘Resmî sı-
fat ve salâhiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat civanmertliği-
ne güvenerek... milletin bağrında, bir fert-i mücahit olarak çalışacaktır.’ 
Şimdi onun efendisi yalnız millettir.” (Aydemir, 2006/2: 95-105).

Çok özetleyerek aldığımız bu on sayfalık iç konuşma, Nutuk’ta kısaca 
şöyle geçer: “Resmî sıfat ve salâhiyetleri bırakarak milletin şefkat ve ci-
vanmertliğine güvenmek ve vicdanî vazifeye devam etmek kararı Harbiye 
Nezareti, ‘İstanbul’a gel.’ Padişah, “Evvelâ tebdilhava al. Anadolu’da, bir 
yerde otur; fakat bir işe karışma’ diye başladı. Nihayet, ikisi birlikte be-
hemehal ‘gelmelisin!’ dedi. ‘Gelemem’ dedim. Nihayet 8/9 Temmuz 1919 
gecesi, Saray’la açılan bir telgraf başı muhaberesi esnasında, birdenbire 
perde kapandı ve 8 Haziran’dan 8 Temmuz’a kadar, bir aydır devam eden 
oyun hitâme erdi. İstanbul, benim o dakikada resmî memuriyetime hitam 
vermiş oldu; ben de aynı dakikada 8/9 Temmuz 1919 gecesi saat 10 50 
sonra da Harbiye Nezareti’ne, saat 11 sonra da Padişah’a, vazife-i me-
muremle beraber silk-i askerîden istifamı müş’ir telgrafları vermiş oldum. 
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Keyfiyet tarafımdan ordulara ve millete iblâğ edildi. Bu tarihten sonra 
resmî sıfat ve salâhiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civan-
mertliğine güvenerek ve onun bitmez tükenmez feyiz ve kudret menbaından 
ilham ve kuvvet alarak vicdanî vazifemize devam ettik...” (Atatürk, 2001: 
47-48).

EK 2: İkinci Adam’dan: 

Aydemir’in ikinci adamı, sabır adamı İsmet İnönü, 4 Şubat 1922’de 
Lozan görüşmelerinde son derece gergindir. Yazar onu şöyle canlandırır: 

“Müttefiklerin verdiği Sulh Muahedesi tasarısı kabul edilemezdi. ... 
Türkiye elbette ki sulh istiyordu. Ama dikta kabul edilemezdi. İsmet Paşa 
bu tasarıya eğer imza korsa, Türk İstiklâl Savaşının sonuçlarını memle-
keti aleyhine kötüye kullanmak durumuna düşecekti. Eğer imza koymaz-
sa, aylardan beri sürüp giden Sulh konuşmaları birden kesilecekti. Bunun 
arkasında hatta harp yeniden başlayabilir miydi? Belki ve niçin olmasın? 
Muzaffer Türk ordusu ise, son taarruzda son mermisini bile sarfetmiş gi-
biydi. ... Hülâsa gelecek karanlıktı. İsmet Paşa’nın başının üstünde, tarihte 
pek az insanların başında titreşen büyük bir sorumluluk asılıydı ve kılıcı, 
karanlık bir istifham dalgalandırıyordu. Kara bulutlarla kaplı çileli bir 
gün yaşamaktaydı ve an, bir Karar adamı istiyordu. ... Karar Adamı elbette 
ki, kritik anlarda, tehlikeli geçitlerde ve dönüm noktalarında, arkasından 
gelenlere yahut kendisini gözleyenenlere karşı, sorumluluk kabul eden ve 
karar verebilen Adam’dır. İşte 4 Şubat 1922’de Lozan Konferansı’nın en 
kritik gününde, İsmet Paşa bu durumdaydı. (Aydemir, 1999/1: 240-242).

Şevket Süreyya Lozan görüşmelerindeki İsmet Paşa’yı hemen bir baş-
kasının hatırasıyla da göstermek ister. Böylece ruh hallerini anlatarak çiz-
diği portreye bir dayanak sunmuş olur. Aşağıdaki metin Lord Curzon’un 
sekreteri Nicolson’un By Lort Curzon isimli kitabında anlattığı hatıralar-
dır: 

“Lort Gürzon saatine bakmaktadır: ‘İsmet Paşa, memleketinizi kurtar-
mak için ancak yarım saatiniz var! ‘ diyor . İsmet Paşa mendilini dudakla-
rına götürüyor. Kendisini sandalyeye atıyor. Ter içinde kalmış olan alnına, 
eliyle, parmaklarıyle vuruyor. Çaresiz bir halde: ‘Yapamam! Yapamam!’ 
diye mırıladanıyor. Çok acıklı bir haldedir. İsmeti seven Marki mustarip 
oluyor. Ayağa kalkıldı ve selâmlaşıyorlar. Gürzon ve ötekiler odadan su-
ratları asık ve kederli çıkıyorlar. ... İsmet asansörle iniyor. Ben de onunla 
indim. Huzur ve sükûn içindedir... Konferans binasını sanki hiç de mühim 
bir şey cereyan etmemiş gibi terk ediyor.” (Aydemir, 1999/1: 243-244).
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EK 3. Menderes’in Dramı’ndan: 

Aydemir’in 1950 sonrası toplum psikolojisini ve bu psikolojiyle kitle-
leri idare eden kişinin ne yapması gerektiğini siyasî tahlil hâlinde veren bir 
pasajını naklediyoruz: 

“Menderes toplum içinde ve belki de beklenmediği hâlde, bir halk ada-
mı olarak sivrildi. Ve çevresinde; hatta daha ziyade parlamento dışında, 
şehirde ve köyde, kendileriyle dil birliği yapabildiği halk liderleri kadrosu 
toplayabildi. Ocak başkanları, bucak başkanları, Vatan Cephesi sözcü-
leri gibi toplumun derinliklerinden gelen, halk içinden konuşan kalaba-
lık ve iddialı bir kadroyu, etrafında örgütleyebildi. Ve tabiî bu kadronun 
sözcüsü, sevgilisi haline geldi. Şu halde birtakım doktrin eleştirmelerine 
girmeden diyebiliriz ki, bizde Demokrat Parti ilk defa aşağıdan gelen bir 
sosyal hareket olarak memlekette, organik bir temel üzerine oturtulabil-
miştir. Menderes’in şahsında, etrafında halkalanan kütlenin gücünü ve 
dilini bilen bir sözcü bulmuştur. ... Geniş kadro, siyaseti halka malederek 
halkta bir nevi şahsiyet gururunun doğmasına, yerleşmesine hizmet etmiş-
tir. Susan halk, konuşan halk olmuştur. Şahsiyet gururu iyi temellere ve 
kaynaklara dayandıkça, elbette ki haklı ve üstün bir ruh halidir. Şahsiyet 
gururu iyi temellerden ve kaynaklardan kopmazsa; daha iyi yerleşmek, 
daha iyi inşa, istihsal, örgütlenme gibi halkın enerjisini kamçılayacak, re-
jimi pekiştirecek davalara yöneltilebilirse, lider kadro muvaffak olmuş de-
mektir. Eğer böyle olmaz da şahsiyet gururu, fertlerde ve kitlelerde verim-
siz, bâtıl mücadelelere doğru gelişirse, o zaman üstün ruh hali olan gurur 
kanserleşmiş demektir. Acaba bizde hangisi oldu? Bunu araştıracağız.” 
(Aydemir, 1999: 204).

EK 4. Makedonya’dan Orta Asya’ya Enver Paşa’dan: 

Aydemir, Enver Paşa’nın ölümünü “Enver Paşa Dramının Son Perdesi 
Kapanıyor” başlıklı epizotta bir romancı gibi anlatır: 

“Doğu Buhara, artık fiilen işgal edilmişti. Enver Paşa’nın Balcevan 
istikametinde Pamir dağlarına doğru doğuya dalışı, onların kurtulma 
imkânlarını da karartıyordu. ... Artık çarpışmalar da fiilen kesilmişti. Enver 
Paşa Âbıderya vadisinde Âbıderya köyünde son karargâhını kurmuştu. ... 
4 Ağustos 1922 tarihindeyiz. Kurban bayramının birinci günüdür. Enver 
Paşa, maiyetinde kalanların... bayramını kutlayacağını söyler. Toplanılır. 
... Herkes bu hüzünlü Kurban bayramının havası içindedir. Çünkü bilinir 
ki bu günler, artık son beraberlik günleridir. Arkadan ve çevreden ise düş-
man ilerler. İşte tam bu tören sırasındadır ki, doğuda silâh sesleri gelir. Bu 
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bir baskındır ve kalabalık, baskıcıların makineli tüfek ateşleri altında eri-
yebilir. İşte o anda Enver Paşa, hemen atına atlar. 25 kadar atlı onu takip 
ederler. Doğru Çevgan tepesine yönelinir. Tepede mevzilenmiş ve makinalı 
tüfekleri bulunan bir düşman müfrezesine karşı aşağıdan, vadiden ve an-
cak atlar üstünde çekilmiş kılıçlarla, azlık bir nevi fedai süvari gurubunun 
saldırıya geçişinin sonu bellidir. Ama Enver Paşa en öndedir. Atını yıldı-
rım gibi sürer. Kılıcıyla havayı yararak koşar. Yanındakiler de ondan geri 
kalmazlar. Bir kumandanın, bir başkumandanın, bir baskın müfrezesine 
karşı en önde ve atla, kılıçla karşı çıkışı, askerî savaş usullerine sığmaz. 
Ama burada artık askerlik değil, yolun sonu, son hamle ve beklenen sonu 
arayış konuşacaktır. Bu son ise ölüm ve şahadettir. Onun içindir ki bu sal-
dırıda hesap, mantık ve nefsini koruma endişesi yoktur. Burada dile gelen... 
1908 haziranında açılan defterin artık dürülüşüdür... Çegan tepesinde ve 
Kulikov kumandasında ateş saçan mitralyözlerin üzerine, yalın kılıçlar-
la hücum eden bu 25 kadar süvarinin akıl almaz saldırısı, karşı tarafta, 
hattâ şaşkınlık da yaratır. Bu kılıçların altında yaralananlar, teslim olan-
lar bile olur. Öndeki mitralyöz susturulmuştur bile. Daha arkadaki ikinci 
mitralyöz, ateşini, huzmesini en önde ilerleyenlerin üzerinde yoğunlaştı-
rır. Bunların en önünde de, Enver Paşa vardır. Böylece çağdaş Mitralyöz, 
Ortaçağın ünlü silâhı olan Kılıcı yener. Enver Paşa vurulur. Atından düşer. 
Paşanın kır atı Derviş efendisinin başucundadır. Ama mitralyözün şeritleri 
ateşlerini kusmaya devam ederler. Derviş önce ön iki ayağı üzerine çöker. 
O da son nefesini vermiştir.” (Aydemir, 1972: 683-685).
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ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA
ŞAHMERAN İMGESİ:

ARKETİPSEL BİR YAKLAŞIM

UĞURLU, Seyit Battal 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Doğu ve batı kaynaklı birçok efsane ve edebî eserde yılan kadın im-
gesi, kültürel, dinî ve arketipsel bir anlamla yüklüdür. Binbir Gece 
Masalları’nda “Yılanların Kraliçesi Yemlika’nın Hikâyesi” olarak bilinen 
ve Anadolu’nun farklı bölgelerinde değişik anlatım biçimleri olan Şahme-
ran hikâyesi, aslında Mezopotamya kültürlerinin ortak bir motifidir. Bu 
masal, modern Türk sanatçılarınca, defalarca ele alınmıştır. Bir halk masa-
lının modern sanat eserlerinde bu kadar yoğun ilgiyle yeniden üretilmesi, 
halk kültürünün, çağdaş edebiyata kaynaklık edişini örneklendirir. Şahme-
ran; Tomris Uyar’ın “Şahmeran Hikâyesi” (1973), Murathan Mungan’ın 
“Şahmeran’ın Bacakları” (1993), Hilmi Yavuz’un Kuyu (1994), Erhan 
Bener’in Şahmeran Öyküsü (1998), Şahmaran (2000) ve Sennur Sezer’in 
Şahmaran (2006) adlı eserlerinde yeniden yorumlanmıştır. Bu bildiri, sözü 
edilen farklı türdeki eserleri, arketipsel eleştirinin verileri ışığında, adı ge-
çen masalın modern dönem içinde yorumlanma biçimini karşılaştırmalı 
bir biçimde açığa çıkarmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şahmeran, gelenek, Türk halk kültürü, çağdaş an-
latı, arketipsel eleştiri.

ABSTRACT

The Image of Şahmeran in Modern Turkish Literature: An 
Archetypal Survey

In many legends and literary works, the image of snake woman carries 
cultural, religious and archetypal meanings. Known as “The Tale of 
Yemlika, Queen of the Snakes,” and told in various narrating forms in 
Anatolia in Thousand and One Nights Tales, the tale of Şahmeran is, in 
fact, a common motive of the Mesopotamia cultures. It has been rewritten 
and adopted to the cinema several times by the modern Turkish writers.
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The reproduction of a folk tale in modern works of art with such an 
interest illustrates the fact that the folk culture feeds modern literature. 
Şahmeran has been reinterpreted in “Şahmeran Hikâyesi” (1973) by Tomris 
Uyar, “Şahmeran’ın Bacakları” (1993) by Murathan Mungan, Kuyu (1994) 
by Hilmi Yavuz, Şahmeran Öyküsü (1998) and Şahmeran (2000) by Erhan 
Bener, and Şahmaran (2006) by Sennur Sezer. This paper aims at shedding 
light on the aforementioned various types of works, with the help of the 
data of archetypical criticism, which is the way of interpretation of the tale 
in modern times in a comparative way.

Key Words: Şahmeran, tradition, Turkish folk culture, modern 
narration, archetypal criticism.

Giriş

1. Mitlerin Özellikleri

Farklı dönemlere denk gelen kırılma ve biçim değiştirmelerle gelişen 
kültür ve sanat, süreklilik içinde yeni anlamlar yüklenerek gelenek oluş-
turur. Halk kültürünün önemli öğelerinden olan masal, halk hikâyesi, mit, 
efsane gibi türler, hâlihazırdaki sanata güçlü bir biçimde kaynaklık eder. 
Geleneğin olanaklarından yararlanılarak ortaya konmuş farklı türlerdeki 
sanat eserleri, geçmişle günümüz arasında derin bir köprü kurarlar. Halk 
kültürü, günümüzde farklı alanlardaki sanatlara ilham kaynağı olduğu gibi, 
geleceğe ışık tutan anlamlı kültürel kodları da içerir.

Dundes, halkbilimi ürünlerine edebî açıdan bakmanın, onları önem-
li edebiyat eserlerinin kaynağı saymanın bir halkbilimi çalışma yöntemi 
olduğunu söyler. Dundes’e göre, farklı disiplinlerin değişik bakış açıla-
rıyla yaklaşarak halkbiliminden ne anlaşılması gerektiği konusunda fikir 
üretmek, folklor çalışmalarına çeşitlilik ve zenginlik katar. Bu durum aynı 
zamanda folklor ürünlerinin doğasında mevcut olan bir değeri de kanıtlar 
(Dundes, 2004: 92).

Dundes, karşılaştırmalı bakış ile kültür yansıtıcı yaklaşımların bir birin-
den ayrı tutulamayacağını söyler ve en iyi yöntem olarak ikisini bir arada 
kullanma önerisinde bulunur. Bir hikâyenin yöreselliğini belirlemek için 
kültürel bağlamdaki tek bir yorumumdan çok, onun tipik biçimlerinin ne 
olduğunu bilmek önemlidir (Dundes, 2004: 96).

Pettazzoni, mitin sadece bir kurgu değil, aynı zamanda gerçek oldu-
ğunu söyler. Ona göre, mitlerde hekimlik ve tedavi edici güçlerle olan iş-
birliği, ayinlerin başlangıcı, dua, yerleşme ve avlanma isteği, hayvan ve 
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bitki türleri, hayat ve ölüm, dünyanın sonu ve insanın kökeni, nesnelerin 
başlangıcına ait etkili olayların hikâyeleri, içerik açısından gerçektirler. 
Mitte, şaşırtıcı bir şekilde seyahatlerdeki rolleri oynayan kutsal veya diğer 
insanüstü varlıklar, şüphelenilmeyen gerçekliktir. Çünkü mit, bir başlan-
gıçtır. Mitlerin doğruluğunun mantıksal bir kaynağı, tarihsel bir sıralaması 
yoktur (Pettazzoni, 2002; 175–175).

Bascom’un; mitlerin eski çağlarda söylendikleri toplumda, yaşanmış 
olayların gerçeğe uygun olduğu düşünülen nesir anlatılar olduğu görüşü, 
Pettazzoni’yi desteklemektedir. Bascom, mitlerin inanca uygun, inanılmak 
için öğretilen ve bilgisizlik, şüphe veya inançsızlığa karşı verilen cevap-
ları doğrulayan bir yapıda olduğunu söyler. Mitler bu açıdan dogmanın 
temelini oluşturur ve kutsaldır. Mitlerin ana karakterleri genellikle insanlar 
değildir. İnsan tavır ve davranışlarına sahip olan hayvanlar, tanrılar, farklı 
dünyalara ait varlıklar, ilk çağlarda yeraltında ve yerüstünde yaşamış kül-
tür kahramanlarıdır. Mitler, dünyanın orijinini, insanı, ölümü veya kuşla-
rın, hayvanların, coğrafi koşulların niteliklerini ve doğa olgusunu kapsar. 
Tanrıların yaptıklarını, aşklarını, aile ilişkilerini, arkadaşlıklarını ve düş-
manlıklarını, zaferlerini ve yenilgilerini anlatır (Bascom, 2003: 79).

Halk nesrinin üç türünden biri olan mitte, temel karakter insan dışı bir 
varlıktır, anlatılanlara gerçek gözüyle bakılır, olaylar farklı bir dünyada 
geçer ve kabul ediş tavrında kutsallık vardır (Bascom, 2003: 80). Bir mit 
ya da efsane, yayılırken inanılmadan kabul görebilir. “Sözlü sanat” (Bas-
com, 2004; 88), ait olduğu toplumdan alınırken, masala, efsaneye ya da 
mite dönüşebilir. Anlatılanın; bir toplumda masala, diğerinde efsaneye, bir 
başkasında mite dönüşmesi güçlü bir ihtimaldir (Bascom, 2003: 82).

Toplumun dinî değerlerini ve normlarını yansıtan mit, taklit edilmesi 
gereken davranış kalıplarını içerir (Honko, 2003: 101). Geleneksel sözlü 
hikâyeler olarak mitler, temel niteliklerinin dışında farklı form ve işlev-
ler de taşır. Mitin kendine özgü imaları vardır. Mitik hikâyeler, tanrılar 
ve ritüellerle birleştirilir, değişik toplumsal statülerle ilintilendirilir. Bu 
hikâyelerde sorunlar, farklı yollardan keşfedilerek, çözüme kavuşturula-
rak duygusal ve mantıksal bir rahatlama sağlanır (Kirk, 2004: 81). Mit, 
alt tabaka ile ilgili olarak görülür, ancak bütün insanlar tarafından kısmen 
paylaşılır. Mitler, bilinçaltı tasarımını gelenekle ve hayatın gerçekleri ara-
cılığıyla kontrol eder (Honko, 2003: 100).

Zincirleme masallar, bir kahramanın başından geçen basit bir olayı an-
latır. Anlatımdaki fark; olayın karakterler arasında yayılması, bir karak-
terden diğerine sürekli bir aktarımın, yönlendirmenin olmasıdır. Boratav, 
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zincirleme masallardaki halkalar arasında sıkı bir mantık bağı olduğunu ve 
anlatının bu halkaların sayısı ölçüsünde uzadığını söyler (Akt. Özer, 2004; 
5). Zincirleme masallar iki farklı yapılanış gösterir. Birincisinde kahra-
manın başından geçen olay yan karakterlere aktarılır ve halkanın kırılma-
sıyla, sorun olumlu ya da olumsuz bir sonuca bağlanır. İkinci yapılanışta 
ise, halka kırıldıktan sonra masal tersine işlemeye başlar (Özer, 2004; 5). 
Şahmeran hikâyesinde de ana karakterin başından geçen olay, araya giren 
farklı kahramanların hikâyeleriyle dallanır, nihayetinde ana kahraman ta-
rafından sonuca bağlanır.

2. Arketip Eleştirisi

Mitosların insan ırkının ortak bilinçdışına ait olduğu ve bu nedenden 
dolayı arketiplerin edebiyatta tekrarlandığı tezini öne süren Jung’a göre, 
arketipler bize çok derinden seslenen psişik davranış formlarıdır (Moran, 
1994; 202). Asıl amacı açısından esere dönük bir yaklaşım sergileyen ar-
ketip eleştirisi, farklı sosyal bilim dallarının verilerinden yararlanması ba-
kımından tarihsel ve sosyolojik eleştiriyle benzerlik arz eder. Metindeki 
öğelerin anlamını araştıran arketip eleştirisinde amaç, bu öğelerin estetik 
yaşantıyı meydana getiren yapısını değil, çok eski çağlardan beri insanları 
etkileyen, onlara derinlerden seslenen birtakım ölümsüz arketipleri orta-
ya çıkarmaktır (Moran, 1994; 200–201). Bu eleştiri anlayışında yazarın 
farkında olmadan kullandığı mitos dili, arketip karakterleri, olay örgüsü 
kalıpları gibi öğelerden yola çıkılarak eserin anlamı çözülmeye çalışılır 
(Moran, 1994; 206).

Jungcu psikanalizde kimi arketipler; doğum, dünyaya yeniden geliş, 
ölüm, güçlülük, sihir, kahraman, çocuk, üçkâğıtçı, akıllı ihtiyar, toprak ana 
ve dev gibi imgeler, ağaçlar, güneş, ay, rüzgâr, ırmak ateş ve hayvanlar 
gibi doğal nesneler, yüzük ve silah gibi insan yapısı nesneler biçiminde 
sıralanır. Arketipler bağımsız yapılar olduğu gibi, bazen bir araya gelerek 
yeni alaşımları da oluşturabilirler. Örneğin, kahraman arketipi şeytan ar-
ketipiyle birleşerek ‘acımasız lider’ tipinde bir insan oluşturur (Gençtan, 
1990; 124).

Jung’un bütün sanatların döl yatağı (Jung, 1997; 327) olarak gördü-
ğü psişe, bilinçli ya da bilinçdışı tüm duygu ve düşünce kalıplarını içerir. 
Bireyin fiziksel ve toplumsal çevresiyle uyumunu sağlar (Gençtan, 1990; 
120). Psişe, dışarıdan aldığıyla beslenen ve kendi içeriğiyle işleyen “ol-
dukça kapalı” bir enerji sistemidir (Gençtan, 1990; 129).
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Jung, varlıklarla konuşmanın bilinçaltı bir fonksiyon olduğunu ileri sü-
rer. Ona göre, baskın bir karmaşanın etkinliği altında bulunan kişiler, ya-
şamlarında karşılaştıkları yeni verileri, bunları egemenliğine alan karmaşa 
doğrultusunda algılayıp anlarlar. Bu durumdaki birinin, doğal nesnelere 
kişilik verme eğilimi vardır. İlkeller, bu inanç gereği, bulundukları çev-
renin canlı olduğuna ve çevresel dünyalarında var olan her şeyin az çok 
konuştuğuna inanırlar. Sözgelimi sorunlu ya da coşkun anlarında ormana 
giderek ağaçlarla konuşurlar. Üstelik ormanda ağaçlardan birinin ilkelden 
şu ya da bu adağı yerine getirmesini istediği de olur. Bizler de ruhsal ve-
rilerimizi dış dünyaya yansıtırız; dünyamız, her zaman cancıdır (animist) 
(Akt. Karaköse, 2003: 97–8).

3. Yılan Simgesi 

İnsan yaşamında semboller büyük bir rol oynar. Bilinçaltını yansıtan 
semboller, derin bir duygusal karşılık uyandırma kapasitesine, Jung’un 
ifadesiyle psişik bir etkiye sahiptir (Çalışkan, 1998: 91). Yeryüzünün ve 
yeraltının simgesi olarak yılan, ilkel toplumlarca günümüzde de tapınılan 
bir hayvandır. Yılan; uğur, saadet, sağlık, bereketin yanı sıra, kötülüğün, 
ızdırabın etkeni, hilekârlığın aracı olarak da görülür (Mant, 1998: 5). Kuy-
ruğunu ağzına almış haliyle oluşturduğu daire ve helezonik hareketiyle 
hayat ve hareket sembolüdür. Uzun süre yeraltında kaldıktan sonra ilk-
baharda yeryüzüne çıkarak gömlek değiştirmesiyle üreme sembolüdür. 
Birbirini yutmaya çalışan iki yılan figürü ticaretin sembolüdür (Beğenç, 
1967: 72–3). Yunan mitolojisinde hekimlik tanrısı olan Asklepios, tapı-
nağında hastaları barındırır ve iyileştirirmiş. Antik çağ Yunanistan’ında 
onun izinden giderek birtakım büyülerle hastalıkları iyileştiren kâhinlerin 
bulunduğu tapınaklara Askplepieion denirdi. Askplepieionlar, büyü ve ke-
hanetlerin yanı sıra yararlı hekimlik yöntemlerinin uygulandığı ilk hasta-
nelerdir. Hipokrat, bu hastanelerde yetişmiştir (Hançerlioğlu, 1975: 69). 
Esrarlı güçleri temsil eden tıp tanrısı olan Asklepios’un asasındaki yılan 
sağlığın, gençliğin sembolü sayılmış ve bu anlamlarından dolayı günü-
müzde sağlık kurumların simgesi olarak varlığını sürdürmektedir. Orta 
Asya Türklerinde, birbirine sarılmış çifte yılan, saadetin sembolüdür. Bu 
sembole hükümdar armalarında, mabetlerde, sağlık kuruluşlarında rastlan-
maktadır. Günümüzde de tıp, eczacılık ve diş hekimliğinin sembolü olan 
yılan, Selçuklular döneminde hastanelerde görülür. Halk hekimliğinde yı-
lanın etinden, derisinden yaygın biçimde yararlanılmaktadır (Mant, 1998: 
10-13). Hazret-i Musa’nın Firavun’un önüne atılınca yılan biçimine giren 
asası, Firavun’un ordularının kaçarak denizde boğulmasına neden olmuş-
tur (Hançerlioğlu, 1975; 68).
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Yılan ilkelinden gelişmişine kadar birçok toplumda kutsallığı ve tanrı-
sallığı ile bilinir. Sümer’lerden Hititlere, Anadolu’dan Kafkasya’ya kadar 
uzanan geniş bir zaman ve alanda Illuyanka adlı dev bir yılanın çeşitli öy-
küleri anlatılmıştır. Antikçağ Orfik dininde evrenin oluşması, Kybele’yle 
Ofiyon adlı yılanın sevişme sarsıntılarıyla açıklanır. Attika’lıların ilk iki 
kralları yılandır. Sümerlerin yaratılış efsanesinde gökyüzünü ve yeryüzü-
nü yaratan erkek ve dişi birer yılandır. Mısır efsanelerinde gökyüzünde 
yaşayan yılan Apofi, her gün güneşi doğudan batıya taşıyan tanrı Ra’nın 
peşinde dolaşır, bir gün onu sokup öldürür. İskandinav tanrısı Votan, ikide 
bir yılan kılığına girer. Yunan tanrılarından çoğu yılan görünüşündedir; 
hastaları iyileştiren Asklepios evleri ve kentleri koruyan Agathbodaemon, 
birer yılandır (Hançerlioğlu,1975: 698).

Museviler, yılanı şeytanın, günahın, baştan çıkarmanın ve cinsel tutku-
nun simgesi olarak görürler. Tevrat’ta, Havva’ya bilgi ağacının meyvesi 
olan elmayı verdiğinde, daha çok baştan çıkarmanın simgesi olarak su-
nulur. Hıristiyan düşüncesinde, lanetlenmiş insanı ve şeytanı sembolize 
etmesinin yanı sıra, farklı dönemlerde; hilekârlığın, dünyanın, mantığın, 
sağduyunun, kıskançlık ve şehvetin simgesi olarak görülmüştür (Yıldıran, 
2001: 14-15). İslam anlayışında bir yandan hayat ile ilintili görülürken, di-
ğer yandan da cehennemin tasvirine layık bir hayvan olarak değerlendirilir 
(Yıldıran, 2001: 16). Yılanların odağında yer aldığı sembolik olasılıklar 
hem çoktur, hem de birden fazla anlama gelebilmektedir. Batı edebiyatının 
üzerinde en çok durduğu yılan; Cennet Bahçesi’nde, Âdem ile Havva’yı 
yasak meyveyi yemeye ikna ederek cennetten kovulmalarına neden olan 
yılandır (Ferber, 1999: 186). Yılan, Hıristiyanlıkta yanlış ve ölümcül de 
olsa bilgelik bilgisine ve insanın ölümlülüğü düşüncesine bağlanır. Yılanın 
deri değiştirerek kendini yenileyebilme kabiliyetinde olması, bu bağlan-
tının ardında yatan düşüncenin kaynağını oluşturur. Yılanın bu özelliği, 
onun ilkel toplumlarca da ölümsüz olarak görülmesini sağlamıştır. İlkel 
toplumlar, ölümsüzlüğü elde edemeyişlerinin sebebini yılanın bu özel-
liğine bağlamışlardır. Kimi zaman da toprak altında yaşayan yılanın ölü 
atalarıyla ilişkide bulunduğunu, onların ruhlarını taşıdığını düşünmüşler-
dir (Hançerlioğlu, 1984: 725). Bununla birlikte, çeşitli kültürlerde yılanın 
acıya ve hatta ölüme neden olabilecek büyüye sahip olmasından dolayı 
ayrı bir yeri bulunmaktadır. Hem çeşitli niteliklerinden, hem de etkileyici 
fiziksel özelliklerinden yola çıkılarak oluşturulan efsanelerde, yılanın kötü 
güçlere karşı koruyucu ve ilahî sırların bekçisi olarak anlamlandırıldığı 
görülmektedir (Yıldıran, 2001: 21). Öte yandan tek tanrılı dinlerin yaygın-
lık kazanmasının ardından yılanın karanlık güçler ve şeytanla bir tutuldu-
ğu da bilinmektedir (Cıblak, 2007: 192).
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4. Şahmeran: ‘Gizemli Ortaklık’

Halk arasında “Şahmeran” ve “Şahmaran” olarak bilinen insan başlı, 
yılan gövdeli bu mitolojik yaratığın adı, Farsçadan “yılanların şahı” an-
lamına gelen “Şah-ı mârân”dan gelir. Bununla birlikte Ashâb-ı Kehf ef-
sanesindeki yedi kişiden, adı “hükmetmek, hükümdar olmak” anlamına 
gelen “Yemliha”, Şahmeran’ın adlarından biridir. İran edebiyatındaki 
Camasbnâmelerin yapısı da, Şahmeran hikâyesi gibi gibi iç içe geçen 
üç ana hikâyenin yapısını tekrarlar: “Hasib Kerameddin ve Şahmeran 
Hikâyesi”, “Bulukiya Hikâyesi” ve “Can ya da Cihan Şah Hikâyesi”. İlk 
ve son hikâye daha çok masal vasfı taşır. İkincisinin İbrani kökenli olduğu 
ileri sürülmüştür. Buna karşılık Cihan Şah hikâyesinin Hint-İran kaynaklı 
olduğu düşünülmektedir (Mant, 1998: 62–3).

Tarihî kaynaklara bakılırsa Şahmeran hikâyesinin, Hint, İran, Yunan, 
İbrani ve Arap kaynaklarından izler taşıdığı söylenebilir. Anadolu ve Me-
zopotamya kültürlerindeki yılan kadın kültünün de, Şahmeran’ın oluşma-
sında etken olduğu düşünülebilir. İran’ın Câmâsbnâme geleneği, İslam 
toplumlarındaki ashâb-ı kehf hikâyesi, Orta Asya, Anadolu ve Mezopo-
tamya uygarlıklarından gelen izlerle karışarak, asıl kaynak gibi görünen ve 
tüm dünyada fikir ve sanat hayatını geniş şekilde etkileyen (Onaran, 1997; 
6) Binbir Gece Masalları’nı şekillendirmiş olabilir.

Gibb, İran kaynaklı câmasbnâmelerin, Bin Bir Gece Masalları’ndaki 
“Yılanlar Kraliçesi” hikâyesinin çevirisi olduğunu; Mélikoff ise Taberi ta-
rihinden alındığını ileri sürer. Bin bir gece masalları, “Müslüman doğu 
milletlerinin edebiyat, tarih, medeniyet tarihi, folklor ve sosyal yapılarının 
incelenmesi için büyük bir malzeme” (Ulutürk, 1991: 181) içermektedir. 
Türkçedeki en önemli câmasbnâme çevirisi, XV. Yüzyıl şairlerinden Musâ 
Abdi’ye aittir. Şahmeran hikâyesinin Battalnâme ve Saltuknâme’yi de etki-
lediği öne sürülmüştür. Nitekim Saltuknâme’de Sarı Saltuk’un kuyuya atıl-
dıktan sonra yılanlar ülkesinde kadın başlı yılan gövdeli olan Şahmeran’la 
tanıştığından bahsedilmektedir. Şahmeran, halk anlatılarının yanı sıra, 
edebiyatımızın bazı türlerinde de bir hikâye kahramanı olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Cıblak, 2007: 191–2). Tevrat kaynaklı olan ve sonradan İsla-
mi bir şekle sokulan câmasbnâmede Danyal peygamberin oğlu Camasb’ın, 
Şahmeran’ın yanında geçirdiği zaman anlatılır. Câmasbnâme’nin ana ko-
nusu şöyledir: Danyal peygamber, evrenin bütün sırlarını bilen, her derde 
çare bulan hikmet sahibi biridir. Ölümüne yakın, doğacak çocuğuna bü-
yüdükten sonra vermesi için hikmet dolu kitabını hanımına teslim eder. 
Danyal’ın doğan oğluna Camasb adı verilir. Okula gönderilir fakat başarı 
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gösteremez. Geçimini odunculukla sağlar. Yağmurlu bir günde arkadaş-
larıyla sığındıkları mağarada bal bulurlar. Arkadaşları bal bittikten sonra 
ihanet ederek onu kuyuda bırakırlar. Camasb, kuyuda açtığı bir delikten, 
yerin altından sızan ışığa doğru gider ve oradan Şahmeran’ın ülkesine 
çıkar. Şahmeran’a başından geçenleri anlatır. Şahmeran da Bulukiya’nın 
hikâyesini anlatır. Aradan uzun zaman geçer ve Şahmeran Camasb’ı, ba-
şından geçenleri anlatmaması kaydıyla geri bırakır. O sırada ülkenin hü-
kümdarı Keyhüsrev, Şahmeran’ın etinden başka tedavisi olmayan bir has-
talığa yakalanmıştır. Camasb, baskı üzerine Şahmeran’ın yerini söylemek 
zorunda kalır ve Şahmeran büyü ile yakalanarak öldürülür. Hükümdar, 
Şahmeran’ın etinin suyundan içer, iyileşir. Camasb, Şahmeran’dan öğ-
rendiği ve babasının kendisine bıraktığı kitaptan edindiği bilgilerle bütün 
dünyanın sırlarına vakıf bir bilge olur (Erkan, 1993: 43-4). Klasik İran ede-
biyatındaki câmasbnâme, Türk edebiyatındaki benzer eserlerin kaynağını 
oluşturur. Türkiye’nin farklı yörelerinde anlatılan Şahmeran hikâyelerinin 
ana örgüsü ve Mardus’un çevirisinin ana yapısı bu şekildedir. Bazı yöresel 
özelliklerin öykülere eklendiğine rastlansa da bu, hikâyenin özüne ilişkin 
bir değişiklik ya da ana öyküden sapma anlamına gelmez. Kirk’ün de dedi-
ği gibi, bir mit her zaman değişir, ama hikâyesel ana yapı aynı kalır (Kirk, 
2004: 81).

Hint masallarına kadar dayanan Binbir Gece Masalları’nda üç aşamalı 
olay örgüsü vardır: Ayrılma sınav ve dönüş. Mitos kahramanı bir nesneyi 
bulmak için yola çıkar, türlü engellerle karşılaşır ve bir ara yeraltı dünya-
sına iner, orda karanlık güçlerle çarpışır. İstediğini elde edince geri dö-
ner. Yolculuğunun başarıyla sonuçlanması toplumun refahı anlamına gelir 
(Moran, 1994: 204). Moran, romanslarda mitos kahramanının, arama ar-
ketipi diyebileceğimiz serüveninin tekrarlandığını söyler. Moran’ın tipik 
romans yapısında olduğunu tespit ettiği bu anlatılarda kahramanın amacı 
yeraltında saklı bir hazinedir ve çoğunlukla bu hazineyi bekleyen ejderha 
türünden korkunç bir yaratık vardır. Kahraman ejderha ile çarpışır, hazine-
yi elde eder ve yurduna geri döner. Bu kalıpla tekrarlanan hikâyelerden şu 
anlam çıkar: Bolluğun kıtlığa galebesi, erkekle dişinin birleşmesi, yaşamın 
ölüme üstün gelmesi (Moran, 1994: 204).

Anadolu’nun değişik yerlerinde farklı varyantlarıyla anlatılan Şah-
meran hikâyesinin efsane, hikâye ve masal formu içinde anlatıldığı gö-
rülmektedir. Gizemli ve olumlu yönüyle öne çıkan Şahmeran, sözünde 
durmayan insanoğluna karşı affedici, sevecen ve iyiliksever nitelikleriyle 
dikkati çeker (Cıblak, 2007: 191-192). Şahmeran, farklı kültürlerde bu gün 
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de yaşayan ve günümüzde ön Asya uluslarının renklerini alan ve masal, 
efsane, inanç, resim altı sanatı, kilim ve halı dokumalarında, değişik el 
işlemelerinde yer alan bir efsanedir (Mant, 1998: 16). Şahmeran, hastaları 
iyileştiren, bilge bir sembol olarak kabul görür. Dünyanın değişik yörele-
rindeki kadını, doğurganlığı ve bereketi de simgeleyen yılan, evrensel bir 
simgedir. Anadolu’da uğur, üreme amaçlı olarak genç kızların çeyizine iş-
leme olarak konmaktadır. Halk resimlerinde yaygın olarak camaltı, taşbas-
kısı, boyama, işleme ve örme teknikleriyle görülen Şahmeran motiflerinin; 
kötülükten, yangın ve afetlerden koruyacağına, bereket, uğur ve bolluk ge-
tireceğine, dolayısıyla gücü temsil ettiğine inanılmaktadır (Şentürk, 1997: 
40-1).

Bruhl’ün yabanıl toplumları açıklamak için kullandığı antropolojik bir 
tanım olan “gizemli ortaklık”, Jung’un “kolektif bilinçdışı” kavramını 
açımlayan bir anahtar işlevindedir. Her medenî insanın ruhunun derinlik-
lerinde, arkaik bir insanın varlığını sürdürdüğünü ileri süren Jung, günü-
müz insanları arasında da yaban insanlarınkine benzer gizemli bir ortaklık 
olduğunu söyler. Modern insan bu ortaklığı bilinç dışına ittiğinden, arkaik 
insanı günümüz insanına bağlayan örüntüler bilinçdışının derinliklerin-
de aranmalıdır (Akt. Günay, 2003: 87). Lévi-Strauss, “mitik düşüncenin 
daima karşıtlıkların farkındalığından ilerleyen arabuluculuğa doğru işle-
diğini” ayrıca “mitin amacının çelişkilerin üstesinden gelebilmenin man-
tıksal bir modelini sağlamak” olduğunu iddia eder. Lévi-Strauss, bütün 
mitlerin genel anlamda ikili işlemleri içerdiğini, çünkü bu gibi işlemlerin 
düşünce ve dilin fonksiyonlarını mümkün kılmak için doğa tarafından icat 
edilen tabii özelliklerin anlamları olduğunu düşünür (Dundes, 2006: 110). 
Binyazar, çocukluğunda, evlerindeki Şahmeran resmi karşısında yaşadığı 
korku ve ümit arasındaki gelgitlerin, kendisini sonradan Şahmeran tutku-
suna götürdüğünü, çocukça bir tutkuyla aldığı ilk kitabın, Şahmeran ma-
salı olduğunu söyler (Binyazar, 2003: 107). Benzer korkuyu, Mungan’ın 
hikâyesindeki Şahmerancı çırağı İlyas da yaşar. “İnsanı en çok korkutan 
şeyin güzellik olduğunu” (Mungan, 2004: 17) bilmeyen İlyas, sonraları 
yaptığı Şahmeranlarla hikâyesini dinlediği bu varlığın saçtığı çift yönlü 
duyguyu, başkalarına aktaracaktır. Binyazar, çocukluğunda evlerinin du-
varındaki Şahmeran çizimi karşısında yaşadığı çifte duyguyu şu sözlerle 
dile getirir: “Tek odalı evimizin duvarında bir Şahmeran vardı. Dalıp dalıp 
bakar, çocuk düşlerimde bir yere oturtamazdım Şahmeran’ı; korkayım mı 
seveyim mi, bilemezdim. Tek bildiğim Şahmeran’ın uzak yerlerin yaratığı 
olduğuydu. Devler gibi, cinler gibi yakın değildi bana Şahmeran” (Binya-
zar, 2003: 106).
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Başında boynuzu, süslü tacı, taçlı yılanbaşlı, kuyruğu ve yılanbaşla-
rından oluşan ayaklarıyla hem aşina, hem de yabanıl, hem güzellik hem 
de kötülük çağrışımlarını içeren Şahmeran görüntüsü, ilk görenlerde kor-
ku, tedirginlik, yabancılık türü duygular uyandırır. Bir yandan kadınlık ve 
güzellik, diğer yandan bilinçaltımıza işlemiş, soğuk yılan imgesi ortaklı-
ğından güç alan o çatışkılı iki duygudur, Şahmeran’ı ilk görüşte ürpertici 
kılan yılanbaşıdır. Taçlı şah kadın başı ise güzelliğiyle başka bir duygu 
uyandırır.

Kuşkusuz Şahmeran’ın Binbir Gece Masalları arasındaki onca 
hikâyenin içinde bu denli yaygın bir kabul görmesinde, Şahmeran’ın kade-
rinin bizi yakaladığı bir noktanın varlığı oldukça önemlidir. Şahmeran’ın 
kendini var ettiği dünyanın bizi bu denli sarsmasında, onun ortak psişenin 
alanında (Jung, 1997; 168) bulunmasının etkisi büyüktür. İhanet edildikten 
sonra bile, sevdiklerini anaç bir sevgiyle göğüsleme bilgeliği göstermesi, 
kuşkusuz Şahmeran’ın, ortak bilincimizde silinmez bir iz bırakmasını sağ-
lamıştır.

Yemliha’nın Türkçe adı Şahmeran’dır. Dünyanın farklı kültürlerinde 
yılanın eril simge olarak çizim ve anlatımları söz konusu iken, Şahmeran, 
eril adına karşın dişi veya çift cinsiyetli bir figürdür. Kimi varyantlarda üst 
tarafı erkek, alt tarafı kadın olarak anlatılır. Ancak resimlerde genellikle 
kadın olarak betimlenir (Cıblak, 2007: 193). Bu durum, yılanın, eril ve 
dişil özellikleri eşzamanlı olarak kendinde bulundurmasının bir yansıması 
olmasının yanı sıra, aslında erkek bir figür olan yılanın dişileştirildiğinin 
de anlatımıdır. Hikâyenin Türkçe varyantlarında görülen başka bir farklılık 
da Şahmeran’ın karşısına çıkan iki erkek kahramanla ilişkisinin odağında 
aşk, sadakat ve ihanetin yer almasıdır. Şahmeran, yerinin insanlar tarafın-
dan bilinerek, kendisinin yok edileceği tehlikesine karşın, sevdiği ve gü-
vendiği Belkiya ve Hasib’in ülkelerine geri dönmesine izin verir. Masalın 
Arapça varyantında, Yemliha, ikinci kez Hasip tarafından ihanete uğradı-
ğını gördüğünde, ülkesine geri dönmeye teşebbüs etmez, parçalara ayrı-
larak hükümdarın hastalığına şifa olmaya karşı çıkmaz, aksine Hasib’e, 
etinin hangi aşamasındaki suyu içmesi gerektiğini söyler. Türkçe varyantta 
göze çarpan başka önemli bir değişiklik de, Hasib’in durumudur. Hasib’in 
halk hamamına götürüldüğünde kararan karın bölgesi, gümüşsü pullarla 
kaplanmış olarak anlatılır. Böylelikle sırdaşı Şahmeran’la ilişkisi oldukça 
sembolik bir yolla ifade edilmiş olur (Çalışkan, 1998: 97-8).

Yaşam gücünü kendinde bulunduran kadın ve yılan bedeni arasındaki 
çekici cazibe, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri dikkat çekmiştir. 
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Yılanın derisini değiştirme yeteneği ile kadının doğurma yetisi ve ikisinin 
sular üzerindeki kontrol gücünden dolayı; yılan yer yarıklarında yaşadığı, 
kadın da emzirme döneminde bedeninden süt akıttığı ve adet dönemlerin-
de kan akıttığı için, bu analoji kurulmuştur. İkisi de hayat kaynağı güçleri 
kontrol etmektedirler (Çalışkan, 1998: 91-2). Bundan dolayı mitolojilerde 
Ana Tanrıça kavramı güçlü bir biçimde yaşamıştır. Şahmeran’ın öldürül-
mesinin amacı, ölümcül bir hastalığa şifa oluşu nedenine bağlanarak anla-
tılır. Ölümüyle birlikte temsil ettiği ölümsüzlük gücü, tüm bitkilerin bilgisi 
insanların eline geçer. Kimi varyantlarda, şahlarının öldürüldüğünden ha-
beri olmayan yılanların bir gün, yerüstüne çıkarak insanlara saldıracakla-
rı, kentleri harap edecekleri –ki o günün kıyamet günü olacağına inanılır- 
şeklindeki anlatımlar, (Cıblak, 2007: 191) insanoğlunun yaptığı ihanet ve 
haksızlıkla yüzleşme korkusunun oldukça sembolik bir yansıması olarak 
okunabilir.

Şahmeran, yukarıdakilerin çağrısı karşısında, sonunu bildiğinden, kar-
şı çıkmaz, asil bir duruş sergiler. İnsanoğlunun ihtirasına karşı duruşunu 
ise, gücü ele geçirerek kötü emelleri için kullanacağını düşündüğü vezirin, 
kuyruğunun suyunu içerek ölmesine neden olur. Şahmeran bu davranışı 
ile, temelde  insanların iyiliğinden yana olduğunu ortaya koyar. Masalda 
sözü edilen, ama ele geçirildiğinden söz edilmeyen Şahmeran hazinesi-
nin, şahlarının öldüğünden habersiz olduğu varsayılan yılanların korkusu 
bertaraf edildikten sonra yağmalanması beklenir. Yeryüzündekiler, yeral-
tındakilerin gücünün tümünü ele geçirme tamahkârlığındadırlar. Kendi 
ülkesinde mutlu ve zengin bir yaşamı olan ‘başka’ bir gücü temsil eden 
şahmeran, yeryüzündekiler, daha doğrusu eril güç için bir tehlike olarak 
alımlanmaktadır. Ancak kralın hastalığına şifa oluşu, bu tehlikenin berta-
raf edilmesinin bahanesini oluşturur. Şahmeran, öldürülmeye adeta hiç ses 
çıkarmayarak bu gücü, sessizce ‘teslim’ eder. Bu da dişil gücün, yok olma 
pahasına eril iktidara teslim oluşunun sembolik bir anlatımı olur.

5. Çağdaş Sanatta Şahmeran Yansımaları 

Türk edebiyatı, Tanzimat döneminde Fransa üzerinden batı ile kurulan 
kültürel ilişkilerle yeni bir evreye girer. Tanzimat edebiyatçıları, Batıdan 
aldıkları yeni türlerde eser verirken, içerik olarak halk kültürünün hazır 
malzemesinden yoğun bir biçimde yararlandılar. Geleneğin imkânlarını 
kullanma anlamına gelen bu duruma, Türk edebiyatının sonraki dönemle-
rinde yazılan roman, hikâye, tiyatro, şiir vs. türündeki eserlerde geniş bir 
şekilde rastlanmaktadır. Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Erhan 
Bener, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Behçet Necatigil, Murathan Mungan, 
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Latife Tekin, Hasan Ali Toptaş, vs., halk kültürünün farklı olanaklarını 
modern bir duyarlıkla günümüzde yeniden yorumlayan isimler arasında 
yer alır. Bir edebiyat sitesinde yaptığımız taramada, çoğunluğu genç ve 
tanınmamış birçok şairin Şahmeran’dan bir imge olarak yararlandığı gö-
rülmüştür (http://www.antoloji.com; 29.08.2007).

Şahmeran hikâyesi, son dönem Türkiyesinde farklı alanlarda eser ve-
ren birçok sanatçının ilgi odağı olmuştur. Resimden heykele, sinemadan 
hikâyeye, şiirden, tiyatroya çocuk edebiyatına kadar genişleyen bir yel-
pazede, farklı türlerden eserler, bu masal odağa alınarak ortaya konmuş-
tur. Tomris Uyar’ın “Şahmeran Hikâyesi” (1973) ve Murathan Mungan’ın 
“Şahmeran’ın Bacakları” (1993) adlı öykülerinde, Hilmi Yavuz’un Kuyu 
(1994) adlı anlatısında, Erhan Bener’in Şahmaran (2000) adlı oyununda 
ve Sennur Sezer’in Şahmaran (2006) adlı eserinde, bu masal, her sanatçı-
nın farklı duyarlıklarını yansıtacak biçimde yeniden yazılmıştır. Muhsine 
Helimoğlu Yavuz (1994), Erhan Bener (1998), Yücel Feyzioğlu (2004) ve 
Ahmet Özdemir (2006) söz konusu masalı çocuklar için yeniden yazmış-
lardır. Türk sineması da Şahmeran hikâyesine ilgisiz kalmamıştır. Rahmi 
Kafadar (1972), Zülfü Livaneli (1993) ve Yavuz Figenli (2004) Şahmeran’ı 
konu alan birer film yönetmiştir (Scognamillo ve Demirhan, 2005: 33-34; 
Cıblak, 2007: 193). Berika İpekbayrak (1986), Mersin’de bir Şahmeran 
heykeli yapmıştır. Fikret Otyam, Yavuz Kılıçer, Şaziye Erel, Serpil Ak-
yıl ve Ayhan Tomak şahmeran tabloları çizmişlerdir. Anadolu’nun bir çok 
yerinde Şahmeran camaltı sanatının ana figürüdür. Bununla birlikte yur-
tiçinde ve yurt dışında hizmet sektöründe şahmeran adını taşıyan birçok 
işletmenin adı bulunmaktadır.

5.1. Çocuklar ve Gençler İçin Şahmeran Masalı 

Yaklaşık on beş yirmi yıldan beri çocuk edebiyatı alanında telif eserler 
konusunda yaşanan canlanma, bazı yazarları halk masallarına yöneltmiş-
tir. Şahmeran’ın çocuklar ve gençler hedef alınarak yeniden yazımlarında, 
bu okur kitlesinin profili de dikkate alınarak çizimler de kullanılmaktadır. 
Çocuklara Şahmeran hikâyelerinde şiddet içeren öğelerin çocuklar düşü-
nülerek özellikle geçiştirildiği ya da dönüştürüldüğü gözlenmektedir.

Halkbilimi araştırmacısı Muhsine Helimoğlu Yavuz’un (1994) masal 
ile aynı başlığı taşıyan kısa metninde, çocuğu olmayan bir padişahın ve ve-
zirinin hikâyesi anlatılır. Padişahın ülkesine gelen gezgin bilge, karşıdaki 
dağda yaşayan Şahmeran’ın bir yavrusunun kuyruğunu koparıp yastığının 
altına koyarsa çocuğunun olacağını söyler. Padişahın adamları söylenen 
yere giderek Şahmeran’ın o sırada dışarıda olmasından yararlanarak iki 
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yavrusunu öldürüp kuyruklarını keser getirirler. Padişah ve vezir bu kuy-
rukları yastıklarının altına koyarlar, bir süre sonra çocukları olur. Vezir, 
oğluna Mehmet; padişah, kızına Nazlı adını verir. Çocuklar büyüyünce 
birbirine âşık olur. Padişah, kızını vezirin oğluna vermediği gibi onu ülke-
sinin dışına atar. Mehmet, ailesiyle birlikte gitmez, kısa süre sonra Nazlı’yı 
kaçırır. Şahmeran, Mehmet ile Nazlı’yı bulunca yutar. Padişah ve adamları 
yetişip Şahmeran’ı öldürürler ama Şahmeran büyük bir kayaya dolandığı 
için Mehmet’in de Nazlı’nın da bütün kemiklerini kırar, çok geçmeden iki-
si ölür. Böylece Şahmeran öcünü almış olur (Yavuz,1994: 9–13). Yavuz’un 
adaptasyonu, “Kötünün ettiği yanına kâr kalmaz. Başkasının mutsuzluğu 
üzerine mutluluk kurulmaz” (Yavuz,1994: 13) bildirisiyle sona erse de 
uzun süreli kin, intikam, kalıcı kötülük türü pedagojik açıdan uygun olma-
yan öğeler içermektedir. Yavuz, bu masalında, Şahmeran’ın kimi öğelerini 
silikleştirerek ele almıştır.

Şahmeran’ı birbirine bağlı üç masal olarak yazan Yücel Feyzioğlu 
(2004), Cırttan adlı çocuğun maceralarını anlatır. İlk masalda (“Oduncu-
nun Masalı”) Cırttan adında tembel ve işsiz bir delikanlı, babasının ölümü 
üzerine elinde kalanları annesiyle birlikte tüketmiş. Bir zaman sonra da 
geçimini sağlamak için odunculuk yapmış. Oduna gittiği sırada, çocuklar 
tarafından değişik günlerde taşlanan bir kediyi, bir köpeği ve bir yılanı kur-
tarır, evine getirir. Cırttan’ın geçinemeyecek kadar yoksullaştığını gören 
yılan yavrusu; Cırttan’a, Şahmeran’ın kızı olduğunu, ne isterse kendisine 
verebileceğini söyler. Cırttan, yılan yavrusunu babasına götürür. Şahmeran 
onları çok iyi ağırlar. Dönüşte sihirli yüzüğünü verir. Yüzük, “Alaaddin’in 
Sihirli Lambası” masalındaki lambanın işlevsel özelliklerini taşır. Bunun 
sayesinde Cırttan ile annesi, sıkıntılardan kurtulur, gönüllerince yaşarlar. 
İkinci masalda (“Hakan mı Üstün, Cırttan mı?”), Cırttan annesini padişa-
ha göndererek kızını istetir. Padişah, olayı ciddiye almaz ama sarayının 
karşısında, bağ bahçeler içinde aynısını ister. Cırttan denileni yüzük saye-
sinde yapar ve padişahın kızıyla evlenir. Şehrin padişah kadar saygın bir 
insanı haline gelir. Üçüncü masalda (“Hakanın Karısının Masalı”) padişa-
hın karısı bu durum üzerine kızını Cırttan’a karşı kışkırtır, aralarını bozar. 
Cırttan’ın karısı, önce bunca işi kısa sürede nasıl başardığını öğrenir. Ar-
dından yüzüğü elinden alır ve annesine kaptırır. Padişahın karısı yüzüğün 
gücünü kullanarak, Cırttan’ın sarayını uzak bir adaya götürtür, annesini ise 
denize atar. Cırttan bu kez de Şahmeran’ın verdiği fikirle yüzüğü geri alır. 
Sarayını yerine yerleştirir, kaynanasını ise adada tek başına bırakır.
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Feyzioğlu, masalın aslına sadık kalmaya gerek duymamış, ancak masa-
lın ana kodlarını kullanmayı ihmal etmemiştir. Yazarın eserinde kimi kaba, 
argo ve yanlış örnek olarak görülebilecek davranışlar ve çocuk gelişimi 
konusunda duyarlık göstermediği gözlenmektedir. Feyzioğlu’nun masa-
lında Şahmeran erkektir, sihirli güç olarak yüzük vardır.

Ahmet Özdemir’in ilköğretim 1. ve 2. sınıflara yönelik olarak hazır-
ladığı Şahmeran’ın Kaderi (2006), yayınevinin Anadolu Efsaneleri dizisi 
arasında yayımlanmıştır. Metnin ikinci cümlesinde, Şahmeran adı ile ilgili 
yaygın yanlış tekrarlanmış; “maran” diye bir kelimenin “yılan” anlamı-
na geldiği söylenmiştir. Özdemir, Mersin’deki efsaneden yola çıkmıştır. 
Burada Camsab’ın serüveni, masalın aslına sadık kalınarak verilir, ancak 
Şahmeran’ın öldürülmesi yerine yaralandığı söylenir. Şahmeran “kadın 
başlı, süt beyaz vücutlu bir yılan” (6) olarak tasvir edilir. Özdemir’in ma-
salında hamama götürülen Camsab’ın bedeninin, pullarla örtülü olduğu 
görülür. Şahmeran’ın ölürken bedeninden çıkacak sular, sırasıyla öldürü-
cü, dertlerden kurtarıcı ve zekâ keskinleştirici özelliktedir. Bunları sıra-
sıyla vezir, Tarsus hükümdarı ve Camsab içer. İlki ölür, ikincisi şifa bulur, 
üçüncüsü vezir olur. Masal, Tarsus halkının mutlu ve huzurlu yaşama ka-
vuşmasıyla son bulur.

Adana yöresindeki varyantı takip eden Sennur Sezer (2007), okurdan 
da kıssadan hisse çıkarmasını isteyerek, masal formelleriyle Şahmeran an-
latısına başlar. Sezer ana hikâyeye sadık kalır, ancak masalda öze ilişkin 
olmayan, hikâyeyi uzatmaya yarayan, ama yazarın yaratıcılığını ya da düş 
gücünü yansıtmayan eklemeler yapar. Sezer’in anlatıcısında şu örneklerde 
görüldüğü üzere, zaman zaman halk hikâyecisi tavrı gözlenir: “Camasb 
kuyuda ağlayadursun, biz bakalım arkadaşları ne yaptı.” “Kara yazılı Ca-
masb kuyunun dibinde ne yapıyor bir bakalım?” (18).

Yazarın kimi zaman bazı eklemelerinde son dönem popüler kültürün-
den etkilendiğini gösteren kavramlar; simyayla kimyayı, çiçek kokularını 
parfüm kokularıyla karşılaştırma, mıknatıs gücüne göndermede bulun-
ma, Şahmeran’ın görkemli sarayından, “evi”, “bahçe”si diye bahsetmek 
(41) türü, hikâyenin özüyle uyumsuzluk arz eden ufak tefek müdahale-
lerinin olduğu gözlenir. Simyacıların arayışını, “sıradan madenleri al-
tına çevirecek ‘felsefe taşı’nı” (31) arama biçimindeki açıklama, Harry 
Potter serisiyle fantastik edebiyatın son dönemlerdeki gözde ismi haline 
gelen Rowling’den etkilenmeyi ya da ona göndermeyi gösterir. Sezer’in 
Şahmeran’a biraz duygusal bir ekleme yaptığı gözlenmektedir Şahmeran 
Belkiya’nın ihanetini Camasb’a anlatırken ağlar, Camasb’ı bırakmama 
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kararını bildirirken kinini ve öfkesini saklayamaz, bazen de şakacı tavır 
takınır. Sezer’de görülen başka bir fark da Belkiya’nın öyküsünde, son 
peygamberin gelişini haber veren kısımların Tevrat’tan çıkarılışına yapılan 
vurgudur. Belkiya’nın hikâyesini Camasb’a anlatırken, farklı bir karakter 
kullanımı gerektiğinde ‘ezberci cin’in devreye sokulması, başka bir ekle-
medir. Yılanlar ejderha, Şahmeran ise “[s]üt beyaz bir yılan” olarak be-
timlenir. Camasb’ın bedeninin de hamam sahnesinde “bembeyaz pullarla 
örtülü” (20, 93) olduğu görülür.

Kimi metinlerde karakterlerin adları arasında büyük farklılıklar vardır. 
Sezer, Belkiya’nın babasının adını Oşe Şah (24) olarak yazar. Tarsus’taki 
Şahmeran Hamam’ındaki kan izlerinin Şahmeran’ın olduğuna inanıl-
maktayken, Sezer’in metninde bu inanç, hamamın duvarındaki kan, vezir 
Şehmur’un adamlarının Camasb’a yaptığı işkenceden kalan kan izleri ola-
rak yön değiştirir. Metin, Camasb’ın bitkilerin dilinden anlayan Lokman 
Hekim (Uzun, 2003: 206) olduğu belirtilerek sona erer.

5.1. Büyükler için Şahmeran Masalı 

Şahmeran, sınırları ve çerçevesi belli, tamamlanmış bir metindir. Son 
dönem Türk yazarlarının yeniden yorumladığı bu metnin ana çatısı de-
ğişmeyeceğine göre, yazarların duyarlık ve yaratıcılıklarının nerede, ne 
şekilde ortaya çıktığı önem kazanmaktadır. Yazarın, ana öyküye yerleştire-
bildiği farklı duyarlılık biçimlerinin özgünlüğü, metni değerli kılan temel 
etmen olarak görülebilir.

Hilmi Yavuz’un postmodern üçlemesinin son halkasında yer alan Kuyu 
(1994), doğası gereği Şahmeran hikâyesine başından sonuna kadar sadık 
kalabilecek bir metin değildir. Metnin temel sorunsallarından biri olarak 
beliren kuyu, doğu ve batı kültürlerinde yüklendiği metaforik açılımlar-
la odağa alınır. Gerçek ve kurgusal kişi ve eserlere, tarihsel, felsefi sos-
yolojik, kültürel birçok olguya sık göndermeli Kuyu’da ironik, alaycı ton 
varlığını baskın bir biçimde hissettirir. Aslında “anlatının anlatısı” (184) 
olarak ilerleyen eser, anlatıcının ve Hilmi Yavuz adlı yazarın, “kuyular-
la ve sarnıçlarla dolu” (165) büyük kentte yazmaya elverişli bir kuyunun 
iz sürümü sırasında, yaptığı spekülasyonlarla açılır. Kuyuda anlatı yazma 
serüveni, Bizans ve Osmanlı kültür ve tarihi, İstanbul’u İstanbul yapan bü-
tün kültürel mozaik içinde bir gezintiye dönüştürülür. Yazar, ironik tavrına 
sahte bilimsel bir ciddiyet kazandırmak için bilimsel metinlerdeki gibi sa-
hici dipnotlar kullanır, ama bunun gerçeklik etkisi uyandırmasının önüne 
geçen kimi yazar ve eser adlarını yanlış imlâyla yazar. Ana anlatı, sıklıkla 
araya sokulan birçok kısa alıntı ile sürekli bölünür. Bu bölünmelerle, odak-
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ta kuyu olmak üzere, okur bir tür düşünce serüveni içine çekilir; felsefe, 
tarih, psikanaliz, kent okumaları, efsaneler, kadim kültür ve gelenekler 
zengin göndergesel bir malzemeye dönüştürülür.

Anlatıcının, Hilmi Yavuz adlı anlatı karakterine atfen “[b]u anlatıyı bir 
kuyuda yazacaktı” (165) sözü, tasarlanın gerçekleşmediğini bildirir. An-
cak anlatının işleyişine başından beri iştirak ettirilen okurun kolaylıkla gö-
rebileceği üzere, anlatı karakterinin başarısız bir tasarısından değil, eserin 
bir arayış serüvenine odaklanmışlığından söz edilmektedir. Anlatı, kuyuyu 
aramanın peşinden sürüklenen Hilmi Yavuz’un, “o beyaz Güneydoğu ken-
tinde” (199), 1940’lı yıllarda İstanbul’da ve amcasının 1920’lerde Paris’te 
geçen anıları zaman zaman geri sıçrar. Bu sıçramalarda birçok mekâna 
hızlı bir gidiş-dönüş yapılır. Alaycı tavırdaki üst anlatıcı sıklıkla araya gi-
rerek, anlatının kahramanı Hilmi Yavuz’un ‘serüven’leriyle, okur arasında 
köprü kurar, onu anlatıya ortak eder.

Kuyuya, bir “[a]nlatı yazmak için” (166) gereksinim duyulmuştur. An-
latıcı daha eserin başında okura hitaben Hilmi Yavuz’un düş görmediğini, 
Şahmeran’ı anlatmayacağını, kuyunun bir eğretilemeye dönüşmeyeceğini, 
hatta bundan sonra “kuyu” kelimesinin bile geçmeyeceğini söyler (167). 
Bu sözler, başlangıçtaki niyetin tersine döndüğü, anlatılmak istenmeyenin 
anlatılacağı iması ile yüklüdür ve buradan konunun bir şekilde Şahmeran 
hikâyesine getirileceği sezdirilir. Anlatının başkişisi Hilmi Yavuz’un çev-
rede, içinde yazı yazabileceği bir kuyu için değişik denemelerde bulunduğu 
görülür. Elbette buraya kadar anlatılanlara bakılırsa, eser, sorunsallaştırıl-
mış bir temayı değil, bir arayışı vurgular. Anlatıcı ve başkahraman, kuyu 
imgesinin peşinde, bir arayışın içine sürüklenmektedirler. Okur da bu 
sürece etkin biçimde dâhil edilir. Böylelikle anlatı, bir kuyuyu bulamama-
nın, ya da bir kuyuyu arayışın serüvenine daha ilk sayfalarda dönüşür. Bu 
arayış, içinde yaşanılan “kuyularla ve sarnıçlarla dolu” (165), “lanetli ve 
süprüntü” (181), “bir kuyular kenti”nde (179) sürer.

Kuyuda anlatı yazma fikrini tetikleyen temel dürtü, başkişinin kuyuyla 
ölüm arasında bir bağlantı olduğu ve ölümün ancak bir kuyuda yazılabi-
leceği düşüncesidir. Bunun gerisinde yatan, insanın kendi ölümüne ancak 
seyirci kalabileceği düşüncesini aşmaktır. Kuyuyu bu deneyimin ve dene-
yimin anlatısı için seçmesinin nedeni, kendi ölümünü yaşamak, biraz daha 
derine giderek bilinçdışından kuyunun ne anlama geldiğini çıkarmaktır 
(171).

Hilmi Yavuz’un oturduğu apartmanın hemen karşısında beş yıldan beri 
dev bir otel inşaatı sürmektedir. Buradan gelen tozlar, onun yatalak annesi 
üzerinde tabakalaşmaktadır. Ancak Hilmi Yavuz, bir de “annesinin yavaş 
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yavaş tozlaşmasını da” (175) yazmak istemektedir. Hilmi Yavuz’a göre bu 
otel değil, bir kuyudur. Bütün kenti içine alacak bir kuyu: “Kuyu kent” (s. 
176).

Anlatının başkişisi Hilmi Yavuz’un yaşamında yer edinmiş olan kuyular, 
kuyu sözcüğünün farklı çağrışım ve kullanımları, eserde sıralanır: Evliya 
Çelebi seyahatnâmesine göre Hilmi Yavuz’un oturduğu semtteki mesire-
nin yakınında bulunan müneccim kuyusu (176), İzettin Şadan Amca’nın 
bir kuyu kadar derin midesi (178), Babil kuyusu (s.183) gibi bir biriyle 
sırf kuyu sözcüğüyle alakalı dilsel kullanımlara başvurulur. Yaşam bir dil 
oyunundan ibaret (177) olduğuna göre, yazar-anlatıcı Hilmi Yavuz da bir 
yeniden adlandırma, yeniden yazma denemesine girişmiş bulunmaktadır. 
“Karanlık ve derin bir anlatı yazmak için” (181) sığ ve aydınlık bir kuyu 
aramaktadır. Kuyuların “gizemli ve ürpertici” (182) oluşu, kendisini böyle 
bir arayışa sürüklemiştir. Arayışını bir de “kuyu dibindeki imgelerin ardına 
düş”mek (187) ve “anımsamak” (186) biçiminde gerekçelendiren başka-
rakter Hilmi Yavuz, kendisi ile yaşıt Mehmet Emin adlı bir çocuğun ağzın-
dan İbni Mukanna’ya mal edilerek anlatılan bir efsanede geçen; kuyuların 
cehennem olduğu, günahkârların kuyuya ayaklarından baş aşağı asılarak 
cezalarını çektiği, Babil kuyusunda ise Hârut ile Mârut’un ateş dolu kuyu-
ya baş aşağı sarkıtılarak cezalandırıldığı hikâyeye geçer.

Kuyu arayışı bir zamandan sonra kuyuyu bulamama endişesine dö-
nüşür. Ancak bu endişe belirdiğinde anlatının başkişisi Hilmi Yavuz, bu 
konu ile ilgili olarak okura epeyce bilgiyi iletmiştir. Nihayetinde anlatının 
kuyuda yazılma işinin bir fantezi, serüven duygusunu tetikleyen bir mo-
tor güç olduğu da anlaşılmıştır. Anlatının bu aşamasında arayış, anlatının 
yazılacağı kuyuyu kazacak kuyucuya dönük yön değiştirir ve o kuyucu-
nun “kendisinden başka biri olamazdı!” (190) noktasına gelir. Buradan da 
ölüm düşüncesine yeniden dönülür. Öncesinde de kuyu bulunduğu halde 
içine girilip yazı yazılmamıştır. Kuyuda yazı yazmak, kendi ölümüne tanık 
olmak türü, olanakların uç noktasında yer alan bir fantastik bir metafora 
dönüştüğünde, anlatıcı ve başkarakter, birbiriyle oynadıkları oyuna okuru 
da dahil ederek, yaşamı parodileştirirler.

Şahmeran’la ilinti, Hilmi Yavuz’un “o beyaz Güneydoğu kentinde” 
(199) geçen çocukluk anıları dolayısıyla kurulur. Orada arkadaşı Muham-
med Emin vardır. Dedesinin konağının bahçesinde top oynarlarken, kona-
ğın bahçesinde kuyuya düşen top, kuyu düşüncesinin kaynağını oluşturur. 
Muhammed Emin de onu İbni Mukanna’ya dayandırdığı bir efsane anlatır 
ki bu da onu Ortadoğu masal ve efsanelerine götürür. Çünkü kuyudan çı-
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karılan çocukların topu değil, Şahmeran masalına örtük gönderme içe-
ren, “böğründe kara bir leke” (200) olan ölü bir kedidir. Kedi olayını bir 
peynirci dükkânında Muhammed’e anlattığında, “[o] kedi, Danyal oğlu 
Hasip’tir” (200) cevabıyla; anlatıcının, anlatılmayacağı konusunda okura 
taahhütte bulunduğu Şahmeran öyküsüne giriş yapılır. Hasib’in bilinen 
hikâyesiyle; ironik dil ve parodik duruş, yerini klasik anlatım tarzına terk 
eder. Hikâye bittiğinde anlatının seyri öncekine geri döner.

Başkahraman Hilmi Yavuz’un Müstahase Yenge’sinin, aldattığı koca-
sını tekrar kendine bağlamak için, etinden bir parça kaynatarak kocasına 
içirme talimatı almasıyla Şahmeran hikâyesine yeninden tematik gönder-
mede bulunulur. Anlatı, Don Juan konumundaki Muhasebeci Naci’nin 
kendini kuyuya atarak intiharı ile sona erer. Naci’nin cebinde bulunan 
kâğıtlarda tek kelime okunur: “Son”. Naci’nin bir anlatı yazmaya başla-
dığı anlaşılmıştır. “Son” sözcüğü; böylelikle “kuyu” sözcüğü gibi değişik 
anlamlar kazanır. Hayatının sonu, anlatının sonu, yaşamın kuyuda son 
buluşu, Hasip’in kuyudan çıkarılışıyla son bulan kuyu ile ilgili merakın 
sonu, klasik anlatılarda son duygusuyla bir tür alay vs.

Hilmi Yavuz, bu anlatısında çok farklı kuramlardan, değişik konuların 
tarihlerine, değişik bilimlere, hızlı sıçramalar yapar. Farklı olguları çoğul 
bir perspektifle birbirine bağlamaksızın, bir sonuca ulaşmak yerine özel-
likle daldan dala atlayarak ortaya koyar. Anlatı, başlangıçta kuyu eğretile-
mesini bir arayış düzleminde ortaya çıkar. Aşk, ihanet, intihar temalarına 
değinmek suretiyle Şahmeran hikâyesinin özüne göndermede bulunarak 
sona eren metin, okuru somut bir sonuç duygusundan mahrum bırakır.

Yavuz Şahmeran hikâyesini anlatının odağına almamış olsa da öze 
ilişkin temel belirleyici bazı göndermelerde bulunur. Buna göre Hasip’in 
anne ve babası vardır, Şahmeran’la yattığı için böğründe silinmez kara 
bir leke oluşmuştur ve Şahmeran’ın Hasip’in “yavuklusu” (202) olduğu 
alaycı tonda söylenir.

Hilmi Yavuz Şahmeran’ın ana çerçevesinin kısa bir özetini, metninin 
içinde ayrı bir hikâye olarak verir. Bununla birlikte masaldaki kimi öğe-
leri, parodik etki uyandırmak üzere metnin bağlamına ayrıca oturtur. Bu 
gömülü metin, muhasebeci Naci’nin, Müstahase’nin kendisinden vazge-
çerek kocasına geri dönüşüne dayanamayarak intihar etmesinde olduğu 
gibi, anlatı kişileri arasında yaşanmış kimi trajik öyküler, günümüz insa-
nına alaycı bir bakışla uyarlanır.
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Şahmeran hikâyesinin Adana varyantından yola çıkan Tomris Uyar’ın 
hikâyesi başlıklı on dört bölümden oluşur. Uyar, bazı ekleme ve çıkarma-
ların yanı sıra Mardrus’un üçlü hikâye akışına sadık kalmıştır. Her geceye 
farklı bir parça düşecek şekilde bir bölümlemeye gittiğinden, metin frag-
manlar biçiminde ilerler ve Binbir Gece Masalları’nın bölümleme mantı-
ğını sürdürür.

Kehf Suresi’nin ashab-ı kehf ile ilgili olan 10.-13. ayetlerini epigraf 
olarak kullanan Uyar, metnine kimi yerde feminist ve politik duyarlık-
ta bir içerik katar. Belkiya ahir zaman peygamberinin izinden giderken 
Şahmeran’ın adasına düşer. Şahmeran, arayış içindeki Belkiya’ya şunu 
der: “Son zaman peygamberine de soracaksın; bizim uyanma zamanımız 
gelmiş mi ve sonuç nedir?” (Uyar, 2005: 112). Bu metinde sadece bir soru 
olarak geçen bu retorik sorunun ilki; İslam dünyasında kadının durumuna 
yönelik örtük bir eleştiri olarak okunabilir. Sorunun “sonuç nedir?” şek-
lindeki kısmı, bir beklentiye ilişkin durumun aslında bilindiğini ima eder. 
Uyar’ın metininden okunan politik bağlam açısından bakıldığında, yasak-
lanan toplumsal ve politik oluşumlar için ‘haber’in ve ‘haberci’nin değeri-
ne gönderme olarak okunabilir.

Uyar, metnin bağlamına kimi örtük kimi açık politik kodlar da yerleş-
tirmiştir. Şahmeran, çevresindeki ifritleri överken aslında bir özgürlük 
savaşçısından söz eder gibidir: “[Y]eryüzünün bütün erdemlerini, binler-
ce yıldan beri süregelen değerleri, sevgiyi, bağlılığı ve direnmeyi taşır-
lar yüreklerinde, geliştirirler. Ve umudu. (…) kararlıdırlar, savaşçıdırlar. 
Bağışlamak onlara göre değil.” (Uyar, 2005; 115). İkinci politik gönder-
me ise Belkiya Çin Seddi’nden içeri girdiğinde karşılaştığı manzaranın 
anlatımında yapılır: “Belkiya geniş bir meydanda buldu kendini. Yerde 
bildiriler, gazeteler uçuşuyordu. Radyolardan sesler yükseliyordu. Ünifor-
malı adamlar, kadınlar geçiyordu yanından” (Uyar, 2005; 124). Şahmeran, 
son olarak ihanetle ilgili olarak şu sözleri söyler: “–Sen [ele] vermezsin; 
verdirirler, dedi Şahmeran. Hak ararken dağlarda vurulanlar vardır bu if-
ritlerin içlerinde, namus yüzünden dağlara çıkmış olanlar...” (Uyar, 2005; 
125). Bu üç bildiri yan yana konduğunda Uyar’ın yazma zamanı olduğu 
tahmin edilebilecek 12 Mart günlerinin sıcak ortamına göndermede bulu-
narak masal atmosferinden gündelik yaşam gerçekliğine keskin bir dönüş 
yaptığı düşünülebilir.

Uyar’ın metninde, Camsab’ın geri döndükten sonra arkadaşlarının ken-
dini affettirmek için verdiği mallara tenezzül etmez. Camsab’a uygulanan 
işkence; zindan, kızgın demir, tırnak söktürme (144) türünden, yukarıdaki 
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politik bildirinin yanına konabilecek bir özellik arz eder. 

Murathan Mungan, “Şahmeran’ın Bacakları” (2004) hikâyesinde, bir 
Şahmerancının yanına çırak verilen İlyas’ın, işinin gizlerini öğrenme sü-
reci Şahmeran hikâyesini öğrenme süreci ile iç içe ele alınır. Çırağın bil-
gilenme süreci, Şahmeran’ın kaderiyle özdeş olarak, bir tür lanetlenme 
süreciyle paralel yürür. Şahmeran’ın hikâyesini içselleştirmesi, aynı za-
manda akranlarına yabancılaşması, onların dünyasından uzaklaşıp büyük-
lerin dünyasına girmesi anlamını yüklenir. O çocuk yaşta, ağır bir yükün; 
bilginin, bilmenin yükü altına girer. Şahmeran’ın insandan gördüğü ihanet 
üzerine yeraltına ne zaman çekildiği, daha doğrusu insandan yılana dönüş-
me serüveninin ne zaman olduğu belirtilmez, ancak insan kaynaklı bir iha-
net neticesinde orada olduğu da bir gerçektir. Oradan çıkışı da yine insan 
ihaneti neticesinde olacaktır. İki durum da Şahmeran için bir cezadır ve iki 
durumda da Şahmeran kendi halinden memnundur ve yine iki durumda 
da, onu bu memnun durumundan uzaklaştıran insanoğlunun hırsıdır. Yı-
lanbaşlı bir kadın olarak duruşu, insan arzularının doğurduğu utanç olarak 
karşımızda durmaktadır.

Mungan, hikâyesini, iç içe geçen birkaç kanalı birlikte sarmalayacak bi-
çimde dokur. İlyas’ın çıraklıktan olgun bir yazar oluşuna kadarki büyüme 
süreci bir kanalı oluşturur. Bunun içine İlyas’ın günlük dersleri biçiminde 
yerleştirilen ve Binbir Gece Masalları’ndaki mantık üzere düzenlenmiş 
olan Şahmeran hikâyesi, metnin tümüne gömülüdür. Hikâyede, İlyas’ın 
ruhsal açıdan gelişmesi, bir Şahmerancı olması, bir yazar olması ve bilgece 
bir kişilik edinmesi bu sürece yayılarak sunulur. Şahmeran masalı, Şahme-
ran çizimleri ile iç içe geçer ve gündelik yaşamın bir parçası haline gelir. 
Masal gibi gece dinlenmez, gündüz, hem de iş ortamında, yaşanır. Masalın 
içeriği, İlyas’ın büyüme sürecinde alması gereken iletiler konusunda bir 
kılavuz olur. Ustası, yaşam bilgisini İlyas’a masalın içinden verir. Böy-
lece masal ile gerçek aynileşir. Bu durum, Mungan’ın masalı günümüze 
çağdaş bir duyarlıkla uyarlamasının yetkin bir örneğine de dönüşür. Üst 
anlatıcı, halk hikâyecisi tavrıyla araya girerek okurla diyalog kurar, yo-
rum ve değerlendirmeler yapar. Çerçeve öyküde yazar-anlatıcı konumuyla 
İlyas yer alır. İç öyküleri ise Mahir usta ve Şahmeran hikâyesinin değişik 
kişileri anlatır. Mungan’ın metninde masalın asıl şablonuna uyulmuştur. 
Zaman zaman başlıklar kullanılmıştır ki bu da masal formu içinde biçim-
lendirilmiştir: “Camsap’ın sorduğudur” (63), gibi. Mungan, halk hikâyesi 
anlatıcısı tavrını başından sonuna dek benimser, hikâyesini ‘inanarak’ an-
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latma tavrını gösterir. Metnin sonunda, İlyas’ın ölen ustasına sevgisini dile 
getirişi, aslında Camsap ve Belkiya’nın ölen Şahmeran’a sevgisinin de an-
latımına dönüşür.

Hikâye kişilerinin tarihlerinin kesişme noktasında dramatik olaylar ya-
şanır. Şahmeran; Belkiya ve Camsap’la karşılaşınca; Can Şah, meraklısı 
olduğu geyikle karşılaşınca; Ukap, Süleyman mührüne sahip olabileceği 
bilgiye ulaşınca hayatının en dramatik yönünü oluşturacak serüvenlerin 
içine atılır. Diğer kişiler içinde böyle bir durum söz konusudur. İlyas’ın 
dramı da benliği üzerinde büyük etkisi olan ustasıyla karşılaşınca başlar. 
Kişiler arayışlarının sonuna geldiğinde bu dram duygusunu yaşarlar. Önce-
sinde içinde yer aldıkları serüven, kendileriyle baş başa kalmalarına fırsat 
vermemiştir. Dram duygusu, geri dönüşü imkânsız zamanlarda yaşanır.

Bazı çocukların değişik meslekten kimselerin yanına verilmesi, 
Şahmeran’daki Camsap’ta olduğu gibi, yoksulluğun bir dayatmasıdır, ama 
aynı zamanda, çocukları mahalle arkadaşlarından, oyun ve oyuncakların-
dan koparan bir ayrılık öyküsünü de içerir. Bu ayrılık, İlyas açısından farklı 
bir dünyaya girme, yalnızlaşma, ustasıyla farklı duygusal alışverişler içine 
girme gibi anlamlar da yüklenir ki, öyküdeki dokunaklı atmosferi besleyen 
bu durumdur.

Görünüşte, ihanete uğramış Şahmeran anlatılır, ancak, hem Mahir usta-
nın, hem de İlyas’ın dramları, derin bir hüzne kaynaklık eder. Mahir usta 
çırağı İlyas’ı bir merak ve iştiyak testinden geçirir. İşinin adab ve edebini, 
sabrı, susmayı, sormayı, sezmeyi zamana yayarak öğretir. İlyas’ın daha 
işin başında iken, meslek sırlarını, emekle, suskuyla ve iştiyakla öğren-
mesi için ortam oluşturur. Yanlışlarını düzeltir, doğruları öğrenmesi için 
merakını körükler. İlyas’ın hem iç, hem de dış dünyasının olgunlaşma-
sını sağlar. İlyas mesleğiyle birlikte kademeli biçimde olgunluk yolunda 
ilerler. İlyas’ın Şahmeran’ın dünyasına doğru yolculuğu, zamana ve kendi 
iç dünyasına yaptığı yolculuk ile iç içe ve eşzamanlı olarak gerçekleşir. 
Mahir Usta, çırağına, gittiği yolun zorluklarını şu sözlerle ifade eder: “Bir 
Şahmerancı en çok bunu öğrenmelidir: İhanet etmemeyi…” (21).

İlyas’ta zamanla ustasına karşı bazı duygular uyanmaya başlar. İlkinde 
onun maharetli ellerini kıskanır. İkincisinde, fiziksel belirtilerden, ustası-
nın ölüme yakın olduğunu sezince hissettikleridir: “[U]sta-çırak ilişkimiz 
ilerledikçe anladım ki, benim varlığımın önünde en büyük engel olarak 
ustam duruyor. Ulu bir çınarın gölgesindeydim ve hep öyle kalacağım. Öte 
yandan ne kadar ustalaştığımı görmesini en çok istediğim insan gene us-
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tamdı. Bunu onun görmesini, buna onun tanık olmasını istiyordum.” (54). 
İlyas’ın bu duyguya kapılması, Şahmeran hikâyesinin alt metniyle para-
lellik arz eder. İlyas’ın bu duyguyu yaşadığında, Belkiya ihanet etmiştir 
ya da Ukab’la birlikte Hz. Süleyman’ın Mührü’nün peşinde koşturmak-
tadır. İlyas, ustasına karşı sevgi ve nefret duygularını bir arada yaşadığın-
da, Şahmeran ile Camsap arasında, varlığını imkânsız oluşuna borçlu olan 
sevgi ile sevginin imkânsızlığı konusunda tartışma yaşanmaktadır. İlyas, 
kendisiyle ustası arasında gelişen bağlılık duygusunun yıpratıcılığından 
yakınır. Ustasına karşı, güçlü ve birbirine tehlikeli bir biçimde dönüşen 
sevgi ve nefret duygularını beslemenin ıstırabını yaşar. İlyas, Mahir usta-
sıyla baba-oğul ilişkisini yaşamaya başlamıştır. Ne var ki bu ilişki biçimi, 
İlyas’ı yıprattığı gibi, ustasından nefret etmesine de neden olur. Şu sözleri, 
‘baba’ gölgesine isyanın sesini yankılar: “Şiddetin kavrayıcılığı beni ele 
geçirmiş, tepeden tırnağa değiştirmeye başlamıştı. Bu da öfkeli kılıyordu 
beni. Kendimi tanıyamıyordum artık. Sanki kendimi kendi elimden ka-
çırmıştım; benliğim benim elimden çıkmıştı, bir başkasıydım ve bir daha 
geri dönmeyecektim. Bir şeye karşı koyuyordum, bu kesin. Büyümeye 
mi? Sevmeye mi? Değişmekten mi korkuyordum? Ustama çok şey borç-
luydum. Borçluluk suçluluktu. Bu yükün ağırlığı beni ezmeye başlamıştı. 
Bana çok erken yaşta kişiliğimi öğreten ustam, kişiliğimin tepkisiyle karşı 
karşıya kalmıştı.” (64). İlyas’ın bu ruh hali içinde çizdiği Şahmeranlarda 
kırmızıların koyulaşması, çizgilerin sertleşmesi gibi gerginliği yansıtan 
durumlar baş gösterir. Şahmeran öyküsündeki kişilerin yaşadığı ruh hal-
leri, İlyas’ta birebir yankısını bulur. Sözgelimi Belkiya kendine çıkış yolu 
ararken, İlyas da aynı ruh haline girer. İlyas, işinde ilerledikçe, yolu bir şe-
kilde Şahmeran’ın ülkesine düşen Belkiya ve Camsap’ın dönüş isteklerine 
benzer bir duygu yaşar. İlyas’ın bu duygularını açıkladığı sırada masaldaki 
Belkiya, Çin Seddi engeline takılmış, kısıtlanmışlık, yalnızlık ve umutsuz-
luk içinde sonu belli olmayan bir yolculuktadır.

Mahir usta İlyas’ın yaptığı Şahmeran’lar için şunu der: “Senin Şahme-
ranların bomboş bakmıyor, hepsinin de yüzünde derin anlam, mağrur bir 
acı var; yani, en zor olanı başarıyorsun. İyi yoldasın; senin çizdiklerinle 
Şahmeran yalnızca bir suret olmaktan çıkıp, yaşayan, acı çeken, sorumlu-
luk duyan, duygularını ele veren bir varlık oluyor. Zanaatımızda yeni olan 
bir şey oluyor bu.” (95). İlyas artık Şahmeran’ları satılan, çok beğenilen, 
geleceği merak edilen biri olmaya başlamıştır. Mahir usta, İlyas’ın başarılı 
olması üzerine ona şunu der: “Sanat bir rekabet işidir,” “Lakin rekabet 
kişiye soyluluğunu unutturmamalı.” İlyas şunu düşünür: “Ustalık, biraz 
da rakip yetiştirmekse eğer, demek ki biraz da ecelini hazırlamak işiydi. 
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Adı ne olursa olsun yaşadığımız o gerginlik, ikimizi de yaratıcı kılıyor-
du.” (s.96). İlyas; ustasının, işini kendisine teslim etmek istediğini sezmiş, 
ancak onu terk etmekle geleceğini öldürmüştür. Kendisinden sonra gelen 
hiçbir çırak İlyas gibi başarılı olamamış, Mahir ustanın işi bir sonraki kuşa-
ğa devredilememiştir. Ustasının son sözü şu olur: “Şahmeran’ın bacakları 
dünyanın bütün yollarındadır” (96). Bu söz, İlyas’ın ustasının elini öperek 
ayrıldığı zaman söylenmiştir. İlyas çok zaman sonrasına geri döndüğünde 
yetenekli, tanınmış bir yazardır. Doğduğu taşra kentinde ilk kitabını us-
tasına veremez. Şahmerancı dükkânının yerine başka bir yapı dikilmiştir. 
İlyas’ın geri dönüşü, Belkiya’nın, Camsap’ın dönüşündeki mutsuzluğun 
benzeridir. Ustasını göremeyince kenti terk eder ve bu hikâyeyi yazar: Us-
tasına sevgi borcunu bu şekilde öder.

Şahmeran, kendisine ihanet eden Belkiya’nın hikâyesini, sarayına gön-
derdiği bir cinin getirdiği kitaptan öğrenir. Onu takip edip öğrenme is-
teğinin gerisinde aralarına girmiş olan bu sevgi bağının etkisi büyüktür. 
Cin, bir at kılığına girerek Belkiya’nın vezirini, elindeki kitapla birlikte 
Şahmeran’a getirir. Vezirin kendisini ele vermesinden korkmamıştır. Çün-
kü aralarına bir sevgi girmemiştir. Şahmeran Camsap’a şunu der: “İhanet 
sevgi söz konusu olduğu zaman vardır. İşte onun için, seni, vezir gibi ko-
layca salıvermem” (61). Şahmeran geçmişte Belkiya’yı da aynı kaygıdan 
ötürü bırakmak istememiştir. Ancak Belkiya o zamanlar bir inancın arayı-
şında samimi olduğundan dolayı onu bırakmıştır.

Mungan, arkadaşlarının Camsap’ı kuyuda terk etmelerinin, kendi pa-
yına düşen birkaç tenekelik bal payına sahip olmaktan dolayı olmadığını, 
söyler. Ona göre, ihanete yatkın insanoğlu, Camsap, kuyuyu bulan kişi ol-
duğu için, onların belleğinde, adı konmamış olsa bile, kuyunun “sahibi”dir. 
Kuyuya “giren”, oradaki bala, yani öze dokunan da o dur. Bu ‘özün asıl 
sahibi’ olmama duygusunun, arkadaşlarının ihanetinin nedeni olduğu dü-
şünülebilir. Arkadaşları da bu durumu “[s]onsuza dek unutmanın bir yolu 
olarak ihaneti” (29) seçmiş olabilirler.

İlyas, Camsap’ın Şahmeran’ın yanında tutsak olduğu günlerinde çizdi-
ği Şahmeranlara bakınca yaptığı işle ilgili yeni bir bilinç aşamasına geçer. 
Gündüzleri Mahir ustanın öğrettiği iş ile iç içe geçen Şahmeran hikâyesi, 
geceleri düşlerinin kaynağı olur. Buna karşın İlyas, Şahmeran ile kendi 
yaşamı arasında bir köprü kuramaz. Çünkü “[g]üzeli ve ölümü” henüz ta-
nıması, “kendi kuyu[sun]un keşfine” (39) çıkması için biraz daha pişmesi 
gerekmektedir.
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Mungan, Yuşa’nın Tevrat’taki bilgileri saklamasına karşı çıkar: “Oysa, 
bilgi de hava gibi, güneş gibi, bütün insanlığındır. Onu insanlardan esirge-
meye kimsenin gücü yetmez. Yasaklar gerçeği yok etmez, yalnızca erteler. 
Kaldı ki, gerçek, kendisine ihanet edenlerden öcünü bir gün mutlaka alır” 
(41). Yerine geçen oğlu Belkiya, babasının sakladığı bu bilgiye ulaşınca, 
“yaşamının bütün boşluklarını bu sayfaların dolduracağını” (41) hisseder. 
Belkiya’nın hikâyesinin özünü, bu bilginin peşinden koşturmak oluşturur.

Mungan’ın metninde hem Belkiya’nın hem de Camsap’ın Şahmeran’dan 
ülkelerine geri dönmek için izin istedikleri sırada, insanoğlunun ihanete 
eğilimli oluşu özellikle vurgulanır. İlkinde Şahmeran insanoğlunun ihanet 
edip etmeyeceği konusunda denemediği halde bu bilgiye sahiptir. İkinci-
sinde ise bu deneyimin neden olduğu rahatsızlığı unutmaz. İlkinde yerini 
değiştirmek zorunda kalmış, ikincisinde dünyası değişmiştir. Şahmeran’ın 
dünyasının zenginliğinin yeryüzüne çıkması, insanlara bir zenginlik, bol-
luk olarak yansımıştır. Gerek Camsap’ın edindiği bilgiyle padişahı iyileş-
tirmesi, gerekse Şahmeran’ın bu bilginin deneği olması bu sonucu doğu-
rur. Ancak şu da var: Camsap’ın ve hükümdarın mutluluğu, Şahmeran’ın 
felaketi üzerine inşa edilmiştir.

Mungan, Şahmeran’ın hem Belkiya’yı, hem de Camsap’ı insanların 
arasına tekrar göndermek istemeyişinde asıl neden gibi görünen ihanet ol-
gusuna sıklıkla vurgu yapar. Şahmeran Belkiya’yı uğurlarken bile onu bir 
kez daha görmek ister. Öte yandan bu bir kez daha görme arzusu, ancak 
Belkiya’nın ihanetiyle mümkündür. İhanet bu arzuyla birlikte gerçekleşir. 
İhanetin bedeli, Şahmeran’ın kırk gün boyunca bir sandık içinde eziyet 
çekmesi biçiminde gerçekleşir. İnancına ihanet etmiş Belkiya, eski Bel-
kiya değildir artık. Ahir zaman peygamberinin gelişine daha çok zaman 
varken, onun peşine düşmüş, sınırlı ömrü içinde ona ulaşmaya çaba gös-
termiştir. İhanet etmesinde sabırsız ve bilgisiz olmasının da etkisi vardır. 
Belkiya aramayı bulmakla bir sanma yanılgısına düşmüştür.

Belkiya, Çin Seddi’nde, okuduğu kitaplarda haberdar olduğu ve peşin-
den bir ömür tükettiği halde abıhayatı bulamayan bir adamın yenilgisine 
tanık olur. Seddi aşan Belkiya, öte yakasının aynı olmadığını fark edince, 
gördüğü adamınkine benzer bir yalnızlık ve ağır bir yenilgiyle ülkesine 
geri döner.

Mungan, öykünün sonuna doğru, hükümdar Keyhüsrev’in hastalığına 
deva olacak Şahmeran’ın aranışı sırasında insanlar arasına konan kuşku, 
nifak bir tür sürek avına dönüştürür: “Bir anda ülkede büyük bir Şahme-
ran avı başladı. Nedense herkes hiç tanımadığı, hiç bilmediği Şahmeran’ın 
düşmanı kesilmişti.” (90) sözleri, Şahmeran arayışının kitlesel bir histeri-
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ye dönüştürüldüğünün açık ifadesidir. Mungan, bu sürek avını, hikâyenin 
bağlamından çıkarak herhangi bir yerde yaşanmış olabilecek sürek avına 
dönük bir tepki olarak ortaya koyarken Uyar’ın tutumunun aynısını be-
nimsemiştir. Aşağıdaki alıntı, Şahmeran hikâyesinin bağlamından yola çı-
kılarak olmuş, olabilecek baskıcı otoritelere duyulan tepkinin yansımasına 
döner: “Gerçekten kimse Şahmeran’ın yerini bilmiyordu, ama herkes birbi-
rine Şahmeran’ı görmüş ve yerini bilen biriymiş gibi kuşkuyla davranıyor, 
kimse kimseye güvenmiyor, herkes huzursuz, tedirgin ve suçlu bir yaşam 
sürüyordu. Herkes bir başkasının kendisinin Şahmeran’ı görmüş olduğu-
na ve yerini bildiğine inandığını düşünerek, bütün davranışlarıyla bunun 
tersini kanıtlamaya uğraşıyordu. Herkes birbirinin muhbiri, katili, cellâdı 
olmuş; güvensiz, mutsuz, karanlık günler başlamıştı. (…) Yararlı olumlu, 
güzel şeylerle var olamamış bu insanlar başkalarına kötülük ederek, baş-
kalarının korkularıyla besleniyor, kapladıkları irili ufaklı sorunların tadını 
çıkararak yeryüzünde ancak böyle var olduklarını duyumsuyorlardı. Bas-
kılar yoğunlaşıyor, sık sık evler basılıyor, insanlar toplanıyordu” (90-91).

Mungan’ın hikâyesinde, ana öyküye eklemleme olarak görülebilecek 
farklılıklar şunlardır: Şahmeran kırk bacaklıdır (23), Danyal’ın bilgi mira-
sı olarak bıraktığı defterden “kara kitap” (26) diye söz edilir. Masalcı tavrı 
gösteren Mungan, hikâyesinin örgüsüne Hızır ve Tavus-u Azam’a da yer 
verir. Mungan’ın metni sonlandırması da ana metinden farklılık gösterir. 
Camsap, padişahı iyileştirdikten sonra şehri terk eder. İyileştirme süreci 
kırk gün kır geceye yayılır. Camsap’ın hikâyesinin sonu, “[b]ir hamamda 
boğulduğu söylenir. Daha ilk yıkandığı hamamda” (94) şeklinde bağla-
nır. Şahmeran hikâyesi, ihanet etmek zorunda kalan Camsap’ın bilinmeze 
giden sonu ile sonuçlandığında, İlyas parasız yatılı sınavını kazanmış ve 
büyük bir kente gitmeye hazırlanmaktadır. Şahmeran ve Camsap ayrılığı, 
İlyas ile ustası Mahir’in ayrılığıyla aynı anlamı kazanır. İlyas, başlangıçta 
ustasının maharetlerini kıskanmıştı. Şimdi ayrılmaktayken, onu kıskanma-
sını gerektirecek durumdan kurtulmuştur. Mungan’ın Şahmeran’ında dişil 
güç, yerin altında, eril güç yerin üstündedir. Dişil güç eril olandan daha 
üstün nitelikleri kendinde barındırmaktadır; erdemi, zenginliği, güzelliği, 
bilgeliği kendinde barındırmaktadır, aynı zamanda bütün bitkilerin bilgi-
sine vakıftır; bir tür Lokman Hekim,1 bu anlamda kısmi kutsallık atfedilen 
bir güçtür.

Sonuç

Yılan ve kadın, hem ayrı hem de birlikte, insanlığın başlangıcından beri 
değişik mitolojilerde, çok fazla işlevler yüklenilmiş bir sembol olarak var-
1 Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bilge kişiliği ile öne çıkan bu din büyüğü için bkz. (Uzun, 2003; 206).
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lığını hep sürdüregelmiştir. Genel olarak yılana ilişkin sembolik yaklaşım-
lar; ana tanrıça kültü, üreme, yeniden doğuş, verimlilik, bilgelik, karanlık 
güçler ve şeytanla bağlantı biçiminde kategorize edilir. Simgesel anlamı 
zenginleşerek çeşitlenmiş olan yılan kadın kültü, hem doğu, hem de batı 
kültürlerinde oldukça geniş bir yere sahiptir. İran, Hint, Yunan ve Arap 
kültürlerinin bir sentezi olarak görülen Binbir Gece Masalları’ndaki üç 
hikâyenin toplamından oluşan Şahmeran hikâyesinin, Türkiye’nin değişik 
yörelerinde farklı varyantları mevcuttur. Anadolu’da sır bekçisi olarak gö-
rülen Şahmeran, farklı sanat dallarında eser veren modern ve geleneksel 
birçok Türk sanatçı tarafından defalarca yorumlanmıştır. Bunun netice-
sinde çocuk edebiyatından şiire, hikâyeden, sinemaya, heykele ve resim 
sanatına kadar geniş bir yelpazede Şahmeran’ı odağa alan eserler mev-
cuttur. Son dönem Türk yazarları arasında Şahmeran hikâyesine artan ilgi 
neticesinde, farklı türlerde eserler yazılmıştır. Genel okura dönük yazılan 
Şahmeran hikâyelerinde, yazarların gelenekten yararlanma bilinci, belir-
gin bir biçimde kendisini göstermektedir. Çerçevesi belli, bitmiş bir hikâye 
olan Şahmeran’ın yeniden yorumlanmasında, yazarların duyarlılıklarının 
önemli bir yeri vardır.

Hikâyenin çocuklara yönelik yeniden yazımlarında iyilerle kötüler ara-
sındaki mücadelenin birinciler lehinde sonuçlandırılarak eğitsel bir sonu-
ca ulaşılmak istenir. Büyükler için yazılan metinlerde ise kimi farklı du-
yarlıklar, eklemeler gözlenir. Hilmi Yavuz, kuyuyu dolambaçlı metninin 
anlam katmanlarını şekillendirmede işlevsel bir metafor olarak kullanır. 
Aşk, sadakat, ihanet temalarıyla kurduğu bağlantı üzerinden doğudan ve 
batıdan türlü kültürel okumalar gerçekleştirir. Ana hikâyeye sadık kalmış 
olan Tomris Uyar’ın Şahmeran’ında, yakın dönemde yaşanmış kimi politik 
olaylara göndermeler dikkati çeker. Daha çok gençlere yönelik bir hikâye 
yazmış gibi görünen Sennur Sezer, Şahmeran’ın ana çerçevesinin dışına 
çıkmamıştır. Murathan Mungan, bir Şahmerancı çırağının ustalığına yük-
seliş sürecini çerçeve anlattığı hikâyesinde, ihanet, bilgi, hırs, engellenme 
ve engelleri aşarak kendilik saygısını kazanma türü olguları deşmeyi tercih 
etmiştir. Şahmeran, son dönem Türk yazarlarının gelenekle kurduğu bağla 
yeni bireşimlere ulaşmasını örneklendirir.
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YUSUF ATILGAN’DA BABA İMGESİ: 
PSİKANALİTİK BİR YAKLAŞIM

UĞURLU, Seyit Battal
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Yusuf Atılgan’ın Türk edebiyatında 1950 sonrasına denk gelen ve mo-
dern dönem bireyinin sorunlarını felsefi ve psikolojik açıdan ele alan ro-
manı Aylak Adam (1959), bir kent aylağının büyüme sürecini, daha çok 
psikolojik yabancılaşma, yalnızlık, tutunamama gibi temalar etrafında ele 
alır. Aylak adamın baba nefretinden güç alan kurulu düzen karşıtlığı ve 
aylaklık savunusu, çelişik şekilde baba mirasının sağladığı olanaklarla 
mümkün olabilmektedir. Aylak adam C.’nin kenti dolaşması biçiminde-
ki arayışı, içinden çıktığı yerde; ev, aile ve özellikle anne olgusunda dü-
ğümlenir. Ölü baba, oğulun gündelik yaşamının hemen her aşamasında bir 
gölge gibi belirmekte, onun gelecek tasarımlarında belirleyici olmaktadır. 
Yazarın ikinci romanı Anayurt Oteli’nin (1973) başkişisi olan Zebercet’in 
baba sorunu, kendini bir geçmişe ve soya bağlayamama, dolayısıyla şim-
diyi anlamlı kılamama biçiminde belirir. Bir gölge gibi yaşamış olan baba, 
otel kâtipliğini oğluna iş olarak miras bırakmakla, aslında onu söz konusu 
mekâna bir nevi bağlamış, hayatını bununla sınırlandırmıştır. Baba ilk ro-
manda kötülüğü yaşatan biriyken, ikincisinde, edilgen ve yetersizdir. Bu 
bildiride, anılan romanlardaki baba figürü psikanalitik bir yaklaşımla ele 
alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Romanı, Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Anayurt 
Oteli, Oidipus Kompleksi, baba imgesi, psikanaliz.

ABSTRACT

The Image of Father in Yusuf Atılgan’s Novels: a Psychoanalytic 
Approach

Yusuf Atılgan’s novel Aylak Adam (1959), which appeared after 1950’s 
in Turkish literature and depicts the problems of the modern individual from 
a philosophical and psychological perspective, examines the development 
period of an urban idle around the themes of a psychological alienation, 
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loneliness, and social outcast. The opposition against the established order 
and support for the idle fed by hatred for father by the wanderer can be 
attained, though contradictorily, by the opportunities provided by his legacy. 
The quest of wanderer C. by wandering around the city gets complicated 
particularly around the places he comes from; home, family and especially 
the concept of mother. The dead father shows up like a shadow almost 
in every phase of his son’s daily life and plays an important role in his 
plans related to the future. The main character of the writer’s second novel 
Anayurt Oteli (1973), Zebercet’s father problem appears in the form of 
inability to relate to a past and a lineage, and hence, to the inability to 
understand the present. By bequeathing the main tasks of running the hotel 
to his son, the father, who has lived just like a shadow, in fact, sort of binds 
him to the mentioned place and limits his life. While doing harm in the 
first novel, the father is passive and inefficient in the second novel. In this 
paper, the figure of father in the mentioned novels has been studied with a 
psychoanalytical approach.

Key Words: Turkish novel, Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Anayurt Oteli, 
Oedipus Rex, the image of father, psychoanalysis.

Giriş

Yusuf Atılgan (1921-1989) geleneksel roman anlayışını kurguda ve ka-
rakter oluşturmada terk etmiş, az yazmış olmakla birlikte yarım yüzyıla 
yakın süreden beri sonraki kuşaklar üzerinde etkisini gittikçe arttırmayı 
başarmış Türk yazarlarındandır. Atılgan’ın Türk edebiyatında 1950 sonra-
sına denk gelen ve modern dönem bireyinin sorunlarını felsefî ve psiko-
lojik açıdan ele alan romanı Aylak Adam (1959), başkahramanı C.’nin bü-
yüme sürecini daha çok psikolojik yabancılaşma, yalnızlık, aile kurumu, 
tutunamama gibi temalar etrafında ele alan başarılı bir romandır. C.’nin 
baba kompleksinden güç alan kurulu düzen karşıtlığı ve aylaklık savu-
nusu, çelişik şekilde babadan kalma mirasın sağladığı olanaklara dayanır. 
Aylak adam, aslında babasının sağladığı olanaklarla, isteyebileceği her 
şeye sahiptir. Ancak roman boyunca babasını çağrıştıran her şeyin kar-
şısında yer alır: Babasının başka kadınlarla cinsel ilişkisine tanık olduğu, 
baba iktidarını temsil eden evini, babasının ölümünden hemen sonra satar. 
C., ev odaklı herhangi bir mutluluğu, cinsellik dâhil, benimsememektedir. 
Aşkla aradığı ilk arkadaşı Güler’le ve anneyi aradığı Şaşı kadınla da ev 
ortamında cinsel ilişkiye girmez. Ayşe’yle seviştiği yer ise, ev kavramının 
uzağında bir mekân, deniz kenarında bir pansiyondur. Yani ev babasını, 
babasının cinselliği yaşadığı, teyzesiyle birlikte olduğu ve kendisini defa-
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larca dövdüğü bir mekân olarak C.’nin asla mutlu olamayacağı çocuk düş-
lerini elinden alan, masumiyetini kirleten bir mekândır. Sunullah Arısoy, 
baba parasını tüketerek yaşayan C.’nin “ben zengin değil, paralıyım” sö-
zünü, kendini ‘zengin’ sözcüğünün baskısından kurtarmak için giriştiği bir 
çeşit savunma olduğunu söyler (Şengil, 1992: 166).

Romandaki göstergelerin derin yapısına bakıldığında, C.’nin ken-
ti dolaşmasının kaynaklık ettiği arayışın bir ucuyla içinden çıktığı yere; 
eve, aileye ve özellikle anneye yöneldiği söylenebilir. Ne var ki büyüme 
hikâyesinde babası ile kendi benliği arasına derin yaralar girmiş olan C., 
babayı çağrıştıracak hiçbir olguya olumlu bakmamaktadır. Roman boyun-
ca olumsuz bir imge olarak görülen baba, oğlunun şimdisini bir gölge gibi 
takip etmekte, onun, gelecek tasarılarında belirleyiciliğini korumaktadır.

Yazarın ikinci romanı olan Anayurt Oteli’nin (1973) başkişisi Zebercet’in 
baba sorunu ise, kendini bir geçmişe ve soya bağlayamama, dolayısıyla 
şimdiyi anlamlı kılamama biçiminde ele alınır. Baba, otel kâtipliğini oğlu-
na iş olarak miras bırakmakla, aslında onu söz konusu mekâna bağlamış, 
hayatını bununla sınırlandırmıştır. İlkinde baba bile isteye kötülüğü sahip-
lenmiş biriyken, ikinci romandaki baba, oğluna hayat karşısında yetersiz 
oluşu bir tür miras olarak devretmiştir.

Freud, dünya edebiyatında (weltliteratür) başyapıt olmayı hak etmiş üç 
eserde; Kral Oidipus (Sophokles), Hamlet (Shakespeare) ve Karamazov 
Kardeşler’de (Dostoyevski) baba katli temasının odağa alınmasının 
tesadüfî olamayacağını söyler. Freud’a göre, üç eserde de öldürme eylemi-
nin nedeni “kadın çevresinde dönen cinsel rekabet”tir ve bu rekabet Yunan 
efsanesi Kral Oidipus’ta açıklıkla ortaya konmuştur. Freud, Sophokles’in 
oyununda kahramanın babasını öldürmesindeki bilinçsiz nedenin, akıl er-
dirilemeyen bir yazgının zorunluluğu olarak gerçeğe yansıtıldığını belirtir 
(Freud, 1995: 236).

Freud’a göre, bizler Oidipus’un kaderi karşısında duygulanırız. Onun 
üzerindeki lanetin aynısı bize de yüklenmiştir. Hepimiz ilk cinsel arzuları-
mızı annelerimize ve ilk nefret, şiddet duygularımızı babalarımıza yönelt-
meye mahkûm edildiğimiz için etkileniriz (Moran, 1994a:137). Her insan 
Ferud’un deyişiyle “gerçeklik ilkesinin” ‘haz ilkesini” bastırma sürecini 
yaşamak zorundadır, ancak bazılarımız ve hatta bütün toplumlar için bu 
baskı fazla olabilir ve bizi hasta edebilir (Eagleton, 1990: 174).

Freudyen psikanalizde, oğlan çocuğun babayla ilişkisi, Karl Abraham’ın 
kullandığı “ikirciklilik” (ambivalent) (Budak, 2003: 386) terimiyle kodla-



1722

nır. Buna göre, oğlan çocuğu bir yandan kendisine rakip saydığı babasını 
ortadan kaldırmayı amaçlayan bir kin ve nefret besler, diğer yandan da 
ruhunda her zaman ona karşı belli bir sevgiye yer verir, iki tutumun bir ara-
ya gelmesiyle baba özdeşleşmesi gerçekleşir. Hayranlık duyulan babaya 
öykünme arzusunu, onu rakip güç olarak ortadan kaldırma ve yerini alma 
düşüncesi takip eder. Ancak bu gelişim süreci, oğlanın babası tarafından 
iğdiş edilerek cezalandırılacağı korkusuyla kesintiye uğrar ve oğlan çocuk, 
babasını ortadan kaldırıp annesini ele geçirme düşüncesinden vazgeçer. 
Babasına duyduğu kin, nefret ve baba sevgisini bilinçdışına iter, bu da suç-
luluk duygusunun temelini oluşturur ve Oidipus karmaşasını besleyen do-
ğal bir akıbet olur. Freud, baba nefretinin bilinçdışına itilmesine yol açan 
cezalandırılma ve iğdiş korkusunun normal sayılması gerektiğini düşünür, 
ancak yine korku faktörüne dayalı olarak baba karşısında takınılacak ka-
dınsal tutumun ürkütücü olduğunu belirtir. Oğlan çocukta çift cinselliğin 
varlığı demek olan bu durumun nevrozu doğuran ya da onu pekiştirip sağ-
lamlaştıran etken rolü oynadığını düşünür (Freud, 1995: 230–231).

Oğlan çocuk, ruhunda kalıcı bir yer edinen baba özdeşleşmesini gizle-
yerek kendi beni içine aktarır ve bu benle karşıtlık içinde, ondan bağımsız 
bir parça olarak varlığını sürdürür. Freud, ben kapsamına alınan bu özdeş-
leşmeye, anne ve baba etkisinin mirasçısı anlamına gelen ‘üst ben’1 adını 
vermekte ve bunu önemli işlevlerin kaynağı saymaktadır. Ben ile üst-ben 
bir araya gelerek baba rolünü oğlanın ruhunda oynayıp dururlar. Genellikle 
oğul ile baba arasındaki ilişki, ben ile üst-ben arasındaki ilişkiye dönüşür 
(Freud, 1995: 232-234).

Kimi çocuklar, arzu doyumundaki en küçük bir gecikme ya da kısıt-
lanmaya öfke, kızgınlık, huzursuzluk ve sabırsızlıkla karşılık verir. Maruz 
kaldığı hoşnutsuzlukları dizginlemek zorunda kalan bir çocuğun beni do-
ğal olarak yadsıma ve yansıtma gibi savunma düzeneklerine ya da öfke, 
gazap ve diğer duygu patlamaları gibi ilkel boşaltım yollarına başvurur 
(Freud, 2000: 110-111).

Otto Kernberg, toplum karşıtı davranış gelişiminin, çocukluğun erken 
döneminde, aile içindeki özgül yapılanmayla, bireyin sonraki toplum-
1Üst ben, Freud’un üç parçalı ruhsal aygıt modelinde kişiliği, toplumsal değer yargılarını, ahlâk normlarını 
temsil eden ve bireyin kendi doğru-yanlış normları (vicdanı) ile ben ideallerinden oluşan kısmıdır. Çocukluk dö-
neminde temelde toplumu temsil eden ebeveynle özdeşimle, ayrıca ceza ve ödüller aracılığıyla toplumsal değer 
yargılarının ve ahlâk kurallarının içselleştirilmesiyle gerçekleşen üst ben oluşumu büyük ölçüde bilinçsizdir. Bu 
süreç yaşamın ilk 4-5 yılında büyük ölçüde tamamlanır, ancak çocukluk, hatta erişkinlik dönemi boyunca de-
vam eder. Toplumun; bireyin içindeki gözcü, gardiyan olarak adlandırılabilecek üst benin işlevi, ben vasıtasıyla 
id’in dürtülerini, özellikle de toplumca yasaklanan ve/veya o anda dışavurumu birey için tehdit oluşturabilen 
cinsellik, saldırganlık gibi dürtülerini kontrol etmektir. Ayrıca beni salt gerçekçi hedeflere değil, ahlâki hedeflere 
ve kusursuzluğa yönlendirir. Üst benin birey açısından temel yaptırım gücü, cezanın ve ödülün içselleştirilmiş 
biçimleri olan suçluluk duygusu (yanlış yaptığında) ve gururdur (doğru yaptığında). (Budak, 2003: 704).



1723

sal uyumu arasındaki açık bir çelişkiden kaynaklandığına dikkat çeker 
(Kernberg, 2000; 92). Cleckley, suçtan bağımsız toplum karşıtı kişilik 
bozukluklarını şu nedenlere dayandırır: “[C]insel yaşamın geri planda 
kalması ve kişiliksiz, yetersiz bütünleşmiş olması”, “genelde kişilerarası 
ilişkilerde yanıtsızlık”, “temel duygusal tepkilerde genel fakirlik”, “pato-
lojik ben-merkezcilik ve sevgi kapasitesinin bulunmayışı” (Akt. Kernberg 
2000: 93). Bunlardan ağır narsisistik karakter patolojisi kategorisinde yer 
alanların özellikleri, aylak adamın bencil kişiliğinin kökenleri için açıkla-
yıcıdır.

Narsisistik kişilik bozuklukları olan kişilerin, Kernberg’in tespitiyle, 
hem edilgen hem de saldırgan toplum karşıtı davranışlarında suçluluk 
ve pişmanlık duygularına yer yoktur. Diğer insanlarla geçici, yüzeysel 
ve kayıtsız ilişkiler kurarlar (Kernberg, 2000: 97). Başkalarındaki ahlâk 
değerleriyle eşduyum sağlamadıkları gibi, içselleştirilmiş ahlâk değerleri 
yoktur. Bunlar, duygusal yaşantılarında yozlaşmaya, herhangi bir kaygıya 
ilave bir semptom göstermeden katlanırlar. Üzüntüye yol açan nedenler 
üzerinde düşünerek depresyona girmezler, âşık olmazlar. Bunlar gelecek 
için plan kurmazlar veya yaşadıklarını veya davranışlarını idealle karşı-
laştırmazlar; yalnızca o anki rahatsızlıklarını gidermek ve arzuladıklarını 
anında yaparak gerilimi azaltmak için plan yapabilirler (Kernberg, 2000: 
98).

Kernberg, depresif hastalarda boşluk hissinin yakınlık hissine yakın 
olduğunu söyler: Yalnızlık, hasret öğeleri ve sevgilerine ihtiyaç duyu-
lan ama şimdi ulaşılamaz gibi görünen başkalarının varlığı hissini içerir. 
Psikanalitik açımlama bu hastaların değişmez bir biçimde bilinçdışı bir 
suçluluk duygusu olduğunu ve yaşantılarını ‘boşalmasının’ üst benlerinin 
adeta kendiliğe saldırışını yansıttığını ortaya koyar. Üst benin uyguladığı 
sert iç ceza, sevilmeye ve takdir edilmeye layık olmadıkları ve yalnız ol-
maya mahkûm oldukları şeklinde zımni bir hüküm içerir. Bazı hastalar; 
başkalarında gözleyip anladıkları ancak yaşayamadıklarını düşündükleri 
sevgi, nefret, şefkat, hasret ve yas tutma hislerine sahip olmadıklarından 
dolayı suçluluk hissi yaşarlar (Kernberg, 1999: 188-9).

Kohut da narsisizmin idealleştirilmiş ebeveyn imagosu akşının, geli-
şimin önem taşıyan ilk dönem boyunca sürdüğünü belirtir. Bu nedenle, 
idealleştirilmiş çekirdek üst ben sımsıkı kurulduğunda, zedelenebilirlik 
tehlikesinin en büyük olduğu dönemin sona erdiğini, çünkü çocuğun en 
önemli değerlerini ve standartlarını idealleştirme becerisi edindiğini, bu-
nun da kişiliğin narsisistik kırımlarının ruhsal ekonomisi üzerindeki yarar-
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lı etkisinin sürekli olduğunu belirtir (Kohut, 1998: 52). Kohut, iğdiş edici 
bir yoksunluğun, nesne kaybının ya da nesnelerin örseleyen düş kırıklı-
ğının preödipal dönemden önce ya da ödipal dönemde yaşanmasının ise, 
ruhsal aygıtın inşasının temeline ciddi biçimde zarar verebileceğini söyler 
(Kohut, 1998: 54). Kohut, preödipal ya da ödipal dönemde oğlun babayla 
ilgili yaşadığı örseleyici düş kırıklığının aslında anne yokluğuna dayandı-
rabileceğini düşünür (Kohut, 1998: 62).

1. Aylaklık

Aylak Adam’ın baş kişisi C., eserin başından sonuna dek, karşılığı ol-
mayan bir arayışın içindedir. Bu arayış, kökeni, yukarıda temellendiril-
meye çalışılan olumsuz çocukluk yaşantılarına dayanmak kaydıyla, yiti-
rilmiş ideal aşkı temsil eden bir “kadın yüzü”dür (Gürbilek, 1995: 54). 
Bu; yapmacıksız, süssüz, dudak boyasız, parfümsüz, cinselliğini teşhir 
etmeyen idealleştirilmiş ve yaşamındaki ilk kadın demek olan annesinin 
yerine geçen Zehra teyzesinin aktarımlarıyla sürekli hasret kalınmış anne 
yüzüdür. Aylak adam Zehra teyzesinin rahat, yumuşak göğsünü; ana ku-
cağında simgesini bulan bütünlüğü, cinsellikle lekelenmemiş bu “temiz, 
güzel yüz”ü hiçbir zaman bulamayacaktır: Giriş cümlesinin okurda uyan-
dırdığının aksine Aylak Adam bir imkânın değil, bir imkânsızlığın romanı 
olarak son bulur (Gürbilek, 1995: 56). Yusuf Atılgan, kendisiyle yapılan 
bir söyleşide, romanını yazma nedenini; kendisindeki aylaklık sıkıntısı ve 
İstanbul hasretiyle beraber, “[g]eçim sıkıntısı olmıyan birinin de sıkıntısı 
olabileceği” (Andak, 1992: 61) temasını işlemek olarak belirtir. Aylaklığı 
doğulu, bohemliği ise batılı bir seçim olarak niteleyen Atılgan, aralarında-
ki farka karşın, ikisinde de olmayanı aramanın temel (Cengiz, 1992: 76-7) 
olduğunu söyler.

Atılgan’ın aylağının sıkıntısı, Baudelaire gibi bir büyük kent sıkıntısı 
değildir. Aylak adam Baudelaire anlamıyla bir flâneur2, “büyük şehir ya-
şantısının gelip geçici heyecanlarına kapılmış, şehrin parlayıp sönen ışık-
larından, uçucu zevklerinden tat alan, şehri bir iç mekân gibi kullanan, ora-
da kendini evinde hisseden biri değildir.” (Gürbilek, 2002; 56). Sonuçsuz 
kalmaya mahkûm bir çabanın romanı olan Aylak Adam, C.’nin bir yüz pe-
şinden şehri tararken kendi içindeki taşraya, yaşanmış kötü çocukluğa, ço-
cuğun yaşamak zorunda olduğu, telafisi olanaksız kötülüğe, ideal imgenin 
öbür yüzüne gelip dayanır (Gürbilek, 2002; 56). Eserin temel sorunsalı ay-
laklık3 değil, aylaklığı besleyen; C.’nin çocukluğundan beri içinde yaşattı-
2 Flâneur (Fr.): “aylak; başıboş gezen kişi; bohem sanatçı.” (Kaliç, 2006; 118)
3 Oğuz Demiralp, Aylak Adam’ın “ilk kentli bireyimiz, ‘flaneur’ümüz, kent insanının ‘yalnız ve kalabalık’ ol-
duğunu bulgulayan ilk romanımız” olduğunu ve anlaşılması için, Walter Benjamin’in kavramlarıyla okunması 
gerektiğini söyler (Demiralp, 2000; 88). Oysa Türk romanında kentli bireyi ele alan ilk romancı, Atılgan değil, 
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ğı anima arketipi4 ile Oidipus kompleksidir (Kolcu, 2003; 50). Öğrencilik 
yıllarından beri psikanalize yakın ilgisi bilinen (Turan, 1992; 378) Atılgan, 
burada çevresel gözlemlerini psikanalitik okumayı olanaklı, daha doğrusu 
kaçınılmaz kılan bir roman kurgusuna oturtmuştur.

2. Geçmişe Yapışık Leke: Baba

Aylak adam C.’nin anlatı zamanında ölü olan babası, kirli ticari ilişki-
leriyle servet edinmiş, sevgisiz, kaba, saldırgan, evde baldızıyla ve sıklık-
la değiştirdiği hizmetçilerle ilişkiye giren kadın düşkünü biridir. Karısı, 
oğlu bir yaşındayken ölünce, baldızı Zehra evine gelmiş ve bir şekilde 
evde kalmıştır. Aylak adam, annesini, Zehra teyzesinden dinlemiş, onun 
anlatımlarıyla tanımıştır. Zehra teyze, C.’ye anne yokluğunu hissettirmez. 
Şefkati, sevecenliği ve özel zaman ayırmasıyla çocukluğunun en önemli 
figürü, kendilik bilincini şekillendiren ilk kadın olma işlevindedir. C.’nin 
sahiplenme hasediyle benimsediği bu ‘anne’yi, babasıyla cinsel ilişki ha-
linde gördüğü sahneyi anlatan paragraf, romanın temel kodlarını, yazılış 
gerekçesini içerdiğinden, uzun olmasına karşın aşağıya alınmıştır:

“Annemi bilmiyorum. Ben bir yaşındayken ölmüş. Belki de teyzem, 
onun güzel, mavi gözlerinden bahsettiği için, bu gözleri gördüğümü sanı-
yorum. Mavi gözlerden hep hoşlandım. (…) Beni Zehra teyzem büyüttü. 
Onu kıskanç bencil bir sevgiyle severdim. Olaylar onunla yalnızlığımı-
zı bozup bozmadıklarına göre ya iyi ya da kötüydüler. Eve gelen kom-
şu kadınlara kızardım. Oysa onlarla konuşuyorken beni dizine yatırırdı. 
Babamın gündüzleri evde kaldığı pazarların, bayram günlerinin azabı! 
Okula başladığım yıla değin, sokağa pek seyrek çıkardım. Çocukluğumun 
içinde geçtiği Alemdar’daki bu ev iki katlıydı. Tahtadandı. Babam ölünce 
sattım. Okulda bize öğrettiklerinden başka şeyler de öğreniyordum. Bilgiç, 
küçük erkekler vardı. Artık evde neden sık sık hizmetçi değiştiğini an-
lıyordum. Ah, bu kadınlardaki sıvışkan, arka sallayışlı dişilik! Babamın 
bıyık buruşları! Kaçamak çimdikler; mutfakta, sırtları kambur sarılmalar? 
Babamda korkunç bir kadın düşkünlüğü vardı. Onun gibi olmama kararını, 
bu iğrençlikleri gördükçe vermiş olacağım. Salt onun rahatını kaçırmak 

Denizin Çağırısı (1943) romanıyla Kemal Bilbaşar’dır. Bu roman üzerine bir değerlendirme için bkz.: (Uğurlu, 
2007: 337-346).
4 Jung’cu psikanalize göre, bir erkeğin bir kadınla ilk ve en önemli deneyimi annesidir ve bu kendisini biçimlen-
dirmede ve etkilemede en güçlü deneydir. Kendini annesinin büyüleyici etkisinden sonuna kadar kurtaramayan 
erkekler vardır. Çocuğun bu deneyiminde önemli olan, yalnızca annenin nasıl davrandığı değil, çocuğun anne-
sinin davranışını nasıl hissettiğidir. Her çocukta bulunan anne imajı, annenin doğru bir portresi değil, bir kadın 
imajı yaratmada doğuştan var olan kapasitenin yani ‘anima’nın ortaya çıkardığı ve renklendirdiği bir portredir. 
Bu imaj, sonraları erkeğin yaşamı boyunca ilgi duyacağı kadınların üzerine yansıtılır. Çünkü erkeklerin birçoğu 
kendi kafalarındaki kadının portesini farklı bir başka kadına yönelttiklerinin farkında olmazlar. Açıklaması güç 
birçok aşk ilişkisi ve düş kırıklığıyla sonuçlanan evlilikler bu yüzden ortaya çıkar (Fordham, 1999: 65-6).
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için üstlerine giderdim. Tokatlardı beni. Nasıl istiyordum bu dayakları bil-
sen! Onlar beni ‘babayı sevmeme’ azabından kurtarıyordu. Onun hizmet-
çilerle düşüp kalktığını teyzem de bilirdi. Yakınmazdı. Sonraları onun bu 
eve nasıl dayandığına şaşmışımdır. Benim yüzümden mi, yoksa her gece 
babamın erkekliğinden payını aldığı için mi? Okuldan suratımda çürükler, 
tırnak yaralarıyle döndüğüm günler babam, ‘–Görürsünüz, adam olmaya-
cak bu çocuk,’ derdi. Konuşmazdım. Sevinirdim. Babam adamsa ben ol-
mayacaktım. ‘Büyüyünce bıyık bırakmayacağım’ derdim kendi kendime. 
Ertesi gün daha çok dövüşürdüm. Ötekiler benden yıldılar. Öğretmenler 
babama yazarlardı. İyi ki okumamı istemiyordu. Yoksa ona inat okumaz-
dım. ‘–Okuyup da ne olacak? İşadamı olmalı,’ derdi. Teyzem ona çıkışır-
ken, ben işadamı olmamaya karar verirdim. Bazı kere teyzem büyüyünce 
ne olacağımı sorardı. ‘-Bilmiyorum,’ derdim. ‘Komisyoncu olmayacam 
ben.’ Gülerdi. Başını sallar, ‘–Sen,’ derdi, ‘bu kötü adamın yüzünden 
azap çekeceksin.’ O zamanlar onun, kötü dediği bu adamın metresi oldu-
ğunu bilmezdim. Sevilende bizimle ortak duygular vardır sanırız. Onun 
da babamdan iğrendiği kanısındaydım. Durumu benden iyi gizlemişlerdi 
doğrusu. Çok geç farkına vardım. İlkokulu bitirdiğim yaz, bir gün oda-
da dergi okurken kapı çalındı. Açılıp kapanınca babamın sesini duydum. 
‘-Hizmetçi nerde?’ Teyzem, ‘–Dışarı çıktı,’ dedi. ‘–Ya çocuk?’ ‘–Ortalıkta 
yok. O da çıkmış olacak.’ Sonra bir sessizlik… Eğilip kapıdan baktım. 
Babam bir koluyle teyzemin etekliğini kaldırıp sarmış, öteki eliyle çıp-
lak bacaklarını okşuyordu. ‘–Zehra, şu bacakların yok mu?’ dedi. Çevrem 
kararır gibi oldu. Fırladım. Üstlerine atıldığımda bacaklar hâlâ çıplaktı-
lar. ‘–Bırak onu, bırak!’ diye bağırdım… Elini ısırdım. ‘Uyy anam!’ dedi. 
Dişlerim acıdı. Birden sol kulağıma yapıştı. Pis, yakıcı bir acı duydum. 
Teyzem, ‘Ah, ne yaptın?’ diyordu. ‘Kulağı yırtıldı! Alçak, kulağını yırttın 
onun! Kulağı yırtıldı.’ Ağlıyordu. Kulağı yırtıldı, kulağı yırtıldı, kulağı yır-
tıldı…” (Atılgan, 2005a: 126-7).

C. ile babası arasında sevgi adına bir duygunun yeşermediği, bunun 
baba kaynaklı olduğu, ikisinin birbirinin adını anmamasından açıkça anla-
şılır: İkisi de birbiri için yan yana duran iğreti iki sözcükten ibaret, ‘çocuk’ 
ve ‘baba’dır. C. babasına yabancılığını, işini söylerken kullandığı sözcükle 
de ortaya koyar: “Komisyonculuk yaptığını söylerlerdi.” (Atılgan, 2005a: 
125). Zehra, aralarına giren, ikisinin paylaşamadığı bir kadındır. Bu kadın 
ilkinin ‘anne’lik, ikincisinin metreslik gereksinimlerini karşılar, dolayısıy-
la kaçınılmaz olarak babayı oğul için ödipal rakip durumuna getirir. C.’nin 
on iki yaşlarına denk gelen ve bütün dünyasını alt üst eden bu olaydan son-
ra, babasını çağrıştıran her nesneye, olguya olumsuz tepki geliştirecek ve 
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bu tavır, onun anlatı zamanında yirmi sekiz olan yaşına kadar sürecektir. 
C., babasının, kendisiyle Zehra teyzesinin arasına girdiğini bu olaydan çok 
öncesine denk gelen bir zamanda öğrenmiştir. Ev, zenginlik, adam olmak, 
işe yaramak, bıyık, bacak, sevgi türü kavramlar onun negatif baba imge-
sini oluşturan ve romanın kurgusuna incelikli biçimde yerleştirilmiş ana 
kodlardır. C.’nin karşılıksız arayışının temelini oluşturan bu kavramlar, 
onu, ölmüş anne şahsında, olmayan bir kadın hayalinin peşinden koşturur. 
Bu olmayan kadınla da elbette, çocukluğunun erken bir aşamasında baba, 
ev odaklı iğdiş mekanizmasından geçen, babasını katletmeyi bir saplantı 
haline getiren, üstesinden gelemeyince de kültürel simgesel baba olarak 
gördüğü topluma ve toplumun değerlerine karşı yıkıcı bir eleştiri geliştir-
mek ve bunu bir yaşam tarzına dönüştürmek suretiyle var oluşunu anlam-
landırmaya çabalar. Kernberg, gerçekliğe karşı tahammülsüzlüğün, ken-
diliğe ve nefret edilen nesneye yönelik ruhsal gerçeklikten nefret etmeye 
dönüştüğünü söyler (2000: 241). C.’nin, baba nefretiyle beslenen, benini 
kurmayı hedeflemiş toplum karşıtı kişiliğe bürünmesi, bir model oluştur-
maktan ya da bir sonuca gitmekten uzaktır, ne yazarın ne de kahramanının 
böyle bir hedefi benimsediği söylenebilir. Nurdan Gürbilek romanda “boş-
ta kalmış, ne kahraman ne de yazar tarafından sahiplenilmiş bir öfke”den 
söz eder. C.’nin içinde olmadık yerde patlayan ve zaman zaman sezdirilen 
bu öfkenin, romanda bazı yansımalarına da yer verilir. Okulda arkadaşla-
rını dövmesi, Gürbilek’in ifade ettiği gibi “olmadık bir nedenden dolayı” 
(1995: 57) değil, aksine, askerdeki Amerikalıyı dövmesinde, şoförün bur-
nunu kırmasında, tacizine uğradığı iki delikanlıyı dövmesinde, dayağını 
yediği terzilerin izini birkaç gün sürmesinde olduğu gibi; kendisini Zehra 
teyzesiyle yaşadığı aşktan koparan babasına duyduğu öfkenin yön değiş-
tirmiş etkisi açıktır.

Genel ön kabulün aksine, son dönemlerde yapılan çalışmalar, çocuğun 
ruhsal açıdan gelişiminde, benlik saygılarının yüksek oluşunda, baba sev-
gisi ve yakınlığının anneninki kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır 
(Erdoğan, 2000: 148). Romandaki baba nefretinin tohumları evde atılmış-
tır. Baba, işlerinden, kadınlarla ilişkiye girmekten oğluna zaman ayırma-
mıştır. C.’nin benini özdeşleştirebileceği bir baba modelinin yokluğu de-
mek olan bu durum, onu, tamamıyla anneye yöneltmiştir. Ancak anne de, 
C. bir yaşındayken ölmüştür. Zehra teyzesi, hem annesinin yerine geçmiş, 
hem de babasıyla, aylak adamın çok geç fark ettiği bir tensel alışveriş için-
dedir. C. bu ilişkiyi öğrendiğinde, sarsılır. Okuldaki saldırgan davranış-
larıyla arkadaşsız kalır, evde ise sürekli dayak yemenin zeminini hınçla 
oluşturur. Okuldaki “bilgiç” küçük erkekler, babanın toplumca onanma-
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yan davranışlarına yönelik eleştiriyi yansıtır. C.’nin babanın varlığına ta-
hammülü yokken, bir de ondan kaynaklanan eleştirilerin muhatabı olma-
sı, arkadaşlarına karşı daha da saldırgan bir kişilik geliştirmesine neden 
olur. Aynı saldırganlık, babanın ev ortamındaki “’iğrençliklerini’ gördükçe 
tekrarlanır. Babanın tokatlarına, “babayı sevmeme” azabından kurtardığı 
için bir kurtarıcı gibi sarılır. Okuldan eve yüzünde yaralarla geldiğinde, 
babanın öfkesini tekrar üstüne çekmiş olmanın sevincini yaşar. Bu tablo, 
C.’nin daha küçük bir çocukken var oluşunu, baba karşıtı bir konumda 
anlamlandırdığını ortaya koyar. Küçüklüğünde böyle bir formül annenin 
yokluğuna, babasının Zehra teyzesini ‘elinden alması’na ve sevgisizli-
ğe duyulan bir öfke olarak anlamlıydı. Ancak C.’nin şimdide, geçmişin 
kötü deneyimlerini model alarak bütün bir toplumu babasının izdüşümü 
ve onunla aynı olduğu çıkarımında bulunması, bir ömre mal olan baba 
saplantısı olarak görülebilir. C., zihinsel yapısı açısından, var oluşsal soru-
nunu irdeleyecek olgunluk ve donanım sahibi biriyken, geçmişinde sürekli 
baba tacizlerinin etkisiyle şekillenen bir saplantıyla toplumu yargılaması, 
uzun süreli bir yadsıma ve yansıtma mekanizmasından ibarettir. Çünkü C., 
aslında nefret ettiği babanın bazı saplantılarını zaten içselleştirmişliğinin 
de farkındadır. Babası gibi sevgisizdir, paranın gücünü kullanır, kadın ba-
caklarına saplantılı düzeyde düşkündür, babasına bıyıkları dışında fiziksel 
açıdan da benzer.

