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SUNUŞ 

2016-2017 öğretim yılında Bölümümüz öğrencilerinin konuşmacı 

olduğu Türk Halk Edebiyatı Öğrenci Paneli gerçekleşmişti. Bilgi, emek, 

sabır, heyecan, merak, coşku… Gençlerin sunumlarında, ilmi var eden bu 

temel esasların hemen hepsinin mevcudiyetini görünce panelin kapanış 

konuşmasında, kendileriyle daha büyük ve önemli etkinlikleri de 

başarabileceğimize olan inancımla, artık bundan sonra sıranın bir 

“öğrenci sempozyumu”na geldiğini söylemiştim. Bu sözüm, öğrenciler 

arasında beklemediğim derecede iltifat gördü. Aynı heyecan ve isteğin 

onlarda da olduğunu hissedince, arkadaşlarımızla birlikte kolları sıvadık. 

Somut ve kalıcı meyvesini elinizdeki kitapla veren etkinliğimizin 

başlangıç öyküsü budur. 

Önce “neden sempozyum?” dedik. Sempozyum (symposium) “şölen” 

demekse, Türkçemizde bunu tam olarak karşılayan çok güzel bir kelime 

varken neden kullanmayalım, dedik. Daha önce de “bilgi şöleni” şeklinde 

kullanımlar olmuştu. Bu da güzeldi ama aslında bu etkinlikler “bilimsel” 

programlardı ve “bilim şöleni” deyişinin daha isabetli olacağı 

düşüncesinden hareketle etkinliğimize “bilim şöleni” demeyi yeğledik. 

Kısaltması TUDOB olmak üzere, adını Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim 

Şöleni koyduk. Nitekim aynı yılın (2018) Ekim ayında düzenlediğimiz 

Uluslararası etkinliğe de Amasya Şairleri Bilim Şöleni dedik.  

TUDOB-2018’i ilk deneyimimiz olması hasebiyle kendi bünyemiz 

içinde yapmayı uygun gördük. Eksiklerimizi, hatalarımızı görelim ve bir 

dahakinde daha güzeli yakalayalım diye sadece Amasya Üniversitesi 

araştırma görevlileri, doktora ve yüksek lisans öğrencileri ile lisans 

öğrencilerinin katılacağı bir bilim şöleni olsun istedik. Bu işe gönül veren, 

hevesli, arzulu öğrencilerimiz, kendilerine rehberlik eden hocalarının da 

destek ve katkılarıyla bildirilerini sunuma hazır hâle getirdiler. 

Bildirilerin çoğu, orijinalliği, sunum güzelliği vb. bakımlardan normal 

kongre ve sempozyumlardaki bildirileri aratmıyordu. Nitekim buradaki 

bildirileri okuyanlar da buna tanıklık edeceklerdir. 

Hedefimiz TUDOB’un biri ulusal, biri uluslararası düzeyde olmak 

üzere iki yılda bir düzenlenmesi ve bir gelenek oluşturmasıdır. Demek ki 

sırada önümüzdeki yıl Mayıs ayında yapılacak TUDOB-2020 var. 



V 

 

Bu bilim şöleninde 3’ü doktora, 14’ü yüksek lisans ve 23’ü lisans 

öğrencisi olmak üzere toplam 40 öğrenci bildiri sundu. Bunların bir kısmı 

verilen süre içinde bildirilerini teslim edemediler. Bu kitapta, 

Şölen’imizde sunulan bildirilerin 21’i yer almaktadır. 

Bu etkinliğin, öğrencilerimiz için ne derece önemli, anlamlı ve değerli 

olduğunun bilincindeyiz. Onların da bilmesini isteriz ki biz de en az onlar 

kadar heyecan, sevinç ve gurur duyduk ortaya koydukları işten. İnşallah 

bu bilim şöleni onlar için bilim dünyasına aralanan bir kapı vazifesi görür. 

Bildiri sunan ve bildirisi yayımlanan öğrencilerimizi can u gönülden 

kutluyorum. Onlara danışmanlık yapan değerli meslektaşlarıma teşekkür 

ediyorum.  

Bu vesileyle, yaptığımız bütün etkinliklerde bizi teşvik eden, her 

bakımdan destekleyen eski Rektörümüz Prof. Dr. Metin ORBAY ile, 

geleneği devam ettirerek sempozyum bildirilerinin basımına onay veren 

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman ELMACI’ya da teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL 
Düzenleme Kurulu Başkanı 

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı 
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REHBER-İ ÂŞIK VE SALÂT-I NEVÂFİL ADLI MECMUA 
Named as Rehber-i Aşk And Salat-ı Nevafil Journal 

 
Lisans Öğ. Muhammet Ali AÇIKGÖZ 

Amasya Üniversitesi 
ma541099@gmail.com 

Özet 
‘’Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil’ mecmua; içerisinde nutuk 
başlığı altında birçok şiir, tesbihât duaları ve nafile 
namazlarının olduğu küçük, matbu bir şiir mecmuasıdır. Eser 
Mısır’daki Mukâttâm Dağı üzerine inşa edilen, ‘’Kahire Bektaşi 
Dergâhı’ nda’’ kayıtlıdır.Eser içerisinde toplam 17 âşığın adı 
geçmektedir. Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil adlı mecmuanın 
giriş sayfasında eserin ismi, basım tarihi, basım yeri ve yılı 
yazılmıştır. Mecmua Bayburt’ta yaşayan Harun Bey’in evindeki 
şahsi kitaplığından elimize geçmiştir. Üzerinde çalıştığımız ve 
Cavide Hanım tarafından yazılan bu şiir mecmuasında şairlerin 
nutukları, tesbihâtlar ve nafile namazları hakkında örnekler 
vererek muhteviyatı hakkında bilgilerimizi aktarmaya 
çalışacağız.  

Anahtar kelimeler: Cavide Hanım, Rehber-i Âşık ve Salât-ı 
Nevâfil, Kahire Bektaşi Dergâhı. 

Abstract 
It is a small, printed poetry magazine with many poems, prayers 
and prayer prayers under the title of lecture. The work is 
registered in the ‘’ Cairo Bektashi Dervish Lodge ı, which was 
built on the Mounth Mukattam in Egypt. There are 17poets in 
journal. Named as “Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil” journal, of 
the work on the home page, the date of printing, place of print 
year was written. The poetry book, has passed through the 
personal library of Harun Bey who lives in Bayburt. In this 
poetry magazine written by Cavide Hanım, which we are 
working on and giving examples about poets’’ speeches, prayer 
beads and prayer prayers, we will try to convey our knowledge 
about it contents.  

Keywords: Cavide Hanım, Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil, 
Cairo Bektashi Dervish Lodge. 
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Giriş 

“Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil’’adlı üzerinde çalıştığımız şiir 
mecmuası, Bektaşiliğin dört büyük merkezinden biri olan 
Mısır’daki “Kâhire Bektaşi Dergâh’ında ’’kayıtlıdır. Bu sebeple biz 
de Alevi-Bektaşiliğin oluşumu ve gelişiminden kısaca bir bilgi 
vererek daha sonra mecmuanın muhtevası hakkında bilgiler 
aktarılacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi eser “Kahire’deki 
Bektaşi Dergâhı’nda’’ kayıtlı bulunsa da Sünni şairlerin şiirleriyle 
beraber, Sünni tesbihat duaları ve nafile namazları da mecmuada 
yer almıştır. Eser karışık bir şekilde derlenerek oluşturulmuştur. 

Türk kültüründe, tasavvuf algısı Türklerin hâkim olduğu coğrafi 
bölgelerde İslamiyet’in yayılması ve bu sahalardaki eski inanç 
biçimlerinin İslamiyet’i etkilemesiyle meydana gelmiştir. Türkler 
arasında ilk olarak Orta Asya’da Ahmed Yesevi etkisi ile cereyan 
eden tasavvuf akımı, ilerleyen süreçlerde, Moğol istilasıyla 
Anadolu’ya gelen dervişlerle burada da etkili olmaya başlamıştır 
(Gölpınarlı, 1969:78). Bektaşilik Anadolu sahasında Babailer 
Ayaklanması bastırıldıktan sonra 13. yüzyılda Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin (1210-1271) adına Abdal Musa tarafından kurulmuş, 
Balım Sultan tarafından teşkilatlanmıştır. (Alevi-Bektaşi) 
edebiyatının kökeni Yunus Emre’ye kadar uzansa da kuruluşu 
14.yüzyılda Kaygusuz Abdal’la meydana gelmiş ve 15. yüzyılda 
“Hataî” mahlasıyla ve daha çok heceyle şiirler söyleyen Şah İsmail-
i Safâvî’yi meydana çıkarmıştır. “Hataî”, Alevi-Bektaşi edebiyatının 
en didaktik âşığıdır. 16. yüzyılda Sivas’ta asılan “Pir Sultan Abdal” 
ise bu edebiyatın en lirik âşığıdır. Pir Sultan Abdal’ın 
mensuplarından “Kul Himmet” ve onun çağdaşı “Hüseyin” lirizm 
açısından Pir Sultan Abdal’a yaklaşan âşıklardandır. (Zelyut, 1992: 
67-69) Bektaşiler büyük bir kısmı 11’li heceyle bazen de 7’li veya 
8’li heceyle yazılmış olan dörtlüklerden meydana gelen şiirlerini 
bazen “nutuk’’ bazen de “nefes’’ olarak nitelendirmektedir. Alevi-
Bektaşi şiirleri muhteva olarak incelendiğinde, ölmeden önce 
ölmek yani yaşarken nefsi terbiye ederek Allah aşkıyla kalplerini 
doldurma felsefesini eserlerine yansıtmıştır. Âşıklar mahlas alırken 
kendilerini divan şairlerinden ayırmak için “Hatai’’, ’’Kamberi’’ gibi 
farklı Âşıklık adları alırlar. Hatta bazı Âşıkların daha belirleyici 
olmak için “kul’’, “abdal’’, “pir”, “sultan’’ gibi Âşık mahlasları 
aldıkları da görülmektedir (Artun: E.T.26.04.2018). Alevi-
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Bektaşilik’de Ehl-i Beyt sevgisi, aşırı derecede Hz. Ali’ye bağlanış, 
On iki İmam’ı takdis eden, On iki İmam sözünden bozma 
“düvazman”, ya da sadece “düvazde” denilen şiirler, İmam 
Hüseyin’e mersiyeler, Hacı Bektaş-ı Veli ve Alevi-Bektaşi velilerini 
öven, onların menkıbelerini anlatan nefesleri vardır. Alevi-
Bektaşilik’te âşıkların yetişmesinde Ayin-i Cemlere katılmalarının 
ve Alevi-Bektaşi şiir örneklerini dinleyerek eğitim almalarının yolu 
büyüktür. Üzerinde çalıştığımız bu mecmua; Bektaşiliğin önemli 
dört büyük merkezinden biri olan ve Mısır’da bulunan “Kahire 
Bektaşi Dergâhı’nda’’ kayıtlıdır. Dergâh Mısır’daki Mukâttâm Dağı 
üzerinde inşa edilmiş ve tam beş asır boyunca faaliyet göstermiştir. 
Bu dergâhın kurulmasında ve Bektaşiliğin ilk oluşumunda 
eserleriyle ciddi katkı sağlayan, tarikat geleneğinde önemli yeri 
olan en önemli kişi hiç şüphesiz Kaygusuz Sultan’dır. Kaygusuz’un 
ilk defa böyle bir dergâh kurması şehrin bu konumu kazanmasında 
etkili olmuştur. (Levent, 1993: 25.) Mısır’a gelip, yerleşerek burada 
bir Bektaşi dergâhı açan Kaygusuz Abdal’dan sonra tarikatın son 
Bektaşi şeyhi Ahmet Sırrı Baba’dır. Hayatı hakkında geniş bilgi 
bulunmayan Sırrı Baba, Mısır ’da yaşadığı ömrünün son demlerinde 
İstanbul’a döndüğü bilinmektedir. (Çift, 2011: 13-39) Bektaşiliğin 
en önde gelen isimlerinden olan Turgut Koca’nın yayımlanmış 
anılarından bilgi edinen Prof. Dr. Belkıs Temren, Ahmet Sırrı 
Baba’yla ilgili şu bilgileri zikretmektedir: “Tepedelenli Ali Paşa 
zamanında Arnavutluk’ta on beş yaşındaki gençlerin yetiştirildiği 
Derviş Koleji’nde Selim Rûhî Baba, Tahir Baba ve Amerika’daki 
Bektaşi Tarikatı’nın son temsilcilerinden Recep Baba’yla birlikte 
mezun olmuştur. Daha sonra Kahire’deki Bektaşi Dergâhı’na 
giderek orada görev yapmış ve Türkiye’ ye dönüşünde Kral 
Faruk’la arasındaki ilişkileri nedeniyle, taşkın asabi hareketleri 
yüzünden Dede babalığa gösterildiği halde seçilemedi. Şeker 
hastalığına yakalandı. Mısır’da iken kangren oldu ve tedavi içi 
Recep Baba’yla Amerika’ya gitti. Orada bacakları kesildi ve yetmiş 
beş yaşında İstanbul’da vefat etti. Özellikle kabir taşlarının 
okunmasında ustaydı. Çünkü bu konuda Arnavutluk’taki Derviş 
Koleji’nde eğitim almıştı.’’ (Yılmaz, 1999:2). 

 Mısır’daki Bektaşi Dergâhı kütüphanesinde kayıtlı bulunan 
“Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil’’adlı eser, Bayburt’ta yaşayan ve 
Konursu köyünde imamlık yapan Harun Bey’in evinde babasından 
kalan kitaplığından elimize geçmiştir. Bektaşi piri Nâfi Baba’nın kızı 
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Câvide Hanım tarafından 1343 yılında İstanbul’da basılmıştır. 
Câvide Hayre Hanım’ın doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. 
Adı bazı kaynaklarda “Câvide Hayri” olarak geçer. Ayrıca adının baş 
tarafına “Karaosmanzâde” sıfatı eklenirse de sebebi belirtilmez. Bu 
kadın bestekârımızın ikinci adı; “Hayri” değil “Hayre”dir. 
İstanbulludur ve Rumelihisarı’nda doğmuştur. Ayni semtteki 
Bektaşi Tekkesinin şeyhi Nâfi Baba’nın kızıdır. Tıpkı çağdaşı Nasib 
Hanım gibi tok ve gür bir sese sahiptir. Yüzyılımızın ilk çeyreğinin 
tanınmış bir hanendesiydi, ancak çevresinin dışına taşamamış, 
Nasib Hanım kadar üne kavuşamamıştır. Tahsin Til ile Selim Nüzhit 
Gerçek’in anılarından öğrendiğimize göre o zamanki İstanbul’un 
sessiz ve mehtaplı gecelerinde Rumelihisâr sırtlarında şarkı ve 
gazele başlayınca karşı sahillerde biriken kalabalık bir halk kitlesi 
kendisini dinlerdi. Mûsîki öğrenimi hakkında herhangi bir bilgi 
edinemedik. Sadece bir hanende olarak kalmamış, bestekâr olarak 
da başarılı eserler bestelemiştir. TRT repertuvarına giren 
eserlerinden başka, Müzik Daire Başkanlığında nota arşivinde 
henüz icrâ edilmemiş hayli eseri vardır. (Özalp: E.T 26.04.2018).1 

Cavide Hanım’ın tarafından Matba’-ı Osmaniyye adlı matbâda 
İstanbul’da basılan “Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil’’adlı mecmua, 
taş baskı üzerine basılan matbu bir eserdir. Giriş sayfasında; eserin 
ismi, basım tarihi, basım yeri ve basım yılı yazılmıştır. İki bölümden 
oluşan eserin, ilk kısmında âşıkların nutukları tasniflenmiş, ikinci 
kısımda ise nafile namazlarının vakitleri, kılınış kuralları ve 
tesbihâtlar hakkında bilgi verilmiştir. Âşıkların nutukları, elli iki 
sayfadan oluşmaktadır. Nafile namazların kuralları ve tesbihatlar 
ise dokuz sayfada toplanmıştır. Böylece eserin tamamı altmış bir 
sayfadan oluşmaktadır. Giriş kısmında Âşık İsmail Hakkı’nın “Allah 
görelim neyler, neylerse güzel eyler’’ adlı nutukundan sonra, Âşık 
Yunus Emre’nin’’ Mevla’m seni sen isterim seni ’’ isimli nutuku ile 
eser devam etmektedir. Eserde “Allah görelim neyler, neylerse güzel 
eyler’’ adlı nutuk Âşık İsmail’e ait olarak değerlendirilmiştir; lakin 
nutuk Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından yazılmıştır.  

Eserin içerisinde toplam on yedi aşığın adı geçmektedir. 
Âşıkların ismi sırasıyla 1- Âşık İsmâil Hâkkı, 2- Âşık Yunûs Emre, 3- 

                                                           
1 Cavide Hanım’ın hayatı hakkında bilgiler için şu kaynaktan yararlanılmıştır: 
Özalp, 2018 www.eksd.org.tr 
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Âşık Seyyîd Nizâmî, 4- Âşık Aziz Mahmûd Hüdâi, 5-Âşık Şemsî 
Tebrîzî, 6- Âşık Sezâyi, 7- Âşık Nûri, 8- Âşık Şâkir, 9- Âşık Pir Sultân, 
10- Âşık Seyfûllah, 11- Âşık Kuddûsî, 12- Âşık Kaygûsuz, 13-Âşık 
Emrâh, 14- Âşık Niyâzî, 15- Âşık Miskîn, 16- Âşık Gedâyî, 17-Âşık 
Derviş Abdullâh’tır. Eser içerisinde toplam elli nutuk 
bulunmaktadır. Nutukları en fazla olan şairler Âşık Yûnus Emre ve 
Âşık Pir Sultân’dır.  

Tasniflenen şiir sayısına göre Âşık İsmâil Hâkkı’nın bir tane, Âşık 
Yunûs Emre’nin on bir tane, Âşık Nizâmî’nin bir tane, Âşık Azîz 
Mahmûd Hüdâyi’nin üç tane, Şemsî Tebrîzî’nin bir tane, Âşık 
Nurî’nin bir tane, Âşık Sezâyî’nin iki tane, Âşık Şâkir’in bir tane, Âşık 
Pir Sultan’ın on tane, Âşık Seyfûllah’ın bir tane, Âşık Kuddûsî’nin üç 
tane, Âşık Niyâzî’nin beş tane, Âşık Kaygûsuz Abdal’ın bir tane, Âşık 
Emrâh’ın bir tane, Âşık Miskîn’in bir tane, Âşık Gedâyî’nin dört tane, 
Âşık Abdullah’ın üç tanedir. Eserde şairlerin nutukları belli bir 
düzende sıralanmamış, araya farklı şairlerin nutukları da 
eklenmiştir. Tekke Edebiyatı-Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Nazım 
Türleri içerisinde tasniflenen bu şiir mecmuasında, âşıkların 
nutukları hece ölçüsüyle yazılmıştır. Genellikle 7’li, 8’li ve 11’li hece 
ölçüsü kullanılmıştır. Şairler genel olarak nutuklarında tapşırma 
(mahlas) özelliğini esere yansıtmıştır. Âşıkların nutuklarından bazı 
örnekler şöyle geçmektedir: 

 NUTUK: İSMÂİL HAKKI 
Hak şerleri hayr eyler  
Zan eyleme gayr eyler  
Ârif ânı seyr eyler 
Allah görelim neyler  
Neylerse güzel eyler 
 
Sen Hâkk’a tevekkül kıl  
Teslim ol rahat bul  
Her işine razı ol 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
 Dime şu niçün şöyle  
Yerindedir ol öyle  
Bak sonuna seyr eyle 
Allah görelim neyler  
Neylerse güzel eyler 
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Her işleri fâyikdır  
Birbirine lâyıkdır  
Neylerse muvâfıktır 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Sen adli zulüm sanma  
Teslim ol oda yanma  
Sabr eyle sen usanma 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Dilden gamî dûr eyle  
Canınla huzûr eyle 
Tefvîz-i ümûr eyle 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
 Bil kadî-i hacâtı  
 Kıl âna münacatı  
 Terk eyle murâdâtı 
 Allah görelim neyler 
 Neylerse güzel eyler 
 
Bir işi murâd etme  
Olduysa inat etme  
Haktandır o red etme 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Hellâk-ı Rahim oldur 
Rezzâk-ı Kerim oldur 
Fa’âl-i Hakîm oldur 
Allah görelim neyler  
Neylerse güzel eyler 
  
Naçâr kalacak yerde  
Nagâh açar ol perde  
Derman eder her derde  
Allah görelim neyler  
Neylerse güzel eyler 
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Hiç kimseye hor bakma  
İncitme gönül kırma  
Sen nefsine yan çıkma  
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler 
 
Bil elsine-i halkı  
Aklâm-ı hâk ey Hakkı  
Öğren edeb-i hûlkı 
Allah görelim neyler 
Neylerse güzel eyler  
 
NUTUK: ÂŞIK YÛNUS 
Âşkın aldı benden beni  
Mevlâ’m seni  
Sen isterim seni 
Ben ağlarım dün ü günü  
Mevlâ’m seni  
Sen isterim seni 
 
Eğer beni yandırsalar  
Külüm göğe savursalar  
Her azamı ayırsalar  
Mevlâ’m seni  
Sen isterim seni 
 
Cennet cennet dedikleri  
Birçok evle birçok huri 
İsteyene ver onları  
Mevlâ’m seni  
Sen isterim seni 
 
Cahillere dünyaların  
Zahidlere ukbaların  
Âşıklara dizar gerek  
Mevlâ’m seni  
Sen isterim seni 
 
Âşıkları aşk yandırır  
Aşkın şarabına kandırır 
Tecellisini güldürür  
Mevlâ’m seni  
Sen isterim seni 
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Âşık Yunus benim adım  
Günden güne artar derdim  
İki cihanda maksudum  
Mevlâ’m seni 
Sen isterim seni 
 
NUTUK: SEYYİD NİZÂMÎ 
Mevla’m ver aşkını bana  
Hayrânın olayım senin  
Bülbül gibi gülşeninde  
Nalanın olayım senin 
  
Yandır beni yandır beni  
 Âşk meyinden kandır beni 
Sarhoş edip döndür beni  
Mestânın olayım senin  
 
Yâr eyle beni yârine  
Koyma bugünü yârına  
Yak beni aşkın narına  
Pervanen olayım senin 
  
Gönül kuşun sana uçur 
 Aşk meyinden daim içir 
 Bu tacı hırkadan geçir 
 ‘Uryânın olayım senin  
 
 Seyyîd Nizâm oğlu hoca  
 Ayırma kendinden yüce  
 Gerek gündür gerek gece  
 Mihmanın olayım senin 
 
NUTUK: KUDDÛSİ 
Gönlümü yâre salasım geldi  
Bahrına ‘âşkın dalasım geldi 
 
Ar namusun hem şişesini  
Uruben taşa kırasım geldi 
 
Levhâ-yı dilde masiva girin  
Âb-ı ‘aşkunla silesim geldi 
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‘Âşkın atına binüben bugün  
Arayıp yâri bulasım geldi 
 
Kalmadı sabra takatım asla  
Şem’e pervane olasım geldi 
 
İçe doldu nâr-ı muhabbet  
Cismi büryân edesim geldi 
 
İdeli bi’at pir-i tarika  
adrini âşkın bilesim geldi 
 
Hem şerhe şerhe bu yüreğimi  
Seyf-i âşkınla delesim geldi 
 
Der ki Kuddusi koyub ağyarı  
Yâr ile tenhâ kalasım geldi 
 
NUTUK: SEZÂYÎ 
Ey Âşık-ı dildâde gel nûş edelim bade 
Bir bade gerek amma içenlere mevade 
Can Allah canan Allah canlar sana kurban Allah  
Yuhyi kalbi zikrûllâh Lâ ilâhe illallâh 
  
Bir kez içen Âşıktır aşkın ile sadıktır 
Âşk onlara layıktır Mecnun ile Ferhât’a 
 
Sakisi onun Mevlâ hak ruhu onun esma 
Bir kere içen kat’â gam görmeye dünyada 
  
Ol cana olan Âşık aşkına olan râgıb 
Nefsine ola galib bel bağlaya üstada 
İşit bu Sezâî’den ne gördü bu faniden 
Dost vechini gösterdi mirât-ı mücellâdan 

İkinci bölümde ise nafile namazlarının vakitleri, kaç rekat 
olduğu, Ramazan ve Kurban Bayramlarındaki tesbihatlar hakkında 
bilgi vermektedir. Tesbihatlardan bir örnek ise şöyledir: “Ramazan 
ve Kurban Bayramlarının ilk günü sabah namazına mütakib, dört 
yüz adet; “Lâ ilâhe illâhu vahdehû lâ şerike leh, lehül mülkü ve lehül-
hamdü yuhyî ve yümit, ve hüve hayyün lâ yemût, biyedikel-hayru ve 
hüve alâ külli şeyin kadîr.’’ 
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 Eserde toplam on beş nafile namazı hakkında eserde bilgi 
verilmektedir.  

Eserde yer alan nafile namazları da sırasıyla şöyledir:  

1- Salât-ı İşrâk  
2- Salât- Duhâ 
3-Salât-ı Evvâbin  
4- Salât- Teheccüd 
5- Salât-ı Vuzu’  
6- Tahiyyet-ül Mescid  
7- Salât-ı Tövbe 
8- Salât-ı Hacet 
9- Salât- İstihâre 
10- Salât- Tesbih 
11- Ramazan-Şerife’de Kılınacak Namazlar 
12- Ramazan-Şerife’de Kılınacak Namazlar 
13- Ramazan-Şerife’de Kılınacak Namazlar 
14- Cuma Gecesi Namazı 
15- Şevval Ayında Kılınacak Namazlar  

Eserde nafile namazlarının bazıları şu şekilde geçmektedir:  

“Salât-ı İşrâk (Sabah Namazı) İşrâk namazı iki rekât olup güneş 
doğduktan kırk beş dakika sonra eda olunur. Salât-ı Dûhâ (Kuşluk 
Namazı) Yani kuşluk namazı dört rekat olup on iki rekata kadar eda 
olunur. Salât-ı Evvâbin (Tövbe Namazı) İki rekat olup, on iki rekata 
kadar akşam namazından sonra eda olunur. Salât-ı Teheccûd (Gece 
Namazı) İki rekat olup on iki rekata kadar nısf-ûl- leylden imsâk 
vaktine kadar iki rekât da bir selam vermekle eda olunur. Bu 
namazın hakkında ayet-i kerime ve hadis-i şerife vârid olunmuştur. 
Salat-ı teheccûd’ü terk etmeyip, hiç olmazsa vâkt-ı seherde uyanık 
bulunup, Allah Te’âla hazretlerine niyaz etmelidirler. Salat-ı Vûzu’ 
(Abdest Namazı) Abdest aldıktan sonra vakt-i zevâl değilse abdest 
şükrü olarak iki rekat eda olunur. Tahiyyet- ül Mescid (Mescid 
Namazı) Mescid ve cami şerifeye girildiği zaman namaz vakti değil 
ise vakt-ı zeval dahi olmadığı halde iki rekat eda olunur.”  
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Sonuç  

Mısır’daki Bektaşi Dergâhı kütüphanesinde kayıtlı bulunan 
“Rehber-i Âşık ve Salât-ı Nevâfil’’adlı eser, içerisinde birçok nutuk, 
nafile namazı ve tesbihâtların yer aldığı Cavide Hanım tarafından 
oluşturulan küçük bir mecmuadır. Eser, her ne kadar Bektaşi 
kütüphanesinde kayıtlı bulunsa da karışık bir şekilde derlenmiş ve 
Sünni dualar ve şairlerin şiirleri de esere katılmıştır. Cavide Hanım 
tarafından oluşturulan bu mecmua onun yalnızca musiki alanında 
değil, Bektaşi edebiyatı içerisinde de kendine farklı bir pencere 
açmasına katkı sağlamıştır. Biz de eserin muhtevası hakkında 
bilgilerimizi sunarak küçük bir katkı sağlamaya çalıştık. 
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NEDÎM’İN ŞİİRLERİNDEN ÇAĞDAŞ ŞARKILARA AŞK 
EKSENLİ BİR YOLCULUK 

 A Lovely Trip from Nedim’s Poems to Contemporary Songs 
 

Lisans Öğ. Ayşenur AKTAŞ 
Amasya Üniversitesi 

aysenuraktas491@hotmail.com 
Özet 
Bu çalışmada XVIII. Yüzyıl şairlerinden olan Nedîm’in şiirlerinden 
yararlanarak geçmişten gelen değerlerimiz, duygularımız ve 
hislerimizin günümüz popüler kültürü etkisi altında kalıp 
yozlaşma yolunda hızla ilerleyen, gittikçe yabancılaşan şarkı 
sözlerinin karşılaştırması yapılarak bu yozlaşmaya farkındalık 
yaratmak amaçlanmıştır. Çalışmada Nedîm’in eserlerinden örnek 
alınması şuh bir üslubunun olması, şiirlerinin bestelenmeye 
elverişli bir yapısı olması ve çağdaşı olan şairlere nazaran beşeri 
anlamda aşkı eserlerinde baskın bir şekilde ele almış olmasıdır. En 
önemli etkenlerden birisi ise ikinci bir sevgili anlayışını konu 
edinmemesi ve sevgiliyi biricik kavramı çerçevesinde ele almış 
olmasıdır. Çalışmamızda dünkü Nedîm’de gördüğümüz sevgiliye 
olan incelik ve hassasiyeti bu günün sanatında göremeyişimiz, 
geçmişte kültürümüzde var olan bu değerlerin ve hassasiyetlerin 
neden erezyona uğradığı irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Nedîm, popüler kültür, yozlaşma, 
yabancılaşma, duygusuzluk. 

Abstract 
In this work, the main aim is taking advantages from one of the 
XVIII. century poets Nedim’s, poems in order to raise 
awareness.Our values from the past, our emotions and our 
feelings which are under the popular culture effect are rapidly 
degenerating and by comparison with the song lyrics which are 
being corrupted from the original language, the main aim is to 
raise awareness to this corruption. In this study, the works of 
Nedim are sampled and this shows that he has motives of woman, 
and his poems are convenient to compose and comparing to the 
other poets who lived in the same era with him, his way to take 
love as a human sense is more dominant. One of the important 
factor is, in his works, he is not using the second lover and he 
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takes lover as the one and only. In our work, we examined that we 
cannot see the delicacy and the sensitiveness to lover in Nedim’s 
works, in today’s art and why the values and the sensitivities that 
we had in our past culture are losing their value. 

Keywords: Nedîm, popular culture, degeneration, estrangement, 
unfeeling. 

 

Nedîm’in Hayatı ve Şairliği1 

Asıl adı Ahmet’tir. İstanbulludur. Evinin Beşiktaş’ta olduğuna 
dair şiirilerinde kendisinin verdiği bilgiyi, belgeler de destekler 
(Erünsal, 2009: 255-274). 1681 yılında dünyaya geldiği tahmin 
edilmektedir. Annesi Saliha Hatun, İstanbul’un fethinden itibaren 
devlet hizmetinde bulunan Karaçelebizadeler ailesindendir. 
Babası Kadı Mehmet Efendi ise Sultan İbrahim devri (1640-1648) 
kazaskerlerinden Merzifonlu Mustafa Muslihittin Efendi’nin 
oğludur. Kazasker Muslihittin Efendi bazı kötü alışkanlıklarından 
ötürü ulema ve halk tarafından sevilmediği için kendisine çirkin 
lakaplar takılmış, Mülakkap Mustafa Efendi diye tanınmıştır. 
Dedesine takılan lakaplardan ötürü Osmanzade Taib gibi bazı 
şairler Nedîm’den mülakkabzade diye bahsetmişlerdir. Ahmet 
Nedîm iyi bir eğitim görmüş, döneminin klasik ilimlerini, Arapça 
ve Farsça’yı bu dillerde şiir yazacak kadar öğrenmiştir. Tahsilini 
tamamladıktan sonra Şeyhülislam Ebezade Abdullah Efendi’nin de 
bulunduğu bir jüri tarafından yapılan sınavda başarılı olarak 
müderris olmuştur. Söz konusu edilen sınavın tarihi bilinmemekle 
beraber, Ebezade Abdullah Efendi’nin görevde bulunduğu 1707-
1713 yılları arasında gerçekleştiği kesindir (Yöntem, 1948: 173-
184). Bu tarihler, aynı zamanda Sultan III. Ahmet döneminin 
(1703-1730) başlarına rastlamaktadır. Bu sırada Ali Paşa, III. 
Ahmet’in on birinci sadrazamı olarak göreve getirilmiştir(1713). 
Nedîm ise 1114/1702-1703 yılına tekabül eden tarih 
manzumesini dikkate alırsak artık çıraklık safhasını aşmış bir 
şairdir. Ali Paşa’nın Varadin’de şehit düşmesinden sonra yerine 
Halil Paşa getirilir. Bu sırada İbrahim Paşa’nın yıldızı 
parlamaktadır. İbrahim Paşa, 1716 yılında mirahurluğa, ardından 

                                                           
1 Nedim’in hayatı ve şairliği ile ilgili bilgiler Muhsin Macit tarafından 
hazırlanan Nedim Divanı isimli eserden derlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bk. Macit, 1997. 



 
 
 
 

Nedîm’in Şiirlerinden Çağdaş Şarkılara Aşk Eksenli Bir Yolculuk 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 17 

rikab-ı hümayun kaimmakamlığına atanır. Bu ikinci atamayla ilgili 
olarak Nedîm, bir tarih manzumesi yazar. İbrahim Paşa, Ali 
Paşa’nın şehit edilmesinden sonra geride kalan nikâhlısı Fatma 
Sultan’la evlenerek padişaha damat olur. 1718 tarihinde de 
sadrazamlık makamına getirilir. Bu tarih, daha sonra Lale Devri 
(1718-1730) olarak adlandırılan dönemin başlangıcıdır. Artık, 
Damat İbrahim Paşa’nın hemen her faaliyeti Nedîm’in dikkatini 
çeker. Şair, kıta ve kasideleriyle her fırsatta hamisine bağlılığını 
ifade eder. İbrahim Paşa’yı takdir eden, öven tek 10 şair sadece 
Nedîm değildir. Fakat Nedîm, bu şairlerin içinde en başarılı 
olanıdır. Bir yandan İbrahim Paşa’nın faaliyetlerini şiirleriyle 
överken diğer yandan da Lale Devrinde teşekkül ettirilen tercüme 
heyetlerinde görev alarak hâmisinin her hamlesine destek verir. 
Meslek hayatında da çabuk ilerler. Müderrislikten Mahmut Paşa 
Mahkemesi naipliğine getirilir. Daha sonra 1726’da Molla Kırımî 
Medresesi’nde, 1728’de Nişancı Paşa-yı Atik Medresesi’nde görev 
yapan Nedîm, 1729’da Sahn Medreseleri müderrisliğine yükselir. 
Sekban Ali Paşa Medresesi’nde müderris iken Patrona Halil İsyanı 
patlak verir (1730). İsyan sırasında Nedîm’in akıbetinin ne olduğu 
konusunda değişik iddialar ileri sürülmüştür. Kaynaklarda şairin, 
söz konusu isyanı takip eden günlerde illet-i vehimeden veya 
içkiye düşkünlüğü nedeniyle titreme hastalığından öldüğüne dair 
bilgiler kayıtlıdır. Güvenilir biyografi müelliflerinden Süleyman 
Sadettin, Nedîm’in ihtilal esnasında korkudan evinin damına 
çıktığını ve oradan düşerek öldüğünü söylemektedir. Bu acı 
akıbet, şairin belki de son bir kurtuluş ümidiyle evinin damına 
çıktığını veya linç edilerek öldürülen dedesi Mülakkab Mustafa 
Efendi’nin yaşadığı tecrübenin tekrar edilmesine imkân 
vermemek için ölümü tercih ettiğini akla getirmektedir. Ancak 
kesin olan bir şey vardır; o da şairin ihtilal sırasında öldüğüdür. 
Nedîm’in muhallefatına dair kayıtlar 15 Rebiülahir 1143/28 Ekim 
1730 tarihinde düzenlendiğine göre bu tarihten önce ölmüştür 
(Yöntem, 1948: 109-121; Erünsal, 2009: 255-274). Şairin kabri 
Üsküdar Karacaahmet Mezarlığının Miskinler kısmındadır. Mezar 
kitabesinde ölümüne düşürülmüş şu tarih beyti yazılıdır: 

 Revâ ola düşerse fevtine işbu du’â târih  
Nedîm ola nedîm-i şâh-ı ceyş-i enbiyâ yâ Rab [1143]  

(Macit, 1997: 9-10) 
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XVIII. yüzyılın başında gazelde hikemî tarzın büyük temsilcisi 
Nâbî’nin, kasidede Nef ’î’nin etkisinin revaçta olduğu şiir ortamına 
ilk adımını atan Nedim, çok geçmeden Nedimane denilen yeni bir 
tarz geliştirmiştir. Bu tarzın esasını; söyleyiş mükemmelliği, 
yerlilik arzusu ve Nedim’e özgü edâ oluşturur. Kendisi de bir 
gazelinde; Ma‘lûmdur benim sühanım mahlas istemez / Fark eyler 
onu şehrimizin nükte-dânları diyerek üslup sahibi bir şair 
olduğunu ifade etmiştir (Macit, 1997: 355). Nedim, şiir lügati 
zengin olmayan şairlerdendir. Bulduğu bir imajı veya hoşuna 
giden benzetme unsurlarını tekrar tekrar kullanır. Onun asıl 
kudreti dili kullanmadaki ustalığında saklıdır. Konuşma dilinden 
gelen söyleyişleri kullanmadaki dehası ve ahengi sağlamadaki titiz 
işçiliği onu çağdaşlarından ayırır. Kafiye, redif ve vezin 
kullanımındaki başarısı, şiirlerinde ritmik akışkanlığın 
sağlanmasında etkili olmuştur. Redif ve kafiye kullanımında 
geleneğe bağlı olan şairin ara sıra Türkçe kelime ve eklerle yaptığı 
kafiyelerdeki doğallık, daha önceki şairlerde az rastlanan bir 
özelliktir. Nedim aruzun musikisini yakalayan ve şiirinde âdeta bir 
ahenk unsuru olarak kullanan divan şairlerinden biridir. 
Şiirlerinin bestelenmeye elverişli bir yapısı vardır. Onun için 
şairin yaşadığı dönemden başlayarak musammatları ve gazelleri 
bestelenmiştir. Nedimane denilen tarzın önemli özelliklerinden 
bir diğeri, yerlilik merakıdır. Nedim, Osmanlı şairleri arasında 
devriyle birlikte anılan, hatta özdeşleşen müstesna şairlerdendir. 
Lale Devrinde Nedim’le aynı muhitte yaşayan ve devrin havasını 
onunla birlikte teneffüs eden pek çok şair olmasına rağmen 
devrinin ruhunu onun kadar eserine yansıtan olmamıştır. Damat 
İbrahim Paşa’nın Osmanlı kültür ve sanat hayatında 
gerçekleştirmeye çalıştığı hamleye Nedim şiirleriyle, Itrî 
besteleriyle, Levnî mücessem nakışlarıyla katkıda bulunmuştur 
(İrepoğlu, 1999: 235-243). Nedim, her yönüyle devrinin adamıdır. 
Ne yazık ki Patrona İsyanı ile sadece Lale Devri değil, Nedim’in 
hayatı da trajik bir biçimde son bulmuştur. Şairin mütebessim 
çehresini bu trajik olayın ruhumuza gerdiği sisli perdenin 
arkasından, ama sadece şiirlerine yansıdığı kadarıyla görürüz. 
Onun şiirlerinde Türkçe’nin nabız atışlarını duyar, Osmanlı zevk 
ve yaşama üslubunun nahif çizgilerini buluruz. Nedim’in 
şiirlerinde önceki asırların şairlerinde görülen tasavvufi derinlik 
ve zihnî tasarruflara dayalı ustalık merakı yoktur. Sanki her şey 
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kendiliğinden olmuş izlenimi verir. Bu durum, onun nazirelerinde, 
tahmis ve taştirlerinde daha açık biçimde görülür. Nedim, başta 
Fuzulî olmak üzere pek çok usta şaire nazire söylemiştir. 
Nevâyî’nin bir gazelini tanzir etmiş ve ayrıca Çağatayca üç beyitli 
bir manzume söylemiştir. Razî, Neşatî Dede ve Tıflî’nin gazellerine 
tahmis; Nedim-i Kadîm ile İzzet Ali Paşa’nın şiirlerine taş- tir 
yazmış; Enverî, İbrahim Paşa ve Sultan Ahmet’in mısra ve 
beyitlerini tazmin etmiştir. Ayrıca, “gibi” redifli kasidesinde İran 
şairlerine âdeta meydan okuyan Nedim, Türk şairlerinden 
kasidede Nef ’î’yi; gazelde Bakî ve Yahya’yı; mesnevi tarzında 
Atayî’yi ve rubaide ise Haletî’yi beğendiğini söylemiştir (Macit 
1997: 2). Özellikle ilk kasidelerinde Nefî etkisine sonuna kadar 
açık olan Nedim, gazelde de kendisini Bakî’nin mirasçısı sayar. 
Modern Türk edebiyatında eserinden çok, fantastik öğelerle 
süslenmiş yaşama biçimiyle hatırlanan ve eleştirilen divan 
şairlerinin başında Nedim gelir. Popüler tarihçiliğin ve ideolojik 
bakış açısıyla geçmişi yeniden kurma çabalarının bir sonucu 
olarak Lale Devri ve Nedim genellikle bir yönüyle öne çıkarılır. 
Oysa ne Lale Devri sadece eğlenceden ibarettir ne de Nedim’in 
şiirleri. Nedim’in eserlerinde Lale Devrinin bütün özelliklerini 
bulmak mümkündür. Her ne kadar Nedim, modern Türk 
şairlerince şiirlerinden yapılan alıntılar, göndermeler ve 
çağrışımlarla en çok hatırlanan divan şairlerinden biri olsa da bu 
algılama biçimi onun şiiriyle tam olarak örtüşmez. Bu algılama 
biçiminde Nedim, Lale Devrinin müstesna şairidir. İstanbullu ve 
hatta Beşiktaşlı oluşu, bir elinde gül bir elinde câm (=kadeh) 
olmak üzere dünyadan kâm almak için Sadabad seyrine çıkışı, 
güzellerle senli benli konuş- ması ve hayatın bin bir güzelliğini 
tatmasına rağmen bu dünyanın ona da kalmayışı söz konusu 
edilir. Lale Devri ve Nedim’e dair oluşan bu imaj, sanat ve edebiyat 
çevrelerince de paylaşılır. Bu algılamanın farklı yansımalarını 
Cahit Sıtkı Tarancı, Faruk Nafiz, Ümit Yaşar Oğuzcan, Ercüment 
Behzad Lav, Metin Altıok, Sezai Karakoç, Melih Cevdet Anday ve 
Attila İlhan’ın Nedim’e ayırdıkları dizelerinde görürüz (Macit, 
1997: 12-17). 

Müziğin Yozlaşması 

Kapitalist sanayi toplumuna geçişte pazar için meta üretme 
olgusu, sanat alanında da sanat ürününün taşıdığı değişim 
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değerine göre değerlendirilmesine yol açmış, sanatı bir sanayiye 
dönüştürmüş böylece, kültür gibi müzik de bir sanayi olup 
çıkmıştır. Müzik ürünleri, geniş kitlelere satılarak meta haline 
getirilirken, para ile estetik arasındaki doğal diyalektiğin dengesi, 
para yönünde değişmiştir. Müziğin yozlaşması melodik yapı, 
ritmik yapı, armonik yapı ve söz yapısı olmak üzere dört ana 
madde şeklinde incelenmektedir. Çalışmamızı ilgilendiren 
maddeler ise söz yapısı ve melodik yapıdır. Bu yozlaşma Türk 
toplumunda 1980’li yıllar ile başlamış ve günümüze kadar bir çığ 
gibi büyüyerek gelmiştir. Melodik Yapı, melodilerdeki derinliğin 
kaybolması, eser içinde bölüm sayılarında azalma olması, melodik 
çeşitlilik yerine daha az fikrin sürekli tekrar yapılmasıdır. 
Melodiler daha az nota ile oldukça basite indirgenmektedir. Ezgi 
tekrarları ile kolayca herkesin mırıldanabileceği yapılar 
oluşturulmaktadır. Söz Yapısı ise artık sözün bir sanat olduğunu 
rafa kaldırmaktır. Şiir ile doruğa çıkan söz sanatı, müzik ile 
birleştiğinde sanatlar arası etkileşimin ve birleşimin yansıması 
iken, artık günlük konuşma dili veya bir kıtalık söz dizisinin 
sürekli tekrarı ile şarkıyı tamamlamak, müzikteki söz 
yozlaşmasının bariz görünümüdür. Günümüz sanatında bu 
yozlaşmanın iyice ilerlediğini görmekteyiz. Şarkı sözleri artık 
sadece yozlaşmakta ve yabancılaşmakta kalmayıp kadını 
metalaştırıyor ve kadına şiddet boyutuna dahi varıyor. Geçmişten 
gelen sevgiliyi biricik görme anlayışı artık unutulmuş, kaybolmaya 
yüz tutmuştur. Öncelerde sevgiliye mesaj verilirken ve onu tasvir 
ederken onu incitme kaygısı yaşayan sanatçılara karşı şimdinin 
sanatı sürekli olarak sevgiliyi inciten ve hatta ona hakaret eden bir 
biçim halini almıştır. Sevgiliyi olduğu gibi kabullenme yerini artık 
ona sahip olma arzusu ile değiştirilmiş ve kültürümüzde yer 
etmeye başlamıştır. Müziğin kültürümüze etkisi oldukça fazladır 
bu nedenle halkın bundan etkilenmemesi düşünülemez, bu 
durumda şarkı sözü yazarlarının bu denli duygusuz ve hissiz oluşu 
toplumu da etkilemekte, ruhsuz ve ince manaları anlamayarak 
genel, alışılagelmiş, sade olgularla bezenmiş bir toplum 
yaratmaktadır. Gelecek nesiller artık estetik zevk almak yerine üç 
nota ile bezenmiş, sanattan yoksun ve şiddet içerikli bu anlayışla 
büyümektedir. Şarkıları dinlediğimizde sadece sözlerin ve 
temaların değil, müzikal altyapıların da eskiye kıyasla yozlaştığını 
görüyoruz. Her şey daha basite indirgenmiş durumdadır. En 
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önemlisi de toplumun bu duruma duyarsız kalışı ve alışmış 
olamasıdır.  