Atılgan’ın kahramanı, ilişki kurduğu kızların da kendisi gibi, babala-
rının varlığını yaşamlarından çıkarmasını ister: Güler’le, babasını düşün-
düğü gerekçesiyle sevişmez. Ayşe’yle ilişkisini, babaya tahammülsüzlük 
sorunundan dolayı bitirir. Güler’in kendisiyle sevişme arzusunun baba en-
geline takıldığını şu sözlerle ortaya koyar:

“Soyunurken, babanın duyunca nasıl şaşıracağını, başkalarının neler 
diyeceğini düşündün. (…) Bu mavi boşlukta etimiz bile sonuna dek sevi-
şemiyor. Çünkü bu ses geçmez, ışık sızmaz odada başkaları bizimle birlik. 
Ama bir gün babanı, başkalarını kovup geleceksin.” (Atılgan, 2005a; 88).

Bu sözlerin C.’nin yansıtması olduğunu söylemek, metni yapısöküm 
okumasına tabi tutmanın dayattığı bir sonuçtur. C., babasını hizmetçi ka-
dınlarla hep yatak odası dışındaki mekânlarda, en çok da mutfakta bir-
likteyken anımsar. Atılgan, C.’nin babasıyla ilgili anılarını, onu başka 
kadınlarla birlikte olduğu zamanlardan başlatır. Babanın bundan önceki 
yaşamı karanlıkta bırakılmıştır. Metin içinde ve alt metinde bir gönderme 
bulunmamakla birlikte, karısının ölümü üzerine, babanın ‘yatak odası’nı 
yitirdiği, bu yitiğin neden olduğu boşluğu doldurmak üzere, buranın dı-
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şındaki mekânları yatak odasına çevirerek ‘kirlettiği’ düşünülebilir. Yatak 
odası C.’nin muhayyilesindeki masumiyetini yitirmiştir. O, içinden ‘çıktı-
ğı’ yatak odasına ve ‘ev’e bir daha dönmek istemez. Bunun yerine fallik 
yanı belirgin sinema salonlarına, anne arzusunu doyurmasını umduğu şaşı 
kadının kucağına sığınır. Ayşe’yle birlikte olduğu mekânın deniz kenarı 
gibi açık bir mekân oluşu bu açıdan önemlidir. C. ise bu ‘kir’e bulaşma-
mak üzere söz konusu zeminden kaçar. Güler’in yatak odasına geri dönüşü 
olmaz, C.nin bir kadınla birlikteliği ev kavramının uzağında, pansiyonda 
gerçekleşir. Öncesindeki iki deneyimi de –genelev ve ev– yatak odası dı-
şında yaşamıştır. Aylak adamca dillenen ‘kir’in, aslında anne karnından 
sürgün edilmekle içine girilen bu dünya yaşamına gönderme içerdiği de 
söylenebilir.

3. Bacak Saplantısı

Romanda alt temalardan biri olan “bacak” olgusu, C.’nin babasının 
Zehra teyzesine söylediği şu cümlede düğümlenir: “ ‘–Zehra, şu bacakların 
yok mu?’ Bıyıklarını buruyordu.” (Atılgan, 2005a: 125). Zehra teyzesinin 
babasında cinsel tahrik etkisi uyandıran bacakları, C.’nin kadın bacakları 
saplantısının kaynağını oluşturur. C. kız arkadaşı Ayşe’nin bacaklarını tut-
kuyla öpüp okşarken, zihninde babasının alıntılanan sözü geçer. Ressam 
Ayşe’ye bunun kaynağını şu şekilde açıklar:

“Bende gördüğün her şey babamla başlar. Pek küçükken yanaklarımı 
öpmeye yaklaşan adamın kara bıyıklarından gene o korkuyla karışık iğ-
renmeyi duyar mıydım, yoksa bunu sonradan mı düşündüm, bilmiyorum. 
Bu seyrek yaklaşmaları ‘içilmiş şarap kokulu öpüşler’ olarak hatırladı-
ğıma göre, onlara bende yarattıklarını sandığım duyguyu ileride eklemiş 
olacağım. O yaşta, içilmiş şarap kokusunu elbette bilemezdim. Ben onu 
daha çok, ‘çocuğu yatır’ sözüyle hatırlıyorum. (…) Yemeği evde yediği 
akşamları sofradaki o sıkıcı sessizlik! Yasağı unutup konuşmaya başladı-
ğım zamanlar, kaşları inik, bana bakardı. Büzülürdüm. (…) Vakit yaklaştı 
mı yüreğimde bir çarpıntı başlardı. Tam gelmeyeceğini düşündüğüm sıra 
kapıdan girişleri! Nasıl kararırdı içim! (…) Hemen hemen her gece ba-
bam eve girer girmez beni, teyzemle oynadığımız oyunlardan, masalların 
mutluluğundan ayırırdı. ‘-Çocuğu yatır!’ derdi. Büyük sevinçlerden büyük 
kederlere birden geçişi öğreniyordum. (…) Yatakta, beni ondan ayırmasın-
daki haksızlığı düşünürdüm.” (Atılgan, 2005a: 125–6).

Aylak adamın her ne kadar “en önemli korkusu” (Gürbilek, 2002: 57) 
olsa da babasıyla bazı benzerliklerinden söz edilebilir. Düşünde gördüğü 
kadının C.’ye söylediği şu sözler, C.’nin sinirlerini tepetaklak eder: “Baban 
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sandım seni. Sizin evde hizmetçiydim ben. Tıpkı baban gibisin. Bir bıyık-
ların eksik” (Atılgan, 2005a, 22). Bu kadın da babasının bacak düşkünlü-
ğünün C’ye geçtiğini söyler. C. Güler’in peşinden giderken, anlatıcının da 
belirttiği gibi, aslında babasından farkı yoktur: “Yeniden yürümeye başla-
dıkları zaman hep onun bacaklarına bakıyordu. Babası da öyleydi. Üstelik 
bıyıklarını burardı.” (Atılgan, 2005a: 50).

C.’nin yaşamına, istemi dışında, –biri rüyada diğeri gerçekte– giren iki 
kadın, onu babasına benzeme noktasında uyarıcı etkide bulunur. İlk genç-
lik yıllarında, evde sıklıkla değişen hizmetçilerden birinin tacizine uğrar. 
Kadın, C.’nin somurtkanlığının gerisinde yatan kadın düşkünlüğünü görür 
ve her fırsatta bacaklarını göstererek, onu tahrik ve tedirgin eder. Ancak 
C., babasının evde olmadığı bu zamanlarında evi terk etmediğine göre, bu 
tahrik edilmeyi aynı zamanda arzulamıştır.

Aylak adamın rüyasına giren kadın, onu bıyıkları hariç her şeyiyle ba-
basına benzetir, romanın sonlarında görüleceği üzere, bu gerçeğe dönüşür. 
Freud, bilinçdışına giden “ana yol”olan rüyaların, temelde bilinçdışı sim-
gesel doyumlar olduğunu, bilinçdışını simgesel düzeyde ortaya çıkardığını 
söyler (Eagleton, 1990; 178). Kadın, C.’ye babasının yaman birisi olduğu-
nu, kendisinin de tıpkı babası gibi bacaklarına baktığını söyler. C.’nin ba-
basına benzetilmeyi ve sonradan benzemeyi reddetmesi, sadece yansıtma 
mekanizmasından ibarettir. O paraya hükmederken de babası gibi davra-
nır; pazarlık etmez, isteneni verir. Aylak adam, ne kadar razı değilmiş gibi 
görünse de, babasının genetik kodlarını taşımaktadır. Kendisine tevarüs 
eden bu kodları, yaşamından silmesinin olanaksız olduğunun bilincinde 
değilmiş gibi tutum geliştirirken, benzeme-benzememe ikileminde, ilkine 
evrilen davranışlar sergiler. Kendisini babasına benzeten adama, babasının 
adını unuttuğu yalanının avutucu olamayacağının farkındadır: “Yalandı. 
Onu unutamayacağını biliyordu.” (Atılgan, 2005a: 135). 

Çevresindeki kızlarla hemen hemen sürekli cinsel amaçlı yakınlaşma-
larıyla görülür; el ele tutuşurlar, buluşurlar, yatıp kalkarlar (Şengil, 1992; 
158). Romanın başından sonuna kadar mavi gözlü bir kadın arayışı sade-
ce anne açlığından dolayı değildir; çünkü ‘yüz’ ‘göz’ ve ‘bakma’nın aynı 
zamanda cinsel anlamla yüklü olduğu bilinmektedir. Aylak Adam’da bir 
laytmotif olarak yinelenen ve C.’nin tutkunu olduğu mavi gözler (Atılgan, 
2005a, 126); annesinin, Zehra teyzesinin, Güler ve Ayşe’nin, C.’nin roma-
nın başında pencerede gözlerine baktığı kadının, Şaşı Fahişe’nin ve asıl 
olarak, hep peşinde olduğu B.’nin göz rengidir. Mavi; Ayşe’nin deniz ke-
narında çizdiği resimlerde temel renktir. Tanıdığı ilk kadın olan anneyle 
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simgelenen bu renk, nihayetinde kendi yüzünü arama sürecine dönüşür. 
Romanın zeminini bir motif gibi güçlü bir şekilde bezeyen bu renk, C.’nin 
Zehra teyze örneğinde aradığı “saf, temiz, koyu mavi gözlü, düzgün bacak-
lı ve şefkatli” (Kolcu, 117-118) kadın arayışının anlatımıdır. C.’nin “ana 
rahmine/teyze kucağına dönmeyi denediği” şaşı kadının (Ertürk, 2000: 
96), Kolcu’nun kastettiği anlamda, ondaki anne arayışının bir yansıması 
oluşunu şu alıntı açığa çıkarır:

“Şaşı kadın karmaşık yollardan bana Zehra teyzemi getiriyordu. Dizinde 
yatarken yalnız benim bildiğim kokuyla dolu, kimi duran, kimi kıpırdayan 
dudaklarına bakardım. Arada eğilir, ben büyük, inanılmaz bir şeyler ala-
cağımı beklerken salt burnumun ucunu öperdi. Yüzü bana inerken gözleri 
şaşılaşırdı.” (Atılgan, 2005a: 10).

Aylak adam, Şaşı Fahişe’yle eve geldiğinde, başını dizine koyarak tey-
zesinin söylediklerini ona tekrarlatır. Geçimini sağlamak için bedenini sa-
tan bir kadından, para karşılığında cinsellik değil de sevgi sözleri satın 
almakla, babasının iğrendiği davranışlarından birini tekrarlamış, onunla 
bir kez daha özdeşleşmiştir. Atılgan, C.’nin kent gezmeleri sırasında gö-
rüntü alanında beliren kimi simgeleri de başarılı bir şekilde ana temaya 
bağlar. C.’nin bir duvardaki afişte gördüğü “[b]oş yere azap çekmeyin. Bir 
DERMAN için” (Atılgan, 2005a: 60) ifadesinde geçen “derman” sözcü-
ğünün geçmişi çağrıştırıcı gücünden yararlanır. Afişteki kadının “yüzünün 
yarısı”nın yokluğu, annenin ancak Zehra teyzenin anlatımlarıyla görüle-
bilen yüzünün ‘eksik’liğine, aynı zamanda C.’nin hayatî bir damarının 
işlemezliğine gönderme içerir. Görüntü alanında okunan bu cümle, ardın-
dan başka bir yaşantıyı bilinç alanına taşır: “Dermanım kesildi, in kuca-
ğımdan biraz yürü.” (Atılgan, 2005a: 60). Burada yarım bırakılan yaşantı 
kırıntısı, romanın sonlarına doğru üst üste binen anlam tabakaları oluştu-
rarak tamamlanır: Yüzey yapıda annenin kucağından inme zorunluluğu; 
çünkü artık onu ‘taşıyacak takati kalmamıştır’. Derin yapıda ise, teyze, 
ölmek suretiyle kendisini yalnız bırakmıştır. Üçüncü düzlem ise, metnin 
tüm bağlamından çıkarılabileceği üzere; baba figürünün araya girerek onu 
teyzesinin kucağından alması, C.’yi ebedî sürgüne göndermesi şeklinde 
anlamlandırılabilir. Derman sözcüğünün başka bir göndergesi, C.’nin ço-
cukluğundan beri içselleştirdiği terkedilmişlik duygusundan kaynaklanan 
ruhsal tükenmişlik olarak okunabilir. Aylak adamın, o günlerinde teyzesi-
nin kucağında yaşadığı mutluluk ve o ana eşlik eden tensel koku, ebediyen 
yitirilmiştir. Gürbilek, aylak adamın aşkın nesnesi olan ideal imgenin; ku-
caklayıcı, kuşatıcı temiz anne yüzü ve babaya metreslik etmekle ‘gecenin 
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pis düşleri’ne kaynaklık eden Zehra teyze şeklinde bölündüğünü söyler. 
İmgenin bu şekilde yarılmasında, babanın bir “gölge”, “leke” olarak rolü 
büyüktür. O temiz yüzü gölgeleyen en “pis” anlar, okurdan özellikle sak-
lanmıştır (Gürbilek, 1995; 59–60).

C. bir yerden sonra kendinde bacak korkusuyla yüzleşme cesareti bu-
lacaktır. Güler’le her buluşmasında onun bacaklarını “okşama, sıkma”, 
(Atılgan, 2005a; 83) arzusu belirdikçe kulağı yanar. Kulak kaşıma tiki, 
Ayşe’yle deniz kenarında birlikte olduğu günlerde, yerini erotik nesneden 
edinilen hazza terk eder. C.’nin, babasının ‘iğrenç’ davranışlarını üst ben 
düzeyinde kabul etmesi anlamına gelen bu durum, romanın anlatı zama-
nında, yani C. yirmi sekiz yaşındayken gerçekleşir. Mavi rengin değişik 
tonlarıyla yaşamın odağında bu denli yer alışının, bir süreliğine de olsa 
C.’yi kendisiyle barışık kıldığı görülür.

Bacak, C.’yi tahrik eden erotik bir nesne, çocukluktan kalma kötü bir 
deneyim, dolayısıyla ceza korkusunu bilinç alanına taşıyan bir takıntıdır. 
Bu takıntı, babanın ‘ihanet’ ve şiddetini, C.’nin meşum çocukluğunu anım-
satır, nihayetinde benliğindeki onanmaz yarayı defalarca kanatır. Babası; 
C.’nin gözünde evi, iktidarı, otoriteyi, para kazanmayı, kısaca ‘bir şey 
olma’yı temsil etmektedir. C.’nin, babasının şahsında reddettiği tek şey, 
onun ev düzeni, evlilik anlayışıdır. İlişki kurduğu kadınlarla birlikteliğinde, 
aslında roman boyunca karşı durmasına rağmen, ‘babası gibi’ olmaktan bir 
türlü kurtulamamaktadır. Dahası, kadına babası gibi cinsel açıdan bağımlı 
kalmaktadır. Kadın bacakları ve gözleri, özellikle mavi gözlü olanlar, onu 
önüne geçilemez bir güç gibi etkisi altına almaktadır. Atılgan’ın aşkın bo-
yuta bilerek taşımadığı bu döngüsellikte, C.’nin gerçekten kendini arayış 
arzusuyla kapıldığı anaforda sürüklenirken, “hedefini tam yakalayacakken 
elinden kaçırmanın devridaim hareketinden, bu devinimli devinimsizlik-
ten keyif” (Kocabıyık, 2006; 10) aldığı da söylenebilir.

4. Kulak Kaşıma Tiki

Romandaki laytmotiflerden biri de C.’nin kulak kaşıma tikidir. Baba 
nefreti, cinsellik ve korku odaklı tematik açılıma aracılık eden bu tikin 
kaynağı da C.’nin babasından yediği dayaktır. Bu dayağın neden olduğu 
travma, C.’nin bir ömür boyunca ona benzememek üzere karar almasına 
neden olur. ‘Adam’ olmayacak, bir iş yapmayacak, ‘eli paketli’lerden biri 
olmayacak, ‘alışkanlıkların rahatına alışmışlar’dan biri olmayacak, ha-
yatının amacını ‘üç oda bir mutfak ve iki çocuk’la sınırlandırmış kadınlar-
la bir yaşam kurmayacaktır. Eli paketlilerin doğrudan göndergesi ev ve ba-
badır. Alışkanlıkların rahatına alışmışlık, dolaylı olarak baba odaklı evsel 
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rahatlığa eleştiri içerir. Sonuncusu da yine ev odaklı yaşamın sıkıcılığına 
eleştiri içerir. Berberler, Atılgan’ın her iki romanında da, alışkanlıkların 
rahatına alışmış kişiler olarak, roman kişilerince olumsuzlanır.

Kulak kaşıma, sadece C.’de değil, Yusuf Atılgan’da da görülen bir 
tiktir. Cezaevi arkadaşlarından Nuri İyem, C.’nin babasından yediği da-
yaktan sonra kaşıma ve sızlanma biçiminde tekrarlanan tikin benzerinin 
Atılgan’da da bulunduğunu söyler: “Yusuf bir eliyle hep kulağıyla oynar-
dı.” (Yüksel, 1992b; 24). 1959’da Atılgan’ın kulağında kısa süre sonra 
geçen bir ağrı oluşur, zaman zaman uğultu hisseder (Yüksel, 1992b; 50). 
Atılgan kendisiyle yapılan bir söyleşide, konu ile ilgili olarak şunları der: 
“Daha güz başında kulaklarımda bir ağrı başladı. Ağrıyı çabuk geçirdik 
ya, uğultusu kaldı. Ne okuyabildim ne yazabildim. Gene de geçmiş değil 
bu uğultu; ama alıştım mı ne, tedirgin etmiyor.” (Görel, 1992; 55). Bu tik, 
romanda babayı anımsatıcı bir sızı olarak, ama daha çok C.’nin cinselliği 
bir suç olarak düşündüğü zamanlarda gerçekleşir. Eagleton, psikanalitik 
edebiyat eleştirisini, ilgilendiği konular açısından dörde ayırır: Eserin ya-
zarını, içeriğini, biçimsel yapısını veya okuru5 nesne olarak ele alan eleş-
tiriler. Eagleton’a göre yazarı psikanalize tabi tutmak spekülatif bir iştir 
ve yazarın ‘amacı’ ile eserin ilişkisini tartışırken karşılaştığımız sorunla-
ra benzer sorunlarla karşılaşılır. Karakterlerin bilinçdışı dürtülerine veya 
metindeki nesnelerin veya olayların psikanalitik önemine değinen ‘içerik’ 
psikanalizinin sınırlı bir değeri vardır, ancak fallik imge peşinde koşmak 
gibi genelde indirgemeci bir tutumu yansıtır (Eagleton, 1990; 199). Bu ya-
zıda, yazarın değil de karakterin bilinçdışı dürtülerine, olay ve nesnelerin 
psikanalitik önemine odaklanıldığından, yazarda ve karakterde gözlenen 
ortaklıkları ele veren bu konuya sadece işaret edilmekle yetinilmektedir. 
C.’nin kulak kaşıma tiki; sıkıntılı anlarında, utançlı anılarında, cinselliği 
düşündüğü zamanlarda gözlenir. Romandaki bazı kullanımlarına bakılınca 
şu tablo çıkar: Ayşe’nin (Atılgan, 2005a: 15-16) ve şaşı kadının yokluğun-
da (Atılgan, 2005a: 31), tanımadığı bir kadına durup dururken merhaba 
dediğine utandığında (Atılgan, 2005a: 39), Güler’le birlikte yürüdüklerin-
de onun bacaklarına sürekli bakınca, babasına benzediğini düşündüğünde 
(Atılgan, 2005a: 50), kendisinin de başkaları gibi pırıl pırıl olduğunu bir 
vitrin camında gördüğünde (Atılgan, 2005a: 55), bankada elini paraya uza-
tırken utandığında (Atılgan, 2005a: 60), sinema salonundaki adamı, ya-
nındaki kadının bacaklarını okşadığını gördüğünde (Atılgan, 2005a; 77), 
kumsalda bir kadının bacağını ilgiyle seyrettiğinde (Atılgan, 2005a; 103) 
vs. Görüldüğü gibi C.’nin kulak kaşıma tiki, tümüyle babanın kıyıcılığını 
5 Vurgular Eagleton’a aittir.
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ve cinselliğini bir arada düşündüren suçluluk duygusunun yaşandığı sıkın-
tılı anların hatırlatıcı olduğu her aşamada tekrarlanır.

5. Bıyık: Saldırgan Eril Gücün Simgesi

Güven Turan, Atılgan’ın en belirleyici temasının ya da onda tema oluştu-
ran işaretin öncellikle bıyık, sonra saç sakal ve kıl olduğunu söyler (Turan, 
2000; 100). Atılgan’ın eserlerinde bıyık; baba olgusuyla özdeşleşmiş, kaba 
güce dönüşmüş, kötücül olanı, otorite ile iç içe geçmiş cinsel saldırganlığı, 
erkekle kadın arasındaki ayrımı temsil eden, “fallik bir imge” işlevinde 
kullanılan önemli bir laytmotiftir (Sözalan, 2004; 262; Turan, 2000; 101). 
C.’nin sokakta muhatap olduklarından, şiddete başvuran ya da buna me-
yilli olanların çoğunluğu, bıyıklı oluşları ile dikkat çekerler: Beyoğlu’nun 
arka sokaklarında bir kişiyi gayrimeşru ilişkiye tehditle zorlayan ve buna 
karşı çıkan C.’yi döven terziler, kaçan topunu almak için arabanın altına 
çömelen çocuğa küfreden şoför, C.’nin babası gibi bıyıklıdır. Ayrıca Aylak 
adamın kocasını aldatan bir kadını bağışlamasının nedenlerinden biri de 
kocasının bıyıklı oluşudur.

Bıyık, Anayurt Oteli’nde de Zebercet’in, gecikmeli Ankara treniyle ge-
len kadınla birlikte değişen dünyasını ele veren önemli bir laytmotiftir. 
Zebercet’in “küçük, dört köşe bıyığı” (Atılgan, 2005b; 8), kadının gelişi-
ne kadar kurgulanmış bir makine düzeniyle işleyen dünyasının teklemeye 
başladığının işaretidir. Onun yetişkinler, erkekler dünyasındaki yerini be-
lirleyen, romanda iktidarın gücünün sembolü olan bıyık (Turan, 2000; 103) 
kesildikten sonra, Zebercet, on yıldan beri cinsel ilişkide bulunduğu orta-
lıkçı kadınla yatmamaya başlar. Bunun yatamama, yani –geçici de olsa– 
iktidarsızlaşma olduğunun bilincine varınca, nedeni sadece bu olmamakla 
birlikte, kadını öldürür. Bıyık kesme, gecikmeli Ankara treniyle gelen ka-
dının Zebercet’in ruhunda neden olduğu depremin ilk dışsal göstergesidir. 
Ulaşılmaz arzu nesnesi olarak görüntü alanına giren bu etkileyici kadının 
gidişinden üç gün sonra berbere giderek bıyığını kestirmek istemesi- bı-
yığı önceden kesilmiş olsa bile- önemlidir. İlk arzu nesnesi olan anneye 
dönüş isteğini anımsatan bir tür simgesel kastrasyon olarak yorumlanabi-
lecek bu davranış, Zebercet’in fallusa sahip olmak ve olmamak temelin-
de belirlenen toplumsal/cinsel kimlik arayışında geriye dönük yolculuğu 
başlatır. Zebercet’in içinde doğduğu ve kendini astığı ve babasınca özel 
müşterilere ayırması öğütlenmiş odayı kadına vermesi, onu bu arzu nes-
nesiyle doğum-ölüm simgeleri üzerinden buluşturan bir metafora dönüşür. 
Zebercet’in yasaklanmış arzu nesnesiyle simgesel düzlemde bütünleşmesi 
anlamını yüklenen bu durum, anne ile mutlak bütünlük, anne rahmine dö-
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nüş arzusunu temsil eder (Sözalan, 2004; 262). Moran da oteli “güvenceli 
ana rahmi” (1994b; 225) olarak niteler. Zebercet kadının gelmeyeceğin-
den umudunu kesince eski durumuna dönmek ister: “Yarın sabah eskilerini 
giyse, bıyığını bıraksa...” (Atılgan, 2005b; 46). Ancak öncesinde, emekli 
subay olduğunu söyleyen adam, otele gelen celepler, başka bir müşteri ile 
diyaloglarında, bıyık meselesinin kördüğüm bir hal almasında, Zebercet’in 
içsel ve dışsal gerçekliği birbirine karıştırmaya başlamasının belirgin etkisi 
vardır. Bıyık sorunu Zebercet’in bilincindeki ilk çatlak, gerçekliği kavra-
yışındaki ilk bulanıklık örneği ve aynı zamanda ruhsal dengesizliğe doğru 
kayışının belirtisidir (Onart, 1992; 247). Berberde kesilmiş bıyıklarını ye-
niden tıraş etmesiyle bu bulanıklık sorunu çözülür, ancak Zebercet’in bu 
simgeye tekrar kavuşmayı düşünmesi, kadının etkisiyle ruhunda meydana 
gelen sarsıntının; benliğini, kendisini intihara götürecek denli sarstığı sü-
recin önüne geçemez.

6. ‘Baba’ Karşısında Kadınsılaşma Arzusu: Zebercet

Anayurt Oteli’nin başkişisi Zebercet’in geçmişe yönelimlerinde otoriter 
babanın izlerine rastlanmaz. Aksine onda babasızlık, bir tür ‘yetim’ oluş, 
bilinçdışı tutum ve davranışlar neticesinde kendini ele verir. Eski bir nüfus 
memuru olan babasının işi ile kendisinin yaptığı otel kâtipliği, eş türden 
işlerdir; nihayetinde ikisi de insanları değil, onların adını ‘kayıt’ altına alır. 
Dolayısıyla insanların yaşamı üzerinde etkin bir rolleri söz konusu değil-
dir.

Keçeci zade ailesinin konağında bir besleme olan anneannesi, iğfal so-
nucunda hamile kalınca, köylülerden biriyle evlendirilmiştir. Zebercet’in 
kendini bu aileye soyca bağlama arzusu, bir yandan köken gereksinimini 
karşılar, diğer yandan ontolojik açıdan kendilik saygınlığını arttıran bir 
olgudur. Keçecilerle ilgili annesinden dinlediği anı kırıntılarını kurgula-
yarak kendini bu ailenin son bireyi olarak görmeye başlar: “Keçecilerin 
sonuncusu. İstanbul’dakini saymıyordu. Doğduğu konağı unutmuştu o; 
beş yıl önce dedelerinden kalan iki dükkânı satmaya geldiğinde yukarıları 
görmeye bile çıkmamıştı.” (Atılgan, 2005b; 100–101). Köklü bir aileye 
aidiyet duygusu, her ne kadar okur açısından yamanmak olarak kayda geç-
se de, onu köksüzlük ve tükenmişlikten, boşluk ve hiçlik duygularından 
uzaklaştırır.

Zebercet’in romanın anlatı zamanında ölmüş babası, hikâye zama-
nında da onun hayatına yön verebilecek bir kişilik olarak belirmemiş-
tir. Babasının, oğlunun yaşamında bıraktığı tek iz, onu Keçecilerin otel 
kâtipliğine ‘bağla’maktır. Baba yetersiz oluşuyla, oğlundaki bağımlı ruh 
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yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamış, otel kâtipliğini miras bı-
rakmakla da bunun sürekliliğini sağlamıştır. Ölü baba, her iki durumda, 
oğlunun yaşam çizgisinin şekillenmesinde etkin olmuştur. Yaşam karşı-
sında aktif rol oynaması için ise varlık gösterememiştir. Bir köylünün, 
Zebercet’in düşleminden yansıtıldığı varsayılacak diyalogda söylediği 
şu söz, bu anlamda babanın rolüne gönderme içerir: “Bağlayan bağlamış 
seni” (Atılgan, 2005b: 66). Zebercet’in, sarhoşken bilincinden akanlar ara-
sında otele bağımlılığı yankılanır: “[B]en kaçamam bağlıyım buraya ölü-
lere konağa” (Atılgan, 2005b: 93)

İçinde yaşadığı otelin aynı zamanda işletmecisi olan Zebercet, gelenle-
re konaklama imkânı sağlama, gerektiğinde sağlamama gibi bir görev ve 
yetkiye sahiptir. Yüzey yapıda kendilik saygısı açısından anlam kazanan 
bu olgunun derin yapısına bakılırsa, aslında Zebercet’in, otelin hizmetlisi 
olduğu söylenebilir. Kendi adına çalışmayan, iş yerinin gelirlerini asıl sahi-
bine her ay düzenli olarak gönderen bir emanetçidir. Emanetçisi bulundu-
ğu bu yer, bir yandan onun evidir, dışarı ile ilişkisini ve ilişkisizliğini sağ-
lar, diğer yandan da ve asıl olarak onu dışarının bütün tekinsizliklerinden 
koruyan fallik bir mekân, bir tür anne karnıdır. Otel levhasının işaret ettiği 
yöne bakılırsa, romanın sonunda gerçekleştiği üzere onun aynı zamanda 
mezarı da olur. Zebercet’in dışarıda ya da içeride iken maruz kaldığı iğdiş 
edici olaylar düşünüldüğünde, otelin onu koruyan bir yanının olduğu daha 
açık biçimde ortaya çıkar.

Zebercet’in ‘yukarı ile bağlantı’ olarak gördüğü otel kayıtlarının dü-
zenli olarak polis karakoluna teslimi konusunda karşılaştığı durum, onun 
‘kültürel simgesel baba’nın yanında bir itibarının olmadığını ortaya koyar. 
Zebercet’in özenle tutup aksatmadan polise gönderdiği otel kayıt fişleri 
karakolda bir köşeye atılır. Üstelik bir kaçağı arayan polislerin tavrına 
bakılırsa, Zebercet’in, ‘bağlantı’ diye düşündüğünün bir vehimden ibaret 
olduğu ortaya çıkar. Bu da onun öznel tarihi açısından sürekli biçimde 
yaşadığı iğdiş edilmişliğin yanına konabilecek önemli bir göstergedir. 
Zebercet, bir önceki yılın otuz ekim ile üç kasım tarihleri arasında otelde 
kalan müşterilerinin adını bu yılın aynı tarihleri arasına kaydeder:

“Bir oteli yönetmekle bir kurumu, geniş bir işletmeyi, bir ülkeyi yö-
netmek aynı şeydi aslında. (…) Ülkeleri yönetenler iyi ki bilmiyorlardı 
bunu; yoksa bir otel yöneticisinin yapabileceğinden çok daha büyük ha-
sarlar yaparlardı yeryüzünde. Defteri kapadı. Ne gereği vardı artık bunları 
yazmanın ya da birkaç satır yazıp bırakmanın? İleride, kısa, ‘soruldunuz’ 
bir polis belgesinde her şey dört kasımda olmuş gibi saptanacaktı: Titiz 
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bir araştırmacı defterleri inceleyip de geçen yıl Otuz Ekimle Üç Kasım 
arasında otelde kalanların bu yıl da aynı günlerde, aynı odalarda kaldığı-
nı görürse bu rastlantıyı nasıl yorumlardı acaba? Gülümsedi.” (Atılgan, 
2005b: 105-106).

Baba ile kamusal alanın düzenlenmesi, devlet otoritesinin sağlanması 
arasındaki ilişkileri ele veren alıntıdan anlaşılacağı üzere Babanın Adı’nı 
reddeden, sembolik alanda kendini bütüncül ve ben merkezli bir özne ola-
rak kurmasının koşullarını ortadan kaldıran Zebercet’in ölümü kaçınıl-
mazdır (Sözalan, 2004: 272).

Zebercet, aile ortamında sevgiden yoksun olarak büyümüştür. Ebeveyn 
tarafından azarlanmışlığının, büyüme sürecinde benlik inşasını sekteye 
uğratıcı bir rol oynadığı söylenebilir. Küçüklüğünde, kendini gerçekleş-
tirdiğini varsayabileceğimiz tek anısı, konakta, ramazan topunun atılışını 
haber verme görevidir. Aile bireyleri sofrada onun vereceği haber üzerine 
iftarını açarlar. Bunun dışında Zebercet’in romana doğrudan ya da dolaylı 
yansıyan başarı göstergesi olarak kabul edilebilecek bir anısı yoktur. Oteli 
yönetiyor olması, bir başarı değildir, çünkü o, zaten kurulu, babadan kal-
ma, hazır, yürümekte olan bir işi sürdürmektedir. Polislerin, kimi müşte-
rinin tutumuna bakılırsa, bu işinin dışarıda saygınlık göstergesi olmadığı 
görülür. 

Ebeveyni tarafından zaman zaman iğdiş edildiğini gösteren iki anıdan 
ilkinde; ilkokul günlerinde babasından defter için para istediğinde, “[a]
nanın karnında yedi ay nasıl durdun?” (Atılgan, 2005b, 13) azarını işitir. 
Aynı döneme denk gelen ikinci anısında, okul dönüşü annesinden yemek 
ister: “Şimdi pişer yemek, sabret biraz. Ne oğlan! Karnımda bile sabre-
demedi dokuz ay.” (Atılgan, 2005b, 13). Zebercet, annesinin düşürdüğü 
üç çocuktan sonra, ‘sağlam’ çocuk beklentisinin ilerleyen yaşıyla birlik-
te üst seviyeye yükseldiği bir zamanda, annesi kırk dört yaşında çocuk 
yorgunluğunun ve üreme yaşının üst sınırına geldiği bir dönemde doğar. 
Zebercet’in, annenin karnından korkuyla karışık bir baskı hissiyle sürgün 
edildiği düşünülebilir. Bu sürgün yaşamına da annenin üç başarısız doğu-
munun neden olduğu ağırlığı taşıdığı düşünülebilir. Anne, oğlunun ken-
dilik gelişimini, özgüven edinme sürecini, destek olmayarak, yanında yer 
almayarak, sekteye uğratmıştır. Anne, baba gibi çocuğun önünü açmak, 
onun kişilik açısından gelişmesini sağlamak için herhangi bir çaba göster-
memiştir.

Kohut ve Wolf’a (1986) göre narsisistik kişiliklerin sosyal temastan 
kaçınmaları ve yalıtılmaları ötekilerle ilgilenmemelerinden değil, tam 
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tersine, ötekilere çok yoğun ihtiyaç duymalarından kaynaklanmaktadır. 
Başkalarına olan yoğun gereksinim, reddedilmeye karşı aşırı duyarlı olma-
larına yol açar, fakat daha derin ve bilinçdışı düzeylerde, mevcut çekirdek 
kendiliklerinde, özlemini çektikleri çevre tarafından yutulacağı ve yıkı-
ma uğratılacağı korkusu vardır (Aktaran Terbaş, 2004: 75). Zebercet’in, 
kendisini tanımayan kişilere kimliği hakkında söylediği yalanlar, dil sürç-
mesini –lapsus- değil, bilinçli bir tutumu yansıtır. Parkta karşılaştığı yaşlı 
adama, nüfusta çalıştığını söyler (Atılgan, 2005b; 77), bu babasının işidir. 
Adını soran soğuk demirci çocuk Ekrem’e, adının Ahmet olduğunu söyler 
(Atılgan, 2005b; 50), bu babasının adıdır. Kendini gecikmeli Ankara tre-
niyle gelen kadının dönüşüne hazırlarken, göbek adının Serdar (Atılgan, 
2005b; 87) olduğunu söylemeyi tasarlar. Bu askerlik anılarının en belirgin 
figürü Fatihli’nin göbek adından mülhemdir. Bu üç durum, Zebercet’in 
kendilik nesnesi baba olgusundan yana bir sorunu olduğunu düşündü-
rür. Babasının toprağa verilişi sırasında imama babaannesinin adını söy-
leyemez (Atılgan, 2005a; 14). Feminist kuramcı Jane Gallop, Lacan’ın 
“Babanın Adı” teriminin ataerkil yasa, babadan geçen kimlik ve dil ara-
cılığıyla ataerkine katılma anlamına geldiğini söyler (Aktaran: Sözalan, 
2004; 270). Zebercet ile babası arasındaki iletişimsizliği belirgin biçimde 
ele veren babaannenin adını bilmemesine, aylak adamın babasının adını 
unuttuğu yalanını söylemesine bakılarak, Atılgan’ın iki romanında da ay-
nalanma gereksinimleri karşılanmamış, büyüklenmeci-teşhirci kutbu geli-
şememiş (Terbaş, 2004: 74) başkişilerinin baba aracılığıyla tevarüs eden 
erke katılamadığı söylenebilir.

Annesi Zebercet’i, onu,  üç düşük çocuktan sonra, kırk dört yaşında 
iken prematüre doğurur. “Pamuğa sarıp inci kutusuna” (Atılgan, 2005a; 
13) yatırılacak kadar küçük olan bu bebeğe, ilerde gülünç karşılanacak, 
pek rastlanmayan bir ad konur: Zebercet. Romanın başlarında erişkin yaş-
taki fiziksel yanı şöyle verilir:

“Askerliğindeki ölçülere göre boyu bir altmış iki, kilosu elli dört. 
Şimdilerde, otuz üç yaşında, gene don-gömlek kantara çıksa elli altı ya da 
elli yedi kiloyu bulur. (…) Başı bedenine göre büyükçe, alnı geniş; saçla-
rı, kaşları, gözleri, bıyığı koyu kahverengi; yüzü kuru (…) Elleri küçük, 
tırnakları kısa; omuzları, göğsü dar. Yedi aylık doğmuş.” (Atılgan, 2005b; 
12).

Bu fiziksel yapının olumsuzluklarına hep maruz kalacaktır. İlkokul 
günlerinde Kürt Muhittin ona “çekirdeksiz” lakabını takar ve şöyle alay 
eder: “Anası oğlan doğurmuş; Zebercet hamur yoğurmuş.” (Atılgan, 
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2005b; 28). Askerde emireri iken komutanın karısı ve baldızı hamama 
gittiklerinde, yanlarında bir erkek yokmuş gibi konuşur ve davranırlar. 
Çevredekiler kendisiyle “[ç]ayları sen mi götüreceksin içeri?” (Atılgan, 
2005b; 31) diye eğlenirler. Genelevdeki kadın kendini “[a]a, küçük aske-
rim gelmiş” (Atılgan, 2005b; 27) sözleriyle karşılar. Zebercet’in askerlik 
anıları arasında en önemli figür olarak beliren Fatihli, onu işlerine koştu-
runca o, bu duruma kızan Halil onbaşıya bu işi gönüllü yaptığını söyler: “ 
‘Değil; isteyerek yapıyorum.’ ‘Alçağın teki, iyilikten anlamaz.’ İyiliğinden 
değildi. Belki ancak bu yolla yakınlaşabildiği içindi.” (Atılgan, 2005b: 
54-5). Fatihli, Zebercet’in imgeleminde bir kadın için, görsel tatmini sağ-
layacak, kadının erkekten beklediği güven duygusunu fazlasıyla karşıla-
yabilecek bir gücü temsil etmektedir. Zebercet, ona ‘isteyerek’ ‘hizmet’ 
etmekle bu gücün vesayeti altında yaşamayı arzuladığını ortaya koyar. 
Zebercet ona, bir kadının bir erkeğe yaklaşırkenki beklentilerine benzer 
bir beklentiyle yaklaşır. Fatihli, Zebercet’in anılarında her defasında cin-
selliğe vurgu içeren bir nesne, görüntü ya da ima ile birlikte anılır. Soğuk 
demirci Ekrem’e fiile geçemeyen eşcinsel arzusunun Fatihli ile birlikte 
geçen anılarını heyecanla çağrıştırması, Kohut’un kavramlarıyla söyle-
nirse, “ülküleştirilmiş ebeveyn imagosu”ndan (Terbaş, 2004: 71) yoksun 
Zebercet’in kadınsılaşma eğilimini ortaya koyar. Zebercet baba tarafından 
iğdiş edilmemiştir, ancak temel kendilik nesnesi aktarımları ve ayna akta-
rımı süreçleri örselenmiştir. Freud, baba karşısında takınılan kadınsal tu-
tumun iğdiş korkusuna hastalık ölçüsünde güçlülük kazandırdığını söyler. 
Freud’a göre, oğlanda “çiftcinsellik” denen bünyesel özellik gelişmişse, 
oğlan iğdiş eylemiyle erkekliğini yitirebileceği korkusuna kapılır ve bu, 
onu kadınsallık yönünden bir kaçışa zorlar. Oğlan çocuğun kendini anne-
sinin yerine koyarak, babasının karşısında daha çok, annesinin aşk nesnesi 
olarak oynadığı rolü üstlenmeye eğilim duyduğunu söyler (Freud, 1995: 
231). Zebercet, askerde, iktidarı, babayı temsil ettiği düşünülebilecek güç-
lü yapıdaki Fatihli karşısında gönüllü şekilde edilgen cinsel nesne eğilimi 
gösterir: “Sağ elini donunun üstüne bastırdı; üstünde gezdirdi. ‘Ver şu ter-
liği bana’ demişti Fatihli. Uyanıktı; belli etmeden kirpiklerinin arasından 
bakıyordu. Koğuşun gece ışığında yüzü daha da güzeldi.” (Atılgan, 2005b: 
54). Zebercet’in demirci Ekrem’e duyduğu eşcinsel arzu zihne yansıdı-
ğında, model yine Fatihli’dir: “Başını çevirdi, duvara asılı resimde deniz 
üstünde at koşturuyordu Fatih. Fatihli’nin gözlerine benziyordu oğlanın 
gözleri ama yumuşak bakışlıydı.” (Atılgan, 2005b, 46). Oğlanın gözleri 
Fatihli’nin gözlerine benzer “ama” yumuşaktır. Demek ki Fatihli’nin daha 
“sert” bir bakışı söz konusudur. Zebercet’in bu karşılaştırması, Fatihli ile 
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edilgen eşcinsel ilişkisi olduğuna gönderme içerir. Gücü temsil eden eksik 
babanın yerini “tam” dolduran Fatihli’ye, ona daha yakın olma arzusuyla 
kadınsılaşma eğilimi duyar.

Sonuç

Yusuf Atılgan, az sayıdaki romanları ile farklı kuramlarla okunabile-
cek derinliğe sahiptir. Bunların içinde öncelikli yer, Atılgan’ın da yakın 
ilgisi içinde yer almış bulunan psikanalitik okumadır. Atılgan’ın roman-
larının bu kuramın bakış açısıyla değerlendirilmesi, yazarın yazış ama-
cıyla uyumlu bir okuma biçimidir. Atılgan, ilk romanı olan Aylak Adam’ı 
maddî sıkıntısı olmayan bir insanın da sıkıntısı olabileceğini ortaya koy-
mak üzere yazmıştır. Ancak romandaki aylaklık olgusu, başkarakter C.’nin 
çocukluğundaki olumsuz baba figürünün neden olduğu derin bir huzursuz-
luktan beslenir. Baba; kaba ve saldırgan oluşuyla, kadın düşkünlüğüyle 
oğlunun çocukluğunda olumsuz iz bırakmakla kalmaz, yaşamının nere-
deyse tüm aşamalarında onu takip eden bir gölge ve bilincinde silinmez 
bir leke olarak yer alır. Bundan dolayı aylak adamın yaşamında, babayı 
çağrıştırıcı, nesne ve davranış modelleri, eserde farklı anlam tabakalarının 
üretimine aracılık eden laytmotifler olarak kullanılmıştır. Bu romandaki 
baba kötücülü temsil eder. Aylak Adam 1960’lı yıllarda Türk romanına 
kent yaşamı içinde yalnızlaşan, yabancılaşan bireyin trajedisini anlatıyor 
olmasıyla, Kemal Bilbaşar’ın Denizin Çağırısı adlı eseriyle başlamış olan 
ve Oğuz Atay ile süren birey odaklı roman anlayışına eklemlenen önemli 
bir halkadır. Atılgan’ın ikinci romanı olan Anayurt Oteli’nde vurgu baba-
ya değil, yaşamı taşra kasabasındaki bir otele bağlanmış, ilk romandaki 
kadar kendiliğin bilincinde olmayan bir insanın kendine, topluma psikolo-
jik yabancılaşmasının felsefi bir içerikle bir arada ele alınışınadır. Burada 
baba figürü öncekinin aksine etkisiz ve yetersizdir. Babanın silik kişiliği, 
oğlunun yaşamda tutunamamasında oldukça önemlidir. Nihayetinde iki 
romanda da biri aşırı baskın, öteki aşırı edilgen iki babanın oğullarının ya-
şamı üzerindeki yansımaları ele alınmıştır. Aylak Adam’da ebedî yitik anne 
arayışını mavi gözlü kadın peşinde sürdüren C., beklenenin aksine intihar 
etmez ancak romanda güçlü bir intihar beklentisi oluşturulur. Bu beklenti, 
Anayurt Oteli’nde kendilik saygısını, karşısına çıkan bir kadının ruhunda 
yarattığı depremle yitiren Zebercet’in önce katil, ardından da müntehir ol-
masını sağlayacak denli fışkıran enerjinin ulaştığı zirvede, gerideki aşırı 
silik ya da dominant baba olgusuna güçlü bir bağla bağlanır.
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ВОЛЯ ДРУГОГО КАК ПРАВО НА ОСОБУЮ 
КОМПЕТЕНЦИЮ В ПОЭТИКЕ А.ПУШКИНА: 

АЛЕКО – САЛЬЕРИ – ОНЕГИН

URAZAEVA, Kuralay/ УРАЗАЕВА Куралай
KAZAKİSTAN/KAZAKHSTAN/КАЗАХСТАН

ÖZET

Tebliğ, Puşkin’in sanat antropolojisinin esas taraflarını tasfir edilmesine 
yöneliktir. Yazar, konuyu “Özel Yetkine Hakkı Olarak Ötekinin iradesi ” 
açısından ele almaya tercih eder. Bu konuya karşı ilgisi, Aleko, Saliyeri ve 
Onegin imajların örnek alarak olumsuz kahramanların tipolojisini araştır-
mak imkanından kaynaklanmıştır. Böyle bir yaklaşım, Puşkin’in metinleri 
felsefe aracılığıyla çözümlemesine imkân verir. 

Yazar, bu sorunlara özgürlük ve irade kavramların çerçevesinde yak-
laşmaktadır. Günümüzün bilimsel fikir ve tanımlarından hareketle, bu ça-
tışması “Ötekinin benliğine” psikolojik ilgisi olarak gözden geçirilmekte-
dir.

Yazar, öldürmenin ahlaki delillere oturtma sürecini, kahramanlarından 
birinin diğerine karşı özel yetkisi hakkı kullanılışı olarak çözümlenmek-
tedir. Puşkin, katilin subjektif haklılığına Hıristiyan ahlakinin değerlerini 
karşı koymaktadır. Puşkin metinlerde, ölüm gibi klasik felsefe sorunlarına 
yaklaşımı ve de Ortodoks kültüründe Ölüm’ün çözümlenmesini de göste-
rilmektedir.   

Bunun yanı sıra, araştırmacı, ahlaki uyumundan mahrum eden Puşkin’in 
kahramanların nasıl kendilerine günah çıkartmasını bulup kendi kendileri-
ne vaiz olmasını da göstermektedir.

Puşkin’in şiir sanatında olumsuz veya karşıt kahramanın sorunu, şairi-
ninkiye karşıtı olan “Ötekinin” sözü olarak tahlil etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Puşkin, karşıt kahraman, yazar.
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ABSTRACT

This paper is an attempt to describe the fundamental aspects of the 
history of Pushkin’s artistic anthropology. The author chose the idea of  
“the will of the other as the right to special authority”. One’s interest in this 
issue is aroused by the possibility of studying the typology of the antihero 
in the persons of Aleko, Salieri and Onegin. This approach allows us to 
examine Pushkin’s text as a kind of philosophical discourse.

The issue is approached from the point of view of such concepts as 
freedom and will, and the conflict between these concepts provides the 
basis for the psychological motivation of a criminal act.  In the tradition 
of modern scholarly formulations, this conflict is examined as the 
psychological interest in the other “self”.

The author analyses the process of the ethical justification of murder as 
the right of the hero to special authority in his relations with the other.  The 
subjective rectitude of Pushkin’s criminal is set against Christian ethical 
values.  The work also points out the relationship of Pushkin’s text as a 
philosophical discourse with the classical theme of death and the treatment 
of death in the Orthodox tradition.

The author shows how Pushkin’s heroes confess, lacking moral 
coordinates, and become themselves their own advocate.  The issue of the 
antihero in Pushkin’s poetics is analysed as the issue of the “voice of the 
other”, which is in conflict with the voice of the author.

Key Words: Pushkin, antihero, the author.

-----

Итогом творческого развития Пушкина-поэта с момента его разры-
ва с романтизмом стали «маленькие трагедии». Интересно проследить  
историю художе    ственной антропологии Пушкина в аспекте пробле-
мы «Воля Другого как право на особую компетенцию», рассмотрев 
«Маленькие трагедии» в одном ряду с поэмой «Цыганы» и романом 
«Евгений Онегин» как этапами, предшествовавшими становлению и 
расцвету реализма. 

Данный ряд обусловлен не столько хронологией, последовательнос-
тью создания произведений, сколько прослеживающейся единой текс-
товой стратегией. Текстовая стратегия характеризуется компетенци-
ями: автора как субъекта высказывания, героя, других персонажей. 
Определение как центрального ядра текстовой стратегии компетенции 
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Другого в поэтике Пушкина позволяет по-новому выстроить типоло-
гию антигероя в лице Алеко, Сальери, Онегина и создает предпосылки 
прочтения пушкинского текста как философского дискурса. 

Такой подход позволяет также описать художественную антрополо-
гию Пушкина с позиций метахудожественности, если придерживаться 
установившегося в науке понимания термина: «Художественность – 
категория, транспонированная на специфику и ценностное качество 
искусства. Метахудожественность – это то, что определяет челове-
ческое сознание…метахудожественность в отличие от художествен-
ности не выделяет подлинное искусство от неподлинного, а подводит 
нас к онтологическому бытийственному смыслу» (Теория литерату-
ры. Литература, 2005: 97-98)

Онтологический смысл нравственных императивов, возведенных в 
статус идеологических, определяет принципами художественной ант-
ропологии Пушкина такие понятия, как свобода и воля. Столкновение 
этих понятий организует психологическую основу конфликта в упо-
мянутых произведениях. 

Предметом настоящего доклада является одна из главных пушкин-
ских тем, определяющая оппозицию языка и текста, - свобода героя 
и воля Другого как его сюжетного антагониста. Совершаемое Дру-
гим убийство героя этически обосновано в рассматриваемых произ-
ведениях как право на особую компетенцию. Цель доклада - описать 
основные моменты художественной антропологии Пушкина с целью 
изучения типологии антигероя на примерах образов Алеко, Сальери и     
ы конфликта в «маленьких трагедиях» имеет достаточно длительную 
и интересную историю. Так, Г.А.Гуковский вскрыл в «маленьких тра-
гедиях» исторические конфликты между характерами людей различ-
ных эпох (рыцарский и денежный век в «Скупом рыцаре», классицизм 
и романтизм в «Моцарте и Сальери», Ренессанс и Средние века в «Ка-
менном госте» и Ренессанс и пуританизм в «Пире во время чумы»). 
Ю.М.Лотман, отметив справедливость и определенную глубину такой 
интерпретации, обращает внимание на односторонность подхода: «Она 
невольно заставляет считать, что всю моральную ответственность за 
творимое зло Пушкин переносит на среду, освобождая отдельную 
личность, как несвободную в своих поступках, от нравственной от-
ветственности… Между тем гуманистический дух пушкинского ис-
торизма покоился на иных основаниях» (Лотман, 1995: 201-202) В 
зависимости от среды кроется лишь одна сторона бытия пушкинских 
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героев, стремление «подняться над жизнью позорной» (Пастернак) 
расширяет смысл пушкинской антропологии. 

Художественная антропология Пушкина характеризуется такими 
вопросами, как индивидуальная свобода и индивидуальная мораль-
ная ответственность. Их оппозиция оборачивается непримиримостью 
вражды, ненавистью, приводящей к убийству. Такова сквозная тема 
«маленьких трагедий». «Именно способность противостоять «ужас-
ному веку», «железному веку», «жестокому веку», не подчинить ему 
свою нравственность и свободу выбора поступков составляет для 
Пушкина 1830-х годов саму сущность человека» (Лотман, 1995: 307).

В полемике с Гуковским пушкинист С.М.Бонди прибегает к методу 
психологической реконструкции мизансцен в «Маленьких трагедиях» 
и домысливанию жестов героев, в чем он видит ключ к психологичес-
ким мотивировкам их действий. Смысл «маленьких трагедий» исчер-
пывается в представлении исследователя раскрытием темных «глубин 
человеческой психики» и изображением «жалкой, постыдной скупос-
ти» Барона или «позорной и преступной» зависти Сальери. Оценивая 
такой взгляд как наивный, Лотман пишет: «Отсутствие свободы без-
нравственно и закономерно порождает преступление» (Лотман, 1995: 
309).

Художественную антропологию Пушкина организуют конфликт ав-
тора, героя и антигероя. В «Моцарте и Сальери», «Цыганах», «Евгении 
Онегине» смерть, преступление не только мотивированы, но и оправ-
даны с позиций личной, индивидуальной свободы. Индивидуальная 
свобода, проповедуемая Алеко, Сальери, Онегиным, отрицающих ос-
новы христианского гуманизма и этики, определяют движение героя к 
Другому (по отношению к себе и герою – его антагонисту).

Сюжетный антагонизм образует внешний конфликт. Внутренний 
конфликт выражен либо в названии  маленькой трагедии - «Моцарт и 
Сальери», либо в обозначении родового единства, общности в назва-
нии поэмы  «Цыганы», либо в подчеркнутой литературности назва-
ния романа в «Евгении Онегине». Во всех случаях оппозиция языка 
и текста принимает характер антиномии, давая основание интерпре-
тировать стиль как методологическую форму творчества. Название 
произведения обретает значение самостоятельного структурного эле-
мента в художественном мире произведения, особую значимость как 
точка зрения автора на конфликт характеров, как допущение автором 
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субъективной правоты каждого из участников события со своей точ-
ки зрения. 

Вместе с тем специфика художественной антропологии Пушкина 
не приводит к полифонии. Этическое обоснование убийства как права 
одного из героев на особую компетенцию по отношению к другому, 
этическое обоснование жертвы, субъективная оправданность пре-
ступлений переживают столкновение «своей» морали с некоторой 
бесспорной высшей нравственностью. 

Стиль Пушкина принципиально диалогичен. Субъективная право-
та каждого, обеспечиваемая равной автономией индивидуальной сво-
боды и индивидуальной моральной ответственности, преодолевается 
авторской позицией, ориентированной на постулаты православной 
этики. Право Другого на особую компетенцию обусловлено эгоцен-
тризмом. Это право подвержено со стороны автора суду библейских 
ценностей. Доминантное начало христианской этики прослеживается 
в объяснении преступления гордыней. 

Гордыня в сознании Другого не оставляет для героя свободы этичес-
кого выбора. И Алеко, и Сальери, и Онегин, совершая преступление, 
не ведают сомнений. Но в результате преступления Алеко и Онегин 
становятся духовными скитальцами, определив через убийство гибель 
собственной души. Гордыня Алеко и Онегина сопоставима с понятием 
индивидуальной свободы. Если у Алеко источник эгоцентризма - игра 
страстей, а его признание: Нет, я, не споря, От прав моих не отка-
жусь; Или хоть мщеньем наслажусь делает семантически тождест-
венными понятия возмездие – свобода, то у Онегина свобода имеет 
свои пространственные ориентиры – в границах его личного покоя, 
его личного пространства.  

У Сальери отсутствует сомнение и после преступления. 
Одухотворенность идеей убийства, возведенной в ранг духовной ис-
тины, сообщает высокий трагедийный пафос проповеди Сальери. Эта 
проповедь обретает черты глубокой личностной конкретики. Исповедь 
Сальери своего рода программа-проповедь, содержащая идею высоко-
го служения искусству. Эта проповедь – оправдание убийства, обос-
нование права на убийство во имя искусства. Поиски Сальери духов-
ной истины привели его к своеобразному прозрению. Он возвел в ранг 
истины, освященной служением музыке, необходимость убийства 
Моцарта. Идеал Сальери сформировал мистически-религиозную при-
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роду его воззрений на смысл бытия, для него семантически тождест-
венны право на жизнь и польза для искусства. Не оставляя свободы 
выбора себе, будучи охвачен интуитивным прозрением, Сальери не 
оставляет свободы выбора и своей жертве. Восхищение прекрасной 
жертвой в миг расставания с жизнью выражает высший миг упоения 
преступника.  

Психологическая история преступления включает в себя не только 
мотивировку действий героя, поднимая проблему субъективной пра-
воты убийцы, но и мотивацию величия убийцы, вырабатывающего 
идеологию преступления. Это делает убийцу мыслителем. 

Сальери величествен, поскольку в его субъективной правоте – лжи 
есть определенная, по-своему возвышающая его философия. Алеко 
и Онегин лишены этой величественности. Их понятие личной свобо-
ды ограничено их внутренним пространством, не имеющим границ 
духовного пространства. Для них невозможно раскаяние и покаяние. 
Любовь к отрицанию принятых норм – выражение для них свободы. 
Возвеличивание себя, упоение индивидуальной свободой – этическое 
обоснование преступления.  Убийство Моцарта, Земфиры этически 
обоснованы как право на особую компетенцию. Убийство Ленского 
случайно, но движимый эгоцентризмом Онегин не способен к покая-
нию как акту освобождения от вины. 

Величие, дьявольское по природе, Сальери восходит к его филосо-
фии, проникнутой необходимостью жертвенного служения музыке. 
Психологическая история преступления реконструирует психологи-
ческий интерес к чужому «я» в условиях конфликта воли и права, точ-
нее, воли героя и права антагониста, Другого на особую компетенцию. 
Убийство Моцарта - это своеобразная форма мести Сальери за не-
достаточно жертвенное служение искусству. Искусство для Сальери 
- критерий индивидуальной свободы и индивидуальной моральной от-
ветственности: Ты, Моцарт, недостоин сам себя. И вместе с тем: Все 
говорят: нет правды на земле, Но правды нет - и выше.

Роковой трагизм событий психологически мотивирован у Пушки-
на философией Сальери – своеобразной эстетизацией убийства, когда 
жертва и в этот миг прекрасна. Однако убийство в сознании Сальери – 
высокий жертвеннический акт во имя искусства, ведь Моцарт «недо-
стоин сам себя».  Его исповедь - своего рода религиозное откровение. 
Однако религия, им созданная, необычайно трагедийна. Трагедийная 
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природа исповедального слова  - в невозможности покаяния героев.

В философии преступления, проповедуемого антигероями Пушки-
на, важен момент отношения к ценностям православной культуры. В 
проповеднической культуре православия и ее концептосфере принци-
пиальна роль исповеди. Исповедь антигероев Пушкина – это и про-
поведь, и пророческое обличение, саморазоблачение. Исповедь всегда 
направлена и в силу идейной осложненности это проповедь. Исповедь 
Сальери – проповедь для Моцарта. Исповедь Алеко – проповедь для 
цыган, исповедь Онегина – проповедь для Лариной. Однако не разделя-
емые теми, к кому они обращены, проповеди становятся проповедями 
для себя. Понятия «исповедь» и «проповедь» в сознании Алеко, Саль-
ери, Онегина совпадают, являясь равными ипостасями. Герои Пушки-
на, исповедуют, свободные от ценностей христианского мира, и стано-
вятся для себя в себе проповедниками. Исповедь антигероев Пушкина  
- психологическое и философское обоснование смерти. Если испове-
ди-проповеди Алеко и Сальери акцентированы на физической смерти, 
то смерть в сознании Онегина – коннотация смерти духовной. 

Антигерои Пушкина, Алеко и Сальери, принимающие дьявольское 
обличие, живут в мире особой гармонии. Их непоколебимость объ-
ясняет невозможность их раскаяния. Онегин, ставший жертвой собс-
твенных исканий, не способен обрести эту гармонию.

Этической мерой и критерием свободы являются не только поня-
тия разума, пользы, свободы, но и смерти. Отношение пушкинского 
текста как философского дискурса к классической теме смерти и 
трактовка смерти традицией православной культуры выявляет оппо-
нирующую языковую и текстуальную коннотацию. Для анализируе-
мых пушкинских произведений характерен роковой трагизм событий. 
В православной традиции мультипликация смерти обычно повод для 
проповедничества. Оценивая современный философский дискурс с 
точки зрения отношения к смерти, исследователи говорят о создании 
нового символического кода, смысл которого определяют как изъян 
смерти в культуре (Уваров, 1998).Семантическая коннотация смер-
ти в культуре православия и поэтике Пушкина выявляет градацию, 
коррелирующую с религиозной антропологией Пушкина. Исповедь и 
смерть в православной практике слиты воедино, практически тождес-
твенны, а в поэтике Пушкина это, с позиции Другого, обоснование 
убийства: философское, психологическое, этическое, а с позиции ав-
тора, пророческое обличение  «ужасного века», с «ужасными сердца-
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ми».

философская концепция произведений Пушкина не исчерпывает-
ся субъективной правотой антигероя. Проблема антигероя - проблема 
чужого слова, конфликтующего со словом автора. 
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ES-SÜLASİYYE, KİRALIK KONAK VE
THE FORSYTE SAGA’DA KUŞAK ÇATIŞMASI

*ÜRÜN, Ahmet Kâzım
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ABSTRACT 

Conflict of Generations in Es-Sülasiyye, Kiralık Konak and The 
Forsyte Saga

Egypt and Turkey, two countries which, together, shared the same faith 
under the same roof for nearly five centuries until the near past, were not 
only socially and culturally influenced by each other but also were largely 
influenced by European countries during the westernization period, which 
commenced at almost same times in both countries: with the invasion of 
Egypt by Napoleon in Egypt and with Tanzimat, in the other words the 
reorganization of Ottoman Empire, in Turkey. Although the direction of 
this influence was, in the beginning, “from the West to the East” for some 
time, it then changed to “from the East to the West” in consequence of 
the fact that, from nineteenth century, the East was defeated by its certain 
weaknesses; could not maintain its internal unity; and could not keep pace 
with the modern developments. The rapid social upheaval that occurred in 
the Eastern societies along with this orientation the reflections of which 
were widely seen in culture, art and literature has been able to cause a 
conflict of generations.  

In the literatures of Egypt and Turkey, the first novels in which the 
change and conflict between the generations was dealt with in a serious, 
comprehensive and specific manner are es-Sülâsiyye (“The trilogy”), the 
Nobel Prize awarded novel of Najib Mahfuz and Kiralık Konak of Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974). When looking at these and similar 
novels, one can obviously see the influence of Western novel. The first 
novel which becomes prominent among the Western novels that can be 
considered as the source of inspiration of these two novels is the famous 
British novelist John Galsworth’s (1867-1933) The Forsyte Saga.            

* Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi.
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In his trilogy called es-Sülâsiyye, which comes to the mind first when 
one says “novels on the conflict of generations” in Egyptian novel, Najib 
Mahfuz deals with the political and social events experienced by a middle 
class Egyptian family during the period between 1917 and 1944. As for 
Turkish Literature, Kiralık Konak, which is the first work dealing with the 
conflict of generations and which was Yakup Kadri Karaosmanoğlu’s first 
novel which made his name as a novelist, depicts the three consecutive 
generations in the life of a family living in the same house, beginning from 
Tanzimat until the end of World War I.  

Examining the lives of a family for generations, these novels in series 
had been started to be written in the second half of nineteenth century. 
John Galsworthy’s The Forsyte Saga depicts the three generations in the 
life of the aristocratic Forsyte family between 1879 and 1926.    

These novels in which the generation gap between three generations 
is dealt with and the authors thereof have many significant common 
characteristics. All of these authors from the said three countries had lived 
in a society which was full of political and social upheavals and reflected 
these in their novels. They rescued the novel from clichés by putting it a 
broad ground. These authors usually conclude their novels with the victory 
of the modernist. In most of the novels, place elements were treated 
imaginatively. The events take place mostly in the big cities (Istanbul, 
Cairo and London). These authors are notable for with rather their novels 
among the literary types.         

In the near past of Britain, which is one of the leading countries of the 
West to which Egypt and Turkey, the two strategically important countries 
in the geography on which they are located, directed in the relevant years, 
these works written by the leading authors of the period, are important in 
terms of being a light brought onto the lives of the period and of being 
considred as a supportive element in international affairs. It should be 
noted that the societies that cannot stand alone may easily be influenced 
by the other cultures and this leas a conflict and tension between the 
generations. 

Key Words: Modern Egyptian Novel, Modern Turkish Novel, 
generationgap, Es-Sülasiyye, Kiralık Konak.
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Yakın geçmişe kadar aynı çatı altında uzun bir süre aynı kaderi paylaşan 
Mısır ve Türkiye, sosyal ve kültürel bakımdan birbirlerinden etkilendikleri 
kadar, hemen hemen aynı dönemlerde (Mısır’da Napolyon’un Mısır’ı iş-
galiyle Türkiye’de ise Tanzimat’la) başlayan batılılaşma süreciyle Avrupa 
ülkelerinden büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Yansımalarını kültür, sanat ve 
edebiyatta çokça gördüğümüz bu yönelişle birlikte meydana gelen doğu 
toplumlarındaki hızlı toplumsal değişim, bazen kuşaklar arası bir çatışma-
ya da sebep olabilmiştir. 

Mısır ve Türk edebiyatlarında kuşaklar arası değişim ve çatışmanın ele 
alındığı ilk ciddî, kapsamlı ve özgün romanlar, Nobel Edebiyat Ödülüne 
layık görülen Necip Mahfuz’un1 es-Sülâsiyye (“Üçleme”) ve Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu (1889-1974)2’nun Kiralık Konak adlı eserleridir. 3 Bu ve 
benzeri romanlara bakıldığında batı romanının etkileri açıkça görülür.4  

Necip Mahfûz, Modern Mısır romanında “kuşak romanı” denince ilk 
akla gelen eser olan es-Sülâsiyye adlı üçlemesinde, orta halli bir Mısır ai-
lesinin 1917-1944 yılları arasındaki yaşadığı siyasî ve sosyal olayları kıs-
men realist daha çok natüralist bir yaklaşımla ele alır.  Binbeşyüzsayfayı 
bulan üç eser hâlindeki romanı kısaca şöyle özetleyebiliriz:
1 11 Aralık 1911’de Kahire’de dünyaya gelen yazar, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Kahire 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. Buradan mezun olduktan sonra, felsefe alanında aka-
demik çalışma yapmakla çok sevdiği edebiyat arasında tercihte, hayatının en büyük ikilemini yaşadı.  Edebiyat-
ta karar kılmasından sonra bir taraftan devlet dairelerinde (büyük bir bölümünü Vakıflar Bakanlığı’nda) memur 
olarak çalışıyor bir taraftan da hikaye ve roman yazıyordu. Romanların yanı sıra pek çok makale, hikaye, tiyatro 
ve senaryo kaleme almıştır. Hakkında detaylı bilgi için bkz. Kâzım Ürün, Necip Mahfuz Toplumsal Gerçekçi 
Romanları, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2002. 
2 27 Mart 1889’da Kahire’de doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini Manisa, İzmir ve İskenderiye’de tamamladıktan 
sonra 1908’de İstanbul’a gelen yazar, gazetelerde makale ve öyküler yazmaya başlamıştır. Yazı hayatına Fecr-i 
Ati topluluğunda romantik, realist hikâye ve mensur şiirle başlayan Yakup Kadri bu topluluk dağıldıktan sonra 
millî edebiyat içinde yer almıştır. Yakup Kadri, milletvekilliği ve büyükelçilik yapmıştır. Tanzimat devriyle 
Atatürk Türkiye’si arasındaki dönem ve kuşakların geçirdikleri sosyal değişim ve bunalımların, yaşayış ve 
görüş farklılıklarını işledi; düşünceye ve teze dayanan eserler yazdı. Asıl şöhretini romanlarıyla bulan yazarın 
eserlerinde mükemmel bir teknik görülür, karakterleri başarıyla canlandırır.
13 Aralık 1974’te öldü.
3 Türk edebiyatında kuşaklar arası değişimin ele alındığı diğer eserler arasında; Reşat Nuri Güntekin (1892-
1996)’in Yaprak Dökümü Yeşil Gece ve Acımak, Halide Edip Adıvar (1884-1964)’ın Tatarcık, Zeyno’nun Oğlu, 
Sinekli Bakkal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Panorama, Hüküm Gecesi adlı romanları sayabiliriz.
4 Mısır’da Rıfaa Rafi et-Tahtavi ve arkadaşları Türkiye’de ise Yusuf Kâmil Paşa ve diğerleri tarafından Türkçe’ye 
tercüme edilen Telemaque  (Fenelon 1862), Sefiller (Victor Hugo 1862), Robinson Curuzoe (Daniel Defoe 
1864)), Monte Cristo (Alexandre Dumas 1871), Pol ve Virjini (Bernardin de Saint-Pierre 1873) gibi eserlerin 
her iki edebiyata (Türk ve Mısır) etkileri büyük olmuştur. Bu tür tamamen çeviri türündeki eserlerin yanı sıra 
tercüme kokan ve Batılı yazarlardan etkilenilerek kaleme alınan eserlerin etkileri azımsanamaz. Örneğin Corcî 
Zeydân, ‘Alî el-Cârim, el-Menfalûtî, ‘Abdu’l-Hâmid Cûde es-Sahhâr ve ‘Adil Kâmil gibi yazarlar, Fransız 
Alexandre Dumas ve İngiliz Walter Scott gibi Batılı yazarlardan etkilenerek, Arap ve İslam tarihinin bütün 
aşamalarını kapsayan romanlarını okuyucuya sunmuştur. Bizde de Namık Kemal gibi yazarlar kendilerinden 
okuyup etkilendikleri Walter Scott, Charles Dickens, Victor Hugo ve Alexandre Dumas gibi Batılı yazarlardan 
övgüyle bahseder. Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış 1, İletişim Yayınları (10. Baskı),  İstanbul 
2001, s.10-11; Rahmi Er, Tâhâ Huseyn ve Üç Romanı, s.9-l0.
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Kahire’nin kenar semtlerinin birinde baba Ahmed ‘Abdu’l-Cevâd, anne 
Emîne ve üçü erkek ikisi kız olmak üzere beş çocukları geleneksel bir hayat 
tarzı sürdürürler. Baba, otoriter ve zevkine düşkün. Anne, zavallı, kocası-
nın egemenliğine boyun eğen iyi kalpli, ancak hurafelere ve evhamlara 
inanmakta. Çocuklar, değişik yelpazelerde olmalarına rağmen zalim bir 
babanın iradesi doğrultusunda hareket etmede ortaktırlar. Fehmî, 1919 
devriminde babasına rağmen devrim yanlıları safına katılır ve şehit olur.

Fehmi’nin ölümü babayı değiştirmiştir. Artık eski despotluğu kalmamış-
tır. Evin problemleriyle ilgilenmekte ve aile bireylerinin isteklerini karşıla-
maktadır. İçkili gece hayatını ve gece birlikte alem yaptığı kadınları artık 
sevmemektedir. Aile bireyleri de kısmen özgürlüklerine kavuşur. Yasîn cin-
sel dürtülerine gem vuramaz ve ölmeden önce kardeşi Fehmî‘nin sevdiği 
komşu kızı Meryem’le ikinci evliliğini yapar. Yasîn, İffet Efendi’nin kızı 
olan ilk eşine yaptığını Meryem’e de yapar ve onu boşar ve Zenuba adında 
babasının dostu olan bir sokak kadınıyla evlenir. Evin en küçük çocuğu 
Kemâl, seçtiği öğretmenlik mesleğinden hoşlanmayıp arkadaşı Fu’âd gibi 
toplumda saygınlığı olan bir meslekte olmayı arzular. iç bunalım geçirir. 

Ahmed ‘Abdu’l-Cevâd’ın kızı Hadîce’nin iki oğlundan biri olan Ah-
med, ailesinin hukuk fakültesine girmesi isteğine karşı gelerek edebiyat 
fakültesi gazetecilik bölümüne girer. Düşünce olarak Marksizm’i seçer. 
Diğer oğlu ‘Abdu’l-Mun’im ise dini duyguları ağır basar ve el-İhvânu’l-
Muslimîn(Müslüman Kardeşler) teşkilatına girer. Sonra her ikisi de bu 
eğilimlerinden dolayı tutuklanırlar. 1935-1944 yıllarının ortasında baba 
ölürken son kısmında anne ölür.5

Mahfûz’un romanında, Doğuyla Batı karşılaştırılmaktadır. Batı’da bu-
lunanların aslında Doğu’da mevcut olduğunu savunan Mahfûz, bin beş 
yüz sayfalık bu eserinde 1917-1944 döneminin Kahire’sindeki kronikleş-
miş ve toplumu temelinden sarsan rüşvet ve kapkaççılığı, aşağı sınıflarda-
ki boş inançları ve gerçekten kaçışı ve çaresizliği kötümser bir tonda tasvir 
ediyor. Bir burjuvazi ailesinin üç kuşak boyunca içinden geçtiği ve giderek 
kaçınılmaz sona varacak olan sarsıntıları anlatıyor. Bu bağlamda roman 
üçlüsü, Mısır’ın toplumsal dönüşümlerini yansıtan tarihsel boyutunun yanı 
sıra, geleneksel toplumun can çekişmesini resimleyen titiz bir sosyolojik 
çalışmayı ve aynı anda zaman, ölüm ve kader gibi konuları irdeleyen klasik 
5Necîp Mahfûz, es-Sülâsiyye (Beyne’l-Kasrayn, Kasru’ş-Şevk, es-Sükkeriyye), Mektebet Mısr, Kahire 1977-
1978.
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roman sanatını içeriyor. Bu nitelikleriyle Mahfûz’un bu ünlü eserinin, bazı 
edebiyat eleştirmenleri tarafından Thomas Mann’ın Buddenbrooks’unu 
anımsattığı, bazılarınca da plân açısından Galsworthy’nin The Forsyte 
Saga adlı eserine benzediği belirtilmektedir. Mahfûz, bu iki eser dışında 
Tolstoy’un Savaş ve Barış adlı eseri okuduğunu ifade etmektedir.6

Türk edebiyatında ise, kuşak çatışmasının ele alındığı ilk eser, Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun roman yazarı olarak adını duyuran ilk çalışma-
sı Kiralık Konak’tır. Eser, yayımlanış tarihine göre zaman bakımından ol-
dukça geriye giden bir romandır. Eserde, Tanzimat’tan başlayarak Birinci 
Dünya Savaşı sonuna değin birbirinin devamı olan ve bir konakta oturan 
üç nesilden meydana gelen bir ailedeki nesiller arası çatışmalar üzerinde 
durulmuştur. Bunlardan Naim Efendi, birinci kuşağı, kızı Sekine Hanım 
ve damadı Servet Bey ikinci kuşağı, torunu Cemil ve Seniha ise son kuşağı 
temsil ederler.

Tanzimat’tan başlayarak zaman zaman toplumumuzda yanlış anlaşıldı-
ğı için çeşitli tahriplere yol açan Batılılaşma, Yakup Kadri’nin de üzerinde 
durduğu sorunlardan biri olmuştur. Kiralık Konak’ta Osmanlı toplumunda, 
Batının çeşitli etkileriyle, kuşaklar arasındaki duygu, düşünce ve dünya 
görüşü yönünden ortaya çıkan ayrılıkları ve bir ailenin çözülüşünü anla-
tan Kiralık Konak, Yakup Kadri’nin en çok sevdiği iki romandan biridir. 
Bunu da “Kiralık Konak, bence roman tekniğine en uygun olan eserimdir.” 
cümlesiyle belirtir. Bu da yazarın roman tekniğine ne denli önem verdiğini 
gösteriyor. Romanın yalnızca temasında değil aynı zamanda formatında da 
başta Madam Bovary olmak üzere Batının izlerini görmek mümkündür7 

Eserin özeti şu şekildedir: 

Sultan II. Abdülhamîd devrinin ileri gelenlerinden olan Naim Efen-
di, Kanlıca’daki konağında kızı, damadı ve torunlarıyla birlikte münzevi 
bir hayat yaşamak istemesine rağmen damadı Servet Bey ve kızı Seniha, 
alafranga hayat düşkünüdürler.  Seniha, âşığı Faik’in anlattığı Avrupa 
hayatına kavuşabilmek için, gizlice sattığı eşyalardan elde ettiği para 
ile Avrupa’ya kaçar. Orada Faik ile dilediği gibi yaşar. Servet Bey, Naim 
Efendi’den kurtulmak,  istediği hayatı yaşamak ve gayri meşru iş ilişkile-
rini devam ettirebilmek için konaktan ayrılarak Beyoğlu’nda bir apartma-
na taşınır. Seniha Avrupa’dan dönüşünde, çevresini vurguncular ve savaş 
zenginleri doldururlar. Naim Efendi konağında, yokluk ve sefalet içinde, 
yapayalnız ölümünü beklerken; damadı ve torunları Beyoğlu’nda kozmo-
6 Necîb Mahfûz, Etehaddes İleykum, Dâru’l-“Avde, Beyrut 1977, s.108; Cemâl el-Gîtânî, Necîb Mahfûz Yete-
zekker, Dâru’l-Mesîra, Beyrut, s.64-65.
7 Olcay Önertoy, a.g.e., s.16; Niyazi Akı, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, İletişim Yayınları, 2001, s.99.
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politlerle günlerini gün ederler. 

Naim Efendi, oturduğu konağı kiraya vermek, kardeşinin yanına taşın-
mak ister ama, artık iyice harap vaziyetteki konağa talip çıkmaz. Bu arada 
ümitsiz bir aşkla yıllarca Seniha’yı sevmiş olan Hakkı Celis, Çanakkale 
Savaşı’na gönüllü olarak katılır ve kendisinden beklenmeyen bir şekilde 
kahramanca şehit olur. Cepheden dönen bir subayın verdiği bu habere 
Seniha kayıtsız kalır. Naim Efendi, Vakıflar Bakanlığı’ndaki görevinden 
kendi isteğiyle emekliye ayrılır.  Konağın dağılıp satılığa çıkarılmasıyla 
biter..8

Her ne kadar Yaban’ın popülerliğinin gölgesinde kalmışsa da, Kiralık 
Konak, işlediği dönemin olgularını ve batılılaşma sürecinde kuşaklar ara-
sında yaşanan çelişki ve çatışmaları gözler önüne sermesi açısından, hem 
Yakup Kadri’nin, hem de Türk romanının en önemli eserlerinden biridir. 
Romanda anlatılan olayların yaşandığı dönem, II. Meşrutiyet yıllarıdır. 

Kiralık Konak’ta Osmanlı Devleti’nin yıkılış günlerinde Türk ce-
miyetinin en önemli unsuru olan ailenin nasıl çürüdüğü ve yıkılıp gittiği 
hikaye edilir. Bir kısım insanımızda görülen batılılaşma veya alafranga-
laşma arzusu ile bu alafranga hayata ayak uydurma ve o tarzda yaşama 
gayreti, bu felaketin en önemli sebebidir. Batılılaşma, en fazla aileyi vurur. 
Aile yara alınca toplumda hiçbir sağlam değer ve kurum kalmaz.9 Tarihî 
ve siyasî olaylarla beraber değişen sosyal hayat, etkilenen kültür hayatı vb. 
hususlar, bu yazarların romanlarında en geniş şekliyle yer almıştır. Değişen 
durumlar karşısında gerek ferdî olarak, gerekse toplum olarak gösterilen 
tepkiler nesilden nesile farklılıklar göstermekte ve bu farklılık nesil çatış-
malarını meydana getirmektedir.10

Bu iki romanın esin kaynağı olarak değerlendirebileceğimiz batı roman-
ları içerisinde öne çıkan ilk roman ünlü İngiliz yazarı John Galsworthy11 
(1867-1933)’in The Forsyte Saga (Forsyte Ailesinin Destanı) adlı 
romanıdır.12

8 Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak, İletişim Yayınları, (Yirmialtıncı Baskı), İstanbul 2002.
9 Niyazi Bakırcıoğlu, Başlangıcından Günümüze Türk Romanı, Ötüken Yayınları (Beşinci Baskı), İstanbul 
2001, s.109.
10 Abdulkadir Hayber, Halide Edip, Yakup Kadri ve Reşat Nuri’nin Romanlarında Nesil Çatışmaları, s.380.
11 1867 yılında Surrey’de doğmuş,  İngiltere’nin aristokratlara mahsus sayılan Harrow Okulu ile Oxford Üni-
versitesinde okudu. Hukuk eğitimi almasına rağmen edebiyatla ilgilenmeye başladı. Charles Dickens, Gustave 
Flaubert, Rudyard Kipling, Herman Melville, Ivana Turgenev, Leo Tolstoy ve Emile Zola gibi yazarları okudu. 
28 yaşında hikaye yazmaya başladı. İlk hikayesi 1897 yılında yayımlandı. İlk romanı The Island Pharisees 1904 
yılında yayımlandı. 1921 yılında Catherine Dawson Scott ile şair ve yazarları bir çatı altında toplamak amacıyla 
PEN adında uluslar arası bir organizasyon kurdu. 
1932 yılında üstün anlatım şeklinin uygulandığı The Forsyte Saga adlı romanından dolayı Nobel Edebiyat Ödü-
lüne layık görüldü. Ertesi yıl beyin tümöründen dolayı vefat etti.  20 roman 27 oyun, 3 şiir koleksiyonu, 173 kısa 
hikaye, 5 deneme koleksiyonu ve 700 mektup yazdı.
12 J. Galsworthy, Forsyte Ailesinin Destanı (Forsyte Saga) [Cilt: I-II]  [Çeviren: Sabiha Özsoy], MEB Dünya 
Edebiyatından Tercümeler, İngiliz Klasikleri: 59, 1951.
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Galsworthy’nin eserinde Forsyte ailesinin küçük dünyasının belli bir 
zaman dilimi içerisinde sosyal değişime uğraması, bazı değerlerin çatış-
ması konu ediliyor.13

Hiç şüphe yoktur ki Galsworthy’yi meşhur yapan ve şöhretini devam 
ettiren en mühim eseri bu romandır. Galsworthy, bugünkü cemiyete en bü-
yük tehlikenin orta sınıflar arasında pek yaygın bulunan mal ve mülk hır-
sından geleceği kanaatindedir. Bu sınıfın temsilcisi olarak da romanında 
Soames Forsyte’i yaratmıştır. Bu “Emlak Sahibi Adam’a göre karısı bile 
onun “mal”ıdır. Karısının ayrı bir şahsiyeti, ayrı istekleri olabileceğini ka-
bul etmek istemez. Bu yüzden de karısının hiç bir zaman sevgisini kazana-
maz. Neticede ihanetine uğrayarak ondan ayrılmak zorunda kalır. Bununla 
beraber Galsworthy bu mal ve mülk düşkünü orta sınıf halkın meziyetlerini 
de bize göstermiş, onların tutumluluk, cesaret, soğuk kanlılık ve sağduyu 
gibi vasıflarını da belirtmekten geri kalmamıştır. Destanında yalnız fertler 
değil, yazarın yaşadığı devir onun meseleleri ve ihtiyaçları da anlatılmış, 
bugünkü medeniyet ile ahlak arasındaki tezat iyice belirtilmiştir.14 

O, hemen hemen bütün roman ve piyeslerinde ve özellikle Forsyte 
Destanında fakir ve yoksul halkın dertlerine karşı kayıtsız, daima mal ve 
mülk düşünen, daima daha zengin olmayı düşünen varlıklı insanlara hü-
cum etmiştir.15

Öncelikle yazarların doğum tarihlerine baktığımızda, neredeyse tama-
mının birbirine yakın tarihlerde dünyaya geldiklerini görmekteyiz. Yakub 
Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974), Galsworthy (1867-1933), Necîp 
Mahfûz (1911-…) 

Romanlar kaleme alınış tarihleri bakımından incelendiğinde, ilk sıra-
yı The Forsyte Saga sonra 1922 yılında yayımlanan Kiralık Konak, es-
Sülâsiyye (“Üçleme”) ise 1956-1957 yıllarında yayımlanır. 

Esasen Kahire’de birer cadde ismi olan Beyne’l-Kasrayn, Kasru’ş-Şevk 
ve es-Sükkeriyye adlarında üç eserden oluşan es-Sülâsiyye’de caddeler, bi-
rer semboldür. Mahfûz bu caddelerde yaşanan olayları ve kültürel farklı-
laşmaları okuyucusuna aktarır. Aynı şekilde Kiralık Konak romanında da 
konak, bir semboldür. Kiralan şey, aslında bir medeniyet ve hayat tarzıdır. 
Romanda, aile içi bireysel ilişkiler ele alınmasına rağmen aslında bir me-
deniyetler arası çatışma konu edilmektedir.
13 Muhammed Mahmûd ‘Abdu’r-Râzık, “Necîb Mahfûz fî Sohbet Tâhâ Huseyn”, ‘Âlemu’l-Kitâb, el-Hey’etu’l-
Mısriyyetu’l-‘Âmme li’l-Kitâb, Kahire, (tarihsiz), s.54; Hamdî es-Sakkût, Marsdeen Johns, “Necîb Mahfûz 
Kâtiben Rivâ’iyyen”, el-Haresu’l-Vatanî, Sayı: 74, Riyat (Kasım 1988), s.117.
14 Prof. H. Dereli, Forsyte Ailesinin Destanı I, Önsöz, s.V.
15 Aynı eser, s.II



1758

Mısır Türk ve İngiliz edebiyatlarındaki kuşak romanlarını kendi ara-
larında bir değerlendirmeye tabi tutarsak, Necîb Mahfûz’un 1988 yı-
lında Nobel Edebiyat Ödülü almasını sağlayan eserlerden biri olan es-
Sülâsiyye’nin, roman tekniğine ve kuşak romanı esprisine en uygun kitap 
olduğunu söyleyebiliriz.  Hemen hemen bütün detaylara inilmesine rağ-
men, Kiralık Konak’taki kuşak değişimi –es-Sülâsiyye’ye göre– dar bir 
şahıs kadrosuyla detaylara ve olaylara fazla inilmeden anlatılır. 

Üç kuşak arasındaki farklılaşmaların konu edildiği bu romanlar ve ya-
zarlarında göze çarpan ortak özellikleri maddeler hâlinde şöyle sıralaya-
biliriz:

Her üç ülke yazarları da siyasî ve sosyal çalkantılarla dolu bir toplum-•	
da yaşamışlar ve bu olayları romanlarına yansıtmışlardır.

Romanı dar kalıplardan kurtarıp geniş bir alana oturtmuşlardır. •	

Yazarlar, eserlerini genelde yenilik taraftarlarının zaferleriyle bitirir-•	
ler. 

Romanların birçoğunda mekân unsurları temsilî olarak işlenmektedir.•	

Olaylar daha çok büyük şehirlerde (İstanbul, Kahire ve Londra) cere-•	
yan etmektedir.

Edebî türler içerisinde daha çok romanlarıyla tanınmışlardır.•	

Bulundukları coğrafyada stratejik bir öneme sahip iki ülke olan Mısır 
ve Türkiye’nin ilgili yıllarda yöneldikleri batının önde gelen ülkelerinden 
biri olan İngiltere’nin yakın geçmişinde, dönemin önde gelen yazarları ta-
rafından kaleme alınan bu eserler,  dönemin yaşantısını gün yüzüne çıkar-
mak ve uluslar arası ilişkilerde bir yardımcı öğe olarak değerlendirilmek 
açısından önemlidir. 
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DİVAN ŞİİRİNDE TASAVVUF
(14. VE 15. YY. DİVANLARINA GÖRE)

ÜSTÜNER, Kaplan 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

İslam’ın mistik yorumu olan tasavvuf, zaman sürecinde şiir ile etkile-
şim içine girmiştir. Sûfilerin manevî âlemde yahut ruhanî yolculukta görüp 
yaşadıklarını anlatmak istemeleri, mecazlara dayanan tasavvufî şiir dilini 
ortaya çıkarmıştır. Şairane tasavvuf dili, M.S. 11. yüzyıldan sonra Arap 
ve İran şiirinde kullanılmaya başlanmıştır. Orta Asya’dan Anadolu’ya 
göç eden Türkler arasında bulunan dervişler, yeni topraklarda tasavvufun 
temelini atmışlardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren de ida-
reciler ile tasavvuf ehli iletişim içinde olmuşlardır. Osmanlı toplumunu 
tesiri altına alan tasavvuf düşüncesi şairleri de etkilemiştir. Divan şairle-
ri, oluşumunu daha önceki yüzyıllarda tamamlayan tasavvufî terminolo-
jiyi, doğrudan doğruya ya da teşbih, telmih, istiare ve mecaz gibi ede-
bi sanatlar aracılığıyla kullanmışlardır. Şiirlerde vahdet-i vücut anlayışı, 
tasavvufî aşk-âşık-sevgili, çeşitli tasavvufî kavram ve mecazlar, tarîkatlar 
ve âdetleri, tasavvuf ehlinin giysileri, kullandıkları eşyalar ve mekanla-
rı, sûfiler, tasavvufî tipler, tasavvufî konuda yazılan eserler gibi pek çok 
tasavvufî unsura yer verilmiştir. Tasavvufun insan, eşya ve kainatla ilgili 
tefekkürî bakışının bir sonucu olan sembolik ifadeler, Divan şiirine hem 
incelik, derinlik ve genişlik vermiş hem de varlığını uzun süre devam et-
tirmesine sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Divan şiiri, tasavvuf, sembolizm.

ABSTRACT

Sufism in Divan Poetry based on the Divans of the 14th and 15th 
Centuries)

Sufism, a mystic contemplation of Islam, interacted with literature 
especially poetry in its process of systematization. An esoteric language 
which was based on metaphors and symbolisms emerged due to the 
desires of Sufists to spread what they had witnessed on the path of their 
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mystical experience. This special language was begun to be used in Arabic 
and Persian poetry especially after 11th century A.D.  Dervishes who 
had migrated to Anatolia from the Middle Asia with the Turkish tribes 
established the foundations of Sufism in their new motherland. Sufists 
and governers were in sincere connection from the very moment of the 
establishment of the Ottomans to their collapse. Sufistic movement which 
affected the Ottoman society also impressed the poets. Divan poets used the 
founded mystic terminology in their divans to be either directly recognized 
or sensed through literary devices like similes, allusions and metaphors. 
Sufistic terms and concepts such as wahdat-ul-wujood (unity of being/
existence), mystic love, lovers in mystic terms, several mystic concepts 
and metaphors, sects and their rituals, clothes and properties of sufists, 
places where they lived and gathered, sufists, mystic characters and works 
about sufism were used in these poems. Symbolic expressions, which were 
the consequences of contemplative points of view into human, creatures 
and universe, not just provided a wide range of delicacy, perspective and 
profundity to Divan Literature, but also made it keep its existence for a 
long time.

Key Words: Divan poetry, sufism, symbolism.

-----

İslam’ın mistik yorumu olan tasavvuf, İlâhî meselelerden gündelik uğ-
raşlara kadar her bilgiyi kendi bakış açısıyla değerlendirip yorumlar. Nefsi 
terbiye edip rûhu arındırarak mutlak varlığa erişmeyi hedefler. İnsanın, 
benliğinin baskısı ve ağırlığından kurtularak (sembolik anlamda yok ola-
rak), keşfettiği yaratıcısının ahlakını benimseyerek insan-ı kâmil sıfatını 
kazanmasını amaçlar. Tasavvufî duyuş ve görüş sistemi içinde kesrette 
vahdeti (çoklukta birliği) görmeyi ve hakikate ulaşmayı hedefleyen sâlik, 
seyr ü sülûk adı verilen manevi yolculuk aşamaları ile duygu, düşünce, hal 
ve davranışlarını kontrol altında tutarak manen şekillenmeye, nefsini arın-
dırmaya ve kemâl noktasına yükselmeye gayret gösterir. Kısaca tasavvuf, 
Allah aşkı, Allah’a manen ulaşma çabası, dünya ve dünya nimetlerinin 
yerilmesi, sadelik, nefis terbiyesi, rûhun yüceltilmesi ve ahlakın olgunlaş-
tırılması gibi esaslar üzerine kurulmuştur (Akarpınar, 2004; 4-5).

Tasavvuf tarihi zühd, tasavvuf ve tarîkatlar olmak üzere başlıca üç dö-
neme ayrılmıştır. İsim olarak değilse bile anlayış ve yaşayış tarzı olarak 
Hz. Peygamber ile başlayan tasavvuf, İslam’ın ilk zamanlarında belirmeye 
başlayan siyasal ve toplumsal değişimlere pasif bir tepki olarak önce zühdî 
hayat tarzı şeklinde kendini gösterir. Bu zühdî tepki bütün Emevî dönemi 
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(H.41-133/M. 661-750) boyunca devam eder (Ocak, 2003: 267).

Tasavvufun H.2/M.8. yy.da başladığı kabul edilir. Daha sonra geniş çev-
relere yayılarak Basra, Küfe, Bağdat ve diğer şehirlerde Bâyezid-i Bistâmî 
(ö.H.262/M.875), Cüneyd-i Bağdâdî (ö.H.297/M.909) ve Hallâc-ı Mansûr 
(ö.H.310/M.922) gibi Irak mektebine mensup ünlü sufileri yetiştirmiştir. 
Horasan çevresinde de, Irak mektebinin zühde dayalı tasavvuf anlayışın-
dan farklı olarak Hamdûn-ı Kassâr (ö.H.272/M.885)’ın öncülük ettiği İlâhî 
aşk ve cezbe motifinin hâkim olduğu Horasan mektebi denilen bir anlayış 
(Melâmetîlik) kendini gösterir (Levend, 1984: 42-44, Köprülü, 2003: 146-
147, Ocak, 2003: 269, Kemikli, 2004: 5).

H.5./M.11. yy.dan itibaren Ortadoğu İslam dünyasını içine alan geniş 
topraklarda bu iki tasavvuf anlayışı, yavaş yavaş tarîkat denen sûfi teşek-
külleri ortaya çıkarmaya başlamıştır. 

Bütün İslam coğrafyasına tarîkat ve tekyeler aracılığıyla gelişip yayı-
lan ve sosyal müesseseler üzerinde derin tesirler bırakan tasavvuf, İslam 
medeniyetinin hakim olduğu coğrafyadaki şiiri de kuvvetle etkilemiştir. 
İnsanı mutlak hakikat ile yüz yüze getiren ve kainatta görünen genel rit-
min, ahengin derin sırlarını rûhlara dinlettiren tasavvufun derûnî duyuş 
ve görüşü, şairane hayaller ve şiir için son derece uygun bir zemin teşkil 
etmiştir (Tarlan, 1964: 12, Levend, 1984: 44, Köprülü, 2003: 150, Ceylan, 
2000: 168).

Zaman sürecinde tasavvufun şiire nüfûzu o dereceye varmıştır ki, âdeta 
birbirlerinin tabii birer ifade vasıtası haline gelmişlerdir. Bu tesirde ta-
savvufun, düşüncenin sınırlarını devrine göre olabildiğince genişletmesi, 
korku yerine sevgiyi esas alması, medresenin kuralcı anlayışını benimse-
memesi, terminolojisi ile dili zenginleştirmesi, tefekkür tarzının şairane 
tahayyüle elverişli olması, vahdet-i vücut anlayışı ve güzellik ile aşk te-
lakkisinin önemli rolü vardır (Çeltik, 2003: 124, Köprülü, 2003: 153-154, 
Gölpınarlı, 2000: 236).

Tasavvufta şiir dilinin ortaya çıkışı ve gelişmesi, nazarî/felsefî tasavvu-
fun belirmesi ve klasik dönemde yetkinleşmesiyle ilgilidir. 

Yukarıda değindiğimiz gibi tasavvuf, kuruluş yıllarında amel ve ibadete 
daha fazla önem veren zühdî özellik gösterir. İbadetlerin bâtınına yöneliş 
düşüncesi, zühdîlikten nazarî tasavvufa geçişe sebep olmuştur (Pürcevâdî, 
1998: 418-419).
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Mutasavvıfların, rûhânî yolculuk boyunca yaşadıklarını, geçirdikleri 
hal ve makâmları, müşâhede ve tecrübelerini anlatmak istemeleri, günlük, 
normal ve alışılmış dilden farklılık taşıyan bir dili gerekli kılmıştı. Çünkü 
normal dil, dış, somut ve cismani dünyaya dönüktü. Mutasavvıflar ise il-
gilendikleri rûhânî ve bâtınî âlemin özelliklerini yansıtabilecek bir dile 
ihtiyaç duymaktaydılar. Onlar, normal dilde yer almayan anlamları dile 
getirmek istiyorlardı. Bu mânâları dile getirmek için bir takım kelimelere 
ihtiyaçları vardı. Bu soruna çözüm olarak, yeni kelimeler türetmek yerine 
günlük, normal dilden yararlanarak, kelimelerin her birine mecazi ve sem-
bolik bir anlam vermeyi buldular.

Kur’ân’da geçen zikir, sır ve yakîn gibi kelimeler de yeni anlamlar 
kazanarak sûfilerin görüş ve hallerini anlatan birer terim haline geldi. Ya 
doğrudan doğruya ya da türetme yoluyla Kur’ân’dan alınan çok sayıda 
kavram, tasavvuf alanında da kullanılmaya başlandı. Tarîkatlar döneminin 
başlamasıyla birlikte, tarîkatlara özgü giysi ve eşyalarla ilgili de bir ter-
minoloji oluştu; bunlara sembolik anlamlar da yüklendi (İz, 1995: 38-39, 
Kara, 1999: 209). 

Tasavvufî dilin ilk belirtileri H.2./M.8. yy.da şeyhlerin veciz sözlerinde 
ortaya çıkmıştır. En verimli yüzyıl ise H.3./M.9. yy.dır. Nazarî tasavvufun 
özel dili Bağdat’ın büyük şeyhleri ile bir dereceye kadar da Horasan şeyh-
lerinin katkılarıyla oluşmuştur. H.4./M.10. yy. ise tasavvuf ilminin orta-
ya çıktığı ve tasavvuf dilinin bir ilim dili olarak algılandığı bir dönemdir. 
Bu yüzyılda Serrâc (ö.H.378/M.988) el-Lüma, Kelâbâzî (ö.H.380/M.990) 
et-Ta’arruf, Sülemî (ö.H.412/M.1021) Tabakâtü’s-sûfiyye eserini telif et-
miştir. Kendilerini, geçmişi iki yüzyıldan daha eskiye dayanan tasavvufî 
düşüncenin mirasçısı olarak gören bu yazarlar, eserlerinin bir bölümü-
nü bu ilmin dili ve ıstılahlarına ayırırlar. H.5./M.11. yy.da ise, Kuşeyrî 
(ö.H.465/M.1072) er-Risale ve Hücvirî (ö.465/1072) Keşfu’l-mahcûb adlı 
eseriyle, tasavvufu bir ilim/disiplin olarak algılayan geleneğin açıklayı-
cısı konumunda görünürler. Bu yüzyılın sonunda tasavvuf, bütün oluşum 
aşamalarını geride bırakarak takipçileri açısından bilimsel sayılan bir dile 
kavuşmuştur (Pürcevâdî, 1998: 421-422).

Klasik tasavvuf dilinin oluşum aşamaları bir ağacın gelişme aşamala-
rına benzetilirse H. 2./M.8. yy., İslam medeniyeti içerisinde bir fidan ola-
rak ortaya çıkması; H. 3./M.9. yy., bir ağaca dönüşmesi; H. 4./M.10. yy., 
meyveye durması; H. 5./M.11. yy. ise sûfi yazar ve şairlerin bu ağacın 
meyvelerinden yararlandığı bir yüzyıl olarak düşünülebilir. Yine bu yüz-
yılda, meyvenin içinde olan bir çekirdek Horasan toprağına ekilir ve bu 
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çekirdekten başka bir fidan filizlenir. Horasan toprağında klasik tasavvuf 
tohumundan filizlenen yeni fidan, âşıkâne tasavvuf ekolüdür. Bu ekol de 
klasik tasavvuf gibi kendine özgü dile ve kelimelere sahip olur. Klasik 
tasavvuf dili ilmî bir dil olarak algılanırken, âşıkâne tasavvuf ekolünün 
dili şairane bir dildir. Dolayısıyla bu iki dil, kök olarak birbiriyle ortaklık 
taşısa da ayrı diller olarak kabul edilebilir (Pürcevâdî, 1998: 423).

Şairane tasavvuf dili H.5./M.11. yy.dan başlayarak tedricî bir şekilde 
ortaya çıkmış, H.6./M.12. ve H.7./M.13. yy.larda yetkinliğe ulaşmıştır. Bu 
dil, klasik tasavvuf dilini ortadan kaldırmamıştır. Klasik tasavvufun lafız 
ve ıstılahlarının bir bölümü sûfi şairlerin şiirlerinde ve genel anlamda şai-
rane tasavvuf dilinde hayatını sürdürürken, çeşitli yazarların eserlerinde de 
tasavvufî bir ilim dili olarak bağımsızlığını koruyabilmiştir.

Divan şiirinden önce gelişimini tamamlayan Arap ve İran tasavvuf şii-
rinin tarihini özetlemekte yarar görüyoruz. Arap şiirinde tasavvufu kavram 
ve mecazları ile anlatan en güçlü şairin Ömer b. el-Fârız (ö.H.632/M.1235) 
olduğu kabul edilir (Çetin, 1991; 305, Saraç, 2000: 136, Karaismailoğlu, 
2001: 15, 28). 

İran şiirinde ise tasavvuf, yaklaşık olarak H.4/M.10. yy.ın sonla-
rı ile H.5/M.11. yy.ın ilk yarısında yer edinmeye başlar. Baba Tâhir 
(ö.H.401/M.1010), Ebu Said-i Ebu’l-Hayr (ö.H.440/M.1049) ve Hâce 
Abdullah Ensârî (ö.H.481/M.1089) gibi şairler, tasavvufî düşüncenin şiire 
girmesinde öncülük etmişlerdir (Karaismailoğlu, 1992: 3, Kemikli, 2004: 
8).

İlk büyük mutasavvıf şair olma özelliğini ise bir asır sonra, H.6/M.12. 
yy.da Hadîkatu’l-Hakîka ve Tarîku’t-Tahkîk manzumeleri ile Hakîm Senâî 
(ö.H.525/M.1131) başarmıştır. Senâî’den sonra, kendisini Mantıku’t-Tayr, 
Esrârnâme ve İlâhînâme gibi eserleriyle bütün gayretini tasavvufî konula-
rı açıklamaya sarfeden bir başka büyük şair de Feridüddin Attar (ö.H.618/
M.1221)’dır (Şahinoğlu, 1991: 95-97, Zebîhullâh-i Safâ, 2003: 39). Senâî 
ve Attar, tasavvufî hakikatleri eşi benzeri görülmeyecek bir mükemmellik-
te nazma döken büyük mutasavvıf ve şair Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin 
(ö.H.672/M.1273) gelişine öncülük etmişlerdir. Bu şairlerin yazdıkları 
muazzam eserler, tasavvufî şiirin gelişmesine çok büyük katkıda bulun-
muştur (Çeltik 2003:126). Daha sonra bu tasavvufî çizgiyi Mahmud-ı 
Şebüsterî (ö.H.720/M.1320-1321), Hâcû-yı Kirmânî (ö.H.753/M.1352), 
Selman-ı Savecî (ö.H.778/M.1376), Hâfız-ı Şirâzî (ö.H.792/M.1390[?]), 
Kemâl-i Hucendî (ö.H.803/M.1401), Şah Nimetullah (ö.H.834/M.1431) 
ve Abdurrahman Câmî (ö.H.898/M.1492) gibi şairler sürdürmüşlerdir.
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Divan şiirindeki tasavvufî unsurları incelemeye geçmeden önce, döne-
min tasavvuf ve tarikat ilişkilerine de kısaca değinmek istiyoruz. 

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türkler arasında bulunan şeyh 
ve dervişler yeni topraklarda tasavvufun temelini atmışlardır. Selçuklu 
hükümdarları, Anadolu’ya gelen bu dervişlere sahip çıkarak, onların fa-
aliyetlerine imkân tanımışlardır. Kültürel faaliyetlerin canlı olduğu 13. 
yy.da Anadolu’da, vahdet-i vücut düşüncesini sistemleştiren Muhyiddin 
İbnü’l-Arâbî (ö.H.639/M.1241), onun görüşlerini geniş çevreye yayan ta-
lebesi Sadreddin Konevî (ö.H.673/M.1274) ve Mevlevîliğin pîri Mevlânâ 
Celâleddîn-i Rûmî (ö.H.672/M.1273) gibi mutasavvıflar düşünce ve eser-
leriyle hizmet etmişlerdir (İnalcık, 2003: 198, Öngören, 2000: 17-18). 

Osmanlı Devleti kurulmadan önce çeşitli bölgelerden Anadolu’ya göç 
eden dervişler, burada kurulmakta olan devlete önemli katkılarda bulun-
muşlardı. Osmanlı padişahları ve yöneticiler de, Bizans’a karşı yürütülen 
savaşlarda kendileri ile birlikte savaşan yahut Anadolu topraklarının imar 
ve iskanında önemli görevler üstlenen dervişlere ilgisiz kalmayarak, on-
lara yakınlık ve kolaylık göstermişlerdir. (Barkan, 2003; 141-191, Ocak, 
2003: 276, 286, Öngören, 2003: 192-193).

Osmanlı toplumunu tesiri altına alan tasavvuf düşüncesinin (Kurnaz, 
2000; 166, Kılıç, 2004: 35-36) divan şairini de etkilemesi kaçınılmazdı. 
Divan şairi çeşitli tabirler, atasözleri ve deyimler gibi halkın günlük ya-
şantısına bile yansıyan tasavvuf kültürünün (Bkz. Gölpınarlı 1977) içinde 
kendini bulmuş, yetişip büyümüş ve bu kültür dokusu içinde şiir yazmıştır. 
Osmanlıların hepsi derviş değildi ama şairler ve seslendikleri kitle tasavvufî 
görüşün temel öğelerini biliyor ve yakınlık duyuyorlardı. Hemen her şa-
irde az ya da çok görülen tasavvufî etki de bunun göstergesi sayılabilir. 
Gibb (1999: 34), konu ile ilgili şu düşünceye sahiptir: “Şairler umumiyetle 
birer mutasavvıf ve mutasavvıflar da birer şairdi.”  (Gelibolulu Mustafa 
Âlî, 1999; 17, Çeltik, 2003: 124, Köprülü, 2003: 154, Levend, 1984: 44, 
Çavuşoğlu, 2001: 293-294, Ayvazoğlu, 1993: 107, Andrews, 2000: 143)

Tezkirelerde yer alan yaklaşık 3182 şairden 320’sinin çeşitli tarîkatlar 
ile bağlantısının olması da, divan şairlerinin tasavvuf ve tarîkat ilişkilerini 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir (İsen, 1997: 209-220). 

Yukarıda söz ettiğimiz gibi İran şiiri, ilk önceleri Hakîm Senâî ve 
Feridüddin Attar yolunda açık, kısmen sembol ve mecazlardan uzak, didak-
tik ve zühdî bir tasavvuf anlayışını yansıtırken; daha sonraları Mahmud-ı 
Şebüsterî, Selman-ı Savecî, Hâfız-ı Şirâzî, Kemâl-i Hucendî gibi büyük 
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şairlerin tesiriyle, okuyucuyu mecaz ile hakikat arasında gezdirebilecek 
ince, canlı, âhenkli bir şiir estetiğine ulaşmıştır. Şairler, mecazi aşk ile ha-
kiki aşk arasında güçlü bağlar olduğunu sezmişler, bundan dolayı zühde 
karşı rintliği savunmuşlardır. Onların elinde ince ve akıcı bir mahiyet alan 
tasavvuf, Divan şiirine de adı geçen şairler aracılığıyla asıl bu estetik görü-
nüşüyle girmiştir (Tarlan, 1964: 12, 42, Kurnaz, 1997: 3, 22-23).

İşte biz de bildirimizde, tasavvufun Divan şiirine yansımasını örnek 
beyitler vererek göstereceğiz. Bilimsel yarar açısından konunun sınırlan-
dırılması gereklidir. Bu sebeple, inceleme alanımızı Divan şiirinin kuruluş 
ve gelişme dönemi olarak kabul edilen 14. ve 15. yy.da yazılmış divanlar 
ile sınırladık.

Tasavvufî anlayışa göre tevhid, Allah’ı tasavvur ve tahayyül olunan 
şeylerin hepsinden birlemek, her şeyde onu görmek ve ondan başka hiçbir 
şey görmemek anlamındadır. Tasavvufî bir meslek yahut bir tevhid çeşi-
di olan vahdet-i vücut ise, bütün varlıkların mutlak vücut sahibi Allah’ın 
isim ve sıfatlarının tecellisi olduğu esasına dayanır (Pakalın, 1993: III/598, 
Afifi, 1999: 70). Pek çok mutasavvıf tarafından açıklanmakla birlikte İbn 
Arâbî (M.1165-1240) tarafından sistemleştirilen bu düşünceye göre, vücut 
birdir o da Hakk’ın vücududur. “Her ne varlık varsa ondandur.” (Ahmedî 
G 479/1). Onun vücudundan başka varlık yoktur, olması da mümkün de-
ğildir. Âlemde görünen çokluk/kesret, mutlak varlığın geçici gölgelerin-
den ibarettir, görünüş itibariyledir ve onun tecellisidir: 

Oldur vücûd-ı mutlak u bâkî kamu vücûd
Bî-şekk anun vücûdına olmış durur zılâl 

  Ahmedî G 394/2

(Mutlak vücut sahibi odur. Ondan gayrı görünenler, şüphesiz, onun var-
lığına göre gölgeler gibidir.)

Varlık vehmini terk eden kişi, hakiki sevgiliye kavuşabilir (Ahmedî G 
392/6; Hamdullah Hamdî K 1/17).

Elbiseye benzetilen vücut, istiare ile dalgıç olarak hayal edilen sâlik 
tarafından çıkarılıp aşk denizine dalınmadıkca marifet incilerinin buluna-
mayacağı dile getirilir. Hakk’ın kendi hakkında sâlike verdiği bilgi olan 
marifet, değer bakımından üstün olan inciye benzetilir. Aşk denizinin de-
rinliklerinde marifet incileri bulunur (Ahmed Gazâlî, 2004; 23):
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Muhît-i ışka talup dürr-i ma’rifet mi bulur
Çıkarmayınca vücûdı libâsını gavvâs 

 Hamdullah Hamdî G 87/4

(Dalgıç, vücut elbisesini çıkarıp aşk denizine dalmayınca marifet incisi 
bulabilir mi?)

Vahdet-i vücut anlayışına göre varlık davasına kalkışmak hatadır. Çünkü  
insan önceden yok olduğu gibi daha sonra da yine yok olacaktır:

Çün oldı evvelîn adem ü âhırîn fenâ
Pes sen vücûd da’visin itmek hatâ imiş 

 Ahmed Paşa Trk 29/I/4

(Önceden yok olduğun gibi sonradan da yokluğa karışacaksın. Öyle ise 
varlık davasına kalkışmak hatadır.)

Kesret/çokluk ve vahdet/birlik tezat olarak ele alınır. Kesret, Hakk’ın 
isim ve sıfatlarıyla tecelli ederek çokluk halinde görünmesidir. Bir olu-
şu ifade eden vahdetin zuhûrudur. Aslında kesret yoktur yahut vahdetten 
başka bir şey değildir. Zira var, tek ve vücut sahibi olan Hak, kendini kes-
ret perdesi altında gizlemektedir. Çokluk, sadece bir görüntüden ibarettir. 
(Gölpınarlı, 1977; 198, Pakalın, 1993; II/250, Levend, 1984; 19, Tarlan, 
1998; 55, Uludağ, 1996; 309, Ceylan, 2000; 349, Afifi, 1999; 70, Durusoy, 
2002; 310-311). Aşağıdaki beyitte, muhtelif görüntülere sahip olan kesre-
tin, vahdeti simgeleyen elif harfinden meydana geldiği şairane anlatılır:

Sûret-i kesretle olmış muhtelif
Cümlesinün zâtı birdür çün elif

 Nesîmî Mes 3/98

(Her şeyin zâtı elif harfi gibi birdir. Kesret görüntüsüyle çeşit çeşit ol-
muştur.)

Hakikat yolundan giderek marifetin en yüksek derecesine erişen der-
vişler, vahdet âleminde kendilerinden geçerek coşarlar (Nesîmî G 158/5). 
Çünkü birlik âlemi, kuralların, sözlerin ve şekillerin olmadığı çok başka 
bir âlemdir:

Âlem-i vahdete nazar kılsan 
Yokdur anda tarîk u nazm u nesak

 Ahmed-i Dâî K 2/7

(Vahdet âlemine dikkatle bakıldığında, orada kural, söz ve şeklin olma-
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dığı görülür.)

Tasavvufa göre yaratılışın sebebinin aşk olduğu, “Küntü kenzen mah-
fiyyen” ifadesiyle başlayan “Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim, 
bilineyim diye âlemi yarattım.” anlamındaki hadis-i kudsîye bağlanır 
(Onan, 1991: 32-33, Levend, 1984: 15-19, Tarlan, 1998: 18, Tekin, 2002: 
253-254, Schimmel, 2001: 266). Bu görüşe göre vücud-ı mutlak olan 
Allah, aynı zamanda mutlak kemâl ve cemâle sahiptir. Mutlak güzellik ise, 
gizli kalmayıp görünmek ve sevilmek ister. Allah, kendi gizliliğindeyken 
ve daha zaman-mekan yokken, güzelliğini görecek göz ve sevecek gönül 
yoktu. Bundan dolayı, gizli bir hazine olan mutlak varlık, kendi güzelliğini 
görmek ve göstermek için kainatı yaratmıştır. Şu beyitte Allah’ın zâtının 
ancak aşk ile bulunabileceği belirtilir:

Işk oldı sebeb mazhar-ı eşyâya zuhûra 
Işk ile bulur her ki bulur zât-ı İlâhı 

 Hamdullah Hamdî G 163/3

(Eşyanın zuhuruna aşk sebeb oldu. Allah’ın zâtı ancak aşk ile bulu-
nur.)

Tasavvufî anlayışta aşk, mecazi ve hakiki olmak üzere ikiye ayrılır. 
Mecazi aşk, insanın insanı veya diğer yaratıkları sevmesi; hakiki aşk, 
Allah’ın kulu veya kulun Allah’ı sevmesi anlamındadır (Gibb, 1999: 37, 
Ceylan, 2000: 175-176, Tarlan, 1998: 417, Uludağ, 1996: 59-62, Uzun, 
1991: 19, Eraydın, 2001: 203, Gölpınarlı, 1990: 43-44). Her çeşit ve du-
rumuyla aşk, insanı Hakk’a götürür. Hakiki aşk yoluna mecazdan girile-
bilir. Zira mecaz hakikatın köprüsüdür (el-mecazu kantaratu’l-hakîka). 
Dünyadaki güzeller, hakiki güzel olan Hakk’ın güzelliğini yansıtırlar. 
Dolayısıyla onları sevmekle, sevmek nedir öğrenilir. Onlardaki güzelliğin 
Hakk’ın cemâli olduğu bilinerek hakiki aşka varılır. Mecazi aşk, hakiki 
aşka kılavuzluk eder. Şairler, şiirlerde dile getirdikleri aşktan amacın ha-
kiki aşk olduğunu söylerler. Mecazi güzellere duyulan eğilim, sadece bir 
görünüşten ibarettir:

Çün hakîkî ışk yok iy Cem mecâzîye düriş 
Reh-nümâ oldı hakîkî ışka çün ışk-ı mecâz 

 Cem Sultan G 124/5

(Ey Cem! Hakiki aşka sahip olmadığın için mecaziye çalış. Çünkü me-
cazi aşk hakiki aşka kılavuz oldu.)
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Garazum ışkdan hakîkatdür
Meyl-i nakş-ı nigâr sûretdür 

 Necâtî G 152/1

(Aşktan maksadım hakikattir. Resim gibi güzel sevgilinin nakışlarına 
duyulan eğilim ise görüntüden ibarettir.)

Yâr, maşûk, mahbûb ve cânân kelimeleri tasavvufta hakiki sevgili olan 
mutlak varlığı anlatır (Bayburtlugil, 1985: 347, 350, 351, Üzgör, 1995: 
270, 272, 280, 281, Levend, 1984: 45, Ceylan, 2000: 354). Güzelliğinin 
nûru, güneşin ışıklarından daha belirgin olarak kendini gösterdiği halde 
Allah, aradaki hicablarla zâtını gizler. Hicab sâlikle Hak arasında bulunan 
ve onu tanımaya engel olan her şeydir (Uludağ, 1998: 430). Hakk’ı irfan 
nûruyla gören ârifler, iç içe geçmiş bir gülün yaprağında sevgilinin güzel-
liğinin tecellisini temaşa ederler (Necâtî Mrb 1/3). Perdelerin arkasında 
kendini gizleyen hakiki sevgilinin cemâlinin nûrunu görebilmek için nazar 
sahibi olmak lazımdır:

Yârun cemâli nûrı güneşden ıyân iken 
Kimden durur Necâti’ye bunca hicâblar

 Necâtî G 105/7

(Sevgilinin güzelliğinin nûru güneşten daha belirgin iken, Necati’ye bu 
kadar hicablar/perdeler kimdendir?)

Yârun cemâli nûrı degül dûr dîdeden 
Ammâ teferrüc itmege sâhib-nazar gerek 

 Hamdullah Hamdî G 100/3

(Gözden uzak olmayan sevgilinin güzelliğinin nûrundan ferahlanmak/
nasiplenmek için nazar sahibi olmak gerekir.)

Şairin, “Senin, benim gibi her yerde sayısız sevgilin var ama benim 
dünyada senden başka yârim yok.” diye nitelediği sevgili, mecazen Hakk’a 
işaret eder. Zira mutlak varlığın yeryüzünde çok sayıda kulları, yani sev-
gilileri vardır. Kulların ise tek sevgilisi odur. Yâr kelimesinin gerçek anla-
mıyla anlaşılması, olumsuz düşünceleri çağrıştırabilir: 

Senün benüm gibi her yirde nice yârun var 
Benüm cihânda velî senden özge yârum yok 
         Cafer Çelebî G 88/4

(Senin benim gibi her yerde sayısız sevgilin var ama benim dünyada 
senden başka yârim yok.)
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Gayr (çoğulu ağyâr), tasavvufta Allah’tan başka her şey, masiva anla-
mındadır. (Uludağ, 1988: 482). Dünyaya ait tüm güzellikler ve nefsin bü-
tün istekleri ağyârdan sayılır. Sevgilinin güzelliğini arzu eden âşık, mutlak 
varlığın tecelli yeri olan gönlünü ağyâr hayalinden arındırmalıdır: 

Yârun cemâlüni eger idersen ârzû
Gönlün gerek ki gayr hayâlinden arına 
    Ahmedî G 602/4

(Sevgilinin güzelliğini arzulayan, gönlünü başkalarının hayalinden 
arındırmalıdır.)

Bir sözün gerçek anlamında kullanılmaması demek olan mecaz, 
tasavvufî düşüncelerin anlatılmasında önemli rol oynar. Tasavvufî mecaz-
ların kaynağının, teşbihî ifadelerin -özellikle müteşabih âyetler- bulunma-
sı sebebiyle Kur’ân olduğu kabul edilir. Bazı hadislerde de kelimelerin 
mecazi mânâda kullanılması, bu oluşumu daha da kuvvetlendirmiştir. 
(Ayvazoğlu, 1990: 16, Uludağ, 1991: 261, Yakıt, 2002: 6, Nasr, 2005: 55). 
Tasavvufî mecazlar üç başlık altında tasnif edilerek incelenebilir.

İlk olarak şarap, pîr-i mugân ve meyhane gibi ilgili kelimeler bir grup 
oluştururlar. Örneğin şarap, sarhoş edici içecekler için kullanılırken mecazi 
anlam kazanarak tasavvufta İlâhî aşkı ve bu aşkın coşkunluğunu simgeler 
hale gelmiştir (Bayburtlugil, 1985: 352, Üzgör, 1995: 285, Üzgör, 1990: 
178, Niyâzi-i Mısrî, 2000: 310, Çelik, 1998: 35-47, İz, 1997: 169, Levend, 
1984: 46). Coşkunluk ve neşe veren, insanı kendinden geçiren, aklını, şu-
urunu kullanmasına engel olan şarap ile aynı özellikleri taşıyan İlâhî aşk 
arasında rahatça ilgi kurulabilmiştir. Şu beyitte elest meclisinde sunulan, 
tadılan ve rûhun âşinâ olduğu şarap ile mecazi anlam kastedilir:

Dem-i elestde sunıldı bana nasîb şarâb
Belî bu rûha bilişdür degül garîb şarâb 

 Karamanlı Aynî G 52/1

(Şarap bana elest meclisinde/anında nasip oldu. Evet, şarap bu ruha ta-
nıdıktır, yabancı değildir.)

İçki içilen ve satılan yer demek olan meyhane, tasavvufî sembolizmde 
İlâhî aşkın sunulduğu tekye ve her çeşit ihtirastan uzak aşk ve şevk dolu bir 
âlemi karşılar.  (Bayburtlugil, 1985: 353, Üzgör, 1995: 284, 287, Üzgör, 
1990: 178, Çelik, 1998: 45-46, Niyâzi-i Mısrî, 2000: 310, Tarlan, 1964: 
24, Levend, 1984: 46, İz, 1997: 170). Meyhânelerden “yâ Hû” sesleri yan-
kılanır (Hamdullah Hamdî G 73/2). Mecazi anlamıyla kullanılan şu beyitte 
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meyhânenin, tasavvuf ehlini vahdete eriştiren bir yol olduğu söylenir: 

Sûfî ne bilür tarîk-ı vahdet 
Mey-hâneye çünki bulmadı râh
 Nesîmî G 374/3

(Sûfi vahdet yolunu ne bilir? Çünkü o meyhaneye yol bulmadı/gelme-
di.)

Pîr-i mugân/meyhaneci, tasavvufta aşk şarabını sunan, vahdet feyzini 
veren hakiki ve kâmil mürşidi temsil eder (Çelik, 1998; 47, Erünsal, 2003; 
LXXVIII, Gölpınarlı, 1977; 273). İnsanların kendisine hizmette yarışacağı 
ve bu yarışta büyük övünç duyacağı pîr-i mugan, aşağıdaki beyitte simge-
sel anlamıyla yer alır:

Yine mestâne gelin azm-i harâbât idelüm
Hizmet-i pîr-i mugân ile mübâhât idelüm 
             Avnî G 52/1

(Gelin, yine mest olmuş bir halde meyhanenin yolunu tutalım. Orada 
bulunan meyhaneciye hizmette birbirimizle yarışalım.)

Yüz, dudak ve saç gibi özellikle başta bulunan insan vücudunun organ-
ları ile ilgili tasavvufî mecazlar da başka bir grubu meydana getirirler. Yüz 
zât-ı İlâhî ve tecelli-i cemâli, dudak yokluk ve fenâfillahı saç ise kesret ve 
kainata yansıyan İlâhî güzelliklerin çokluk halinde görünmesini karşılar. 
(Bayburtlugil, 1985: 351-357, Üzgör, 1990: 177, 178, Üzgör, 1995: 282, 
Çelik, 1998: 38-49, Niyâzi-i Mısrî, 2000: 310, Gölpınarlı, 1972: 184, 186, 
Tarlan, 1964: 15, 31: Tarlan, 1995: 146, 152, 156, Levend, 1984: 45, 46).  

Yüz ve zülf mecaz olarak şu beyitte birlikte kullanılır. Tur dağının dahi 
tecellisine dayanamadığı mutlak varlığın zâtını görmeye gözler hiç taham-
mül edemez. Bundan dolayı kullarına merhamet eden ve acıyan Hak, ken-
dini kesret perdesi altında gizlemiştir:

Yüzine bahmaga gözler döyimez anun içün
Terahhum eyleyüben zülf ile hicâb kılur

 Kadı Burhaneddin G 352/4

(Yüzüne bakmaya gözler dayanamaz. Onun için merhamet edip yüzünü 
saç ile örter.)

Âb-ı hayat, zulümâtı aştıktan sonra elde edilebilir. Fenâfillahın sembolü 
olan dudaklara kavuşabilmek için de, kesreti simgeleyen saçın karanlık-
larında yaşama mecburiyeti vardır (Tarlan, 1995: 163).  Beyitte sormak 
kelimesi, soru sormak ve emmek anlamlarında tevriyeli kullanılmıştır:
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Bunca zamân lebün içün saçun karanusındayam 
Âb-ı hayât kandadur sorayum andan öleyim

 Kadı Burhaneddin G 226/2

(Bunca zaman dudağın için saçının karanlığındayım. Ab-ı hayat nere-
dedir sorayım ondan sonra öleyim.)

Deniz ve güneş gibi tabiat ile ilgili olan tasavvufî mecazlar bir başlık 
altında toplanabilir. Zira tasavvufi anlayışa göre tabiat gölge, hakikatin bir 
nümunesi, yansıması yahut bir sembolü olarak değerlendirilir (Kurnaz, 
2001: 22). Bu âlemde görünen her şey o âlem güneşinin aksi gibidir 
(Şebüsterî, 1993: 60). 

Deniz, tasavvufta mutlak varlık olan Allah’ı, onun sonsuz zât makâmını 
ve vahdeti temsil eder. Sûfiler varlığın bir olduğunu, kesretin görünürde 
kaldığını anlatmak için, daha ziyade deniz imgesini kullanmıştır. Vahdet 
deniz, kainat ve eşya yani kesret ise bu denizin dalgalarından ibarettir. 
Dalgalar denizden ayrı olmayıp, denizin görünüşüdür, mutlak varlığın ka-
inatta görünen tecellileridir (Pakalın, 1993: III/569, Tarlan, 1998: 26, 247, 
Uludağ, 1996: 82, 83, 363). Schimmel (2001: 280), denizin “psikolojik 
olarak kişinin bütünde birleşme ve yok olma özlemini mükemmelen sim-
gelediğini” belirtir. Kainat, dünya, insan kısaca her şey/kesret, Hakk’ın 
sembolü olan muhit denizin coşup taşmasından meydana gelmiştir:

Deryâ-yı muhît cûşa geldi
Kevn ile mekân hurûşa geldi

 Nesîmî Mes 1/1

(Muhit deniz coştu, kainat çağladı/ varlığa geldi.)

Güneş, tasavvufî sembolizmde hakiki sevgili olan Allah’ı, vahdeti tem-
sil eder (Tarlan, 1998: 379, Kurnaz, 1996: 295, Uludağ, 1996: 249). Dante, 
“nesneler arasında Allah’ı anlatmaya en uygun olanın güneş” olduğunu 
belirtir (Okuyucu, 2004: 76). Mutlak varlıktan  ayrılıp şu dünya gurbetine 
gelen hakiki âşıklar, her an onun ayrılığından dolayı yanıp tutuşurlar:

Kevkeb ki güneşe irişe muhterik olur  
Bana güneşden ayrılalı irdi ihtirâk 

 Ahmedî G 342/5

(Yıldız güneşe erişince yanar. Ben ise güneşten ayrıldığımdan beri yanma-
ya başladım.)

İncelediğimiz divanlarda tespit ettiğimiz tasavvufla ilgili diğer unsurların, 
bildirinin sınırını aşacağından dolayı, isimlerini vermekle yetiniyoruz.
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Havf-recâ, kabz-bast, üns, müşahede, yakîn, cem’-tefrika, zühd, fakr, 
telvîn-temkîn, zikir, vird, velâyet, keramet, vecd, cezbe, gaybet-huzur, 
fenâ-bekâ, cem’iyyet-i hâtır, mahv-isbat, tecelli ve feyiz gibi çok sayıda 
tasavvufî kavram şiirlerde yer almıştır. 

Hurûfilikle ilgili unsurlar, Mevlevî, Kalenderî, Abdal, Haydarî ve Işık 
gibi tasavvufî zümre mensuplarından söz edilir. Tarîkatların semâ etmek, 
el vermek, el almak ve cer gibi âdetleri; tarîkat ehlinin hırka, murakka, 
abâ, nemed, kepenek, tac, külah, destâr, kemer, asâ, teber ve keşkül gibi 
giysi ve eşyaları; tarikat mensuplarının âsitâne, zâviye, dergah, hankah ve 
halvethane gibi barındıkları yahut toplu zikrettikleri mimâri yapılar divan-
larda zikredilmiştir.

Bu dönem divanlarında on dört mutasavvıfın adı geçer: Veysel Karenî, 
İbrahim Edhem, Cüneyd-i Bağdâdî, Hallâc-ı Mansûr, Şiblî, Şeyh-i San’ân, 
Abdülkâdir-i Geylânî, Ahmed-i Câmî, Feridüddin Attar, Emir Sultan, Hacı 
Bayram-ı Velî, Şeyh Müştâk, Şeyh Tâcüddin ve Şeyh Vefâ. Bunlar arasın-
da teşbih, mecaz ve telmih yoluyla en çok anılanı Hallâc-ı Mansûr’dur.

Pîr, şeyh, mürşid, kutub-gavs, velî , ârif, derviş, tâlib, mürid, sâlik, 
insan-ı kâmil, âşinâ-bîgâne, tasavvuf ehli ve zâhid/sufi gibi tasavvufî tip-
lere de divanlarda rastlanır. Bu tiplerden zâhide karşı eleştirel bir tavır, 
diğerlerine karşı ise olumlu bir tutum sergilenir. 

İhyâu Ulûmi’d-dîn, Mantıku’t-Tayr, Mesnevî, Fihi ma fih, Gülşen-i Râz 
ve Gülzâr-ı Manevî gibi manzum ve mensûr tasavvufî eserlerden de söz 
açılmıştır (Bkz. Üstüner 2007).

Sonuç

Türk kültürü, Türk tarihi, sosyal hayat, Kur’ân, hadis, mitoloji, ilim, 
astronomi ve tıp gibi çok geniş yelpazeden beslenen Divan şiirinin kay-
naklarından biri de tasavvuftur. 

Çeşitli anlam tabakalarına sahip olan Divan şiiri, çoğul okumaya mü-
sait metinlerdir. Bundan dolayı şairlerin, kelimelerin gerçek ve mecaz gibi 
bütün anlam çağrışımlarından yararlanarak kaleme aldıkları şiirler, bilim-
sel yaklaşımdan uzaklaşmamak, edebi gerçeklere sadık kalmak ve kaynak-
ların tanıklığına başvurmak şartıyla yorum serbestliğine sahiptir. 

Tasavvuf terminolojisinin oluşumu, 14. yy.dan önce tamamlanmıştır. 
Arap ve özellikle de İran şiirinde kullanılmaya başlayan bu terminolojiyle 
ilgili manzum ve mensur bir çok eser de yazılmıştır. Divan şairleri, tasav-
vufun zengin motif ve unsurlarını hazır bulmuşlardır.
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Osmanlı döneminde yaşayan şairler, içinde yaşadıkları toplumun kültü-
rel gerçekliklerinden hareketle şiirlerinde tasavvufa da yer vermişlerdir. 

Divan şiirinin daha iyi anlaşılabilmesi ve hakkında daha sağlıklı değer-
lendirmeler yapılabilmesi için tasavvufî terminolojinin bilinmesi kanaa-
tindeyiz.

Tasavvufî unsurlar doğrudan doğruya ya da teşbih, telmih, istiare ve 
mecaz gibi edebi sanatlar aracılığıyla dile getirilmiştir.

Tasavvufun zengin ve renkli terminolojisi, şiirin mânâ ve hayal boyutu-
nu olabildiğince genişletmiş ve derinleştirmiştir. Dile zenginlik katmıştır. 
Kelime oyunlarıyla dili süslemiştir. Çeşitli düşünceler arasında yeni ilişki-
ler yaratılmasına imkan sağlanmıştır. 

Anlaşılması dikkat isteyen tasavvufî mecazlar, Divan şiirinin varlığını 
uzun süre devam ettirmesine sebep olmuştur. 
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XIV.-XV. VE XVI. YÜZYIL TÜRKÇE DİVANLARINDA 
YER ALAN ARAP MESELLER (ATASÖZLER)İ

YAZAR, Sadık 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Bilindiği üzere klâsik Türk edebiyatı farklı kaynaklardan beslenen bir 
edebiyattır. Bu kaynaklardan biri de Arap-İslam kültürü, hassaten edebi-
yatıdır. Divan şairleri; yeni edebî türler oluşturmak, ayet ve hadis gibi dinî 
kaynaklı sözleri iktibas etmek veya onlara telmihlerde bulunmak, Arapça 
atasözleri/deyimler/vecizeler kullanmak ve ünlü Arap şairlerine gönder-
meler yapmak gibi farklı şekillerde bu kaynaktan beslenmişlerdir. Divan 
şairlerinin bu tutumlarının, klâsik Türk şiirine bir zenginlik katıp bu şi-
irin –diğer birçok kaynakla beraber– bir kültür şiiri olmasını sağladığı 
aşikârdır. 

Bu çalışmada; XIV., XV. ve XVI. yüzyıl divanları ve dört tane nazire 
mecmuası taranıp klâsik Türk şiirindeki Arapça atasözlerin kullanımı araş-
tırılmıştır. Taramaların sonucunda, divan şairlerinin özellikle İslam kay-
naklı birçok Arapça atasözünü divanlarında kullandıkları görülmüştür. Bu 
makalede, ortaya çıkarılan bu atasözleri üzerinde bir inceleme yapılacak 
daha sonra ise söz konusu atasözlerinin orijinal ve latinize edilmiş metin-
leri verilip tercümeleri yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Arapça atasözleri, Klâsik Türk Edebiyatı, 
Divanlar.

ABSTRACT
The Arabic Proverbs in the Turkish Diwans From Begining of the 

Ottoman Literature to End of XVI. Century
As we know; the classical Turkish (Ottoman) literature, had varios 

sources of different cultures. One of them is Arabic-İslamic culture 
particularly literature. The Ottoman poets had benefited from this source 
variosly; like writing the new literary genres (like Hilye), quoting verses of 
the Koran and hadiths, using the Arabic peroverbs/idoms/epigroms. 
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In this article, the Turkish diwans which writed from begining of 
Ottoman literature to XVI. century and four mecmuas of nazires researched 
for using of Arabic proverbs. İn the result of this research I saw that, the 
Ottoman poets had used a lot of Arabic proverbs particularly from İslamic 
source. İn this article firstly I analyzed these proverbs for various points 
of views with tablos. After I had gived the texts of these proverbs in the 
orijinal and into Latin script I translated these proverbs to Turkish.

Key Words: Arabic proverbs, Classical Turkish Literature, Diwans.

Giriş
Bilindiği üzere klasik Türk edebiyatı farklı kaynaklardan beslenen bir 

edebiyattır. Bu kaynaklardan biri de Arap-İslam kültürüdür. Divan şairleri; 
yeni edebî türler oluşturmak (hilye gibi), Arapça kaynak eserleri tercüme 
veya şerh etmek (Bânet Su’âd ve Kasîde-i Bürde şerh ve tercümeleri gibi), 
ayet ve hadis gibi dinî kaynaklı sözleri iktibas etmek veya onlara telmih-
lerde bulunmak, Arap atasözleri/deyimleri/vecizelerini kullanmak ve ünlü 
Arap şairlerine göndermeler yapmak gibi farklı şekillerde bu kaynaktan 
beslenmişlerdir. Divan şairlerinin bu tutumlarının, klasik Türk şiirine bir 
zenginlik katıp bu şiirin –diğer birçok kaynakla beraber– bir kültür şiiri 
olmasını sağladığı aşikârdır. 

Bu çalışmada, XIV. yüzyıldan XVII. yüzyıla (XVII. yüzyıl dâhil değil) 
kadar tertip edilen Türkçe divanlar1 taranıp Arap atasözlerinin kullanımı 
araştırılmıştır. Bu tarama yapılırken, Türkçe divanlardaki Türkçe metinler 
arasında yer alan Arap atasözleri taranmıştır. Yani bazı Türkçe divanlarda 
bulunan Arapça ve Farsça metinler taranmamıştır. Bu çalışma için, XV. 
yüzyıl ve öncesinden 22 divan, XVI. yüzyıldan da 64 divan taranmıştır. 
Bunun yanında Ömer b. Mezîd’in Mecmû’atü’n-nezâir’i, Eğridirli Hacı 
Kemal’in Câmi’u’n-Nezâir’i, Edirneli Nazmî’nin Mecma’u’n-Nezâir’i ve 
Marmara Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından seri ha-
linde tez çalışması olarak hazırlatılan Pervane Beg Mecmuası olmak üzere 
dört tane de nazire mecmuası taranmıştır.

Bu çalışmada öncelikle mesel kavramı üzerinde durulucak daha son-
ra ise Türkçe divan taramalarından ortaya çıkan malzeme üzerinde birta-
kım incelemeler yapılacaktır. Çalışmanın sonunda da XVII. yüzyıla kadar 
Türkçe divanlarda ortaya çıkan Arap atasözleri örnek beyitler eşliğinde 
maddeler hâlinde açıklanacaktır.

1. Atasözü (Mesel) Kavramı
Atasözleri, eskiden sav, mesel, darb-ı mesel ve tabir gibi kelimelerle 

1 Çalışmamızda, gerek kitap olarak yayımlanan gerekse de tez olarak yapılıp latinize edilmiş metinler taran-
mıştır. 
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ifade edilmiştir. (Beyzadeoğlu, 2003:1) Divan şairleri de, aşağıdaki örnek-
te olduğu gibi, şiirlerinde atasözü karşılığı olarak çoğunlukla mesel keli-
mesini kullanmışlardır:

Óabībe úıããam añılsa raúībe ġuããa düşer
Meåel durur bu ki el-úāãu lā yuĥibbu’l-úāã  (Helâkî: G2.72/4)
Bu durumda; divan şairlerinin mesel kavramını, aldıkları dildeki mef-

humuna uygun olarak kullanmış olmaları lazım gelir. İsmail Durmuş, Arap 
kaynaklarından yararlanarak mesel kavramını şu şekilde tanımlar:

“Arapçada mesel, müsül kökünden türemiş bir sıfat olup ‘benzeyen’ de-
mektir.” (Durmuş, 2004: 293) Durmuş kelimenin ıstılahî tanımını ise şöyle 
yapar:

“Atalardan gelen ve onların yüzyıllar içindeki deneyim ve gözlemleri-
ne dayalı düşüncelerini değişmez kalıp ve klişeleşmiş özlü sözlerle öğüt 
ve hüküm içerecek biçimde yansıtan, lafzı ve anlamı beğenilerek nesilden 
nesile aktarılan, çoğunlukla aslî durumuna benzeyen hâlleri açıklamak ve 
örneklemek amacıyla kullanılan anonim mahiyetteki özdeyiştir.” (Durmuş, 
2004: 293)

Tanzimat dönemi ilk atasözü derleyicilerinin atasözü (mesel) kavra-
mına yaklaşımları da yukarıdaki tanıma paraleldir. Bu anlamda Tanzimat 
döneminde ilk atasözü derleyicisi olan Vacit atasözlerini, “Nasihat ve öğüt 
içeren, zarif insanlara arasında meşhur ve yaygın bulunan güzel sözler” 
(Duymaz, 2005: 27) diye tarif eder. Ebuzziya Tevfik ise mesel için yaptığı 
üç tanımdan ilkinde “Atasözü, söz ile isimlendirilen, halk arasında yayılan 
ve meşhur olan cümlelere denir.” (Duymaz, 2005: 29) diyerek geleneğin 
anladığı meseli tarif etmiştir. Muallim Nâcî, İbrahim en-Nezzâm (m.755-
845)'dan alıntı yaparak meselde, diğer sözlerde bulunmayan dört meziyeti 
şöyle sıralar:

Az sözle çok şey anlatmak (i’câz-ı lafz);a) 
Manaca isabet (İsâbet-i mana);b) 
Teşbih güzelliği (Hüsn-i teşbîh);c) 
Kinâye kusursuzluğu (Cevdet-i kinâye).d)  (Muallim Naci, 2002:10)
Mesellerin Kaynakları1.1. 

Meseller, belli bir kaynaktan çıkmış olmakla birlikte zamanla yaygın-
laşıp halka mal olması bakımından vecîze (hikmet)den ayrılarlar. Aslında 
mesel, vecizenin yaygınlık kazanarak anonimleşmesidir. (Durmuş, 2004: 
293) Tüm milletlerin atasözlerinde olduğu gibi Arap meselleri de öncelik-
le içinden çıktığı milletin uzun hayat tecrübelerini yansıtmakla beraber, 
İslam kültürünün de Arap mesellerinin oluşmasında büyük oranda katkısı 
2 G. kısaltması, bu çalışmada “Gazel” kelimesini karşılamaktadır.
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olmuştur. Kuran ayetleri, hadisler, sahabe sözleri gibi kaynağı belli olma-
sına karşın, bunların zamanla yaygınlık kazanıp halka mal olarak mesel 
olma özelliğini kazandıkları görülür. Bu anlamda, ilk dönem Divan şairle-
rinin de bu gibi dinî kaynaklı sözleri mesel olarak kullandıkları görülmüş-
tür. Örneğin “òayru’l-umūri evsaùuha” hadisinin “lā òayra illā fi’l-vasaù” 
şekline sokularak mesel olarak kullanıldığı görülmüştür. Söz konusu iba-
reden önce bazen “Çünki Peyġamber didi.” denildiği gibi birçok örnekte 
de “Bu meåel meşhūrdur.” gibi ibareler kullanılmıştır. Bu kullanım, aşağı-
daki örnekte de görüleceği gibi, söz konusu hadisin artık bir mesel olarak 
algılandığını göstermektedir.

Dürr-i naômum dāyimā vaãf-ı miyānın der-miyān
Kim dimişler dostum lā òayra illā fi’l-vasaù  (Şerîfî: G.171/2)
Bu bahiste son olarak şu söylenebilir ki; bu çalışmada ele alınacak olan 

mesel örnekleri, yukarıdaki tanım ve açıklamalar doğrultusunda ortaya çı-
karılmıştır.

2. Divanlardaki Arap Meselleri Üzerine İncelemeler
2.1. Arap Mesellerinin Divanlardaki Kullanımıyla İlgili Bilgiler
 Bu çalışma için; doksana yakın Türkçe divan (divanlardaki Türkçe me-

tinler), dört tane de nazire mecmuası taranmıştır. Bu taramalar sonucunda 
73 farklı şair tarafından 41 farklı Arap atasözünün kullanıldığı görülmüş-
tür. Bunun yanında atasözü olduğu kanıtlanamayan 18 mesel benzeri ibare 
de ortaya çıkmıştır.

Divanlarında Arap Atasözü Kullanan Şairlerin Listesi
Adlî Enverî Hayretî Rahmî Şâmî

Adnî (Mahmut Paşa) Fakîrî İshak Çelebi Resmî Şehdī

Ahdî Fehmî Kâtib Sinanî Revânî Şem’î Dede

Ahmed Paşa Garîbî 
Kemal Paşa-zâde (İbni 
Kemal)

Rûhî (Bağdatlı) Şerîfî

Ahmedî Gelibolulu Mustafa Ali Kemâl-i Zerd Sabâyî Şeyhî

Amrî Gınâyî Lâmi Çelebi Sabûhî Ulvî (Derzi-zâde)

Âşık Çelebi Hâkânî Mehmed Bey Meâlî Sebzî Usûlî

Aşkî Hâletî-i Gülşenî Mesîhî Sehâyî Vasfî

Atâî-i Üskübî Hamdullah Hamdî Mu’îdî Sehî Vefâyî

Aynî (Karamanlı) Harîmî (Şehzâde Korkud) Muhibbî Selîkî Yahya Beg

Ca’fer Çelebi (Tâcizâde) Hasan Çelebi Münîrî Selman Yakînî

Cebrî Hasan Kadı Efendi Nazmî Sevdâyî Zâtî

Celîlî Hasan Ziyâî Necâti Beg Sihrî

Cem Sultan  Hayâlî Nizâmî (Karamanlı) Sücûdî 

Cinânî Helâkî Remzî Süleyman
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2. 2. Arap Mesellerinin Kullanımında Etkili Olan Hususlar
2. 2. 1. Nazirecilik Geleneği ve Kafiye Etkisi
Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere, klasik Türk şiirinin ilk üç 

asrında 73 farklı şairin Arapça atasözü kullandığı görülmüştür. Ancak bu 
sayının kullanılan atasözleriyle orantılı olmaması ve aşağıdaki tabloda da 
görüleceği üzere bazı mesellerin fazlaca kullanılması, aynı atasözünün 
birçok farklı şair tarafından kullanıldığını gösterip nazirecilik geleneğini 
hatırlatmaktadır.

Nazire; bir şairin manzum bir eserine (çoğunlukla gazeline) diğer bir 
şair tarafından aynı vezin, kafiye ve redifde olmak üzere yazılan benzer 
şiir demektir. Bunu yapmaya tanzîr denilir. (Tahirü’l-Mevlevî, 1973:114) 
Gerek şiire yeni başlayan şairlerin gerekse usta kabul edilen şairlerin yeni 
kafiye, redif ve konu bulmakta çektikleri sıkıntı onları diğer şairlerin be-
ğendikleri şiirlerine nazire yazmaya sevk etmiştir. (Irkılata, 2007:14) 

17. asra kadar derlenen dört nazire mecmuasını taradığımızda, Arap 
atasözlerinin kullanımında nazirecilik geleneğinin varlığı çok açık olarak 
görülmüştür. Şöyle ki, taranan divan ve nazire mecmularında kullanılan 
Arap meselleri, genellikle beytin ikinci mısraında bulunup kafiyeyi oluş-
turmaktadırlar. Bu durumda nazire yazacak olan şair, zemin şiirdeki Arap 
atasözünü, ortak bir malzeme gibi telakki ederek kendi şiirine aynen al-
maktadır. Hatta çoğunlukla Arap atasözünden önce gelen hazırlayıcı ka-
lıp ifadeyi bile aynen korumaktadır. Bunun en güzel örneği, Karamanlı 
Nizâmî’nin elif harfinde yazdığı gazeline yapılan nazirlerde görülmek-
tedir. Nizâmî, söz konusu gazelinin 9. beytinin ikinci mısraında kafiyeyi 
oluşturan tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé lafızlı Arapça atasözünü 
kullanmıştır. Beyit şöyledir:

Yaşınuñ bārān ķomışlardur adını
Óaú dimişler tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé(Nizâmî: G.1/9)
Bu araştırmanın sınırları dâhilindeki yüzyıllarda, Nizâmî’nin bu ga-

zeline nazire yazıp yukarıdaki meseli kullanan 7 şair vardır. Bu şairlerin 
hepsi de söz konusu beytin ikinci mısraını –aşağıdaki örneklerde de görü-
leceği gibi– aynen tekralamışlardır. 

Yār işiginde dinildi èāşıú-ı şeydā baña   
Óaú dimişler tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé  (Âşık Çelebi, P.B. 

M.3, [1a-29b], s.85)
Zülfüñe ve’l-leyli yüzüñe diyenler ve’ê-êuĥā
Óaú dimişler tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé  (Zâtî: G.8/1)

3 P.B.M: Pervâne Beg Mecmuası.
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İşigüñde başuma ve’n-necm okurlar ey melek
Óaú dimişler Tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé (Şem’î: G. 6/2)

Gün gibi hercāyī diñilür saña ey mehliúā
Óaú dimişler Tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé (Enverî: E.N.M.4, 

C.I, s. 347)

Bir başka örnek ise küllü sırrin cāveze’l-iåneyni şāè meselidir. Bu ata-
sözü zemin gazelde olmamasına karşın sonraki bir şair tarafından kulla-
nıldıktan sonra, diğer şairler de bu kullanıma uyarak –söz konusu meseli 
kullanım noktasında– âdeta bu şaire nazire yazmışlardır. Bu mesel yapılan 
taramalara göre 36 defa kullanılarak en fazla kullanılan Arap atasözüdür. 
Kullanımında nazirecilik geleneğinin etkili olduğu aşikâr olan 19 Arap 
meseli aşağıdaki tablo ile gösterilebilir. Bu mesellerin, bu çalışmaya esas 
alınmayan diğer yüzyıllardaki Türkçe divanlarda da kullanılmış olmaları 
yüksek ihtimaldir.

Kullanım Sıklığı Fazla Olan Messeller
Arap Atasözü Kaç kez Kullanıldığı
küllü sırrin cāveze’l-iŝneyni şāè 36
lā òayre illā fi’l-vasaù 24
tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé 8
el-cinsü ile’l-cinsi yemīl 7
el-èabdü ve mā fī-yedihi kāne li-mevlāh 7
el-òaùùu bāúī ve’l-èömrü fānī 6
iźā cāée’l-úażā èamye’l-baãar  5
fi’t-teéòīri āfāt 4
en-nāsu úad yekūnü cemīlen maèa’l-libās 4
es-saòiyyü mā melek 4
küllü leyletin óublā (el-leyletü óublā) 3
eã-ãabru miftāóu’l-ferec 3
el-berdü èadüvvü’d-dīn 3
el-veledü sırru ebīh 3
iõā cāe’l-úażā õāúa’l-feżā 2
el-óasūdu lā yesūd 2
òayru’ù-ùaèāmi mā óażar  2
el-meréü èadüvvün limā cehil 2
Men cerrebe’l-mücerreb óallet bihi’n-nedāme 2

2.2.2. Vezin Etkisi
 İçinde Arap atasözlerinin kullanımını araştırdığımız metinler; aruz 

vezninin vazgeçilmez olduğu Türkçe divanlardı. Dolayısıyla kullanılacak 
olan mesellerin de vezin bakımından kullanıma uygun olması gerekirdi. 
Taranan divanlardaki atasözleri; bazen tam bir aruz veznine uymakta ba-

4 E.N.M: Edirneli Nazmî Mecmuası.
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zen ise bir aruz veznini tamamlayıcı nitelikte olmaktadır. Aşağıdaki tablo 
tam bir vezin oluşturan Arap atasözlerini göstermektedir.

MESEL OLUŞTURDUKLARI VEZİN

óīne fāte’l-müéminīn tebķi’s-semāé fāèilātun/fāèilātun/fāèilun

Tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé fāèilātun/fāèilātun/fāèilun

Küllü şeyéin mine’l-melīói melīó
Küllü fièlin mine’l-úabīói úabīó

feèilātun/mefāèilun/feèilun
(fāèilātun)

Vele’l-kerīmü baòīlün vele’l-óasūdü yesūd 
(el-óasūdu lā yesūd)

mefāèilun /feèilātun/mefāèilun/feèilun
(fāèilātun/fāèilun)

En-nāsu úad yekūnü cemīlen maèa’l-libās 
(En-nāsu maèa’l-libās)

Mefèūlü/fāèilātü/mefāèīlü/fāèilun
(mefèūlü/mefāèilun)

Küllü sırrin cāveze’l-iåneyni şāè fāèilātun/fāèilātun/fāèilun

Küllü èilmin (şeyéin) leyse fi’l-úırùāsi żāè fāèilātun/fāèilātun/fāèilun

El-bedrü óīne temme úad iġtemme bi’ô-
ôulām Mefèūlü/fāèilātü/mefāèīlü/fāèilun

El-meréu lā-yezālu èaduvven limā cehil 
(èadüvvün limā cehil)

Mefèūlü/fāèilātü/mefāèīlü/fāèilun
(mefāèīlü/fāèilun)

İnne aèõerü’l-verā maķbūletün èinde’l-
kerīm fāèilātun/fāèilātun/fāèilun/fāèilātun

Men eşbehe ebāóu fe-mā ôalem Mefèūlü/fāèilātü/mefāèīlü/fāèilun

Rāóatü’l-insānı fi ãamti’l-lisān fāèilātun/fāèilātun/fāèilun

Men cerrebe’l-mücerreb óallet bihi’n-
nedāme mefèūlu/fāèilātun/mefèūlu/fāèilātun

El-èabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh mefèūlu/mefāèīlu/mefāèīlu/feèūlun

Veledün inetemā bi-sırri ebīh (el-veledü 
sırru ebīh) mefāèīlun/mefāèīlun/feèūlun

El-òaùùu bāúī ve’l-èömrü fānī müstefèilātun/müstefèilātun

El-èabdü èāsī ve’r-rabbü èāfī müstefèilātun/müstefèilātun
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Aşağıdaki tabloda yer alan meseller ise, tek başlarına bir vezin oluş-
turmamakla beraber içinde yer aldıkları mısraın veznini tamamlayıcı ko-
numda olan örneklerdir.

MESEL TAMAMLADIKLARI VEZİN

iõā cāe’l-úażā õāúa’l-feżā (fā)èilātun/fāèilātun/fāèilun
küllü leyletin óublā 
(el-leyletü ĥublā)

(feèilā)tun/mefāèilun/faèlun
(me)fāèīlü/feèūlun

eã-ãabru miftāóu’l-ferec (fāèilā)tun/fāèilātun/fāèilun

óayru’ù-ùaèāmi mā óażar (fāèilā)tun/fāèilātun/fāèilun

õikrü’l-èayş nıśfu’l-èayş (me)fāèīlun/mefāèīlun/fe(èūlun)

el-úāãu lā yuóibbü’l-úāã (feèi)lātun/mefāèilun/faèlun

lā òayre illā fi’l-vasaù (fāèilā)tun/fāèilātun/fāèilun

küllü ùavīlin aómaú (mefāèi)lün/feèilātun/faèlun

Divan şairleri, divanlarında Arap mesellerini kullanırken onların vezin 
bakımından uygunluğuna da dikkat etmişlerdir. Dolayısıyla sadece şiir-
lerinde kullandıkları Arap atasözlerine bakarak onların sadece bu kadar 
Arap atasözünü bildikleri gibi bir yorum yapılamaz. 

2. 2. 3. Şairin Aldığı Eğitimin Etkisi
Yapılan taramalar sonucunda, bazı şairlerin diğer şairlere oranla daha 

fazla sayı ve çeşitte Arap atasözü kullandığı görülmüştür. Bazı şairlerin 
kullandıkları Arap meselleri ise başka divanlarda bulunmamaktadır. Bu 
durum, söz konusu şairlerin Arapçaya vukufiyetlerinin diğer şairlere oran-
la daha fazla olduğunu gösterebilir. Örneğin hayatını müderrislik ve ka-
dılık yaparak idame ettiren Şerîfî5 mahlaslı XVI. yüzyıl şairi, divanında 
8 atasözü kullanmıştır ki el-faúīrü óaúīr şeklindeki mesel sadece onun 
divanında bulunmaktadır. Arapçaya iyi derecede vakıf olduğu söylenen 
(Gürgendereli, 2002:6) bir diğer şair Hasan Ziyâî ise yine divanında 8 
Arap meseli kullanmış olup, fi’ã-ãayfi êayyaèti’l-leben, ed-dünyā şeynü’d-
dīn, el-inãāfu nıãfü’d-dīn, Rāóatü’l-insānı fi ãamti’l-lisān gibi atasözlerini 
sadece o kullanmıştır. Bir diğer şair Yahya Bey de, divanında 7 Arap me-
seli kullanıp õikrü’l-èayş nıãfu’l-èayş  lafızlı Arap atasözünü de sadece o 
kullanmıştır. Ancak bunun yanında, Arapçayı iyi bildiği bilinen Bâkî’nin 
divanında hiç Arap atasözünü kullanmaması da dikkat çekicidir. 

2. 2. 4. Klâsik Türk Şiirinin Mazmunlarına Uygunluk
Yapılan taramalarda; ortaya çıkan Arapça mesellerin çoğunlukla, şair 

5 Bkz. (Yazar: 2006)
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tarafından söylenen veya iddia edilen bir hususun delillendirilmesi ve so-
mutlaştırılması noktasında kullanıldıkları görülmüştür.  Bu kullanımlarda, 
söz konusu edilen mesellerin, klâsik Türk şiirinin mazmun dünyasına uy-
gun veya ona uydurulmaya müsait bir yapıda oldukları görülmüştür. Bu 
durumun da divan şairlerinin Arapça atasözlerini kullanma noktasındaki 
tercihlerini etkilediğini söyleyebiliriz. Bu durumu şu örnekle açıklamak 
mümkündür. Bilindiği üzere klâsik Türk şiirinin mazmunlarından biri de, 
aşığın gözyaşlarının onun aşkını ifşa edip onu ele vermesidir. Yaptığımız 
taramalara göre en fazla kullanılan (39 defa) Arapça atasözü konumunda 
olan küllü sırrin cāveze’l-iåneyni şāé meselinin aşağıdaki örnek beyitte de 
görüleceği üzere, çoğunlukla bu mazmunu delillendirici veya somutlaştı-
rıcı görevlerde olduğu görülmüştür. 

Eşküm ü āhum durur rāz-ı derūnı fāş iden
Kim dimişler küllü sırrin cāveze’l-iåneyni şāè (Selîkî: G.30/3)
3. Arap Mesellerinin Kullanımında Ortaya Çıkan Kalıp ifadeler.
Taranan divanlardaki Arap mesellerinden önce birtakım kalıp ifadele-

rin kullanıldığı görülmüştür. Bu ifadeler Türkçe olup kendisinden sonra 
kullanılacak atasözünü işaret etmektedirler. Bu kalıp ifadeler şu şekilde 
sıralanabilir:

óaú dimişler, çün dimişler, kim dimişler, bu meåeldür kim dimişler, 
n’ola dinür, egerçi kim dinür, dirler, ki dirler, ùoġrı dirler, iller içre söyle-
nür, çün meåeldür dirler, gerçi dirler, gerçi dirler dostum, meåel durur bu 
ki, bu meåeldür, bu meŝel meşhūrdur, meåeldür kim dinür, meşhūr nükte-
dür ki, óaú sözdür bu kim, kim bu rūşendür, çünki óaúdur, bu durur, budur 
ey dost ki, òoş gün gibi èayān oldı ki, olur èayān, buldı ãūret maènīyi, 
muóaúúaú oldı, bilürsin çünki, çün bilürsin dostum, bilmez misün, şöyle-
dür pes, gerçek imiş, óaúú-ımış.

4. Arap Mesellerinin Beyit İçinde Oluşturdukları Edebî Sanatlar.
Edebi yönden meseller teşbih, istiare, kinaye ve hakikat gibi beyan şe-

killeri; seci, cinas, tıbak, mukabele ve izdivaç lafzî sanat nevileri içerme-
leri dolayısıyla sanatlı nesir türü sayılır. (Durmuş, 2004:296) Zaten edebî 
sanatları içlerinde barındıran meseller, manzum metinler içinde kullandı-
lığında beyit içinde de birkaç edebî sanatın oluşmasını sağlarlar. Bir fikri 
ispat için bir atasöüzünü veya –atasözü imişçesine- hikmetli bir sözü delil 
getirmek (Saraç, 2004:149) anlamında olan irad-ı mesel sanatı, taranan 
metinlerdeki çoğu mesel için geçerli olabilir. Bu sanatla beraber temsilî 
teşbih de çoğu kez kullanılan sanatlardan biridir. Teşbihte benzeyiş yönü, 
ayrıştırılamayacak şekilde birden fazla unsurdan meydana gelene bir 
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tasavvur (mürekkeb) ise böyle teşbihe temsilî teşbih adı verilir.  (Saraç, 
2004:121) Temsilî teşbihte, ilk mısrada dile getirilen ifade ikinci mısrada 
kullanılan atasözü ile pekiştirilir. 

Óabībe úıããam añılsa raúībe ġuããa düşer
Meåel durur bu ki el-úāãu lā yuóibbu’l-úāã  (Helâkî: G.72/4)

Bu beyitte şair, ilk mısrada “eğer sevgiliye benim hikâyem anlatılsa ra-
kibe gam düşer.” diyor. İkinci mısrada da bu söylediğini “hikâye anlatıcı 
başka bir hikâye anlatıcısını sevmez.”  anlamındaki mesele benzetip iddia 
ettiği şeye delil getirmektedir. 

èUşşāúa ùaèn iderse n’ola ãūfī muttaãıl
El-meréu lā-yezālu èaduvven limā cehil (Şerîfî: G.222/1)

Yukarıdaki beyitte ise, “sufinin daima âşıkları hor görmesini”, “kişi 
bilmediği şeyin düşmanıdır” anlamındaki mesele benzettiği gibi duruma 
bir de delil getirmektedir.

Gitdi Muèīdī eşèārı ķaldı
El-òaùùu bāúī ve’l-èömrü fānī  (Mu’îdî: P.B.M., [557a-580b], s.123)

Bu beyit temsilî teşbih yanında leff ü neşr sanatı için de güzel bir ör-
nektir. “Mu’îdî gitti (geriye) şiirleri kaldı; zira hat (yazı) kalıcı, ömür ise 
geçicidir.” cümlesiye nesre çevrilebilecek beyit, gerek mısraların kendi 
içlerindeki tezat sanatı gerekse mısralar arasındaki teşbih sanatını barın-
dırması bakımından edebî sanatlar için yoğun bir beyittir. Burada dikkat 
edilecek olursa, “Gitdi Muèīdī” ibaresi, “ve’l-èömrü fānī”; “eşèārı úaldı.” 
ibaresi de “El-òaùùu bāúī” ibaresine tekabül etmektedir. Bu hâliyle, be-
yitte gayrı müretteb bir leff ü neşr sanatının varlığından da söz edilebilir. 

Îrâd-ı mesel ve temsilî teşbih sanatlarının olduğu beyitlerde, “dile ge-
tirilecek düşünceye muhatabın itirazı varsayılarak ona cevap verilmek 
ve iddia edilen hususun doğruluğuna, söze muhatap olanı zorlamak.” 
(Saraç, 2004:216) anlamında olan mezheb-i kelâmî sanatı da bir şekilde 
yer alır. Bu çalışma için taranan divanlarda ortaya çıkan çoğu meselin 
beyitlerde bu konumda olduğu görülmüştür. Aşağıdaki örnekte bu durum 
açıkça görülmektedir:

Cānum serüm ü göñlüm ile cümle senüñdür
El-èabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh (Atâî: P.B.M, s.163)

Burada şair, ilk mısrada “canım, başım ve gönlüm ile bütün varlığım se-
nindir.” diyor. Söylediği bu söze bir itiraz varmış gibi, “(zira) kul ve sahip 
olduğu şeyler efendisine aittir.” anlamındaki meseli kullanır. 
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5. Türkçe Dîvânlarda Kullanılan Arapça Meseller
Bu bölümde, söz konusu taramalar sonucunda ortaya çıkan meseller, 

-manzum metinlerde kullanılıp kafiyeyi oluşturdukları için- son harflerine 
göre alfabetik olarak sıralanıp tercümeleriyle beraber örnek beyitler veri-
lecektir. Söz konusu mesellerin –ulaşılmışsa- kaynakları da verilecektir.

óīne fāte’l-müéminīn tebúi’s-semāé, “1.	 Müminler vefat ettiği zaman 
gökyüzü ağlar.” : 

8 
 

XIV-XV VE XVI. YÜZYIL DİVANLARINDAKİ ARAP 
MESELLERİ 

Bu bölümde, söz konusu taramalar sonucunda ortaya çkan meseller, sonlarndaki 
kafiye harfine göre alfabetik olarak sralanp tercümeleriyle beraber örnek beyitler 
verilecektir. Söz konusu mesellerin ulaşlmşsa kaynaklar da verilecektir. 

 
1. ĥīne fāte’l-müǿminīn tebķi’s-semāǿ : حين فات المؤمنين تبكي الّسماء 

Tercüme: Müminler vefat ettiği zaman gökyüzü ağlar. Buradaki müminlerden alimler 
kastedilmiştir. Bu mesel, sadece Edirneli Nazmî’nin mecmuasnda geçmektedir: 

Öldi hecrüñde ǾAŧā anuñçün aġlar gözleri 
Ĥaķ dimişler ĥīne fāte’l-müǿminīn tebki’s-semāǿ (Atâ: Edirneli Nazmi 
Mecmuas) 
 

2. iźā cāe’l-ķażā źāķa’l-feżā : اذا جاء القضا ضاق الفضي 
Kaderde tayin edilen şeyin kazasnn kaçnlmaz olduğu ve bunun önüne geçmenin imkansz 
olduğunu vurgulamak için “kaza geldiğinde gök daralr” anlamnda bir meseldir. Bu mesel 
Hasan Ziyâî ve Şehdî tarafndan kullanlmştr: 

Śaĥn- dünyā gözüme dar old derd-i yār ile 
Ĥaķ dimişlerdür iźā cāe’l-ķażā źāķa’l-feżā (Hasan Ziyâî: G.4/2) 
 
Şehdīye teng old Ǿālem ireli rūz- firāķ 
Ĥaķ dimişler iźā cāǿe’l-ķażā đāķa’l-feżā (Şehdî: Edirneli Nazmi 
Mecmuas) 

3. küllü leyletin ĥublā (el-leyletü ĥublā)3 : آّل ليلة حبلي 
“geceler gebedir” şeklinde tercüme edilebilecek nu mesel, Gelibolu Mustafa Ali’de şöyle 
geçmektedir: 

Ħred berāy- tesellī didi ki śabr eyle 
Bilürsin old meŝel  küllü leyletin ĥublā (Tevhid.2/118) 

 

4. Tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ : تنزل االسماء من صوب السماء 
Terc.: İsimler gökyüzü tarafndan iner. Bu atasözünün kullanldğ beyitlere bakldğ zaman, 
var olan bir inancn böylece meselleştiği anlaşlmaktadr. 

Yaşnuñ bārān ķomşlardur adn 

Ĥaķ dimişler tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ (Karamanl Nizâmî: G.1/9) 
 
Saña ĥüsn ile melek zülfüñe diñilür hümā 
Ĥaķ dimişler Tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ (Enverî: E.N.M)  
 

5. es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb:  
Terc.: Klç, günahlar silip süpürür. Sadece Usûlî divannda geçen bu mesel beyit içerisinde şöyle 

bulunmaktadr: 

Ķahr- Ǿşķuñ saŧveti kesdi Ǿalāyķdan beni 

                                                 
3 Beyzadeoğlu: 1666. Buradaki numaralandrma hazrlaycnn eserinde takip ettiği yöntemdir.   

Buradaki müminlerden âlimler kastedilmiştir. Bu mesel, sadece Edirneli 
Nazmî’nin mecmuasında geçmektedir:

Öldi hecrüñde èAùā anuñçün aġlar gözleri
Óaú dimişler òīne fāte’l-müǿminīn tebki’s-semāé (Atâ: E.N.M,  

C.I,s.330)
iõā cāe’l-úażā żāúa’l-feżā2.	 6 : “Kaza geldiğinde gök daralır” 
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5. es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb:  
Terc.: Klç, günahlar silip süpürür. Sadece Usûlî divannda geçen bu mesel beyit içerisinde şöyle 

bulunmaktadr: 

Ķahr- Ǿşķuñ saŧveti kesdi Ǿalāyķdan beni 

                                                 
3 Beyzadeoğlu: 1666. Buradaki numaralandrma hazrlaycnn eserinde takip ettiği yöntemdir.   

 
Kaderde tayin edilen şeyin kazasının kaçınılmaz olduğu ve bunun önü-

ne geçmenin imkansız olduğunu vurgulamak için kullanılan bir meseldir. 
Bu mesel Hasan Ziyâî ve Şehdî tarafından kullanılmıştır:

äaón-ı dünyā gözüme dar oldı derd-i yār ile
Óaú dimişlerdür iõā cāe’l-úażā żāúa’l-feżā (Hasan Ziyâî: G.4/2)
Şehdīye teng oldı èālem ireli rūz-ı firāķ
Óaú dimişler iõā cāée’l-úażā żāúa’l-feżā (Şehdî: E.N.M., C.I, s.337-8)

küllü leyletin óublā (el-leyletü óublā)3.	 7, “Geceler gebedir.”:
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XIV-XV VE XVI. YÜZYIL DİVANLARINDAKİ ARAP 
MESELLERİ 

Bu bölümde, söz konusu taramalar sonucunda ortaya çkan meseller, sonlarndaki 
kafiye harfine göre alfabetik olarak sralanp tercümeleriyle beraber örnek beyitler 
verilecektir. Söz konusu mesellerin ulaşlmşsa kaynaklar da verilecektir. 

 
1. ĥīne fāte’l-müǿminīn tebķi’s-semāǿ : حين فات المؤمنين تبكي الّسماء 

Tercüme: Müminler vefat ettiği zaman gökyüzü ağlar. Buradaki müminlerden alimler 
kastedilmiştir. Bu mesel, sadece Edirneli Nazmî’nin mecmuasnda geçmektedir: 

Öldi hecrüñde ǾAŧā anuñçün aġlar gözleri 
Ĥaķ dimişler ĥīne fāte’l-müǿminīn tebki’s-semāǿ (Atâ: Edirneli Nazmi 
Mecmuas) 
 

2. iźā cāe’l-ķażā źāķa’l-feżā : اذا جاء القضا ضاق الفضي 
Kaderde tayin edilen şeyin kazasnn kaçnlmaz olduğu ve bunun önüne geçmenin imkansz 
olduğunu vurgulamak için “kaza geldiğinde gök daralr” anlamnda bir meseldir. Bu mesel 
Hasan Ziyâî ve Şehdî tarafndan kullanlmştr: 

Śaĥn- dünyā gözüme dar old derd-i yār ile 
Ĥaķ dimişlerdür iźā cāe’l-ķażā źāķa’l-feżā (Hasan Ziyâî: G.4/2) 
 
Şehdīye teng old Ǿālem ireli rūz- firāķ 
Ĥaķ dimişler iźā cāǿe’l-ķażā đāķa’l-feżā (Şehdî: Edirneli Nazmi 
Mecmuas) 

3. küllü leyletin ĥublā (el-leyletü ĥublā)3 : آّل ليلة حبلي 
“geceler gebedir” şeklinde tercüme edilebilecek nu mesel, Gelibolu Mustafa Ali’de şöyle 
geçmektedir: 

Ħred berāy- tesellī didi ki śabr eyle 
Bilürsin old meŝel  küllü leyletin ĥublā (Tevhid.2/118) 

 

4. Tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ : تنزل االسماء من صوب السماء 
Terc.: İsimler gökyüzü tarafndan iner. Bu atasözünün kullanldğ beyitlere bakldğ zaman, 
var olan bir inancn böylece meselleştiği anlaşlmaktadr. 

Yaşnuñ bārān ķomşlardur adn 

Ĥaķ dimişler tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ (Karamanl Nizâmî: G.1/9) 
 
Saña ĥüsn ile melek zülfüñe diñilür hümā 
Ĥaķ dimişler Tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ (Enverî: E.N.M)  
 

5. es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb:  
Terc.: Klç, günahlar silip süpürür. Sadece Usûlî divannda geçen bu mesel beyit içerisinde şöyle 

bulunmaktadr: 

Ķahr- Ǿşķuñ saŧveti kesdi Ǿalāyķdan beni 

                                                 
3 Beyzadeoğlu: 1666. Buradaki numaralandrma hazrlaycnn eserinde takip ettiği yöntemdir.   

Bu mesel, Gelibolu Mustafa Ali’de şöyle geçmektedir:
Òıred berāy-ı tesellī didi ki ãabr eyle
Bilürsin oldı meåel  küllü leyletin óublā  (G. Mustafa Ali: 

Tevhid.2/118)
Tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé,4.	  “İsimler havadan iner”:  
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XIV-XV VE XVI. YÜZYIL DİVANLARINDAKİ ARAP 
MESELLERİ 

Bu bölümde, söz konusu taramalar sonucunda ortaya çkan meseller, sonlarndaki 
kafiye harfine göre alfabetik olarak sralanp tercümeleriyle beraber örnek beyitler 
verilecektir. Söz konusu mesellerin ulaşlmşsa kaynaklar da verilecektir. 

 
1. ĥīne fāte’l-müǿminīn tebķi’s-semāǿ : حين فات المؤمنين تبكي الّسماء 

Tercüme: Müminler vefat ettiği zaman gökyüzü ağlar. Buradaki müminlerden alimler 
kastedilmiştir. Bu mesel, sadece Edirneli Nazmî’nin mecmuasnda geçmektedir: 

Öldi hecrüñde ǾAŧā anuñçün aġlar gözleri 
Ĥaķ dimişler ĥīne fāte’l-müǿminīn tebki’s-semāǿ (Atâ: Edirneli Nazmi 
Mecmuas) 
 

2. iźā cāe’l-ķażā źāķa’l-feżā : اذا جاء القضا ضاق الفضي 
Kaderde tayin edilen şeyin kazasnn kaçnlmaz olduğu ve bunun önüne geçmenin imkansz 
olduğunu vurgulamak için “kaza geldiğinde gök daralr” anlamnda bir meseldir. Bu mesel 
Hasan Ziyâî ve Şehdî tarafndan kullanlmştr: 

Śaĥn- dünyā gözüme dar old derd-i yār ile 
Ĥaķ dimişlerdür iźā cāe’l-ķażā źāķa’l-feżā (Hasan Ziyâî: G.4/2) 
 
Şehdīye teng old Ǿālem ireli rūz- firāķ 
Ĥaķ dimişler iźā cāǿe’l-ķażā đāķa’l-feżā (Şehdî: Edirneli Nazmi 
Mecmuas) 

3. küllü leyletin ĥublā (el-leyletü ĥublā)3 : آّل ليلة حبلي 
“geceler gebedir” şeklinde tercüme edilebilecek nu mesel, Gelibolu Mustafa Ali’de şöyle 
geçmektedir: 

Ħred berāy- tesellī didi ki śabr eyle 
Bilürsin old meŝel  küllü leyletin ĥublā (Tevhid.2/118) 

 

4. Tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ : تنزل االسماء من صوب السماء 
Terc.: İsimler gökyüzü tarafndan iner. Bu atasözünün kullanldğ beyitlere bakldğ zaman, 
var olan bir inancn böylece meselleştiği anlaşlmaktadr. 

Yaşnuñ bārān ķomşlardur adn 

Ĥaķ dimişler tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ (Karamanl Nizâmî: G.1/9) 
 
Saña ĥüsn ile melek zülfüñe diñilür hümā 
Ĥaķ dimişler Tenzilü’l-esmāǿu min śavbi’s-semāǿ (Enverî: E.N.M)  
 

5. es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb:  
Terc.: Klç, günahlar silip süpürür. Sadece Usûlî divannda geçen bu mesel beyit içerisinde şöyle 

bulunmaktadr: 

Ķahr- Ǿşķuñ saŧveti kesdi Ǿalāyķdan beni 

                                                 
3 Beyzadeoğlu: 1666. Buradaki numaralandrma hazrlaycnn eserinde takip ettiği yöntemdir.   

Kaynağına ulaşamadığımız bu atasözünün, bir şeye verilen ismin tam 
yerine oturması, uygun olması anlamlarında kullanıldığı görülmektedir. 
Geçtiği beyitlerde (6 beyit), genellikle sevgiliye verilen isimlerin uygun-
luğunu destekleyici konumda klâsik şiirin mazmunlarına uygun olduğu 
6 El-Müncid, 1986:945’te (iõā óāne’l-úażā żāúaél-feżā şeklinde geçmektedir.)
7 Beyzadeoğlu: 1666.  (Buradaki numaralandırma, araştırmacının atasözüne verdiği numaradır.)
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görülmüştür.   
Yaşınuñ bārān ķomışlardur adını
Óaú dimişler tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé (Karamanlı Nizâmî: 

G.1/9)
Saña óüsn ile melek zülfüñe diñilür hümā
Óaú dimişler tenzilü’l-esmāéu min ãavbi’s-semāé (Enverî: (E.N.M., 

C.I, s.347)
es-seyfü maóóāéü’õ-õünūb: “5.	 Kılıç, günahları silip süpürür.” 

            
 Sadece Usûlî divanında geçen bu mesel beyit içerisinde şu şekilde-

dir:
Ķahr-ı èışúuñ saùveti kesdi èalāyıúdan beni
İy Uãūlī óaúú-ımış es-seyfü maóóāéü’õ-õünūb (Usûlî: G.6/8)

fi’t-teéòīri āfāt6.	 8: “Gecikmede belalar vardır.”  
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İy Uśūlī ĥaķķ-mş es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb (Usûlî: G.6/8) 
 

6. fi’t-teǿħīri āfāt: 4في التئخير افاٌت  

Terc.: Gecikmede belalar vardr. Gelibolulu Mustafa’nn eserinde bu mesel, “li-külli şeyǿin 
āfetün fe li’t-teǿħīri āfātun” şeklindedir. Taramalarmzda 5 defa rastladğmz bu mesel 
Ahmedî (2 defa), Cafer Çelebi, Fehmî ve Hasan Çelebi tarfndan kullanlmştr. Ahmedî’de şu 
şekilde geçmektedir: 

Gözüñ ķann dökem dir Aĥmedīnüñ   
Ķosn teǿħīri ki et-teǿħīrü āfāt (Ahmedî: G.94/8) 

 
7. eś-śabru miftāĥu’l-ferec5:  مفتاح الفرجالصبر  

“Sabr, rahatlğa kavuşmann anahtardr” şeklinde tercüme edilebilecek bu mesel, 
sabretmenin önemini vurgulamaktaolup İslamî kaynakl bir meseldir. Taranan divanlarda üç 
defa karşlaşlan bu mesel en güzel ifadesini Bağdatl Rûhî’de bulmuştur: 

Sīne mecrūĥ u göñül maĥzūn u ħāŧr pür-ħarac 
Śabra ķald çāremüz eś-śabru miftāĥu’l-ferec (Bağdatl Rûhî: G.96/1) 

 
8. Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ6: آّل شيٍء من المليح مليح 

9. Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ: آّل فعٍل من القبيح قبيح 
Kafiyelerinin ayn harften olduğu bu iki mesel, kullanldklar örneklerde art arda gelen 
beyitlerde bulunmaktadrlar. “Güzelden çkan her şey güzel olur”, “Çirkinden çkan her şey 
çirkin olur.” şeklinde tercüme edilebilirler.  

Baña senden ne gelse ħoş görürem 
Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9) 
 
Eylük umma ĥasūd- bed-ħūdan 
Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9.) 

 
10. Vele’l-kerīmü baħīlün vele’l-ĥasūdü yesūd (el-ĥasūdu lā yesūd)7: الحسود اليسود 
“Cömert  kişi cimri olmaz, hasetçi kişi de muvaffak olmaz”  şeklinde çevrilebilcek bu mesel, 
Durûb- Emsâl-i Osmaniye’de “el-ĥāsidu maĥrūmun”, Simon İbrâhim Hamsi’nin 
derlemesinde ise “el-ĥasūdu lā-yesūd ekŝerü eyyāmihi sūd” şeklinde geçmektedir. 
Taranan divanlarda bu meselin iki defa kullanldğ görülmektedir. 
 
11. Tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr8: 

“fakirin hediyesi hakir (kötü, parlak kumaş)dir.” Bu mesel sadece Şerîfî divannda şöyle 
geçmektedir: 

Cān niŝār eylemekde Ǿöźrümdür 
MaǾnā-i tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr (G.114/3) 

 
12. ħayru’ŧ-ŧaǾāmi mā ĥażar: ظرخير الّطعام ما ح  

                                                 
4 Gelibolulu Mustafa İbrahim, Zübdetü’l-Emsâl, Süleymaniye Ktp, Ayasofya 4026, 20b. 
5 Hamsi, 1993:145; Beyzadeoğlu:3234.  
6 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 31a. 
7 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 89a; Beyzadeoğlu:1877; Hamsi, 1993:194. 
8 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 57a. 

Gelibolulu Mustafa’nın Zübdetü’l-Emsâl adlı eserinde bu mesel, “li-
külli şeyéin āfetün fe li’t-teéòīri āfātun” şeklindedir. Taramalarımızda 5 
defa rastladığımız bu mesel de sevgili-âşık arasındaki ilişki çerçevesinde, 
Ahmedî (iki defa), Ca’fer Çelebi, Fehmî ve Hasan Çelebi tarafından kul-
lanılmıştır:

Gözüñ úanın dökem dir Aómedīnüñ  
Úosın teéóīri ki et-teéòīrü āfāt (Ahmedî: G.94/8)

eã-ãabru miftāóu’l-ferec7.	 9, “Sabır, rahatlığa kavuşmanın anahtarı-
dır”: 
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İy Uśūlī ĥaķķ-mş es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb (Usûlî: G.6/8) 
 

6. fi’t-teǿħīri āfāt: 4في التئخير افاٌت  

Terc.: Gecikmede belalar vardr. Gelibolulu Mustafa’nn eserinde bu mesel, “li-külli şeyǿin 
āfetün fe li’t-teǿħīri āfātun” şeklindedir. Taramalarmzda 5 defa rastladğmz bu mesel 
Ahmedî (2 defa), Cafer Çelebi, Fehmî ve Hasan Çelebi tarfndan kullanlmştr. Ahmedî’de şu 
şekilde geçmektedir: 

Gözüñ ķann dökem dir Aĥmedīnüñ   
Ķosn teǿħīri ki et-teǿħīrü āfāt (Ahmedî: G.94/8) 

 
7. eś-śabru miftāĥu’l-ferec5:  مفتاح الفرجالصبر  

“Sabr, rahatlğa kavuşmann anahtardr” şeklinde tercüme edilebilecek bu mesel, 
sabretmenin önemini vurgulamaktaolup İslamî kaynakl bir meseldir. Taranan divanlarda üç 
defa karşlaşlan bu mesel en güzel ifadesini Bağdatl Rûhî’de bulmuştur: 

Sīne mecrūĥ u göñül maĥzūn u ħāŧr pür-ħarac 
Śabra ķald çāremüz eś-śabru miftāĥu’l-ferec (Bağdatl Rûhî: G.96/1) 

 
8. Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ6: آّل شيٍء من المليح مليح 

9. Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ: آّل فعٍل من القبيح قبيح 
Kafiyelerinin ayn harften olduğu bu iki mesel, kullanldklar örneklerde art arda gelen 
beyitlerde bulunmaktadrlar. “Güzelden çkan her şey güzel olur”, “Çirkinden çkan her şey 
çirkin olur.” şeklinde tercüme edilebilirler.  

Baña senden ne gelse ħoş görürem 
Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9) 
 
Eylük umma ĥasūd- bed-ħūdan 
Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9.) 

 
10. Vele’l-kerīmü baħīlün vele’l-ĥasūdü yesūd (el-ĥasūdu lā yesūd)7: الحسود اليسود 
“Cömert  kişi cimri olmaz, hasetçi kişi de muvaffak olmaz”  şeklinde çevrilebilcek bu mesel, 
Durûb- Emsâl-i Osmaniye’de “el-ĥāsidu maĥrūmun”, Simon İbrâhim Hamsi’nin 
derlemesinde ise “el-ĥasūdu lā-yesūd ekŝerü eyyāmihi sūd” şeklinde geçmektedir. 
Taranan divanlarda bu meselin iki defa kullanldğ görülmektedir. 
 
11. Tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr8: 

“fakirin hediyesi hakir (kötü, parlak kumaş)dir.” Bu mesel sadece Şerîfî divannda şöyle 
geçmektedir: 

Cān niŝār eylemekde Ǿöźrümdür 
MaǾnā-i tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr (G.114/3) 

 
12. ħayru’ŧ-ŧaǾāmi mā ĥażar: ظرخير الّطعام ما ح  

                                                 
4 Gelibolulu Mustafa İbrahim, Zübdetü’l-Emsâl, Süleymaniye Ktp, Ayasofya 4026, 20b. 
5 Hamsi, 1993:145; Beyzadeoğlu:3234.  
6 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 31a. 
7 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 89a; Beyzadeoğlu:1877; Hamsi, 1993:194. 
8 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 57a. 

Taranan divanlarda üç defa karşılaşılan bu mesel en güzel ifadesini 
Bağdatlı Rûhî’de bulmuştur:

Sīne mecrūó u göñül maózūn u òāùır pür-òarac
äabra úaldı çāremüz eã-ãabru miftāóu’l-ferec (Bağdatlı Rûhî: G.96/1)

Küllü şeyéin mine’l-melīói melīó8.	 10, “Güzelden olan her şey güzel 
olur”: 
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İy Uśūlī ĥaķķ-mş es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb (Usûlî: G.6/8) 
 

6. fi’t-teǿħīri āfāt: 4في التئخير افاٌت  

Terc.: Gecikmede belalar vardr. Gelibolulu Mustafa’nn eserinde bu mesel, “li-külli şeyǿin 
āfetün fe li’t-teǿħīri āfātun” şeklindedir. Taramalarmzda 5 defa rastladğmz bu mesel 
Ahmedî (2 defa), Cafer Çelebi, Fehmî ve Hasan Çelebi tarfndan kullanlmştr. Ahmedî’de şu 
şekilde geçmektedir: 

Gözüñ ķann dökem dir Aĥmedīnüñ   
Ķosn teǿħīri ki et-teǿħīrü āfāt (Ahmedî: G.94/8) 

 
7. eś-śabru miftāĥu’l-ferec5:  مفتاح الفرجالصبر  

“Sabr, rahatlğa kavuşmann anahtardr” şeklinde tercüme edilebilecek bu mesel, 
sabretmenin önemini vurgulamaktaolup İslamî kaynakl bir meseldir. Taranan divanlarda üç 
defa karşlaşlan bu mesel en güzel ifadesini Bağdatl Rûhî’de bulmuştur: 

Sīne mecrūĥ u göñül maĥzūn u ħāŧr pür-ħarac 
Śabra ķald çāremüz eś-śabru miftāĥu’l-ferec (Bağdatl Rûhî: G.96/1) 

 
8. Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ6: آّل شيٍء من المليح مليح 

9. Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ: آّل فعٍل من القبيح قبيح 
Kafiyelerinin ayn harften olduğu bu iki mesel, kullanldklar örneklerde art arda gelen 
beyitlerde bulunmaktadrlar. “Güzelden çkan her şey güzel olur”, “Çirkinden çkan her şey 
çirkin olur.” şeklinde tercüme edilebilirler.  

Baña senden ne gelse ħoş görürem 
Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9) 
 
Eylük umma ĥasūd- bed-ħūdan 
Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9.) 

 
10. Vele’l-kerīmü baħīlün vele’l-ĥasūdü yesūd (el-ĥasūdu lā yesūd)7: الحسود اليسود 
“Cömert  kişi cimri olmaz, hasetçi kişi de muvaffak olmaz”  şeklinde çevrilebilcek bu mesel, 
Durûb- Emsâl-i Osmaniye’de “el-ĥāsidu maĥrūmun”, Simon İbrâhim Hamsi’nin 
derlemesinde ise “el-ĥasūdu lā-yesūd ekŝerü eyyāmihi sūd” şeklinde geçmektedir. 
Taranan divanlarda bu meselin iki defa kullanldğ görülmektedir. 
 
11. Tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr8: 

“fakirin hediyesi hakir (kötü, parlak kumaş)dir.” Bu mesel sadece Şerîfî divannda şöyle 
geçmektedir: 

Cān niŝār eylemekde Ǿöźrümdür 
MaǾnā-i tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr (G.114/3) 

 
12. ħayru’ŧ-ŧaǾāmi mā ĥażar: ظرخير الّطعام ما ح  

                                                 
4 Gelibolulu Mustafa İbrahim, Zübdetü’l-Emsâl, Süleymaniye Ktp, Ayasofya 4026, 20b. 
5 Hamsi, 1993:145; Beyzadeoğlu:3234.  
6 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 31a. 
7 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 89a; Beyzadeoğlu:1877; Hamsi, 1993:194. 
8 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 57a. 

Küllü fièlin mine’l-úabīói úabīó,9.	  “Çirkinden olan her şey çirkin 
olur.”: 

9 
 

İy Uśūlī ĥaķķ-mş es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb (Usûlî: G.6/8) 
 

6. fi’t-teǿħīri āfāt: 4في التئخير افاٌت  

Terc.: Gecikmede belalar vardr. Gelibolulu Mustafa’nn eserinde bu mesel, “li-külli şeyǿin 
āfetün fe li’t-teǿħīri āfātun” şeklindedir. Taramalarmzda 5 defa rastladğmz bu mesel 
Ahmedî (2 defa), Cafer Çelebi, Fehmî ve Hasan Çelebi tarfndan kullanlmştr. Ahmedî’de şu 
şekilde geçmektedir: 

Gözüñ ķann dökem dir Aĥmedīnüñ   
Ķosn teǿħīri ki et-teǿħīrü āfāt (Ahmedî: G.94/8) 

 
7. eś-śabru miftāĥu’l-ferec5:  مفتاح الفرجالصبر  

“Sabr, rahatlğa kavuşmann anahtardr” şeklinde tercüme edilebilecek bu mesel, 
sabretmenin önemini vurgulamaktaolup İslamî kaynakl bir meseldir. Taranan divanlarda üç 
defa karşlaşlan bu mesel en güzel ifadesini Bağdatl Rûhî’de bulmuştur: 

Sīne mecrūĥ u göñül maĥzūn u ħāŧr pür-ħarac 
Śabra ķald çāremüz eś-śabru miftāĥu’l-ferec (Bağdatl Rûhî: G.96/1) 

 
8. Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ6: آّل شيٍء من المليح مليح 

9. Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ: آّل فعٍل من القبيح قبيح 
Kafiyelerinin ayn harften olduğu bu iki mesel, kullanldklar örneklerde art arda gelen 
beyitlerde bulunmaktadrlar. “Güzelden çkan her şey güzel olur”, “Çirkinden çkan her şey 
çirkin olur.” şeklinde tercüme edilebilirler.  

Baña senden ne gelse ħoş görürem 
Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9) 
 
Eylük umma ĥasūd- bed-ħūdan 
Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9.) 

 
10. Vele’l-kerīmü baħīlün vele’l-ĥasūdü yesūd (el-ĥasūdu lā yesūd)7: الحسود اليسود 
“Cömert  kişi cimri olmaz, hasetçi kişi de muvaffak olmaz”  şeklinde çevrilebilcek bu mesel, 
Durûb- Emsâl-i Osmaniye’de “el-ĥāsidu maĥrūmun”, Simon İbrâhim Hamsi’nin 
derlemesinde ise “el-ĥasūdu lā-yesūd ekŝerü eyyāmihi sūd” şeklinde geçmektedir. 
Taranan divanlarda bu meselin iki defa kullanldğ görülmektedir. 
 
11. Tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr8: 

“fakirin hediyesi hakir (kötü, parlak kumaş)dir.” Bu mesel sadece Şerîfî divannda şöyle 
geçmektedir: 

Cān niŝār eylemekde Ǿöźrümdür 
MaǾnā-i tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr (G.114/3) 

 
12. ħayru’ŧ-ŧaǾāmi mā ĥażar: ظرخير الّطعام ما ح  

                                                 
4 Gelibolulu Mustafa İbrahim, Zübdetü’l-Emsâl, Süleymaniye Ktp, Ayasofya 4026, 20b. 
5 Hamsi, 1993:145; Beyzadeoğlu:3234.  
6 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 31a. 
7 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 89a; Beyzadeoğlu:1877; Hamsi, 1993:194. 
8 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 57a. 

Kafiyelerinin aynı harften olduğu bu iki mesel, kullanıldıkları örnekler-
de art arda gelen beyitlerde bulunmaktadırlar. 
8 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 48a.
9 El-Müncid, 1986:957; Hamsi, 1993:145; Beyzadeoğlu:3234. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 31a.
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Baña senden ne gelse òoş görürem
Küllü şeyéin mine’l-melīói melīó (Kâtib Sinanî: P.B.M, [99b-129a],  

s.9)

Eylük umma óasūd-ı bed-òūdan
Küllü fièlin mine’l-úabīói úabīó (Kâtib Sinanî: P.B.M, [99b-129a],  

s.9.)

Vele’l-kerīmü baħīlün vele’l-ĥasūdü yesūd (el-ĥasūdu lā yesūd)10.	 11, 
“Cömert  kişi cimri, hasetçi kişi de muvaffak olmaz”: 

9 
 

İy Uśūlī ĥaķķ-mş es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb (Usûlî: G.6/8) 
 

6. fi’t-teǿħīri āfāt: 4في التئخير افاٌت  

Terc.: Gecikmede belalar vardr. Gelibolulu Mustafa’nn eserinde bu mesel, “li-külli şeyǿin 
āfetün fe li’t-teǿħīri āfātun” şeklindedir. Taramalarmzda 5 defa rastladğmz bu mesel 
Ahmedî (2 defa), Cafer Çelebi, Fehmî ve Hasan Çelebi tarfndan kullanlmştr. Ahmedî’de şu 
şekilde geçmektedir: 

Gözüñ ķann dökem dir Aĥmedīnüñ   
Ķosn teǿħīri ki et-teǿħīrü āfāt (Ahmedî: G.94/8) 

 
7. eś-śabru miftāĥu’l-ferec5:  مفتاح الفرجالصبر  

“Sabr, rahatlğa kavuşmann anahtardr” şeklinde tercüme edilebilecek bu mesel, 
sabretmenin önemini vurgulamaktaolup İslamî kaynakl bir meseldir. Taranan divanlarda üç 
defa karşlaşlan bu mesel en güzel ifadesini Bağdatl Rûhî’de bulmuştur: 

Sīne mecrūĥ u göñül maĥzūn u ħāŧr pür-ħarac 
Śabra ķald çāremüz eś-śabru miftāĥu’l-ferec (Bağdatl Rûhî: G.96/1) 

 
8. Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ6: آّل شيٍء من المليح مليح 

9. Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ: آّل فعٍل من القبيح قبيح 
Kafiyelerinin ayn harften olduğu bu iki mesel, kullanldklar örneklerde art arda gelen 
beyitlerde bulunmaktadrlar. “Güzelden çkan her şey güzel olur”, “Çirkinden çkan her şey 
çirkin olur.” şeklinde tercüme edilebilirler.  

Baña senden ne gelse ħoş görürem 
Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9) 
 
Eylük umma ĥasūd- bed-ħūdan 
Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9.) 

 
10. Vele’l-kerīmü baħīlün vele’l-ĥasūdü yesūd (el-ĥasūdu lā yesūd)7: الحسود اليسود 
“Cömert  kişi cimri olmaz, hasetçi kişi de muvaffak olmaz”  şeklinde çevrilebilcek bu mesel, 
Durûb- Emsâl-i Osmaniye’de “el-ĥāsidu maĥrūmun”, Simon İbrâhim Hamsi’nin 
derlemesinde ise “el-ĥasūdu lā-yesūd ekŝerü eyyāmihi sūd” şeklinde geçmektedir. 
Taranan divanlarda bu meselin iki defa kullanldğ görülmektedir. 
 
11. Tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr8: 

“fakirin hediyesi hakir (kötü, parlak kumaş)dir.” Bu mesel sadece Şerîfî divannda şöyle 
geçmektedir: 

Cān niŝār eylemekde Ǿöźrümdür 
MaǾnā-i tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr (G.114/3) 

 
12. ħayru’ŧ-ŧaǾāmi mā ĥażar: ظرخير الّطعام ما ح  

                                                 
4 Gelibolulu Mustafa İbrahim, Zübdetü’l-Emsâl, Süleymaniye Ktp, Ayasofya 4026, 20b. 
5 Hamsi, 1993:145; Beyzadeoğlu:3234.  
6 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 31a. 
7 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 89a; Beyzadeoğlu:1877; Hamsi, 1993:194. 
8 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 57a. 

 Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye’de “el-óāsidu maórūmun”, Simon İbrâhim 
Hamsi’nin derlemesinde ise “el-óasūdu lā-yesūd ekåerü eyyāmihi sūd” 
şeklinde geçmektedir. Taranan divanlarda bu meselin iki defa kullanıldığı 
görülmektedir:

Sūdmend olmaz Şerīfī ġayra idenler óased
İller içre söylenür el-óasūdu lā yesūd (Şerîfî: G.85/5)

Tuófetü’l-faúīri óaúīr11.	 12:“fakirin hediyesi hakir (kötü, parlak ku-
maş)dir.”   

Bu mesel sadece Şerîfî divanında şöyle geçmektedir:
Cān niåār eylemekde èöźrümdür
Maènā-i tuófetü’l-faúīri óaúīr (Şerîfî: G.114/3)

òayru’ù-ùaèāmi mā óażar:12.	  “Yemeğin hayırlısı hazır olandır.”,  
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İy Uśūlī ĥaķķ-mş es-seyfü maĥĥāǿü’ź-źünūb (Usûlî: G.6/8) 
 

6. fi’t-teǿħīri āfāt: 4في التئخير افاٌت  

Terc.: Gecikmede belalar vardr. Gelibolulu Mustafa’nn eserinde bu mesel, “li-külli şeyǿin 
āfetün fe li’t-teǿħīri āfātun” şeklindedir. Taramalarmzda 5 defa rastladğmz bu mesel 
Ahmedî (2 defa), Cafer Çelebi, Fehmî ve Hasan Çelebi tarfndan kullanlmştr. Ahmedî’de şu 
şekilde geçmektedir: 

Gözüñ ķann dökem dir Aĥmedīnüñ   
Ķosn teǿħīri ki et-teǿħīrü āfāt (Ahmedî: G.94/8) 

 
7. eś-śabru miftāĥu’l-ferec5:  مفتاح الفرجالصبر  

“Sabr, rahatlğa kavuşmann anahtardr” şeklinde tercüme edilebilecek bu mesel, 
sabretmenin önemini vurgulamaktaolup İslamî kaynakl bir meseldir. Taranan divanlarda üç 
defa karşlaşlan bu mesel en güzel ifadesini Bağdatl Rûhî’de bulmuştur: 

Sīne mecrūĥ u göñül maĥzūn u ħāŧr pür-ħarac 
Śabra ķald çāremüz eś-śabru miftāĥu’l-ferec (Bağdatl Rûhî: G.96/1) 

 
8. Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ6: آّل شيٍء من المليح مليح 

9. Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ: آّل فعٍل من القبيح قبيح 
Kafiyelerinin ayn harften olduğu bu iki mesel, kullanldklar örneklerde art arda gelen 
beyitlerde bulunmaktadrlar. “Güzelden çkan her şey güzel olur”, “Çirkinden çkan her şey 
çirkin olur.” şeklinde tercüme edilebilirler.  

Baña senden ne gelse ħoş görürem 
Küllü şeyǿin mine'l-melīĥi melīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9) 
 
Eylük umma ĥasūd- bed-ħūdan 
Küllü fiǾlin mine’l-ķabīĥi ķabīĥ (Kâtib Sinanî: P.B.M, s.9.) 

 
10. Vele’l-kerīmü baħīlün vele’l-ĥasūdü yesūd (el-ĥasūdu lā yesūd)7: الحسود اليسود 
“Cömert  kişi cimri olmaz, hasetçi kişi de muvaffak olmaz”  şeklinde çevrilebilcek bu mesel, 
Durûb- Emsâl-i Osmaniye’de “el-ĥāsidu maĥrūmun”, Simon İbrâhim Hamsi’nin 
derlemesinde ise “el-ĥasūdu lā-yesūd ekŝerü eyyāmihi sūd” şeklinde geçmektedir. 
Taranan divanlarda bu meselin iki defa kullanldğ görülmektedir. 
 
11. Tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr8: 

“fakirin hediyesi hakir (kötü, parlak kumaş)dir.” Bu mesel sadece Şerîfî divannda şöyle 
geçmektedir: 

Cān niŝār eylemekde Ǿöźrümdür 
MaǾnā-i tuĥfetü’l-faķīri ĥaķīr (G.114/3) 

 
12. ħayru’ŧ-ŧaǾāmi mā ĥażar: ظرخير الّطعام ما ح  

                                                 
4 Gelibolulu Mustafa İbrahim, Zübdetü’l-Emsâl, Süleymaniye Ktp, Ayasofya 4026, 20b. 
5 Hamsi, 1993:145; Beyzadeoğlu:3234.  
6 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 31a. 
7 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 89a; Beyzadeoğlu:1877; Hamsi, 1993:194. 
8 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 57a. 

Eyledüm dilde òayāl-i çeşmüñe baġrum kebāb
Dostum maèzūr ola òayru’ù-ùaèāmi mā óażar (Adlî: ENM., C.II, 

s.743)

iõā cāée’l-úażā èamye’l-baãar13.	 13, “Kaza geldiğinde göz körleşir.”: 
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13. iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar9: اذاجاء القضا عمي البصر   
“Kaza geldiğinde göz körleşir.” Bu mesel de kazann önüne hiçbir şeyin geçemeyeciğini, 
kaderde yazl olana raz olmay vurgulamaktadr.  

Dil ħadeng-i ġamzeñe göz göre vard virdi cān 
Çāre ne çün kim iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar  (Münîrî: P.B.M, s.9) 

14. En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās(En-nāsu maǾa’l-libās)10:  الّناس قد يكون جميًال مع

  اللباس
“İnsanlar, elbiseleriyle güzel olurlar”  anlamndaki bu meseli, üç defa Necati Beg, bir kez de 
Behiştî divannda geçmektedir. Behiştî’de şöyle kullanmaktadr: 

Erbāb- Ǿşķ śūrete ķoysa n’ola pelās 
En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās (Behiştî: G.214/1) 

15.  źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş: ذآرالعيش نصف العيش   
“İçki (içmeyi) anmak içki içmenin yarsdr.” Bu mesel sadece Yahya Beg divannda şöyle 
geçmektedir: 

Güzeller śoĥbetinden vir ħaberler 
Ki źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş  dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i Edirne/76) 

 

16. el-ķāśu lā yuĥibbü’l-ķāś: القاص اليحّب القاص 
“Hikaye anlatcs başka bir hikaye anlatcsn sevmez.” Bu mesel, İslam kültüründen 
ziyade Arap kültürünü yanstmas bakmndan önemlidir.  

  Sevelden ol mehi bir źerrece raķībinüñ  
Benümle mihri yoķ el-ķāśu lā-yuĥibbü’l-ķāś (Aşkî: G.56/5) 

17. lā ħayre illā fi’l-vasaŧ: الخير اّال في الوسط 
“Hayr ancak ortadadr” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in “ħayru’l-umūri evsaŧuhā”  
hadisinden gelmektedir. Zamanla yaygnlaşp halka mal olarak mesel özelliği kazanmştr. 
Taranan divanlarda 24 defa kullanlarak en fazla zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. 

18. Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ11: آّل سرٍّ جاوز االثنين شاع 
“İki (dudak)yi aşan her sr yaylr” bir başka ifadeyle “ İki kişinin bildiği sr değildir.” 
anlamndaki bu mesel, divanlarda en fazla kullanlan mesel olma özelliğini taşmaktadr (36 
defa). Yaplan taramalarda bu meselin birçok “iki kişiyi aşan” olarak anlaşldğ görülmüştür. 

19. Küllü Ǿilmin (şeyǿin) leyse fi’l-ķrŧāsi żāǾ: آّل علٍم ليس في القرطاس ضاع 
“Deftere geçirilmeyen her ilim yok olur” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in 
“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

Divanlarda 5 defa karşılaşılan bu mesel, bazen kazanın önüne hiçbir 
şeyin geçemeyeciğini, kaderde yazılı olana razı olmayı vurgulamaktayken 
bazen de sevgiliden ayrı kalan âşığın gözlerinde fer kalmadığını ifade et-
mektedir. 

Dil òadeng-i ġamzeñe göz göre vardı virdi cān
Çāre ne çün kim iõā cāée’l-úażā èamye’l-baãar  (Münîrî: P.B.M, [165a-199b], 

s.9)
11 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 89a; Beyzadeoğlu:1877; Hamsi, 1993:194; Kitâbu’l-Emsâl, 9b.
12 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 57a.
13 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468.
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Gözlerüm hecrüñde cānā nice bulsun nūr u fer 
Kim bu rūşendür iźā cāée’l-úażā èamme’l-baãar  (Resmî: ENM, C.II, 

s.747)

En-nāsu úad yekūnü cemīlen maèa’l-libās (En-nāsu maèa’l-libās)14.	 14, 
“İnsanlar, elbiseleriyle güzel olurlar”  :  

10 
 

13. iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar9: اذاجاء القضا عمي البصر   
“Kaza geldiğinde göz körleşir.” Bu mesel de kazann önüne hiçbir şeyin geçemeyeciğini, 
kaderde yazl olana raz olmay vurgulamaktadr.  

Dil ħadeng-i ġamzeñe göz göre vard virdi cān 
Çāre ne çün kim iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar  (Münîrî: P.B.M, s.9) 

14. En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās(En-nāsu maǾa’l-libās)10:  الّناس قد يكون جميًال مع

  اللباس
“İnsanlar, elbiseleriyle güzel olurlar”  anlamndaki bu meseli, üç defa Necati Beg, bir kez de 
Behiştî divannda geçmektedir. Behiştî’de şöyle kullanmaktadr: 

Erbāb- Ǿşķ śūrete ķoysa n’ola pelās 
En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās (Behiştî: G.214/1) 

15.  źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş: ذآرالعيش نصف العيش   
“İçki (içmeyi) anmak içki içmenin yarsdr.” Bu mesel sadece Yahya Beg divannda şöyle 
geçmektedir: 

Güzeller śoĥbetinden vir ħaberler 
Ki źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş  dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i Edirne/76) 

 

16. el-ķāśu lā yuĥibbü’l-ķāś: القاص اليحّب القاص 
“Hikaye anlatcs başka bir hikaye anlatcsn sevmez.” Bu mesel, İslam kültüründen 
ziyade Arap kültürünü yanstmas bakmndan önemlidir.  

  Sevelden ol mehi bir źerrece raķībinüñ  
Benümle mihri yoķ el-ķāśu lā-yuĥibbü’l-ķāś (Aşkî: G.56/5) 

17. lā ħayre illā fi’l-vasaŧ: الخير اّال في الوسط 
“Hayr ancak ortadadr” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in “ħayru’l-umūri evsaŧuhā”  
hadisinden gelmektedir. Zamanla yaygnlaşp halka mal olarak mesel özelliği kazanmştr. 
Taranan divanlarda 24 defa kullanlarak en fazla zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. 

18. Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ11: آّل سرٍّ جاوز االثنين شاع 
“İki (dudak)yi aşan her sr yaylr” bir başka ifadeyle “ İki kişinin bildiği sr değildir.” 
anlamndaki bu mesel, divanlarda en fazla kullanlan mesel olma özelliğini taşmaktadr (36 
defa). Yaplan taramalarda bu meselin birçok “iki kişiyi aşan” olarak anlaşldğ görülmüştür. 

19. Küllü Ǿilmin (şeyǿin) leyse fi’l-ķrŧāsi żāǾ: آّل علٍم ليس في القرطاس ضاع 
“Deftere geçirilmeyen her ilim yok olur” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in 
“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 
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13. iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar9: اذاجاء القضا عمي البصر   
“Kaza geldiğinde göz körleşir.” Bu mesel de kazann önüne hiçbir şeyin geçemeyeciğini, 
kaderde yazl olana raz olmay vurgulamaktadr.  

Dil ħadeng-i ġamzeñe göz göre vard virdi cān 
Çāre ne çün kim iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar  (Münîrî: P.B.M, s.9) 

14. En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās(En-nāsu maǾa’l-libās)10:  الّناس قد يكون جميًال مع

  اللباس
“İnsanlar, elbiseleriyle güzel olurlar”  anlamndaki bu meseli, üç defa Necati Beg, bir kez de 
Behiştî divannda geçmektedir. Behiştî’de şöyle kullanmaktadr: 

Erbāb- Ǿşķ śūrete ķoysa n’ola pelās 
En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās (Behiştî: G.214/1) 

15.  źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş: ذآرالعيش نصف العيش   
“İçki (içmeyi) anmak içki içmenin yarsdr.” Bu mesel sadece Yahya Beg divannda şöyle 
geçmektedir: 

Güzeller śoĥbetinden vir ħaberler 
Ki źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş  dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i Edirne/76) 

 

16. el-ķāśu lā yuĥibbü’l-ķāś: القاص اليحّب القاص 
“Hikaye anlatcs başka bir hikaye anlatcsn sevmez.” Bu mesel, İslam kültüründen 
ziyade Arap kültürünü yanstmas bakmndan önemlidir.  

  Sevelden ol mehi bir źerrece raķībinüñ  
Benümle mihri yoķ el-ķāśu lā-yuĥibbü’l-ķāś (Aşkî: G.56/5) 

17. lā ħayre illā fi’l-vasaŧ: الخير اّال في الوسط 
“Hayr ancak ortadadr” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in “ħayru’l-umūri evsaŧuhā”  
hadisinden gelmektedir. Zamanla yaygnlaşp halka mal olarak mesel özelliği kazanmştr. 
Taranan divanlarda 24 defa kullanlarak en fazla zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. 

18. Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ11: آّل سرٍّ جاوز االثنين شاع 
“İki (dudak)yi aşan her sr yaylr” bir başka ifadeyle “ İki kişinin bildiği sr değildir.” 
anlamndaki bu mesel, divanlarda en fazla kullanlan mesel olma özelliğini taşmaktadr (36 
defa). Yaplan taramalarda bu meselin birçok “iki kişiyi aşan” olarak anlaşldğ görülmüştür. 

19. Küllü Ǿilmin (şeyǿin) leyse fi’l-ķrŧāsi żāǾ: آّل علٍم ليس في القرطاس ضاع 
“Deftere geçirilmeyen her ilim yok olur” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in 
“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

 Bu mesel, üç defa Necati Beg, bir kez de Behiştî divanında geçmekte-
dir. Behiştî şöyle kullanmaktadır:

Erbāb-ı èışúı ãūrete úoysa n’ola pelās
En-nāsu úad yekūnü cemīlen maèa’l-libās (Behiştî: G.214/1)

õikrü’l-èayş nıãfu’l-èayş: “15.	 İçki (içmeyi) anmak içki içmenin yarısı-
dır.” :   
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Çāre ne çün kim iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar  (Münîrî: P.B.M, s.9) 
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Güzeller śoĥbetinden vir ħaberler 
Ki źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş  dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i Edirne/76) 

 

16. el-ķāśu lā yuĥibbü’l-ķāś: القاص اليحّب القاص 
“Hikaye anlatcs başka bir hikaye anlatcsn sevmez.” Bu mesel, İslam kültüründen 
ziyade Arap kültürünü yanstmas bakmndan önemlidir.  

  Sevelden ol mehi bir źerrece raķībinüñ  
Benümle mihri yoķ el-ķāśu lā-yuĥibbü’l-ķāś (Aşkî: G.56/5) 

17. lā ħayre illā fi’l-vasaŧ: الخير اّال في الوسط 
“Hayr ancak ortadadr” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in “ħayru’l-umūri evsaŧuhā”  
hadisinden gelmektedir. Zamanla yaygnlaşp halka mal olarak mesel özelliği kazanmştr. 
Taranan divanlarda 24 defa kullanlarak en fazla zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. 

18. Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ11: آّل سرٍّ جاوز االثنين شاع 
“İki (dudak)yi aşan her sr yaylr” bir başka ifadeyle “ İki kişinin bildiği sr değildir.” 
anlamndaki bu mesel, divanlarda en fazla kullanlan mesel olma özelliğini taşmaktadr (36 
defa). Yaplan taramalarda bu meselin birçok “iki kişiyi aşan” olarak anlaşldğ görülmüştür. 

19. Küllü Ǿilmin (şeyǿin) leyse fi’l-ķrŧāsi żāǾ: آّل علٍم ليس في القرطاس ضاع 
“Deftere geçirilmeyen her ilim yok olur” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in 
“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

Bu mesel Yahya Beg divanında şöyle geçmektedir:

Güzeller ãoóbetinden vir òaberler
Ki õikrü’l-èayş nıśfu’l-èayş dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i 

Edirne/76)

el-úāããu lā yuóibbü’l-úāãã16.	 15, “Hikaye anlatıcısı (başka) bir hikaye 
anlatıcısını sevmez.”:  
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“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
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Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

 

Bu mesel, İslam kültüründen ziyade Arap kültürünü yansıtması bakı-
mından önemlidir. Klâsik şiirde, genellikle âşık-rakib; âşık-zâhid arasın-
daki kıskançlık ilişkisi açısından kullanılmıştır. 

Sevelden ol mehi bir õerrece raúībinüñ 
Benümle mihri yoú el-úāããu lā-yuóibbü’l-úāãã (Aşkî: G.56/5)

Lā òayre illā fi’l-vasaù17.	 16 “Hayır ancak ortadadır”:
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Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

               
Bu mesel, Hz. Peygamber’in “òayru’l-umūri evsaùuhā”  hadisinden 

gelmektedir. (Yılmaz, 1992:101) Zamanla yaygınlaşıp halka mal olarak 
mesel özelliği kazanmıştır. Taranan divanlarda 23 defa kullanılarak en faz-
la zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. Divan şairlerinin bu meseli, 
aşağıdaki beyitlerde de görüleceği üzere genellikle, sevgilinin belini tavsif 
etmekte delil olarak kullandıkları görülmüştür. 

14 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a.
15 İbnü’l-Fazl, 1996:39.
16 Kitâbu’l-Emsâl, Bağdatlı Vehbî 1627, 22a; El-Müncid, 1986: 947(Bu kaynalarda “òayru’l-umūri evsaùuhā” 
şeklinde geçmektedir; el-Hüseyin İbnü’l-Fazl, 1996:26. 
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Cān virüp mūy miyānuñ ārzū ķılsam n’ola
Çün bilürsin dostum Lā òayra illā fi’l-vasaù  (Şâmî: P.B. M., 

[291a-316b]), s.6)

Ārzū itsem miyāñunı dil ü cāndan n’ola
Bu meåel meşhūrdur Lā óayra illā fi’l-vasaù  (Hasan Çlb.: P.B.M., 

[291a-316b]), s.13)

Küllü sırrin cāveze’l-iåneyni şāè18.	 17“İki (dudak)yi aşan her sır yayı-
lır”: 

10 
 

13. iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar9: اذاجاء القضا عمي البصر   
“Kaza geldiğinde göz körleşir.” Bu mesel de kazann önüne hiçbir şeyin geçemeyeciğini, 
kaderde yazl olana raz olmay vurgulamaktadr.  

Dil ħadeng-i ġamzeñe göz göre vard virdi cān 
Çāre ne çün kim iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar  (Münîrî: P.B.M, s.9) 

14. En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās(En-nāsu maǾa’l-libās)10:  الّناس قد يكون جميًال مع

  اللباس
“İnsanlar, elbiseleriyle güzel olurlar”  anlamndaki bu meseli, üç defa Necati Beg, bir kez de 
Behiştî divannda geçmektedir. Behiştî’de şöyle kullanmaktadr: 

Erbāb- Ǿşķ śūrete ķoysa n’ola pelās 
En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās (Behiştî: G.214/1) 

15.  źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş: ذآرالعيش نصف العيش   
“İçki (içmeyi) anmak içki içmenin yarsdr.” Bu mesel sadece Yahya Beg divannda şöyle 
geçmektedir: 

Güzeller śoĥbetinden vir ħaberler 
Ki źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş  dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i Edirne/76) 

 

16. el-ķāśu lā yuĥibbü’l-ķāś: القاص اليحّب القاص 
“Hikaye anlatcs başka bir hikaye anlatcsn sevmez.” Bu mesel, İslam kültüründen 
ziyade Arap kültürünü yanstmas bakmndan önemlidir.  

  Sevelden ol mehi bir źerrece raķībinüñ  
Benümle mihri yoķ el-ķāśu lā-yuĥibbü’l-ķāś (Aşkî: G.56/5) 

17. lā ħayre illā fi’l-vasaŧ: الخير اّال في الوسط 
“Hayr ancak ortadadr” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in “ħayru’l-umūri evsaŧuhā”  
hadisinden gelmektedir. Zamanla yaygnlaşp halka mal olarak mesel özelliği kazanmştr. 
Taranan divanlarda 24 defa kullanlarak en fazla zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. 

18. Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ11: آّل سرٍّ جاوز االثنين شاع 
“İki (dudak)yi aşan her sr yaylr” bir başka ifadeyle “ İki kişinin bildiği sr değildir.” 
anlamndaki bu mesel, divanlarda en fazla kullanlan mesel olma özelliğini taşmaktadr (36 
defa). Yaplan taramalarda bu meselin birçok “iki kişiyi aşan” olarak anlaşldğ görülmüştür. 

19. Küllü Ǿilmin (şeyǿin) leyse fi’l-ķrŧāsi żāǾ: آّل علٍم ليس في القرطاس ضاع 
“Deftere geçirilmeyen her ilim yok olur” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in 
“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

Bir başka ifadeyle “Bir ağızdan çıkan bir orduya yayılır.” anlamındaki 
bu mesel, divanlarda en fazla kullanılan mesel olma özelliğini taşımaktadır 
(39 defa). Kullanımında, nazirecilik geleneğinin ve vezne tam uygunlu-
ğunun fazlaca etkili olduğu söylenebilir. Klâsik Türk şiirinin mazmunları 
çerçevesinde farklı anlamlarda kullanılan bu mesel, çoğunlukla aşığın göz 
yaşlarının aşkını ifşa etmesini destekler nitelikte kullanılmıştır. Yapılan ta-
ramalarda bu meselin, birçok çalışmada “iki kişiyi aşan” olarak tercüme 
dilip yanlış anlaşıldığı görülmüştür.

äordum aġzuñ sırrını didi lebüñ
Küllü sırrin cāveze’l-iŝneyni şāè (Harîmî: G.14/3)

Meseldeki “iki” sözcüğü her zaman iki dudak anlamında kullanılmayıp 
farklı hayallere de malzeme olmaktadır. Aşağıdaki beyitlerde söz konusu 
“iki”yi farklı imajlar oluşturmaktadır.

Cān u dil cānı gibi saķlar dem-ā-dem èışķuñı
Gerçi dirler ķüllü sırrin cāveze’l-iŝneyni şāè (Nazmî:, P.B. M. 

[291a-316b], s.50.)

Çeşm ü dilden èışú rāzı oldı fāş
Küllü sırrin cāveze’l-iåneyni şāè (Hasan Çelebi: P.B. M. [291a-316b],, 

s.56.)

Küllü èilmin (şeyéin) leyse fi’l-úırùāsi żāè,19.	  “Deftere geçirilmeyen 
her ilim yok olur”: 

10 
 

13. iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar9: اذاجاء القضا عمي البصر   
“Kaza geldiğinde göz körleşir.” Bu mesel de kazann önüne hiçbir şeyin geçemeyeciğini, 
kaderde yazl olana raz olmay vurgulamaktadr.  

Dil ħadeng-i ġamzeñe göz göre vard virdi cān 
Çāre ne çün kim iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar  (Münîrî: P.B.M, s.9) 

14. En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās(En-nāsu maǾa’l-libās)10:  الّناس قد يكون جميًال مع

  اللباس
“İnsanlar, elbiseleriyle güzel olurlar”  anlamndaki bu meseli, üç defa Necati Beg, bir kez de 
Behiştî divannda geçmektedir. Behiştî’de şöyle kullanmaktadr: 

Erbāb- Ǿşķ śūrete ķoysa n’ola pelās 
En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās (Behiştî: G.214/1) 

15.  źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş: ذآرالعيش نصف العيش   
“İçki (içmeyi) anmak içki içmenin yarsdr.” Bu mesel sadece Yahya Beg divannda şöyle 
geçmektedir: 

Güzeller śoĥbetinden vir ħaberler 
Ki źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş  dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i Edirne/76) 

 

16. el-ķāśu lā yuĥibbü’l-ķāś: القاص اليحّب القاص 
“Hikaye anlatcs başka bir hikaye anlatcsn sevmez.” Bu mesel, İslam kültüründen 
ziyade Arap kültürünü yanstmas bakmndan önemlidir.  

  Sevelden ol mehi bir źerrece raķībinüñ  
Benümle mihri yoķ el-ķāśu lā-yuĥibbü’l-ķāś (Aşkî: G.56/5) 

17. lā ħayre illā fi’l-vasaŧ: الخير اّال في الوسط 
“Hayr ancak ortadadr” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in “ħayru’l-umūri evsaŧuhā”  
hadisinden gelmektedir. Zamanla yaygnlaşp halka mal olarak mesel özelliği kazanmştr. 
Taranan divanlarda 24 defa kullanlarak en fazla zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. 

18. Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ11: آّل سرٍّ جاوز االثنين شاع 
“İki (dudak)yi aşan her sr yaylr” bir başka ifadeyle “ İki kişinin bildiği sr değildir.” 
anlamndaki bu mesel, divanlarda en fazla kullanlan mesel olma özelliğini taşmaktadr (36 
defa). Yaplan taramalarda bu meselin birçok “iki kişiyi aşan” olarak anlaşldğ görülmüştür. 

19. Küllü Ǿilmin (şeyǿin) leyse fi’l-ķrŧāsi żāǾ: آّل علٍم ليس في القرطاس ضاع 
“Deftere geçirilmeyen her ilim yok olur” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in 
“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

Bu meselin, Hz. Peygamber’in “ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” (İlmi 
yazmakla kaydediniz) hadisinden gelmiş olması yüksek ihtimaldir. 
Taramalarımızda 6 defa karşılaşılan bu mesel Cem Sultan’da şöyle geç-
mektedir:

17 Beyzadeoğlu: 671. Buradaki numaralandırma hazırlayıcının eserinde takip ettiği yöntemdir.
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äafóa-i cān üzre yazdum èışúuñı
Küllü şeyéin leyse fi’l-úırùāsi żāè (Cem Sultan: G.158/3)

el-òāéinü òāéif20.	 18, “Hain kişi korkaktır”: 

10 
 

13. iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar9: اذاجاء القضا عمي البصر   
“Kaza geldiğinde göz körleşir.” Bu mesel de kazann önüne hiçbir şeyin geçemeyeciğini, 
kaderde yazl olana raz olmay vurgulamaktadr.  

Dil ħadeng-i ġamzeñe göz göre vard virdi cān 
Çāre ne çün kim iźā cāǿe’l-ķażā Ǿamye’l-baśar  (Münîrî: P.B.M, s.9) 

14. En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās(En-nāsu maǾa’l-libās)10:  الّناس قد يكون جميًال مع

  اللباس
“İnsanlar, elbiseleriyle güzel olurlar”  anlamndaki bu meseli, üç defa Necati Beg, bir kez de 
Behiştî divannda geçmektedir. Behiştî’de şöyle kullanmaktadr: 

Erbāb- Ǿşķ śūrete ķoysa n’ola pelās 
En-nāsu ķad yekūnü cemīlen maǾa’l-libās (Behiştî: G.214/1) 

15.  źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş: ذآرالعيش نصف العيش   
“İçki (içmeyi) anmak içki içmenin yarsdr.” Bu mesel sadece Yahya Beg divannda şöyle 
geçmektedir: 

Güzeller śoĥbetinden vir ħaberler 
Ki źikrü’l-Ǿayş nśfu’l-Ǿayş  dirler (Yahya Beg: Şehrengiz-i Edirne/76) 

 

16. el-ķāśu lā yuĥibbü’l-ķāś: القاص اليحّب القاص 
“Hikaye anlatcs başka bir hikaye anlatcsn sevmez.” Bu mesel, İslam kültüründen 
ziyade Arap kültürünü yanstmas bakmndan önemlidir.  

  Sevelden ol mehi bir źerrece raķībinüñ  
Benümle mihri yoķ el-ķāśu lā-yuĥibbü’l-ķāś (Aşkî: G.56/5) 

17. lā ħayre illā fi’l-vasaŧ: الخير اّال في الوسط 
“Hayr ancak ortadadr” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in “ħayru’l-umūri evsaŧuhā”  
hadisinden gelmektedir. Zamanla yaygnlaşp halka mal olarak mesel özelliği kazanmştr. 
Taranan divanlarda 24 defa kullanlarak en fazla zikredilen ikinci mesel olma özelliğindedir. 

18. Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ11: آّل سرٍّ جاوز االثنين شاع 
“İki (dudak)yi aşan her sr yaylr” bir başka ifadeyle “ İki kişinin bildiği sr değildir.” 
anlamndaki bu mesel, divanlarda en fazla kullanlan mesel olma özelliğini taşmaktadr (36 
defa). Yaplan taramalarda bu meselin birçok “iki kişiyi aşan” olarak anlaşldğ görülmüştür. 

19. Küllü Ǿilmin (şeyǿin) leyse fi’l-ķrŧāsi żāǾ: آّل علٍم ليس في القرطاس ضاع 
“Deftere geçirilmeyen her ilim yok olur” anlamndaki bu mesel, Hz. Peygamber’in 
“ķayyidu’l-Ǿilme bi’l-kitābe” hadisinden gelmiş olsa gerektir. Ayn kafiyeden olduklar için 
Küllü srrin cāveze’l-iŝneyni şāǾ  meseliyle ayn manzumede bulunmaktadr. 

20. el-ħāyinü ħāǿi12f: الخاين خائف 
“Hain kişi korkaktr” anlamndaki bu mesel de hadis kaynakl olup zamanla atasözü özelliğini 
kazanmştr. Sadece Hayretî divannda geçmektedir: 

Ķorķar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār 
Ey Ĥayretī ġam yime ki el-ħāyinü ħāǿif (Hayretî:G.173/5) 

 
Taranan divanlarda ortaya çkan diğer meselleri, metinlerini verip tercümelerini yapmakla 
iktifa edeceğiz. 

                                                 
9 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e; Beyzadeoğlu: 2468. 
10 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 33a. 
11 Beyzadeoğlu:671. 
12 Beyzadeoğlu:1820; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedilmiştir. 

Bu mesel de hadis kaynaklı olup zamanla atasözü özelliğini kazanmış-
tır.

 Úorúar lebin öpmege uyurken anuñ aġyār
Ey Óayretī ġam yime ki el-òāyinü òāǿif  (Hayretî:G.173/5)

küllü ùavīlin aĥmaú21.	 : “Her uzun ahmaktır”: 

11 
 

21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
“Allah’a insanlarn nefesleriyle ulaşlr” 

23. es-saħiyyü mā melek: الّسخّي ما ملك 
“Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.” 

24. el-ķabru śandūķu’l-Ǿamel: القبر صندوق العمل 
“Kabir amelin sandğdr.” 

25. El-bedrü ĥīne temme ķad iġtemme bi’ž-žulām: البدر حين تّم قد اغتّم بالّظالم 
“Ay tam olduğunda karanlkla örtülür.” 

26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 

Ķoyup āhum ķapuñı çekse sipihre sancaķ
èAceb olmaya begüm küllü ùavīlün aómaú (Behiştî:  G.247/1)

es-saòiyyü mā melek: “22.	 Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.”         
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21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
“Allah’a insanlarn nefesleriyle ulaşlr” 

23. es-saħiyyü mā melek: الّسخّي ما ملك 
“Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.” 

24. el-ķabru śandūķu’l-Ǿamel: القبر صندوق العمل 
“Kabir amelin sandğdr.” 

25. El-bedrü ĥīne temme ķad iġtemme bi’ž-žulām: البدر حين تّم قد اغتّم بالّظالم 
“Ay tam olduğunda karanlkla örtülür.” 

26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 

Divanlarda 4 defa kullanılan bu atasözü, kişinin sahip olduğu şeye göre 
cömert olabileceğini ifade eder. Divan şairlerinin cömertlikleri ise, sevgi-
lilerinin yolunda verdikleri baş ve canları noktasındadır.

Yārı gördükçe revān cān virse dil olmaz èaceb
Bu meåeldür kim dimişler  es-saòiyyü mā melek  (Süleyman: PBM, 

[340b-368a], s.33)

el-úabru ãandūúu’l-èamel:23.	  “Kabir amelin sandığıdır.” 
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21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
“Allah’a insanlarn nefesleriyle ulaşlr” 

23. es-saħiyyü mā melek: الّسخّي ما ملك 
“Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.” 

24. el-ķabru śandūķu’l-Ǿamel: القبر صندوق العمل 
“Kabir amelin sandğdr.” 

25. El-bedrü ĥīne temme ķad iġtemme bi’ž-žulām: البدر حين تّم قد اغتّم بالّظالم 
“Ay tam olduğunda karanlkla örtülür.” 

26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 

Mūnisüm sīnemden mihrüñ olısar rūz-ı ecel
Bu meåel rūşen durur ki el-úabru ãandūúu’l-èamel (La’lî: ENM., C.IV, 

s.1663)

El-meréu lā-yezālu èaduvven limā cehil (èadüvvün limā cehil)24.	 19: 
“Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır.” 
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21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
“Allah’a insanlarn nefesleriyle ulaşlr” 

23. es-saħiyyü mā melek: الّسخّي ما ملك 
“Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.” 

24. el-ķabru śandūķu’l-Ǿamel: القبر صندوق العمل 
“Kabir amelin sandğdr.” 

25. El-bedrü ĥīne temme ķad iġtemme bi’ž-žulām: البدر حين تّم قد اغتّم بالّظالم 
“Ay tam olduğunda karanlkla örtülür.” 

26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 

Münkirdür ehl-i òırúa Necātī maóabbete
Meşhūr nüktedür ki èadüvvün limā cehil  (Necâtî Beg: G.338/5)

El-cinsü ile’l-cinsi yemīl25.	 20 “Cins cinsine meyleder.” : 

18 Beyzadeoğlu:1820; Kitâbu’l-Emsâl, 10a; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87a’da hadis olarak kaydedil-
miştir.
19 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 87b; El-Müncid, 1986: 973 (Bu kaynaklarda, “en-nāsu aǾdāǿun mā-
cehilū” şeklinde geçmektedir); İbnü’l-Fazl, 1996, 27 (Bu kaynakta “men cehile şeyǿen Ǿādāhu” şeklinde kay-
dedilmiştir.
20 Beyzadeoğlu: 922; Gelibolulu Mustafa İbrahim, Zübdetü’l-Emsâl, Süleymaniye Ktp, Ayasofya 4026, 35b; 
Kitâbu’l-Emsâl, 3b (Bu kaynakta, “el-cinsü maǾa’l-cins” şeklinde kaydedilmiştir).

11 
 

21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
“Allah’a insanlarn nefesleriyle ulaşlr” 

23. es-saħiyyü mā melek: الّسخّي ما ملك 
“Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.” 

24. el-ķabru śandūķu’l-Ǿamel: القبر صندوق العمل 
“Kabir amelin sandğdr.” 

25. El-bedrü ĥīne temme ķad iġtemme bi’ž-žulām: البدر حين تّم قد اغتّم بالّظالم 
“Ay tam olduğunda karanlkla örtülür.” 

26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 



1793

Taramalarda 10 defa karşılaşılan bu mesel, genelde servinin ve aşığın 
gönlünün sevgilinin güzellik unsurlarına meyletmesinde şaşılacak bir şe-
yin olmadığını vurgulamak için kullanılmıştır. Ahmed Paşa şu şekilde kul-
lanmıştır:

Şol perīşān zülfüñe göñlüm nice meyl itmesin
Çün meåeldür dirler el-cinsü ile’l-cinsi yemīl (Ahmad Paşa: G.184/7) 

El-bedrü óīne temme úad iġtemme bi’ô-ôalām26.	 : “Ay tam olduğun-
da karanlıkla örtülür.” 
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21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
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26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
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“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
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21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
“Allah’a insanlarn nefesleriyle ulaşlr” 

23. es-saħiyyü mā melek: الّسخّي ما ملك 
“Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.” 

24. el-ķabru śandūķu’l-Ǿamel: القبر صندوق العمل 
“Kabir amelin sandğdr.” 

25. El-bedrü ĥīne temme ķad iġtemme bi’ž-žulām: البدر حين تّم قد اغتّم بالّظالم 
“Ay tam olduğunda karanlkla örtülür.” 

26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 

İy meh kemāl-i óüsnüñe maġrūr olma kim
El-bedrü óīne temme úad iġtemme bi’ô-ôulām (Lâmi’î: ENM, C.IV, 

s.1919)

El-iĥsānu illā bi’t-tamām:27.	  “İhsan tam olduğu 
zaman(makbuldur).” 
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21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
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 لما جهل
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27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 

Çünki el-iósānu illā bi’t-tamām
Sāġarı èuşşāúa püe suna sāúiyā (Behiştî: G.17/4)

El-ibrāmu muóaããılu’l-merām:28.	  “Israr etmek, istenilenin elde edil-
mesini sağlar.”  

11 
 

21. küllü ŧavīlün aĥmaķ: آّل طويٍل احمق 
“Her uzun ahmaktr”. 

22. Ŧurķa ilā’l-lāhi bi-enfāsi ħalāyķ: طرق الي اهللا بانفاس الخاليق 
“Allah’a insanlarn nefesleriyle ulaşlr” 

23. es-saħiyyü mā melek: الّسخّي ما ملك 
“Cömertlik, sahip olunan şeye göredir.” 

24. el-ķabru śandūķu’l-Ǿamel: القبر صندوق العمل 
“Kabir amelin sandğdr.” 

25. El-bedrü ĥīne temme ķad iġtemme bi’ž-žulām: البدر حين تّم قد اغتّم بالّظالم 
“Ay tam olduğunda karanlkla örtülür.” 

26. El-merǿu lā-yezālu Ǿaduvven lemmā cehel (Ǿadüvvün lemmā cehel): ًا المرء اليزال عدو
 لما جهل

“Kişi bilmediği şeyin düşmandr.” 
27. el-cinsü ile’l-cinsi yemīl: الجنس الي الجنس يميل 

“Her cins kendi cinsine yönelir.” 
28. el-iĥsānu illā bi’t-tamām: االحسان اّالبالّتمام 

“İhsan tam olduğu zaman(makbuldur).” 
29. El-ibrāmu muĥaśślu’l-merām: المراماالبرام محّصل  

“Israr etmek, istenilenin elde edilmesini sağlar.”  
30. İnne aǾźerü’l-verā maķbūletün Ǿinde’l-kerīm 

“İnsanlarn en kabahatls bile cömert kişinin yannda kabul edilir.” 
31. Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem 
32. el-berdü Ǿadüvvü’d-dīn 

“Soğukluk dinin düşmandr.” 
33. fi’ś-śayfi đayyaǾti’l-leben 

“Sen yoğurdu yaz günü kaybetmişsin.” 
34. el-inśāfu nśfü’d-dīn 

“İnsaf dinin yarsdr.” 
35. Rāĥatü’l-insān fi śamti’l-lisān 

“İnsann rahatlğ, dilinin sessiz olmasndadr.” 
36. Men cerrebe’l-mücerreb ĥallet bihi’n-nedāme 
37. El-Ǿabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh  

Köle kişi ve sahip olduğu şey efendisi içindir.” 
38. Veledün inetemā bi-srri ebīh (el-veledü srru ebīh) 

“Çocuk babasnn srrdr” 
39. El-ħaŧŧu bāķī ve’l-Ǿömrü fānī 

“Yaz kalc, ömür ise geçicidir. 
40. El-Ǿabdü Ǿāsī ve’r-rabbü Ǿāfī 

“Kul isyan eder, Rab bağşlar.” 
41. inne mine’l-beyāni le-siĥren, inne mine’ş-şi’ri le-ĥikmetün 

“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardr.” 
 
 

 

 

 

El-óarīãu maórūm,29.	  “Hırslı kişi mahrumdur.”: 

Ben ayrılalı ŧapuñdan ĥabībüm oldı śarīĥ
äarīó imiş bu òaber ki el-óarīãu maórūm (Ahmed Paşa: Kıta. 24)

İnne aèõere’l-verā maķbūletün èinde’l-kerīm:30.	  “İnsanların en kaba-
hatlısı bile cömert kişinin yanında kabul edilir.” 

Òāke yüz urup Behiştī iètiõār it cürmüñe
İnne aèõerü’l-verā maķbūletün èinde’l-kerīm (Behiştî: G.328/5)

Men eşbehe ebāĥu fe-mā žalem31.	 21,“Çocuk babasının sırrıdır”: 

            

Mīrāsdur òaùā ezelī ādem oġlına
Men eşbehe ebāóu fe-mā ôalem (İshak Çelebi: K22.2/14)

El-berdü èadüvvü’d-dīn:32.	  “Soğukluk dinin düşmanıdır.”

Sovuú sözi aèdānuñ ey behcet ü óüsn ıssı 

21 Bulut, 1985:3.
22 K. kısaltması kasideyi ifade etmektedir.
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äovutdı beni benden el-berdü èadüvvü’d-dīn (Zâtî:  G.1022/2)

fi’ã-ãayfi êayyaèti’l-leben33.	 23: “Sen yoğurdu yaz günü kaybetmiş-
sin.”        

Rūz-ı vuślatda unutdum nūş-ı laèl-i yāri ben
Òoş peşīmānem bugün fi’ã-ãayfi êayyaèti’l-leben (Hasan Ziyâ’î: 

G.314/1)

El-inśāfu nıãfü’d-dīn:34.	  “İnsaf dinin yarısıdır.” 

Sever dīni gibi dil cevrüñ inãāf ile cevr itseñ
Ki dirler ey vefāsız yār el-inãāfu nıãfü’d-dīn (Hasan Ziyâ’î: G.337/2)

Rāóatü’l-insānı fi ãamti’l-lisān35.	 24: “İnsanın rahatlığı, dilinin sessiz 
olmasındadır.”  

Her kişiyi vāúıf itme sırruña
Rāóatü’l-insānı fi ãamti’l-lisān (Hasan Ziyâ’î: Kıta.36/2)

Men cerrebe’l-mücerreb óallet bihi’n-nedāme:36.	 25 “Kim denenmiş 
olanı tecrübe ederse pişman olur”:  

Nice k’edem naãīóat bu göñlüme işitmez 
Men cerrebe’l-mücerreb óallet bihi’n-nedāme (Ahmed Paşa: 

G.262/5)

El-èabdü ve mā yemlikühü (fī-yedihi) kāne li-mevlāh:37.	  “Köle ve 
sahip olduğu her şey efendisine aittir”: 

Şairler, tüm varlıklarının sevgiliye ait olduklarına adeta bir şer’î de-
lil getiricesine bu meseli kullanmaktadırlar. Garîbî ve Adnî’de şu şekilde 
geçmektedir:

Yüzüñde ùutup sīm ü zeri didi Ġarībī
El-èabdü ve mā yemlikühü kāne li-mevlāh (Garîbî: EHKM26., C.III, 

s.1763)

èAdnī yoluña cān u serin virdügi bu kim

El-èabdü ve mā yemlikühü kān eli-mevlāh (Adnî: G.27/5)

Veledün intemā bi-sırri ebīh (el-veledü sırru ebīh):38.	  “Çocuk baba-
23 Durmuş, 2004:294; El-Müncid, 1986: 959; Kattaş, 1988:20.
24 Beyzadeoğlu: 1226; Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 40b (bu kaynakta, söz konusu mesel, “sükūtu’l-lisān 
selāmetü’l-insān”, salāhu’l-insān fi òıfži’l-lisān” şekillerinde geçmektedir); Kitâbu’l-Emsâl, 28b (bu kaynakta 
da “selāmetü’l-insān fi åamti’l-lisān” şeklinde kaydedilmiştir).
25 Gelibolulu Mustafa İbrahim, a.g.e, 24b; Hamsi, 1993:87 (bu kaynakta, “men cerrebe’l-mücerreb kāne 
èaúluhu muóarrab” şeklinde kaydedilmiştir).
26 EHKM: Eğridirli Hacı Kemal Mecmuası.
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sının sırrıdır”: 

Babası cāhil oġlı aómaķ ãırf
Veledün inetemā bi-sırri ebīh (G. Mustafa Âlî: Kıta.122/5)

El-òaùùu bāúī ve’l-èömrü fānī:39.	  “Yazı kalıcı, ömür ise geçicidir” :

       
Toplam 6 defa kullanılan bu meselin, sevgilinin ayva tüyleriyle ilişki-

lendirilerek kullanıldığı görülmüştür. 

Óüsnüñe yazmış dest-i ezel kim
El-òaùùu bāúī ve’l-èömrü fānī (Sehâyî: PBM, [557a-580b], s.119)

Óaùùuñ göricek gitdi óayātum
El-òaùùu bāúī ve’l-èömrü fānī (Rahmî: PBM, [557a-580b], s.120.)

El-èabdü èāsī ve’r-rabbü èāfī:40.	  “Kul isyan eder, Rab bağışlar.”:

             

Ġam çekme ãāfī çek cām-ı ãāfı
El-èabdü èāsī ve’r-rabbü èāfī  (Zâtî: G.1570/1)

İnne mine’l-beyāni le-sióren, inne mine’ş-şi’ri le-óikmeten:41.	  
“Beyanda sihir şiirde de hikmet vardır”: 

Vezne çok fazla uymayan bu hadis kaynaklı mesel, daha çok Derzizâde 
Ulvî’nin divanının dîbâcesinde olduğu gibi  mensur metinlerde kullanıl-
mıştır:

“Ve sulùān-ı selāùīn-i kişveri risāletdür úaãr-ı belāġata naôm-ı tāú-ı 
inne mine’ş-şi’ri le-óikmetün ile rifèat ve zümre-i fuãaóā-i şuèarāya 
kelām-ı pür-nižām-ı inne mine’l-beyāni le-siĥren ile raġbet virdi.” (Çetin, 
1993: 23)

Sonuç
XIV, XV ve XVI. yüzyılda oluşturulan Türkçe divanlardaki Türkçe 

metinlerin, Arapça mesellerin kullanılması bakımından taranmasıyla or-
taya çıkan bu çalışmada, Divan şairlerinin birtakım kısıtlayıcı sebeplere 
rağmen birçok Arapça atasözünü kullandıkları görülmüştür. Osmanlı dö-
nemi müelliflerinin; bir fikri açıklamak, pekiştirmek, desteklemek ve de-
lillendirmek gibi sebeplerle mensur metinlerde yoğun olarak kullandıkları 
Arapça atasözleri, manzum eserlerde vezin gibi kısıtlayıcı sebeplerden 
ötürü nispeten daha az kullanılmıştır. 
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Bu çalışma neticesinde, klâsik Türk edebiyatımızın yabancı dildeki 
atasözlerinin kullanımı bakımından İran edebiyatından ziyade Arap ede-
biyatından etkilendiği ortaya çıkmaktadır. Bununla beraber bu çalışma, 
yapılması gereken büyük bir çalışmanın sadece küçük bir parçasını oluş-
turmaktadır. Bu anlamda; Osmanlı dönemi metinlerinin taranarak, yaban-
cı dildeki atasözlerinin kullanımını ve bunların sebeplerini araştıracak bir 
çalışmanın, klâsik Türk edebiyatının etkilendiği kaynaklar noktasında ye-
nilikler getirebileceği gibi, son dönemlerde artmaya başlayan mukayeseli 
çalışmalara da iyi bir örnek teşkil edeceği muhakkaktır. 
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HALİKARNAS BALIKÇISI’NIN
YAZINSAL ESERLERİNDE

TÜRK KİMLİĞİNE İLİŞKİN SÖYLEMLER                                                                               
                                                                                                                                                      

YAZICI, Nermin
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Türk kültür ve kimliğinin tanımlanmasında Klasik Ege/Akdeniz Uygar-
lığını temel alan düşünsel yönelim Mavi Anadoluculuk/Mavi Hümanizma 
olarak adlandırılır. Cumhuriyet döneminin kültürel ve tarihsel arayışları 
içinde farklı bir önerme ile yer alan Mavi Hümanizma, Batı medeniyetini 
var eden bütün değerlerin gerçek kaynağının Anadolu olduğunu ve bu kül-
türel mirasın doğal sahipleri olduğumuzu ileri sürer. Bu düşüncenin ede-
bi alandaki temsilcisi olan Halikarnas Balıkçısı, hikaye ve romanlarında 
bu yönelimini pek çok boyutuyla ortaya koyar. Halikarnas Balıkçısı, bir 
yandan “milliyetçi” söyleme karşı farklı bir kültürel alan açarak yeni bir 
kimlik önerisinde bulunurken, diğer yanda Osmanlı/Türk kimliğini (tarihî 
romanlarında) Batı’ya karşı yücelten bir söylem kurmaktadır. Yazarın eser-
lerinde yer alan ve yan yana bulunması pek de mümkün olmayan her iki 
söylem, Modern Türkiye’nin kimlik arayışları ve Batılılaşma karşısındaki 
paradoksal tutumuyla yakından ilgilidir. 

Anahtar Kelimeler: Kimlik, Batılılaşma, Türk, tarih, kültür, Mavi 
Anadoluculuk.

ABSTRACT 

The intellectual orientation to determining the Turkish culture and 
identity is based on the classical Aegean/ Mediterranean Civilization and 
called Blue Anatolian Nationalism and/or Blue Humanism. In the cultural 
and historical trends of the Republican period, the Blue Humanism, with 
a different proposition, suggests that Anatolia is the ultimate source of all 
the values on which the Western Civilization is based and that people of 
today are the natural heritors of this cultural history. The Fisherman of 
Halicarnassus (in Turkish, Halikarnas Balıkçısı), the representative of the 
said ideology in literature, shows various features of his stand in his novels 
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and stories. The Fisherman of Halicarnassus, on the one hand, proposes a 
new identity against the “nationalist” discourse by opening up a different 
room for culture; on the other, (in his historical novels) he dwells on a 
style glorifying the Ottoman/Turkish identity against the West. These two 
discourses, present in the works of the author but difficult to see together, 
are closely related with the efforts of Modern Turkey to search its identity 
and its paradoxical stance against Westernization.  

Key Words: Identity, Westernization, Turkish, history, culture, Blue 
Anatolian Nationalism.

-----

Bir aidiyetler kümesi olarak tanımlayabileceğimiz kimlik kavramı, 
siyasi bir değer olarak, 18. yüzyıldan itibaren ve özellikle 19.yüzyıldan 
ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kurucu bir işlev yüklenmiştir. 
Özellikle milliyetçi ideolojilerle birlikte; kendini tanımlama ve kendini 
“öteki”nden ayıran özelliklerin vurgu kazanması, milleti egemen varlık 
olarak tariflemesi milliyetçiliğe modern karakterini kazandıran dolayısıyla 
da kimlik kavramını modern dünyanın temel belirleyicisi kılan unsurlardır. 
Günümüzde de kimlik kavramı, küreselleşme ve  postmodernizmle birlik-
te bu cazibesini koruyacak görünmektedir. 

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında da –imparatorluktan 
ulus-devlete evrilen süreçte– kimlik tartışmaları kaçınılmaz olarak yer bu-
lacaktır. Aşağıda çok genel hatlarıyla Türk modernleşmesinin dinamikleri 
ve arayışlarından bahsederek Türk edebiyatında önemli ve özgün bir yer 
tutan Halikarnas Halıkçısı’nın yazınsal eserlerinde Türk kimliğe ilişkin 
söylem ve paradoksalara değinilecektir. 

Modern Türk kimliğinin kuruluşunda önemli rol oynayan travma 
Osmanlı Devleti’nin çözülme ve yıkılış sürecidir. Tanzimat ve Islahat 
uygulamaları ile başlayarak geleneksel kimlik/farklılık yapılarında-
ki sarsılma, imparatorluk topraklarının hızla kaybı; devleti kurtarma ve 
Müslüman Türk çoğunluğun hakim millet konumunu restore etme arzusu 
bu “milli proje”nin temellerini oluturmuştur (Yörük, 2002: 311). Osmanlı 
Devleti’nin son yüzyılından itibaren “devleti kurtarma”ya yönelik başla-
yan ve 20.yüzyılın başında İslamcı ve Türkçü söylemlerin karmaşası ola-
rak şekillenen milli proje Cumhuriyetle köklü bir dönüşüme uğrar. 

Osmanlının mirasını reddeden Cumhuriyet, Osmanlıya ve İslamiyet’e 
vurgu yapmayan bir tarih anlatısını ve kimlik bunalımın başlıca unsuru olan 
gelenek arayışını farklı bir içerikle oluşturmaya çalışır. (İmparatorluktan 
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ulus-devlete, ümmetten cumhuriyete ve ulusa, gelenekten ilerlemeye, ni-
zam ve düzenden devrim kavramlarına bir dönüşüm içermektedir bu sü-
reç.). Kemalizm ya da Atatürkçülük olarak adlandırılan bu siyasi dokt-
rin Osmanlı/İslam/Doğulu kabuğunun altında varlığını sürdürmekte olan 
Türklüğün özünü yeniden keşfetmeye (Yörük, 2002: 315) ve yeni bir ulus 
bilinci yaratmaya yönelir. Özellikle 1930’lu yıllardan itibaren bu modern 
kimlik için önemli girişimler başlatılır: Türk Tarih Tezi (1932)  ve Güneş 
Dil Teorisi (3. TDK Kurultayı, 1936) bu girişimin en somut örneğidir1. 

Türk Tarih Tezi, bildirimizin de ana odağını oluşturan Halikarnas 
Balıkçısı’nın düşünsel temelleriyle bağlantılı olması açısından önemlidir. 
Türk Tarih Tezi2, Türklerin muhteşem ve çok eski bir ırk olduğunu ileri 
sürüyor, Türk dili ile ırkını Türklüğün temel damgası olarak ortaya koyu-
yordu. Türklüğün bileşenleri arasında İslamiyet’in adı geçmiyor, ladini bir 
içerikle tanımlanan millet kavramına Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi 
seküler bir malzeme sağlıyor (Akgün ve Çalış, 2002: 593) ve onlara alter-
natif bir kimlik olarak etnik Türklüğü sunuyordu (Yıldız, içinde, Çağaptay, 
2002: 247).

Türk Tarih Tezi’nde savunulan, Türkler hem Orta Asyalı hem Anadolulu 
hem de Batılıdır önermesindeki içkin yarılmadan türeyen Anadoluculuk ve 
Türkçülük, Türk Tarih Tezi’nin iki kutbundan uç alır. Birinci Kutup, bütün 
uygarlıkların, özellikle de Anadolu uygarlıklarının Türk kökenli olduğuna, 
ikinci kutup ise Türk tarihinin Osmanlı ve İslam öncesi köklerine vurgu 
yapar (Yörük, 2002: 319).

Mavi Anadoluculuk/Mavi Hümanizma düşüncesi, Batı medeniyetinin 
kökeni sayılan Yunan medeniyetinin halis kaynağının Anadolu olduğu-
nu söyler ve bu topraklarda binlerce yıldır yaşayan Anadolu halkının da 
bu kültürel mirasın doğal sahipleri olarak tanımlar. Türk Tarih Tezi’yle 
1 1931 yılında, Atatürk’ün bizzat görevlendirdiği heyet tarafından Türk Tarihinin Ana Hatları (606 s., 1930) adlı   
kitap basılır, eserin gözden geçirilmiş hâli Türk Tarihinin Ana Hatlarına Methal yayınlandıktan sonra, 2-11  
Temmuz 1932’de Birinci Türk Tarih Kongresi toplanır.
2 Tez ilk olarak, Türklerin uygarlık kurmaya muktedir olmadıkları görüşüyle savaşıyordu. Türkler eski çağlar-
dan beri daima uygar olagelmişlerdi. Orta Asya’yı medenileştiren eski Türkler, Çin, Hindistan, Mezapotamya, 
Nil Vadisi, Anadolu ve Ege gibi uzak bölgelerde tarihteki ilk medeniyetleri kurmuşlardı, (Günaltay ve Tankut: 
10-17, 21-26) öyle ki, Tez, eski Yunan’da, Anadolu’da ve Tuna havzası ile Trakya’da kullanılan dilin “az çok 
lehçe faklar ile eski Orta Asya Türkçesi” olduğunu iddia ediyordu (Tarih I:189).
Tez ikinci olarak, “Türk milletinin tarihinin Osmanlı tarihinden ibaret” olmadığını göstermek amacıyla Türk-
lerin eski çağlardan beri varoluşuna vurgu yapıyordu (İnan ve Karal:63). Osmanlılardan önce Türkler Orta 
Asya’da, Göktürkler, Uygurlular ve Karahanlılar gibi başka parlak devlet kurmuşlardı.
Üçüncü olarak ise, modern Türklerle Orta Asya’nın eski sakinleri arasında doğrudan bir soy ilişkisi olduğu 
savunuluyordu (Günaltay ve Tankut:19). Tez dördüncü olarak, Türklerin Anadolu’da ırksal ve tarihsel devam-
lılığını ileri sürmekte; Anadolu’da bronz çağından ve Hititlerden başlayıp Selçuklulara uzanan fasılasız bir 
Türk uygarlığı yaşandığını iddia etmekteydi. Bu sav, Yunanlıların, İtalyanların, Ermenilerin ve Kürtlerin Birinci 
Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Türk toprakları üzerindeki iddialarını da söndürmüş oluyordu (İnan ve 
Karal: 57).
Tez, önemli bir nokta olarak, Türklerin sarı ırka ya da Mongol ırkına ait olduğu savını da çürütüyordu. Orta 
Asya kökenli olmalarına rağmen Türkler aslında, “beyaz ve brakisefal bir ırktı” (İnan ve Karal: 57, 62-63; Bi-
rinci Türk Tarih Kongresi). (Çağaptay, 2002: 248)
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ortaya konan ve Anadolu uygarlıklarını Türk kökenli yapan tarif, Mavi 
Anadoluculuk’ta bu köklü uygarlıkların birikimini alan, onlarla kaynaşan 
Anadolu halkına dönüşür. Batı’ya uygarlığı götüren Orta Asya’dan göç 
eden Türk boyları değildir, fakat Avrupa medeniyetinin kökeni sayılan 
Yunan medeniyetinin beşiği Anadolu’dur. Mutlaka dâhil olunması gere-
ken Batı medeniyetinin kaynağının Yunan değil, her anlamda Anadolu’da 
doğup geliştiğini kanıtlamaya çalışmışlardır.

 Araştırmaya dayanan deneme kitaplarının yanı sıra edebî türde (hika-
ye ve roman) eserlerle de bu anlayışı temellendirmeye çalışan Halikarnas 
Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı), coğrafi/kültürel kalıtım esasında bir 
kimlik önerisinde bulunur3. Anadolu’nun bütün kültürel birikimlerini sa-
hiplenir; bu sahiplenme, yineleyecek olursak, Türk Tarih Tez’indekinden 
farklı olarak onlardan kültürel etkileşimle alınan, kaynaşmaya bağlı bir ak-
tarımdır bir diğer farklılık da tarih Tezi’ndeki  “ırk” vurgusu yerine “kül-
tür” vurgusunun geçmesidir4. 

Akyıldız’ın sözleriyle ifade edersek: “Mavi Anadolucular Türkler’in 
Anadolu’ya gelişlerini müteakiben orda yaşayan diğer halklarla kaynaş-
tığını, Anadolu’daki pek çok medeniyeti çeşitli yanlarıyla içerdiklerini 
ve başka türlü Türk ve başka türlü Müslüman olduklarını savunurlar. [ ] 
Dolayısıyla, Anadolu’daki medeniyetlerin gerçek taşıyıcısı olan bu halk, 
aslında Batı’nın bugünkü değerlerinin de gerçek sahibidir.” (Akyıldız, 
2002: 479)

Moretti (Moretti, 2004: 45), edebi söylemin tipik özelliklerinden biri-
nin olgu ile değer, bilgi ile duygu arasında sıkı bir bağ kurması olduğunu 
söyler. Duygu ve yaşantı ile edebi söylem kazanan olgular ikna edicidir 
ve bu nedenle de toplumda pragmatik kültürün aracı olarak işlev kazanır-
lar. Bu aynı zamanda, yeni bir kimlik tasarısının meşrulaştıracak, benim-
setecek popüler anlatılara duyulan ihtiyacı, edebiyatın kamusal alandaki 
rolünü ve önemini de göstermektedir. Halikarnas Balıkçısı’nın yazınsal 
alanında verdiği türlerde (hikâye/roman) coşkun doğa/deniz sevgisinin (ki 
bu pastoral bir doğa değildir tek başına, Batı medeniyetine beşiklik etmiş 
kültürel bir coğrafyadır) somutlaştığı kahramanlar, anlatı mekanlarının sü-

3 “Türkiye’nin ve Türkiyelilerin tarihi Türkiye’de gelmiş geçmiş koşullarca etkilenmiş ve o koşulları etkile-
miş bütün etnik ve kültürel varlıkların tarihidir. Bu tarih de Anadolu’nun tarih öncesi geçmişinden göbek bağı  
esilerek dipdiri ele alınır. Türkiye tarihi Selçuk ya da Osmanlı İmparatorlu’ndan, şu sultandan, bu sultandan 
başlatmak, onu göbek bağından değil, belinden sepetlemesine kesmek demektir. Türkiye tarihini kendi doğal 
ayakları üzerine dikmek gereklidir.” (Halikarnas Balıkçısı, 1992: 17)
4 “İnsan sürüleri karışa-kaynaşa dört yana, ama özellikle batıya dağılır. Bu insan kalabalığının karışım ve kayna-
şım nedeniyle Sümer uygarlığı gelişir. Çünkü uygarlık öylebir üründür ki; onun tohumu salt bu soy ya da şu soy 
ekmiş olamaz. İnsansal olan uygarlık, hiçbir zaman salt bir soyun tekeli olmamıştır. Hep çeşitlerin hallühamur 
olmasından gelekoymuştur.” (Halikarnas Balıkçısı, 1992: 18). 
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rekli tarihsel geçmişleriyle bağlantılı kılınması, şiirsel bir dille yüceltilen 
tabiat ve erdemli insanlar, anlatıların arka planındaki kimlik önerisi ile ya-
kın ilişki hâlindedir.

Az önce de belirtildiği gibi, anlatı metinleri başka söylem alanlarını 
da kapsayan temsil özelliğine sahiptir. Bu temsil üç farklı şekilde kendini 
gösterebilir: yansıtmacı, niyetçi, inşâcı5 (Hall, 1997, içinde Köroğlu, 2002: 
500). Buraya kadar anlatılanlar düşünüldüğünde Halikarnas Balıkçısı’nın 
romanlarındaki kimlik kurgusunun “inşâcı” bir nitelik taşıdığı öngörülebi-
lir. Bu inşâ süreci edebi eserlerindeki kişileri Klasik Antikite ile ilişkilen-
direrek “hümanist” bir anlayışla temellendirmeye çalışmıştır. Balıkçı’nın 
hikaye ve romanlarını Klasik Ege- Akdeniz uygarlığı ile ilişkilendirmek 
için mitolojiyi çeşitli yöntemlerle kurmaca dünyanın bir parçası haline ge-
tirir. Yer adlarının Antik dönemdeki isimlerle anılması –ki yazarın bizzat 
kullandığı mahlas buna örnektir– (Arşipel-Akdeniz, Halikarnas-Bodrum), 
mitolojik tanrıların ya da varlıkların çeşitli benzetmeler aracılığı ile ha-
tırlatılması (Tritonlara, Athena, Santor, Poseydon vs.), mitolojik söylen-
celerle öyküler arasında benzer biçimlenişlerin yer alması (Amfitrit) ve 
ne dinsel ne de folklorik olan, daha çok mitolojik içerikle benzeyen kimi 
söylencelere duyulan inançlar (Ölüm Gemisi), yazarın mitolojiyi öykü ve 
romanlarına taşımada kullandığı temel stratejileridir6.

Neredeyse bütün eserlerinde Ege-Akdeniz bölgesindeki kıyı kasaba ya 
da köylerinde yaşayan ve geçimini denizden sürdüren insanların hayatını 
anlatır Halikarnas Balıkçısı. Çoğu, hatta neredeyse hepsi geçimlerini zor-
lukla sağlayan, hiçbir formal eğitim (okul yüzü görmemiş) almamış; dola-
yısıyla yazılı kültüre ait herhangi bir birikimi olmayan insanlardır. Balıkçı, 
söz konusu tarihsel dönem ve yaşadıkları çevre gereği mitolojiye ait hiçbir 
bilgiyle de teması olanaklı olmayan bu insanları ne yapar eder bir şekilde 
mitoloji ile buluşturur. Söz konusu kahramanlar, gerek kişiliklerle, gerek 
yaşadıkları olaylarla, gerekse mekânla sürekli olarak bu kültürel coğrafya-
nın gölgesinde sunulacaklardır.

Olumlanan eser kahramanları mitolojik tanrılar gibi mağrur ve güç-
lüdürler, doğayla; kendinden üstün varlıklarla çarpışırlar. Klasik Yunan 
Tragedyalarında kendinden üstün bir güçle çarpışan ve bu uğurda ölerek 

5 Yansıtmacı yaklaşım, anlamın gerçekdünyadaki kişi ya da şeyden kaynaklandığına inanır; gerçek yaşamın 
izdüşümü olarak. Niyetçi yaklaşımda asıl olan üretici yani yazardır. Yazarın yaşamöyküsünü de dikkate ala-
rak, kavramları nasıl ele alıp temsil ettiklerini, anlamlndırdıklarına yoğunlaşmalıyız. İnşacılık ise, anlamı ne 
üreticide ne de temsil edilen şeyde görür. Bunların yerine toplumsal temsiliyet sistemlerine yoğunlaşır. Anlam 
toplumsal olarak inşa edilmektedir.
6 Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız: Nermin YAZICI, “Halikarnas Balıkçısı’nda Kamusal Ütopya: Doğa-
nın Kamusal Alana Aktarılması”, Pasaj, S. 1, s. 35-50, Ankara: Mayıs/ Ağustos 2005.   
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yüceltilen, erdemli kahramanlara benzer deniz insanları. Tutkuları, erdem-
leri, cesaretleri, sevgileri, iyilikleri, merhametleri ile kimse boy ölçüşe-
mez. 

Böyle bir kahraman tipolojisinde, farklılıklar da hümanist mercekte 
eriyecektir. Aganta Burina Burinata (1946) romanın başkahramanı olan 
Mahmut, deniz sevdasıyla köyünü terk ettiğinde pek çok yabancı ülkeyi 
dolaşır ve başka milletlerden denizcilerle çalışır (Roman Trablusgarp sa-
vaşı sırasında geçmektedir): 

“ ‘Huyu suyu aykırı, dilleri başka olanlar birbirlerine ısınamazlar’ der-
ler a; yalan! Birlikte çalışıp birlikte çile çeken insanlar birbirine öyle bağ-
lanıyorlar ki, bir kısmı buz, bir kısmı ateş olsa, birbirine uyup can ciğer 
kardeş oluyorlar. Ben öyle arkadaşlar edindim ki, onların birisi yanıma 
gelince, yanıma birisi gelmiş gibi değil, yanımdan yabancılar ayrılmış da 
kendimle başbaşa kalmışım gibi oluyordum.” (Halikarnas Balıkçısı, 1995: 
114) 

Balıkçı’nın Deniz Gurbetçileri (1969) adlı romanı da diğer eserleriy-
le benzer içeriktedir. Balıkçı, Deniz Gurbetçileri’inde çok daha gerçekçi, 
sosyal olaylara daha duyarlı bir anlatım sergilemektedir. Bu romanda de-
niz insanlarının yaşadığı zorluklara aynı zamanda Türk denizcileri olarak 
yaşadıkları zorluklar eklenir. Balıkçı, her ne kadar aynı zahmetleri çeken 
Rum, Yunan denizcilerle Türk denizciler arasındaki canyoldaşlığına de-
ğinse de, av yasağı ile gelen zorluklarla Türk/ Yunan ayrımı derinleşir; 
Rum kayıkçılar, nispet yaparcasına anlatılır: “[...]“Rum kayıkçılar, Türk 
süngerlerini, Türk kıyılarında neşeli kahkahalarla doldurup doldurup 
Yunanistan ve Amerika’ya gönderiyorlardı.” (Halikarnas Balıkçısı, 1991: 
256)

Yine aynı romandan:

“[...] Bu arada Bodrum, Marmaris, Fethiye ile bunların güneyinde 
ve kuzeyindeki kıyılar denizlerini ta can evlerinden vuran bir emir gel-
di. Ganvagalarla, zıpkınla, hatta formasız çıplak dalışla sünger avı yasak 
edildi. Sünger avlayacaklar, Türk bayrağını takmış Rum kayıklarına ya-
zılacaklar ve Rumlardan skafandarla dalmayı öğreneceklerdi. Ama Rum 
dalgıç armatörleri, Türkleri hemen hemen kuru ekmek parasına çengel-
ci kayıklarında kürekçi olarak kabul ediyorlardı. Rum dalgıç armatörler 
ise motorları ile Türk kıyıları süngerlerini yağmalıyorladı. Amerika sün-
ger piyasası ‘Greek silk sponges’ diye Türk süngerleriyle dolup taşıyor-
du. Kalimnos ve öteki Ege adalarıyla Yunanistan’a milyonlar akarken, 
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Türk kıyıları boyunca onbinlerce Türk denizcisine kendi kıyılarıyla de-
nizlerinde avlanarak ekmek paralarını çıkarmak yasak ediliyordu. Türk 
gümrük gemileri, Türklerin kaçak avlanmalarına, gerekirse silahla engel 
oluyorlardı. Oysa bu denizcilerin büyük çoğunluğu, Çanakkale, Galiçya 
ve Arabistan çöllerinde, Birinci Cihan Harbi süresince yurtları için savaş-
mış, kanlarını dökmüşlerdi. Malum a Anadolu, Dersaadet’in ‘Mutluluk 
Kapusu’nun, Türkiye olalıberi ‘Kan Bankası’ idi. ” (Halikarnas Balıkçısı, 
1991: 255, vurgular bize ait).

6 cümle içinde; 10 kez Türk/Türkiye/Anadolu, 6 kez Rum/Yunan/Greek 
yinelemesi ile iki taraf keskinleştirilir; ayrımlaştırılır. Ayrıca bu ötekileştir-
me sadece “ulusal” çağrışımla da sınırlanmaz; burada Osmanlı Devleti ve 
kutsal kavramlar da devreye girer. Vatanı, milleti için savaşan bu denizci-
ler sadece Yunan’dan değil, kendi yönetimlerinden de eza görmekte, hak-
sızlığa uğramaktadır. Balıkçı “Anadolu” adlandırmasıyla bu ayrımı güçlü 
bir şekilde hissettirir.

Halikarnas Balıkçısı’nın buraya kadar değindiğimiz kimlik önerisi ve 
bunun yazınsal metinlerdeki görünümü ile yan yana gelmesi mümkün gö-
rünmeyen iki tarihsel romanı yer almaktadır. Ünlü Osmanlı denizcilerini 
anlatan bu romanlarda (Uluç Reis, 1962 ve Turgut Reis, 1966) farklı bir 
kimlik örüntüsü yer alır. M. Belge (2006: 32-46), “Mavi Anadolu Tezi ve 
Halikarnas Balıkçısı” adlı yazısında, yazarın bu tarihî romanlarından yap-
tığı örneklemelerle “ [...] kültürel mirasçı teorisini başlatmış bir yazarın bu 
romanların her sayfasına sinen ırkçı-milliyetçi söylemi şaşırtıcı.” (Belge, 
2006: 35) değerlendirmesinde bulunur. Belge, bu romanlarda Batılılıların 
canavarlaştırıldığı7, kadınlaştırıldığı8, pis ve gülünç bir duruma sokuldu-
ğu9; Hıristiyan kadınların10 da bayağılaştırıldığı; kökenle11 ilgili aşağıla-
maları örneklerle sunar.  

Bu örneklemeler bakıldığında Halikarnas Balıkçısı’nın, bir yandan 
“milliyetçi” söyleme karşı farklı bir kültürel alan açarak yeni bir kimlik 
7 “onun sağında ve solunda, her iki günde bir Türkü kazığa çaktırıyorduk ki, dümencinin canı sıkılmasın ve 
konuşacak adam bulsun” (Halikarnas Balıkçısı,Uluç Reis, 1988: 36)
8 “Onların kodamanlarından birkaç tanesi elimizde esir kaldı. Bir tanesi vardı; dur bakayım, Ha adı; Kantar   
Çınar’dı. (Kont Karl do Sinar) Uzunsaçlı, –hepsi uzun açlıydı ya; hatta biz onları zenne sanmıştık da şaşırmış-
tık–” (Halikarnas Balıkçısı,Uluç Reis, 1988:133)
9 “Seslenmek üzere arkaya dönünce kaba etlerine de bir ok saplandı. Dük dö Loren, ardına takılan o sunî kuy-
rukla..” ((Halikarnas Balıkçısı,Uluç Reis, 1988: 13)
10 Don Jeronimo adlı papaz, arkadaşı Fra Bernardo’ya, günah çıkarmaya gelen kadınlarla ilgili şunları söyle: 
“Hep kendilerine tecavüz edildiğinden bahsediyorlar; fakat asıl tuhafı tecavüze uğramalarını dört gözle bekli-
yorlar.” (Halikarnas Balıkçısı,Uluç Reis, 1988: 264)
   “Her ne ise Sarı Hamdi, korsanlar değil, fakat asıl rahibelere nefislerine hakim olmayı telkinde büyük zor-
luklar çekti...” (Halikarnas Balıkçısı, Turgut Reis, 1994: 209)
11 “Hırvat ve kul yani tutsak çeşidinden olan Rüstem Paşa, sarayda yetiştiği için dalkavukluk sanatının sembo-
lü idi.” (Halikarnas Balıkçısı, Turgut Reis, 1994: 324)
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önerisinde bulunurken, diğer yanda Osmanlı/Türk kimliğini (tarihî roman-
larında) Batı’ya karşı yücelten bir söylem kurmaktadır. Yazarın bu tutumu-
nu, özünde Cumhuriyet sonrası kimlik arayışlarının çoğunda gözlemlemek 
olasıdır. Batılılaşma probleminin getirdiği, bir yandan Batı’nın kendisin-
den üstün olduğunun kabulü ve buna eşlik edilen gecikmişlik duygusunu 
aşma çabası ile, önceli Osmanlı Devletinde, pek çok “geri kalmış” ulusun 
deneyimlemek zorunda kaldığı sömürge durumunu yaşamamış olmanın da 
eşlik ettiği Batı’ya direnç ve kendini koruma refleksi. 

Cumhuriyet dönemi kimlik önerileri arasında, öteki/Batı ile en uzlaşıcı 
ilişkiyi öneren Mavi Hümanizma, milliyetçi söylem karşında görünmesine 
rağmen, Türk Batılılaşmasındaki temel paradoksu aşamamış; ancak bizle-
re Anadolu’nun çok yönlü mirasını sahiplenerek önemli bir kültürel katkı 
sağlamıştır.
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KURGUSAL GERÇEĞİN GÜCÜ: YENİ 
TARİHSELCİLİK VE PUSLU KITALAR ATLASI *

** YEŞİLYURT, Şamil 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Edebî metne postmodern anlayış çerçevesindeki yaklaşımlar, metinleri 
postyapısalcı okuma yöntemleriyle çözümleyen, tarihin kurgusal boyutu-
nu tartışmaya açan Yeni Tarihselcilik gibi inceleme metot ve teorileri akla 
getirmektedir. Yeni Tarihselcilik, “tarihin metinselliği ve yazınsal metin-
lerin tarihselliği” üzerine odaklanmış ve tarih ile edebiyat arasındaki sı-
nırların belirsizliğine dikkat çekmiştir. İnceleme konusu yaptığımız Puslu 
Kıtalar Atlası isimli eserin de tarih ile kurgusallık arasındaki ilişkilerin 
Yeni Tarihselci perspektif açısından zengin örnekler sunduğunu görmek-
teyiz. Bu yaklaşımda tarihçilerin anlatılarını roman yazarları gibi düzen-
ledikleri, tarihin öznel ve önyargılı olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Yeni Tarihselci eleştirmen, tarihçi tarafından kurgulanan çelişkileri ortaya 
çıkarmayı amaçlarken diğer yandan da söz konusu eserin değerlendirilme-
sinde geleneksel tarih merkezli yoruma karşıt bir tarih anlayışını ortaya 
koymaktadır. Bu anlamda Yeni Tarihselci edebî yöntemin en başat ilkeleri 
ile inceleme konusu yaptığımız Puslu Kıtalar Atlası arasında çarpıcı ben-
zerlikler olduğunu tespit ettik. Bundan hareketle bu edebî eleştiri tarzının 
Puslu Kıtalar Atlası’nda nasıl somutlaştığını betimlemek çalışmamızın 
esasını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni Tarihselcilik, Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Ok-
tay Anar, Postmodernizm.