Örnekler 

1.  

a.Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bâl olmuş sana  
    Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana 

Nezaket, kuyumcuların altını tel halinde incelttiği 
araçtan(haddeden) geçerek incelebildiği son hadde kadar incelmiş 
ve sonra sana boy bos olmuş. (Kırmızı) şarap, şişeden süzülerek 
yanağındaki kırmızılığı, allığı oluşturmuş.     

b. Takmış takıştırmış  
     Sürmüş sürüştürmüş  
     Bir dağınıklık, bir rüküşlük  
     Kıl oldum abi  
     Giyinmiş rengarenk  
     Perperişan hali  
     Üstelik çorabı da kaçmış  
     Kıl oldum abi  
     Kaçacak yer ararım  
     Görsem karanlıkta  
     Başına güneş mi geçti  
     Ne oldu sana                                        

(söz: Tarkan – Kıl Oldum) 
 

2. 

a.Bûy-ı gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu 
    Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana 

Gülün kokusu damıtılmış, nazın da ucu işlenmiş (oyalanmış). 
Birisi sana ter olmuş, diğeri de mendil olmuş. Sen öyle ince bir 
mendil kullanıyorsun ki sanki ucuna naz işlenmiş. Sevgilinin teri 
damıtılmış gül kokusuna ve mendili de ucu işlenmiş naza 
benzetilmiştir. 

b. Ben ne sana taparım ne seni ararım ne trip atarım 
    Sen ne beni oyala ne omuz ovala işime bakarım 
     
    Ben o nazı çekemem günaha giremem kötü söz edemem 
    Aşk bu kızıl ötesi yaralı müzesi hareket edemem 
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    Acılarım heveste güneş açar aheste bir kapalı kafesteyim 
    Topu topu bi deste ara sıra bi besle iki nota bir besteyim 
 
     Seni çöpe atacağım poşete yazık 
     Bi sigara yakacağım ateşe yazık                                   

(söz: Serdar Ortaç - Poşet) 

 

3. 

a. Gül-î dîbâ giydin ammâ korkarım âzâr eder 
     Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-î dîbâ seni 

Ey sevgili! Güllü elbise giydin ama, korkarım ki elbisenin 
gülünün dikeninin gölgesi seni incitecek. Beyitte ince bir düşünce 
söz konusudur. Sevgili elbisenin üzerindeki gülü görünce dikeni 
hatırlar, o tasvir gözünün önüne gelir de incinir diye korkar.   

b. Rahat bırakmazlar anılar beni  
     Bir çılgınlık eder vurum seni 

(söz: Ümit Besen - Vururum Seni) 

    Sana zehir ederim dünyayı 
    Sana zehir ederim hayatı 
    Başına belayım kör olası 
    İnat ettim seni yakacağım 

(söz: Demet Akalın - Gazete) 

4. 

a. Döğülmeğe söğülmeğe koğulmaya billâh  
    Hep kaailim ammâ ki efendim senin olsam  

Döğülmeye, söğülmeye, koğulmaya billahi razıyım efendim 
amma, yeter ki senin olsam. Ey sevgili! Senin yolunda döğülmeye, 
söğülmeye, koğulmaya, bu yolda ki her zorluğa ve sıkıntıya 
razıyım yeter ki senin olabilsem.    

b. Allah belanı versin  
    Allah seni kahretsin  
    Bana gelen sana gelsin yaaa  
    Hayatımı sen mahfettin  
    Acımadın neler çektim  
    Kader seni de kör etsin  
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    Bomboş yere yaşıyorum  
    Hergün acı çekiyorum  
    Her dakika eriyorum               
    Yeter artık senden nefret ediyorum   

(söz: İsmail Yurtseven - Allah Belanı Versin) 

 

5. 

a. Nâ-tüvânım şöyle çeşmin hasretinden kim gehî  
    Sâye-i müjgân-ı âhû pây-mâl eyler beni 

Gözünün hasretinden öyle zayıf düştüm ki (bir) ahunun 
kirpiğinin gölgesi (bile) beni ayaklar altına alabilir. Sevgilinin gözü 
şekli itibarıyla ceylanın gözüne teşbih edilmiştir. Aşık genelde 
sevgiliye, özelde ise gözüne hasret çekmektedir. Bu hasret onu o 
kadar zayıf bırakmıştır ki gözleriyle sevgiliyi andıran ahunun 
kirpiğinin gölgesi bile onu yerle bir edebilir. 

b. Artık sana git diyebilirim,  
     Kendim kendime yetebilirim.  
     Sana karşı koysam da  
     Yeni bir ben olabilirim.  
     Başka aşklar bulabilirim,  
     Seni hiç yok sayabilirim.  
     Yanılıyor olsam da  
     Buna memnun olabilirim.  
 
     Aşık değilim, olabilirim.  
     Olabilirim, olabilirim.  
     Yüzde elli sevebilirim.  
     Sevebilirim, sevebilirim.                

(söz: Nazan Öncel - Aşık Değilim Olabilirim) 

 

6. 

a. Leblerin mecruh olur dendân-ı sîn-i bûseden 
    Laʻlin öpttürmek bu hâletle muhâl olmuş sana 

 Bûse kelimesindeki sin harfinin dişlerinden dudakların 
yaralanır. Senin dudakların o kadar narindir ki buse sözcüğündeki 
sin harfinin dişi sen bu kelimeyi söyleyince dudaklarını yaralar. Bu 
yüzden yakut gibi kırmızı olan dudaklarını öpmek imkansızdır. 
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Beyitte anlatılan güzel o kadar zariftir ki buse kelimesindeki sin 
harfinin dişleri dudaklarını yaralar. 

b. sende biraz akıl olsa beni severdin 
     düşünce ve mantık olsa sen de severdin 
     sevilecek insan bendim neden sevmedin 
 
     gerizekalı sevgilim benim 
     gerizekalı sevgilim benim       

(söz: Mustafa Topaloğlu - Gerizekalı Sevgilim) 

     

    Görür görmez onu kalbim duruldu  
    Benim olacak dedim kendi kendime  
 
    Eş dost ne der bilemiyorum ama  
    Elde etmezsem ölürüm billah  
 
    Tuttuğumu deli gibi koparırım ama  
    İyilikle olmazsa vallahi zorla  
 
    Benim olmazsan taciz ederim  
    Bana gelmezsen yer bitiririm  
    İnadim inat bunu biliyorsun                  
    Benim olacaksin sana yemin ederim            

(söz: Nihat Doğan - Benim Olmasan) 

 

Sonuç 

Çalışmamızda göstermiş olduğumuz örneklerden de 
anlaşılacağı üzere sanatı sanat yapan etkenler artık rafa 
kaldırılmıştır. Geçmişte bizde var olan hassasiyetlerimiz, sevgimiz, 
duygularımız yozlaşmış ve kaybolma aşamasına gelmiştir. 
Günümüzün bu denli anlaşılmaz, kadına meta gözüyle bakan, 
şiddete eğilimi örnekleyen şarkı sözleri yeni nesiller için karanlık 
bir gelecek vaad etmektedir. Bizler eğer toplum olarak bu 
durumun ilerlemesine izin verecek olursak şaşmamalıyız ki 
gazetelerdeki üçüncü sayfa haberleri, televizyonlardaki cinayet 
haberleri gittikçe çoğalacak ve aşılamaz bir problem haline 
gelecektir. Öncelikle birey sonrasında ise toplum olarak 
düşünmeliyiz neden değerlerimizi kaybettik? Geçmişimize 
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baktığımızda övünülecek bir sanat anlayışımız varken şimdilerde 
neden böylesine sanatımızı yozlaştırıp, yabancılaştırdık? Akıllara 
devrin teknolojisinin ve şartların geliştiği cevabı gelsede 
düşünülmelidir ki sevgi ve kalpler aynı kalmalıdır, eğer 
teknolojinin değiştiği gibi bizler toplum olarak sevgimizi ve 
kalplerimizde bulunan aşk, merhamet, vicdan gibi insanı insan 
yapan duyguları değiştirirsek bu değişimin getirdiği olumsuz 
sonuçlara katlanmalıyız fakat bu katlanış duygusuz, hissiz bir 
gelecek oluşturup insanlığın sonu haline gelecektir. Özenilen bir 
toplum olan Türk toplumu popüler kültür hengamesi ile 
şimdilerde sanat, müzik ve şiir alanında kendi değerlerini unutup 
özenen bir toplum haline gelmiştir. Türk Dil Kurumu bu yozlaşmış 
şarkı sözlerini incelemeli, şiddet içerikli ve aydınlık nesli karanlığa 
sürükleyen bu şarkılara kısıtlama getirmeli hatta gerekirse 
yasaklamalıdır. Bunun yerine başka bir öneri olarak Türkiye'de 
faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını 
denetleyen kamu kuruluşu olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
varsa kültürü yozlaştıran bu şarkı sözlerinin denetleyicisi olan bir 
kamu kuruluşu da kurulmalıdır. 
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Özet 
Sözlükler, bir dilin tüm veya belirli dönemlerine ait söz varlığını 
belirli ilkelere göre ortaya koyan sözcüklerin tanımlarını veya 
başka dildeki karşılılıklarını veren önemli başvuru 
kaynaklarındandır. Yazılış amaçlarına göre genel sözlükler, özel 
sözlükler gibi farklı türlere ayrılırlar. Genel sözlüklerin yazılış 
amaçları bir dile ait tüm söz varlığını ortaya koymaktır. Özel 
ihtisas/alan sözlükleri de belirli bir alana ait olan terimlerin yer 
aldığı sözlükler olup hazırlandıkları alanın özel terimlerini 
içermeleri açısından önem arz etmektedirler.  

Sözlükçülüğün tarihine baktığımızda, ilk sözlük çalışmalarının 
Asurlular/Akadlar ile başladığını söyleyebiliriz. Türk 
sözlükçülüğünün ilk örneğine Karahanlılar Döneminde rastlanır. 
Kaşgarlı Mahmut’un yazdığı Dîvânu Lügâti’t-Türk’ten sonra Türk 
dilinin farklı dönemlerinde sözlük çalışmaları gelişerek devam 
etmiştir. Osmanlı Dönemine gelindiğinde ise matbaanın 
kullanılmaya başlanmasıyla sözlükçülük alanında büyük bir 
gelişme yaşanmıştır. Kurulan matbaalarda eserlerin yanında pek 
çok sözlük de basılmıştır. Türk diline ait sözlüklerin yanında 
Arapça, Farsça ve Batı dillerine ait sözlükler de derlenerek tekrar 
basılmıştır. Sözlükçülükle alakalı bu çalışmaların sonucunda pek 
çok alanda yazılmış ihtisas sözlükleri ortaya çıkmıştır.    

Çalışmamızda matbaanın kuruluşundan sonra basılan eserlerin 
yer aldığı Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu ve bu 
katalogda bulunan ihtisas sözlükleri hakkında bilgi verilecektir. 
Seyfettin Özege tarafından hazırlanan bu katalog 2392 sayfa olup 
5 ciltlik bir katalogdur. İçerisinde 625’ten fazla sözlük bulunan bu 
katalogda yaptığımız taramalar sonucunda 78 adet ihtisas sözlüğü 
tespit ettik. Çalışmamızda ele aldığımız bu sözlükleri içeriklerine 
göre Istılâhât, Askeriye, Hukuk, İktisat, Bilim, Denizcilik, Dil-
Edebiyat ve Sanat sözlükleri olmak üzere 8 ana grupta topladık. 
Bilim sözlüklerini de kendi içinde Fen, Matematik, Tıp, Felsefe, 
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Tarih ve Coğrafya, Eğitim sözlükleri olmak üzere 6 gruba ayırdık. 
Çalışmamızda bu sınıflama üzerinden Özege Kataloğu’ndaki 
ihtisas sözlükleri hakkında bilgiler verilmiştir. Bu sözlükleri 
yazıldıkları veya tercüme edildikleri dillere, yazarlarına, basım 
yerleri ve tarihlerine, sayfa sayılarına göre değerlendirerek, Özege 
Kataloğu’nun önemini ortaya koymaya çalıştık. Bu çalışmayla 
Türk sözlükçülüğü ve ihtisas sözlükleri hakkında çalışmak isteyen 
araştırıcılara fayda sağlamak amacındayız.  

Anahtar kelimeler: Sözlük, Seyfettin Özege, Özege kataloğu, 
ihtisas sözlükleri, alan sözlükleri. 

Abstract 
Dictionaries are important reference sources that give definitions 
of words or other elitist recipients, which expresses the existence 
of a word for a certain period of a language according to certain 
principles. According to their spelling purpose, general 
dictionaries are divided into different types, such as special 
dictionaries. The purpose of the spelling of general dictionaries is 
to reveal the whole vocabulary of a language. Specialization / field 
dictionaries are also dictionaries containing the terms which 
belong to a specific area and they are important in terms of 
containing the specific terms of the field they are preparing. 

When we look at the history of the Glossary, we can say that the 
first dictionary exercises started with the Assyrians / Akkadlar. 
The first example of Turkish lexicography is found in the 
Karahanlılar Period. After Dîvânu Lügâti’t-Türk which was written 
by Kaşgarlı Mahmut, lexicography studies have continued to 
develop in different periods of Turkish language. When the 
Ottoman period came, a great development took place in the area 
of lexicography by the use of the printing house. In addition to the 
works in the established printing houses, many dictionaries were 
printed. In addition to the Turkish language dictionaries, 
dictionaries of Arabic, Persian and Western languages were 
compiled and reprinted. As a result of these studies related to 
lexicography, specialized dictionaries written in many fields have 
emerged. 

In our work we will be informed about the Turkish Works Printed 
with Old Letters Catalog and the specialized dictionaries in this 
catalog, which are published after the establishment of the 
printing house. Prepared by Seyfettin Özege, this catalog is 2392 
pages and it is a catalog of 5 volumes. In this catalog, which has 
more than 625 dictionaries, as a result of our scans we have 
identified 78 specialized dictionaries. We collected these 
dictionaries that we have discussed in our study in 8 main groups 
according to their contents: Technical Terms, Military, Law, 
Economics, Science, Maritime, Language-Literature and Art 
dictionaries. We distinguished the scientific dictionaries in 
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themselves by 6 groups, including Science, Mathematics, Medical 
Philosophy, History and Geography, and Training dictionaries. In 
this study, information about specialization dictionaries is given in 
the Özege Catalog through this classification. By evaluating these 
dictionaries according to their written or translated languages, 
their authors, their publication places and their dates, and their 
page numbers, we tried to put forth its importance that the Özege 
Catalog. We aim to be useful from the researchers who want to 
work on Turkish dictionary and specialty dictionaries with this 
work. 

Keywords: Dictionary, Seyfettin Özege, Özege catalog, specialized 
dictionaries, field dictionary. 

 

Giriş 

Bir dile ait söz varlığını türlerine göre belirli kurallar içinde 
alfabetik olarak veren en önemli kaynaklar şüphesiz sözlüklerdir. 
Bir dilin farklı tarihî dönemlerindeki söz mirasını günümüze 
taşıyan bu eserler bazen dilin bir bölümünün genel olarak veya 
belirli bir zamanda kullanılan kelime ve deyimlerini içerirken, 
bazen de bu kelimeleri kavram alanlarına göre ele alarak dildeki 
tanımlarını veren ve örneklerle açıklayan veya başka bir dildeki 
karşılıklarını yazan kitaplar (Topaloğlu ve Kaçalin, 2009: 403) 
olarak da tanımlanmışlardır.  

Eski çağlardan itibaren insanların birbirlerinin dillerini 
öğrenmek istemelerinin farklı sebepleri olmuştur. Fetihler, göçler, 
ticarî ve sosyal ilişkiler gibi birçok sebep, milletlerin birbirlerinin 
dillerini öğrenmesi mecburiyetini de beraberinde getirmiştir. 
Bunun sonucu olarak sözlükler sadece hazırlandıkları dillerin söz 
varlığına yönelik olarak değil, aynı zamanda başka dilleri 
öğrenmek ve öğretmek amacıyla da hazırlanmışlardır. 

Sözlükçülüğün tarihi Asurlulara kadar uzanmaktadır. Bilinen 
en eski sözlük Asurlular/ Akkadlar tarafından MÖ 3000'li yılların 
başlarında Sümerce-Akkadca olarak kil tabletlere yazılmıştır 
(Durmuş, 2009: 398). İslam dünyasındaki ilk sözlükçülük 
girişimleri Kur’an’ı anlamak maksatlıdır. Türk sözlükçüğünün 
miladı ise Kâşgarlı Mahmûd’un Dîvânu Lügâti’t-Türk’ü olarak 
kabul edilir. Türk dilinin ilk sözlüğü olma özelliğini taşıyan bu 
eser, Kaşgarlı Mahmud tarafından o dönemki Türk coğrafyası 
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gezilerek derlenmiştir. Bu açıdan bu eser bir “Ağızlar Sözlüğü” 
olarak da değerlendirilmiştir (Yavuzarslan, 2009: 5).  

Dîvânu Lügâti’t-Türk’ten sonra Türk dilinin farklı 
dönemlerindeki lehçelere ait birçok sözlük çalışması 
bulunmaktadır. Harezm, Kıpçak, Çağatay gibi Türk dilinin farklı 
dönemlerindeki sözlükler genellikle iki dilli olarak hazırlanmıştır. 
Harezm dönemindeki sözlüklerin iki dilli olarak hazırlanmasının 
başlıca sebebi olarak bu dönemdeki sözlüklerin genellikle Arap 
ilim adamları tarafından kaleme alınmış olması gösterilebilir. Bu 
ilim adamları Türkçeyi hem öğrenmek hem de öğretmek amacıyla 
bu sözlükleri hazırlamışlardır. Harezm döneminde tam manasıyla 
hazırlanmış bir sözlük bulunmamakla beraber Mukaddimetü’l 
Edeb Türk dilinin ikinci sözlüğü olarak kabul edilmektedir 
(Yavuzarslan, 2009: 6). Türk sözlükçülüğü tarihinde ayrı bir yere 
sahip olan Kıpçak döneminde de iki dilli veya çok dilli sözlükler 
yaygındır. Bu dönemki sözlüklere örnek olarak Kitâbu’l-İdrâk fî-
Lisâni’l-Etrâk, Kitâbü't-Tuhfetü'z Zekiyye fi'l-lügati't-Türkiyye, 
Kitâbü Bulgati'l-müştâk fî lügati't-Türk ve'l-Kıfçak verilebilir.  

Türk sözlükçüğünde farklı gelişmelerin yaşandığı bir dönem 
olarak kabul edilen Çağatay Türkçesi döneminde yazılmış olan 
sözlüklerin geneli, yine bu dönemde yaşamış ve Türk diline 
hizmet vermiş olan değerli ilim adamlarından Ali Şir Nevâi’nin 
eserlerini açıklayabilmek için kaleme alınmıştır. Çağatay 
sözlükçülüğünü farklı bir yere koyan bir diğer özellik de sözlük 
yazarlarının eserlerinde Arapça ve Farsça kelimelere yer 
vermemeye özen göstermeleridir. Bu dönem yazarları, 
sözlüklerini hazırlarken kendilerinden önce yazılan sözlüklerden 
yararlanmakla kalmamış bu sözlüklerdeki yanlışlıkları da 
düzeltmişlerdir.  Çağatay Türkçesi döneminin bilinen en eski 
sözlüğü Abuşka Lügati’dir. “Tanıklı sözlük yöntemi”ne göre yazılan 
bu dönem sözlüklerine örnek olarak Ali Şîr Nevâî’nin 
Muhâkemetü’l Lügateyn’i, Senglâh ve Lügat-ı Çağatay ve Türkî-i 
Osmânî’yi de verebiliriz (Yavuzarslan, 2009: 11).  

Anadolu’daki Türk sözlükçüğüne baktığımızda ise tek dilli 
sözlüklere bir örnek görememekteyiz. Bunun nedeni olarak bu 
dönemin edebî dilinin Farsça; ilim dilinin ise Arapça olması 
gösterilebilir. Anadolu sahasında Türkçe-Farsça-Arapça dillerinin 
bir arada kullanılması iki dilli veya çok dilli sözlüklerin 
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yazılmasına neden olmuştur. Anadolu’daki sözlük çalışmaları 
Hoca Hasan Fahreddin Salgurî (ö. H. 733/ M. 1313)’nin Eski 
Anadolu Türkçesi Döneminde (13. yüzyıl) yazdığı sözlükle 
başlatılır. Hoca Salgurî’nin Arapça-Türkçe olarak kaleme aldığı 
sözlük, Selçuklular döneminin söz varlığını ve dilsel kurallarını 
ihtiva eder (Yavuzarslan, 2009: 12). Eski Anadolu Türkçesi 
döneminde yazılan sözlüklerin amacı Türklere Arapça ve Farsçayı 
daha kolay öğretmektir. Bu dönemde ilk olarak manzum tarzda 
sözlükler hazırlanmıştır. Anadolu’da yazılan ilk manzum sözlük 
Farsça-Türkçe olarak Hüsâmeddîn Hoyî tarafından hazırlanmış 
olan Tuhfe-i Hüsâmî’dir. İlk Arapça-Türkçe manzum sözlük ise 
Ferişteoğlu Abdullatif’in Lügat-i Ferişteoğlu adlı eseridir. Manzum 
sözlüklerle başlayan Anadolu Türk sözlükçülüğü dönemi daha 
sonraki zamanlarda hem manzum hem de mensur sözlüklerle 
devam etmiştir. 

 Osmanlı Dönemi ise sözlükçülük alanında büyük bir 
ilerlemenin yaşandığı dönemdir. 18. yüzyıldan itibaren matbaanın 
kullanılmaya başlanmasıyla sözlükçülükte yeni bir dönem 
başlamıştır. Bu dönemde de genellikle iki dilli sözlükler 
ağırlıktadır. Osmanlı Dönemi’nde kurulan birçok matbaada çok 
sayıda eserler basılmıştır. 

Bu eserler arasında birçok sözlük bulunmaktadır. Basılan 
Türkçe sözlüklerin yanında, Arapça ve Farsça gibi pek çok dilde 
yazılmış sözlükler de tercüme edilmiştir. Batıda bulunan farklı 
alanlardaki terim sözlükleri derlenerek tekrar basılmıştır. Bu 
çalışmalar hukuk, tıp, askeriye gibi pek çok alana özel ihtisas 
sözlüklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Yavuzarslan, 2009: 11-
14).  

Türlerine göre genel, özel, tek dilli yahut iki/çok dilli olarak 
sınıflandırılan sözlükler içinde genel sözlükler, Büyük Türkçe 
Sözlükte olduğu gibi bir dilin bütün alanlardaki söz varlığını 
ortaya koyarken özel sözlükler, sadece belli bir alana ait 
kelimeleri bulunduran eserler olarak adlandırılırlar (Topaloğlu ve 
Kaçalin, 2009: 403) . 

 “Özel sözlükler içinde terim sözlükleri, bir dilin belirli bir 
alanına mahsus söz varlığını ortaya koymaları açısından 
değerlidir. Herhangi bir bilim dalı, uzmanlık ya da ilgi 
alanlarıyla alakalı olan terimleri açıklayan ve bazen bu 
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terimlerin yabancı dillerdeki karşılıklarını da veren bu tip 
sözlükler oldukça önemlidir.” (Murad, 2017: 686) 

“İhtisas sözlükleri” -diğer bir adıyla “terim sözlükleri”- belirli 
bir alanla ilgili yazılan özel sözlükler olup hazırlandıkları alanlarla 
ilgili terimleri içeren önemli kaynaklardır. Bu tip sözlüklere 
edebiyat, felsefe, coğrafya, tarih, matematik, sanat terimleri 
sözlüklerini örnek olarak verebiliriz.  

Matbaadan sonra yayımlanan eski yazılı eserler hakkında 
detaylı bilgilerin bulunduğu Özege Kataloğu,  birçok genel ve özel 
sözlük içermektedir. Bunların çoğu genel sözlükler olup bir kısmı 
da terim/ihtisas sözlükleridir. 

Çalışmamızda Seyfettin Özege ve hazırlamış olduğu Eski 
Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu hakkında bilgi verilerek 
bu katalogda yer alan ihtisas sözlükleri tanıtılacaktır. 

I. Bölüm 

Özege Kataloğu’nda Yer Alan İhtisas Sözlükleri 

1. Mehmet Seyfettin Özege 

1901 yılında İstanbul’da doğan Mehmet Seyfettin Özege 
yükseköğrenimini Darü’l-fünûn Hukuk Fakültesi’nde 
tamamladıktan sonra İ’tibar-ı Milli Bankası’nda memur olarak 
göreve başlamıştır. 1950 yılında emekli olduktan sonra Özege, 
kendini Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu’nu 
hazırlamaya ve bu eserleri araştırmaya adamıştır (Akbayar, 2007: 
126). Bu eserlerin kataloğunu hazırlamak için genç yaşından 
itibaren çeşitli yerlerden kitapları satın almış, alamadıklarının ise 
bilgilerini kaydetmiştir. Son derece titiz, sistematik bir şekilde 
çalışmıştır. Arap harfleriyle basılmış Türkçe kitapları tek tek 
görerek bibliyografik künyelerini çıkarmış ve bu şekilde kendine 
bir kütüphane oluşturmuştur. Daha sonra kütüphanesindeki 
bütün kitapları bir kataloğunu yayımlamak şartıyla 1961'de 
Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Ancak üniversite 
kataloğu hazırlayamayınca kendisi bu kataloğu hazırlamış ve 1971 
yılının Haziran ayında aylık fasiküller hâlinde yayımlamıştır. 27 
Nisan 1981’de İstanbul’da vefat etmiş ve Merkezefendi Kozlu 
Mezarlığı’na defnedilmiştir (Altıntaş, 2017: 86).  
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2. Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu  

Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, Osmanlı 
Devleti’nde matbaanın kullanılmasıyla (1729) başlayıp 1928 
yılına kadar basılan eserleri ve bu eserlerin bibliyografyalarını 
içeren önemli bibliyografik bir kaynaktır. 2392 sayfadan oluşan 
bu katalog, 5 cilt hâlinde yayımlanmıştır. Bu kataloğun en önemli 
özelliklerinden biri Özege’nin bu eserleri bizzat görerek, 
inceleyerek bibliyografyasını oluşturmasıdır. Özege, 
bibliyografyasını hazırlarken yazar-tercüman adına, eserin 
boyutlarına, sayfalarına, varsa ek sayfa sayılarına, eserlerin 
yazıldığı-tercüme edildiği Hicrî-Milâdî tarihlere dair bilgilere yer 
vermiştir. Genellikle kütüphanelerin kayıtlarında bulunmayan 
veya hazırlanan katalogların çoğunda önemsiz olarak düşünülüp 
yer verilmeyen telefon rehberleri, ders kitapları ve programları, 
çeşitli rapor ve zabıtlar gibi çalışmalar da bu kataloğa dâhil 
edilmiştir. Özege, kullanıcıların kataloğu daha rahat bir şekilde 
kullanabilmesi için konu fihristini “Dewey Onlu Sistemi1”ne göre 
hazırlamıştır (Akbayar, 2007: 126-127). Özege’nin büyük bir 
emekle ve özenle hazırladığı katalog, bibliyografik eserler ve 
kataloglar içindeki en gelişmişidir ve Türk sözlükçülüğü için 
önemli bir yere sahiptir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire 
Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Atatürk Kitaplığı, 
Seyfettin Özege kataloğunun bir kısmını satın almıştır. Diğer 
kısımlarını da hâlen almaya devam eden bu kurum almış olduğu 
kısımları düzenlemiş ve kataloğu kullanıcıların hizmetine 
sunmuştur. Düzenledikleri kısımların arşivdeki genel yapısını 
aşağıdaki belgeler oluşturmaktadır. 

1. Seyfettin Özege'nin Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler 
Kataloğu için hazırladığı tespit fişleri ile bunların prova baskıları, 

                                                           
1 “Melvil Dewey’in (1851-1931) 1876′da başlattığı ondalık sisteme dayalı 
kütüphane sınıflandırmasıdır. Bilgiler 10 ana sınıfta toplanır ve alt bölümler bu 
sisteme göre 10, 100, 1000 şeklinde hiyerarşik olarak dallara ayrılır. 10 ana sınıf 
şöyledir: 000:Genel Eserler, Bilgisayar Bilimleri, Bilgi, Genel Çalışmalar, 100: 
Felsefe ve Psikoloji, 200:Din, 300,:Sosyal Bilimler, 400:Dil, 500: Bilim, 600: 
Teknoloji, 700: Güzel Sanatlar, Eğlence, Spor, 800: Edebiyat, 900: Tarih, 
Coğrafya.” (Karaca: E. T. 05.05.2018)   
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2. Yukarıda adı geçen eserin ikinci bölümü için hazırladığı 
Yazar Biyografi fişleri, notları ile bu konudaki çeşitli kişilerle 
yapılan resmî ve özel yazışmalar, 

3. Seyfettin Özege'nin özel hayatıyla ilgili çeşitli kartvizit, 
mektup, not kağıtları, hesap pusulaları, makbuzlar, muhtelif 
defterler, yazışmalar, hikâye taslakları ve fotoğraflar, 

4. İhsan Arat, Neriman Balaban Arat, Affan Balaban, Ferihan 
Balaban, Sacide Balaban, Füsun Arat’a ait çeşitli yazışmalar. 

5. Seyfettin Özege’ye ait olduğu tahmin edilen İş Bankası evrakı 
ile İhsan Arat’a ait Maliye Müfettişliği evrakı. Olumsuz saklama 
koşulları ve zamanın etkisiyle yıpranmış, dağılmış ve muhtemelen 
kayba uğramış arşivde 11.428 kayıt (2926 latin harfli, 8316 Eski 
harfli belge) ve 186 fotoğraf ve bu kayıtlara ilişkin 43.702 poz 
dijital görüntü mevcuttur.  

Seyfettin Özege’nin hayatına dair bilgileri bizlere sunan bu 
arşiv; aynı zamanda tarih, sosyal tarih, şehir araştırmaları, 
kurumsal tarih çalışmaları gibi alanlara da yararlı olacak bilgi ve 
belgeleri içermektedir. 

4 Ocak 2018 tarihli “Seyfettin Özege’nin Kişisel Arşivinin 
Düzenlenmesi ve Hizmete Sunulması” adlı tanıtım programında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığının sitesinde  
“Arşivin diğer kısmının da satın alma ve tasnif işlemlerin”in 
devam edildiği söylenmiştir (Atatürk Kitaplığı: E. T. 05.05.2018).  

3. Özege Kataloğu’nda Yer Alan İhtisas Sözlükleri 

M. Seyfettin Özege’nin “Eski Yazma Eserleri”ni Atatürk 
Üniversitesi’ne bağışladığından yukarıda bahsetmiştik. Özege’nin 
bu kataloğundaki eserlere Atatürk Üniversitesi’nin Merkez 
Kütüphanesi’ndeki arşivinden ulaşabilmekteyiz. Bu arşivde yer 
alan eserlerin künyeleri Atatürk Üniversitesinin elektronik 
katalog tarama kısmında bulunmaktadır. Özege Kataloğu’nda 
625’ten fazla sözlük vardır. Ancak bunların hepsi ayrı sözlükler 
olmayıp aynı sözlüklerin farklı tarihlerdeki basımları da katalogda 
yer almaktadır. 

Araştırmamızı yaparken Atatürk Üniversitesinin Merkez 
Kütüphanesi’ndeki elektronik katalog tarama kısmından ve M. 
Sadi Çögenli’nin “Eski Harflerle Basılmış Türkçe Sözlükler 
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Kataloğu” makalesinden yararlandık. Yaptığımız taramalar 
sonucunda Özege Kataloğu’nda 78 ihtisas sözlüğü tespit ettik. 
Çalışmamızda bahsedeceğimiz bu sözlüklerin çoğu hakkında 
yeterli bilgilere ulaşamadık. Araştırmalarımız neticesinde 
hakkında bilgilere ulaştığımız sözlüklerin çok azı üzerinde 
akademik çalışmalar yapıldığını tespit ettik. Bilgi almak için 
başvurduğumuz kaynaklar Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi ve bazı resmî kitap satış siteleridir.  

Çalışmamızda ele aldığımız ihtisas sözlüklerini içeriklerine 
göre Istılâhât, Askeriye, Hukuk, İktisat, Bilim, Denizcilik, Dil-
Edebiyat ve Sanat sözlükleri olmak üzere 8 ana grupta topladık. 
Bilim sözlüklerini de kendi içinde Fen, Matematik, Tıp, Felsefe, 
Tarih ve Coğrafya, Eğitim sözlükleri olmak üzere 6 gruba ayırdık. 
Her ana grup başlığı altında yer alan sözlüklerin 
yazarları/tercümanları, yazıldıkları veya tercüme edildikleri 
diller, basıldıkları matbaalar, haklarında çalışma yapılıp 
yapılmadığına dair kısa bilgiler vererek sözlükleri tanıtmaya 
çalıştık.  

II. Bölüm 

Özege Kataloğu’nda Yer Alan İhtisas Sözlükleri 

A. Istılâhât Sözlükleri: 

1. İlâveli Müntahabât-ı Hulasatü'l-Münşeât Ba-Lügat-ı 
Mustalahât: Yazarı Kalos Tiryakyan Erzincanî olan bu sözlük 
1880 yılında 84 sayfa hâlinde basılmıştır. 

2. Mustalahât: Mustafa Haşim tarafından hazırlanan bu sözlük, 96 
sayfadan oluşmaktadır. 1886 yılında da İstanbul Mahmud Bey 
Matbaası’nda basılmıştır. 

3. Lügatçe-i Istılâhât-ı Resmiye: Hüseyin Agâh tarafından 
hazırlanan bu eser, 73 sayfadan oluşur. 1891’de İstanbul’da 
bulunan Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı’nda basılmıştır. 

4. Fransızcadan Türkçeye Istılâhât Lügati (Dictionnaire 
Français – Turc Des Termes Techniques): Andon B. Tıngır ile 
Kirkor Sınabyan tarafından 1891 yılında İstanbul’da 
yayımlanmıştır. Bilim-sanat alanlarında Osmanlı Türkçesindeki 
Fransızca kökenli kelimeleri inceleyerek bunların Osmanlı 
Türkçesindeki karşılıklarını vermeye çalışan bir sözlüktür. 
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Birincisi İstanbul’da Bağdadliyan Matbaası’nda 533 sayfa, ikincisi 
565 sayfa olarak iki cilt hâlinde yayımlanmıştır.  

5. Istılâhât-ı Ticariye ve Tarifât-ı Kanûniye: A. Fehmi Zağrevi 
tarafından hazırlanan bu sözlük 61 sayfa olup 1891 yılında 
basılmıştır.  

6. Mecmua-i Tâbîrât-ı Resmiye: Hüseyin Agâh tarafından yazılan 
sözlük, 1892 yılında basılmıştır. 

7. Mükemmel Rehber-i Ef'ali Fransevî ve Lügatçe-i Istılâhât-ı 
Ef'âl. Ef'al-i Gayr-i Kıyasiye: Biti Ben Rubi tarafından yazılan bu 
sözlük İstanbul’daki Matbaa-i Der Nersisyan’da 1910 yılında 
yayımlanmıştır. 126 sayfadır.  

8. Istılâhât-ı İlmiye Encümeni Tarafından Kâmûs-ı Fasefede 
Münderic Kelimât ve Tabirât İçin Vaz' ve Tedvîni Tensîb 
Olunan Istılâhât Mecmuasıdır: 74 sayfalık bir mecmua olarak 
1914 yılında yayımlanmıştır.  

9. "Istılâhât-ı İlmiyye Encümeni Tarafından Sanâyi-i Nefîsede 
Mevcûd Kelimât ve Tabirât İçün Vaz' ve Tedvînî Tensîb 
Olunan Istılâhât Mecmuasıdır": 109 sayfa olan bu mecmua, 
1914 yılında İstanbul’da basılmıştır. Güzel sanatlarda kullanılan 
terimleri içeren bu sözlüğün madde başları Arapçadır. Madde başı 
terimler verildikten sonra parantez içinde bu terimlerin hangi 
alanlara ait oldukları yazılmıştır. Daha sonra terimlerin Fransızca 
olarak adını ve yine hangi alana ait oldukları söylenmiştir 
(Erciyas, 2011: 74). 

10. Kâmûs-ı Istılâhât-ı İlmiye: Istılâhât-ı İlmiyye Encümeni’nin 
hazırladığı bu sözlük 1917 yılında İstanbul’da bulunan Maarifi 
Umûmiye Nezareti Neşriyatı Matbaası’nda basılmıştır ve 210 
sayfadan oluşmaktadır.  

11. İctimaî - İktisadî Istılâhât-ı İlmiye Lügati: Ali Ejder Saidzade 
başkanlığındaki bir heyet tarafından hazırlanan eser, 1922 yılında 
basılmıştır, 56 sayfadır.  

12. Demiryollar Istılâhât-ı Fenniye Lügati: Fenni Istılâhât 
Lügati adıyla da bilinen bu eser 198 sayfadan oluşmaktadır. Eser 
hakkında başka bir bilgi bulunamamıştır. 
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B. Askeriye Sözlükleri: 

1. Kâmûs-ı Askeri: Hüseyin Hüsnü (Resulzâde) tarafından 
hazırlanan bu sözlük 15.000 kelimeyi içermektedir. 1894-1898 
tarihleri arasında birinci cildi 684 (12+672), ikinci cildi 563 sayfa 
olarak farklı matbaalarda basılmıştır. Fransızca-Türkçe bir 
sözlüktür.  

2. Almanca Türkçe Istılâhât-ı Askeriye ve Fenniye: Devlet-i 
Osmaniye Esliha Müfettişi Umumiliği (Osmanlı Devleti Genel Silah 
Müfettişliği) tarafından İstanbul’da bulunan Ahmed İhsan ve 
Şürekâsı Matbaası’nda basılmıştır. 1917 yılında basılmış olan bu 
sözlük 75 yapraktan oluşmaktadır (Erciyas, 2011: 73). 

3. Almancadan Türkçeye Askerî Lügat Kitabı: Deutsch-
Türkisches Millitatechnisches Wörterbuch adıyla da bilinen bu 
sözlük Hahn(Han)-Cevdet Nejad tarafından hazırlanmış ve 1917 
yılında Berlin’de basılmıştır. 332 (329+1+1+1) sayfadır. 

4. Lügat Kitabı (Almancadan Türkçeye Askerî Istılâhât): 
Akkerman tarafından hazırlanan bu sözlük 1918 yılında 31 sayfa 
olarak basılmıştır. 

5. Askerî Lügatçe: Müsvedde hâlindedir. Erkân-ı Harbiyye-i 
Umûmiyye 10. Şubesi’nin hazırlamış olduğu bu sözlük 
İstanbul’daki Askerî Matbaa’da 1928 yılında 70 (2+68) sayfa 
hâlinde basılmıştır. 

6. Muhtasar Kâmûs-ı Askerî: Hüseyin Hüsnü (Resûlzâde) 
tarafından hazırlanmıştır. Birinci kısmı İstanbul Karabet 
Matbaası’nda basılmış olup 384 sayfadan oluşmaktadır. İkinci 
kısmı hakkında ise bir bilgi bulunamamıştır. 

C. Hukuk Sözlükleri: 

1. Istılâhât-ı Adliye: Nazaret Hilmi tarafından hazırlanan bu eser 
1887 yılında yayımlanmıştır. 333 sayfadır. 

2. Kâmûs-ı Hukuk: Hüseyin Galib’in yazdığı bu sözlük 1888 
yılında İstanbul’da Cemal Efendi Matbaası’nda 296 sayfa olarak 
basılmıştır. 1927 yılında ise “Yeni Kâmûs-ı Hukûk” adıyla 288 
sayfa olarak tekrar basılmıştır.  

3. Kâmûs-ı Kavanîn: Toma Andonyadi tarafından yazılan bu 
sözlük 1892 yılında Mahmud Bey Matbaası’nda iki cilt hâlinde 
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basılmıştır. 1. Cilt 330 (6+320+4) sayfa, 2. Cilt ise 330-671 
(8+322-668+3) sayfa aralıklarını kapsar.  

4. Istılâhât-ı Mer'iye: M. Rıfat Gelibolulu’nun 1892 yılında yazılan 
bu sözlüğü Osmanlı hukukunda yer alan terimleri içermektedir. 
111 (110+1) sayfadır (İnal Kitabevi: E.T. 05.05.2018). 

5. Lügat-ı Kavanîn-i Osmaniye: Mitiyadi Karavokiros’un yazdığı 
bu sözlük 1892-1893 yıllarında iki cilt hâlinde A. Asaduryan 
Şirket-i Mürettibiye Matbaası’nda basılmıştır. Birinci cildi 380. 
sayfaya kadar olan bu eserin ikinci cildi ise 696 sayfaya kadardır.  

6. Mükemmel Istılâhât-ı Kavanîn Yahut Malumat-ı Kanuniye 
Hulâsası: 1895-1896 yıllarında basılan bu sözlük Hâfiz Mehmed 
Ziyaeddin Türkzade Kaleisultaniyeli tarafından yazılmıştır. 344 
(343+1) sayfalık olan bu eser 1895 yılında ilk olarak basılmıştır. 
Bu hukuk sözlüğü Fethi Gedikli ve İbrahim Enes Onat tarafından 
çalışılmıştır ve bu çalışmaları 2017 yılında On İki Levha 
Yayıncılık’dan çıkmıştır.   

7. Fransızcadan Türkçeye Istılâhât-ı Hukûkiye ve Siyasiye 
Lügati: Mehmed Ekrem’in hazırlamış olduğu bu sözlük 
İstanbul’daki Ritso Matbaası’nda 1927 yılında basılmıştır. 151 
(148+3) sayfadır.  

8. El-Kavâninü'l-Külliyye Li Zabti'l-Lügati't-Türkiyye: Evkâf-ı 
İslamiye Matbaası’nda 1928 yılında basılmıştır. 101 (7+94) 
sayfadır. Kahire'de Araplara Türkçe öğretmek amacıyla 15. 
yüzyılın başlarında yazılmış bir gramer kitabıdır. Arap kökenli 
bilginler tarafından yazılan bu eserin tek yazma nüshası 
Süleymaniye Kütüphanesi Şehit Ali Paşa bölümündedir. 1928 
yılında Kilisli Rifat Bilge tarafından tıpkıbasım olarak 
yayımlanmıştır (Kitapyurdu: E.T. 05.05.2018). 

9. Fransızca-Türkçe Hukûkî ve Medenî Lügat: Hüseyin Dâniş’in 
hazırlamış olduğu bu sözlük Ahmed Said Matbaası’nda 1934 
yılında basılmıştır. 824 sayfadır. Hukukî ve Medenî olmak üzere 
iki bölümden oluşmaktadır. Hukukla ilgili bölümde Fransızca 
terimlere bulunan Türkçe karşılıklar verilmiştir (Yazıcı, 1988: 
541). 
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D. İktisat Sözlükleri: 

1. İctimaî- İktisadî Istılâhât-ı İlmiye Lügati: Ali Ejder 
Saidzade’nin başkanlığında olduğu bir heyet tarafından 
hazırlanmıştır. Bakü’de Birinci Hükümet Matbaası’nda 1922 
yılında basılmıştır. 54 sayfalık bir sözlüktür. 

2. Bankalarda Mütedavil Tabirat: Namık Zeki (Aral) tarafından 
yayımlanan bu eser İstanbul’da 1928 yılında yayımlanmıştır. 167 
(2+1+1+149+14) sayfadır. 

E. Bilim Sözlükleri: 

Bilim Sözlükleri ana başlığı altında topladığımız sözlükleri Fen, 
Matematik, Tıp, Felsefe, Tarih ve Coğrafya ve Eğitim olmak üzere 6 
gruba ayırdık. Fen sözlüklerinde 5, matematik sözlüklerinde 1, tıp 
sözlüklerinde 6, felsefe sözlüklerinde 2, tarih ve coğrafya 
sözlüklerinde 6 ve son olarak eğitim ilgili 7 adet sözlük 
bulunmaktadır.  

I. Fen Sözlükleri 

1. Lügat-i İlmiye ve Fenniye: Necip Asım (Yazıksız) ile Hasan 
Tahsin’in hazırladığı bu sözlük 1891 yılında İstanbul’da yer alan 
Matbaa-i Âmire’de basılmıştır. 288 sayfadır. 

2. Fransızca’dan Türkçe’ye Küçük ve Resimli Lügat-ı Fenniye: 
İsmail Ziya’nın hazırlamış olduğu bu sözlük İstanbul’da Karabet 
Matbaası’nda 1894 ve 1911 yıllarında iki defa basılmıştır. 263 
sayfadır ve resimlidir (Erciyas, 2011: 74). 

3. Büyük Kâmûs-ı İlmi ve Fenni: Ahmed Şemseddin- M. Faik 
Şemseddin-Şefik Şemseddin tarafından yazılan bu sözlük Şems 
Matbaası’nda basılmıştır. 1911 yılında basılan bu eser 208 
sayfadır. 

4. Kâmûs-ı İlmi ve Fenni (Prospektüs): Ahmed Şemseddin- M. 
Faik Şemseddin-Şefik Şemseddin tarafından yazılan Büyük 
Kâmûs-ı İlmi ve Fenni adlı sözlüğün bir prospektüsüdür. Sakız 
Şems Matbaası’nda 1911 yılında basılmıştır. 20 (16+4) sayfadır.  

5. Ulûm-ı Tabiiye Lügati: Bu sözlük Suphi Ethem tarafından 
hazırlanmış olup 40.000 kelime içerir. Birçok bilim dalındaki 
sözcükler bir araya getirilerek çok kapsamlı bir sözlük 
oluşturulmuştur. Ancak sözlüğün yazıldığı dönemde 
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müsveddelerin çoğu kaybolmuştur. Bazıları da yazan kişiler 
tarafından çıkarılmıştır. 1911 yılında Manastır’da Beynelmilel 
Ticaret Matbaası’nda basılan bu eser 224 sayfadır. Tarık Tuhan 
Fındık, eser üzerine “Suphi Ethem’in Ulûm-ı Tabiiyye Lügati’nin 
Günümüz Türkiye Türkçesi İmlâsına Aktarımı” adıyla bir yüksek 
lisans tezi hazırlamıştır (Fındık, 2006: 1). 

II. Matematik Sözlükleri  

1. Kâmûs-ı Riyâziyyât: Salih Zeki tarafından yazılmıştır. İlk 
cildinden sonra Salih Zeki vefat ettiği için eser müsveddeler 
hâlinde kalmıştır. Müsveddelerin düzenlenmesi ise Hüseyin Tevfik 
Paşa tarafından yapılmıştır. Bu sözlüğün devamı getirilmeye 
çalışılsa da sadece ikinci cildi yayımlanabilmiştir. 1897 yılında 400 
sayfa olarak basılan bu eser, 1924 yılında ise 208 sayfa olarak 
basılmıştır. Eserin diğer kısımları ise müsvedde şeklinde 10 cilt 
hâlinde İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 
Eser, matematik, astronomi terimlerini ve bazı matematikçilerle 
astronotların biyografilerini içermektedir. Türkiye'de bu alanda 
yapılan ilk çalışma olmakla birlikte Türkçe yazılan ilk matematik 
ve astronomi tarihi ansiklopedisidir ( Unat, 2009: 44). 

III. Tıp Sözlükleri 

1. Lügat-i Tibbiye: (Fransızca-Türkçe) Pierre Hubert Nysten 
tarafından hazırlanan bu sözlük Cemiyet-i Tıbbiye-i Osmaniye 
Matbaası’nda tercüme edildikten sonra basılmıştır. Bir heyet 
tarafından hazırlanan bu sözlükte birçok tıp eserinden (Kanun fi’t-
tıbb, Tasrif, Havî vb.) yararlanılmıştır. 1870 yılında Nysten’in lügat 
çalışmalarına başlanmıştır ve bu çalışma üç yıl sürmüştür. 640 
sayfa olan bu lügatin ilk baskısı 1873 yılındadır. Cemiyet-i 
Tıbbiye-i Osmaniye 1897 yılında kapatılınca Mekteb-i Tıbbiye-i 
Şahane Tetkik-i Müellefât Komisyonu tarafından Nysten sözlüğü 
tekrar hazırlanıp 1900 yılında yayımlanmıştır. Sözlüğün 
çalışılmasındaki amaç Nysten’in sözlüğünde bulunan madde 
başlarına Türkçe karşılıklar bulmaktır (Özaltay ve Kara, 1999: 10).  

2. Gunyetü'l-Lügat: Fransızcadan Türkçeye bir sözlük olan eser 
Muhammed Şükri ve Mikâil İşçiyan tarafından hazırlanmıştır. 
1870 yılında Karekin Bagdadlian Matbaası’nda basılmıştır. 
Osmanlı’daki çeşitli bilim dallarında geçen Fransızca kelimeleri 
açıklamak için yazılmış bir sözlüktür (Erciyas, 2011: 72). 
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3. Kâmûs-ı Tıbbî: (Fransızca-Türkçe). Şerafettin Mağmumi 
(Bilmen)’nin 1910-1912 tarihlerinde yazdığı bu eser Kahire’de 
yayınlanmış olup Osmanlı Matbaası’nda basılmıştır. İki cilt olan bu 
eser, toplam 1064 sayfadır.  

4. Kâmûs-ı Teşrih: Lâtince-Türkçe olarak hazırlanan bu sözlük 
Kiram Zeki Haşmet tarafından yazılmıştır. 1923 yılında Berlin’de 
Kâviyani Matbaası’nda basılmıştır. 96 (84+12) sayfadır. 

5. Nebâtat Hastalıkları ve İlaçları Yahud Kâmûs-ı Emrâz ve 
Haşerat-ı Nebatât: Nuri adlı bir kişi tarafından yazılan bu eserin 
1926 yılında İstanbul’da İkdam-Vatan Matbaası’nda ilk baskısı 
yapılmıştır. Toplam 261 sayfadan oluşmaktadır.   

6. Tıb Kâmûsu: 1927 yılında basılan bu sözlük 15 sayfadan 
oluşmaktadır. Yazarı hakkında bir bilgiye ulaşamadık. 

IV. Felsefe Sözlükleri 

1. Mufassal Kâmûs-i Felsefe: Rıza Tevfik Bölükbaşı tarafından 
yazılan bu sözlük İstanbul’da yayımlanmıştır. Istılâhât-ı İlmiyye 
Encümeni’nin bir felsefe terimleri sözlüğü hazırlama düşüncesini 
hayata geçirmek için yazılmaya başlanmıştır. 11 cilt olarak 
tamamlanması düşünülen bu sözlüğün yalnızca iki cildi 
tamamlanabilmiştir. Birinci cildi 807 sayfa olan bu eserin, ikinci 
cildi 400 sayfadır. Farklı tarihlerde (1914/1920) İstanbul’da 
Matbaa-i Amire’de basılmıştır. Eserin girişinde Osmanlı’da ilim ve 
felsefe alanlarının henüz gelişmediği ve bu alanlarla ilgili Batı 
kaynaklı terimlere karşılık bulmak için Arapçaya başvurmak 
gerektiği söylenmiştir. Madde başları Fransızca olan sözlüğün 
açıklamaları yapılırken Almanca, İtalyanca ve İngilizce karşılıkları 
da yer verilmiştir. Bunların dışında açıklama kısımlarında madde 
başı terimin kökeni ve bu terimin ilk hangi filozof tarafından 
kullanıldığı gibi bilgilere de yer verilmiştir.  Sözlük aynı zamanda 
ansiklopedik bir özelliğe sahiptir. Batı ve İslâm dünyasında 
bulunan birçok filozofa ve bu kişilerin de eserlerine sözlüğünde 
yer veren Bölükbaşı’nın kültürel birikimini sözlüğün içeriğine 
yansıtmıştır. Bu sözlükle ilgili Şerif Onay “Rıza Tevfik ve Mufassal 
Kâmûs-u Felsefesi” adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.  

Müellifin terekesinden çıkan "Fatum" (Kader), "Fatalites" 
(Mukadder, Mukadderat) maddeleriyle (Tarih ve Toplum, 
sayfa. 133, s. 5-11) "Monde" (Alem) maddesi (Prof. Dr. 
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Nihad Çetin'e Armağan, İstanbul 1999, s. 145-174) sözlük 
hakkında bir incelemeyle birlikte Abdullah Uçman, 
"Categorie" maddesi de öbür felsefe sözlüklerindeki aynı 
adı taşıyan maddelerle birlikte Semih Atiş tarafından 
yayımlanmıştır. İsmail Kara, Bir Felsefe Dili Kurmak adlı 
çalışmasında (İstanbul 2001), Babanzâde Ahmed Naim'in G. 
Fonsegrive'den Mebâdî-i Felsefeden İlmü'n-nefs adıyla 
çevirdiği eserdeki felsefe terimlerine verdiği karşılıklarla 
Mufassal Kâmûs-ı Felsefe'de madde başı olan terimleri 
mukayeseli bir şekilde kullanmıştır (Uçman, 2005b: 369-
371). 

2. Lügatçe-i Felsefe: İsmail Fenni Ertuğrul tarafından yazılan bu 
sözlük Türkçe yazılmış ilk felsefe sözlüğüdür. Sözlük Fransızca-
Türkçe olarak hazırlanmıştır. 1925 yılında İstanbul’da Matbaa-i 
Amire’de basılan bu eser 936 sayfadan oluşmaktadır. A. 
Lalande’nin “Vocabulaire technique et critique de la philosophie” 
adındaki eserinden yararlanarak kaleme alınmıştır. Sözlük Fransız 
terminolojisinin albafetik sırasına göre hazırlanmıştır (Bolay, 
2001: 99). Bu sözlük 2014 yılında Nejdet Ertuğ tarafından 
hazırlanıp Aktif Düşünce Yayıncılık’da yayımlanmıştır. Daha sonra 
ise bu sözlüğü Recep Alpyağıl ele almış ve 2015 yılında Çizgi 
Kitabevi’nde bu eserini yayımlamıştır.    

V. Tarih ve Coğrafya Sözlükleri   

1. Coğrafya Lügati: Esad ve Hüseyin adlı yazarlar tarafından 
hazırlanan bu sözlük 1876 yılında İstanbul’da bulunan Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şâhâne Matbaası’nda basılmıştır. Sözlük, 64 sayfadır. 

2. Lügat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye: Ahmed Rifat Efendi 
tarafından yazılan bu eserin içerisinde biyografiler, tarihî ve 
coğrafî bilgiler bulunur. Bu sözlük aynı zamanda içerisinde pek 
çok bilgi bulunmasından ötürü “genel bir ansiklopedi” özelliği de 
taşımaktadır. İstanbul’da Mahmut Bey Matbaası’nda 7 cilt hâlinde 
basılmıştır. İlk iki cildi 1881/1882, son beş cildi ise 1882/1883 
tarihinde yayımlanmıştır (Özcan, 1989: 131). 

3. Kâmûs-ül Âlâm: Tarih ve Cografya Lügati Ve Tabir-i 
Esahhiyle Kâffe-yi Esma-yi Hassa-yi Camidir: Şemsettin Sami 
tarafından 6 cilt hâlinde hazırlanmış bir sözlüktür. 1889-1899 
yılları arasında basılmış olup ansiklopedik bir sözlük özelliği 
göstermektedir. İlk cildi 800, ikinci cildi 1600, üçüncü cildi 2400, 
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dördüncü cildi 3200, beşinci cildi 4000 ve altıncı cildi 4830 
sayfadır. 

4. Istılâhât-ı Coğrafiye: Abdülkayyum Abdünnasıroğlu’nun 
yazdığı 74 sayfa olan bu sözlük, 1890 yılında basılmıştır. 

5. Coğrafya-i Kadime Lügati: Krikor Sinapian (Sinapyan) 
tarafından “Dictionnaire de Géographie Ancienne” adıyla yazılan 
bu sözlük İstanbul’da Sancakcıyan Matbaası’nda 1918 yılında 
basılmıştır. 63 sayfadan oluşmaktadır. 

6. Memâlik-i Osmaniyenin Tarih ve Coğrafya Lügati: Ali Cevad 
tarafından 3 cilt hâlinde yayımlanmıştır ve bu eser İstanbul’da 
farklı matbaalarda basılmıştır. Kasbar Matbaası’nda 354 sayfası 
basılan bu sözlüğün Mahmud Bey Matbaası’nda ise 355’ten 649’a 
kadar olan sayfaları basılmıştır. 

VI. Eğitim Sözlükleri 

1. Kâmûsü'l-Ulûm Ve'l-Maârif: Ali Suâvi tarafından hazırlanan 
bu sözlük 1870 yılında çıkarılmaya başlanmıştır. “Bilim ve Eğitim 
Sözlüğü” adıyla da bilinen bir ansiklopedik sözlüktür. Suavi’nin 
“Ulum” gazetesinin yanında eki olarak çıkarılmıştır. Sadece beş 
forması2 çıkarılabilmiştir. 80 sayfadır. Ali Suavi sözlüğüne pek çok 
kelimeyi almamıştır. Dili sade ve anlaşılır olan sözlüğün maddeleri 
dağınık ve teknik açıdan da yetersiz olarak değerlendirilmiştir 
(Uçman, 1989: 447-448). 

2. Çocuklar İçin Lügat Kitabı: Muallim Naci’nin yazdığı bu sözlük 
İstanbul’da 1888/1889 yılında 960 sayfa olarak basılmıştır. 
Muallim Naci tarafından “fetva” kelimesine kadar olan kısmı 
hazırlanabilmiştir. Muallim Naci’nin vefatı üzerine sözlüğün geriye 
kalan kısımlarını Müstecâbî-zâde İsmet Bey tamamlamıştır. 
Sadece Muallim Naci’nin hazırladığı kısmın nüshaları çok az 
kütüphanede yer almaktadır. Zamanla baskıları dahi 
unutulmuştur (Yavuzarslan, 2009: 155).  

3. Lügat-i Musahabet: Necib Asım (Yazıksız) tarafından yazılan 
bu eser 112 sayfadan oluşmaktadır. 1893 yılında basılan eser orta 
öğretimdeki çocuklar için hazırlanmıştır.  

                                                           
2 Tek kâğıt tabaka üzerine basılan on altı sayfalık kırılmış kitap parçası. (TDK: 
E.T. 05.05.2018)  
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4. Lügatçe-i Mekâtib (La Vocabulaire Des Ecoles): M. 
Fournier’in yazdığı bu eseri Ragıv Rıfkı (Özgürel) Fransızcadan 
çevirmiştir. 1911 yılında basılan bu sözlük 376 (370+4+2) 
sayfadan oluşmaktadır. 

5. Çocuklara Lügat Kitabı: Arif Hasanefendizâde Elmalılı 
tarafından hazırlanan bu sözlük 75 sayfa olup 1916 yılında 
basılmıştır.  

6. Sübha-ı Sibyan: Çocuklar için hazırlanmış bu sözlük 19. 
yüzyılda Sıbyân Mektepleri’nde ders kitabı olarak kullanılmıştır. 
Birçok nüshası ve basımı bulunmaktadır. Yazma eser 
kütüphanelerinde 60’tan fazla nüshası bulunan bu eserin 32 kez 
de basıldığı söylenmektedir. Eserin yazarı ve telif tarihi kesin 
olarak bilinmemektedir (Kılıç, 2006: 20). 

7. Lügatçe-i Sübhetü’l-Sibyan: İstanbul’da Şirket-i Sahafiyye-i 
Osmaniyye’nin 52 numaralı matbaasında basılmış olan bu sözlük 
39 sayfadan oluşmaktadır.  

F. Denizcilikle İlgili Sözlükler: 

1. Istılâhât-ı Bahriye: (Türkçe-İngilizce-İtalyanca-Fransızca) A. 
William Thompson tarafından yazılan bu sözlük 1892 yılında 201 
(6+181+10+4) sayfa olarak Matbaa-i Osmaniyye’de basılmıştır 
(Erciyas, 2011: 74). 

2. Istılâhât-ı Bahriye: Denizcilik terimleri üzerine yazılan bu 
sözlük Süleyman Nutkî’nin diğer bir eseridir. 1903 yılında 102 
(2+100) sayfa olarak Matbaa-i Osmaniyye’de basılmıştır (Erciyas, 
2011: 74). 

3. Balık ve Balıkçılık: Karakin Deveciyan (Devecioğlu) tarafından 
yazılan bu eser 1915 yılında İstanbul’da basılmıştır. Bu alandaki 
ilk ve önemli bir çalışmadır. 306 (6+240+60) sayfa olarak 
hazırlanan bu eserin son 60 sayfası sözlüktür. 

4. Kâmûs-ı Bahri: Süleyman Nutkî tarafından yazılmıştır. Denizle 
alakalı terimlerin olduğu eser 1917 yılında İstanbul’da Matbaa-i 
Bahriye’de basılmıştır. Nutkî 426 (425+1) sayfa olan eserine 
sadece sözcükleri almamış aynı zamanda kendi çizimlerini de 
eklemiştir. Daha sonra Mustafa Pultar tarafından eklemeler 
yapılarak 2011 yılında Osmanlıca-Türkçe olarak tekrar 
basılmıştır. 
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G. Dil ve Edebiyat Sözlükleri: 

1. İnşâʿ-i Cedîd ve Lügat-i Müfîd: İbrahim Fevzî’nin yazdığı bu 
eser 1871/1872 yılında 64 sayfa olarak basılmıştır.  

2. Teshilü'l-Kavafi: Bu eser Mehmed Şerîf (İzmirli) tarafından 
1875/1876 yılında İzmir’de taşbaskı3 olarak basılmıştır. Yazarın 
bilinen tek eseridir. 20.000’den fazla sözcükten oluşan bu sözlük 
Arapça, Farsça ve Türkçeden oluşmaktadır. 577 sayfalık olan bu 
eser 9 sayfalık ekiyle birlikte toplam 586 sayfadır. Bu konuda 
hazırlanmış ilk sözlük olup ikincisi “Seci ve Kafiye Lügati”dir. 

3. Lügat-i Ef'âl-i Fransevî: M. Salim ve Dikran Sofyalı tarafından 
1884 yılında İstanbul’da yayımlanan bu sözlük 114 sayfadan 
oluşmaktadır. Fransızca-Türkçe bir sözlük olan bu eser 
İstanbul’da Mihran Matbaası’nda basılmıştır. 

4. Tashihü'l-Galatât Ve'l-Muharrefat Fî'l-Esmâ Ve'l-Lügat: 
Mustafa İzzet’in yazdığı bu eser İstanbul’da Matbaa-i Ebüzziya’da 
1885 yılında basılmıştır ve 136 sayfadır. Zuhal Kültüral “Galatât 
Sözlükleri” adlı çalışmasında bu sözlüğe de yer vermiştir (Simurg 
Yayınları: E.T. 05.05.2018). 

5. Fransızca Elfâz-ı Müteşabihe Lügatçesi: Mehmed Halit Bey 
tarafından 160 (159+1) sayfalık bir sözlüktür. İstanbul’da bulunan 
Artin Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaası’nda 1889 yılında 
basılmıştır. Eşanlamlı sözcükler üzerine çalışılmış bir sözlüktür 
(Semercioğlu, 2010: 36).  

6. Istılâhât-ı Edebiyye: Muallim Naci tarafından İstanbul’da 
1889/1890 yılında yayımlanmıştır. İstanbul’da bulunan Artin 
Asaduryan Şirket-i Mürettibiye (1889/1890) ve Cemal Efendi 
(1896/1897) Matbaaları’nda iki defa basılmıştır. İçerik olarak ise 
Türkçedeki nazım şekillerinden, edebiyatla ilgili terimlerden ve 
yazı yazma kurallarından bahsetmiştir (Uçman, 2005a: 316). 

7. Durûb-ı Emsâl-i Fransevi Lügatçesi: Mehmed Emin’in 
derleyip Fransızcaya çevirdiği bu eser 1891 yılında Kasbar 
Matbaası’nda basılmıştır. 30 sayfalık küçük bir sözlüktür. Yazar 
eserinin girişinde Türk kültürüne ait atasözlerinden en çok 
bilinenleri topladığını ve Fransızcada karşılığı olanların 

                                                           
3 Taş basması: Bu basım yöntemi, taş baskı. (TDK: E.T. 05.05.2018) 
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Fransızcalarını da ekleyerek bu sözlüğü hazırladığını söylemiştir. 
Sözlüğü yazmadaki amacının ise bu iki dildeki farklıları göstermek 
olduğunu söylemiştir (Bozkurt ve Karadağ, 2013: 178).  

8. Fransızca İbtida ve İntiha Edatları: Abdülgani Seni Yurtman 
tarafından hazırlanmış olan bu eser, 1893 yılında ek sayfalarıyla 
birlikte toplam 59 sayfa olarak basılmıştır. 

9. Fransızca İştikak Lügati: Baha Tevfik’in Hasan Vasfi (Menteş) 
ile birlikte hazırladığı lügattir. İstanbul’da 1905/1906’da tarihinde 
Matbaa-i Kütüphane-i Cihan’da basılmıştır. Altı bin kelimeden 
oluşan Fransızca İştikak Lügati, kelimelerin asıllarını vermekle 
yetinmemiş aynı zamanda bu kelimelerin farklı şekil, anlam ve 
kolayca öğrenilmesini sağlayacak kurallarını göstermiştir. İlk cildi 
54 sayfa olan bu sözlüğün ikinci cildinin de yayımlanacağı 
gazetelerde duyurulmuş ancak ikinci cildi basılmamıştır (Bağcı, 
1996: 116). 

10. Defteri Galatât: Ali Seydi tarafından kaleme alınan bu eser 
1908 yılında basılmıştır. Toplam 250 sayfa olan bu eserde 1500’e 
yakın galât kelimeye yer verilmiştir. 700 kadar da yakın ve eş 
anlamlı kelimenin aralarındaki farklılıkları ve kullanım yerleri 
gösterilmiştir (Uzun, 1989: 444). Bu sözlük “Defter-i Galatât” 
adıyla, Orhan Fatih Kuşdemir tarafından çalışılmıştır. 2012 yılında 
Saray Matbaacılık aracılığıyla basılıp yayımlanmıştır.  

11. Seci ve Kafiye Lügati: Ali Seydi Bey’le Melkon tarafından 
hazırlanan bu sözlük 1908 yılında Cihan Matbaası’nda basılmıştır. 
Cüzler hâlinde hazırlanan bu sözlük 55 cüzden oluşmaktadır. 
Yaklaşık 15.000 sözcük içermektedir. Toplam 870 (863+7) 
sayfadır. Yazarlar, bu eseri yazmadaki amaçlarını Türkçede böyle 
bir sözlüğün bulunmaması olarak açıklamışlardır. Eserlerinde 
Arapça, Farsça kelimelere ağırlık vermiş ve sözlükte yer alan 
sözcüklerin asıl anlamlarının yanında mecâz ve eş anlamlarını da 
vermişlerdir. Bir kafiye lügati olması sebebiyle kelime 
sonlarındaki harflere göre alfabetik olarak düzenlenmiş, seci ve 
kafiyenin kullanışları için de örnek beyitler eklenmiştir (Uzun, 
1989: 443-444).  

12. Lügatçe-i Edebiyat: Yine Ali Seydi Bey tarafından hazırlanan 
küçük bir edebiyat sözlüğüdür (Akalın, 2017: 5). Eserin iç 
kapağında “Seci ve Kafiye Lügatine Zeyl”  yazılı olduğu için bu adla 
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da bilinmektedir. 1908 yılında yayımlanmış olup 105 sayfadır. 
İstanbul’da bulunan Matbaa-i Kütübhane-i Cihan’da basılmıştır. 
Ali Seydi Bey, Muallim Naci’nin de Istılâhât-ı Edebiyye adında bir 
sözlüğü olduğunu ancak bu sözlüğün alfabetik olarak 
hazırlanmaması ve Naci’nin madde başı açıklamalarını çok uzun 
tutması nedeniyle kullanışlı olmadığını ifade ederek kendisinin bu 
sözlüğü kaleme aldığını söylemiştir (Uzun, 1989: 44).  

13. Sevda Lügati: Mehmed Celâl’in yazmış olduğu bu sözlük 1914 
yılında basılmıştır. Bu sözlük içerik olarak şairlerin şiirlerinden 
mısralar ve beyitler sunar. Sayfa sayısı olarak ise 176 (175+1) 
sayfadan oluşmaktadır. 

14. Kâmûs-ı Aşk: R. Adil Nami’nin hazırladığı bu eser 1915 
yılında İstanbul’da bulunan Keteon - Bedrosyan Matbaası’nda 
basılmış olup 44 sayfalık bir eserdir. 

15. Türk Lügati: Türk Dillerinin İştikaki ve Edebi Lügatları: 
Hüseyin Kâzım Kadri tarafından 4 cilt hâlinde hazırlanan bu 
sözlük İstanbul’da 1927-1945 tarihlerinde basılmıştır. Hüseyin 
Kâzım Kadri’nin üzerinde en çok emek gösterdiği ve uzun yıllar 
üzerinde çalıştığı bir eserdir. Sözlük sadece Türkiye Türkçesi ve 
diğer Türk lehçelerin sözcüklerinin toplandığı bir eser olmayıp 
aynı zamanda bu lehçelerin gramer özelliklerine de yer 
verilmiştir. Sözlüğün birçok hatası ve eksiği olmasına rağmen yine 
de lehçelerin karşılaştırılması konusunda ilk önemli 
çalışmalardandır. Devlet, Cumhuriyet ve Maarif matbaalarında 
basılmıştır (Albayrak, 1998: 555). Ali İhsan Öbek “Tarihî Türk 
Sözlükçülüğünde Dönüm Noktası: [Büyük] Türk Lügati” adlı 
makalesinde Türk Dil Kurumu tarafından bu sözlüğün 
çalışılacağını söylemiştir. Ancak henüz böyle bir çalışma 
yapılmamıştır. 

16. İmlâ Lügati: Bu sözlük 1928 yılında Latin alfabesinin 
kabulünden sonra Dil Encümeni tarafından hazırlanmıştır. Latin 
alfabesini öğrenenlere yardımcı olması amacıyla yazılmış olan bu 
sözlük 388 sayfadır ve Devlet Matbaası’nda basılmıştır.  

H. Sanat Sözlükleri: 

1. Ta’lîm-i Mûsikî yahut Mûsikî Istılâhâtı: İsmail Kâzım Uz’un 
yazdığı bu eser Türk müziğinin ilk sözlüğü kabul edilir. 1892 
yılında basılan bu eseri daha sonra Gültekin Oransay 
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sadeleştirilerek yayımlanmıştır. Sözlük, İbrâhim ed-Dakûkî 
tarafından Arapçaya tercüme edilmiştir. 54 sayfadan oluşan küçük 
bir sözlüktür (Özcan, 2012: 254).  

2. Sanat Kâmûsu: Celâl Esad Arseven tarafından Fransızcadan 
Türkçeye-Türkçeden Fransızcaya hazırlanmıştır. 1924-1925 
yıllarında İstanbul’da basılmıştır. Sayfa sayıları değişiklik 
göstermektedir.  

Sonuç 

Mehmet Seyfettin Özege, hayatını eski yazma eserleri 
toplamaya ve bu eserler hakkında bilgiler vermeye adamış bir 
Türk bibliyografıdır. Özege, Osmanlı Devleti’nde matbaanın 
kullanılmaya başlandığı 1729 yılından 1928 yılına kadar basılan 
625’ten fazla eseri toplamış ve bu eserleri bir katalog hâline 
getirmiştir. Daha sonra Atatürk Üniversitesi’ne bağışladığı bu 
kataloğun bibliyografik künyelerini de detaylı bir şekilde 
hazırlayıp bilim dünyasının hizmetine sunmuştur.  

Çalışmamızda Seyfettin Özege tarafından hazırlanan katalogda 
yer alan sözlüklerden “ihtisas sözlükleri”ni ele aldık. Yapmış 
olduğumuz taramalar sonucunda Özege Kataloğu’nda Istılâhât, 
Askeriye, Hukuk, İktisat, Bilim, Denizcilik, Dil-Edebiyat ve Sanat 
alanlarında olmak üzere 78 ihtisas sözlüğü tespit ettik.  

Istılâhât alanında yazılmış sözlükler içindeki en eski basım 
tarihli sözlük İlâveli Müntahabât-ı Hulasatü'l-Münşeât Ba-Lügat-ı 
Mustalahât olup 1880 yılında basılmıştır. En yeni basım tarihli 
olanı ise 1922 yılında basılmış olan İctimaî - İktisadî Istılâhât-ı 
İlmiye Lügati’dir. En hacimli lügat 533 sayfalık Fransızcadan 
Türkçeye Istılâhât Lügati, en az sayfalı olanı ise 56 sayfalık İctimaî 
- İktisadî Istılâhât-ı İlmiye Lügati’dir. Bu alanda hazırlanmış 12 
sözlükten sadece biri üzerine akademik bir çalışma yapılmıştır. 
“Istılâhât-ı İlmiyye Encümeni Tarafından Sanâyi-i Nefîsede Mevcûd 
Kelimât ve Tabirât İçün Vaz' ve Tedvînî Tensîb Olunan Istılâhât 
Mecmuasıdır” adlı mecmuadan Osman Erciyas “Osmanlı’da Batı 
Dillerine Ait Sözlükler” makalesinde bahsetmiştir. 

Askeriye sözlükleri içerisinde 6 sözlükten en eskisi 1894-1898 
yıllarında basılmış olan Kâmûs-ı Askeri olup en yeni basılmış olanı 
ise Askerî Lügatçe’dir. Hacim olarak bakacak olursak en çok sayfalı 
olan sözlük Kâmûs-ı Askerî’dir. Bu sözlüğün ilk cildi 684 ikinci cildi 
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ise 563 sayfadan oluşmaktadır. En az sayfalı olan ise 31 sayfalık 
Lügat Kitabı (Almancadan Türkçeye Askerî Istılâhât)’dır. Askeriye 
ile alakalı bulduğumuz sözlüklerden yalnız biri hakkında çalışma 
yapılmıştır. Yine Osman Erciyas’ın “Osmanlı’da Batı Dillerine Ait 
Sözlükler” makalesinde Almanca Türkçe Istılâhât-ı Askeriye ve 
Fenniye sözlüğünün de adı geçmektedir. 

 Tespit edebildiğimiz hukuk sözlüklerinden 1887 yılında 
basılmış olan Istılâhât-ı Adliye sözlüğü en eski basım tarihli 
sözlüktür. 1934 tarihli Fransızca-Türkçe Hukûkî ve Medenî Lügat 
ise en yeni basımlı ve aynı zamanda 834 sayfa sayısıyla en hacimli 
sözlüktür. En küçük sözlük ise 101 sayfalık El-Kavâninü'l-Külliyye 
Li Zabti'l-Lügati't-Türkiyye’dir. Bu sözlüklerden 2 tanesi üzerine 
çalışma yapılmıştır. Mükemmel Istılâhât-ı Kavanîn Yahut Malumat-
ı Kanuniye Hulâsası sözlüğü Fethi Gedikli ve İbrahim Enes Onat 
tarafından çalışılmıştır. Gedikli ve Onat’ın bu çalışmaları 2017 
yılında On İki Levha Yayıncılık’tan çıkmıştır. Tahsin Yazıcı, 
Fransızca-Türkçe Hukûkî ve Medenî Lügat’inin yazarı olan  
“Hüseyin Dâniş”i Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde 
madde başı olarak yazılmıştır.  

 Tespit edilen 2 iktisat sözlüğünden en eskisi (1922) ve en az 
sayfa sayısına (54) sahip olanı İctimaî - İktisadî Istılâhât-ı İlmiye 
Lügati’dir. Diğer iktisat sözlüğü ise “Bankalarda Mütedavil 
Tabirat” adlı sözlüktür. 1928 yılında basılan bu eser 167 sayfadır. 
Eserlerin ikisi üzerine de herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

 Fen sözlüklerinde 5, matematik sözlüklerinde 1, tıp 
sözlüklerinde 6, felsefe sözlüklerinde 2, tarih ve coğrafya 
sözlüklerinde 6 ve eğitim ilgili sözlüklerde 7 adet olmak üzere 
toplam 27 adet bilim sözlüğü tespit ettik. Bu sözlüklerden en eski 
olanları 1870 yılında basılmış olan Lügat-i Tibbiye, Gunyetü’l-
Lügat ve Kâmûsü'l-Ulûm Ve'l-Maârif’tir. En yeni basım ise 1927 
yılında basılan Tıb Kâmûsu’dur.  Kâmûs-ül Âlâm: Tarih ve Cografya 
Lügati ve Tabir-i Esahhiyle Kâffe-yi Esma-yi Hassa-yi Camidir’in ilk 
cildi 800, ikinci cildi 1600, üçüncü cildi 2400, dördüncü cildi 3200, 
beşinci cildi 4000 ve altıncı cildi 4830 sayfa olup en hacimli 
sözlüktür. En küçük sözlük ise 20 sayfalık Kâmûs-ı İlmi ve Fenni 
(Prospektüs)’dür. Alt başlıklardaki sınıflandırmalar ise şu 
şekildedir:  
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Fen bilimleri alanındaki sözlüklerden en eski basım tarihli 
olanı Lügat-i İlmiye ve Fenniye (1891)’dir. En yeni basıma sahip 
olan sözlükler 1911 tarihli Büyük Kâmûs-ı İlmi ve Fenni, Kâmûs-ı 
İlmi ve Fenni (Prospektüs) ve Ulûm-ı Tabiiye Lügati’dir. En az 
sayfaya (20) sahip sözlük Kâmûs-ı İlmi ve Fenni (Prospektüs) iken 
en çok sayfaya sahip olan ise 288 sayfalık Lügat-i İlmiye ve 
Fenniye’dir. Tespit edilen 5 adet fen sözlüğünden 2’si üzerine 
çalışma yapılmıştır. Osman Erciyas “Osmanlı’da Batı Dillerine Ait 
Sözlükler” adlı makalesinde Fransızca’dan Türkçe’ye Küçük ve 
Resimli Lügat-ı Fenniye adlı sözlüğe de yer vermiştir. Ulûm-ı 
Tabiiye Lügati üzerine Tarık Tuhan Fındık tarafından “Suphi 
Ethem’in Ulûm-ı Tabiiyye Lügati’nin Günümüz Türkiye Türkçesi 
İmlâsına Aktarımı” adıyla bir Yüksek Lisans Tezi hazırlanmıştır. 

Matematik alanındaki tek sözlük olan Kâmûs-ı Riyâziyyât 1897 
yılında 400 sayfa olarak basılmıştır.  Eserin yazarı “Sâlih Zeki” 
hakkında yazılmış olan madde başını (Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi’ndeki) Yavuz Unat yazmıştır. 

Tespit edilen 6 adet tıp sözlüğünün en eski basıma sahip 
olanları 1870 tarihli Gunyetü’l-Lügat ve Lügat-i Tibbiye’dir. 1927 
tarihli olan Tıb Kâmûsu ise hem en yeni basımlı hem de en az 
sayfaya (15 sayfa) sahip olan sözlüktür. En hacimli sözlük ise 
1064 sayfalık Kâmûs-ı Tıbbî’dir. Bu sözlüklerden sadece 2’si için 
çalışma yapılmıştır. Bülent Özaltay ve M. Alpertunga Kara Lügat-i 
Tibbiye üzerine “19. Yüzyılda Tıp Eğitiminin Türkçeleştirilmesi ve 
Lügat-ı Tıbbîye” adlı bir makale yayımlamışlardır. Gunyetü’l-Lügat 
de Osman Erciyas’ın “Osmanlı’da Batı Dillerine Ait Sözlükler” adlı 
makalesinde geçen sözlüklerden birisidir. 

Felsefe alanında yazılmış 2 adet sözlükten Mufassal Kâmûs-i 
Felsefe adlı sözlük 1914 yılında basılmaya başlanmıştır ve toplam 
1207 sayfadır. Lügatçe-i Felsefe’nin basım tarihi ise 1925’tir ve 
936 sayfadır. Mufassal Kâmûs-i Felsefe adlı sözlük Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde Abdullah Uçman tarafından madde 
başı olarak yazılmıştır. Lügatçe-i Felsefe’nin yazarı “İsmail Fenni 
Ertuğrul” Süleyman Hayri Bolay tarafından Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi’nde madde başı olarak ele alınmıştır. 

Tarih ve coğrafya alanında yazılmış sözlüklerden en erken 
basılan sözlük 1876 yılında basılmış olan Coğrafya Lügati’dir. En 
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yeni basılan ise 1918 tarihli Coğrafya-i Kadime Lügati’dir. Kâmûs-
ül Âlâm: Tarih ve Cografya Lügati Ve Tabir-i Esahhiyle Kâffe-yi 
Esma-yi Hassa-yi Camidir’in ilk cildi 800, ikinci cildi 1600, üçüncü 
cildi 2400, dördüncü cildi 3200, beşinci cildi 4000 ve altıncı cildi 
4830 sayfa olup en hacimli sözlüktür. Coğrafya-i Kadime Lügati ise 
63 sayfalık en küçük sözlüktür. Tespit ettiğimiz 6 tane sözlükten 
sadece Lügat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye üzerine bir çalışma 
yapılmıştır. Abdülkadir Özcan bu sözlüğün yazarı üzerine Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde “Ahmed Rifat Efendi, 
Yağlıkçızâde” adıyla bir madde başı yazmıştır.  

1870 tarihinde basılmış olan Kâmûsü'l-Ulûm Ve'l-Maârif, Eğitim 
alanında hazırlanmış olan sözlüklerin en eskisidir. 1916 tarihli 
Çocuklara Lügat Kitabı adlı sözlük ise en yeni basılan sözlüktür. 
960 sayfa olan bu sözlük en hacimli eser iken 39 sayfalık Lügatçe-i 
Sübhetü’l-Sibyan ise en küçük sözlüktür. Bu alanda yazılmış 7 adet 
sözlükten 3 tanesi üzerinde çalışılmıştır. Kâmûsü'l-Ulûm Ve'l-
Maârif sözlüğünün yazarı “Muallim Naci”yi Abdullah Uçman, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde madde başı olarak 
yazmıştır. Çocuklar İçin Lügat Kitabı adlı sözlük ise Paşa 
Yavuzarslan’ın Osmanlı Dönemi Türk Sözlükçülüğü adıyla bilinen 
kitabında yer almaktadır. Sübha-ı Sibyan sözlüğü ile ilgili olarak da 
Atabey Kılıç tarafından “Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Sıbyân 
Şerhi “Hediyyetü’l-İhvân” adlı bir makale yayımlanmıştır. 

4 adet tespit edebildiğimiz denizcilikle ilgili sözlüklerden en 
eski tarihli olanı 1892 yılında basılmış olan A. William 
Thompson’in Istılâhât-ı Bahriye’sidir. En son basıma sahip sözlük 
ise 1917 yılında basılmış olan Kâmûs-ı Bahri’dir. 426 sayfalık 
Kâmûs-ı Bahri sözlüğü en hacimli sözlük iken, en az sayfalı sözlük 
ise 102 sayfalık Süleyman Nutkî’nin Istılâhât-ı Bahriye’sidir. Bu 
sözlüklerden sadece Kâmûs-ı Bahri adlı sözlük çalışılmıştır. Bu 
sözlük Mustafa Pultar tarafından eklemeler yapılarak 2011 yılında 
Osmanlıca-Türkçe olarak tekrar basılmıştır. 

Dil ve edebiyat sözlüklerinden 1871/1872 yılında basılmış olan 
İnşâʿ-i Cedîd ve Lügat-i Müfîd en eski tarihli sözlüktür. En yeni 
tarihlisi ise 1928’de basılmış olan İmlâ Lügati’dir. Hacim olarak en 
büyük sözlük 870 sayfalık Seci ve Kafiye Lügati’dir. 30 sayfalık 
Durûb-ı Emsâl-i Fransevi Lügatçesi ise en az sayfalı sözlüktür. 16 
adet sözlükten 9 tanesi üzerine çalışma yapılmıştır. Tashihü'l-
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Galatât Ve'l-Muharrefat Fî'l-Esmâ Ve'l-Lügat adlı eserden Zuhal 
Kültüral “Galatât Sözlükleri” adlı kitabında bahsetmiştir. Fransızca 
Elfâz-ı Müteşabihe Lügatçesi üzerine Ufuk Semercioğlu’nun 
Osmanlı’da İlk Çeviri Eleştirileri adlı bir makalesi vardır. Istılâhât-ı 
Edebiyye Sözlüğü’nün yazarı üzerine Abdullah Uçman, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde “Muallim Naci” maddesini 
yazmıştır.  Durûb-ı Emsâl-i Fransevi Lügatçesi üzerine Eshâbil 
Bozkurt ve Ayşe Banu Karadağ, “Fransızca-Osmanlı Türkçesi 
Atasözleri Kitapları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme” adında 
bir makale yayımlamışlardır. Fransızca İştikak Lügati sözlüğü 
üzerine Rıza Bağcı, Baha Tevfik’in Hayatı Edebî ve Felsefî Eserleri 
Üzerinde Bir Araştırma adlı bir kitap yayımlamıştır. Defteri 
Galatât, Seci ve Kafiye Lügati ve Lügatçe-i Edebiyat sözlüklerinin 
yazarı “Ali Seydi Bey” üzerine Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi’nde Mustafa Uzun’a ait bir madde başı vardır. Ayrıca 
Defteri Galatât sözlüğü Orhan Fatih Kuşdemir tarafından çalışılmış 
ve 2012 yılında Saray Matbaacılık aracılığıyla yayımlanmıştır. 
Lügatçe-i Edebiyat sözlüğü ise Şükrü Halûk Akalın’ın “Ali Seydi 
Bey ve Sözlükleri” adlı makalesinde de yer almaktadır. Türk 
Lügati: Türk Dillerinin İştikaki ve Edebi Lügatları’nın yazarı 
üzerine Nurettin Albayrak Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde 
“Hüseyin Kâzım Kadrî” maddesini yazmıştır. Yine bu eser üzerine 
Ali İhsan Öbek’in “Tarihî Türk Sözlükçülüğünde Dönüm Noktası: 
[Büyük] Türk Lügati” adlı makalesi mevcuttur.  

Sanat alanındaki 2 sözlükten en eski tarihli olanı 1892 yılında 
basılmış olan Ta’lîm-i Mûsikî Yahut Mûsikî Istılâhâtı sözlüğü olup 
diğer sözlük ise 1924-1925 yılında basılmış olan Sanat 
Kâmûsu’dur. Ta’lîm-i Mûsikî Yahut Mûsikî Istılâhâtı sözlüğü 54 
sayfa iken Sanat Kâmûsu sözlüğünün ise sayfa sayısı 
bilinmemektedir. Ta’lîm-i Mûsikî Yahut Mûsikî Istılâhâtı’nın yazarı 
üzerine Nuri Özcan, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde 
“Uz, İsmail Kâzım” maddesini yazmıştır. Sanat Kâmûsu üzerine 
yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.           

Bu sözlüklerin yazıldıkları veya tercüme edildikleri dillere göre 
de bir sınıflandırmaya tabii tuttuk. Türkçe yazılmış sözlüklerin 
ağırlıkta olmakla birlikte Türkçe dışında, Fransızcadan Türkçeye 
iki dilli olarak hazırlanan sözlüklerin de sayıca fazla olduğu tespit 
ettik. Konu ve yazıldıkları/tercüme edildikleri diller dışında bu 
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katalogdaki sözlükleri yazarlarına göre de sınıflandırdık. Çoğu 
Türk olmakla birlikte az da olsa yabancı yazarlar tarafından 
hazırlanan sözlüklerin de katalogda yer aldığını gördük. Basım 
yerleri ve tarihleri üzerinde yaptığımız sınıflamada ise sözlüklerin 
genelinin İstanbul’da bulunan matbaalarda basılmış olduğunu 
tespit ettik. Basım tarihlerine baktığımız da ise 1934 tarihli 
Fransızca-Türkçe Hukûkî ve Medenî Lügat en yeni tarihli basılmış 
sözlüktür. İlk basılmış ihtisas sözlükleri ise 1870 yılında basılmış 
olan Kâmûsü'l-Ulûm Ve'l-Maârif, Lügat-i Tibbiye ve Gunyetü'l-Lügat 
sözlükleridir. En küçük sözlük 15 sayfalık Tıb Kâmûsu iken 
“Kâmûs-ül Âlâm: Tarih ve Cografya Lügati ve Tabir-i Esahhiyle 
Kâffe-yi Esma-yi Hassa-yi Camidir” adlı sözlük altı cilt olup en 
hacimli sözlüktür.  

Çalışmamızın sonunda Seyfettin Özege’nin toplayıp katalog 
hâline getirip ve daha sonra da Atatürk Üniversitesi’ne bağışladığı 
eserlerden özellikle İhtisas Sözlükleri üzerinde durmaya çalıştık. 
Araştırmalarımızın neticesinde bu sözlüklerin çoğunun akademik 
anlamda çalışılmadığını gördük. Sözlükler hakkında elimizde olan 
bilgilerin ise oldukça yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
çalışmamızın yapılacak çalışmalara faydalı olması ümit 
etmekteyiz.      
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Özet 
Değerler eğitimi, insanların doğru, dürüst ve güzel ahlaklı olarak 
yetişmesini amaç edinir. Bir mesaj verip insanlara birtakım 
değerlerin öğretilmesi noktasında da edebi eserlerin önemi 
yadsınamayacak kadar büyüktür. Zira edebiyatın estetik haz 
uyandırma işlevinin yanında bir de öğretici yanı vardır. Edebi eser 
vermek istediği mesajı bir kurgu içine yerleştirerek okuyucuya 
sunar. Değerler, edebi eserlerde kurgunun içine serpiştirilerek 
okuyucuya sunulmaktadır. Böylece okur bir kurgu dünyasının 
içine alınarak estetik bir yapı içerisinde insani değerler sunulmuş 
olacaktır. Çalışmamızda konu edindiğimiz Gül Kokulu Mevlâna 
(Şirvâni) romanı da değerler eğitimi açısından önemli bir eserdir. 
Eserde bir âlimin doğumundan başlayıp, çocukluk, gençlik ve 
yaşlılık dönemleri anlatılmaktadır. Bu âlimin yetişme tarzı, aldığı 
ilimler ve çevresindeki insanların iyiliği için verdiği mücadeleler 
onun sağlam bir değerler eğitimi sürecinden geçtiğinin bir 
göstergesi sayılabilir. Bu çalışmada da romanda bahsi geçen 
âlimin hayatı üzerinden değerler eğitimi unsurlarını örnekleriyle 
birlikte ortaya koymaya çalıştık. Yazarın kullandığı yalın ve akıcı 
dil ise, değerler eğitimiyle ilgili kavramların ortaya konulmasında 
bir yardımcı unsur görevi görmüştür. Bu sebeple eser, okur 
tarafından kolayca anlaşılabilecek bir anlatıma sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Roman, İçerik, Değerler Eğitimi, Metin 
Hakverdioğlu. 

Abstract 
Values education aims to educate people in the right, honest and 
good moral values. It is too big to deny the importance of literary 
works at the point of giving a message and teaching some values 
to people. For there is a teaching side beside the aesthetic 
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pleasure stimulation function of literature. The literary work 
presents the message to the reader by placing the message in a 
fiction. Values are presented to the reader by interspersing in to 
the fiction in literary works. Thus, the reader will be introduced 
into a world of fiction and human values will be presented in an 
aesthetic structure. The Rose Fragrant Mevlana (Şirvâni) novel we 
talked about in our work is also an important work in terms of 
education of values. The work begins with the birth of a scholar 
and describes the periods of childhood, youth and old age. The 
way this scholar develops, the knowledge he receives and the 
challenges he has for the people around him, can be seen as a sign 
that he has gone through a sound education of values. In this 
study, we tried to put together the elements of education of values 
over the life of the scholar who has bet on the roman with 
examples. The plain and fluent language used by the author has 
served as an aid to the presentation of concepts related to values 
education. For this reason, the work has a narrative that can be 
easily understood by the reader. 

Keywords: Novel, Content, Values Education, Metin Hakverdioğlu. 

 

Giriş 

Toplum bireylerden oluşan bir bütündür. Her açıdan sağlıklı 
bir toplum düzeni için iyi yetiştirilmiş bireylere ihtiyaç vardır. Bu 
da ancak eğitimli ve kültürlü bireylerin yetişmesiyle olacaktır. 
Eğitim, insanın doğduğu ve aynı zamanda toplumun en küçük yapı 
birimi olan ailede başlar. Ailede ebeveynlerin asli görevi ahlaklı, 
iyi huylu, saygılı, vatanına ve milletine bağlı bireyler 
yetiştirmektir. 

Bu noktada eğitimin tanımı üzerinde duracağız.   Eğitim bazı 
araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bir 
tanıma göre eğitim; “bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla 
ve kasıtlı olarak istendik değiştirme meydana getirme süreci” 
(Ertürk’ten aktaran Kalfa, 2013: 202) olarak verilmiştir. Bir diğer 
tanıma göre ise eğitim, “bireyde kendi yaşantısı ve kasıtlı 
kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana 
getirme süreci” (Demirel’den aktaran Kalfa, 2013: 202) şeklinde 
verilmiştir. 

Değer konusuna geldiğimizde ise, değerlerin toplumun 
yapıtaşlarını oluşturduğunu söylememiz mümkündür. “Sosyal 
denetim mekanizmalarından en önemlisi olan değerler, toplumsal 
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bütünlüğün ayrılmaz unsurlarındandır. Bireyin hayatında hemen 
her şey bu değerlere göre algılanır ve yaşamın anlamı bu şekilde 
öğrenilir” (Güven’den aktaran Yazıcı, 2006: 500).  Kelime anlamı 
olarak ise “değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut 
ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, üstün nitelik, meziyet, bir 
şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel gibi anlamlara gelir.” 
(Dam ve Karataş, 2014: 50). Bu tanımlardan yola çıkarak kişilerin 
edindiği değerlerin onların toplumdaki konumunu belirleyen 
ölçüler olduğu aşikârdır. Kişi ne kadar iyi huy ve güzel ahlak 
sahibiyse, toplumda da ona göre bir konum kazanacaktır. 
Dolayısıyla eğitim ailede başlar. “Temel insani değerleri 
benimsemiş bireyler yetiştirmek; aile, toplum ve okulun başlıca 
görevleri arasındadır.” (Yazıcı, 2006: 506). İyi bir değerler eğitimi 
sürecinden geçen bireyler muhakkak ki her açıdan başarılı ve 
faydalı olacaklardır. 

Toplum için ve kendi için yararlı bireylerin yetişmesinde 
edebiyat da etkili olmaktadır. Edebî eserler, insanda estetik 
duyguların uyanmasını sağlamanın yanında anlatılanın temelinde 
insanlara vermek istediği bir mesajı da barındırır. Bu bakımdan 
edebiyatın toplumsal bir işlevi de vardır. Rasim Özdenören bir 
yazısında bunu şöyle ifade eder: 

“Anlatılmak istenen husus, diyelim ki insanların 
vicdanlarına danışarak davranmaları gerektiğini önermek 
istiyor idiyse, bu bildiriyi hiç de dolambaçlı yollara 
başvurmadan: “Ey insanlar, nasıl davranacağınıza karar 
vermeden önce, bir kez de vicdanlarınıza danışın!” demek 
yeterli sayılabilirdi. Ya da yazının konusu insanlara doğru 
ve dürüst davranmaları hususunda bir öneri geliştirme 
niyetini taşıyor idiyse, o zaman da onlara: “Ey insanlar, 
doğru ve dürüst hareket etmeyi tercih edin; böylesi hem 
sizin için, hem toplumumuz için daha hayırlı olur!” demek 
yeterli olurdu.” (Özdenören, 2014:231.). 