ABSTRACT

Approaches to the literary text in the frame of postmodern concept, 
fictional dimension of history bringing to discussion reminds study, 
method and theories like New Hisrorisizm. New Historisizm focused about 
textsizm of history and historical of literary texts and attracted attention 
* Anar, İhsan Oktay, (2004), Puslu Kıtalar Atlası. İstanbul iletişim Yayınları, 25. Baskı. (Parantez içi alıntılar 
romanın bu baskısından yapılmıştır.)
** Erciyes Üniversitesi, KAYSERİ.
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indistinct of borders between the history and literature. In novel called 
Puslu Kıtalar Atlası we make study matter, we see rich models from New 
Historisizm’s point of view of contacts between  history and fictional. In 
this approach, has been introduced to arrange historians’ your narratives 
like novel authors, to become subjective and preconceived of history. New 
Historian critic when intends to display contradictions that speculated by 
historican, he/she also introduces a historical concept against to traditional 
commentary methods. We determined to become conspicuous similarities 
between Puslu Kıtalar Atlası we make study matter with basic rules of 
New Historical literary approach. Because of this fact, composed basic of 
our study the reflections concrete in the Puslu Kıtalar Atlası of this literary 
critic style.

Key Words: New Historisizm, Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar, 
Postmodernizm.

Giriş

Yeni Tarihselcilik, tarihî metinlerin de edebî metinler gibi okunması-
nı, tarihin kurgusallığını, üretime açık oluşunu, edebiyatla tarih arasında 
bu anlamda bir fark olmadığını savunan inceleme yöntemidir. Bu terimi 
ilk kullanan kişi 1986’da Towards a Poetics of Culture isimli çalışmasıy-
la Stephen Greenblatt (Greenblatt, 1989; 1-14) olmuştur. Hayden White 
(White, 1992) ve Iggers (Iggers, 2000) ise edebî eserle tarih arasındaki ya-
kınlığa dikkat çekerek Yeni Tarihselciliğin aslında tarihyazımı meselesiyle 
olan bağıntısını gündeme taşımıştır. O sebepledir ki tarih ile hem devrin 
hâkim ideolojisi hem de yazarın o ideolojiye olan yakınlığı arasında sıkı 
bir münasebet vardır. Tarihi Yeniden Düşünmek adlı çalışmasında Keith 
Jenkins bunu, “Her kuşak kendi tarihini yazar… Tarih, asla kendisi için 
değil daima birileri içindir… Tarih, kısmen insan (lar)ın kimliklerini ya-
ratma tarzıdır… Tarih, kuramdır ve kuram ideolojiktir ve ideoloji maddi 
çıkarlardır… Bilgi iktidarla ilişkilidir ve toplumsal oluşumlarda en fazla 
güce sahip olanlar bilgiyi dağıtırlar ve bilgiyi ellerinden geldiğince çıkar-
larına göre meşrulaştırırlar… Tarihler birileri içindir… Tarih çalışırken, 
incelediğimiz geçmiş değil, tarihçilerin geçmiş hakkında oluşturdukları 
şeylerdir… Bütün tarih, geçmişte yaşamış olan insanların akıllarının ta-
rihi olmaktan çok tarihçilerin akılların tarihidir.”  (Jenkins, 1997; 30-59) 
şeklinde dile getirmektedir. Bütün bu söylemler, bize tarihin kurgusal yö-
nünü ve edebiyatla olan yakınlığını düşündürmektedir. Bunu Louis Mont-
rose tarihin metinselliği ve metnin tarihselliği (Montrose, 1989; 15-36) 
ifadesiyle açıklamıştır. 
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Bu anlamda Yeni Tarihselci inceleme yönteminin en temel ilkeleri ile 
inceleme konusu yaptığımız İhsan Oktay Anar’ın Puslu Kıtalar Atlası adlı 
romanı arasında önemli paralellikler olduğunu tespit ettik. Buradan ha-
reketle Yeni Tarihselci edebî yöntemin bu dairedeki teknik ve ilkelerinin 
Puslu Kıtalar Atlası’nda nasıl somutlaştığını ortaya koymak bildirimizin 
esasını oluşturmaktadır. 

1. Yeni Tarihselcilik ve Puslu Kıtalar Atlası

Venedik balyosunun kâtipliğini yapan Kubelik, Galata meyhaneleri-
nin birinde Arap İhsan’la karşılaşır. Arap İhsan, Frenk lisanına vakıf olan 
Kubelik’e bir kitap verir ve onu tercüme etmesini söyler. Kubelik bu ki-
tabın yazarının Rendekâr adında bir feylesof, kitabın adının ise Galata 
meyhanelerinde kazandığı argo kültürünün etkisiyle ZAGON ÜZERİNE 
ÖTTÜRME olduğunu belirtir. Bu kitap Descartes’in Yöntem Üstüne Söy-
lev isimli eserinden başkası değildir. Dolayısıyla romanın daha ilk sayfa-
larından itibaren hayal-hakikat girdabına gireriz. Bunun ardından kitap-
tan rastgele bir sayfayı açan Arap İhsan, Kubelik’ten birkaç satırı tercüme 
etmesini ister. Burada anlatılanlar Yeni Tarihselcilik çerevesinde oldukça 
dikkat çekicidir.

“Kendisine gösterilen satırları defalarca okuyan Kubelik, yeterince ka-
ralama yaptıktan sonra tercümesini bir kâğıda temize çekip Arap İhsan’a 
verdi. Fakat meyhanede okuma yazması olanlardan hiç kimse bu kâğıda 
ne kadar baktıysa da bir şey anlamayı başaramadı. Elden ele dolaşan 
kâğıt üç gün sonra mutfakta bulunacak ve bir dua olduğu sanılıp duva-
ra asılacaktı. Bu duvarda yarım asır bekleyip sararıp solduktan sonra, 
Kefeli’nin İspanya’ya hicret eden torunu tarafından yadigâr olarak alınıp 
bir kitabın arasına konacaktı. Heyecanlı bir şövalye romanı olan bu eser, 
Sevilla’da, topraklarını kaybetmiş bir derebeyinin kütüphanesinde okun-
madan on yıllarca bekleyecek, bir mirasyedi tarafından getirildiği İngiliz 
ilindeki bir mezatta otuz üç sömürge altınına müşteri bulacaktı. Basit bir 
şövalye romanı için bunca paraya kıyan kişi, kitabı on yedinci yaş gününü 
kutlayan kuzenine hediye ettiğinde, hayatın anlamını arayan delikanlı bu 
romanın en heyecanlı yerinde, vaktiyle Kubelik adında biri tarafından ka-
ralanan o malum kâğıdı bulacak ve bu yazıların sırrını çözmek için Öküz 
Geçidi’nde şarkiyyat tahsil etmeye karar verecekti. Gel gör ki otuz üçüncü 
yaş gününde bir aşk yüzünden intihar eden bu şarkiyatçının odasına giren 
yetkililer, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını belirten ve merhumun 
imzasını taşıyan sararmış kâğıdın arkasını çevirdiklerinde Arap ve Fars 
harfleri kullanılarak yazılmış o malum yazılara raslayacaklardı.” (Anar, 
2004$ 34-35).
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İşte ironik bir tarzda anlatılan Kubelik’in karalamalarının bir zaman 
sonra tarihî belge gibi algılanması, hatta onu çözmek için şarkiyat okun-
ması tam anlamıyla Yeni Tarihselciliğin eleştiri konusu yaptığı bir tutum-
dur. Çünkü onlara göre tarih objektif değil tamamen yazarının kurgusal bir 
ürünüdür. Oysa biz tarihi belgeleri çoğu zaman böyle düşünmeyiz. “Yeni 
Tarihselci eleştirmen, tarihçi tarafından kurgulanan çelişkileri ortaya çı-
karmayı amaçlarken diğer yandan da söz konusu eserin değerlendirilme-
sinde geleneksel tarih merkezli yoruma karşıt bir anlayışı ortaya koyar.” 
(Yeşilyurt, 2007) Aynı zamanda Kubelik’in eserin ismini argoda kullanılan 
kelimelerden oluşan Zagon Üzerine Öttürme olarak tercüme etmesi, tarihî 
belge olarak algıladığımız eserlerin de aslında tarihçilerin kültür ve biri-
kimine göre şekillendiğini, ondan izler taşıdığını, dolayısıyla ona kesin 
ve değişmez bilgileri taşıyan bir belge gözüyle bakamayacağımızı göster-
mektedir. “Yeni Tarihselciler bu düşünceyi geliştirirken geleneksel tarihçi-
lerin savundukları tarihin bütünselliğine ve birleştiriciliğine zarar vermiş, 
geleneğe aykırı fikirler üretmişlerdir. Kültürel olarak insanları birbirine 
bağlayan, millet olma duygusunu kuvvetlendiren ortak geçmiş düşünce-
si, her şeye şüpheyle yaklaşmanın sonucunda silinmekte ya da zedelen-
mektedir. Bunun sonunda okur, kurgusal hakikati tarihî hakikat gibi gör-
meye başlayacak, tarihine ve kültürüne karşı şüpheyle yaklaşabilecektir.”                        
(Yeşilyurt, 2007).

Bu çerçevede eserde yer alan diğer Yeni Tarihselci unsurlar şunlardır:

1.1. Bağlam

Geleneksel tarihyazımının Yeni Tarihselciler tarafından eleştiri konu-
su yapılan yönlerinden en önemlisi, onun toplumların gündelik hayatını, 
kültürel altyapılarını göz ardı etmesi, bağlamı dikkate almamasıdır. Bu ek-
sikliği tekrar etmemek için Yeni Tarihselci incelemelerde, edebî metnin 
tarihsel arka planı ele alınırken bağlam kesinlikle ihmal edilmez, aksine 
tarihî dokunun yansıtılmasına özel bir gayret sarf edilir. Bu sebeple tarihin 
bir arka plan olarak kullanıldığı bu tür romanlar, sanki tarihî roman gibi 
algılanmaya başlanır. Puslu Kıtalar Atlası da bir tarihî roman değildir. An-
cak tarihten, bağlamı yansıtma noktasında bu şekilde bir arka plan olarak 
faydalanılmıştır. Puslu Kıtalar Atlası’nda dikkat çekilmek istenen esas un-
sur ise tarihî olaylardan çok oradaki karakterlerin bireysel davranışlarıyla 
ilgilidir.

Greenblatt, Yeni Tarihselcilik isimli yazısında Cohen’in Yeni Tarihselci-
lerle ilgili yapmış olduğu “Yeni tarihselciler, önemsiz, belirsiz, hatta tuhaf 
şeyleri ele almaya meyillidirler; rüyalar, halkın ya da soyluların bayram-
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ları, büyücülük suçlamaları, cinsellik hakkında yazılmış yazılar, günceler 
ve özyaşam öyküleri, giysi tarihleri, hastalık raporları, doğum ve ölüm 
kayıtları, delilik hikâyelerini araştırma konusu yaparlar.”  (Greenblatt, 
2003: 748) şeklindeki eleştirisine “Yeni tarihselci eleştirmenler büyücü-
lük suçlamaları, tıp kılavuzları ya da giysiler gibi kültürel ifade yollarıyla 
ham maddeler olarak değil ‘pişmiş’ maddeler olarak, onları üreten toplu-
mun yaratıcı ve ideolojik yapılarının karmaşık simgesel ve somut ifadeleri 
olarak ilgilenirler.” (Greenblatt, 2003: 748) diyerek yine Yeni Tarihselci-
lerin bağlama verdikleri öneme dikkat çeker. Dolayısıyla Puslu Kıtalar 
Atlası’nda sıkça karşımıza çıkan sihir, define, hazine sandıkları, düşler 
âlemi, hastalıklar, kısa biyografi ve tanıtmalar, büyücülük gibi motifleri 
soysal oluşumu ve tarihsel arka planı ortaya çıkarma düşüncesiyle açıkla-
yabiliriz.

1.2. Tarihin Parçalanmışlığı

Yeni Tarihselcilere göre olgular değil olaylar önemlidir. Bu sebeple bu 
yaklaşımı yansıtan edebî eserlerde parçalanmış tarihî vakalar karşımıza çı-
kar. Bağlam-tarih-edebiyat arasında kurulan bütünsellik esere âdeta nüfuz 
eder, ondan ayrı bir unsur olarak düşünülemez. Puslu Kıtalar Atlası’nda 
birbirinden kopuk ancak tematik yönden ortak çok sayıda vaka halkası yer 
alır. Bütün bir tarihî dönemi tek çizgi üzerinden resmetmek yerine ortak 
tema etrafında aynı dönemde farklı mekânlarda meydana gelmiş ve âdeta 
parçalanmış vakalar anlatılır. 

1.3. Prolog

Roman yazarı, gerçeklik derecesini artırmak için vakaya edebî yorum-
la değil, doğrudan bir anekdotla (tarihsel gerçeklik) başlayabilmekte ve 
romanını bu anekdotu merkeze alarak sürdürüp bitirebilmektedir. Puslu 
Kıtalar Atlası, Tevrat’ın şeytandan bahseden Eyüb ve İşaya bölümlerinden 
alınan parçalarla başlar. Bu kısım sanki romanın dışında bir açılış sözü 
gibi görülse de aslında vakanın başlangıcı ya da bir anlamda eserin prolog 
kısmıdır. Bu alıntı kurgu-gerçek bağlamında okuyucuyu gerçeğe çekmek 
düşüncesinden de kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda eserin odaklandığı 
fikirlere de ipucu teşkil eden Eyüb’den yapılan alıntıda “Boşluğun üzerine 
kuzeyi yayar/Ve hiçliğin üzerine dünyayı asar.” (Anar, 2004; 7) denilerek 
roman boyunca gücünden bahsedilen boşluktan söz edilir. Dünyanın hiçbir 
yere bağlı olmadığı onun sadece çevresini saran boşluğun içinde dolandığı 
anlatılır. İşaya bölümünden yapılan alıntıda ise şeytanın Hz. Âdem’e secde 
etmeyerek cennetten kovulması hadisesine ve şeytanın ihtirasına telmih-
te bulunulur. Burada:“Göklere çıkacağım, tahtımı Allah’ın yıldızları üze-
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rinde yükselteceğim ve ta kuzeyde cemaat dağında oturacağım.” (Anar, 
2004; 7) denilmektedir. Her iki alıntıda da dikkat çeken en önemli husus, 
kuzey ifadesinin şeytanla eşdeğer kullanılmasıdır. Biz bunu roman boyun-
ca kuzey ile şeytan arasında kurulan bağıntıda da görmekteyiz. Kuzey, ka-
ranlıktır; siyahtır; kuzeydeki mekânlar (kaleler, ülkeler) gayrimüslimlerin 
yaşadığı yerlerdir; şeytanın otağıdır; orada yaşayanlarda da bir şeytanîlik 
vardır (Anar, 2004: 193, 201, 202). 

Romanda üç basamaklı bir kurgusal simursiyon vardır. Birinci kurgusal 
düzlem, Uzun İhsan Efendi’nin hayal dünyası; ikinci kurgusal düzlem, ro-
manın dünyası; üçüncü kurgusal düzlem ise romanın sonunda ortaya çıkan 
gerçek dünyadır. Roman, “Ulema, cühela ve ehli dubara; ehli namus, ehli 
işret ve erbab-ı livata rivayet ve ilan, hikâyet ve beyan etmişlerdir ki kun-ı 
Kâinattan 7079 yıl, İsa Mesih’ten 1681 ve Hicretten dahi 1092 yıl sonra, 
adına Konstantiniye derler tarrakası meşhur bir kent vardı.” (Anar, 2004; 
13) cümlesiyle başlar. Bu ilk cümleden hatta daha da ötesinde romanın 
isminden itibaren kurgunun üzerinde yükseldiği hayaller ile gerçekler ara-
sındaki ince çizgiyi görebiliriz. 

1.4. Temel Çatışmalar

Roman boyunca gerçekliği sağlayan en önemli unsur, mekânlardır. 
Yazar, İstanbul’un çeşitli semtleri, Galata, Et Meydanı, Eyüp Camii gibi 
tarihî mekânlar; Bağdat, Cebelitarık, Anadolu’nun ücra kasabaları gibi ge-
niş bir coğrafyayı eserde kullanarak gerçekliği ve tarihîliği büyük oran-
da mekânlarla sağlamaktadır. “Konstantiniye derler tarrakası meşhur bir 
kent vardı.” diyerek gerçek ve hayallerin karışımındaki ilk işaretlerini ve-
rir. Konstantiniye ne kadar gerçekse “bir kent vardı” ifadesi onu o derece 
hayalî yapmaktadır. Romanın sonlarında bu kurgu ile gerçeğin örtüştü-
ğü, bir anlamda özdeşleştiği ifadeler yer alır. “Ben de düşünüyorum, do-
layısıyla varım, ama kimim? Galata’da, Yelkenci Hanı bitişiğinde ikamet 
eden Uzun İhsan Efendi mi, yoksa bugünden tam üç yüz sekiz yıl sonra, 
sözgelimi İzmir’de oturan mahzun ve şaşkın adam mı? Hangimiz düş ve 
hangimiz gerçek?” (Anar, 2004: 237). Roman boyunca anlatılanların han-
gisi “gerçek”, hangisi “düş”, bunların başlangıç ve bitiş sınırları nelerdir? 
Hiç bilinmez. Hangisi hangisine göre gerçek, hangisine göre düştür? Ger-
çek düş’e, düş gerçeğe karışır. Romanda kahramanların neredeyse tama-
mı hayal âlemindelerdir. Romanın arka kapağında yer alan bulmacadaki 
sembolik ifadelerin arasına sıkıştırılmış “Dünya bir masaldır.” ifadesi 
hayalin hayatın her yanına yayıldığını göstermektedir. Kahvehanede anla-
tılan hayalî macera romanları, Uzun İhsan Efendi’nin, adına Dünya Atlası 
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dediği ve kendi katharsisini anlattığı Puslu Kıtalar Atlası, hayal denizine 
dalmış öğretmenler, okumayı öğrenen Alibaz’a okuması için verilen ilk 
kitabın bir hayalî macera kitabı olması diğer bazı hayalî unsurlardır. 

Gerçek ile düş arasındaki gidiş gelişler ve birbiriyle kesişen vaka hal-
kaları romanın temel kurgusu olarak gözler önüne serilir. Ancak romanda 
düşler gerçeğin ta kendisi, gerçekler ise birer düş olarak sunulmuştur. Uzun 
İhsan Efendi anlatılırken “Aynada makasla bıyığını sünneti şerifeye uygun 
olarak düzeltirken uykunun bir uyanış ve düşlerin de gerçeğin ta kendisi 
olduğu fikri kafasını meşgul etmeye başlamıştı. Az önce uyanıp gözlerini 
gerçek dünyaya açarak yatağında gerinmeye başladığında belki de bir uy-
kuya dalmıştı. Eğer bu doğruysa, şimdi gördüğü her şey bir düştü.” (Anar, 
2004; 45, 46) ifadelerinin kullanılması bu fikri desteklemektedir. Bu dai-
rede hayal-hakikat, uygulama-kurgulama, bilim-hurafe, uyku-uykusuzluk, 
rüya/düş-gerçek yaşam arasındaki çatışmalar vakanın oluşumunu sağlayan 
ana iskeletin hazırlayıcılarıdırlar.

Romanda karşımıza çıkan bir çatışma da uyku-uykusuzluktur. Öyle ki 
uyku ve uykusuzluk bizi yine gerçeklerle hayaller arasındaki gidiş geliş-
lere çeker. Uyku, gerçeklere ulaşmada bir vasıtadır. Gerçek âlem ise bir 
masaldır. Dolayısıyla kişinin uykusuzluk çekmesi, kendisine uyumama 
cezası verilmesi bir anlamda onun gerçeklerden koparılıp masal âlemine 
atılması demektir. 

Aristoteles’in mağara alegorisini düşündüğümüzde gerçeklerin ideler 
âleminde olduğunu ve dünyadaki varlıkların o gerçeğin birer yansıması 
biçiminde ortaya çıktığını hatırlarız. Aynı mantık romanda düşler ile ger-
çek dünya arasında kurulan bağla ortaya çıkarılmıştır. Bu mantığa göre 
düşler âlemi bir anlamda ideler dünyası, gerçek hayat ise idelerin yansı-
masıdır. Bu durum roman kişilerine göre değişmekle birlikte asıl gerçek 
olan düşler âlemidir. Yaşadığımız hayat ise büyük bir masaldan, o gerçeğin 
kişiden kişiye göre biçimlenmiş yapısından ibarettir. Uzun İhsan Efendi 
bu mantığı kahvehanede yaptığı konuşmada Descartes’in felsefî anlayışını 
bir adım ileri taşıyan Berkeley’in algı ve varlık arasındaki düşüncelerine 
paralel olarak şu şekilde ifade eder: “Düşündüğüm için ben var değilim, 
sizler varsınız. Sizler benim zihnimdeki düşüncelerden ibaretsiniz.” (Anar, 
2004; 190). Böylece bir anlamda eser boyunca devam eden gerçek ile ha-
yal çatışmasında hayaller/düşler galip gelir.

Uzun İhsan Efendi Dünya Atlası’nı tamamlamak için uyku şurubundan 
içerek düşler âlemine dalmakta ve orada gördüklerine göre atlası hazırla-
maktadır. O, bilgiyi düşlerinde arayıp bir Dünya Atlası hazırlarken oğlu 
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Bünyamin daha gerçekçidir ve bilgiyi hayaller âleminde değil dünyada 
aramaktadır. Bir sefer dönüşü Arap İhsan’a ganimet olarak düşen yedi ya-
şındaki Alibaz, uykusuzluk illeti çekmektedir. Rüyasında gördüğü kişiyi 
rahatsız eden tüccara bir daha uyumama dolayısıyla düş görmeme cezası 
verilmektedir. Tüccarın yeniden uyuyabilmesi için senelerdir uyuyan han 
bekçisini uyandırması gerekmektedir. Bütün bunlar romanın genelinde 
düşler âlemine açılan kapı olarak uykuyu işaret etmektedir. Bu yüzden, 
uyku, gerçekler ile hayaller arasında önemli bir bağlantı noktası oluştur-
maktadır. 

Romandaki önemli bir sembolik unsur paradır. Roman boyunca para; 
arayışı, merakı neticede bilgiye ulaşma arzu ve ihtirasını temsil etmekte-
dir. Bilgiye sahip olmak zordur. Nitekim gerek yurt içindeki gerekse yurt 
dışındaki istihbarat teşkilatlarının faaliyetleri bütünüyle puslu ve gizem-
lidir. “Teşkilat-ı İstihbarat-ı Humayûn’un adamları, Büyük Efendi hariç 
hiçbiri, ne yaptıklarını bilmeksizin zamanda yolculuğu gerçekleştirmek 
için çalışıyorlardı.” (Anar, 2004; 183). Bunun bir sonucu olarak bilgi ön 
plana çıkmakta ve değer kazanmaktadır. Bilgiyi harekete geçiren unsur ise 
meraktır. Uzun İhsan Efendi’nin Dünya Atlası’nı çizme, Kubelik’in insan 
vücudunu keşfetmek ve bedenin bir haritasını çıkarmak için teşrih atlasını 
hazırlama çabaları bu bilgiye ulaşma merakının ürünleridir. Burada dikkat 
edilmesi gereken nokta bilgiye ulaşma yoludur. Uzun İhsan Efendi bilgiye 
uyku şurubunu içip düşler âlemine giderek sahip olmaya çalışırken Kube-
lik, bizzat deneyerek görerek ve yaşayarak bilgiyi elde etmeye çalışır. Do-
layısıyla yine uygulama ve kurgulama çatışması karşımıza çıkmaktadır.

1.5. İsim Sembolizasyonu

Eserde kurgu ile gerçeğin iç içe geçtiği, karaktere uygun isim ya da la-
kabın verildiği önemli bir teknik unsur da kahramanların isimlendirilmele-
ridir. Bu anlamda isim sembolizasyonunun oldukça dikkat çekici olduğu-
nu görürüz. Bunun tersi olarak farklı bir kimliği benimseyen kahramanlar 
da vardır: Alibaz, ünlü Turan kahramanı Efrasiyab gibi; Kubelik araştırma 
merakının sonucu olarak dişçi ve cerrah gibi davranmakta; Hınzıryedi bal-
mumu ile yüzünü şekilden şekle sokmaktadır. Dolayısıyla sembolizasyon-
da iki taraflı bir yol izlenmiştir. Kahramanlardan Uzun İhsan Efendi sezgi-
yi, Arap İhsan kahramanlığı, Bünyamin ise sırrı temsil etmektedir. 

Kurgunun bütün yükü kendisine verilen kahraman Uzun İhsan 
Efendi’dir. Uzun İhsan Efendi yazarın diğer romanlarında da kullandığı 
bir isimlendirmedir. Ona özellikle “uzun” sıfatının verilmesi, onun felsefî 
ifadelerle dolu cümleler kurması bize İhsan Oktay Anar’ın kurgusal dün-
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yaya girme yaklaşımı olarak görünmektedir. Uzun İhsan Efendi, bir dünya 
haritası, bir düşler atlası yapmayı kafasına koymuş, düşler âleminin sun-
duğu kendi gerçeklerinden hareket eden, evinden hiç çıkmayan, devamlı 
olarak kurgusal gerçek üzerine kafa yoran bir maceraperesttir. Onun zıt 
karakteri olarak romanda yerini alan iki kahraman ise oğlu Bünyamin ile 
dayıoğlu Arap İhsan’dır. Her ikisi de gerçek bir maceracı, kurgudan çok 
uygulamayı benimsemiş kişilerdir. Ancak Uzun İhsan Efendi kendisine bu 
tür bir hayat tarzı seçmesine rağmen bulunduğu durumdan pek de memnun 
değildir. Bunu Bünyamin’e söylediği şu ifadelerden anlamaktayız:

“Vardapet, Bünyamin’in ağzından girip burnundan çıkarak onun ma-
ceracı ruhunu tutuşturur gibi olmuştu. Fakat babasına olan saygısından 
dolayı delikanlı kendi fikrini söylemeye çekindi. Bununla birlikte Uzun 
İhsan Efendi oğluna, ‘Buradan gitmek istediğini biliyorum oğlum’ dedi, 
‘Kendime hâkim olabilseydim belki de seni, çoktan içine girdiğim bu ma-
ceraya bırakmazdım. Sana olan sevgim biricik oğlumu tehlikeye atmama 
engel oluyor. Ama bilmek ve şahit olmak en büyük mutluluktur. Macera ise 
büyük bir ibadettir; çünkü O’nun eserini tanımanın başka bir yolu olduğu-
nu görebilmiş değilim. Kendi payıma ben, dünyayı rüyalarımla keşfetmeye 
çalıştım. Bu, yeterince cesur olmadığımın bir göstergesi olabilir. Aynı ha-
tayı senin de yapmana yol açmak istemiyorum. Sana izin veriyorum, git. 
Git ve benim göremediklerimi gör, benim dokunamadıklarıma dokun, sevemedik-
lerimi sev ve hatta, bu babanın çekmeye cesaret edemediği acıları çek. Dünyadan 
ve onun binbir halinden korkma.’” (Anar, 2004; 54, 55).

Bu sebeple Uzun İhsan Efendi Dünya Atlası yazmasının sebebini, düş-
ler âleminde bulunmasının ona mutluluk vermediğini de romanın son bö-
lümünde ifade eder: “Kendisinden düşler yarattığım Boşluğun atlasını. At-
las Vacui’yi bu yüzden yazdım: Sen okuyasın diye değil, yaşayasın diye.

Zihnimde bir düş olan sevgili oğlum, işte böylece zavallı babanın ya-
şayamadıklarını yaşadın ve dokunamadıklarına dokundun. Bir babanın 
kendi oğlundan bekleyeceği şekilde kahraman değildin. Son derece silik 
ve mütevaziydin. Bununla birlikte, arada bir senin kulağına, karakterinle 
bağdaşmayacak sözler fısıldamadan edemedim. Çünkü düşler görmekten-
se, boşluğun kendisine tapan insanlar karşısında küçük düşmeni isteme-
dim. Sonunda, senin için düşlediğim macerayı yaşadın ve böylece senin 
için yazdığım atlası okumuş oldun. Artık benden öğreneceğin nihai şeyi 
öğrenmiş oldun.” (Anar, 2004; 236, 237).

Diğer romanlarında da gerçek dünyanın birer parçası olan peygamber-
leri, efsanevî kahramanları ve onların niteliklerini kurgusal dünyanın par-
çası roman kahramanlarına yükleyen İhsan Oktay Anar, burada da Bünya-
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min (AS) ile roman kahramanı Bünyamin arasında paralellik kurmuştur. 
Uzun İhsan Efendi’nin oğlu Bünyamin’in zihnini meşgul eden önemli bir 
sorun, kim olduğunu bilmemesi, annesinin kim olduğunu merak etmesi 
ve Uzun İhsan Efendi’nin gerçekten babası olup olmadığına emin olama-
masıdır. Bünyamin (AS) de annesini hiç tanımamıştır. Çünkü onun da an-
nesi doğumu sırasında ölmüştür. Bünyamin’in kelime anlamı sağ koldur. 
Uzun İhsan Efendi’nin sağ kolu, kendi yapamadıklarını yapacak isim nasıl 
Bünyamin’se Hz. Yakup’un sağ kolu, gören gözü de Bünyamin (AS)’dir. 
Hatırlanacağı üzere Hz. Yusuf köle olarak Mısır’a satıldıktan sonra sara-
ya hükümdar olur ve kıtlık sebebiyle yardım istemeye gelen kardeşlerinin 
torbalarını tahılla doldurtur, Bünyamin’in torbasına ise onun haberi olma-
dan çok değerli bir saray eşyası ve para koydurtur. Amacı ağabeylerinin 
Bünyamin’e sahip çıkıp çıkmayacaklarını kontrol etmektir. Çıkarlarken 
üzerlerini arattıran Hz. Yusuf, onları hırsızlıkla itham eder. Ağabeyleri 
Bünyamin’e sahip çıkınca ise kendisini tanıtır ve onları affettiğini söyler. 
Roman kahramanı Bünyamin’de de Zülfiyar tarafından kendisine verilen 
çok değerli bir mıknatıs biçiminde para vardır; ancak o, bunun farkında 
değildir. Daha sonra onun değerini anlar.

Bunların dışında domuz eti yiyen Bağdat dilencisine Hınzıryedi, dilen-
cibaşı kadına Binbereket, Rene Descartes’ı özellik olarak çağrıştırdığı açık 
olan kahramana Rendekâr, haylaz, yaramaz isimlerini çağrıştıran ve ger-
çekten haylaz ve yaramaz olan çocuğa Alibaz, fillerden oluşan ordusuyla 
Kâbe’yi yıkmak için gelen Habeş ordu kumandanının isminin istihbarat 
teşkilatının başı olan kişiye verilmesi romandaki isim sembolizasyonunun 
Yeni Tarihselci incelemelerde görüldüğü gibi hayal-hakikat çatışması et-
rafında düzenlendiğini de işaret etmektedir. Farklı toplum kesimlerinden 
çok sayıda kişinin bir araya geldiği romanda yazar, kişileri kendi kültürel 
kimliklerine uygun biçimde bırakmaya gayret etmiştir. Çünkü Yeni Tarih-
selci yaklaşımda da bağlamın önemli olduğunu belirtmiştik. Bununla bir-
likte “Metinler her zaman belli bir kültürü ve anlayışı yansıtan kurumlar, 
uygulamalar ve inanç sistemleriyle yakın bir ilişki ve etkileşim içindedir. 
Bu anlamda tarih ile edebiyat arasında da açık bir alış veriş olduğunu 
biliriz. Bu yakın ilişki sonunda gerçek ile kurgu birbirine o derece yakla-
şır ki bu noktada okuyucu, (…) kültürel kopuş çerçevesindeki çelişkilerle 
karşılaşabilir.” (Yeşilyurt, 2007) Kurgu ile gerçeğin bir araya getirildiği, 
kimi zaman gerçeklerle hayallerin ayırt edilemez duruma geldiği Puslu Kı-
talar Atlası’nda İhsan Oktay Anar, bu görüşlerini tarihî belgelerle destek-
leyerek anlatır. Yazarın tarihî metinlerle destekleyerek gerçektir düşüncesi 
etrafında anlattığı olayların, Uzun İhsan Efendi’nin Dünya Atlası’nı hazır-
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lamasının ve Bünyamin’in maceralarının eserin sonunda tamamen hayal 
ürününe dönüştüğünü görürüz. Amat’ta tarihî hadiselere kendi uydurduğu 
bazı tarihî belgeleri kaynak gösteren İhsan Oktay Anar, burada onun yeri-
ne “rivayet ederler ki” ifadesini kullanır. Böylece tarihin bize bir rivayet-
ten ibaret olduğunu hissettirir (Anar, 2004; 133). Tıpkı Yeni Tarihselcilerin 
iddia ettikleri gibi olayların gerçekliğini ve güvenilirliğini ortadan kaldırır, 
en azından tarihî belgelerin gerçekliğinden şüphe etmemizi sağlar. Zaman 
kurgulaması bu sebeple oldukça farklıdır. 

İşte postmodern tarih romanlarının eleştiri konusu yapılan tarafı, daha 
çok bu yöndedir. Realitenin yeniden kurgulanması, kurmaca ile gerçekliği 
örtüştürmüşse başarılı, aksi hâlde eser başarısız kabul edilmektedir. Tarihî ro-
manların edebiyat dünyamızda bir tartışma ortamı yaratması, eleştirmenler 
tarafından inceden inceye eleştirilmesi; kurmaca ile gerçeklik arasındaki uçu-
rumun roman kompozisyonu içinde ortadan kalkmasından kaynaklanmak-
tadır. “Geçmişte kalmış olaylar ve gelenek, yeni yorumlara ve anlamlara 
açıldığı için postmodern roman için zengin bir malzeme oluşturmaktadır. 
Postmodern geleneğe bağlı bir yazar, Yeni Tarihselci bir bakış açısıy-
la, bu kez yazma eyleminin nasıl kurgulandığını göstermenin yanısıra, 
tarihî olayların nasıl kurgulandığını, gerçekliğin kavranamayaca-
ğı düşüncesini metninde vurgulamak için fırsat yakalamaktadır. Böylece 
yazma yöntemleri açısından, tarih ve kurmaca arasındaki ayırımlara bir 
son vermektedir (…). Bunun bir sonucu olarak, Yeni Tarihselci Kuramda, 
tarihî olaylar ve kişilikler birer varsayıma dönüşmekte ve romanın kurgu-
sal düzlemine taşınmaktadır.” (Yalçın-Çelik, 2005; 32).

Dünya Atlası, Bünyamin’i yönlendiren esas nesnedir. Zor durumda 
kalan Bünyamin, babasının söylediği üzere Dünya Atlası’nın rastgele bir 
sayfasını açar. O sayfada karşısına çıkan ifadeler, Bünyamin’e yapması 
gerekenler hakkında ipucu verir. Burada aynı zamanda düşlerin gerçeği 
yönlendirme gücünü de görebiliriz. Yine eserin sonunda yazar, “Ne var 
ki ben, kendimle ilgili bazı meseleleri hâlâ çözebilmiş değilim. Rendekâr 
düşünüyor olmasından varolduğu sonucunu çıkarıyor. Ben de düşünüyo-
rum, dolayısıyla varım, ama kimim? Galata’da, Yelkenci Hanı bitişiğinde 
ikamet eden Uzun İhsan Efendi mi, yoksa bugünden tam üç yüz sekiz yıl 
sonra, sözgelimi İzmir’de oturan mahzun ve şaşkın adam mı? Hangimiz 
düş ve hangimiz gerçek? (…)Bu adam düşünüyor olmasından varolduğu 
sonucunu çıkarıyor. Ve ben, onun çıkarımının doğru olduğunu biliyorum. 
Çünkü o, benim düşüm. Varolduğunu böylece haklı olarak ileri süren bu 
adamın beni düşlediğini düşünüyorum. Öyleyse, gerçek olan biri beni düş-
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lüyor. O gerçek, ben ise bir düş oluyorum.” (Anar, 2004; 237) ifadesiyle 
bize tarihsel hakikatin değil kurgusal hakikatin üstünlüğünü işaret ederek 
Yeni Tarihselcilerin bu görüşüne yaklaşır.

1.6. Metinlerarasılık

Metnin anlaşılabilmesi için hem metinselleşen tarihin hem de bağla-
mın açığa kavuşturulması ilkesini hareket noktası alan Yeni Tarihselcilik, 
edebî eserleri bütünsel bir yaklaşımla kavrar. Bu, özellikle metinlerarasılık 
ile yapılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple romanda çok sayıda metinlerarası 
ilişki göze çarpmaktadır. 

Alibaz ve arkadaşları küçük bir çocuk çetesi kurar ve zarar verip talan 
ettikleri yerlere simgeleri olan bir çocuk elinin izlerini bırakırlar. Bu vaka 
halkası benzer motifin kullanıldığı çocuk sinema filmini çağrıştırmaktadır. 
Vardapet’le birlikte yeraltında dehlizler açan Bünyamin, tahtaları çoktan 
çürümüş devasa bir gemiye rastlar. Bu geminin içinde hepsinden bir er-
kek ve bir dişi olmak üzere envai çeşit hayvanın iskeletini görür. Buradaki 
tasvir bize Nuh’un Gemisi’ni düşündürmektedir. Nuh’un Gemisi, yazarın 
Amat isimli romanının da temelini oluşturan bir imajdır. Hz. Adem’in ya-
sak meyveyi yiyerek, şeytanın ise Hz. Âdem’e secde etmeyerek cennetten 
kovulması hadiselerine (Anar, 2004; 200, 201) metinlerarası bağlamda 
gönderme yapılmıştır. 

“Bu meyvayı tatmak için dayanılmaz bir istek duydu. Gümüş rengi mey-
vayı ısırdığında hazineleri koruyan ejderhaların alevlerini tattı, kanlı al-
tınların, mavi azül taşlarının, kızıl yakutların dayanılmaz lezzetini tattı, 
mezarlarında iki meleğin sorguya çektiği ölülerin azabını, günahkârların 
neşesini ve bu neşenin bedeli olan kara ateşin yakıcılığını tattı.” (Anar, 
2004; 85).

Bünyamin Vardapet’le birlikte kazmaya devam ederken âdeta cehen-
nemin katmanlarında ilerler (Anar, 2004; 84, 85). Benzer anlatım özelliği 
yazarın Efrasiyab’ın Hikâyeleri isimli romanında da vardır.

Descartes’ın meşhur sözü “Düşünüyorum o hâlde varım.” eserin bü-
tününde ön plana çıkartılır. Yer yer onun felsefî düşünceleri Uzun İhsan 
Efendi’nin ağzından dile getirilerek metinlerarası bağlantı kurulur. Hatta 
kimi zaman Descartes’ın düşünceleri Uzun İhsan Efendi tarafından “Dü-
şünüyorum, ama sadece ben var değilim. Düşündüğüm için asıl sizler 
varsınız; sizler ve içinde yaşadığınız dünya.” biçiminde dönüştürülerek 
ifade edilir. Bununla birlikte romanda Aristatalis olarak isimlendirilen 
Aristoteles’in Fizik (Anar, 2004; 141, 148, 182) adlı eserindeki boşlukla 
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ilgili düşünceleri, Kur’an-ı Kerim’deki çeşitli hikâyeler (Anar, 2004; 155, 
200, 201, 228), Kurtubî’nin ölüm, ölülerin halleri, kıyamet, cennet, cehen-
nem gibi mevzuları anlattığı ünlü tezkiresi (et-Tezkire fi Ahvâli’l-Mevtâ 
ve Umûri’l-Âhire), Kâtip Çelebi’nin Cihannüma adlı eseri,  metinlerarası 
çerçevede bağlantı kurulan diğer örneklerdir.

Sonuç

Metinleri incelerken tarihî bağlamda objektif yaklaşım sergilemek ve 
eseri kristal bir küre olarak gör mek mi, yoksa metne, tarihsel gerçekliği 
büyük oranda yansıtan, tarihî sürece az da olsa ışık tutan bir vesika olarak 
mı yaklaşmak daha doğrudur? Bütün bu soruların odaklandığı nokta ise okur 
merkezli kalmaktadır. 

Sonuç olarak Yeni Tarihselci inceleme çerçevesinde kaleme alınmış 
eser, söylemini ve sorunsallığını postmodern çerçeve içinde geçmişe yö-
nelik olarak işler. Çünkü geçmiş, pek çok modern yaklaşımda olduğu gibi 
Yeni Tarihselci anlayış için de büyük bir malzeme ambarıdır. Yazar bura-
daki tarihî malzemeyi alıp işler, dilediğince kurgular, çözümler, ayrıştı-
rır. Böylece gelenek dairesindeki tarihî roman yazarlarından ayrı bir çizgi 
takip eder. Neticede kökeni tarihe dayanmakla birlikte özü kurgulanmış, 
yorumlanmış bir tarihsel görünüm ortaya çıkar. Bu durum okuyucuda çe-
lişkiler uyandırsa bile anlatı açısından farklı bir yapılanışı beraberinde ge-
tirir. İhsan Oktay Anar da inceleme konusu yaptığımız eserini bu ilkelere 
uygun biçimde kurgularken roman kişileri etrafında arka plandaki tarihin 
yorumsallığını ve her zaman yeni anlamlara açılım yapabileceğini gös-
termeye çalışır. Ancak bunların yanında temel düşüncesi ise tarihi, edebî 
bir forma sokmak, gerçekliğin kurgusallığını vurgulamak ve bilimselliğini 
ortadan kaldırıp edebiyat düzlemine çekmek noktasında odaklanmaktadır.   
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EDEBİYAT BİLİMİ ANSİKLOPEDİK SÖZLÜĞÜ
NASIL OLMALIDIR?

YETİŞ, Kâzım
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET
Edebiyat bir bilim olarak çeşitli terimlere sahiptir. Bu terimlerin ansik-

lopedik bir sözlüğünün yapılması bir zarurettir. Türk edebiyatında edebiyat 
terimleri sözlüğü çalışmaları oldukça yenidir. Üstelik bunlar birkaçı dışın-
da normal sözlükten farklı değildir. Bizim kanaatimize göre ansiklopedik 
bir sözlükte, edebiyat terimleri tarihî gelişim süreci içerisinde verilmelidir. 
Bu terim meselâ teşbih ve istiare gibi bir edebî sanat olabilir. O zaman 
sanatın tarifini yaptıktan sonra Türk edebiyatından kronolojik sırada ör-
neklerle teşbihin Türk edebiyatındaki konumu, yeri verilmelidir. Bu terim, 
gazel, sone gibi bir nazım şekli olabilir. O zaman söz konusu şeklin doğuşu 
ve Türkiye dışı edebiyatlardaki durumu kısaca anlatıldıktan sonra Türk 
edebiyatındaki konumu yine tarihî süreç içinde ele alınmalıdır. Roman, 
tiyatro gibi türler için de aynı durum geçerlidir. Edebiyat Bilimi Ansiklo-
pedik Sözlüğü bütün maddeleri ile bir bütünlük içerisinde olmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, terim, ansiklopedi.
ABSTRACT
As a science, literature has various expressions. It is a necessity that an 

encyclopaedic dictionary should be established for them. The studies for 
such a dictionary of literary expressions are considerably new in Turkish 
literature. Moreover, they are not so different than an ordinary dictionary 
except a few. In our opinion, in an encyclopaedic dictionary, literary 
expressions must be given with their historical progresses. For example, 
this expression may be a literary art, such as simile and metaphor. Then, 
after having given the description of the art, the place of simile in Turkish 
literature should be given with examples in the chronological order from 
Turkish literature. The expression may be a poetry type such as gazel, 
sonnet. Then the related expression should be handled again in its historical 
course throughout Turkish literature, after its birth and actual place in the 
literatures outside Turkey are explained briefly. The same method applies 
for also the types like novel, and theatre. Encyclopaedic Dictionary of 
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Literary Sciences must be in integrity with all of its items.
Key Words: Literature, expression, encyclopedia.
-----
Sözlük nedir? Bilindiği gibi kelime, “söz”den türetilmiş. –lük eki odun-

luk, kömürlük, kitaplık kelimelerinde gördüğümüz ek. Sözlük için TDK 
Sözlük (2005)ünde şöyle denir: “Bir dilin bütün veya belli bir çağda kul-
lanılmış kelime ve deyimlerini alfabetik sırasına göre alarak tanımlarını 
yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat.” 
Hemen fark edileceği gibi bu tarif veya karşılık eksiktir. Meslek, terim, 
bilim dalı sözlüklerini görmezden geliyor. Halbuki bizim konumuz ansik-
lopedik edebiyat terimleri sözlüğü. Hadi “ansiklopedik” kelimesine dikkat 
etmeyelim ama edebiyat terimleri sözlüğünü bu tarifte bulamayız. 

Önemli bir sözlükteki bu eksiklik konunun özünde de var. Türk ede-
biyatında, edebiyat bilimi tarihinde XVIII. yüzyıl yazarı Müstakimzâde 
Şeyh Süleyman Sadeddin Efendi’nin Istılahatü’ş- Şi’riyye adlı küçük bir 
risalesini ilk şiir-edebiyat sözlüğü olarak analım. Herhangi bir sıra veya 
sistem olmaksızın bazı edebî ıstılahlar tarif edilir ve bazılarına örnekler 
verilir. Aslında XV. yüzyılın başında yazıldığını bildiğimiz Kitâbü Câmii 
Envâi’l- Edebi’l- Fârisî’nin sonundaki beşinci fasıl da bir bakıma bir söz-
lüktür. Nitekim kitabın kendisi Farsça-Türkçe bir sözlüktür. Yalnız hemen 
ifade edelim ki aruz ve ta’miye başlıklarının dışındaki terimlerin muhte-
vası dar çerçevede tutulmuştur. Her iki eseri klâsik bir sözlük anlayışının 
dışında değerlendiremeyiz. Zira terim tarif edilir ve bazen örnek verilir ve 
bununla yetinilir. (Bu eserler hakkında geniş bilgi için bk. Kâzım Yetiş, 
2006,  s. 59-60-61)

Halbuki edebiyat terimini bu dar çerçevede verirseniz, konuyu anlatmış 
olmazsınız. Çeşitli örneklerle terimin inceliklerini vurgulamak gerekir. Bu 
alanda XIX. yüzyılda yazılmış bir başka kitap Muallim Nâci’nin Istılâhat-ı 
Edebiyye’sidir.  

Bizde belki daha tam ve ilk neşredilmiş sözlük. Edebî Istılahlar kitabı. 
Edebiyat terimleri diye günümüze uyarlandı ki bunun üzerinde biraz sonra 
duracağız. 

Sözlüğün belli bir sistemi olması gerekir. En azından alfabetik bir sıra 
takip etmelidir kelime veya terimler. Nâci’nin eserinde bu türden bir sis-
tem yoktur. Başlıklar, terimler açıklanırken de bir sisteme, prensip veya 
ölçüye uyulmaz. Kafiye ve cinas gibi bir iki maddede biraz ayrıntı görü-
rüz. Yazar konusunu örneklerle açıklar. Bazı maddelerde söylediği veya 
tuttuğu yol bir sözlükçüye göre değildir. Bilindiği gibi Nâci, eksik veya 
yarım da kalsa bir sözlük de yazmıştır. Istılahât-ı Edebiyye’de “mucem” 
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ve “mukatta” gibi sanatlar sadece tarif edilir ve Farsça birer örnek veri-
lir, Yazar, Arabî ve Türkî misal bulamadığını, bulmayı da arzu etmedi-
ğini söyler ve “Cenab-ı Hak böyle şeylerle uğraşan şairlere şuur ihsan 
buyursun”(Muallim Nâci, 1890, s.82-86) notunu ekler. Tabiatıyla bu da 
bir sözlükçü tavrı değildir. Sözlükçü kelimeleri beğenme, seçme hakkı-
na sahip değildir. Yekta Saraç, Muallim Nâci’nin bu kitabını günümüze 
uyarlayıp birkaç defa neşretti. Lâtin alfabesine aktarılarak aynen yapılan 
başka bir neşrini burada söz konusu etmeyeceğiz. Saraç’ınki farklı. Saraç 
ilk baskıda eksikliğini hissettiği konuları eklemişken ikinci baskıda esere 
bu müdahaleden isabetli bir şekilde vazgeçmiştir. Tabiatıyla maddeleri al-
fabetik sıraya koyarak kitaptan faydalanacaklara kolaylık sağlamış, ayrıca 
bir indeks eklemiştir. Öte yandan kitap, yayımlandığından bugüne yanlış 
değerlendirilmiştir. Maalesef Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan ve 
tabiî Saraç da Nâci’nin eserini belâgat-retorik kitabı gibi algılamışlardır. 
Ve asıl problem de bu algılayıştadır. Nâci’nin maddelerini çeşitli örnek-
lerle açıklaması onun belâgat-retorik kitabı olarak düşünülmesine sebep 
olmuştur. Halbuki müellif eserini takdime şu cümle ile başlar: “İcrası ikti-
darımın kat kat fevkinde olduğunu muterif bulunduğum, lisanımız için bir 
ıstılâhat-ı edebiyye kamusu yazmak fikri ara sıra zihnimi işgal ederdi.” ( 
s.3) Belâgat başkadır, retorik başkadır ve tabiî ıstılâhât-ı edebiyye başka-
dır. Elbette araştırıcılarımız bunun farkını bilirler. Ama yazarın konumu ve 
durumu, eserindeki bazı izahların genişliği, hele yazarının estetik zevki ve 
tenkidi araştırmacılarımızı böyle düşünmeye itmiş olmalıdır. 

Ali Seydi’nin Lügatçe-i Edebiyat adlı eseri  bu alanda neşredilmiş ki-
taplar içinde Muallim Nâci’den sonra ikinci sırayı alır. Aruz, gazel, kaside 
gibi maddelerin yer almadığı bu eserde, bazı terimlerin alfabetik bir sı-
rada kısa kısa açıklandığını görüyoruz. Esasen “Lügatçe-i Edebiyat, Seci 
ve Kafiye Lügatı’na zeyl olarak tertip edilmiştir” ifadesi eserin mahiyeti 
hakkında bize bir fikir verebilir.

M. Fuad Köprülü’nün ancak bir fasikülü yayımlanabilmiş Türk Halk 
Edebiyatı Ansiklopedisi “ Cumhur Reisi K. Atatürk’ün yüksek korumaları 
altında Türkiyat Enstitüsü tarafından çıkarılır” ibaresi ile bir anlam kazanır. 
Kitabın adının altındaki “Ortaçağ ve Yeniçağ Türklerinin halk kültürü üze-
rine coğrafya, etnoğrafya, etnoloji, tarih ve edebiyat lügati” ibaresi, eserin 
konumuzun sınırlarını aştığını gösterir. Bununla beraber “abdal” maddesi-
nin nasıl sayfalarca anlatıldığını ve Köprülü’nün aşağıda göreceğimiz gibi 
bu konudaki tavrının ne kadar önemli olduğunu belirtelim.

Istılâhat-ı Edebiyye’den sonra Tahirülmevlevî’nin Edebiyat Lügatı adlı 
kitabı bu konuda yeni bir hamle yapar. 
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Tahirülmevlevî’nin eserinin 1937’de “çok kıs bir hulasası” yayımlan-
mış, daha sonra müellifin el yazı orijinalinin tamamını Fethi Sezai Türkmen 
daktiloya çekmiş bu metin Kemal Edip Kürkçüoğlu tarafından karşılaştırı-
lıp Enderun Kitapevi tarafından yayımlanmıştır. Burada Kürkçüoğlu’nun 
takdiminden bir bölümü almak ihtiyacını duyuyorum: 

“Muallim Nâci’nin Istılâhât-ı Edebiyye’si ve Aruz Numunesi, 
Manastırlı Rifat’ın Mecâmiü’l- Edeb’i, Recâîzâde Ekrem’in Talîm-i 
Edebiyat’ı, Namık Kemalzade Ali Ekrem Bolayır’ın Nazariyât-ı Edebiyye 
Dersleri, Diyarbakırlı Said Paşa’nın Mîzânü’l- Edeb’i, Adanalı  Abdünnafi 
Efendi’nin Mutavvel Tercümesi... gibi eserlerde Divan Edebiyatımızın ıstı-
lahlarından bir kısmı üzerinde vaktiyle durulmuş ise de...” (s. 6) Görülüyor 
ki Kürkçüoğlu, edebiyat bilgileri veya belâgat ile edebiyat terimlerini ayır-
mak ihtiyacını duymuyor. Konuya sadece terimlerin anlaşılması noktasın-
dan yaklaşıyor.

Tahir Olgun kendisi kitabını şöyle takdim eder: “Edebiyat Istılahları” un-
vanıyla topladığım şu kitap, o ıstılahları topluca bir yerde bulundurmak ve ne 
demek olduklarını, müracaat edeceklere anlatmak için yazılmıştır.” (s. 12)  

Tahir Olgun’un eseri hakkında söyledikleri önemlidir. Hikmet Bayur’un 
Maarif Vekilliği zamanında Bakanlık, bir edebiyat lügatı yazdırmak is-
temiştir. Bunu, Darülfünun Edebiyat Fakültesi hocalarından Ali Ekrem 
Bolayır ile Ferit Kam’a havale etmiştir. Ferit Bey mazereti dolayısıyla 
çalışmaya katılamayacağını bildirmiştir. Ali Ekrem Bey, yalnız başına işi 
bitiremeyeceğini söyleyerek Hüseyin Siret’ten kendisine yardımcı olma-
sını istemiş, o da Suud Bey ile Tahirülmevlevî’yi tavsiye etmiştir. Bunun 
üzerine Maarif Vekili Hikmet Bayur ona da bir yazı yazarak çalışma-
ya katılmasını ve eserin bir an evvel hazırlanmasını istemiştir. Edebiyat 
Lügatı’nın hazırlanış hikâyesi için önemli olan bu ayrıntı sonra şöyle de-
vam eder ki bu bizim konumuz bakımından önemlidir. Tahir Olgun ile 
Ali Ekrem arasında bir anlayış farkı vardır. Maarif Vekili’nin Tahir Beye 
gönderdiği yazıda “... Ali, Ekrem ve Ferit Beyler tarafından vücuda ge-
tirilecek lügat içinde sizin de mesainizden istifade edilmesi muvafık gö-
rülmüştür” denilmektedir. Lügatı Tahir Bey “Divan şairlerinin kullandı-
ğı tabirler ile yaptıkları telmihlerin izahı” olarak anlar ve bunun için de 
“Fuzûlî, Bâkî, Nef’î, Nâbî, Nedîm ve Şeyh Galib gibi en meşhur şairlerin 
divanları, bunlardan başka Siyer-i Veysî, Hamse-i Nergisî ve Şefiknâme 
misillü en maruf mensur metinler”in taranması gerektiğini düşünür. Ali 
Ekrem ise “... lügat kitaplarından kelime intihabı suretiyle bir eser vücuda 
getirilmesi”ni uygun bulur. 2-3 formalık bir örnek göndermek için epey bir 
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toplantı yaparlar, yapılan görüşmeler daha doğrusu yazılan maddeler her 
temize çekilişte yeniden değiştirilir. 4-5 aylık çalışmada “Â” faslı biter. 
Her seferinde yeniden temize çekilince, Tahir Bey, hem Ali Ekrem hem 
Bakanlığa yazdığı yazılarla komisyondan istifa eder. Çünkü o böyle bir 
eseri hem farklı düşünmektedir, hem de çalışma çok yavaş yürümektedir. 
Onun yerine Ali Nihat Tarlan tayin edilir ama herhangi bir eser ortaya çık-
maz.( s.12-16) Bütün bunları anlatan Tahir Bey, kendi eserini hazırlarken 
söylediği eserleri tarayıp taramadığı hakkında hiçbir bilgi vermez. Üstelik 
Edebiyat Lügatı’nda böyle bir taramanın sonucu olduğunu gösteren bir 
kadro ve bilgi yer almaz. Bütün bu anlatılanlar edebiyat terimleri sözlüğü 
konusunda belirli bir görüşün bulunmadığı yolundaki düşüncemizi destek-
ler. Tahir Bey, terimleri örneklerle açıklar. Bu açıklamada belli bir metot 
ve disiplin yoktur. Bununla beraber alfabetik olması sözlük ilminin kendi 
metodudur. Böylece en azından alfabetik bir edebiyat terimleri sözlüğü-
müz ortaya çıkmış olur. “Buyruk”, “cümle” gibi bazı terim olmayan ke-
limeler ve bazı çokluk hâlleri madde yapılmıştır. Buna rağmen Edebiyat 
Lügatı hâlâ başvurulan bir sözlüktür. Tabiatıyla ansiklopedik olmadığı gibi 
bir yığın eksiği de vardır.

Türk Dil Kurumu Sözlük Kolu’nun çalışmalarıyla hazırlanan Edebiyat 
ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü teklif edilen terimlerin çok kısa tariflerini, 
varsa eski karşılıklarını ve Fransızca veya İngilizcelerini veren ve rumuzla 
hangi alana, dile veya devreye ait olduklarına işaret eden bir sözlüktür. 

Mustafa Nihat Özön’ün Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü maddeleri kabarık 
olmakla beraber açıklamaları son derece dar çerçevede tutulmuş bir kitaptır. 
Müellif, “Tenkit fikrinin oluşu, gelişmesi her şeyden önce terimlerin tespi-
tine bağlıdır. Bir fikrin yazı veya sözle anlatılışındaki başarı derecesi ancak 
belli ölçülerle belirtilebilir. Terimler, bu ölçülerdir”( s. IX-X) der. Terimin 
kullanan ile işiten veya okuyan arasındaki ortak anlayış derecesinde işe 
yaradığını da ekleyen Özön, Divan Edebiyatı terimlerinin aynen alındığını 
ve bunun için Sadettin Nüzhet Ergun ile Abdülkadir Gölpınarlı’nın hemen 
bütün eserlerinden faydalanıldığını söyler. Bunun dışındaki terimler için 
bazı Fransızca kitapların sonundaki sözlüklerden faydalandığını belirtir 
yazar. Bazı edebî eserler, isimler, “arıcılık”, “artımlama”, “artıklama” gibi 
henüz kelime ve terim olarak benimsenmeyen kelimeler, “aruz-hece tar-
tışması” gibi müstakil araştırma konusu olan mevzular madde başı olur. 
Ayrıca gerçek bir edebiyat terimi olan maddeler yeterli şekilde izah edil-
mez. Esasen yazar eserinin “..bir ansiklopedi olmaktan çok, edebiyat kül-
türü almış bir kimsenin uğrayabileceği zorlukları çözebilmesine yardımcı 
bir sözlük” olduğunu vurgular. 
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Attila Özkırımlı’nın Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Yusuf 
Çotuksöken’in Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Ahmet Saraçoğlu’nun 
Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü, M. Okan Baba’nın Halk Edebiyatı ve 
Terimleri Sözlüğü gibi alanına hemen hiçbir katkıda bulunmayan popüler 
eserleri, hatta Maarife Hacıyeva, Celâl Tarakçı, Şahin Köktürk tarafından 
hazırlanan Azerbaycan Edebiyat Terimleri Sözlüğü türünden kitapları sa-
dece anmış olalım. 

 Görülüyor ki bütün bu sözlükler normal sözlükten çok farklı değiller. 
Tahir Olgun ve Mustafa Nihat Özön ilgili maddeleri bazen biraz genişçe, 
daha doğrusu konuyu sadece kavratabilecek ölçüde anlamlandırıyorlar. 

Bu konuda son üç örnek üzerinde duralım: İskender Pala’nın 1989’da 
Yazarlar Birliği, 1990’da Türk Dil Kurumu Ödülü kazanmış olan 
Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü. “Ansiklopedik” kelimesi ile tam konu-
muza uygun bir eser; ama “Divan Şiiri Sözlüğü” bölümüyle konumuzun 
dışındadır. Zira konu daraltılmıştır, ayrıca şiirdeki her kelime terim değil-
dir. Bununla beraber örtüşen maddeler tabiî ki var. O tarafıyla bakarsak 
meselâ a harfindeki “ahreb”, “alliterasyon”, “aruz” maddeleri böyledir. Bu 
ve benzeri maddelerde yazar konusunu anlatabilmek için örneklerden de 
faydalanır ama biraz sonra söz konusu edeceğimiz noktalara hiç girmez. 
Bu bakımdan da esere, çerçevesi ve tabiî muhtevası itibariyle, ansiklope-
dik bir edebiyat terimi sözlüğü gözü ile bakamayız. 

Turan Karataş’ın hazırladığı Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü 
adlı eser isim olarak tam başlığımıza uygun bir kitaptır. Fakat yazar daha 
Ön Söz’ünde “Edebiyat terimlerinin dışında, edebiyat eğitiminde karşımı-
za çıkan bazı kavramlara (açık oturum, anket gibi), henüz terimleşmemiş 
kimi kelime ya da tabirlere dahası bazı mazmunlara da (âb-ı hayat, anka, 
Leylâ gibi) kitabımızda yer verildi.” (s. 6-7) diyerek başlığından biraz 
uzaklaşır. Bununla beraber bu kitap mevcutlar içinde kadro bakımından 
konumuza en yakın olan bir eserdir. Maddeler ile ilgili açıklamaların daha 
geniş olmakla beraber yetersiz ve asıl gayeden uzak bulunduğunu belirte-
lim.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Kültür 
Merkezi’nin o zamanki başkanı Sadık Kemal Tural’ın gayretleriyle başla-
tılan Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü 
kabul etmek gerekir ki tebliğimizin ana konusunu oluşturur. Ne var ki bu 
eserin en büyük zaafının değişik kimseler tarafından yazılmış olması ve 
maddenin yazan şahsa göre şekillenmesidir. Burada sözümüzü belgelemiş 
olmak için üç madde üzerinde duralım. “Aruz” maddesi (c. 1, 2001) ol-
dukça geniş olmasına rağmen Arap, Fars ve Türklerin kullandığı aruz, ka-
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rışık bir şekilde ele alınmış, konuya bir obje olarak yaklaşılmış, Türk şiiri-
ne aruzun kazandırdıkları, aruzun Türk edebiyatındaki macerası yeterince 
vuzuha kavuşturulamamıştır. Elimizde aşağıda söz konusu edeceğimiz M. 
Fuad Köprülü ve M. Nihat Çetin örnekleri aşılamamıştır. Bununla beraber 
edebiyat terimi sözlüğü diye anılan kitapların hemen tamamından daha 
gelişmiş bir madde ile karşı karşıyayız. 

Bir başkası tarafından yazılan “belâgat” maddesi ise oldukça sathî kal-
mış, hatta belâgat bile yeterince kavranamamış olmalı ki belâgat kitabı 
olmayan birtakım kitaplar belâgat kitabı imiş gibi takdim edilmiştir.

Bu her iki maddede de Türk edebiyatına girilmiştir. Halbuki “realizm” 
maddesinde ise Türk edebiyatı ile ilgili hemen hiçbir açıklama yapılma-
mıştır. Bu maddeyi okuyan herhangi bir kimse Türk edebiyatında realizm 
ile ilgili hiçbir şey yokmuş diyecektir. 

Böylece Türkçede, Türk edebiyatında bugüne kadar yazılmış edebi-
yat terimleri sözlüklerinin yetersiz veya bu adı taşıyan sözlüklerin hemen 
tamamı maksadı vermekten uzak olduğu sonucuna varmak hiç de yan-
lış olmaz. Yazarlarımız böyle bir gayretin içinde de olmamışlardır. O za-
man başlığımıza dönelim: Nasıl olmalıdır Edebiyat Bilimi Ansiklopedik  
Sözlüğü?

Bu noktada konu ile dolaylı yönden ilgili olan iki kişi ve yazılarından 
söz ederek sorunun cevabını bulmaya çalışacağım. 

Bunlardan biri Türk edebiyatında, Türk kültüründe dil ve edebiyat me-
selelerini ilk düşünme, tartışma konusu yapan Namık Kemal’dir. Elbette 
Namık Kemal’den önce bir Türkçe, Türk edebiyatı vardı. Fakat tereddüt 
etmeden söyleyebiliriz ki Türk dilinin ve edebiyatının meseleleri, hatta 
bir Türk dili ve edebiyatı olduğu, bunun bir yığın meselesinin bulunduğu 
ilk defa Namık Kemal tarafından düşünülmüş, yazılmış ve tartışılmıştır. 
Burada ‘gelenekte böyle bir çalışma/tartışma yoktu’ şeklinde doğabilecek 
bir itiraza hemen cevap verelim. Örneğimiz olan Araplarda belâgat çalış-
maları, fesahat tartışmaları vardı ve bu alanın en önemli kitapları bilini-
yordu. Fakat bu konunun derinleştirilmesi ayrı bir çalışma ister. Bunun 
için konumuza dönelim. Namık Kemal, Recâîzâde’nin Talîm-i Edebiyat 
isimli kitabını o sırada bulunduğu Akdeniz Adaları’nda birine, bu belki 
bir gençtir, belki böyle biri yoktur, okutur. Bu sırada şöyle bir yol takip 
eder: Namık Kemal, “Fikirde Sadelik” bahsinde öğrencisine Ekrem’in ne 
demek istediğini anladın mı diye sorar. Öğrenci anlayamadığını söyler. 
Bunun üzerine Kemal, Recâîzâde’nin Kanunî Sultan Süleyman’dan aldı-
ğı örneği değerlendirir. Sabrî-i Şâkir’den bir mısraı tercih ettiğini sebebi 
ile beraber anlatır, Kur’an’dan, hadîs-i şeriften, Hz. Ömer ve Hz. Ali’den 
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sırayla örnekler kaydeder; sora Arap şairlerinden İmruu’l- Kays, Züheyr 
Sülma, Antere, Ebu Temmâm, Ebu’l-Alâ -el- Maarrî, Ebu Firas-ı Hamdânî, 
Tuğrâyî’den; Farsçadan Şehnâme, Gülistan, Bostan, Nizâmî-i Gencevî, 
Enverî, Hakanî, Mevlânâ, Hâfız-ı Şirazî, Husrev-i Devlevî, İsmet-i Buharî, 
Tâlib-i Amulî, Feyzî-i Hindî, Örfî, Kaânî, Yağma, Şeydâ’dan; Türkçeden 
Fuzulî, Bâkî, Yahya Bey, Kefevî Hasan Efendi, Nef’î, Fehim, Nâilî, Cevrî, 
Nâbî, Hâmî-i Amidî, Seyid Vehbi, Sâmî, Sâbit, Nedîm, İzzet Paşa, Eski 
Nevres, Kırımlı Rahmî, Münif, Haşmet, Çelebizâde Asım, Beliğ, Râgıp 
Paşa, Sünbülzâde Vehbî, Sürûrî, Hoca Neş’et, Şeyh Galip, İzzet Molla, 
Leyla Hanım, Pertev Paşa, Akif Paşa, Es’ad Paşa, Vâsıf, Arif Hikmet Bey, 
Kâzım Paşa, Leskofçalı Galip, Ziya Paşa, Şinasî, Ekrem Beyden örnekler 
verir.(Kâzım Yetiş, 1992, s. 299-328) 

Bu misallerin ezberden sıralandığını öncelikle belirtelim ve konumuz 
bakımından anlamını çözmeye çalışalım. Namık Kemal, fikirde sadelik 
için Arap, Fars ve Türk şiirinde kronolojik bir gezinti yapar. Tabiî Talîm-i 
Edebiyat’ın bir edebiyat nazariyesi kitabı olduğunu unutmuyoruz. Buna 
rağmen şunu söylemek veya buradan şöyle bir sonuç çıkarmak yanlış ol-
maz: Bir edebiyat teriminin o edebiyat içindeki, tabiî burada Türk ede-
biyatındaki macerası kronolojik bir sırada söz konusu edilebilir, edilme-
lidir. Dildeki, edebiyattaki en güzel kullanılışlar belirlenmeli ve bunlar 
okuyucuya, araştırmacıya sunulmalıdır. Bir anlamda o terimin dildeki en 
güzel veya başarılı kullanılışları sebepleriyle beraber gösterilmelidir Bu 
bakımdan terimin tarifi ve bir iki örnek ne tam olarak terimi anlatır ne 
de o terimin edebiyattaki yeri belirlenmiş olur. Tabiatıyla bu, söz konusu 
edilen edebiyat terimine göre değişecektir. Bu konuda bir başka örnek üze-
rinde duracağım. Kültür Bakanlığı’nın veya Millî Eğitim Baklanlığı’nın-
çünkü bu eser zaman zaman bakanlıklar arasında gitti geldi- çıkardığı 
İslâm Ansiklopedisi’ndeki “aruz” maddesine göz atalım. Bu madde M. 
Fuad Köprülü tarafından yazışmıştır. Biraz evvel Namık Kemal’in Türk 
kültür ve edebiyatındaki yerine işaret etmiştim. Köprülü’nün Türkiye 
Türkolojisinin kurucusu olduğunu sadece hatırlatalım.

İslâm Ansiklopedisi’nin “aruz” maddesinde önce kelime, bahir adları, 
Arap şiiri ve aruz üzerinde durulur. Bu bölüm Weil tarafından yazılmıştır. 
Sonra Arap Aruzunun Diğer İslâmî Edebiyatlara Tesiri ana başlığı konur. 
Kısa girişten sonra I. Acem aruzu alt başlığı yer alır. Esasen bu, yani Arap 
Aruzunun Diğer İslâmî Edebiyatlara Tesiri Bölümü Köprülü tarafından ya-
zılır. İkinci alt başlık II. Türk aruzu’dur. Bizi ilgilendiren de bu bahistir. 

Mehmet Fuad Köprülü, önce Türk şiirindeki vezin meselesini söz ko-
nusu eder, aruzun ilk kullanıldığı örneklerden itibaren bütün Türk şiirin-
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deki mevkiini ve hususiyetlerini Yahya Kemal’e kadar inceler. Biz bura-
da aruzun Türk şiirindeki macerasını okuruz. Karşılaştırma yapabilmek 
için yine büyük bir bilgin olan Nihat Çetin’in Diyanet’in çıkardığı İslâm 
Ansiklopedisi’ndeki “aruz” maddesini de hatırlayalım. Nihat Çetin anılan 
maddede önce aruz kelimesi ve aruzun ortaya çıkışı, Araplarda, İranlılarda 
ve Türklerde bu veznin tarihini daha çok bu konuda yazılmış kitapları göz 
önünde bulundurarak inceler. Metinler daha doğrusu uygulamadaki seyire 
sadece yer yer temas edilir? Hâlbuki Köprülü aruzun Türk şiirine intibakını 
özellikle irdeler. Nihad Çetin Türk şiirinde kullanılan tefileleri de sıralar. 

Şimdi Namık Kemal ve Fuad Köprülü örneğini sonuca bağlayalım: 
Tekrar ifade edelim ki bu iki şahsiyet Türk edebiyatı, Türk kültürü için son 
derece önemlidir, önemini tartışmak yersizdir. Bu bakımdan da bize örnek 
olacak nitelikte şahsiyetlerdir. 

Ansiklopedik sözlüğü hazırlarken madde başı olan maddenin; bu, ro-
man, hikâye, aruz, teşbih, istiare, gazel, kaside, koşma, destan vb. yani ister 
şiir türü, ister edebî sanat, ister edebî tür olsun anlamı, menşei, tarihi ve-
rildikten sonra Türk edebiyatındaki konumu, durumu, mevkii söz konusu 
edilmelidir. Özellikle şiirle ilgili maddeler veya edebî sanatlar uygulamalı 
olarak gösterilmelidir. Meselâ gazeli maddesini nasıl yazmalıyız? Gazelin 
kelime anlamı, doğuşu, Arap ve Fars edebiyatlarındaki mevkii tabiatıyla 
kısaca verildikten sonra Türk edebiyatındaki hikâyesi ayrıntılı bir şekil-
de söz konusu edilmelidir. Gazelin tarih içinde şekil ve muhtevasındaki 
değişme ve gelişmeler ele alınmalı, en güzel gazeli yazan şairler sıralan-
malıdır. Şayet kelimenin anlamı ve nazım şekli olarak özellikleri ile ikti-
fa edeceksek bunu yazmanın bir anlamı yoktur. Normal sözlükler bile bu 
ihtiyacı karşılayabilir. Gazel gibi nazım şekilleri veya şiir türlerinde örnek 
vermek eseri gereğinden fazla şişirir. Aynı şekilde roman, hikâye, tiyatro 
gibi türlerde de böyle bir sıkıntı vardır. Romanın doğuşu ve tarihî gelişi-
minden sonra Türk edebiyatındaki mevkii anlatılır. Buna örnek vermemiz 
mümkün olmazsa da romanın edebiyatımızdaki tarihî seyri, bu konudaki 
ustalar, Türk romanının yapı ve muhteva olarak özellikleri büyük roman-
cılarımızla beraber verilmelidir. Tabiî roman türlerini de ya “roman” mad-
desinde ya da o türe ait özel maddeler açarak ele almak gerekir. Ama bir 
teşbih, istiare vb. bir sanat için farklı bir yol takip etmek gerekir. Konuyu 
anlattıktan sonra Türk edebiyatındaki en güzel teşbih örnekleri verilebilir, 
teşbihin Türk edebiyatındaki yeri örneklerle açıklanabilir. Hatta müstakil 
teşbih kitapları yazılabilir, yazılmalıdır.  

Burada son olarak şunu da söyleyeyim. Böyle bir sözlüğü kişiler değil 
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bir kişi hazırlamalıdır. Tabiatıyla haklı olarak bir kişi bunun altından kal-
kamaz denecektir. O zaman belki müstakil monografiler, tür monografileri 
hazırlamalıyız. Türk edebiyatında kaside, gazel, teşbih, roman vb. türde 
monografiler hazırlanmalıdır. Bu tür eserler gelecekteki ansiklopedik söz-
lüğün alt yapısını oluştururlar. 
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SEZAİ KARAKOÇ’UN ŞİİRLERİNDE TASAVVUF

*YILDIZ,  Ali
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Sezai Karakoç’u diğer modern şairlerden ayıran en önmeli hususiyet, 
onun şiiirlerinde metafiziğin esası teşkil etmesidir. Bu husus bugüne ka-
dar, Sezai Karakoç’un şiirlerinde peygamber kıssalarını, evliya menkkı-
belerini kullanarak yeni bir şiir dili geliştirdiği şeklinde özetlenebilecek 
bir kanaat dolayısıyla geçiştirilmiş ve gözardı edilmiştir. Halbuki Sezai 
Karakoç için metafizik, şiir için bir malzeme değil; şiirin kaynağıdır. 
Şair, bunu poetikasını teşkil eden, şiirle ilgili yazılarında teferruatlı ola-
rak ifade etmiştir.

Sezai Karakoç’un şiiri metafizik duyuş ve düşünüşten fışkıran bir şiir 
olarak tanımlanabilir.Metafiziğin dışavurumu. tasavvuf  ve tasavvufa 
bağlı imgeler dolayısıyla gerçekleştirilir.

Sezai Karakoç’un şiirinin gelişimi içinde tasavvufi imgelerin hem 
oranının arttığı hem de daha zenginleştiği görülmektedir. Hızırla Kırk 
Saat, Taha’nın  Kitabı, Gül Muştusu başlıklı uzun şiirler,  tasavvvufi  
kavramların, büyük mutasavvıfların ve eserlerinin  birlikte zikredildi-
ği (Mevlana-Mesnevi, İbn Arabi-Füsûsu’l-Hikem), ayrıca tasavvufa ait 
sembolizmin yer aldığı şiirler olarak dikkat çekmektedir.Şairin bundan 
sonraki şiirlerinde de aynı özellikler devam etmiş, böylece tasavvufun 
önemli bir tema olarak yer aldığı bir şiir külliyatı ortaya çıkmıştır. 

Tasavvuf, Sezai Karakoç’un şiirinde sadece tem olarak değil, aynı za-
manda şiirin biçimini de belirleyen bir unsur olarak da önem taşımakta-
dır.

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, modern şiir, biçim, tema, sembolizm.

*Yard.Doç.Dr., Fatih Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.
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ABSTRACT

Sufism in Sezai Karakaoç’s Poems

The basic peculiarity that distincts Sezai Karakoç from other 
contemporary poets is metaphysics, forms the basis his  poetry. This 
peculiarity has hitherto been underestimated because of a conviction that 
can be summed up by developing a new language by using parables, 
epics of muslim saints in Sezai Karakoç’s poems.

 However, sufism is not a requisite but an origin of poetry for Sezai 
Karakoç. Poet couches this point in detail in his writings about poetry, 
constitutes his poetics.

 Sezai Karakoç’s poetry can be defined as a poetry that gushes out 
from metaphysic perception and mentality. Expression of metaphysics is 
effectuated by means of sufism and images related to sufism. It is seen 
prosperity and increasing ratio of sufistic images in the evolution of 
Sezai Karakoç’s poems. Hızırla Kırk Saat, Taha’nın Kitabı, Gül Muştusu 
named long poems salients as symbolism belongs to sufism that takes part 
in the poems and mentioning great mystics and their works ( Mevlana- 
Mesnevi, İbn Arabi- Füsûsu’l-Hikem ), besides sufistic concepts.

 The same pecularities remains after these poems thus a corpus of 
poems emerges which sufism is an important theme in it. Sufism is 
not a merely  theme in Sezai Karakoç’s poems but also carries a great 
importance in determining the form of poetry.

 Key Words: Sufism, contemporary poetry, form, theme, symbolism.

-----
Sezai Karakoç’u diğer modern şairlerden ayıran en önemli hususiyet, 

onun şiirlerinde metafiziğin esası teşkil etmesidir. Bu husus bugüne kadar, 
Sezai Karakoç’un şiirlerinde peygamber kıssalarını, evliya menkıbelerini 
kullanarak yeni bir şiir dili geliştirdiği şeklinde özetlenebilecek bir kanaat 
dolayısıyla geçiştirilmiş ve gözardı edilmiştir. Hâlbuki Sezai Karakoç için 
metefizik, şiir için bir malzeme değil; şiirin kaynağıdır. Şair bunu poetikasını 
teşkil eden, şiirle ilgili yazılarında teferruatlı olarak ifade etmiştir.1
1 Sezai Karakoç, Edebiyat Yazılar I, İst. 1988, Diriliş Y. s.1-26.
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Sezai Karakoç’un şiiri metafizik duyuş ve düşünüşten fışkıran bir şiir 
olarak tanımlanabilir. Metafiziğin dışavurumu ise tasavvuf  ve tasavvufa 
bağlı imgeler dolayısıyla gerçekleştirilir.

Sezai Karakoç’un şiirinin gelişimi içinde tasavvufi imgelerin hem 
oranının arttığı hem de daha zenginleştiği görülmektedir. İlk dönem şiir-
lerinde tasavvuf daha ziyade metafizik bir öz olarak kendini gösterir. Bu 
yüzden doğrudan tasavvufa ait imgelerle daha az  karşılaşırız.

Yağmur Duası’nda aşkın verdiği keder içinde göğe yönelen bir insanla 
karşılaşırız. Aynı insan, Monna Rosa’da aşkın derinliği içinde metafizik 
bir duyuş sergiler. Bu şiirde klasik Türk şiirinin temel mazmunlarından 
biri olan gülün ön plana çıkması, sevgilinin gül, vatanının da şiirin son 
biçiminde de olsa gülce olarak nitelendirilmesi, tasavvufi bir arka planın, 
metafiziğe ait bir özün varlığını hissettirir. Fakat bu şiirde çok açık bir 
şekilde tezahür etmez. Şiirde hem sevgilinin hem de aşığın, veda ederek 
bulundukları yerden ayrılmalarının söz konusu edilmesinin de bu hissi 
kuvvetlendirdiğini söyleyebiliriz. Benzer hükümler, Kar Şiiri, Şehrazat, 
Şahdamar , Köşe, İnci Dakikaları gibi şairin ilk dönemine ait diğer şiirler 
için de verilebilir.

Balkon, Sezai Karakoç’un şiirinde biçimin daha da önem kazandığı, 
modern şiir dilinin daha yetkin bir şekilde kullanılmaya başlandığı yeni 
bir dönemin başlangıç noktası olarak nitelendirilebilir. Balkon’la birlikte 
Sezai Karakoç’un şiirinde sembolik yapı da daha belirgin hâle gelmiş 
ve bu sembolizm asıl olarak tasavvufa bağlı olarak işleyiş göstermiştir. 
Tasavvufi imgelerin kullanımı da buna bağlı olarak artmıştır. Çocuklu-
ğumuz, Şehzadebaşı’nda Gün Doğmadan, Küçük Na’t, Gök Gürültüsü 
Anıtı, Kış Anıtı, Fırtına gibi şiirler bu çerçeve içinde değerlendirile-
bilecek şiirlerdir. Bu arada şiirlerin daha geniş bir yapıya  kavuşmaya 
başladıklarını da belirtelim. Böylece Sezai Karakoç’un şiirinde yeni bir 
evre ortaya çıkmış olur. Hızırla Kırk Saat, Taha’nın  Kitabı, Gül Muştusu 
başlıklı uzun şiirler, hem biçim olarak taşıdığı hususiyetler dolayısıyla 
hem de   tasavvvufi  kavramların, büyük mutasavvıfların ve eserlerinin  
birlikte zikredildiği (Mevlana-Mesnevi, İbn Arabi-Füsûsu’l-Hikem), ay-
rıca tasavvufa ait sembolizmin yer aldığı şiirler olarak dikkat çekmekte-
dir.Şairin bundan sonraki şiirlerinde (Zamana Adanmış Sözler, Leyla ile 
Mecnun,  Ateş Dansı, Alınyazısı Saati) de aynı özellikler devam etmiş, 
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böylece tasavvufun önemli bir tem  olarak yer aldığı bir şiir külliyatı 
ortaya çıkmıştır. 

Sezai Karakoç’un şiirlerinde tasavvufun ne kadar önemli olduğu, bu 
şiirlerin kitap olarak biraraya getirilme biçimlerinde de kendini göste-
rir. Diriliş yayınları tarafından Sezai Karakoç’un şiirleri herbiri numaralı 
olarak dokuz kitap olarak yayımlanmıştır. Şiirler 1 Hızır’la Kırk Saat, 
Şiirler 2’de ise Taha’nın Kitabı ve Gül Muştusu yer alır. Şairin, şiir kül-
liyatının başına ilk şiirlerini, ilk şiirlerinden müteşekkil kitaplarını değil 
de Hızırla Kırk Saat’i ve Taha’nın Kitabı’nı yerleştirmesi son derece an-
lamlıdır. Çünkü bu şiirler, şiir sanatı açısından taşıdıkları mükemmeliye-
tin yanı sıra tasavvufun hem biçim hem de içerik bakımından merkezi bir 
önem taşıdığı şiirler olarak da önemlidir. 

Sezai Karakoç’un şiirleri bilindiği gibi 1999 yılından itibaren, Gün 
Doğmadan başlığı altında, şiirlerin yazılış sırasına göre bir araya geti-
rildiği tek bir cilt halinde yayımlanmıştır. Fakat bu yayımda da şiirlerin 
bölümlere ayrılması, tasavvufi duyuş ve düşünüş tarzını ortaya koyacak 
şekilde gerçekleştirilmiştir.

 Kitaptaki bölümlerin başlıkları ve  parantez içinde verilen alt baş-
lıkları sırasıyla şöyledir: 1) Monna Rosa (Birinci Sağnak: Bahar Sağna-
ğı. Gül Sağnağı. Dolunayın Çağrısı.)  2) Şahdamar (İkinci Sağnak: Ateş 
Sağnağı. Güneş Karıncalanmaları.) 3) Körfez, Gölge Sağnağı. Akşam 
Yıldızının Çıkagelişi. 4) Sesler (Dördüncü Sağnak: Geometri Sağnağı. 
Doğaüstü Kent Çizgileri.) 5) Hızırla Kırk Saat (Beşinci Sağnak: Akış 
Sağnağı. Geceleyin Âbıhayat İçin Millet Yolculuğu.) 6) Taha’nın Kitabı 
(İnsan Sağnağı. İnsanda İnsanlığın Yeşerip Solması ve Yeniden Dirilişi.) 
7) Gül Muştusu (Yedinci Sağnak: Gök Sağnağı. Yer Sağnağı. Tutuşan 
Göller. Hıdrellez Rüzgarlarının Kapı Aralayışı.) 8) Zamana Adanmış 
Sözler (Sekizinci Sağnak: Ebedi Yaz Sağnağı. Ruhun ve Tarihin Yıkılıp 
Yeniden Yapılma Fırtınaları.) 9) Çeşmeler (Dokuzuncu Sağnak: Aynalar 
Sağnağı. Bardaktan Boşanırcasına Paslanan Talihin İçinden Gülümseyen 
Uygarlık Irmağı.) 10) Ayinler (Onuncu Sağnak: Kuş Sağnağı. Simurg 
Örneği. Öteye Doğru. Daha Öteye. Daha Öteye.) 11) Leyla ile Mecnun 
(Onbirinci Sağnak: Sevgi Sağnağı. Masallaşan Gerçek. Çile ve Gönül 
Prizmasından Geçen Yedi Rengin Tek Hakikat Işığına Dönüşmesi.) 12) 
Ateş Dansı ( Onikinci Sağnak: Güz Sağnağı. Suyun Sabah Alacakaran-



1843

lığı Yankısına Dönüşü, Sararıp Dökülürken Çınarların Yaprakları.) 13)
Alınyazısı Saati (Onüçüncü Sağnak: Kış Sağnağı. Ölüm. Sonra Çark Bir 
Daha Dönecek: Diriliş.) 

Her biri küçük birer şiir olan bu başlıklar, bütün olarak şairin kendi şi-
irini nasıl değerlendirdiğini göstermektedir. Her başlıkla, o başlığın çer-
çevelediği şiirlerin temel niteliğine dikkat çekilmektedir. Ana başlıkların 
bütününde sağnak kelimesi değişmeyen bir unsur olarak yer alır. Her 
defasında bu kelime iki defa tekrarlanmaktadır: İlkinde sağnağın sırası 
ikincisinde ise tanımı verilmektedir. Dolayısıyla şiir külliyatının bütünü 
sağnaklar, yani şiddetle yağan yağmur olarak nitelendirilmiş olmaktadır. 
Yağmur, İslam dininde Allah’ın rahmetinin bir tezahürünü ifade eder, bu 
yüzden de geleneksel kültürümüzde yağmurdan  rahmet olarak bahsedi-
lir. Kelimenin sembolik olarak geniş bir açılımı vardır. Yağmurun gökten 
yere inmesi ile göğün ilahi olanı temsil etmesi birleşir. Vahiy de yağmur 
gibi gökten yere iner. Vahyin  sadece peygamberlere mahsus olmasına 
mukabil, onun farklı bir biçimi olan ilham, bütün müslümanlara mahsus-
tur. Buradan hareketle yağmurun ilhamı ifade ettiği sonucuna varabiliriz. 
Böylece Sezai Karakaoç’un şirinin metafizikle irtibatı da ortaya çıkmış 
olur. O, bütün şiirini bir yağmur, fakat sağnak bir yağmur olarak nitelen-
dirmekte böylece onun metafiziğe dayalı olarak meydana geldiğini  dile 
getirmiş olmaktadır.

Başlıklarda sağnak kelimesinin tamlayanı olarak yer alan diğer im-
geler de aslında nitelikleri ve bağlı oldukları bütünle irtibatları itibariyle 
bize Sezai Karakoç’un şiirindeki sembolik yapının katmanlarını verir. 
Bunlar ağırılıklı olarak tabiata ve onunla bağlantılı olarak da medeniyete 
ve medeniyetin iç boyutu olan tasavvufa aittir. Bunlar, şairin bağlı oldu-
ğu alanlardır. Şehre ve modern hayata ait imgeler ise karşısında olduğu, 
eleştirdiği dünyayı ifade etmektedir.

Tabiattan alınan imgeler, hem bir yılın hem bir günün kısımlarını ifade 
eder. Bahar, yaz, güz ve kış, gece ve gündüz. Böylece bir döngü söz ko-
nusu edilir. Birinci sağnak bahar sağnağıdır, son sağnak ise kış sağnağı. 
Kitabın başlığı Gün Doğmadan’dır; başlıklarda ise hep gece vardır. Gök 
ve yer,  Ateş ve su, gül, kuş, akşam yıldızı  söz konusu döngü içinde yine 
tabiata ait imgeler olarak, başlıklar içinde ve başlıkların içindeki şiirler 
içinde yerlerini alırlar. Şahdamar, Hızır, âbıhayat, simurg, çile imgeleri, 
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doğrudan medeniyet ve tasavvuf  ile ilgilidir. Tabiata ait imgelerin mede-
niyet ve tasavvufla bağlantısı da kuşun Simurg, ırmağın uygarlık ırmağı 
olarak nitelendirilmesiyle gösterilmektedir.

Mevsimlerin oluşturduğu döngü, Sezai Karakoç’un şiirinin dönem-
lerini ifade ederken aslında onun hayatıyla da birleşir. Bu  bize şairin 
hayatı ile şiirini birbirinden ayıramayacağımız gerçeğini gösterir. Meta-
fizik ve tasavvuf planında döngü tasavvufi varlık anlayışı ile alakalıdır. 
Nihayet bununla, medeniyet planında şairin bütün hayatının adadığı ve 
diriliş kavramı etrafında dile getirdiği, İslam medeniyetinin yeniden var 
edilmesi ideali ifade edilmiş olmaktadır. Sezai Karakoç’un şiiri aynı za-
manda bu ideale bağlı olarak teşekkül etmiş bir şiirdir. Bütün bunlardan 
hareketle Gün Doğmadan başlığı altında biraraya getirilen şiirleri; şairin 
şahsi varlığının ve bu varlığın bağlı olduğu inanç alanının metafizik bir 
dışavurumu olarak tasavvufun, tasavvufun iç yapısını oluşturduğu İslam 
medeniyet mirasının ve İslam medeniyetini yeniden diriltme idealinin, 
tarihe ve tabiata bağlı imgelerle farklı anlam katmanları halinde, sembo-
lik olarak dile getirildiği şiirler olarak tanımlayabiliriz. Bunun modern 
şiir diline dayalı olarak tamamen şaire mahsus bir biçim mükemmeliye-
tiyle gerçekleştirilmiş olduğunu da ayrıca belirtmek gerekir.

Sezai Karakoç’un şirinde tasavvufun, ne kadar önemli bir yere sahip 
olduğu buraya kadar yapılan değerlendirmeler sonunda anlaşılmış olma-
lıdır. Bundan sonra, çalışmamızın sınırları konunun tam olarak incelen-
mesine imkanın vermediğinden, ancak temel bazı hususları belirtmekle 
yetineceğiz.

1. Şair Şiir ve Tasavvuf

Sezai Karakoç’un şiirinde şair, şiir ve tasavvuf arasındaki münase-
betin ifade edildiğini görüyoruz. Şair bunu sadece poetikasında ifade 
etmekle yetinmemiş şiirinde de ayrıca söz konusu etmiştir. İlk dönem 
şiirleri arasında sayabileceğimiz Telefon Farkı’nda şair kendisinin diğer 
şairlerden, “aptal şairler”den farkını dünden bugüne üstininsanların ha-
zırladıkları bir huzuru telefon etmek olarak ortaya koyar:

Ne mum ve ne deniz
Ne ateş üstündeki mumya
Ne aptal şairlerin turuncu heykelleri
Alıkoyabiliri beni
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Bir huzuru telefon ederim
Üstüninsanların hazırlayageldikleri2

İki kelimden müteşekkil olduğu hâlde bitişik yazılan üstüninsan 
ifadesi, ilk etapta Nietzsche’nin kullandığı tabiri akla getirse de Sezai 
Karakoç’un bunu kelimenin yazılış tarzı dolayısıyla da ifade edildiği 
gibi kendi dünya görüşü doğrultusunda anlamlandırıldığı anlaşılmakta-
dır. Buna göre üstininsanlar, peygamberler ve veliler olmalıdır. Onlarn 
hazırlayageldikleri huzur, hem saadeti hem de Tanrı ile iritbatı ifade eder. 
Esasen bu anlayış içinde saadet anlamında huzur da ancak Tanrı ile irit-
bat kurmak ve onun huzurunda olduğunun şuurunda olarak ona kulluk 
etmekle mümkündür. Nitekim şiirin ikinci bölümünde üstün insanların 
hazırladıkları huzur açıklandığı gibi şairin telefon etmek suretiyle ne ile 
bağlantı kurduğunu da göstermektedir:

Üstüninsanların hazrılayageldikleri
Dünyaüstü dalları ve çiçekleri 
Melek melek arşa atılan putrelleri
Ekleyerek aşk kalesinde birbirine

Birinci bölümde üstün insanların hazırlayageldığı huzuru telefon etti-
ğini söyleyen şair ikinci bölümde bunu nasıl yaptığını açıklamakta, açık-
larken de üstininsanların, dünyaüstü dalları ve çiçekleri, melek melek 
arşa atılan direkleri hazırlayageldiğini dolayısıyla onların hazırlayagel-
diği huzurun bunlar olduğunu ifade etmiş olmaktadır. Şair aşk kalesinde 
dünyaüsütü – buna metafizik de diyebiliriz – çiçekleri ve arşa meleklerle 
atılan direkleri birleştirerek bunların oluşturduğu huzuru telefon etmek-
tedir. Bunu gerçekleştiridiği alanın  şiir olduğu açıktır. Bunlardan hare-
ketle Sezai Karakoç’un, şiiri; Allah’ın huzuru ile irtibat kurmak olarak 
algıladığı sonucuna varmak mümkündür.

Şiirin üçüncü bölümünde ise telefon ettiği yerleri belirtmek suretiyle, 
söz konusu uğraşın İslam medeniyetine dayalı olarak gerçekleştirildiğini 
anlatmış olur: 

Çeşmelerden telefon ederim ben
Sebillerden türbelerden
Saray toz ve dumanlarından
Alınyazısından

2 Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, İst.2000, Diriliş Y. s. 88.
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Böylece, Sezai Karakoç’un şiirinin daha önce de değindiğimiz üç 
boyutu ile karşılaşmış oluyouruz: Şairin kendisi, metafizik ve tasavvuf, 
medeniyet.

Sezai Karakoç, Çocukluğumuz başlıklı şiirinde tasavvufla olan bağı-
nın kendi varoluşu açısından önemini ve başlangıcı teşkil ediyor oluşunu 
şöyle ifade eder:

Annemin bana öğrettiği ilk kelime
Allah şahdamarımdan yakın bana benim içimde

Annem bana gülü şöyle öğretti
Gül o’nun, O sonsuz iyilik güneşinin teriydi3

Şairin annesinden ilk öğrendiği şey, Allah’ın kendisine olan yakınlığı-
dır. Bu Kur’ân-ı Kerim’de yer alan “Muhakkak biz insana şahdamarın-
dan daha yakınız.” Mealindeki âyet-i kerimeye atfen ifade edilmektedir. 
Şairin gülü annesinden Hz. Peygamber’in teri olarak öğrenmesi ise ge-
lenekle irtibatlıdır. Bizim kültürümüzde gül, Yunus Emre’den beri böyle 
anlaşılır. 

Fecir Devleti’nde şiirle gelenek gelenekle tasavvuf arasındaki ilişki 
dolaylı olarak ifade edilmektedir:

Çağırdığım fecirde yoğrulacak bir yapı
Dumanlar içinde 
Alevler içinde bir Şeyh Galip’tir ustası
Taş-ses mercan kitap doğurgan yara
Fırtına öncesi bir uygarlık
Dumanlar alevler kan içinde bir usta
(...)
Ve Şeyh Galip yeniden iş başında şafakta
Yeni dünyanın ilk ustalarından 
Benim dünyamın muştucularından
Alev duman kan ve gül içinde4

Fecir Devleti bir yönüyle, ama sadece bir yönüyle şaire göre ideal 
olan sanatı ve tabii ki şiiri ifade etmektedir. “Fecirde yoğrulacak” bu 
3 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 96.
4 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 415-416.
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yapının ustası olarak Şeyh Galib’in gösterilmesi, şairin şiirde gelenekle 
olan irtibatın önemini ifade ettiği anlamına gelir. Çünkü Şeyh Galip, ge-
lenekten hareketle yeni bir şiir meydana getirmeyi başarmıştır. Hüsn ü 
Aşk onun bu çabasının en önemli sonucudur. Gelenek ise büyük ölçüde 
tasavvufa dayalıdır. Nitekim Şeyh Galib’in kendisi de bir Mevlevidir ve 
Hüsn ü Aşk’ı Mesnevi’den aldığı ilhamla ve ondan faydalanarak kaleme 
almıştır. Şairin, Şeyh Galip’i “benim dünyamın muştucularından” şek-
linde zikretmesi, onu örnek aldığını göstermektedir.

Çeşmeler’de Sezai Karakoç kendi şiirinin bir tanımını verir:
Ayasofya’yı da kat Ruhun Diriliş Kenti 
Şiirinin içine 
Görkem dolu tarihi ve metafizik bir görünüm 
Kazandırmak için ülküne5

“Ruhun Diriliş Kenti” terkibi şiirin tasavvufi bir yapıya sahip oldu-
ğunu oldukça etkileyici bir şekilde ifade etmektedir. Ayasofya bu şiirin 
içinde şairin ülküsüne görkem dolu tarihî ve metafizik bir  görünüm ka-
zandıracaktır.

Leyla ile Mecnun’da şairin tanımıyla karşılaşırız:
Ve şair Hızır’a arkadaş
Âb-ı hayat yolculuğuna çıkan
Dilinde kırık dökük heceler
Dante, Virgil, Beatris
Romeo ve Jülyet
Firdevsi ve Hafız Cami
Fuzuli ve Nizami 
Leyla ve Mecnun
Kaf ve Nun surelerinden 
Azık toplayan yolcu 
Çölün sır tuzaklarını 
Esrar beldelerini aşmak için
Tanrı dilinden 
Medet umup 
İmdat isteyen6

5 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 473.
6 Sezai Karakoç, a.g.e. s.568.
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Bu mısralarda şair, tasavvuf ve gelenek, iç içe yer almaktadır. Şair, 
öncelikle âb-ı hayat yolculuğuna çıkmış, bu yüzden de Hızır’a arkadaş 
olmuş bir kişi olarak tanımlanmaktadır. Âb-ı hayat, tasavvuf lisanında ha-
kikat bilgisini ifade eder, Hızır ise bu bilgiye sahip olan büyük bir velidir. 
Âb-ı hayat da Hızır da Sezai Karakoç’un şiirlerinde  tekrarlanan imgeler 
olarak yer alır. Hususiyeti Hızır’a arkadaş olmak olan şairin, tarihteki ör-
nekleri eserleriyle birlikte zikredilmektedir. Doğu ve Batı medeniyetleri-
ne ait şairlerin bir arada zikredilmesi dikkat çekicidir. Her iki medeniyete 
mensup şairleri, Dante ve Shakespeare ile Hafız’ı, Nizami’yi Fuzuli’yi  
bir araya getiren temel özellik bu şairlerin hepsinin de âb-ı hayat peşinde 
olmalarıdır. Şairin dile getirilen ikinci özelliği ise Kur’ân-ı Kerim’den 
ilham alması, “Tanrı dilinden medet umup imdat istemesi”dir.

Şairin başka önemli bir özelliği de “çile” sahibi olmasıdır; onun ilham 
perisi “çile”dir. Yine Leyla ile Mecnun’da şair bu periye şöyle seslenir:

Kâğıdı akla gözyaşı duasıyla çocuğun
Ateşten geçir kalemi 
Bir tanecik dostum
Sevgilim
Çile adlı peri
Her ulu değişimin seheri
Her sonu bir başlangıç yapan
Yüce bir makama çıkaran her seferi7

Çilenin de yine tasavvufi bir kavram olduğunu hatırlamamız gerekir. 
Çile, şairi her defasında yüce bir makama çıkarmaktadır. Yüce makamın,  
şairin âb-ı hayat yolculuğuyla ilgili olması gerekir.

Şair başlıklı şiirde şaire şöyle hitap edilir:

Ateşle hayatının her anındaki atomu

Formülü Cebrail’in cebinde olan formulle8

Burada yine şairin ilhamla, ilhamın ise Tanrı’yla ilgili olduğu ifade 
edilmektedir. Cebrail vahyi getirmekle görevli melek olduğuna göre 
onun “cebindeki formul” Tanrı’nın vahyiyle, kelamıyla ilgili olmalıdır.

Gün Doğmadan’da yer alan son şiir olan Ağustos Böceği Bir 
Meşaledir’de bir bakıma sanatçının, şairin sembolü olan ağustos böce-
7 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 571
8 Sezai Karakoç, a.g. e. s. 609.
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ğinden “Tanrı’nın yaktığı meşale” olarak bahsedilir. Şiirin son kısımları 
şöyledir:

Hiç yere bir şey yaratmamış olanın 
Bize gönderdiği bir muştucu o yaratık
Uyarıcı ve muştucu bir yaratık
–Tanrı boş yere bir şey yaratmamıştır
Anlayan için muştucu duyan için uyarıcı-

Ateşle dans eder o güneşle dans eder
Çırçıplak çıkar güneşin karşısına 
Belki yaşayamaz güneşi eksik kışta 
Fakat ardında unutulmaz bir yaz bırakır9

Sezai Karakoç için şiir, insanın hakikat bilgisini arama çabasına ma-
tuf, bu yüzden metafiziğe dayalı ve tasavvufla iç içe bir sanattır. Şair 
de peygamberlerin, velilerin peşi sıra yürüyen ve bu çağda bir bakıma 
onlarınkine benzer bir sorumluluğu yüklenmiş olan bir sanatçıdır. Bu an-
layışa sahip bir şairin, hayatının da şiirinin de söz konusu edilen anlayışa 
uygun olması gerekir. Dile getirdikleri anlayışa uygun bir hayat ve eser 
ortaya koymak başka şairler için söz konusu olmayabilir; fakat böyle bir 
şey, Sezai Karakoç ve eseri için iddia edilemez. Sezai Karakoç’un şiiri, 
başlangıcından  son geldiği noktaya kadar, şairin sahip olduğu, hem dü-
şüncesinde hem de şiirinde dile getirdiği anlayışa göre ve  üstün nitelikli 
bir biçim dâhilinde vücuda getirilmiş bir şiirdir. Konumuzun dışında ol-
makla birlikte, bu vesile ile şairin, bütün varlığını adadığı ideal dışında 
bir hayatı olmadığını da belirtelim.  

2. Tasavvufi Varlık Öğretisi

Bilindiği gibi mutasavvıflara göre varlık, mutlak ve izafi olarak ikiye 
ayrılır. Mutlak varlık başlangıcı ve sonu olmayan Tanrı’nın varlığıdır. 
İzafi varlık ise varlığını mutlak varlıktan alan yaratılmışların, başlangıcı 
ve sonu olan varlığıdır. İzafi varlığın hakiki bir varlığı yoktur. Bu yüz-
den aslında var olan sadece Tanrı’nın varlığıdır. Bütün kainat, Tanrı’nın 
tecellisi ile izafi bir varlığa kavuşmuştur. Tecellide tekrar yoktur, bu yüz-
den kainat her an yok olmakta ve yeniden var olmaktadır. Kainatın izafi 
olan varlığı da aslında Allah’a aittir. Bu yüzden varlık tektir.

9 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 682.
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Tasavvuf dolayısıyla ortaya konan varlık öğretisinin Sezai Karakoç’un 
şiirinde çeşitli yansımaları vardır:

Kar Şiiri’nde yer alan şu mısrada yukarda özetlediğimiz varlık anlayı-
şının ifade edildiği görülmektedir:

Allah kar gibi gökten yağınca10

Karın bütün yeryüzünü kaplaması, her yere sadece tek bir rengin, be-
yazın hâkim olması bir imge olarak şiirde, Allah’ın tecelli ederek kendi 
varlığını gösterdiği zaman, izafi varlık âleminin ortadan kalkmasının, 
vahdetin bir temsili olmaktadır. Dolayısıyla Allah’ın kar gibi gökten 
yağması onun zâti tecellisinin bir ifadesi olmaktadır. Beyaz rengin, bü-
tün renkleri içermesi sebebiyle vahdetin bir sembolü olduğunu da ayrıca 
hatırlamak gerekir. 

Pinppong Masası başlıklı şiirde yer alan mısralar, hem insan varlığı-
nın hem de genel olarak bütün kainatın varlığının var ile yok arasında 
oluşu, her an yok olup tekrar var olduğu,  pingpong masasında topun 
sürekli hareket hâlinde gidip gelişinden hareketle ifade edilmektedir:

Pingpong masası varla yok arası
Ben ellerim kesik varla yok arası11

Dördüncü Âyin’in son kısmında tasavvuftaki varlık öğretisinin geniş 
bir şekilde kendisini gösterdiği mısralar yer almaktadır:

Kuşlar dirildi tepelerde ve tepeler ölümden kurtuldu
Yeni Maske gaz zereciklerini tuttu
Tanrı’dan başkası kalmadı bir bakıma
Her şey birden yok oldu O’nun karşısında 
Her şey yeniden var oldu O’nda
Ve sen yeniden ayak bastın bütün dünyaya
Aparı bir gönülle 
Tur’dan inen bir akıl 
Miraç’tan dönen bir ruhla
Yeniden açıyorsun kapılarını Kent’in
Sözü uzatmanın yeri yok inan bana 
Tek kelimeyle: Dirildin söyleyeyim sana12 

10 Sezai Karakoç, ag.e. s. 35.
11 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 50.
12 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 506.
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Şiirde insan, kendisini Allah’ın huzuruna götüren ibadetin, ayinin 
tesiriyle önce Tanrı’nın karşısında yok olur, sadece kendisinin değil,  
her şeyin yok olduğunu anlar; sonra kendisinin ve her şeyin Tanrı’da 
var olduğunun, Tanrı’yla var olduğunun şuuruna varır. Bu tasavvuftaki 
fenafillah ve bekabillah makamlarına tekabül etmektedir. Bu insan ar-
tık Tur’dan inen bir akıl ve Miraç’tan inen bir ruhla Kent’in kapılarını 
yeniden açmaktadır. Tur, Hz. Musa’nın Allah’ın tecellisiyle karşılaşıp 
kendinden geçtiği yer olması itibariyle şiirde anlatılan fena makamının, 
Miraç ise Hz. Peygamber’in Allah’ın huzuruna yükselişini ifade etmesi 
itaibariyle beka makamının karşılığı olmaktadır. Akıl ve ruh birbirini ta-
mamlayan iki unsur olduğu gibi, fena ve beka da birbirini tamamlamakta 
ve insan böylece dirilmekte, yeniden ve gerçek manada var olmaktadır; 
çünkü o artık varlığın sırrına ermiştir.

3.  Aşk
Sezai Karakoç’un şiirinde aşk, niteliği itiabariyle  İslam medeniyeti 

dairesinde teşekkül etmiş ve edebî eserlerde özellikle şiirde yüzyıllar bo-
yunca ifade edilmiş olan aşk anlayışına bağlı olarak yer alır. Bu anlayı-
şın tasavvufla alakalı olduğu bilinen bir husustur. Varlığı izafi ve mutlak 
olarak ikiye ayrılmasının bir sonucu olarak, izafi varlığa duyulan sevgi-
nin aslında mutlak varlığa ait olan sevginin bir yansıması olduğu, izafi 
varlıkta mutlak varlığın tecelli ettiği görüşü söz konusu anlayışın esası-
nı teşkil etmektedir. Bu yüzden aşk mecazi ve ilahi olarak ikiye ayrılır. 
Mecazi aşk ilahi aşkla neticelenir. Dolayısıyla  mecazi sevgili  ve ona ait 
nitelikler, hakiki sevgilinin ve ona ait niteliklerin sembolü olmaktadır. 
Sembolik anlatım âşık ile sevgilinin dış dünyadaki varlıkları dolayısıyla 
söz konusu edildiği gibi, insanın tekil olarak kendi varlığında bulunan 
unsurların hakikate erişme süreci içindeki münasebetleri dolayısıyla da 
söz konusu olabilmektedir. Fûzuli’nin Leyla vü Mecnun mesnevisinin 
Dibacesi’nde bu son zikrettiğimiz hususun, Mecnun’un ruh olarak ta-
nımlanması suretiyle yer aldığını bir örnek olarak zikredelim. 

Sezai Karakoç’un şiirlerinde yukarda kısaca özetlediğimiz aşk anlayı-
şını tam olarak, hatta daha fazlasıyla bulabiliriz. Çünkü şair, kendi şiirini 
inşa ederken geleneksel anlatım biçiminden;  onu aynen değil, özü itiba-
riyle aynı kalmak şartıyla ona yeni biçimler kazandırarak faydalanır.

Sürgün Ülke’den Başkentler Başkenti’ne başlıklı şiir, Sezai Karakoç’un 
şiirlerinde her bakımdan önemli zirvelerden birini teşkil eder ve bu şiirde şa-
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irin benimsemiş olduğu geleneksel aşk anlayışını mükemmel bir biçim dahi-
linde birbiriyle ilgili birçok imgeyi şaşırtıcı bir şekilde bir araya getirerek ve 
farklı anlam ve anlatım düzlemlerini birleştirerek ifade ettiğini görüyoruz.

Şiirin başlığından itibaren çok anlamlı bir yapı söz konsudur. Sürgün 
Ülke’den Başkentler Başkenti’ne ifadesi her şeyden önce ayrılığı ve ayrı 
olanın ayrı olunana yönelişini dile getirir. Şiirde Sürgün Ülke’nin neresi 
olduğundan yola çıkarak Başkentler Başkenti’nin neresi olduğunu anla-
mak mümkün olduğu gibi Sürgün Ülke’nin ve Başkentler Başkenti’nin 
ifade ettiği anlam çeşitliliği dolayısıyla şiirdeki sembolik yapıyı ortaya 
koymak da mümkündür. Dört bölümden oluşan şiirdeki ilk mısralardan 
hareketle, fakat şiirin bütününü de göz önünde bulundurarak bu hususu 
açıklamaya çalışacağız:

Gelin gülle başlayalım şiire atalar uyarak
Baharı kollayarak girelim kelimeler ülkesine 
Dünya bir istiridye 
Dönüşelim bir inci tanesine
Dünya bir ağaç
Bir özlem duvarı 
Bülbül sesine
Şair
Gündüzü bir gül gibi
Akşamı bülbül gibi
Sarıp sarmalayan öfkesine13

Şair önce bir davette bulunmaktadır. Kelimeler ülkesi olarak tanım-
ladığı şiire atalara uyarak gülle başlamak davetin konusunu teşkil eder. 
Şiirin kelimeler ülkesi olarak tanımlanmasının şiirin başlığıyla olan mü-
nasebetine dikkat çektikten sonra, ataların şiire gülle başlamalarının ne 
anlama geldiğini düşünebiliriz. Atalarımız, şiire münacaat ve na’tlarla, 
Allah’ı ve Hz. Peygamber’i anarak başlıyorlardı. Bu durumda şair, in-
sanları; şiire Allah’ı ve Peygamber’i anarak  başlamaya davet etmiş ol-
maktadır. Bilindiği gibi gül geleneksel edebiyatımızda sevgilinin sembo-
lüdür hem Allah’ı hem de Hz. Peygamber’i ifade etmek için kullanılır. 

Ayrı ve uzak olunan anılabileceğine göre, ayrı olunan güldür ve gü-
lün vatanıdır. Baharın söz konusu ediliş biçimi (baharı kollamak) de 
13 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 425.
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son derece anlamlıdır. Şiiriin bütününde mevsim kıştır. İkinci bölümde 
karlardan bahsedilmesi bu kanaati ayrıca pekiştirmektedir. Gülün yurdu 
ise bahardır. Buna göre  Sürgün Ülke kış, Başkentler Başkenti ise bahar 
olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla bülbül şaire, gül ise sevgiliye tekabül 
etmektedir. Şiirde ayrı olunan sevgilinin tanımına göre Sürgün Ülke’nin 
ve Başkentler Başkenti’nin tanımı da değişecektir.

 Şiire gülü anarak başlama davetinde bulunan şair, şiirde öncelikle 
içinde bir insan olarak sevgilinin yer aldığı şahsi macerasından bahset-
mektedir. Buna göre sevgili, sevilen bir kadındır. Fakat bu, şiirde sev-
giliye yüklenen anlamın en alt katmaını ifade eder. Şair şahsi hayatı 
içinde sevgilisinden ayrı düşmüştür ve onun bulunduğu yer, Başkentler 
Başkenti’dir. 

Şiirde sevgili ile medeniyetin birleştirildiğini görüyoruz. Şair, şiirin 
ilk iki bölümünün sonunda kendi sevgilisi karşısında umurunda olmayan 
uygarlıkardan, onları temsil eden başkent isimlerini zikrederek bahseder. 
Türedi uygarlıklar olarak tanımladığı bu başkentler şunlardır: Moskova, 
Londra, Pekin, Newyork. 

İkinci bölümün son mısraları şöyledir:
Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu
Geceme gündüzüme
Gözlerin 
Lale devrinden bir pencere
Ellerin 
Baki’den Nefî’den Şeyh Galib’den 
Kucağıma dökülen
Altın leylak14 

Görüldüğü gibi şair, sevgilisini uygarlık olarak tanımlamaktadır. El-
lerini ve gözlerini nitelendirirken kullandığı isimler bu uygarlığın hangi 
uygarlık olduğunu ifade eder. Bu, Osmanlı uygarlığıdır, daha genel bir 
ifade ile İslam uygarlığıdır. İslam uygarlığından Osmanlı uygarlığı olarak 
bahsedildiği için, bu uygarlığı temsil eden başkentin de İstanbul olması 
gerekir. Bu durumda Sürgün Ülke, Osmanlı medeniyetinin yıkılmasın-
dan sonra ortaya çıkan dağılmış yapı, kendisinden ayrı olunan Başkent-
ler Başkenti ise İslam medeniyeti ve onun başkenti olan İstanbul’dur.

14 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 428.
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Şiirin başında yer alan mısralar dolayısıyla, gülün geleneksel edebi-
yatımızda Allah’ı ve Hz. Peygamber’i ifade eden bir sembol olduğu  hu-
susunu belirtmiştik. Şiirdeki sevgiliyi Hz. Peygamber olarak tanımladı-
ğımız takdirde –şiirin başındaki davet bunu gerekli kılmaktadır– sürgün 
ülke; içinde bulunduğumuz zamanı ve mekânı, Başkentler Başkenti ise 
Asr-ı saadeti ve Medine’yi ifade eder. Bu noktada Sürgün Ülke ve Baş-
kentler Başkenti imgeleri dolayısıyla söz konusu olan sürgünün; şiirde 
sadece mekanı değil, zamanı da içine alacak şekilde kullanıldığını  dü-
şünmeliyiz.

Şiirin ilk bölümünde dünyadan bahsedilmesi, dünyanın bir istiridye 
olduğunun, bizim ise bir inciye dönüşmemiz gerektiğinin bildirilmesi, 
sürgün yeri olarak dünyayı düşünmemize yol açmaktadır. Nitekim şiirin 
dödüncü bölümünde şair, “Uzatma dünya sürgünümü benim”mısrasıyla 
bunu açık bir şekilde ifade etmektedir. Dünyanın Sürgün Ülke olması 
bizi, sürülmenin yaratılış; sevgilinin, gülün temsil ettiği anlam örgüsü ile 
de alakalı olarak Allah ve  Başkentler Balkenti’nin ise ilahi âlem olduğu 
sonucuna götürür. Bu sonucun, Mevlana’nın Mesnevi’nin başında söz 
konusu ettiği ve unsurları ney ve neyin,vatanı olan kamışlıktan ayrı ol-
mak sebebiyle dile getirdiği şikayet olan temsille benzeştiğini belirtmek 
gerekir. 

Böylece şiirin bütününde söz konusu sembolik yapı izah edilmiş ol-
maktadır.Şiirin bütününde sevgiliden, onun blunduğu başkentler başken-
tinden ayrı düşmüş olan aşığın özlemi ve yakarışı dile getirilmektedir. 
Amaç sevgiliye, Başkentler Başkenti’ne ulaşmaktır. Fakat bu ancak sev-
gili kabul ederse gerçekleşecektir. Bu yüzden şair, sürekli sevgiliye ses-
lenir, yakarışlarda bulunur. Bu yakarışın  şiirde yer alış biçimi  tesadüfi 
değildir ve belirli bir düzen göstermektedir. Şiirin ilk bölümünde şair 
insanlara seslenir ve şairden bahseder, sevgiliye sesleniş yoktur. İkinci 
bölümde, bölümün ortalarına doğru sevgiliye hitap başlar; bu üçüncü 
bölümde de böyledir. Dördüncü bölümde ise bölümün başından itiba-
ren sevgiliye seslenişle karşılaşırız. Şiirin en uzun bölümü olan bu son 
bölüm, kendi içinde bölümlere ayrılmakta ve şair her bölümün sonunda 
sevgiliye,

Sevgili 
En Sevgili
Ey Sevgili 
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mısralarıyla seslenmektedir. Dördüncü bölümün son bölümü, bütünüyle 
yakarıştan ibarettir ve her mısra birbiriyle kafiyelidir. Böylece şiirin içe-
riğine de uygun olarak, sevgiliden ayrı ve uzak olan şair, şiirde sürekli 
ona yaklaşmakta, başka bir ifadeyle şiir ilerledikçe sevgili daha fazla gö-
rünmekte, görünür hâle gelmektedir. Bu aynı zamanda şiirde anlatımın 
yine şiir ilerledikçe hız kazanmasıyla da birleşmektedir. İlk bölümlerde 
kısa olan mısralar, yavaş yavaş uzamakta buna bağlı olarak anlatım da 
harektelenmektedir. Bu itibarla şiirin en hareketli bölümü, dördüncü bö-
lümün her mısranı birbiriyle kafiyeli olan son bölümüdür. Hareket, sev-
giliye yaklaşmaktan kaynaklanan coşku ve sevincin bir karşılığıdır. 

Bütün bunlar, şiirde biçim ile muhteva arasında tam bir  uygunluk 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca şiirin dört bölümden oluşmasının ve 
ahenk yapısının, Mevlevi ayinlerini çağrıştırdığını da ifade edelim.

Sezai Karakoç’un Ateş Dansı şiirinde de insanın iç âlemine tekabül 
eden bir semboizmle ilahi âleme ulaşması anlatılmıştır. Şiirde ateşin 
önce etrafında sonra içinde dans eden bir kadın imgesi şiirin merkezinde 
yer alır. Şiirin ilk bölümünde şair, kadının ateşe düştüğünü gördüğünü, 
fakat yine de dans edişini durdurmadığını, bahar iplikçikleriyle dokum-
nuş giysilerinin tükenen bir mum gibi parlayıp parlayıp söndüğünü ifade 
eder. Sonraki bölümde ise ateşte kadın imgesinin bir açılımını gözler 
önüne serer:

Soluğu alevdi, kızgın kum çığıydı sesi
Sonbahar kızıllığıyla elleri tutuşturuyordu göğü
Cennet kentinden cehennem kentine atılmış köprü
İdi vücudunu saran bir ebemkuşağı kefeni
Durduramamıştı yine de dans edişini15   

Ateşin içinde dans eden kadının elleriyle göğü tutuşturması, akşam 
kızıllığını çağrıştırır, nitekim sonraki beyitte sonbaharın söz konusu edil-
mesi de ifadeyi bu açıdan zenginleştirir. Bir son, bir ölüm söz konusudur. 
Bu ölümün bir yerden başka bir yere geçişi ifade ettiğini, kadının giy-
sisini saran ebebkuşağı kefeninin, cennet kentinden cehennem kentine 
atılmış bir köprü olmasından anlarız. Kefenin ebemkuşağı olması söz 
konusu ölümün güzel bir şey olduğunu gösterir; cehennem kentinden 
cennet kentine atılmış bir köprü olarak nitelendirilmesi de aynı şeyi ifade 

15  Sezai Karakoç, a.g.e. s. 603.
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etmektedir. Şiirdeki yoğun anlatım içinde kefenle kadının özdeşleştiril-
diğini dolayısıyla cennet ile cehennem arasına atılmış köprü olma keyfi-
yetinin kadına ait olduğunu söyleyebiliriz. 

Kefenin ve dolayısıyla ölümün, kadının ateşteki dansının bir sonucu 
olarak meydana geldiği açıktır. Kefen ve kadın cehennem kentinden cen-
net kentine atılmış bir köprü olduğuna göre, ölüm dolayısıyla gerçekle-
şen yer değiştirme, geçiş, cehennemden cennete doğrudur. Ebem kuşağı 
imgesinin niteliği  dolayısıyla yer, cehenneme; gök ise cennete tekabül 
etmektedir. Cennet ilahi âlemin ve ona yakınlığın bir ifadesidir, cehen-
nem  ise ondan uzaklığın. Dolayısıyla ateş dansının insanı ilahi âlemden 
uzaklığı ifade ettiği için cehennem olarak nitelendirilen  dünyadan, ilahi 
âlemin bir sembolü olarak göğe ve göğün sembolü olduğu cennete ulaş-
masını sağlamak gibi bir işlevi olduğu anlaşılmaktadır. Bütün bunlardan 
hareketle ateşin, dansın ve kadının birer imge olarak; aşka, ibadete ve 
ruha  işaret ettiğini söylemek mümkündür. Ruh aşkın bir neticesi olarak 
ibadete, zikre koyulmakta ve bu onu cennete, ilahi huzura ulaştırmakta-
dır.

Sezai Karakoç’un şiirinde burada üzerinde durduğumuz örneklerin 
dışında da aşkın tasavvufi niteliğni ortaya koyan başka birçok örneğe 
rastlamak mümkündür. Bunlar arasında özellikle, Leyla ile Mecnun şii-
rinin  hatırlanması gerektiğini belrtmekle yetinelim. 

4. Veliler

Sezai Karakoç’un  şiirlerinde tasavvufun ne kadar önemli bir yere 
sahip olduğunun en açık göstergesi, birçok önemli veliye yer verilmiş 
olmasıdır. 

Şiirlerde önce evliya ve veli kelimeleriyle karşılaşırız. Köşe şiirinde 
şair sevgilinin saçlarıyla evliyalar kelimesini birleştirir:

Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın
Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen16

Şehzadebaşı’nda Gündoğmadan’da iki büyük veli, Yunus ve Akşem-
seddin, Şehazade camiinin mimarı  Mimarsinan’la birlikte zikredilir ve 
orada bulunan  ağaç veli olarak nitelendirilir:

16 Sezai Karakoç, ag.e. s.53
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Külahıyla Yunus Emre 
Sarığıyla Akşemseddin
Kavuğuyla Mimarsinan
Gün doğmadan Şehzadebaşı’nda

Tek başına veli ağaç
Dallarıyla taşır göğü
Köklerine bağlı toprak
Gün doüğmadan Şehzadebaşı’nda17

Köpük’te Veysel Karani ve Şeyh Şeyhmus’la karşılaşırız:
(...)
Zülküfül Dağı’nın bahçeleri 
Yalnız orda açar özel bir peygamber çiçeği
Ağız yakan özel bir peygamer çiçeği
Sultan Şeyhmus ve Veysel Karani
İncir yaprağyla sildiler gözümü çocukken18

Bu nakiller şairin hayatında ve hayal dünyasında velilerin özel bir 
yere sahip olduğunu göstermektedir. Hızırla Kırk Saat başlıklı uzun şi-
irle birlikte şairin şiirlerinde başta Hızır olmak üzere, ledünni bilginin 
temsilcilsi olan ve İslam medeniyetinin iç yapısını inşa etmek gibi bir 
işlevi olan büyük veliler sık sık karşımıza çıkar.

Hızır, mutasavvıflar nezdinde ledünni bilgi olarak da isimlendirilen 
hakikat bilgisini, metafizik bilgiyi, Hz. Musa’ya öğretmesi itibariyle 
Kur’ân-ı Kerim’de Kehf suresinde zikr edilmesi sebebiyle, mutasavvıf-
ların özel bir önem atfettikleri bir şahsiyettir ve geleneksel edebiyatımız-
da da âbıhayatla birlikte önemli bir sembol olarak yer alır. Hızır’la Kırk 
Saat’te Hızır’ın şahsiyetinin neyi ettiği şöyle anlatılır:

Şuayb’ın görünmeyeni benim
Ben öğrettim Musa’ya eşyanın ötesini
Şarapsız tütünsüz metafiziği19

Büyük bir şiir olan Hızır’la Kırk Saatte Hızır’la birleşen bazan onun 
lisanıyla bazan kendi lisanıyla konuşan şair, İslamî bakış açısıyla, in-
sanlığın tarihiyle İslamın tarihini birleştirir ve yer yer metafiziğe daya-
17 Sezai Karakoç, a.g.e. s.116.
18 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 133-134.    
19 Sezai Karakoç, a.g.e. s. 190.
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lı olarak modern hayatın çıkmazdan nasıl kurtulunacağı, dirilişin nasıl 
gerçekleştirileceği ifade edilir. Şekil bakımından kırk bölümden oluşan 
şiirin bu özelliğnin de tasavvufla ilgili olduğu açıktır. Bilindiği gibi bir-
çok tarikatte çilenin süresi kırk gündür ve kırk günün sonunda mürit ay-
dınlanmış olarak çileden çıkar. Hızır’ın sadece bu eserde değil, Sezai 
Karakoç’un başka şiirlerinde de önemli bir imge olarak yer aldığını be-
lirtelim.

Hızır’la Kırk Saat, şairin bakış açısıyla toplumsal dirilişe ışık tutar. 
Bu eseri takip eden ve yine büyük bir şiir olan Taha’nın Kitabı’nda ise 
insanın dirilişi vardır. Bu bir bakıma metafizik bilgiye dayalı olarak ger-
çekleşir. Nitekim eserin Taha’nın Dirilişi başlığını taşıyan yedinci ve son 
bölümünde Taha’nın nelerle, kimlerle ve nasıl dirildiği anlatılırken Hızır 
sık sık zikredilir Taha’yı meleklerin yanısıra Hızır’ın da dirilttiği vurgu-
lanır:

(...)
Taha’nın dökülmüş özünü pul pul toplayarak 
Silkerek saçlarının içindeki ölü toprağını
Üstüne yüreğindeki fosfordan serperek
Ayrılmış kemiklerini
Birinci yaratılış dizisine getirerek
Ve durmadan gülerek durmadan gülerek
-Melekler de bir mevlüt korosu
Biri ilahi çağlayanı-
Hızır diriltti Taha’yı20

Sezai Karakoç’un şiirlerinde en çok zikredilen veliler, tasavvuf ta-
rihinin iki büyük zirvesini oluşturan Muhyiddin ibn Arabi ve Mevlana 
Celaleddin Rumi’dir. Bu iki büyük mutasavvıfa Hızırla Kırk Saat’te ayrı 
bir bölüm ayrılmıştır. Burada şair, İbn Arabi ile Mevlana’yı birleştirir. 
Giriş kısımını okuyalım:

Şamdayız
Mevlana ve Mesnevi
Muhyiddin ve Yasin
Şems ve Füsus
Şems nasıl değiştirdi

20 Sezai Karakoç, a.g.e. s.357.
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Bengisu sarnıçlarından geçirerek 
Mevlana Celaleddin’i
Ve Yasin bir delikanlı biçiminde 
Ağır ölüm hastalığında
Nasıl iyileştirdi İbn-i Arabi’yi
Mekke çatısında Füsus’un ve Fütuhat’ın yapraklarını ayıklayan
Güneşin yağmurun ve rüzgârın yardımcısı kimdi21

Sezai Karakoç’un Hızır’la Kırk Saat dışında başka şiirlerinde de 
yer verdiği bu iki büyük mutasavvıfa sahip oldukları niteliğe uygun bir 
önem atfettiği anlaşılmaktadır. İbn Arabi ve Mevlana’nın şiirlerde birleş-
tirilmesi, İbn Arabi’nin bilgi Mevlana’nın ise aşk kavramınının ön plana 
çıktığı iki şahsiyet olmasına, eserleri ile birbirini tamamlamasına bağla-
yabiliriz. 

Sezai Karakoç’un şiirlerinde ismi geçen diğer veliler de tasavvuf tari-
hinin zirve şahsiyetleridir: Cüneyd-i Bağdadi, Hallac-ı Mansur, İmam-ı 
Gazali, Abdülkadir Geylani, Bahauddin Nakşibend, Rufai, İmam-ı Rab-
bani, Mevlana Halid-i Bağdadi.22

Son olarak,  Ayinler’de yer alan ve şeyhin, dervişin şairin dünyasında 
nasıl bir anlam taşıdığını gösteren mısraları nakledelim:

Tufan suları basar her yeri 
Ama ıslanmaz dervişin etekleri
Şeyhin postu canlıdır şeyh kaybolur o canlanır
(...)
Her insan bir derviştir
Her inanan ermiştir
Düşer yalınayak ayinlerin yollarına 
Gözü mıhlı ayağına
Gönlü mıhlı Tanrı’sına
Bırakmış kendini selam rüzgarına23

Şair, insanı inanan; inananı ise derviş olarak tanımlamaktadır. Dervişin 
yoluna düştüğü ayin ise şiirde “ruhu diriltme şöleni” olarak ifade edilir.24 Bu 
ifadeyi, şairin tasavvufla ilgili tanımı olarak değerlendirmek mümkündür.

21 Sezai Karakoç, a.g.e. s.230.  
22 Bkz. Sezai Karakoç, s. 632, 670, 675, 678.
23 Sezai Karakoç, a.g.e. s.502.
24 Sezai Karakoç, a.g.e. s.502.
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Sonuç

Sezai Karakoç’un şiirinde, metafiziğin  önemli bir esas kabul 
edilmesinin  bir sonucu olarak, tasavvufun da önem kazandığı gö-
rülmektedir. Şiirinin gelişme sürecinde tasavvuf, hem sembolik 
anlatımın benimsenmesi sebebiyle biçimi belirleyen bir unsur hem 
de bir tem olarak daha belirgin hale gelmiştir. Şiirlerin kitap olarak 
biraraya getirilmesi sırasında da şiirlerin sıralanmasında veya bö-
lümlere ayrılmasında  tasavvufun şiirdeki yerine uygun bir tutum 
benimsenmiştir.

Sezai Karakoç, şiirlerinde şair, şiir ve tasavvuf arasındaki mü-
nasebeti açıklamıştır. Buna göre şiir, hakikat bilgisini arama çaba-
sıyla iç içe olan bir sanat; şair de bu anlayışa bağlı olarak  peygam-
berleri, velileri izleyen onlara yoldaşlık eden bir sanatçıdır.

Sezai Karakoç’un şiirlerinde önemli kavramlar, tasavvufi anla-
yışa göre anlamlandırılmıştır. Bunlardan biri olan varlık kavramı, 
şiirlerde, vahdet-i vücut anlayışına uygun olarak dile getirilmiştir.

Sezai Karakoç’un şiirlerinde çok önemli bir yeri olan aşk kavra-
mının da tasavvuftaki anlam ve muhtevasıyla söz konusu edildiği 
anlaşılmaktadır. Sembolik anlatım da özellikle aşk kavramı dola-
yısıyla geliştirilmiştir. Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine ve 
Ateş Dansı başlıklı şiirleri, aşkın sembolik bir dille ifade edildiği 
öenmli örnekler olarak zikretmek mümkündür.

Sezai Karakoç’un şiirlerinde tasavvufi şahsiyetlerin, velilerin 
önemli bir yeri vardır. Bunların başında tasavvufi gelenek içinde 
büyük bir önemi olan Hızır gelmektedir. Şiirlerde Hızır’dan sonra 
en fazla zikredilen veliler, Muhyiddin İbn Arabi ve Mevlana Ce-
laleddin Rumi’dir. Hem şahsiyetleri hem de eserleriyle tasavvufun 
iki önemli zirvesi olan bu iki şahsiyet, Sezai Karakoç’un şiirlerin-
de birarada yer alır. Bunun sebebi her ikisinin de eserlerinin nite-
liği itibariyle birbirini tamamlaması olarak ifade edilebilir. Sezai 
Karakoç’un şiirlerinde tasavvuf tarihinin, Cüneyd, Hallac, Abdül-
kadir Geylani gibi birçok başka büyük simasının da yer aldığını 
ayrıca belirtmek gerekir.
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Sonuç olarak Sezai Karakoç’un şiirinde tasavvufun çok önemli 
bir unsur olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu, bu şiirin tasavvufu 
izah eden bir şiir olduğu anlamına gelmez. Bu şiiri, tasavvufu de-
rinden kavramış, özümsemiş ve içselleştirmiş bir şairin; tasavvufa 
dayanarak, ondan aldığı ilhamla vücuda getirdiği bir şiir olarak 
tanımlamak daha doğrudur.  
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GÖLGELENEN EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ VE 
HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ BİR ROMAN:

GENÇLİĞİM EYVAH

*YILMAZ, Ebru Burcu 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Edebî eserin en önemli özeliklerinden biri günlük dilden farklı bir dil 
kullanmasıdır. Sanatçılar insan ve evrenle ilgili algılarını sıradan ifade 
kalıpları yerine özgün benzetme ve sembollerle kelimelerin poetik an-
lamlarına başvurarak eserlerine taşırlar. Bu örtük dili çözümleyebilmek 
için kullandığımız eleştiri yöntemlerinin her biri metnin farklı bir yönü-
nü aydınlatır. Ancak metindeki anlam dünyasını doğru okuyup çözüm-
lemeden değerlendirmeler yapmak edebiyat eleştirisini gölgeler. Bir ya-
zara yapılabilecek en büyük haksızlık, onu ölümsüz kılan metinleriyle 
ezbere ilişkiler kurmaktır.Bu açıdan konuyu örneklendirmek amacıyla 
edebiyat eleştirisinde haksızlığa uğramış bir eser olan Tarık Buğra’nın 
Gençliğim Eyvah romanını metnin çok anlamlılığı ve yazarın niyeti 
doğrultusunda değerlendireceğiz.   

Anahtar Kelimeler: Edebî eser, eleştiri, roman,  Tarık Buğra,  
Gençliğim Eyvah.

ABSTRACT

One of the most important characteristics of literary work is to use 
different language from daily language. Artists carry perceptions about 
human and universe to their works by applying to poetic meaning 
of words with original imitations and symbols instead of ordinary 
patterns of expressions. Each criticism methods we use to analyse this 
covered language clarifies different aspects of each text. However, the 
evaluation without correct analysis of meaning world in the text shades 
in the literary criticism. The biggest unfairness to an author is to set up 
* İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. e-posta: eburcu@inonu.edu.tr
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memorized relationships between the author and the texts making him/
her immortal. To sampling the matter with this respect we evaluate Tarık 
Buğra’s novel Gençliğim Eyvah, a work being exposed to unfairness 
in literary criticism, with aspects of multimeanings of the text and the 
intention of the author.

Key Words: Literary work, criticism, novel, Tarık Bugra, Gencligim 
Eyvah.

Edebî eseri, edebiyat dışı eserlerden ayıran özelliklerden en önemli-
si, vaka ve karakter ortaya koyma noktasındaki özgünlüğünün yanı sıra 
dili ve üslûbu kullanım şeklidir. Edebîlik vasfı taşıyan bir eser öncelikle 
vaka, karakter, dil ve üslûp açısından yakaladığı orijinalite açısından 
değerlendirilmelidir. Eserdeki fikir boyutu ise “tematik güç” ve “karşı 
güç” ayırımında ortaya çıkan çatışmaları beslediği ölçüde esere olumlu 
katkı sağlar. Ancak temelde sadece yazarın  dünya görüşünü  vurgula-
maya hizmet eden bir metinde, doğal olarak  ideolojik kaygı özgün vaka 
ve karakterler üretme noktasında yazara engel olacaktır. Her ne şekilde 
olursa olsun kendi doktrinini doğrulamayı hedefleyen yazar, eseri farklı 
açılardan okunmaya müsait kılan zengin açılımlarını yok edebileceği 
gibi okuyucuyu/eleştirmeni tek tip düşünmeye de zorlayacaktır.

Sanatçılar zaman ve mekân boyutundan sıyrılarak asırlar sonrasına 
söyleyecek sözleri olan kişilerdir. Bir yazarı ölümsüz kılacak yegane 
şey bıraktığı metinlerdir. Yazdıkları metinler okundukça ve yorumlan-
dıkça yeniden hayat bulan yazar, her devirde mesajı olan evrensel gön-
dergeli eserleriyle insanlığın kolektif dünyasını sürekli besleyen önemli 
bir kaynaktır. Edebî metinler, bir toplumun yaşadığı tarihî ve coğrafî 
macerayı yansıtabildiği gibi aynı zamanda milletlerin yaşadığı kültürel 
değişimlerle de doğrudan etkileşim halindedir. Dolayısıyla edebî ürün-
ler sadece sanatsal değer taşımakla kalmaz aynı zamanda ölümsüz bir 
bilgi kaynağı olarak çok önemli değerlendirme ve tahlilleri içerir. Ancak 
bu bilgi kaynağı itibarî bir gerçekliğin ürünü olduğu için bilimsel yak-
laşımın katı ve tek anlamlı yapısının aksine  farklı bir dil ve üslûpla 
kendisini ortaya koyar. Bu sebeple, dikey bir anlam derinliğine sahip 
olan edebî eserlerin çözümlenmesinde  eldeki malzemenin çeşitliliğine 
uygun geniş bir bakış açısı kullanılması gerekir.