Yani edebi eserler vermek istediği mesajı doğrudan değil de bir 
kurgu içerisinde okurlarına sunar ve verilmek istenen mesajı 
okurun o kurgu içinden ayırıp algılamasını ister. Bu noktada 
“Edebiyatın toplumsal işlevinin büyük sorumluluklar üstlendiği 
bilinmektedir. İnsanı çevresiyle birlikte değiştirip 
bilinçlendirmede en etkili öğelerden biri de edebiyatın mucizevi 
gücüdür. Edebiyatın yöneldiği ortam, insan ve onun doğası 
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olduğuna göre, işlevini gerçekleştireceği ortam da burası 
olacaktır.” (Bülbül vd.,2015). Dolayısıyla edebiyatın insan 
üzerinde eğitici bir işlevi de vardır ve bu işlev göz ardı 
edilemeyecek kadar mühimdir. Birçok yazarımız ve şairimiz 
yazdıkları romanlarda, masallarda, hikâyelerde, şiirlerde toplumu 
eğitmeyi amaç edinmişler ve eserlerini bu bağlam doğrultusunda 
şekillendirmişlerdir. 

Bu çalışmamızda Metin Hakverdioğlu’nun biyografik bir 
romanı olan “Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni)” romanında dikkat 
çeken değerler eğitiminin izlerini örnekleriyle birlikte vereceğiz. 
Bu romanda dikkatimizi çeken bir nokta daha vardır ki o da 
yazarın eserdeki kahramanın gözünden onun gördüğü her şeyi bir 
ayna gibi yansıtmasıdır. Nitekim Berna Mordan, “Edebiyat 
Kuramları ve Eleştiri” adlı eserinde “Sanat eserinde gördüğümüz, 
doğadır, insandır, hayattır ve sanatçı eserinde bize bunları 
yansıtır; bir ayna tutar dünyaya sanki.” (Moran, 2016: 17) 
demiştir. Yazarımızın yaptığı da tam olarak kahramanın 
gördüklerini yansıtması açısından dünyaya bir ayna tutmaktır 
denebilir. Ayrıca romanın başkahramanı olan İsmail Şirvâni, 
başından geçen olaylar ve göstermiş olduğu kahramanlıklar 
dolayısıyla bize “alp tipi”ni hatırlatmaktadır. Mehmet Emin Bars, 
“Alp Tipi Kavramı Çerçevesinde Manas” adlı çalışmasında Kaplan 
(2004: 13-21) ile Çobanoğlu (2007: 101-106)’nun çalışmalarından 
yararlanarak alp tipinin özelliklerinin aktarmıştır. Bu 
özelliklerden biri şu şekilde verilmiştir: 

“Alp tipinde toplum menfaatleri ve inanılan dünya 
görüşünün idealleri için varlığını feda etme duygusu 
bulunur. Kahramanın sadece cesur olması yetmez, bu 
cesaret halkın faydasına yönelik kullanılmalıdır. Alp 
halkının mutluluğundan başka bir şey düşünmemelidir.” 
(Bars, 2014: 348) 

Bu özellik İsmail Şirvâni’nin tanıtıldığı bölümlerdeve olaylar 
içinde temel değerlerin sunumu sırasında karşımıza çıkar. Ancak 
eserdeki değerlerin sunumuna geçmeden önce yazarımız ve eseri 
hakkında kısa bir bilgi vermek faydalı olacaktır.  

Metin Hakverdioğlu, kendisi de romanının başkahramanı gibi 
Azerbaycan Türküdür ve Amasya’da İsmail Şirvâni’nin hayatı 
üzerine araştırmalar yapmıştır. Yaptığı araştırma ve incelemelere 
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dayanarak yazdığı Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanıyla 
yazarımız İsmail Şirvâni’nin güzelliklerle dolu hayatına âdeta bir 
ayna tutmuştur. Hakverdioğlu, ele aldığımız eserinin sonunda 
okurlarına kendini şu şekilde tanıtmıştır: 

“Azerbaycan göçmeni bir baba ve Selanik göçmeni bir 
anneden, her iki menzile bin iki yüz kilometre uzak olan 
Amasya’da dünyaya geldi. 1969 yılının bir mart sabahında 
gözlerini açtığı bu âlemi, özgür bir çocukluk döneminde 
keşfetti. Kırlarda sırt üstü yatıp yeşil otların kokusunu 
ciğerlerinin son zerresine kadar çekme fırsatını neredeyse 
her gün yakalayabilmiş şanslı insanlardandı. Belki Amasya 
yakınında bir karyede doğmuş olması eksiklik gibi 
görülebilir; ancak insan denilen varlık yer ve zamandan 
sıyrılabilen, ona “Sen benim için yaratıldın.” diyebilen 
varlıktır. Hayatının her döneminde kendisi için yaratılan bu 
evreni anlamaya çalıştı, daha hâlâ da çalışıyor. Şimdi bir 
üniversite hocası ve kalbinin derinliklerindeki kırlarda 
yemyeşil âlemlere uzanıp oradan hissettiği kokuları, 
romanları ile okurlarına anlatmaya çalışıyor. O kokuları 
alabilmek içim bir İsmail Şirvâni olmak gerektiğini, bu 
romanı ile hissettirmek istiyor. Anlatabilirse ne mutlu ona, 
anlayabilirse ne mutlu okuyucuya.” (Hakverdioğlu, 2015: 
199).  

Görüldüğü gibi Metin Hakverdioğlu, bu romanıyla bir ilim aşığı 
olan veher zaman insanlara faydayı olmayı amaç edinen Şirvâni’yi 
tanıtmaya çalışmış, bu açıdan da Gül Kokulu Mevlâna Şirvâni’nin 
güllerle dolu dünyasına okuyucularının da bir kapı aralamasını 
sağlamıştır. 

Romanda olaylar romanın başkahramanı İsmail Şirvâni’nin 
ağzından aktarılmıştır ve romanın genelinde bir sevgi değeri 
hâkimdir. Romandaki sevgi anne sevgisi, vatan sevgisi ve Allah 
sevgisi şeklinde bir ilerleme göstermektedir. Roman, İsmail 
Şirvâni’nin Azerbaycan’da Şirvan’ın Kürdemir adlı şehrinde 
doğmasıyla başlar. Şirvâni’nin babası, Şeyh Enver eş- Şirvâni 
adında bir medrese hocasıdır. İsmail, ilk eğitimini babasının 
yanında alır. Sonraları İsmail ilim tahsil etmek için Şeki, Erzincan, 
Tokat, Bağdat, Burdur gibi çeşitli şehirlere gitmiş; Evliyazâde 
Hazretleri, Yahya Mezrevi Hazretleri, Molla Muhammed, Mevlana 
Halid gibi devirlerinin büyük âlimleri sayılan hocalardan dersler 
almıştır. Hocası Mevlâna Halid ona “Sirâceddin” yani “dinin ışığı” 
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ismini vermiştir. Sirâceddin memleketine Kafkasların ilk 
Nakşibendi dergâhını kurar. İsmail Sirâceddin, Ruslara ve 
Ermenilere karşı vatan savunması yapmış daha sonra oradaki 
görevi bitince Amasya’ya gelir. Amasya’da da bir dergâh kuracak 
ve insanlığa hizmet edecektir. Ve son olarak İsmail Sirâceddin 
Şirvâni, tam da dilediği gibi Peygamber Efendimizin vefat ettiği 
yaş olan altmış üç yaşına geldiğinde Amasya’daki dergâhında bu 
fani dünyaya veda eder. 

1. Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) Romanında Değerler 
Eğitimi 

Romanda geçen değerleri daha net bir şekilde ifade edebilmek 
için bir sınıflandırmadan yararlanmamız doğru olacaktır. Bu konu 
ile çeşitli sınıflandırılmalar yapılmıştır. Biz Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı’nın yapmış olduğu sınıflandırmayı esas alarak 
romanımızdaki değerleri ortaya koymaya çalışacağız. 

“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 2010/53 sayılı İlk 
Ders Genelgesi’nde bahsedilen değerler; yardımlaşma, dayanışma, 
hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, 
çalışkanlık, dürüstlük, sevgi, saygı, duyarlı olma, adil olma, 
paylaşımcı olma şeklindedir.” (Şimşek, 2015: 86).  

Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanına baktığımızda yukarıda 
bahsettiğimiz değerlerden en çok sevgi ve vatanseverlik 
değerlerini yansıtan cümlelere rastlıyoruz. Romanımızda Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın oluşturduğu sınıflandırmanın 
dışında kalan fakat toplumumuz için önemli yerlere sahip olan 
dini inançlarımız ve alçakgönüllülük değerlerine de rastlıyoruz. 
Çalışmamızda esas aldığımız sınıflandırmanın dışında bunları 
yansıtan örneklere de ayrıca yer vereceğiz.  

1.1. Sevgi 

Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanında, sevgi insanlar 
arasındaki en güçlü bağ olarak karşımıza çıkar. Kahramanımız 
gerek aile bağları açısından olsun, gerek insanlara karşı 
tutumundan ötürü olsun, gerekse Peygamber Efendimize olan 
hayranlığından olsun birçok sözünde sevgiye dair ibareleri 
kullanmıştır. Romanının başından sonuna kadar sevgi sözcükleri 
sürekli karşımıza çıkmaktadır ki zaten yukarıda da söylediğimiz 
gibi romanda en çok rastladığımız değer sevgidir. Romanın genel 
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havası sevgi ve muhabbetten oluşmaktadır. Söz gelimi romanda 
anne sevgisine şöyle yer verilir: 

“Allah’ın hikmetlerinden biri de işte budur; anne hiçbir 
zaman eksilmiyor. Anne hiçbir zaman kalpteki yerinden 
silinmiyor. O melek yüzlümün Küdemir’deki kocaman dut 
bağımızda nasıl çabaladığını, bir yandan bahçeyle 
uğraşırken bir yandan da bize hangeller, haşıllar pişirmek 
için kendini paraladığını düşündükçe onun hakkını 
ödemenin ne zor olduğunu düşünüp burnumun direğinin 
sızlamasını dindiremiyordum.” (Hakverdioğlu, 2015:.9) 

Romandan aldığımız bu cümlelerde annenin önemi ve anne 
sevgisi vurgulanmaktadır. Anne sevgisi herkesin içinde 
barındırdığı bir duygu ve vazgeçilmez bir güçtür. Ve bu duygu 
yaradılışımızla birlikte bize verilmiştir. Romanda karşımıza çıkan, 
anne sevgisini yansıtan kısımlardan bazıları da yine şu şekildedir: 

“Yıllardır özlediğim anne kokusuna kavuşmak beni adeta 
cennet-i âlânın en üst noktalarına taşıdı.” (Hakverdioğlu, 
2015: 69). 

“Annem yine o yüce irfanıyla yirmi altı yaşında olmama 
rağmen, bir çocuk olduğumu hissettirerek başımı okşadı.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 73). 

 “Anneyi mezarına koymak dünyanın en zor anlatılır 
duygularındandır. Hele de benim annem gibi hayatını 
İslam’a ve insanlığa, iyiliğe adamış bir insanı.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 82-83). 

Peygamber sevgisi de romanda önemli bir unsurdur. Her 
Müslüman gibi İsmail Şirvâni de Peygamber Efendimize büyük bir 
sevgi beslemektedir. Bunun yansımalarını da romanda geçen şu 
cümlelerle ortaya koymak mümkündür:  

“On gün boyunca Resulullah’ın dizinin dibinden 
ayrılmadım, sürekli dua ve ibadetle geçen on gün.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 44). 

“Beynimde bir şimşek çaktı, acaba annemin soyu olan 
Veysel Karâni gibi bir kaderim mi vardı benim; hiçbir 
zaman Hz. Peygamber’e kavuşamayacak. Bu, dünyevi 
planda en acı ve en kati gerçek idi ancak bir yolu olmalıydı, 
bir yolu olmalıydı.” (Hakverdioğlu, 2015: 45). 
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“Dostlarım zorla beni Resulullah’ın kabrinin yanından 
koparıp Mekke’ye doğru sürüklemeye başladılar. Yol 
boyunca gözüm hep arkada kaldı; belki bana, dön İsmail’im 
der diye bekledim.” (Hakverdioğlu, 2015: 46). 

Bir de romanımızda başkahramanımız olan İsmail Şirvâni’nin 
çevresindeki insanlara karşı olan sevgisi dikkatimizi çekmektedir. 
Romandan yapacağımız birkaç alıntıyla da bunu ortaya koymaya 
çalışacağız: 

“Zahide’m hayatım boyunca benim dünya ve ahiret 
mutluluğum için her türlü fedakârlığı yaptı; ben de onun 
için köle oldum.” (Hakverdioğlu, 2015: 74). 

“Bu yavrulara Ruslara karşı durabilme gücü vermesi için 
Allah’a dua ettim, Şamil’ime sarılıp o hissi anlasın diye 
alnından öptüm.” (Hakverdioğlu, 2015: 79). 

Romandan aldığımız örneklerde de gördüğümüz gibi 
Şirvâni, kalbinde sonsuz bir sevgi ve muhabbet besleyen ve 
bunu çevresindekilere de aksettiren bir âlimdir. 

1.2. Saygı 

Saygı kişiler arası ilişkileri düzenleyen etkenlerden biridir. 
Toplumda iletişimin yüksek kalitede olması için insanların 
birbirlerine ve birbirlerinin haklarına saygılı olması 
gerekmektedir.  Romana baktığımızda ise genel itibari ile 
kahramanın ilim için çalıştığını ve birçok âlimden ders aldığını ve 
hocalarına karşı sonsuz bir saygısının olduğunu görmekteyiz. Bu 
görüşümüzü romandan aldığımız bazı cümlelerle desteklemeye 
çalışacağız: 

“Bunlara ancak çocuklar inanacağı için bir ilim adamı 
olarak bu gibi şeyleri basit hadiseler olarak görüyordum. 
Ama neylersin hocamın emri idi.” (Hakverdioğlu, 2015: 19). 

“Ama bu fıkıh ilminin âlimi olmayı kafaya koymuşken bu 
ayrılık da ne anlama geliyordu. Hocama itiraz etmemem 
gerektiğinin bilecek kadar olgunlaşmış olmalıydım ki hiç 
ses çıkarmadım.” (Hakverdioğlu, 2015: 22). 

“Sen; Kur’an âlimlerine, fakihlere ve sûfilere hürmet 
etmemi emretmiştin, ettim.” (Hakverdioğlu, 2015: 195) 

Romanda âlimlere saygı dışında,anneye duyulan saygı da 
şöyle yansıtılır: 
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“Annemin ayağının altını öpüp hayır duasını aldıktan sonra 
Kürdemir’in ve Kafkasların ilk Nakşibendi dergâhını 
kurmak için kollarımı sıvadım.” (Hakverdioğlu, 2015: 69). 

Bir de kendisi de büyük bir âlim olan İsmail Şirvâni’nin 
kendisine duyulan saygı ve hürmet vardır. Bu da eserde saygı 
konusunda gösterebileceğimiz bir örnek olacaktır: 

“Her sabah namaz sonrasında mescit dışında elimi öpmek 
ve tebrikleşmek için bekleyen kalabalıktan sonra 
çocuklarım ve torunlarım da yanıma gelir; omlar da elimi 
öper, hayır dualarımızı paylaşırdık.” (Hakverdioğlu, 2015: 
179). 

İnsanların, Şirvâni’ye duyduğu hürmet, onun toplumda çok 
sevildiğinin ve sağlam bir yerinin olduğunun bir göstergesidir. 

1.3. Doğruluk 

Yaptığımız işlerde, söylediğimiz sözlerde doğruluktan 
ayrılmamak insani değerlerimizi yükselttiği gibi, toplumda 
gördüğümüz değeri de arttıracaktır. Doğruluğun önemi Gül 
Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanında da sıkça belirtilmiş ve 
vurgulanmıştır. Eserde doğruluk kavramının vurgusu şu 
cümlelerle yapılmıştır: 

“İşte insanlığın bu temel içgüdülerle değil; hak ve hakikat 
duygusuyla hareket etmesi bizim yolumuz olmalıydı.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 37). 

“Ben dünyadan kaçmak istesem de dünya benim peşimi 
bırakmıyordu. İnsanlara gönül ferahlığının, kadere rızanın 
önemini anlatırken, gelen düşmene karşı şu yalan 
dünyalarına sahip çıkmak gerektiğini de anlatmak 
zorundaydım.”(Hakverdioğlu, 2015: 75). 

“Bu sabi gibi saf ve hesapsız bir hayat görüşüne sahip 
olmaya çalışıyorum; yani yalansız ir hayatı arzuluyorum.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 105) 

“Olsun, doğrunun yardımcısı Allah’tır (Hakverdioğlu, 2015: 
110). 

“Doğruluktan hiç ayrılmadım, Allah’a kavuşmak konusunda 
sürekli dua ettim ve hiç kimseden kendimi üstün 
görmedim.” (Hakverdioğlu, 2015: 144). 
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“Ve sen kurtuluşun ancak doğrulukta olduğunu; bu yüzden 
daima doğru yolu takip etmemi emretmiştin, ettim.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 195). 

Yukarıda verdiğimiz cümlelerden yola çıkarak eserde doğruluk 
kavramının sağlam bir şekilde savunulduğunu görebiliriz. 

1.4. Hoşgörü 

Hoşgörü sözcüğü, kendi görüş ve yaşayışımıza aykırı olan 
şeylere dahi olumlu bir şekilde yaklaşmayı, karşımızdaki kişilerin 
yaşayış ve düşüncelerine saygı göstermeyi ifade etmektedir. Gül 
Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanında hem hoşgörülü olmayı 
öğütleyen hem de hoşgörülü olmayı anlatan cümlelere 
rastlanmaktadır. Romanda geçen hoşgörü ile ilgili kısımlar şu 
şekildedir: 

“İşte Hamza’m, sabır imtihanı budur; seni en çok kızdıran 
kişiye dahi bu muhabbeti gösterecek kadar geniş yürekli 
olmandır, dedim.” (Hakverdioğlu, 2015: 149). 

“Oysa o, yıllarca Ermeni kardeşlerimizle birlikte, mesele 
çıkarmadan yaşadığımızı ve onu bir evlat gibi bağrımıza 
bastığımızı bir türlü anlayamamıştı.” (Hakverdioğlu, 2015: 
82). 

“Ben onların mağfireti için de dua ediyorum; çünkü 
biliyorum ki insanlar bazen ne yaptıklarını bilmiyorlar, 
şeytan onlara yaptıklarını hoş gösteriyor. Bize iftira edenler 
de bizim kardeşimiz ve onlar bizim imtihanımız.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 114-115).  

“O halde birbirimizi kâfir ve hain ilan etmektense dua ile 
affetmek ve doğru yola davet etmek görevimizdi.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 115). 

Bu şekilde İsmail Şirvâni’nin şahsiyeti üzerinden hoşgörünün 
önemi ortaya konulur. 

1.5.Alçakgönüllülük 

İnsanların kendilerini, yaptıkları işleri önemsiz ve değersiz 
görmeleri ve yaptıkları iyi işlerden bahsetmemeleri 
alçakgönüllülük, mütevazılık sözcükleriyle karşılanabilir. 
Alçakgönüllülük insanı, benlikten ve kibir duygusundan uzak 
tutan önemli bir değerdir. İnsanın benlikten ve kibirden 
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uzaklaşması maneviyatının yükselmesinde önemli bir basamaktır. 
Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanında da manevi bir atmosfer 
hâkimdir ve romanda alçakgönüllülük konusuna da değinilmiştir. 
Romanda alçakgönüllülük konusuna değinilen cümleler şu 
şekildedir:  

“Ben demekten ve benlikten Allah’a sığınırım.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 8). 

“Onun dileği Müslümanlardan ayrılmamak, onlar gibi 
türbesiz yatmaktı.” (Hakverdioğlu, 2015: 29). 

“Kendisini hiç kimseden üstün görmeyip nefsini herkesten 
aşağı görsün…” (Hakverdioğlu, 2015: 66) 

“Her şeyin çok güzel gittiği ve insanların akın akın benim 
dergâhıma – yine belirteyim, belikten Allah’a sığınırım- 
yöneldiği bu günlerde annemin ısrarlı ikazlarına rağmen…” 
(Hakverdioğlu, 2015: 71). 

“Sevgili Şeyhim, Allah’a vasıl olmayı umduğum şu yaşıma 
kadar kendimi kimseden üstün görmedim ve aleyhimde 
düşmanlık yapanları hep Allah’a havale ettim.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 195). 

Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanında saygı, hoşgörü, 
alçakgönüllülük, doğruluk gibi çeşitli değerlerin bir arada 
verildiği bir ifadeye de rastlamak mümkündür:  

“Ve ona Kur’an muallimlerine, fıkıh âlimlerine, sûfilere 
hürmet etmeyi; kalp selameti, cömertlik, güler yüzlülük, 
eziyetten çekinmek, kardeşlerin kusurlarını affetmek, 
büyüklere ve küçüklere nasihat, düşmanlıkları terk etmek, 
ihtiyacının karşılanacağı hususunda Allah’a itimat etmek 
(Allah kendisine güvenenleri darda koymaz.) kurtuluşun 
ancak doğrulukta olduğundan (doğruluktan) asla 
ayrılmama ve Allah’a vasıl olmak…” (Hakverdioğlu, 2015: 
65). 

Bu son verdiğimiz örnekte İsmail Şirvâni’nin nasıl bir yol 
izleyerek ve nelere dikkat ederek kendini yetiştirdiğini de 
görmekteyiz.  

1.6. Dini İnanç 

İnanç, insanların tapınma ihtiyacından doğmuştur. İnsanlar 
eski çağlardan beri kendisinden daha üstün olduğunu 
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düşündükleri bir varlığa inanmış ve ona bağlanmışlardır. Biz de 
Müslümanlar olarak Allah’a iman etmekteyiz. İnancımız gereği 
Allah’ın emir ve yasaklarına uyarken sorgusuz bir teslimiyet 
içinde olmamız gerekmektedir. Daha önce manevi bir atmosfere 
sahip olduğunu söylediğimiz Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) 
romanında da dinî inancın yansımalarını görmek mümkündür. 
Buna şu cümleleri örnek olarak verebiliriz: 

“Düşmanların bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardı, 
elbet.” (Hakverdioğlu, 2015: 79). 

“Korkma Allah bizimledir.” (Hakverdioğlu, 2015: 80) 

“Allah sıkışan kuluna mutlaka bir kolaylık verir; her 
zorluktan sonra mutlaka bir ferahlık vardır.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 97). 

“Çünkü biz sadece O’na sığındık ve yalnız O’ndan yardım 
diliyoruz. İnanıyoruz, o halde güçlüyüz.” (Hakverdioğlu, 
2015: 98). 

Görüldüğü gibi Şirvâni, yaşamı boyunca manevî 
değerlerine bağlı kalmış bir insandır. 

1.7. Vatanseverlik 

Vatan, herkesin kendi doğduğu, büyüdüğü, rahatça yaşadığı 
yerdir. Her insan için kendi vatanı ayrı bir yere sahiptir ve 
vatanına karşı herkes ayrı bir sevgi besler. Ele aldığımız romanın 
başkahramanı olan İsmail Şirvâni ömrü boyunca ilim uğruna şehir 
şehir gezmiş ve uzun süre memleketinden uzak kalmış bir 
şahsiyettir. Roman boyunca Şirvâni’nin konuşmalarında sürekli 
bir memleket hasretinden dem vurma vardır. Zaten başlangıçta da 
söylediğimiz gibi roman boyunca sevgiden sonra en çok işlenen 
değer vatanseverlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada kitapta 
geçen, değerlere değinen bütün cümleleri vermemiz mümkün 
olamadığı için sevgi konusunda yaptığımız gibi seçtiğimiz bazı 
alıntılarla bunları ortaya koymaya çalışacağız: 

“Bu duygularla canım Şirvân’ın, büyük âlimler şehri 
Şamahı’nın, mübarek ata yurdum Kürdemir’ine kendimi 
attım.” (Hakverdioğlu, 2015: 41). 

“İnsan dünyada başka ne isteyebilirdi; işte Anadolu’nun en 
büyük âlimlerinden ilim tahsil eden bir hoca, ilminin 
zekatını vermeye yurduna dönmüştü. Artık buradan, bu ana 
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yurdumdan, bu baba bağlarımdan kimse beni ayıramazdı.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 41). 

“Artık, doğduğum topraklara borcumu ödeyebilme ve belki 
de böylece Allah’ın rızasını kazanabilme imkânı 
bulacaktım.” (Hakverdioğlu, 2015: 70). 

“Ah Şamahı, Azerbaycan’ın ilim cenneti, ah Cuma Camii, 
Kafkasların Kâbe’si, sizi ne kadar özledim; sizi annem gibi 
özledim.” (Hakverdioğlu, 2015: 175). 

“Sırtımdaki şeyhlik hırkamın gelecek olan kardeşime 
verilmesini ve ben gidemesem de hırkamın Kürdemir’e 
gitmesini istedim.” (Hakverdioğlu, 2015: 187). 

Bu örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Zira 
Şirvâni, roman boyunca memleketinden uzak şehirlere 
gitmiş ve memleketine olan sevgisini hasreti hep diri 
tutmuştur. Bu nedenle Şirvâni’nin dilinden vatanı hiç 
düşmemiştir. 

1.8. Yardımlaşma ve Dayanışma 

Atalarımız “Birlikten kuvvet doğar.” sözü ve bunun gibi daha 
birçok sözle yardımlaşma ve dayanışmanın önemini gelecek 
nesillere anlatmaya çalışmışlardır. Yardımlaşma ve dayanışma 
insanların dirlik ve düzen içerisinde birbirlerinin eksik yönlerini 
tamamlayarak yaşamalarını sağlar. Bu bağlamda yardımlaşma ve 
dayanışma toplumda bazı aksayan yönlerin ortaya çıkmasına 
engel olacaktır. Metin Hakverdioğlu da Gül Kokulu Mevlâna 
(Şirvâni) romanını yazarken kahramanları arasında geçen 
diyaloglarda bize, gerek kahramanları arasındaki gerekse 
toplumdaki yardımlaşma ve dayanışma ile ilgili bilgiler vermiştir. 
Paylaşımcı olma hususunu dayanışma başlığı altında ele 
alabileceğimizden bu husustaki örnekleri ayrıca bir başlıkta 
vermeyeceğiz. Eserde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini 
vurgulayan ifadeler şu şekildedir: 

“Artık biz kardeştik ve birbirimiz inşa ediyordu. Bazen o 
bana insanlığın yüce değerlerini hatırlatan Kazak 
türkülerinin hikâyelerini anlatıyor; bazen de ben ona 
ruhların ilacı olan peygamberlerin kıssalarından 
bahsediyordum.” (Hakverdioğlu, 2015: 14). 
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“Kim ne derse desin; nerede başı sıkışan bir Müslüman 
varsa akla ilk gelen kapı, Osmanlı kapısıdır.” (Hakverdioğlu, 
2015: 122). 

“Kapımıza gelen aç kalmadı, açıkta kalmadı, kötü söz 
işitmedi.” (Hakverdioğlu, 2015: 144). 

“Ona, Hatice Teyzeden çok annem sahip çıkmış; neredeyse 
her gün bir öğün yemeğini bizde yemişti.” (Hakverdioğlu, 
2015: 82). 

“Sen; cömertlik, güler yüzlülük, eziyetten çekinme, 
kardeşlerinin kusurunu affetmeyi emretmiştin, ettim.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 195). 

Gül Kokulu Mevlana (Şirvâni) romanında Osmanlı’nın ince 
fikirliliğinin bir eseri olan ve yardımların karşıdaki insanları 
küçük düşürmeden yapılmasını sağlayan “sadaka taşları”ndan da 
söz edilmiştir: 

“Cami ile medrese arasında yerleştirilmiş bir incelik daha 
dikkatimden hiç kaçmazdı: Sadaka taşı. Bu taş hafif kuytu 
bir yerde ve bir adam boyunda idi. Zenginler sabah 
namazına biraz geç gelir, kimse görmeden bu taşın 
üstündeki oyuk yere sadakasını bırakır; fakirler de 
namazdan biraz erken çıkıp o taştan ihtiyacı olan kadarını 
alırdı.” (Hakverdioğlu, 2015: 177). 

Bu örnekte görmekte olduğumuz “sadaka taşı” unsuru 
insanların onurunu kırmadan onlara yardım etmenin en güzel 
yolarından biridir. Bu da Osmanlı’daki incelik ve zarafetin 
yansımalarından sadece bir tanesidir. 

1.9. İyilik 

Önemli bir değer olan iyilik de romanımızda çeşitli yerlerde 
birçok kez karşımıza çıkmaktadır. Örnekleri ise şu şekildedir: 

“Allah’tan tek niyazım onlara bu ışığı, peygamber nurunu 
taşıyabilmekti.” (Hakverdioğlu, 2015: 70). 

“Büyük bir evliya, hatta Mehdi havasına bürünüp Mısır 
ordusuna desteği en aza indirecektim; bu sayede büyük bir 
taarruza engel olacak, binlerce Müslüman kardeşimin yok 
yere ölmesini önleyecektim.” (Hakverdioğlu, 2015: 128). 

“Kalp selameti, cömertlik, güler yüzlülük, eziyetten 
çekinme, kardeşlerinin kusurlarını affetme konusunda 
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daima istekli oldum. Kimsenin kalbini kırmamaya ve 
kimseye eziyet vermemeye uğraştım.” (Hakverdioğlu, 2015: 
143). 

“Sen; büyüklere ve küçüklere nasihat etmemi; 
düşmanlıkları terk etmemi ve tamahı terk etmemi 
emretmiştin, ettim.” (Hakverdioğlu, 2015: 195). 

Romanda, iyiliği yansıtan örnekler verilirken aynı zamanda 
iyilik duygusu aşılanmaya çalışılmıştır. 

1.10. Misafirperverlik 

Millet olarak misafirperver bir yapıya sahibizdir. Evimize gelen 
misafire güler yüz göstermek, ikramlarda bulunmak ve 
misafirimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapmak 
olmazsa olmazlarımızdandır. Bir değer olarak misafirperverlik Gül 
Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanında da yerini almıştır. Birkaç 
alıntıyla bunları ortaya koymaya çalışacağız: 

“Bana yaklaşır yaklaşmaz dediğim Mevlâna Halid 
hazretlerinin ban sarıldığı gibi sarılıp; hoş geldin Hamza’m 
dedim.” (Hakverdioğlu, 2015: 118). 

“Amasya’nın güzel günlerinden birinde güzel bir köye davet 
edildik; Geldigelan ovasındaki bu karye epey uzaktı, lakin 
oraya yerleştirdiğim Kazak bölgesinden gelen dostlarım, 
illa birkaç gün geçirmem için beni ve ailemi davet edip 
duruyorlardı.” (Hakverdioğlu, 2015: 162). 

“Geldiğimizi duyan köylüler, âdeta Medine’ye gelen “ashab” 
gibi sevinçle çığlıklar attılar, Azerbaycan “mahnıları” 
söylediler.” (Hakverdioğlu, 2015: 163). 

Bu cümleler, günümüzde de olduğu gibi romanın 
konusunun geçtiği dönemde de halkın ne denli 
misafirperver olduğunun göstergesidir. 

1.11. Çalışkanlık 

İnsan, sürekli ve sonsuz ihtiyaçları olan bir varlıktır. Bir 
ihtiyacımızı karşıladığımızda bir diğer ihtiyacımız ortaya çıkar. Bu 
durum devamlı olarak kendini yenilemektedir. İhtiyaçlarımız 
karşılamak için ise çalışmamız gerekmektedir. İhtiyaç 
denildiğinde de aklımıza sadece maddi şeyler ve maddi şeyler için 
çalışmak gelmemelidir. Kişinin bilgi edinmesi, kendisini 
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yetiştirmesi de bir ihtiyaçtır. Bunun için de çalışmak gerekir ancak 
buradaki çalışma bedenen değil zihnen yapılması gereken bir 
çalışmadır. Ömrü boyunca ilim için uğraşmış ve öğrendiği ilimle 
de etrafındaki insanları aydınlatmış bir Gül Kokulu Mevlâna olan 
İsmail Şirvâni’nin anlatıldığı romanımızda da çalışkanlık ilim 
öğrenmek için verilen mücadele olarak kendini göstermektedir. 
Bu konuyla ilgili örneklerimiz şu şekildedir: 

“Büyük heyecanla başlayan okul hayatım dokuz yaşında 
hafız olarak bir başka dönemine giriyordu.” (Hakverdioğlu, 
2015: 11). 

“Bense Kürdemir’den, Şamahı’dan farklı bir şey 
göremiyordum; çünkü benim için dizinin dibinde ilim 
öğrenebileceğim bir âlim olsun yeterdi. İlim, ilim, ilim…” 
(Hakverdioğlu, 2015: 17). 

“Kütüb-i Sitte’yi ezberlemiş birisi olarak kendimi çok rahat 
hissediyordum yanında.” (Hakverdioğlu, 2015: 25). 

Şirvâni’nin, dokuz yaşında hafız olması ve Kütüb-i Sitte’yi 
ezberlemiş olması gerçekten de büyük bir çalışkanlık ve azmin 
göstergesidir. 

1.12. Adil Olma 

Adil olma, en önemli insani değerlerimizden biridir. Adalet 
kavramı kişilerin vicdanına hitap eden bir kavramdır. Haklıyla 
haksızı ayırmak, başkalarının hakkını da kendi hakkımızmış gibi 
gözetmek, bir şey paylaşılırken eşit olacak şekilde paylaşmak adil 
olma kavramıyla açıklanabilir. Gül Kokulu Mevlana (Şirvâni) 
romanında da romanın başkahramanı İsmail Şirvâni bir âlimdir ve 
adaletten asla şaşmayan bir şahsiyettir. Kendisi adil olduğu gibi 
etrafındaki insanları da bu konuda yönlendirmiştir. Roman 
kahramanlarının adil olma hususundaki titizliğini ve romanda adil 
olma konusuna verilen önemi aşağıda göstereceğimiz bazı 
örneklerle aktarmaya çalışacağız: 

“Yaragî, bu meseli de dinleyince mutlulukla gülümsedi; 
kalbi mutmain olmuştu. Adalet konusunda kıl kadar 
haksızlığa tahammüle rıza göstermeyen bu Kafkas yiğidi; 
benim için ideal bir halife olacaktı.” (Hakverdioğlu, 2015: 
78). 

“Ne zaman bir haksızlık görse 
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  Ah bu dünyada 

  Gülü gülle tartsalar derdi.” (Hakverdioğlu, 2015: 84). 

“Mehmed Rüştü’m, adaletten ayrılmamasının cezasını bir 
iftira ile ödemek zorunda kaldı.” (Hakverdioğlu, 2015: 152). 

Bu örneklerden de anlayacağımız gibi adil olmak ideal bir 
kişinin özelliklerinden birisi olarak ortaya konulur. 

1.13. Dürüstlük 

Dürüstlük konusu da insanlık için göz ardı edilemeyecek bir 
öneme sahiptir. Her insan kendinden sorumludur ve insanlar ne 
kadar doğru, dürüst ve adaletli olurlarsa topluma o kadar faydalı 
olurlar ve toplumdaki işleyişe o denli olumlu katkılarda 
bulunurlar. 

Dürüstlükle ilgili ibareler Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) 
romanında şu şekillerde geçmektedir:  

“Yani benlikten Allah’a sığınırım, yanlış anlayabileceklere 
kendimi hilafsız bir dürüstlükle anlatacağım.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 8). 

“Hayırlı, temiz işler yapıp işini büyütmesini ve helalden 
kazanıp helale harcamasını istedim.” (Hakverdioğlu, 2015: 
115). 

Bu iki örnekle dahi Şirvâni’nin dürüstlük anlayışını 
kavramamız mümkündür. 

1.14. Temizlik 

Çalışmamız boyunca daha önce de birkaç kez tekrar ettiğimiz 
gibi Gül Kokulu Mevlâna (Şirvâni) romanında manevi bir atmosfer 
hâkimdir. Romanda maddi anlamdaki temizlikten söz edilmekle 
birlikte daha çok manevi anlamda bir temizlik söz konusu 
olmuştur. Roman bir nevi insanın günahlarından arınarak ruhen 
ve manen temizliğe ulaşması serüvenini anlatmaktadır diyebiliriz. 
Romanda yer verilen maddi ve manevi temizlikle ilgili bazı 
kısımlar şu şekildedir: 

“Artık tuvalet temizliğinden hayvan bakımına kadar ne 
kadar zor ve iğrendirici iş varsa benimdi.” (Hakverdioğlu, 
2015: 60). 
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“Bir yıl kadar tuvaletleri temizleme işi bende kaldı. Bir gün 
bu işi yaparken tuvaletlerden gül kokularının geldiğini 
hissettim.” (Hakverdioğlu, 2015: 62). 

“Bekle bele beni Kâbe kalpli Mekke, bekle beni Ravza 
gönüllü Medine sana geliyorum; şeytanımı taşlamaya, 
günahlarımı yıkmaya geliyorum, diye diye yol aldım.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 42). 

“Ravza-yıMutahhara’da adına uygun bir temizlik yaşadığımı 
tüm varlığımda duyuyor, yaşıyor, fark ediyordum.” 
(Hakverdioğlu, 2015: 45). 

Şirvâni, manevi temizliği yaptığı işlerde ve söylediği sözlerde 
sürekli vurgulamış ve bu şekilde bu kavramın önemini yansıtmaya 
çalışmıştır.  

Sonuç 

Edebiyatın, estetik haz uyandırması yanında bir de kişisel veya 
toplumsal sorunlara eğilme gibi bir yönü de vardır. Yazar, 
oluşturduğu kurguda estetik duygulara hitap etmenin yanında 
toplumsal veya kişisel bir sorunu da dile getirebilir ve yahut 
verdiği mesajlarla toplumu eğitmeyi de amaçlıyor olabilir. Bu 
noktada “Denilebilir ki yazınsal metinlerde ileti belki bir sorunu, 
bir insanlık durumunu ya da bir olay ve olguyu aydınlatmaya 
yönelik olur.” (Özdemir, 2011: 115). Böylece bu tür metinler, 
okuyucusuna fayda sağlayan metinlere dönüşmüş olacaktır. 

Yaptığımız çalışma sonucunda sevgi, saygı, doğruluk, 
dürüstlük, misafirperverlik, vatanseverlik, temizlik, adil olma ve 
bunun gibi daha başka değerlerin Metin Hakverdioğlu’nun Gül 
Kokulu Mevlâna (Şirvâni) adlı romanında büyük bir yer 
kapladığını ve verilmek istenen mesajların okuyucuya bu değerler 
üzerinden verilmeye çalışıldığını söyleyebiliriz.  

Çalışmada ele alınan değerler toplum ve insanlık açısından 
oldukça önemli değerlerdir. Bu bakımdan ele almış olduğumuz 
roman ve bu tarzdaki romanların okunması insanlara bu 
değerlerin benimsetilmesi açısından faydalı olacaktır. Zaten 
ailesinden ve çevresinden bu değerler üzerine bilgi edinen ve 
eğitim alan okur bu tür romanları okuyarak değerler konusundaki 
eğitimini daha da sağlamlaştıracaktır. Bu nedenle insanlık için 
faydalı olabilecek olan roman ve yazıların özendirilmesi, 
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yaygınlaştırılması ve bu kaynaklara ulaşımın kolaylaştırılması 
oldukça mühimdir. 
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KAL ANNE ADLI ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME 

An Analysis on the Romance of Duygu Batu's Cooling Hoşça 
Kal Anne in the Context of Violence to Women 
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Özet 
Son zamanlarda sıklıkla gündemimizde yer alan şiddet, toplumdan 
ayrı düşünülemeyen edebiyat eserlerinin de konuları arasına 
girmiştir. Özellikle son yıllarda artış gösteren kadına yönelik şiddet 
hem birey hem toplum açısından oldukça önemli sosyal bir 
sorundur. Bu sorun sadece Türkiye’ye özgü olmayıp nerdeyse tüm 
dünya ülkelerinde yaşanan bir gerçektir. Birçok toplumda, özellikle 
erkek egemenliğinin hâkim olduğu toplumlarda, kadın ikinci 
plandadır. Sürekli bastırılan, ekonomik bağımsızlığını kazanmasına 
fırsat verilmeyen, evlilikte söz hakkı sunulmayan kadın, kendinden 
fiziksel olarak daha güçlü bireyler tarafından şiddete maruz 
kalmaktadır. Bu bireyler çoğunlukla yakın çevresinden olan kişiler 
ve karşı cinslerdir. Özellikle kadın erkek ilişkilerindeki bu saldırgan 
tutumların en son evresi cinayettir. Kadına şiddetle paralel olarak 
artış gösteren, bir nevi bu durumun bir sonucu olan kadın 
cinayetleri sadece tarafları değil, bu duruma şahit olan yakınlarının 
özellikle çocukların üzerinde tedavi edilmesi güç hasarlar 
bırakmaktadır. Bu çalışmada yaşanmış olaylardan kurgulanan, 
biyografik özellikler gösteren Duygu Batu’nun Hoşça kal Anne adlı 
romanı şiddetin hem kadın hem de çocuk üzerindeki etkisi 
bağlamında incelenmiştir.   

Anahtar kelimeler: Şiddet, Kadın, Kadına Yönelik Şiddet, Duygu Batu, 
Hoşça kal Anne. 

Abstract 
Violence, which has frequently been on our agenda in recent times, 
has become one of the topics of literary works which are not 
considered separately from society. Violence against women, 
which has increased especially in recent years, is a very important 
social problem for both individuals and society. This is a real 
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problem Turkey only experienced in almost all countries of the 
world. In many societies, especially in societies where male 
domination prevails, women are the second plan. A woman who is 
constantly suppressed, who is not given the opportunity to gain 
economic independence and who is not offered marriage, is 
exposed to violence by self-physically stronger individuals. These 
are mostly the people from the immediate vicinity and the opposite 
sex. Especially the last phase of these aggressive attitudes in male-
female relationships is murder. Female murders, which are a 
consequence of this situation, which is increasing in parallel with 
violence, leave hard damage not only to the sides but also to the 
wives of the witnesses. The novel Hoşça Kal Anne, Duygu Batu, 
which is a biographical feature of this study, has been examined in 
the context of the effects of both violence against women and 
children. 

Keywords: Violence, Women, Violence Against Women, Duygu 
Batu, Hoşça Kal Anne. 

 

Giriş 

Bugüne kadar verilen eserlere bakıldığı zaman edebiyatın 
günlük yaşamdan, toplumdan ayrı bir çizgide olduğu söylenemez. 
“Edebiyat, malzemesi dil, kaynağı yaşantılar ve hayal gücü olan bir 
yaratıcılık, başka bir deyişle bir sanat dalıdır.” (Aytaç, 2003: 9). 
Yaşamın bir yansıması olan edebiyatın ayrıldığı dönemlere 
bakıldığı zaman, her birinin arka planında toplumsal bir olgunun 
etkileri görülür. Toplumsal olgulardan etkilenen dönemin 
sanatçıları, bunları eserlerine yansıtır. 

“Tanzimat dönemi ile edebiyatımıza giren tahkiye türlerinden 
roman, modern hikâye ve tiyatro türlerinde, çok çeşitli konu ve 
temalar ele alınmıştır. Bilindiği gibi tema, edebi metnin temelini 
oluşturan esas düşüncedir. Metnin özünü oluşturan tema, edebi 
metnin diğer unsurları ile birlikte yorumlandığı zaman konu halini 
alır.” (Boynukara’dan aktaran Yılmaz, 2005: 132). Temalar 
toplumsal olabileceği gibi bireysel de olabilir. Bireysellikten kasıt 
gene toplumsal bir sorundan kaynaklı etkidir. Tanzimat, Servet-i 
Fünun, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet dönemleri eserlerini göz 
önünde bulundurursak; yazarların, dönemin olaylarının 
kendilerindeki etkilerini damıtarak eserlerine yansıttıkları görülür. 
Hem bireyden hem toplumdan ayrı düşünülemeyen edebi eserlerin 
temalarından biri de toplumsal bir sorun olan şiddettir.  
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“Etimolojik yönden, şiddet sözcüğünün dilimize Arapçadan 
geçtiğini herkes bilir. Kamus-ı Turkî'ye bakıldığında, şiddet; sertlik, 
sert ve katı davranış, kaba kuvvet kullanma olarak geçiyor.” (Ünsal, 
1996: 29).1 

“Şiddet kavramı, geniş bir tanımlamayla, fiziki, sözel ve duygusal 
davranışları kapsayıcı şekilde; bireylerin yaralanmasına, 
sindirilmesine, öfkelenmesine ve duygusal baskı altına alınmasına 
yol açan fiziki veya herhangi bir şekildeki, hareket, davranış ve 
muamele olarak ele alınmıştır. Bedensel zedelenmeye yol açan 
dayak, tekmeleme, yumruklama, itme, kakma, zorla veya uygun 
olmayan bir kişi tarafından gelen cinsel eylemler şiddet 
davranışlarının belirleyicisi olmuştur. Ayrıca hakaret, azarlama, 
ekonomik baskı gibi zorlayıcı eylemler de şiddet kavramı içinde 
değerlendirilir. Çok farklı alanlar tarafından farklı değişkenlerin 
işin içine sokulmasıyla tanımlanmaya ve analiz edilmeye çalışılan 
şiddet olgusunun anlaşılabilmesi için spesifik bir şiddet alanının 
belirlenmesi ve şiddetin bu alan bağlamında ele alınması, örnek 
olaylar üzerinden, istatistiklerin daha rahat kullanılarak 
değerlendirilmesine olanak sağlar. Kadınlar, dünyanın her yerinde 

                                                           
1 Şiddet Türleri: 

“I-Özel Şiddet  

1. Cürümsel Şiddet  

a) Ölümle sonuçlanan: cinayetler, suikastler, zehirlemeler (ebeveyn ya da çocuk 
öldürmeleri de dahil), idamlar vb.  

b) Bedensel: bilerek darbe ve yaralamalar.  

c) Cinsel: Irza geçmeler. 

 2. Cürümsel Olmayan Şiddet  

a) İntihar (intihar ve intihar teşebbüsleri).  

b) Kaza (araba kazaları da dahil).  

II- Kollektif Şiddet  

1. Vatandaşların İktidara Karşı Şiddeti  

a)terör  

b) grevler ve ihtilaller  

2. İktidarın Vatandaşlara Karşı Şiddeti  

a) devlet terörü  

b) endüstriyel şiddet  

3. Son Kertede Şiddet: Savaş” (Chesnais’ten aktaran Ünsal, 1996: 32). 
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fiziksel, ekonomik, psikolojik olmak üzere birçok şiddet türüne 
maruz kalmaktadırlar. Bu maruz kalıştan Türkiye’deki kadınlar da 
payına düşeni fazlasıyla almakta ve bu sorun olabildiğince can 
yakıcı, tehdit edici ve önü alınamaz bir durumdadır.” (Afşar, 2015: 
717-718). 

Son zamanlarda şiddet içeren bu saldırgan tutumlar özellikle 
kadınlara yönelik bir davranış halini almıştır. Bu tutumların 
nedenlerine bakılmadan önce kadının toplumumuzdaki önemi ve 
yerine bakılması gerekmektedir. Eski çağlardan bu yana Türk 
toplumuzda kadının önemli bir konumu vardır. “Henüz tarım 
ekonomisine özgü koşulların tam anlamıyla yerleşmediği İslâm 
öncesi Türk toplumunda kadın ile erkek arasında aile içi ilişkilerde, 
çocuğun eğitiminde, mülkiyet hakkının ve siyasal hakların 
kullanımında göreli bir eşitlik söz konusuydu. ‘Hatun’, ülke 
yönetimde ‘hakan’ ile eşit söz hakkına sahipti. İslâm öncesi Türk 
kültüründe kadın, ata biner, silah kullanır, erkekle birlikte 
savaşlara katılırdı. Alp geleneğini yansıtan destanlarda Selcan 
Hatun, Banu Çiçek gibi kadın alplere rastlanmaktadır. Bugün de 
Anadolu’nun kırsal kesimlerinde geleneksel değerlere bağlılığını 
sürdüren kimi Türkmen topluluklarında, kaç-göçe ve erkeğin 
birden fazla kadınla evlenmesi uygulamasına rastlanmaması, İslâm 
öncesi Türk aile geleneklerinin yok olmadığını kanıtlamaktadır.” 
(Kaymaz, 2010: 335). İslâm dininin kabulü ile yanlış anlaşılan bazı 
din kaideleri sonucunda çok eşli evlilik, toplumdan soyutlanarak 
eve kapanma; Türk toplumundaki “kadın” kimliğinin ikinci plana 
atılmasına neden olur. Yüceltilen “erkek” kimliği ile kadından üstün 
olduğu görüşüne kapılan insanoğlu; kadını bastırmaya, kendine 
bağımlı hale getirmeye çalışır. Bunu yaparken önüne çıkan aksi bir 
durum karşısında kaba kuvvete başvurur. Kadına yönelik şiddet 
eylemi çoğunlukla kadının yakın çevresinden ve karşı cinsten gelir. 
Bu davranışın temelinde “cinsiyet ayrımcılığı” yatmaktadır. Fiziksel 
güç olarak üstün olduğunu düşünen “erkek” bu gücün tatminini 
“kadın” üzerinden yapar. 

“Kadına yönelik aile içi şiddet; eşe kötü davranış ve dayak, kötü 
davrananla çok yakın/romantik ilişki içinde olan ya da daha önce 
böyle bir ilişki yaşamış kişinin maruz kaldığı durumdur. Aile içi 
şiddet fiziksel, cinsel ya da psikolojik kötü davranış şeklinde ortaya 
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çıkabilir; genellikle yinelenir ve ilişki sürecinde tırmanış gösterir.” 
(BAAK, 1995: 7). 

Kadına yönelik bu davranışın nedenleri hakkında yapılan birçok 
çalışma mevcuttur. Bunlardan Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu 
tarafından yapılan “Aile İçi Şiddetin Sebep ve Sonuçları” adlı 
çalışmada kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında en yoğun 
olarak gösterilenler “Maddi güçlükler”, “Kocanın aşırı sinirli 
olması” ve “Kocanın akrabalarının kışkırtması olmuştur. 

“Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (2009) 
tarafından yapılan ve örneklemini Türkiye’de yaşayan 15-59 yaş 
aralığındaki kadınların oluşturduğu, kadına yönelik aile içi şiddet 
araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’de evli kadınların yüzde 39’u 
fiziksel şiddete, yüzde 15’i cinsel şiddete ve yüzde 42’si bu iki şiddet 
türünden birine maruz kalmaktadır. Ayrıca cinsel şiddet ile fiziksel 
şiddetin iç içe yaşandığı durumların oldukça fazla olduğu” 
(Çokamay ve Kahraman, 2016: 323-324) söylenir. Romanda olaylar 
şiddete tanık olan çocuğun gözünden anlatıldığı için, şiddetin cinsel 
boyutunun olup olmadığı hakkında yorum yapılamamaktadır. 

“Kadına yönelik şiddet konusunun hem siyaset sahnesinde, hem 
de akademik çalışmalarda oldukça kısa bir tarihi var. İkinci dalga 
feminist hareketin Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve dünyanın diğer 
bazı bölgelerinde eş zamanlı olarak gelişmesiyle birlikte, 
1960'ların sonunda sorunsallaştırılmaya başlanan “kadına yönelik 
şiddet” bugün çok yaygın ve dinamik bir araştırma, örgütlenme, 
yasal reform ve siyasi tartışma konusudur.” (Altınay ve Arat, 2007: 
50). Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun 2017 veri 
raporuna göre 409 kadın öldürüldü, 387 çocuk istismara uğradı, 
332 kadına cinsel şiddet uygulandı. Aynı kuruluşun raporuna göre 
geçtiğimiz yıllara göre 2017 yılında kadın cinayetlerinin oranı 
artmıştır. “Kadına yönelik şiddetin psikolojik nedenleri olsa da 
rakamların yüksekliği, şiddetin sosyo-ekonomik ve kültürel pek 
çok yapısal faktörden beslendiğine işaret etmektedir. Kadına 
yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en çarpıcı resmi 
olarak ülkemizde kadının şiddetten korunmasına yönelik 
tedbirlerden ve toplumsal kabullerden bağımsız düşünülemez. 
Toplumsal hayatın içerisinde “erkek iradenin” izin verdiği ölçüde 
yer bulabilen kadın ve ona yönelik şiddet, kadının toplumsal 
yaşama katılımı, sosyo-ekonomik düzeyi, eğitim seviyesi ve siyasi 
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karar alma mekanizmalarına katılımda yaşadığı çok yönlü 
eşitsizliklerin farklı bir boyutudur.” (Karal ve Aydemir, 2012: 5).  

“Kadına yönelik şiddeti haklı kılan nedenlerden biri de 
geleneksel kültürümüzdür. ‘Kadının karnından sıpayı, sırtından 
sopayı eksik etmeyeceksin’, ‘Kızını dövmeyen dizini döver’, ‘El 
oturmaz ar oturur’, ‘Dayak cennetten çıkmadır’, ‘Nush ile 
uslanmayanı etmeli tekdir, tekdirden anlamayanın hakkı kötektir’, 
‘Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek’, ‘Gelinlikle girilen evden 
kefenle çıkılır’, ‘Ayrılmak bana yakışmaz’, ‘Erkektir sever de döver 
de’, ‘Bizde kadının yeri erkeğinin yanıdır’, ‘Erkek evin reisidir’, 
‘Kadın kayıtsız şartsız kocasına itaat etmelidir’, ‘Her ne olursa olsun 
boşanarak aile düzeni bozulmamalıdır’, ‘Kadın sopayı kocasına 
eliyle verir’ ‘Erkek aslan dişisinden kuvvet alır’, ‘Kedinin bacağını 
baştan ayırmak’ gibi deyimler, atasözleri ve geleneksel değerler 
toplumda şiddeti meşrulaştıran örneklerdir. Bu sözler sadece 
erkeklerin egemenliğini göstermekle kalmayıp, kadına yönelik 
baskı ve şiddet ögelerini de işlemektedir.” (Aksoy’dan aktaran 
Yılmaz, 2005: 137).  

Şiddet denildiği zaman akla ilk gelen fiziksel boyutudur. Fiziksel 
zararın yanı sıra buna maruz kalan kişinin üzerinde oluşan diğer 
zararlara da bakılmalıdır. Çok boyutlu olan bu kavramın türlerini 
fiziksel, sözlü-duygusal-psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak 
belirleyebiliriz. “Hoşça Kal Anne” romanında ise fiziksel, psikolojik 
ve ekonomik boyutu mevcuttur.2 

                                                           
2 Aydemir ve Karal Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet adlı çalışmalarında kadına 
yönelik şiddet türlerini şu şekilde tanımlar:  

“Fiziksel şiddet; kişiye fiziksel olarak zarar vermeyi amaçlayan vurma, tokat 
atma, itme, kol bükme, herhangi bir aletle yaralama, sağlıksız koşullarda yaşamaya 
zorlama vs. gibi hareketleri içermekte ve öldürmeye kadar uzanan çok geniş bir 
kapsama alanı bulunmaktadır. Bir diğer şiddet türü olan sözlü-duygusal-
psikolojik şiddet ise aşağılama, hakaret etme, dalga geçme, karar verme hakkına 
engel olma, başkaları ile karşılaştırma, kişisel gelişimine engel olma, aileyle, 
arkadaşlarla konuşma hakkını elinden alma, ekonomik veya sosyo-kültürel 
üstünlük belirtme vs. gibi davranışları içermektedir. Dolayısıyla partnerlerin 
kendi aralarında kullandıkları dil, bireylerin birbirlerine karşı olumsuz tavırları, 
herhangi aşağılayıcı bir tavır içerisinde bulunup bulunmamaları da şiddet 
kapsamına girmektedir. Yaygın olarak görülen bir diğer aile içi psikolojik şiddet 
biçimi de özgürlükten yoksun bırakmadır. Kişiyi evde bir odaya kilitlemek, 
dışarıya yalnız çıkmasına izin vermemek buna örnektir. Şiddet türlerinden cinsel 
şiddet, taciz, tecavüz, ensest, zorla evlendirme vb. gibi konuları içermektedir. Bir 
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Kadının maruz kaldığı şiddet, aynı zamanda kişinin hak ve 
özgürlüklerini de kısıtlar. Kadına yönelik olan bu davranış, tüm 
dünyada yaygın olarak görülen evrensel bir sorundur. Yapılan 
araştırmalarda şiddetin kadının fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz 
etkilediği görülür.3 

                                                           
diğer şiddet türü olarak nitelenen ekonomik şiddet ise zorla çalıştırılma, 
çalışmaktan alıkonulma, kişisel mal varlığının izinsiz kullanımı vb. gibi konuları 
içermektedir.” (Aydemir ve Karal, 2012: 22-23). 

3 “Adrienne ve Jacqueline, şiddetin kadınların sağlığı üzerindeki etkileri şöyle 
saptamıştır:  

Ölümcül Olmayan Sonuçlar:  

-Fiziksel sağlık sonuçlan  

-Cinsel Temasla Bulaşan Hastalıklar (ırza geçmelerde)  

-Yaralanmalar,  

-Pelviste ateşli hastalıklar,  

-İstenmeyen gebelikler,  

-Çocuk düşürmeler,  

-Kronik karın ağrısı, 

 -Baş ağrıları,  

-Jinekolojik sorunlar,  

-Alkol/hap bağımlılıkları,  

-Astım,  

-Sinirsel bağırsak hastalıkları belirtileri,  

-Yaralayıcı (zarar verici) sağlık davranışları (sigara içmek gibi),  

-Kısmi veya sürekli maluliyet  

Zihinsel Sağlık Sonuçları:  

-Travma sonrası stres bozuklukları,  

-Depresyon,  

-Anksiyete,  

-Cinsel işlevsizlik,  

-Yeme bozuklukları,  

-Çok yönlü kişilik bozuklukları,  

-Sabit fikir-zorlama bozuklukları 

Ölümcül Sonuçlar:  

-intihar  

-Katil (öldürme-cinayet)” (Adrienne ve Jacqueline’den aktaran Arın, 1996: 309). 
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“Cinayet, şiddetin en son noktasıdır. Tahkiyeli eser için 
kaçırılmaz bir entrik unsur olan cinayet, sadece polisiye roman 
yazarlarının değil diğer roman çeşitlerinde eser veren yazarların da 
yararlandıkları bir temadır.” (Yılmaz, 2005: 143). Romanda işlenen 
cinayet, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi 
Sözleşmesi (CEDAW)4 31 Sayılı Tavsiye Kararı’nda zararlı 
uygulamaların sebepleri, türleri ve tezahürleri başlığı altında 
“sözde namus adına işlenen suçlar” kapsamındadır.  

“Sözde namus adına işlenen suçlar, aile üyeleri bazı şüpheli, 
algılanan veya gerçek davranışların aile veya topluma leke 
süreceğini düşündüğü için, özellikle olmasa da orantısız 
şekilde kızlara ve kadınlara karşı işlenen şiddet eylemleridir. 
Bu tip davranışlar, evlilik öncesi cinsel ilişkiye girme, görücü 
usulü evliliği kabul etmeme, aile onayı olmaksızın evlenme, 
zina yapma, boşanmayı isteme, toplum tarafından kabul 
edilmeyen şekilde giyinme, evin dışında çalışma veya 
genellikle kalıplaşmış cinsiyet rollerine uyamamayı 
içermektedir. Sözde namus adına işlenen suçlar ayrıca cinsel 
şiddet kurbanları oldukları için de kızlar ve kadınlara karşı 
işlenebilmektedir. Bu suçlar cinayeti içermekte ve bu sıklıkla 
bir eş, kadın veya erkek akraba veya mağdurun toplumundan 
bir üye tarafından işlenmektedir. Kadınlara karşı cezai 
eylemler olarak görülmekten ziyade, sözde namus adına 
işlenen suçlar genellikle, iddia edilen ihlalleri takiben 
toplumun kültürel, geleneksel, göreneksel veya dini 
normlarının bütünlüğünün korunması ve/veya sağlanmasına 
yönelik bir araç olarak söz konusu toplum tarafından 
onaylanmaktadır.” (CEDAW, E.T. 09.04.2018). 

Aile içi şiddette etkilenen sadece olayın öznesi olan kadın 
değildir. Orada bulunan diğer aile fertleri de- özellikle çocuklar- 
olumsuz etkilenir. “Şiddet içeren olayların çocuklar tarafından 
doğrudan görülmesi ya da duyulması ile çocukların şiddete 
doğrudan maruz kalmadan sadece farkında olmaları benzer 

                                                           
4 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women), 1979'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 
1981’de yürürlüğe giren uluslararası antlaşmadır. 
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sonuçlar doğurmaktadır.” (Mac-Millan’dan aktaran Çokamay ve 
Kahraman, 2016: 326).5 

“Aile içi şiddete tanıklık eden küçük çocukların duygusal stres, 
uyku bozuklukları, yalnız kalma korkusu, gelişim düzeylerinin 
altında olgunluk, somatik yakınmalar, tuvalet eğitiminde ve dil 
gelişiminde gerileme gözlenmiştir.” (Osofsky’dan aktaran Çokamay 
ve Kahraman, 2016: 326).  

“Aile içi şiddete tanık olan okul çağı çocuklarının sıklıkla bu 
konuyla ilgili rahatsız edici düşüncelerinin olduğu ve bu nedenle 
odaklanma problemleri yaşayabildikleri, kaygı ve uyku 
bozuklukları, saldırgan ve karşı gelme davranışları olabileceği gibi 
travma sonrası stres bozukluğuna çok benzer bir tablo da 
gösterebilecekleri belirtilmiştir.” (Osofsky’dan aktaran Çokamay ve 
Kahraman, 2016: 327). 

İncelenecek olan romanın yazarı Duygu Batu, 25 Mart 1995 
doğumludur. “Hoşça Kal Anne” adlı eseri ilk ve tek romanıdır. Batı 
Avrupa Bölgesi şiir ikinciliği, “Halata Bağlı Gemi” adlı öyküsüyle 

                                                           
5 “Holden (2003) incelediği araştırmalardan yola çıkarak çocukların şiddete 
maruz kalma durumlarını on başlık altında sınıflandırmıştır. Buna göre şiddete 
maruz kalma durumlarının altısı doğrudan, diğer dördü ise dolaylı bir şekilde 
çocuğun şiddete tanık olması şeklinde değerlendirilmiştir. Bu sınıflamaya göre 
çocukların aile içi şiddete maruz kalmaları şu başlıklar altında sınıflandırılabilir: 
1. Doğum öncesi (Annenin aile içi şiddete maruz kalışı fetüsü etkiler). 2. Müdahale 
etme (Çocuk sözel ya da fiziksel olarak şiddeti durdurmaya çalışır, annesini 
savunmaya çalışır ya da ana babasına durmalarını söyler). 3. Kurbanı olma (Çocuk 
olay sırasında kasti ya da kazara sözel ya da fiziksel olarak saldırıya uğrar). 4. 
Tanıklık etme (Çocuk olaya doğrudan tanıklık eder, saldırıyı izler ya da sözlü 
saldırıyı doğrudan duyar). 5. Kulak kabartma (Çocuk olayı doğrudan görmez 
ancak sesler-bağırış, tehdit ve eşyaların kırılma seslerini- duyar). 6. Katılma 
(Çocuk olaya kendiliğinden dahil olur ya da dahil olmaya zorlanır, casus olarak 
kullanılır, çocuk da annesi ile alay ederek olaya dahil olur). 7. İlk etkilerini gözleme 
(Çocuk saldırının hemen ardından ortaya çıkan sonuçları-yaralanma, ambulans, 
zarar gören eşyalar, yoğun duygular-görür). 8. Olay ardından (Saldırının 
sonucunda çocuğun hayatında ortaya çıkan değişiklikler-annenin depresyonu, ana 
babalık tarzında değişim, anne ya da babadan ayrılma, yer değiştirme- ile karşı 
karşıya kalır). 9. Sonradan duyma (Yaşanan saldırı çocuğa doğrudan anlatılır –ana 
baba, kardeşler ya da akrabalar tarafından- ya da çocuk bu konu ile ilgili 
anlatımlara kulak kabartır). 10. Görünüşte habersiz olma (Saldırı çocuk evde 
değilken, okuldayken ya da uyuyorken olmuştur ve çocuk saldırıdan habersizdir).” 
(Çokamay ve Kahraman, 2016: 326). 
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Türkiye çapında mansiyon ödülü, “Siyam Balığının Kötü Çocuğu” 
adlı öyküsüyle Türkiye üçüncülüğü, “2023’te Türkiye” adlı yazısıyla 
Türkiye çapında mansiyon ödülü, Beyoğlu ilçesi şiir okuma 
yarışmasında ikincilik ödülü olmak üzere altı ödül almıştır. Ayrıca 
“Penguen” adlı makalesi Bulgaristan’da yayımlanmıştır. Işık 
Üniversitesi Odyometri bölümünden mezun olan Batu, halen özel 
bir kliniğin çağrı işitme cihazları merkezinde odyometrist olarak 
çalışmaktadır. 

 Roman konu itibariyle kadına yönelik şiddet ve bu şiddete tanık 
olan çocuklar ile ilgilidir. Yazar, bir çocuğun gözünden babasının 
annesine uyguladığı psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddeti anlatır. 
Kendi yaşam öyküsünü kaleme alan yazarın eseri biyografik 
niteliktedir. Baba sevgisinden yoksun büyüyen annesi Yadigâr ve 
annesine hastalık (kıskançlık) derecesinde bir sevgiye sahip olan 
babasının evlilik hayatı geriye dönüş tekniği ile aktarılır. 
Tartışmalarla, kavgalarla geçen bir çocukluğun ardından henüz on 
yedi yaşındayken babası annesini yedi kez kalbinden bıçaklayarak 
öldürür. Bu olaydan sonra psikolojik destek alan Duygu, bir süre 
babasıyla görüşmez. Eğitimini tamamlarken evleneceği adam olan 
Anıl’la görüşmeye başlar. Romanda psikolojik tahlil yoğunluktadır. 
Yazar, eserini kaleme alırken bir olayı anlatmaktan ziyade olayın 
bir çocuğun üzerindeki tesirlerinin ve hayatını nasıl etkilediğinin 
üzerinde durur. Bizde romanı, kadına şiddet bağlamında 
incelerken aynı zamanda şiddete tanık olan çocuğun üzerindeki 
etkilerini de ele alacağız. 

Şiddetin Kadın Üzerindeki Etkileri 

Romandaki aile tipi baba otoritesinin hâkim olduğu “ataerkil 
aile” tipidir.6 Söz konusu olan aile; anne, baba ve iki çocuktan 
oluşur. Ailenin küçük kızı Duygu, annesine çok düşkündür; hayalci 
ve duygusal bir yapısı vardır. Annesini hayatının temelini atan ilk 
kadın olarak tanımlar: “Hayatımın temelini atan ilk kadındı. Ve 
hayatımın dersini veren de son kadın…” (Batu, 2017: 12) Şahit 

                                                           
6 Ataerkil Aile: “Sonsuz ve mutlak baba otoritesi hâkimdir. Baba ve aile üyeleri 
babanın ve atasının dinine bağlıdır. (…) Baba ailenin bütün mallarına sahiptir, 
mülk bölünmez ve onları dilediği gibi kullanır. Aynı durum karısı ve çocukları için 
de geçerlidir. İsterse satar, dilendirir, öldürür vb. gibi. Aile içinde adaleti 
uygulamak da babanın görevlerindendir. Erkek otoritesinin tam manasıyla hüküm 
sürdüğü bir aile şeklidir.” (Gökçe, 1976: 60). 
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olduğu şiddetin etkisiyle annesine bağlılığı hastalık derecesine 
varır. 

“Ben anneme âşık bir kız çocuğuydum. Babamı da severdim 
ama anneme delice bağlıydım.” (Batu, 2017: 11) 

“Annemin yuvası bendim, benim yuvam annem. Onun kokusu 
cennet gibi gelirdi bana.” (Batu, 2017: 27) 

“Annem benim güneşimdi. Gözümü onunla açtım. Neredeyse 6. 
Sınıfa kadar onunla uyumuştum. Her gece yanımda o vardı. 
Ona sarılarak uyurdum. Sonraları da yastığıma sarılarak 
uyudum.” (Batu, 2017: 53) 

“Çok ağladığı zamanlar olurdu kıyamazdım ona. O benim 
meleğimdi. Ve en son da benim yanımda ağlamıştı zaten… O 
yoğun bakım yatağında ellerini tuttuğumda, ilk kendine 
geldiğinde.” (Batu, 2017: 54) 

Anne Yadigâr, dinine bağlı, namazını kılan, tesettürlü bir 
kadındır. Çocuklarına oldukça düşkündür. Gördüğü bütün 
eziyetlere çocukları için katlanır. Güçsüzlüğünü asla çocuklarına 
belli etmez. Çocuklarının her başarısında onları över ve onları 
mutlu etmek için küçük hediyeler, içinde kopan fırtınaları onlara 
yansıtmamaya çalışır.  

“Saçları yirmi bir yaşındayken ağarmaya başlamıştı. Dertsiz 
başa ak düşer mi? Sevgiye hasret, babasız büyümüş muhteşem 
bir kadındı. (…) avuçlarının içindeki çizgiler yorulmuştu 
annemin. Tırnaklarını hiç uzatmazdı. Zaten hayatı kazımakla 
meşguldüler. Kaçan mutlu olmazmış zaten. Ömrü mücadeleyle 
geçti. Hayalindeki beyazı giyememişti, hiç akla gelmeyen bir 
beyaza sarılacaktı. Güler yüzlü bir kadındı ama mutlu muydu 
bilmiyorum.” (Batu, 2017: 13) 

“Ben ne zaman hasta olsam bana çiçek alırdı. Hatta ilk 
sevgililer günü hediyemi bile annemden almıştım. Ve yaşadığı 
ana kadar diğer sevgililer günlerinin de… Ne zaman pazara 
gitsek bana on tane çikolata alırdı.” (Batu, 2017: 54) 

Yadigâr, “Yaşadığı her şeye rağmen umut dolu” (Batu, 2017: 12) 
bir kadındır. Bütün yaşadıklarına rağmen hayata ve çocuklarına 
tutunmaya çalışır. Gördüğü şiddetten kurtulmak, çocuklarıyla 
mutlu bir yaşam sürmek için boşanmak ister. Bu “boşanma” 
Yadigâr için aslında bir kaçış, bir kurtuluş arayışıdır. Bunun için 
öncelikle iş bulup ekonomik bağımsızlığını kazanmak ister. Ancak 
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eşi sürekli olarak buna engel olur. Buna rağmen Yadigâr, 
temizlikten, evde el işine kadar her şeyi dener; fakat yine de başarılı 
olamaz. Temizlik yaparken oldukça zayıflar, 45 kiloya kadar düşer.  

Eşi, çalışmasına engel olmakla kalmaz, çocukları da sık sık 
kendisinden uzaklaştırarak onu cezalandırmaya çalışır. Çocuklarını 
alarak başka bir ev tutar; Yadigâr’ı bomboş evde yalnız bırakır. 
Duygu “Annemin o zamanlar döktüğü gözyaşları, koltukta boynunu 
büküp oturuşu hala aklımda.” (Batu, 2017: 24) dır, der. Bu 
cümlelerde çocuklarından mahrum bırakılan kadının çaresizliği 
açıkça görülmektedir. Çocuklarından mahrum bırakılarak 
psikolojik şiddete, çalışmasına mani olunarak ekonomik şiddete ve 
her daim maruz kaldığı fiziksel şiddete Yadigâr’ın dayanma gücü 
kalmaz. Ama çocukları için her şeye rağmen ayakta kalmak 
zorundadır: 

“Evin kirası, borçları her şey üzerine kalınca, annem bir 
restoranda temizlik yapmaya başlamıştı. (…) Bazı zamanlar 
annemin yanına gittiğimde merdiven köşelerinde gizlice 
ağladığına şahit olurdum. Böyle günlerde, babam işten 
dönene kadar müziğin sesini açar, bağıra bağıra ben de 
ağlardım.” (Batu, 2017: 25) 

Sonunda eşinin baskılarına ve çocuklarından ayrı kalmaya 
dayanamayan Yadigâr, boşanmaktan vazgeçmek zorunda kalır. 
Tekrardan bir arada yaşamaya başlayan kadın, darp edilmeye 
devam eder. Atılan her tokat ve yumruk sadece onun bedenini 
yaralamaz; ruhen de yıpratır. Aynı zamanda bu durum onu 
toplumdan da soyutlar. Bazı günler kendisini odasına kapatır, 
sadece ihtiyaç halinde dışarı çıkardı. Geçirdiği sinir krizleri, 
şiddetin onun ruhunda bıraktığı izlerin bir yansımasıdır. Aynı 
zamanda bu şiddet Yadigâr’ı yaşadığı toplumdan da soyutlar. 
Duygu, bazı günler annesinin odasından hiç çıkmadığını, kendisini 
odaya kapattığını söyler. Duygu annesinin maruz kaldığı şiddeti 
söyle dile getirir:  

“Daha beş-altı yaşlarındayken babamın annemi koltukta 
tokatladığını, saçlarından tutarak balkona doğru çeke çeke 
götürüp dövdüğünü hatırlıyorum…” (Batu, 2017: 15) 

 “Annem sinir krizi geçiriyor, üstünü başını yırtıyordu. Bir 
yandan da ‘Kendimi bir yerden atacağım. Gazetelere 
çıkacağım.’ diyordu.” (Batu, 2017: 16) 
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 “Sürekli olarak yüzüne vururdu. Hem de bir kadına vurur gibi 
değil. Öyle ki, hatırlayamayacağım kadar küçükken dişlerini 
kırmış annemin.” (Batu, 2017: 27) 

“… Ağzından annemin yedi kez bıçaklanmış olduğunu kaçırdı. 
Annem yedi kez kalbinden bıçaklanmış, ciğerleri 
parçalanmıştı.” (Batu, 2017: 35) 

Duygu, annesinin sadece evde değil, sokakta da dayak yediğini 
söyler. Çocukluğunda tanık olduğu o dayak sahnesini hiç unutamaz. 
Annesi Duygu’yu parka götürmüş ve dönüşte babasını metrodan 
inerken görmüşlerdir. Annesinin ‘Nereden geliyorsun?’ (Batu, 2017: 
18) sorusu babasını kızdırmıştır. Yaşananları Duygu şöyle anlatır:  

“Babam işte bu sefer annemi gözümün önünde duvara 
yaslayıp yüzünü yumruklamış, onu kanlar içinde bırakmıştı.” 
(Batu, 2017: 18) 

Hayatında çok önemli bir işlevi olan annesinin babası tarafından 
dövülmesi Duygu’yu karşı koyamadığı korkulara sevk eder. Mesela, 
annesi ile babası kavga etmeye başladığı an evdeki tüm bıçakları 
saklar. Tüm çocukluğu boyunca babasının annesini 
bıçaklamasından ya da balkondan aşağı atmasından korkar. Ayşe 
Arman’la yaptığı bir röportajında annesinin gördüğü fiziksel 
şiddetin boyutu daha net anlaşılır.  

“Kendimi bildim bileli bizim evde şiddet vardı. Babam, annemi 
ölesiye döverdi. Öyle böyle değil ama ağızını burnunu kırardı, 
dişleri dökülürdü annemin. Kanı duvarlara sıçrardı. 
Saçlarından sürükler balkona götürürdü onu, aşağı atacak 
diye korkardım.” (Arman: E.T. 21.04.2018) 

Romanda ölüm korkusundan sık sık bahsedilir. Yadigâr yaşadığı 
şiddet olaylarının etkisiyle zamanla öldürülme korkusuna kapılır. 
Çocuklarını her an ölecekmiş gibi yetiştirir. Onlara öldükten sonra 
da manevi olarak destek olmak için öğütler verir. Kızı onun 
öleceğini hisseder gibi konuştuğu zamanlarda “Benim kızım ben 
olmadan da başarır.” (Batu, 2017: s. 63) der. Kendisi acı çekse de, o 
bütün bu acılara çocukları için katlanır, ses çıkarmaz; ama günden 
güne de yıpranır.  

“Hep annem ölür mü korkusuyla büyüdüm.” (Batu, 2017: 11) 

“Anneme hep ‘Ben senin ölümüne dayanamam. Sen de benim 
ölümüme dayanamazsın. İkimiz aynı anda ölelim.’ Derdim. O 
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da bana ‘Allah korusun.’ Derdi. Kendi ölse de benim yaşamamı 
isterdi. Anne olmak işte böyle bir şeymiş.” (Batu, 2017: 30) 

Duygu, annesinin gördüğü bu şiddetten dolayı babasına 
sevgisinin de bittiğini düşünür: “Ama bir kadının gücü nereye kadar 
gider? Sevgisi bitmiş bir kadın ne kadar durur? Annemin babama 
sevgisi körelmişti. Ama biz vardık.” (Batu, 2017: 73). Ayrıca yazar, 
röportajında “Annen, babandan nefret mi ediyordu?” sorusuna 
verdiği cevapla babasının takıntılı davranışlarına maruz kalan 
annesinin psikolojik durumu ortaya koyar. 

“Bu kadar şiddetten sonra babama aşk hissettiğini 
söyleyebilmek saçmalık olur. Peki, nefret ediyor muydu? 
Bilmiyorum. Bence annem, babama karşı nötrdü. Yani hiçbir 
şey hissetmiyordu. Bu, bence daha kötü. Nefrette yine bir şey 
hissedersiniz ama annemin babama karşı nefreti de yoktu, 
aşkı da yoktu, sevgisi de yoktu. Bence artık her şeyi bitmişti… 
Annemin kafasında hep şu vardı: “Çalışayım, para 
biriktireyim, ileride boşanırım!” Hepimiz aynı evin içinde 
yaşıyorduk ama bir aile olamıyorduk.” (Arman: E.T. 
21.04.2018) 

Annesine şiddet uygulayan “baba” figürü onun için gittikçe 
gelgitli bir hal alır. Roman boyunca Duygu’nun babasına karşı 
hissettiği duygular karmaşıktır. Bunu kendi ağzından cümlelerle 
okuyucuya aktarır: 

 “Bir insan kötü bir eş ama iyi bir baba olur mu? Ya da iyi insan 
ama kötü eş, kısmen iyi kısmen kötü baba? Babam benim 
kafamda gri renkte kaldı. Annemse beyaz bir melek.” (Batu, 
2017: 28) 

“Bir gün çıkacağını düşününce delirecek gibi oluyordum. Ama 
içeride eziyet edildiğini duyunca da bir garip hissediyordum 
kendimi.” (Batu, 2017: 72) 

Babasının kendisini çok sevdiğini söyler. Cebindeki son parasını 
kendisine harçlık olarak verdikten sonra işe giderken yürümek 
zorunda kalışını anlatır. 

“’Minnoşum, civcivim’ derdi bana. Sarıldığında gözleri 
parlardı. Babam da bana âşıktı ve ben onun kelebeğiydim. 
Babam beni dışarıdaki kötülüklerden korur derdim kendi 
kendime. Evin içindeki huzursuzlukları saymazsak tabi. Keşke 
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evdeki en büyük savaşımız babamla olmasaydı.” (Batu, 2017: 
22) 

“… Babamın cebinde çok az parası vardı. Ertesi gün ben okula 
gidecektim. Babam çok uzun mesafeden –üç saat kadar belki 
de daha fazla- eve yürüyerek gelmişti. Ve cebindeki son parayı 
bana ertesi gün okul harçlığı olarak vermişti. Öyle biriydi işte 
tek sorun annemle olan kavgaları ve bana yaşattığı 
korkulardı.” (Batu, 2017: 22) 

Babasının bu tavırları her ne kadar sağlıklı bir psikolojiye sahip 
biri gibi görünmesini sağlasa da kendisini en ufak bir kıskançlık 
krizinde ele veriyordu. Cezaevindeyken Duygu’nun sevgilisi 
olduğunu öğrenince “Annesi ne ki kızı ne olsun” (Batu, 2017: 115) 
demesi bunun bir göstergesidir. Babasının annesine hissettiği sevgi 
de Duygu’ya göre “hastalıklı” bir sevgidir. “Çok sevmek de iyi bir şey 
değil. Babam annemi hastalık derecesinde seviyordu.” (Batu, 2017: 
17). 

Aile yaşantıları sıradan aileler gibi değildir. Birleştirici bir işleve 
sahip olan yemekler ve bayramlar onlar için farklıdır. Aile bireyleri 
arasındaki bu kopukluğun sebebi süreklilik gösteren, sonu dayakla 
biten kavgalardır. Bayram günlerini dahi sıradan akraba 
ziyaretleri, el öpme gibi geleneksel adetler ile geçiremezler. 
Huzurlu bir aile yaşantısına sahip olamayışlarını duygu şöyle ifade 
eder: 

“Çocukluğumun hiçbir döneminde ailemle kahvaltı 
yapmadım, doğru dürüst akşam yemeği yediğimizi de 
hatırlamıyorum, belki birkaç kez. Çünkü bizde acıkan kimseyi 
beklemez, oturur yemeğini yerdi.” (Batu, 2017: 16) 

“Her bayram öncesi yeni elbiselerimi giymeyi heyecanla 
beklerdim. Bayram sabahı gelip çattığında heyecanla 
giyinirdim ama evde öylece otururduk. Çoğu zaman annemle 
babam küs olurdu zaten.” (Batu, 2017: 19) 

Ayrıca akrabalık bağları da çok güçlü değildir. Annesinin baba 
tarafını pek sevmediğini söyleyen Duygu, bu durumun sebebinin 
ailelerin değil, bizzat babasının davranışları olduğunu söyler. 
Uygulanan şiddet sadece olayın öznesi konumunda olan “kadın”la 
sınırlı kalmaz; etkisi çevreye de yayılır. Aile ortamındaki bu durum, 
Duygu ve ağabeyini oldukça yıpratır. O zamanlar daha çocuk olan 
ağabeyi bu olaylara üzülüp ağlasa da zamanla babasını koruyucu 
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bir tavır üstlenir. Duygu, katıldığı bir televizyon programında bir 
nevi babasını rol model alan ağabeyinin de şiddete meyilli bir 
yapısının olduğunu söyler. 

Duygu, daha yedi sekiz yaşlarındayken bir çocuk olarak 
annesinin dayak yemesinden kendini sorumlu tutar. Bu dayak 
esnasında onu koruyamamaktan yakınır. Zamanla tüm bunlardan 
kendince bir kaçış yöntemi bulur; tek yapabildiği bir köşeye çekilip 
elleriyle gözlerini kapatmak ve dua etmektir. Allah’a kendince 
sözler verir. Çünkü bütün bunların sebebi olarak kendini görür. O 
gün mutlu olduğu için cezalandırıldığını düşünür. Onun için “mutlu 
olmak bedavaydı ama korku doluydu” (Batu, 2017: 20). Bir çocuğun 
gülerken korkması, eğlendiğinde tedirgin olması aile içi kadına 
şiddetin çocuk üzerindeki etkisidir. Ayrıca tüm kavgalara şahit 
olması, bu kavga esnasında annesiyle babasını ayırmaya çalışması 
çocuğun aile işi şiddete maruz kaldığını gösterir. 

Duygu, hatırlayamadığı kadar küçük bir yaşta babasının ağabeyi 
ve kendisini annesinden kaçırıp onları görmesine izin vermediğini 
anlatır. Yaşadığı bu olay Duygu’da bir dönem “Babam beni tekrar 
kaçırır mı?” (Batu, 2017: 15) korkusu yaşatır. Duygu, kaçırılmaktan 
ziyade annesinden ayrılmaktan korkar. Babasının Duygu ve 
ağabeyini küçükken annesinden kaçırması kolay olsa da, çocuklar 
büyüdükçe bu iş zorlaşır. Özellikle annesinden ayrılmak istemeyen 
Duygu, babasının baskılarıyla onunla gitmek zorunda kalır. Babası 
bunun için Duygu’yu en hassas olduğu noktasından vurur. 
Eğitimine çok önem veren kızına dershane taksitini ödemeyeceğini 
söyleyerek kendisine mecbur eder. Bu durum hem kadına hem de 
çocuğa yönelik psikolojik ve ekonomik şiddettir. 

Çocukluğunu çocuk gibi yaşayamayan Duygu, hislerini 
konuşarak anlatmak yerine yazarak anlatmayı tercih eder. Yazmayı 
“kendi iç dünyasıyla buluşma” (Batu, 2017: 21) olarak görür. 
Edebiyata, şiir yazmaya, okumaya meraklıdır: “Defterlerim ve 
kalemimden başka sığınacak kimsem yoktu.” (Batu, 2017: 31). 
Edebiyat okumak isterken iş imkânlarından dolayı Odyometri 
bölümünü okur. Mezun olur olmaz iş hayatına atılması ve kendi 
ayakları üzerinde durması gerektiğinin farkındadır. Çünkü artık 
arkasında ona destek olacak bir ailesi yoktur. Bu yüzden erken 
büyümek zorunda kalır. 
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“İçimde her gün bombalar patlayan bir kız çocuğuydum ben. 
Usul usul, sindire sindire büyüme şansım yoktu. Evire çevire 
hızlandırılmış bir şekilde büyüdüm. Minik bir kadın oldum.” 
(Batu, 2017: 20) 

“Küçücük ellerimle annemi korumaya çalışırdım. Bu yüzden 
hiç kendimi yaşım kadar hissedemedim. Buna müsaade 
etmediler. Ellerim veya dizim de pek kanamadı. İçim 
kanıyordu ama…” (Batu, 2017: 29) 

Duygu, annesinden ayrılmamak için sokağa oyun oynamaya bile 
çıkmayı istemez. Eve her geldiğinde anne ve babasının kavgasına 
veya annesinin ağlamasına şahit olması bunda en büyük etkendir. 
Hayattan beklentileri çok büyük şeyler değildir. Sadece normal bir 
aile yaşantısı ister. 

“Hiçbir zaman parada pulda gözüm olmadı. Ama düzgün bir 
ailem olsun istedim. Portmantonun arkasında sopa olmasın, 
muslukta hortum olmasın (o da şiddet aracı olabiliyordu), 
babamın elleri çok tombul olmasın (o zamanlar elleri zayıf 
olursa az acıtacağını sanırdım) istedim.” (Batu, 2017: 19) 

Duygu, hayatını annesinden önce ve sonra olarak iki döneme 
ayırır. Annesinin babası tarafından bıçaklandığı o günü ise “Kara 
gün” (Batu, 2017: 33) olarak yorumlar. O kara günde arkadaşlarıyla 
gezecek, türbe ziyaretlerinde bulunacak olan Duygu, annesini 
öpmeden evden çıkar. Geri dönmeyi düşünse de geç kaldığı için 
vazgeçer. Annesini öpmeden çıktığına pişman olacağını “Annemin 
korkularının gerçek olabileceğini unutmuştum. Çocukluk 
korkularımı unutmuştum o an için.” (Batu, 2017: 33) diyerek 
okuyucuya hissettirir. 

Üniversite sınavına iki gün kala, 22 Mart 2013’te, babası 
annesini yedi kez kalbinden bıçaklayarak yaralar. Aldığı bıçak 
darbeleri Yadigâr’ın ciğerlerini parçalamıştır. Annesi, otuz üç gün 
boyunca yoğun bakımda kalır. Adli bir olay olduğu için başlarda 
annesinin yanına girmesine izin verilmez Doktorlar durumun 
kötüye gitmesi üzerine Duygu’nun annesini görmesine müsaade 
ederler. Olaydan sonra bu Duygu’nun annesini ilk gördüğü gündür. 
Ne kadar acıdır ki, bu tarih Duygu’nun doğum günüdür: 25 Mart.  

“Annemin odasına girdiğimde onu tanıyamadım. Vücudu 
şişmişti. Yüzü şişmişti. Çıplaktı ve her tarafından makinelere 
bağlıydı. Bilinçsiz hareketler yapıyordu. ‘Anneciğim ben 
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geldim.’ dedim, beni duymadı, anlamadı. ‘Anne seni 
seviyorum.’ dedim. Karşılık vermedi. Bağırıyor gibiydi, ama 
sesi çıkmıyordu. Sadece tavana bakıyordu ve gözlerinden 
yaşlar akıyordu. Doktor bunların bilinçdışı yapıldığını 
söyledi.” (Batu, 2017: 37) 

Duygu, tıpkı annesi gibi güçlü durmaya çalışır. Annesi yoğun 
bakımdayken üniversite sınavına girer. Çünkü onun için “Güneş 
doğduğu sürece umut vardı.” (Batu, 2017: 42). Bu umudu annesini 
morgda görünceye kadar sürecektir. Annesinin bilinci 20 Nisan’da 
kısa süreliğine de olsa açılır. O gün Duygu’nun annesiyle son 
görüşmesi olur. 

“Elinin kımıldadığını gördüğüm an, hayal görüyorum sandım. 
‘Anne beni duyuyorsan elimi sık.’ dedim. Annem elimi sıktı. 
İnanamıyordum. ‘Anne gözlerini aç kapat.’ dedim. Gözlerini 
açıp kapattı. Bunun üzerine ‘Annem beni anlıyor!’ diye 
bağırmaya başladım. O gün ilk kez annemi öpme fırsatı 
bulabildim. Hayatımın en mutlu günüydü, çünkü annemi 
öpebilmiştim. Onu çok sevdiğimi söyledim. Gözlerinden yaşlar 
akıyordu. Ben de çok ağlıyordum. ‘Korkuyor musun?’ 
diyordum. Gözlerini açıp kapatıyordu.” (Batu, 2017: 38) 

Ertesi gün annesinin bilinci tekrardan kapanır. Safra kesesi 
alınır, ardından böbrekleri iflas eder ve diyalize bağlanır. Doktorlar 
annesini ameliyata almak için Duygu’dan gerekli izni alırlar. Ancak 
Yadigâr’ın kalbi tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamaz ve 
ameliyata girmeden bir gün önce, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı’nda hayatını kaybeder. Bu aynı zamanda 
Duygu’nun son çocuk bayramı olur. Bundan sonraki hayatını 
annesiz bir şekilde “minik bir kadın” (Batu, 2017: 20) olarak 
geçirmek zorundadır. Duygu, dediği gibi annesinin “O sedyeye 
yattığı gün” (Batu, 2017: 107) büyümüştür. Annesini kaybettiği 
günü büyümek zorunda kaldığı gün olarak değerlendiren Duygu, 
17 yaşında bir genç kız olmasına rağmen kendisini elinden 
oyuncağı alınmış bir çocuk gibi hisseder: 

“Babam bana her istediğim oyuncağı alırdı. Hem de hemen. 
Oysa en güzel oyuncağımın annem olduğunun farkında 
değildi.” (Batu, 2017: 16) 

Duygu, annesinin ölüsünü yıkamayı, ona karşı son görevini 
yerine getirmeyi ister. Annesi, otopsi yapılacağı için öldüğü gün 
değil ertesi gün yıkanacaktır. Annesinin son halini görmek 
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Duygu’da daha derin izler bırakacaktır. Yadigâr’ı yıkamak için 
içeriye girdiğinde gördüğü manzara, yaşanan şiddetin ne derece 
korkunç olduğunun görülmesi açısından dikkat çekicidir:  

“Buz gibi çıplak vücudu otopsiden gelmiş, karşımdaydı. 
Gözyaşı akmıyordu gözlerimden. Tüm vücudu dikişler 
içindeydi ve kanlıydı. Canım daha da acıdı onu öyle görünce. 
Başının altından dereden su akar gibi kanlar akıyordu. 
Otopside başı da açılmıştı. Gövdesi yorgan ipliğiyle dikilir gibi 
dikilmişti. ‘Ne yapmışlar anneme böyle?’ dedim. Ayaklarını 
yıkadım, öptüm.” (Batu, 2017: 45) 

Duygu’nun eniştesi, bıçaklanma olayını öğrendikten sonra, daha 
olayın şokunu üzerinden atamayan Duygu’yu arayıp “Annen biraz 
yaramazlık yapmış, baban anneni bıçaklamış.” (Batu, 2017: 34) 
demesi sözde namus adına işlenen suçun, nasıl meşrulaştırıldığını 
gösterir. Zira babası da işlediği suçu namusu için yaptığını söyler. 

“Babam cinnet geçirdiği için bunu yaptığını iddia ediyordu. 
Kıskançlık ve namus meselesiyle ilgili bir şeyler anlatmıştı 
bana. Öldürmekle namus temizlenir diye bir anlayış var ya 
hani bizim memlekette. Hani erkek yapar, kadın yapamaz diye 
bir kural var… (…) Babamın bana anlattığı doğru bile olsa bu 
geçerli bir sebep değil.” (Batu, 2017: 73) 

Romanda Yadigâr’ın öldürülme nedeni net olarak verilmez. 
Röportajında “’Bu bir namus davası!’ sözlerine inanıyor musun?” 
sorusuna karşılık: “Babam bir ilişki olduğundan şüphelenmiş, 
annem bir pastanede temizlik işine girmişti ya, güya oradaki mesai 
arkadaşıymış. Ben inanmıyorum. Kaldı ki, gerçekten babamın iddia 
ettiği gibi aralarında duygusal bir şey var idiyse bile; sen, bir 
insanın canını nasıl alabilirsin? Ne hakkın var? Onu sevgisiz 
bırakan da zaten sensin” (Arman: E.T. 21.04.2018) cevabını verir. 
Romanda bu öldürme nedenine inanmamasının bir gerekçesi 
olarak da babasının annesine kendisini savunacak hakkı 
vermeden onu öldürmesi olduğunu söyler.  

“Mutlaka bunların bir açıklaması vardır annem tarafından 
ama o hiç konuşamadı, onu hiç dinleyemedim yoğun 
bakımda.” (Batu, 2017: 73) 

Şiddetin Çocukluk ve Kadınlık Arasında Sıkışıp Kalan 
Beden Üzerindeki Etkileri 



 
 
 
 
 Sinem Ceyda BULUT 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 96 

Duygu, kendisinin çocukluğunu yaşayamadığını, buna izin 
vermediklerini, annesinin ölümüyle büyümek zorunda kaldığını 
söyler. Hayatının temelini oluşturan kadının ölümünün ardından, 
altı ay psikolojik destek alır. Bir süre babasıyla görüşmez. “Baba” 
kelimesini bile kendisini tedirgin eder. Psikoloğunun babasıyla 
yüzleşirse daha iyi olacağını söylemesi üzerine cezaevine, babasını 
görmeye gider. Bu görüşme uygulanan şiddetin, çocukluktan 
erişkinliğe geçen bir insan üzerindeki etkilerini görmek açısından 
önemlidir. 