Edebî eleştiriyi gölgeleyen en temel unsur okuma eylemi karşısında 
alınan hazırcı ve nakilci yaklaşımlardır. Metni sadece yazarın hayat hi-
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kayesiyle sınırlayan ya da öncelikle yazarın dünya görüşünü destekleyen 
bir kaynak olarak sunma çabası metin karşısında algı kanalları kapalı bir 
okuyucu gerektirir. Halbuki okumak, metinden gelen göndergelerin çok 
yönlü yansımalarını görebilmek ve metni oluşturan unsurlar arasında-
ki işlevsel ayrıntıları yakalayabilmektir. Aksi taktirde sadece bildirişim 
düzeyinde okunan herhangi bir metin okuyucuya sade bir hikâyenin dı-
şında hiçbir şey sunamaz. Metnin varlık amacı hikayenin arkasındaki 
kavram ve simge düzleminin çözümlenmesiyle ortaya çıkarılabilir. Bu 
durumda eleştirmenin eser karşısındaki  tavrı büyük önem taşır.

Edebî Metnin Ayırıcı Yönü ve Estetik Tavır

Edebî eserler günlük veya bilimsel dilden farklı olarak kelimelere 
poetik anlamlar yükleyen ve çok katmanlı anlam dünyasının zengin çağ-
rışımlarla dışa vurulduğu sanatsal metinlerdir. Yazar, eser ve okuyucu 
arasındaki göndergelerin yorumlanmasıyla ortaya konulan anlam dün-
yası kimi zaman doğrudan metinden hareketle çıkarılabildiği gibi, kimi 
zaman da metnin yüzeyinde temel anlamıyla görünmeyen sembol dili-
nin okunmasını gerektiren itibarî bir dünya sunar. Edebî eserin bu çok 
yönlülüğü sebebiyle metin çözümlemesinde bir eleştiri tarzı tek başına 
yeterli olamayacağı gibi, her eleştiri kuramı eserden okura açılan yeni 
bir pencere anlamına gelir. Okuyucunun metindeki dünyayı algılarken 
geliştireceği estetik tavır, metinle ilk aşamada duygusal ve sübjektif bir 
bağ kurmasını sağlar. Metin çözümlemesini esas alan sağlıklı bir edebi-
yat eleştirisinin yapılabilmesi için estetik tavrın yanı sıra metni oluşturan 
unsurlar arasındaki ilişki ve yazarın kullandığı ayrıntıların yorumlayıcı 
bir dikkatle okunması gerekir.    

Edebî eseri aydınlatma çabası güden modern yaklaşımlardan birisi 
de alımlama estetiğidir. Her sanat eseri gibi edebî eserler de öncelik-
le “görünür kıldığı şeyin birilerince alımlanması” (Göktürk, 2001: 13) 
amacıyla üretilir. Bu gerçek, metin karşısında oluşan, yazar, metin ve 
okuyucu arasındaki ilişkinin temelini oluşturur. Yazar aracılığıyla oku-
yucuya açılan metindeki anlam dünyası, okuma eyleminin niteliğine 
göre farklı açılardan çözümleme yöntemleriyle izah edilmeye çalışılır. 
Pek çok eleştiri metoduyla çözümlenebilecek edebî metin, edebiyat in-
celemesinin amacı olan metnin niyetine ulaşmada okuyucuya çok bo-
yutlu bir anlam dünyası sunar.

Okuyucunun algı kanallarına hitap eden bir metnin estetik bir objeye 
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dönüşebilmesi için seziş kabiliyeti yüksek okuyucunun estetik bir tavır 
takınması gerekir. Problemlerin çözümünde aklı yegane çıkış noktası 
görerek aklileştirme pratiğine bağlı insana, estetik algı ve estetik tavır, 
duygu dünyasının gizemli ve derin anlamlarla yüklü kapılarını açar. 
Nitekim algı, “nesneleri, varlığı yalnız gerçeklikler olarak değil de, 
aynı zamanda sempati ve antipati objesi olarak kavrar.” (Tunalı, 1998: 
35) Bu bakış açısı duygu dünyasına ait gerçeklerin de dilin imkanları 
içerisinde ifade edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarır. Dilin sınırlılığı, ya-
zarı farklı ifade vasıtalarını kullanmaya yöneltir. Bu noktada yazar mal-
zemesini günlük dilden alarak yan anlam, sembol ve çeşitli bağdaştır-
malarla zenginleştirdiği farklı bir iletişim dili geliştirir. Bu üst dil, metni 
sınırlandıran yaklaşımların aksine, her okunuşta yeniden yorumlanmaya 
müsait edebî esere büyük bir zenginlik kazandırır.

Derin Anlamın Okunması ve Yazarın Niyeti

Bir edebî metnin okunması sırasında okuyucunun dikkati ilk olarak 
yazarın niyeti üzerinde yoğunlaşsa da, bu ölçü çoğu zaman yanıltıcı ola-
bilir. Yazarın niyetinin tam olarak bilinmesi mümkün olmadığı gibi me-
tinden sadece yazara ulaşmak için yararlanmak, metnin özüyle bağlantı 
kuramamak anlamına gelir. Yazarın dünyaya baktığı nokta, metnin fikir 
boyutunu etkilemekle birlikte, yazarın metindeki varlığını hissettirdiği 
ölçüde edebîlik vasfını gölgeler. Fikir unsuru, yazarın niyetinin bir gös-
tergesi olarak değil romanı şekillendiren çatışmaları besleyen bir dina-
mik olduğu sürece metnin dokusuyla uyum sağlayabilir. Aksi taktirde, 
edebî eseri düz anlamlı metinlerden ayıran derinlikten uzaklaşılır.

Bir edebî metin, işlediği fikir ve yazarın niyeti bakımından tek başına 
ele alınmamalıdır. Çünkü incelenen eser, ait olduğu gelenek içinde de 
anlam taşıdığı gibi, yazarın külliyatını oluşturan diğer eserlerle de bağ-
lantılıdır. Her ne kadar yapı unsurları ve içerik farklı bir şekilde oluştu-
rulsa da, her yazarın bütün eserlerinde çeşitli derecelerde dile getirdiği 
ortak bir fikrî öz vardır. Bu öze ulaşabilmek için yazarın tüm eserleri 
fikir düzleminde de bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu tip bir de-
ğerlendirme yazarın niyetini daha sağlıklı verilerle değerlendirme imka-
nı sunarken, zaman içinde geçirdiği fikrî değişimleri de ortaya koyar. 

Yazar ve eser arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Biyografik eleştiri 
tarzıyla metindeki verilerden hareketle sanatçı hakkındaki bilgilere ula-
şabileceğimiz gibi sanatçının hayat hikayesi ve görüşlerinden yararlana-
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rak eserin mesajı hakkında yorum yapabiliriz. Her iki şekilde de, kulla-
nılan yöntem edebiyat eleştirisi için tek başına yeterli değildir. Yazarın 
zihninde tam olarak ne tasarladığını bilemeyeceğimiz gibi metni yazarın 
hikayesiyle temellendirmeye çalışmak da eleştirmene sadece kolaylık 
sağlayacak ancak metne nüfûz etme ve  sanat değerini tayin etme nok-
tasında yeterli olmayacaktır. Ayrıca yazarın dünya görüşü ile psikolojik 
yönelimleri zaman içinde değişebileceği için yakın aralıklarla  yazdığı 
eserlerde bile  farklı bir kimlik ortaya koymasına sebep olabilecektir. 
Edebî devirleri ve metinleri sadece sanatçıların düşünce dünyalarına 
göre değerlendirmek edebiyatın diğer bilimlerden ayrılan vasıflarını da 
göz ardı etmek anlamına gelir.

Bir edebî metni, içeriğini çözümlemeden sadece metinden rastgele 
seçilen bir parçadan hareketle değerlendiren bir eleştiri tarzı doğal ola-
rak parça ve bütün arasındaki ilişkiyi göremediği için yanlış sonuçlar 
çıkarabilir hatta yazarın vermeyi amaçladığı mesajın tam zıttı anlam 
taşıyan bir çıkarıma ulaşabilir. Çünkü her zaman yazar kendi düşünce-
lerine uygun tip ve karakterler kullanmayabilir. Yazarın, hayali olarak 
tasarladığı ideal karakterler olabileceği gibi eleştirmek için ön plana çı-
kardığı karakterler de ağırlık kazanabilir. Bu durumda doğru bir analiz 
yapabilmek için öncelikli olarak başvurulması gereken kaynak, metnin 
kendisidir. Metin dışı etkenler sadece tamamlayıcı birer unsur olarak 
edebiyat eleştirisine katkı sağlarlar. Ancak yazarın niyetinin ne olduğu 
sorusuna cevap öncelikli olarak edebî metnin içinde aranmalıdır.  

İdeolojik İndirgeme ve Kapanan Pencereler

Edebî eserin ve sanatın insan gerçeğini tüm çıplaklığıyla sunan zen-
gin yansımaları, salt ideolojik temellendirmelerle sığ bir alana hapsedi-
lir. Bu süreç, zengin çağrışımlara açık olan edebî eseri tek boyutlu hâle 
getirerek, yüzeysel indirgemelerle açıklanan kapalı bir metne dönüştü-
rür.

Öncelikle her edebî eserin bir fikir üzerine inşa edildiğini ve bu fikir-
den beslendiğini kabul etmekle birlikte, ideolojik fikirlerin edebî metnin 
estetik yönüne gölge düşürmesini metnin bir zaafı olarak değerlendire-
biliriz. Elbette yazarın imzasını taşıyan eser, onun dünya görüşünden de 
izler taşıyacaktır. Ancak edebî eserin varoluş amacı bu ideolojik yöneli-
mi canlı tutmak ya da ideolojiye hizmet etmek olmamalıdır. Edebiyatın 
ahlakî ve eğitici yönüne vurgu yaparken sanatçının politik tutumunun 



1868

sanat eserinde ne dereceye kadar müdahil olabileceğini düşünmek zo-
rundayız. Edebî eserlerin değerlendirilmesinde, eserin herhangi bir 
ideolojiye ne derece hizmet ettiğini ölçmek , okuyucunun herhangi bir 
siyasi veya politik eser vasıtasıyla ne kadar bilgi aldığıyla eşdeğerdir. 
Öncelikle insanlardaki güzellik duygusuna hitap eden edebî eserde ifa-
denin sanat gücüyle eserdeki fikir unsuru arasında dengeli bir ilişki ol-
malıdır. Bu ilişkinin eserin edebîlik vasfına gölge düşürmeyecek şekilde 
kurulması, hem eserin kıymetini artırır hem de “gerçekliğin ideolojiye 
karşı zaferi” (Moran, 1994: 85) olarak fikir unsurunun estetik bir form-
da işlenmesini sağlar.

İdeolojik karakterli indirgemeler, roman türünün varlık amacını da 
sınırlandırır. Nitekim, dünyaya söyleyecek sözü olan romancı, sadece 
belli bir ideolojinin doğrularını seslendirme amacıyla romanlar kaleme 
alırsa, belli bir kesime hitap eden, kendi içinde tartışmasız ve dışarıya 
kapalı bir edebiyat dünyası çerçevesinde varlık gösterir.

İdeolojik indirgemeler kişinin hayata açılan pencerelerini tek renk 
perdelerle kapattığı gibi, farklılıkları bir tehdit olarak görme refleksinin 
oluşmasına sebep olur. Çevresindeki kişi ve olayları sadece ideolojik 
mercekle değerlendiren insanlarda anlayış ve hoşgörü kanalları kapalı-
dır. Tek yönlü ve yüzeysel bir çizgide ilerleme imkanı bulan ideolojik 
söylemler, yeniliğe ve değişime açık, ufku geniş insanların yerine tek tip 
düşünen ve tüm doğruları ideolojinin emrettiği yönde kesinleyen robot 
insanlara yaşama hakkı sunar. Böyle bir yaklaşım karşısında kültürün 
manevî boyuttaki yansımaları ve tarih bilincinin geçmişten geleceğe ak-
tardığı miras, insanı birey konumuna yükselten alternatifler olarak kabul 
görür. 

İnsan gerçeğinin en bağımsız şekilde ele alınması gereken alan sa-
nattır. Sanatçının bu ayrıcalığı kullanırken beslendiği fikir kaynakları, 
insanın bireysel duyarlılıkları ve evrensel yönlerini ortaya koyarken bir 
araç olarak esere zenginlik kazandırır. Her edebî eserin yazarın niyeti 
doğrultusunda bir mesajı vardır. Ancak metne edebîlik vasfı kazandıran 
ölçütler; vaka ve karakterlerdeki özgünlük ile yazarın üslûbu ve dili kul-
lanım tarzıdır.

Okunmadan Eleştirilen Bir Roman: Gençliğim Eyvah

Okuyucu metinle ilk ilişkisini okuma eylemine başladığı anda kur-
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muş olur. Ancak burada belirtilen okuma gayreti sadece seslendir-
mek değil, metni oluşturan unsurlar arasındaki ilişkiyi kavramaya ve 
sorgulamaya yönelik bir duruma işaret eder. Anlam ve değerler dünyası-
na  nüfûz edilmeden eleştirilen bir eser için okuma eyleminin gerçekleş-
tiğini söyleyemeyiz .Çünkü metinle ezbere kurulan ilişkiler eleştirmeni, 
incelediği eser karşısında körleştirir ve metinle desteklenemeyen yanlış 
yorumlar ortaya koymasına sebep olur. Genellikle ideolojik sahiplenme 
veya indirgemeler sebebiyle ortaya çıkan bu zararlı yaklaşımlar edebî 
eserdeki itibârî dünyayı yazarın kimliğiyle ilgili değerlendirmelerin göl-
gesinde bırakır. Böylece ismi, eserinin önüne geçirilen sanatçıların asıl 
varoluş alanı olan eserleri yüzeysel değerlendirmelerle sınırlandırılır.  

Romanlarını toplusal sorumluluk duygusu ve insanı yüceltme kay-
gısıyla kaleme alan Tarık Buğra, bazı eserleri üzerinde çok yönlü ve 
derin okumalar yapılmadan basit hükümlerle değerlendirilmiş ve ede-
biyat eleştirisi çerçevesinde haksızlığa uğramış bir romancıdır. Tarık 
Buğra’nın hikâye, roman, tiyatro ve fikir yazılarına baktığımız zaman, 
Buğra’nın, meselesi olan bir yazar olduğunu, bu meselenin de “insa-
nı yüceltme kaygısı” şeklinde özetlenebileceğini söyleyebiliriz1. Gerek 
konusunu tarihten alan gerekse psikolojik romanlarında entrik kurgu 
farklı vaka halkalarıyla şekillenmekle birlikte, bütün romanlarda kişi-
nin bireyleşim süreci farklı maceralarla ortaya konur. Bütün romanlarda 
“kahramanın sonsuz yolculuğu” (Campbell, 2000: 23) benzer bir geliş-
me çizgisiyle ortaya koyulur. İstanbullu Hoca’dan Küçük Ağa’ya dö-
nüşen kişi, Çolak Salih ile; Osmancık’tan Osman Gazi Han’a dönüşen 
kişi Doktor Şerif ve Rahmi ile; Nihat ve İbiş arasında gidip gelen kişi 
ile Murat Kervancı’nın ruhsal dönüşüm macerası benzer bir seyir takip 
eder. Hepsindeki ortak nokta, insanın bir takım zorluklarla baş ettiği 
varoluş mücadelesinde şerefli bir varlık olarak birey konumuna yüksel-
mesi ve bu süreçte kendisine refakat eden değerler dizgesidir.

Yazarın niyetine ulaşırken metinler arasındaki bu benzerlikleri doğ-
ru okuyamayan ya da hiç göremeyen bir okuyucu, romanın sıradan 
hikâyesine tutunarak çıkarımlara ulaşabilir. “Gençliğim Eyvah” romanı 
bu tip bir değerlendirmenin edebiyat eleştirisini ne ölçüde gölgelediğini 
gösteren dikkate değer bir örnektir.      

1 Hikâye ve romanların incelemesi için bakınız; Ebru Burcu Yılmaz, Tarık Buğra İnsan ve Eser, (Basılmamış 

Doktora Tezi) Fırat Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005. 
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Tarık Buğra, gerek fikir yazılarında gerekse hikâye, roman ve tiyatro 
eserlerinde yazar-anlatıcı olarak yaptığı vurgularda, ideolojik temellen-
dirmelerin edebî eser üzerindeki yozlaştırıcı etkilerini açık bir dille eleş-
tirir. Yazarın herhangi bir sosyal, politik veya ekonomik sistemin söz-
cüsü olmadığını, evrensel açılımlara sahip bir roman yazabilmesi için 
edebiyatçı kimliğini ve kalemini tarafsız bir noktada konumlandırması 
gerektiğini belirtir. Buğra, herhangi bir kalıba dökülemeyecek kadar çok 
yönlü bir meçhul olan insanı ele alabilmek için yazarın tarafsızlığının 
önemli bir gereklilik olduğunu ifade eder. Buğra’nın bu konudaki dü-
şünceleri “sanat sanat içindir” ilkesini benimsemesinde de etkilidir:

“Sanatın topluma en yararlı tutumu, sanat için oluncadır. Sanatçı 
bu tutumda da toplumun, insanın dertleriyle problemleriyle ilgilenecek, 
onun elinde de neşter olacak. Ama peşin hükümlerle ve bilhassa bir dokt-
rine, bir politik tutuma angaje olarak değil…Bağımsızlığını, sanatın ve 
sanatçı yeteneklerinin hükümranlığını koruyarak… Bir propaganda, bir 
misyon ödevlisi ve görevlisi olmadan…” (Buğra, 2002: 135) 

Tarık Buğra’nın genellikle edebî değeri gözardı edilerek sığ indir-
gemeler ışığında değerlendirilen romanı “Gençliğim Eyvah”, yazıl-
dığı dönemi yansıtmasının yanı sıra bugünkü sosyal ve siyasî yozlaş-
manın da sebeplerini ortaya koyan özgün vaka ve karakterlere sahip bir 
romandır. Eser, 8 Ağustos, 11 Kasım 1977 tarihleri arasında Tercüman 
Gazetesi’nde tefrika edildikten sonra Ötüken Neşriyat tarafından roman-
laştırılarak 1979 yılında 437 sayfa olarak ilk baskısı yapılır. 1981 yılında 
Millî Kültür Vakfı Sanat Armağanını kazanan “Gençliğim Eyvah” roma-
nı, Tarık Buğra’nın ifadesiyle “Türkiye’deki anarşinin otopsisidir.”

Tarık Buğra, romanlarında ideolojik kaygıları bir tarafa bırakarak 
insanın varoluş macerasını ortaya koymaya çalışır. Roman, okuyucu-
ya olaylar düzleminin yanı sıra simge düzleminde de okunmaya müsait 
zengin bir malzeme sunar. Kişilerin, özel isimler yerine Delikanlı ve 
İhtiyar gibi isimlerle verilmesi belli özelliklere sahip kişilerin romanda 
temsil edildiğini gösterir. Tarık Buğra’nın, İhtiyar’ı “mozaik tip” olarak 
tanımlayarak, İhtiyar’ı sadece bir kişi olarak değil, Türkiye’nin son yüz 
elli yıl içinde etkili olmuş bütün yanılgıların, bölücülüklerin ve yozlaş-
manın sembolü olarak değerlendirir.
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Tarık Buğra’nın romanlarında sıkça rastladığımız bir teknik olan, 
farklı vaka halkalarının eş zamanlı olarak sunulması ve olay örgüsünün 
iki farklı düzlemde ilerleyerek geçiş birimleriyle birbirine bağlanması 
“Gençliğim Eyvah” romanında da karşımıza çıkar. Romanda birinci de-
recede Türkiye’nin ve gençliğin üzerinde oynanan oyunlar işlenirken, 
arka planda Delikanlı ile Güliz arasındaki aşk ilişkisi entrik kurguyu şe-
killendirir. Bu aşk ilişkisi, romanın ilerleyen bölümlerinde düğüm nok-
talarının çözümünde büyük önem taşır.

Tahkiye’ye dayalı tüm metinler esas olarak bir olay üzerine 
kurulu olmakla birlikte, metinde dramatik aksiyonu sağlayan çatış-
maların kişi, kavram ve semboller seviyesinde karşı karşıya gelmesi, 
metnin çözümlenmesinde ve yazarın niyetini ortaya koymada önemli 
bir işleve sahiptir. Edebî eseri sonsuz sayıda okumaya uygun açık 
bir yapı haline getiren anlam dizgesi, dilin göndergesel işleviyle me-
tin ve okuyucu arasında farklı algı kanalları açar. Bu durum yazarın 
varlığını arka plana iter. Böylece yazar, tip ve karakterleri temsil et-
tikleri kavramlarla birlikte farklı zeminlerde karşı karşıya getirerek 
vermek istediği mesajı, anlatım teknikleri ve yapı unsurlarından da 
yararlanarak vermeye çalışır.

 Metnin kavram ve sembol seviyesinde kazandığı çok anlamlılık 
edebî eserin ayırıcı özelliklerinden birisidir. Yoğunlaştırılmış anlam 
birimleri olan simgeler, metindeki kişi ve kavramlarla anlam ilişkisi 
içinde olurlar. Bu bakımdan simge, “buzdağının suyun altındaki kıs-
mını işaret etmekle, sezdirmekle yükümlü bir değerdir.”  (Korkmaz, 
2002; 274) Metne yönelik derin bir okuma çabası gerektiren simge 
çözümlemesi, yazara anlatım açısından geniş bir ifade imkanı sun-
makla birlikte seziş kabiliyeti yüksek, metin karşısında hazırlıklı bir 
okuyucuya ihtiyaç duyar. Tarık Buğra’nın romanları, metne bildi-
rişim düzeyinde yaklaşan okuyucuya olayın hikâyesini sunarken, 
özellikle kavramlar ve simgeler etrafında yoğunlaşan çatışmalarla, 
hikâyenin dışında açımlanması gereken yazarın ve metnin niyetini 
ortaya koyar.
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“Gençliğim Eyvah” romanındaki dramatik aksiyonu sağlayan ça-
tışmaları görüntü seviyeleriyle birlikte şu şekilde tablolaştırabiliriz:

G Ö R Ü N T Ü 
SEVİYELERİ

TEMATİK GÜÇ KARŞI GÜÇ

KİŞİLER
Delikanlı/ Raşit
Güliz/ Sıdıka

İhtiyar

KAVRAMLAR

Gençlik
Dil ve tarih bilinci
Hüzün/ melâl
Aşk
Eğitim
Devlete bağlılık
Birlik ve beraberlik

Anarşi
Yozlaşma
Sempati/ antipati
Dalkavukluk
Gurur
İktidar hırsı
Menfaat
Bencillik

SEMBOLLER
O Belde

Elma fidanı
Kuyu

Lokanta
Elma kurdu
Örümcek ağı
Kırkıncı oda
Keklik avı

“Mozaik tip” olarak tanımlanan İhtiyar, bir nesli ve toplumu yozlaş-
tırmaya çalışan, romandaki karşı güç grubunda yer alan tüm kavramla-
rın temsilcisidir. İhtiyar’ın “olması gerek” leri, yazarın olumsuzladığı 
ve tematik gücün hedef objeye ulaşmasını engelleyen kişi, kavram ve 
sembollerdir. Yazarın benimsediği olumlu değerler, tematik güç başlığı 
altında yer alır. Tematik güç aynı zamanda metnin mesajını ve yazarın 
niyetini de ortaya koyar.

Kimi eleştirmenler, İhtiyar’ın sözlerini Tarık Buğra’nın fikirleri ola-
rak yorumlayarak metinle bağdaşmayan eleştiriler yapmışlardır. Hâlbuki 
karşı güç grubunda yer alan İhtiyar, yazarın olumsuz kabul ettiği ve ro-
man boyunca eleştirdiği kavramların sembolüdür. Sadece bu çatışmalar 
arasındaki ilişkiyi doğru okuyabilmek  yazarın konumunu belirlemede 
ve eserin mesajını kavramada yeterli bir çaba olacaktır.

Gurur, ihtiras, menfaat, bencillik gibi duygular İhtiyar’ın amaçladığı 
anarşi ortamının oluşması ve yozlaşma için kullandığı insanların zaaf-
larıdır. Nitekim bu olumsuz duygular kişiyi varlık amacından uzaklaş-
tırarak, amaç olarak benimsediği değerlerin araca dönüşmesine sebep 
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olurlar.

Eğitim ve gençlik romanda vurgulanan önemli tematik değerlerdir. 
İhtiyar’ın nesiller üzerindeki yıkıcı emellerini gerçekleştirirken, genç-
liği hedef almasının sebebi, Çanakkale Savaşı’nda kaybedilen genç nü-
fusla bağlantılı olarak anlatılır:

“Çanakkale, pırlanta gibi bir genç kuşağı yok etti. Türkiye bunun 
acısını hâlâ çekiyor. (…) Ona göre nesiller yalnız savaş cephelerinde 
yok olmuyor, harcanmıyordu. Bunun için ille de saldırgan ordular ge-
rekmiyordu. (…) Gençliğiniz, Çanakkale’ye saldıranlardan daha sö-
mürücü güçlerin ortaya koyduğu teneke madalyaların peşinde çürüyüp 
gidiyor.” (Gençliğim Eyvah, s. 291)  

“Lokanta”, “örümcek ağı”, “kırkıncı oda” ve “keklik avı”, İhtiyarın 
varlığının ne derece tehlikeli olduğunu vurgulayan simge  değerlerdir. 
Yoksulluk ve açlıkla mücadele eden insanları kolay hedefler olarak 
gören İhtiyar, örümcek ağı gibi bir tuzak olarak kullandığı lokantada 
maddi ve manevi açlıklarını doyurduğu kişileri kendisine bağımlı hale 
getirir. İhtiyar, “dik sürüngenler” olarak tanımladığı kişileri, zaaflarını 
kullanarak tuzağa düşürür ve bu amacını gerçekleştirirken insanların 
özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde yaşadıkları sıkıntıları adeta 
birer silah olarak kullanır. Dik sürüngenler, kimlik bunalımı yaşayan 
ve hırslarının esiri oldukları için değerler dünyasının sesini duyamayan 
kişilerdir. “Sersemlikleri Koruma ve Geliştirme Vakfı” adı altında, istek 
ve hırsları yeteneklerini aşan insanları köleleştirerek bir anarşi ortamı 
oluşturmayı amaçlayan İhtiyar, şöhret, servet ve iktidar üçlüsünün bu 
tip insanlar üzerindeki cazibesini kullanır. “Kuyu” ve “O Belde” ise 
Delikanlı’nın içinde bulunduğu kaçış duygusu ve İhtiyar’ın tuzakların-
dan kurtulmak için verdiği çabanın  bilinçdışına ait yansımaları olan 
sembollerdir. Güliz’in çocukluk döneminin saflığına işaret eden elma 
fidanı ve elma kurdu arasındaki simgesel ilişki de, insanların mizaçla-
rının şekillenmesinde çocukluk döneminde ekilen tohumların önemini 
vurgulamak amacıyla kullanılır.  

Gençliğim Eyvah romanında yazarın doğrularını savunan tematik 
güç ile yazarın olumsuz değer yüklediği karşı güç arasındaki ayırım çok 
net bir şekilde belirtilmesine rağmen roman hakkında yapılan bazı eleş-
tirilerde İhtiyar’ın aslında Tarık Buğra’yı temsil ettiği ve bu romanın 
da Marxsizm aleyhtarı ideolojik bir roman olduğu ileri sürülür. Halbuki 
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hiçbir romancı kendisini, eleştirilen, aşağı görülen hatta romanın sonun-
da öldürülerek cezalandırılan bir karakter yerine koymak için romanını 
yazmaz. Gençliğim Eyvah romanında İhtiyar’ın bir örnek olarak ver-
diği ve sadece ismi geçen  Marx, herhangi bir ideolojik değerlendirme 
amacıyla kullanılmamış, sorgulamadan kabullenen kişilerin ideolojiler 
karşısında içine düştükleri yozlaşmaya dikkat çekmek amacıyla bu isme 
yer verilmiştir. Nitekim birinci derecedeki karakterlerin hiçbiri herhangi 
bir ideolojinin sözcüsü olarak romanda yer almazlar. Romanın üzerine 
kurulu olduğu esas çatışma anarşi ortamı oluşturmak için gençliği he-
def olan İhtiyar ile onun tuzaklarından kurtulmaya çalışan Delikanlı ve 
Güliz arasında yaşanır. Yukarıdaki şemada da görebildiğimiz gibi kişi, 
kavram ve semboller seviyesinde karşı karşıya gelen çatışmalar arasın-
daki ilişkiyi doğru okuyabildiğimiz zaman romanın yazılış amacı ve 
hangi düşünce temelleri üzerine kurulmuş olduğu açıkça anlaşılır.

Gençliğim Eyvah romanı, sosyal zaman olarak 1970’li yıllara işaret 
etse de, anarşinin toplum hayatındaki yıkıcı etkileri, doyurulmamış za-
afların insan üzerindeki tahakkümü, kişiyi bireysellikten koparan sürü 
zihniyetinin oluşum aşamaları, ruhsal büyüme macerasını başarıyla 
tamamlayan insanın bireyleşim süreci gibi evrensel açılımlara sahip, 
her dönemde büyük önem taşıyan konuları işleyen özgün bir roman-
dır. Ancak edebiyat eleştirisini gölgeleyen ezbere yaklaşımlar, romanın 
içinde gizli olan bu anlam dünyasını fark edemeyeceği gibi kaynağını 
metinden almayan ve romanın yazılış amacını hiçe sayan değerlendir-
melerle edebiyata en büyük haksızlığı yaparlar. 

Tarık Buğra son yıllarda yapılan çalışma ve incelemelerle âdeta ye-
niden keşfedilen, her alanda millî kültür kaynaklarımıza dönme ihtiyacı 
hissettiğimiz bugünün ortamında ve gelecekte de, tekrar okunması gere-
ken önemli yazarlarımızdan birisidir. Yazarlık faaliyetinin asıl amacını, 
“insanı yüceltme” fikriyle özetleyen Tarık Buğra, eserleri ilk yayımlan-
dığı yıllarda dönemin hakim edebiyat çevrelerinin de etkisiyle, okunma-
dan anlaşılma(ma)ya çalışılan bir yazar olarak, hakkındaki eleştiri yazı-
larının bazılarında basit indirgemelere mahkum edilerek, metinlerinde 
yer alan zengin dünya açımlanamamıştır. Ancak günümüzde, özellikle 
metne dönük modern eleştiri metotlarından faydalanarak yapılan metin 
çözümlemeleri ortaya koymaktadır ki; Tarık Buğra’nın romanları, tarih 
felsefesi, sosyolojik eleştiri, arketipsel eleştiri gibi pek çok esere dönük 
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eleştiri yöntemleriyle okunmaya müsait son derece zengin bir dünyaya 
sahiptir.

Sanatın ancak sanata hizmet etmesi amacıyla yapılması gerektiğine 
inanan Tarık Buğra bu inanışla hiçbir zaman eserlerine sanat kaygısına 
ihanet edecek roller yüklememiştir. Yazdığı eserlerde millî kültür kay-
naklarımızın önemine her fırsatta vurgu yapan Tarık Buğra’nın hikâye, 
roman ve tiyatrolarının modern eleştiri yöntemlerinin ışığında değerlen-
dirilmesi bu eserlerin gelecek kuşaklara tanıtılmasında etkili olacaktır. 
Ancak böyle bir çabayla yazarın dünyaya söylemek istediği söz ve edebî 
kişiliği daha iyi anlaşılacaktır.
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MATMAZEL NORALİYA’NIN KOLTUĞUNDA 
MİSTİSİZM

*YUVA, Hümeyra 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Batı’da pozitivizme bir tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında 
ortaya çıkan spiritizm akımı ve Bergson felsefesi, 20. yüzyılın başla-
rından itibaren Türk yazarları arasında da ilgi görür. Önemli eserlerini 
1920’li yıllarda vermeye başlayan Türk yazarların birçoğunda bu ilgi-
nin tezahürlerini görmek mümkündür.

Peyami Safa, Bergson felsefesiyle birlikte, spiritizm akımından da 
etkilenir ve bu iki etki onu mistisizme yöneltir. Bu büyük romancının 
düşünceleri ve dünya görüşü büyük ölçüde mistisizm etrafında teşek-
kül etmiştir. Üstün bir entellektüel olma vasfıyla, büyük bir romancı 
olma vasfını şahsında birleştiren  Peyami Safa, mistik düşünce ile ilgili 
olarak edindiği birikimi olgunluk dönemine ait iki romanda, Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız’da somutlaştırmıştır. Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu’nda mistisizm, olay örgüsü ve şahıs kadrosunun 
niteliğini belirleyen önemli bir unsur olarak yer almaktadır. Yazar ko-
nuyu, sadece romanın unsurları dâhilinde ele almakla yetinmemiş, ay-
rıca kahramanların konuşmaları vasıtasıyla açıklamıştır.

Anahtar Kelimeler: Mistisizm, metapsişik olaylar, şahıs kadrosu, 
olay örgüsü, fikir.

ABSTRACT

Bergson’s Philosophy and spiritualism that appeared as a response 
to positivism in the west in the second half of the 19th century has 
become popular among Turkish authors at the beginning of the 20th 
century. It is possible to see the signs of this interest of Turkish authors 
who started giving their best works in 1920 s.  

* Fatih Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi.
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Peyami Safa, with Bergson’s philosophy, is influenced by spiritualism 
and this influence directs him to mysticism. Ideas and viewpoints of this 
great novelist mostly take their shape around mysticism. Peyami Safa, 
who combines the quality of being a supreme sophisticate with the 
quality of being a prominent novelist  in his personality, has embodied 
his background of mystical impressions  in two of his novels that 
belong to his maturity period; (Madamoiselle Noraliya’s Armchair) and  
Yalnızız (Lonely We Are). In Matmazel Noraliya’nın Koltuğu mysticism 
occurs as an important element that determines the quality of the plot 
and the characters. The author was not content with handling the topic 
only within the elements of the novel but also explains it through the 
characters’ words.

Key Words: Mysticism, metaphysical affairs, characters, plot, 
idea.

-----

Batı’da pozitivizme bir tepki olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında 
ortaya çıkan spiritizm akımı ve Bergson felsefesi, 20. yüzyılın başla-
rından itibaren Türk yazarları arasında da ilgi görür. Önemli eserlerini 
1920’li yıllarda vermeye başlayan Türk yazarların birçoğunda bu ilgi-
nin tezahürlerini görmek mümkündür.

Peyami Safa, Bergson felsefesiyle birlikte, spiritizm akımından da 
etkilenir ve bu iki etki onu mistisizme yöneltir. Bu büyük romancının 
düşünceleri ve dünya görüşü büyük ölçüde mistisizm etrafında teşek-
kül etmiştir. 

Üstün bir entellektüel olma vasfıyla, büyük bir romancı olma vas-
fını şahsında birleştiren  Peyami Safa, mistik düşünce ile ilgili ola-
rak edindiği birikimi olgunluk dönemine ait iki romanda, Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu ve Yalnızız’da somutlaştırmıştır.

Yazarın mistisizm ile ilgili görüşlerini açıklayan çeşitli yazıların1 
yanı sıra, mistisizmin ne olduğunu açıklayan, mistisizmle ilgili bilgi-
lerin özet olarak anlatıldığı, “Mistisizm” başlıklı, öğretici nitelikte bir 
kitap yazmış olduğunu da ayrıca belirtelim.2

1 Bu yazıların bazıları için bkz. Peyami Safa, Objektif 8, İst. 1999, Ötüken Yayınları. s.11-101.
2 Peyami Safa, Mistisizm, İstanbul.1961, Babıâli Yayınları. 131. s.
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Türk Edebiyatı’nda hem biçimdeki mükemmeliyet hem de muh-
tevasındaki farklılık ve zenginlik sebebi ile müstesna bir yeri olan ve 
1949 yılında ilk baskısı yayımlanan Matmazel Noraliya’nın Koltuğu 
Peyami Safa’nın romanları arasında mistisizme en fazla yer verdiği 
romandır. 

İsmini romana veren ve romanda çok önemli bir yere sahip olan 
Matmazel Noraliya, bütünüyle kurgusal bir kişi değildir; Peyami Safa 
1930’lu yıllarda onu Ada’da tanımış ve çok etkilenmiştir.3 Bu etki ya-
zarın, mistisizmi konu edindiği romanında ona önemli bir yer vermesi 
sonucunu doğurmuştur.

1. Olay Örgüsünde Mistisizm

İki bölümden meydana gelen Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda; 
maddeci ve hedonist olmakla birlikte, varlığına bir anlam veremeyen, 
gayesiz, fakat aynı zamanda açıklaması olmayan bir dizi olağan dışı 
tecrübe yaşayan bir gencin, Ferit’in, arınmış ve aydınlanmış bir ruhun 
yardımıyla değişmesi, içinde bulunduğu boşluktan kurtulması anlatılır. 
Olay örgüsü de bu doğrultuda biçimlendirilmiştir. İki ana bölümden 
meydan gelen romanın birinci bölümünde Ferit’in soruları ve sorunları 
vardır, ikinci bölümde ise bunların çözümü.

Birinci ana bölümde Ferit’in merkezinde olduğu bir dizi olağanüstü, 
açıklanamayan,  olay cereyan eder: Ferit yeni taşındığı pansiyondaki 
ilk gecesinde, yan dairede kalan ailenin  son derece etkileyici gözleri 
olan, konuşma yeteneğini kaybetmiş, uykusunda dolaştığı için ayakla-
rı bağlı bir kız çocuğuyla, Zehra ile karşılaşır, ertesi sabah Zehra’nın 
saate bakmadan saatin kaç olduğunu bilmek gibi sıra dışı yeteneğine 
bizzat şahit olur. O günün akşamı, merdivende çıplak bir kadın vü-
cuduyla karşılaşır, ne olduğunu anlamadan vücut kaybolur. Çıplağın 
kim olduğunu araştırırken, yolu pansiyonun hizmetçisi Fatma’nın oda-
sına düşer. Fatma, trafik kazasında ölmüş olan nişanlısını daha sonra 
gördüğünü yeminle anlatan tuhaf bir kadındır. Bu tuhaf olayların ve 
insanların arasında Ferit, çeşitli krizler geçirmeye başlayacaktır. Ertesi 
gün ilk krizini geçirir. Aceleyle muhallebiciye giren ve ilaç almak için 
su isteyen Ferit’e, orada karşılaştığı ihtiyar bir adam, böyle sıkıntıya 
uğradığı zaman hap yutmak yerine derin bir nefes alıp, nefesini içinde 

3 Beşir Ayvazoğlu, Peyami, İstanbul. 1998, Ötüken Yayınları. s. 419.
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tutup yüreğinden bir kere “Allah’ım.”, demesini ve sonra nefesini ko-
yuvermesini tavsiye eder. Bu tavsiyeyi hemen tatbik eden Ferit, içinde 
birdenbire “bir dağ başı ferahlığı” duyar ve hayret eder, fakat ihtiyar 
sadece gülümsemektedir.

Ferit’in şahsi hayatında meydan gelen olaylar ruh halini etkilemekte, 
buna paralel olarak yaştığı krizler de artmaktadır. Aynı gün kız arkadaşı 
Selma’ya onun içinde bulunduğu acılardan habersiz, hoyratça davranır 
ve Selma kendini fena hissederek ondan ayrılır. Ferit, Selma’nın hayatı 
ile ilgili bilmediği şeyleri ortak arkadaşları Nedime’den öğrendikten 
sonra suçluluk duygusu içinde pansiyona dönerken omzuna bir elin 
dokunduğunu hisseder, hâlbuki arkasında kimse yoktur; biraz sonra 
aynı olay tekrarlanır, korku ile arkasına bakar. Fakat yine kimse yoktur. 
Ayaklarının yanı başında simsiyah bir köpek görür. On sene önce uzun 
bir süre boyunca yaşadığı vehmi şimdi yeniden yaşamaktadır.

Pansiyondan içeri giren Ferit, Pansiyonun sahibi olan Vafi Bey’le 
karşılaşır. Vafi Bey de özellikleri itibariyle okuyucuyu şaşırtan bir kişi-
dir. Ferit’in hâlini hiç şaşkınlık göstermeden, sakin bir tavırla karşılar; 
Ferit’in pansiyona yerleştikten sonra yaşadığı tuhaf hadiselerin hepsine 
tasavvufa dayalı bir izah getirir, Ferit’in elini tutar ve onun geçmişi ve 
şimdiki hali ile  ilgili hemen her şeyi isabetli bir  şekilde söyleyerek 
Ferit’i şaşırtır.Dahası, Ferit’in geleceği ile ilgili olarak söyledikleri-
nin ne kadar isabetli olduğu da romanın sonunda anlaşılacaktır. Ferit 
odasına dönüp uyuduktan sonra yüzünde yumuşak bir şeyin temasıyla 
uyanır. Tuttuğu eli korku içinde bırakır. Elektriği yaktığı zaman, elin 
sahibinin kapı aralığında sadece bir ayağını ve çıplak topuğunu göre-
bilir. Bu ayak ona Selma’nınmış gibi gelir. Dışarı çıkar, fakat kimseyi 
göremez. Korku içinde uyur.

Ertesi günün gecesi, Ferit düşünceler içinde uyumak üzereyken, al-
nında bir elin varlığını hissederek korku içinde uyanır. Çıplak bu defa 
kaçmaz, bilakis Ferit’e sarılır; fakat daha sonra birdenbire elleriyle 
Ferit’in boğazını sıkmaya başlar, Ferit, bağırmak isterken kendinden 
geçer. Kapıdan gelen seslerle uyanır. Güçlükle yataktan kalkıp kapıyı 
açar. Vafi Bey başta olmak üzere “bütün hane halkı” Ferit’in bağır-
ması üzerine oraya toplanmışlardır. Ferit yaşadığı hadisenin rüyada 
gerçekleştiği görüşünde değildir.Boynundaki kıpkırmızı izler birinin 
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gerçekten de onun boğazını sıktığını göstermektedir. Fakat kapı kilitli 
olduğu için dışardan birinin içeri girmiş olması da imkânsızdır. Vafi 
Bey,  kendisinin şarlatan olduğunu düşünen Ferit’i bir kez daha şaşırtır. 
Ona şarlatan olmadığını, “bu illetin devasının” kendisinde olduğunu 
söyler. Herkesi dışarı çıkarır ve Ayetelkürsi’yi okuyup Ferit’in yüzüne 
ve boynuna üfler. Ferit uyuduktan sonra da âyeti okumaya devam eder 
ve odanın her tarafına üfler.

Bir gün sonra, gece vakti,  buraya kadar aktardıklarımızdan çok daha 
ilgi çekici bir olay cereyan eder. Bu defa olayın kahramanı Zehra’dır. 
Zehra, yatağının içinde oturmuş olduğu hâlde duvarda sanki sinema 
perdesinde film izliyormuş gibi işlenen bir cinayeti görür ve daha sonra 
da Ferit’in ısrarıyla bir kâğıda tanımadığı bir kadının göğsüne bıçak 
saplandığını gördüğünü yazar. Çok geçmeden polisler pansiyona gele-
rek Ferit’e teyzesinin öldürüldüğü haberini verirler. Zehra’nın duvarda 
eş zamanlı olarak gördüğü olayın aynen vuku bulduğu böylece ortaya 
çıkar. 

Cinayetin Ferit’in ve kızkardeşinin hâlinde acıdığı için işlemiş olan 
Tosun, teyzesinden çalmış olduğu paralarla dolu bavulu boşaltıp kendi-
sine tekrar getirmesi için verdiği sırada, Ferit bir sesin, kapı tarafından 
gelen bir sesin “Alma!”, bavulun bulunduğu taraftan ise teyzesinin se-
sine benzeyen başka bir sesin “Al!” diye haykırdığını duyar. Bu sırada 
odaya kırmızı bir sis dolmaktadır. Sesler sıklaşır ve artar. Ferit bavulu 
alır, odasına götürüp boşaltır ve Tosun’a teslim ettikten sonra odası-
na döndüğü zaman oraya da kırmızı sisin dolmakta olduğunu görür. 
Titremeler içinde koltuğa oturup gözlerini kapar, titremesi geçer, kır-
mızı sis dağılır, fakat biraz sonra pencerenin dışından kalın ve ince iki 
sesin “Alma!” ve “al!” diye seslendiğini işitir. Tekrar titremeye başlar. 
Yatağa uzanıp düşüncelere dalar. Karyolanın altından ve tavandan ve 
kapının dışından kahkaha sesleri gelmeye başlar. Arkasına döner ve 
paraları koyduğu çantanın sallandığını ve duvara doğru yürüdüğünü 
görür. Odanın içine yine kırmızı bir sis dolmaktadır. Traş kutusu yere 
düşer ve kapağı açılır. İki kitap yere düşer. Ferit Ayetelkürüsi’yi ha-
tırlamaya ve okumaya başlayınca sis dağılır ve güçlükle dışarı çıkıp 
Yahya Aziz’in odasına gider ve ona altı gün boyunca yaşadığı olayları 
anlatır. Ferit’in konuşması bütün bu olaylarla ilgili değerlendirmeler 
içeren uzun bir makale gibidir.



1882

Böylece birinci ana bölüm son bulur. Bu bölümde yer alan olağa-
nüstü olayların yapısı ve özellikleriyle ilgili olarak ortaya çıkan sonuç-
ları kısaca şöyle ifade edebiliriz: Olağanüstü veya olağandışı olayların  
romanda anlatılan ve burada söz konusu etmediğimiz diğer olaylardan 
çok daha fazla olduğu görülmektedir. Bu olaylar, bölümün başından 
sonuna kadar artarak devam etmektedir. Ferit romanın baş kişisi olarak 
bütün olayların bizzat içindedir.  Olaylar, roman ilerledikçe sıklaştı-
ğı gibi mahiyet itibariyle de genişlemekte ve daha uzun sürmektedir. 
Olayların tamamı bilimin açıklamaktan aciz kaldığı, alışılmadık nitelik-
te olaylardır. Ferit bunları “ruh vakaları” diye isimlendirir.4 Ferit, şahit 
olduğu veya bizzat yaşadığı bu olaylar etrafında düşünür, mevcut açık-
lamaların yetersiz olduğunu fark eder, fakat henüz tam bir cevaba ve 
sonuca ulaşmış değildir. Bununla birlikte romanın başındaki hâlinden 
farklı bir hâle evrildiği görülmektedir. Bölümün sonunda Yahya Aziz’e 
söyledikleri Ferit’in geldiği son noktayı gösterir. Bütün bunlardan ha-
reketle bu bölümde yer olan olayların, Yahya Aziz’in açıklamalarında 
da geçtiği gibi psişik nitelikte olaylar olduğunu ve sonuç olarak hayatın 
ve eşyanın tabiatı ile ilgili bazı önemli soruların sorulabilmesi gibi bir 
işlevi yerine getirdiğini ifade etmek mümkündür.

İkinci ana bölümde olaylar farklı bir mekânda,  farklı bir boyut ka-
zanarak devam eder. Ferit, Yahya Aziz’le  Ada’ya gelmiş ve  burada 
kiralık bir eve yerleşmiştir. Aziz onu Ada’da bırakıp İstanbul’a dön-
dükten sonra, Ferit’in içinde, polislerin kendisinin peşinde olduğu ile 
ilgili vehimler oluşur. O günün akşamı  Ferit, vehimler içinde Aziz’i 
beklerken, evin müteveffa sahibi Matmazel Noraliya’nın duvarda asılı 
duran portresine gözleri ikinci defa takıldığı  zaman, fotoğraftaki göz-
lerin canlanmış olarak kendisine baktığını ve göz kapaklarının açılıp 
kapandığını görür. O gece odasına görünmeyen biri gelir ve kendisini 
üst kattaki bir odaya götürür. Odada bulunan koltuğun yukarısında bir 
kadın çehresi belirir. Ferit içinden onun Matmazel Noraliya olduğunu 
söyleyince kadının dudakları kımıldar, sesi çıkmamakta, fakat söyledi-
ği anlaşılmaktadır. Hayalet birden erir, fakat kaybolmaz, Ferit’in elini 
tutar ve onu koltuğuna oturtur. Ferit içinde büyük bir aydınlığın parla-
dığını “ansızın her şeyi kavradığını” ve “sonsuz derinliklere iner gibi 
4 A.g.e., s. 177.
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bir duygunun bütün benliğini sardığını” hisseder.5 Gözlerini açtığında 
kendini yatağında bulur, gündüz olmuştur ve Yahya Aziz karşısında 
gülümsemektedir.

Ferit, gece yaşadıklarını Yahya Aziz’e anlatır. Yahya Aziz şaşkın-
lık içindedir. Çünkü ilk defa olarak kitaplarda anlatılan metapsişik bir 
tecrübeyi bizzat yaşayan birinden dinlemiştir. Ayrıca önceki gece,  bu 
tür eserler okuma ihtiyacını duyduğunu ve okuduğunu sabah vapurda 
göz gezdirmek için yanına aldığı kitabın da böyle bir kitap olduğunu 
hayretle düşünür.

Ferit ve Yahya Aziz’in isteği üzerine evin sahibi Fotika, onları 
Matmazel Noraliya’nın odasına götürür ve kapının kenarına bıraktığı 
şamdanı, koltuğun ayak ucunda bulunca hayretle bağırır. Ferit koltuğu 
hemen tanır. Bu, gece gördüğü ve üzerine oturduğu koltuktur. 

Fotika, Ferit ve Yahya Aziz’e yanında büyüdüğü Matmazel 
Noraliya’nın hayatını anlatır. Bu, neredeyse bütün hayatını bir koltukta 
oturup, zikirle ve fikirle geçirmiş bir ermişin hayatıdır. 

Ferit ertesi gece Matmazel Noraliya ile bir kere daha karşılaşır ve 
konuşur. Noraliya bu defa ona görünmez, sadece konuşur ve ona hasta 
çocuğa gitmesini, yardım etmesini söyler. Ferit ertesi gün pansiyona gi-
der, eski oda komşusu Eda Hanım onu heyecanla karşılar. Oğlu Babuş 
hasta yatmaktadır ve hiç paraları yoktur. Ferit’in yüz lira vermesi onu o 
kadar heyecanlandırır ki Ferit endişelenir. Onun gözlerindeki endişeyi 
gören Zehra’nın birden dili açılır ve konuşmaya başlar.

Bu bölümdeki olağanüstü olaylar, özellikleri itibariyle birinci bö-
lümdeki olaylarla ilgili olmakla birlikte onlardan farklı niteliktedir. Bu 
özellikleri yine kısaca belirtelim: Bu bölümde olaylar daha az olduğu 
ve daha yavaş cereyan ettiği görülmektedir. Birinci bölümdeki olay-
ların büyük bir çeşitlilik arz etmesine mukabil, bu bölümde olaylar, 
sadece Matmazel Noraliya’nın ruhunun Ferit’le münasebet kurması 
şeklinde özetlenebilir ve dolayısıyla tek bir düzlemde yer almaktadır. 
Birinci bölümdeki olaylar bütün olağan dışılıklarına rağmen, psişik ola-
rak nitelendirilebilecek olaylardır, ikinci bölümde Ferit’in Matmazel 
Noraliya’nın ruhuyla münasebet kurması ise metapsişik bir olaydır. 
Bu aynı zamanda birinci bölümde anlatılan olayların genişleyerek gel-
5 A.g.e., s. 210.
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diği son noktayı ifade etmektedir. Birinci bölümde yaşadığı “ruh va-
kaları” dolayısıyla değişmeye başlayan ve birtakım sorular sorar hâle 
gelen Ferit, Matmazel Noraliya’nın koltuğuna oturduktan sonra tam 
anlamıyla değişir; çünkü o koltukta oturduğu kısa süre boyunca âdeta 
sonsuzluğa erişmiştir. Dolayısıyla birinci bölümün sonunda söz konu-
su edilen soruların bu bölümde cevabı verilmiş olur. Sorular olayların 
bir sonucu olarak doğduğu gibi, cevaplar da olayların bir sonucu ola-
rak ortaya çıkar. Fakat yazar, sadece olaylarla yetinmez; onların içinde 
kahramanların konuşmaları aracılığıyla, söz konusu cevapları, fikir ve 
bilginin oluşturduğu bir anlatım içinde genişletir.

2. Kişiler ve Mistisizm

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda şahıs kadrosu,  romanda anla-
tılan olayların muhtevasına, ele alınan konuya uygun olarak karakte-
rize edilmiş ve bir araya getirilmiştir. Dolayısıyla romanda mistisizm 
ile ilgili özelliklere sahip kahramanların, başta romanın baş kişisi olan 
Ferit olmak üzere olay örgüsü kapsamında belirli bir düzene göre bir 
araya getirildiği görülmektedir. Romanın birinci ana bölümünde, ikin-
ci, üçüncü derecede önemli kahramanlar olarak nitelendirebileceğimiz 
Zehra, Fatma ve Vafi Bey’in, mistisizm ile ilgili özellikleriyle orta-
ya çıkış süreci içinde, başlangıçta sadece bir gözlemci gibi görünen 
Ferit’in diğer özelliklerinin yanı sıra, kendisini diğer kahramanlarla 
birleştiren mistisizme bağlı özelliklerinin de tezahür ettiği ve bundan 
sonra Ferit’in daha fazla ön plana çıktığı görülmektedir. Bunu başka 
bir şekilde şöyle ifade edebiliriz: Romanda önce Ferit’in bakış açısıyla 
ikinci dereceden önemli kahramanlara yer verilir; bu yapılırken Ferit’in 
özellikleri tezahür etmeye başlar ve okuyucunun dikkati gitgide daha 
fazla Ferit’e yönelir.

Birinci bölüm ile ikinci bölüm arasında, daha önce olay örgüsü do-
layısıyla söz konusu ettiğimiz farklılık, benzer şekilde, şahıs kadro-
sunun bu iki bölümde yer alışında da görülür. Birinci bölümde ikinci 
ana bölüme göre çok daha fazla kahramanla karşılaşırız. Yazar adeta 
bu bölümü Matmazel Noraliya’nın anlatımına tahsis etmiştir. Ferit bu 
bölümde Noraliya’ya göre daha geri plandadır ve edilgen bir konum-
dadır. Matmazel Noraliya, Ferit’i aydınlığa kavuşturur ve birinci bö-
lümün sonlarında karşılaştığımız, romanda sadece düşünceleriyle yer 
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alan Yahya Aziz de bunun izahını yapar. Bütün bunlar ve burada ifade 
etme ihtiyacı duymadığımız birtakım ayrıntılar, ikinci ana bölümün bi-
rinci ana bölümde anlatılan olayların çözüme kavuşturulduğu bölüm 
olduğunu göstermektedir.

Romanda mistisizmin nasıl ele alındığını anlamak için mistisizmle 
ilgili özellikler taşıyan roman kahramanlarının, bu özellikleri dolayı-
sıyla incelenmesi gerekmektedir.  

Zehra

Ferit’in pansiyondaki komşusu Eda Hanım’ın kızı olan Zehra; özel 
yeteneklere sahip, dokuz yaşına yeni basacak olan bir kız çocuğudur.  
Yaşının küçüklüğüne rağmen, zorlu ve acı bir hayat tecrübesine sahip-
tir. İki sene önce evlerinde çıkan yangın sonucunda babasız kalan ve 
dili tutulan Zehra, teyzesinin hamamda ölümümden sonra, uykusunda 
çıplak olarak gezinmeye başlamıştır. Bu yüzden yatarken, annesinin 
koluna ince bir çamaşır ipiyle bağlıdır.

Zehra son derece dikkat çekici gözlere sahiptir. Ferit onunla ilk kar-
şılaştığında öncelikle gözlerine dikkat eder ve bakışlarının tesiri altın-
da kalır.6

Zehra’nın şaşırtıcı yetenekleri vardır. Bunlardan biri saatin kaç ol-
duğunu, saate bakmaksızın bilmesidir.7 Ayrıca, olacakları önceden his-
sedebilmektedir. Eda Hanım ve ailesi için büyük bir felaket olan yan-
gın gecesinde  Zehra yangının çıkacağını ve babası Yusuf’un öleceğini 
önceden fark etmiştir. Bu, romanda Eda Hanım tarafından ayrıntılı bir 
şekilde anlatılır:8 

Ferit, bu anlatılanların bir benzerine bizzat şahit olur. Zehra, Ferit’in 
teyzesinin öldürülmesi hadisesini eş zamanlı olarak görür ve haber ve-
rir:

“Zehra, yatağının içinde oturmuş, yüzü bembeyaz, gözleri karşıki 
duvarla tavanın birleştiği noktaya saplanmış, ağzı açık, alt dudağı ve 
çenesi tir tir titreyerek, ıkınır gibi hareketlerle horoz sesleri çıkarıyor, 
sağ eli havada çırpınıyor, sol elinin işaret parmağı boşlukta veya karşı-
ki duvarda bir şey gösteriyordu.”9 
6 A.g.e., s. 9.
7 A.g.e., s. 27.
8 A.g.e., s. 29-30.
9 A.g.e., s. 161.
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Zehra, daha sonra iki avucunu da yüzüne kapar ve kısa ve keskin 
bir çığlık koparır. Daha sonra bir kâğıt ister ve kâğıda önce “öldürdü-
ler.” diye yazar.Orada bulunan ve Zehra’yı bütyük bir dikkatle izleyen 
Ferit’in sorduğu sorular üzerine Zehra kağıda şu cümleleri ilave eder:  
“Gördüm. Kadını. Bıçak sapladılar göğsüne. Tanımıyorum. “Ferit, 
Zehra’nın korkulu bir rüya gördüğünü söylemesi üzerine Zehra bu 
açıklamaya, sol elinin işaret parmağını havada sallayarak itiraz eder. 
Eda Hanım bunun bir rüyaya benzemediğini, onun bu şekilde bazen 
gördüğünü söyler. Dili tutulmadan önce de böyle güçlerinin olduğunu 
mesela pencereden bakarken yoldan geçecek adamı gördüğünü ve ki-
min geçeceğini bildiğini anlatır.

Ferit olanlara bir anlam vermeye çalışır; dikkatini Zehra’nın göz-
lerinde yoğunlaştırır. Zehra’nın gözleri herkesinkinden daha farklıdır. 
Onda gözler, “kulağımızın duymadığı ve idrakimizin vasıtasız anladığı 
sözler söyleyen hareketsiz ve sessiz birer küçük ağız”dır. Ferit, Georges 
Dumas’ın “mekanist telakkiyi müdafaa için gözlerin manalarını kendi 
kendilerinden değil, cildin kımıldanışlarından aldığını ifade eden söz-
lerini” hatırlar ve bu gerçeğin anlaşılması için yapılmasını tavsiye et-
tiği bir deneyi, Zehra’nın üzerinde tatbik eder. Gözlerin hizasında iki 
delik açılmış bir kağıdı Zehra’nın yüzüne koyar. Ferit önce Dumas’a 
hak verecekken biraz daha bakınca Zehra’nın gözlerindeki farklılığı 
sezer:

“(...) Gözün simsiyah bebeğinden ve etrafındaki biraz daha açık 
renkli tabakadan karanlık ışınları veya dumanımsı, gölgemsi, buha-
rımsı şeyler tasavvur ettiren bir seyyalenin fışkırdığını sezer gibi oldu. 
Gittikçe daha vuzuh kazanan bu intibaın kendi muhayyilesinden gel-
mediğine emin olmak için şuurunun bütün muhtevasını kontrol altına 
almaya çalıştı ve ikiye ayırdığı dikkatin bir bölümünü tamamıyla dışa-
rıya doğru yönelterek Zehra’nın gözbebekleri üstünde topladı.”10  

Ferit, kâğıdı birdenbire Zehra’nın gözlerinden çeker. Bu gözlerin 
onun için ne mana ifade ettiği romanda şöyle anlatılmaktadır:

“Hiç şüphesiz bu gözlerden kendi içine bir şeyler doluyordu. Bunlar, 
aklımız için ne kadar paradoksal olursa olsun, mânâları anlaşılmayan 
mânâlardı. Gözün kendi cevheri, etrafındaki adale ve deri çevresinde-

10 A.g.e., s.166
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ki ürperişlere ve kımıldanışlara muhtaç olmadan, karşısındakinin içine 
dolan ruh muhtevaları püskürüyordu.”11 

Eda Hanım, kızının böyle güçlerinin olduğunu kanıtlamak için bir 
kibrit kutusu alıp Ferit’in eline tutuşturur. Ona bu kutudan birkaç kibrit 
almasını, avucunun içinde saklamasını söyledikten sonra kızının, elin-
de kaç tane kibrit olduğunu bileceğini iddia eder. Ferit bunu uygular 
ve Zehra bir ve ikinci tecrübede kibritlerin sayılarını doğru bilirken üç 
ve dördüncü tecrübede yanılır. Bu tecrübeler, Ferit için bir muamma 
olarak kalır ve Yahya Aziz’in sözünü hatırlar:“Ne kabul, ne red. Yahya 
Aziz haklıdır.”12 

Zehra’nın sahip olduğu yeteneklerin ırsiyetle alakalı bir yönü oldu-
ğu, babası Yusuf’’un da benzer yeteneklere sahip olması gerçeğinden 
hareketle öne sürülebilir. Eda Hanım’ın anlatımıyla tanıdığımız Yusuf, 
muhasebede son derece başarılı biridir; müthiş bir hafızası vardır. Eda 
Hanım onun şaşırtıcı bir marifetini anlatır ve bu yönünün kızına da 
geçmiş olduğunu belirtir:

“Avucunuza kaç nohut alırsanız, alınız kapatınız avucunuzu: O da 
gözlerini kapatır, söyler: Dokuz. Açın avucunuzu dokuzdur. Yedi, yedi. 
Beş, beş. Hiç şaşmaz. Kızına da geçmiş bu keramet. O da saati bilir. 
Daha neler bilir.”13 

Romanın sonunda Ferit, Noraliya’nın ruhunun telkini ile Zehra’nın 
ailesini sıkıntıdan kurtarır. Romanın başında, pansiyona geldiği ilk 
gece Zehra ile Zehra’nın gözleri ile karşılaşan Ferit, romanın sonunda 
onun konuşmaya başlamasına şahit olur.14

Zehra’nın yetenekleri, insanın görünen maddi yapısının dışında 
bağlı olduğu bir başka alanın varlığına işaret ettiği gibi Zehra, Ferit 
ve Noraliya’nın biribrine yine görünen maddi münasebetlerin dışında 
bir münasebetle bağlı olduğunu da göstermektedir. Zehra’nın, Ferit’in 
teyzesinin öldürülüşünü görebilmesi sahip olduğu farklı özelliğin bir 
sonucudur; Noraliya’nın Ferit’ten Zehra’ya yardım etmesini istemesi 
de maddi olanın ötesindeki başka bir gerçeklik alanın varlığı sebebiyle, 
bu kahramanların birbiriyle ilgili olduğunu göstermektedir.

11 A.g.e., s.166
12 A.g.e., s. 167.
13 A.g.e., s. 29.
14 A.g.e., s. 306.
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Fatma

Yüksek kaldırımdaki pansiyonda temizlik işlerine bakan Tatvanlı 
Fatma’yı Ferit’e anlattığı hayat hikâyesi dolayısıyla tanırız: On yaşın-
dayken Tatvan’da Nemrud’un taş kesilmiş kırk devesinin bulunduğu 
yerden, bir akşam yalnız başına geçerken bu develerden biri canlan-
mış ve kendisini kovalamış o da bayılmıştır. Babası bir göçük altın-
da kalmış, annesi, onu dört altına bir adama satmış, adam ona nikâh 
kıymamış sadece kullanmıştır, on beş yaşında bir gün dört sene önce 
ölen babasının ruhu ile karşılaşıp, babasının ruhunun ona İstanbul’a 
gitmesini tavsiye etmesiyle İstanbul’a kaçmış, daha sonra İstanbul’da 
farklı yerlerde hizmetçi olarak çalışmıştır. Çalıştığı bir evde şoför olan 
Hüseyin’i sevmiş, onunla çok mutlu olacakları günlerin hayallerini ku-
rarken, Hüseyin, evlenmelerine bir hafta kala trafik kazası geçirmiş, 
son nefesini verirken, gözlerini açmış ve: “Fatma, ölürsem de buluşa-
cağız seninle.”15 diyerek hayata veda etmiştir. Gerçekten de Hüseyin’in 
ruhu bir gece onu ziyarete gelmiştir. Fatma  bu olayı şöyle anlatır:

“(...) Anahtar bende. Kilitledim, içerde adam. Kaçmasın! Hanım 
sokağa koştu. Ben anahtar deliğinden içeri baktım. Gece vakti, gün-
düz bile aydınlık. Hüseyin’im başında kasketle şeker sandığının üstüne 
oturmuş. Deliye döndüm. ‘Geldin mi Hüseyin?’(...)”16

Fatma’ya göre Hüseyin pansiyonda da kendisini ziyarete gelmeye 
devam etmektedir. Fatma da, sürekli onun geleceği anın hayaliyle ya-
şamaktadır.  Fatma her gece Hüseyin’i rüyasında görür. Uyanıkken de 
gelir diye kokulu sabunlarla yıkanır. Fatma anlattıklarının tuhaflığının 
yanı sıra temizliğe olan düşkünlüğü ile de dikkat çeker. Fatma sayesin-
de pansiyon tertemizdir. 

Muhallebicideki İhtiyar 

Romanda Ferit’in kriz esnasında girdiği muhallebicide rastladığı ih-
tiyar, figüratif bir kahraman olmakla birlikte, özelliği itibariyle diğer 
kahramanlarla birleşir ve Vafi Bey’in romanda ortaya çıkışına zemin 
hazırlamak gibi bir işlevi yerine getirir. Kılık kıyafeti ile olduğu gibi 
konuşma tarzıyla da eskiyi temsil eden bu kahraman, Ferit’i önce göz-
leriyle etkiler, ihtiyarın bakışları komprimlelerden daha yatıştırıcıdır. 

15 A.g.e.,  s. 48.
16 A.g.e., s. 48-49.
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Ferit’le İhtiyar arasında bakışlarıyla konuşur ve anlaşırlar.17

Ferit muhallebeciden ayrılırken, İhtiyar ona krizden kurtulmanın, ilaç 
almaktan farklı bir yolunu öğretir. İhtiyarın tavsiyesini, nefesini tutup için-
den “Allah’ım.” diyerek nefesini bırakmak suretiyle oracıkta yerine geti-
ren Ferit, birdenbire rahatlar ve içinde büyük bir huzur, sukunet hisseder. 
Yaşadığı tecrübeyi telkinle açıklamaktan kaçınan Ferit, ihtiyara anlayaca-
ğını düşünerek içinden selam verip oradan ayrılır.18

Muhallebecideki bu esrarengiz ihtiyarın okuyucuyu Vafi Bey’le karşı-
laşmaya hazırlamak gibi bir işlevi yerine getirdiğini ifade etmek mümkün-
dür.

Vafi Bey 

Pansiyonun yöneticisi olan Vafi Bey, eski Mevlevîlerdendir. Dinî 
bilgisi   oldukça zengindir. Tasavvuftan anlar. Hadis, kelam bilgisi var-
dır. Onun da hisleri çok kuvvetlidir ve o da metafizik hadiselerle iç içe 
yaşamaktadır. Cinlerden, büyülerden bahseder, gelecekten haber verir. 
Sıra dışı olaylara şaşırmaz ve bunları tabii kabul eder. Ferit’in başlan-
gıçta Vafi Bey ile ilgili kanaati bütünüyle olumsuzdur, onu tandıkça 
düşünceleri değişir. 

Vafi Bey Ferit’e pansiyondan bahsederken nasıl bir insan olduğunu 
da ifade etmiş olur:  

“Sen, dedi içine girdiğin bu evin taifei cin yatağı olduğunu bilesin. 
Ben buraya geldim geleli iki bin üç yüz doksan iki âyeti kürsî okudum 
ve taifeyi bir nebze teskine muvaffak oldum. Yedi ay evveline kadar 
bu ev Kasım’ın idaresindeydi (....) Dört sene içinde kiracılardan ikisi-
ne salamün kavle, yani nüzul indi. Birinin ağzı birinin yüzü çarpıldı. 
Biri çıldırdı. Altı kişiden ikisini bacağından, ikisini başından yarala-
dılar. İkisini öldürdüler. Senin odanda oturan çilingirin karısı Mannik 
kayboldu. (...) Benim idareme geçmeden bu evin odalarında, geceleri 
ulumalar, iniltileri ağlamalar olurdu.”19

Kendini bu pansiyonu temizlemek için vazifeli bilen Vafi Bey, ama-
cının Allah’a sığınıp bu evi haşerat ve levsiyattan temizlemeye azmet-
mek olduğunu belirtip büyük bir titizlikle seçtiği oda sahiplerini tanıtır. 
17 A.g.e., s. 62-63.
18 A.g.e., s. 64.
19 A.g.e., s. 98.
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Bir yandan da Ferit’e dinî ve tasavvufi bilgiler anlatır. Kendisine göre 
son derece titiz bir adam olan Vafi Bey bunun imanın gereği olduğunu 
hatırlatır ve şöyle der:

“(...) Ben Mecnun mertebesinde titiz bir insanım. Ennezafetü minel 
iman. Yerde bir çöp görsem anı elimle kaldırmadan ağzımı bıçak aç-
maz. Günümün yarısı bu odadaki maddiyatı parlatmakla geçer. Fatma 
da benim tabiatımı bildiğinden geceleri muslukları parlatır.”20 Vafi Bey, 
hem maddi anlamda hem de ruhi anlamda bu haneyi eski hâlinden te-
mizlediğine onu nezafet ve nizama kavuşturduğuna inanır. 

Vafi Bey, Ferit’in siyah köpek vehminden, merdivenlerde karşılaştı-
ğı çıplak hikâyesine kadar, Fatma’nın hikâyesi de dâhil her şeyi, hay-
retsiz ve dikkatli bir şekilde dinler. Sonra Ferit’e tavsiyelerde bulunur, 
karşılaştığı vakalardan korkmaması gerektiğini, hepsinin Allah’ın bir 
imtihanı olduğuna inanması gerektiğini hatırlatır:

“Sen Beyzavî tefsirine itimat et, dedi. Kıtmir mağarada konuşmuş-
tur. Sure-i Kehf’i ezbere okurum sana, fakat anlamazsın. Yalnız şu ka-
dar mâlumun ola ki Ashab-ı Kehf’in köpeği mağarada konuşmuştur. 
(...) Kıtmirin ahfadındandır. Müfesssirler Kuran’dakelbin lâl olduğunu 
beyan ederler. Yanlıştır. Beyzavî ‘ye itimat et. Bir daha o köpeği gö-
rürsen korkma. Beşarettir. Ona doğru eğil. Meçhulâttan sual et. Lisan-ı 
beşerle cevap alırsın. Havlarsa, üzerine saldırırsa korkma, imtihandır. 
Talebe-i ulûmdansın. (...) Hak Celle ve Elâ Hazretleri seni tecrübe et-
mektedir. Köpek imtihandır. Dün gece merdivende karşına çıkan üryan 
da öyle.”21

Bunları anlattıktan sonra Vafi Bey Ferit’e Ebussuud Hazretlerinin 
yılanla olan tecrübesini anlatır. Onun yılandan korkmadan çalışması 
ve bütün kötülüklerin yavaş yavaş çekilmesi hadisesinde onun ins ve 
cinin müftisi olmaya hak kazandığını belirtir. “Tecelliyât, ister köpek 
olsun, ister engerek, ister çıplak, ister Arap, sübhanidir. Min tarafillâh 
zuhur eyler.

Ferit’in bunun üzerine köpeğin kendine musallat olması ile çıplağın 
görünmesi arasında on bir sene gibi bir aranın olduğunu söylemesi ve 
bunun hikmetini Vafi Bey’e sorması üzerine o da onun zayiçesine ba-

20 A.g.e., s. 100.
21 A.g.e., s. 94.
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kıp bir şeyler söyleyebileceğini iddia eder. Ferit’in doğduğu ayı, günü, 
saati kendine söylemesini ister, onun zâyiçesine bakacaktır. Sonra da 
bütün bunlara inanmasını, inanırsa bir müjdeye ulaşacağını, inanmazsa 
ise bir felaketle karşılaşacağını söyleyerek Ferit’e bütün bunların bir 
imtihan sırrı olduğunu tekrar eder. Ferit’in elini avcuna alarak onun 
geçmişi, şimdiki hâli ve geleceği ile ilgili bilgiler verir. Geçmiş ve şim-
di ile ilgili söyledikleri doğrudur, gelecekle ilgili söylediklerinin doğ-
ruluğu ise romanın sonunda ortaya çıkar.

Vafi Bey tasavvufa hâkim olduğunu Ferit’e yaptığı uzun açıklamalar-
dan anlarız. O bu pansiyon tekrar düzene sokabilmek için baba yadigarı 
pek çok tasavvufi kitabı satmak zorunda kalmıştır. Hafız Şahabeddin, 
Ahmed ibni Ali Hacerü’l- Asklânî Hazretleri gibi zatların eserlerinden, 
Kaside-i Bürde, Münferice Şerhleri, Muhiddin-i Arabî’den onun eser-
lerinden Fütühat-ı Mekkiye, Füsûsu’l Hikem, Nefahatü’l Ünslerden, 
Molla Cami’nin külliyatından, Fatihatü’ş şebâb, Vasıtaü’l-hayat eser-
lerini okumuştur.

Vafi Bey, Ferit’in ellerini avucunun içine koyarak onun hakkında ilha-
men bir şeyler söyleyeceğini,  böyle şeylerin içine malum olduğunu belir-
tir ve Ferit’le hem geçmişi hem de bugünü ile ilgili ancak kendisini veya 
kendisine çok yakın olan birinin bilebileceği bilgileri peş  peşe sıralar ve 
onu şaşırtır.

Vafi Beyin bütün bu özellikleriyle romanda tasavvufu ve geleneksel 
kültüre ait fal, zâyiçe gibi bazı uygulamaları çok iyi bilen, fakat kendi-
ni ifade tarzından ve kullandığı dilin eskiliğinden de anlaşıacağı üzere 
bugüne ait olmayan bir kişidir. Ferit başlangıçta onu bir şarlatan olarak 
değerlendirir. Bunda, görünümünün, konuşma tarzının, bugünün insa-
nına yalan ve hurafe gibi gelen sözlerinin önemli bir etkisi olmalıdır. 
Ferit onun bir şarlatan olmadığını daha sonra  anlar,  kendisine öğrettiği 
duaları kriz anında hatırlamaya çalışmasından hareketle onu ciddiye al-
maya başladığını da söyleyebiliriz. Fakat Ferit’i Vafi Bey’in değil, Batı 
kültürünü çok iyi bilen bir entellektüel olan Yahya Aziz’in açıklamaları 
tatmin edecektir. Bu durum, Peyami Safa’nın Doğu ile Batı arasında 
oluşturmaya çalıştığı sentezin mistisizm ile ilgili boyutunu dolaylı ola-
rak ifade etmektedir. Vafi Bey ve onun temsil ettiği tasavvuf değersiz 
değildir, fakat, bugün artık  geçmişteki hâliyle, biçimiyle değil, özüyle 
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bir anlam ifade edebilir. Bu ideal durum ise Yahya Aziz’in ve romanın 
sonunda değişmiş olan Ferit’in şahsında söz konusudur.,

Ferit 

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu romanının başkişisi olan Ferit, son 
derece karmaşık özellikleri olan bir roman kahramanıdır. Onu romanın 
birinci bölümünde hedonist, şüpheci, zeki, ayrıntıcı, temizliğe aşırı de-
recede düşkün, aynı zamanda merhamet sahibi ve hassas bir kişi olarak 
tanırız. İçinde fırtınalar kopar, karmaşık özelliklere sahiptir, iradesi ile 
mücadele etmek ister, fakat başaramaz, düşünceleri olan mürecessis bir 
entellektüeldir, fakat iradesizliği sebebiyle hem tıbbiyeyi hem de felse-
feyi yarıda bırakmıştır ve yoksulluk içinde yaşamaktadır. Tam olarak 
bağlı olduğu hiçbir düşünce yoktur. Bir tür nihilisttir.

Seçkin bir aileye mensup olan Ferit; sefahat içinde, dejenere bir ha-
yat  yaşamış ve veremden ölmüş bir anne ile materyalist bir babanın 
oğludur. Babasından haber alamamaktadır. Teyzesinin yanında kalan 
verem hastası bir kız kardeşi vardır.

Ferit’in, Vafi Bey’in pansiyonuna girdikten sonra nükseden ve artan 
bir de rahtasızlığı vardır. Hayaller görür, vehim içinde yaşar ve krizler 
geçirir. 

Ferit’in etrafında gelişen olaylar ve yaşadığı krizler  onun nihi-
lizmden sıyrılıp mistisizme ulaşmasını temin eder. On gün boyunca 
hayatında; inkar, kriz, tereddüt, düşünce yoğunluğu, olağan dışı hadi-
selerle birlikte birbirini izler ve onu sonunda  mistik tecrübeye götürür. 
Böylece  içinde bulunduğu çıkmazdan, anlamsızlıktan, nizamsızlıktan 
kurtulur. 

Romanın başlarında Ferit kendi hâlini şöyle anlatır:

“Ben Türk değilim, insan değilim, hayvan değilim, tıbbiyeli değilim, 
felsefeci değilim, âşık değilim, zengin değilim, fertçi değilim, cemiyet-
çi değilim, milliyetçi değilim, Vafi Bey’in ecinnileri arasında oturan, 
iradesi çarpılmış, bir hafta sonra ne yapacağını bilmeyen, tembel, hiç-
bir işe yaramaz ve ömrünün yarısı Avrupa’da hariciye memurlukların-
da geçmiş, ayyaş, zanpara, hedonist, ciddiyetin yalnız hayvanlara ya-
kıştığına inandığı için dünyanın bütün dramlarına kahkahayı basan ve 
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bunun için ‘Gülener’ soyadını alan bir baba ile yarı sanatkâr, yarı deli, 
erkek düşkünü veremli ve veremden iki yetişkin kızını kaybetmiş, ay-
yaş, kokainman, Paris’te okuduğu için kültürlü genç yaşında ölmüş bir 
ananın (...) oğluyum. On sene evveline kadar bir siyah köpek peşimden 
gelir, yatak odama ve yatağıma girerdi. Fakat beteri varmış. (...) ”22  

Ferit’in iç monoluğunda; öfke, huzursuzluk, içinde bulunduğu du-
rumdan duyduğu hoşnutsuzluk vardır. Romanın sonundaki Ferit ise 
çok farklı bir ruh hâli içindedir:

“Ferit durdu, derin bir nefes aldı. Her yer baygındı. Elenmişten elen-
mişe ve süzülmüşten süzülmüşe giden bir safiyetler silsilesi içinde, bü-
tün mekânı saran ve ne düşünülürse hemen sezip, cevabını dikkat edil-
meyen işaretler hâlinde vermeye hazır, fakat herkese değil, müstesna-
lara açılan bir sır halveti içine çekilmiş, büyük bir anlayış var gibiydi; 
havada, karanlığın fanusu içine kapanmış, göze görünmeyen meşaleler 
arasında ruha akan gizli dualara, âyinlere, galeyanlara benzer tesirlerin 
sezintisi içinde Ferit, gittikçe derinleşen bir hayretle Aziz’e baktı.”23

Görüldüğü gibi huzursuzluk ve umutsuzluk içindeki Ferit gitmiş, 
yerine bütün âlemle bütünleşen, ondaki gizli lisanı hisseden, “bir vah-
det hissi içinde” hayret eden ve ürperen bir Ferit gelmiştir. Bu büyük 
değişimin sebebini hem Ferit’in şahsi özelliklerinde hem de bu şahsi 
özelliklerle birlikte yaşadığı olaylarda aramak gerekir. Esasen bu iki 
hususu tam olarak birbirinden ayırmak da mümkün değildir. Olay ör-
güsünün özellikleri üzerinde dururken Ferit’in yaşadığı olayları söz ko-
nusu ettiğimiz için burada yeniden tekrarlamayacağız. Fakat, Ferit’in 
diğer insanlardan farklı olarak taşıdığı özellikleri belirlememiz ve be-
lirtmemiz gerekmektedir. 

Ferit’in en önemli özelliği, başlangıçta hastalık olarak gördüğü, baş-
ka insanların göremediği şeyleri görebilme ve hissedebilme yeteneğine 
sahip olmasıdır. Omzunda bir elin dokunuşunu hissetmesi, gizli sesler 
duyması, kırmızı bir sisin odaya dolduğunu görmesi, etrafındaki eşya-
nın hareket etmesi gibi tecrübelerden sonra Ferit nihayet, arınmış bir 
ruhla, mistik bir kadının ruhuyla karşılaşır. Bu son hadise, hem daha 
önceki tecrübelerinin anlamını kavramasını sağlayacak hem de kendi-
sini mistik tecrübeye ulaştıracaktır.
22 A.g.e., s. 60.
23 A.g.e., s. 312.
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Ferit’in felaketlerle, acılarla dolu bir geçmişe sahip olması, aşırı 
hassasiyeti ve temizlik düşkünlüğü bu en önemli özelliğin bağlı olduğu 
diğer özellikler olarak zikredilebilir. Şahsi hayattaki mutsuzluğun ve 
gerilimin olağan dışı olaylar için bir zemin oluşturduğu sonucuna yine 
romana, romanda Ferit’in yaşadıklarına bakarak varmak mümkündür. 
Ferit’in krizlerinin, Selma ile arasının açılması ve kız kardeşinin duru-
munun kötüleşmesine paralel olarak artmasını başka türlü açıklayama-
yız. 

Son olarak romanda yazarın Ferit’i, geçmiş zamanlardaki sufi veya 
mistiklerin modern çağda yerini tutacak bir kişi olarak takdim ettiğini 
belirtelim. Matmazel Noraliya’nın otuz yıl boyunca bir koltukta otura-
rak ulaştığı sonuca, Ferit’in onun koltuğuna bir an oturmak suretiyle 
erişmiştir.Yazarın, mistisizm ve ruhçuluk ile ilgili şahsi düşünceleriyle 
ilgili olan bu husus üzerinde ayrıca duracağız.

Matmazel Noraliya 

Romanın en ilgi çekici kahramanı hiç şüphesiz, Matmazel 
Noraliya’dır. Çünkü o, romanda yaşayan bir insan olarak değil, ölmüş 
bir insanın ruhu olarak yer alır.  

Noraliya’nın, romanda Fotika tarafından anlatılan hayat hikayesini 
şöyle özetleyebiliriz:

Noraliya’nın babası Mecit Bey, Sultan Aziz zamanında sarayın bü-
yüklerindendir. Mecit Bey, görev için gittiği Paris’te tanıdığı Matmazel 
Gianetti’ye âşık olur ve İstanbul’a onunla birlikte döner. Mecit Bey’le 
Gianetti nikâhsız olarak beraber yaşarlar. Bir kızları olur. Babası adını 
Nuriye koyar, fakat annesi ona Noraliya demeyi tercih eder. Nuriye, 
henüz yedi yaşında iken çok iyi İtalyanca, Fransızca konuşur biraz da 
Türkçe bilir. Kızın babaannesi Ferhunde Hanım’ın yanında kalması 
şartı ile Mecit Bey ve Gianetti’nin evlenmesine izin verilir. Babaannesi 
Noraliya’yı her yönden yetiştirmeye başlar. Önce Türkçesini ilerle-
tir, sonra dinini öğretir. Noraliya on sekiz yaşına kadar babaannesinin 
yanında kalır ve her bakımdan mükemmel, bir genç  kız hâline gelir. 
Noraliya çok sevdiği babannesini kaybedince annesini istemeyerek 
annesinin yanına gelir. Mecit Bey, Gianetti’den ayrılmış ve yeniden 
evlenmiştir. Annesinin evinde hayat, Noraliya için bir zindan olacaktır. 
Sokağa çıkması yasaklanan kızcağızın Türkçe konuşması da yasaklanır. 
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Babaannesinin eviyle tam bir zıtlık gösteren bu evde İslam ve Türklüğe 
ait hiçbir şeye hoşgörü ile bakılmaz. Annesi müslümanlıktan Noraliya’yı 
zorla uzaklaştırmaya çalışır. Fakat, bu onun yüreğindeki din sevgisini 
daha da artırır. Babasını ayda bir kez görmesine izin verilen Noraliya 
babasının yanında kalmak ister. Mecit Bey, kızını almaya geleceği gün 
bir kaza sonucu ölür ve Noraliya’nın sevinci kedere dönüşür. Noraliya, 
Yorgo isimli bir Rum gencini sever; Yorgo da Noraliya’yı sevmektedir 
ve o istediği için Müslüman olup Ferruh adını almıştır. Noraliya’nın 
annesi ve Ferruh’un da babası onları ayırır.Çünkü kendileri evlenmek 
istemektedir. Ferruh’a Noraliya’nın öldüğü söylenince Ferruh canına 
kıyar. Bundan sonra iki sene boyunca Noraliya, sinir krizleri içinde 
yaşar, insanlardan kaçar, sürekli “alçak insanlar”, diye bağırır. Sonra 
annesiyle birlikte adaya taşınırlar. Sonraki yıllarda Noraliya iyileşir. 
Ayrı bir evde oturmak ister, fakat bu isteği de Acıbadem’de tuttuğu ev 
yandığı için gerçekleşmez. Bundan sonra bütünüyle inzivaya çekilir; 
hayatla ilgili hemen her şeyle ilgisini keser. Uzun yıllar boyunca oda-
sında tek başına bir koltukta oturarak ve neredeyse sadece düşünerek 
ve zikrederek yaşar. Fotika onu zikirle meşgulken gördüğü bir anı şöy-
le anlatmaktadır: “(...) Silik fotoğraf gibi titrek görünüyor. Matmazel 
Noraliya ağır ağır nefes alıyor, sonra birden bire bırakıyor. Nefesini 
bırakırken bir şey söylüyor. Hep aynı şey. (...) “Allah!” diyor. ” 24      

Bu bir mistiğin hayatıdır. Kendisine “Nuriye” denilmesini istediği 
hâlde herkesin “Noraliya” isminde ısrar ettiği ve kendi eliyle yaptır-
dığı mezara bile yol yapımı sırasında kaldırıldığı için gömülemeyen 
Noraliya, hiçbir isteği gerçekleşmemiş, fakat buna mukabil herkesin 
sevgi ve saygı ile bağlı olduğu bir ermiş kadın olarak ölür. 

Noraliya’nın hayat hikâyesinde öne çıkan husus, kendisini hayata 
bağlayan her şeyin elinden alınması ve arzu ettiği hiçbir şeyin gerçek-
leşmemesidir. Hiç değişmeden devam eden bu durum, peş peşe ge-
len felaketler ve kayıplar onu dünyadan, dünyada bulunan her şeyden 
uzaklaşmaya zorlar. Noraliya kaybettiklerine mukabil, Allah’a ulaş-
mak ister. Ona göre Allah’a giden en kısa ve güzel yol, İslamiyet’tedir. 
Fotika onun Üsküdar’da bir şeyhi ziyaret ettiği bilgisini verir. Bundan 
Noraliya’nın bir tarikata intisap ettiği sonucuna varmak mümkündür. 
Böylece süreceği hayat tarzı da belirlenmiş olur. Noraliya inzivaya çe-
24 a.g.e., s. 256.
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kilir ve bu inzivanın şiddeti zaman geçtikçe artar.

Noraliya’nın inzivadaki hayatı hakkındaki bilgiler romanda tuttuğu 
günlükten yapılan alıntılarla verilir. Bu alıntılar bir mistiğin yaşantısı-
nı ve hissiyatını kendi lisanından aksettirmesi bakımından son derece 
önemlidir. 

Noraliya hayat tarzını günlüğünde şöyle anlatmaktadır:

“Ve gün olur, gündüzü geceden fark etmem ve pancurlarımı daha 
sıkı kapatıp cihan ile alakamı keserim. Ve böylece günün hangi saatin-
de olduğumu bilmeyip bazan yemek yemeyi dahi unutarak koltuğumda 
başımı arkaya dayar ve hayalata dalarım.Derunumdaki hüznün azaldı-
ğını ve ruhumun tatlı bir uyuşukluk içinde derinleştiğini ve hatıratımın  
kâffesi gittikçe zail olarak sonunda bir aydınlık bulunduğunu fark eder 
gibi olduğum boşluğa doğru indiğimi hissederim.”25

Noraliya kendisini kendisine ve dünyaya  bağlayan her şeyi unut-
ması gerektiğini düşünür ve buna uygun şekilde hareket eder. Zamanı 
unutmak için oturduğu katta saat ve takvim dahi bulundurmak istemez. 
Noraliya bu sebeple günlüğünde  önceleri gün, ay ve yılı  kaydederken  
daha sonra, sadece yılları yazmakla yetinir. Sürekli düşünür, zikreder ve  
kitap okur. Okuduğu kitaplar sadece İslam kültürüne ait değildir, baş-
ka dinlerin mistik boyutlarına ait eserler de okumaktadır. Günlüğünde 
zikredilen eser ve müellife isimleri ( Boece, Felsefi Teselli, İmitation 
de Jesus-Christ, Philon, Tibet’in Ölüler Kitabı, Denys L’Areopogite, 
Dilmestî-i Mevlana) onun hem Doğu hem de Batı medeniyetine ait 
mistik metinlere ilgi duyduğunu göstermektedir. 

Noraliya’nın Allah’a ulaşma çabası birkaç safhadan oluşmakta-
dır: Önce dünyadan yüz çevirir ve Allah’tan kendisini “nur-ı hidayete 
mazhar etmesini” ister.26 Zikir ve tefekkürle meşgul olur. Kendisi ile 
Allah arasına giren ve “karanlık duvarlar” olarak nitelendirdiği engel 
sebebiyle hüzünlenir ve inzivasını da bundan sonra zamanı ve meka-
nı unutacak şekilde derinleştirir. İki oda arasında saatlerce dolaşmakta 
ve  yorulunca,“Yarabbi Nur istiyorum.”27 diyerek kendini koltuğuna 
atmaktadır. Bundan sonra “karanlık duvar”ın ne olduğu kendisine bil-
dirilir ve Noraliya Nur’a ulaşır: 

“Oh, oh! Şadol mahzun gönül, şadol! Cevap geldi. Oh, oh, oh! Şadol 
25 A.g.e, s. 269.
26 A.g.e, s. 266.
27 A.g.e, s. 269.
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mahzun gönül, şadol, cevap geldi. İçime doğdu. Koltuğumda otururken 
içime doğdu. Oh, oh, oh!Şadol mahzun gönül, şadol, şadol ki öğrendin.
İçime doğdu. Karanlık duvar benliğimdir. Onu yıkmalıyım ki nura ka-
vuşayım. Allah’a varayım. İçime doğdu: Ebediyete de öyle varılır.”28 

Noraliya artık ermiş bir kadındır. Huzur içindedir. Bütün acılarından 
kurtulmuştur. Buna Ferruh’u kaybenin acısı da dahildir. Çünkü o artık 
Ferrruh’tan ayrı değildir.Onu yanında hissetmektedir.29 

Fotika’nın bahsettiği, onun geceleri çamlar arasında dolaştığı, has-
taları dua ile iyileştirdiği yıllar, huzura ermesinden sonraya tekabül 
ediyor olmalıdır.

Romanın reel zamanında Noraliya bir ruh olarak yer alır. Fakat bu 
onun fiziki portresinin ihmal edilmesi sonucunu doğurmaz; bilakis 
romanda onun fiziki portesi diğer kahramanlardan daha ayrıntılı ola-
rak anlatılır ve bu yine Ferit’in bakış açısıyla gerçekleştirilir.  Ferit 
Matmazel Noraliya’nın önce sofada asılı olan fotoğrafıyla karşılaşır:

“Gözleri karşıdaki levhaya takıldı. Bu bir fotoğraf agrandismanıydı.
Siyah elbiseli, dar yakası ince boynuna yapışarak çenesinin altına uza-
nan, siyah saçları göze görünmeyen bir topuzla arkasından toplanmış, 
zayıf ve uzun yüzlü bir kadın. Geniş ve yüksek bir alnın altnda çok iri 
gözleri fanusa doğru bakıyordu. Burun,ağız ve çene hayret verici bir 
nisbetsizlikle alına doğru fırlamıştı. Öteki uzuvlardan hepsi birer for-
maliteden ibaretti.”30  

Noraliya’nın çehresinde alın ve gözlerin diğer uzuvlardan farklı bir 
hususiyet taşıdığı görülmektedir. Yüz neredeyse sadece alın ve gözler-
den ibarettir. Bunun böyle ayrıntılı bir şekilde anlatılmasının sebebi, 
Noraliya’nın mistik yaşantısıının fiziki yapısını da etkileyip değiştirdi-
ğini ifade etmektir.

Matmazel Noraliya romanda  hayatı ve şahsiyeti ile mistik bir insan 
örneği olarak karakterize edilmiştir. Yazar böylece  mistisizmin açık-
lanması ve somut olarak anlaşılması amacını gerçekleştirmek istemiş-
tir.    

3. Bir Dünya Görüşü Olarak Mistisizm
28 A.g.e. s.270
29 A.g.e., s. 272
30 A.g.e., s.220
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Matmazel Noraliya’nın koltuğu’nda, mistisizmin tam bir açıklaması 
yapılmıştır. Yazar bunu hem romandaki olayların ve kişilerin özellik-
leri dolayısıyla hem de yansıtıcı bir kaharamanı vuku bulan olaylar 
etrafında konuşturarak, konuyla ilgili kendi bilgi ve düşüncelerini ifa-
de etmek suretiyle gerçekleştirmiştir. Peyami Safa’nın romanlarının en 
önemli hususiyeti de herhâlde bu romanlarda, roman unsurlarıyla bilgi 
ve düşüncelerin çok başarılı bir terkip hâlinde bulunmasıdır. Bu itibarla 
Peyami Safa’nın Türk edebiyatında, Aldous Huxley’in İngiliz edebiya-
tındaki yerine benzer bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu’nda roman unsurlarının, biribi-
rini tamamlayan iki ana bölüm halinde bulunmasına mukabil olarak 
mistisizmin izahı da iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci ana bölümde 
alışılmışın dışında olayların, kahramanların özellikle Ferit’in şahsında 
cerayan etmesi ve bunun yoğunluk kazanmasıyla birlikte bu olayların 
mahiyeti ile ilgili birtakım sorular ortaya çıkar. Yansıtıcı bir kahraman 
olarak nitelendirebileceğimiz Yahya Aziz’in ortaya çıkması da bu sıra-
da, birinci ana bölümün sonlarına doğru  gerçekleşir. 

Yahya Aziz, materyalist babasından gelen tesirlerle şüpheci ve ag-
nosik olan, yaşadığı krizler sırasında gördüğü hayalleri modern bilimin 
etkisiyle “halisünasyon” olarak nitelendiren Ferit’e bu açıklama tarzı-
nın aslında ne kadar yetersiz olduğunu anlatır:

“Yahya Aziz, akıl hekimliğinin birçok bahislerinde olduğu gibi, bir 
strüktür muamması önünde kalan ilmin, tarif yerine tasvirle yetindi-
ğini ve Esquirol’dan beri, halluciation’un “objesiz idrak” diye özetle-
nebilecek tasvirlerinden bir adım ileri gidilmediğini söylüyor ve her 
tarif kılıklı tasvirin peşinden symtomatique sınıflandırmalar geldiğini 
anlatıyor, böylece biri sensorielle, öteki psthique iki büyük dala ayrı-
lan halluciation’ların çeşitlerini saymak ve tasvirini yapmaktan öteye 
geçilmediğini ilave ediyordu. Beden ruh ikiliğini bütün gayretlerine 
rağmen ortadan kaldıramayanların bu strüktür problemi önünde kli-
nik müşahedeleri aşmaktan âciz kalmalarını tabii bulan Yahya Aziz, 
“hallucination” bahsinde, bir şeyi bir kişiden fazla kimsenin görme-
mesinin o şeyin mevcut olmadığına yeter bir delil sayılamayacağını da 
söylüyordu.”31  

31 A.g.e., s. 154.
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Yahya Aziz’in açıklamaları sonuç olarak bir tecrübenin sadece bir 
kişi tarafından yaşanmasının, o tecrübe sırasında görülen veya yaşa-
nan şeyin inkâr edilmesine gerekçe olamyacağını ortaya koymakta ve 
Ferit’in de yaşadığı türden sıradışı olayları açıklamakta modern bilimin 
yetersiz kaldığını ifade etmektedir. Yahya Aziz Ferit’in “Siz hayallere 
ihtimal veriyor musunuz?” şeklindeki sorusuna verdiğin cevap daha 
önce dile getirdiği kanaati tamamlar:

“Bütün ihtimalleri reddedebilmek için her şey hakkında tam bil-
gimiz olmak lazım. İçinde büyük tabiat âlimleri de bulunan pek çok 
insanların, deli olmadıkları hâlde gördükleri hayaletlerin birer vehim 
olduğunu nasıl söyleyebilirim?  Lehte ve aleyhte izah imkanlarımın  da 
kendi tecrübelerimin de dışında kalan iddiaları kabul ve reddetmeğe 
hakkım yoktur. Daha ileriye giderek Oliver Lodge’ların mezarlarında 
bağırmayalım. Ondan sonraki âlimler arasında, ellerinde birer fotoğ-
raf makinesi bu hayaletlerin resmini çekenlerin az olmadığını biliyo-
ruz.Bu ressimler benim kitaplarımda da var. Kimine göre bu, med-
yumun bedeninden çıkan seyyalemsi bir şey, kimine  göre rahmetli 
kayınpederin ruhu. Bana göre bir şey, ne olduğunu bilmediğim, fakat 
hallucinetion’dan anlaşılan manayı gülünç hâle sokacak derecede baş-
ka bir şeydir.”32

Yahya Aziz, Ferit’in “Benim yerimde olsanız, hayaletlerinize karşı 
ne yapardırdınız? “ şeklindeki sorusuna ise şu cevabı verir:

“Onları severdim. Yalnız boğazımı emniyet altına alırdım. Üst tara-
fında hoşa gitmeyecek bir şey yok.(...) Onlarla  iyi geçininiz ve şevişi-
niz. Kendinizi hasta farz etmeyiniz. Hastalık çok defa bu zandır.”33

Ferit, bu konuşmadan sonra Yahya Aziz’in düşüncelerinin tesiri al-
tında kalarak hareket eder. Zehra’nın vizyonu sırasındaki tavrını hatır-
layalım. Zehra’yı bir bilim adamı titizliğiyle inceler ve Yahya Aziz’e 
hak verir: “Ne kabul, ne red. Yahya Aziz haklıdır.”34 

Bu noktada Yahya Aziz’in hususiyeti üzerinde biraz durmaka fay-
da var: Ferit’e göre Yahya Aziz’i tanıdığı diğer insanlardan ayıran en 
önemli tarafı, “suret-i mutlakacı” olmamasıdır. “Suret-i mutlaka” tabi-
ri, konuşurken sürekli bu tabiri tekrarlayan Cevat Bey’e aittir. Ferit’in 
32 A.g.e., s. 155.
33 A.g.e., s. 155.
34 A.g.e., s. 167.
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çevresinde bulunan kişiler, kominist Saim, milliyetçi Muhtar ve liberal 
Cevat hep suret-i mutlakacıdır.35 Yahya Aziz ise her şeyi peşin hüküm-
lerle, değil, ne ise o olarak kavramaya çalışır. Dolayısıyla o “suret-i 
mutlakacı” değildir. Yahya Aziz’in Batı kültürünü de içine alan geniş 
bilgi birikimine sahip bir entellektüel olarak, sadece Doğulu ve muta-
davvıf olan Vafi Bey’den da farklı olduğunu belirtelim.

Birinci ana bölümde anlatılan tuhaf olayları Yahya Aziz’in açık-
lamalarından yola çıkarak psişik olaylar şeklinde tanımlamak müm-
kündür. Bu tuhaf, sıradışı, psişik olaylardan sonra ikinci ana bölüm-
de metapsişik bir olay cereyan eder. Tanım yine Yahya Aziz’e aittir. 
Ferit’ten, Matmazel Noraliya’nın ruhuyla olan macerasını dinledikten 
sonra, Yahya Aziz’in ömründe ilk defa olarak “metapsişik eserlerdeki 
müşahedeleri andıran bir tecrübeyi”36 onu bizzat yaşayanın ağzından 
dinlemiş olduğu ifade edilir.

Ferit’in Matmazel Noraliya’nın ruhu ile karşılaşması ve onun koltu-
ğuna oturması romanda şöyle anlatılır:

“Kadın gözlerini yumdu. Göz kapakları şeffaftı. Gözleri daha sisli 
ve güzel görünüyordu.

– Ben bu koltukta otuz iki sene oturdum.Kaçtım insanlardan.Her 
şeyi sildim. Ruhumun dibine indim. Ve... 

Onu gördüm.Şimdi...Sen de göreceksin.

(..) Kulağının ta içinde ince bir ses: “Gayret!” dedi. Ne ile, ne üze-
rinde ve nasıl tesir ettiğini bilmeden uğraşıyordu. Elini tutan avucu his-
setmez oldu. Nerede olduğunu da bilmiyordu.(...) Artık şuurunda kendi 
benini değil, başka ve geniş ve her şeyle birleşmiş, sonsuz bir kendi 
vardı. Bu kendinden çıkan ve onu aşan, her şeyi kavarayan ve her şeyle 
bir olan kendi şuuruydu. Bu bir mutlak birdi. Ansızın gözleri kör ede-
cek kadar keskin bir ışığa benzeyen ve hududu görünmeyen büyük bir 
aydınlık parladı; ve ansızın her şeyi kavradı ve sonsuz derinliklere iner 
gibi bir duygu bütün ruhunu sardı.”37

Fertit’in hissettiklerinin mahiyetini açık bir şekilde kavramak için 
Peyami Safa’nın “Mistsizm” isimli kitabının başında yer alan misti-
35 A.g.e., s. 144.
36 A.g.e., s. 233.
37 A.g.e., s. 227-228
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sizm tanımını okumak gerekmektedir:

“Mistisizm insan ruhu ile varlığın esası arasında birleşme imkanı-
na inanmaktır. Mahrem ve dosdoğru vasıtasız bir birleşme ki normal 
bilgi ve varlıktan ayrı ve üstün bir bilgi ve varlık tarzı temin eder. (...) 
Varlığın esası bir manasına göre her şeyi içine alan BİR, kainatın bütünü 
sonsuzluk demektir. Dinî mistiklere göre de Allah’tır. İnsan ruhu kendi 
içinde BİR’i, bütünü,sonsuzluğu veya Allah’ı ve onunla birleşebilir.”38

Bu tanım, Ferit’in tecrübesinin, mistisizmde hedeflenen sonsuzla 
birleşmek anlamına geldiğini göstermektedir. 

Romanın sonunda Noraliya’nın hayat hikâyesi Fotika’dan dinlen-
dikten ve Noraliya’nın günlüğünden parçalar okunduktan sonra Yahya 
Aziz, Noraliya’nın bir mistik olarak taşıdığı özelliklerin tahlilinden 
başlayarak, bugünkü dünyanın içinde bulunduğu krize kadar uzanan, 
birleştirildiğinde uzun bir makale teşkil edecek kadar uzun konuşmalar 
yapar.39Söylediklerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:

Noraliya, ferdiyetiyle çevresi arasındaki zıtlaşmanın sonunda kendi 
benini, kainatın ruhuyla birleşmek için silmiş ve amacına ulaşmıştır. 
Ben’in Allah’ta yok olması azizleri, insanlıkta yok olması dahileri, mil-
lette yok olması kahramanları yaratmıştır. Bu yok olma mecazi olarak 
emrinde olmayı ifade etmektedir. Ortaçağdan sonra “şiddetli bir fer-
diyetçilik hâlinde” ben hortlatılmıştır. Liberalizm beni azdırmış, onun  
karşısına çıkan sosyalizm ve nasyonalizm ise insana hedef olarak yine 
kendisini göstermiş, insanla kendi arasına hiçbir aşkın prensibi veya 
ideali koyamamışlardır. Aynı sebepten dolayı hürriyet ve eşitlik yanlış 
anlaşılmakta ve yanlış uygulanmaktadır. İnsan merkezli dünya görü-
şü insanı bir ilerleme vehmiyle kendi etrafında dönmeye mahkum et-
miştir. Bütün bunlara rağmen gelecekten umutlu olmak gerekir. Çünkü 
Matmazel Noraliya’nın koltuğu vardır.

Yahya Aziz sözlerinin sonunda şöyle demektedir:

“Matmazel Noraliya’nın koltuğunda insanlığın otuz iki sene değil, 
sizin gibi yarım dakika oturması kâfi. Asırların hazırladığı bir istihale 
için bir an yeter.”40

38 Peyami Safa, Mistisizm, İst. 1961, Babıali Y., s. 7.
39 Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, s. 278-287.
40 A.g.e., s. 286.
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Böylece Peyami Safa’nın, Ferit’in kurtuluşu ile insanlığın kurtulu-
şunu mistisizm etrafında birleştirdiğini görüyoruz. Fakat burada doğru-
dan değil, dolaylı olarak ifade edildiğini düşündüğümüz önemli bir hu-
susa değinmek gerekir. Yazarın konuyu ele alış biçiminden Noraliya’yı 
bir vakıa olarak zikrettiği anlaşılmaktadır. Onun şahsında ortaya konu-
lan ise mistisizmdir. Yahya Aziz’in izahlarından da anlaşılacağı üzere 
mistisizm yazar tarafından evrensel bir dünya görüşü olarak takdim 
etmektedir.Fakat Ferit’in mistik tecrübeye bir mistik olarak değil bir 
medyum olarak oturmuş olması ( Ferit, Noraliya ile olan macerasından 
sonra kendisinin bir medyum oldğunu söyler.),41 Noraliya’nın otuz yıl-
da ulaştığı sonuca bir anda ulaşması, dahası Yahya Aziz’in de insanlı-
ğın Noraliya’nın koltuğuna oturmasından söz etmesi, Peyami Safa’nın 
mistisizme ulaşmak için spritizm akımını esas aldığını ve bu yönde bir 
mesaj verdiğini düşündürmektedir. Şahsi hayatında spritizm akımıyla 
sadece entellektüel düzeyde değil, pratikte de meşgul olması42 ise bu 
düşünceyi kuvvetlendirmektedir.

Sonuç

Matmazel Noraliya’nın Koltuğu mistisizmi konu alan bir romandır. 
İki ana bölümden oluşan romanda mistisizm, hem olay örgüsü ve şahıs 
kadrosunun taşıdığı özellikler hem de romanın baş kişisi olan Ferit ve 
yansıtıcı bir kahraman olan Yahya Aziz arasındaki konuşmalar sırasın-
da ortaya konulan, açıklanan düşüncelerle ele alınmıştır.

Romanın bütününde olağan dışı olayların büyük bir yekun oluş-
turduğu görülmektedir. Birinci ana bölümde psişik, ikinci ana bölüm-
de ise metapsişik olma özelliğini taşıyan olaylar; gerçekliğin, maddi 
olanın dışında farklı bir boyutu olduğunu somut olarak gözler önüne 
serer. Bu olayların kahramanı olan kişiler, temel özellikleri itibariyle 
birbirine benzerler. Hepsinin de felakaetlerle, acılarla dolu bir geçmi-
şi vardır. Gözleri son derece dikkat çekici ve etkileyicidir. Temizliğe 
düşkün, titiz insanlardır. Romanın baş kişisi olan Ferit, kendisini di-
ğer insanlardan farklı kılan ve hasta olduğunu düşünmesine yol açan 
özelliklerinin aslında bir zenginlik olduğunu, Matmazel Noraliya’nın 
ruhuyla karşılaşması sonunda idrak eder. Bu karşılaşma Ferit’i  bir-
çok bakımdan, olumlu anlamda değiştirir. Bunun romanda karanlıktan 
41 A.g.e., s. 289.
42 Beşir Ayvazoğlu, A.g.e. s.401.
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aydınlığa geçiş olarak ifade edildiğini söyleyebiliriz. Birinci bölümde 
karanlıklar içinde bulunan Ferit, ikinci bölümde aydınlığa erişir. Ferit’i 
aydınlatan Matmazel Noraliya, hayatı ve şahsiyetiyle tam bir mistiktir. 
Onun şahsında mistisizmin özellikleri açıklanır.

Peyami Safa’ya göre, modern bilimin, psişik ve metapsişik olayla-
ra getirdiği açıklamalar yetersizdir. Tecrübenin kişisel olması tecrübe 
edilen şeyin gerçek dışı olduğu anlamına gelmez. Ferit’in  ve roman-
da yer alan bazı başka kahramanların tecrübeleri varlığın maddeden 
ibaret olmadığını, aşkın bir gerçekliğin varlığını ortaya koymaktadır. 
Mistisizm, insanın benliğini aşarak, bu aşkın gerçekliğe erişmesi, anla-
mına gelmektedir. Günümüz dünyasında insanlık, benliğin azdırılması 
neticesinde maddi bakımdan güçlü, fakat manevi bakımdan güçsüzdür. 
Yaşanan felaketlerin asıl sebebi de budur. Fakat dünyada hâlâ azizlerin 
var olması, geleceğe umutla bakmak gerektiğini hatırlatmaktadır. Ferit 
gibi, bir gün bütün insanlığın Matmazel Noraliya’nın koltuğuna otur-
ması ve aydınlanması mümkündür.

Bütün bunlardan Peyami Safa’nın, mistisizmi; evrensel bir dünya 
görüşü olarak takdim ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, mistik 
dünya görüşünün sadece geçmişe ait anlayışlarla değil, bilime ve Batı 
kültürüne de dayanarak spritizm akımı sayesinde gerçekleştirilebile-
ceği şeklinde özetlenebilecek bir görüşün eserde doğrudan değil, fakat 
dolaylı olarak ifade edildiğini de belirtmeliyiz. 
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KIRGIZ  MİLLETİNE  AİT  <KIRKKIZ>  EFSANESİ

ZHENHUA, HU
 ÇİN/CHINA/КИТАЙ

Giriş

Çin’de Kırgız milletinin ortaya çıkışı ve Kırgız adının kaynağı hakkın-
da birçok efsane bulunmaktadır. <Kırk Kız> efsaneside bunlardan biridir.
Çin’de yazılan <Yuan Şı> (Yuan Dönemi Tarihi’nde)’da yer alan, <Xibei 
dilizhi> (Güzey Batı Bölgeleri Hakkında Bilgiler) adlı bölümünde de ko-
nuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

1954 yılının Mayıs ayında  Sincang (Xinjiang)  Tekes  ilçesi  Kök -Terek bölge-
sinde araştırma ve incelemelerde bulunduğumuz sırada ilk kez  Kırgızların 
“kırk kız”dan  geldiklerini anlatan efsaneyi duydum. 1961 yılının11. ayında 
Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi<Manas> çalışanları grubu adına  1-bölümden 
oluşan “Manas”ın  bir bölümü Çince’ye tercüme edildi. “40 kız” da bunlar 
arasındadır.

1953 yılının kış başında Xinjiang Kırgız Bölgesine gittiğimde öğrendi-
ğim atasözü de dağ ve su ile ilgiliydi:”Too kırgızdın atasy, Suu kırgızdın 
enesi.” “Dağ  Kırgızların babası, su kırgızların anasıdır”. Bu atasözünden 
de  kolaylıkla anlıyoruz ki insanlar eski dönemde sosyal hayatta dağ ve 
suya tapmaktaydılar.

Altay Dillerini konuşan milliyetler arasında, milliyetlerin adının köke-
nini anlatan efsaneler çok sayıdadır.Dağ ve suyla ilgili efsanelerde çok 
fazladır. Herkes karşılaştırıp, araştırabilir. Ayrıca, Kırgız adının nereden 
geldiğini anlatan efsane ile “Dağdan gelen Oguz.”, “Otlakta Göçebelik ya-
parak” gelen Kırk kızları anlatan birçok söylenti vardır. Tüm bu söylence-
ler hakkında derin araştırmalar yapmamız gereklidir

Çin’de Kırgız milletinin ortaya çıkışı ve Kırgız adının kaynağı hakkın-
da birçok efsane bulunmaktadır. <Kırk Kız> efsaneside bunlardan biridir.
Çin’de yazılan <Yuan Şı> (Yuan Dönemi Tarihinde)’da yer alan, <Xibei 
dilizhi> (Güzey Batı Bölgeleri Hakkında Bilgiler) adlı bölümünde de ko-
nuyla ilgili bilgiler bulunmaktadır.
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I.<Kırk Kız> Efsanesi Derlemesinin  Zamanı  ve  Basımı

1954 yılının Mayıs ayında  Sincang (Xinjiang)  Tekes  ilçesi  Kök-
Terek  bölgesinde araştırma ve incelemelerde bulunduğumuz sırada ilk kez  
Kırgızların “Kırk Kız”dan  geldiklerini anlatan efsaneyi duydum. Kaydettik. 
Çinceye tercüme ettikten sonra 1955 yılında Çin Halk Cumhuriyeti 
Merkezi milletler Üniversitesinde yayımlanan <Xuexi yuandi>(E Okuma 
bahçesi E) adlı dergide yayımladım. Bu Çince gazetede ilk kez Çince ola-
rak yayımlanan  <Kırk Kızı>  tanıtan makaleydi.

1956-1958 yıllarında Çin’de azınlık milletlerinin sosyal hayatları, 
tarihleri hakkında büyük çaplı incelemelere başlandı.Araştırma gurubun-
dan Kırgız milletine mensup arkadaşımız Aniwar’ın kayıt ve tercüme etti-
ği kırgızların ortaya çıkışıyla ilgili bir kaç efsanenin içerisinde  <Kırk Kız>  
efsaneside bulunmaktaydı. Sonra 1987 yılında Xinjiang Halkın Basımevi 
tarafından basılan <Kırgızların Sosyal Hayatı ve Tarihi Araştırmaları> ko-
nulu kitap içerisinde yayımlandı. ( kitabın 7. sayfasına bakınız).

1961 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler Üniversitesi, 
Diller ve Edebiyatlar Bölümü, Kırgız Dili Anabilim Dalının öğrencileri 
ile Xinjiang, Kızılsuu Kırgız Özerk Vilayeti ile Xinjiang Uygur Özerk 
Bölgesindeki arkadaşları ile birlikte Çin’in  Manas söyleme ustası Cusupu 
Mamayi ‘nin söylediği Manas Destanı kaydedilip, tercüme edildi.

1961 yılının 11. ayında Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi <Manas> çalı-
şanları gurubu adına  1- bölümden oluşan “Manas”ın  bir bölümü Çinceye 
tercüme edildi. “40 Kız” da bunlar arasındadır.

1978 yılının aralık ayı başlarında “Manas” üzerinde eklemeler yap-
tık. Bu kez Cusupu Mamayi adlı yaşlı kişinin anlattıklarına dayanarak üç 
farklı efsanevi hikâye kaydedildi. Üçüncüsü “40 kız”dır. Toplam 228 sa-
tırdan oluşmaktadır. (Bakınız: Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Milliyetler 
Üniversitesi tarafıdan basılan  <Manas> Kırgızların Edebiyat Kitabı 1. bö-
lüm 1. kitap’ın 6 -11. sayfalarına bakınız)

Mao Xing’in yazdığı 1983 yılının Temmuz ayında Hunan Halk 
Basımevi tarafından basılan <Çin Azınlık Milletleri Edebiyatları> konulu 
kitabın birinci bölümünde Kırgız edebiyatı tanıtılmakta, fakat burada basit 
bir şekilde şu cümle ortaya atılmaktadır: “Kara han topraklarında 40 kız ile  
Oguz erkeklerinin evlenmelerinden bir milletin ortaya çıktığı söylentisi 
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dolaşmaktadır. (Bakınız aynı kitabın 319. sayfası)

1956 yılında Rusya Bilimler Akademisi tarafından yayımlanan <Kırgız 
Eski Milletler Arkeolojik Araştırmaları Kataloğu> (Trudy Kirgizskoj 
Arxeologo-Etnograficheskoj Ekspeditsii, Rusça) Bir inci kitabında Ya. 
R.Vinnikov tarafından yazılan <Kırgızistan’ın güney bölgesi, Kırgızların 
boylarının oluşumu ve Ayrımı> konulu araştırma raporu yayımlanmıştır. 
Yazar bu araştırma raporunda “Kırk Kız”ı anlatmıştır. (kitabın 140. sayfa-
sına bakınız).

1981 yılında, Milletler Basımevi tarafından basılan Du Rongkun ve 
Aniwar tarafından yazılan  <Kırgız Milleti> adlı kitapta, “Kırk Kız” hak-
kında açıklamalar bulunmaktadır. (Bakınız: Kitabın 2. 3. sayfalarına).

II. “Kırk Kız”ın Yazım Biçimi

“Kırk Kız” düz yazı ve şiir biçiminde yazılmıştır. İster düz yazı, isterse 
şiir şeklindeki “Kırk Kız” olsun, insanlar dinlediklerinde, insanı etkileyen 
efsanevi bir hikâyedir. Bilim adamları dinlediklerinde de çok büyük bilim-
sel değeri olduğu kanatine varmışlardır.

III. “Kırk Kız” Efsanesi

Uzun süredir söylene gelen efsaneye göre, Puşewir adında bir yerde  
Jusup Mamayi’nin söylediği destan içerisinde Keshmir’de (keshanmier) 
olarak geçmektedir.)

Abi-kız kardeş olan iki kişi yaşamaktadır. Abinin adı Şa Mansur, kız 
kardeşin adı Anal idi. Abi-kız kardeş karşılıklı birbirlerini korumaktaydı-
lar. Bir gün akşam Şa Mansur, kardeşinin temizlik için her gün hava ka-
rardıktan sonra evden ayrılarak gittiği yere kız kardeşinin arkasından gizli 
gizli takip ederek gider. Şa Mansur farkederki,kız kardeşi Puşewir’dan 
uzak olmayan bir mağarada çok genç erkekle oyun oynadığını görür. Abi 
de onlarla birlikte gece boyunca oynar. Bu olay Pushewir’ın yöneticileri 
tarafından hükümdara iletilir. Hükümdar diniy kuralları çiğnedikleri için 
bu iki kardeşin yakalanıp huzuruna getirilmesi için bir kişiyi görevlendirir. 
Hükümdar önce abi Şa Mansur’ı bağlayıp etrafına odunlar koyar ve ağaç-
ları ateşler. Şa Masur’ı yakarak öldürmek istediğini söyler. Alevler bü-
yüdüğünde Şa Mansur alevlerin arasından haykırır: “Anal Hak!” (Farsça: 
Bembeyaz, masum) “Manamu (Farsça: Ben) Hak!” (bembeyaz)”. Bu sırada 
kız kardeş Anal ‘da yüksek sesle haykırır: “Biz masumuz. Biz ateşe atıldık. 
!” Onlar iki kardeş yanarak öldüler. Kardeşlerin külleri  bir nehirle birlikte  



1908

hükümdar sarayının yakınına gelir. İki kardeşin külleri nehir içerisinde su 
kabarcıklarına dönüşür. Durmadan kabarmakta ve “Anal hak!, mannaimu 
hak!” sesleriyle kabarcıklar devamlı olarak çıkmaktadır. Hükümdarın  kızı 
(bazı söylentiye göre prenses ve 40 cariye) bu sesi duyarlar. Çok ilgilerini 
çeker. Su kenarına giderler hepsi birer birer elleriyle sudan içerler.

Çok geçmeden prenses olmak üzere hepsi hamile kalırlar. Hükümdar 
durumdan haberdar olunca çok kızar. Fakat kendi kızlarını öldüremez 
veya yakamaz. Onların hepsini uzaklara kovar. Aralarından 30 kız sağdan 
yürüyerek dağın derinliklerine girerler. On kız soldan yürüyerek köye ya-
kın bölgeye yerleşirler.

Sonra, 40 kız hepsi çocuk dünyaya getirir. 30 kızın torunları “Otuz 
oğul” (30) veya “Sırtılık” (dışardakiler), 30 boydur, 10 kızın torunları da 
“On oğul”  veya “İçikilik” (içtekiler) olarak adlandırılırlar. On boyu oluş-
tururlar. Bundan sonraki Kırgız (Kırk Kız) milleti’nin 40 boyu olduğu söy-
lenir.

IV. “Kırk Kız”ın Araştırma Değeri

Öncelikle “Millet Kökeni” ve “Millet Adı” arasındaki ayırımı iyi yap-
mak lazım.Milletin kökeni derken, bir milliyetin kökeni anlatılır. Bir mil-
liyetin şekillenişi anlatılır. Milletin adı ise, bir milliyetin adlandırılışını ifa-
de eder. Kendileri, başkaları ve basit adlandırılışları gibi. Benim kanımca 
Kırgız milliyetinin “40 Kız Efsanesi” “Kırgızların” millî adlarının nereden 
geldiğini anlatan efsanevi hikâyeleridir. Aynı zamanda Kırgızların kökeni-
ni anlatan bir efsane değildir.

Millet adı olan “Kırgız” (QYRGHYZ) Kırgız dilinde çok muteberdir. 
Ve “Kırk Kız”ın telaffuzunada çok yakındır.Lütfen bakınız: QYRQ (Kırk), 
QYZ (Kız), hızlı okunduğunda gerçekten QYRGHYZ şeklini almaktadır.
Efsane tarih değildir! Efsaneler ikiye ayrılır: Savaş efsaneleri ve anlayış 
belirten efsaneler. “Kırk Kız” anlayış belirten efsanelerdendir. Hangi efsa-
ne olursa olsun, eğer efsaneyse efsanenin ortaya çıktığı yerin olması lazım 
yoksa efsane olmaz.

İkinci olarak “Kırk Kız” bize Kırgız milletinin tarihi çok eskilere da-
yanan bir milliyet olduğunu göstermektedir.İnsanın sosyal tarihinden bah-
sederken eskiden Anaerkil sosyal düzeninin yaşandığını biliyoruz.Bu ef-
sanedeki 40 kız gerçekten Anaerkil toplumdaki yönetici değil mi? Diğer 
taraftan bakacak olursak kırgız milletinin “Kırk Kız” efsanesi gerçekten  
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çok eski. Gerçekten de bilimsel değeri olan millet arasında söylene gelen 
bir edebiyat eseri. Bu eserin edebî açıdan bilimsel değeri  yanında tarih 
bilimi ve millet bilimleri açısından da büyük değeri bulunmaktadır.

Üçüncü olarak, “Kırk Kız” içerisinde anlatılan su ve dağ. Kızların içtiği 
küçük dereden hamile kaldıkları, hamile kaldıktan sonra ülkenin hüküm-
darı tarafından uzak dağlara kovuldukları anlatılır. Bu da Kırgız Milletinin 
dağ ve sudan ayrılmadığını gösterir.Kırgız milletinin tarihinde de Kırgızlar 
uzun süre yüksek dağlar, otlaklarda oturmuşlar, su ve otlakların olduğu 
yerlerde avcılık ve hayvancılık yaparak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Dağ 
ve suya karşı derin duygular beslerler.

1953 yılının kış başında Xinjiang Kırgız Bölgesine gittiğimde öğrendi-
ğim atasözü de dağ ve su ile ilgiliydi:

“Too kırgızdın atasy, Suu kırgızdın  enesi.”

“Dağ  Kırgızların babası, su kırgızların anasıdır”. 

Bu atasözünden de  kolaylıkla anlıyoruz ki insanlar eski dönemde sos-
yal hayatta dağ ve suya tapmaktaydılar.

Altay Dillerini konuşan milliyetler arasında, milliyetlerin adının köke-
nini anlatan efsaneler çok sayıdadır. Dağ ve suyla ilgili efsanelerde çok 
fazladır.Herkes karşılaştırıp,araştırabilir.Ayrıca, Kırgız adının nereden gel-
diğini efsane ile “Dağdan gelen Oguz”, “Otlakta Göçebelik yaparak” gelen 
Kırk kızların geldiğini anlatan bir çok söylenti vardır.Tüm bu söylenceler 
hakkında derin araştırmalar yapmamız gereklidir.       
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TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİNİN BUGÜNKÜ DURUMU
Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİ (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель)1: 

Sayın konuklarımız, “Türk Edebiyatında Eleştirinin Bugünkü Durumu” 
konusunu işleyeceğimiz panelimize hoş geldiniz. Panelimizin konu başlığı 
edebiyat eleştirisi olmakla birlikte dil eleştirisi, dilimizin güncel sorunları 
ve gelişimi, Türkçenin yazı serüveni üzerine de konuşmalar yapılacaktır. 

Edebiyat eleştirisi üzerine bir bildiri sunacağı bildirilen edebiyat araş-
tırmacısı ve çevirmen Timur Muhittin (Timour Muhidine) gel(e)mediği 
gibi, bildirisini de göndermemiştir. Onun eksikliğini hep birlikte giderece-
ğimizi umuyorum. 

 “Çağdaş Türkçe Söz Varlığının Gelişimi” üzerine bildirisini sunacak 
olan Michel Bozdemir, İNALCO (Fransız Doğu Dilleri ve Medeniyetleri 
Enstitüsü)’da Türk kültürü ve dili üzerine çalışmalar yapmaktadır. 
Bozdemir, Timur Muhittin’le birlikte Ataol Behramoğlu’nun bıraktığı 
yerden ANKA dergisini çıkarmayı sürdürmüştür. Türkçe-Fransızca ve 
Fransızca-Türkçe sözlük çalışmaları vardır. Nazım Hikmet ve Yunus Emre 
gibi şairlerimiz üzerine bildiriler sunan Bozdemir’in, Osmanlılar ve Ölüm 
adlı kitapta: “Chopen ve Müezzin: Çağdaş Türkiye’de Resmî Cenaze 
Törenleri” adlı makalesi yer almaktadır. 

Bildirisini sunmak üzere şimdi sözü sayın Bozdemir’e veriyorum.. 
Buyurun Sayın Bozdemir….

Michel Bozdemir2: Hepinize günaydın diyorum ve organizasyon zor-
luklarına rağmen karşınızda konuşabilmekten memnuniyet duyuyorum. 
Bir Cumartesi sabahı kendi kendimize konuşuruz diye korkuyordum; ama 
bakıyorum ilgilenen meslektaşlar var. 

Daha önceki toplantıları izlemeye çalıştım ve özellikle dil konusundaki 
oturumlarda şu dikkatimi çekti, Türkçenin en önemli gelişmesi konusunda 
ne bir oturum var ne de bir konuşmacı. Sanıyorum herkesin hemfikir ola-
cağı bir nokta: Son yüzyıldaki Türkçenin en önemli gelişmesi, onun söz 
varlığının büyük bir yenileşme göstermesidir. Bu noktada üç gündür, dört 
gündür yapılan dil çalışmalarından neredeyse hiç kimse söz etmedi. Benim 
için oldukça yadırgatıcı bir durum. Oysa biz, birkaç arkadaşımızla, sayın 

1 Ankara Üniversitesi, Türk Dili Bölümü, Ankara.
2 INALCO, Paris.
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Başkan size açıkladı, özellikle Cumhuriyet dönemindeki Türkçenin dil 
gelişmeleri üzerinde bir panel sunmak istiyorduk ; “Çağdaş Türkçe Söz 
Varlığının Gelişimi” başlığı altında. Tahsin YÜCEL, Nedim GÜRSEL, 
Timour MUHIDINE’le birlikte. Ben de “Türk Dil Devrimi: Bir Bilanço 
Denemesi” başlıklı bir bildiri sunmayı düşünüyordum. Organizasyondaki 
kopukluklar nedeniyle bunu yapamadık. Dolayısıyla şimdi ben, kendi ko-
numda sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Benim de birkaç düşüncem 
var gayet tabii ama, konuşmam daha çok alışılmış bir bildiriden ziyade 
sizinle bir alışveriş niteliğinde olacak. 

Bir dil devrimi yaşanmıştır, bunu olumlu olarak algılamak mümkün, 
olumsuz olarak algılamak mümkün, eleştirmek mümkün ama, önemli olan 
bir dil olayı var Türkiye’de özellikle Cumhuriyet’ten sonra. Bunun bir bi-
lançosunu yapmak mümkün müdür? Kendime sorduğum soru bu ve birkaç 
yıldır üzerinde çalıştığım alan bu. Türkiye Türkçesi ne yönde gelişmiştir? 
Vokabüler olarak, kelime hazinesi olarak, söz varlığı olarak. Yanlış anla-
şılmasın; Öz Türkçe Osmanlıca tartışmalarının nostaljisi içinde değilim. 
Biliyorsunuz, 1930’lu yıllardan itibaren 1980’li yıllara kadar Türkiye’de 
dille ilgili insanlar iki kampa ayrılmıştı ve bunu büyük bir mücadeleyle 
karşılıklı görüşler, suçlamalar, polemikler şeklinde on yıllarca sürdürdüler. 
Fakat bu tartışmaların, bence, yüzeyde kaldığını, polemik düzeyinde kal-
dığını söylemek mümkün. 

Bunca tartışmaya karşın, dilbilimsel planda, önemli ve uluslararası ni-
telikte bir çalışma birikiminden söz etmek zor, sanıyorum. Son zamanlarda 
birkaç araştırmacı bu işe ciddiyetle eğilmeye başlamış. Kamile İmer’in ça-
lışmalarını, Hüseyin Sadoğlu’nun doktora tezini ve Bilgi Üniversitesi’nin 
Astrid Menz ve Christoph Schroeder yönetimindeki bir toplu yayınını zik-
redebiliriz. Bir de burada bir toplantıda, Fatih Üniversitesi’nde yapılan bir 
sıklık analizinden, yani kelime sıklığı, Türkçede geçen kelimelerin sıklık 
çalışmaları yaptıklarını, bir proje üzerinde olduklarını ilgiyle izledim. Oysa 
bu dil üzerinde devletin, kamu kuruluşlarının, kişilerin ve grupların yap-
tıkları önemli müdahale genel dilbilim alanında çok dikkate değer bir olay. 
Türkçe neredeyse dünya çapında önemli bir örnek. İbraniceyle birlikte ve 
başka birkaç dille birlikte. Çünkü biliyorsunuz dilbilimi kurucularından 
Ferdinand de Saussure’ün 1900’lerde verdiği derslerden itibaren herkesin 
bir önyargı olarak, bir öncül olarak kabullendiği, “Dil canlı bir varlıktır, 
yaşayan bir organizmadır, ona kimse, hiçbir kişi, hiçbir kurum müdaha-
lede bulunmaz, bulunmamalıdır.” dilbilimin varsayımlarından başlıcası 
diyebiliriz. İşte bunun tam anlamıyla tersini yaptı Türkiye. Cumhuriyet 
bir anlamda Türkiye’yi yeni baştan kurmak istedi. Kültür alanında, siya-
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set alanında, dil alanında, din alanında… Dil devrimi dediğimiz olay bu 
yeniden kuruluşun bir parçası. Bir anlamda Cumhuriyet Türkçeyi baş tacı 
etmek istemiş. Daha önceleri ise, Osmanlı aydınları Türkçeyi ihmal etmiş, 
bir avam dili olarak Türkçeyi küçümsemiş, tekrar hatırlatmaya gerek yok, 
hepimiz biliyoruz. “Etrak-i bi idrak !”.

19. yüzyıldan itibaren, özellikle gazeteciliğin gelişmesi ve devletin 
halkla bir iletişim bağı kurma çabaları sonucu sadeleşme dediğimiz olay-
lar başlıyor; ama asıl Türkçeye sahip çıkan Cumhuriyet olmuştur, diye-
biliriz. Bu sahip çıkış problemsiz değil, gayet tabi. Nasıl sahip çıkmış-
tır ? Çok köktenci bir şekilde, çok toptancı bir şekilde, çok müdahaleci, 
değiştirici, temizleyici bir şekilde sahip çıkmıştır. Bütün bunlar biliniyor. 
Yani Osmanlı mirasını, geleneğini, İslam dillerinden, Arapça ve Farsça-
dan geçen kelimelerin hepsini mümkünse dışlamak, atmak, yerine yeni Öz 
Türkçe, diye adlandırılan kelimelerle yerini doldurmak gayreti başlıyor 
1930’lu yıllardan itibaren, biliyorsunuz. Bir çeşit kendi öz kaynaklarına 
dönüş çabası. Benim niyetim bu dil devriminin getirdiği, götürdüğü ne-
dir, bunu tespite çalışmaktan çok bir bilanço yapmak, objektif, sayısal, art 
düşüncesiz, önyargısız bir çalışma yapmak. Bunu yapmaya başlıyorum, 
yeni başlıyorum, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Tabi söylediğim gibi 
bunu polemiklerden, önyargılardan ve Öz Türkçeci, Osmanlıca gibi çok 
basitleştirici tavırlardan, tutumlardan uzak olarak yapmak düşüncesinde-
yim. Türkçe söz varlığı ne yönde ve ne çapta gelişmiştir son seksen yılda ? 
Hangi kelimeler, hangi sözcük bölümleri ne kadar değişmiştir, yenilenmiş-
tir ? Bunu yaparken konuyu Türkçe zenginleşmiş midir, fakirleşmiş midir 
şeklinde ele almıyorum. Tabi, bu bilançonun diyelim bir “iş hacmi“ kadar 
bir “dış ticaret“ tarafı da var. Yani diğer dillerle olan ilişkileri de var. Türk-
çe için bu oldukça önemli. Her zaman önemli olagelmiş. Bu, diğer dillerle 
olan alışveriş konusu son beş, altı yıldır epeyce çalışılmaya başlandı, gö-
rüyorum. O uzun sürmüş polemik döneminden sonra bazı ciddi çalışmalar 
yapılmaya başlandı. Ama işin henüz başındayız, ve iş büyük. 

Paris’te bizim küçük bir araştırma grubumuz var, birkaç yıldır Türk-
çe de içinde olacak şekilde Türkçe, Arapça ve Farsça başta olmak üzere, 
birinci planda Tahran’da, daha sonra İstanbul’da Boğaziçi ve Yıldız Tek-
nik Üniversitesinde ve geçen yıl Şam’da bir üç dil arasındaki alışverişle-
ri inceleme sempozyumları yaptık ve belki de bunun son aşaması olarak 
önümüzdeki yıl Tel-Aviv’de Akdeniz dillerinde dil politikaları üzerine bir 
toplantı yapmayı planlıyoruz. İlgilenenler varsa aranızda toplantıdan son-
ra görüşebiliriz. Memnuniyetle belki beraber olmayı düşünebiliriz. Şimdi 
demek ki bu devam eden bir çalışma ve bunun ilk sonuçlarını size küçük 
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bir deneme olarak sunmak istiyorum. 
Aşağı yukarı yüz yıldır süren dil tartışmalarına karşın söz varlığı konu-

sunda ciddi bir bilimsel yaklaşımın ilk aşamaları olmasını diliyoruz. “Lek-
sikometri” deniyor, biliyorsunuz belki, Türkçe karşılığını henüz bulamıyo-
rum, leksikometri, yani dil olaylarını sayısal olarak saptama ve yorumlama 
işi. Bu anlamda ki demin sözünü ettiğim sıklık araştırmaları konusunda 
Mehmet Kara Bey, not etmişim, Fatih Üniversitesinde bir çalışma başlat-
mışlar. Enteresan, dil devriminin, getirdiğim bir-iki tabloyu size sunmaz-
dan önce dil devriminin zaaflarının başında, biliyorsunuz Doğu ve Batı 
dilleri karşısında takınılan tutum; daha önce söylediğim, doğu dillerine 
karşı son derece alerjik tutum var. Sert, dışlayıcı bir tutum var, Arapça ve 
Farsçaya karşı, bunu biliyoruz. Fakat batı dilleri karşısında, açıkça söylen-
mese de aynı tutum yok. Daha hoşgörülü, daha kabullenici, daha açık bir 
tutum var. Bunun özellikle Türk Dil Kurumunun ilk genel sekreterlerinden 
Agop Dilaçar’ın bir metnini incelediğim zaman görüyorum, 1933’teki dil 
kongresinde. Bütün, özellikle Fransızcadan geçen dil terimleri aynen alın-
mış, linguistik, fonetik, fonoloji gibi. Bunu, Cumhuriyet’in Batı’ya dönük 
ideolojisiyle açıklamak gayet tabi mümkün ve öyle açıklamak gerektiği-
ni sanıyorum. Fakat dil planında Öz Türkçe akımı daha çok ve öncelikle 
Arapça ve Farsçaya karşı özünü korumak istemiştir. Batı dillerine karşı 
aynı gayreti gösterememiştir. 