“Babamı gördüğümde karşımda ağlıyordu. Ben ağlayıp 
ağlamadığımı hatırlayamıyorum. Benim için çok kötü bir andı 
çünkü. On sekiz yaşıma yeni girmiştim ve annemi öldüren 
kişinin yanındaydım. Yani babamın yanında!” (Batu, 2017: 
71) 

Duygu’nun içinde, babasının yanına her gidişinde bir korku 
oluşur. “Ama beni öldüreceği için falan değil. Annem görüyor ve 
kızıyorsa diye.” (Batu, 2017: 73) der. Mahkeme süreci devam 
etmekte olan babasını beş altı ayda bir görmeye gider. Bunu 
yapmasının nedeni ise babasının kendisine bir şey yapmasından 
korkmasıdır. Babasının kendisine zarar vermesinin ona vicdan 
azabı çektireceğini düşünür. Aslında kendisi de bu duygunun 
“vicdan azabı” değil de “baba sevgisi” olduğunun farkındadır. Zor 
da olsa bunu kendisi de kabul eder. 

“Babamın yanına gittiğim zamanlar kendimi 
affedemiyordum. Çünkü annem kızıyordu, biliyordum. Ama 
bir gerçek vardı. O benim babamdı. Ben böyle olmasını 
istemesem de bazı duygularıma engel olamıyordum, çünkü bu 
doğuştan yükleniyordu bize. Babama karşı olan ve adını 
annemin ölümünden sonra da koyamadığım duygular da 
öyleydi. Buna engel olamıyordum. Annemi öldürdüğü için 
hapisten çıkmasını istemiyordum. Ama ağlasın da 
istemiyordum. Bazen, evet, bunu kendime itiraf etmek çok zor 
da olsa onu özlüyordum. Mutsuz olmasını istemiyordum. 
Güldüğünü de duymak istemiyordum.” (Batu, 2017: 112-113)  

Annesinin ölümünün ardından Duygu’da yalnız kalma korkusu 
baş gösterir. On üç yaşına kadar annesine sarılarak uyuyan Duygu, 
artık yalnızlıktan yastığa sarılarak uyumaya başlar. Aynı zamanda 
sık sık “çay” figürü üzerinden yalnız kalmanın onu ürküttüğünü 
söyler. Çay, Duygu’ya göre kalabalık aile ortamında içilen bir 
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içecektir. Kendisinin artık çay sefası yapabileceği bir ailesi yoktur. 
Canı çay içmek istediği zaman sevgilisi Anıl’ın ailesinin yanına 
gitmeyi tercih eder. Çünkü onun sıcak bir “aile ortamına” (Batu, 
2017: 80) ihtiyacı vardır. 

“Düştüğümde insanların beni kaldıracağını sanıyordum. 
Büyüdükçe yalnızlıktan çay yerine kahveyi seveceğimi değil.” 
(Batu: 2017: 21) 

“Büyüdükçe korkudan tek başıma çay içemeyeceğim duruma 
geldim.” (Batu: 2017: 31) 

Canım çay içmek istediği zaman Anıl’ın ailesinin yanına 
gidiyordum. Çünkü benim aile ortamına ihtiyacım vardı. Ve 
orada bunu buluyordum.” (Batu: 2017: 80) 

Duygu, bu yalnızlık ve kimsesizlik duygusunu liseden beri 
karşılıksız olarak sevdiği çocuk olan Anıl’a duygularını söylemekle 
bastırmaya çalışır. İlk zamanlarda yaşama tutunması için bir sebep 
olan Anıl zamanla sığınacağı bir limana dönüşür. Anıl, okyanusta 
savrulan “Halatı kopmuş gemi” için bir liman olmuştur. Kız meslek 
lisesinde okurken bir arkadaşı sayesinde sosyal medyada tanıştığı 
Anıl’la liseden beri görüşmemektedir. Duygu, annesinin ölümünün 
ardından ona yazar ve tekrardan görüşmeye başlarlar. İlk 
zamanlarda arkadaşça devam eden bu ilişki zamanla aşka dönüşür. 
Anıl artık onun ailesi gibi olmuştur. Mezuniyet töreninde ve diğer 
özel günlerinde Anıl ve kardeşi bildiği diğer arkadaşları yanında 
olur. 

“O gün mezuniyetimde yanımda sadece Anıl ve arkadaşlarım 
vardı. Kepimi atarken onlar alkışlamıştı beni. Anıl bana 
ailemin yerine sarılmıştı. Ben yine onu her şeyim yaptım. 
Annem, babam, sevgilim, yol arkadaşım yaptım.” (Batu: 2017: 
102) 

Duygu, çocukluğu boyunca şahit olduğu şiddetin etkilerini Anıl’a 
yaklaşırken de hisseder. Anıl’la beraberken bazen “O da bana vurur 
mu? Beni aldatır mı?” (Batu, 2017: 83) diye düşünmeden edemez. 
Temeli sağlam olmayan aileden gelen anne ve babasının yaptığı 
evlilik Duygu’ya göre sağlıklı değildir. Kendisi de temeli sağlam 
olmayan bir ailenin çocuğu olduğu için benzer bir evlilik 
yapmaktan korkar. 
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“Soruyorum Galata’ya, hani oraya kiminle çıkarsan onunla 
evlenirmişsin ya, benim yaşadıklarımı yaşayan biri kolay 
kolay sevgilisinin elinden tutup evlenmek için oraya çıkmak 
ister mi?” (Batu: 2017: 19) 

“Temeli sağlam olmayan bir ailenin çocuklarıydı annem de 
babam da… Ben de benzer bir evliliğin çocuğuyum. Benimde 
korkum temeli olmayan bir evlilik kurmaktı.” (Batu: 2017: 30) 

Duygu, üniversite hayatında ve evlilik öncesi hazırlıkları 
sırasında ailesinin yokluğunu daha da hisseder. Üniversitedeyken 
kaldığı yurtta, oda arkadaşlarına ailelerinden bir şeyler geldiği 
zaman veya aileleriyle konuşurken kendini çok kötü hisseder. 
Anıl’la sözleneceği gün her ne kadar diğer akrabaları ve amcası 
yanında olsa da kimse anne ve babasının yerini tutamaz. O gece 
rüyasına annesinin gireceğini düşünse de annesini rüyasında 
göremez.  

“Yurt arkadaşlarımın aileleri, onlara yiyecek içecek 
gönderiyordu. Onlar telefonda ‘anne, baba’ diye 
konuşurken ben kapı arkasında ağlıyordum.” (Batu: 
2017: 80) 

Romanda çocuğa yönelik fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet 
de görülür. Ailedeki gergin ortamın etkisiyle Duygu da bunlardan 
nasibini alır. Babasının dershane taksitini ödememekle tehdit 
etmesi, annesinden kaçırması, tokat atması bunların hepsi şiddet 
türleri içerisindedir. 

“Dışarıdaydım, oyun oynuyordum. Babam ve annem evdeydi. 
Babam bana tembihlemişti erken gelme diye. Ama çok 
sıkılmıştım ve arkadaşlarım gitmişti, bu yüzden eve 
dönmüştüm. Babam sözünü dinlemediğim için bana tokat 
atmıştı. Hala anlamış değilim, bir çocuğun evine dönmesi suç 
mudur?” (Batu: 2017: 26) 

Duygu, bu tokadın kendine “annesini döverken araya girip 
‘Anneme vurma!’ diye haykırdığı günlerdeki kadar dokunmadığını” 
(Batu, 2017: 27) söyler. 

Söz konusu kavgalar çocuğun bilişsel gelişimini ve eğitim 
hayatını da etkiler. Duygu, çoğu zaman bu kavgalardan evde ders 
çalışamadığını, sınavlarına hazırlanamadığını ve ödevlerini 
yapamadığını söyler. Kendi yuvası için “Bir çocuğun annesi ve 
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babası kavga ettiği zaman evi cehennem oluyor.” (Batu, 2017: 20) 
der. Onun için ev kavga olmadığı zamanlarda huzurlu, kavga olduğu 
zamanlarda ise cehennem gibidir.  

Duygu’nun en sevdiği rengin “mavi” olması, oyuncak bebeğinin 
adını “Barış” koyması bulunduğu kaosa karşı huzur arayışıdır.7 
Mavi soğuk bir renktir. “Soğuk renklerin insanda, sakinlik, güven, 
rahatlık, uyuşukluk gibi duyguları oluşturduğu görülmektedir.” 
(Özer, 2012: 272). Bu renge tutkunluğu yüzünden denizi sevdiğini 
söyler. Kendisi o denizin üstünde “kayık denilecek kadar küçük bir 
gemi” ve annesi de onu karaya bağlayan “halat”tır.  

Şiddetin etkileri gün geçtikçe daha da derinleşir. Kendini 
yazmaya veren Duygu, zamanla yalnızlaşır ve kalabalık bir aile 
sıcaklığı arar. Annesinin ölümünün ardından kendini değersiz 
hissettiği günler gelir. Mutlu olmanın kendisi için imkânsız 
olduğunu söyler, mutlu görünmeyi ise ezberlenmiş bir görev olarak 
görür. Ağlamaktan korktuğu için bir süre yazı yazamaz. Annesinin 
bu ani ölümü kendisinde de bir ölüm korkusu oluşturur. Bu yüzden 
yatağının altında bir kefen saklamaktadır. Yazmaya başladığı 
zamanlarda annesine yazdığı mektuplarda nasıl bir durum içinde 
olduğu açıkça görülür. Çocukluğundan itibaren annesine 
uygulanan şiddete tanık olan Duygu’nun artık bir genç kız olarak 
ifade ettiği şu sözler, şiddetin bir çocuğun gelecekteki hayatını nasıl 
etkilediğinin görülmesi açısından çok manidardır. Bu sözler, 
yetişkin bir kalbin çocukken tanık olduğu gözlerin içindeki derin 
korkulardır:  

“Seni özlüyorum anne. Seni özlemekten daha zor bir şey var, o 
da artık seni göremeyeceğimi, artık sana sarılamayacağımı 
bilmek, o başımı koyduğumda her şeyi unuttuğum dizlerinin 
olmadığını bilmek. Seni topraktan kıskanacak kadar 
deliriyorum bazen. Ama bunu kimseye belli etmiyorum. Senin 
dediğin gibi güçlü olmaya çalışıyorum. Ama bil ki o güçlü 
maskenin ardında hala ağlayan bir bebek var. Herkes fazla 
geliyor artık. Her şey de çok eksik. Mutlu olamıyorum. Seninle 

                                                           
7 “İletişimin doğal bir ögesi olarak renk insanlar için farklı bir dil biçimine 
dönüşmektedir. Yazılı herhangi bir bilginin olmaması durumunda dahi renkler 
kullanılarak iletilmek istenen uyarıcı, bilgilendirici ya da yönlendirici mesajlar ile 
insanlar anlaşabilmekte ve kalıcı bir bilinçaltı etkisi ortaya çıkarabilmektedir.” 
(Özer, 2012: 269). 
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geçen günlerimizi en ince ayrıntısına kadar düşünüyorum.” 
(Batu: 2017: 60)  

“Anneciğim kızacaksın bana ama yatağımın altında bir kefen 
var. Ölüm seni nasıl ansızın aldıysa beni de alır diye 
korkuyorum artık.” ( Batu: 2017: 90) 

Sonuç 

Kadına yönelik şiddet 1960’lı yıllarda bir sorun haline geldiği 
için akademik alanda üzerinde pek bir çalışma yapılmamıştır. Fakat 
aile içi şiddet konusu günümüze kadar birçok romana konu 
olmuştur.8 İncelenen romanda söz konusu olan kadına yönelik aile 

                                                           
8 Ayfer Yılmaz aile içi şiddet temasını işleyen romanları şu şekilde listelemiştir: 
“ Adıvar, Halide Edip (1938). Mev’ut Hüküm. 
Adıvar, Halide Edip (1918). Yolpalas Cinayeti. 
Ağaoğlu, Samet (1957). Büyük Aile. 
Ahmet Mithat (1877). Çengi. 
Aka Gündüz (1928). Dikmen Yıldızı, İstanbul. 
Atılgan, Yusuf (1973). Anayurt Oteli, İstanbul. 
Aygen, Reşat Enis (1937). Afrodit Buhurdanında Bir Kadın, İstanbul. 
Baykurt, Fakir (1970). Tırpan, İstanbul. 
Bener, Hikmet Erhan (1952), Acemiler, İstanbul. 
Çokum, Sevinç (1976). Zor, İstanbul. 
Fatma Aliye Hanım (1892). Mahadarat, İstanbul. 
Güntekin, Reşat Nuri (1928). Acımak, İstanbul. 
Güntekin, Reşat Nuri (1930). Yaprak Dökümü, İstanbul. 
Güntekin, Reşat Nuri (1932). Kızılcık Dalları, İstanbul. 
Gürpınar, Hüseyin Rahmi (1986). Mürebbiye, İstanbul. 
İlkin, Metin (1970). Yarın İçin, İstanbul. 
Kabaağaçlı, Cevat Şakir (1946). Aganta Burina Burinata, Ankara. 
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri (1922). Kiralık Konak, İstanbul. 
Kür, Pınar (1976). Yarın… Yarın…, İstanbul. 
Kür, Pınar (1977). Asılacak Kadın, İstanbul. 
Kür, Pınar (1989). Bir Cinayet Romanı, İstanbul. 
Mizancı Murat (1891). Turfanda mı, Turfa mı?, İstanbul. 
Namık Kmeal (1876). İntibah, İstanbul. 
Peyami Safa (1924). Mahşer, İstanbul. 
Tekin, Latife (1983). Sevgili Arsız Ölüm, İstanbul. 
Tekin, Latife (1984). Berci Krisitin’in Çöp Masalları. 
Tepeyran, Ebubekir (1910). Küçük Paşa, İstanbul. 
Sami Paşazade Sezai (1887). Düğün, Küçük Şeyler, İstanbul.  
Sayar, Abbas (1972). Çelo, İstanbul. 
Seyda, Mehmet (1958). Yaş Ağaç, İstanbul. 
Seyda, Mehmet (1959). Ne Ekersen, Ankara. 
Orhan Kemal (1952). Murtaza, İstanbul. 
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şiddetin nihai bir sonucu olan cinayet ve bu cinayetin kişiler 
üzerindeki etkisi anlatılmaktadır. Annesinin gördüğü baskı ve 
şiddeti anlatan Duygu, babasının annesini neden öldürdüğü 
üzerinde pek durmaz. Bunun nedeni yazarın tutumudur. Batu, 
işlenen cinayetin, bir insanın canına kıymanın, hiçbir geçerli sebebi 
olamayacağını düşünür. Aynı zamanda toplumdaki “erkek yapar, 
kadın yapamaz” (Batu, 2017: 73) algısına dikkat çekerek, kadına 
yönelik şiddetin hiçbir türünü haklı görmez. 

Dikkat çekilen bir başka konu ise anne-baba olmanın getirdiği 
sorumluluğun yerine getirilmemesidir. Duygu, tüm bu yaşadıkları 
için babasını suçlar. Çocuklarını düşünmeden hareket eden bir 
babanın şiddet uygularken, çocukları üzerinde yarattığı etkiyi 
çarpıcı bir şekilde dile getirir: “Çocukluğumu ağırlaştırılmış 
müebbet cezasıyla hapsetmişlerdi benim. İyi hal indirimi yoktu, 
hafifletici sebepler yoktu, temyiz hakkım yoktu. Ölü bir çocukluk 
verdiler bana.” (Batu, 2017: 18). 

Bir çocuk olarak Duygu’nun yaşanan bu olaylar karşısındaki 
durumuna da değinmek gerektiğine inandığımız için, onun 
yaşadıklarını ve hislerini de göz önünde bulundurduk. Ayrıca 
küçükken şahit olunan bu şiddetin etkileri, Duygu’yu yetişkin bir 
kadın olduğu zamanlarda bile rahat bırakmamıştır. Tüm bunlara 
bakılarak annesinin ölümünden önce yaşadıklarını “çocuğa şiddet” 
sınırları içinde; annesinin ölümünden sonra yaşadıklarını artık 
erişkinliğe geçen bir kadın olarak “kadına şiddet” çerçevesinde 
değerlendirebiliriz. Romandan bu duruma şu örnekler verilebilir; 
annesinin bıçaklanmasını haklı bir sebebe bağlı olduğunu düşünen 
eniştesinin ve babasının tepkileri, sevgilisinin olduğunu öğrenen 
babasının bu duruma karşı aldığı tavır, Duygu’nun üzerindeki 
psikolojik şiddetin varlığını gözler önüne serer. 

Romanın adına bakılacak olursa “hoşça kal” kelimesi giden 
kişinin ayrılırken söylediği bir cümledir. Duygu’nun, bunu bu 

                                                           
Orhan Kemal (1966). Evlerden Biri. 
Orhan Kemal (1965). Bir Filiz Vardı. 
Örik, Nahit Sırrı (1946). Kıskanmak, İstanbul. 
Uşaklıgil, Halit Ziya (1897). Mai ve Siyah, İstanbul. 
Uşaklıgil, Halit Ziya (1924). Kırık Hayatlar, İstanbul. 
Yıldız, Bekir (1966). Türkler Almanya’da. İstanbul. 
Yıldız, Bekir (1980). Halkalı Köle, İstanbul.” (Yılmaz, 2005: 148-149). 
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dünyadan ayrılan annesine karşı söylemesi bize bu ölümü 
kabullenemeyişini, annesiyle bir gün tekrardan kavuşacağına olan 
inancını gösterir. Duygu için bu ayrılık ebedi değildir. 

Romandaki karakterlerin tasvirleri yapılırken yazar taraflı 
davranır. Annesini ayrıntılı bir şekilde tanıtırken, babası ve 
ağabeyinin tasvirlerine yer vermez. Ayrıca romanda erkek 
karakterlerden sadece sevgilisi Anıl’ın ismi verilir. Anıl, en büyük 
destekçisi olduğu için romanda yer alır. Ağabeyi ve babasının ismi 
geçmez. Babasının adının hiç verilmeyişi, işlediği cinayetten ötürü 
onu affedemeyişine bir tepkidir. 

Sonuç olarak Hoşça Kal Anne romanı, fiziksel, psikolojik ve 
ekonomik şiddete maruz kalan; nihayetinde de cinayete kurban 
giden bir kadının hayattan koparılış hikâyesidir. 

 

Kaynakça 

Altınay, Ayşe Gül-Yeşim Arat (2007). Türkiye’de Kadına Yönelik 
Şiddet. İstanbul: Punto Baskı Çözümleri. 

Arın, Canan (1996). “Kadına Yönelik Şiddet”. Cogito Dergisi, S 
6-7, s. 305-312. 

Arman, Ayşe (Erişim Tarihi: 21.04.2018). “Babam annemi 
öldürdü... Babamı, benim değil Allah’ın affetmesi 
gerekiyor!”, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ayse-
arman/babam-annemi-oldurdu-babami-benim-degil-
allahin-affetmesi-gerekiyor-40421243  

Aydemir, Elvan-Dilek Karal (2012). Türkiye’de Kadına Yönelik 
Şiddet. Ankara: USAK Yayınları.  

Aytaç, Gürsel (2003). Genel Edebiyat Bilimi. İstanbul: Say Yayınları. 

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1995). Aile İçi Şiddetin Sebep 
ve Sonuçları. Ankara: Bizim Büro Basımevi. 

Batu, Duygu (2017). Hoşça Kal Anne. İstanbul: Mona Kitap.  

Çokomay, Gökçe-Melis Sedef Kahraman (2016). “Aile İçi Şiddet ve 
Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Temel Kavramlar, Güvenlik 
Planı Hazırlama ve Alternatif Tedavi Model Örnekleri”. 
Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, C 8, S 4, s. 321-336. 



 
 
 
 

Kadına Şiddet Bağlamında Duygu Batu’nun Hoşça Kal Anne Adlı Romanı...  

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 103 

Gökçe, Birsen (1976). “Aile ve Aile Tipleri Üzerine Bir İnceleme”. 
Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, C 8, S 1-2, s. 46-67. 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (Erişim Tarihi: 
09.04.2018). “2017 veri raporu”. 
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/veriler/2845/ka
dın-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-2017-veri-raporu  

Kadının Statüsü (Erişim Tarihi: 09.04.2018). “Sözde namus adına 
işlenen suçlar. Kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi 
komitesinin 31 sayılı ve çocuk hakları komitesinin 18 sayılı 
zararlı uygulamalara ilişkin ortak genel tavsiye kararı”, 
http://kadininstatusu.gov.tr/kaynak/ulusarasi-
belgelerkuruluslar/uluslararasi-belgeler   

Kaymaz, İhsan Şerif (2010). “Çağdaş Uygarlığın Mihenk Taşı: 
Türkiye’de Kadının Toplumsal Konumu”. Ankara Üniversitesi 
Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 46, s. 
333-366. 

Özer, Deniz (2012). “Toplumsal Düzenin Oluşmasında Renk ve 
İletişim”. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, C 3, S 6, s. 268-
281. 

Taşdemir Afşar, Selda (2015). “Türkiye’de Şiddetin Kadın Yüzü”. 
Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. 

Ünsal, Aytur (1996). “Genişletilmiş Bir Şiddet Tipolojisi”. Cogito 
Dergisi, S 6-7, s. 29-36. 

Yılmaz, Ayfer (2005). “Türk Romanında Aile İçi Şiddet 
Teması”. Türkbilig, S 10, s. 131-149. 

 



 

 

 



 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

1915 ERMENİ TEHCİRİ OLAYLARI BAĞLAMINDA 
BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU’NUN KANAVİÇE ADLI 

ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME 
A Study on Bahadır Yenişehirlioğlu’s Kanaviçe Novel in the 

Context of 1915 Armanian Forced Emigretion Events 
 

Y. Lisans Öğ. Sevgi ÇELEN 
Amasya Üniversitesi 

sevgiicelen@gmail.com 

Özet 
Roman türünün edebiyatımıza girişinden bu yana en temel 
malzemelerinden biri tarihi gerçekler olmuştur. Roman yazarları 
geçmişte yaşanan, toplumların kaderini etkileyen olayları, 
eserlerinde yeniden ele alarak edebi kurallar çerçevesinde 
kurgulamış ve bu gerçekliklere yeni bir soluk kazandırmıştır. 
Tarihe yeni bir bakış gerçekleştiren son dönem romanlarımızdan 
biri de Kanaviçe adlı romandır. Kanaviçe romanı, 1914-15 Ermeni 
Tehciri olaylarını, Osmanlı’nın zor zamanlarında karşılaştığı ihanet 
faaliyetlerinin o günün Osmanlı milletlerine bıraktığı etkiyi, 
geçmişten günümüze kadar taşınmaya çalışılan kin ve nefret 
söylemlerini ve tüm yaşananlara rağmen Türk ve Ermeni 
milletlerinin arasındaki dostluğu ele alır. Devlet tarafından, 
yaşanan olaylara önlem olarak çıkarılan sevk ve iskan kanununun, 
beraberinde uygulanan göç faaliyetlerinin masum halka verdiği 
acıyı, dostlukların zedelenmesini ve alınan göç kararının farklı 
açılardan ailelere düşürdüğü ateşi anlatan roman, 1915 yılında 
yaşananları ve 2013 yılındaki izlerini anlatır ve bu iki zaman dilimi 
arasındaki ilişkiyi 1915’te yazılan mektuplar ile kurar. Tarihin 
gerçeklerinden aldığı kişileri ve kendi kurmaca dünyasında hayat 
verdiği kişileri bir araya getiren yazar, zaman, mekân ve olayları 
ortak kurgu çevresinde ele alarak milli bir meseleye dikkatleri 
çekmek istemiş, yaşananların dostluğu zedelememesi gerektiği 
yönünde mesajlar vermiştir. Biz de bu çalışmamızda 1915 
yıllarında yaşanan bu olayların günümüz bakış açısıyla ele alınışını 
inceleyerek, romanda kurgulanan unsurları tarihi gerçekler ile 
karşılaştırarak kurmaca-gerçek ilişkisini ele aldık. 
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 Anahtar kelimeler: Ermeni Tehciri, Türk-Ermeni ilişkileri, 
Kanaviçe, roman. 

Abstract  
One of the main ingredients of novel genre has been historic truths 
since its entrance into our literatüre. Novel writers have edited the 
events which task place in past and influenced the fate of societies 
within the frame of literatüre rules by revising in their Works and 
they have given a new perspective to these truths. One of the 
contemporary novels which takes a new glimpse at history is a 
novel called Kanaviçe.Kanaviçe is a novel which handles 1914-
1915 Armenian Forced Emigration Events, the effects of betrayal 
activities that Ottoman faced during its last periods over Ottoman 
nations, the sayings of animosity and hatred whic were attempted 
tobetransmited from past to our times and the friendship between 
Turkish and Armenian societies despite all the experienced 
negative situations. It narrates the misery of the innocent society 
that they suffered after the implementation of dispatehing and 
settelement law, enforced by state, which was enacted as a 
precution aganist the events, demormations of friendships, the 
difficultics of the familics experiencing mandatory emmigration, all 
things happended in 1915 and their traces in 2013, and also it 
establishes the relation between two periods through letters 
written in 1915. Author, who gathered the people from real history 
with the characters from his own fiction world, wanted to pay 
attention to a national issue by tackling with time,place and plot 
within the common frame and gave messages on the events 
shouldn’t have dameged the friendship. In this sturday, the 
researcher handled the relationship between the fiction and truth 
by examining the events of 1915 with a contemporary paint of view 
and by comparing the elements edited in the novel with historic 
truthes. 

Keywords: Armenia Emigration, Turkısh- Armenian Relations, 
Kanaviçe, Novel. 

 

Giriş  

İnsanoğlunun anlatma ve dinleme ihtiyacını modern çağda 
karşılayan edebi türlerden en yenisi romandır. Kurmaca bir alt 
yapıya sahip olan romanın bizim edebiyatımıza girişi 19. yüzyılın 
sonlarına doğru gerçekleşmiştir. Gerek Batı dünyasında gerekse 
Türk edebiyat dünyasında romanın işlevi, insanın ferdi veya 
toplumsal yönünü ele alarak, insanı eğitmek, ona ders vermek 
olmuştur. Zamanla gelişim göstererek kendi içinde türlere ayrılan 
romanın doğuş zemininde ve genel kullanım alanında eğitici-



 
 
 
 

1915 Ermeni Tehciri Olayları Bağlamında Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Kanaviçe... 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 107 

öğretici işlevi ön plana çıkmıştır. Roman, her ne kadar yazarın iç 
dünyasında kurulmuş bir kurgu âlemi olsa da sırtını gerçeğe yaslar. 
İnsan veya toplum hayatından gözlemleyerek aldığı bir takım 
gerçekleri kişi, mekân, zaman, olaylar çevresinde yorumlayarak 
kurgusal bir şekilde ortaya koyar. Modern zamanın getirisi olan 
“gerçeklik” kavramı, edebiyatın sınırları içerisine bu zaman 
diliminde girerek, kaleme alınan romanları gerçeklik zemini 
etrafına inşa etmeyi gerektirmiştir. İnsanların gerçeklik ihtiyacı 
romana bu tür bir yön katmış ve özellikle “tarihi roman” olarak 
adlandırılan roman türünün vazgeçilmez özelliklerinden biri 
“gerçeklik” olmuştur. 

“Tarihi roman, başlangıç ve sonucu geçmiş zaman içerisinde 
gerçekleşmiş olan hadiselerin, devirlerin ve bu devirlerde yaşamış 
olan insanların hikayelerinin edebi ölçüler içerisinde yeniden inşa 
edilmesidir.” (Argunşah, 2016: 22). 

Roman türünün bir çeşidi olan tarihi roman, tarihin 
malzemesini kullanarak temelini oluşturur. Tarihten aldığı bir 
takım olayları kurgusal düzen içine alarak yeniden yazar. Tarihi 
yorumlanabilir bir şekle sokarak onu kendine ana malzeme yapar. 

Türk edebiyatında tarihi roman türünde verilen ilk örneklere 
özellikle Milli Mücadele ve Cumhuriyet dönemlerinde rastlanır. 
Osmanlı’nın son döneminde yaşanan toplumsal ve siyasi olaylar, 
yaşanılan dönemin ilk anlarından itibaren günümüze kadar 
uzaranak romanımıza konu olmuştur. Yine bu dönem çevresinde 
gelişen olaylar içerisinde var olan ve ‘Şark Meselesi’ (Halaçoğlu, 
2013: 25) olarak da adlandırılan Ermeni meselesi de -yoğun bir 
şekilde olmasa da- romanlarımıza konu olmuştur. 19. yüzyılın 
ikinci döneminden itibaren Türk milletinin kanayan yarası haline 
getirilen Ermeni meseleleri zamanla siyasileştirildiği için farklı 
bakış açılarına, farklı yorumlara maruz kalmış bu sebeple de 
1950’li yıllara kadar romanlara konu olarak girememiştir. Lakin bu 
yıllardan itibaren günümüze kadar ulaşmış birtakım romanlarda1, 

                                                           
1 Kemal M. Altınkaya “Dalga Geçen Adam” (1945), Hikmet Ilgaz “Şark Yıldızı” 
(1953), Kemal Tahir “Büyük Mal” (1970) ve “Bir Mülkiyet Kalesi” (1977), Ali Fuat 
Ayral “Kizik Duran Geliyor” (1973), Ayhan Büyükünal “Nerede Kır Çiçeklerim” 
(1973), Barbaros Baykara “Nefret Köprüsü” (1974), Zebercet Coşkun’un “Haçin” 
(1975); “Tarihe Düşülen Dip Not: Haçin Ve Çallıyan Efendi” (2005), Mustafa 
Yeşilova “Kopo” (1978) ve “Karasu (1981), Ahmet Dumlu “Düşman Yarası” (1982), 
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Ermeni meselesi ve beraberinde uygulanan Ermeni Tehciri konu 
edinilmiştir. 

1914-15 yılları çevresinde gelişen Ermeni olayları günümüz 
yazarlarından Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından farklı bir açıdan 
ele alınarak kurgulanmış ve Kanaviçe adlı roman kaleme alınmıştır. 
Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, Almanya, İngiltere, Bosna 
Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pakistan, 
İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi 
ülkelerde halklar ve toplumlar üzerine çalışmalar yapmış olan 
Yenişehirlioğlu, hukuk fakültesi mezunudur (Yenişehirlioğlu: E.T. 
16.04.2018). Kaleme aldığı diğer romanlarının genelinde de tarihi 
gerçeklerden yararlanan yazar, bu romanında Ermeni Tehciri 
bağlamında yaşananları insani yönlerden ele almış, Türk-Ermeni 
ilişkilerini zedeleyerek bir takım çıkar sağlamak isteyenlere karşı 
iki ayrı toplum arasındaki sevgi, saygı ve vefa duygularına 
değinmiş, yaşanan tehcir olayının ‘ayrılık’ yönüne değinerek 
romanını kurgulamıştır. Yazar kaleme aldığı eserinde, uygulanan 
tehcirin öncesi, sebepleri; tehcir anında ülkenin durumu, 
Anadolu’nun farklı illerinde yaşayan Ermenilerin tutumları gibi 
konuları kurgulayarak aktarmıştır.  

1. Türk Tarihinde Ermeniler 

“İlk Ermeni-Türk münasebetleri XI. yüzyılda başlamıştır.” 
(Halaçoğlu, 2013: 13). Selçuklu Devleti ile karşılaşan Ermeniler, bu 
dönemde Bizans İmparatorluğuna tabii durumdadırlar (Halaçoğlu, 
2013: 13). Malazgirt Zaferi (1071) ile Anadolu’nun kapıları 
Türklere açılmış ve beraberinde Anadolu Türkleşmiş ve 
İslamlaşmıştır. Selçuklu döneminde Anadolu’da yayılma imkânı 
bulan Ermeniler Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde prenslikler 
kurmaya çalışmış fakat başarılı olamayarak Selçukluya bağlı hale 
gelmiştir. Selçuklu döneminin sona ermesi ile Ermeniler Osmanlı 

                                                           
Turgay Daloğlu “Ermeni Zulmü” (1983), Yaşar Kemal “Fırat Suyu Kan Akıyor 
Baksana” (1998), Baran Funderman “Gavur Elo” (1999), Doğan Akhanlı “Kıyamet 
Günü Yargıçları” (1999), Ahmet Günbay Yıldız “Figan” (2000), Ahmet Ümit 
“Patasana” (2001), Ayşenur Yazıcı “Bedriye” (2002), Doğan Akhanlı “Madonna’nın 
Son Hayali” (2005), Erdal Erkut “Asala’dan Bir Kız Sevdim” (2005), İrfan Palalı 
“Tehcir Çocukları” (2005), Yılmaz Ünlü “Giritli Gelin” (2005), Şevki İşbilen “Hz. 
Davud’un Yıldızı” (2006), Arif Irgaç “Kervankıran Bir Yıldız Hikâyesi” (2006), 
Kemal Yalçın “Seninle Güler Yüreğim” (2006). (Türkeş’ten aktaran Karaca, 2007). 
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Devleti’nin hakimiyeti altına girmiştir. Osmanlı idaresine giren 
Ermeniler o güne kadar görmedikleri adalet, hak ve hürriyete 
kavuşmuşlardır (Halaçoğlu, 2013: 14). 

1.1. Birinci Dünya Savaşına Kadar Millet-i Sadıka  

Osmanlı hakimiyetinde huzur ve barış içinde yaşayan 
Ermeniler, eşitlik, hak, hürriyet gibi insani koşulları kendi 
yönetimlerinden dahi görmemiş ve Osmanlının hoşgörü politikası 
çevresinde ayrım gözetilmeksizin yaşamışlardır. Sanat ve ticaret ile 
uğraşan Ermeni toplumu Anadolu’nun farklı yerlerinde Türkler ile 
huzurlu bir dönem sürmüştür. Öyle ki Osmanlı sarayında güven 
kazanmış ve “Millet-i Sadıka” adıyla anılmışlardır. Fakat devletin 
zor günlere girdiği 19. Yüzyılın son döneminde Ermeniler, yabancı 
devletlerin tahrik ve oyunlarına gelerek bir takım ihanet zinciri 
içerisine girmişlerdir.   

Uzun yıllar huzur ve barış içerisinde yaşayan bu iki milletin 
arasının bozulma sebepleri arasında yabancı devletlerin- Fransa, 
İngiltere ve Rusya gibi- kendi menfaatleri doğrultusunda 
Osmanlı’nın iç işlerine karışması, buradan hareketle Osmanlı’nın 
yıkımını hızlandırma amacı ile Ermenilerin kullanılması; Ermeni 
Kilisesinin, Rusların Gregoryan Kilisesi içerisinde eriyip 
bağımsızlığını kaybetme endişesi doğrultusunda Ermeni devleti 
kurma amacına girmesi, Türk egemenliğinde olan hiçbir azınlığın 
dinini yaşama kolaylığı konusunda sıkıntı çekmemesine rağmen 
Avrupa devletlerinin din mevzusunu kullanarak Ermenileri 
korumaya kalkışması, misyonerlerin çalışması; sıcak denizlere 
inme hayali olan Rusya ve Rusya’nın başarılı olmasına engel olmak 
isteyen Fransa, İngiltere, Amerika gibi bazı büyük devletlerin 
tutumları yer almaktadır (Gürün’den aktaran Akbulut, 1995: 31). 

Bütün bu ihanet ve çıkar sağlama amaçlarının sonucunda 
Ermeni toplumunun bir kısmı isyan çalışmalarına başlamış, 
Rusların da etkin bir şekilde rol aldığı bazı örgütlenmeler 
oluşturulmuş; bu doğrultuda başta Rusya olmak üzere batılı 
devletlerin desteği ile silahlanma yoluna gidilmiştir. Osmanlı-Rus 
savaşının yaşandığı dönemde Ermeni çeteleri Rusya lehine 
faaliyetlerde bulunmuş, Osmanlının savaşı kaybetmesinde büyük 
rol oynamıştır. Ermeni-Türk dostluğunu yıkmak için Müslüman 
halka karşı katliamlar başlatılmış; ilk küçük isyan sayılan Erzurum 
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İsyanı, Kumkapı Olayları ve Birinci Sasun isyanlarını 
gerçekleştirilmiş; yabancı devletlerin teşviki ile daha büyük 
isyanlara gidilmiş ve Maraş’ta isyan edilmiş, Babıâli baskını 
gerçekleştirilmiş ve bunun affından cesaret alan Ermeni terör 
grupları, ilk büyük isyanlarını 1896’da Van şehrinde 
gerçekleştirmiştir (Çiçek, 2012: 16-17). Bütün bu olayların cereyan 
etmesiyle halklar arasındaki çatışma, kin, nefret artmış, yabancı 
devletler Osmanlı üzerindeki baskısını arttırmış ve bu durum terör 
örgütlerinin cesaretlenmesine ve faaliyetlerini sürdürmesine 
sebep olmuştur. Hınçak ve Taşnak örgütleri gördükleri ilgi ve 
destek üzerine daha fazla eyleme yönelmekte tereddüt 
etmemişlerdir (Çiçek, 2012: 17). Zorunlu göçün 
kararlaştırılmasındaki asıl etkenler ise seferberliğin ilanı ile 
yaşanan isyan hareketleri ve ihanet çalışmaları olmuştur. 
Seferberliğin ilanı ile tarafını açıkça belli eden Ermeni çeteleri, 
seferberlik ilanı sonrasında Ruslar adına casusluk yapmış ve 
bulundukları bölgelerde güvenlik problemi yaratmayı 
amaçlamışlardır (Çiçek, 2012: 20). 

1.2. Tehcir Kanunu  

“Arapça asıllı olan tehcir kelimesi ‘hacera’ fiilinden türeyen 
bir mastar isimdir. Bir yerden başka bir yere göç ettirmek, 
hicret ettirmek (immigration, emigration) manasını taşır. 
Fiilde bir sürgün bir deportation manası yoktur. Zaten tehcir 
diye meşhur olan kanunun adı da aslında ‘sevk ve iskan’ 
kanunudur.” (Süslü, 1991: 274). Buna rağmen yaşanan 
olayları dramatize etmek amacıyla Batılı yazarlar tarafından 
sürgün manasına gelen kelimeler kullanılarak olaylar 
günümüze kadar aksettirilmiştir (Süslü, 1991: 274). 

Birinci Dünya Savaşı’nda cephede düşmanla mücadele eden 
Osmanlı Devleti, cephe gerisinde de Ermeni terör örgütlerinin 
isyanları ile mücadele etmiştir. Giderek artan isyanların 
yatışacağını düşünen devlet, ilk aşamada herhangi bir tedbir 
almamış fakat olayların dinmemesi üzerine dönemin Dahiliye 
Nazırı Talat Paşa tarafından bir takım önlem kararları alınmıştır. 
Erzurum mebusu Vartkes Efendi’ye uyarılarda bulunulmuş, fakat 
bu uyarılara rağmen olayların devam etmesi üzerine Talat Paşa 
Aralık 1915’te Doğu vilayetlerine gönderdiği gizli talimatta, büyük 
sayıda bulunan ve özellikle Ermenilerin eğitimi ile ilgilenen yabancı 
kuruluş ve memurların harp esnasında başka vilayetlere 
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gönderilmesi kararını bildirmiştir. Bunun devamında Zeytun 
Ermenileri’nin Konya’ya sevki, Ermeni derneklerinin kapatılması 
gibi önlemler alınmıştır (Halaçoğlu, 2013: 58). 

Ermeni komitelerin faaliyetleri ve isyanlar büyük boyutlara 
ulaşmıştı. 24 Nisan 1915 (11 Nisan 1331) tarihinde Dahiliye 
Nezaretince Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, 
elebaşlarının tutuklanması ve her türlü belgelerine el konulması 
kararı alındı. Bu karar üzerine devlet aleyhine faaliyette bulunmak 
suçundan İstanbul’da 2345 Ermeni tutuklanmıştır. Ermenilerin her 
yıl “Soykırım” iddialarıyla kutladıkları 24 Nisan günü bu emrin 
yayınlandığı gündür (Akbulut, 1995: 35). Fakat alınan bu önlemler 
de etkili olamamış ve Ermeni mezalimi daha da artmıştır. Bu 
durumda hükümet, daha etkili bir önlem alma zorunluluğu 
duymuştur. Gerekli görülecek tehlikeli kişilerin, toplu halde veya 
ferden, başka bölgelere zorunlu olarak gönderilmesi veya göç 
ettirilmesi sağlanacaktır. Tehcir (göç) kanunu bu amaç ile 
çıkartılmıştır. Tehcir kanunu 14 Mayıs 1915’te yürürlüğe girmiştir 
(Hocaoğlu’dan aktaran Akbulut, 1995: 35). Kanun, seferde halk 
tarafından herhangi bir şekilde hükümet emirlerine, vatan 
savunması ve güvenliğinin korunması ile ilgili icraata karşı 
gelenlerin ve silahlı saldırıda bulunanların yetkililerce savaş 
bölgesi dışına nakledilebilmelerini düzenliyordu. Kanun yalnızca 
Ermenilere uygulanmak için çıkartılmamıştır. Kanun, sayılan 
suçları işleyen ve yine sayılan davranışlarda bulunanlar için 
çıkartılmıştır. Mecburi göç, ülkenin bütün kesiminde 
uygulanmamıştır (Akbulut, 1995: 35). 

Tehcirin nasıl yapılacağı konusunda Bakanlar Kurulu kararlar 
almıştır. Buna göre; halk kendilerine ayrılan bölgeye rahat bir 
şekilde, mal ve can güvenliği sağlanarak nakledilecektir. Yeni 
yerlerinde ev, arazi verilecek, ihtiyacı olanlara hükümetçe mesken 
inşa edilecek, çiftçi ve zanaat erbabına tohumluk ve âlet edevat 
sağlanacaktır. Ermeni halk taşınabilir mallarını yanında 
götürebilecek, gayrimenkulleri ise açık arttırma ile satılarak 
paraları kendilerine ödenecektir (Akbulut, 1995: 35). Osmanlı, 
cihan harbinin ortasında tüm imkânsızlıklara rağmen Ermeni 
halkın sorunsuz nakli ve güvenliği için her türlü olanağı sağlamıştır. 
Fakat tüm bu önlem ve çabalar yetersiz kalmış ve tehcir sonrasında 
da Ermeniler ihanet politikalarına devam etmişlerdir.  
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1.3. Zorunlu Göç Kararının Dışında Kalanlar 

Tehcir kararı belirtildiği üzere ordu için tehdit oluşturan başta 
Doğu bölgelerindeki Ermeniler için çıkartılmıştır. Savaş bölgesinin 
dışında kalan Ermeniler bu zorunlu göçe tabii tutulmamışlardır. 
Bunun yanında başlangıçta göç kapsamına Katolik ve Protestan 
Ermeniler alınmamışlardır (Çiçek, 2012: 66). Ayrıca komite üyeleri 
dışında Batı Anadolu, Trakya, Kastamonu ve çevresinden Ermeni 
sevkiyatı yapılmamıştır. Tehcire girmeyen diğer kısım ise asker, 
subay, sıhhiye subayları ve aileleri ile Ermeni milletvekilleri ve 
aileleridir. Yine devlet adına üretim yapan Ermeni işçilerde bu 
kapsama dahildir. Öğretmen olanlar ve onların aileleri de muaf 
tutulanlar arasındadır. Hastalar ve görme engelliler, kadın, çocuk 
ve yetimler de ilk zamanlarda muaflar arasında yer almıştır. Ayrıca 
din değiştirerek Müslüman olan Ermeniler de göç ettirilmemiş, 
fakat bir süre sonra Müslümanlığa talebin oldukça fazla olması 
hükümet tarafından samimi görülmeyerek sürgünleri 
emredilmiştir (Çiçek, 2012: 66-71). Bütün bu yaşanılanların 
sonucunda Osmanlı cihan harbinden mağlup bir şekilde ayrılmıştır. 
Doğu Anadolu’da kendi devletlerini kurma hayalinde olan 
Ermeniler Sevr Antlaşması ile umutlansalar da istediklerini elde 
edemeyerek Lozan Konferansı’nda adlarının dahi anılmamaları 
üzerine Osmanlıya yenik düşmüşlerdir.  

Tehcir sonrasında her ne kadar problemler çözülmese de 
Osmanlı harpten sonra göç edilen Ermenilerden isteyenlere geri 
dönüş sağlamıştır. 

“Dönenler için hukuki düzenlemeler yapılmış, tehcirden 
kurtulmak için din değiştirenlerin istedikleri takdirde eski 
dinlerine dönebileceklerini bildirilmiş, Müslüman ailelerin 
yanında bulunan yetim Ermeni çocukları, Ermenilerden 
oluşturulan komisyona teslim edilmiş, dönenlere belli bir 
müddet iaşe yardımı yapılmış, şikâyetler ve Ermenilere 
fenalıkta bulunanlar için tahkikat komisyonları kurulmuş, 
memleketlerine dönenlerin malları iade edilmiş, dönenlerin 
yol masrafları karşılanmış, bazı vergilerden muaf tutulmuş, 
resmi dairelerde resmi olarak muhafaza edilen eşyaları geri 
verilmiş ve geri dönenlerin mallarının iadesiyle ilgili 

komisyonlar kurulmuştur.” (Halaçoğlu, 2013: 113). 
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Bütün bu olan bitenlerden görülüyor ki Osmanlı zor zamanında 
kendi topraklarının güvenliği için ihanet içinde olanları geçici göçe 
tabii tutmuş ve asla katliam gibi bir amaca dahil olmamıştır. Zira 
katliam niyetinde olan bir devlet, böylesine imkânsızlıklar içinde 
bulunduğu bir zamanda bu tip işler için maddiyat ayırmaz, 
imkânlarını seferber etmez idi. Birtakım yabancı devletlerin 
yıllardır Türkiye’yi soykırım ile suçlamaları, Türkiye’yi yıpratmak 
amacından başka bir gaye taşımamaktadır. İddiaların gerçekliğini 
doğrulayacak hiçbir belge bulunmamakla birlikte, böyle bir toplu 
katliam sonucunda yapılması gereken toplu mezarlar da hiçbir 
şekilde bulunmamıştır. Her yıl 24 Nisan’da soykırım iddiaları ile 
gündeme getirilen olaylar, Türkiye’nin kanayan yarası haline 
getirilmeye çalışılmıştır.  

Her yıl itina ile gündeme getirilen bu konular 1950’li yıllardan 
itibaren edebiyatımızda romanlara konu olmuştur. Elbette ki 
yaşanılanların acı tarafları da vardır. Yıllardır yaşadıkları 
topraklardan ayrılan masum Ermenilerin durumu Türk aileler için 
de üzücü boyuttadır. Gerçekleştirilen tehcirin ayrılık acısı, ailelerin 
içine düşen ateş ele alacağımız Kanaviçe adlı romanın ana 
temalarından olmuştur.   

2. Kanaviçe Romanı ve Ermeni Tehciri 

2.1. Roman Özeti 

Romanda 1915 ve 2013 yıllarındaki olaylar dokuz bölüm altında 
anlatılmaktadır. İki ayrı zaman dilimi eş zamanlı olarak anlatılan 
romanda mektuplar vasıtasıyla geriye kırılmalar yapılır ve iki ayrı 
zaman dilimi birbiri ile bağlanır. 1915 yılı Aram ve Ani adlı Ermeni 
çiftin yaşadığı bunalımlı dönemi anlatır. İlk çocuğunu kaybeden 
Ani’nin psikolojik sorunları ve dönemin siyasi-sosyal olayları 
ailenin huzursuz zamanlar geçirmesine ve bir ailenin yok olup 
dağılmasına sebep olur. 1915 yılında gerçekleştirilen Ermeni 
tehciri kanunundan etkilenen aile Aram’ın sürgüne gönderilmesi 
üzerine faciaya sürüklenir. Ayrılık acısının verdiği ruh hali ile Ani 
oğlunun ve kendisinin ölümü ile sonuçlanan cinnet hali geçirir. 
Olaylara dayanamayan Aram, tehcir sırasında yazdıklarını ve 
küçük kızına yazdığı mektupları, karısının işlediği kanaviçe 
tablosuna saklar ve ülkeyi terk eder.  
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2013 yılında ise bir trafik kazası sonucu tüm ailesini kaybeden 
Mert, ailesinden kalan Kütahya Germiyan Sokak’taki evde derin bir 
yalnızlığa düşer. Yaşadığı her an anılar ile içli dışlı olan Mert, anne 
ve babası gibi samimi bir aşkla evlenip huzur bulmak ister. Bir 
trafik kazası sebebiyle Ermeni Daniel Boyacıyan ile tanışır. 
Daniel’in yeğeni Nazlı ile yakınlaşma yaşayan Mert, bir tesadüf 
sonucu evindeki kanaviçe işleme tablodaki mektupları ve tavan 
arasındaki kutularda bulunan bir aile fotoğrafını bulur. Ermeni 
Araştırmaları Enstitüsünde çalışan Nazlı bu mektupları tercüme 
etmesi üzerine Mert ailesine ait yıllardır saklanan sırlara vakıf olur. 
Nazlı ile evlenir. Balayına gittiklerinde bir köşede gelecekteki 
çocuğuna yazdığı mektubu ve Aram’dan kalan notları çocuklarına 
miras olarak bırakır. 

2.2. Kurmaca ve Gerçekliğin Roman Kişileri Üzerindeki 
Etkisi 

Yazar, kurgu esasına dayalı yazdığı romanında birtakım 
gerçeklerden yararlanır. Bunu kimi zaman olay örgüsü üzerinden, 
kimi zaman kişiler, mekân ve zaman kavramları üzerinden 
gerçekleştirir. Ya da gerçek hayattan aldığı birtakım gerçeklikleri 
kurgularken bu gerçekliği hayattan aldığı tiplerle, gerçekçi 
mekânlar ile destekleyebilir. Kanaviçe romanına bu açıdan 
baktığımızda yazar tarihten aldığı “Ermeni Tehciri” konusunu yan 
olaylarla kurgulayarak kendi bakış açısı ile vermiştir. 2013 yılında 
yaşananlar gerçekçi bir hava sunsa da gerçekte tam anlamıyla bu 
kişiler ve olaylar yaşamamıştır. Burada anlatılanlar tamamen 
kurguya dayalıdır. 

2013 yılının başkişilerinden olan Mert, bütün ailesini trafik 
kazasında kaybetmiş, yalnız yaşayan bir gençtir. Akranlarından 
farklı bir olgunluğa sahip olan Mert, romanda günümüz 
Kütahya’sını bize aktaran kişidir. Aşkı ararken aynı zamanda 
geçmişini de sorgular ve 1915 olaylarının sözünü açar. Mert, 
romanda tamamen kurmaca bir yapı ile karşımıza çıkar. 

Nazlı ise Ermeni bir anne ve Kürt babanın Van’da dünyaya 
gelmiş kızıdır. Babası Van’da yaşanan olaylarda terörist sanılmış ve 
dağda vurularak öldürülmüştür. Nazlı ise büyüklerinin yanında 
büyümüştür. 2013 yılında ise İstanbul’da Ermeni Araştırmaları 
Enstitüsü’nde çalışmaktadır. Mert gibi aşkı arayan Nazlı’nın 
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romandaki asıl görevi ise geçmişte yaşanan olayları ve günümüze 
yansımalarını sorgulamak, insanlığın vicdani yönünü 
vurgulamaktır. Nazlı, ayrıca 1915 yıllarından miras olan 
mektupları aktaran kişidir. Annesi Ermeni, babası Kürt, severek 
evlendiği adam ise Türk olan Nazlı’nın romanda üstlendiği mesaj 
oldukça önemlidir. Geçmişte birtakım kışkırtmalara maruz olan bu 
üç milletin aslında birbiri ile olan ilişkisi Nazlı’nın aile yapısı 
üzerinden kurgulanarak aktarılmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere 
Nazlı da romanda yer alan kurmaca kişilerdendir. 

Saatçi Devran Bey, Terzi Fettah Bey ve Ermeni Daniel Boyacıyan 
da 2013 yılının kurmaca kişilerindendir. Yazar bu üç yaşlı kişilik 
üzerinden geçmişte yaşanılan, fitne barındıran olayları eleştirir ve 
günümüz Ermeni Türk dostluğunu yansıtır. 

1915 olaylarının anlatıldığı kısımlara baktığımızda ise kurmaca 
ve gerçekliği bir arada görürüz. Romanda tarihi olayların yaşandığı 
dönemde karşımıza Aram ve Ani (iki çocukları ile birlikte), Ermeni 
ailenin yanındaki Türk yardımcı Zeynep, Kütahya Mutasarrıfı Faik 
Ali Bey belirgin kişiler olarak karşımıza çıkar. Romanın bu yüzünde 
kurmaca bir yapıda karşımıza çıkan karakterler Ani, çocukları ve 
Zeynep’tir.  

Ani adlı Ermeni kişilik roman içinde kurgusal açıdan önemli bir 
yere sahiptir. Kitaba adını veren kanaviçe, Ani’nin güzel duygularla 
işlediği, gözünün nurunu akıttığı bir tablodur. Yapılan işlemede 
mutlu bir çift bulunmaktadır. Romanda tablonun tarifi şu şekilde 
verilmiştir. 

“…  

Uçsuz bucaksız bir çayır, çayırın ortasında büyük bir ladin 
ağacı… Ağacın altında çimenlere serilmiş kareli bir yazgının 
üzerinde piknik yapan bir çift… Yanlarında hasır bir sepet… 
Gökyüzünde salınan kuşlar ve geride bir dere… Kadın gülen 
bir ifadeyle elinde tuttuğu üzüm salkımını sevdiğine 
uzatıyor. Adam kendine uzatılan üzüm salkımına eğilmiş 
vaziyette öylece zamanda donmuş da bu mutluluğu hiç 
kaybetmek istemiyormuş gibi uzaklara bakıyor.” 
(Yenişehirlioğlu, 2015: 235) 

Eşiyle sonsuz bir sevgi bağıyla bağlı olan Ani, her kadın gibi 
güzel hayallerle yuvasını kurmuştur. Her ne kadar huzursuz bir ruh 
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haliyle yaşasa da özlediği bu tablodaki mutluluk, saflık ve huzurdu. 
İlmek ilmek işlediği tabloyu, Aram da kıymet vererek özenle 
çerçeveletmiş ve duvardaki yerine asmıştı. Hayalleri, umutları, aşkı 
simgeleyen bu tablo içine gizlenen sır ile geleceğe bir miras olarak 
bırakılmıştı. Psikolojik travmalar yüzünden ailesinin ve kendisinin 
sonunu getiren Ani, geride parçalanmış ve yıkılmış bir hayat 
bıraktı. Ani’nin romandaki izleri aslında kitabın daha kapak 
sayfasında görülmektedir. İşlediği mutluluk ve sır tablosu kitaba ad 
olmuş; kitap kapağında yer alan küflenmiş limonlar da onun evden 
gidişini, kadınsız kalan bir yuvanın durumunu simgelemiştir.  

Zeynep ise 1915 yıllarında yaşanan olaylara karşın Türk-Ermeni 
güven ve sadakatini üstlenen kurmaca kişiliktir. Yaşanan olaylar 
sonucunda bir ateşin içine düşen Ermeni aile çocuklarını bir Türk’e 
emanet etmiş ve onların bir Türk gibi yetiştirilmesini istemiştir. 
Zeynep ise kendi çocuğu gibi sahiplendiği Aram’ın kızına, söz 
verdiği gibi sahip çıkmış ve sevgiyle büyütmüştür. Bu bağlamda 
yapılan kötü yorumlara karşıt olarak yazar, Zeynep’in sevgi ve 
merhametini ortaya koymuş, aradaki dostluk ve sadakati böyle bir 
kurgu etrafında resmetmiştir. 

Aram adlı roman başkişisi de hem kurmaca hem de gerçekçi 
yönüyle dikkati çeker. Aram, Kütahya Ermenilerindendir. 
Germiyan sokakta çekirdek ailesi ile yaşar. Osmanlı Devleti’ne 
sadık, kendi halinde bir hayat süren, ihanet içerisine girmeyen ve 
bu olaylara dahil olmaktan çekinen bir tiptir. Öyle ki Adapazarı’nda 
sahibi olduğu okulun ihanet girişimi ihtimaline karşı tedbir almak 
için eşinin sözünü dinlemeyerek Adapazarı’na gitmiş ve sürgüne 
gönderilmiştir. Yaşadığı onca sıkıntıya rağmen devletine karşı bir 
tek kötü satır yazmamıştır. Kısacası Aram, o dönemin masum 
Ermeni profilini temsil eden bir tiptir.  

1915 Ermeni Olaylarının şahitlerinden olan bazı Ermenilerin 
anılarının ele alındığı bir makalede Aram adlı bir kişinin anlattıkları 
Kanaviçe romanının başkişisinin değerlendirilmesi adına dikkat 
çekicidir. Aram Guréghian adlı o dönemde 11 yaşında bir Ermeni 
olan Aram’ın anlattıkları ile romanda yer alan Aram tipinin 
anlattıkları benzerlik göstermektedir. Her iki Aram kişisi de sürgün 
esnasında bir vadide kervanlarına yapılan saldırıyı anlatmaktadır. 
Anılarda yer alan Sivas’tan sürgüne gönderilen Aram Guréghian, 
Ermeni terör örgütlerine yardımcı olduğunu sözleriyle 
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sezdirmiştir. Sürgün esnasında olanları da şu şekilde 
aktarmaktadır: 

“Bir vadide Kürt ve Arap haydutlar bize saldırdılar. Bize eşlik 
eden çok sayıda jandarma onlara karşılık verdi. Soyguncular 
jandarmaların bir yöne doğru gittiklerini gördüklerinde 
savunmasız insanlara saldırıyorlardı. Jandarmalardan biri 
tüfekle bir Arap’ı öldürdü. Yağma bütün gün sürdü. Akşam 
bir kuyunun yanında mola vermiştik. Arap’ı öldüren 
jandarma bunu çok pahalıya ödemek zorunda kaldı, çünkü 
ölenin arkadaşları daha kalabalık olarak dönüp geldiler ve 
onu alıp götürerek öldürdüler. Gecenin geç saatlerinde 
jandarmalar ve haydutlar arasındaki çatışmalar hâlâ 
sürüyordu.” (Guréghian’dan aktaran Demirel ve Takkaç, 
2017: 266-267). 

Roman kişisi Aram ise sürgünde olduğu esnada bulunduğu 
kafilenin başına gelenleri şu şekilde aktarır: 

“…  

Yola çıkalı dört gün oldu, hava kararmak üzere ama hala yol 
alıyoruz. Soğuktan dişlerimiz birbirine vuruyor. Öyle ki 
soğuğu hiç bu kadar hissetmemiştim. Ayrılığın verdiği acı bir 
soğuk bu… Normal bir ayaz değil. Hali vakti yerinde olanlar 
katırlarda, kimimiz yayan, bir kısmımız da eşeklerle yol 
alıyoruz. Yanına değerli ve taşınabilir ne bulduysa almış can 
havliyle herkes. 

Ayaklarım uyuşmuştu. Daha fazla dayanamayacağımdan bir 
kayanın arkasına geçip biraz oturdum, bir yandan ilerleyen 
kafileyi de gözden kaçırmamaya gayret ediyordum. Biraz 
daha oyalanıp tam kalkacağım sırada, birden ilerleyen 
kafilenin, kiminin yüzleri örtülü olan insanlar tarafından 
çevrildiğini gördüm. Kafileyi zorla durdurdular. 
Kalabalıktılar. Bize göz kulak olması için yanımıza katılmış 
iki askerle hararetli hararetli bir şeyler konuşmaya 
başladılar. Kimlikleri ayırt edilemeyen bu insanların elleri 
silahlıydı. Atlılar da vardı aralarında, yaya olanları da. Ama 
kesinlikle zabit değillerdi. Zabit olsalar bize göz kulak olmak 
için yanımıza katılmış bu iki askere neden tüfek 
doğrultsunlar ki? Belki altmış, belki yetmiş, belki yüz 
kişiydiler diye düşünüyorum. Birden iki askere ateş etmeye 
başladılar, o esnada askerlerden biri de karşı ateş açtı. 
İnanamıyordum, göz göre göre ikisini de öldürmüşlerdi. Bir 
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anda kafileyi durdurdukları meydanlık alan mahşer yerine 
döndü. Alelacele toparlanıp izlemeye başladım. 
“Hayvanlarınızdan inin!” diye bağırıyorlardı ki herkes 
telaşla hayvanlarından inmeye başladı. Yüzleri örtülü 
adamlar bağırıp çağırmaya devam ediyorlardı. Ama 
konuşmalarını tam olarak anlamıyordum. Büyük bir telaş 
yaşanıyordu. 

Kar da şiddetini arttırmaya başlamıştı. Kısa süre içinde 
herkesi bir araya getirdiler. Bağırış çağırışlar, korku, telaş 
birbirine karışmıştı; sanki mahşer günü…  

Ağlama sesleri duymaya başladım. Yalvaranlar da vardı. 
Aniden, eşkıyaların başı olduğunu davranışlarından 
anladığım reis kılıklı olanı, elinde kalın bir palayla kafileden 
birinin yanına yaklaşıp bir şeyler söyledi; ardından adamı 
biraz hırpalamaya başladı. Zavallı direniyordu. Bu esnada iki 
kişi daha gelerek kollarından tuttular, reis kılıklı adam ileri 
geri sarsıyordu adamı. Ve öyle bir kuvvetle itti ki yere 
düşürüverdi adamı. Bir anlık sessizlikten sonra kadınlar 
canhıraş bağırmaya başladılar. Olduğum yere iyice kıstım. 
Kendimden utanmıştım. Yardım etmek istemiş ama sizi 
düşünmüştüm. Ben olmadan başınıza geleceklerden 
korktum ve hiçbir şey yapamadım. 

Daha sonra sırayla tüm erkeklere sataştılar. Kadınlardan bir 
kısmını da alarak ileri, ağaçların bulunduğu yere doğru 
götürdüler. Kadınlar direniyor ve çığlıklar atıyordu. 
Muhtemelen başlarına geleceği anlamışlardı. Gözlerimi 
kapadım. Bu vahşete tanıklık etmek istemiyordum. 

İşte tam bu sırada bir gürültü koptu ve bu sefer silah sesleri 
duyuldu. Bu sesler üzerine eşkıyalar panik içinde dağılıp 
ormana doğru kaçmaya başladılar. Etraf mavzer sesleriyle 
yankılanmaya başlamıştı. Bu durumu fırsat bilerek ters 
istikamete doğru koşmaya başladım. Geceye doğru, 
karanlığa, bilinmezliğe doğru, geride ne olduğuna 
bakmaksızın bir yandan soluksuzca koşuyor bir yandan 
deliler gibi ağlıyordum…” (Yenişehirlioğlu, 2015: 258-259) 

Yapılan alıntılardan da görüldüğü üzere anlatılan anı ile 
romanda gerçekleşen sahne birbirine oldukça benzemektedir. 
Roman kişisi gerçeklik-kurgu açısından değerlendirildiğinde, 
gerçek hayattan alınan bir karakterin benzerinin romanda 
kurgulandığını görmekteyiz.  
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Romanın tarihi yansıtması açısından önemli kişilerinden birisi 
de Faik Ali Bey’dir. Romanda, dönemin Kütahya mutasarrıfı olan 
Faik Ali, ihanete karışmayan Ermenilerin mağdur olmaması için 
adaletli bir tavır takınır. Etrafında bulunan her memuru adaletli 
olma konusunda uyaran Faik Ali, Aram’ın sürgüne gönderilmesi 
üzerine Ani’ye destek olmuş, Ani’nin ve oğlunun ölümü üzerine de 
Aram’ın yanında olmaya ve acılarını paylaşmaya çalışmıştır. 
Yaşanan Ermeni olaylarında hiçbir şekilde çıkar sağlama yoluna 
girmemiştir. Bir gün bir Ermeni grup aralarında topladığı parayı 
Faik Ali Bey’e getirerek Hilal-i Ahmer’e yardımda bulunmak istemiş 
fakat Faik Ali bu parayı kabul etmeyerek bir istasyon bölgesinde 
yoksul bir halde yaşayan Ermenilere dağıtmıştır. Faik Ali’nin 
romanda çizdiği yol hem Ermeni halka hem de Türklere yol 
gösterici mahiyettedir. Yaşadığı dönemin olaylarından oldukça 
rahatsız ve üzgün olan Faik Ali, her adımında bu süreçte adaletli 
olması gerektiğini düşünmüştür. Öyle ki kardeşi tarafından da bu 
konuda uyarılmaktadır: 

“Odasından çıkıp toplantı salonuna doğru hızlı adımlarla 
yürümeye başladı. Kulaklarında kardeşinin, ‘Pasif de olsa bu 
olaylara katılma, ailemizin şerefine dikkat et. Canı aziz 
bilmeyen bir dünya yangınında olmamalı ateşe fayda’ sözleri 
yankılanıyordu.” (Yenişehirlioğlu, 2015: 135) 

Romanın dışına çıkarak Faik Ali’nin gerçekle ilişkisine 
baktığımızda onun büyük ölçüde gerçek hayattan alınmış bir 
karakter olduğu görülmektedir. Türk edebiyat dünyasının önemli 
şairlerinden olan Faik Ali Ozansoy, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde 
devlet memurluğu yapmıştır. Çeşitli şehirlerde mutasarrıflık yapan 
Ozansoy, Ocak 1915’te Kütahya mutasarrıflığına ikinci kez 
atanmıştır (Çitçi, 2013: 114). Bu dönem Osmanlı Devleti’nin 
oldukça karışık zamanlar yaşadığı dönemdir. Bir yandan cephede 
düşmanla savaşırken bir yandan da cephe gerisinde yaşanan isyan 
hareketleri kontrol edilmeye çalışılmaktadır. Çıkan kargaşalardan 
dolayı Tehcir kararı alınır. 

“Tehcir Kanunu çıkmadan önce, Süleyman Nazif, kardeşi 
Fâik Âli’yi Ermenilere karşı bir barbarlığa katılmaması ve 
aile şereflerine leke sürmemesi konusunda uyarır. 
Haksızlıklara tahammül edemeyen ve kanunlara riayetkâr 
olan Fâik Âli, Kütahya’ya gelir gelmez şehrin ileri 
gelenleriyle İttihatçı liderleri toplayarak Ermeniler 
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hakkındaki fikirlerini yazılı olarak beyan etmelerini ister. 
Fâik Âli, Kütahya Ermenilerinin zararsız olduklarını beyan 
eden bu kâğıtları saklar. Tehcir hadisesi başlayıp da 
İttihatçılar kendisinden Ermenilerin sürgün edilmesini 
isteyince imzaladıkları evrakları çekmecesinden çıkarır ve 
‘Ermeniler yakın zamana kadar iyi, dürüst insanlardı da 
şimdi mi vatan haini oldular? O zaman hükümeti 
aldattıysanız eğer, suçlu olursunuz. Yok, eğer şimdi 
suçsuzlara iftira ediyorsanız kesinkes vicdansızlıktır.’  
Diyerek onları kovar. Fakat İttihatçılar fikirlerini 
değiştirmez. Bir taraftan şehrin ayak takımını sokaklarda’ 
Gâvur Mutasarrıf‛ diye bağırtırken diğer taraftan Fâik Âli’yi 
‘Ermeni dostu’ ithamıyla Talat Paşa’ya şikâyet ederler.1915 
Kasımının ortalarında Talat Paşa, telefonla Fâik Âli’den 
Ermenileri Mezopotamya’ya sürmesini isterse de Fâik Âli 
Bey, bütün delilleriyle Kütahya Ermenilerinin 
masumiyetinden bahisle böyle bir şeyi uygulamanın 
vicdanına ters düştüğünü ve ısrar ederlerse istifa edeceğini 
ifade eder. Bunun üzerine Talat Paşa geri adım atar. Fâik 
Âli’nin tehcir yolundaki Ermenileri Kütahya’da iskân 
ettirmesi, Ermenileri tehcir etmek isteyen ittihatçı polis 
müdürünü sürmesi, korku sâikiyle sünnet olup İslamlaşmak 
isteyen Ermenilere teminat vermesi, hatta din 
değiştirmelerinin önüne geçmesi, yine idarecilerin gözüne 
girmek için Ermenilerin Kızılay’a hibe ettikleri parayı 
Ermeni fakirlerine dağıtması ve Ermenilerin kendi 
okullarını açmalarını teşvik ederek Kütahya’da kalıcı 
olduklarının garantisini vermesi,  Fâik Âli Bey’in Ermeniler 
tarafından ‘âdil, hakperest ve vicdanlı bir vali olarak 
tanınmasına ve minnetle anılmasına sebep olur. Bu minnet 
duygusunun tezahürü olarak Kütahya Ermenileri, Fâik Âli 
Bey için Kütahya Kilisesi’nde bir Şükran Kitabesi dikerler. 
Ermenilerin bu cemilesinden çok duygulanan Fâik Âli Bey, 
Tasvîr-i Efkâr gazetesi kanalıyla Kütahya Ermeni murahhas 
vekili Sehak Efendi’ye yazdığı mektupta hem teşekkürlerini 
ifade eder hem de tehcir hâdisesinin birkaç yüz kişinin işi 
olduğunu ve Türk halkının ekseriyetinin ve Kütahya 
Türklerinin de kendisi gibi davrandığını ve Ermenilere her 
zaman yardımcı olduğunu hatırlatarak bu hususun da bütün 
dünyaya duyurulmasını kendilerinden rica eder.” 
(Seropyan’dan aktaran Çitçi, 2013: 115-116) 

Verilen karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere yazar, tarihin 
gerçek kişilerinden olan Faik Ali Ozansoy’u romanına dahil 
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etmiştir. Tarihi kişilik olan Faik Ali’nin 1915 döneminde yaşadığı 
durumları ve bu durumlar karşısında takındığı tavrın birçok 
kısmını gerçekçi bir şekilde romanında yansıtmıştır. Tehcir 
Kanunu’nun çıkması üzerine Kütahya’daki devlet adamlarıyla 
yaptığı toplantı, kardeşi tarafından uyarılması, Kızılay’a yapılan 
yardımı Ermenilere dağıtması, her koşulda masumu savunması gibi 
yönlerini romanda da net bir şekilde görürüz.  

2.3. Mekân ve Zaman İncelemesi 

Romanda olayların geçtiği mekanları ikiye ayırarak ele almak 
gerekirse, dış mekan olarak; Kütahya, Germiyan Sokak, İstanbul 
olarak alabiliriz; iç mekan olarak da Germiyan Sokak’ta bulunan 
tarih kokan bahçeli ev, Mert’in her zaman gittiği kafe, Terzi 
Fettah’ın dükkanı, hastane, Kütahya’nın bir sokak arasındaki 
nostaljik görünümlü kafe, Nazlı’nın İstanbul’daki evi alınabilir. 
Yazar günlük hayatımızın bir köşesinde bulunan mekânları kurgu 
dünyasında kullanarak romanına gerçekçi bir hava katmıştır. 
Kütahya ve Germiyan Sokak’taki bahçeli ev romanın kurgusu 
açısından oldukça önem arz eder. 2013 ve 1915 yıllarını birbirine 
bağlayan unsurlardan birisi de bu ortak kullanılan mekandır. 1915 
yıllarında Ani ve Aram’ın yaşadığı ev, sakladığı sırlar ile birlikte 
2013 yılı ve sonrasına miras olarak bırakılmıştır. Zamanı ve 
olayları birleştirmesi açısından bu ev önemlidir. 2013 yılında 
mektupların tercüme edilerek sırların ortaya çıkarıldığı kafe de 
küçük, sıcak bir mekândır. Kafedeki örtüler, sandalyelerin 
minderleri, etraftaki çiçekler modern zamanın mekânlarının aksine 
klasik bir hava sunmaktadır. Ortaya çıkacak sır, tarihi miras da 
ancak böyle bir mekânda hayat bulabilirdi. Yazar mekân ve olay 
kurgusunu ustaca işleyerek anlattıklarına gerçekçi bir eda 
katmıştır. 

Romanda ele alınan zaman 1914 sonu-1915 yılı ve 2013 yılıdır. 
2013 yılı soğuk bir Kasım ayında alınan bir kaza haberi ile başlar. 
2013 yılı olaylarının asıl mevsimi ise bahar sonu yaz dönemidir. 
Roman dokuz ayrı başlık altında anlatılmış, iki ayrı zaman olan 
2013 ve 1915 yıllarındaki olaylar romanda eş zamanlı olarak 
anlatılmaktadır. 1915 yılları romanın ele aldığı olaylar açısından 
önemlidir. Romanın gerçeklerinden faydalandığı zaman dilimi 
olması 1915 yıllarını önemli kılar. 1915 yılında tehcir kervanına 
katılan Aram’ın anlattıklarına göre romandaki sürgün zamanı kış 
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mevsimini göstermektedir. Fakat tehcirin gerçek boyutu haziran 
aylarında gerçekleşmiştir. Buradan anlaşıldığı üzere yazar, zaman 
kavramını da kurgusal zeminde kullanmıştır. 

2.4. 1915 Olaylarının Romana Yansımaları 

O yıllarda cephede düşmanla savaşan Osmanlı, cephe gerisinde 
de Ermeni terör örgütlerinin isyan hareketleri ile uğraşmaktadır. 
Ağırlıklı olarak doğu illerinde yaşanan bu olayların haberleri ülke 
genelindeki insanlara da ulaşmıştır. Kimi Türkler, yaşananları 
genel olarak Ermeni milletinin tamamına atfetse de kimisi de 
masum olan Ermenileri bu olayların dışında tutulması gerektiğini 
düşünmüştür. Romanda Kütahya Germiyan Sokak’ta yaşayan Aram 
ile Ani ailesi de bu gibi durumlardan nasibini alır. 

Ani bir Türk ahbabına ziyarete gittiğinde orada bulunan bir 
kadın, Ani’nin içeri girmesi üzerine; ‘Bunlarla aynı yerde oturmak 
bize haram’ diyerek evi terk eder. Ve yaşanan olaylar ilk olarak 
Ani’nin dilinden şu şekilde verilir: 

 “İyi de Aram, Anadolu kan gölü gibi… Sultanın çifte vergisi; 
Rusların, Fransızların kışkırtmalarıyla patlayan Ermeni 
çetelerinin isyanları ortada… Çok kan akıyor. Rusların 
çizdiği Ermenistan haritası, Kürtleri ve bizim Ermenileri 
karşı karşıya getiriyor. Aşiretlerle Ermeni çeteler savaşıyor. 
Bu hepimiz için, bütün millet için büyük bir tehlike; 
korkuyorum…” (Yenişehirlioğlu, 2015: 85)  

 Meselenin gerçek boyutunda olduğu gibi romanda da yabancı 
devletlerin etkisinden ve Ermeni çetelerin faaliyetleri yüzünden 
ülkenin karışık olduğu anlatılmıştır.  

2.4.1. Tehcir Kanunu Öncesinde Yaşanan Olaylar 

Göç yasasının çıkarılmasına sebep olan Ermeni faaliyetleri ve 
yasanın çıkacağının ilk söylentileri romanda şu şekilde verilmiştir: 

  Aram bir gün kahvehaneye doğru yönelir. Sıcak ve samimi olan 
kahvehane ortamında Osman Bey’in yanına oturur ve kahve söyler. 
Birkaç hal hatır cümlesinden sonra söz milletin ahvaline gelir. 
Osman Bey endişelidir. Sıkıntısını da şu şekilde izah eder; 

“Durumu görmüyor musun Aram? Fırtına geliyor baksana. Bizi 
birleştiren ne varsa sürekli akılda tutmaya her zamankinden daha 
çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum…” (Yenişehirlioğlu, 2015: 
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98) der ve konuşmasının devamına yasanın çıkacağı haberini ekler. 
Bunun üzerine Aram Tehcir Kanunu’ndan bahseder: 

“Benim de kulağıma geldi. Ordunun cephe gerisi emniyetiyle 
şehir ve köylerdeki halkın güvenliğinin sağlanması 
hedefleniyormuş. Herhangi bir toplum adından 
bahsedilmeden, askeri nedenler, casusluk ve hıyaneti 
hissedilen köy ve kasaba halkının tek veya toplu olarak 
başka mahallelere sevk ve iskan edilmelerine ruhsat 
vermeyi planlıyormuş.” (Yenişehirlioğlu, 2015: 98) 

O sırada yan masada oturan yaşlı adam da şunları ekler: 

“Memleketin pek çok yerinden kötü haberler geliyor. 
Ermenilerin bir kısmının, savaşan ordunun hareketlerini 
güçleştirdiği, askerî erzak ve mühimmat nakliyatını 
engellediği, düşmanla iş birliği yapıp memleket içinde askerî 
kuvvetlere ve masum halka silahla saldırdıkları haberi 
geliyor. Vefasız geçmişse bir ömür ne beyhudedir.” 
(Yenişehirlioğlu, 2015: 98)

  

Bir yandan ülkede olan biteni haber veren adam bir yandan da 
Aram’ı söylediği sözlerle imalı bir şekilde suçlamaktadır. Bunun 
üzerine Aram şunları söyler: 

“Duydum. Hiç hoş şeyler değil. Katliam ve yağma yapanların, 
Osmanlı müstahkem mevkilerini düşmana bildiren 
ihtilalcilerin savaş bölgelerinden uzaklaştırılması 
kararlaştırılacakmış. Bunda da haklılar efendi. Bunlar hiç 
hoş şeyler mi azizim?” (Yenişehirlioğlu, 2015: 99). 

Kahvehanede geçen bu konuşmanın devamında Osman Bey 
uygulanacak olan tehcir kanunundan masum Ermenilerinde 
etkilenmesi ihtimalinden bahseder.  İyi ile kötünün ayırt 
edilememesi sonucunda yaşanacak acı durumdan endişe ettiğini 
belirtir. Osman Bey burada, adaletli aklı başında ve iyi niyetli olan 
Türk insanını temsil eder. Bunun üzerine Aram şunları söyler: 

“İngiliz ve Fransızların oyunlarıyla İstanbul’da Taşnak 
komitesi Osmanlı güvenlik kuvvetleriyle muhtemel 
hesaplaşma zamanı için örgütleniyor, silah depoluyorlarmış. 
Ermeni tüccarlarından pek çoğu da bunlara destek verip 
silahları muhafaza ediyorlarmış. Ne yapmaya çalıştıklarını 
anlamıyorum. Vatan elden giderken düşmana yardım etmek 
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de ne demek? Bu adamlar düşmandan dost olmayacağını 
bilmiyorlar mı kardeşim? Ben de bundan korkuyorum.” 
(Yenişehirlioğlu, 2015: 100). 

Bu konuşmaların sonuna doğru kahvelerini yudumlar iki ahbap. 
Aram içtiği kahveye derin anlamlar yükler. Kahvenin hatır 
olduğunu düşünür ve bütün yaşananların, güzel anların, bir yudum 
kahvenin vesile olduğu hoş sohbetlerin, silinip gideceğinden 
bahseder ve adeta olacakları sezdiğini hisseden konuşmasını 
yapar: 

“Bu topraklar isyan etmediğimiz için biz Ermenilere minnet 
duyacak ama ne yazık ki ihtilale kalkışıp kan döken 
Ermenilere de öfke duyacak. Söz konusu bütün acıdan bu 
topraklarda kardeşçe yaşayan kim varsa yara alacak. Tarih 
bunu kaydedecek. Zaman buna gebe…” (Yenişehirlioğlu, 
2015: 101). 

2.4.2. Adapazarı Ermenileri 

Osmanlı Devleti’nin son döneminde Adapazarı ve çevresinde 
yaşayan azınlıkların çoğunluğunu Ermeniler teşkil etmektedir. 
Burada ticaretle geçimini sağlayan Ermeniler, zenginlik içerisinde 
hayat sürmüşlerdir. Son dönem misyoner faaliyetleri ile birlikte 
kendi okullarını açan Ermeniler zamanla birtakım ihanet 
çalışmaları içine girmiş ve sahibi oldukları okulları silah depoları 
haline getirmişlerdir (Şengül, 2014: 77-78). 

Romanda Adapazarı Ermenilerinin durumu da Aram kişisi 
üzerinden yüzeysel olarak anlatılmıştır. Aradan geçen birkaç 
günün ardından Aram Adapazarı’na gitmeye karar verir. Çünkü 
orada sahibi olduğu Ermeni okulu vardır ve duyumlarına göre 
eğitim kurumlarında misyonerler tarafından isyan teşvikleri 
yapılmaktadır. Kendi okuluna böyle bir hastalığın sıçramaması ve 
ihanet girişimi varsa dağıtılması için okulunu denetlemek ister. 
Bunun üzerine eşinin sözüne dikkat etmeyerek Adapazarı’na gider. 
Fakat Adapazarı’ndaki ihanet çalışmaları sebebiyle oradaki 
Ermeniler tehcire tabii tutulmuş ve o sırada Adapazarı’nda olan 
Aram da tehcire dahil edilerek kervanla göçe gönderilmiştir. 

Yazar 1915 yılında Adapazarı’nda da bir takım ihanet 
çalışmaları olduğunu romanına bu kurgu zemininde almıştır. 

2.4.3. Tehcir Kanunu 
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Yazar Faik Ali Bey adıyla adlandırdığı bir bölümün 
başlangıcında tehcir kanunun yayınlanması ve içeriği hakkında 
bilgi verir: 

“1915’in ilk günleriydi… İttihatçı liderlerin gizlice buluştuğu 
bir toplantıda, Sanders’in önerisi ışığında tehcir kararı 
alınmıştı. Ermeniler kritik savaş bölgelerinden 
uzaklaştırılacaktı, başka yolu yoktu. İçişleri Bakanı Talat 
Paşa, başkumandan Vekili Enver Paşa’nın emriyle 9 Mayıs 
1915’te tehciri gizlice başlatmıştı bile. İçinde ‘Ermeni’ 
sözcüğü geçmeyen karar, Meclis-i Vükela’da kısa sürede 
yasalaştı. Yüz binlerce Ermeni’nin, Suriye’deki Deyrü’z-Zor’a 
ölümcül yürüyüşü başlayacaktı.   

 ‘Tehcir Kanunu’ olarak bilinen fakat geçici kanun 
mahiyetinde olup asıl adı ‘Savaş zamanında hükümet 
uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından 
uygulanacak önlemler hakkında geçici kanun’; Rumi takvime 
göre 14 Mayıs, Miladi takvime göre 27 Mayıs 1915 tarihinde 
kabul edilmişti. Sevk ve İskan Kanunu, devlet yönetimine 
karşı gelenler için askeri birliklerce tedbir almak için 
çıkartılmıştı. 1 Haziran 1915 tarihinde de Takvim-i 
Vekayi’de yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştu.” 
(Yenişehirlioğlu, 2015: 134). 

Yazar, romanın Faik Ali kişisi ile okura tehcir kanunu tanıtmış 
ve yine bu roman kişisi üzerinden yayınlanan kanun ve 
sonrasındaki olanları yüzeysel olarak olay örgüsüne katmıştır. Yine 
Faik Ali üzerinden kanunun her kesime uygulanmaması 
gerektiğine de değinmiştir: 

“Efendiler malumunuz Tehcir Kanunu savaş içinde askeri 
şartlar, Müslüman ve Ermeni halkın güvenliği gibi sebepler 
yüzünden zorunlu olarak yürürlüğe sokuldu. Ancak ben 
şahsen bu kararın her bölgeye uygulanmasının zorunlu 
olmadığını düşünüyorum. Hatta Sevk ve İskan Kanunu’nun 
uygulanmasının gerekli olduğu bölgelerde de bütün Ermeni 
halk için uygulanmamalı!” (Yenişehirlioğlu, 2015: 136). 

Kanun çıkarılması haberinden sonra yazar, gerçekleştirilen göç 
faaliyetini de romana katmıştır. Mutasarrıf Faik Ali Bey’e gelen 
Mehmet Bey şu havadisi verir: 

“Mutasarrıfım memleketin pek çok yerinden haberler 
geliyor. Deyrü’z-Zor’a gönderilenlere bir vadide Kürt ve 
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Arap haydutlar saldırmış. Ermenilere eşlik eden çok sayıda 
jandarma da onlara karşılık vermiş. Soyguncular 
jandarmaların bir yöne doğru gittiklerini gördüklerinde 
savunmasız insanlara saldırmışlar. Jandarmalardan biri de 
tüfekle bir Arap’ı öldürmüş. Yağma bütün gün sürmüş. Hatta 
gecenin geç saatlerine kadar jandarma ve haydutlar 
arasındaki çatışmalar devam etmiş.” (Yenişehirlioğlu, 2015: 
137). 

2.4.4. 2013 Yılı Ermeni Olaylarına Bakış 

Romanda 2013 yılının anlatıldığı kısımlarda kişi kadrosunda yer 
alanlar Mert, Nazlı, Saatçi Devran, Terzi Fettah ve Daniel 
Boyacıyan’dır. Bu karakterler basit bir kurgu içinde anlatılmış gibi 
görünseler de aslında tarihle ilişkileri onları önemli kılar. Mert 
geçmişinden habersizdir fakat Kütahya’da yaşayan bir Türk genci 
olarak zaman zaman geçmişte yaşananları merak eder ve sorgular. 
Nazlı’nın anne ve babası geçmişte yaşananlardan oldukça 
etkilenmiş ve aile dağılmıştır. Ailesinin yaşanmışlıklarını bilen 
Nazlı, yaşanan olaylara ve insanlığın içinde bulunduğu duruma 
daha vakıf ve duyarlıdır. Bu nedenle içinde bulunduğu dünya halini 
sürekli düşünür eleştirir. Romanda Nazlı’nın düşünceleri, 
rüyasında gördüğü tahta mavi güvercin üzerinden verilir. 

Mavi tahta güvercin Nazlı’nın odasından çıkar ve mezarlığa 
Nazlı’nın anne babasının kabrinin başına gider. Orada beyaz bir 
güvercin görür ve iki kuşun konuşmaları dikkate değerdir. Beyaz 
güvercin, tahta mavi güvercini yadırgar ve ‘Neden mavisin, neden 
tahtasın?’ gibi sözlerle sorgular. Beyaz güvercinin yaptığı yanlışı 
anlamasına karşı mavi güvercin şunları söyler:  

“Önemi yok. Senin bunları iyi niyetinden sorduğunu 
biliyorum. İnsanları gördüm uçtuğum esnada; şehirleri, 
çiftlikleri, tepeleri, nehirleri ve kayalıkları gördüm, bir sürü 
mağara ve içine gizli saklı girip çıkanları. Kendi insanına da, 
memleketine de hainlik yapanları… Yollardaki askeri 
araçları, tepelerdeki karakol üzerinden güneşin nasıl 
battığını gördüm. Korku ve sevgisizlik gördüm. Neden 
insanlar birbirlerine başka anlamlar yükleyerek onları 
seviyor gibi yapıp, diğerlerini dışlayarak ya da düşman ilan 
ederek nefret üretmeye çalışırlar? Bu koca topraklarda bir 
uçtan diğerine adaletin, dayanışmanın, kardeşliğin bir hayal 
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değil; gerçek olabileceğini neden göstermiyorlar?” 
(Yenişehirlioğlu, 2015: 164). 

Yazar eserinde hayat verdiği bu iki temsili zihinlerin sözleriyle 
toplumun geçmişten bu yana değişmeyen yanlarına vurgu yapmış, 
bitmeyen düşmanlığın sebebini sorgulamıştır. Konuşmasının 
devamında güçlü olanın kendini ilahlaştırdığını bu yüzden diğer 
toplumları yönetmeye çalıştığını anlatmış, yaşananlara ima 
yaparak Türkler üzerine atılmaya çalışılan soykırım suçlamasına 
gönderme yaparak bu iftiraya karşıt görüş sergilemiştir. 

Daniel Boyacıyan, günümüz Kütahya’sında yaşayan Ermeni’dir. 
Devran ve Fettah Bey de tarihe tanıklık etmiş, yaşlı kişileridir. Bu 
karakterlerin ortak noktaları geçmişleridir. Yıl 2013 olmasına 
rağmen muhabbetleri geçmişte yaşanan Ermeni olaylarıdır. 
Yaşananların üzerinden uzun zaman geçmiş fakat söylenen sözler, 
atılan iftira ve nifak tohumları son bulmamıştır. Yazar bu 
karakterler üzerinden geçmiş olayların insani yönlerine değinir ve 
toplumu eleştirir. Mert’in Ermeni olaylarını merakı üzerine Devran 
ve Daniel’in anlatımları ile yaşananlar anlatılır. 

Geçmişten bugüne kadar cereyan eden olayların asıl sebebinin 
sevgisizlik olduğunu söyleyen Devran Bey, anlatımına şu şekilde 
devam eder: 

“Yaşananları insan merkezli olarak görmenin daha doğru 
olduğunu düşünüyorum ben. Bu yüzden ırk ve din 
bağlamında bakmanın çok sağlıklı olmayacağına 
inanıyorum. Yaşananlar çok acı tabii… 

Savaş zamanı ortalık çok karışmış. Rusların oyunlarına gelen 
Ermeni komitacıları, pek çok Türk’ü hanelerinden toplayıp 
götürmüşler. Götürülenler bir daha da geriye dönmemiş. 
Artık başlarına ne geldiyse! Bilhassa Van’da yaşanan olaylar 
çok acıymış. Kocaları, oğulları zorla götürülünce geride 
kalan kadınlar neredeyse akıllarını oynatacakmış. Perişanlık 
Van Gölü gibi büyük anlayacağınız… Ninem anlatırdı; halası 
gelip kendisini, anasını derleyip toplamış. Tandır ocağının 
içinde saklanmışlar. Kimileri kırda, bayırda; kimileri 
samanlıkta, ahırda saklanmış Ermeni komitacılardan. Yani 
anlayacağınız; can derdine düşmüş hepsi. Kimi sağ kalmış, 
kimi bir daha soluk alamamış. Komitacılar ne varsa yakıp 
yıkmışlar. Tazelerin karınlarındaki bebelere bile 
acımamışlar. Moskof gâvurundan güç alan Ermeni çeteleri 
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yüzünden Van’ın pek çok yeri gibi köyümüz de kan ölüne 
dönmüş. Zalimler; taze, ihtiyar, bebe demeden kimini 
vurmuş, kimini boğazlamış, kimini de samanlıklara, camilere 
doldurup diri diri yakmışlar. 

Kürt olsun, Türk olsun kötülük yaptıkları kadınların kimine 
kıymışlar, kimi bu ayıba dayanamayarak ya kendini asmış, 
ya gidip kuyuya atlamış. Çok acı varmış çok…” 
(Yenişehirlioğlu, 2015: 193-194). 

Devran Bey anlattıklarının onayını göz ucu ile Daniel’den 
aldıktan sonra olanları anlatmaya devam eder: 

“Büyüklerimizden masal dinler gibi dinledik bunları. O 
günlerde devlet zayıf, millet hasta, memleket işgal 
altındaymış. Kimin eli kimin cebinde belli olamayan 
zamanlarmış. Dağlarda gözü dönmüş Kürt, Türk, Arap 
çeteleri soygun peşindeymiş. Devletin çıkardığı tehcir kararı 
sonucu sürgüne gönderilen Ermeni kafilelere, canını 
kurtarmak için hicret edenlere saldırmışlar; kime 
rastlarlarsa soyup soğana çevirmişler. Direnenleri de 
katletmişler. Kimin kime musallat olduğu belli değilmiş. 
Bizden de, Ermenilerden de, Araplardan da, Türklerden de 
acı verenler çok olmuş. Arada hiçbir günahı olmayanların; 
Kürt olsun, Türk olsun, Ermeni olsun hepsinin canı yanmış 
anlayacağınız. Hanelere çok har düşmüş. Büyüklerimiz, 
‘Bunların sebebi Moskof gâvuru derdi. İttihat ve Terakki’nin 
içinden, ihtilalci olmayan Ermenilerin mallarına göz koyarak 
günahlarına girenler de çok olmuş tabii.” (Yenişehirliğlu, 
2015: 194-195). 

“1915 yılında Anadolu’da yaşanan meşum Ermeni Tehciri, 
yıllardır birbirinin tekrarı sözlerle, ithamlarla, inkârlarla 
tartışılıp duruyor. Düşmanlık üreten bu tartışmalardan 
kimseye bir fayda yok oğlum. Siyasetin sert kavgalarına 
malzeme edilen 1915 Ermeni Tehciri, aslında insani 
hikâyeler de barındırıyor. Milletlerin birbirini daha iyi 
anlayabilmeleri için bu hikâyeleri çoğaltmalı ve çözüme 
katkı sunmalıyız. 24 Nisan geldiğinde her yıl aynı şeyleri 
duymak artık bıkkınlık verdi. Oysa 1915’te bu topraklarda 
kimsenin hafife alamayacağı acılar yaşandı. Koskoca 
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması esnasında yaşanan 
bütün trajediler gibi 1915 Olayları da milli hafızamıza pek 
çok derin izler bıraktı. Günümüzde, yaşanan bu acılar 
üzerinden siyasi hesaplar yapanları görmek utanç verici… 



 
 
 
 

1915 Ermeni Tehciri Olayları Bağlamında Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Kanaviçe... 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 129 

Tehcir konusu çıkar peşindeki devletler tarafından 
Türkiye’yi köşeye sıkıştıran bir ‘kart’ olarak kullanılırken, iç 
politikada korku siyasetlerinin malzemesi olup durdu. Tabii 
yaşanan her toplumsal felaketin siyasi neticeleri olacaktır 
ama rant devşireceğiz derken bu acının insani boyutunu 
siyasi hesaplara kurban etmek kabul edilecek bir durum 
değil. Hak ve adaletten şaşmayacaksak bunu böyle ortaya 
koymalıyız. Meseleyi sadece siyasi boyuta sıkıştırdığımız 
zaman acıyı, korkuyu meşrulaştırırız. Birbirimize 
yabancılaşırız. Herkesten birer parça döşeli bu yollara; 
hepimizden, öncekilerden, çok öncekilerden…” 
(Yenişehirlioğlu, 2015: 195-196). 

Devran Bey’in bu sözlerinden sonra Daniel de anlatılanları 
onaylar. Yaşananların gerçek yanlarının unutulacağını, insani 
yanlarının hatırlanması gerektiğini ekleyen Daniel, bunları 
hatırlatacak olanları ise ozanlar, yazarlar, sanatçılar olarak açıklar.  

Yapılan alıntılardan da anlaşılacağı üzere 2013 yılının tecrübeli 
kişileri tarafından 1915 olaylarının iç yüzü ve günümüze 
yansımaları anlatılmıştır. Yazar romanda hayat bulan kişiler 
üzerinden yaşanan olayları yansıtmış ve yaşanan gerçekliğin insani 
yönlerine dikkat çekmiştir. 