Sonuç olarak ne olmuştur? Nasıl bir tablo ortaya çıkmıştır ? Şimdi be-
nim başladığım çalışmalardan bir örnek olarak altı tablo hâlinde, altı grup 
halinde bir araya getirdiğim bir değerlendirme denemesi var. Sanıyorum 
fotokopisini yaptığım bu tablolara birlikte bakabilirsek, sizin de tepkileri-
nizi almak isterim doğrusu. 

Bu tablolarda altı grup göreceksiniz: 
1. Bütünüyle kullanımdan kalkmış Arapça ve Farsça kelimeler,
2. Herkesçe benimsenmiş yeni sözcükler,
3. Yeni sözcüklerle bir arada kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler,
4. Herkesçe kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler,
5. Arapça ve Farsça kelimelerin yerine geçen Batı dilleri sözcükleri,
6. Batı dilleri sözcüklerinin yerine geçen yeni Türkçe sözcükler.
Bu gruplaşmalar, sözcük, kelime gruplaşmaları sizce Türkçenin son 

yetmiş beş, seksen yılda yaşadığı değişimi yansıtıyor mu? Ben size soru-
yorum, sizden tepkilerinizi almaktan gerçekten memnun olacağım. 

Tabiî ki bu gruplar, önünüzdeki bu gruplar hiçbir şekilde geniş kapsam-
lı bir değerlendirmenin, bir korpüsün, korpüsten çıkarılmış sonuçları değil. 
Kaçınılmaz olarak keyfî bir şekilde oluşturulmuş kelime grupları, sadece 
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benim hipotezlerimi pekiştirmek için, size sunabilmek için bir araya getir-
diğim kelime grupları. İnceleyerek eğer uygun gördüğünüz ya da görme-
diğiniz, altını çizeceğiniz ya da kesinlikle yer almamasını düşünüyorsanız, 
şimdi veya sonra, kelimeler veya başka bir yaklaşım tarzı öneriyorsanız, 
düşünüyorsanız, bu tepkilerinizi almaktan büyük memnuniyet duyacağım. 
Dediğim gibi, bunlar şimdilik keyfî gruplaşmalar, arzu edilir ki önümüz-
deki zamanda belki birkaç araştırmacı bir ekip hâlinde sayısal, istatistiksel 
olarak derlem derlem, keyfi derlemler veyahut günlük yaşayış, basın dili, 
çeşitli dil sektörlerinden alınacak örneklerle Türkçe konusundaki yeni-
leşme hareketlerinin, dil devrimi demeyelim, eğer hoşunuza gitmiyorsa, 
Türkçenin son yüzyılda geçirdiği söz dağarcığı, söz varlığındaki değişik-
likleri nasıl sınıflandırabiliriz, nasıl değerlendirebiliriz? Konuşmamı böyle 
bir soruyla bitiriyorum sayın Başkan, umarım zamanı uygun şekilde kul-
lanmışımdır. Teşekkür ederim. 

Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİ: Sayın Bozdemir’e konuşmasından do-
layı teşekkür ediyoruz. Türkçenin söz varlığındaki gelişmeler, özellikle 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında, dil devrimi ile birlikte başlamıştır. Arapça 
ve Farsça sözcükler dilden atılmış, bununla beraber Batı dillerinden ge-
len sözcüklere bu kadar tepki gösterilmemiştir. Hatta sonraki yıllarda, 
özellikle İngilizceden pek çok yeni sözcük ödünç alınmıştır. Fakat bunu  
“Cumhuriyet’in Batı’ya dönük ideolojisi” olarak açıklamak ne denli doğ-
ru, bu konuda kuşkularımız da yok değil! Çünkü Arapça ve Farsçaya karşı 
özünü koruyan bir dilin, diğer dillere karşı da savaşım vermesi kaçınılmaz-
dır. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bi-
len Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” 
sözünde Batı dillerinden gelen sözcükleri kabul edelim anlamına gelen 
hiçbir şey yoktur. Sayın Bozdemir’in “Türkçenin son yüzyılda geçirdiği 
söz dağarcığı, söz varlığındaki değişiklikleri nasıl sınıflandırabiliriz, nasıl 
değerlendirebiliriz?” sorusu önemli bir sorudur, sanırım bu konuda bilim 
insanlarımız gerekli çalışmaları yapacaklardır. 

Öykücü, romancı, edebiyat araştırmacısı ve incelemecisi, eleştir-
men Nedim Gürsel, bir yandan CNRS (Fransız Bilimsel Araştırmalar 
Ulusal Merkezi)’de araştırma yöneticisi olarak çalışırken, diğer yan-
dan da Sarbonne Üniversitesi’nde Türk edebiyatı dersleri veriyor. Onun 
Uzun Sürmüş Bir Yaz, Sevgilim İstanbul,  Kadınlar Kitabı, Sorguda, Son 
Tramvay; Boğazkesen, Resimli Dünya gibi öykü ve romanları vardır. 

Nâzım Hikmet şiirini yenilik/gelenek sorunsalı açısından ele alan, Şeyh 
Bedrettin Destanı’nı Marksist eleştiri ve dilbilimin verilerinden yararla-
narak eleştiren, Memet Fuat’ın deyişiyle Nâzım Hikmet’in “Memleket 
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toprağındadır kökü” dizesini tüm yönleriyle açığa kavuşturan, “bilimsel 
yöntemle yazınsal duyarlığı” eleştirilerinde birleştirmeye çalışan,  “olu-
şumsal yapısalcılık”ı eleştirimizde ilk uygulayanlardan biri olan Nedim 
Gürsel,  Çağdaş Yazın ve Kültür, Nâzım Hikmet ve Geleneksel Türk Yazını, 
Şeyh Bedrettin Destanı, Bozkırdaki Yabancı, Dünya Şairi Nâzım Hikmet, 
Aragon, Başkaldıran Edebiyat gibi eleştiri ve inceleme eserlerinin de ya-
zarıdır. 

Şimdi “Edebiyatımızda Öztürkçe’nin Bugünkü Durumu” adlı bildi-
risini sunmak üzere sözü Sayın Nedim Gürsel’e bırakıyorum. Buyurun…  

Nedim GÜRSEL3: Teşekkür ederim. Yine iletişim sorununa gelmek 
belki doğru değil ama ICANAS’ın adını Paris’te ilk duyduğumda bana 
fazla bir şey söylemedi. Oysa çok köklü ve geniş bir kuruluş olduğunu 
gördüm burada. Aslında programda eleştiri konusunda konuşacağım ön-
görülmüş, elbette o konuda da birkaç söz söylemek isterdim size, ama 
bana öyle yansımadı. Bu bir Türkoloji ve dil ağırlıklı toplantı diye yan-
sıdı. Ben de sevgili arkadaşım ve meslektaşım Michél Bozdemir’i kıra-
madığım için kabul ettim, yoksa başka bir seyahatim vardı. Dolayısıyla 
dil konusunda birkaç söz söyleme gereğini duydum, ama ben dilbilimci 
değilim.  Sayın Başkanın söylediği gibi galiba yazarlığım ağır basıyor. 
Öte yandan inceleme, araştırma alanında da bazı çalışmalarım, özellikle 
edebiyat kuramı ve karşılaştırmalı edebiyat alanında da bazı çalışmalarım 
olduğu için eleştiri üzerine de birkaç şey söyleyebilirdim, ama öngörme-
dim bunu. Burada, doğaçlama diyoruz Öz Türkçe deyimiyle, bir emprevi-
zasyon yapmak istemem. Kendi yazarlık pratiğim açısından son otuz yılda 
Öz Türkçenin gelişimini değerlendirmek istedim. Bunun şöyle orijinal bir 
yanının olabileceğini düşündüm: Az önce Michél Bozdemir, Saussure’e 
gönderme yaparak dilin canlı bir organizma olduğunu ve dışarıdan, özel-
likle devlet ya da kurumlar tarafından müdahaleyle geliştirilemeyeceğini 
söyledi. Ama aslında bir dili ne devlet ne de kurumlar oluşturur. Tabii, 
her şeyden önce bir iletişim aracıdır dil, ama  edebiyat söz konusu ol-
duğunda her yazar kendi özgül dilini, kendi üslûbunu kurar. Bu anlamda 
dili yapan yazarlardır, diyebiliriz. Az önce Başkan da söyledi,  genç ya-
şımda ilk kitabımla Türk Dil Kurumu ödülünü almıştım. Otuz yıl sonra 
yaş kemale ermişken bu ilk kitaba, çünkü Ankara’nın anısı var bu kitapta, 
dışarıdan bakmaya çalışıp, bu bağlamda Michél Bozdemir’in konuşmasını 
tamamlayıcı birkaç söz söyleyeceğim. Öz Türkçe’nin gelişme ve yayılma 
sürecinde bir kamplaşma olmuştu, genç bir yazar olarak bu kamplaşmada 
taraftım, Öz Türkçe’yi savunan, hatta ideolojik bir kamplaşma olduğu için 

3  INALCO, Paris.
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bunu o zamanki deyimle söylersem Osmanlıcacılara karşı savunan kampta 
yer alıyordum. Diyeceğim, bir yazar olarak burada söz alıyorum. 1976 
yılında Uzun Sürmüş Bir Yaz Türk Dil Kurumunun ödülünü aldığında, 
biliyorsunuz Türk Dil Kurumu özerk bir kuruluştu ve yirmi beş yaşında 
çiçeği burnunda bir yazarın bu ödülü alması da o zaman epeyce yankı 
uyandırmıştı. Ben de buraya davet edilmiştim. Ankara’ya ilk gelişimdi ve 
o zamanki Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk’ün elinden bu ödülü aldım. 
Yalnız o zaman, 1970’li yıllarda diyelim, 12 Mart muhtırasından sonra bir 
büyük Türk şairinin adı yasaklıydı. Ben o şairin üzerine, az önce Sayın 
Başkan’ın da belirttiği gibi çok geniş kapsamlı bir araştırma yapmıştım. 
Nazım Hikmet’ten söz etmek istiyorum ve Cumhurbaşkanı’nın da orada 
oluşunu fırsat bilerek, gençliğin verdiği cüretten de yola çıkarak böyle bi-
raz köktenci, radikal bir konuşma yapmıştım. Bu konuşmadan bir bölümü 
buldum arşivimden, size onu okuyayım. “Türkçenin en büyük şairlerinden 
Nazım Hikmet bir mektubunda şöyle diyor: ‘Dünyanın en iyi insanların-
dan olan Türk halkının ve dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en 
başta gelenlerinden olan Türk dilinin yabancı ülkelerde tanınmasına vesile 
olabilmek ömrümün en büyük sevinci ve şerefi olur. Bir köylü toprağını 
ve öküzünü, bir marangoz tahtasını ve rendesini nasıl severse ben de Türk 
dilini öyle seviyorum.” Sonra söyle devam etmişim:

 “Evet, bir tarla sürer gibi, tohumu kösnüyle bekleyen yumuşak, verim-
li toprağı keskin saban demiriyle kaldırır gibi yazmak ya da bir rendeyi 
budaksız güzel tahtanın üzerinde kaydırır gibi yazmak, ama her şeyden 
önce, Nazım’ın deyişiyle dünyanın en güzel dillerinden biri ve en başta ge-
lenlerinden Türkçeyi severek yazmak, böylesine büyük, böylesine yararlı 
bir sevginin içinde dünyayı haklıdan, doğrudan, güzelden yana değiştirme 
isteğinin de bulunması gerektiğine inanıyorum.” Şimdi, tabii Öz Türkçe 
açısından bakarsak o günkü konumum bu kamplaşmada Öz Türkçe’yi çok 
köktenci bir biçimde savunan yazarın durumu. Burada birkaç sözcük seçe-
rek bir liste çıkardım. Sizlere bu listeden örnekler vererek o dönemdeki Öz 
Türkçe anlayışını tanımlamak  ihtiyacını duyuyorum. 

Hepiniz biliyorsunuz, dilde sadeleşme 20. yüzyılın başında Ömer 
Seyfettin ve onun çıkardığı Genç Kalemler dergisinin çevresinde topla-
nan genç yazarlarla başlıyor, başlıyor ama bence, radikal tavır almanın 
başını daha sonraki yıllarda Ataç çekiyor. Nurullah Ataç’ın dilin özleşme-
sine, yenileşmesine büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Ayrıca öznel 
eleştirinin de, eğer böyle bir eleştiri ekolü varsa, Türkiye’deki kurucuların-
dandır. Ben lise yıllarında, Galatasaray lisesinde yatılı öğrenciyken Ataç’ı 
okumuştum, babamın kütüphanesinde bulmuştum kitaplarını. Şöyle bir 
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göz atmıştım. O kitaplardan bazıları Paris’teki kütüphanemde var. Ataç’ın 
kullandığı birtakım sözcükler bugün tamamen dolaşımdan kalkmış, ba-
zıları kalmış. Bir iki örnek vereyim: “sanat”ın karşılığına “dörüt” diyor, 
bilmem böyle bir sözcük duydunuz mu? Tabii, konuyla ilgilenenler duy-
muştur. Ama biz bugün “dörütsel etkinlikler” diye konuşmuyoruz ya da 
sanat galerileri, “dörüt galerileri” değil. Dikkatimi çeken  bir başka sözcük 
de “nen” olmuştu. Ataç bu sözcüğü “şey” karşılığı kullanıyordu. O da do-
laşımdan kalkmış; ama buna karşılık Ataç’ın önerdiği ve sonra Türk Dil 
Kurumu öncülüğünde geliştirilen Öz Türkçe’yi savunanların destekledi-
ği birtakım sözcükler de bugün yerleşmiş durumda. Hepimizin çok doğal 
biçimde kullandığı sözcükler. Bu açıdan ilk kitabımda kullandığım Türk 
sözcüklere baktım acaba dolaşımdan kalkanlar var mı diye, birkaç tane 
buldum. Şimdi, burada, Bozdemir’in de altını çizdiği başka dillerde ol-
mayan bir sorun var. Bir dil bu kadar kısa bir zamanda, yirmi beş yılda 
eskilerin deyimiyle, bir ruhu asır eder, çeyrek yüzyılda nasıl değişir, na-
sıl bazı sözcükler bu kadar gizli dolaşımdan kalkar. Örneğin Fransızcaya 
baktığımızda kesinlikle böyle bir gelişme, bu ölçüde radikal bir dönüşüm 
söz konusu değil. O yıllarda ille de “Yaşam öyküsü” diyorduk,  ben bu-
gün biyografi sözcüğünü rahatlıkla kullanıyorum. Bugün Nazım Hikmet 
üzerine bir inceleme değil de bir biyografi kitabı yazsaydım, alt başlık ola-
rak rahatlıkla biyografi derdim ama, Nazım Hikmet’in yaşam öyküsü de 
diyebilirdim. Bu yaşam öyküsü, yani iki unsurdan oluşan deyim, tek bir 
sözcük değil, oysa “biyografi” Batı dillerinden gelmiş ve bizim dilimize 
yerleşmiş bir sözcük. Rahatlıkla kullanırdım. Yirmi beş yaşımdayken ke-
sinlikle kullanmadığım ortaya çıkıyor. Ama bir de” otobiyografi “terimi 
var. İki yıl önce bir otobiyografi kitabı yazdım. Belki içinizde okuyanlar 
ya da duymuş olanlar vardır. Adı Sağ Salim Kavuşsak. Nasıl tanımlaya-
cağım şimdi ben bu kitabı? Çünkü benim için önceleri  “otobiyografi” diye 
bir sözcük yoktu, “öz yaşam öyküsü” diye bir sözcük vardı. Yani üç ayrı 
sözcükten oluşan bir terim kullanmak durumundaydım. Hatta “ öz yaşam 
öyküsel “diye bir terim bile kullanmışım. Şimdi diyeceksiniz ki peki  ne 
öneriyorsun? Vallahi kafamda bir soru işareti var açıkçası. Öyle eski ya da 
yabancı sözcükler var ki bunlar dilimize yerleşmişler. En azından birçok 
yazar arkadaşım, Öz Türkçeyi şu ya da bu biçimde savunmuş ya da benim-
semiş olanlar, bunları çok doğallıkla kullanıyorlar. Birkaç örnek vereyim: 
“çağrışım” benim sevdiğim bir sözcük. Eskiden “ tedai” deniliyordu, ama 
bu eski sözcüğün kullanıldığına ben pek tanık olmuyorum. Buna karşılık 
“hasta” yerine “sayrı” kullanılabiliyordu, simdi “hasta”ya döndük yeni-
den. Bugün “ben hastayım” diyebiliyoruz ama “sayrıyım” diyemiyoruz. 
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Oysa 1976 yılında ben “sayrı” sözcüğünü Uzun Sürmüş Bir Yaz’da kul-
lanmıştım. Göz attım, buldum. Böyle seçtiğim birkaç sözcük daha var. 
Yine bazı örnekler vereyim. “Bellek” örneğin, ben hâlâ kullanmaya devam 
ediyorum bu sözcüğü, ama “hafıza” da hâlâ dolaşımdan kalkmadı. Tabii 
bir de aynı kökten türetilen sözcükler var,  zaten Öz Türkçe’nin  önemi 
de burada ortaya çıkıyor. Yani siz, “hasret” sözcüğünü kullanırsanız “öz-
lem” yerine, o zaman “hasret çekmeyi” de kullanmak durumundasınız. 
Oysa Türkçede “özlemek” diye bir fiil var. “Özlem”den gelen, değil mi? 
Özlemek. Ben özlemeyi “tercih etmişim” ya da “yeğlemişim”, nasıl is-
terseniz. Ama bakıyorum, “kumsalda devinen dalgalar” diye bir cümle. 
Aslında bir baskı dönemini anlatır o kitap ve birçok alegoriyle yüklüdür. 
O alegorilerden biri de yakıcı güneştir. Ama “kumsalda devinen dalgalar” 
diye bir cümleyi bugün böyle yazmam. “Mea culpa”, yani kendi suçum. 
Buna karşılık “beden” sözcüğünü pekala kullanabilirdim. Kullanmamışım 
nedense. Bugün kullanıyorum. “Bilinç” var, “bilinçaltı” var kullandığım 
Öz Türkçe sözcükler arasında, çünkü bugün hiçbirimiz  “taht-el şuur” de-
miyoruz. Eğer bir bilanço çıkarılacaksa ve Öz Türkçe’nin kimi zaman, 
kimi dönemlerde çok köktenci, çok radikal biçimde bazı kullanımda, olan 
sözcükleri dilimizden atması söz konusu olmuş olsa bile, genelde bence di-
limizi zenginleştiren bir harekettir, böyle kabul edilmeli. Benim görüşüm 
bu. Az önce Bozdemir dediki: “İyi ama bu daha çok Arapçaya ve Farsçaya 
yönelik olarak yapıldı.” Ben  bu görüşü tümüyle paylaşmıyorum. Çünkü 
Türk Dil Kurumu 12 Eylülde kapatılmadan önce terminoloji alanında bir-
takım çalışmalar da yaptı. Buradaki dilci arkadaşlar benden daha iyi bilir. 
Terim sözlükleri yayımlandı örneğin. Bu terim sözlükleri insan bilimleri 
alanlarında da vardı. Çeşitli bilimsel alanlarda da vardı ve Batı terimleri-
nin karşılığında burada Öz Türkçe terimler önerilmiştir. Örneğin bugün 
biz “lenguistik” demiyoruz, “dilbilim” diyoruz. Madem ki Saussure’den 
söz ettik, Saussure’ün dilbilim anlayışı gösterge kuramına dayanır, değil 
mi, “işaret” demiyoruz örneğin, “gösterge” diyoruz, kimimiz o zamanlar 
“imleyen,” “imlenen” diyordu ya da “gösteren”, “gösterilen”. Belki kulağa 
pek hoş gelmiyor ama, ne diyeceğiz, “işaret”, “işaretleyen” mi?  Bütün 
bunlar tabii henüz çözümlenmemiş ve bugün de bizi meşgul eden sorun-
lar, ama pekala “denizaltı” diyoruz. “Tartelbahir” diyeniniz hâlâ var mı 
bilmiyorum.

Otuz yıl sonra bakıyorum da “şekil” yerine “biçim” kullanmışım. İyi 
ki de öyle yapmışım. “Yitmeyi” biraz fazla ısrarlı biçimde kullanmışım. 
Bugün “kaybolmak” da diyebiliyorum rahatlıkla. Bu örneklere en önemli 
sözcüklerden biriyle son vereyim: Hayat. Biz bu “hayat” sözcüğüne, Türk 
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Dil Kurumunun 1970’lerdeki üyeleri, hatta militanları, fedai yazarları,  sa-
vaş açtık. Ben yirmi beş yaşlarındayken ne yazarlık pratiğimde ne de gün-
lük hayatımda, o zaman “yaşamımda” diyecektim, “hayat” sözcüğü yoktu. 
“Yaşamım şöyle”, “yaşamım böyle”. İşte “öz yaşam öyküsü”, “yaşamak” 
vs. Böylece “yaşam” sözcüğü girdi kullanıma, hâlâ da vazgeçmiş değiliz 
bu sözcükten. Ama şimdi daha iyi görüyorum ki, “hayat” sözcüğünün yan 
anlamlarını tabii ki karşılamayan bir sözcükmüş. 

Ben 1971 yılında 12 Mart muhtırasından sonra bir zorunluluk olarak 
gittim Fransa’ya. Türkiye’de kalmak istiyordum, yirmi yaşındaydım, o za-
man Halkın Dostları diye bir dergi yayınlanıyordu, Ataol Behramoğlu 
ile İsmet Özel’in çıkardıkları. Orada Lenin ve Gorki hakkında yazdığım 
bir yazıdan dolayı hakkımda dava açıldı, savcı yedi buçuk yıl hapsimi is-
tiyordu. Ünlü bir Fransız yazarı var, Paul Nizan. İkinci Dünya Savaşında 
ölüyor cephede genç bir yaşta. Nizan’ın Aden Arabistan kitabı şöyle baş-
lar: “Yirmi yaşındaydım, kimse bana yirmi yaşın hayatın en güzel dönemi 
olduğunu söyletemez”. Ben de Paul Nizan’a atıf olarak 1971 ilkyazında 
yirmi yaşındaydım, İstanbul’daydım ve o dönemin hayatın en güzel döne-
mi olduğunu kendi kuşağım açısından bana kimse söyletemez, çünkü ede-
biyat dünyasına adımını atmış yirmi yaşında bir yazar yedi buçuk yıl hap-
se mahkûm olabilirdi o dönemde. Neyse uzatmayalım, o dönemler geride 
kaldı. Diyeceğim, biz kız arkadaşımıza “hayatım” demezdik. “Yaşamım” 
da hiç uygun kaçmayacağı için sevgi yoksunu gençler olarak büyüdük 
sanki. Öz Türkçe konusunda bayağı fedaiymişiz yani. Sevgilimize “haya-
tım” diyemeyecek kadar. Buna karşılık “hayat” sözcüğünü kullanmışım 
Uzun Sürmüş Bir Yaz’da. Bu biraz kendimi övmek gibi olacak ama iyi 
kullanmışım. Çünkü bir bölümde Kızıldere olayı anlatılıyor. Kızıldere’de 
biliyorsunuz, on iki kadar devrimci pusuya düşürülüp öldürülmüştü o za-
man. Bütün bunlar televizyon ekranına yansıdı ve ben bu olayı Fransa’da 
Paris’te duydum, üzüldüm tabii. Dolayısıyla Uzun Sürmüş Bir Yaz’ı ya-
zarken de etkilendim. Oradakilerden biri “hayat” sözcüğünü kullanıyor 
ama, biliyorsunuz, “hayat” bazı evlerde bir yaşama mekânı. Evet, evet. 
Karadenizli, anlatımın kahramanlarından biri, ve  çok sesli bir anlatım 
yapısı var Uzun Sürmüş Yaz’da. Çeşitli söylemler var içinde. Yazınsal 
söylemler. Bunlardan birinde yazar kahramanıyla konuşurken, “işte o ya-
şadığın senin hayatın da o yaşadığın hayat kadar aydınlık, ama küçük bir 
hayat.” gibi bir cümle kuruyor.

Peki bugün neredeyiz? Bugün yazmakta olduğum bir roman var. 
Tehlikeli bir konu. Çünkü doğrudan peygamberimizin hayatıyla ilgili bir 
konu. Dolayısıyla Kuran ayetleriyle, hadislerle ve peygamberin hayatıyla 
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haşır neşirim ve ister istemez birtakım eski kavramlar, birtakım Arapça 
sözcükler bu romana giriyor. Bunların Öz Türkçeleri var mı, yok mu diye 
de açıkçası düşünmüyorum. Çünkü bunlar, eğer İslam bizim kültürümüzün 
bir parçasıysa ister istemez dilimizin de bir parçası oluyor. “Rahman” ve 
“rahim”, “esirgeyen” ve “bağışlayan” var burada. Güzel ama “rahman” ve 
“rahim” tabii Allah’ın sıfatlarından. Bunların Öz Türkçelerini biz önermeli 
miyiz? Toparlamam gerekiyor ama bir iki şey daha söyleyeyim bu konu-
da. Romanın bir bölümünde Medine savunmasından söz ediyorum, çün-
kü dedem Medine savunmasına katılmış, Fahrettin Paşa’nın karargahında 
dolaşıyor. Zabit, o zamanın deyimiyle. E, şimdi “Medine-i Münevvere” 
diye bir deyim var. “Mekke-i Mükerreme” var. Şimdi bütün bu deyim-
lerin yan anlamları birtakım tarihsel ve kültürel göndermelerle ilgili. Biz 
bunlardan vazgeçecek miyiz? Ben otuz yıl önce Öz Türkçe’nin militanı, 
genç bir yazar olarak bugün geldiğim konumda bunları nasıl karşılayaca-
ğım?” Kıyam”, “rüku”, “secde” sözcükleri geçiyor bu romanda. Bunların 
Öz Türkçelerini öneremeyiz, çünkü bunlar İslam’ın pratiğiyle, ibadetle il-
gili deyimler, böyle gelmiş ve galiba da böyle gidecekler. “Kıyamet” diye, 
“Mevlüt” diye  bölümler var. Tabii ki “doğuş” diyebilirim. Ama “mevlüt” 
aynı zamanda Süleyman Çelebi’nin  “Mevlit”ine bir gönderme. Şimdi bü-
tün bu Osmanlıcanın zenginliklerini içeren terimlerden Öz Türkçe adına 
vazgeçmeli miyim? Metin yine Öz Türkçe bir metin tabii ki. Ama bu so-
rular da var. Yazarın pratiğinde önemli olan da sanıyorum bunlar, ilginize 
teşekkür ediyorum. 

Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİ: Nedim Bey’e teşekkür ediyorum. 
Sayın Gürsel, yazarlık pratiği açısından dildeki gelişimini ortaya koy-

du. Gürsel’in dediği gibi dil, yazarlar tarafından yapılır.  “Türk halkının ve 
dünyanın en güzel dillerinden biri ve belki de en başta gelenlerinden olan 
Türk dili” de yazarlar, şairler tarafından yapılmaktadır. 

Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı bö-
lümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, 
Sabahattin Ali (İnsan-Eser), İkaros’un Yeni Yüzü Cahit Sıtkı Tarancı, 
Aytmatov’un Anlatılarında Ötekileşme Sorunu ve Dönüş İzlekleri gibi ya-
pıtların sahibidir. Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı (1839-2000) El Kitabı ve 
Türk Edebiyatı Tarihi (4 cilt) gibi kitapların da editörlüğünü yapmıştır. 

Şimdi “Türkçenin Evine/Metinlere  Dönme Serüveni ve Genel Dil 
Tartışmalarına Eleştirel Bir Yaklaşım” adlı bildirisini sunmak üzere 
sözü Sayın Ramazan Korkmaz’a veriyorum. Söz sizin Hocam…

Prof. Dr. Ramazan Korkmaz: Teşekkür ederim Sayın Başkan…
Değerli yazarımız Nedim Gürsel beyefendi kendi yazarlık serüveninden 
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bahsederken aslında Türkçenin serüveninden de bahsetmiş oldu. Teşekkür 
ediyorum kendilerine. Şimdi, Türkçenin yazı serüvenine girmeden, Louis 
Basin ile olan bir anımdan bahsetmek istiyorum; 1989 yılında Louis 
Basin’i Elazığ’a davet etmiştik. Orada bir hafta kadar kaldı. Louis Basin’le 
ilgilenen ekip içinde değerli dostum, kardeşim Ahmet Buran Bey de vardı. 
Birlikte geçen bu bir haftalık süre içinde samimî olduk.  Elazığ’dan ayrıl-
madan önceki akşam; “Bir şey itiraf etmek istiyorum, ama kırılacağınız-
dan korkuyorum.”dedi. Biz de “Buyurun efendim!” dedik. Louis Basin: 
“Benim Türkoloji’ye merakım Türklere duyduğum nefretten başladı, bi-
liyor musunuz.” dedi. “Olabilir, normaldir. İyi ki nefret duymuşsunuz da 
başlamışsınız, keşke bütün nefret duyanlar böyle başlasa ve Türkoloji’ye 
böyle güzel katkılar sağlasa”. Ama Basin, “Şimdi söyleyeceğim, sizi daha 
çok incitebilir.” diye kaygılarını dile getirdi.  Biz ısrarla söylemesini is-
tedik ve konuşmaya başladı; “Hani şimdi, şu barbar sözcüğü var ya bu 
barbar sözcüğü, bizde Türkler için kullanılır.” “Olabilir, Mösyö Basin, 
toplumlar zamanla kafalarında öteki kavramı yaratabilirler ve buna karşı 
tepki biçimleri geliştirebilirler. Sözgelimi bizde de tek dişi kalmış cana-
var, dendiği zaman Batı’nın emperyalist yüzünü hatırlarız.” falan dedim. 
“Ödeştik!” dedi ve anlattı; “Orhun yazıtları bulunduğu zaman bütün dünya 
oraya aktı; Finler, Macarlar, Almanlar, Ruslar vd. Ama hiç biri kendile-
rinden bir iz bulamadılar. Yalnız Türkler gelmedi, ilgilenmedi. Sonuçta o, 
Türklerin çıktı. Şimdi, yazı demek medeniyet demektir. Yazıyı işlenmiş 
bir biçimde kullanmak bir toplumun milletleşmesini sağlar, uluslaşmasını 
sağlar, bu medeniyetin en önemli göstergesidir; ama görüyorum ki Türk 
aydınları hala yazının öneminin farkında değiller. Ben, bunları araştırırken 
Bogut yazıtlarıyla karşılaştım, Orhun yazıtlarından yüz elli sene daha eski-
ye gidiyor. Tarih, bir tokat gibi çarptı bu buluşu yüzüme.” Sonra derin bir 
suskunluk oldu, aramızda…

 Yazı, medeniyetin en temel göstergesidir. Tarihin yazıyla başlaması ve 
geleceğin yazıyla inşası bunun en önemli kanıtıdır. Türkçe, UNESCO’nun 
tespitlerine göre en eski yazılı metne sahip, yaşayan beş dünya dilinden bi-
ridir. Fakat Türkçe, belli bir zaman sonra yazılı metinlerden kopmaya baş-
lıyor. Niçin yazılı metinlerden kopmaya başlıyor? Bir tebliğimde yazıyı 
“Türkçenin evi” olarak nitelendirmiştim. Nasıl ki, dil düşüncenin eviyse, 
yazı da bu evin kalıcılaşmasını sağlayan, dilin kalıcılaşmasını sağlayan bir 
evdir. Dolayısıyla bu evde barınmak, bu evi bir oturma mekânı hâline ge-
tirmek ve bizim ruhsal olgunlaşmamızı bu evin içinde tamamlamak; top-
lumsal ruh sağlığımız ve geleceğimiz için de çok önemlidir. Ana dilleriyle 
yıkanamayan, beslenemeyen toplumların, nesillerin çok travmatik nesiller 
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ve toplumlara çabucak dönüşebildiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla Türkçe hangi metinlerden niçin kovuldu, hangi süreçler-

den geçti, bu uzun bir konu; kısaca belli noktalara değinerek geçeceğim. 
Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra, Arap alfabesini de aldılar ve Arap 
alfabesi Türkçenin bünyesine uymayan alfabelerden birisiydi. Çünkü Arap 
alfabesinde üç tane sesli harf var, aslında tam olarak üç de değil, ikisi yarı 
seslidir; yani “vav” ve “ye”. Tek sesli harf var. Oysa Türkçede lehçeleri 
de sayarsak on iki, on üç tane sesli harf var. Bu on iki sesli harfi üç ses-
le yazmaya çalıştık, anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla Türkçe yazıl(a)madı. 
Konuşuyorsunuz ama yazamıyorsunuz, yani Türkçe “öldü” diyorsunuz 
ama bunu yazamıyorsunuz. Zira  Türkçe «öldü» yazarsanız «oldu», «ulu-
du», “evveldi” vb. şekillerde de okunabiliyor. Ama “mevt” veya  “vefat” 
diye yazarsanız bunlar daha kolay ve hatasız okunabiliyor. Yapılan doktora 
düzeyindeki çalışmalarda eski yazı metin okumalarında en çok yanlış oku-
maların Arapça, Farsça sözcüklerde değil de Türkçe sözcükler üzerinde 
yoğunlaşması, bu trajik durumu yansıtmaktadır. 

İşin bir başka cephesi de; Arapçanın din aracılığı ile yaygın bir hâkimiyet 
alanı oluşturma sürecine dayanır. Bu süreç, belli zamanlarda Arap şoveniz-
mi tarafından da desteklenmiştir. Şöyle ki, kutsal kitabımız Kuran’ın ilk 
yıllarındaki tercüme faaliyetleri bilinçli bir şekilde önlenmeye çalışılmış 
ve İslam’ı kabul eden her toplumun yalnızca bu dille İslam’ı öğrenmeleri 
istenmiştir. Bu konudaki uydurma hadislerden bazılarını şöyle sıralayabi-
liriz; 

“Cennet ehlinin dili Arapçadır, onlar Allah’ın huzurunda Arapça konu-
şurlar.” (İbn’ül Cevzi, 1983:III/71)

“Arapları üç sebepten ötürü seviniz: Ben Arab’ım, Allah’ın kelamı  
Arapçadır ve cennet ehlinin dili Arapçadır. (Hakim, 1342: IV/87; Suyuti, 
1983: I/442; Aliyyu’l Qari, 1985: 182;  İbn Arraq, 1981: II/30; Şekvani 
1960:413; Elbani, 1985:1/189)

“Allah’ın en nefret ettiği dil Farsçadır. Şeytanlar Huzistanlıların, ce-
hennemlikler Buharalıların, cennetlikler ise Arapların dilini konuşurlar. 
(İbn’ül Cevzi, 1983: III/73; Suyuti, 1983: I/11; İbn Arraq, 1981: I/137), 
(Cündioğlu, 1997: 141-143)

Tanrı kelamı ve “cennetin lisanı” olarak kutsallaştırılan Arapça, daha 
baştan, Müslümanlaşan Arap-dışı bütün toplumların dillerini tehdit eden 
bir dokunulmazlık zırhına bürünüyordu. İman’ın tartışılmazlığı, yedeğin-
de taşıdığı Arap kültürüne ait birçok değeri de kutsayıp  tartışılmaz kıl-
makta ve âdeta vizesiz kabul edilmesine zemin hazırlamakta idi. Dikkat 
edilir ise, uydurma hadislerde, Türkçeden çok Farsça hedeflenir; zira o dö-
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nemde Kur’an Farsçaya çevrilmektedir. Bunu önlemek için birden Farsça 
“Allah’ın en nefret ettiği dil”e dönüşebilmektedir. Oysa bu skolastik man-
tık, özüyle çelişir durumdadır, çünkü Tanrı, bir dile karşı başka bir dilin 
tarafını tutmaz. 

Görülüyor ki, imanın tartışılmazlığı aynı zamanda Arap dilinin tartışıl-
mazlığına dönüşerek bizim dünyamıza gelmektedir. Arap alfabesi, doğru-
su, Arap dilinin mahfuzudur/koruyucusudur. Arap dilini Latin harfleriyle 
yazarsanız bozulabilir. Ama Arapçayı Arap alfabesiyle yazarsanız bo-
zulmaz, çok rahat okursunuz ve hata yapmazsınız. Bizdeki eski edebiyat 
profesörleri Arapça divan okumalarında, Arapça sözcüklerde hemen hiç 
yanlış yapmıyorlar. Bütün yanlışları Türkçe sözcüklerde, Türkçe sözcük 
okumalarında çok yanlışlık yapıyorlar. 

Bu konuda tarihteki tartışmalar ve örnekler bir yana, benim 1998-1999 
yılları arasında okuttuğum üçüncü sınıf öğrencileri üzerinde yaptığım an-
kette, oldukça şaşırtıcı sonuçlar aldım. Normal öğretim ve ikinci öğretim 
öğrencilerinden oluşan toplam 216 öğrenciyi kapsayan ankette, iki yıllık 
yoğun programlı (haftada 5 saat)  Osmanlıca hazırlık eğitimine rağmen, bu 
öğrencilerin matbu yazılarda bile hatalı okuma oranlarının oldukça yüksek 
olduğunu tespit ettim. Sözgelimi, Fikret’in “Ömr-i Muhayyel” adlı şiirini 
eski yazıdan yeni yazıya aktarımını içeren sınav sorusunu; 

Tamamıyla doğru okuyan öğrenci sayısı  : 37
Bir hata ile okuyan öğrenci sayısı   : 70
İki hata ile okuyan öğrenci sayısı   : 65
Üç ve üzeri  hata ile okuyan öğrenci sayısı : 44
Toplam      : 216
Aynı öğrencilerin, bir ayda öğrendikleri Kril alfabesiyle telaffuzuna ya-

bancı oldukları hâlde okudukları Azeri Türkçesi’yle yazılmış metinlerdeki 
hata oranları ise şaşırtıcı bir oranda düşüktü. Şehriyar’ın “Heyder Baba’ya 
Selam” adlı şiirinin Latin asıllı Türk alfabesine aktarımındaki oranlar ise 
şöyledir;

Doğru okuyan öğrenci sayısı   : 195
Bir hata ile okuyan öğrenci sayısı  : 14
İki hata ile okuyan öğrenci sayısı   :    7
Üç ve üzeri hata    :    0
Toplam       : 216
Bu sınırlı veriler, elbette bütün bir yazı maceramızı açıklayamaz ama 

araçların işlevselliği ve kullanım kolaylığı bakımından bir fikir verebilir. 
Arap alfabesi ile yazılan metinlerdeki yanlış okumaların, özelikle Türkçe 
sözcüklerde yoğunlaşması; okuyandan ve yazandan çok, kullanılan aracın 
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kısıtlayıcılığından ve dilin bünyesine uymazlığından kaynaklanan bir so-
rundur. Yanlış okumaları giderme adına, Türkçe sözcüklerin yerine Arapça 
veya Farsçalarının tercih edilmesi, Türkçenin yüzyıllarca nasıl bir haksız-
lığa maruz kaldığını ve bir dil dışlanmasının nasıl doğduğunu göstermek-
tedir. Türkçenin çoban lisanı, “lisan-avam” olarak değerlendirilmesinin 
arkasında ne yazık ki, bu sancılı süreç vardır.

Ancak konuyla ilgili günümüzdeki yanlış algılamalardan biri de alfabe 
değişiminin bizi dinden uzaklaştırdığı şeklindeki iddialardır. Bu iddialar, 
zaman zaman topyekûn bir biçimde Cumhuriyet devrimlerini ve Atatürk’ü 
de hedef almaktadır. Oysa ki, “okuma, yazma ve öğrenme” güçlüğünü yen-
mek üzere alfabeyi “ıslah etme” çalışmaları ilk olarak Sultan Abdülhamit 
döneminde başlamıştır. Islah komisyonunun başına Ali Suavi’yi getiren 
Sultan, ona öncelikle  alfabenin ıslah edilmesini, eğer olmaz ise Çerkez 
veya Ermeni alfabelerinden birini bize uyarlamasını söyler. Ancak bu 
girişim 93 Harbi felaketi ile kesintiye uğrar ve işin yeniden başlatılması 
Cumhuriyet dönemine ve Atatürk’e kalır. 

Yazı devriminin en büyük katkısı, Türkçenin yeniden metinlere dön-
mesine zemin hazırlaması olmuştur. Türkçe, metinlerden kovulunca 
Türkçenin dünyası da metinlerden kovulur. Sözcükler sadece bir dilin en 
küçük birimleri değil, aynı zamanda, belli bir dünyanın taşıyıcı ve kurucu 
unsurlarıdır. Her sözcüğün bir dünyası var, kokusu var, rengi var. O dün-
yayı dışlıyorsunuz. 

Tanzimat ile birlikte başlayan halka yönelme hareketi, bir bakıma 
Türkçenin dünyasına da yönelme hareketidir; edebiyatımızda yerli tipler 
ve temalar ağırlık kazanmaya başlar. Divan edebiyatında, özellikle anlatı 
türleri içinde yerli tip ve temaların yok denecek kadar az olmasının te-
mel nedeni Türkçenin metinlerden dışlanmasıdır. Sözgelimi neredeyse bü-
tün büyük sanatkârların bir Leyla vü Mecnun’u, bir Hüsrev-i Şirin’i var.  
Zaloğlu Rüstem, Cem, Hurşit, Cemşit vd. Sanatçılar şarkın ana kahraman-
larını yazıyorlar. Belki bir medeniyetin oluşması için ortak kültüre ait tema 
ve tiplerin işlenmesi  lazım. Bunlar Batı’da da vardır ancak Anadolu’da 
hiç mi bir yeniçerinin öyküsü yoktu? Hiç mi bir köylünün öyküsü, anlatı-
lacak bir macerası yoktu? Bunlar edebiyatın dünyasına, anlatı dünyasına 
girmedi ve tıpkı bunlar bilinçaltına itilen, bastırılmış duygular gibi yok 
sayıldı ve Tanzimat’la Meşrutiyet’le, özellikle ve özellikle Cumhuriyet’le 
beraber yeniden yaşama alanı buldu. Bu bakımdan Cumhuriyet, aslında 
Türkçeye ait ses bayrağının zirveye taşındığı bir dönemdir. Türkçeyle 
beraber Türkçenin dünyasının da edebiyat dünyasına/yazın dünyasına ta-
şındığı/aktığı bir dönemdir. Bu bakımdan yazı devrimi, Cumhuriyet süre-
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cindeki en önemli devrimdir. Cumhuriyet, Türkçenin dünyasının yeniden 
inşasında, yeniden kurulmasında hiçbir zaman küçümsenmeyecek önemli 
bir duraksamadır. Dikkat ederseniz, Türkçenin önündeki yazı engeli aşı-
lınca Anadolu’dan tipler ve temalar da mahzenden gün ışığına çıkarlar. 
Bu yüzden Fakir Baykurt’un, Orhan Kemal’in ve bilhassa Yaşar Kemal’in 
romanları, bir tipler ve konular galerisi gibidir. Bu romanlar, bütün teknik 
kusurlarına rağmen büyük bir zihinsel dönüşümün miladını oluşturmakta-
dırlar. 

Bu konuda aslında daha çok söyleyeceklerim var ama biraz da modern 
eleştiri kavramına, sayın başkan, 5 dakika değinmek istiyorum. Ben biraz 
da edebiyat teorisiyle ilgileniyorum ve terimlerle uğraşıyorum. Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın şiirini incelerken de imajlar üzerinde durmak istedim. İmajın 
Türkçesi olsun istedim. Ben hep terimlerin Türkçesinden yanayım. Böyle 
bir tavrım da var. Dil taassubum hiçbir zaman olmamıştır. Ama yeni te-
rimlerin Türkçe olmasından yanayım. Sözgelimi, Cahit Sıtkı üzerine yap-
tığım çalışmada imaj türlerine ayrı bir bölüm ayırdım ve daha önce de 
bilinen “imge” sözünü kullandım. Henry Wells’in çalışmalarından hare-
ketle imge türlerini sınıfladım ve onun “the expansive imagery” dediği en 
makbul imge türünü “yayılgan/gelegen imge” diye çevirdim. Fakat bizim 
Türkologlar bunu çok beğenmediler ve eleştirdiler. Getirdikleri bir karşı 
öneri de yoktu. Fakat karşı çıkış nedenleri oldukça yüzeysel ve avami idi; 
zira imge sözü Ermeniceden geliyormuş.  Hatta: “Oy imgelem imgelem, 
sen gelmezsen ben gelem.” gibi alaycı yazılar da yazıldı. Aslında bu du-
rum, Türk aydınının nasıl bir problem yitimine uğradığını da gösteriyor. 
Felsefi açıdan Türk aydınından, özellikle dil eğitimi almış Türkologların 
kendi dillerini küçümsemeleri, ve böylesine alaycı bir üslupla yaklaşım-
ları, doğrusu büyük bir algı kaymasından başka bir şey değildir. Oysa ki 
“im” sözcüğü ilk kez Kâşgarlı Mahmut’ta geçer. Kâşgarlı aynen şöyle de-
mektedir: “İm: Orduda, başbuğun –askerler arasına silah veya kuş adla-
rından birini– belge, parola olarak koyduğu kelimedir. Bu, iki bölüğün bir-
birlerine kavuştukları zaman tanışmaları ve birbirileriyle çarpışmamaları 
için kullanılan işarettir. Geceleyin iki kişi karşılaştığı zaman biri öbürüne 
belgeyi sorar; sorulan adam belgeyi bilirse –kendi takımından olduğunu 
anlar– onu bırakır. Sorulan adam başka bir belge söylerse, üzerine yürü-
yerek onu vurur. Şu savda da gelmiştir: “İm bilse er ölmes/Belgeyi bilen 
adam ölmez”. (DLT I, s. 38)

Ayrıca Türk lehçelerinde de im sözü kullanılmaktadır; 
Tatar: Im: İm, işaret. ım kak-/ım yasa-: gizlice işaret etmek. ımla-: 

ima et-, ımlı: işaretli (F. Ganiyev vd., Tatarca-Türkçe Sözlük, Kazan-
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Moskova 1997)
Kırgız: Im: İm, işaret. ım kağış-: işaretleşmek. ( K.K. Yudahin, Kırgız 

Sözlüğü. C. I (Çev. Abdullah Taymas), TDK Yay., Ankara 1994, s. 352)
Altay Türkçesi: İm: İşaret, damga, belirti, iz . İmce-: 1. Elle işaret et-; 

jest yap-2. Göz kırp-”. İmde: işaret. (Emine Gürsoy Naskali-Muvaffak 
Duranlı, Altayca-Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara, 1999, s. 89-90)

Tuva Türkçesi: İm: İm, işaret; jest, mimik (Ekrem Arıkoğlu-Klara 
Kuular, Tuva Türkçesi Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 1993, s. 59)

Teleüt Türkçesi: İm: İm, işaret, nişan (L. T. Ryumina-Sırkaşeva, N. 
A. Kuçigaşeva , Teleüt Ağzı Sözlüğü (Çev.: Ş. Halûk Akalın-Caştegin 
Turgunbayev), TDK Yay., Ankara 2000, s. 41)

İmge sözü, im- kökünden türemiştir; -ga eki ise, isimden isim yapma 
ekidir; bir-ge (beraber, birlikte), öz-ge, kaş-ga (leke, sakar), kıl-ga (bıyık; 
başak pürçeği) örneklerinde olduğu gibi. Bütün bunlar düşünülmeden, ide-
olojik örüntülerle kafamızda oluşturduğumuz öteki imajı doğrultusunda 
bilimsel açıklamalara gitmek elbette doğru değildir.

Ben taassuba dayalı ideolojik tartışmalardan uzakta, bilimsel endişele-
rin hâkim olduğu bir Türkçe tartışmasının son derece gerekli olduğuna ina-
nıyorum. Türkçeye ve Türkçenin dünyasına en büyük zararı, koşullandırıl-
mış ideolojik yaklaşımlar vermektedir. Düşünün bir zamanlar vatan haini 
olarak nitelenen Nazım Hikmetler, Sabahattin Aliler –ki ben Sabahattin 
Ali üzerine doktora çalışması yaptım– yasaklıydı. Oysa “Ses” öyküsünü 
yazan –ki Türk edebiyatının en güzel öyküsüdür– bir yazar, Anadolu ro-
mantizmini, Anadolu insanının iç zenginliğini, onurlu duruşunu, mütevazı 
tavrını ve bir o kadar da öz-yurdunda paryalığını anlatan bir yazar, nasıl 
vatan haini olabilir?

Ne yazık ki, ucuz ideolojik hesaplar uğruna büyük değerlerimizi dışlı-
yor, hapislere tıkıyor veya öldürüyoruz. Sonuçta olan Türkçenin varlığına 
oluyor. Sabahattin Ali gibi değerli bir yazarı öldürdüler, öldürdük diyelim. 
Kim kazandı? Türkçe kaybetti! Nazım Hikmet, işte, sürüldü, kaçmak zo-
runda kaldı ülkesinden. Nazım Hikmet Türkçenin en büyük şairlerinden 
birisidir. Siz isteseniz de istemeseniz de yok saysanız da o, Türkçenin en 
büyük şairlerinden birisidir. E, o zaman Türkçeyle, edebiyatla ilgili tar-
tışmaları kısır ideolojik çekişmelerin dışında, daha bilimsel, daha geniş 
zeminlerde tartışmak zorunluluğumuz vardır. Çünkü dilimizin başarısı, 
geleceğimizin teminatıdır.

 Beni, büyük bir sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağolun. 
Dr. Hüseyin ÖZÇELEBİ: Teşekkürler Hocam…
Hocamızın “İdeolojik örüntülerle kafamızda oluşturduğumuz öteki 
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imajı doğrultusunda bilimsel açıklamalara gitmek elbette doğru değildir.” 
sözüne sanırım kimse karşı çıkmaz. Ne yazık ki ideolojik hesaplardan do-
layı bilimi dışladığımız, Türkçemizi ötekileştirdiğimiz bir gerçek. Öyle 
olmasaydı, Sayın Korkmaz, “Felsefî açıdan Türk aydınından, özellikle dil 
eğitimi almış Türkologların kendi dillerini küçümsemeleri ve dile böyle-
sine alaycı bir üslupla yaklaşmaları, doğrusu büyük bir algı kaymasından 
başka bir şey değildir.” saptamasını yapar mıydı? Türkçemizin kazanma-
sı için yapacağımız çok şey var. Sanırım ilk yapmamız gereken şey de, 
Nazım Hikmet’e, Sabahattin Ali’ye ve daha pek çoklarına yaptığımızı 
yapmamak; yani ötekileştirmemek.

Eleştiri, yapıtla alıcı arasında yorumlayıcı, açıklayıcı bir köprü; sahih 
olanla olmayanı ayırt etmeye yarayan bir yazınsal türdür. 

Kavram olarak Tanzimat döneminde ortaya konan eleştiri, yazınsal bir 
tür olarak ise Servet-i Fünun döneminde gelişir. Sistemleşmesi ise Millî 
edebiyat döneminden sonra söz konusu olur.

Cumhuriyet’le birlikte eleştiride hem niceliksel hem de niteliksel bir 
artış olur. Tek yol gösterici olarak bilimin gösterilmesi, “fikri hür, vicdanı 
hür, irfanı hür” kuşakların yetiştirilmesinin amaçlanması, insanın özgür-
leştirilmesi yolunda çabalar atılması, ister istemez eleştirinin de gelişmesi-
ne, değişip dönüşmesine yol açar. 

Biz de konuşmamızda “Ana Çizgileriyle Eleştirimiz ve 
Eleştirmenlerimiz” üzerinde duracağız. 

Öznel/izlenimci/okura dönük eleştiri, eleştirmenin eleştirdiği esere 
kendi beğenileri açısından yaklaşması, A. France’ın deyişiyle eleştirmenin 
“şaheserler arasında kendi ruhunun serüvenlerini” anlatmasıdır. İzlenimci 
eleştirmen, sanat eseri üzerine kişisel düşüncelerini, duygularını, izlenim-
lerini ortaya koyar; değerlendirmeler yapıp yargılamalarda bulunur. O, 
herhangi bir düşüncenin sözcüsü olmadığı için, düşüncelerini belirtirken 
ya da yargılamalarda bulunurken olabildiğince özgürdür. Onun özgürlüğü 
bağımsızlığından gelir. 

Öznel eleştiride önemli olan eser değil, eleştirmendir. Eser, eleştirmenin 
kendi yaratıcılığını, geniş anlamda zekâsını, sezgisini, duygu ve düşünce-
lerini ortaya koyması, kısaca kendini anlatması için üretilen bir bahanedir. 
Oscar Wilde’ın dediği gibi, eleştiri, “yaratma içinde yaratma”dır.

Karalama Defteri, Sözden Söze, Ararken, Günce, Söyleşiler gibi yapıt-
larında kendi beğenilerini öne çıkaran; akıldan çok sezgiye önem veren; 
yargılarında “beğendim” ya da “beğenmedim”den öteye gitmeyen; yapıtı 
en ince ayrıntısına kadar inceleyen çözümleyici, yorumlayıcı, eleştiriye, 
yapıtın büyüsünü bozup, özünü zedelediğine inandığı için sıcak bakmayan; 
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hiçbir yazar ya da şairi dostluk ve arkadaşlık düşüncesiyle, çıkar kaygısıy-
la övmeyi ya da yermeyi asla aklına getirmeyen;  neyi görüp neyi düşünü-
yorsa onu ortaya koymayı amaçlayan; edebiyatı tam anlamıyla kendisine 
dert edinen; haklı da, haksız da olsa dediklerine duyarsız kalınamayan; 
sürekli yeni, genç, çağdaş kalmayı başarabilen; eskiye karşı hep yeniyi sa-
vunan; bundan dolayı da eskiyi yıkmakta bir an bile ikirciklenmeyecek ka-
dar yıkıcı, aşırı ve devrimci, aynı zamanda da yeniyi ortaya koyacak kadar 
yapıcı  olan; sezgisi ve beğenisi güçlü, bireyci, sorgulayıcı, akılcı; her türlü 
kalıplaşmış düşünceye karşı çıkan, kesin yargılardan kaçınan, karşıtlıkları 
yapısında barındırabilen, sanat ve yaratı yönü ağır basan Nurullah Ataç; 

Düş’ün Payı, Edebiyat Üzerine Denemeler gibi eserlerinde akademis-
yen kimliğini denemeci/eleştirmen kimliğiyle örtüştüren, bir başka deyişle 
deneme tadında eleştiriler yazan; eleştirmenin değerli ile değersizi ayırt 
edecek bir birikime sahip olmasını isteyen; biçimle içeriğin birbiriyle uyu-
muna inanan; eleştirinin sanat, eleştirmeninse sanatçı olduğunu ileri süren, 
bu yönüyle André Gide, Anatole France, Oscar Wilde gibi yazarlarla kan 
bağı bulunan; bir yandan önemli olanın kitap değil, eleştirmenin duygula-
nımları, söyledikleri olduğunu ileri sürerken, diğer yandan eleştirinin nes-
nel olması gerektiğini söyleyen; sonuç olarak yapısında ikiliği barındıran, 
eleştiri kuramları üzerine pek kafa yormayan; kendisini aşmaya, değiştirip 
dönüştürmeye çalışmayan, bu yüzden de ardılı olan eleştirmenler tarafın-
dan örnek alınmayan Suut Kemal Yetkin; 

Unutulmuş Yazılar’dan Konuşmalar’a, Kitap Eleştirileri’nden 
İncelemeler’e, Eleştiri Üstüne’den Aydınlar Sözlüğü’ne kadar yazmış 
olduğu yapıtlarda ustası Ataç gibi eleştiriyi bir sanat olarak gören, ama 
onun kadar heyecanlı ve atak olmayan; kitap eleştirilerinde ve inceleme-
lerinde ele aldığı esere/yazara “kendi anlayışı içinde” tarafsız, önyargısız 
yaklaşmayı amaç edinen (Yazar, “kendi anlayışı”nın işin içine girdiğinde 
eleştirinin öznel olmasının kaçınılmaz olduğunun ayırtındadır.), bu ne-
denle verdiği her yargının nedenlerini, niçinlerini açıklama gereği duyan; 
kavga eleştirisi yapmayan, arkadaş topluluklarına uzak duran, sanatçılar 
karşısında bağımsızlığını koruyan ve önyargısız bir eleştirmen olan; eleş-
tiri ve incelemelerini “aşırı bir özenle, nerdeyse ders çalışır gibi” yazan; 
dil, yazım ve biçimi önemsemeyen yazar ve eleştirmenlerin yazılarına de-
ğer vermeyen; hangi yöntemi kullanırsa kullansın eleştirmenin öncelikle 
“değerlendirme yetisi”ne sahip olmasını isteyen; eleştirmenin eleştirmen 
olmasını sağlayan şeyin, onun “kullandığı ölçütün doğruluğu değil, onu 
kullanışındaki ustalık” olduğuna inanan; öznel eleştiriyi benimseyen, ama 
öznel ve nesnel eleştirinin bireşiminden oluşan “tümel eleştiri”ye en çok 
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yaklaşan Memet Fuat;
“Folklor Şiire Düşman” adlı yazısıyla epeyce tepki toplayan; hem 

olumsuzu, eksiği, yanlışı hem de olumluyu, güzeli, başarılmışı nedenle-
riyle, niçinleriyle ortaya koyan; sanatçı duyarlığıyla aklı birleştirebilen; 
eleştirilerinde bir yandan gözü pek ve yıkıcı, diğer yandan da olabildiğince 
sevecen ve yapıcı olabilen; Humour’u önemseyen Cemal Süreya;

Eleştiride birçok bilim dalından (felsefe, tarih, toplumbilim…) yarar-
lanılabileceğini, önemli olanın bunların etki alanına girmemek olduğunu 
söyleyen; şiir değerlendirmesinde en uygun yöntemin “karıştırım yönte-
mi” olduğuna inanan; eleştirmenin amacının “okuru bilgilendirmek.” ve 
“bir kitabın, bir yazarın arkasındaki derinliğe inmek.” olduğunu söyleyen; 
eleştirdiği esere genel olarak sevgiyle yaklaşan Doğan Hızlan öznel/izle-
nimci eleştirinin önemli adlarıdır.

Nesnel/bilimsel eleştiri, her türlü kişisel etkeni elden geldiğince bir 
yana iterek, toplumbilim, ruhbilim, felsefe, istatistik, estetik, dilbilim gibi 
bilgi ve bilim dallarından da yararlanarak eserin özelliklerini bulmaya ça-
lışan bir eleştiri  yöntemidir.

 Asım Bezirci’den ödünç alarak söylersek nesnel/bilimsel eleştiride 
eleştirmen, araştırır, karşılaştırır, inceler; belgeler ve örnekler toplar; bun-
lardan yola çıkarak yargılarda bulunur. O, tüm bunları yaparken, kendi 
özel duygu ve düşüncelerini, kişisel hesaplarını, önyargılarını, yaşantıla-
rını ortaya koymaktan olabildiğince kaçınır; kesinlikle örneksiz, temelsiz, 
gerekçesiz konuşmaz/yazmaz. Eleştirmenin amacı, esere olabildiğince 
kendinden uzaklaşarak, kendini aşarak yaklaşmaktır. Duygu, sezgi ve us 
gücünü nesneyi anlamak, çözümlemek, ayrıntılara inerek açıklamak için 
kullanan eleştirmen,  yalnızca nesnenin taşıdığı özellikleri arayıp bulmakla 
yetinmez; onun yer ve zaman içindeki durumunu da belirleyip, gelenekle 
yüzleştirmeye;  “eser, sanatçı, çağ” ilişkilerini göstermeğe çalışır. Nesnel/
bilimsel eleştiride dogmacı, mutlakçı, idealist, aşırı göreceli, izlenimci, tek 
yanlı bir durum söz konusu değildir. 

Bu kuram, sanatın bir yaratma ve kurgulama, eleştirininse yaratılanı 
yargılama ve çözümleme olduğu gerçeğinden hareket eder. Bir başka de-
yişle eleştiri sanat, eleştirmen de yaratıcı değildir. Eleştirmenin görevi ya-
ratılmış olan eseri incelemek, tanıtmak, çözümlemek ve yargılamaktır. 

Yaptığı eleştirilerde tarihsel ve toplumsal boyutu ortaya koyan; “eser, 
sanatçı, çağ” ilişkisini göz ardı etmeyen; eseri aydınlatmak için belgelere, 
tanıklara başvuran; sorgulayan, tartışan, kuşkulanan, araştıran, inceleme-
lerinde değişik yöntemler kullanan; yazar ve şairleri incelerken istatistik, 
anlambilim, biçembilim ve dilbilimden yararlanan; sanatçıyı diyalek-
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tik bir anlayışla ve bütüncül bir görüşle kavramaya çalışan; Çok Kapılı 
Oda, Nurullah Ataç, Metin Eloğlu, Nâzım Hikmet, Sabahattin Ali, Nezihe 
Meriç gibi yapıtlarında tüm bunları uygulayabilen, nesnel-bilimsel eleşti-
rinin edebiyatımızdaki kurucusu ve en önemli temsilcisi, Memet Fuat’ın 
deyişiyle “ülkemizde bilimsel eleştiriye giden yolun en kavgacı yolcusu”  
Asım Bezirci; 

Asım Bezirci ile birlikte nesnel-bilimsel eleştirinin öncülüğünü yapan; 
önce eleştirinin nasıl olması gerektiğini kuramsal olarak ortaya koyup 
sonra bu kuramı Eleştirmeden Önce, Çağının Şairi, Gönlerin Götürdüğü, 
Turgut Uyar, Behçet Necatigil, Edip Cansever gibi eserlerinde uygulayan; 
yaratılmış olan eserin, sanat yönünün bir yana bırakılarak özellikle top-
lumbilim, ruhbilim ve tarihin yardımıyla incelenmesine bir tepki olarak 
doğan; pek çok eleştiri akımının tersine, yazarın kişiliğine ve yetiştiği çev-
reye bakmaksızın yalnızca eserin kendisini temel alan, bir başka deyişle 
metin dışı ögelerle ilgilenmeyip sadece metindeki gizli anlamı çıkarmaya 
çalışan, yazarın düşüncelerini biçim sorunu içinde inceleyen ‘yeni eleştiri 
kuramı’nın bizdeki ilk temsilcisi ve uygulayıcısı Hüseyin Cöntürk;

Yazıyla Yaşamak ve Süregelen’iyle Güven Turan ve İlhan Berk’i 
Derleyip Toplama Denemesi ve Edebiyattan Yana’sıyla Eser Gürson; Şair/
Şiir Yazıları ve Şiir Kuşatması ile Mustafa Öneş nesnel bilimsel eleştiri 
anlayışının önemli adlarıdır.

Ele aldığı yazarın hayatını değil, eserini eleştiri konusu yapan, bir başka 
deyişle yaşamın gölgesinin eserin üstüne düşmesine karşı çıkan; araştırdı-
ğı konuyu mutlaka aydınlatan; sözlerini belgelere dayandıran, bu nedenle 
de inceleme ve araştırmaya önem veren; çalışmalarında edebiyat tarihinin 
verilerinden olabildiğince yararlanan; “her eseri kendi yapısı içinde” ele 
almayı bir an için bile olsa aklından çıkarmayan; Aziz Nesin’in deyişiyle 
“hiç de yumuşak ve acımalı” olmayan, “ama kişisel duygularının üstün-
de” eleştiriler yazan; “humour”u dışlamayan bir biçem kullanan; Kalemin 
Ucu, Edebiyat Kapısı, Bir Bakıma, Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman 
adlı eserlerinde tüm bunları uygulayan  Cevdet Kudret; 

Yazılarında gerçekçilik, anlatı türleri ve anlatım teknikleri üzerinde du-
ran; edebiyatçılarımızın iç konuşma, bilinç akışı, çağrışım zinciri, senar-
yo gibi roman/öykü yöntem ve tekniklerini uygulamasalar bile bilmeleri 
gerektiğini ileri süren; bizim edebiyatımızla birlikte Batı edebiyatını da 
dikkatle izleyen; eleştirinin farklı kollardan gelişmesi gerektiğini söyle-
yen, bundan dolayı da eleştirmenlerin ruhbilimcilerle, toplumbilimcilerle, 
dilbilimcilerle ve edebiyat tarihçileriyle işbirliği yapmalarının eleştirinin 
gelişimi, değişimi, dönüşümü açısından yararlı olacağına inanan; kısa sa-
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yılabilecek bir sürede Forum ve Pazar Postası dergilerinde (1954-1957) 
yetkin eleştiri örnekleri ortaya koyan; çağdaş eleştiri yöntem ve kuramla-
rını önemseyen, ama tiyatro tarihi ve eleştirisini edebiyat eleştirisine yeğ-
leyen, bu nedenle de edebiyatımızı eleştirilerinden yoksun bırakan Metin 
And; 

Cumhuriyet’ten Sonra Hikâye ve Roman (3 cilt) adlı çalışmasında ve 
Kim, Yeditepe, Dost, Yenilik, Vatan gibi yayın organlarında yayımlanan ya-
zılarında vermiş olduğu yargılar kimi zaman eksik ve yanlışları yapısında 
barındırsa da, eleştiri tarihimiz içindeki rolü asla azımsanamayacak olan; 
kapsayıcı, bütünleyici eleştiriler yazan, bunun için inceleme ve çözümle-
meye başvuran; edebiyat tarihçisi ve eleştirmen Tahir Alangu;

50 Yılın Türk Edebiyatı, 100 Soruda Türk Edebiyatı, 100 Soruda 19. 
Yüzyıl Türk Edebiyatı, 100 Soruda Çağdaş Türk Edebiyatı ve Sebiller Su 
Vermiyor’uyla Rauf Mutluay; Çağdaş Türk Edebiyatı Meşrutiyet Dönemi 
ve Çağdaş Türk Edebiyatı Cumhuriyet Dönemi’yle Şükran Kurdakul; 
Çağdaş Türk Edebiyatı, Tarih İçinde Türk Edebiyatı ve Ansiklopedik 
Türk Edebiyatı Tarihi (2 cilt)’yle Atilla Özkırımlı, Cumhuriyet Dönemi 
Edebiyatı (1923-1950)’ıyla Ahmet Oktay daha çok bir edebiyat tarihçisi 
gözüyle edebiyatımızı ve edebiyatçılarımızı değerlendirirler. 

Toplumcu gerçekçi/sosyalist eleştiri derken imlediğimiz geniş anlam-
da Marksist eleştiridir. Marksist eleştiri, edebiyatı yaratıldığı tarihsel ve 
toplumsal koşullar içinde inceleyen, aynı zamanda kendi tarihsel ve top-
lumsal koşullarının da bilincinde olan; ideolojileri anlamayı uğraş edinen, 
böylece geçmişi ve geleceği daha derinlemesine kavramayı amaçlayan; 
aynı zamanda da incelediği eserin estetik değerini ortaya koymaya çalı-
şan geniş kapsamlı bir çözümlemeler bütününün bir parçasıdır. Bu tanım-
dan hareket ederek Marksist/sosyalist eleştiriyi  biraz daha açımlayalım. 
Marksist eleştiri yöntemi, tıpkı toplumbilimsel eleştiri gibi bir sanat olayı-
nın nedenlerini araştırır; ama bu araştırma sırasında onun gibi bu nedenle-
rin çeşitli olabileceğini iddia etmez. Marksist eleştiri, ekonomik koşulları 
ve toplumdaki sınıf çatışmalarını esas alan, olayları bunlarla açıklayan bir 
eleştiri yöntemidir. Tarihsel maddeci bakış açısını benimseyen 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 çevreyle olan diya-
lektik ilişkileri içinde inceleyip değerlendiren; böylece onların çevreden 
neler alıp çevreye neler verdiklerini belirten bir eleştiridir. 

İlk dönem ürünlerini topladığı İnsan Tükenmez’de tipik olanı ortaya 
koyma, olumlu kahramanlar yaratma, parti edebiyatı yapma, öncü olma, 



1935

halkı aydınlatma gibi toplumcu gerçekçi edebiyat anlayışına uygun gö-
rüşler öne süren ve yazılan eserlerde bunların olmasını savunan; özellikle, 
1958 sonrasında eleştirilerinde “politika”yı değil “edebiyat”ı önceleyen, 
edebiyat ve eleştiriye nasıl bakacağını Marksist yazarlarla birlikte başka 
yazarları da okuyarak öğrenen, bunun sonucunda “edebiyata daha bir ede-
biyatça yaklaşma”yı, “birtakım beylik lafların uzağında kalma”yı, değer-
lendirmelerinde “daha nesnel” olmayı, “iyi Türkçe yazma”yı amaçlayan 
ve bunları Gerçek Saygısı adlı eserinde başarıyla uygulayan;  Edebiyat 
Yazıları’ndan Eleştiri Günlüğü’ne, Sait Faik’in Hikâyeciliği’nden Reşat 
Nuri’nin Romancılığı’na, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal 
Değişme’den Yüzyılın 100 Türk Romanı’na eserin yapısının sağlamlığına, 
roman kişilerinin canlılığına, yazarın ayrıntıları ve dili kullanmadaki usta-
lığına, olay örgüsündeki mükemmelliğe, sosyal gerçeklikle insanî gerçek-
liğin uyumuna, kitabın yanlışsız basılmasına büyük önem veren; eserdeki 
aksaklıklara, dil yanlışlarına yazarın anlatım biçimine dikkat eden; hayatı 
boyunca “okumadan,” tek kitap için bile söz söylemeyen, yazı yazmayan; 
okuduğu her romanı farklı “eleştirel yaklaşım”larla değerlendiren; düşün-
celerini, görüşlerini alıntılarla destekleyen, karşılaştırmalar yapan, eserle 
ilgili yargısını verirken kılı kırk yaran, Memet Fuat’ın deyişiyle 5 çalı-
şıp 1 sergileyen; eleştirisinde tarihten felsefeye, ruhbilimden toplumbili-
me kadar birçok bilim ve bilgi dalından yararlanan; özetlersek yeniliğe 
açıklığıyla, öğrenmeye olan tutkusuyla, eleştirilerindeki tutarlılığıyla, sap-
tamalarındaki güvenilirlikle, dile gösterdiği özenle, özeleştiri yapmaktan 
çekinmeyen kişiliğiyle Fethi Naci; 

Sözünü sakınmayan, söyleyeceklerini doğrudan söyleyen, polemikten 
kaçınmayan; kendi dünya görüşüne yakın yazar ve şairleri eleştirmekten 
çekinmeyen; eleştiriyi, belli bir şeyi, belli bir bilgi çerçevesi içerisinde, 
duyarlığı yüksek ve sonuçları öznel bir ölçüyle, ölçüp değerlendirmek ola-
rak tanımlayan; gerçek eleştiri yapmak için anlamak, anlamak için de bil-
mek gerektiğini ileri süren; sanatı sadece estetik bir çaba değil, toplumsal 
estetik bir çaba olarak gören; eleştirmenin diğer sanat ve bilim dallarıyla 
ilişki kurması gerektiğini söyleyen; “yeni edebiyatın ‘şişirilmiş adlarını’ 
köklü ve temelli bir eleştirmenin süzgecinden geçirip, bunların değersizli-
ğini ortaya koymaya çalışan (Külebi, Birsel, Aksal, Necatigil gibi şairleri 
“beyhude” imzalar olarak görmesi yargılarını doğrulamaktan çok, eleşti-
risindeki gözü karalığı göstermesi açısından önemlidir.);  hem “ciddi ve 
yöntemli eleştiri”yi, hem de “kıran kırana bir eleştiri”yi önceleyen; eleşti-
rilerini toplumsal gerçekçiliğin estetik ölçütleri içerisinde yapan; yazarın 
hem toplumsal bir kaygı taşımasını, hem ne yapılması gerektiğini ortaya 
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koymasını, hem de sanatsal anlamda ‘iyi’ olmasını (orijinal bir deyiş, özel 
biçimde kullanılan bir dil, toplumsal öz, imge vb.) isteyen; ele aldığı ya-
zarın neyi, nasıl dediğini, onun “enlemini boylamını” uzun uzun ortaya 
koyan; bütün bu söylenilenleri Gerçekçilik Savaşı ve “İkinci Yeni”  Savaşı 
adlı eserlerinde uygulamaya çalışan toplumsal gerçekçi eleştirinin öncüsü 
Attilâ İlhan;

Araştırmacı, incelemeci, aynı zamanda da yargılarında ve çözümle-
melerinde iddialı olan; ele aldığı eseri dünya görüşünün ve kendi eleş-
tiri anlayışının süzgecinden geçiren, bu esnada araştırma ve incelemeyi 
göz ardı etmeyen; daha geçerli, güvenilir yargılarda bulunmak için çeşitli 
bilimlerden ve bunların yöntemlerinden yararlanan; ele aldığı metni an-
lamlandırmayı ve onu açığa çıkarmayı amaç edinen,  Anlatıların Aynası, 
Şairin Kanı, Karanfil ve Pranga, Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları gibi 
kitapların yazarı Ahmet Oktay; 

Eleştiriyi bir çeşit laboratuvar çalışması olarak gören, eleştiride kesin 
yargı isteyen bilimsel eleştiriyi savunan, özellikle toplumbilimsel eleştiri 
örnekleri veren, çözümlemesini yaparken diğer bilimlerden de yararlanan; 
ama eserin biçimsel yönü üzerinde gereğince durmayan Tevfik Çavdar; 
çözümleyici, irdeleyici, sorgulayıcı, uyarıcı yazılarıyla Fahir Onger, Suat 
Derviş, Behice Boran (Edebiyat Yazıları) ve Sabiha Sertel (İlericilik, 
Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret) bu eleştiri anlayışlarının önemli tem-
silcileridir.

Özellikle yazarlığa 1930’ların ortalarında başlamış, Cumhuriyet’in 
temel değerlerine bağlı, Anadoluluğu ve Akdenizliliği benimsemiş, bu 
toprakların büyüttüğü, yetiştirdiği her türlü değeri, sözgelimi Yunus 
Emre’yi de Homeros’u da aynı ölçüde sahiplenen, bunlar arasında bir bi-
reşim kurmaya çalışan; aynı zamanda hümanizmi ve hümanist yazarları 
benimseyen, insanı ve toplumu yazılarının odağına oturtmuş aydınların  
ortaya koyduğu bir eleştiri yöntemi olan hümanist eleştiri anlayışının ya 
da Ahmet Oktay’ın deyişiyle ‘hümanist söylem’ geleneği”nin en önemli 
temsilcileri Sabahattin Eyuboğlu (Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, 
Yunus Emre), Vedat Günyol (Dile Gelseler, Çalakalem) ve Orhan Burian 
(Denemeler/Eleştiriler)’dır. (Bu konuda Yard. Doç. Dr. Betül Özçelebi ta-
rafından bir bildiri sunulduğu için saptama yapmakla yetiniyoruz.) 

Üniversitelerde yapılan akademik nitelikli araştırma, inceleme ve eleş-
tirilere akademik eleştiri diyoruz. Akademik anlayışla yapılan çalışmalar, 
işin doğası gereği sanata uzak bilime yakındır. Sanatsal bir kaygı güdülme-
yen bu çalışmalarda bilimin verilerinden yararlanılır. Amaç yapıtı eleştir-
mek değil, incelemek ve çözümlemektir. Bu nedenle akademisyen eleştirel 
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yargılardan, değerlendirmelerden olabildiğince kaçınır. Akademik eleştiri-
ye yön veren bilim insanlarımız şunlardır:  

Edebiyat tarihini yöntemli bir biçimde ilk defa ele alan ve Kemal Bek’in 
“İstanbul Türkoloji Çığırı” adını verdiği anlayışın öncüsü olan Mehmed 
Fuad Köprülü; 

Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi adlı çalışmasıyla, edebiyatımızda o 
güne kadar yapılmayanı yapan, şairin hayatı ve sanatıyla şiirini buluşturan 
Kenan Akyüz;

Öncülüğüyle, bilimle sanatı aynı potada eriten bireşimciliğiyle, yol 
göstericiliği ve yol açıcılığıyla, kültürel birikimiyle, saptamalarındaki 
yetkinlik ve değerlendirmelerindeki ustalığıyla Türk dili ve edebiyatı bö-
lümlerinden yetişen en önemli incelemeci ve eleştirmenlerimizden biri 
olan; bu birikimini 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi ve Edebiyat Üzerine 
Makaleler’indeki yazılarıyla taçlandıran Ahmet Hamdi Tanpınar;

Yazılarında eleştirinin ne olduğu, ne olması gerektiği üzerinde duran; 
bu konuda kuramsal çalışmalar yapan; eleştiriyi “yoklama ve araştırma 
endişesinin, meçhul duygusunun, dâimâ harekette bir düşünüşün, iman-
sızlığın ve şübhenin mahsûlü” olarak tanımlayan; bilimin verilerinden 
yararlandığı inceleme ve eleştirilerinde olabildiğince nesnel olan; çağdaş 
eleştiri için yalnızca övgü ve yerginin yeterli olmadığını, onun başka nite-
liklerinin de olması gerektiğini ileri süren; olayları ve eserleri bilen, bun-
ları değerlendirmeyi bir görev olarak kabul eden, araştırmacı, görüşlerini 
özgürce ortaya koyacak cesarete sahip bir eleştirmenin Avrupaî anlamda 
eleştiri yapabileceğine inanan; bilim insanı olması nedeniyle araştırıcı, 
sorgulayıcı, açıklayıcı bir dil kullanan; Şiir Tahlilleri I, Hikâye Tahlilleri, 
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar I-II’de değerlendirdiği öykü, roman 
ve şiirlerde metin tahlili yöntemini başarılı biçimde kullanan; yazdığı eleş-
tirilerde nesnel olabildiği, duygularına gem vurabildiği, siyasal anlayışını 
yazılarına yansıtmadığı zamanlar, “İşte eleştiri bu!” denilebilecek ürünler 
ortaya koyan Mehmet Kaplan; 

Eleştiri Yazıları (4 cilt)’nda eleştirmenin görevinin “eserin imkânlarını, 
yapısındaki özellikleri, temlerin kaynaşmasını veya kaynaşmazlığını” 
açıklamak, “bir kanıya varabilmemiz için gereken yolları” okura göster-
mek olduğunu, eleştirmenin “yapıyla, eserin örgüsüyle” ilgilenmesi ge-
rektiğini ileri süren; Tahsin Yücel’in deyişiyle özgün bakış açısıyla, kırıcı 
olmaktan sakınmayan eleştirel tutumuyla, ince bir alay ve şaşmaz bir man-
tıkla birleşen dil ve kurgu ustalığıyla eleştirimizi bulunduğu yerden daha 
ilerilere taşıyan; sanatçıyı değil eserini önceleyen; eserin konusunu değil 
yapısını, örgüsünü öne çıkaran; eleştiri kuramlarını iyi bilen, eleştiride bir 



1938

bireşime ulaşabilen, kısaca eleştiriyi içselleştirebilen; bilimsel çalışmala-
rında yapıta dönük/yapısalcı denebilecek bir eleştiriyi benimserken, gazete 
ve dergilerde ise öznel, polemikçi eleştiri örnekleri vermeyi tercih eden 
Adnan Benk; 

Fransız dili ve edebiyatı doçenti olmasına karşın romanımızda ger-
çekçilik ve ilk romanlarımızda gerçekçiliğin uygulanışı üzerine yazdığı 
yazılarla önemli bir görevi yerine getiren; eleştirilerinde karşılaştırmalı 
edebiyat bilimi yöntemlerinden yararlanarak yargılarını daha sağlam bir 
biçimde veren; yalnızca eleştirmeyi değil bilgilendirmeyi de amaçlayan; 
bir eserin hem çok, hem de tek yönlü incelenebileceğini ortaya koyan; bi-
çimle birlikte içeriği de önemseyen tutumuyla özellikle roman eleştirisinin 
nasıl olması gerektiğine kaynaklık eden Güzin Dino; 

Edebiyat Kuramları ve Eleştiri’de söylediklerini Türk Romanına 
Eleştirel Bir Bakış (3 cilt’)ta uygulayan Berna Moran; 

Yazın ve Yaşam, Anlatı Yerlemleri, Yapısalcılık, Yazının Sınırları, 
Göstergeler gibi yapıtların yazarı, yapısalcılığın önemli temsilcisi Tahsin 
Yücel; 

“Çözümleyici, yapıbozucu, yorumlayıcı ve yeniden yapılandırıcı” bir 
yöntem olan “gösterge eleştirisi”ni bir yaşam biçimi hâline getiren ve  bu 
yöntemle yazın dünyasına bakan; Roman Kurgusu ve Yapısal Çözümleme: 
Michel Butor’un Değişimi, Homo Semioticus, Gösterge Avcıları, Gösterge 
Eleştirisi, Metnin Sesi gibi yapıtların yazarı Mehmet Rifat; 

Marksçı anlayıştan beslenen, eleştirilerinde tarihsel ve ideolojik alt ya-
pısını kullanan; sanatı “hayat hakkında önemli bir şey söyleyen bir yapı” 
olarak gördüğü için, ona “genel ideoloji içinde”n bakan; bununla birlikte 
göstergebilim, yapısalcılak, söylem çözümlemesi gibi eleştiri kuramlarını 
dışlamayan Marksist Estetik ve Edebiyat Üzerine Yazılar’ın yazarı Murat 
Belge;

İnci Enginün (Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e (1839-
1923), Cumhuriyetten Dönemi Türk Edebiyatı, Halide Edip Adıvar’ın 
Eserlerinde Doğu ve Batı Meselesi, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları), 
Orhan Okay (İlk Türk Pozitivist ve Natüralisti: Beşir Fuad, Batı 
Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Sanat ve Edebiyat Yazıları),  
Olcay Önertoy (Tanzimat Döneminde Edebiyat Anlayışı, Cumhuriyet 
Dönemi Türk Roman ve Öyküsü, Halit Ziya Uşaklıgil’in Romancılığı ve 
Romanımızdaki Yeri), İsmail Parlatır (Recai-zade Mahmut Ekrem, Tanzimat 
Edebiyatında Kölelik), Şerif Aktaş (Roman Sanatı ve Roman İncelemesine 
Giriş, Edebiyatta Üslup ve Problemleri, Refik Halit Karay), Yıldız Ecevit 
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(Kurmaca Bir Dünyadan, Oğuz Atay’da Aydın Olgusu, Orhan Pamuk’u 
Okumak, Türk Romanında Postmodernist Açılımlar), Gürsel Aytaç 
(Çağdaş Türk Romanları Üzerine İncelemeler, Edebiyat Yazıları (4 cilt), 
Genel Edebiyat Bilimi) ve adını sayamadığım pek çok bilim insanı akade-
mik eleştiriye uygun örnekler verirler.

Edebiyat Yazıları’yla Selahattin Hilav; Zamanı Yaşatan Roman/Zamana 
Direnen Şiir, Felsefe Gözlüğüyle Edebiyat, Öykülerde Dünyalar, Zamansız 
Yazılar gibi yapıtlarıyla Füsün Akatlı; Felsefe ve Ulusal Kültür, Yazın, Dil 
ve Sanat, Okuma Notları, Edebiyat ve Sanat Üzerine Yazılar gibi kitapla-
rıyla Hilmi Yavuz; Eleştirinin Kıyılarında, Şiir Gerçek İçinde Gerçek Şiir 
İçinde ve Ararken ile Ahmet İnam edebiyata felsefeden bakarlar. 

Yola “Bir Şiirden” çıksa da eleştirisini/incelemesini yaparken şairin di-
ğer şiirlerinden ve yaşantısından da yararlanan, verdiği yargılarla, koydu-
ğu tanılarla ele aldığı şairleri yerli yerine oturtan Turgut Uyar; 

Eleştiriyi söz getirmek, kem gözle göle bakmak, bazı sanatçıları yok 
etmeye çalışmak, bazılarınıysa öne çıkarmak olarak gören “Eleştiride 
Abduraman Yaklaşımı”na her zaman karşı çıkan; yapıta sanat yapıtı olup 
olmadığına göre yaklaşan, buna göre eserin güçlü ve zayıf yönlerini eser-
den yola çıkarak ortaya koyan; bir başka deyişle sanatçının neyi iyi, neyi 
kötü yaptığını gösteren; beğenisi sağlam, yargılarında tutarlı, duru bir dili, 
açık bir anlatımı olan, tüm yaşamı boyunca şiiri önceleyen, bundan do-
layı şiir eleştirisini kendisine meslek edinen Tekrarın Tekrarı, Birikime 
Dayanmak, Çağının Tanığı Olmak, Şiir ve Eleştiri, Şiirin Yalnızlığı gibi 
kitapların yazarı Mehmet H. Doğan; 

Roman ve öyküleri, hatta şairleri belli bir izlek çerçevesinde bir kitap 
oluşturacak boyutta inceleyip değerlendiren; böylece Çağdaşlık Sorunları, 
Kamelyasız Kadınlar, Aşk-ı Memnu ya da Uzun Bir Kışın Siyah Günleri, 
Kırık İnceliklerin Şairi: Behçet Necatigil, Sepya Mürekkebiyle Yazıldı, 
Düşünce ve Duyarlık, O Yakamoz Söner gibi gerçek birer emek ürünü olan 
eserleri ortaya koyan; çoktan edebiyat tarihinin derinliklerine gitmiş piya-
sa romanlarını okuyarak ve yayımlanmasını sağlayarak yeniden gün ışı-
ğına çıkaran; özellikle “romana verilen her emeği” değerlendirip, bunları 
“ilgilisine sunan” “kırık inceliklerin” eleştirmeni Selim İleri; 

Marksçı yapısalcı bir anlayışla eleştirilerini yazan, “Beyazlar nerede 
kirlenirse eleştirmen bunu ilk saptayan olacaktır.” diyen, “hiçbir şeyin po-
litika/tarih/toplum üçgeninden dışlanarak ele alınabileceğine inanmayan,” 
sürekli inceleyerek, irdeleyerek, sınayarak, yargılayarak, tartışarak eleşti-
rinin gereklerini yerine getiren, bir anlamda ‘sürekli cehennem”i yaşayan/
yaşatan  Türk Şiiri, Modernizm, Şiir; Bir Sürekli Cehennem, Beyazlar Kirli 
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gibi eserlerin yazarı Hasan Bülent Kahraman;
“İyi edebiyat iyi eleştiriyi, iyi eleştiri iyi edebiyatı dayatır.” diyen, yal-

nızca öykü üzerine eleştiriler yazan Kuramdan Yoruma: Öykü Yazıları ve 
Yeni Türk Edebiyatında Öykü (5 cilt)’nün yazarı Ömer Lekesiz; 

Yalnızca adlarını anmakla geçeceğim Oktay Akbal (Şair Dostlarım, 
Dost Kitaplar), Behçet Necatigil (Düzyazılar 1-2, Bile/Yazdı), Orhan Veli 
Kanık (Bütün Yazıları), Oktay Rifat (Şiir Konuşması), Ahmet Sosyal (Arzu 
ve Varlık), Jale Parla (Babalar ve Oğullar, Don Kişot’tan Bugüne Roman), 
Afşar Timuçin (Nâzım Hikmet’in Şiiri), Enis Batur (E/Babil Yazıları, 
Yazının Ucu), Kemal Bek (Yahya Kemal Beyatlı, Şiirden Eleştiriye, 
Anlatıdan Eleştiriye) Ayşegül Yüksel (Yapısalcılık ve Bir Uygulama) 
Ebubekir Eroğlu (Modern Türk Şiirinin Doğası), Abdülhak Şinasi Hisar 
(Kelime Kavgası), Mehmet Ergün (Hikâyemizde Bekir Yıldız Gerçeği), A. 
Mümtaz İdil (Bir Sevgi’nin Öyküsü ve Gerçekçilik ve Roman,  Naci Çelik 
(Romanda Hesaplaşma), Hikmet Altınkaynak (Zamanla), Konur Ertop 
(Benden Söylemesi), Atilla Birkiye (80’lerden 90’a ve Hep Sonbaharı 
Yaşadık), Demir Özlü (Borges’in Kaplanları), Nurdan Gürbilek (Ev Ödevi, 
Köy Ayna, Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe), Özdemir İnce (Söz ve Yazı, 
Şiir ve Gerçeklik, Tabula Rasa, Yazınsal Söylem Üzerine), Feridun Andaç 
(Gerçekçilik Yolunda, Öykücünün Kitabı, Edebiyatımızın Yol Haritası),  
Semih Gümüş (Vüs’at O. Bener: Kara Anlatı Yazarı, Adalet Ağaoğlu’nun 
Romancılığı, Yazının Sarkacı Roman), Oğuz Demiralp (Okuma Defteri, 
Kutup Noktası) gibi yazarlar ve adlarını anamadığım niceleri, edebiyatı-
mızda eleştirinin var olduğunun birer göstergesidirler.

Edip Cansever’in Yerçekimli Karanfil’de dediği gibi: “Yok denecek bir 
şey ama var var…”

Panelimiz burada son bulmuştur. Sabrınız ve ilginiz için teşekkür edi-
yorum…
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TÜRK ŞİİRİNDE İNSANÎ DEĞERLER 

Prof. Dr. Kâzım Yetiş (Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель)4: 
Değerli misafirler, böyle uluslar arası bir toplantıda Türk şiirinin tarihî dö-
nemlerinin, mütehassısları, bilginleri ile Türk şiirini tarih içinde gözleye-
rek insana bakışını, insanı ele alışını ve tabiî asıl önemlisi insanî değerlere 
yer verişini huzurlarınızda görüşmek, tartışmak istedik. 

Müsaadenizle ben; edebiyat/şiir ve insanî değer konusuna kısaca temas 
etmek istiyorum. Bilindiği gibi, edebiyat güzel sanatların bir şubesidir; fa-
kat edebî eserde güzellik gayesinin yanında düşünce/fikir, duygu ve hayal 
de en az onun yani güzellik kadar önemlidir. Bunun genel adlandırması 
edebiyatımızda şöyle yapılmış: 

– Şekil kadar muhteva da önemlidir. 
– Muhteva kadar şekil de önemlidir. 

Evet edebiyat bir güzel sanattır. Ama güzellik, şekil ile muhteva ara-
sında kurulan dengeye bağlıdır. Şu hâlde edebiyat bütünüyle insanın dil 
vasıtasıyla –ki dili de var eden ve geliştiren insandır– meydana getirdi-
ği bir güzel sanattır. Tabiatıyla bunda, insanın kendini işlemesinden tabiî 
ne olabilir. Ayrıca edebiyat, insanın yazıdaki aksidir. Nitekim “le style est 
l’homme-même.” denmiştir. Bu noktada edebiyatın insanı verdiği, insanî 
değerleri tespit ve tescil ettiği vakıası ortaya çıkar. Bunun için de edebiyat 
veya edebî eser bir anlamda insanı ortaya koyar. Muhakkak ki bunda me-
deniyet ve kültürlerin anlayışı, insana bakışı etkili ve hatta tayin edicidir. 

Esasen edebiyatın ortaya çıkışını hatırlayacak olursak milletlerin insanı 
ve tabiatı algılayışları ile karşılaşırız. 

Tabiî burada ‘değer’kavramından da bir iki cümle ile söz edelim. Değer, 
insana mahsus manevî vasıf, nitelik. Sevme, acıma, kıymet bilme, vefa, 
yardım severlik, yardımlaşma, eski ifade ile söyleyeyim dîgergâmlık vb. 
Bunlar insanı insan eden, insanın değerini artıran niteliklerdir. 

Bu konuyu derinleştirmeden bu noktada bırakalım ve sür’atle Türk ede-
biyatına, şiirine gelelim. 
4 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi.
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Bilindiği gibi Türk edebiyatı: 
İslâm öncesi dönem, 
İslâmî veya klâsik dönem, 
Batılılaşma/Yenileşme dönemi 

olmak üzere üç ana bölüme ayrılır. 

İslâm öncesinden kalan metinlerde aşk, insanı, diğer varlıkları ve tabiatı 
sevme ve koruma, kahramanlık duyguları konumuz bakımından öne çıkan 
değerlerdir. Maalesef bu dönem şiirlerinin pek azı günümüze gelmiştir. 
Gelenlerden yola çıkarak meselâ Arap kabileleri arasındaki kavgalarda 
önemli rol oynayan ve Arap şiirinin doğuşunda etkili olduğunu bildiğimiz 
şair-büyücüler türünden şairlerin/şiirlerin Türk şiirinde olmadığını söyle-
yebiliriz. Bir fikir vermiş olmak için iki örnek vereyim: 

Zorba ve kötü canlıları yola getirmek için, 
Kamçı, sopa olan hükümdar, bey ve memur olup, 
Kederli ve ıstırap çeken kimselerin menfaati için, 
Halkı idare eden kanunlar tatbik edip, 
Kat kat tanrılar diyarında, insanlar arasında, 
Nerede ve ne zaman olursa olsun, başa geçip, hâkim olup, 
Canlıların sayısız arzularını yerine getirmek için, 
Her türlü davranışı tam olarak gösterir. 

                           (Reşit Rahmeti Arat, (1991), s. 77) 

Görülüyor ki burada başa geçecek olandan, yani hükümdardan bekle-
nen çok belirgin bir şekilde ortaya konulmuş ve hükümdarın insanların 
mutluluğu için çalışması gerektiği, zorbaları cezalandırmasının beklendiği 
ifade edilmiştir. Bir başka şiirde ise 

Açlık, sıkıntı başta olmak üzere, üç türlü fena afetler 
Şu anda derhal gidip, sükûnet bulup, 
Diğer beş âlemdeki mahlûklar da, 
İstisnasız, hepsi birden huzura kavuşsunlar. 

 (a. g. e., s. 235) 

denilmektedir. Bu kısa iki örnek bile insanî değer bakımından önemlidir. 

İslâmî devir veya klâsik dönemde yeni din ve medeniyetin insan an-
layışı, yeni insanî değerler elbette şairlerimiz tarafından işlenecektir. Bu 
dönemin belli bir olaya dayanan mesnevîlerde şairler, insanın dünyada-
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ki macerasını, Tanrı’ya ulaşma ve vahdet, Tanrı’nın birliğinde yok olma 
olarak verirler. Hep biliriz Leylâ ile Mecnun hikâyesinde Leylâ, sonunda 
çölde Mecnun’u bulur. Fakat artık Mecnun onu tanımaz. Çünkü Leylâ’sına 
kavuşmuştur. 

Ger men men isem nesen sen ey yâr 
V’er sen sen isen neyem men-i zâr 

Çün men olubem senünle memlû 
Vahdet revişinde hoş degül bu 

Kim daşrada isteyem nişânun 
Bir özge mekân bilem mekânun 

                                    Fuzûlî, (1996), s. 448) 

Bu birinci nokta. Diğer bir nokta, özellikle bu sene doğumunun 800. 
yılını idrak ettiğimiz Hz. Mevlânâ’dır. Onun sözleri burada tekrarlamaya 
gerek olmayacak kadar malûm ve yaygındır. Onun sevgisi bütün varlığı 
kuşatır. Evet Mevlânâ Türkçe yazmadı, ama Türk şiirinin en önemli kay-
nağı Mevlânâ’dır. 

Tabiî Ahmet Yesevî’yi unutamayız: 

Kayda körseng köngli sınuk merhem bolgıl 
Andag mazlum yolda kalsa hemdem bolgıl 
Rûz-ı mahşer dergâhıga mahrem bolgıl 
Mâ ve menlik halâyıkdın ketçim muna 

(Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen;
Öyle mazlûm yolda kalsa, hemdem ol sen;
Mahşer günü dergâhına mahrem ol sen; 
Ben-sen diyen kimselerden geçtim işte 

                                        (Ahmet Yesevî, (1983), s. 54-55) 

Gönlü kırık olanın yarasını sarmak, mazlûmun yanında olmak, bütün 
kavgaların en baş sebeplerinden olan “benlik” davası gütmemek Yesevî’nin 
hayat görüşünün temelini oluşturuyor. 

Unutulamayacak diğer bir isim de Yunus Emre’dir. Aslında bilhassa 
Mevlânâ ve Yunus Emre, Türk şiirinde insanî değerlerin ciltlerle kitap ya-
zılacak kaynaklarıdır. İşte Yunus’tan birkaç beyit: 
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Cümle yaradılmışa bir göz ile bakmayan 
Halka müderris ise hakîkatde âsıdür 

............ 
Bir kez gönül yıkdun-ısa bu kılduğun namaz değül 
Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz değül 

............. 

Bir hastaya vardun ise bir içim su virdün ise 
Yarın anda karşu gele Hak şarabın içmiş gibi 

Bir miskini gördün ise bir eskice virdün ise 
Yarın anda sana gele Hak libâsı biçmiş gibi 

                           Yunus Emre Divanı, (tsz), s. 55, 103, 155) 

Bu beyitler sadece Türk şiirinin değil, Türk kültürünün temel ölçüleri-
ni de verir. Esasen Yunus, bu konuda başlı başına bir kaynak ve okuldur. 
Klâsik şiirden bir iki örnek daha almadan geçemeyeceğim. 

Tavâf-ı Ka’ben’in gerçi sevâbı çoktur ey Mevlâ 
Gönül Allah evidir çün tavâf etmek anı evlâ 

........... 

Hacc-ı ekber kılmak istersen gel ey zâhid beri 
Âşıkın kalbi içinde sen bu beytullahı gör 

                                   Nesîmî Divanı, (1990), s.77, 137 

Nesîmî, gönlü hoş tutmanın, insanı sevmenin ve ona değer vermenin 
önemini vurgular. Neşâtî ise, insanın maddî varlığı, cismi ile münasebetini 
kestiğini, dolayısıyla kin, ihtiras vb. duygu ve isteklerden ayrılarak sadece 
ruh hâline geldiğini söyler ki, ruhtan elbette güzellikler ortaya çıkar. İnsan 
yüceltilir. Maddî arzuların esiri olmaktan kurtulmuş bir insan düşünülür. 

Ettik o kadar ref’-i taayyün ki Neşâtî 
Âyîne-i pür-tâb-ı mücellâda nihânız 

                       Necmettin Halil Onan, (1940), s. 306) 

Nedîm, insana öyle bir çerçeve çizer ki böyle bir varlık, ancak insanı 
esas alan üstün medeniyetlerin eseridir. 

Haddeden geçmiş nezâket yâl ü bâl olmuş sana 
Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana 
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                                      Köprülüzade Mehmet Fuat, (1931), s. 550 

Klâsik Türk şiirinde asıl gezinti ve tespitleri bu sahanın mütehassısı 
olan değerli bilgin Namık Açıkgöz yapacak. Müsaadenizle ben son olarak 
Şeyh Galip’in bir beyti ile bütün bu şiirin insan algılayışının çıkış noktası-
nı vermek istiyorum. Sonra sözü sevgili meslekdaşıma bırakacağım. 

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen 
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen 

                                       ( a. g. e., s.594) 

Buyurun Namık Bey... 

Prof. Dr. Nâmık AÇIKGÖZ:5 Klasik Türk Şiirinde İnsanî Değerler

İnsanı, diğer yaratılmışlardan ayıran temel özellik, dağların taşların 
kabûl etmeyip insanların kabul ettiği ve şair Ahmed Paşa’nın, 

Ahmed’in cevr ü cefâ yükünü çektiği bu kim  
Yer ü gök götüremez anı ki insân götürür

dediği bir emanettir. Bunu, “insanlık cevheri” olarak adlandırmak müm-
kündür. Bu cevherin tezâhürü, beşerî davranışlar, kabûller ve sözlerle ger-
çekleşir. Bunların da yönlendirildiği merkez, insanın aklı ve hissidir. Akıl 
ve his ile yönlendirilen insan davranışları, ferdi ve sosyal münasebetlerin 
şekillenmesinin temelidir. Fert ve toplumların, yüzyıllar içinde sosyal bir 
tecrübe olarak imbikten geçirdikleri davranışlar ve kabûller, daha çoğu 
olumlu olmak üzere “insanî değerler” olarak çıkar karşımıza. Nedir bu 
insanî değerler?

 İnsanî değerlerin genel adını “ferdi ve sosyal barış” şeklinde koyabili-
riz. Bu genel başlığın altında, sevgi, paylaşma, doğruluk, merhamet, ada-
let, fedakârlık, vefâ, yaşama sevinci, tevâzu, hoşgörü, sabır, kemâl, irfân, 
affedicilik, teennî gibi davranışları sayabiliriz. Bunlara benzer diğer dav-
ranış kalıplarıyla beraber, her tür insanî değerlerle mücehhez olan fert ve 
toplumlar, barış toplumlarıdırlar, medeni toplumlardır. Toplumların tarih 
boyunca, bu değerler açısından katettikleri merhalelerin nabzını tutmanın 
yollarından birisi de, edebî metinlere müracaat etmektir. Çünkü, her ne ka-
dar bir fiktivasyan ( kurmaca ) neticesi olsa da, edebî eserler, toplumların 

5 Muğla Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,  MUĞLA/TÜRKİYE. nacik-
goz@mu.edu.tr
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aynasıdırlar. Fakat Türk edebiyatının tamamını, insanî değerler açısından 
ele almanın bir takım zorlukları vardır. Klasik devir edebiyatında ( Dîvan 
ve halk edebiyatları), gelenekselliğin sağladığı tecanüsten dolayı, bu de-
ğerlerin tespiti kolaydır. Ancak, “Yeni Türk Edebiyatı” olarak adlandırılan 
ve 1860’lardan itibaren günümüze kadar süre gelen devrede, tecanüs, ye-
rini, ferdî ve ideolojik farklılığın doğurduğu bir dağınıklığa bıraktığı için, 
her dönem, her şahıs, hatta her eser için ayrı ayrı inceleme yapılmalıdır. 
Ayrıca, bu devir edebiyatında, klasik edebî gelenekte bulunan aşk ortak ze-
mini, yerini ferdî bunalımlar veya ideolojik bakış açılarına terk ettiği için, 
insanî değerlerin mahiyet değiştirdiği görülür. Bu iki devir edebiyatında, 
yaratılan tipler açısından da farklılıklar bulunmaktadır. Klasik edebiyatta, 
ortak tipler vardır: Âşık, mâşûk, rind, derviş, pîr-i mugân, sâkî, kalender 
gibi olumlu tipler; zâhid, nâsıh, vâ’iz, ağyâr, rakîb gibi olumsuz tipler. 
Yeni Türk Edebiyatı döneminde, tiplerde de bir tecânüs yoktur. Bu sebep-
lerle, çalışmamızda, ağırlık klasik devir edebiyatında olacaktır.

Klasik Türk Edebiyatında İnsanî Değerler

Klasik devir Türk edebiyatının beslendiği en önemli kaynak din ve ta-
savvuf olduğu için (bunlar aynı zamanda o devir Türk toplumunun yapısı-
nı da belirleyen esaslardır), klasik edebiyatta dile getirilen insani değerle-
rin, bu renklerle bezendiği görülür. Peşinen şunu kaydetmek gerekir: Türk 
edebiyatında, gerek dini, gerekse din dışı, bütün insanî değerlerin ilk derli 
toplu göründüğü eser, Yunus Emre Divanı’dır. Yesevî, Divan-ı Hikmet’te, 
didaktik özelliğiyle beraber, Yunus Emre’nin habercisidir. Sonra gelen şa-
irler, Yunus Emre’nin tasavvufî planda söylediklerini, daha da beşerileştir-
mişlerdir. Yani, anlatılan insani değerler aynıdır, fakat zemin “mecazî aşk” 
şeklinde ifade edilen beşeri aşktır.

Klasik edebiyatımızın çizdiği tipler arasında, Yunus Emre’nin ön plana 
çıkardığı tip, derviş tipidir. Yunus Emre’nin çizdiği derviş tipi, kendisiyle 
ve toplumla barışık bir tiptir. Derviş,

Göziyle gördüğünü örte eteğiyile
Bu yol key ince yoldur yüreği döyen gelsin

beytinde de ifade edildiği gibi, sosyal barış için, problemleri büyüten, 
azdıran değil, gizleyen bir tiptir.

Yunus Emre, yaygın bir şekilde bilinen şiirinde:

Derviş gönülsüz gerektir söğene dilsiz gerekdir
Döğene elsiz gerekdir halka beraber gerekmez
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diyerek benzer barışçı tavrını ifade eder.

Yunus Emre, yaratılmış olan her şeyi, Yaradan’dan ötürü seven bir in-
san olduğu için, bu mantık çerçevesinde ve “bir ben vardır bende, benden 
içeru” da diyerek, iç barışını da tesis etmiştir. Dünyaya ve tabii ki insanlara 
bakış açısı böyle olan bir insan, 

Kimseye hor bakmagıl hergiz gönül yıkmagıl
Yetmiş iki millete dervişlik yari gerek

       

diyerek bütün insanlık ile barışık bir tavır sergileyecektir. O’nun din, mez-
hep, millet farklılığı gözetmeden, bütün insanlığı “bir yaratılmış” olarak 
kucaklayan diğer beyitlerini hatırlayalım.

Yunus’ta, sosyal barışın diğer ifadeleri olarak, benlikten vazgeçme, hırs 
ve tamahı terk etme, hodbin olmama, riyâkârlığa karşı olma, çekememez-
lik, yalan ve gammazlığı kötü karşılama gibi erdemli davranışları tavsiye 
eden beyitlerin sayısı fazladır:

Geç benlik da’vasından söyle sözün hassından

Geçdim hodbin elinden el çekdim dükelinden
Ol ikilik babından birliğe bitip geldim

Aşk da’visin kılan kişi hiç anmaya hırs u heva

Hiçbir kişi bilmez bizi biz ne işin içindeyiz
Ne hırsımız baydır bizim ne nefsimiz içindeyiz

Hiç tamah eylemegil aklın sana yar ise
Yavuzluk eylemegil la’net işitmeyesin

Bahil, uçmak görmeye yüz bin gözi var ise 

Ey dostunu düşmen tutan gaybet yalan söz söyleme
Bunda gammazlık eyleyen anda yeri dar olısar

Kılırsın riyâ namaz yazuğun çok hayrun az
Dinle neye varır söz, cehennemde yatarsın

Yunus, daha çok kendisi etrafında ifade ettiği ferdi ve sosyal barış anla-
yışını, tenkidi bir üslüpla, yönetenler açısından da dile getirerek,

Beyler azdı yolundan, bilmez yoksul dilinden
Çıktı rahmet gölünden nefs gölüne dalmıştır

nefs-rahmet zıddiyetine işaret eder.
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Yunus, şu beyitlerinde de, dışa yönelik bir barış mesajı verir:

Zinhâr gönül evinde tutma yavuz endişe
Biregüyçün kuyu kazan akıbet kendi düşe

Kendiye yaramazı biregüye sanan ol
Adı müsülmân olsa kendi benzer keşişe

“Aşk gelicek cümle eksiklikler biter.” diyen Yunus’un “nefs” konusun-
da söylediklerine girmiyorum. Zaten, nefs, bütün tasavvuf kültürünün üze-
rinde durduğu tek konudur. Nefsini eğiten insan, kendisiyle ve toplumla 
barışık olur. Dervişler de, nefislerini, aşk eğitiminden geçirerek, eksiklik-
lerini ortadan kaldıran insanlardır. Bu insanlar veya tipler, klasik edebiya-
tımızın idealize ettiği tiplerdendir.

Yunus Emre’nin sehl-i mümteni ile söylediği görüşlerini, Klasik Türk 
Edebiyatının tüm dönemlerini içine alır bir şekilde ve daha sofistike olarak 
XVIII. yüzyılda Şeyh Galip dile getirmiştir. Galip,

Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen

dediği beytinde insanı, âlemin özü ve yaratılmışların göz bebeği olarak 
görürken, insana verdiği değeri veciz bir şekilde ifade eder.

Türk edebiyatında, söylenmesi gereken her şeyi söylemiş olan Yunus 
anlaşıldığı ve çözüldüğü zaman, bütün bir klasik Türk edebiyatını anlamak 
daha da kolaylaşacaktır. Bu yüzden, Yunus’tan sonra gelişen Türk edebi-
yatında, insani değerlerden bazılarının zikredilişine kısaca bir göz atalım.

Aşk ve Paylaşma

Aşk derdiyle hoşem el çek bir ilâcımdan tabîb
Kılma dermân bir helâkim zehri dermânındadır

diyen Fuzûlî’nin de terennüm ettiği gibi, klasik şiirin ortak zemini aşk-
tır, yani sevgidir; bilinmeyi seven gizli hazinenin beşeri planda tezahürü-
dür. Âşıklar ve şairler bu dertten memnundurlar. Gene Fuzûlî

Merhem koyup onarma sînemdeki kanlı dağı
Söndürme öz elinle yandırdığın çerâğı

diyerek, aşk derdine giriftar olmanın memnuniyetini dile getirecektir. 
Çünkü aşk, insanı olgunlaştıran, kendisi dışındaki her şeye karşı daha ya-
pıcı hale getiren bir duygudur ve temelinde paylaşma vardır. Paylaşma da, 
sosyal yapının en önemli unsurlarından birisidir. Neşâtî, meşhur gazelinde 
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şöyle dile getiriyor paylaşma hissini:

Gittin ammâ ki kodun hasretile cânı bile 
İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

Bâğa sensiz bakamam çeşmime âteş görünür
Gül-i handanı değil serv-i hırâmânı bile

Şair, bir güzelliği, sevilen birisiyle beraber yaşamanın mutluluğunu ve 
faziletini dökmüştür mısralarına. 16.asır şair Enverî Çelebi de, hâlâ, şarkı 
haliyle dillerde olan şu mısralarında aynı hissiyatı paylaşır:

Nideyim sahn-ı çemen seyrini cânânım yok
Bir yanımca salınır serv-i hırâmânım yok

Benzer bir söyleyiş, ağırbaşlı şair Baki’de de vardır:

Çemende gonca-i dil neyle gülsün açılsın
Yanımda sencileyin şuh-ı gül-izârım yok

Yaşama Sevinci

Yaşama sevinci deyince ve bu hayatı yaşanası bulunca, Türk edebiyatın-
da iki şair akla gelir. Birisi şehir insanının hislerine tercüman olan Nedim; 
diğeri kırsal kesimin hislerine tercüman olan Karacaoğlan. Yaklaşık bir 
asır arayla yaşayan bu iki şair, farklı sosyal kesimleri atlatsalar da, işledik-
leri yaşama sevinci, beşeri hasletler itibariyle aynıdır.

Ne diyordu Karacaoğlan:

Biz de düştük bir güzelin ardına
Güzel göçmüş biz konalım yurduna
Yıkılası karlı dağın ardına
Çekip gider bir gözleri sürmeli

Havayi de deli gönül havayi
Ay doğmadan şavkı tutmuş ovayı
Türkmen kızı katarlamış mayayı
Çekip gider bir gözleri sürmeli

Karacaoğlan bir diğer koşmasında gene yaşama sevincini dile getirir:

Ala gözlerini sevdiğim dilber
Sana bir tenhada sözüm var benim
Kumaş yüküm dost köyüne çezildi
Bir zülfü siyaha nazım var benim
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Karacaoğlan der ki konanlar göçmez
Bu ayrılık bizlen arasın açmaz
Bir kötü gönlüm var güzelden geçmez
Ne güzele doymaz gözüm var benim 

Şimdi de şehirdeki şaire dönelim; yani Nedim’e. 

Nedim Efendi, 18. asrın, sonradan “lâle devri” diye adlandırılan dö-
nemindeki yaşama sevincini anlatır şiirlerinde. Bir hayli hacimli olan di-
vanında, hüzün ve karamsarlığa çok az yer veren Nedim, insanlığın en 
önemli değerlerinden biri olan yaşama sevincini, yudum yudum tadmış ve 
mısra mısra işlemiştir:

Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Kim yetiştirdi bu gûne servden bâlâ seni

Bir elinde gül bir elde câm geldin sâkiyâ
Kangısın alsam, gülü ya hod ki câmı ya seni

Sandım olmuş ceste bir fevvâre-i âb-ı hayât
Böyle gösterdi bana ol kadd-i müstesnâ seni

Fuzûlî’de, bu yaşama sevinci ol hadde ermiştir ki, âhiret endişesini bile 
unutturmuştur: 

Ey hoş ol sermest kim gönlünde zevk u şevkten
Âhiret endîşesi, dünyâ hayâli kalmadı

Fuzûlî, şu beytinde de, yaşama sevincini, yoğun bir istiğna duygusu 
içinde, kendinden geçercesine anlatır:

Öyle sermestem ki idrâk etmezem dünya nedir
Ben kimem sâkî olan kimdir mey ü sahbâ nedir

Nâili, yaratılmışların güzelliğinden kaynaklanan bu yaşama sevincini 
şöyle dile getirir:

Mestâne nukîş-ı suver-i âleme baktık
Her birini bir özge temâşâ ile geçtik

Klasik şairlerin yaşama sevincine engel olanlar da vardır: zahidler. 
Klasik şairler, hal ilmi ile mücehhez bir şekilde, “nukîş-ı suver-i âlem”in 
tadına varırken, devamlı, kâl ilmi mensupları olan zâhidlerle çekişirler, 
onları tenkid ederler. Nedim bu konuda şöyle diyor:

Güzel sevmekde zâhid müşkilin var ise bizden sor
Bizim ol fende çok tahkîkimiz itkânımız vardır
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Kuru ve soğuk tabiatlı, asık yüzlü ve güzellikler karşısında heyecan 
duymayan zahidin, cehenneme girse, orayı bile donduracağını söyleyen 
Sırrî İbrahim Efendi şöyle diyor:

Zâhid bu bürûdetle eğer düzaha girsen
Bir lûle duhan içmeğe âteş bulamazsın

Hırka, sarık ve tesbih ile zühd ü takva satmaya çalışan zâhidler de, şa-
irlerin söz oklarından nasiblerini alırlar. Nef’i: 

Esîr-i dâne-i zerk oldu zâhid-i kallâş
Elinde dâm-ı riyâdır çevirdiği tesbîh

Şeyhülislam Yahya Efendi de aynı dertten muztariptir:

Hırka vü tâc ile zâhid kerem et sıkleti ko
Âdeme cübbe vü destâr kerâmet mi verir

Riyâzî, zâhidlerin riyâkârlığını şöyle tenkid eder; 

Zâhid almış dûşına sebû-yı bâdeyi
Almış ammâ kim o bir dûşına seccâdeyi

Benzer bir çekişme, klasik şairlerin idealize ettikleri kâmil insan veya 
kemal ehli ile cahiller arasında da vardır. Bilindiği gibi kemal ehli, nefsini 
terbiye ederek kendini aşmış ve böylece, ferdi ve sosyal barışa ulaşmış 
insanlar topluluğu demektir ve klasik şairler topluma teklif ettikleri insan 
tipinin ilk sıralarına bunları koyarlar. Fakat diyalektik hakikatin câri oldu-
ğu hayat, “Her şey zıddıyla kâimdir.” fehvasınca, ehl-i kemalin karşısına 
câhil ve nâdânları çıkarır. Klasik şairler her türlü cevr ü cefaya tahammül 
ederler de cehalete tehammül edemezler.

Riyâzî şöyle diyor:

Felek bir ehl-i kemâlin kebâb eder ciğerin
Bir iki câhili bulsa ziyâfet eyleyecek

Ziya Paşa, XIX. asırdan seslenir Riyâzî’ye:

Erbâb-ı kemâli çekemez nâkıs olanlar
Rencîde olur dîde-i huffâş ziyâdan

Fuzûlî de hüner ehli olarak gördüğü ehl-i kemal’in dünya ehli ile mu-
kayesesini yapar:

Dehr bir bâzârdır kim metâ’ın arz eder
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Ehl-i dünyâ sîm ü zer, ehl-i hüner fazl u kemâl

Kâmil-câhil (nâdân) zıddıyetini, modern hikâyeciliğimizde, en güzel iş-
leyen Ömer Seyfettin’dir. O, “Nadan” hikayesinde, nâdân ile aynı hücreye 
konan yaşlı kadı’nın çektiklerini anlatır.

Kanâatkârlık ve İstignâ

Kanâatkârlık, sosyal barışın temel dengelerinden birisidir. Bunu sadece 
“az ile yetinme” olarak almayıp, tamahkârlığın zıddı olarak ele almak la-
zımdır. Sınırları iyi belirlenmemiş tamahkârlık, gerek ferdî gerekse sosyal 
ilişkilerde, sosyal dengeleri alt-üst edecek bir davranıştır.

Klasik şairler, kanâatkârlığı telkin eden beyitler söylemişlerdir:

Cîfe-i dünyâ degil herkes gibi matlûbumuz
Bir bölük ankâlarız Kâf-ı kanâ’at bekleriz

      Fuzûlî 

Cihânın nimetinden kendi âb u dânemüz yeğdir
Elin kâşânesinden gûşe-i vîrânemiz yeğdir

       Nâmî

Çok tefâhür kılma cem’-i mâl ile ey hâce kim
Sîm ü zer cem’iyyeti ehl-i gurûr eyler seni

Bârgâh-ı kurbden cem’iyyet-i mâl ü menâl
Her ne mikdâr olsa, ol mikdâr dûr eyler seni

                Fuzûlî 

Aynı kanaatkârlık ve istiğnâ, ikbâl ile ilgili olarak da söylenmiştir:

Riyâzî şehsüvâr-ı arsa-i ikbâl ü câh olmak
Düşüp devletten âhir hâke yeksân olmağa değmez

       Riyâzî 

Saltanat dedikleri ancak cihân gavgasıdır

    Muhibbî (Kanuni Sultan Süleyman)

Koca Ragıp Paşa da, istiğnâ ve kanaatkârlığı, tasavvuftaki “ibnü’l-vakt” 
anlayışı çerçevesinde şöyle dile getirir:

Fikr-i müstakbel ü mâziyi bırak ârif isen
Böyledir hâl-i zamân bir var imiş bir yoğ imiş

Tamahkârlığı kötüleyen ve kanaatkârlığı telkin eden bu anlayış, 



1955

1974 yılında vefat eden Bahaettin Özkişi’nin “Pansiyonya Buluntuları” 
hikâyesinde, “istenmemesi gerekeni istemeyecek kadar akıl istiyorlardı.” 
ifadesiyle dile getirir. 

Vefâ-Vefâkârlık

Vefâkârlık da, kendisiyle ve toplumla barışık insanların sergileyeceği 
davranışlardan birisidir. İnsanoğlunun, her halde en fazla yakındıkları dav-
ranışlardan birisi vefâsızlıktır. Böyle olmasaydı, yıllardan beri, 

Varak-ı mihr ü vefâyı kim okur kim dinler derler miydi?

Râşid de aynı şeyi söyler:

Hulûs-ı âlemi nakş-ı ber-âbdır derler
Vefâ zamânede aynı serâbdır derler

Fuzûlî de bir gazellerinde vefâkârlığı ve vefâsızlığı dile getirir:

Yâr kılmazsa bana cevr ü cefâdan gayrı
Ben ana eylemezem mihr ü vefâdan gayrı

......

Ne görür ehl-i cefâ bende vefâdan gayrı
Ne bulur şem’i yakan kimse ziyâdan gayrı

Fuzûlî, Leylî vü Mecnun’unda, insanlığın en yüce duygusu olan aşk’ın, 
vefâ zeminli olmasını, büyük bir kahırla şöyle dile getirir:

Esîr-i dâm-ı aşkın olalı senden vefâ görmen
Seni her kande görsem ehl-i derde âşinâ görmen
Vefâ vü âşinalık resmini senden revâ görmen
Gözüm, canım efendim, sevdiğim, devletlü sultanım

Vefâsızlıktan yakınmalara rağmen, klasik şairlerin, şikâyeti temel bir 
davranış kalıbı olarak benimsemediklerini de görürüz.

Taşlıcalı Yahya:

Neler çeker bu gönül söylesem şikâyet olur

derken, gerçek kemalin şikâyetçi bir tavır takınmama olduğunun altını 
çizer.

Râşid, şikâyetçi olmamanın muhatabı olarak baht ve feleği alır ki, kla-
sik şairlerin en fazla yakındıkları iki unsurdur bunlar:

Ne bahttan ne felekten şikâyetim var
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Tamam gûşe-i uzlette râhatım var

Nev’î (veya Divane Mehmed Çelebi) ise kendi gönlünden şikâyetçidir, 
başkasından değil:

Belâ dildendir ol dildâr elinden dâdımız yoktur
Gönüldendir şikâyet kimseden feryâdımız yoktur

Bu beyitte, melametî bir anlayış hâkimdir ve kendi gönlünü olgun-
laştırmanın endişesi dile getirilmiştir. İnsan, kendisini yargıladıkça 
olgunlaşır;kendisiyle ve toplumla barışır.

Misafirperverlik

Türk toplumunun temel insanî değerlerinden birisi de, misafirperver-
liktir. Bunun diğer adı, kişiler arası sıcak münasebetlerdir. Türk insanı, 
Fuzûlî’nin de dediği gibi, misafirini en iyi şekilde ağırlamak için, neyi var 
neyi yoksa sarf etmeyi sever. Şöyle diyordu Fuzûlî:

Yâr mihmânımız oldu gelin ey cân u gönül
Kılalım sarf nemiz var ise mihmânımıza

Mensubiyet Şuuru

Merhum Nurettin Topçu, iradenin sükûn bulduğu yerlerden birisinin de, 
mensubiyet şuuru ve mensup olma hâli olarak belirlemişti. İnsanların ge-
rek ferdî ve gerekse sosyal sükûnet buldukları ve barışa ulaştıkları o sosyal 
organizasyonlardan birisi de, bir millete mensup olma şuurudur.

Yaygın kanaat, klasik şairlerin, mensup oldukları milleti, Türklüğü hor 
gördükleridir ve bunu “etrâk-i bî-idrâk” ifadesiyle dile getirdikleri söyle-
nir. Metinlerde, bunun tersini de görmek mümkündür ve klasik şairlerin 
Türklüğü tebcil ettikleri beyitler de vardır. Bu beyitlerde, Türklük, doğ-
ruluğun ve dürüstlüğün sembolüdür. XVI. asır şairlerinden Âzerî Çelebi 
bunu şöyle dile getiriyor:

Düşmeni terk etmeğe ahd etti ol peymânı süst
Dedim bozma ahdi, dedi kim Türk’üm dürüst

Ulvî de benzer bir ifadeyle şöyle der:

Eyleyip terk-i mey dedim beni gel eyleme süst 
Nâz ile yar gelip dedi kim Türk’üm dürüst

Nedim’in tarif ettiği Türk ise, gururuna düşkündür:

Gerekse nîk ger bed âşıkım ol Türk -i mağrûra
Ne söyler zâhide hâsıl ne yahşı ne yamanımdan
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Mensubiyet şuurunun, 1897 Osmanlı-Yunan savaşı esnasında, M. Emin 
Yurdakul tarafından söylenen,  

“Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur”

mısra’ıyla, bir hayat felsefesi hâline geldiği ve sonraki yıllarda, başta, 
Millî Edebiyat devrinde olmak üzere pek çok edebî şahsiyet tarafından 
işlendiği görülmektedir.

Adalet ve Nizam

Türk edebiyatında, adalet ve nizam gibi devlet yönetimi ile ilgili 
kavramların ilk işlendiği eser, Yusuf Has Hacib’in 1070 yılında yazdığı 
“Kutadgu Bilig” adlı eseridir. Kitabın adı, günümüz Türkçesinde “Saadet 
Veren Bilgi” demektir. Bilindiği gibi, bu eserde, temsili şahıslar olan 
Küntoğdı, hakan olarak kanun ve adaleti; Aytoldı, vezir olarak mutluluğu, 
Ögdülmiş, aklı ve Odgurmış, hayatın sonunu temsil eder. Bunların birbir-
leriyle münasebetlerinin anlatıldığı eserde, amaç toplumsal barıştır ve bu 
barışı, siyasi bir organizasyon olarak devlet tesis edecektir.

Osmanlı devri şairlerinin eserleri de bu açıdan incelendiğinde, “adalet, 
âdil, adl ve nizam” gibi kelimelerin, devlet yöneticilerine sunulan kasi-
delerde yoğunlaştığı görülür. Mesela, Fuzûlî Divan’ında 47 yerde geçen 
“adl” kelimenin 43’ü; 19 yerde geçen “adil” kelimesinin 17’si; 13 yer-
de geçen “adalet” kelimesinin 12’si; 16 yerde geçen “nizam” kelimesinin 
13’ü kasidelerde zikredilmiştir. Benzer durum Nâili Divan’ında da vardır. 
Burada da, 8 “adl” kelimesinden 6’sı, 6 “nizam” kelimesinin tamamı kasi-
delerde bulunmaktadır.

Bu kısa istatistikten de anlaşılacağı üzere, klasik şairler, adalet ve nizam 
gibi, doğrudan yönetimi ilgilendiren kavramları, gerçek muhatapları olan, 
Padişah, sadrazam, şehzade, kazasker, şeyhülislam gibi yönetim kadrosun-
da bulunanlara yazdıkları kasidelerde kullanmaktadırlar. Bu kavramların 
mecâzî kullanımları ve sevgi anlayışı çerçevesinde zikredilmelerinde, mu-
hatap sevgilidir.

Batı Tesirindeki Türk Edebiyatı

Batı tesirinde gelişen Türk edebiyatında, önceleri ortak bir zemin ola-
rak, hürriyet ve vatan fikri ön plana çıkmıştır. (N. Kemal). Ahmet Mithat 
Efendi’de görülen ise, eserin edebîliğinden ziyade, fonksiyonudur; O, 
okuyucuyu eğitme değerini amaçlar.

 Diğer edebî şahsiyetlerde, hikmet sırrına erme (Ziya Paşa), melâle 
varan bir santimentalizm (A.H. Tarhan); aklı idealize etme  (T.Fikret). gibi 
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değerler dikkati çeker.

 Millî Edebiyat döneminde, edebî eserlerde en fazla işlenen 
insanî değer olan  “mensubiyet”, Türklük ile sınırlanmıştır. (Ö.Seyfettin, 
Z.Gökalp, A.Hikmet Müftüoğlu, Y.Kemal). Bu dönemlerde, mensubiyet 
şuurunun islamiyet ve Osmanlılığa yöneldiği de görülüyorsa da, edebî 
alanda bunların büyük izler bıraktığı söylenemez.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren gelişen Türk edebiyatında, do-
ğulu değerlerin, yerini daha çok batılı değerlere bıraktığı ve bu anlayışın 
günümüze kadar devam ettiği görülür. Hümanizm, sınıf çatışması, popü-
lizm vs.. Bu tür eserlerin çoğunda, şiddet, nefret ve gerilim idealize edildi-
ği için, insani değerler, bunların arasında boğulup  gitmiştir.Batı tesirinde 
gelişen Türk edebiyatı için, bu kadar karamsar olmayı gerek de yoktur. P. 
Safa, A. A. Tanpınar, T. Buğra gibi roman yazarları, doğu-batı çatışmasının 
anlatıldığı eserlerinde veya T. Buğra Küçük Ağa’sında anlattığı kurtuluş 
savaşı atmosferinde, toplumsal gerilimden, sükûnet ve olgunluk devrine 
geçiş teklifleri yaparlar. 

Bu dönem edebiyatında, en çok işlenen konu, değer yozlaşması olmuş-
tur. Mesela, S. Ayverdi, gerek hatırat ve denemelerinde, gerekse roman-
larında, mutedil, dengeli, insanî ve yerli değerlerle mücehhez insan tek-
liflerinde bulunur. O, Batmayan Gün’de  (İst. 1977) kozmopolit bir anne  
(Fikriye) ve nötr bir babanın (Sezai) kızı olan Aliye’yi fikri ve imani ci-
hetiyle olumlu bir tip olarak çizer. Aliye’ye göre, “Aşk, hayat dairesinin 
mihveridir” (s. 150). Tıpkı Yunus’un “aşk gelicek cümle eksiklikler biter” 
demesine benzer Aliye’nin bu sözü. Ayverdi’nin, babasıyla Aliye’nin ko-
nuşmasını naklettiği şu diyalog, XX. asır Türk edebiyatının anlatmaya ça-
lıştığı gerilimin güzel bir örneğidir:

Aliye:

“.... Sana gelirken ne getireyim babam?

– Kendini.

.....

– Anneme ne getireyim?

– Bütün Avrupa’yı.” (s. 75 )

Benzer bir genel hükmü, M. Sevket Esendal için de zikretmek müm-
kündür. Esendal, hikâye ve romanlarında, batı medeniyeti karşısında, yerli 
değerlerde meydana gelen çözülme ve yozlaşmayı, eserlerinin çoğunda 



1959

dile getirmiştir (İsmail Çetişli, M.S. Esendal, An. 1991, s. 122) Esendal’ın 
eserlerinde, sağlam karakterli, değerlerine bağlı, çalışkan, hayatı seven, 
beceri ve ruh derinliğine sahip erkekler ve kıymet hükümlerine bağlı, gö-
revlerinin şuurunda, iradeli, güçlü, çalışkan kadınlar idealize edilirler (İ. 
Çetişli, s. 80)  

Sabahattin Âli’de, insanî değerler, Anadolu romantizmi çerçevesinde 
ele alınır. Ona göre kırsal kesimde yaşayan kadınlar, “onurlu, sevecen, al-
çakgönüllü, rahat ve terbiyelidirler; zengin şehir kadınları ise, kaba, öl-
çüsüz, ihtiraslı ve komplekslidirler, (Ramazan Korkmaz, Sabahattin Ali 
- İnsan ve Eser, İst. 1997, s. 193); erkekler ise “inandıkları değerler, sev-
dikleri insanlar için her türlü fedakarlığı yaparlar” (s.  209)

Orta sınıf İstanbul insanının günlük hayatından kesitler sunan Sait Faik 
ise, düşük seviyeli gerilimlerle yüklü hikâyelerinde, kendisiyle barışık, 
mütevazı, sosyal dengeleri bozmayan, fakat hâl ve hareketlerinde fazileti 
ön plana çıkaran insanlara değer verir. 

Semaver’de, ölüm Ali’nin evine, bir komşu kadın gibi gelir; isyan yok-
tur. Havuzbaşı’nda, sevgilisini bekleyen genç, Murtaza Çavuş ve karısı 
Hacer ana ile tatlı bir yarenlik yapar. Fakat, Sinağrit Baba’daki balık, bü-
tün özenine rağmen, hiç imtihan geçirmemiş; cesur, cömert görünmüş ama 
hep riyakârlık yapmış bir adamın oltasına takılınca, pişman olur.

Sonuç 

Genel hatlarıyla, klasik devir Türk edebiyatı ve Batı tesirinde gelişen 
Türk edebiyatı şeklinde tasnif edilen, edebî devrelerden ilkinde, belirti 
tipler etrafında teşekkül eden insanî değerler silsilesinin kaynağının, din 
ve tasavvufun belirlediği bir zeminde gerçekleştiği görülür. 1850’lere ka-
dar süren bu edebî gelenekte idealize edilen tiplerin temsil ettiği insanî 
değerlerin, aynı zamanda evrensel beşerî hasletlerle de örtüştüğü bir bir 
hakikattir. Yüzyıllarca, yerli değerlerle zenginleştirilerek işlenen bu insanî 
değerler, sağlam ve dengeli bir toplumun teşekkülünde önemli roller üst-
lenmiştir. Osmanlı toplumunun batılı ve yeni değerlerle karşılanmasıyla, 
sosyal yapıda olduğu gibi edebiyatta da dengeler bozulmuş; yaşanan im-
tizaç problemlerinin yol açtığı “kırılma”nın sonucu, edebiyatta da tipler 
karmaşası yaşanmıştır. Batı tesirinde gelişen Türk edebiyatında, üzerinde 
bir türlü mutabakata varılamayan ve henüz doğru dürüst bir tarifi bile ya-
pılamayan, kırık-dökük aydın tipi dışında, yerleşmiş ve ideal kriterleri be-
lirlenmiş tipler oluşmamıştır. Bu aydın tipi etrafında oluşturulan değerler 
silsilesinin en belirgin çizgisi, yozlaşmaya (yani, yanlış Batılılaşmaya) ve 
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çağ dışılığa (yani, Doğulu kalmaya) karşı olma şeklinde tezahür etmiştir.

Prof. Dr. Kazım YETİŞ: Sayın Açıkgöz’e teşekkür ederiz.

Türk Halk şiiri de bize bu konuda pek çok malzeme vermektedir. 
Türk halk şiirindeki insanî değerleri de Abdülkadir Emeksiz anlatacaktır. 
Buyurun…

Yard. Doç. Dr. Abdulkadir EMEKSİZ6: Âşık Şiirinin İnsanî Değer 
Olarak Adalet Kavramına Bakışı 

Biz bu bildirimizde insanî değerlerin saz şairleri tarafından nasıl algı-
landığı ve toplumun ahenkle yaşamasında nasıl değerlendirildiğini XVI. 
yüzyıldan günümüze kadar eser vermiş saz şairlerinden örnekler yoluyla 
incelemeye çalışacağız. İnsan, düşüncelerine göre davranışlarını yönlen-
dirdiği için konu edindiğimiz “insanî değerler”, felsefeyle ve insan, top-
lum içinde yaşadığı için de sosyal psikolojiyle ilgilidir. Biz, felsefecilerin 
normatif değer olarak baktıkları, sosyal psikolojinin değerler hiyerarşisin-
de siyasî ve sosyal değerler sınıfında yer verdikleri haklı-haksız değerle-
rini adalet kavramı çerçevesinde ele alıp saz şairlerin değerler tasnifinde 
olumlu-olumsuz, ya da en net ifadesiyle iyi-kötü cephesinin neresinde yer 
aldıklarını ortaya koymaya çalışacağız. 

Âşık şiiri ile XVI. yüzyıldan itibaren gerek şekil ve gerekse muhteva 
bakımından kendine mahsus edebî hüviyetini kazanmaya başlayıp günü-
müze kadar Anadolu’da varlığını sürdüren, saz şairlerine mahsus şiirle-
ri anlıyoruz.7 Âşık tarzı, yalnız bir ictimâî sınıfa veya bir dinî tâifeye ait 
hususî bir zümre edebiyatı değil, birbirinden farklı muhtelif çevrelere, ha-
yat ve geçim şartları ayrı muhtelif tarikat ve meslek mensuplarına, fikir ve 
zevk seviyeleri birbirinden çok farklı insanlara hitap eden muhtelif zümre-
ler arasında müşterek bir edebiyattır. (Köprülü, 1962: 43-44) 

Değer nedir? Değer hükmü bir şeyin arzu edilebilir veya edilemez ol-
duğunu belirten ifadedir. O hâlde değer de bir şeyin arzu edilebilir veya 
edilemez olduğu hakkındaki inançtır. Fakat değer sadece bir inançtan, yani 
subjektif bir yakıştırmadan mı ibarettir; yoksa bizim inancımızın dışında 
objektif bir gerçeği de temsil eder mi? İşte ahlak felsefesinin en eski, en 
çözülmez görünen problemi budur. Eğer ahlakî değerin objektif bir teme-
6 Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
7  Âşık tarzı ile ilgili daha fazla bilgi için bkz.: Ord. Prof. Dr. M. Fuad Köprülü, “Türk Edebiyatında Âşık Tarzı-
nın Menşe ve Tekâmülü”, Türk Sazşâirleri, Ankara, Milli Kültür Yayınları, 1962, s. 7-49. 
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lini bulabilseydik anlaşmazlıklarımızdan kurtulur ve kendimize şaşmaz bir 
rehber bulmuş olurduk (Güngör, 2000: 27). 

Değer bir inanç olmak bakımından dünyamızın belli bir kısmıyla ilgili 
idrak, duygu ve bilgilerimizin bir terkibidir. Fakat değer, inancın spesifik 
bir şekli olmak itibariyle ondan daha yukarıda bir zihin organizasyonudur. 
Şöyle ki bir değer bir tek inanca değil, bir arada organize olmuş bir grup 
inanca tekabül eder (Güngör, 2000: 28). 

Değerlerin bize gösterdiği ilk vasıf onların çift kutupluluğudur. 
Yukarıdan aşağıya doğru inersek, yani sanat ve fikir değerlerinden norma-
tif değerlere doğru gelirsek değerleri şöyle sıralayabiliriz: 

Güzel-Çirkin 
Faydalı-Zararlı 
Doğru-Yanlış 
Kutsal-Kutsal dışı 
İyi-Kötü 
Haklı-Haksız 

Değerler alanındaki bu çift kutupluluk bilgi alanında görülmez, mesela 
bir objeye baktığımız, burada bardak var dediğimiz zaman bu tespitimizde 
bir çift kutupluluk yoktur. “Burada bardak var” yanlış ise, birisi bana der 
ki: “Yanılıyorsun, burada bardak yoktur” şu hâlde bu bir doğruluk hükmü 
olur. Değerlerin çift kutupluluğunun bilgi alanından farkı doğru karşısında 
yanlışın negatif bir değer taşımaması; ama çirkin ve kötü gibi negatif ku-
tupta yer alanların ayrıca bir değer olmasıdır (Ülken, 1965: 89).

Doğru olmak bakımından doğrunun bulunuşu, yanlış fikirde pozitif bir 
yönün bulunmasını asla ortadan kaldırmaz (Spinoza, 1947: 11). Doğru ile 
yanlış, iyi ile kötü hem birbirleriyle hem de birbirlerine rağmen vardırlar. 

Değerin üç yapıcı unsuru vardır: Bilgi, duygu ve hareket. Biz bir değere 
sahip olduğumuz zaman onun tutulacak en doğru yol olduğunu düşünüyo-
ruz, hem o konuda duygusal davranıyoruz –değere karşı pozitif bir tavır 
takınıyor, aksi durumların aleyhinde bulunuyoruz– hem de o değer bizi 
belli bir istikamete hareket etmeye itiyor (Güngör, 2000: 29). 

Psikolojide 1928’den bu yana kullanılagelen klasik değer sıralaması 
–ahlakî değer boyutu Erol Güngör tarafından eklenmiştir– şu şekildedir: 

– Estetik 
– Teorik (veya ilmî) 
– İktisadi 
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– Siyasi 
– Sosyal 
– Dinî
– Ahlaki 

Değerler, bir bakıma bizim hayatımızın gayeleridir; hatta sadece kendi 
hayatımızın değil; başkalarının hayatı için de gaye olmasını istediğimiz 
şeylerdir. Bunlar bazen sadece fertleri belirleyici olur, bazen de bütün bir 
toplum belli bir değer profili ile tanınır. Şöyle ki, bir kimse sakin bir hayat 
içinde ilim veya sanatla uğraşmayı gaye edinir; bir başkası öbür insanları 
da kendi beğendiği yola çekmeyi kutsal bir görev sayar (Güngör, 2000: 84-
85). İşte bu görevi üstlenen saz şairleri İslamlık’tan önceki dönemlerden 
günümüze kadar farklı adlarla yaşadıkları muhite, zamana ve kendi edebî 
kudretlerine göre, toplumda düzenin sağlanmasında fertleri faydalı olana 
yönlendirme ve genel mutluluk için çalışma gayretinde olmuşlardır. 

“Birleşik cemiyet hayatına götüren yahut insanları ahenkli yaşatan şey-
ler faydalıdırlar, tersine olarak da bir şehirde ahenksizlik doğuran şeyler 
zararlıdırlar.” (Spinoza, 1947: 57). Saz şairleri, toplumun ahenkli ve fert-
lerinin birbirine faydalı olarak yaşamasında etkili olmuşlar, toplumsal so-
rumluluğu, hayatın ve sanatın önemli bir unsuru olarak kabullenmişlerdir. 

İnsanî değerlerin sıralaması kişiden kişiye değişkenlik arz etse de çağ-
daş ahlak ve değer felsefesinin ahlak teorilerinin birleştiği nokta genel 
mutluluk için çalışmanın temel ahlak normu olduğu yönündedir. Diğer 
bütün değerler o yolda birer vasıta hükmündedirler (Güngör, 2000; 42). 
Genel mutluluğun sağlanmasında adalet, temel ahlak emperatifi olarak ele 
alınan değerlerin en önde gelenlerindendir.8

Çâr köşe fâni dünyada 
Koç yiğitler olmasaydı 
Dünyayı zulmet alırdı 
Ağlayanlar gülmeseydi 

                       (Köprülü, 1962: 103) 

Adaletsizlik karşısında zulüm, gülmek karşısında ağlamak tezatlarına 
başvuran Köroğlu, dünyanın zulümden kurtulmasında koç yiğitlere ihtiyaç 
olduğunu, ağlayanların güldürülmesini koç yiğitlerin sağlayacağını dile 
8  Genel mutluluğun sağlanması için Hook, demokratik ve ilmi değerleri esas alırken C. I. Lewis adaleti temel 
ahlak emperatifi olarak alıyor. Lewis, bu temel değerin gerçekleştirilmesinde en çok yardımcı –ve zaruri– ola-
cak iki değer daha ortaya koyuyor: Duygu ve düşüncelere –ne olursa olsun saygı duymak– ve başkalarının 
kaçınmasını istediğimiz şeyleri hiçbir zaman yapmamak. Daha fazla bilgi için bkz.: Erol Güngör, Değerler 
Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar, İstanbul, Ötüken, 2000, s.42. 
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getirmiştir. Köroğlu kurt-koyun antagonizmasını kullanır şiirinde: 
Bilmez misin Köroğlu’nun huyunu 
Şimdi açar size türlü oyunu 
Hak yaratmış sizin gibi koyunu 
Yese gerek benim gibi kurt gidi 

                      (Köprülü, 1962: 94) 

Şair, hakkını kendisi alabileni, güçlüyü kurt ile, kurt karşısında çaresiz 
ve güçsüz olanı da koyun sembolüyle ele alır. Köroğlu’nun şiirinde kar-
şımıza çıkan koyun-kurt tezatı saz şairleri tarafından adalet kavramının 
açıklanmasında sıkça başvurulan bir unsurdur. 

İyiye ve iyiliğe yönlendirmenin dikkat çekici örneklerinden birini su-
nan Gevherî, adaletle hükmeden padişahın hizmetinde bulunmanın kullar 
için zorluk olmayacağını dile getirirken hem padişah hem de hizmette bu-
lunan için öğütler vermiştir: 

Bir padişah böyle âdil olunca 
Hizmetin etmeğe kul incinür mü 
Aşk elinden dağı taşı delince 
Çağlayıp akmağa sel incinür mü 

                                           (Köprülü, 1962: 216) 

Saz şairleri iyiyi, adil olanı, ahenk sağlayanı takdir ettikleri gibi, toplum-
daki düzensizliğe de dikkat çekmekten geri durmamışlardır. Yaşadıkları 
zaman dilimine ve toplum kesimine ayna tutan saz şairleri şikâyet içerikli 
şiirlerinde çoğunlukla zaman ve felekten yakınırlar, bozulmaya dikkat çe-
kerler. İlk dörtlükte “Hey ağalar zaman azdı” şeklinde zamandan şikâyet 
eden şair, toplumdaki bozulmayı tenkit ederken; çare de sunmuştur, top-
lum düzeni için ferdi sorumluluk ve yetki alanı bilinmeli, herkes kendi 
işini yapmalıdır: 

Gevherî der işler hatâ 
Katırlar baskındır ata 
Olur olmaz maslahata 
Çocuklar karışır oldu 

                           (Köprülü, 1962: 244) 

Yalancı dünyaya aldanma yâ hu (s. 304) diye başlayan şiirde 

Âşık Ömer, hayatın bu dünyadan ibaret olmadığını, âhiret hayatının 
da olduğunu ve adaletin mutlaka yerini bulacağını doğrudan; o halde bu 
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dünyada hakka riayet etmek gerekir mesajını da dolaylı olarak topluma 
sunar: 

Ömür tamam olur defter dürülür 
Sırat köprüsüyle mîzan kurulur 
Hakk’ın dergâhına kullar derilür 
Buyruğu tutulur ferman eğlenmez 

                                  (Köprülü, 1962: 305) 

Karacaoğlan, gönlüne seslendiği şiirde 

Kemler iyilik göremez 
Gamlanma gönül gamlanma (Sakaoğlu, 2004: 389) 

diyerek ümitsizlik ve kedere gerek olmadığı bildirir, her şeyin yerli ye-
rini bulacağını söyler ve ağlayanların güleceği günü müjdeler: 

Koyun meler kuzu meler 
Sular hendeğine dolar 
Ağlayanlar bir gün güler 
Gamlanma gönül gamlanma 

                          (Sakaoğlu, 2004: 389) 

Koyun ve kuzunun meleyebilmesi güçsüzlerin de sesinin çıkabilmesi-
ni anlatır, suların hendeğine dolması düzenin sağlanması, ahengin temin 
edilmesi demektir. 

“Şu yalan dünyaya geldim geleli” (Sakaoğlu, 2004: 485) şeklinde baş-
layan şiirde Karacaoğlan, sürüye dadanan kurttan şikâyet etmiştir. Saz şi-
iri geleneğinin fikir zemini ve anlatım tarzına göre dünyanın “yalan” gibi 
olumsuz bir sıfatla anılması bize şikâyetlerin sahneleneceğini haber veren 
dekorun kurulduğunu gösterir: 

Bulandı da deli gönül bulandı 
Dolandı da dağı taşı dolandı 
Bizim sürüye de bir kurt dadandı 
Değiştim yurdumu kurtaramadım 

                               (Sakaoğlu, 2004: 485) 

Yetişme tarzıyla ve soyuyla insan davranışları arasında bağ kuran 
Karacaoğlan çiğ süt emmiş diye vasıflandırdığı insanlara güven duyulma-
ması gerektiği konusunda uyarır, insanın iyisinin yanında kötüsünün de 
olduğunun bilinmesini ister: 



1965

İnsanın kötüsü eylikten bilmez 
Kursaksıza öğüt versen de almaz 
İnsan çiğ süt emmiş itimâd olmaz 
Kapında hizmetkâr kulundan sakın 

                               (Sakaoğlu, 2004: 534) 

Kötünün ve kötülüğün etkisini orijinal üslup ve ince buluşlarıyla değer-
lendirir Karacaoğlan ve kötünün göle attığı taşın göldeki ördeği inciteceği-
ni söyler. O hâlde iyi güçlü hem de etkili olmak zorundadır: 

Sabreyleyin sabır ile 
Zevâl gelmez imiş kula 
Kötü bir taş atsa göle 
Kalkan ördek zarılanır 

                       (Sakaoğlu, 2004: 601) 

Yarın ince sırat yolunu geçebilmek bugüne bağlıdır. Toplum hâlinde 
yaşayan insanın davranışlarını, bağlı bulunduğu idari sistemin yasaları, 
yaşadığı toplumun sosyal normları ile birlikte dini inançlar da belirler. 
İslam inancına bağlı olarak yaşayan Türk toplumunun fertleri de saz şa-
irleri tarafından dinî inançlarının çerçevesinde yaşamak ve ahiret hayatını 
rahat yürütebilmek için dünyadaki hak ve sorumlulukları yerine getirmek 
konusunda öğütlenmişlerdir. Karacaoğlan ve Aşık Ömer’in aynı düşünce 
ve anlatımda birleştiklerini görürüz: 

Gayet ince derler Sırat’ın yolu 
Yarın ana varanın nic’olur halı
   (Sakaoğlu, 2004: 604) 

Karacaoğlan’a göre idarecide asalet olmalı ki adalet olsun: 

Dünya benim diye zenginlik satan 
Helâl ekmeğine haramlar katan 
Sonradan sonraya beğliye yeten 
Zalim olur el kadrini ne bilir
   (Sakaoğlu, 2004: 611) 

Hak, yiğitlik, doğruluk, cennet-cehennem, suçun ve cezanın ferdi 
oluşu ve buna bağlı olarak yaşama gereğini bir dörtlükte ifade etmiştir. 
Karacaoğlan: 

Karac’Oğlan der ki her sözüm haktır 
Yiğit olmayanın yalanı çoktur 
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Cehennem yerinde hiç ataş yoktur 
Herkes ataşını bile götürür 
                          (Sakaoğlu, 2004: 613) 

Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’ya seslenen Kabasakal Mehmet, aşağıdaki 
örneklerin ilkinde paşanın adaletine dikkat çeker, ikincisinde de hakkın 
sağlanması için imdat eder: 

Efendimiz vüzerâlar sultanı 
Merhamet sizdedir ey kerem kânı 
Senin adâletin tuttu cihânı 
Mehemmed bîçâre kul değil midir 
                                (Köprülü, 1962 420) 

Yiyiciler akçe ister zaleme 
Verilen mâlimiz gelmez kaleme 
Perîşanlık şâyi oldu âleme 
Kullarına imdad kılın efendim 
                                  (Köprülü, 1962: 421) 

Saz şairleri genel mutluluk için çalışırken gerçekçi olmuşlardır. 
Kabasakal Mehmet’in, devrindeki yiyicilerden, rüşvetten, zulümden bah-
setmesi toplumsal gerçekliğin yansıtılması yanında sorunlara çözüm bu-
lunmasını talebini bildirmekle de bir sorumluluğun karşılanmasını anlatır. 

Levni, Atalar Sözü Destanı’nda 
Hiyleyi irtikâp etme kıl hazer 
Desinler sana: Bir er oğludur er 
Sen ilin kapusun kakarsan eğer 
İl de senin kapun kakar demişler 
                                (Köprülü, 1962: 429) 

şeklinde halkı öğütlemekte, hileden sakındırıp er olma yolunu göstermekte 
ve fenalıktan alıkoymaktadır. 

Âşık Küşadi, koyunun kurt ile bir arada yürütülmesiyle adaleti anlat-
mıştır: 

Kötüye meyletmedim, işim merd ile 
Kötüler aradan çıksın derd ile 
On yıl yürüttüm koyunu kurd ile 
Tecellî eyledi ol ganî Yezdân 
                               (Köprülü, 1962: 478) 

XIX. yüzyıl şairi Dertli de, Sultan II. Mahmut’un yeniliklerinden olan 
fes hakkında yazdığı medhiyede kurt ile koyunların beraber bulunmasını 
adalet değerinin varlığının delili olarak göstermiştir: 
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Kurt ile ağnâmı gezdirdi beraber dünyada
Adl-i seyfi şâyî etti milket-i Osmâne fes9 

                                                        (Kutlu, 1988: 129) 

Kalktı da kitaptan arttı zulümler 
Terlemeden mal kazanan zâlimler 
Can verirken soluması zor imiş 
                       (Sakaoğlu, 1993: 107) 

Âlimin ilmiyle âmil olmamasının zulme yol açacağını, alın teri dök-
meden mal kazanmanın insan hakları bakımından doğurduğu sonucu ve 
haksızlık yapanın karşılaşacağı cezayı, zamandan şikâyet konusu etrafında 
ve adalet kavramının anlatılmasında işlemektedir. 

Aşağıdan Yusuf Paşa’m geliyor 
Düşmanına karşı koyan merd olur 
Şahin kocasa da vermez avını 
Aslı kurt yavrusu gene kurt olur 
                             (Sakaoğlu, 1993: 99) 

diyen Dadaloğlu ve aşağıdaki dörtlükte adaleti görenekli olmaya bağlayan 
Figani’nin ifadelerinde asaletin önemine saz şairlerinin bakışını görmek-
teyiz: 

Ey Figanî ne halettir derseler 
Asıl nesil cibilliyet sorsalar 
Sonradan görmüşe üç tuğ verseler 
Göreneksiz adaleti ne bilsin 
                             (İvgin, 1994; 30) 

Figanî, “Nasihat Destanı”ında asalet ile birlikte terbiye kavramına da 
dikkat çeker: 

Âdemle Havâdır aslımız ey can 
Ocaktan terbiye görmeli insan 
Kurttan kuzu doğmaz kerkezden şahan 
Toy olmaz uçsa da çunkar demişler 
                                        (İvgin, 1994: 40) 

XIX. yüzyıl saz şairlerinden Ruhsati, dini değerlerin göz ardı edilerek 
dünyada adaletin sağlanamayacağını söylemiş ve güçlü karşısında hakkı 
korunması gerekeni koyun, –gücü ve haklı olsa da, olmasa da istediğini 
9  Koca Hüsrev Paşa (ölümü: 1854) kaptan-ı derya iken Tunus’taki görevinden dönüşte fes getirmiş ve emrin-
deki kalyoncu askerlerine giydirmişti. Sultan II. Mahmut, Cuma Selamlığı’na giderken Hüsrev Paşa’nın mera-
sime çıkardığı bu kalyoncu askerî birliğini görmüş ve bir ferman neşrederek kalyonculardan başka öteki sınıf 
askerlerin ve daha sonra da devlet memurlarının bu yeni başlığı kullanmalarını istemiştir. Başlığa karşı çıkanlar 
olduğu gibi taraftar olanlar da vardı. Dertli’nin medhiyesi fes lehinde yazılanların en beğenilenlerinden olmuş, 
Şem’î ve Nazif gibi çağdaşları tarafından Dertli’nin medhiyesine nazireler yazılmıştır. Bkz.: Şemseddin Kutlu, 
Dertli, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1988, s.130-131.
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alabileni kurt– koyunu kurdu bir arada tutup idareyi adaletle sağlaması 
bekleneni de çoban sembolleriyle anlatmıştır: 

Bre gönül vazgel bu hülyalardan 
Hani ahret iman kimin aklında 
Eller kurt olmuşlar koyun ararlar 
Hani sahip çoban kimin aklında 
   (Kaya, 2005: 84) 

Kurt girmiş koyuna döndü dünya çoban haniya 
Kalktı adalet kapısı bilen aman haniya 
                                          (Kaya, 2005: 105) 

Ruhsati, 

Pay ü ser gaflet içinde bir uyanık kimse yok 
Rüşvetsiz dava görülmez sahip iman haniya 
                                         (Kaya, 2005: 105) 

şeklinde gördüğü yanlışları dile getirirken 

İnşaallah adaletin nişanı 
Birbirine tutkun millet bu sene 
Hatt-ı tarik kondu üç yüz on beşe 
Eskiye benzemez hürmet bu sene 
                                 (Kaya, 2005: 105) 

diyerek de olumluya destek verir. 

Bir vakte erdi ki bizim günümüz 
Yiğit belli değil mert değil 
                             (Kaya, 2005: 203) 

şeklinde zamandan şikâyet eden Ruhsati koyunun kurdun belirsizliğini zu-
lüm olarak değerlendirir: 

Adalet kalmadı hep zulüm doldu 
Geçti şu baharın gülleri soldu 
Dünyanın gidişi acaip oldu 
Koyun belli değil kurt belli değil 
                                 (Kaya, 2005: 203) 

Atatürk’ü öven bir şiirinde adalet değerinin üzerinde önemle durur 

Veysel: 
Türkiye’yi adaletle yaşattı 
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Dağları deldirdi demir döşetti 
Millete bir altın kemer kuşattı 
Hâşâ nankör olman devranımızdan 
                              (Türkiye İş Bankası, 1970: 210) 

İnsanlık davasının kazanılmasını Âşık Veysel birlik olmaya bağlar: 

Veysel sapma sağa sola 
Sen Allah’tan birlik dile 
İkilikten gelir belâ 
Dava insanlık davası… 
                            (Türkiye İş Bankası, 1970: 62) 

Fikir ayrılığına düşmemek birliği, birlik adaleti sağlayacak ve böylelik-
le toplum huzuru elde edilebilecektir: 

Kim okurdu kim yazardı 
Bu düğümü kim çözerdi 
Koyun kurt ile gezerdi 
Fikir başka başk’olmasa 
                          (Türkiye İş Bankası, 1970: 91) 

Kitabına isim olan “Birlik Olunca” başlıklı şiirinde Gülhanî: 

Her tarafa sağlam temel atılır 
Huzur güven olur rahat yatılır 
Gönül pazarında cevher satılır 
Senlik benlik kalkıp birlik olunca 
                            (Gürünlü Âşık Gülhanî, 1984: 15) 

ifadeleriyle birlik sağlanınca sağlam temel atılıp huzur ve güvenle ya-
şamanın mümkün olacağını dile getirmiştir. Saz şiiri geleneğinin geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de olumlu insanî değerlere yönlendirmede aynı 
anlayış ve toplumsal görevini devam ettirdiğini göstermiştir. 

Sonuç 

İnsanî değerler fert olarak değil, toplum hayatındaki rolüyle insanı esas 
almakla hüküm icra ederler. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerine göre 
değerler teşekkül edip toplumsal karşılık ve ifadesini bulur. Saz şairleri 
toplum hayatındaki rolüyle insanı, şiirin konusu hâline getirmişler, olumlu 
insanî değerlerin toplumda yaygınlaşması, olumsuz değerlerin de törpü-
lenmesi, ortadan kaldırılması için kendilerini toplumsal sorumlu ve gö-
revli saymışlardır. Yaşadıkları sosyal ve kültürel çevreye, sanatlarını icra 
ettikleri zaman dilimine ve sözlerinin etki etme derecesine göre değişken-
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lik arz ederek toplum fertlerini faydalı olana ve genel mutluluğu sağlayana 
yönlendirmek gayretinde olmuşlardır. 

XVI. yüzyıldan günümüze kadar âşık şiirinde insani değer olarak adalet 
algılamasına baktığımızda genel mutluluğun sağlanmasında temel ahlak 
emperatifi olmak bakımından ele alınan değerlerin en önde gelenlerinden 
biri sayılan adaletin bu şiir geleneğinde önemle üzerinde durulan ve işle-
nen bir konu olduğu görülmüştür. 

Âşıklar tarafından, adaletin sağlanması için gerekli görülen unsurlar 
idarecilere tenbih edilirken, toplumda aksamaya neden durumlar da dile 
getirilmiştir. Saz şairlerince adaletle hükmedenler taktirle anılmışlar, top-
lum düzenini bozanlar tenkit edilmişlerdir. 

Yetiştikleri muhit ve yetişme tarzları ne kadar birbirlerinden farklı da 
olsa, bağlı iseler bağlı bulundukları dinî gruplar başka da olsa, sanatlarını 
icra ettikleri yer, zaman ve toplumsal sınıflar ayrı da olsa, saz şâirlerinin 
önemli müşterek yanlarından birinin, toplumsal düzenin sağlanmasında 
insanî değerlerin yüceltilmesi ve korunması yolunda üstlendikleri yapıcı 
rol olduğu söylenebilir. 
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Prof. Dr. Kazım YETİŞ: Abdülkadir Emeksiz’e teşekkür ediyorum. 
Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı, Yunus ve yolunda gidenler karıncayı bile 
incitmek istemeyen bir anlayışın temsilcileridir. Esasen Yunus’tan birkaç 
örneği de biraz evvel söyledim. 

XIX. yüzyılda insanın ve toplumun değişme sürecine girmesinin bir 
sonucu olarak anlayışta elbette bazı değişmeler olmuştur. Tabiî burada asıl 
Türk toplumunun uğradığı saldırı ve zararlar vardır. Belki değişmeyi asıl 
bu noktadan başlatmak gerekir. Belki geleceğin sosyolog ve tarihçileri 
XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın ilk çeyreğini Türklerin jenoside uğradığı bir 
dönem olarak yazacaklardır. Gerçekten de geniş bir coğrafyada yaşayan 
Türk nüfusun nasıl eriyip yok olduğu veya eritilip yok edildiği elbette bir 
gün gelip insaflı kalemler tarafından ifade edilecektir. Bunu bir politik söy-
lem olarak değil, tarihî bir vakıa olarak ifade ediyorum. Buna rağmen Türk 
şairleri anlayışlarından, insana verdikleri değerlerden vazgeçmeyecekler-
dir. Tevfik Fikret, 

Milletim nev’-i beşerdir vatanım rûy-ı zemîn 

                                         (Ahmet Hamdi Tanpınar, (1976), s. 188) 

diyecek ve bütün insanlığı kucaklayacaktır. Namık Kemal ise, 

Muîni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâettir 
Köpektir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetten 
                                  (Kâzım Yetiş, 1996: 106) 

beytiyle zalimlere karşı bayrak açacaktır. Şinasî’nin söylemini tekrarla-
yan Tevfik Fikret, Halûk’un Bayramı’nda 

Baban diyor ki: “Meserret çocukların, yalnız 
Çocukların payıdır! Ey güzel çocuk, dinle; 
         Fakat sevincinle 
Neler düşündürüyorsun, bilir misin?.. Babasız, 
Ümitsiz, ne kadar yavrucakların şimdi 
Siyâh-ı mâteme benzer terâne-yi îdi! 
Çıkar o süsleri artık, sevindiğin yetişir; 
Çıkar, biraz da şu öksüz giyinsin, eğlensin; 
         Biraz güzellensin. 
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                  (Tevfik Fikret, 2001: 413) 

demek suretiyle çocuğuna, elindekileri, fakir ve kimsesiz çocuklarla pay-
laşmasını öğütler. Biraz evvel söylediğim şartlar, XIX. yüzyılın sonu ile 
XX. yüzyılın başında çok şiddetli olacaktır. Şairlerimiz bir anlamda Türk 
milletinin şeref, haysiyet ve varlığını, vatanını savunma duygusu, gayre-
ti içindedirler. Savundukları konulardan/düşüncelerden biri de insandır, 
insanî değerlerdir. Toplumun yaşadığı en sıkıntılı günlerde Mehmet Emin 
Yurdakul şairliğini, mazlûmların hakkını savunmaya bağlar: 

Bırak Beni Haykırayım 

Ben en hakîr bir insanı kardeş sayan bir ruhum 
Bende esir yaratmayan bir Tanrı’ya iman var; 
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar; 

Mazlûmların intikamı olmak için doğmuşum. 
Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez; 
Bora geçer, lâkin benim köpüklerim eksilmez. 

Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et 
Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet 
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. 

Zaman ona kan damlayan dişlerini gösterir. 
Bu zavallı sürü için ne merhamet,ne hukuk; 
Yalnız bir sert bakışlı göz, yalnız ağır bir yumruk!.. 
                                             (Kâzım Yetiş, a. g. e., s. 291-292) 

Aynı şair, ‘Ey Türk Uyan’ başlıklı uzun manzumesinde Türk insanın 
geçmişinin hesabını verir ve insanlığa ettiği hizmetleri sıralar. Rıza Tevfik 
Bölükbaşı, şairce, tabiî ki insanca bir temennide bulunur. 

Dilerim ki fani dünyada kimse 
Ömrünü mihnetle telef etmesin. 
                           (Rıza Tevfik, 1949: 317) 

Aslında bütünüyle bu dönemin şairleri sömürgeciliğe karşı insan ol-
manın, insanca yaşamanın, bir anlamda insanî değerlerin savunuculuğunu 
yapmışladır. Bu değişme ve yenileşme döneminin şiirini konumuz bakı-
mından Ali Şükrü Çoruk değerlendirecektir. 

Yard. Doç. Dr. Ali Şükrü ÇORUK: Yeni Türk Edebiyatında İnsanî 
Değerler (Başlangıçtan Cumhuriyet’e Kadar) 

İnsanî değerlerden kasıt, insanın yaradılışına uygun, herkes tarafından 
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kabul görmüş, insanın ve insanlığın mutluluğu esas alınarak oluşturulmuş, 
korunmuş, bir zorunluluk olarak da nesilden nesile aktarılmış değerlerdir. 
Dolayısıyla insan nesli devamlılığını bu değerlerin muhafazasına ve de-
vamlılığına borçludur. Şüphesiz dünyanın her tarafında kabul görmüş bu 
değerlerin şekillenmesinde, tezahüründe ve tatbikinde dinî inançların, örf 
ve âdetlerin, zamana ve zemine göre değişen hayat ve insan telakkilerinin 
büyük rolü vardır. Temel insanî değerlerin farklı toplumlarda, farklı şekil-
de düşünülmesi, uygulanması yukarıda da belirttiğimiz gibi bu toplumla-
rın farklı inançlara, ideolojilere ve kültürel değerlere sahip olmasındandır. 
Bu değerleri insanlığın yararına koruyup gözeten, geliştiren ve yaygınlaş-
tıran toplumlar ve devletler insanlığa büyük hizmet etmiş olurlar. Bunların 
karşısında duran yönetim ve toplumlar ise yıkılmaya mahkûmdurlar ve 
insanlığa verdikleri zararlarla anılmaktadırlar. 

Medeniyet binasının temeline bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kur-
tarmaktır, düşüncesini yerleştirmiş ve tarih boyunca bu düşünceyi uygu-
lamak uğruna maalesef pek çok sıkıntı çekmiş olan Türk milletinin insanî 
değerlere sahip çıkma yönünden diğer milletlere nazaran müstesna yeri 
vardır ve bununla ne kadar övünsek azdır. 

Bir milletin bu değerler karşısındaki tutumunun en iyi şekilde takip edi-
leceği kaynaklar şüphesiz edebiyat metinleridir. Milletler dünya görüşleri-
ni, ortak duygu ve düşüncelerini sanatkarları vasıtasıyla en güzel ve en an-
laşılır bir şekilde edebiyat metinleriyle ortaya koyar. olayısıyla bir milleti 
tanımak için edebiyat metinlerine bakmak yeterlidir. Aynı şekilde insanî 
değerler noktasında da müracaat edeceğimiz kaynakların başında edebiyat 
metinleri olmalıdır. Biz de edebiyat metinlerinden hareketle bu konuşma-
mızda başlangıcından Cumhuriyet dönemine kadar insanî değerlerin yeni 
Türk edebiyatında nasıl yer aldığını ana hatlarıyla vermeye çalışacağız. 

İnsanî değerler bir anlamda toplumsal değerlerdir. Bu değerler esas 
alınarak yapılacak işlerin başarıya ulaşması ancak toplumsal sahiplenme 
ile mümkündür. Toplumsal kaygılardan hareket edilerek ortaya konmuş 
mesaj ağırlıklı edebî eserlerde aynı zamanda insanî değerlerin de yoğun 
olarak işlendiğini görüyoruz. 

Yeni Türk Edebiyatı’nın teşekkül etmeye başladığı XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından sonra gazete ve basın yayın alanındaki gelişmeler neticesinde 
edebiyat daha geniş kitlelere ulaşmaya başlar. Bu ise edebiyatın sosyal ko-
nulara daha fazla yer vermesi, belli mevzular etrafında tartışma ortamının 
doğması, toplumun kendisini ilgilendiren meselelerde bilgi sahibi olmaya 
başlaması sonucunu doğurur. İnsanî değerler açısından yeni Türk edebi-
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yatının ilk dönemine bakacak olursak, edebiyatçılarımızın büyük ölçüde 
kendi kültürümüzde var olan değerlerin batılı yorumlarla yeniden ele alı-
nıp, zenginleştirilerek topluma anlatmak çabasında olduklarını görüyoruz. 
Yani burada bir terkip ve yeni yorum getirme gayreti söz konusudur. 

Yeni Türk edebiyatının kurucu şahsiyeti olarak göze çarpan Şinasi’nin 
en fazla üzerinde durduğu insanî değer fikir ve vicdan hürriyetidir. Hatta 
ilk sivil gazetemiz olan Tercüman-ı Ahval’i çıkarma amacını, insani bir 
değer ve en temel insan hakkı olan fikir ve vicdan hürriyetini topluma 
anlatma ve benimsetme çabasının bir sonucu olarak görebiliriz. Ona göre 
vatandaş olarak biz nasıl devletin koyduğu kanunlara uymak zorundaysak, 
devletin işleyişi hakkında söz söyleme, fikirlerimizi ortaya koyma hakkına 
sahibiz. Üstelik bu doğuştan gelen, başkalarının ihsanı olmayan bir hak-
tır. Şinasî bu düşünceleriyle fikir ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının 
hem devlet hem de millet için faydalarına işaret eder. Bu hakkın kullanıl-
masında hem devletin hem de milletin ortak menfaatleri vardır. İnsanlar 
şikâyetlerini özgürce dile getirebilecek, devlet de daha iyi bir yapıya ulaş-
mak için bu görüşlerden faydalanacaktır. Yeni Türk edebiyatının başlangı-
cı olarak Tercüman-ı Ahval’ın çıkış tarihini kabul edersek, bu mukaddime-
de ortaya konan düşüncelerin yeni edebiyatın fikrî zeminini oluşturması 
açısından ne kadar isabetli olduğunu görürüz. Şinasî yine bu fikre paralel 
olarak, işlerin akıl rehberliğinde görülmesi, halkın söz sahibi olduğu bir 
yönetim tarzı, adalet, eğitim ve öğretimin gerekliliği gibi temel konulara 
batılı bir yorum getirerek toplumu bilgilendirmeye, haberdar etmeye çalış-
mıştır. Şinasî bütünüyle toplumu ilgilendiren insanî değerleri eserlerinde 
sıkça işlemesiyle yeni Türk edebiyatında bu alanda bir yol açıcı olmuş-
tur. Temel insanî değerlerden olan aşk ise Şinasî’yle beraber yavaş yavaş 
dünyevîleşme temayülündedir. 

Şinasi’den sonra gelen Ziya Paşa ve Namık Kemal ise Şinasî’nin sosyal 
ve siyasal alandaki fikirlerini devam ettirmişlerdir. Her şeyden önce bir 
hiciv şairi olan Ziya Paşa’da insanî değerlerin vurgulanması daha barizdir. 
Zulme ve istibdada karşı çıkma, fikir ve vicdan hürriyeti, işin ehline veril-
mesi, doğruluk, dürüstlük, hakkın ve adaletin yüceltilmesi, eğitim ve öğ-
retimin gerekliliği, cehaletten kaçınma, alçak gönüllülük ve kendini bilme 
gibi temel insanî değerler şiirlerinin esasını teşkil eder. 

Namık Kemal ise hocası Şinasî’nin fikirlerine bağlı kalmak kaydıyla 
onun fikirlerini daha ileri noktalara götürür. Halkın yönetimde söz sahibi 
olması konusunda zaten siyasî bir mücadeleye girişmiştir. Medeniyet onun 
için insanca yaşamak demektir. Medenî olmak başlı başına insanî bir de-
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ğerdir. Dolayısıyla geleneksel anlayıştan hareketle insanın mutlu ve huzur-
lu yaşaması medenî bir dünya ile mümkündür. İnsana ve insanlığa yararlı 
ne varsa alınmalıdır. Bu ister doğuda olsun, ister batıda fark etmez. Vatan 
sevgisi ve onun uğruna çalışmak ve gerekirse ölmek duygusunu edebiya-
tımıza ve fikir dünyamıza armağan eden Namık Kemal’dir. Bir duygu ve 
değer olarak vatan sevgisi efsaneler ve destanlar döneminden beri edebi-
yatımızda var olmakla beraber, siyasî içerik yüklenmesi Namık Kemal ile 
beraber başlamıştır. Bunda ise Fransız ihtilalinden sonra ortaya çıkan fikir 
hareketlerinin payı unutulmamalıdır. Bu konuyu sıkça işlemesi, sınırlarını 
çizmeye gayret etmesi ve geniş kitlelere yayma başarısı haklı olarak ona 
vatan şairi unvanının verilmesine sebep olmuştur ve hâlen böyle anılmak-
tadır. Bu konuya paralel olarak insanın hür doğma keyfiyetinden hareketle 
işlediği hürriyet duygusu da Namık Kemal’in önem verdiği insanî değer-
lerdendir. Hürriyet uğruna giriştiği mücadeleler, yaşadığı sürgünler gerek 
döneminde gerekse kendisinden sonraki nesiller üzerinde tesirli olmuştur. 
Tıpkı vatan konusunda olduğu gibi hürriyet de siyasî içeriğiyle beraber 
Namık Kemal’in yeni açılımlarla kültürümüze ve fikir hayatımıza kazan-
dırdığı insanî değerlerdir. 

Namık Kemal’den sonra gelen Ekrem-Hamid-Sezai neslinde ise birinci 
dönemin aksine edebî eserlerde ferdî konuların ağırlıkta olduğunu görüyo-
ruz. Bu dönemde önceki dönemlerden farklı olarak tabiat bütün unsurla-
rıyla Türk şiirine girer. Şehir hayatına alternatif olarak sunulan kır hayatı 
ile dikkatler tabiata çevrilir. Tabiatı sevmenin insanî değer olarak kabul 
edildiği bu şiirlerle, insanoğlunun mutlu ve huzurlu bir hayat yaşamasının 
tabiatla ahenk içinde olmasına bağlı olduğu hissettirilir. Ölüm ötesi, meta-
fizik problemler ise Abdülhak Hamid’in önceliğidir. Ferdi konulara ağırlık 
vermelerine rağmen vatan sevgisi bu dönemde de gündemdeki yerini ko-
rur. Tanpınar’ın tabiriyle eski ile yeninin arasında yer alan Muallim Naci 
ise gurbet duygusunu gündeme getirir. 

Batı etkisinde ilk edebiyat nazariyesi kitabını yazmış olan Recaizade’nin 
açtığı yoldan ara neslin önemli kısmı ve Servet-i Fünun nesli yürüyecek-
tir. 

Servet-i Fünun neslinin edebiyatı bireysel bir alan olarak düşünmele-
ri, o alanı fikrî planda toplumla paylaşamamaları sonucunu doğurmuştur. 
Oluşturulan sun’î dil de toplumdan ayrı bir çizgide hareket etmek istedik-
lerinin açık bir delilidir. Gerek hayat karşısında insanı pasif, yalnız, bedbin 
gören edebî ve fikrî meslekleri takip etmeleri yüzünden zorlukları aşma 
iradesinden yoksun olmaları gerekse başta siyaset olmak üzere toplumsal 
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nitelikli hareketlerin olmazsa olmaz şartı olan zorlukları aşma iradesinin 
yeterli seviyede tezahür etmemesi yahut Tevfik Fikret örneğinde olduğu 
gibi oluşturulan kurtuluş reçetelerinde yerli unsurlara yer verilmemesi bu 
nesil mensuplarını kendi toplumlarına yabancılaştırmıştır. 

Türk edebiyatında Batı etkisinin en fazla hissedildiği edebiyat toplulu-
ğu olan Servet-i Fünun Edebiyat’ına baktığımızda belli başlı insanî değer-
lerin kısaca şu şekilde ele alındığını görüyoruz: 

Aşk: Bu dönemde eserlerde işlenen aşk dünyevidir. Yasak aşklar sıkça 
işlenmiştir. Sevgiliye duyulan ilgi, alaka dış görünüşüyle, cismanî duy-
gularla sınırlıdır. Dünyevi aşkı bir basamak yapıp ilâhî aşka yükselmek 
çabası görülmez. Onlara göre sevgili dünyevi güzellikleri, zevkleri ifade 
ederken aynı zamanda âşık için bu dünyanın dertlerinden kederlerinden 
kurtulmak için bir sığınak, bir limandır. Yalnız Tevfik Fikret’in Süha ile 
Pervin hikâyesinde şiirin erkek kahramanı Süha tarafından dünyevî aşkın 
küçümsendiği, başka bir âlem arayışında olduğu görülür. Ancak bu âlemin 
ilahî bir yönünün olmadığını, bu arayışın yine dünyevî şartlar içinde düşü-
nülmesi gerektiğini söyleyelim. Bu dönemde kadın sevgili olmanın yanın-
da fert olarak değer verilmesi, erkeklerle eşit seviyeye getirilmesi gereken 
varlık olarak görülür. Kadın hürriyetini savunurlar. Evlilikte söz sahibi 
olmasını isterler. Kadına şiddet uygulanmasının, dövülmesinin karşısın-
dadırlar. Okutulmasını, yabancı dil öğrenmesini, sosyal hayatta daha fazla 
yer almasını ve söz sahibi olmasını isterler. 

Aile Kurumuna Saygı: Her ne kadar özellikle roman ve hikâyelerinde 
aile içi çatışmaların, yasak ilişkilerin konu edildiği Servet-i Fünun ede-
biyatında aile sevgisi ve bu kuruma duyulan saygı devam ettirilmektedir. 
Babaların aileleri ihmal etmeleri hoş karşılanmaz. Ancak sosyolojik ola-
rak yavaş yavaş değişim geçirdiği, ataerkil yapının kırılmaya başladığını, 
Avrupaî bir şekil aldığını görüyoruz. Bununla beraber kurum olarak aile 
karşısında olumlu düşüncelere sahiptirler. Özellikle çocuk birbirlerine kar-
şı eski heyecanı kalmayan aile bireylerini tekrar bir araya getiren birleştiri-
ci bir unsur olarak göze çarpar. 

Anne Sevgisi: Ailenin bütün yükü çeken, bu yük neticesinde çeşitli 
hastalıklarla uğraşan, cefakar annelerin yaşadıkları bu neslin eserlerinde 
işlenen konulardandır. Özellikle yetim çocuklarını büyütmek konusunda 
gösterdikleri gayret yüceltilir. Ancak geleneksel anne modeline uymayan 
anne kahramanlar da yok değildir. 

Çocuk Sevgisi: Çocuk, Servet-i Fünuncular için saflığı, bozulmamışlığı 
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ve bu dünyayı yaşamaya değer kılan varlıklar olarak ele alınır. Bu dünyada 
asıl mutluluğu yaşayanlar, idrak edenler onlardır. Yukarıda da söylediği-
miz gibi çocuk bazen aile bireylerini birleştirici bir unsurdur. Fikret’in II. 
Meşrutiyet’ten sonra yazdığı şiirlerde ise çocuğa duyulan sevgi, gelece-
ğe duygusuyla birleşir. Oğlu Halûk memlekette inkılap yapacak gençliğin 
sembolü hâline gelir. 

Vatan Sevgisi: Vatanı anne olarak gören Servet-i Fünun’da vatan sev-
gisi özellikle savaş zamanlarında eserlerinin konusunu teşkil etmiştir. 
1897 Türk-Yunan savaşı sırasında hemen hemen hepsi şiirleriyle halkın 
moralini yükseltmeye çalışmışlardır. Ancak bu şiirlerde kullanılan dilin 
Servet-i Fünun özelliklerini yansıttığını ve konuların acemice işlendiğini, 
toplumu sarsacak mesajlar içeremediğini kaydetmek durumundayız. 1908 
sonrasında yazılan şiirlerde ise daha sade bir dilin kullanıldığını ve açık 
mesajların yer aldığını görüyoruz. Ancak ne olursa olsun bazı yazdıkları 
savaş şiirlerinde salon havasından kurtulamadıkları görülür. 

1908 İnkılabı ile birlikte başlayan yeni dönemin ruhuna uygun olarak 
özellikle Tevfik Fikret yazdığı marş güftelerinde vatan sevgisini, vatanı 
yükseltmek için çalışmanın gerekliliğini vurgular. 

Merhamet: Kendilerini toplumdan farklı gören, âdeta yeni bir toplum 
özleminde olan Servet-i Fünun neslinin eserlerinde uzaktan bir bakışla aşa-
ğı tabakadan insan manzaralarını görmek mümkündür. Balıkçılar, dilenci-
ler, düşmüş kadınlar, şarkıcılar, fakirler, hastalar, depremzedeler, sarhoşlar 
bir acıma ve merhamet unsuru olarak onların eserlerinde yer alırlar. Ancak 
bunlara edebî eserlerinde yer vermelerinde bile dış tesirler söz konusudur. 
Toplumun bu kesimlerinin Servet-i Fünun şairleri tarafından işlenmesinde 
takip ettikleri Fransız şairi Kope’nin tesiri büyüktür. Bazı şiirler Kope’den 
iktibastır. 

Hak, Adalet, Doğruluk: Katı ahlakçı yapısıyla bilinen Fikret’in 1908 
sonrası şiirlerinde bayraklaştırdığı kavramlardır. Belli bir dinî inancı re-
ferans almadan üzerinde durduğu bu kavramları dinler üstü görmektedir. 
Aklın egemenliğinde insan eliyle bir cennet haline gelecek olan bu dün-
yanın barış ve huzur ortamı içinde olması bu değerlere sahip çıkmakla 
mümkündür görüşünü işlemiştir. 

Fikir ve Vicdan Hürriyeti: Yine Fikret’in 1908 sonrası şiirlerinde vur-
guladığı insani değerlerden biridir. Rıza Tevfik’in 1912 seçimleri için yap-
tığı propaganda faaliyetleri sırasında İttihatçılar tarafından dövülmesini 
fikir ve vicdan hürriyetine darbe vurulması dolayısıyla lanetler. 
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II. Meşrutiyet’ten sonra yaşanan iç ve dış gelişmeler edebiyat alanında 
Millî edebiyat anlayışının kuvvetle vurgulanması sonucunu doğurmuştur. 
Öncelikle döneminde ve bugün dünyada ve bizde çokça tartışılmış olan bu 
kavramın kapsamı üzerinde ittifak edilmiş değildir. Sade dil kullanılması, 
yerli kültüre ağırlık verilmesi ve ülke meselelerinin edebiyat vasıtasıy-
la gündeme getirilmesi ilkelerinden hareketle bu edebiyat anlayışını dü-
şündüğümüzde ilk karşımıza çıkan şahsiyet Mehmet Emin Yurdakul’dur. 
Mehmet Emin Yurdakul 1897 yılında sade bir dille yazarak yayınladığı 
Türkçe Şiirlerle dikkati vatan savunmasına, memleket meselelerine çek-
miştir. Aynı anlayış meşrutiyet döneminde Genç Kalemler hareketiyle de-
vam ettirilecektir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun pek çok iç ve 
dış, meselelerle uğraşması, yenilgiyle sonuçlanan savaşlar, edebiyatçıların 
dikkatinin bu noktalarda yoğunlaşmasına yol açmış, ortaya konan eser-
lerle halkın morali yüksek tutulup, vatanın korunmasında ortak bir bilinç 
oluşturulmaya çalışılmıştır. Temel insanî değerlerden olan vatan sevgisi, 
bu dönemde sanatkârların işlediği ana temalardan birisi olmuştur. Mehmet 
Akif ise ülke sorunlarını çözümünü, dinî doğru yorumlamada, tembellik-
ten sıyrılıp çok çalışmada, ilim ve fen konusunda batı medeniyetinin örnek 
alınmasında görmüştür. Onun dikkat çekmek istediği insanî değerler Allah 
inancı ve meselelerin çözümünde bu inançtan nasıl faydalanılacağı üzerin-
de yoğunlaşmıştır. Rıza Tevfik ise halk kültürüne dikkat çekmiş, bu kültü-
rün evrensel mesajlarını içeren insan odaklı şiirler yazmıştır. Mevlana ve 
Yunus Emre’den mülhem bir şiir hareketi olan ancak ömrü çok kısa süren 
Nayîler hareketini de hatırlamak insanî değerler noktainazarından yerinde 
olacaktır. Aynı şekilde geçmişte bütün Avrupa kültürünü ve medeniyetini 
beslemiş olan Yunan kültüründen faydalanma çabası olarak görebileceği-
miz Nev-Yunanîlik akımı da kısa ömürlü gayretlerdendir. 

Paris’te bulunduğu yıllarda gerek bulunduğu meclislerin, gerekse din-
lediği derslerin sevkiyle Türk kültür ve medeniyetini yakından tanımak 
fırsatını bulan Yahya Kemal, geçmişte pek çok devletler kurmuş olan Türk 
milletinin İslamiyeti kabul edip batıya yönelmesi neticesinde geliştirdiği 
kültür ve medeniyetiyle dünyanın önde gelen milletlerinden biri olduğu 
düşüncesindedir. Bütün bu başarıları insanî değerlere verdiği ehemmiyetin 
ve şahsî vasıflarının tabiî bir sonucu olarak görür ve bir anlamda dünyaya 
örnek gösterir. 

Şüphesiz belli bir dönem için ele aldığımız bu konu özellikle şahsiyet-
ler çerçevesinde genişletilebilir. Ancak konuşma süresinin darlığı ana hat-
larıyla temas etmemizi gerektirmektedir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz 
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ki temel insanî değerlere yer verme, bu değerlere toplumsal bir anlam ve 
vazife yükleme konusunda yeni Türk edebiyatı oldukça zengin bir içeriğe 
sahiptir. Üstelik bu değerleri gündeme getirirken sadece kendi toplumunun 
anlayışını yansıtmamış, yerli düşünceyi geliştirmek adına başka kültürlerin 
insanî değer telakkilerinden de faydalanmıştır. Bundan dolayı insanlığın 
ortak değerlerini yükseltmek ve korumak adına Yeni Türk Edebiyatı’nın 
üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiğini söyleyebiliriz. 

Prof. Dr. Kazım YETİŞ: Ali Şükrü Çoruk’a teşekkür ediyoruz. 

Cumhuriyet dönemine geçmezden önce, Birinci Dünya Savaşı ve Millî 
Mücadele yıllarını hatırlamakta fayda vardır. Bu savaş yıllarıdır. Bu dev-
reyi Gül Celkan anlatacaktır. 

Doç. Dr. Gül CELKAN: Edebiyat Tahlili ve İnsanî Değerler

Öncelikle ICANAS38’in Düzenleme Kurulu’na ve bu bağlamda hem 
bu konferansın mimarı hem de Atatürk Yüksek Kurum Başkanı değerli 
Hocam Prof. Dr. Sadık Tural’ı şahsım adıma tebrik ediyor ve bizlere böyle 
onurlu bir ortamda konuşma fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyo-
rum. 

Edebiyatın etki ve telkin gücü tartışılmaz bir gerçektir.  İnsanları iyiye, 
güzele ve doğruya yöneltmede, psikolojik ve sosyal bakımdan etkilemede, 
onlara sorumluluklarını duyurmada, iyi birer vatandaş olarak ve çağın ge-
reklerine göre yetişmede, sağlam bir kamuoyunun yaratılmasında edebi-
yatın rolü yadsınamaz. Sosyal olayların ilk defa duygusal bir tepki olarak 
edebiyatımızda ifade edildiğini daha sonra da bir düşünce akımı şekline 
girdiğini ve de bunun sonucu olarak da toplum vicdanını harekete geçirdi-
ğini  şiirlerde görmekteyiz. 

Fikirler ve duygular dil ile ifade edilir ve dilin en etkin en coşkun kul-
lanıldığı edebi tür de elbette şiirdir.  

Bugünkü panelimiz ana tema olarak şiir ve insan olgusu üzerinde.  Şiir 
demin de dediğimiz gibi duyguların en güzel şekilde ve en etkili biçimde 
hayat bulduğu yazım türüdür.  Yüksek Kurum Başkanı ve kıymetli hocam 
Sn. Prof. Dr. Sadık Tural Edebiyat Bilimine Katkılar adlı eserinde dil, insan-
lar arasında sağlıklı iletişim kurarak anlaşmayı sağlar demekte ve devamla 
kelimelerin anlamlı birlikler halinde başka insanlara duygu, düşünce ve 
hayal taşımalarına iletişim diyoruz, demektedirler.  Mimar tasarımlarıyla, 
ressam tuvaliyle, sanatçı müzik aletleri veya besteleriyle fikirlerine, duygu 
ve düşüncelerine hayat verir. Hâlbuki edebiyat ile uğraşanların malzemesi 
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ise dil... Sözcüklerin en anlamlı ve duygu yüklü şekilde kullanılması ile 
ortaya çıkan eser ise “edebiyat” oluyor. Edebiyat tema olarak insanı konu 
aldığı zaman elbette bu eseri ele alırken takip edeceğimiz yöntemler de 
ona göre olmalıdır, diye düşünüyorum.

Şiir olsun roman olsun, tahlil ederken izleyeceğimiz yöntemler var mı-
dır sorusunun cevabını hep sormuşumdur. Öncelikle eser ile okuyucu arar-
sında bir etkileşim mutlaka olmaktadır. Zaten bu olmasa eleştirel yaklaşım 
da olmaz, diye düşünüyorum. Üniversitemizde Eğitim Fakültesi, İngiliz 
Dili Eğitimi Bölümünde kimi vakit edebiyat derslerine girdiğim zaman 
genelde edebiyatı amaç değil, araç olarak kullanmakta ve öğrencilerin 
dünyaya bakış açılarını biraz değiştirmek ancak temelde dil becerilerini 
geliştirme aracı olarak kullanmaktayız. Bu süreç içinde öğrencilerle analiz 
yaparak okudukları üzerine tartışmalarda yapılmaktadır. Gözlemlediğimiz 
husus sürekli öğrencilerin okudukları metin ile bir şeklide kendilerini öz-
deşleştirmek, kendilerinden bir şeyler bulmak, çevrelerindeki olayları ha-
tırlamak gibi yöntemlere başvurduklarını fark ettim. Geçmiş bilgiler yeni 
okunan metinde hayat bulmakta, yani insan faktörü kişisel değerler ortaya 
çıkmakta, kıyaslamaya gidilmekte, aile içinde ön plana çıkan değerler bağ-
lamında eserle okuyucu arasında ilişki kurulmaktadır.

Kuşkusuz bu arada eserlerin yazıldığı dönem de eserin kendisi kadar 
önem arz etmekte, zira okuyucunun olaylara bakış açısını, kişilikleri tah-
lilini etkileyebilmektedir. Eserlerden dildeki değişimleri olduğu kadar 
insanın çeşitli etkenler altında duygu ve düşüncelerinin yansımalarını da 
bulabiliriz. 

İnsanî değerler arasında aşk sevgi, nefret, kin, acıma gibi duyguları sı-
ralıyoruz peki bu sevgi aşk sadece kişiye duyulan aşk mıdır? Vatan aşkı 
nedir, o hâlde? O da insanın kendi ülkesine duyduğu derin hislerdir, diye 
düşünüyorum.

Sosyal ve siyasal olaylar kadar savaşların da şiirlere konu olduğu ger-
çeğinden hareketle Türk Kurtuluş Savaş’ında verilen mücadelenin şiirde 
aksini ele alarak şiirin nasıl millî duygulara da hitap ettiğini sizlerle pay-
laşmak istiyorum.

Ana temamız bir zaferin edebiyatta yansımaları olduğuna göre önce-
likle açıklama yapmamız gereken konu “harp edebiyatı” olmalıdır zira o 
dönemde yaşanan o yoğun duygular ancak şiirlerin mısralarında can bul-
muş, ve ölümsüzleşmiştir. Elbette harp edebiyatı sadece Türk toplumu ile 
bağlantılı bir kavram değildir. Tüm milletlerin edebiyatlarına harp malze-



1981

me kaynağı olmuş ve değişik örneklemelerini harp edebiyatında görmek 
mümkün olmuştur. Ahmet Refik Altınay, harbin edebiyatta yansımasını şu 
şekilde ifade eder: “...vatanın uzak kollarına düşmanla çarpışan kolların 
cism-i vatanda hasıl eylediği muazzez ve muhterem hislerin fikri abidele-
rinden maduddur.” Harbin edebiyatta yansıması iki dünya savaşı ile artmış 
olmakla birlikte biz Çanakkale Savaşı’nın ilham kaynağı olduğu şiirlerle 
Türk tarihine altın harflerle kazınmış bu zaferin yansımasına göz atmaya 
çalışacağız.

Örneğin Osmanlı İmparatorluğunun yıkılma döneminde yetişen ve va-
tanı için mücadele eden şairlerimizden Mehmet Akif Ersoy, Safahat  ese-
rinde:

Sahipsiz olan memleketin batması haktır,
Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.

dizeleriyle haykırmakta ve vatanın korunması gereken değerli bir miras ol-
duğunu “Vatan gitti mi yoktur size bir başka vatan” dizelerinde dile getir-
mektedir.  Mehmet Akif, Çanakkale zaferini ölümsüzleştirdiği “Çanakkale 
Şehitleri” şiirinde vatanseverliğin zirvesine yükselmiş gibidir. Akif’in  bu 
eseri, “dünyada eşi bulunmayan ve yedi iklimin ordularına, vahşetine, kah-
pe ve yüzsüz medeniyete karşı kazanılan bir zafer; bir hilal uğruna batan 
ve tertemiz alnından vurulup namert ellerin saçtığı ölümle ölümsüzlüğe 
ulaşan arslan Mehmetçiklerin destanı”dır.   

Çanakkale bir abidedir. Çanakkale pek çok esere ilham olmuş bir za-
ferdir. Ama Çanakkale dünya tarihinin akışını değiştiren ve Kurtuluş 
Savaşına giden yolu açan bir zaferdir. Çanakkale’nin geçilmez olduğu-
nu ancak 18 Mart Zaferi’yle anlayan yabancı güçlerin asıl amaçlarını ve 
zafere ne kadar yakın olduklarını her seferinde dile getirmelerini Alan 
Moorehead edebiyat alanında Duff Cooper Ödülünü alan Gallipoli adlı 
eserinde şu şekilde anlatmaktadır: İtilaf devletlerinin güçleri donanmala-
rının Marmara denizine ve  İstanbul’a ulaşmalarına en büyük engel olarak 
cephaneleri azalmaya yüz tutmuş Türk ve Alman savaşçılarını görüyorlar-
dı. Türk ve Alman güçleri 18 Marta kadar ayakta durmaya başarmışlar, ve 
girdikleri mücadelenin verdiği heyecanla boğazın güney sahillerinde her 
gün artarak çoğalan İngiliz donanmasını harbin içinde normal bir olay ola-
rak karşılıyorlardı. Kısa zamanda gemilerin isimlerini de öğrenmişlerdi: 
Agamemnon, Elizabeth ve en büyük istekleri bu gemilerin atış menziline 
girmeleri ve atışa başlayabilmeleriydi. Ancak her geçen gün onları zayıfla-
tıyor ve savaşma kabileyetlerini alıp götürüyordu. 18 Mart sabahı başlayan 
yoğun çatışma mayın döşemekle görevli İngiliz binbaşı Roger Keyes’e 
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göre bir dönüm noktasının habercisiydi. Ancak kaybetmedikleri bir şey 
vardı: o da kahramanlık ve cesaretleri. Düşman gemileri tek tek sulara gö-
mülürken gün boyu devam eden savaşta sadece 118 kayıp vermişlerdi. İşte 
Alan Moorehead o büyük günü eserinde böyle anlatmaktadır. Moorehead 
Gallpoli eserini hem özel mektuplardan hem de belgelerden yararlanarak 
Çanakkale’de İtilaf güçlerinin yaşadığı trajik olayları, karar alma sürecin-
de yaşadıkları duraksamaları ve savaşın en kritik anlarını kimi zaman kur-
gusal bir anlatımla yazmaktadır.  

İngiliz Tümgeneral Edward Erickson’ın kaleme aldığı ve Osmanlı 
İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında çarpıştığı farklı cephelerde 
yaşananları anlattığı Ordered to Die başlıklı eserinde 18 Mart Çanakkale 
zaferine de yer vermektedir. Erickson o günü şöyle anlatmaktadır eserin-
de: 18 Mart sabahı İtilaf Devletleri, Çanakkale boğazını geçip Marmara 
denizine ulaşabilmek için bir girişimde bulunurlar. Amiral de Robeck ku-
mandasında ki donanma mayınları temizleyerek büyük gemilerin geçmesi 
için girişimde bulunur. Sabahın erken saatlerinde başlayan ve öğleye kadar 
devam eden ateşe rağmen İngiliz-Fransız güçleri Türk topçularını sustur-
mayı başarmıştır. Ancak 8. topçu alayının ağır ateşi hâlâ devam etmekte-
dir.  Savaş gemileri mayınları temizlemeleri için mayın temizleyicilere yol 
verdikleri zaman beklenmedik bir şey oldu. İtilaf güçleri neye uğradık-
larını anlayamadılar.  İtilaf Devletlerinin donanması yeni döşenen dikey 
mayınlara çarpıp birkaç dakika içinde denizin dibini boylamışlardı bile. 
Üç geminin daha hasar almasının ardından Türk topçuları yoğun ateşe de-
vam ederek İtilaf devletlerinin daha fazla taarruzda bulunamayacaklarını 
anlamasıyla yeni güç destek arayışlarına girmesine neden oldu.  Türk güç-
lerinin gün boyu süren savaşa rağmen güçlerini ve cephanelerini artırma 
başarısını nasıl elde ettiğini şaşkınlıkla karşıladığını belirten Erickson, 
Türk güçlerinin hasar alan toplarını, silahlarını tamir etme girişiminde bu-
lunduklarını, cephane teminine yöneldiklerini yazmaktadır. Bir taraftan da 
itilaf devletlerinin Gelibolu yarımadasını karadan çıkarma yapma hazırlık-
larına başladığını da belirtmektedir.

Çocukluğunda babasından, yakınlarından duyduğu Gelibolu serüven-
leriyle büyüyen Michael Hickey, Gallipoli eserini yazmaya karar verdi-
ği zaman 1914-1918 yıllarını ve özellikle Gelibolu cephesini detaylı bir 
şekilde araştırmış ve tarihsel bir kurgu içinde dönemi ve savaşları farklı 
boyutlarıyla ele almıştır.  Dönemin ünlü simalarından alınrılarla eserini 
süsleyen Hickey, Churchill’in 1911 yılında söylediği şu sözlere de yer ver-
miştir:  “Çanakkale’yi artık zorlayamayız ve hiç kimse donanmasını böyle 
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bir tehlikeye atmaz.”  Hickley kitabında zaferi kazanmak üzere olan İtilaf 
devletlerinin becereksizlikleri sonucu yenilgiye uğramalarının öyküsünü 
yazdığını ifade etmektedir. Savaşa giden bir İngiliz askerinin deyişiyle, 
kazanmak üzere kaybedilen bir savaş. Sorumlusu ise basiretsiz liderler.

Çanakkale ile ilgili hazırlıklar ve savaş ile ilgili hatıralardan ve oku-
duğu belgelerden derlediği kısımda Michael Hickey 10 Mart 1915’ten iti-
baren gelişen olayları şu şekilde anlatmaktadır:  29 tümen her ihtimale 
karşı doğu Akdenize gönderilecek ve gerektiği takdirde Gelibolu’ya des-
tek olacaktı. Hickey bunun büyük bir olasılıkla gerçek olacağından bah-
setmektedir. Her ne kadar bölüklerini ve alaylarını güçlendirip, Türklere 
yeteri kadar zaman verip ihtarda bulunmuş olsalar da Türklerin bu sırada 
saflarını güçlendirdiklerini ve daha önce küçük bir bölükle kıyıya çıkılabi-
leceğini ama artık bunun mümkün olamayacağını anlatmaktadır.  Türklere 
karşı yapılacak saldırı için General Ian Hamilton görevlendirilir. 17 Mart 
günü bölgeye gelen Hamilton, 18 Mart sabahı donanmanın durumuna ve 
cepheye baktığı zaman durumun İngiltere’de Whitehall da yapılan durum 
değerlendirmesi kadar basit olmadığını anlar.  Tepelere bakıp sahil boyu 
ilerleyen dikenli telleri gördüğü zaman zorlu bir savaş olacağını tahmin 
eder. Sabah saat 10.00’da dar boğazdan ilerlemeye başlar. Önceleri taarruz 
başarılı olmuş gibiydi. Hatta öğleden sonra 2 sıralarında tüm cepheler de 
başarılı olunmuş gibiydi. Türk ordusunun iletişim hatları kopmuş, silahlar 
zarar görmüş haberleri alınmıştı. Ancak çok kısa süre sonra sarı kahveren-
gi dumanlar, havaya fışkıran buhar ve sulara gömülen gemi. Saat 4 suların-
da bir gemi daha isabet almıştı. Nusret gemisinin döşediği mayın amacına 
ulaşmaya başlamıştı. Saatler akşam 6’yı gösterdiğinde donanmanın en bü-
yük gemileri de artık yok olmuştu.  İngiliz donanmasında Churchill’ın kar-
deşi John olanı biteni bildirmekle görevlendirilmişti ve abisine bu facianın 
sebebinin Fransızların savaş taktikleri bilmemeleri olduğunu bildirmesi 
sonucu Londra’da toplanan harp konseyi yeni taktikler geliştirerek savaşa 
devam kararı verir. Hamilton da Çanakkale’nin geçilmesi için donanma 
zorlanmalı ve askeri operasyon gerekirse yapılmalı fikrini İngiltere ye bil-
dirir. İşte, Michael Hickey Gallipoli eserinde 18 Mart gününü dinledikleri 
ve okuduklarının ışığında kaleme almıştır.

Yabancı yazarların olaylara bakış açısında bizim duyduğumuz heyecanı 
duymaları elbette beklenemez. Atıfta bulunduğumuz eserlerde de görüldü-
ğü gibi olaylara bakış açısı roman kurgusu için de dahi olsa itilaf güçlerini 
sanki kayırır gibi bir tutum sergilenmektedir. Ancak aktarılanların doğru-
luğunu bulmak da bizlere düşmektedir.  
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Avustralyalı Harold C. Newman savaş ile ilgili anılarını şu sözlerle 
aktarmaktadır: “Savaş gemilerimiz hastahane gemisine yaklaşınca, Türk 
topçusu, Kızılhac işaretini taşıyan gemiye zarar vermemek için hemen 
ateş kesmekten geri kalmıyordu. ‘Bunlar ve benzeri olaylar, birliğimizin 
bütün mensupları üzerinde derin bir saygı ve sempati uyandırmakta ge-
cikmemişti. Pek çoğumuzun düşünce ve kanaatini ifade ettiğimden emin 
olarak belirtmek isterim ki, Türklerin karşımızda değil, bizimle aynı safta 
olmalarını yürekten arzulamıştık. O dehşet verici savaş içinde bizler, Türk 
askerini ‘Coni Turk’ olarak tanımış ve hayranlık duymuşuzdur.”

Çanakkale savaşı bir masal değil, gerçektir. Türk edebiyatında Çanakkale 
Zaferi’nin ayrı bir yeri vardır. Ahmed Nedim 1915 yılında yazdığı şiirinde 
Çanakkale savaşının Türk tarihi içindeki yerine dikkati çeker:

Ben bir Türk’üm
Tarihim nice şanlı vak’alar
Nice büyük şerefli zaferlerle doludur.
Fakat bugün o kanlı boğazdaki kaleler 
Elbet başlı başına bir tarihi doldurur!

Ahmed Nedim Çanakkale Zaferi’ni dizelerinden de anlaşıldığı gibi Türk 
tarihinde başlı başına bir olay olarak görür.  Şairimiz gibi aynı şekilde za-
feri dizelerine taşıyan nice şairimiz vardır ancak bütün bu şairlerimizden 
yazarlarımızdan burada bahsetmek elbette mümkün olamayacaktır.  Yalnız 
Çanakkale zaferi ile özdeşlemiş olan ve Mehmet Akif Ersoy’un 1924 yı-
lında yazdığı “Çanakkale Şehitlerine” destansı şiirinden hafızalarımızdan 
çıkmayan dizelerini sizlerle paylaşmak istiyorum:

Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar...
O Rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar,
Lekesiz, tertemiz alnından vurulmuş yatıyor;
Bir hilal uğruna ya Rabb, ne güneşler batıyor!
Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi,,,
Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı idi.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
“Gömelim gel seni tarihe” desem sığmazsın.

İşte Çanakkale deniz zaferi ve Türk ulusunu bu zafere taşıyan genç bir 
Türk komutanının emreden sesi:

“Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum! Biz ölünceye 
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kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar 
kaim olabilir.”

“Uhdemize tevdi edilmiş namus vazifesini tamamen ifa etmek için bir 
adım geri gitmek yoktur.”

İşte Mustafa Kemal’in direktifleri ve işte Çanakkale zaferini kazandıran 
inanç ve bu inançla yazılmış nice şiirler, romanlar.  Hepsi de bizi anlatıyor. 
Yani biz Türkleri. İşte Türk şiirinde biz. Örneklemeleri çok. Sadece birkaç 
örnekleme yaparak konuyu hatırlatmak istedik. 
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 Prof. Dr. Kazım YETİŞ: Sayın Celkan’a konuşmalarından dolayı te-
şekkür ederiz.

Vatanı için mücadele etmek de insanî bir değerdir.

Şimdi Cumhuriyet dönemi Türk şiirine geçeceğiz. Bu bölümü anlata-
cak arkadaş gelemediği için ben bir iki söz söyleyerek konuyu toparlamak 
istiyorum. Cumhuriyet döneminin şartları tabiatıyla biraz daha farklıdır.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde yeni batılı değerler artık kendini iyice 
gösterir. Aslında bu değerler Şinasi’den itibaren gelmeye başlamıştır ve 
özellikle Servet-i Fünûn döneminde kuvvetli bir şekilde varlığını hisset-
tirir. Bu dönemde artık insan, klâsik şiirdeki gibi Allah’a ulaşmak için çı-
kılan bir yolculuğun kahramanı değil, tabiatta var olan, varlık mücadelesi 
veren, etiyle kemiğiyle yaşayan bir varlıktır. Bu çıkış noktasını unutma-
yalım. Burada Ahmet Haşim’in serzenişini hatırlayalım. O, sırf kendini 
düşünen ve hep kendine yontan insandan şikâyet ediyordu. 

Sana yalnız bir ince taze kadın 
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer, 
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Bu sefil iştiha, bu kirli nazar, 
Bulamaz sende bende bir ma’nâ 
                              (Kenan Akyüz, 1958: 575) 

Bu, belki bu yüzyılın insan anlayışıdır. Fakat insan hep insandır. Gelişen 
iletişim  imkânları onlara birbirlerini daha çok tanıma ve düşünme fırsatı 
vermiştir. Burada elbette sosyalizmin etkisini unutamayız. Türk şiirinde 
de ‘sosyal gerçeklik’ diye bir sosyalist şiir olmuş ve insanları ezilmekten 
korumak istemiş, ama belki de farkına varmadan ezmiştir.

Hemen ifade edelim ki artık insanın maddî ihtiyaçları, insan ola-
rak yaşayabilme onuru ön plândadır, en azından öyle olması bekleniyor. 
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinden bazı örnekleri vermek istiyorum.

Orhan Veli yaşamak ister, güzelliklere hayrandır. 
Deli eder insanı bu dünya 
Bu gece, bu yıldızlar, bu koku 
Bu tepeden tırnağa kadar çiçek açmış ağaç. 

Pekiyi bu güzelliklerden kim faydalanacak? Asıl kavga burada değil 
midir? Orhan Veli bunun da cevabını verir: 

Sizin için, insan kardeşlerim, 
Her şey sizin için. 

Ziya Osman Saba’nın ‘Dilek’ine katılmayacak bir insan tasavvur edi-
lemez. 

Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi... 
Bu bahar gününde dertliyi, ümitsizi. 
Terfi etmiş memur, sınıf geçen öğrenci, 
Kadını erkeği, yaşlısı genci 
Bir bayram seviciyle, kol kola sokaklarda. 
Su başlarında, ağaç altlarında, parklarda 
Sevgililer baş başa muratlarına ermiş 
Çocuklar, el ele bir halka oluvermiş 
Görmek isterdim camlardan, odalardan oturmuş 
Radyoyu açmış, küçük sofrayı kurmuş. 
Yol, meydan, dere, tepe, dağ, bayır, kır... 
Vapur, limanlarda yola çıkmaya hazır, 
Gazinolar, plajlar, sinemalar açık 
Her dilden bir şarkı, her dudakta bir ıslık. 
Ne yoksul ahı, ne dul hıçkırığı, ne hasta iniltisi 
Mesut olmuş görmek istedim hepinizi. 
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                                   (Ahmet Kabaklı, 1991: 120) 

Cahit Sıtkı Tarancı, dertsiz, kavgasız, zengin fakir farkı olmayan bir 
dünya ister. 

Memleket isterim 
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; 
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. 
Memleket isterim 
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun; 
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. 

Memleket isterim 
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun; 
Kış günü herkesin evi barkı olsun. 

Memleket isterim 
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; 
Olursa bir şikâyet ölümden olsun. 
                           (Cahit Sıtkı Tarancı, 1960: 20-21) 

Coşkun Ertepınar’ın düşlediği dünya sevginin hâkim olduğu bir dün-
yadır. 

Bir dünya düşünürüm 
İlk günden beri; 
Açılmış da masallar gülü 
Hırsı, kinin kapısı kapanmış, 

Yüzlerdeki gülümseme çocuksu, 
Gözlerde sevginin ışığı yanmış 

......... 

Yaşlılar korkusuz, çocuklar mutlu 
Ve yaşatan sevinçler için yarışta gençlik. 

                               (Ahmet Kabaklı, a. g. e., s. 402) 

Ahmet Tufan Şentürk, inancını, düşünce ve duygusunu âdeta haykırır. 

Masmavi gökyüzü, yemyeşil dağlar 
Kuşlar, çiçekler, böcekler 
Cıvıl cıvıl gülen, oynayan çocuklar 
Güzeller, çirkinler, hastalar, sakatlar 
Tümünüzü içen gönülden sevdim 
Tümünüz benden bir parça, ayıramam 
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........... 
Beni sevseniz de olur, sevmeseniz de 
Ben seviyorum ya, bu bana yeter. 
Açla açım, tokla tokum, mutluyla mutlu 
Gülenlerle gülen, ağlayanlarla ağlayan 
Hastalarla hasta, ölenlerle ölen benim 
....... 

Sevgi tohumları ektim evrene 
Susuz yağmursuz da kalsa yeşerteceğim. 
Sevmek, sevilmek, yaşamak varken 
Dövüşmek, ölmek, öldürmek niye? 
Küslüğün yerine barış 
Korkunun yerine güven 
Yüreklerden tüm kötülükleri sileceğim 
Göreceğim, duyacağım, seveceğim. 

                                         (Güzel Yazılar-Şiirler, 2000, s. 212-213) 

Bütün bunlar, bir anlayışın göstergesidir. İnsan olmak, insana değer ver-
mek, insanı bir değer olarak almak. İnsan bizatihi değerin kendisidir. Fakat 
çok defa bu insanın tabiatıyla burada şairin kendisi veya yakınları için 
geçerlidir. Daha doğrusu öyle olagelmiştir. Konu başkalarına intikal ettiği 
zaman durum değişebilir. Tabiî ki bu bizim konumuz değildir. Ayrıca ifade 
edelim ki şairin söylediği mutlaka okuyanlar üzerinde ekilidir. Dolayısıyla 
burada belirleyicilik de vardır. Hatta bir şairimiz farklı şekilde yorumlana-
cak da olsa insanî değerleri şiir ve şair için şart koşmaktadır. Salah Birsel 
şaire ‘Şiir Dersi’ni şöyle verir: 

Konu diye “İnsanlık Sevgisi”ni al 
Vezin adına “Hürriyet”i seç 
Sırası değil deme 
Aklına estikçe 
“Açlık” kelimesini kondur 
Bir kolayını bul 
Şiirin sonlarına doğru 
“Hak” ile “Yaşamak”ı kafiye düşür 
İşte sana “Büyük Şair” olmanın yolu 
                              (Güzel Yazılar-Şiirler, 2000, s. 173) 
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İki arkadaşımız gelemedi. Nazım Hikmet Polat rahatsız, M. Fatih 
Andı’nın hanımı zor bir doğum yaptı. Nazım Hikmet’in yerini Ali Şükrü 
Çoruk doldurmaya çalıştı. Ben de bazı örneklerle Cumhuriyet dönemini 
vermeye çalıştım. Görüldü ki bu noktada Türk şairleri adalet, insaf, merha-
met, acıma, sevgi, yardımlaşma gibi insanî değerleri gerçekten  şiirlerinde 
işlemişlerdir. Bu konuda Cumhuriyet dönemi şairlerimizin eski şairleri-
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mizden hiç de geri kalmadıklarını gördük. Esasen Mevlânâ ve Yunus’a 
sahip bir kültürün bu konuda söyleyecek pek çok sözü olmalıdır. 

Panelimiz burda son bulmuştur. Burada tüm katılımcılara teşekkür ede-
riz. 
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KAVRAM VE İÇERİK 

BOYUTUYLA KÜÇÜREK ÖYKÜ

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Panel 
Başkanı/Chair of Panel/Председатель)10: 

Sayın konuklarımız “Kavram ve İçerik 

Boyutuyla Küçürek Öykü” konulu pane-
limize hoş geldiniz. Ben “Küçürek Öykü 
(Short-Short Story) Türü ya da  Bir Çığ-
lığın Metinleşmesi” konulu konuşmamla 
paneli açıyorum.

Küçürek öyküler üzerine çalışırken zamanla onların bende bir çığlık 
izlenimi uyandırdığını sezinledim. Bu çığlık kimin çığlığıydı, nereden 
gelmekteydi, niçin atılmıştı ve neye yönelikti? Doğrusu çığlığın yönü 
olmaz’dı, amacı ve yeri de.. O, başlı başına bir yurtsuzluğun öne sürümü 
idi; zamana sığamayışın, yerini kabullenemeyişin, kendi olamayışın, kaçı-
rılan fırsatların vb.

Oysa çağımız, bilimin ve teknolojinin tarihteki en büyük nimetlerini 
bize sunmaktaydı; kişi başına düşen refah düzeyi artmakta, yenilmez sanı-
lan hastalıklar tedavi edilmekte ve geçilmez sanılan dağlar aşılmaktaydı; 
azgın ırmaklar dizginlenerek ışığa, enerjiye kısaca yaşama dönüştürülmek-
te idi… Peki o zaman bu çığlık niyeydi? Çağımız kazanımlarıyla insanlığı 
daha mı mutsuz etmişti? Her yerde modern  zamanların hâkimiyeti yol, 
su, elektrik, okul ve sağlık olarak insanlara ulaşamıyor muydu? Bu çığlık, 
çağın nimetlerinin ulaşamadığı insanlardan mı yoksa onlara erişmiş olan 
fakat çağın nimetlerinin erişemediği ya da zulüm, yoksulluk, savaş ve ölü-
me dönüşerek ulaştığı mutsuz çoğunluğun sesini/acılarını empatik olarak 
duyumsayan aydınlık bilinçlerden mi gelmekteydi? 

10 Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ.
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Rodin’in o meşhur düşünen adam heykeli, hangi çağın kaygılarını taşı-
makta ve neyin endişesini duymakta idi? Sartre, neden modern zamanların 
insanını, tarihin arabasına koşulmuş yorgun ve çaresiz bir ata benzetmişti?  
Bilim ve teknololoji geliştikçe ve medeniyet denilen şey arttıkça/ yada 
arttığı varsayıldıkça neden insanlar daha mutsuz oluyordu? Yoksa modern 
zamanlar, insanlara sunduğu teknolojik nimetlerin karşılığında onların 
sağlıklarını, mutluluklarını, paylaşma kültürünü, empati yeteneklerini ele-
rinden alıyor ve onları daha sağlıksız, daha mutsuz ve daha mı yalnız ve 
sürgün meduzalara çeviriyordu?

Modern zamanlara bulaşan bu hastalık neydi? Bu çığlığı kimler niçin 
atıyordu?

Temel sorun şu ki, geniş kitleler çoğu zaman içgüdüleri ile yaşayıp 
gidiyor ve kısa zamanda birbirine benzeyerek acıyı kabulleniyor ve ona 
alışıyordu. Acıları verilmiş, yaşanması gereken doğa olgular gibi görüyor 
ve bir tür kötü bir yazgı gibi benimsiyordu. Oysa onlar adına düşünen, acı 
çeken Prometelerin olduğunu bilmiyorlardı. 

Modern zamanlar hız’ı öne çıkarmıştı ve insanlık tarihi son yüz yılda 
bütün zamanlardan daha radikal değişim ve dönüşümleri hazmetmeden/ 
içselleştirmeden, oryantasyondan geçmeden yaşamıştı. Geniş kitleler, ya 
teknolojik gelişmelerin sağladığı rahatlıkla rehavet içinde sızıp kalmış ya 
da bu müthiş hız karşısında abandone bir şekilde olanları anlamaktan çok 
seyrediyordu.

Ama çığlık vardı ve kendi adına bir türe dönüşmekteydi. Çağın sanat-
çıları, çağa uygun bir dille onu ifade etme çalışıyordu. Küçürek öyküler, 
çoğu kez kendisi konu ettiği  çoğunluğun belki uzun  zamanlar sonra bile 
farkına varamayacağı mutlak tükenişin öyküsüydü. Fakat bu öykü, çağın 
zamansızlığa mahkûm ettiği insanlara ulaşabilmesi için kısa olmalıydı 
he de çok çok kısa ama aynı zamanda sarsıcı bir etkiyi de içermeliydi; 
Küçürek öyküler işte bu yüzden çığlığa dönüştü.

Devir-Edebî Tür İlişkisi

Her çağın ruhu, özüne uygun anlatı araçlarıyla kendini açığa çıkarmak 
ister. Devirler arasındaki tip ve tür, ekoller arasındaki -izm farklılıklarının 
arkasında, o çağa ait baskın düşünce etkinliklerinin birikimi yatar. 

İnsanlığın genelde değer ve düşünce rezervinde binlerce yıldır var olan, 
ama çağın gereğince, gelişerek açımlanan ve bazen ekolleşen düşünceleri 
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besleyen temel güç, o çağın ruhudur. Antik çağın hümanist yönelimi, Orta 
Çağ’ın skolastizmi, Aydınlanma çağının kuşkucu tavrı; hep kendine özgü 
tipler, ekoller ve türler aracılığı ile kendini açımlamıştır.

İnsanlık tarihi incelendiğinde; ‘yeni’ nitelemesiyle ortaya çıkan her dü-
şünce ve yönelimin, eskiden beri insanlığın düşünce rezervlerinde varolan 
bir kıvılcımın, çağın baskın ruhunca beslenip nefeslendirilerek bir aleve 
dönüştürülmesinden başka bir şey olmadığı görülür. 

Daha çok 20. yüzyılın son çeyreğine yakın bir zamandan itibaren yoğun 
bir şekilde öne çıkan küçürek öykü de aslında Filozof Beydaba, Ezop, 
Şeyh Sadi ve Mevlana’dan beri hep varolagelen bir anlatı türüdür. Ancak 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren biraz da fast food’laşan çağın ruhuna 
uygun bir biçimde ve yeni bir içerik yapılanmasıyla daha çok öne çıkmaya 
başlamıştır. Bu yüzden küçürek öyküleri; hayvan yahut cansız nesneleri 
kişileştirerek öğretici/öğütleyici içerikle anlatan fabl, bir kişi veya olayla 
ilgili sınırlı durumları öyküleyen anekdot ve daha çok hikemi nitelikte bir 
ders vermeyi amaçlayan mesel tarzı küçük anlatılardan özellikle ayırmak 
gerekir. 

‘Küçürek Öykü’ Tanımlaması ve Temel Özellikleri

Dünya edebiyatında “flash fiction”, “short –short story” (Asimov 1992), 
“Anlık Kurmaca” (Baxter 1997: 87)  diye tanımlanan küçürek öykü, Türk 
edebiyatında; “minimal öykü”, “çok kısa öykü”, “öykücük” (Edgü 1990: 
245; 1997: 38), “kısa kısa öykü” (Duru 1997: 37), ”kıpkısa öykü”, “sım-
sıkı öykü”(Emre 2002: 13), “kısa kurmaca”, “kısa öykü”, “minik öykü”, 
“mini öykü”, “küçük öykü”, “küçük ölçekli kurmaca” (Kökden 1997: 16, 
19), “mesel” (Andaç 1997: 18), “küçük ölçekli kurmaca” (Erden 2002: 
314)  gibi adlandırmalarla bilinmektedir. Doğu edebiyatlarının “hikemi” 
nitelikli meselleri ve kısa hayvan masalları, bu türün edebiyatımızdaki ilk 
örnekleri sayılsa da, çağdaş bir zorunluluğun öne sürümü olan küçürek 
öyküler, içerik ve söylem itibariyle bu anlatılardan hayli farklı özellikler 
taşır. 

Öncelikle küçürek öykülerin bir hikmeti nakletme, bir düşünceyi vül-
garize ederek anlaşılır kılma (Sadi’nin veya Mevlana’nın Mesnevi’sindeki 
meseller biçimiyle), birilerine ders/öğüt verme gibi görünür amacı ve iş-
levi yoktur. Zaten tezli bir yaklaşımı oluşturup sürdürebilecek hacim ve 
zamana da sahip olmayan küçürek öyküler, bir bakıma anlatı kişilerinin 
zamansızlık ve yurtsuzluk sorunlarının metinleşmesi gibidir. 
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Sanat eserleri ile içinde oluştukları zamanın ana karakteri ve baskın 
eğilimleri arasında sıkı bir ilişki olduğu unutulmamalıdır. Modern insanın 
süre/zaman sorunu ve yer/yerleşme, ‘yer edinme’ çabası küçürek öykülerin 
kalkış noktasıdır. Zira hızlı tüketim çağının istemli bir ürünü gibi ortaya 
çıkan ve genel anlamda dağınıklığa karşı bir protesto olan (Pritchett 1998: 
15) küçürek öykü/ler, akreple yelkovan arasına sıkışan özgür görünümlü, 
ama bürokrasinin kağıttan kelepçelerle tutukladığı çağcıl mahkûmların, 
kendini fark ettikten sonraki çığlığı gibidir; kısa, keskin ve tiz. 

Bu keskin çığlıkta, sınırlarına çarparak hiçbiryerdeliğini keşfeden in-
sanın bunaltılı arayışları vardır. Yurtsuzluğunu birey olarak duyumsayan 
insan, umutsuzca yaşamı sorgulamaktadır. O yüzden yabancılaşma, köle-
leşme, umutsuzluk, çöküntü ve bunaltı ana izlekleri üzerine kurulan küçü-
rek öyküler, çağın baskın eğilimi doğrultusunda ulusal ya da geleneksel 
öğelerden çok bireysel öğeleri işler.  

Yaşamın özüne tutulan ayna niteliği ile küçürek öyküler, bir zamansız-
lığın öne sürümüdür; bu nedenle öykülemekten çok gösterir ve anlatmak-
tan çok haykırır; “Son derece yoğunlaştırılmış, son derece yüklü, sinsi, 
çok yönlü, anlık, ürkütücü, kışkırtıcı, düş kırıklığına uğratıcı olan bu kısa 
kısa öyküler (..) romanın iki yüz sayfada yaptığını bir sayfada yapıyor..” 
(Shapard, 1997: 94) Sıkıştırılmış yapısıyla daima bir roman içeriği taşıyan 
bu anlatılar; bir eylem, bir yerde ve bir zamanda serimlenme keyfiyeti gibi, 
Fransız tiyatrosunun o meşhur üç birlik kuralına sıkı sıkıya bağlıdırlar. 

Damıtılmış niteliği, yoğun ve örtük söylemi ile şiire yakın duran küçürek 
öykülerde; anlık aydınlanmalar, şok uyarı ve etkiler esas alınır; “Romantik 
şiir gibi kısa öykü de önemli bir an, bir algılama anı üzerinde yoğunlaşır. 
Bir olayın içsel anlamı üzerinde, birdenbire geliveren anlık sezgiler üze-
rinde yoğunlaşarak örülür. Özlü ve incelikli olması nedeniyle kısa öykü, 
bireyin en uyanık ya da en yalnız olduğu durumları tam bir dakiklikle ya-
kalayabilir.” (Salman-Hakyemez, 1997: 10) Bu tür öykülerdeki şiirsel ta-
dın kaynağı, insanın en uyanık haliyle kurduğu rüya halini dile taşıması ve 
böylesi sezgi/algı anları üzerinde yoğunlaşmasıdır.  Necati Tosuner, öykü-
lerin içerik yoğunlaşmasını, “Okyanusu simgeleyen akvaryum kabarcığı” 
(Tosuner, 1997: 40) gibi çok yerinde bir şiirsel imgeyle anlatır. 

Anlatıcı, bir kişideki herkesi görmeye ve göstermeye gayret ederken; di-
lin bütün çağrışım değerlerini hesaba katarak kullanır. Kısa, özlü ve sindi-
rilmiş yapısıyla anlık fark edişlerin şiirsel çığlığı sayabileceğimiz küçürek 
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öyküler; keskin ve tiz çığlık gibi, etkisini yitirmemesi için ayrıntılardan, 
süslerden ve nağmeleştirecek uzantılardan her zaman kaçınmak zorunda-
dır.  Hacim olarak bir çığlık ne kadar uzun olabilirse küçürek öykü de o 
kadar uzundur. Bilinmeli ki, bir çığlık uzadıkça etkisini yitirir ve nağmeye 
dönüşür. Küçürek öykü de uzadıkça, uyaran, şaşırtan vurucu etkisinden 
arınır. Bu nedenle sözcük eksiltme, zaman /mekân perspektiflerini silme 
ve bir durumu minyatürleştirme gibi edimler,  küçürek öykülerin en çok 
yararlandığı anlatı unsurlarıdır. 

Hacim olarak küçürek öyküler için 500 (Wright, 1998: 16) veya 250-
300 (Erden, 2002: 315) sözcüklük bir sınır konsa da bana göre, 250 veya 
500 sözcük, çığlığı nağmeye dönüştürmek için yeterli süreyi hazırlayan 
bir anlatım örgüsü oluşturur. Bu bakımdan 100 sözcüğü geçmeyecek anla-
tıları ancak küçürek öykü diye adlandırabiliriz (Korkmaz, 2003: 26). Zira 
küçürek öykü, vazetmez, nasihatte bulunmaz, karakter geliştirmez, okuyu-
cuyu bir yere taşımaz vb. Ancak bazı değişmez hakikatleri sezdirir, insan-
ları onlarla aniden yüzleştirerek şok uyarmalar yapar. Vurucu etki ve şok 
uyarı niteliği, romanın iki yüz sayfalık hacmini, birkaç tümcede anlatma 
iddiasındaki anlatıları, doğrudan oluş an’ları üzerinde yoğunlaşmaya zor-
lar. Genellikle “süredizimsel bir ilerlemeye uyan nesnel zamanın bir an’la 
sınırlandırıl”dığı (Öztokat, 1997: 42) küçürek öyküler, bireyin en keskin 
oluş anlarına dikkati çekerek, bireyin içindeki çıplak insan gerçeğini orta-
ya çıkarmaya çalışır.  

Küçürek anlatıların bireysel niteliklerine özellikle vurgu yapan Ferit 
Edgü’nün (Edgü, 1979: 20) “Öç” adlı öyküsü, bu türün en özgün örnekle-
rinden birini oluştur; 

“Öç

Köyün en hoppa kızıydı.
Onu köyün en aptal gencine verdiler.
Hiç çocukları olmadı.

Daha doğrusu, sayısız çocuklarından hiçbiri o en aptal gençten değildi.”

           (İşte Deniz, Maria, 1999: 52)

Toplam 4 tümce ve 24 sözcükten oluşan “Öç”, oldukça sıkıştırılmış ve 
yoğunlaştırılmış bir anlatıdır. Bu kadar sözcük tasarrufu ile yaşamın birçok 
yönünü anlatmak pek de mümkün görünmez. Zaten öykü de anlatmıyor; 
yalnızca bir durumu belirtiyor, gösteriyor ve katlanılamaz bir durum’un 
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çığlığı gibi yüzümüze çarpıyor; bizi en kısa yoldan sarıp uyarmaya ve il-
gimizi doğrudan bu katlanılmaz olana yöneltmek istiyor. Bu yüzden öy-
külerin çözümlenmesinde, anlatıdaki olaylardan çok durumları ve söylemi 
esas almak gerekir. Göreceli bir nitelendirmenin ifadesi olan “hoppa”lık, 
“Öç”teki trajik çatışmaya neden olan kendilik değeri’nin negatif gösterge-
sidir. 

Köyün genç kızı, yaşama dönük yüzü ile “sıradışı”dır; zihniyet taşlaş-
masını simgeleyen köyün sıradan, ezberlenmiş ilişkileri ötesinde olduğu 
için de “hoppa”dır. Ona dışarıdan verilen, yapıştırılan “hoppalık” belirti-
mi, genç kızın varlığı ile özü arasındaki engelleri, yani ezberlenmiş ilişki-
leri dışlayarak; daha özgün ve daha yaratıcı bir ilişki kurma potansiyeline 
gönderme yapar. Ancak bu farklılığı, kendi varlığına yönelmiş bir tehdit 
gibi algılayan ve bir zihniyet taşlaşmasını, hoşgörmezliği (intolerance) 
simgeleyen köylüler, onu ‘hoppalık’ belirtimi ile önce ikaz eder ve sonra 
kendilerine benzetmek üzere köyün en aptal genci’ne bir nesne gibi verir-
ler. Bireyin böylesine yapayalnız bırakılmışlığı ve nesneye çevrilmişliği; 
ürkütücü bir boyuttaki Kafkaesk (Ecevit, 1992: 28) güvensizliğin refaka-
tinde umutsuzluğa yönelir. Zira birey, yığın adına özgünlüklerinden vaz-
geçmek zorunda kalacak ve kendini iptal edecektir. İşte tam bu noktada da 
kitlenin gittikçe kendini hissettiren kör gücü ile karşılaşırız. Bu kör güç, 
kitleyi otomatlaştırarak Gustave Le Bon’ün ifade ettiği bireysel duyarlılık-
ları yok eden bir “cinai sınıf” (Le Bon, 1979: 157)’a dönüştürecektir. 

Farklılıkları baskı ve öç mantığı ile cezalandırarak susturmak isteyen 
toplumun zorba mantığı, kısa sürede anlık çözüm yolu gibi görülse de, 
özde ve gelecekte büyük kırılmalara ve parçalanmalara neden olacaktır. 

Kısa ve öz olanı bir araya getirme güdüsünün kaynaklık ettiği ve yo-
ğunlaştırılmış bir sadeliğin egemen olduğu (Deveci, 2005: 399) Ferit 
Edgü’nün “Öç” adlı küçürek öyküsünde bir Emma Bovary dramını bul-
mak mümkündür. Küçürek öykülerin, roman açılımına sahip yoğunlaştırıl-
mış anlık yaşam deneyimlerini içerdiğini özellikle belirtmeliyim. 

Yine türün genç yazarlarından Murat Yalçın’ın ‘ölm’ adlı öyküsü de 
aynı kısa ve yoğun yaşantılar dünyasına gönderme yapar; 

“ölm

‘Savaşlar çocukları büyütür’, dedi yaşlı kadın, buruşuk ağzının kenarın-
daki tükürükleri silerken, ‘Babalarının mezarları başında ağlayan adamlar 
görürsen şaşırma, yaşları büyüktür babalarından…’
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Bu sözler, örümcek ağına takılmış bir sinek oldu, salındı kafasının kö-
şesinde.” (Yalçın, 2003: 81)  

Başlıkla birlikte 33 sözcükten oluşan “ölm”; yaşamı birden fark etti-
rici ve bireyi zamansız olgunlaştıran etkisiyle şok acıların, insan benli-
ğine yaptığı aşırı yükleme ile onun varlığını çatlatan, parçalayan yönüne 
işaret eder. Savaşların, babalara yaşam deneyimini sindirerek çocuklarına 
aktarma imkanı tanımayan ve çocukları birden büyümek zorunda bırakan 
amansızlığı; okuyucuyu kalbi ve zihniyle birlikte Hz. İsa gibi sonsuz za-
man panosuna çiviler. Birdenbire büyümenin insan benliğindeki şok kı-
rılmaları, bireyin tüm yaşam algısını bir hastalık gibi sarar ve onu yalnız, 
mutsuz ve şefkatin mekânından sürgün kılar. Sevgiyle değil ama ölümle ve 
kinle birbirine ulanan ömürler, ancak modern meduzalar üretir ve dünyayı 
cehenneme çevirir. Bu yoğun ve rafine anlatım, bir sis çanı gibi insanları 
kendi içinde taşıdıkları katastorofik tehditlere karşı düşündürmek ister. 

Yukarıdaki metinlerde de görüldüğü gibi, küçürek öykü yazarı, sıradan 
ama yoğun ve özgün yaşantıları daha çok simgesel düzeyde bize anlatır. 
Zira bir yoğunlaştırma göstergesi olan simge, daima kendisi olmayandır ve 
hep ötelere, derin anlamlara çağrıda bulunur. Temelde görselleşen bir dün-
yada ve süre/hız faktörlerinin kıskacında yaşamaya çalışan 20. yüzyıl in-
sanı, zaman yoksuludur; uzun romanlar okumaya vakti yoktur. Dolayısıyla 
bu gereksinimi giderecek “fast food” tarzı bir anlatı türü, geçmiş deneyim-
leri de arkasına alarak kendiliğinden gündeme gelir.  

Hızlı tüketim çağının ürünü olan küçürek öyküler, bu çağın ruhuna uy-
gun bir biçimde; anlatısını tip, olay ve betimlemeden olabildiğince arındı-
rır ve yaşamın sonsuz derinliğini, şimşek gibi anlık parıldamayla bir nok-
tadan aydınlatmaya, göstermeye çalışır. 

Dünya edebiyatından Max Aub, J. Cortazar, Micel Leiris, Max Jacob, 
Gertrude Stein, Marry Butts, W.C.Williams, Joyce, Robert Kelly, Bretch 
ve Oscar Wilde gibi sanatçıları; Türk edebiyatından ise Tezer Özlü, Küçük 
İskender, Sevim Burak, Tarık Günersel, Haydar Ergülen, Yeşim Dorman, 
Murat Yalçın ve özellikle Ferit Edgü’yü küçürek öykünün önemli yazarları 
arasında sayabiliriz.
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Şimdi sözü “Tek Hamlede Nakavt: Küçürek Öyküler ve Fıkralar” 
konulu konuşmalarını yapmak üzere Sayın Doç. Dr. Şaban Sağlık’a bıra-
kıyorum. Buyurun Şaban Bey...

Doç. Dr. Şaban SAĞLIK11: Yaşanılan hayatın bir yansıması veya yo-
rumu olan edebiyat, pek çok alt türe ayrılmıştır. Her bir tür de, hayatı farklı 
bir noktadan müşahede eden sanatçının, söz konusu müşahedesini ortaya 
koyarken, özellikle seçtiği bir formu ifade eder. Mesela romancı, hayatı 
olaylar ve insan ilişkileri ekseninde gözlemler. Şair, olayların ve insan iliş-
kilerinin “birey”de uyandırdığı duygusal travmaları kovalar. Hikâyeci ise, 
hayat kesitlerinin peşindedir. Kısaca bütün edebî türler hayatı farklı bir bo-
yutuyla yansıtır. Ian Watt’ın dediği gibi, “Farklı edebî biçimler gerçekliği 
farklı derecelerde taklit ederler.” (Watt, 2007; 36).  Hayatı böylesine taklit 
eden sanatçı, gözlemlerini ve izlenimlerini yorumlayıp estetize ederken, 
rastgele seçtiği bir türün sınırları içinde mi hareket eder? Sanatçı, “yazma” 
işine başlamadan önce yazacaklarına uygun bir form veya biçim (tür) ara-
yışı içine girer mi? Bizce girer ve de girmelidir. 

Temel malzemesi “dil” olan edebiyat sanatında, bütün bu sorular sanat-
çının dille ilişkisi sonucu cevabını bulur. Yani, hem tercih edilen edebî tü-
rün hem de sanatçının dille çok yakın bir ilişkisi vardır. Şöyle de söyleye-
biliriz: Edebî form ve türlerin dille ilişkisi irdelenmeden, söz konusu edebî 
tür layıkıyla tanınamaz. Çiğdem Usta, dilin farklı kullanımları veya dildeki 
sapmaların bir ifadesi olan “mübalağa”, “benzeşme”, “eş adlılık”, “çok an-
lamlılık”, “ağız, lehçe kullanımları”, argo kullanımı”, “teşbih”, “istiare”, 
“mecaz-ı mürsel”, “teşhis”, “tezat” ve “dil sürçmesi” gibi dil oyunlarını 
edebiyat sanatının temeli olarak nitelendirir. (Usta, 2005; 80-105). 

Dilbilim, anlambilim ve göstergebilim gibi dil alanındaki gelişmeleri 
inceleyen bilim dalları, “dilin nasıl kullanıldığı” sorusuna cevap ararlar. 
İşin püf noktası da bu sorudadır. Her bir edebî tür, “dilin nasıl kullanıldı-
ğı” sorusuna göre belirginleştirilebilir. Bu bağlamda bir “şiir dili”nden, bir 

11 19 Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Samsun.
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“roman dili”nden, hatta bir “hikâye dili”nden söz edilebilir. 

Burada şunu da belirtmekte fayda görüyoruz. Bazı edebî türlerin dilleri 
arasında benzerlik olabilir. Mesela, son yıllarda “anlatı” kavramı kapsa-
mında ele alınan roman, hikâye, tiyatro, masal, destan ve fıkra gibi edebî 
türlerin dilleri arasında benzerlik vardır. Burada dil yerine “estetik yapı” 
(kurgu) terimini de kullanabiliriz. Bütün anlatı türleri kurgusunun ortak 
noktası, bu türlerin hepsinde belirli bir “öykü”nün (olay, macera) anla-
tılması esasına dayanır. Burada “öykü” kavramını bir edebiyat türü olan 
“hikâye” ile sınırlamıyoruz. Hikâye türü de dahil olmak üzere, bütün an-
latılarda bir “olay örgüsü” bağlamında belirli bir macera  anlatılır. Bu ma-
ceraların kimi uzundur, kimi de kısa. Kimi detaylı anlatılır, kimi de çarpıcı 
birkaç cümle ile somutlaştırılır. Ama sonuçta bütün anlatılarda bir ya da 
daha çok insanın macerası (öyküsü) anlatılır. Kısaca her anlatıda, İsmail 
Hakkı Bursevi’nin Mesnevi şerhindeki beyanında dile getirdiği “şikâyetin 
hikâyeti” durumu vardır (Yalsızuçanlar, 2007;  94). 

Bütün anlatılarda mevcut olan bu temel yapı, yani öykü olgusu nedir? 
Burada öykü sanatının temel unsurlarından bahsedebiliriz. Bu unsurların 
başında belirli bir “olay örgüsü” (macera) gelir. Macera ise şu temel un-
surları içerir: “Kişiler”, “zaman” ve “mekân”. Bu temel unsurlar “olay” 
kavramının olduğu her yerde mevcuttur. Öykü sanatında buna “bakış açı-
sı ve anlatıcı”, “kurgu”, “anlatım teknikleri”, “tema”, “dil ve üslup” gibi 
unsurlar da ilâve edilir. Roberta Allen öykü sanatının temel unsurlarını  
şöyle sıralar: 1.Karakterler; 2.Mekan ve ruh hali; 3.Bakış Açısı; 4.Durum 
ve olay örgüsü; 5.Üslup ve ifade (Allen, 2007; 105). 

Bütün bunları derli toplu ve daha ayrıntılı olarak ortaya koymamız 
gerekiyor. Yani bir anlatıda (öyküde) şu temel unsurlar bulunur: Vaka 
(olay örgüsü) kapsamında “anlatıcı ve bakış açısı”, “şahıslar”, “zaman”, 
“mekân” (Ne anlatılıyor); estetik unsurlar kapsamında “kurgu ve anlatı 
seviyesi (yapı)”, “anlatım teknikleri”, “dil ve üslup” (Nasıl anlatılıyor); 
muhteva (fikir) unsurları kapsamında ise “ana düşünce”, “tez”, “tema” 
(Niçin anlatılıyor) (Sağlık, 2003; 21-37). Dikkat edilirse, bir anlatı (öykü) 
“Ne anlatılıyor?”, “Nasıl anlatılıyor?” ve “Niçin anlatılıyor?” olmak üze-
re üç temel sorunun cevabını içermektedir. Belirli bir öykü içeren bütün 
edebiyat türlerinde -her bir edebî türde farklı olarak- bu soruların cevabını 
bulabiliriz. 

Burada öykü yapısı taşıyan edebî türlerden iki tanesi üzerinde duraca-
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ğız. Bunlardan birincisi pek çok terimle de ifade edilen “küçürek öykü-
ler”; diğeri ise “fıkra”lardır. Bu iki tür, aralarında derin farklar olmasına 
rağmen, pek çok açıdan birbirine benzemektedir. Bu yazıda bu iki anlatı 
türünü öykü unsurları açısından mukayese edeceğiz.

Öykü Yapısı Taşıyan İki Anlatı Türü: Küçürek Öykü ve Fıkra

Son yıllarda Türk edebiyatında da örnekleri görülen ve ayrıntısı hakkın-
da aşağıda bilgi vereceğimiz küçürek öyküler, çok kısa anlatılardır. Öykü 
sanatının özel bir biçimi olan bu öyküler, hacim ve diğer bazı yönlerden 
bir başka edebiyat türü olan fıkralarla şeklî bir benzerlik gösterirler. İlk 
önce bu iki edebiyat türünü ayrı ayrı tanıyalım; daha sonra da örnek me-
tinlerden yola çıkarak mukayese edelim.

Küçürek Öyküler

Küçürek öyküler birden bire ortaya çıkan bir edebiyat türü değildir. 
Küçürek öykü öncesinde “kısa öykü” olarak adlandırılan bir geçiş süreci 
söz konusudur. Yani normal hikâye formu ile küçürek öykü arasında “kısa 
öykü” olarak adlandırılan bir öykü evresi yaşanmıştır. Kısa öyküler hem 
normal öykü estetiğinin hem de küçürek öykünün yapısal özelliklerini ta-
şıyan bir ara türdür. Öykünün klasik estetiğinden uzaklaşmanın bir ifadesi 
olan kısa öyküler, zamanla evrim geçirerek küçürek öyküye dönüşmüştür. 

Hayatın devamlı olarak değişen yanları ister istemez öyküyü de etkile-
miştir ve kısa öykünün doğmasında itici güç olmuştur. Wells, kısa öykünün 
ilk örnekleri sayılan metinleri konusunda şunları söyler: “Öykülerimdeki 
yaşam devamlı değişen bir yaşamdır ya da bu öykülerde yaşamı değiş-
tirmek için türlü yollar arayan insanlar vardır. Hiçbir zaman yaşamı sun-
madım. En nesnel yazılarım, değişimi amaçlayan eleştiriler ve kışkırtıcı 
metinlerdir.” (Bates, 2001; 89).  Ellery Sedgewick ise, Amerikan  okulları 
için yazdığı bir yazısında şunu söyler: “Kısa öykü hemen her şeyi kapsa-
yan bir konuma geldi: Durum, epizot, karakter, anlatı… Sonuç olarak kısa 
öykü her insanın kendi yeteneğine göre yeni biçimler verebileceği bir tür 
oldu.” (Bates, 2001; 9). 

Burada bir kere daha hatırlatalım ki, sanatsal bir biçim, belli bir dö-
nemde, talihli bir kaza sonucu ortaya çıkmaz; belli kültürel, yenilikçi ve 
popüler güçler bir araya gelir ve bu gelişim sürecini başlatır. Sonuçta da, 
belki de o çağın koşullarına son derece uyan en uygun biçim ortaya çık-
mış olur. Bu, Elizabeth dönemindeki tiyatro için geçerlidir; on dokuzuncu 
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yüzyıl romanı için geçerlidir ve aynı süreç, günümüz kısa öyküsü için de 
geçerlidir  (Bates, 2001; 185). 

Örneğine hem dünya edebiyatında hem de Türk edebiyatında çokça 
rastladığımız kısa öyküler, değişen zaman içinde ve küreselleşen bir kül-
türel yapı içinde söz konusu değişim sürecini devam ettirmiş ve en son 
küçürek öyküde karar kılmıştır. Bu durumda küçürek öykünün tarihçesine 
kısaca temas etmekte fayda görüyoruz. 

1850’lerde başlayarak kısa öykü türünün etkisi ve popülaritesi 
Amerika’dan Avrupa’ya yönelmeye başlamıştı. Türün öncü yazarları ara-
sında Stevenson, George Moore, Wilde, Wells ve Kipling gibi isimleri 
anabiliriz (Bates, 2001; 86). Bu yaklaşım küçürek öykünün Batı’daki ta-
rihçesiyle ilgilidir. Oysa bizim edebiyatımızda küçürek öykünün tarihçe-
si, Doğu’nun ilk anlatı metinlerine dayandırılmaktadır. Filozof Beydaba, 
Aisopos (Ezop) ya da Mevlana’nın Mesnevi’sinde yer alan küçük kıssaları 
ya da Sadi’nin Gülistan’ındaki kıssaları andıran bu metinler (küçürek) öy-
külerin atalarıdır (Kolcu, 2006: 85). Hatta küçürek öykünün anlatı gelene-
ğimizdeki menkıbe, mesnevi meselleri, felsefi, sembolik tasavvufi metin-
ler ve hikmetli kıssalarla da ilişkisi kurulabilir (Tosun, 2007; 89). 

Ramazan Korkmaz ise küçürek öykünün tarihçesi konusunda modern-
leşmeyi görür. Hatta yazar modern zamanlarda tarihsel anlatı metinleriyle 
kurulan ilişkinin bile küçürek öykünün ortaya çıkışında etkili olduğunu 
söyler. Ramazan Korkmaz’a göre modern zamanlar “hız”ı öne çıkarmıştır. 
İnsan bu hıza uymakta zorlanmakta olup, yaşanan hızlı değişim karşısın-
da bocalamaktadır. Fast-food kültürü de bu hızdan beslenmektedir. “Fast-
food öykü” anlamına gelen küçürek öykü de işte bu ortamda doğmuş ve 
gelişmiştir. Ramazan Korkmaz ayrıca, küçürek öykünün aslında Filozof 
Beydaba, Ezop, Şeyh Sadi ve Mevlana’dan beri hep varolagelen bir anlatı 
türü olduğunu da söyler  (Korkmaz, 2007; 31). 

Mr. John Cournos da küçürek öyküleri kapitalistleşmeye bağlar. Cournos 
konu hakkında şunları söyler: “Somut ve pratik sorunlarla ilgili uğraşılar 
ile bir koşuşturma ve acele etme eğiliminden kaynaklanan Amerikan miza-
cının gereği, yazının da kısa ve öz olması gerektiğini söyleyenler çıkmış-
tır.” (Bates, 2001; 35). Bu bağlamda video kliplerin, kısa filmlerin, çağdaş 
yaşamın “özet yaşama” olgusunun vs. gibi popüler kültür unsurlarının da 
küçürek öykünün ortaya çıkışında etkili oldukları söylenebilir.

Rasim Özdenören ise küçürek öyküleri 1950’lerdeki edebî arayışlara 
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bağlar. Özdenören’e göre, 1950’lerden sonra edebiyat tümüyle başka hiç-
bir iletişim aracının diliyle ifade edilemeyecek bir dil özgürlüğüne ulaştı. 
Yazar, öyküdeki minimal çalışmaların arkasında böyle temel düşüncenin 
yattığını düşünür (Özdenören, 2007; 115).

Batı kültür tarihinde çokça önemsenen “bireyselleşme” ve “yabancı-
laşma” gibi olguların da küçürek öykünün ortaya çıkışında etkisi olduğu 
söylenebilir. Çünkü Ian Watt’a göre bireyciliğin çeşitli biçimleri ve roma-
nın yükselişi arasında bağlantı vardır (watt, 2007; 71). Ayrıca, akıl saçma-
lıkta huzur bulur. Saçmalık, bir başka açıdan “yabancılaşma” demektir. 
Bir sanat eseri gerçekliği başka bir kılıkta dile getirirken, aynı zamanda 
onu yabancılaştırır da (Jameson, 2006; 343). Görüldüğü gibi, gerek “bi-
reyselleşme” gerekse “yabancılaşma” edebiyata da yansımış; bu yansıma 
sonucunda küçürek öykü gibi yeni biçimler ortaya çıkmıştır.

Kısaca şunu ifade edebiliriz ki, küçürek öykünün ortaya çıkışında pek 
çok faktör vardır. Resimde, müzikte, mimaride ve sinemada mevcut olan 
minimal yaklaşım, son yıllarda öyküde de karşılık bulmuştur. Küçürek 
öykü işte bu yaklaşımın bir ürünüdür (Tosun, 2007; 86). 

Bu kısa tarihçesinden sonra, küçürek öykünün tanımına ve özelliklerine 
geçebiliriz. Bu konuda ortaya konan bir çok görüş vardır. O görüşlerden 
bazıları şöyledir:

Küçürek öykünün en önemli özelliklerinden biri, bu öykü biçimi-
ni ifade edecek pek çok terim kullanılmasıdır. Küçük ölçekli kurmaca: 
Microfiction, minimalist story, kısa kısa öykü, minimalist öykü, short short 
story, anlık kurmaca, çok kısa öykü, öykücük, kıpkısa öykü,  sımsıkı öykü, 
kısa kurmaca, mini öykü, küçük öykü, mesel vs. Bazı yazarlar da küçürek 
öykü için ilginç karşılıklar önerirler. Mesela Haydar Ergülen, küçürek öy-
küler için “fazlalıklar” kavramını tercih eder.

Aysu Erden, kısa öykülerin dar alanlara sıkıştırılmış az sayıda sözcükle 
yoğun anlamlar aktarma gücüne sahip olan sanatsal iletişim araçları ol-
duğunu söyledikten sonra, bu öykü türünün özelliklerini sıralar. Yazara 
göre, kısa öykünün üç önemli belirleyici özelliği vardır: Kısalık, yoğunluk 
ve biçim sıklığı bu tür öykülerin en belirgin özellikleridir. Her satır, her 
sözcük, her hareket, hatta yapının kendisi bile ikili bir anlam taşıyabilir. 
Bu tür öyküler, insan yaşamlarından dondurulmuş kısa anlar, yaşanmış 
küçük olaylar, anekdotlar, kurulan düşlerden birisi, bir monolog, bir içsel 
konuşma ya da bir episod olarak okuyucunun karşısına çıkmaktadır. Bu 
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tür öykülerde baş kişinin bir düşünce biçiminden ya da bakış açısından 
bir diğerine geçmesi; yepyeni bir olgunun farkına varması; belirli bir şeyi 
yapmaya karar vermesi; bir düş kırıklığını, bir yanılgıyı anlaması; kimi 
zaman içselleşme, kimi zaman sorgulama, kimi zaman da bir eleştiri biçi-
minde anlatılmaktadır. Aysu Erden ayrıca, bu tür öykülerin okuyucuyu yo-
ğunlaştırılmış anlamları ve gizleri çözmeğe davet eden özgün ve deneysel 
dil kullanımlarına sahip olduklarını da söyler  (Erden, 2002; 314-315). 

Ramazan Korkmaz’a göre küçürek öyküler birer çığlıktır. Çığlığın ise 
yönü olmaz. Amacı ve yeri de yoktur çığlığın. O başlı başına bir yurtsuz-
luğun öne sürümüdür. Çığlık, zamana sığamayışın, yerini kabullenemeyi-
şin, kendi olamayışın, kaçırılan fırsatların bir ifadesidir. Küçürek öykü de 
bütün bunların sanatsal araçlarından biridir. Ramazan Korkmaz’a göre ay-
rıca, küçürek öykülerin bir hikmeti nakletme, bir düşünceyi vulgarize ede-
rek anlaşılır kılma (Sadi’nin veya Mevlana’nın Mesnevi’sindeki  meseller 
biçimiyle), birilerine ders-öğüt verme gibi görünür amacı ve işlevi yoktur. 
Zaten tezli bir yaklaşımı oluşturup sürdürebilecek hacim ve zamana da sa-
hip olmayan küçürek öyküler, bir bakıma anlatı kişilerinin zamansızlık ve 
yurtsuzluk sorunlarının metinleşmesi gibidir (Korkmaz, 2007; 30-32).

Roberta Allen ise, küçürek öykünün estetik özelliklerine değinir. Ona 
göre öykü bir olay, bir epizot, bir anekdot, bir fabl, bir kıssa, bir fantezi, 
bir monolog veya deneme kılığına bürünmüş bir kurmaca olabilir. Öykü, 
sadece karakterin ruh halinde veya bakış açısında meydana gelen bir de-
ğişimi gösterebilir. Değişim, bir farkına varma, bir ifşa, ilahi bir görünüm, 
bir idrak veya bir karar olabilir (Allen, 2007; 104). William Peden’e göre 
ise kısa kısa öykü, pencerenin açılması veya kapanması gibi anlık bir kav-
rayıştır. Kısa kısa öyküler, çabucak öze ulaşılan ve pek az kelimeyle, bir 
durumun veya anın ruhunu ortaya çıkaran öykülerdir (Allen, 2007; 105). 
Roberta Allen, küçürek öykülerin özelliklerine de değinir. Buna göre kısa 
öyküler, “kısalık”, “yoğunluk” ve “sürpriz” gibi temel özelliklere sahiptir. 
“Özetleme”, “dolaylılık”, “yakınlık”, “tek bir şeye odaklanma”, “sıkılık” 
ve “kesinlik” de kısa öykülerin diğer özellikleridir (Allen, 2007; 109). 
Allen, küçürek öyküleri kendi içinde kategorize de eder. Ona göre kısa 
öyküler, “tek vukuatlı öyküler”, süreç özetleyen öyküler”, “bir fikir ortaya 
atan öyküler” ve “basit gerçekliğe meydan okuyan öyküler” olmak üzere 
dört kategoriye ayrılır (Allen, 2007; 112). 

Rasim Özdenören ise küçürek öyküye, öykünün yeni bir evresi olarak 
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bakabileceğimizi söyler (Özdenören, 2007; 115). Necip Tosun ise, küçürek 
öyküyü “aforizma” kavramı ile irtibatlandırır. Küçürek öykü, bir anekdot-
tur. Belki bir aforizma, ama hikâyesi olan bir aforizma. Daha doğrusu afo-
rizmanın hikâye edilmiş hâlidir. Şöyle de söylenebilir: Her kısa öyküden 
bir aforizma üretilebilir (Tosun, 2007; 88).  Aynı zamanda küçürek öykü 
de yazan Mehmet Harmancı, bu öykü biçimini, “gümüş tozu”na benzetir. 
Polisiye olaylarda suçluların parmak izlerinin tespitinde kullanılan gümüş 
tozu ile nasıl suçlunun parmak izi tespit edilirse, küçürek öykü ile de ha-
yatın –keşfi ve fark edilmesi– zor alanları yakalanabilir (Harmancı, 2007; 
98-99). 

Mihail Bahtin, Dostoyevski’nin romanlarını incelediği kitabında “mo-
nolojik roman” diye bir kavramdan bahseder (Bahtin, 2004; 54). Küçürek 
öyküler için de bu bağlamda “monolojik öykü” kavramı kullanılabilir. 
Çünkü bu öykülerin de monolojik bir yapısı vardır.  Beliz Güçbilmez ise, 
modern sonrası dönemde Wallece Martin’in “sapkın anlatı” olarak nitelen-
dirdiği yeni anlatı türlerinin varlığından söz eder. Bu bağlamda “anlatı” bir 
“anlatma oyunu”na dönüşmüştür (Güçbilmez, 2005; 153-154). Küçürek 
öyküyü de bu bağlamda sapkın anlatı türü olarak nitelendirebiliriz. Daha 
da artırabileceğimiz bu görüşlerden de anlaşılacağı gibi küçürek öyküler, 
şiirsel bir tanım olan “az sözle çok şey anlatma”, sözü az, öz ama etkileyici 
kullanma yaklaşımına  uymaktadır. 

Acaba küçürek öykü, öykü unsurları açısından nasıl bir görünüm arz et-
mektedir. Yani küçürek öykünün öyküselliği nasıldır? Şimdi de  bu soruya 
cevap arayalım. Burada ilk önce öyküselliği yaratan unsurları hatırlaya-
lım. Bir öyküde şu temel unsurlar bulunur: Vaka (olay örgüsü) kapsamında 
“anlatıcı ve bakış açısı”, “şahıslar”, “zaman”, “mekân”; estetik unsurlar 
kapsamında “kurgu ve anlatı seviyesi (yapı)”, “anlatım teknikleri”, “dil ve 
üslup”; muhteva (fikir) unsurları kapsamında ise “ana düşünce”, “tez” ve 
“tema”. 

Kısa öykünün öyküselliği biçimsel olarak daha çok tiyatro oyununa ya-
kındır. Zaman, yer ve hareket gibi unsurları zorunlu olarak sınırlıdır ve 
tıpkı drama gibi, anıştırmalara, dolaylı anlatıma ve sembolizme dayan-
maktadır. Kısa öykünün tamamına karakterler arasındaki konuşma yedi-
rilebilir ve olayın geçtiği ortama ilişkin ayrıntılar, okurun düş gücüne ve 
algılamaya dayanan çıkarım yeteneğine bırakılabilir (Bates, 2001; 180). 
Öyküsellik bağlamında genel durumu böyle de olsa, küçürek öykülerde 
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hemen her öykü unsuru bulunur. 

Küçürek öyküde anlam, bir bütünü temsil eden en küçük parçaya sı-
kıştırılmıştır. Öykünün gücü anlatılan şeye değil, anlatılmayan, gizlenen 
şeye yüklenmiştir. Çünkü küçürek öykülerde tahkiye oldukça silikleştirilir 
(Tosun, 2007; 87).  Modern öykü, klasik öyküdeki serim, düğüm, çözüm 
disiplinini reddetmiş, durum ve atmosfer yaklaşımıyla yeni biçimsel an-
layış ortaya koymuştur. Küçürek öykü ise bir atmosfer aramaz. Bir dünya 
yaratmak zorunda da değildir. Bazen sadece düğüm, bazen de sadece çö-
zümdür (Tosun, 2007; 88). 

Olay örgüsü açısından baktığımızda, küçürek öykülerde çok küçük bir 
olayın ya da durumun anlatıldığını görürüz. Kısa öykülerin olaylarında, 
uzun öykülerde olduğu gibi gelişme olmaz (Allen, 2007; 108). Olay ge-
lişme çizgisi göstermez ama, müthiş bir noktada finale gelinir. Yani, kü-
çürek öykülerde bir doruk veya dönüm noktası vardır (Allen, 2007; 108). 
Küçürek öykülerde de belirli bir “anlatıcı” ve bu anlatıcının “bakış açısı” 
söz konusudur. Ancak söz konusu bakış açısı belirgin olarak detaylandı-
rılmaz. Genellikle üçüncü şahıs anlatıcı olmasına rağmen, sık sık birinci 
şahıs (ben) anlatıcı ile de karşılaşırız.  Küçürek öyküde anlatıcı, sadece 
anlatır, aktarır ve geri çekilir. Anlatıma müdahil değildir (Tosun, 2007; 
89). Küçürek öyküler şahıs kadrosu yönünden oldukça fakirdir. Genellikle 
bir kişinin öyküsüdür anlatılan. Ancak o kişinin ilişkide olduğu kişi ya 
da kişiler sadece sezdirilir. Uzun öyküler, karakterlerin zaman içerisinde 
gelişmesine izin verir; kısalar ise vermez. Küçürek öykülerde karakterleri 
sadece bir anlığına görürüz (Allen, 2007; 105). Kişilerin ruhi durumları 
uzun uzun tahlil edilmez. Sadece belirli bir atmosfer içinde kişinin ruhi 
durumu sezdirilir. Bilindiği gibi, ruh hali, bir atmosfere veya renk tonuna 
gönderme yapmaktadır (Allen, 2007; 106). Küçürek öykülerde zaman ve 
mekân gibi öykü unsurları da yer alır, fakat bu unsurlar sadece sezdirilir. 
Kişinin veya olayın gelişim çizgisi verilmediğinden uzun uzun zaman ve 
mekân tasvirleri yer almaz. 

Küçürek öykülerin estetik yapıları da ilginçtir. Roberta Allen’in ifa-
desiyle, küçürek öykülerde müthiş bir mimari vardır (Allen, 2007; 108).  
Farklı anlatı katmanları barındırmayan küçürek öykülerde, bir an/kesit 
içinde vuku bulan olay aktarıldığı için, olay örgüsü (entrik) de karmaşık 
değildir. Estetik yapının önemli bir parçası olan dil-üslup yönünden de bu 
öyküler mini yapısıyla örtüşen bir görüntü arz eder. Hızlı tüketim çağının 
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ürünü olan küçürek öyküler, bu çağın ruhuna uygun bir biçimde; anlatısını 
tip, olay ve betimlemeden olabildiğince arındırır ve yaşamın sonsuz de-
rinliğini, şimşek gibi anlık parıldamayla bir noktadan aydınlatmaya, gös-
termeye çalışır (Korkmaz, 2007; 35). Rasim Özdenören, küçürek öyküler-
deki “kelime” yapısına dikkat çeker. Özdenören’e göre, küçürek öykünün 
kendisi artık şiir gibi tümüyle kelimeye dayanmaktadır (Özdenören, 2007; 
115). Gereksiz bir cümle, hatta tek bir gereksiz kelime bile kısa öykünün 
dengesini bozabilir (Bates, 2001; 184). 

Son öykü unsuru “tema/fikir”dir. Küçürek öykülerde de diğer öykülere 
olduğu gibi belirli bir tematik veya fikri öz bulunur.  Her tür öykü, yaşadı-
ğımız dünya ve bizler hakkında bir şeyler anlatır. Bunların birer “mesaj” 
ya da “ahlak dersi” olması gerekmez (Allen, 2007; 108). Daha çok felsefi 
bir rengi olan insani gerçekler (bireyselleşme, yalnızlık, yabancılaşma vs.) 
küçürek öykülerde tematik yapıyı oluştururlar.

Fıkralar

Küçürek öykülerden belirli bir yazarı olmaması yönüyle ayrılan fıkra-
lar, halk muhayyilesinin ortak ürünü olarak ortaya çıkmışlardır. Tarihi de 
çok eskilere dayanan fıkralar, yüzyıllar içinde “nakil” kültürünün bir ürü-
nü olarak varlık kazanmıştır. Tıpkı küçürek öyküler gibi fıkralar da dil’in 
ürünüdür. Yani, fıkralar, çeşitli dil olaylarıyla yakından ilgilidir. (Özünlü, 
1999; 94). Genellikle tek bir vaka üzerine kurulan fıkralar konusunda 
Dursun Yıldırım ayrıntılı bilgiler verir. Bu bağlamda yazar “fıkra”yı ge-
niş olarak şöyle tanımlar: “Fıkra, hikâye çekirdeğini hayattan alınmış bir 
vak’a veya tam bir fikrin teşkil ettiği kısa ve yoğun anlatımlı, beşeri ku-
surlarla içtimai ve gündelik hayatta ortaya çıkan kötü ve gülünç hadiseleri, 
çarpıklıkları, zıddiyetleri, eski ve yeni arasındaki çatışmaları sağduyuya 
dayalı ince bir mizah, hikmetli bir söz, keskin bir istihza yoluyla yansıtan; 
umumiyetle bir fıkra tipine bağlı olarak nesir diliyle yaratılmış, sözlü ede-
biyatın müstakil şekillerinden ibaret yaygın epik-dram türündeki realist 
hikâyelerden her birine verilen isimdir.” (Yıldırım, 1999; 3). 

 İçerdikleri hikâyelerin çekirdeğini hayattan alınmış vak’alar veya fikir-
ler teşkil ettiği için fıkralar, gerçekçi bir karaktere sahiptirler. Halkın ortak 
yaratma gücünden doğan bu estetik şekillerde ince bir mizah, keskin bir 
istihza veya hikmetli bir söz mutlaka yer alır (Yıldırım, 1999; 7).  Fıkra, 
bir mizah yükünü en kolay taşıyabilen, en çabuk yayabilen bir mizah türü 
olarak bütün çağlarda kullanışlı bulunmuştur. En sert, en sakıncalı mizah 
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örnekleri, fıkra türü ile bütün bir topluma duyurulmuş olur. Ayrıca fıkra, 
görüşümüzü karşımızdakine açıkça söyleyemediğimiz yerlerde, dolaylı 
bir anlatımla ortaya koyma tekniği olarak halk tarafından sürekli tercih 
edilmiştir (Öngören, 1983; 45).  

Her metinde olduğu gibi sözlü ya da yazılı fıkralarda da kurgu yapı-
ları bulunmaktadır. Fıkradaki olayların sırası, birbirine uyumu, bunların 
bir bütünlük gösterip göstermediği, olayların başlama, gelişme ve bitme 
süreçleri, kişilerin birbiriyle olan bağıntıları, kurgu niteliklerini belirtir. 
Örneğin, olaylar ele alındığı zaman bir fıkra metninde düğümü meyda-
na getiren olayın yaşamın gerçekliklerindeki diğer olaylara uyum göster-
mediği, onlara zıt olduğu görülebilir. Fıkranın gülünen kısmı burasıdır 
(Özünlü, 1999; 132). Fıkra, başlangıç, gelişme ve sonuç bölümlerine sahip 
bir hikâyedir. Fakat bu bölümler kısa ve yoğundur. Hikâye, umumiyetle 
tek bir vak’a veya fikir üzerine kuruludur. Her hikâye bir hükümle sona 
erer (Yıldırım, 1999; 7). Fıkrada teferruata, uzun uzun tasvirlere, tahkiye 
sanatına önem verilmez. Gerçekçilik, müşahhaslık, az sözle çok şey anlat-
ma, maksada uygun bir biçimde anlamlı fikir söylemek ve hareket etmek 
fıkranın yapı hususiyetleri arasındadır (Yıldırım, 1999; 7). 

Fıkraların en önemli özelliklerinin başında, bunların “gülme” (komik) 
ögesi taşımaları gelir. Küçürek öykülerden bu yönüyle ayrılan fıkralar, 
gülmenin her çeşidine (mizah, hiciv, ironi, şaka vs.) açık bir anlatı türüdür. 
Dolayısıyla  gülünç (komik) olanla fıkra ilişkisi çok önemlidir. Bu durum-
da “gülünç olan” hakkında kısaca bilgi vermek faydalı olacaktır.

Gülmenin ne olduğu sorusu gündeme gelince akla ilk gelen isim şüphe-
siz Bergson’dur; dolayısıyla Bergson’un “Gülme” adlı kitabıdır. Bergson’a 
göre, insanlık dışında hiçbir şey gülünç değildir. İnsandan başka bir hay-
vanın yahut cansız bir şeyin gülünç olması, mutlaka bize benzer bir tarafı 
olmasından, bizim ona verdiğimiz bir kılıktan, yahut bizim onu kullanma 
tarzımızdan gelmektedir (Bergson, 1989; 14-15). 

Fıkralar da bir dil sanatı oldukları için, tabii olarak bunlarda da “gülme” 
dilin kullanımıyla yaratılmaktadır. Ünsal Özünlü’ye göre, önvarsayımlar 
(önyargı, sabitlenmiş düşünceler, genellemeler…), sezdirimler (söylenen 
ile kastedilenin farklı olması, ima etme…), çıkarımlar (tecrübe sonucu va-
rılan düşüncenin insanda sabitleşmesi, saplantı haline gelmesi…) ve söz 
eylemler gülmece incelemelerinde dilbilimin anlambilim alanının önemini 
daha da artırmıştır (Özünlü, 1999; 159). Victor Raskin’e göre de herhangi 
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bir cümlede bulunan her kelime, insan beyninde düz anlam ve yan anlam-
dan kurulan bir metin yaratır. İşte bu düz anlam ve yan anlam kullanımı ise 
kurguyla birleşerek “gülünç” olanı yaratır. Fıkra bu esasa dayanır (Özünlü, 
1999; 159-160). Çok farklı konularda üretilen fıkralarda dil, sesbilgisi, bi-
çimbilgisi, anlambilgisi katmanlarında çeşitli yöntemlerle işlenerek fıkra 
metninde gülme olayını yaratan özellikler kazanır (Özünlü, 1999; 173). 

Burada söz konusu ettiğimiz “gülünç” yapısının yanında, fıkralar da 
birer anlatı olarak öykü unsurlarını içinde barındırırlar. Fıkraların tek bir 
olay (vaka) üzerine kurulduklarını yukarıda söylemiştik. Küçürek öykü-
lerdeki çoklu anlatıcı tipine karşılık fıkralarda sadece üçüncü şahıs anlatıcı 
bulunur. Belirli şahıslar ya da tipler üzerine kurgulandıkları için, fıkraların 
bilinen bir şahıs kadrosu vardır. Yani, fıkraların şahıs kadrosunda belirli 
“tip”ler ve kişiler vardır. Her bir fıkra o tip veya kişinin farklı bir macera-
sını içerir.  Fıkranın kahramanı, halkın ortak zekasını, adalet duygusunu, 
hazırcevaplılığını, mantık gücünü, aklını, bilgisini ve olgunluğunu temsil 
eder (yıldırım, 1999; 10-11). Fıkraların şahıs kadrosunda yer alan insanlar, 
1) Müspet, 2) Menfi, 3) Dinleyici-seyirci tip veya gruplarını temsil eder. 
Fıkralarda zaman kategorisi gayri-muayyenlik gösterir. Fıkrada vak’anın 
geçtiği mekân da belirsizlik içindedir (Yıldırım, 1999; 9). Çoğu zaman 
kahramanlarının “diyalog”ları üzerine inşa edilen fıkraların dili, açık, sade 
ve anlaşılır bir dildir. Kelimeleri mecazî anlamlarda kullanmak, bazı keli-
meleri tekrar etmek gibi, ayrıca edebî sanatlardan (tezat, kinaye, tevriye, 
istiare gibi) da istifade edilir (Yıldırım, 1999; 11). 

Yukarıda “gülünç olma”yı fıkraların en temel özelliği olarak ifade etmiş-
tik. Fıkraların tematik yapısını işte bu gülünçlükte arayabiliriz. Güldürmek 
suretiyle düşündürmenin; maskara etmek suretiyle de hata ve kusurların 
düzeltmesinin hedeflendiği fıkralarda tema ya da ana düşünceyi, işte bu 
yapı teşkil eder. Bu yapıya yakından bakıldığında “toplumsal olan”ı gö-
rürüz. 

Küçürek Öykü ile Fıkraların Karşılaştırılması

Yukarıda kısaca ve genel olarak küçürek öyküleri ve fıkraları tanıttık. 
Bu iki anlatı türü –daha önce de değindiğimiz gibi– birbirine benzeyen 
özelliklere sahiptir. Ancak bütün bu benzerliklere rağmen, küçürek öykü-
lerle fıkralar arasında derin farklar da vardır. Dolayısıyla küçürek öyküler-
le fıkralar arasında yapılan bir karşılaştırma, bu iki anlatı türünün birbirine 
benzer ve farklı taraflarını ortaya koyacaktır.
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Küçürek Öykü-Fıkra Benzerliği

1. Öncelikle belirtelim ki, küçürek öykülerle fıkralar arasındaki ilk ben-
zerlik “hacim” açısındandır. Her iki anlatı türü de “kısa” olmaları açısından 
birbirine benzerler. Eldeki küçürek öykü örneklerine baktığımızda, bunla-
rın fıkra metinleriyle aşağı yukarı aynı hacme sahip oldukları görülür. 

2. Küçürek öykülerle fıkralar arasındaki bir diğer benzerlik, her iki tü-
rün de “anlatı” olmalarıdır. Yani her iki türde de belirli bir “öykü” an-
latılır. Aysu Erden, çağdaş edebiyat eleştirmenlerinin küçürek öykülerde 
yazarların sıkça kullandığı iki tür yapıdan söz eder. Bu yapılardan birincisi 
“Fıkralara has yapılar içeren öyküler” adını taşır. İkincisi ise, “Zirvenin 
öykünün sonunda ortaya çıktığı yapılar”dır. Yazar, “Fıkralara has yapı-
lar içeren öyküler” hakkında şunu söyler: “Bu tür bir yapı içeren öykü-
de gizli kalmış bazı bilgiler, olayların tırmandığı heyecan verici zirvede 
bazı kişilerin davranışları sonucu diğer bir kişi tarafından öykünün sonuç 
bölümünden önce ortaya çıkarılır.” (Erden, 2002; 38). Ünsal Özünlü de 
fıkraların pek küçük öyküler olarak da ele alınabileceğini  söyler (özünlü, 
1999; 94). 

3. Pek çok fıkra tanımında “hikâye” kavramı geçmektedir. Bu da küçü-
rek öykü fıkra benzerliğinin bir diğer ifadesidir. Şemsettin Sami Kamus-i 
Türki’sinde “fıkra” için “küçük hikâye” karşılığını da kullanır. Ayrıca 
Mustafa Nihat Özön de “Edebiyatı-ı Cedide’de küçük hikâye” tarifini 
“fıkra” kavramının karşılıklarından biri olarak kullanır (Yıldırım, 1999;1). 
İslamiyet’ten sonra fıkra için genellikle hikâye, kıssa, masal, mizah, nükte, 
latife gibi kavramlar kullanılmıştır (Yıldırım, 1999; 3). Dursun Yıldırım’a 
göre, fıkrayı yaratan unsurlar bir hikâye gömleği içinde yerlerini alarak 
bağımsız bir yapı kurarlar. Nesir diliyle yaratılan kısa ve yoğun anlatım 
gücüne sahip “epik bir tür ortaya çıkar. Hikâye bir veya daha çok vak’a 
üzerine inşa edilebilir. Her vak’ada çeşitli şahıslar vardır. Bu şahıslar tiyat-
roya benzer bir şekilde diyaloga girerler (Yıldırım, 1999; 7). Pertev Naili 
Boratav da fıkraları tasnif ederken, onlar için “hikâye” kavramını kullan-
maktadır: Çocuklar üzerine hikâyeler, deliler üzerine hikâyeler, çeşitli in-
sanlar üzerine hikâyeler, karı-koca üzerine hikâyeler, hayvan hikâyeleri, 
cansız şeyler üzerine hikâyeler gibi… (Yıldırım, 1999; 22). Arapça bir 
kelime olan hikâye’nin sözlük anlamı, “bir sözü ve haberi nakil ve riva-
yet eylemek, bir nesneye benzemek, bir kimseyi fiilen yahut kavlen taklit 
etmek, bir kimseden bir söz nakletmek”tir. Hikâye ayrıca, masal, efsane, 
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kıssa, menkıbe, fıkra, tarih, roman, hurafe, siyer ve maktel gibi anlamlarda 
da kullanılır (Yalsızuçanlar, 2007; 94). Seyit Kemal Karaalioğlu ise, fıkra-
yı tanımlarken “hikâye” sözünü kullanır: “Tuhaf ve nükteli hikâye; çoğu 
tanınmış kimseler veya hayvan ve başka şeyler hakkında anlatılan nükteli 
hikâyecik.” Karaalioğlu, fıkra, hikâye ve anekdot gibi kelimeleri de eş an-
lamda kullanır (Karaalioğlu, 1975; 21, 121). 

4. Küçürek öykülerle fıkralar arasındaki bir diğer benzerlik, “dilde-
ki sapmaları” içermeleridir. Söz konusu sapmalar ile her iki anlatı türü 
okuyucuda/dinleyicide “çarpıcı” ve şiirsel bir etki bırakır. Daha önce de 
değindiğimiz gibi, gülme yapısı taşıyan fıkralar, bu yapısıyla okuyucu-
lar üzerinde derin bir etki bırakmaktadır. İnsanın gülme nedeni ne olursa 
olsun, güldüğü nesne, mevcut kurallardan sapan bir dildir. Dilde mevcut 
olan herhangi bir sapma, “çarpıcılık”, “şiirsellik”, “komiklik” vs. gibi bir 
etki uyandırır (Usta, 2005; 80-81). Fıkralarla ilgili olarak yapılacak bir 
araştırmada dilbilimin önemi göz ardı edilmemelidir (Özünlü, 1999; 138). 
Hatta bazı fıkralarda göstergebilimsel nitelikler bulunabilir (Özünlü, 1999; 
179). Aynı durum  küçürek öyküler için de geçerlidir.

5. Küçürek öykülerle fıkralar arasında, “felsefi öz” taşıma bağlamında 
da benzerlik vardır. Bilhassa modern zamanlardaki bireyin yaşama biçimi 
ve yalnızlığının bir ifadesi olan küçürek öyküler, bu paralelde gelişen fel-
sefelerle bir şekilde ilişki içindedir. Yani rahatlıkla küçürek öykülerle fel-
sefe arasında ilişkiler kurulabilir. Aynı şekilde felsefe ile fıkralar arasında 
da ilişkiler kurulabilir. Ünsal Özünlü, fıkraların, eski Yunanlılar,  Aristo ve 
Sokrat’tan beri felsefecilerin ve dilcilerin ilgisini çektiğini belirtir (Özünlü, 
1999; 131). 

6. Hem küçürek öyküler hem de fıkralar, okundukları veya anlatıldık-
larında tek bir dilsel figür ile okuyucuyu/dinleyiciyi adeta “çarparlar”; an-
lık etki uyandırırlar. Yani bu iki anlatı türü, tek hamlede rakibini “nakavt 
eden” boksörlere benzerler.

Küçürek Öykü-Fıkra Farklılığı

Yukarıda aralarındaki benzerlikleri sıraladığımız küçürek öykülerle fık-
ralar, aslında ayrı birer edebiyat türüdür. Bu yüzden de farklılık taşımaları 
gayet normaldir. Söz konusu somut farklılıkları şöyle sıralayabiliriz:

1. Küçürek öykülerin belirli bir yazarı vardır. Yani sanatçısı bellidir. 
Oysa fıkraların yazarları belli değildir. Onlar anonim halk edebiyatı ürün-
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leridirler. Hatta aynı fıkraların ayrı kaynaklarda ayrı ayrı kişilere ait gös-
terildiği de olur. Daha da ötesi, fıkralar bir milletin kendi sınırları içinde 
kalmaz, güzelliği ölçüsünde bütün dünyaya yayılır.

2. Küçürek öyküler kökleri derinlere uzansa da henüz yeni bir türdür. 
Oysa fıkralar, tarihi bir derinliğe sahiptirler.

3. Küçürek öyküler “birey” merkezli bir anlatı türü iken, fıkralar “top-
lum” merkezli bir türdür.

4. Küçürek öykülerin “yazılı edebiyat” ürünü olmalarına karşılık, fık-
ralar “sözlü edebiyat”ın bir örneği olarak varlık gösterirler. Fıkralar ara-
dan belirli bir zaman geçtikten sonra yazıya da geçirilebilirler. Fakat fıkra 
genellikle sözlü kültürün bir ürünüdür. Bu yüzden edebiyat dünyamızda 
fıkra metinleri değişkenlik arz ederken, küçürek öyküler “değişmez” ve 
“sağlam” metinler olarak yer almışlardır.

5. Küçürek öykülerin muhatabı, nitelikli okuyucudur. Buna karşılık, 
fıkraların muhatabı ise “halk”tır. Yani küçürek öyküler “okunur”lar, fıkra-
lar ise “anlatılırlar”.

6. Küçürek öyküler, nitelikli okuyucular tarafından tercih edilip zaman 
zaman ve az miktarda okunurken, fıkralar hemen her fırsatta ve hemen her 
zaman belirli ortamlarda sık sık anlatılmaktadır.

Birkaç Küçürek Öykü ve Fıkra Örneği 

Küçürek Öykü I: İnci Asena’dan:

BİR DEMET ÇİÇEK

“Arabasını çiçekçi dükkanının önüne çekti. Güzel bir demet çiçek al-
malıydı. Saf ve beyaz çiçekler. Gül. Zambak belki. Güzel karısı için.

Endişeliydi. Gecikmişti çok kocası. Zaman geçirmek için mutfakta 
oyalanmaya çalışıyordu kaç saattir. Her şey, her yer pırıl pırıl olmuştu, 
yemekler hazırdı, sofra kurulmuştu. Daha ne yapabileceğini düşünür-
ken kapı çalındı. Uzun siyah saçlarını yüzünden çekerek açmaya koştu.

Beyaz çiçekler. Alnına konan yumuşak bir öpüş. Vazo bulmak için 
arkasını döndü. Rahatlamıştı.

Rahatlamıştı adam. Bedeni de rahattı, şimdi kafası da. Şöyle bir kol-
tuğa gömülmek için salona doğru giderken kolundaki sarı saç telini yere 
attı.” (Kolcu, 2006; 96). 
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Küçürek Öykü II: Ferit Edgü’den:

BU

“-Bu ne bu?
-Kar.
-Böyle kar hiç görmemiştim.
-Burda daha neler göreceksin.
-Neymiş göreceklerim?
-Kurt, köpek.
-Başka?
-Ayı, tilki.
-Başka?
-İşin rastgiderse, bir insanoğlu.
-Bu karda mı?
-Bu karda, eğer yolunu bulabilirsen. Ya da o, yolunu yitirmişse. Artık 

bahtına…” (Edgü, 2001; 53). 

Küçürek Öykü III: Sadık Yalsızuçanlar’dan:

TUTKU

“Onu hiçbir zaman keşfedecek kadar yaşamadım. Onu tanısaydım 
kendimi aldatacak bir hücreye hapsolacaktım. Bağımsızlığın müm-
kün olmadığını anlamıştım bir kez. Kendimi daha fazla aldatamazdım. 
Kalbimin tanıklığını kabul ettim. Ona tutuklandım.” (Yalsızuçanlar, 
2006; 176). 

Fıkra I

SUYLA OYNAMAYA GELMEZ

“Bektaşi, paldır küldür camiye girmiş, namaza duracak olmuş, o sıra-
da namazı bitirerek selam veren adam:

– Abdest aldın mı? diye sormuş.

Bektaşi:

– Hayır, deyince, adam kızmış:

– Bre dinsiz, imansız, abdestsiz namaz kılınır mı?

Bektaşi:

– Yoo, demiş, hamurumuz toprakla yoğrulmuş, suyla fazla oynamaya 
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gelmez. Hemen çamur oluveririz.” (Reşit, 1974; 14-15). 

Fıkra II

ÖĞRENMEK USÛLÜ

“Eski sadrazamlardan biri, oğlunun tahsil ve terbiyesi işiyle meşgul 
olmayı lalasına bırakmıştı. Bir gün aklına geldi ve lalaya sordu:

– Oğlumun en iyi öğrendiği ders hangisi?

Lala hiç tereddüt etmeden:

– Binicilik, deyince, sadrazam sebebini sordu. Lala da izahat verdi:

– Efendim, öteki derslerde mahdumu âliniz bilmeyince hocaları cesa-
ret edip seslerini çıkaramıyor, hatasını yüzüne vuramıyorlar. Ama bini-
cilikte bir hata etti mi, bindiği at derhal kendisini yere vuruyor.” (Reşit, 
1974; 131). 

Fıkra III

TANIDIM SENİ

“Ameliyat masasında bayıltılmayı bekleyen Temel, ameliyat hazırlık-
larını tamamlamaya çalışan operatöre seslenmiş:

– Boşuna o masçeyu takma daa, haçan tanudum senu!” (Usta, 2005; 
74). 

Bu Örneklerin Çözümlenmesi ve Karşılaştırılması

Küçürek Öykü I: Üç kişi üzerine kurulan bu küçürek öyküde, bir “al-
datma” kurgusu vardır. Öyküde ön planda bir karı-koca vardır. Arka plan-
da ise “sarı saç teli” ifadesiyle varlığı hissettirilen bir başka kadın vardır. 
“Sarı saç” göstergesi bir “aldatma” sembolüdür. Yazar bu gösterge ile öy-
küsünde bir kadının varlığını eksiksiz olarak hissettirmektedir.  Sarı saçlı 
bu kadın, karı-koca arasına giren ve kocanın karısını aldattığı kişidir. Fakat 
adamın karısının, kocasının kendisini aldattığından haberi yoktur. Adam 
da zaten işlediği suçu kamufle etmek için, karısını seven erkek rolünü oy-
nar ve eve gelirken eşine çiçek alır. Böylece günahını gizlemiştir. Ancak 
kadın eşinin eve geç kalmasından dolayı bazı şüpheler taşır. Fakat, koca-
sına bir şey belli etmez. Hatta evde hazırlık yaparak kocasını bekleyen 
seven kadın rolünü bile oynar. Adamın eve gelirken aldığı çiçek ve kadının 
kocasını sıcak karşılaması muhtemel bir çatışmayı ve aile huzursuzluğunu 
engellemiştir. Zaten çatışma unsuru, adamın kolundaki sarı saç telini yere 
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atması ile yok edilmiştir.

Bu küçürek öyküde uzun uzun tasvirler ve olay gelişimi yer almaz. 
Ancak buna rağmen biz, kişileri tanıyabiliriz. Adam, muhtemelen bir işa-
damıdır. Zengin ve sık sık iş toplantıları gibi gerekçelerle evine geç gelen 
birisidir. Karısı ise bir ev kadınıdır. Tek işi evin işini yapıp akşam eve ge-
lecek olan kocasını güler yüzle karşılamaktır. Her işadamı gibi bu adam da 
bazı yalanlarla eve geç gelişinin nedenini anlatarak eşini ikna eder. 

Üçüncü şahıs anlatıcının aktardığı bu öyküde mekân bir evdir. Zaman 
ise bir akşam vaktidir. Daha doğrusu erkeğin eve geleceği saattir. Öyküde 
evde,  akşam saatinde olanlar dışında, ev dışında olanlar da sezdirilir. Öykü, 
karı ve kocanın eş zamanlı olarak neler yaptıklarının kısaca anlatılması bi-
çiminde düzenlenmiştir. Mesela ilk paragrafta adamı eve gelme hazırlığı 
içinde görürüz. İkici paragrafta ise kadının geciken kocasını merak edişine 
tanık oluruz. Üçüncü paragrafta adamın eve gelişi ve karısı tarafından kar-
şılanışı anlatılır. Son paragrafta ise her iki tarafın rahatlamasının yer aldığı 
finalle öyküyü bitirmiş oluruz. 

Küçürek Öykü II: Ferit Edgü’nün “Bu” adlı öyküsü de küçürek öykü 
örneğidir. Tamamen bir diyalog üzerine kurgulanan bu öyküde iki kişi var-
dır. Bu kişilerden biri, yaşadığı mekana “yabancı” biridir ve oldukça yo-
ğun geçen kış mevsimi hakkında bir başka kişiyle konuşmaktadır. İkinci 
kişi ise mekana yabancı olmayan biridir. Öyküde geçen “kurt, köpek, ayı, 
tilki” gibi hayvan adlarını kişi kategorisinde değerlendirebiliriz. Mekana 
yabancı olan öykünün baş kişisi, mekana tanıdık olana sorar, tanıdık olan 
da ona bildiği oranda cevaplar verir. Yabancılık hisseden adam, daha önce 
hiç görmediği bir kış mevsimi yaşamaktadır. Yerli olan ise bu tür kışlara 
alışıktır. Yabancılık çeken adamın sorularından ve aldığı cevaplardan öğ-
reniyoruz ki, adam, son derece “yalnız” biridir ve adeta etrafında bir insan 
aramaktadır. Aldığı cevaplardan insan bulmasının hemen hemen imkansız 
olduğunu anlıyoruz. Bu bağlamda öykünün son cümlesi çarpıcı bir şekilde 
vurgulanır. Yani insansız olan bu mekana ancak “yolunu yitiren bir adam” 
uğrayabilir. O da kesin değildir.

Anlatıcının sıfırlandığı ve diyaloglarla geliştirilen bu öyküde zaman 
herhangi bir kış günü; mekân ise uçsuz bucaksız karların göründüğü bir 
coğrafyadır. İnsanın yalnızlığının vurgulandığı bu öyküdeki cevapları ve-
ren adam kimdir? Belki de tabiattır. Adam tamamen yalnızdır çünkü.

Küçürek Öykü III:  Sadık Yalsızuçanların yazdığı “Tutku” adlı öykü, 
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iki kişi üzerine kurgulanmıştır. Bu kişilerden biri, aynı zamanda öykünün 
anlatıcısı olan kişi (ben), diğeri ise kendisinden “o” olarak bahsedilen kişi-
dir; belki de kişi dışında başka bir şey. Ama bu öyküde kişi gibi işlenmiştir. 
Öyküden anlaşıldığı kadarıyla bir kişi, keşfetmeyi umduğu bir kişi veya 
bir objenin peşindedir. O kişi veya objeye öylesine tutkundur ki, sanki 
bütün ömrü “o”nun peşinde geçmektedir. Bütün gayretlerine rağmen o kişi 
ya da objeyi tanıyamayan anlatıcı, sonunda bunun imkansız olduğunu an-
lar. Kendini daha fazla aldatmak istemez. İçinden (kalbinden) gelen sesi 
dinler. İçinden gelen ses de o kişi ya da objeye bağlılığın devamı yönünde 
görüş bildirince, anlatıcı bu sefer de kalbinin tutsağı olur. Yani sonuçta, 
tutku haline getirdiği o “şey” neyse, anlatıcı ondan asla vazgeçemeyece-
ğini beyan etmek suretiyle, öyküsünü bitirir. Öyküyü önemli kılan da bu 
son kısımdaki ifadedir. Anlatıcı finalde, kalbinden adeta başka bir öykü 
kişisi gibi bahsederek, işi onun üzerine yıkar ve kurtulduğunu zanneder. 
Anlatıcının bu son ifadesi, “aşk”ın ne olduğunun da çarpıcı bir ifadesidir. 

Fıkra I:  İki kişi arasında geçen bir diyalog üzerine kurulan bu fıkrada, 
şöyle bir olay anlatılır. Bektaşi, abdestsiz bir şekilde camiye girer ve na-
maza durmaya niyetlenir. O sırada namazını bitirip selam veren bir başka 
kişi ise Bektaşi’nin abdestsiz olarak camiye girdiğini görmüştür. Bu adam 
Bektaşi’ye abdestsiz namaz kılınamayacağı konusunda çıkışır ve  neden 
abdestsiz olarak camiye girdiğini sorar. Bektaşi’nin verdiği cevap çarpı-
cıdır. Göndermeleri bol olan bu cevaba göre, insanın aslı esası topraktır. 
Toprağa su karıştırınca, toprak çamurlaşır. Kısaca Bektaşi, çamurlaşma-
mak için abdest almadığını söyler.

Üçüncü şahıs anlatıcının aktardığı bu fıkrada, mekân bir cami, zaman 
ise herhangi bir namaz vaktidir. Fıkraların yapısında mevcut olan “finalde 
çarpıcı sözü söyleme” olgusu bu fıkrada da mevcuttur. Fıkraların asıl öne-
mi de zaten finalde söylenen bu sözdedir. Bu söz insanı hem etkiler hem 
de hikmetle yüz yüze getirir. Bektaşi’nin finalde söylediği söz, dinleyiciyi 
ta insanın yaratılışına, dolayısıyla ilk insan Hz. Adem’in yaratılışına ka-
dar götürmektedir. Bu söz sadece bununla da kalmaz. Toprağa su verince 
çamurlaşma göstergesiyle de toplumsal olanı hatırlatır. Gerçekten de “su-
landırmak” ve “çamurlaşmak” deyimleri halk arasında olumsuz anlamda 
kullanılır. 

Fıkradaki bu göndermeler ve hikmeti hatırlatan yapı, aynı zamanda 
“gülünç olan”la da bir aradadır. Bektaşi’nin verdiği cevap karşısında adeta 
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dili tutulan adamın acizliği ve apışıp kalması, dinleyende ister istemez gü-
lümseme peydahlamaktadır.

Fıkra II:  Ortada iki kişinin (eski sadrazam ve lala) göründüğü, ancak 
sahnede görünmeyen “oğul”un üzerine kurulan bu fıkrada, toplumsal bir 
olgu olan “pratik eğitim” meselesi vurgulanmaktadır. Bir sadrazamın oğlu, 
babasının otoritesine güvenerek, alacağı teorik dersleri hiç mi hiç önem-
sememektedir. Ancak bu çocuk, pratik bir ders olan “ata binme” dersini 
bizzat ata binmek suretiyle almaktadır. Ancak çocuk hayvana tesir edeme-
yeceğini bilir. Atın sırtında iken yapacağı en küçük bir hata canını acıtabi-
lir. Adeta çocuğun yaptığı bir hata anında cezalandırılmaktadır; hem de bir 
hayvan tarafından. Fıkranın asıl vurucu ve komik tarafı da bu final zaten. 
İnsanın yapamadığını bir hayvanın yapmasındaki “hikmet” fıkra aracılığı 
ile çarpıcı bir şekilde ortaya konmaktadır. Zamanın “bir gün” gibi belirsiz 
bir ifadeyle verildiği bu fıkrada mekân, sadrazam ile lalanın bir arada ol-
duğu herhangi bir yerdir.

Fıkra III: Tipik bir “Temel” fıkrası olan bu küçük anlatıda çok basit 
bir olay vardır. Doktor ameliyata hazırlanmaktadır. Tabii olarak ağzını ka-
patmıştır. Ameliyat olacak kişi ise Temel’dir. Ameliyat gibi insanın canını 
acıtan bir işi temel burada bir “suç” gibi aktarmaktadır. Suç işleyenler ise 
genellikle tanınmamak için maske takarlar. Temel, doktorun ağzını kapat-
masını “maske takmak” şeklinde algılamaktadır. Oysa Temel doktoru ta-
nımaktadır. Doktorun kendini gizlemek istediğini zanneden Temel, finalde 
sarf ettiği cümle ile hem kendi zeka düzeyini ortaya koyar, hem de dinle-
yeni güldürmüş olur. 

Bölgesel (toplumsal) algıyı dikkate alırsak, fıkranın sonundaki “halk 
algısı”na ulaşmış oluruz. Çünkü halk arasında “ameliyat”ın ifadesi, “bı-
çak altına yatmak”tır. Kasap nasıl hayvanı keserse, bazı doktorlar da in-
sanı adeta o şekilde keserler. Daha doğrusu halk arasında ameliyat böyle 
bir metaforla ifade edilir. İnsanı kesmek ise suçtur. Suçlunun da kendini 
kamufle etmesi gerekir. İşte bu küçük fıkra, Karadeniz bölgesi insanının 
“ameliyat” meselesine bakışının ironik bir ifadesidir.

Mukayese: İnci Asena, Ferit Edgü ve Sadık Yalsızuçanlar’ın yazdıkları 
öyküler, yazarı belli olan metinlerdir. Oysa fıkraların hiçbirinin yazarı bel-
li değildir. Hem yazarı belli olan küçürek öyküler hem de fıkralar hacim 
olarak kısa metinlerdir. Bu metinlerin her birinde belirli bir olay (öykü) an-
latılır. Yine her bir anlatının finali çarpıcı bir şekilde okuyucunun/dinleyi-
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cinin zihninde yer edecek tarzdadır. Küçürek öyküler birey merkezli iken, 
fıkralar toplumsal merkezlidir. Ayrıca küçürek öykülerde güldürü unsuru 
yer almazken, fıkralar ister istemez dinleyeni güldürecek nitelikte kurgu-
lanmıştır. Dolayısıyla –örnek olarak buraya aldığımız– küçürek öyküler ve 
fıkralar arasında hem benzer hem de farklı taraflar vardır. 

Sonuç

Pek çok yönden birbirine benzer özellikler taşıyan, ancak bunun  ya-
nında farklı tarafları da olan küçürek öyküler ve fıkralar, edebiyatımızın 
hacim yönünden çok kısa metinlerini teşkil ederler. En küçük anlatı örneği 
olan bu metinlerden küçürek öyküler, edebiyatımıza yeni girmiş; henüz 
teorisi oluşturulmamış bir öykü tarzıdır. Tam anlamıyla yerli yerine otur-
madığı içindir ki bir çok terim ve kavramla adlandırılan küçürek öyküler, 
özünde  modern zamanlardaki “bireysel olan”ın bir ifadesidir. Buna karşı-
lık köklü bir geçmişe sahip olan fıkralar ise,  “millî” ve “toplumsal olan”ın 
bir yansıması olarak kabul görmüştür. 

Aynı zamanda mizah ve  hiciv gibi güldürü öğelerini içeren fıkralar, 
içerdikleri müthiş “espri”lerle de dikkat çekerler. Espri en basit tarifi ile 
bir anlayış karşısında zekanın takındığı özel tavırdır. Bu tavır her millete 
göre, her anlayışa göre değişir. Ama onun değişmeyen bir yönü vardır. O 
da insan durdukça sürüp gidecek ve şekillenecek olan zekanın özel bir 
şekilde ortaya çıkışıdır. Mesela, Bernard Show’un esprilerinde İrlandalılık 
ile karışmış İngiliz esprisinin özelliklerini bulmak mümkündür (engin, 
2001; 235). Millî olanın ve millî zekânın bir ifadesi olarak fıkralar, hemen 
her toplumun vazgeçilmez anlatılarını oluşturur. Buna karşılık bireysel ve 
“modern olan”ın bir ifadesi olan küçürek öyküler ise, bir fert olarak sanat-
çının bireysel yeteneğinin bir yansıması olarak vücut bulmuştur. 

Hem küçürek öyküler hem de fıkralar, “dil”in “üst dil” bağlamında 
kullanılmasını gerektirir. Dilin “üst dil” bağlamında kullanılması demek, 
şiirsellik demektir; bir başka ifadeyle “edebîlik” (sanatsallık) anlamına 
gelmektedir. Bir dil ne zaman sanatsal bağlamda kullanılırsa, orada belirli 
bir “ironi”den de söz edilir. İroninin en temel özelliği, “dolaylı anlatım”dır 
(Güçbilmez, 2005; 56). Hem küçürek öykülerde hem de fıkralarda belirli 
bir “dolaylı anlatım”dan söz edilebilir. Bu durumda küçürek öyküler ve 
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fıkraların ironik yapısından da söz edebiliriz.  Sonuç olarak diyebiliriz ki, 
küçürek öyküler ve fıkralar  ironik anlatım tarzının iki farklı örneğini oluş-
turmaktadırlar. Dolayısıyla, bu anlatı türleri ironik oldukları için sanatsal 
ve felsefi olanı da içermiş olurlar. Bireysellik, toplumsallık, tarihsellik, 
modernizm, sanatsallık, felsefilik vs. gibi bütün değerleri içerdikleri için-
dir ki küçürek öyküler ve fıkralar göz ardı edilmemelidir. Ayrıca, insanın 
tarihsel macerasını anlamak için fıkralara; modern ve güncel yönünü irde-
lemek için de küçürek öykülere başvurulmalıdır.
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Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ: Sayın Sağlık’a teşekkür ediyoruz. 
Şimdi sözü “Kısa Öykü ve Küçürek Öykü İlişkisi” konulu konuşma-
larını yapmak üzere Doç. Dr. Ayşenur Külahlıoğlu İslam’a veriyorum. 
Buyrun...

Doç. Dr. Ayşenur KÜLAHLIOĞLU İSLAM12: 20. yüzyılın en gözde 
edebi türlerinden biri olan kısa öykü’nün geçmişi Ortaçağ’a kadar geri 
götürülebilir. Buna rağmen, kısa öykü terimi hakkındaki tanım ve kapsam 
tartışmaları günümüzde de devam etmektedir. Kısa öykünün ilk eleştirel 
kuramcıları arasında yer alan E. A. Poe, “düzyazı masal” dediği bu türü 
“bir oturuşta, yarım saat ile iki saat arasında okunabilecek, bütün ayrıntı-
ların katkıda bulunduğu, ‘kendine özgü, biricik ya da tek’ bir etkiyle sınır-
lanmış bir anlatı” olarak tanımlamaktadır (aktaran Abrams 1998: 55). M. 
H. Abrams’a göre kısa öykü roman gibi, eylemi, düşünceyi, kişiler arasın-
daki etkileşimi sanatlı bir kurguyla düzenler. Tıpkı romanda olduğu gibi, 
bu kurgunun biçimi gülünç, acıklı veya alaylı olabilir. Öykünün bakış açısı 
da romandaki gibi romantik, gerçekçi veya naturalist açıdan yaklaşılarak 
12 Başkent Üniversitesi, Öğretim Üyesi.
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çizilebilir. Olay öyküsünde ilgi, olayların akışına ve sonucuna odaklan-
mıştır. Kişilik öykülerinde ise kahramanın zihnine, ruhsal veya ahlaki nite-
liklerine odaklanılır. Dıştaki eylemle kişinin niteliklerine gösterilen ilginin 
dengelendiği öyküler de vardır (1998: 54). Kısa öykü sıkı dokunmuş tu-
tumlu bir yapıya sahiptir. “Genelde kısa öykü yazarının çok sınırlı sayıda 
kişi sunduğunu, kişilerin özelliklerini uzun uzadıya çözümlemeye, tutarlı 
bir biçimde geliştirmeye yer ayıramayacağını, roman ölçüsünde yoğun ve 
ayrıntılı bir çevre oluşturmaya girişemeyeceğini söyleyebiliriz. Yazar, öy-
küye çoğu zaman, doruğa yakın ya da doruktan hemen önceki bir noktadan 
başlar; ortam’ın önceden sergilenmesini de ayrıntıların verilmesini de en 
aza indirir; karmaşık düğümleri az tutar ve düğümü çabucak –bazen iki 
üç tümceyle– çözüverir. Ana olay, çoğu zaman kahramanın yaşamını ve 
kişilik yapısını olabildiğince ortaya çıkaracak biçimde seçilir; ayrıntılar 
da kurgunun geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyacak biçimde kul-
lanılır. Anlatıdaki bu yalınlık, iyi bir kısa öyküdeki ustalığı, daha geniş 
kapsamlı ve gevşek dokulu olan romandaki ustalığa göre çoğu zaman daha 
açıkça görülebilir kılar” (Abrams 1998: 56).

Türk edebiyatında öykü tahlili konusundaki çalışmaları ile tanınan 
Mehmet Kaplan da bu konuda şunları söyler: “Hikâyeciler, şairlerin aksi-
ne, kendi ‘ben’lerinden çok ‘başkaları’ndan bahsederler. Bilhassa ‘insanlar 
arasındaki anlaşmazlık ve çatışma’ hikayede önemli bir yer tutar. Hikâye 
bu bakımdan roman ve tiyatroya yaklaşır. Dramatik tarzda yazılmış hi-
kayeler vardır. Romanın yanında hikâyenin hacmi küçüktür. Hikâyeci de 
şair gibi bu ‘dar hacim’e bir dünyayı sıkıştırmaya çalışırken kendine has 
bir takım ameliyelere başvurur. Kelime ve sembollerin telkin gücü hikaye 
sanatında da önemli yer tutar. (…) (Hikâyenin) konusu ‘genel’ olarak in-
san değil ‘özel’ olarak insandır. Yani ‘şahsiyet’ ve ‘fert’tir. Her insan ayrı 
bir dünya teşkil eder. Güzel hikayelerde biz, belli zaman, belli mekanlar-
da yaşayan, kendine has bir dünyası olan ‘gerçek insan’ ile karşılaşırız. 
Roman bize onu daha geniş olarak tanıtır. Fakat başarılı küçük hikâyelerde 
de ‘gerçek insan’ birçok yönleriyle gözükür (Kaplan, 1994: 9).

Yukarıdaki alıntıların ana fikrini toparlarsak kısa öykünün şiir roman ve 
drama türleriyle de ilişkisi olan bağımsız bir edebi tür olduğunu, bu türün 
temel özelliğinin kısa, yoğun ve derin bir anlatımla insanı ve insanlık so-
runlarını dile getirmek olduğunu söyleyebiliriz. 20. yüzyılın son çeyreğin-
den itibaren söz konusu kısa öykünün bir alt türü gibi algılanan ancak konu 
üzerine yoğunlaşıldığında bu kadar basit bir tanımlama ile yetinilemeye-
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ceği üzerinde uzlaşılan bir başka öyküleme türünden daha bahsedilegeldi-
ği görülür. Bu tür Dünya edebiyatında; “flash fiction”, “short short story”, 
“sudden fiction” olarak anılırken, Türk edebiyatında “minimal öykü”, “an-
lık öykü”, “çok kısa öykü”, “kıpkısa”, “sımsıkı öykü”, “kısa kurmaca”, 
“mesel” ve “küçürek öykü” (Korkmaz 1997: 26) gibi isimler alır. 

Edebiyat eleştirmenleri herhangi bir edebî tür hakkında tanım yaparken 
işe türün hacmini belirleyerek başlamaktan hoşlanmasalar da kısa öykü 
ve küçürek öykü arasında ne fark var? sorusu ister istemez bir hacim so-
rununu gündeme getirir. Kimi eleştirmenlere göre 750 kelimeden az olan 
öykü küçürek öykü olarak tanımlanmalıdır. Bir başka grup ise küçürek öy-
küyü ortalama 300 kelime olarak belirler. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’a 
göre ise bir aryadan çok çığlığa benzeyen küçürek öykü, ortalama 100 
kelimeden oluşmaktadır (Korkmaz, 1997: 26). Bu arada ismi kendinden 
uzun olan küçürek öykülerden ve bir cümle, hatta cümle bile oluşturma-
yan küçük söz gruplarından veya bir kelimeden oluşanlardan da söz etmek 
mümkündür. 

Bruce Holland Rogers, roman kısa öykü ve küçürek öykü arasındaki 
farkı bir benzetmeyle şöyle ortaya koyar: “Okur, edebiyat evini keşfetmek 
üzere odalarda bir gezinti yapmaya ve mahrem alanları araştırmaya davet 
edilebilir. Bu bir romandır. Okur, evin odalarından birinin penceresinden 
içeriye bakmaya davet edilebilir. Bu kısa öyküdür. Veya okurdan, evdeki 
bir kapının anahtar deliğinden, odanın sadece bir bölümünü görecek şe-
kilde diz çökerek içeriye bakması istenebilir. Bu da küçürek öyküdür. Bu 
sonuncusu, tahkiyenin en sıkıştırılmış ve en cazip şeklidir.”(www.short-
shortshort.com/). 

Charles Baxter da yukarıdakini hatırlatan bir ifadeyle romanı bir mali-
kaneye, küçürek öyküyü ise yirmi üçüncü kattaki tek kişilik geniş odaya 
benzetir (1997: 88). Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, küçürek 
öyküyü tanımlamak için öykünün hacminden söz etmek bir noktada son 
derece gereklidir, ancak hacmi tanımlayan unsur, öyküdeki kelime sayısın-
dan çok, öykünün kuruluş özellikleri, zaman mekan kişiler gibi unsurları 
nasıl kullandığı ve en önemlisi taşıdığı yoğunlukla içerdiği sıkıştırılmış 
anlamdır. 

Sıkıştırılmış ve son derece yoğunlaştırılmış bir anlamın olmazsa olmaz 
şart olduğu küçürek öykünün nasıl ve neden ortaya çıktığı, son yıllarda 
neden önlenemez bir yükselişe geçtiği sorusu da kısa ve küçürek öykü 
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arasındaki farkları görmemize yardım edebilir. 

Edebiyat tarihçilerinin belli dönemleri tahlil ederken o döneme ait kit-
lesel kabullerden ve adeta dönemlerin ruhundan söz ettikleri hepimizin 
malumudur. Avrupa edebiyatında klasisizm, romantizm ve realizm gibi 
akımların, toplumsal bir ruhtan etkilenerek doğduğunu kabul etmek gere-
kir. İçinde yaşadığımız çağda, toplumsal bir ruh oluşturması beklenen ve 
1980’lerden itibaren gündeme yerleşen post modernizm akımı, modernleş-
miş ve modernleşmekte olan toplumları birlikte etkileyen bir düşünce tarzı 
olarak ortaya çıkar. Ayrıca teknolojinin çok hızlı ilerlemesi, iletişimdeki 
yaygınlığın sınır tanımaz bir hal alması ve yaşanan zamana “medya çağı” 
adının verilmesi günümüzün tartışılmaz gerçekleri arasındadır. İçinde ya-
şadığımız çağın ruhunu oluşturan bu etmenler ister istemez kültür ve sa-
nat etkinliklerini de yönlendirir duruma gelmektedir. Okunacak metinlerin 
çoğalması, dolaşımdaki söz varlığı takibinin insan ömrüne sığmayacak 
boyutlar kazanması, buna karşılık insanın okumaya ayırabileceği zama-
nın giderek azalması, kitap okumanın eğlence odaklı “kültür endüstrisi” 
tarafından bir “boş zaman uğraşı” ve “hobi” olarak sınıflandırılması, hoşça 
vakit geçirmek için tüketilen bir nesneye dönüşen edebiyatın içeriğini de 
ister istemez değiştirmektedir. Öte yandan “Broadcast yourself” (kendini 
yayınla) sloganıyla ünlenen You Tube türü medya kanallarıyla birlikte ça-
ğımızı temsil eden kültürel formun video klip olabileceğine ilişkin kanaat 
de giderek yaygınlaşmaktadır. Böyle bir sosyo kültürel ortamda, önemli 
niteliğinin kısalık ve yoğunluk olduğu genel kabul gören öykü türünün de 
evrilerek minimalleşmesi ve küçürek öyküye dönüşmesi, yukarıda özetle-
nen çağın ruhuyla izah edilebilir. 

Küçürek öykü, küçük öykünün biraz daha yoğunlaştırılmış bir formu 
mudur veya iki öykü tarzı arasındaki faklar nelerdir sorusuna ise postmo-
dernizmin öykü türü veya edebiyat üzerindeki etkilerini hatırlayarak cevap 
vermek yanlış olmaz:

“Modernite sonrası döneme atfen kullanılan postmodernite, temelde 
rasyonaliteye getirilmiş bir eleştiridir. Modernitenin yapı taşlarından olan 
Aydınlanma düşüncesinin rasyonalizme özgü nesnel ölçütlerin bu şekilde 
yadsınmasıyla birlikte, ortaya bir çoğulluk, belirsizlik ve değişkenlik hali 
çıkmaktadır. Böylelikle “anlam”ın da, bir edebi metin göz önüne alındığın-
da, ancak başka metinlere yapılan göndertmeler yoluyla oluştuğu söylen-
mektedir. Metin dışı referanslarla kurulan yapı nedeniyle anlam, okur için 
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çok zaman güçlükle belirlenebilen, daha doğrusu sezilebilen bir niteliğe 
sahip hale gelmektedir. Her okurun kendi deneyim ve birikimi çerçevesin-
de anlamlandırabilme şansına sahip olduğu bir metin, bu nedenle sayısız 
farklı şekilde alımlanabilmektedir. Bu çeşitlilik, mutlak bir anlam olduğu 
görüşünü yıkarken, bir yandan da postmodernizmin önemsediği görecelilik 
ve çoğulluk gibi özelliklerin yarattığı iletişimsizlikleri göz önüne sermek-
tedir” (Dündar 2007:126). Postmodernizmin söz konusu özellikleri ile kü-
çürek öykünün son derece daraltılmış söylemi arasında doğrudan bir ilişki 
kurulabilir. Kısa öyküyü oluşturan pek çok detaydan kurtulan ve böylece 
ucu açık, yoruma müsait hale gelen küçürek öykü, atlanan bu detayların 
yerine konulması için okurun tecrübe ve birikimine yaslanır. Bu yüzden 
de sürekli çoğaltılabilir anlamlar taşıma potansiyeline sahip bir anlatıya 
dönüşür. Postmodernizmin yükselen değerleri arasında yer alan kesik ke-
siklik, parçalılık ve klip formu da küçürek öykünün söylemiyle örtüşür. 

Küçürek öyküler “çabucak öze ulaşan ve pek az kelimeyle bir durumun 
veya anın ruhunu ortaya çıkaran öykülerdir. Kendi içlerinde bir bütünlüğe 
sahiptirler ve tıpkı daha uzun öyküler gibi pek çok farklı ruh halini ifa-
de edebilir, pek çok biçim alabilirler. Bu bir enstantane veya tek bir kare 
olabilir, fakat küçük sınırları içinde büyük bir özgürlük vardır.” Roberta 
Allen’e ait olan (2007:105) bu tanımı anlamlandırmaya son cümlesinden 
başlarsak, kısa ve küçürek öykü arasındaki farklardan birinin bakış açısı 
sorunu olduğunu görebiliriz. Kısa öyküde birden fazla bakış açısı kullan-
mak mümkündür. Küçürek öykü ise böyle bir açı kaydırma çabasına im-
kan tanımayacak kadar dar bir alanda seyreder. Küçürek öykü genellikle 
tek bir bakış açısından; yani birinci şahsın, her şeyi bilen hâkim anlatıcının 
veya üçüncü şahsın bakış açısından anlatılır. Küçürek öykü, metnin diğer 
şahısları tarafından nasıl görülüyor sorusu tamamen okuyucunun alımla-
masına bırakılan bir düşünme süreci başlatacaktır. Küçürek öykü, “küçük 
sınırları içinde büyük bir özgürlük” taşıması ve her okur için farklı bir 
anlam yumağı oluşturması dolayısıyla, çabuk tüketilen bir meta olarak an-
laşılabileceği gibi, sürekli çoğalan farklı anlamlar da içerebileceği gerçeği, 
aslında bir bakıma onun büyük özgürlüğünün göstergesidir. 

Yukarıdaki tanıma geri dönersek: Küçürek öykünün “çabucak öze ula-
şan ve pek az kelimeyle bir durumun veya anın ruhunu ortaya çıkaran” bir 
metin olmasını, kısa öykü ile paylaştığı birtakım ortak unsurların kullanı-
lışındaki farklılıklara bağlayabiliriz. Her iki öykü tarzının ortak unsurları, 
zaman, mekân, olay örgüsü ve kişiler ana başlıkları altında toplanabilir. 
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Her iki öykü tarzına zaman açısından bakıldığında, kısa öykünün gerek 
içinde zuhur ettiği zaman dilimi, gerekse anlatılma süresi itibariyle kü-
çürek öyküden biraz daha fazla hacme sahip olduğu görülür. Kısa öykü, 
küçük bir anı anlatırken içe doğru genişleyerek; veya bir kahramanın uzun 
hayat sürecini anlatırken atlamalar, özetler yaparak kazandığı zamanı tas-
virler, benzetmeler, mecazlar için rahatça harcayabileceği bir hacme sa-
hiptir. Küçürek öykü ise böyle bir hacimden yoksun olduğu için sırtını bir 
anlık bir teşhise veya etkiye yaslar. Mekân unsuru için de aynı durum söz 
konusudur. Kısa öykü, önce duvarda asılı olan silahı göstermeye, metnin 
sonunda ise bu silahın neden ve nasıl patladığını anlatmaya fırsat bulabilir. 
Küçürek öykünün ise tasvir yapmaya veya geçmişi anlatmaya vakti yok-
tur. O sadece bir silahtan söz eder ve ancak bir patlama anının öyküsü ola-
bilir. Silahın nerede asılı olduğunu, kimin tarafından nasıl ele geçirildiğini 
ve neden ateşlendiğini tahmin etmesi veya sezmesi gereken kişi okurdur. 
Olay örgüsüne gelince, romana nazaran oldukça dar sayılan hacmine rağ-
men kısa öykü, içinde bir takım entrikalar, düğümler ve hatta çözümler 
barındırabilir. Bunların ard arda dizilmesi olay örgüsünü meydana getire-
cektir. Küçürek öyküde ise bu tarz bir olay örgüsünden söz etmek mümkün 
değildir. Ondaki olay hiçbir zaman katmanlaşmaz, genellikle sonuca giden 
eylem veya değişim anıyla sınırlı kalır. Kısa öykünün olay örgüsünde yer 
alan “doruk noktası”nın küçürek öyküde olay örgüsüne tekabül ettiğini 
söylemek yanlış olmaz. Kısa öykü ile küçürek öykünün paylaştığı bir baş-
ka temel unsur, kişiler veya şahıs kadrosudur. Küçürek öyküde yukarıdaki 
unsurların karşılaştırılmasında söz konusu olan daralma ve yoğunluk, ki-
şiler için de geçerlidir. Öykü kişilerindeki gelişimin, anlatı sınırları için-
de gösterilip gösterilemeyeceği sorunu, aradaki farkı da belirleyen temel 
sorun olarak öne çıkar. Kısa öyküde kişiler –tıpkı olayda olduğu gibi– bir 
değişim göstergesi olabilir. Küçürek öyküde ise kişiler olsa olsa bir deği-
şimin en can alıcı noktasında bir an için görünür kılınabilirler. Bu kişiler 
kimi zaman birer birey olarak ortaya çıkarlar. Fakat çoğunlukla belirli bir 
tutumun veya ruh halinin temsilcisi semboller olarak metinde yer alırlar. 
“Okur, karakteri bir birey olarak tanımamasına rağmen, onu durumla öz-
deşleştirecektir. Bu sayede (karakter gerçekçi bir biçimde resmedilmemiş 
olsa dahi) okur ona karşı yakınlık hissedecektir; çünkü karakter, evrensel 
bir duyguya dokunan bir durumun temsilcisidir (Allen, 2007: 106).  

Edebiyatımızda küçürek öykünün ünlü temsilcilerinden biri olan Ferit 
Edgü, az sayıda sıradan kelimeden oluşan, tasvir, çözümleme, olay, anlatı, 
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benzetme, metafor kullanmayan, yalnızca bir anın tespitinden oluşan, başı 
ve sonu bulunmayan, bu bölümleri okurun hayal gücüne bırakan küçü-
rek öykünün, kışkırtıcı bir edebiyat serüveni olduğunu söyler (1997:38). 
Kısa öykü ile küçürek öykü arasındaki önemli farklardan biri de sanırım 
budur. Edgü’ye göre, zenginleştirilmiş değil, aksine yoksullaştırılmış bir 
kelime dağarcığının ürünleri olan, anlamın sınırlarının çizildiği, yorumun 
daraltıldığı ve yaratıcı söylemin adeta yok edildiği bu öyküler, okuru hayal 
etmeye ve bir adım ötesine, yani yazmaya çağırmaktadırlar. Öte yandan 
postmodernizmin önemli işlevlerinden birini yerine getirerek kısa öykü de 
dahil olmak üzere bu güne kadar okura sunulan tüm edebiyat verimlerinin 
niteliğinden şüpheye düşüren, böylece “sanatın pek öyle ulaşılamayacak 
tepelerde olmadığını, evlerde odalarda, sokaklarda dolaştığını göstermek 
ve katılımı için için sağlamak” (Edgü, 38-39) vazifesini üstlenen küçürek 
öyküler, edebiyat ortamındaki tıkanmanın da önünü açacak gibi görün-
mektedirler.

Sonuç olarak çağın ruhunu yansıtan ve kısa, yoğun, sürprizli, ucu açık, 
okur tarafından doldurulmaya müsait, derin, ama sığ görünen, basit ama 
çözmek için arka plana bakmak gereken bir tür olarak küçürek öykünün, 
kısa öyküye mahsus olduğu düşünülen bütün edebi unsurlardan yararlana-
rak kendine has, yeni ve geliştirilmeye açık bir çığır başlattığını söylemek 
hiç de yanlış olmayacaktır.  
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Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ: Sayın Külahlıoğlu İslam’a teşekkür 
ediyoruz. Şimdi sözü “Küçürek Öyküde Şiirsel Söylem ve Türler Arası 
Geçişkenlik” konulu konuşmalarını yapmak üzere Yard. Doç. Dr. Cafer 
GARİPER’e veriyorum. Buyrun...

Yard. Doç. Dr. Cafer GARİPER:13 Bu oturumda problem çözücü, ke-
sin yargılarda bulunan, genel değerlendirmelere bağlı bir konuşma yap-
mak düşüncesinde değiliz. Problem çözücü olmak yerine problem artırıcı 
olmak, kesin yargılarda bulunmak, genel değerlendirmelere gitmek yerine 
bunlar üzerinde düşünmek çabası içerisinde olacağız. Konuşmamızda or-
taya koyacağımız görüş ve tespitlerin tartışmaya açık olacağını da ifade 
etmeliyiz. Temelde amacımız, problemin ne olduğunu anlamaya çalışmak 
etrafında şekillenecektir. Problemi ortaya koymak asıl hedefimiz olacak-
tır. Ortaya konmamış bir problemin çözümü de olmaz. Şiirin sınırlarının 
hâlâ bulanık olduğu, batı dillerinden giren söylem kavramı üzerinde he-
nüz yeterince teorik alt yapının kurulmadığı, hatta yine batıdaki formuyla 
edebiyatımıza giren küçürek öykünün tür bağlamında üzerinde yeni yeni 
düşünülmeye başlandığı göz önünde bulundurulursa ele almaya çalışaca-
ğımız problemin güçlüğü anlaşılır. Bu konuşmada küçürek öykünün sahip 
olduğu şiirsel söylemin izi sürülmeye, dayandığı prensipler ve daha çok da 
problem alanları belirlenmeye çalışılacaktır.

Modern çağda edebiyat, dilin ve formların çeşitli imkânlarını denemiş-
tir ve denemektedir. Bir yandan şiire giden hikâye, hatta roman, diğer yan-
dan hikâyeye çıkan şiir, türler arası alanı geçişken kılarak türlerin kesin 
çizgilerini bulanıklaştırmaktadır. Böyle olunca tabiatıyla şiirin nerede baş-
layıp hikâyenin nereye vardığını belirlemek güçleşiyor. Edebiyatımızda 
artık manzum hikâyenin, mensur şiirin yanında öykü şiir (Sağlık, 2001: 
350-370) gibi kelime grupları da kullanılmaya başlandı. Bu durum türler 
arası geçişkenliği, türlerin birbirinden yararlanma özelliğini gösteriyor. 
Önümüze çıkan bir düzyazı metne şiirsel söyleminden dolayı mensur şiir 
diyebildiğimiz gibi, yine önümüze çıkan anlatmaya, hikâye etmeye bağlı 
bir metne de manzume yahut manzum hikâye diyebiliyoruz. Burada metni 
adlandırmamızda şekil/form kadar üslûp ve söylem de rol oynuyor. Ancak, 
konuyu modern çağla sınırlandırmamamız, geniş perspektiften bakmamız 
doğru olacaktır. 

Bugün için şiirin nereden başlayıp nerede bittiğinin ortaya konduğu pek 
söylenemez. En azından bu konu üzerinde anlaşmaya vardığımızı söyle-
13 Yard. Doç. Dr., SDÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, e-posta: gariper@fef.sdu.edu.tr.
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mek oldukça güç. Veciz bir sözü pekâlâ şiir sayabiliyor, Maî ve Siyah ro-
manına şiir gözüyle bakabiliyoruz. Mehmet Âkif’in Seyfi Baba veya Küfe 
gibi manzumelerine, Tevfik Fikret’in manzum hikâyelerine şiir dikkatiy-
le yaklaşabiliyoruz. Sinan Paşa’nın Tazarrunâme’sini, Yahya Kemal’in 
Çamlar Altında Musahabe yazı dizini mensur şiir olarak görenlerimiz hiç 
de azımsanacak sayıda değil. Şiir formunda sözlük yazmaya kalkışan in-
sanların çıktığı bir toplumun şiir ögesi taşıyan hemen her şeye şiir gözüyle 
yaklaşması pek şaşırtıcı olmasa gerektir.

Bütün bunları göz önünde tutarak artık edebiyat eserlerini ezberci bir 
yaklaşımla adlandırmalardan, genellemelerden ve sınıflandırmalardan ka-
çınmak gerekir diye düşünüyoruz. En azından türler çerçevesinde proble-
min yeniden gözden geçirilmesinin gereği vardır. Her türü kendi içerisinde 
görmenin, türler arası geçişkenliğe dikkat etmenin, ara türleri gözden ka-
çırmamanın doğru olacağı kanaatindeyiz. Bunun için de edebiyat üzerinde 
görüş getirirken metin merkezli bir bakış açısıyla yola çıkılmasının gere-
keceği fikrindeyiz. Metinlerden hareketle türlerin özelliklerinin belirlen-
mesinin, edebiyat metinlerinin ona göre sınıflandırılmasının, anlamlandı-
rılmasının gerekliliği kendini gösteriyor.

Burada konumuz gereği öncelikle şiirsel söylem ve küçürek öykü prob-
lemleri üzerinde durmaya çalışacağız.  Şiirsel söylemi belirleyebilmek için 
de öncelikle söylem kavramını ele almamız doğru olacaktır. Söylemi Berke 
Vardar, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde “1. Söz; dilin sözlü ya 
da yazılı gerçekleşmesi, konuşan bireyin kullanımı. 2. Sözce; bir ya da bir-
çok tümceden oluşan, başı ve sonu olan bildiri. 3. Tümce sınırlarını aşan, 
tümcelerin birbirine bağlanması açısından ele alınan sözce. Z. S. Harris’in 
tümceleri de öbür birimler gibi dağılımsal açıdan incelemeye başlamasıyla 
dilbilimin önünde yeni bir alan (söylem çözümlemesi) açılmıştır. Böylece 
tümcelerin birbirine eklemlenme kuralları araştırılmış, dağılımsal ölçüt-
ler dışında dönüşümsel ölçütler de incelemelere yön vermiştir.” (Vardar, 
2002: 179) şeklinde tarif etmektedir.

1960’lı yıllardan bu yana sosyal bilimler ve insan bilimleri alanında 
kullanılmaya başlanan söylem terimi, dilbilimdeki hemen hemen konuş-
manın karşılığı, başka bir söyleyişle, işaretler sistemi gibi kabul edilen dile 
zıt olarak konuşmacının güncel bir şekilde kullandığı dilin dengi anlamına 
gelir. Söylem çözümlemesi ise metinlerin ve dilin semantik ya da sentak-
tik yapısını inceler ve metinlerin hem dilbilimsel hem de sosyo-kültürel 
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boyutlarını ele alır.

Bilindiği gibi sezdirme esasına göre yahut heyecana bağlı yazılan me-
tinlerde şiiriyeti sağlayan unsurların başında dilin kullanılış tarzı gelir. Şiir 
her şeyden önce dil sanatıdır. Kullanmalık dili bir üst dile taşıma ve dö-
nüştürme işidir. Modern dilbilim çalışmalarının sunduğu imkânlar şiir di-
linin oluşumu ve çeşitli işlevleri üzerinde yeniden düşünmeye yol açmıştır. 
Yirminci yüzyılın başlarında Rus formalistleri bir şiire şiirsel nitelik ka-
zandıran temel unsurun dilin kullanım şekli olduğunu ileri sürerler. Onlara 
göre, edebiyat eserinin görevi gerçeği yansıtmak değil, onu değişik bir 
şekilde algılatmaktır. Biz, gündelik hayatta dili alışkanlıkla kullanırız ve 
onun farkına varamayız. Oysa şair bu dili bozar, büker, kuralları çiğner, alt 
üst eder. Bu şaşırtıcı başkalık bizi silkeler, uyandırır ve dile getirdiği her ne 
ise, onu yeni bir gözle görmemizi sağlar. Kafiye, belirli seslerin tekrarı, ve-
zin, söz diziminde yapılan değişiklik ve farklı söyleyiş gibi unsurlarla dil 
dikkatimizi üzerine çeker, kendi düzenlenişini öne çıkarır. Böylece şairin 
gerçeklik karşısındaki tutumu değil, dil karşısındaki tutumu ve geliştirdiği 
söylem önem kazanır.

Mantık örgüsünün belirlediği kullanmalık dil ile şiir dili birbirinden 
farklıdır. Çünkü şiir dili, kullanmalık dili yıkar ve yeni bir sistem kurar. 
Ferdinand de Saussure’ün dilbilim alanına getirdiği “gösteren / gösterilen” 
ayrımından yola çıkan Roman Jakobson, bir iletişim eyleminde altı ögenin 
yer aldığını söyler ve bunu şöyle gösterir: 

         Bağlam 
          Bildiri
Gönderici -------------------------Alıcı
         İletici
         Kod

Bildiririnin bütün anlamının bildiri ögesinde toplanmasında diğer bü-
tün ögelerin de katkısı bulunur. Eğer bildiri beş ögeden birine değil de 
bildirinin kendine yönelikse o zaman fonksiyon şiirsel olur. Bir bildirim 
işleminde bildirinin dil düzeni diğer ögelere yönelişten daha ağır basıyor 
ve bildirinin kendini ön plâna çıkarıyorsa bu bildirinin esas fonksiyonu 
şiirseldir (Moran, 1999: 179-181). Çünkü, ancak bu düzlemde dilin ken-
disini gerçekleştirdiği yapıda şiir, kendi anlamını ve söylemini kendisinin 
üretmesi imkânına kavuşur. Bu da şiirselliği, şiirsel söylemi kuran temel 
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unsur durumundadır. J. Kristeva’nın “şiir dilini, öteki dilleri içine alan bir 
dil olarak değil, ‘dilsel kodun sonsuzluğunun yayılımı’ olarak” görmesi ile 
E. Coseriu’nun şiir dilini “dili kullanım türlerinden biri olarak değil, ade-
ta” dile ait bütün imkânların gerçekleştiği bir dil olarak değerlendirmesi 
bu çerçevede anlamlıdır (Aksan, ts: 73).

Şiirin, şiirsel söylemin dayandığı ilkelerden biri, düzyazı türlerinin ya-
tay boyutta anlam kazanmasına, mesajının yatay boyutta ilerlemesine kar-
şılık, şiirin ve şiirsel söylemin dikey boyutta varlık kazanmasıdır. Şiirsel 
söylem dış dünyanın zaman ve mekân algısını yıkarak insanının bilinçaltı 
derinliklerinden uzayın boşluğuna doğru genişleyen kaotik ve yeni, de-
ğişmiş ve her an değişmeye açık bir algı dünyası kurar. Zaman ve mekân 
boyutunu aşması, dış dünyanın durağan gerçekliğini yıkıp yerine kendi 
dinamik gerçekliğini koyması onu bir yandan soyut plana dökerken, diğer 
yandan onun dikey boyutta anlam kazanmasına zemin hazırlar.

Bütün bu söylem ve şiirsel söylem üzerine yapılan tarif ve belirlemele-
rin yanında, şiirsel söylemin ne olduğu konusunda, gerekli ve yeterli belir-
lemelerin ortaya konduğunu söylemek güç görünmektedir. Bu da şiirin ve 
söylemin daha çok soyut kavramları içermesinden ileri gelmektedir. Fakat, 
bu durum şiirsel söylem üzerinde bazı belirlemelerde bulunulamayacağı 
anlamına gelmez. Her şeyden önce şiirsel söylem dilin şiir atmosferini 
yaratmaya yönelik kullanımıdır. Sanatkâr, ortak dili imgelerle, benzetme 
ve metaforlarla yüklü, göndergeleri kendine dönük yapıda, kapalı, çağrı-
şımlara açık, ses tekrarları ve ahenkten yararlanan bir şekilde kullanarak 
büyülü dünyayı, yani şiirsel söylemi kurar. Dilin çok anlamlılığı ve bu çok 
anlamlılığındaki anlamın belirsizliği şiirsel söylemi kurmaya yardım eder. 
İnsana hem uzak hem de yakın, onu dıştan ve içten kavrayan bu dünya 
şiirdir artık. Şiire, şiir olma kimliği kazandıran temel özelliklerden birinin 
şiirsel söylem olduğunu burada ifade etmeliyiz. 

Şiirsel söylemin kullanım alanı yalnızca şiirle sınırlı değildir. Edebiyat 
eserlerinin sıkça başvurduğu türler arasılıktan, hatta sanatlar arasılıktan 
söz etmek yerinde olacaktır. Değişik sanat dallarında, romandan, mensur 
şiire, tiyatro eserine ve küçürek öyküye kadar bunun izlerini sürmek müm-
kündür. Romanda şiirsellikten söz edilebileceği gibi, hikâye tekniğine ve 
atmosferine yaklaşan şiirlerle de karşılaşılıyor. Şiirsel söylem, öncelikle 
şiir sanatına has bir yapıda karşımıza çıkar. Türler arası geçişkenlik ve 
ilişkiler ağıyla hikâyeden, tiyatroya ve romana kadar değişik edebî türler-
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de şiirsel söyleme başvurulabilmektedir. Sanatkârlar, şiir dışında da şiirsel 
söyleme başvurarak yazdıkları yazıyı farklı bir atmosfere kavuşturmak is-
teyebilirler. Şiir sanatından ödünçlenen söyleyiş tarzı, yani şiirsel söylem 
usta bir sanatkârın elinde metni daha ilgi çekici kılar.

Türkçede İngilizcedeki, flash fiction, short-short story karşılığı olarak 
kullanılmaya başlanan küçürek öykü, bir başka söyleyişle minimal öykü 
yahut kısa kısa öykü, çok kısa öykü, öykücük şeklinde artık nasıl adlandırı-
lırsa adlandırılsın Türk edebiyatına batı edebiyatı kanalıyla girerek yerini 
almaya başlamıştır. Burada İslâm medeniyeti dairesinde şekillenen klâsik 
edebiyatlarda küçük hikâyenin, mesellerin bulunduğunu, hatta bunların 
zaman zaman şiir formunu arayan manzum söyleyişler şeklinde vücut bul-
duğunu; Türk sanatkârlarının küçürek öykü yazarken gelenekle ne dere-
cede metinlerarasılık kurduğunu yahut kuramadığını tartışmanın ayrı bir 
konu olduğunu ifade edeceğiz. Yalnız, küçürek öykünün edebiyatımızda 
yaygınlık kazanmaya başladığı bir dönemde eleştirmenler, araştırmacı-
lar ve edebiyat bilimciler tarafından üzerinde durulması, dergilerde yazı-
lara konu olması, edebiyat tarihinde madde olarak yer alması, hakkında 
panel(ler) yapılması, edebiyatı yaşayan, canlı tarafıyla yakalamak bakı-
mından sevindiricidir. 

Türk edebiyatında tür olarak yeni yeni gelişen küçürek öykü üzerinde 
Ramazan Korkmaz, şu belirlemelerde bulunur: 

“Hacim olarak küçürek öykü/ler için 500 (Wright 1998: 16) veya 
250-300 (Erden, 2000: 315) sözcüklük bir sınır konsa da bana göre, 
250 veya 500 sözcük, çığlığı nağmeye dönüştürmek için yeterli süre-
yi hazırlayan bir anlatım örgüsü oluşturur. Bu bakımdan 100 sözcü-
ğü geçmeyecek anlatıları ancak küçürek öykü diye adlandırabiliriz 
(Korkmaz, 2003: 26). Zira küçürek öykü, vazetmez, nasihatte bulun-
maz, karakter geliştirmez, okuyucuyu bir yere taşımaz vb. ancak bazı 
değişmez hakikatleri sezdirir, insanları onlarla aniden yüzleştirerek 
şok uyarlamalar yapar. Vurucu etki ve şok uyarı niteliği, romanın iki 
yüz sayfalık hacmini, birkaç tümcede anlatma iddiasındaki anlatıları, 
doğrudan oluş an’ları üzerinde yoğunlaşmaya zorlar. Genellikle ‘süre-
dizimsel bir ilerlemeye uyan nesnel zamanın bir anla sınırlandırıl’dığı 
(Öztokat, 1997: 42) küçürek öyküler, bireyin en keskin oluş anlarına 
dikkat çekerek, bireyin en keskin oluş anlarına dikkat çekerek bireyin 
içindeki çıplak insan gerçeğini ortaya çıkarmaya çalışır.” (Korkmaz, 
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2006: 477). 

Kelime sayısı konusunda getirilen hüküm tartışmaya açık olsa da küçü-
rek öyküyü tür olarak belirlemeye yönelik bu ifadeler yerindedir.

Küçürek öykü yazmaya yönelen sanatkârlar, niçin cazip bir yığın tür 
dururken, geniş yazma imkânına sahipken küçürek öykü yazma yolunu 
seçerler? Bu sorunun cevabını şüphesiz öncelikle sanatkârlar vermelidir. 
Küçürek öykünün Türk edebiyatında öne çıkan yazarlarından Ferit Edgü 
bu konuda, 

“İnsanoğlunun düş gücünü harekete geçirmek, yaratıcılık diye ken-
disine sunulan, yan yana geldiklerinde hiçbir şey anlatmayan, roman, 
öykü, anlatı diye nitelenen laf salatalarından okuru kuşkuya düşürmek 
için. Ve sanatın pek öyle ulaşılmayacak tepelerde olmadığını, evlerde, 
odalarda, sokaklarda dolaştığını göstermek ve katılımı sağlamak için” 
(Edgü, 1997: 39).

demektedir. Ferit Edgü’nün küçürek öykü yazmada ileri sürdüğü gerekçe 
diğer sanatkârlar için geçerli olmayabilir. Ama en azından bir sanatkârın 
bu alandaki tavrını göstermesi bakımından anlamlıdır.  

Edebiyat uzun süre aşırı sanatlarla yüklenmiş ifade yollarını aradı. Klâsik 
edebiyat gelenekleri, romantizm, sembolizm, empresyonizm bu çerçevede 
yerini alır. Sanatlı söyleyişin alanında yüzyıllarca kalan sanatkâr, 20. yüz-
yılda modernist yönelişlerle artık primitif olanı, basiti, sıradanı denemeye 
girişir. Başta sürrealizm olmak üzere, dadaist ve fütürist arayışlar biraz da 
bu sanatın ağır yükünden kurtulma çabasını içerir. Hayatın içine gelişmiş 
teknolojinin, hızın karıştığı çağımızda kimi sanatkârlar kamera gözüyle 
enstantaneleri yakalayıp geçmenin peşindedir. Bunun şiirde ve düzyazıda 
izlerini sürmek mümkündür.

Yoğun dil işçiliği isteyen, “[d]amıtılmış niteliği, yoğun ve örtük söylemi 
ile şiire yakın duran küçürek öykülerde; anlık aydınlanmalar, şok uyarı ve 
etkiler esas alınır” (Korkmaz, 2006: 476). “Romantik şiir gibi kısa öykü de 
önemli bir an, bir algılama anı üzerinde yoğunlaşır. Bir olayın içsel anlamı 
üzerinde birdenbire geliveren anlık sezgiler üzerinde (…) yoğunlaşarak 
örülür. Özlü ve incelikli olması nedeniyle kısa öykü, bireyin en uyanık ya 
da en yalnız olduğu durumları tam bir dakiklikle yakalayabilir.” (Salman-
Hakyemez, 1997: 10). İşte küçürek öykünün bu özellikleri aynı zamanda 
şiirsel söylemin oluşmasına da zemin hazırlar.
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Küçürek öykü üzerine ortaya konan görüşlerden ve belirli seçmeye 
bağlı küçürek öykülerden hareketle küçürek öyküyle şiirin kesişme nok-
tasında küçürek öyküdeki şiire yaklaşan, şiirsel söylemi kuran ögeleri şu 
maddeler altında toplamak mümkün görünüyor: 

1. Küçürek öykü, klâsik hikâyenin uyduğu serim, düğüm, çözüm fikrin-
den uzak yapıda bir kuruluşa sahiptir,  

2. Çok katmanlı, çok anlamlı, çağrışıma açıktır ve imge yüklüdür, 

3. Çoğu zaman anlatılacak bir öyküye dayanmayışıyla şiire yaklaşır,  

4. Şiire yaklaşan dil işçiliği, kelime, ekonomisine sahiptir, 

5. Küçürek öykü, çoğu kez şiirlik zaman ve mekân algısını kullanarak, 
çağrışıma açık bir dil ve imgeler sistemi oluşturarak şiirsel söylemi kurar, 

6. Savunulacak tezinin bulunmaması onu şiire yaklaştıran yanlarından 
biridir, 

7. Genellikle aklın ve mantığın bilinçli kurulan sebep-sonuç ilişkisinden 
bağımsız işleyişe bağlı olması da şiirsel söylemin oluşmasında rol oynar,  

8. Yer yer edebî sanatlarla yüklü göndergelere ve kapalı ifadelere baş-
vurması şiirsel dilin belirsizleştiriciliğinin kurulmasına zemin hazırlar,  

9. Şiirde mısra bir tarafıyla şirin bütünüyle bağı olan, diğer yandan 
kendine özgülüğü, bağsızlığı olan yapıdır. Küçürek öykünün cümleleri de 
böylesine bir bağsızlığı arayışıyla şiirdeki mısraya yaklaşır, 

10. Anlatımdan çok sezdirmeye dayanır, 

11. Kısa formuyla öyküyle şiir arasında bir alanda varlık kazanır,

12. Şiir gibi dikey boyutta varlık kazanır.

Bütün bunlar ve bunlara eklenebilecek benzeri ögeler şiirsel söylemin 
belirginleşmesinde rol oynar. Bu özellikleriyle küçürek öykü şiirsel söyle-
mi kullanan ara bir tür olma özelliğine sahiptir. Ancak bu, bütün küçürek 
öykülerin şiirsel söylemi taşıdığı anlamına gelmez. Bazı küçürek öyküler-
de düz yazının, hikâyenin üslûp özelliklerinin ve söyleminin belirleyici 
olduğunu görürüz.  Bunların küçürek öyküde sayıca oranı hiç de az değil-
dir. Modern çağda türlerin çoğalmasıyla, bağımsızlaşmasıyla, birbirinden 
uzaklaşmasıyla karşılaşıyoruz. Aynı zamanda türlerin, hatta uzak sanat 
dallarının birbirine yaklaştığını, birinin diğerine ait ögeden yararlandığını, 
birbirinin içine geçtiğine de çokça rastlıyoruz. Burada Halit Ziya’nın şiir-
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sel söylemi geniş olarak metnin dünyasına yayan Maî ve Siyah romanını 
hatırlamak yerinde olacaktır.

Daha önceden de ifade ettiğimiz gibi, hikâyenin ya da romanın nere-
de başlayıp, şiirin nerede bittiğini belirlemekteki güçlüğümüz sürüyor. 
Konuya şöyle de devam edebiliriz: Her küçürek öyküde şiirsel söylem var 
mıdır? Buna cevap vermek hiç de güç değil. Küçürek öykü metinleri üze-
rinde bu gözle yapılacak bir araştırma sorunun cevabının ortaya çıkmasını 
sağlayacaktır. Şüphesiz bu kadar basit cevapla burada verdiğimiz cevabın 
ilk anlamını kastetmiyoruz. Biz henüz problemlerden hareketle metinleri 
gereği gibi ele almış değiliz, bunu kastediyoruz. Metin merkezli olmayan 
tespit ve değerlendirmeler de ezberlenmiş bilgiyi, bir yığın yanlışı getire-
biliyor. Zira yazar merkezli değerlendirmeler, genellemeler fazla bir yere 
götürmez. 

Bugün mensur şiir ve küçürek öyküyle birlikte düz yazıyla şiirin sınır-
ları kesişmiş, iç içe geçmiş ve bulanıklaşmış görünmektedir. Şiirin nere-
de başladığını, düz yazının nerede sonlandığını belirlemenin güç olduğu-
nu daha önce de belirttik. Örnekler üzerinden konuşacak olursak, Orhan 
Veli’nin şiiri bütün sanatlardan soyarak, primitif sanat arayışının ürünü 
olarak kaleme almaya çalıştığı Kitabe-i Seng-i Mezar I ve İlhan Berk’in 
Kayıp Oğlunu Arayan Bir Baba İçin Şiir’iyle Ferit Edgü’nün küçürek öy-
küleri arasında yapacağımız karşılaştırma bize fikir verecektir: 

Kitabe-i Seng-i Mezar I 

Hiçbir şeyden çekmedi dünyada 
Nasırdan çektiği kadar; 
Hattâ çirkin yaratıldığından bile 
O kadar müteessir değildi;
Kundurası vurmadığı zamanlarda
Anmazdı ama Allah’ın adını,
Günahkâr da sayılmazdı. 
Yazık oldu Süleyman Efendi’ye.  (Kanık, 1993: 46).

Görüldüğü gibi, şiirde şairâneye karşı çıkan Orhan Veli (Kanık, 1993: 
36), kendisine kadar gelen şiirin mısra yapısından, sanatlarından, şekil 
özelliklerinden ve şiirsel söylemden uzaklaşarak düzyazıya yaklaşan bir 
şiir ortaya koyar. Orhan Veli’nin Garip ön sözünde dile getirdiği şairâneye 
karşı çıkışı, şiirsel söyleme karşı çıkış anlamında yorumlanabilir. Bu şek-
liyle Kitabe-i Seng-i Mezar I, içinde bir de küçük hikâyeyi barındıran düz-
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yazıya yaklaşır.

Buna benzer şekilde şiirde düzyazıdan beklenen anlama karşı çıkan 
İlhan Berk (Berk, 1997: 51), Kayıp Oğlunu Arayan Bir Baba İçin Şiir’de,

“Bu oğlan, dedi, daha ne kadar kaçacak? 
On ikisinde kaçtı, on altısında kaçıyor.”
Böyle deyip sustu. Ağzının sol yakasında 
Toplayıp uzun mu uzun bıyıklarını. 
Erzurum’dan mı, Tunceli’nden mi geliyordu? 
Ve dünya şimdi ne kadar büyüktü, 
ilk anlıyordu

Havada dönüp duran bir kuşa çevirdi, 

                  sonra gözlerini

Çekilip içine. 
Sustuk biz de,  

        kapanıp her birimiz içine.   (Berk, 2001: 319).

derken, hem düzyazının anlamını arayan bir söyleyişe hem de içinde kü-
çürek bir öykü barındıran yapıya gider. Bu iki şiire karşılık Ferit Edgü’den 
aktaracağımız şu iki küçürek öykü, şiir formunu arayan şekliyle ve içinde 
şiirsel söylemi barındırmasıyla şiire yaklaşır: 

Yanıt

ORMANDA dolaşmayı sevmiyordu o.
Dağların doruklarında yüreği sıkılıyordu.
Düzlükte mayasılı depreşiyordu. 
Deniz kıyısında satımı tutuyordu.
Bir gün, çölde, dudakları susuzluktan çatlamış,
“Tanrım kurtar beni!” diye inledi.
Çöl ıssızdı, sıcaktı, sessizdi. 
O, gene de, kendi sesine benzer bir ses duydu: 
“Sen de beni.”   (Edgü, 1997: 65).

Rastlantı

KADIN, ne çok şey unuttun, dedi.
Adam, O kadar şey anımsıyorum ki, dedi. Onlar da senin unuttukların.
Uzun bir susuştan, birkaç yudum şarap içildikten sonra, kadın, 
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Üşüyorum, dedi.
Erkek, kulağı çakıllara çarpan, küçük, kırılgan dalgalarda, duymadı 

üşüyorum sözcüğünü. 
Ama gene de, garip bir rastlantı, 
Ben de, dedi.  (Edgü, 2001: 46).

İşte türler arası geçişkenlik burada kendini gösterir. Bu dört metnin tür-
lerinin ön bilgi olarak verilmediği bir okumada hangisinin şiir, hangisinin 
küçürek öykü olduğunu belirlemek güçlük çıkaracaktır. 

Konumuzun bir başka cephesini aydınlatmada Mehmet Zaman 
Saçlıoğlu’nun Köpek başlığını taşıyan şu küçürek öyküsü bize bir karşılaş-
tırma imkânı verecektir: 

EVDEKİ tüm tozu ve eski sesleri temizledikten, elektrikli süpür-
geyi sarıp çöpe attıktan sonra, eve girecek yeni sesler konusunda ol-
dukça seçici davranmaya başladım. Doğru sesleri seçebilmek için eve 
bir köpek almaya karar verdim. Köpekler, kokuları, sesleri ve yürek 
çarpışını insanlardan daha iyi tanırlar. Birbirimize alışmamız zaman 
aldı. O, benim sözümdeki sesi anlamaya çalıştı; ben onun sesindeki 
sözü. Bu boş çaba, birbirimizi tanımamıza neden oldu. Anlaşamadıkça 
o beni ısırdı, ben onu dövdüm. Sözcükler değil, ses tonları ilgilendi-
riyordu onu.   

Her sabah, gün doğarken beni uyandırıyor. Birlikte balkona çıkı-
yoruz. Dallarını balkonumuza uzatmış ağaca, sonra benim yüzüme 
bakıyor. Ağacın, kuşun sesini dinletiyor bana; daha önce ayrımsa-
yamadığım seslerini. Kendi sesimi gitgide daha çok yadırgıyorum; 
içinde çok söz var. Köpeğimin kulaklarıyla duyabilmek için kolumu 
onun boynuna sarıp, başımı onun başına yaslıyorum; birlikte doğan 
güne bakıyoruz soluyarak, kalp atışlarımızı dinleyerek.  (Saçlıoğlu, 
1997: 72).

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, her küçürek öykü şiirsel söyleme 
sahip olmayabilir. Saçlıoğlu’nun bu hikâyesi de şiirsel söyleme uzak, 
düzyazının söylemine daha yakın bir anlatımla karşımıza çıkar. Sait Faik, 
Sabahattin Ali, Ziya Osman Saba, Necati Cumalı, Murathan Mungan, 
Hasan Ali Toptaş, Mehmet Zaman Saçlıoğlu gibi yazarların hikâyeyi şiire 
yaklaştırmadıklarını söyleyebiliriz. Buna karşılık Onat Kutlar, Ferit Edgü, 
Necati Tosuner, Özcan Karabulut öykülerinde şiire yaklaşıldığını gözlem-
leriz (Aslankara, 2005: 76). Hikâyede şiirsel söyleme yaslanmak yazarın 
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tercihidir. Metnini kurarken yazar, amaçladığı noktaya varmak ister. Bu, 
şiirsel bir söylem olarak da karşımıza çıkabilir. 

Küçürek öykünün hem form, hem tema yahut konusu, hem de şiirsel 
söylem bakımdan türler arası geçişkenlikle karşılaştığı türlerden biri de 
mensur şiir/düzyazı şiir olarak belirmektedir. Mensur şiir, şiirsel söylem-
le hikâye etmeyi bünyesinde birlikte barındırmasıyla çoğu kez türler ara-
sı alanı bulanıklaştırır. Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit kitabının 
Vakayinâmeler bölümünde örneğin Alman Süvarileri başlıklı mensur şiir 
bir hikâye özelliği gösterir. “Ritimsiz, uyaksız ama ezgili, ruhun lirik de-
vinimlerine, düşün kıvrım kıvrım dalgalarına, bilincin sıçrayışlarına uyum 
sağlayabilecek kadar yumuşak ve aynı zamanda karşıtlıklar içeren bir 
şiirsel düzyazı tansığını tutkulu günlerinde hayal etmeyenimiz var mı?” 
(Baudelaire, ts: 15) diyen mensur şiirin usta kalemi Baudelaire, mensur 
şiirlerinde şiirsel söylemin yanında hikâye etme tekniğine de başvurur. 
Ondan aktaracağımız Yaşlı Kadının Umutsuzluğu başlıklı şu metin,

“Herkesin nazladığı, hoş görünmek istediği, kendi gibi ufak tefek, 
kendi gibi dişsiz, saçsız tatlı çocuğa bakınca yüreği sevgiyle doldu 
buruşuk, yaşlı kadının.  

Gülücükler, mimiklerle eğlendirmek için yaklaştı.

Tiridi çıkmış zavallı kadıncağız okşamaya başlayınca çocuk deh-
şete kapılıp çığlıklarıyla doldurdu evi.

Kadıncağız o zaman ebedi yalnızlığına çekildi, bir köşede ağlıyor 
ve söyleniyordu: ‘Oy! Bizler, zavallı yaşlı kadınlar, kimseye zevk 
vermez olmuşuz artık, masum yavruları bile severken ürkütüyoruz!’”  
(Baudelaire, ts: 18).

bunu gösterir mahiyettedir. Baudelaire’in mensur şiirinde, küçürek öy-
küde olduğu gibi, başı ve sonu olmayan bir hikâye yer alıyor. Sanatkâr, 
yoğunlaştırılmış ifade içerisinde, Ferit Edgü’nün küçürek öykülerinde 
gördüğümüze benzer tarzda, asıl espriyi sona saklamış, şiirsel bir söylem 
kurmuştur. Küçürek öykünün türler arası bulanıklığı yaşadığı, sınırlarının 
belirsizleştiği tür de şiirden çok mensur şiir olarak kendini gösteriyor. İşte 
burada neye şiir, neye, mensur şiir, neye küçürek öykü dememiz gerektiği 
bir problem olarak önümüzde duruyor. Bu sorulara teorik çerçevede cevap 
vermek mümkündür. Fakat, metinler üzerinden yargıda bulunmak daha 
güç olsa gerektir. Öncelikle batı edebiyatlarından edebiyatımıza giren kü-
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çürek öykünün de, söylemin de, şiirsel söylemin de içinin doldurulmasına 
ihtiyaç vardır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Küçürek öykü, klâsik hikâyenin uy-
duğu serim, düğüm, çözüm fikrinden uzak oluşuyla; kimi kez çok katmanlı, 
çok anlamlı, çağrışıma açık imge yüküyle; ayrıntılarıyla anlatılacak bir öy-
küye dayanmayışıyla; şiire yaklaşan dil işçiliği, kelime, ekonomisi ve kısa 
formuyla öyküyle şiir arasında bir alanda varlık kazanır. Küçürek öykü, 
kimi kez şiirlik zaman ve mekân algısını kullanarak, çağrışıma açık bir 
dil ve imgeler sistemi oluşturma yoluyla şiirsel söylemi kurar. Anlatılacak 
hikâyesinin, savunulacak tezinin bulunmaması, genellikle aklın ve mantı-
ğın bilinçli kurulmuş sebep-sonuç ilişkisinden bağımsız işleyişe bağlı ol-
ması, yer yer edebî sanatlarla yüklü göndergelere ve kapalı ifadelere baş-
vurması, anlatımdan çok sezdirmeye dayanması gibi ögeler, şiirsel söyle-
min belirginleşmesinde rol oynar. Ancak bu, her küçürek öykünün şiirsel 
söyleme yaslandığı, şiirsel söylemi kullandığı anlamına gelmez. Şiirsel 
söyleme dayanmayan küçürek öyküler de bulunmaktadır. Bunun yanında 
küçürek öyküyle şiir, küçürek öyküyle mensur şiir arasındaki geçişkenlik, 
bu türlerin arasındaki sınırı bulanıklaştırmakta ve birbirlerine yaklaştır-
maktadır.  
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Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ: Sayın Gariper’e teşekkür ediyoruz. 
Şimdide Dr. Mutlu Deveci ve Dr. Ülkü Eliuz ’un birlikte hazırladıkları 
“Bir Küçürek Öykü Ustası Olarak Ferit Edgü’de Biçim ve Biçem” 
konulu konuşmalarını yapmak üzere sözü Dr. Ülkü ELİUZ’a veriyorum. 
Buyrun...

Dr. Mutlu DEVECİ- Dr. Ülkü ELİUZ14: Ferit Edgü, bireyi ve bire-
yin varoluş durumlarını irdeleyen yapıtlarıyla çağdaş yazınımızın öncü 
yazarlarındandır. Sanatın hemen her türüyle ilgilenen Edgü, şiir, öykü, 
roman, oyun, deneme, eleştiri ve çeviri alanındaki yapıtlarının yanı sıra 
ressamlığını resim ve sanat tarihi eleştirmenliği ile birleştirir. Bunlar içe-
risinde daha çok öykücülüğü ile tanınır. Sanatı bir bütün olarak algılayan 
Edgü’nün amacı “kodlanamayan gerçek”ten toplumsala kadar uzanan 
zengin bir çizgi çizmektir” (Özlü, 1997: 133). Minimalist sanatçı kişiliği, 
tüm yapıtlarının ortak özelliği hâlindedir.

Yazın yaşamının oluşum döneminde, siyasi, sosyal ve ekonomik bo-
yutuyla bireysel ve toplumsal olanı etkileyen II. Dünya Savaşı yıllarının 
etkisindedir. Bu süreçte (1950), ilk edebi ürünleri olan şiirlerini kaleme 
alır. Daha sonra, Sait Faik öyküleriyle tanışır ve anlatı türüne yönelir. Sait 
Faik’in ardından Rimbaud, Lautreamont, Marguis de Sade, Kafka, Sartre 
ve Beckett’ten etkilenen yazar, öykücülük serüveninin iki kolda geliştiği-
ni belirtir. “Birincisi gerçeği dil yoluyla kavramaya çalışan bir anlayış, 
ikincisi, olağanüstü (fantastik) öğenin yönlendirici olduğu bir anlayış.” 

14 Fırat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Elazığ.
e-posta: mutlu_deveci@mynet.com - ueliuz@firat.edu.tr
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(Edgü, 2003: 60) İlk öykülerinde hissedilen gerçeğin ve somut dünyanın 
peşinde olma kaygısı, daha sonraki dönemlerin izleksel kurgusunu da şe-
killendirir. Bunaltılı, çaresiz, iletişimsizlikler içerisinde yalnız ve yabancı, 
umutsuz ve karamsar öykü kişileri, yazarın o dönemdeki ruh halinden iz-
ler taşır. Gündelik yaşamın gerçekliklerini, soyut ya da somut, düş ya da 
gerçek boyutuyla sorgulayan yazarın, “noktalama işaretlerinden en çok 
soru işaretini sev(diğini)” (Edgü, 1980: 15) belirtmesi, varlığı sorgulama 
ediminin bir sonucudur.

Yazın yaşamının olgunluk döneminde, minimalize edilmiş, dilin damı-
tılarak kullanıldığı ve tek bir an’ın anlatımı olan küçürek öykü anlayışı ile 
karşımıza çıkar. Uzamsal ve zamansal sınırlılıkların dilsel kullanımlarla 
aşıldığı bu anlatılarda varlığı dil yoluyla anlamaya ve anlatmaya çalışır. 
“Binbir Hece” (1991), küçürek öykülerini bir araya getirdiği ilk yapıttır. 
Toplam 101 küçürek öykünün, yer aldığı yapıt, üç bölümden oluşur. Dil 
denen varlığın özünü yakalamaya çalıştığı bu yapıtı ile Türk edebiyatında 
küçürek öykü türünün ilk örneklerini verir.

İşlenmemiş malzemeyi sanatsal bir görünüme kavuşturan yazarın bi-
çemi, “içeriğin ferdi biçimde ifade edilişi” (Aktaş, 1993: 55) açısından 
önemlidir. Kimi zaman “tekevvüni (oluşumsal-génétique)” (Aktaş, 1993: 
57) biçem incelemesi şeklinde irdelediğimiz küçürek öykülerdeki biçim 
ve biçeme ait özellikler figürlerin, giderek yazarın varoluşsal durumuna 
göre şekillenmesinden oluşmuştur. 

1. Ferit Edgü’nün Küçürek Öykücülüğü 

Eklemelerin değil, kısaltmaların kaçınılmaz ve gerekli olduğu, ayrıntı-
ların yerini, çağrışımlara ve sınırsız yorumlara bıraktığı, anlık bir kavra-
yışın tek çırpıda anlatıldığı küçürek15 öyküler, okuru “bilgilerden bıkma 
bunaltısı, her an bilgiyle çevrili olma duygusu(ndan)” (Özdek, 1997: 110, 
Chappell’den çeviri) kurtararak bireysel dikkati önceleyen minimalize 
metinlerdir. Dış yapı itibariyle kısa öyküden çok daha kısa olan küçürek 
öyküler, Edgü’nün yazın yaşamında dili kullanma gücünün geldiği en uç 
ve en keskin noktadır. 

Bu tür öykülerinde, ayrıntıları ve ayrılıkları atarak “yalınlığa, daha 
çok yalınlığa, artık hiçbir fazlalığı içinde barındırmayan yapıya ulaşmak” 
(Edgü, 2001: 8) isteyen yazar, dilin tüm imkân ve imkânsızlıklarını kul-

15 Türk Edebiyatı Tarihi (2006), 1. bs. İstanbul: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., C.IV, (Ramazan KORKMAZ, 
“Küçürek Öykü”), s. 475-480.
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lanmaya çalışır. Okuyucudan düş gücü ile tamamlanmayı isteyen bu öy-
küler, tekrar/ yeni’den yazılmayı bekler. Kullanılan sözcüklerin gizemli 
yolculuğu Edgü yaratıcılığının esasını teşkil ederken asıl amaç “uzunca 
bir öykünün yoğunluğunu çok sayıda kişi, oluntu, ayrıntıyla sağlamak ye-
rine derinlemesine bir anlatımla yakalama çabası” (Öztokat, 1997: 41)
dır. Belirsizlik, özlülük, yoğunluk, şiirsellik gibi niteliklerle diyalektik 
bir okuma süreci gerektiren küçürek öyküler Edgü’ye göre, “yazıda alıp 
başını gitmiş imgelerin, birbiri ardına yazılmış sıfatların değil, sıradan 
sözcüklerin, zenginleştirilmiş değil, yoksullaştırılmış bir sözcük dağarcı-
ğının ürünleridir.” (Edgü, 1997: 38-39) Öykü kişilerinin/figürlerinin, gün-
delik yaşamlarına ve bu gündelikteki tinsel yolculuklarına, kısaca, sosyal 
zamandaki varoluş durumlarına, az ve yerinde kullanılan sözcükler ile 
ayna tutan Edgü, zamanı durdurma ve aşma yönelimiyle, düş-gerçek ve       
bilinç-bilinçdışı şeklinde beliren bir algılama an’ını yakalayarak öznenin 
tinselliğini söyleme dönüştürür. 

Gerçekliğin varoluşçu felsefe potasında eritilerek tek bir an’ın sonsuz-
laştırıldığı Edgü öykülerinde, eylemler bütünü değil; sezdirimler ön plan-
da olduğu için, giriş ve sonuç bölümleri yerine, giriş ve sonuç tümceleri 
vardır. Kısa ve öz olanı bir araya getirme isteğinin kaynaklık ettiği bu kur-
gulama, yoğunlaştırılmış bir sadeliğin en yetkin örneğine dönüşür. “Kısa 
olma (ve) okurun rahatını kaçırma” (Özdek, 1997: 110, Chappell’den çe-
viri) gerekleri üzerine temellendirildiği için de anlatı kişilerinin yaşamları, 
çoğul anlamlar üretilme yönünde yalındır. Bu bağlamda, metinden bek-
lenen ama zorunlu olmayan parçalar atılır. Öyküden ustaca çıkarılan bu 
“silinti” (Ezber, 1997: 122, Kelly’den çeviri) bölümler anlatının, özetlen-
miş ve yoğunlaştırılmış bir metin olarak şekillenmesini sağlar. Tiyatroya 
özgü iç ve dış diyalogların hakimiyetinde, çoğu zaman tek, bazen de iki 
ya da üç kişinin (çok az sayıda üçten fazla) karşılıklı konuşmaları şeklin-
de kurgulanan küçürek öykülerinde Edgü, “ figürlerin içsel dönüşüm ve 
değişimlerini, kimlik arayışlarını ve bunalımlarını metnin hem anlamsal 
hem de biçimsel yüzeyinde belirginleştirir” (Deveci, 2007: 78). Sözcük 
sayısındaki azlık ile bağlantılı olarak her sözcüğün özel bir öneme sahip 
olması, öz ve yoğunlaştırılmış bir anlatının estetik metin olma özelliği ile 
ilgilidir. Bu açıdan Edgü’nün küçürek öyküleri, ayrıntılar, tasvirler, olay-
ların gelişimi, kişi ya da kişilerin dönüşümü, zamansal ilerleme ve geriye 
dönüşler, uzamın işlevselliği, birçok izlek etrafında kurgulanma gibi klasik 
öykü öğelerinden arınmıştır. Onun öyküleri, dilsel bir çabalamanın ürün-
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leridir ve “her şeyden önce yaşayan sesler olarak karşımızda” (Shapard, 
1997: 94)’dırlar.

“İşte Deniz, Maria” adlı yapıtının “Önsöz”ünde, “Ayıklamak, arıtmak... 
Tıpkı mermerin içindeki gizli biçimi bulmak için, durmaksızın yontan, o 
koca sert kütleyi küçülte küçülte kendi öz yapıtına varmaya çalışan emekçi-
yontuç gibi. Yontuç, mermerin içindeki saklı biçime (yoksa cevhere mi 
demeliydim?) ulaşmaya çalışıyor, bense “dil”in içindeki cevhere. Hiçbir 
zaman varamayacağımı bile bile” (s.8) diyen yazar, somut gerçekliği en 
kısa, en kestirme, en yalın, en çarpıcı ve en vurucu şekilde dile getirmek, 
hiçbir zaman varamayacağını düşündüğü dilin içindeki cevhere ulaşmak 
ister. Bu amaç doğrultusunda, özgün/öz yapıt arayışlarına girerek sürekli 
geliştirilmeye açık olan dilin ulaşılabilecek son noktasına varmaya çalışır.

Yazar, incelemesi yapılan toplam 207 küçürek öyküyü, “öykü zamanı 
ile söylem zamanı arasındaki özdeşleşmeyi temsil eden tipik durum olduğu 
kabul edil(en)” (Eco, 1996: 74) konuşma/ diyalog tekniği ile kurgulandı-
rır. Dış diyalog, iç diyalog, monolog, iç monolog ve bilinçakımı gibi anla-
tım tekniklerini kullanan Edgü aynı zamanda, dolaylı, dolaysız, bağımsız/ 
serbest konuşma ve düşünce aktarımlarını tercih eder. İç ve dış dünyanın 
gerçekliğini, “olduğu gibi” verirken anlatı evreninin temelini felsefi bir yo-
ğunluk ve modernist bir yaklaşımla oluşturur. “İçerik ve biçim açısından 
metiniçi ve metindışı göndergelere sahip olan küçürek öyküleri, gösterge 
ve anlambilim açısından incelendiğinde birer ‘açık yapıt’ olma özelliği 
ile dikkat çeker” (Deveci, 2005: 396). Dolayısıyla, olaylar ve durumlar 
karşısında figürlerin görüngüleri üst okuyucu çıkarsamaları ile belirginlik 
kazanır. “Şimdi Saat Kaç” adlı yapıtında “Neyi değil nasıl yazdığım önem-
lidir” (Edgü, 1986: 9) diyen yazar, kullandığı sesten, sözcüğe; sözcükten 
sözdizimine ve anlam birimlerine kadar her unsuru titiz bir yaratıcılık ör-
neğine dönüştürür.

2. Anlatım Biçimi ve Teknikleri
2.1. Anlatım Biçimleri
2.1.1. Sözdizimi ve Sapmalar

Modern yazında, yazın yapıtını oluşturan malzeme/dil, ön plana çıkar. 
Edgü dili, hem öykü içi kişi iletişiminde hem de öykü ile okuyucu ara-
sındaki yazınsal iletişimde bir araç olarak kullanır. Geleneksel anlatı bi-
çimlerinden ve tekniklerinden vazgeçilerek oluşturulan yeni biçimler, dil 
sınırının en uç noktaya vardırılarak sorgulanmasıyla oluşturulur. “Estetik 
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metinde her bir kelime özel bir öneme sahiptir.” (Zimmermann, 2001: 87). 
Bu anlamda estetik bir metin olan küçürek öykülerde, sözcüklerin seçi-
mi ve tümce oluşturacak şekilde birleşimini sağlayan sözdizimindeki dil, 
yazarın sözcüklere yüklediği anlamın yanı sıra okuyucunun bu sesleri ve 
sözcükleri anlamlandırması, giderek kendisine göre yorumlaması siste-
minden oluşur. “Binbir Hece” yapıtının diyaloglar üzerine kurgulandırılan 
ilk bölümündeki küçürek öykülerde yazar, öykü kişilerinin varoluşlarını, 
“bir diyalog olarak insaniliğimizin açıldığı yer.” (Altuğ, 2001: 7) olan dil 
üzerine kurar. İkinci bölümde yer alan kısa öykülerde ise, yarattıklarını 
olumsuzlayan yazar sıfatıyla, gerçeği, “Olumsuz Metinler” diyalektiğinde 
kurar. Dilsel sınırların dışına çıkıldığı “Binbir Hece” yapıtının üçüncü bö-
lümü, tümüyle dilsel sapmalardan oluşur. Dilsel sapmalarda amaç, “göste-
rilenlerin aktif kullanımı ile, gösteren boyutunun zenginleştirilmesi ve yeni 
imajların doğmasına neden olup, yeni sembollerin edinimi(ni) (Karakaya, 
1999: 80) sağlamaktır. “Beckett’in Ardından Hecelemeler” adıyla 1990 
yılında yazılan bu bölümdeki küçürek öyküler, bireyin dolayısıyla yaza-
rın, dilsel varoluşunu açımlar niteliktedir. “Hecelemeler”deki öyküler, ilk 
bakışta anlamsız, eksiltilmiş, tamamlanmamış, farklı tümce dizimi ile ya-
pılandırılmış gibi görünse de, kendi kendisiyle konuşan (içe yönelen) bi-
reyin, sözcüklerle yetinerek, çağrışım yoluyla kendini ifade etmesi üzerine 
kurgulanmıştır.

Özyaşam öyküsel unsurlarla kurgulanan “Doğu Öyküleri” adlı yapıtın 
“Minimal Doğu Öyküleri” bölümünde yer alan 17 küçürek öykünün izlek-
sel, mekânsal ve zamansal kurgusu, romanlarıyla ilintili olarak şekillenir. 
“Minimal Doğu Öyküleri”nde bireysel ile toplumsal olan iç içedir. Demir 
Özlü, bu yapıttaki öyküler için “acıdan yola çıkıyorlar, acıya dönüşüyor-
lar. (..) Ama bütün bu acı, simgelerle, metaforlarla, göndermelerle anla-
tılıyor. Bir iç dökmeye, bir söyleşiye asla dönüşmüyor.” (Özlü, 1978: 25) 
der. İnsanın dünyadaki varlığını, yaşanmış deneyimlerden yola çıkarak, 
Ben merkezli bir yolculuk görünümünde yansıtan yazar, “Minimal Doğu 
Öyküleri”ni evrensel göndergelerle bütünler. 

“İşte Deniz, Maria” (1999)’da toplam 30 küçürek öykü yer alır. “Çok 
Kısa Öyküler” alt başlığında verilen bu öykülerde yazar, “hikaye etme”den 
bağımsızlaştırarak kırıyor alışıldık öykü kalıplarını” (Toprak 2000: 4). 
Ölüm, yaşam ve saçma olanın anlatıldığı “Do Sesi” (2002)’ndeki 59 kü-
çürek öykü “birer öyküsüz öykü” (Aydın, 2002: 30) niteliğindedir ve bu 
öykülerde yaşamın her an’ı dil/ diyaloglar üzerine kurulur.
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“Hecelemeler”de “anlamın ertelendiği arayüzeyde, üzerine temelle-
neceği bir merkez bulamayan benliğin çözülüşünü dillendir(en)” (Erkan, 
2005: 130) yazar, varoluşunu tümcelerle ve sözcüklerle ifade edemeyen 
bireyin düşünce yapısındaki parçalanmışlıklarını/ dilsel sapmalarını yan-
sıtır. Hem “Hecelemeler”, hem de diğer küçürek öykülerdeki dilsel sapma-
ları aşağıdaki başlıklar hâlinde inceleyebiliriz:

2.1.1.1. Yazımsal Sapmalar 

Metnin, “yazı düzeninde olan değişiklikler” (Özünlü, 1997; 132) üze-
rine kurgulanan yazımsal sapmalar, yazım kurallarına aykırılık şeklinde 
tanımlanır:

I. Örnek: “Bir elde
                       bir kur-
                      şun kal-
                      em. Kır at.” (Binbir Hece, “Hecelemeler I./”, s.109)

II. Örnek: “Ölüm orda
ise arşın kal-
em bu-
arada 

kara kap
                       kara”    (Binbir Hece, “Hecelemeler XXIII./”, s. 131)

Birinci ve ikinci örnekteki yazımsal sapmalar, sözcüklerin ilk hecesin-
den itibaren kesme (-) işareti ile bölünmesi yoluyla oluşturulmuştur. İkinci 
örnekte, kapkara pekiştirme sıfatının kap ve kara şeklinde bölünerek fark-
lı satırlarda yer aldığı görülür. İkinci örneğin ikinci kısmında ise, satır boş-
luğu bırakılarak şiire özgü bir özellik ile birinci kısımdan ayrılarak farklı 
bir yazımsal sapma yapılmıştır. “Şiir dilindeki alışılmış-bilinen ses, kelime 
ve mısra düzeninde yapılan olağandışı müdahaleleri içeren bir tasarruf 
biçimi” (Korkmaz, 2002: 308) olan yazımsal sapmalar, “Hecelemeler” 
bölüm başlığının bulunduğu öykülerin tamamının belirleyicisi durumun-
dadır. Dizeler halinde ve serbest şiir görünümündeki bu kullanım, dilin 
olanaklarının ve sınırlarının zorlanmasıdır. 

Edgü, niyete bağlı olarak, “Hecelemeler”in yanı sıra diğer bazı öykü-
lerinde de düz yazıda sıkça kullanılmayan satır arası boşluklar kullanır. 
Yazarın, küçürek öykülerindeki satır arası boşluklar, kimi zaman bir du-
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rumdan başka bir duruma geçişi, kimi zaman vurguyu, kimi zaman da 
mekansal ve zamansal değişimi gösterir. Yazar, birinci derecede vurgula-
mak istediği durumları/ düşünceleri satır boşluğundan sonra ikinci ve/ya 
üçüncü derecede önemli olan epizot niteliğindeki formlarla destekler. Satır 
arası boşluklarla desteklenerek iki bölüm halinde düzenlen ve bu şekilde 
yazımsal sapma özelliği gösteren öykülerden bazıları şunlardır: “Kaçış”, 
“Atsız”, “Annem ve Ben”, “Rastlantı”, “Hoş”, “Bir Öykü”, “Kısa”, 
“Şaşılacak Bir Şey”, “Elma”, “Sevdiğini Söylesene”, “Garip Çocuk”, 
“Deniz Kızı”, “İstek” ve “Nisyan”. Bu öykülerin dışında, “Başlangıç”, 
“Adsız” ve “Yıkılmış” da olduğu gibi bazı küçürek öyküler ise, üç bölüm 
halinde düzenlenerek yazımsal sapma özelliği gösterirler. 

2.1.1.2. Sesbilimsel Sapmalar

Farklı ses olaylarının kullanımı ile açımlanan sesbilimsel sapmalar, 
“Konuşulan dilde kullanılmayan herhangi bir sesbiriminin ya da değişik 
bir sesbiriminin, kullanılmakta olan bir sesbiriminin yerine kullanılmasıy-
la” (Özünlü, 1997: 134) oluşturulur. Edgü’de sesbilimsel sapma, sözcük 
başında ve/ya sonunda ünsüz türemesi ve ünsüz değişmesi şeklinde görü-
lür:

I. Örnek:
“Cümle der-
 idi. Sonra söz-
 cükler. Hiç
 çekmeler. Sus
 uçlar.” (Binbir Hece, “Hecelemeler XXI./”, s. 109)
II. Örnek:
“silen de el
 silen de el
 dolduran da hel” (Binbir Hece, “Hecelemeler XXI./”, s. 129)
III. Örnek:
“Gökyüzü bomboş/k
  Yeryüzü dop-
  Dolu. Denge yok.” (Binbir Hece, “Hecelemeler I./”, s. 109)
IV. Örnek:
“-Hoğrusu hen hu hünyadan hek bir şey hanlamadım.
  Hiraz höt, hiraz höhüsler ve hamlar.” (Binbir Hece, “H”, s.82)

Birinci ve ikinci örnekte sözcük başında ünsüz türemesi yoluyla “h” 
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sesinin kullanılması, sözcüğü, ölçünlü dilde kullanılmayan bir sözcük ya-
par. Üçüncü örnekte, bomboş sözcüğüne (/) işareti ile “k” sesinin getiril-
mesi ikili anlam çağrışımı yaparken sözcük sonunda ünsüz nöbetleşmesi 
(alternasyon) gerçekleşir. Dördüncü örnekte sesbilimsel sapma yine, “h” 
sesleri ile yapılmıştır. Hanlamadım ve ham sözcüklerinde ünsüz türemesi, 
diğer sözcüklerde ise, ünsüz değişmesi söz konusudur. Bu kullanım şekli 
ile yazar, sözcüklerin günlük dildeki anlamlarını çağrışım yoluyla muhafa-
za ederken sadece söyleyiş ve yazım şekillerini değiştirmiş olur. Dördüncü 
örneğin ikinci tümcesinde yazar, höt, höhüs ve ham sözcüklerinin kaba 
söylemlerini niyete bağlı olarak sözcük başı ünsüz değişmesi ve türemesi 
ile gidermektedir. Bu durum, aynı zamanda sözcüksel sapmalara da ör-
neklik teşkil eder. IV. Örnek metne göre, sözcük başında kullanılan “h” 
seslerinin ünsüz değişmesi ve türemesi yoluyla yarattığı sesbilimsel sap-
malar, sırasıyla şu seslerde ve şekillerde görülür: “d”, “b”, “b”, “d”, “p”, 
“türeme”, “b”, “g”, “b”, “g”, “türeme”. 

Bazı öykülerde de söyleyiş kolaylığını ön plana çıkaran Edgü, konuşma 
dilinin pratik kullanımlarını tercih eder:

“– Sonra n’oldu?

–Kapıyı yüzüne çarptım. Sırası değil, dedim ona.” (İşte Deniz, Maria, 
“Eşik”, s.60)

Örnekte olduğu gibi sesbilimsel sapma yolu ile konuşmaya gerçeklik 
duygusu verme eğilimi gösteren yazar, ‘ne oldu’ yerine gündelik konuşma 
dilinin pratiğine uygun olarak “n’oldu?” yu  tercih etmiştir.

2.1.1.3. Sözcüksel Sapmalar

Sözcüğü oluşturan kök ve eklerin, yeni kök ve eklerle birleştirilerek 
ölçünlü dilde olmayan yeni sözcükler yaratılması ‘sözcüksel sapma’ya ne-
den olur. Edgü’de, sözcüksel sapmalar, sözcüklerin çağrışım değerleri göz 
önünde bulundurularak; ses değişimi, türeme ve kural dışı hece bölünme-
leri şeklinde görülür:

I. Örnek:
“Her söz-
   öcü korku ver-
   eliyor.” (Binbir Hece, “Hecelemeler X./”, s. 110)
II. Örnek:
“Elden ayaktan kes-
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   bir ildim.
   (...)
  Hatta ne öl-
  üm ne de 
  yaş ve aman” (Binbir Hece, “Hecelemeler II./”, s. 110)

III. Örnek:
“Beni
   semeden
   sevmeden” (Binbir Hece, “Hecelemeler XIII./”, s. 121)

Örneklerde altı çizili sözcükler, çağrışım açısından hem gerçek anlam-
larını hem de yeni ve farklı anlamlara gelecek şekilde türetilmişliği çağ-
rıştırır. Bu tarz ile kurgulanan öykülerde, “dil artık bir şeyi gösterme işle-
vinden kurtulmuştur. Düşünce artık nesneler arasında bağlantılar kurma 
yükünü taşımamaktadır” (Yakupoğlu, 2001: 32). Sözcükbilgisi ve dilbil-
gisi kurallarının dışına çıkılan sözcüksel sapmaların örneklerdeki kullanım 
şekli aşağıda açımlandığı gibidir:

Birinci örnekte; veriyor sözcüğü ver-eliyor şeklinde,
İkinci örnekte; kesildim sözcüğü kes-bir ildim ile, yaşaman sözcüğü ise 

yaş ve aman şeklinde,

Üçüncü örnekte ise; benimsemeden sözcüğü beni semeden şeklinde 
kullanılarak sözcüksel sapmalar yoluyla ölçünlü dilde olmayan yeni söz-
cükler yaratılmıştır. 

2.1.1.4. Anlamsal Sapmalar

Anlamsal sapmalar, “Alışılmamış Söz Dizimi, Alışılmamış Sözcük 
Seçimi: (Alışılmamış Bağdaştırmalar) ve her iki eğilimin de Zorlanıp 
Birden Kullanılması (Özünlü, 1997: 141) şeklinde sıralanan üç nedenden 
en az birinin kullanılması ile oluşur:

I. Örnek:
“Sokaklarda dolaş-
   mak. Mezarlık-
   ta solu-
  mak.” (Binbir Hece, “Hecelemeler VII./”, s.115)
II. Örnek:
“Çok uzaklara git-
  ilebilir varlığın hücre köşelerine.” (Binbir Hece, “Hecelemeler VI./”, 
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s.114)
III. Örnek:
“Ölüm orda
  ise arşın kal-
 em bu-
 arada.” (Binbir Hece, “Hecelemeler XXIII./”, s. 31)

Örneklerdeki, mezarlıkta solumak, varlığın hücre köşeleri ve arşın ka-
lem sözcük grupları ile yapılan eğretilemeler, “alışılmamış sözcük seçimi”: 
(Alışılmamış Bağdaştırmalar)” ile oluşan anlamsal sapmalara örnektir. 
Sürekli arayış içerisinde olan yazar sapmalarla “dile yeni bir güç kazan-
dırmayı, göstergeleri ses ve anlam açısından daha etkili kılmayı, okuyan/ 
dinleyenin zihninde yeni değişik tasarımlar ve duygu değerleri oluşturma-
yı” (Aksan, 1995: 166) hedefler.

Kendine özgü nitelikleriyle, ilk bakışta ilişkisiz, tamamlanmamış iz-
lenimi veren “Hecelemeler”deki öyküler, parçalanmış benliği ile yaşama 
tutunmaya çalışan ve çağrışımlarla kendiliğini açımlayan bireyin varoluş 
durumunu ortaya koyar. Kullanılan sözcüklerin bağlantısı da dilin gerek-
tirdiği şekilde değildir. Çoğu zaman birbiriyle ilgisi olmayan bu sözcük-
lerin aslında, bireyin bilinçaltına ittikleriyle ya da her hangi bir çağrışım 
imgesiyle bağlantısını unutmamak gerekir.

2.2. Anlatım Teknikleri
2.2.1. Konuşma ve Düşünce Aktarımları
2.2.1.1. Dolaysız Konuşma Aktarımı

Anlatı figürlerinin aracısız olarak karşılıklı konuşmaları üzerine kur-
gulandırılan bu konuşma türünde aktarıcının varlığı, yapılmakta olan dış 
diyalogu okuyucuya ulaştırmak seviyesindedir:

“– Gizli hiçbir şeyim yok benim.
– Gene de bir gizin olmalı. Hiç değilse bir gizin.
– Evet ama o kimseyi ilgilendirmez.” (Binbir Hece, “Gizsiz”, s. 33)

Karşılıklı konuşmaların doğrudan aktarıldığı dolaysız konuşma aktarı-
mında konuşmayı yapan figürlerle yüz yüze gelen okuyucu, birinci elden 
konuşmaya tanıklık etmiş olur.

2.2.1.2. Dolaysız Düşünce Aktarımı

Anlatı figürlerinin belli bir konu veya durum hakkındaki düşüncelerini 
dile getirmesi şeklinde olan bu anlatım türünde, aracısız bir aktarım söz 
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konusudur:

“Kaşığı eline alırken gülümsedi, İstediğim bu değildi ama, olsun, ba-
bam da çok severdi, diye geçirdi içinden.” (Do Sesi, “Son Hece”, s. 15)

Bu örnekte, diye geçirdi içinden tümcesi, anlatı metninin tümcesidir. Bu 
tümce ile yazar, figürün düşünce tümcesini okuyucuya aktarır. Bir başka 
örnekte de düşünen figür, eylemlerinin amacını karşılıklı konuşma yoluyla 
dile getirirken yazar da bunu olduğu gibi aktarır:

“- Kimbilir, belki de  her çözüşten sonra artık
birşeylerin değiştiğini ve bir daha, hiçbir

şeyin eskisi gibi olamayacağını düşündüğüm için.” (Binbir Hece, 
“Yenilik”, s.40)

Örnekte, kendi olmaklığının önündeki engeli, dolaysız bir şekilde söy-
leme dönüştüren birey, olanaksızlığının nedenini “derin bir ironik alayla 
yoğunlaştı(rır)” (Erkan, 2005: 130). Yazarın Beckett-vari bu söylemi, dü-
şünen ve düşündüklerini söyleme dönüştüren modern insanın dünya algı-
sını yansıtır.

2.2.1.3. Dolaylı Konuşma Aktarımı

Anlatı figürünün konuşması, aktarılmış ve dönüştürülmüş şekli ile ve-
rilirse bu konuşma şekli, dolaylı aktarım anlatımına girer. Bir anlatıcı ta-
rafından aktarılan bu tür konuşmalarda gerçek anlamda bir anlatıcı yoktur. 
Anlatıcı görevini üstlenen aracı-özne vardır. Dolaylı konuşma aktarımı 
yapılan küçürek öykü örneklerinden biri, “Yankı” öyküsüdür:

“Her zaman, daha öteye gitmek, derdi.
Şimdi uçurumun kıyısında.
Soruyor:
Burdan ötesi var mı?” (Binbir Hece, “Yankı”, s.15)

Geniş zaman kipiyle kurulan ilk tümce, ikinci tümceyi kuran ve akta-
ran figür tarafından dönüştürülerek verilir. Dolayısıyla gerçek tümce ile 
dönüştürülmüş tümce arasındaki eylem zamanı farkı, dikkat çeker. Derdi 
yüklemi ile aktarılan tümce, konuşmanın birinci kişi ağzıyla değil, ikinci 
kişi ağzıyla yapıldığını gösterir. Aktarımı yapan aktarıcı, sadece aracı ko-
numuyla vardır. 

“Sonumsu” öyküsünde ise, ilk tümcenin konuşmacısı durumundaki an-
latıcı, ikinci tümcede başkasından aktarılan konuşmayı verir:
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“Saatine bakmayı unutma, dedim.
Ama bunun ne gibi bir yararı olabilir ki, dedi son soluğunu verirken.” 

(Do Sesi, “Sonumsu”, s. 25)

İkinci tümcenin, “ki”den sonraki kısmı, anlatıcının yapılan konuşma ile 
ilgili ek bilgisini içermektedir.

2.2.1.4. Dolaylı Düşünce Aktarımı

Bir düşüncenin konuşanı tarafından değil, bir anlatıcı tarafından ile-
tilmesinden oluşan dolaylı düşünce aktarımına örnek olarak “Umut-suz” 
öyküsü verilebilir:

“Yarın da gelmezse, diye düşündü, işte o zaman
gerçek özgürlüğüm başlıyor demektir.” (Binbir Hece, “Umut-suz”, 

s.16)

Anlatıcının varlığı, okuyucuya iletim mesafesi kadar olan bu tür akta-
rımlarda, gerçek konuşulan değil, konuşanın düşündüğü şey, iletilir. Bu ör-
nekte, ilk tümce, dolaylı düşünce aktarımı olurken, ikinci tümce dolaysız 
konuşma aktarımıdır.

“Yemyeşil bir çayırda şimdi. Ardından koşan o... o..., adını unuttuğu 
ilk sevgilisi, bir dut ağacının gölgesinde erişiyor ona, göğsü kalkıp iniyor, 
kendine çekiyor sevgilisi onu, dut ağacından güç almak ister gibi sırtını 
ağacın gövdesine veriyor, ama yakışıklı delikanlının elleri büyük bir usta-
lıkla bedenine dolanıyor, derin bir iç çekişi. 

Gözlerini açıyor. Karşısında o yaşlı adam” (Do Sesi, “Do Sesi”, s. 12)

“Do Sesi” öyküsünde, gözlerini kapayarak düşünceye dalan öykü figü-
rü, düşsel bir yolculuğa çıkar. Burada, anlatma metoduyla verilen düşün-
celer, dolaylı anlatımla okuyucuya ulaşır.

2.2.1.5. Bağımsız Dolaysız Konuşma Aktarımı

Aktarıcının müdahalesi olmaksızın iletilen bu tür konuşmalar, kişilera-
rası diyalogun aktarılmasında vazgeçilmez tekniklerden biridir: 

“Demek ki, bu ana değin birbirimiz için yoktuk, dedi.
Ne garip! Ve şimdi karşı karşıya geçmiş konuşuyoruz.
Bir vapur yolculuğunda, bir rastlantı sonucu olsa da...” (Binbir Hece, 

“Garip”, s.71)

Bir başka örnekte de, konuşmacının yorumuyla birlikte aktarılan ba-
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ğımsız dolaysız bir konuşma söz konusudur:

“Çok uzun bir yolculuktu bu.
Yol boyunca, yalnız sarp kayaları
ve akarsuları gördük.
Hiç insan görmedik.
Hiç ağaç görmedik.
Yalnızca köpekler. 
Geceleri ise yalnız çakallar.
Sabah olduğunda sordum: Buranın insanları nerdedir?
Bilmiyoruz, dediler.
Geleceğimizi duyar duymaz gitmiş olmalılar.” (Do Sesi, “Kaçış”, s.61) 

Örnekte, bilmiyoruz sözcüğüne  kadar olan bağımsız dolaysız konuşma, 
dediler ile aktarılırken, anlatıcının son tümcesinde yer alan yorum, bağım-
sız dolaysız düşünce aktarımına işaret eder.

2.2.1.6. Bağımsız Dolaysız Düşünce Aktarımı

Bu tür aktarımlarda, figürlerin düşüncelerini olduğu gibi (aracısız) ile-
ten aktarıcı, dolaysız anlatımı ile dikkat çeker. Dolayısıyla aktarıcının mü-
dahalesi sıfır noktasındadır:

“– Öyleyse gözlerimin içine bak, dedi.
Daha önce oynamıştım bu oyunu.

–Yoo hayır, dedim. Bir fal için bu kadarı yeter.” (Doğu Öyküleri, “Fal”, 
s.57)

İlk ve üçüncü tümcede konuşma çizgisiyle belirlenen dolaysız konuş-
ma, ikinci tümcede bir düşüncenin dile getirilişiyle şekillenir. Ben anlatıcı-
nın bağımsız düşüncesini, dedim ile ileten aktarıcı/yazar, dolaysız aktarım 
anlatımı gerçekleştirir.

“Sonunda ben de babamın yaşına vardım.
Şimdi onun, niçin insanlardan çok kuşlarla ilgilendiğini anlar gibiyim. 

(…)
Bana babamdan miras yalnızca adlar kaldı. Ne kanat, ne tüy, ne de kuş 

sesi.
İnsan olana bu kadarı da yeter, diyeceksin.
Doğru. Eğer geçim derdi olmasaydı.” (Do Sesi, “Adlar”, s.17)

Konuşmacının kuşlar ve onların adlarıyla ilgili sözleri aktarılırken, son 
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tümcede geçim derdiyle ilgili bağımsız düşünceler yer alır. Aktarıcı da bu 
düşünceleri olduğu gibi iletir. 

2.2.1.7. Bağımsız Dolaylı Konuşma Aktarımı

Öykü figürlerinin konuşmalarını dolaylı anlatımla aktaran yazar, ko-
nuşmayla düşünme arasında kendini hissettirir:

“Ne tuhaf, koskoca bir yaz gelip geçmiş, denize girmemiştim.

Bunu, denize düştüğünde kurtardığım sıska bir kadın söylemişti.” (Do 
Sesi, “İmdat”, s.18)

Alaycı bir tutumla dile gelen bu konuşma örneğinde, anlatıcıya dönük 
yapı, birinci ve ikinci tümcenin anlamsal aktarımında gizlidir. 

“Masum” öyküsünde, savcının konuşmasını dile getiren anlatıcı, onun 
yerine konuşarak dolaylı aktarımda bulunur:

“Bana sorarsanız, tüm insanlar masumdur, dedim. 

Daha açık bir deyişle, suçlu insan yoktur mu demek istiyorsunuz? diye 
sordu Savcı” (Do Sesi, “Masum”, s. 31)

Örnekte, bağımsız dolaylı konuşma aktarımıyla açımlanan çatışma, 
okuyucuya, öykü figürleri arasındaki iletişim kopukluğunu duyumsatır ni-
teliktedir. 

2.2.1.8. Bağımsız Dolaylı Düşünce Aktarımı

Figürlerin düşüncelerini olduğu gibi ileten yazar, onların iç dünyalarını 
yansıtmak amacını taşır. Bu tür aktarımlarda, “anlatıcı çeşitli dil ve içerik 
evrelerinde dolaşır durur” (Karakaya, 1999: 53). Yazarın geniş imkânlarla 
donatıldığı, bağımsız dolaylı düşünce aktarımında, figürlerin kişi içi ileti-
şimi dikkat çeker: 

“Çocuk, kıyıya vardığında, kadın gözden yitmek üzereydi.
Çocuk, iki elini ağzına götürüp bağırdı:
Fufu… Dönnn!
Ama ses ulaşmadı kadına.
Sırtüstü, yüzünde bir gülümseme, uzaklaştı, uzaklaştı kıyıdan.
Çocuk, Nereye gidiyor böyle uzaklara? diye sordu kendi kendine.” (Do 

Sesi, “Son Yüzücü”, s.23)

Tanrısal anlatıcı konumuyla yazar, her şeyi bilen ve gören sıfatıyla, ço-
cuğun düşüncelerini bile okumakta ve böylece aktarımına geniş bir pers-
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pektif sağlamaktadır. 

“Aracı” öyküsünde de, bağımsız dolaylı düşünce aktarımı, dış diyalog 
tekniğiyle metne taşınır:

 “-O gün orda olan o biri niçin doğrudan doğruya
bunları bize anlatmamış?
-Bilmiyorum. Korktuğu için olabilir. Ya da 
Anlatmayı beceremediği için.” (Binbir Hece, “Aracı”, s.80)
İkinci konuşma tümcesinde yer alan “aracı” figür, gerçek konuşmayı 

yapan figürün olmadığı bir ortamda, onunla ilgili düşüncelerini bireysel 
yorumlarıyla aktarır.

“Ne” öyküsünde, iç diyaloga girilen ve tanıdık bir ses olarak tanımla-
nan içsel sesin konuşmaları düşünce aktarımı şeklinde verilir:

 “-Tanrı’nın olmadığı bu dağ başında sen ne arıyorsun? diye sordu 
tanıdık bir ses.

Hiçbir şey aramıyordum. 

Orda, dağ başında, o dağ başında yaşayan ve ölen insanların arasın-
daydım. Hepsi bu.

Böyle dedim.” (Doğu Öyküleri, “Ne”, s. 69)

Gerçek konuşmanın anlatıcı tarafından verildiği, yazarın kendisini his-
settirmediği öykülerde de, iç monolog tekniği kullanılır. Aktarılan konuş-
malarda ise, gerçek, aracısız olarak yansıtılır:

“Kapıyı siz mi çaldınız?
Kapıyı çalmadıysanız, burada kapının önünde ne işiniz var?
Beni mi istiyorsunuz?
Ama ben içerdeyim. Ben dışarı çıkamam.
İstesem de çıkamam ben.
Bana izin yok.” (İşte Deniz, Maria, “İçerdeki”, s. 42)

İç monolog tekniğinin dikkat çektiği bu örnekte figür, bilinçdışı içe-
riklere karşı Ben imgesiyle vardır. Dört kez tekrarlanan ve öykünün leit-
motivi olan Ben sözcüğü, bağımsız dolaysız düşünce aktarımının da be-
lirleyici öznesi olur. Figürün iç dünyasını açımlayan ve tek taraflı bir iç 
konuşma/iç diyalog olan bu örnekte, “figürün iç sesi” (Karakaya, 1999: 
53)’ni duyumsarız.
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Edgü anlatılarının dikkat çeken en büyük özelliği, daha çok “dolaylı 
aktarım”ları tercih ediyor olmasıdır. Amacı, gerçeği, figürlerin konuşma-
larında ve düşlerinde yakalayarak olduğu gibi vermektir. Düş içeriklerinin 
bağımsız dolaylı düşünce aktarımı tekniğiyle aktarıldığı öykülerden biri, 
“Düş” öyküsüdür:

“Beni öldürmeye ant içmiş. 
Ben de onu öldürmemeye ant içmişim. 
Düello silahını benim seçmem gerekiyormuş.
Gözlerim iyi görmediği için ben de tutup tabancayı seçmişim.
İşe bakın ki ölen gene o oluyor.
Ama, kimin kurşunuyla, bunu ne ben anımsıyorum, ne de 
düellonun tanıkları.
Uyanmışım.” (Do Sesi, “Düş”, s.22)

Düş’ünde, varlığının iki farklı yüzünü gören anlatıcı figür, uyanmışım 
ifadesiyle anlattıklarının gerçek olmadığını belirtirken, bilinçlilik haline 
ve dolaylı aktarımın düşünsel boyutuna gönderme yapar. Örnekte, “3. tekil 
şahıs kullanımı ve geçmiş zaman seçimi, onun bildirim özelliğini gösterir” 
(Karakaya, 1999; 55). Ölüm ve öldürmek üzerine kurgulanan düş, uyan-
mak eylemiyle gerçek dünyaya açılırken bağımsız içeriği ile vurgulanır. 
Dolayısıyla, bu düş, bağımsız dolaylı düşünce aktarımı anlatımına örnek-
lik teşkil eder.

Düşsel olanın açımlandığı bir başka aktarım örneğinde de yazar, paran-
tez içi açıklamasıyla, konuşma dilinin yazı diline aktarılmasını örneklen-
dirir:

“Babam (öleli çeyrek yüzyıl oluyor) şöyle dedi düşümde:
– Sen hiç adam olmayacaksın mısın? Sen beni hiç dinlemeyecek mi-

sin?
– Hayır, dedim. (...)
–Bu sözlerin beni öldürecek, dedi babam.
Sonra düşümden çıkıp gitti.” (Binbir Hece, “Karşı”, s.81)

Anlatıcı Ben ile babam dediği figürün konuşma ve düşünceleri serbest 
dolaylı konuşma biçiminde, düş yoluyla verilmiştir. Dolaysız iç konuşma 
da diyebileceğimiz düş aktarımları yazara, dili kullanmada sınırsız yetki 
tanır. Anlatıcı, “sen” zamirini kendisiyle mesafe açmak, geriye çekilmek 
ve kendi tepkilerini gözlemlemek için kullanır. Dolayısıyla, “sen” zamiri, 
okuyucunun anlatıya ve anlatıcıya katılmasını sağlar. 
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Bireyin iç dünyasına bakışta sınırsız imkân tanıyan bilinçakımı tekniği 
de bağımsız dolaylı düşünce aktarımına girer. Öykü bireylerinin ya da fi-
gürlerinin rastgele çağrışımlar yoluyla konuşmalarda bulunmaları bu tek-
niği belirginleştirir:

“– Kâhyaya sordunuz mu?
– Sordum.
– Ne dedi?
– Hiçbir şey bilmediğini. O saatte burda değilmiş.
– Hangi saatte?” (Binbir Hece, “Zaman”, s. 30) 

Öyküde karşılıklı ve sesli konuşma şeklinde beliren dış diyalog tekniği, 
yazım şekli olarak da, “konuşma çizgileriyle” verilir. Dışöyküsel anlatıcı 
olarak yazar, öyküde değildir. Yalnızca konuşan öznelerle, okuyucunun 
karşı karşıya olduğu bir öykü formu vardır. Yazarın gösterme tekniğiyle 
konuşmaları aktardığı bu tür öykü(ler)de, özne(ler) ile okuyucu arasındaki 
iletişimi öykü içi konuşmalar sağlar. Aynı dili konuşan iki kişinin kişile-
rarası iletişimsizliğinin açımlandığı ve “zaman”ın izlekselleştirildiği öy-
küde, ilk tümceyi söyleyen, durum öznesi konumundadır. İkinci tümceyi 
söyleyen ise, öykünün edim öznesidir. Sadece adı kullanılan Kâhya ise, 
engelleyici konumuyla vardır. Çünkü o, bilmeyen özelliği ile öyküde yer 
alarak, farklı çağrışımlara ve iletişimsizliğe neden olur. Edim öznesinin, 
Hiçbir şey bilmediğini. O saatte burda değilmiş şeklindeki dolaylı aktarı-
mı, durum öznesinin, Ne dedi? söylemindeki dolaysız konuşması ile karşı-
lanır. Durum öznesinin sorularla sürdürdüğü diyalog, son tümcede, Hangi 
saatte ile, dolaylı düşünce aktarımına dönüşür ve onun bilinçakımına uğ-
rayarak zamansal çözülüşünü açımlar.

Kimi öykülerinde ise Edgü, birinci derecede anlatmak, vurgulamak is-
tediklerini epizotlar kullanarak destekler. “Annem ve Ben” ile “Kısa” öy-
küleri bu tür anlatımlara örnektir:

“Köy göçmüş. 
Çocuklar bile ölmüş.
Aileden hayatta bir o kalmış, bir de annesi.
Böyle diyor.” (Doğu Öyküleri, “Annem ve Ben”, s.54)

Asıl vurgunun ve anlatılmak istenenin ilk iki tümcede aktarıldığı; birin-
ci derecedeki vurgunun, yazım kuralları şeklinde olduğu denli biçime de 
yansıdığı her iki tümce arasında kullanılan satır boşluğundan fark edilir. 
İkinci derecedeki öykü, birinci derecede olanı desteklediği için, ikinci de-
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recedeki öykü epizot anlatı görünümünde kalır: 

“-Siz bizim yeni komşumuz mu oluyorsunuz?  dedi genç erkek,
genç kıza. 
-Biz burda oturuyoruz, dedi genç kız, genç erkeğe,
-Biz de burda oturuyoruz, dedi genç erkek, genç kıza
Kız kısacık eteklerini kaldırıp sordu: 
-Niçin kısa kesmiyoruz?” (İşte Deniz, Maria, “Kısa”, s.48)

“Annem ve Ben” öyküsünden ve diğer yazımsal sapma örneklerinden 
farklı olarak “Kısa” adlı öyküde, epizot anlatımın ikinci derecede önemli 
diyebileceğimiz vurgusu, öykünün başında verilirken, asıl/ birinci dere-
cedeki vurgu, öykü sonunda verilmiştir. Bu örnekte de epizot ile asıl vur-
gunun yapıldığı kısım arasında, yazım biçimine de yansıyan satır aralığı 
(boşluk) dikkat çeker.

3. Küçürek Öykülerde Anlatı İzlencesi/ Sözdizimi

Ferit Edgü’nün 183 küçürek öyküsünün (“Hecelemeler” hariç) tamamı 
dikkate alınarak toplam 8189 sözcük üzerinde yapılan incelemede % 34 
isim, % 19 fiil, % 14 sıfat, % 14 zarf, % 10 zamir, % 5 bağlaç, % 4 edat, % 
1 ünlem oranlarını tespit ettik. 

8189 sözcüğün 5810’unun isim soylu (isim, sıfat, zamir, zarf) oluşu, 
Ferit Edgü’nün anlatım tekniklerinden gösterme metodunu kullanımıyla 
ilişkilidir. Küçürek öykülerin genel yorumlanma sürecinde kullandığımız 
aşağıdaki tablo, yazarın küçürek öykülerindeki sözcük dağılımını ve bu 
dağılımın üsluptaki değişimi ya da sürekliliği göstermesi açısından önem-
lidir: 

İsim Fiil Sıfat Zamir Zarf Edat Bağlaç ünlem

Toplam:
8189 sözcük

2802 1515 1112 782 1114 321 431 112

Yüzde % 34 % 19 % 14 % 10 % 14 % 4 % 5 % 1

Dil aracılığıyla var olan insan, bireyleşme sürecinde kendini, başkaları-
nı ve dış dünyayı adlandırarak varoluşunu tamamlar. İsimlerin % 34 oranı-
na sahip oluşu, bireyin dış dünyayla bağlantı kurmak, tanımlamak ve onu 
adlandırmak eğiliminin göstergesidir. Özneyi ve nesneyi devinim halinde 
de görmek isteyen birey, isimlerden sonra fiilleri/ eylemleri tercih eder. 
Küçürek öykülerde, % 19 oranıyla fiillerin ikinci sırada olması bu bağlam-
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da düşünülmelidir. Öykü unsurlarını tanımlamak ve niteliklerini ortaya koy-
mak için kullanılan sıfatlar % 14 gibi küçük bir oran olmasına rağmen öykü 
içi unsurları belirginleştirmek için yeterlidir. Aynı oranda kullanılan zarflar 
ise, yüklemin ifade ettiği kavramı açıklarken hareketin nasıl ve ne zaman 
olduğunu da belirginleştirir. Öykülerde varlığın kendisini değil, sembolik 
kullanımlarını ifade eden zamirlerin oranı ise % 10’dur. 

Küçürek öykülerin toplam tümce sayısı 1320’dir. Bunlar üzerinde yap-
tığımız incelemede tümce türleri ile ilgili olarak şöyle bir tablo ile karşı-
laştık:

İsim 
tüm.

Fiil
tüm.

Soru 
tüm.

Yüklem 
düşük

Basit
tüm.

Bileşik 
tüm.

Kurallı 
tüm.

Kuralsız      
tüm.

Sıralı
tüm.

Ünlem 
tüm.

Sayılan
Tümce: 
1320

126 867 135 175 616 343 783 212 30 13

Yüzde %10 % 66 % 10 % 13 % 47 % 26 % 59 % 16 % 2 % 1

Toplam içinde % 66 fiil tümcesi, % 59 kurallı tümce ve % 47 basit 
tümce tespit edildi. Bu oranlar, Ferit Edgü’nün Türkçe’nin tümce yapısına 
bağlılığının sonucudur. Yazarın, yüzdelik oran açısından, kurallı tümceyi 
tercih ediyor olması, Türkçenin bu yöndeki eğilimlerine uygunluk gösterir. 
Kuralsız tümcenin az kullanımı da bu açıdan düşünülmelidir. Öykülerdeki 
kuralsız tümce yapısı yazarın şiirsel yönü ön planda olan düzyazı terci-
hinden kaynaklanır. Tümcede yüklemin sonda olması ve cümlelerin fiiller 
üzerine kurulması mantığı yazarda da söz konusudur. Bu nedenle yazar, 
daha çok fiil tümcelerini tercih ederek Türkçenin mantığına uygunluk gös-
terir. Küçürek metinlerinde özlü anlatımı ve eylemi önceleyen yazar, isim 
tümcelerini daha az kullanmıştır. Anlatımda sadeliğin bir göstergesi olarak 
iç içe geçmiş yargılar yerine daha çok basit cümleleri tercih etmiş, düşün-
celeri bir yargı ve bir kalıp içinde verme yolunu seçmiştir.

Sonuç olarak Ferit Edgü’nün, tümce ve sözcük kullanımında Türkçe-
nin genel gramer kurallarını benimsediğini ve bunu anlatılarında başarıyla 
uyguladığını buna bağlı olarak anlatılarında Türkçenin yapısına uygun ter-
cihlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. 

Sonuç

Resim ve güzel sanatlara olan ilgisi ve minimalist sanatçı kişiliği ile 
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Ferit Edgü, yalın ve saydam bir üslup yaratarak az sözle çok şey anlatmayı 
tercih eder. Bu seçiminde, okurun düş gücüne duyduğu inancın da etkisi 
vardır. Küçürek öykülerinin temel amacı, bir noktayı büyüterek derinleş-
tirmek, dilsel ve düşünsel bütün sınırlılıkları aşmaktır. O, iç ve dış ger-
çekliklerle kurguladığı yapıtlarının bireye ve topluma ait göndergelerini 
dil aracılığıyla sunar. Düşteki gerçeğin, gerçekteki düşün aynasında yan-
sımasını bulan küçürek anlatıları, bir varoluş ve bireyleşme sesinin söze 
dönüşümüdür. 

Birer durum öyküsü olan küçürek öyküler şiirsel söyleyişleri ile 
Edgü’nün etik ve estetik yönünü de açımlar niteliktedir. Şiir dilinin olu-
şumundaki cevhere ulaşma kaygısı Edgü’nün küçürek yazınlarındaki dil 
anlayışını da ortaya koyar. Şiirde kullanılan seslerin ve sözcüklerin tümce 
kuruluşundaki işlevselliği, küçürek öykülerin temel belirleyici unsurları-
dır. Sözcüklerin temel anlamları dışında göndergelerle, imgelerle, benzet-
melerle, eğretilemelerle, yan anlam ve metin dışı çağrışımlarla kullanılma-
sı küçürek öykülerin yazım ve iletişim dilini şekillendirir.

Küçürek öykülerde gerçek ile kurmaca dünyanın örtüşmesi, öykü figür-
lerinin içsel yaşamlarındaki dönüşüm ve değişimler, kimlik arayışları ve 
bunalımları metnin hem anlamsal hem de biçimsel yüzeyine siner. Birey-
sel ve toplumsal yaşantıdaki değişimlerin metne taşınan yüzü de bu deği-
şim ve dönüşümü yansıtır. Yeni biçim ve yapı arayışıyla evrenselliği birey 
oluşa taşırken özgür ve özgün olanı, yeni anlam ve biçimler oluşturacak 
şekilde estetize ettiği değerlerle ve modern kimliğiyle kurgular. 
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Değerli dostlar, 38. ICANAS bünyesinde düzenlemiş olduğumuz 
“Kavram ve İçerik Boyutuyla Küçürek Öykü” konulu paneli tamamlamış 
bulunmaktayız. Panelist arkadaşlarla, Dünyada ve Türkiye’de yeni bir tür 
olarak hızla gelişen  Küçürek öykülerin kavram ve içerik boyutunu; şiir, 
mensur şiir, anekdot, mesel gibi diğer türlerle olan benzer ve farklı yönle-
rini tartıştık. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki; küçürek öyküler, modern 
zamanların karakteristik yapısını içeren anlatılardır. Kısa, tiz ve uyarıcı 
etkileriyle bir çığlığı andıran bu öyküler, izleksel olarak genellikle; za-
mansızlık, yurtsuzluk, sınırların ihlal edilmişliği ve Kafkaesk bunaltıları 
işler. Entelektüel bir derinliği olan bu öykülerin yazılması da okunması 
da  entellektüel bir arka-plan kültürü gerektirir. Çağın en gözde anlatım 
ürünlerinden biri olan küçürek öyküler, gelecekte de zamansızlık nedeniy-
le epey revaçta olacak görünmektedir. Panelimizi sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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