Sonuç 

1950’li yıllardan bu yana romanlarımıza konu olan Ermeni 
Tehciri meselesi, ele alındığı her romana başka bir açıdan konu 
olmuştur. Bahadır Yenişehirlioğlu’nun kaleme aldığı Kanaviçe 
romanında ise yaşanan olayların insani yanına değinilmiştir. Yazar, 
Türk milletine atılan asılsız soykırım iddiasına kurmaca dünyası 
üzerinden karşı çıkmıştır. Tehciri, masum ailelerin ocağına 
düşürdüğü ateş olarak ele almış, yaşanan olaylarda herkesin biraz 
hatası olduğuna, fakat Türklerin asla katliam yapmadığına 
değinmiştir.   

Türk-Ermeni dostluğuna değinen yazar, tüm yaşananları 
sevgisizlik olarak nitelendirir. Geçmişte yaşananlara karşın 
söylenen onca kötü söze rağmen Anadolu topraklarında hala bir 
arada yaşayan iki milletin ayrımcılıktan, fitne içeren hallerden uzak 
kalması gerektiğinin mesajını veren yazar, güzel duyguları 
hatırlatma görevini de sanatçılara verir. Ustaca kurguladığı kişi 
kadrosuyla okurlarına olumlu mesajlar veren yazar, aynı zamanda 
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romanın eğitici-öğretici yönünden yararlanarak gelecek nesle 
yaşananları tarihi gerçekliğiyle göstermiştir.   

“Ortaokulda okuduğu tarihi herkes unutur, ama romanda 
okuduğu, taş gibi sağlam kalır.” (Talay’dan aktaran Tunçel, 2013: 
250) sözü bu romanla bir kez daha anlam kazanmıştır. Tarihin salt 
bilgi içeren metinlerinden ziyade edebiyatın kurgu zemininde 
şekillenen eğitici tür olan romanın, okurlar tarafından daha ilgiyle 
karşılanması, bu sebeple de iyi bir tarih öğreticisi olabileceğini bu 
roman vasıtasıyla tekrar görülmüştür. 

Sonuç olarak yapılan bu çalışmada yıllardır her yıl gündeme 
tekrar tekrar getirilerek siyasileştirilen, bir kısım devletlerce 
aslının çarpıtılarak kamuya sunulduğu Ermeni Tehciri konusunun 
ele alınış şekli, gerçekle ilişkisi incelenmiştir. Yazar 1915 yıllarında 
yaşanan olayları tarihin gerçek şahsiyetlerinden bazılarını 
kullanarak anlatmış, kurmaca ve gerçeklik ilişkisini kullanarak 
olayların gerçek boyutunu kendi penceresinden sunmuştur. 
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NEŞET ERTAŞ’IN YOLCU TÜRKÜSÜYLE BİR YOLCULUK  
A Trip to Neşet Ertaş’s Ballad Passenger  
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Özet 
Bu çalışmada Abdallık geleneğinin son temsilcilerinden Neşet 
Ertaş'ın tasavvufi öğreti tarzındaki Yolcu türküsünü ele alıp tahlil 
edeceğiz. İnsanın bir yolcu, yaşamın da bir yol olarak ele alındığı bu 
türküde yol-yolcu imgeleri etrafında bir nevi hayat tefsiri 
yapılmıştır. Bu tefsiriyle asıl mekânın dünya olmadığını ''Dünya 
senin vatanın mı yurdun mu?'' dizeleriyle mızrabından tellerine 
döken Neşet Ertaş, rind meşrep bir tavırla dünyeviliği bir kenara 
itiyor ve dünyaya, gitmek için geldiğimizi vurguluyor. Türkünün 
her kıtasında insanlığa sorgulama kapısı açıp dünyevi ve uhrevi 
gerçekliklere ışık tutuyor. Biz de bu çalışmada Neşet Ertaş'ın dikkat 
çektiği bu gerçeklikleri inceleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim rehberliğinde 
de inceleyeceğimiz ''Yolcu'' türküsünde göreceğiz ki, dünya bir 
yolgeçen hanıdır. Ve yine göreceğiz ki eğer insan bu hana kendisini 
kaptırıp emanet olan canını hakikati aramaya adamaz ise, sonu için 
azap kaçınılmaz olacak.  

Anahtar kelimeler: Yol, yolcu, tasavvuf, türkü, dünya. 

Abstract 
In this work, we will try to examine “Passenger” ballad which 
belongs to Neset Ertas, who is the last representative of the 
tradition of Abdallık (Abdallık is a term in Turkish mystic which 
means highest spiritual level), and it’s written in doctrine style. In 
this ballad, the human is a passenger and the road is life, in this 
ballad life is explained by the imagery of the passenger and the 
road. With this commentary, Neset Ertas conveying his idea of “Is 
world, your homeland or land?” into a song which indicates that the 
real and ideal place is not this world and he is pushing all earthly 
things away with his satisfied attitude. He lights the truths of earth 
and afterlife while opening a door of questions in every stanza of 
the ballad. In this work, we will examine those truths that Neset 
Ertas’s indicates. We will see while examining the ballad of 
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“Passenger” with the guide of Kur’an-ı Kerim, the world is just an 
uncertain place which is unknown who was here or who will be 
here. And we will also see, if a human attaches himself to this place 
and doesn’t seek the truth with his entrusted life, his end will be 
definitely in torment. 

Keywords: Road, passenger, mysticism, ballad, world. 

 

Giriş 

Neşet Ertaş, aileden aldığı sanatını mahalli sanatçılıktan 
evrenselliğe taşıyan bir garip abdaldır. ''Babamla ben aynı ruhun 
insanlarıyız.'' diyen Ertaş, kendisinden önce Anadolu'da yaşamış 
âşık ve şairlerin eserlerinden etkilendiğini, onları hem babası hem 
ustası Muharrem Ertaş gibi ustası olarak gördüğünü birçok kez dile 
getirmiştir. Ertaş'ın eserlerinde beslendiği kaynaklar içerisinde 
çocukluğundan yetişkinliğine kadar yaşamış olduğu Abdal çevre 
yadsınamaz fakat hiç şüphesiz Ertaş'ın yetişmesinde en büyük pay 
Muharrem Ertaş'a aittir (Parlak, 2013: 24). 

Neşet Ertaş'ın eserlerinin geneli göz önünde 
bulundurulduğunda tema olarak; halkın çekmiş olduğu sıkıntılar, 
toplumun kanayan yaraları -gariplik fakirlik-, sevda, aşk başta 
olmak üzere yoğun olarak tasavvufa da eğildiğini görürüz. 

Erol Parlak, ''Ertaş'ın yaşamsal ve sanatsal felsefesinin merkezini, 
kendini bilme kavramı eksenine oturan ve insan gönlünü temel alan 
öz bir yaklaşım belirler. Bu anlayış, kaynağını, köklü inançlara ve 
geleneklere dayalı ilim, irfan kültüründen alır. Âdemden beşere, 
oradan da insan olmaya uzanan zorlu bir yola işaret eden bu felsefe, 
insanın Hak ile Hak olmasıyla nihai hedefine varır. Her canlıyı 
Hakk'ın parçası görüp, insan sıfatı ile ödüllendirilmiş olmayı her 
şeyin üstünde tutan bu kavrayışta, yaşamın en önemli gereklerinden 
biri gönle yönelmek, gönül adamı olabilmektir. Zira Hak ile bir 
nazarda görülen gönül, her şeyin içinde olan, her şeyi kapsayan ve 
her şeyin ötesindeki tek makamdır. Kendi deyimleri ile karıncadan 
file her canı Hak, insanı yaratılmışların en güzeli, insan gönlünü de 
Hak kapısı gören Abdallar topluluğunun içinden çıkmış bir ozan 
olarak Ertaş için de bu olgu aynıdır.'' Der (Parlak, 2013: 25). Erol 
Parlak'ın dikkat çekmiş olduğu ''gönül adamı'' olabilme olgusu, 
devlet sanatçısı olmayı kabul etmeyen Neşet Ertaş'ı halkın sanatçısı 
yapan temel taştır. 
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Neşet Ertaş'ın Hayatı ve Sanatındaki Tasavvufi Eğilim 

Neşet Ertaş 1938 yılında, Orta Anadolu bozkırlarının tam 
göbeğinde, Kırtıllar'da dünyaya gelir. Hiç çocuk sahibi olmadığı ilk 
karısını Hatice'yi genç yaşında kaybeden Muharrem Ertaş, ikinci 
evliliğini Kırtıllar köyünden Döne ile yapar ve bu evlilikten, Necati, 
Neşet, Ayşe, Nadiye ve Muhterem adında beş çocuğu olur. Kırtıllar 
nüfusunun tamamı abdallardan ibaret olan bir aşiret köyüdür. 
Köyün çevrede ''abdallar'' adıyla anılması da bundan olsa gerek. 
Neşet Ertaş daha altı yedi yaşlarında iken, kendisini yöre 
düğünlerinin aranılan sanatçısı babası Muharrem Ertaş'ın sazı 
önünde oynarken bulur. 

Bayram Bilge Tokel, Neşet Ertaş'ın hayatını üç devreye ayırarak 
hayatının, sanatındaki etkisini ve uzantılarını şu şekilde inceler: 

Neşet Ertaş'ın hayatındaki bu üç dönemin ilki, doğumundan 
1950'li yılların sonlarına kadar süren çocukluk ve ilk gençlik 
yıllarını içine alan dönem. İkinci dönem ise 1960'dan 1976'ya 
kadar süren ve İstanbul, daha çok Ankara olmak üzere büyük 
şehirlerde geçen dönemdir. Üçüncü dönem ise 1976'da geçirdiği 
ciddi bir felç rahatsızlığını tedavi ettirmek için gittiği Almanya'dan 
bir daha Türkiye'ye dönmeyerek, o günden sonra Almanya'da 
geçirdiği günleri içine alan dönemdir. Kaba bir hesapla Neşet Ertaş 
altmış yıllık ömrünün ilk yirmi yılını Kırşehir'de, ikinci yirmi yılını 
daha çok Ankara olmak üzere büyük şehirlerde ve ömrünün son 
yirmi yılını da Almanya'nın Köln şehrinde geçirmiştir (Tokel, 1999: 
26). 

Neşet Ertaş'ın Kırşehir ve çevre köylerde düğün çaldığı ilk 
dönem, sanatçı kimliğinin temellerinin atıldığı, hayatı, sazı, sözü ve 
müziği, bizzat yaşayarak, hem de en zor ve çetin şartlarda, düğün 
ortamlarında öğrendiği dönemdir. Babası Muharrem Usta'nın sazı 
önünde ''köçek'' olarak oynamaya başladığı çocukluk yıllarını, aynı 
zamanda, müziğin en temel ve önemli unsurlarından olan ''ritim'' 
konusunda ciddi bir eğitim ortamı olarak değerlendirmek 
mümkün. Neşet Ertaş'ın diğer mahalli sanatçılara göre fevkalade 
ileri ritim duygusunun kaynağını burada aramak gerekir (Tokel, 
1999:30). 

Tarihi kaynaklar ve bu kaynaklar ışığında yapılan araştırmalara 
dayalı bulgular, Abdal ve Abdallık kavramının tarihte ilk kez Asya, 
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Anadolu, Arap yarımadası, Afrika sahalarında, İran'dan Anadolu'ya, 
Suriye'den Mısır'a hatta Afganistan ve Hindistan'a kadar uzanan 
geniş bir coğrafyaya yayılmış dervişlik hareketleri içerisinde beliren 
bir olgu olduğu, Abdallar olarak bilinen zümrenin de tasavvufi bir 
topluluk kimliği ile ortaya çıktığı yönündedir. Buna göre, Abdalların 
Anadolu kolunu oluşturan ve tarihe Rum ya da Türkçe söyleyişiyle 
Urum Abdalları adıyla kaydedilen topluluğun da tasavvufi bir 
zümre olarak dervişlik hareketlerinden biri olan Kalenderîlik ile 
ilişkilendirildiği görülmektedir. 

Kaynaklarda, yeni dervişler hareketi tasavvuf düşüncesinin en 
önemli yanlarından birinin Tanrı kavrayışı olduğu, bu kavrayışın 
temelinde de vahdet-i vücud (Tanrı-insan birliği) ve vahdet-i mevcut 
(Tanrı-insan-doğa birliği) düşüncesinin yattığı ortaya 
konulmaktadır. Vahdet-i vücud ya da varlık birliği, genel 
kavrayışla; tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın tek 
kaynaktan geldiğini ve bir olduğunu savunan görüştür. Vahdet-i 
vücud öğretisinin en büyük sözcüsünün Muhyiddin İbn Arabi, 
vahdeti vücud ekolünün tarihteki tesirlerinin en çok rastlanıldığı 
coğrafyanın ise Anadolu olduğu ortak görüştür. 

Arabi'den sonra vahdet-i vücud inancının önemli tarihi 
simalarından bir diğeri, Enel Hak (ben Hak'ım) demesi sonucu 
ilâhlık iddiasında bulunduğu gerekçesiyle işkence edilerek 
öldürüldüğü aktarılan Hallac-ı Mansur'dur. 

Hallac-ı Mansur'dan yaklaşık beş asır sonra yaşamış olan Seyyid 
Nesimi de vahdet-i vücud yolunu süren ve bu uğurda canını bedel 
veren tarihi simalardandır. Düşüncüleri, Anadolu'da etkili olan 
Seyyid Nesimi'nin fikirleri kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze 
kadar ulaşmıştır. Değişik zamanlarda farklı tarzlarda bestelenerek 
sıkça söylenen ve Neşet Ertaş'ın yorumu ile halk diline yerleşerek 
kökleşen Nesimi mahlaslı şiir de vahdet-i vücud inancı üzerinedir: 

Ben melamet hırkasını 
Kendim giydim eynime 
Ar u namus şişesini 
Taşa çaldım kime ne 
 
Gah çıkarım gökyüzüne 
Seyrederim alemi 
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Gah inerim yeryüzüne 
Seyreder alem beni 
 
Gah giderim medreseye 
Ders okurum hak için 
Gah giderim meyhaneye 
Dem çekerim kime ne 
 
Sofular haram demişler 
Bu aşkın şarabına 
Ben doldurur ben içerim 
Günah benim kime ne 
 
Sofular secd'ederler 
Mescidin mihrabına 
Benim ol dost eşiğidir 
Secdegahım kime ne 
 
Nesimi'ye sordular ki 
Yarin ilen hoş musun 
Hoş olayım olmayayım 
O yar benim kime ne 

Birlik kavrayışı, Anadolu Abdallarının Orta Anadolu koluna 
mensup Neşet Ertaş'ın da inanç ve felsefesinin temelini oluşturur. 
Bu inanç, Ertaş'ta en yalın hali ile hemen göze çarpar. Yâr kavramını 
deyişlerinde geniş bir perspektif içerisinde işleyen ve Hakk'ı ‘’Yâr’’ 
ile özdeşleştiren Ertaş için ‘’Yâr’’ çoğu zaman Tanrı anlamında olup 
ifadelerindeki öz de Anadolu'nun diğer ozanları ile aynıdır (Parlak, 
2013: 63, 64, 66). 

Yol ve ''Yolcu'' Üzerine 

İslam inancında insanoğlunun yola düşmesi, Elest Bezmi'nde 
''belâ'' demesiyle başlamış olup dünya belasına düşmesi de bu 
şekilde gerçekleşmiştir. Âdemin bu yolculukta ilk durağı ana 
rahmidir ve yolculuğu süresince şüphesiz ki en güvenli, en temiz, 
en saf durağı burasıdır. Dokuz ay kadar bir sürenin ardından tıpkı 
Âdem'in cennetten atılması gibi Âdemoğlu da ana karnından atılır. 
Böylece insan artık tamamen madde evrenine karışmış olur. 
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Bu yol, nereden geldiğini unutan, cahil olup dünyanın rengine 
kanan insan için oldukça zevkli gibi görünse de son durağa doğru 
hayale aldanmışlık ve boşuna yanmışlık hissedilir, artık her şey için 
çok geçtir ve bu durak tek yön olup geriye dönüş mümkün değildir. 

Nereden geldiğini ve nereye gideceğini bilen, nefs köleliğini 
reddedip nefsini köleleştiren, renk ve koku âleminden sıyrılan, 
maddeden ve hatta benliğinden vazgeçen insan için ise bu yol 
oldukça meşakkatlidir, bu insan dünyayla bağını darda bile 
kesebilir ki bunun İslam tarihinde sair örnekleri mevcuttur. 

İnsanın varoluş serüvenini, evreni, dünyayı ve ölüm sonrasını 
sorgulayışı yüzyılların ötesinden gelen verilerle süreklilik arz 
etmektedir. Varoluş sürecinde insanın “ben”ini sorgularken onu 
var edene yaklaşma, onun rızasını kazanma, sonsuz huzuru 
yakalama maksatlı içsel yolculuğun tarihsel derinliği de çağlar ve 
dönemler içinde şekil itibariyle farklı gibi gözükse de özde aynıdır. 
Tarihsel, kültürel ve coğrafi ayrıntılar ortadan kaldırıldığında 
bütün büyük dinlerin ve yolların içindeki ezoterik yaklaşımların, 
ruhsal eğitimin hep aynı ilkeleri vurguladığı ve çeşitli toplumsal 
sistemlerde büyük değişiklikler gösterdiği halde, en az yirmi bin 
yıldır aynı kaldığını dahası aynı hedefi gösterdiği görülür (Özelsel, 
2002: 133). 

Sûfî bilgeler, insanın Ezelî Bütün’ün parçası olduğuna, her şeyin 
ondan çıktığına ve sonunda her şeyin ona döneceğine inanırlar. 
İnsanın görevi kendini bu dönüşe hazırlamaktır. Bu da ancak ruhsal 
arınmayla mümkündür. Ruhla beden uyum içinde olursa, ruh 
beden üstünden mutlak hâkimiyetini kurarsa, insan mükemmel 
biçimini alır. Batı ve Doğu okültizminde örnekleri çok görülen 
‘kâmil insan’ tipinin olağanüstü yeteneklere sahip olduğu kabul 
edilir (Şah, 2006: 170). Olağanüstü yeteneklerle donatılan 
insanların kâmil insan derecesini, nefisleriyle sayısız mücadeleler 
verip, zorlu imtihanlardan geçtikten sonra elde ettikleri malumdur. 
Kâmil insan olma yolundaki bu imtihanların, belli bir süreç içinde 
ezoterik bir yolculuğun esnasında gerçekleştiği de muhakkaktır. 
İnsan bir yolcudur. Her yolculukta olduğu gibi kâmil insan olma 
yolundaki çabanın bir güzergâhı ve bu yolun kuralları vardır. 

 Yol ve yolculuk dünyaya geliş ve gidiş süreci ile somutlaşan 
kavramlar olarak düşünüldüğünde, beşerdeki tecrübesi 
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zorunludur zira her canlı bir gün ölümü tadacaktır. Ebedi 
mutluluğun peşindeki insanın hakikati arama ihtiyacı olduğu 
sürece, yolculuğunun da nihayete ermesi beklenemez. Yolculuk, 
belli amaç doğrultusunda gelişir. Hayatın bedensel ölüme uzanan 
yolunu katetmeden önce tinsel arınma anlamını taşıyan 
metafiziksel bir ölüme uzanan yolu kateden insan, canlı bir varlık 
olmanın ötesinde, âlemin gözbebeği olan ‘insan’ oluşun hikmetine 
de vakıf olur (Erbay ve Özbek, 2013: 1356, 1357). 

Yolculuk, zaman ve mekân içinde kişinin dışındaki yabancı kişiyi 
içine alarak, varlığını mistik anlamda bir alt kademeden üst 
kademeye taşımasıdır. Mistik anlamda insanın mevcut varlığını bir 
tarafa bırakıp bir inisiyasyon tecrübesini yaşamasıdır. Yolcu, 
yaşadığı toplumdan bütün bağlarını koparır. Yola çıkmak; sembolik 
anlamda başkalaşmayı, artık eskisi gibi olmamayı, bir kaosun içine 
girmeyi ama bireyin ihtiyaç duyduğu yenilenmeyi de sağlayan bir 
olgudur. Yani demek ki yitip gitme, sayısız fiziksel, psikolojik ya da 
psişik tehlikelerle yüzleşme, insanı olmak istediği biçime sokacağı 
bir tekâmül sürecidir yolculuk (Omay, E.T.: 12.12.2018). 

Hakikat yolundaki bütün yolculukların temelinde yatan prensip, 
mana âlemi tarafından insanların önüne konan ve çoğu kişi 
tarafından görülemeyen “işaretleri” görme, okuma ve onları 
yorumlamadır (Erbay ve Özbek, 2013: 1361). 

Ezoterik yolculuk mürid mürşit keramet ilişkisi, esasında kolay 
değildir. Evrensel, kozmik anlamda insanın olgunlaşması ya da 
cennete yükseliş, insanın karşısına çıkan engelleri aşması ile 
mümkün olmaktadır. Bu engeller başta hayata, nefse dairdir.  

Hile, tuzak, entrika, nimete erişmiş, seçilmişlerin kaderinde, 
onları bekleyen gerçekliklerdir. 

Yolculuk; insan varlığa doğduğundan bugüne daha öncekinin 
yürüdüğü ve ‘kendinde’ tamamladığı, sonra geleninse ilk kez 
tecrübe ediyor zannıyla yine kendini bulmak adına devam ettirdiği 
‘“seyr ü sülûk” ün (manevi eğitim yolculuğu) adıdır (Erbay ve 
Özbek, 2013: 1373). 

Yol ve yolculuğun bu manaları ile ''Yolcu'' türküsüne bir 
yolculuk yapalım; 

Bir anadan dünyaya gelen yolcu 
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Görünce dünyaya gönül verdin mi 
Kimi böyü kimi böcek kimi kul 
Marak edip heçbirini sordun mu 
Bunlar neden nedenini sordun mu 

İlk olarak türkünün başını teşkil eden bu dizelere bakalım; 
burada Neşet Ertaş türkünün tamamında anlatılmak isteneni daha 
başından dinleyiciye veya okuyucuya sunuyor. İlk iki dizede yol ve 
yolculuk metaforu ile insan unsurunu ön plana çıkarıyor, insanın 
dünyaya geldiği andan itibaren sadece kâinatın güzelliklerine 
odaklanıp, varoluş amacı gütmeden hoyratça bir ömür sürdüğüne 
değiniyor. “Görünce dünyaya gönül verdin mi” dizesinde dünyanın 
bir yolgeçen hanı olduğundan, gelip geçici olduğundan habersiz 
“yolcu” ya sitem ediyor. Dünyayı cezbedici hale getiren varlıkların 
gelip geçici olduğu, Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmrân suresinin 14. 
ayetinde şu şekilde vurgulanır ''İnsanlara kadınlar, oğullar, 
yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler 
kabilinden aşırı sevgiyle bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. 
Halbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını sağlayan 
şeylerdir. Oysa varılacak yerin (ebedî hayatın) bütün güzellikleri 
Allah katındadır.'' 

Marak edip heçbirini sordun mu 
Bunlar neden nedenini sordun mu 

İlk çağlardan günümüze kadar insanlığın yaşamış olduğu gerek 
teknolojik gerek sosyolojik gerekse de psikolojik gelişmişliğe sebep 
olan temel taş insanlığın ''merak duygusu'' dur. İnsan sorguladıkça 
gelişir ve var olur. Kozmik âlemde canlı ya da cansız, var olan her 
şey bir amaca hizmet eder ve hiçbiri nedensiz değildir. Genel bir 
tabirle var olan her şey, hepimiz ekolojik denge zincirini oluşturan 
halkalarız. Dolayısıyla eserde de geçtiği üzere büyük-küçük, böcek-
kul demeksizin varlığa merakla bakmak insanlığı ileriye taşır ve 
dünyevi yolculuğuna rehberlik eder. 

Yani yaratılan hiçbir şey sebepsiz ve hikmetsiz değildir. Yine bu 
konu hakkında Kur'an-ı Kerim'in Hicr suresinin 85. ayetinde şöyle 
buyruluyor ''Biz, gökleri ve yeri ve aralarındaki varlıkları hak ve 
hikmetle yarattık.'' 

İnsan ölür amma uruhu ölmez 
Bunca mahlukat var heç biri gülmez 
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Cehennem azabı zordur çekilmez 
Azap çeken hayvanları gördün mü 

Mensup olduğu topluluğun inanç değerleri ve kültürel belleği 
Neşet Ertaş’a bu cümleyi söylettiğini görmekteyiz. Çünkü âşıklar ve 
ozanlar yetiştiği toplumun kültürel değerlerini eserlerinde 
yansıtmaktadırlar. 

Ruh kelimesi, Türkçede, bedene hayat veren güç, bedendeki 
etkin ilke, tin, canlılık, duygu, en önemli nokta ve öz anlamlarına 
gelir (Hançerlioğlu, 2000: 1230). Ruh, Arapça kökenli bir kelimedir 
(Hançerlioğlu, 1988: 213). “Rah, rih, râyiha, rahat vb.” türetmelerin 
ilk anlamlarında rüzgar ve hava vardır. Ayrıca, uzaklaşmak, 
ayrılmak ve gitmek anlamlarına gelir. Terim anlamı olarak ise 
bedenden ayrılıp gittikten sonra Berzah âleminde yaşamına devam 
ettiği için “giden, devam eden” anlamında ruh denmiştir 
(Sharivkhan, 2010: 14). Öyleyse ruh kelimesinin bilinen 
anlamlarından hareketle; ölen yalnızca bedenlerdir, ruh Tanrı ile 
bütünleşebilmek için bedenden ayrılır ve yok oluş serüvenine dahil 
olmaz, diyebiliriz. Âdem için asıl serüven ruhunun bedeninden 
ayrılması sonrasında başlar. Ruh, ezeli ve ebedidir. Bedenden önce 
var olduğu gibi ondan sonra da varlığını sürdürecektir. Ruh salt 
hayattır ve bedenden ayrıldıktan sonra da yaşamaya devam eder. 
Ruh fani olsaydı bedenden ayrıldıktan sonra vücut gibi dağılır ve 
çürürdü oysa ruh çözülmez. Zira o basit ve aynidir. Platon'a göre 
ruhun ölümsüzlüğünü kanıtlayan üç delil vardır (Sharivkhan, 2010: 
22). 

Bunlardan ilki, Heraklitos’un “zıtların uyumu” doktrinine 
dayanır. Buna göre sıcakla soğuk, hızlı ile yavaş gibi karşıtlar 
arasında birinden ötekine, ötekinden berikine sürekli ve 
dönüşümlü bir geçişin varlığı sonucuna ulaşabiliriz. Ancak biz 
sadece hayattan ölüme geçişi müşahede etmekteyiz. Tabiatta oluş 
ve yok oluşun devam etmesi için ise ölümden de hayata geçişin 
olması gerekir ki süreç devam etsin. Şayet sadece hayattan ölüme 
geçiş söz konusu olsaydı hayat devam etmezdi. Zira geçiş tek yönlü 
olarak sürse ruhlar da aralıksız olarak bu dünyayı terk etse bu 
tarafta hiç ruh kalmayacaktı. Geçiş süreci bir faile muhtaçtır bu ise 
ruhtur. Ruh bir hayat kaynağıdır ve onun yokluğu hayatın yokluğu 
anlamına gelir. Hayat ise devam etmekte olduğuna göre bu hem 
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ruhun var olduğuna hem ruh göçünün devam ettiğine delildir 
(Woltaire, 2001: 13). 

İkinci kanıt ise; biz bu hayatımızda elde etmediğimiz bazı 
bilgilere sahibiz. Diğer taraftan mükemmel eşitlik fikrinde olduğu 
öyle ideal kavramlara sahibiz ki bunları bu hayatımızda elde 
etmemiz mümkün değildir, çünkü bunlar bütünüyle bu hayatta 
gerçekleştirilemezler. O halde biz bu tür fikirleri “hatırlama” 
suretiyle elde ediyoruz. Öyleyse biz ya da ruhlarımız “eşitlik” 
kavramını daha bu hayat başlamadan önce öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu durum bizim daha önce de yaşamış olduğumuzu gösterir. Ancak 
doğmadan önce var olduğumuzu ispatlamak için öldükten sonra da 
var olacağımızı göstermek gerekir. Esasında bu durum, bu hayatın 
ruhumuzun ilk hayatı olmadığına, dolayısıyla son hayatı da 
olmayacağına işaret eder. Zira bu hayattan sonra yaşabileceğimizi 
iddia ediyorsak bunda önce de yaşamış olduğumuzu kabul etmek 
gerekir. Ölümsüzlüğün ispatı aynı zamanda ezeli olarak var oluşun 
da ispatıdır. Sonuç olarak sahip olduğumuz bilgiler bizim ilk defa 
yaşamadığımızı, dolayısıyla bundan sonra yaşamamız için bir  
engel olmadığını göstermektedir. Ruh tekrar tekrar değişik 
bedenlerde yaşamını devam ettirir. Bu ise Tenâsühtür. Ruhun 
ölümsüzlüğünü kabul etmek tenâsühü kabul etmeyi zorunlu kılar, 
diyor Platon (Sharivkhan, 2010: 23). 

Platon’un kullandığı üçüncü kanıt ise ruhun sahip olduğu form 
ile ilişkilidir. İnsan birleşik bir varlıktır. Dağılması, çözülmesi ve 
yok olması mümkündür. Hâlbuki ruh ilahi, akledilir, basit, 
bölünmez olan, bunun yanında mürekkep olmadığı için değişime ve 
bozulmaya maruz kalmayan bundan ötürü de özünde yok olmama 
özelliği olan varlıktır. Ruhlar kendiliklerinden hareket ettirici 
varlıklar olarak hayatın kaynağıdırlar ve yok olmalarını düşünmek 
çelişkidir. Birleşik olan, çözülen, değişen, dağılan ve sonunda yok 
olan insana karşı ruh, sadece düşünmekle kavranabilen, tanrıların 
ruhlarının da dâhil olduğu akledilirler dünyasının vatandaşı olması, 
dolayısıyla “daima aynı kalma” özelliklerine sahip olduğu için 
ölümsüzdür, gelip geçici değildir. İslâm filozoflarına geldiğimizde 
ise Farabi, İbn-i Sina, Gazâlî gibi isimler de ruhu basit bir cevher 
olarak kabul etmişler ve bu kabul onları ruhun ölümsüzlüğü 
sonucuna götürmüştür. Zira cevher mahiyeti icabı cisim değildir ve 
yokluğu düşünülemez (Sharivkhan, 2010: 24). Ertaş'da ''İnsan ölür 
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ama uruhu ölmez'' derken ruhun ölümsüzlüğüne değinmiş ve o 
ruhu temiz tutma mesajı vermiştir. 

Cehennem azabı zordur çekilmez 
Azap çeken hayvanları gördün mü 

Kendisine akıl bahşedilen insanoğlu ''eşref-i mahlûkat'' olarak 
kendisini hayvan veya diğer canlı ya da cansız varlıklardan ayıracak 
davranışlarda bulunmalı ve kendisine üflenen ruhu arı bir şekilde 
teslim etme yolunda ilerlemelidir. Zira kire bulanmış bir ruhun 
azap çekmesi söz konusudur. Ruhun varlığını kabul eden hak ya da 
bâtıl, bütün dinler ruhun arınmış, duru olması gerektiği 
kanaatindedirler. Doğu mistizminde, ruhu, kalbi kirli olan bir Hindu 
veya bir Budist Nirvana'ya ulaşamaz. Yine İslam dininde ruhu 
kirlenmiş insan günahkâr insandır ve bu insan için azap dolu bir 
cehennem inancı söz konusudur. Cehennem azabı hakkında 
Kur'an-ı Kerim'in Mülk suresinin yedinci ayetinde ''Oraya 
atıldıkları zaman, Cehennem'in uğultusunu işitirler. Bu, 
kaynamasının sesidir'' yine Mülk suresinin onuncu ayetinde şöyle 
bahsedilir: “Eğer kulak vermiş veya akletmiş olsaydık, çılgın alevli 
cehennemlikler içinde olmazdık” derler. Ertaş, insanı temel alan 
“Yolcu” türküsünde cehennem azabının çekilemeyecek derecede 
zor olduğunu ve bu azaptan yalnızca insanın nasipleneceğini 
kinayeli bir dille ''Azap çeken hayvanları gördün mü'' diyerek 
belirtmiştir, mensup olduğu topluluğun inanç değerleri ve kültürel 
belleği Neşet Ertaş’a bu cümleyi söyletmiştir. Çünkü Âşıklar ve 
Ozanlar yetiştiği toplumun kültürel değerlerini eserlerinde 
yansıtmaktadırlar. 

İnsandan doğanlar insan olurlar 
Hayvandan doğanlar hayvan olurlar 
Hepsi de bu dünyaya gelirler 
Ana haktır sen bu sırra erdin mi 

Genel olarak canlı varlıklar; insan, hayvan, bitki olmak üzere üçe 
ayrılır. Hepsinin ortak yaşam alanı dünyadır. Bu canlı varlıkların 
kendilerine özgü özellikleri vardır ve soyları devam ettiği sürece bu 
kalıtsal özelliklerini de devam ettirirler. Örneğin insan konuşur, 
hayvan koklaşır, bitki fotosentez yapar. Bu insani, hayvani ve 
bitkisel davranışlar arasında türler arası davranış biçimleri 
karışırsa sistemde terslikler başlar ve düzen karışır. Neşet Ertaş da 
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insanın insan gibi hayvanın da hayvan gibi davranması gerektiği 
kanaatindedir. 

Neşet Ertaş'ın yaşadığı dönem insanları ve yahut günümüz 
insanlarının yaşadığı yine insan faktörlü felaketler göz önüne 
alındığında görülecektir ki insandan insan doğmak marifet değildir, 
asıl marifet insan kalarak yaşama devam edebilmektir. 

Türkünün en başında ve şu an incelemekte olduğumuz üçüncü 
dörtlükte geçen “ana” kavramı üzerine eğilelim; 

Türk halkı arasında evlatların yükümlülükleri, Tanrı'ya karşı 
olan yükümlülükleri kadar kutsal sayılmıştır ve ''Ana hakkı Hak 
hakkıdır'' atasözü ile bu kutsallık gelecek nesile aktarılmıştır. 
İncelemekte olduğumuz bu dörtlükte Ertaş, insanlık erdemine 
ulaşanların, Hakk'ın yansıması kabul edilen âdemoğlunun, yerine 
getirmesi gereken yükümlülüklere uygun yaşaması gerektiğini 
vurgulamıştır. 

Yine ''ana hak'' tabirinin, Hallac-ı Mansur'un ''Enel Hak'' tabiri 
ile ilişkili olduğu görüşündeyiz. Zira ''Ben Hakk'ım'' diyebilmek 
sırra ermeyi gerektirir. Sırlı hakikat ''ana hak'' tır yani Tanrı'ya 
işaret eder. İslam inanışına göre herkesin ve her şeyin yaratıcısı 
Allah'tır öyle ki yaratmak için ''Kün fe yekün'' demesi yeterlidir. 
Böylesi bir kudretin nefesini ruh olarak taşıdığı bilincine varan 
insan, Hakk'ın bir yansıması olduğu kanısına varır ve sırra vakıf 
olur. Sırra eren insan ise sorumluluklarının farkına varır ve insanca 
yaşamanın erdemine ulaşır. 

Vade tekmil olup ömrün dolmadan 
Emanetçi emaneti almadan 
Ömrüyün bağının gülü solmadan 
Varıp bir canana ikrar verdin mi 
Varıp bir cananın kulu oldun mu 

Türkünün vermek istediği bir diğer mesaj “ölümü 
kabulleniş”dir. Bu kabullenişi ikinci dörtlükte ve şu anda 
incelemekte olduğumuz dördüncü beşlikte net bir şekilde 
vurgulanmaktadır. Bu beşlikte Ertaş, insanın dünya üzerinde ki 
yolculuğu bitmeden, emanet olan canını Hakk’a vermeden yani 
ruhunu tanrıya teslim etmeden bir canana ikrar vermesi 
gerektiğini belirtiyor 
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Bu beşlikte geçen “ikrar vermek” tabiri Mevlevilik'te ve 
Bektaşilik'te tarikata girmeye ve şeyhe bağlanmaya talibin söz 
vermesidir. Dil ile söyleme; tasdik, kabul anlamı da söz konusudur. 
Saklayıp söylememe anlamına da gelir. Bunun dışında biriyle 
evlenmek anlamını da unutmamak gerekir. 

Dünya denen bu yolgeçen hanında yolcunun tadıp tadabileceği 
en güzel şey şüphesiz ki ''sevgi'' dir.  İlahi ya da beşeri, bir şeyi 
sevmek insanı hayata bağlar. Sevgi; huzurun ve mutluluğun 
anahtarıdır. Sevilene verilen ikrar ise sevgiyi sağlamlaştırır ve 
güvenilir kılar. Anadolu'da Bektaşilik inanışında da temel olan 
''ikrar verme'' dir. Verilen ikrardan dönüş söz konusu dahi değildir. 
Talip tarikata girmek için pire ikrar verir. Bektaşilik inancında 
talibin sırra erebilmesi için dört kapıdan geçmesi gerekir. İlk kapı 
Şeriat kapısıdır burada talibin yapması gerekenler: iman getirmek, 
ilim öğrenmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak, gücü 
yetene hacca gitmek, seferberlik olunca kaçmayıp düşmana karşı 
gelmek ve cenabetten temizlenmek, helal kazanmak ve faizi haram 
bilmek, nikah kıymak, hayz ve loğusalıkta cinsi münasebeti haram 
bilmek, sünnet ve cemaat (ehl-i sünnet ve’l-cemaat) ehlinden 
olmak, şefkâtli olmak, temiz yemek, temiz giyinmek, emr-i bi’l-
ma’ruf nehyi an’il-münker, yani iyiliği emredip yaramaz işlerden 
sakındırmaktır. Bu on makamı yerine getirip Şeriat kapısından 
geçen Talip; pirden el alarak tövbe edip mürid olması ve 
elbiselerini değiştirerek traş olması sonrasında olgunlaşıp pişmek 
adına nefsiyle mücadeleye girmesi ve daha sonra meclis içerisinde 
hizmet etmesi gibi bunlara ek olarak dünyevilikten arındıran beş 
makamı daha yerine getirerek ikinci kapı olan ''Tarikat'' kapısından 
da geçer. Daha sonra Talip; ilim, cömertlik, haya, sabır, 
perhizkârlık, korku, edep, miskinlik, mârifet, kendini bilmek gibi 
gereken bu on makamı da yerine getirir ise üçüncü kapı olan 
Marifet kapısından da geçerek hakikata yaklaşır. Hakikâtin birinci 
makamı, toprak olmaktır. İkinci makamı, yetmişiki milleti 
ayıplamamaktır. Üçüncü makamı, elinden geleni esirgememektir. 
Dördüncü makamı, dünyada yaratılmış bütün nesnelerin 
kendisinden emin olmasıdır. Beşinci makam, mülk sahibine yüzünü 
sürüp yüz suyunu (yaratılış sebebi olan Muhammed nurunu) 
bulmaktır. Altıncı makamı, sohbette hakikât sırlarını söylemektir. 
Yedinci makamı, sırdır. Dokuzuncu makamı münacaattır. Onuncu 
makamı, Çalap Tanrı’ya ulaşmaktır ve böylece kırk makamı yerine 
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getiren talip dördüncü kapı olan Hakikat kapısını aşarak ulaşmaya 
çabaladığı sırra ulaştığı inancına sahiptir. 

Abdallık geleneğinin temsilcisi olan Neşet Ertaş'ın, aynı anlamı 
verecek bir sürü kelime mevcutken türküsünde ''ikrar verme'' 
tabirini kullanması Ertaş'ın içinde bulunduğu çevrenin dini 
atmosferinden kaynaklı olduğu fikrindeyiz. Abdallık geleneğinin 
temelinde, birbiri ile hemen hemen örtüşen Yesevilik, Kalenderilik 
ve Bektaşilik gibi tarikatların olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda az önce belirtmiş olduğumuz fikrin yerinde bir 
düşünce olduğunu söyleyebiliriz. 

Garip bülbül gibi feryat ederiz 
Cahiller (cehalet) elinde küs mü kederiz 
Hep yolcuyuz böyle geldik gideriz 
Dünya senin vatanın mı yurdun mu 

Bilindiği üzere bülbül divan edebiyatının vazgeçilmez 
mazmunlarından biridir ve güle olan aşkından karşılık 
bulamadığından ötüşü adeta bir feryat gibi yankılanır dallarda. 
Türkünün bu son dörtlüğünde Ertaş'ın feryadı cehalete, 
cahilleredir. Onun nazarında, dünyanın göz boyayan heveslerine 
kendini kaptıran insan cahildir. Öyle ki bu cahil insan, dünyayı 
mutlak mekân olarak benimser ve aslında bir yolcu olduğundan 
habersizdir. Mutlak olan, sürekli bir döngünün içerisinde 
olduğumuz gerçeğidir. Birileri doğarken birileri ölür, düzen böyle 
sağlanır. Hiç gitmeyecekmiş gibi yaşayan insan cehaletin 
kurbanıdır. 

Sonuç  

İncelemiş olduğumuz ''Yolcu'' türküsünde gördük ki Âşık 
Veysel'in de dediği gibi insan uzun ince bir yoldadır ve dünya ise iki 
kapılı bir handır. Yolcu olan insan ilk kapıdan geldiği yere ikinci 
kapıdan tekrar dönecektir. Bu döngü halk dilinde ''Hayy'dan gelen 
Hû'ya gider'' şeklinde atasözü olup sözlü kültür hazinesine dahil 
olmuştur. Dünyanın fani ve boş oluşunu birçok şarkı ve türküye 
konu olduğunu görebiliriz, örneğin; 

Bir garip yolcuyum hayat yolunda 
Yolunu kaybetmiş perişanım ben 
Yalan dünya her şey bomboş 
Hancı sarhoş yolcu sarhoş 
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(Yıldırım Gürses) 
 
Şu yalan dünyaya geldim giderim  
Gönül senden özge yar bulamadım 

(Pir Sultan Abdal) 
 

Yolcuyum misafir oldum bu hana 
Şurada üç beş gün yatar giderim 
Sende kalsın dünya ah ile vahı 
Dertlerim üstüne atar giderim 
 
Güvenilmez devranına demine 
Kimse barışmamış dünya seninle 
Gücüm yeter oldu kendi kendime 
Şu garip Özdil'e çatar giderim 

(Özlem Özdil) 

Başta Neşet Ertaş'ın incelemekte olduğumuz ''Yolcu'' türküsü 
olmak üzere ve verdiğimiz örneklerden hareketle diyebiliriz ki; 
dünya konanın göçtüğü bir durak, bir yolgeçen hanıdır. Yalandır ve 
fanidir. Yine İslam dininin temel şartlarından olan ahiret 
inancından hareketle; asıl mekân, asıl vatan ahirettir, dünya vatan 
ya da yurt değildir. Dünya yalnızca sınavlar yolunda bir handır, 
gelip geçici güzellikleriyle göz boyar ve insan, bu güzelliklere 
aldanmadan insani vazifelerinin bilincinde ve sorgulayarak ''ana 
hak'' a, sırra ermeye çalışmalıdır. Sonuç olarak Neşet Ertaş diye 
yazılıp ‘’Neşe, dert, aşk’’ diye okunan ozanımız yaşamının ilk 
dönemlerinde ‘’Leyla, Meloş, Zahide’’ aşkı ile kaleme aldığı 
eserlerinde beşeri aşkı anlatmış olsa da yaşamının son döneminde 
yani sanatının zirvesinde olduğu dönemde ‘’Yâr’’ diyerek seslendiği 
Mevla’sı olmuştur. Neşet Ertaş’ın tasavvufa yöneldiğini en yalın 
haliyle ‘’Yolcu’’ türküsünde görmekteyiz. 
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NEF'Î KASİDECİLİĞİNDE “BEN” ÜZERİNE TESPİTLER 
About Eulogy Nef'î the "I" on Fixing  
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Özet 
XVII. yüzyılın en etkin ve ünlü şairlerinden olan Nef’î daha çok 
kaside yazarlığı yönüyle öne çıkmıştır. Nef’î kasideciliğinin en 
belirgin tarafı ise fahriyeciliğidir. Kaside nazım şeklinin 
bölümlerinden biri olan fahriye, Nef’î’den sonra daha bir önem 
kazanmış, hatta Nef’î’den sonra kasidelerde bu bölümün hacmi de 
genişlemiştir. “Fahriye” kelimesinin anlamı “kendini övme” demek 
olduğuna göre burada “ben” kavramının önemi kendiliğinden 
ortaya çıkar.  

İşte bu çalışmamızda biz, Nef’î’nin kasidelerini tarayarak “ben” 
kelimesini, kelimenin ek almış şekillerini tarayarak somut bir 
tablo ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra elde ettiğimiz verileri 
önce şairin gazelleriyle, bilahare de çağdaşı ünlü şairlerden 
üçünün kasideleriyle karşılaştırdık. Böylece Nef’î’de “ben” 
zamirinin, buradan hareketle de “ben” duygusunun ne denli ön 
planda olduğunu sayısal verilerle ortaya çıkarmış olduk. 

Anahtar kelimeler: Nef’î, fahriye, kaside, ben duygusu. 

Abstract 
Nef’î, one of the most influential and famous poets of the 17th 
century, came to the fore with his qasidah writing. The most 
prominent part of Nef’î's poetry is his boastism. One of the parts of 
the verse of qasidah verse, honorary, has gained more importance 
after Nef'i, and even after the Nef'i the volume of this section has 
increased in qasidah. Since the meaning of the word çıkar praise 
burada means olduğ praising self “, the importance of the concept 
of ı self v emerges spontaneously. The meaning of the word ben 
“fahriyah” in means self-praise, so the importance of the concept 
comes out spontaneously.  

In this study, we, by scanning the poems of Nef’î, we tried to put a 
concrete picture by scanning the word I have taken, the additional 
forms of this word. We then compared the data we obtained with 
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the ghazals of the poet, and then the contemporary poets of the 
three poets. Thus, the numerical data revealed that I was in the 
forefront of the feeling of the Nef’î Ide pronoun from here. 

Keywords: Nef’î, boast, qasidah, I sence. 

 

Giriş 

Kasideleri konusunda kendisinden sonra gelen şairlere dahi 
örnek olmuş olan Nef’î’nin kasidelerindeki övgüleri dâhilinde 
beyitlerinde kullanmış olduğu “ben” kelimesinin farklı türevleri ve 
çekimlerinin incelenmesi hususunda çalışmamı ele aldım. Evvela 
Nef’î’yi kısa bir şekilde tanıyalım.  

Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğmuştur. 1572 yılında 
doğan Nef’î’nin asıl adı Ömer’dir. İlk mahlası Darrî’dir. Daha 
sonrasında Gelibolulu Mustafa Ali tarafından Nef’î mahlası 
verilmiştir. Mahlasının değiştirilmesi sebebi ise önceki mahlasının 
“zararlı” anlamına gelmesidir. Erzurum’da medrese eğitimi 
görmüştür. Daha sonrasında İstanbul’a giderek devlet adamlarına 
kasideler sunarak tanınmaya başlamıştır. Asıl şöhretini 4. Murat 
döneminde kazanmış ve önemli görevlere getirilmesine karşın 3 
kere görevinden azledilmiştir ve son olarak Edirne’ye sürgüne 
yollanmıştır. 

Nef’î, kaside hususunda ustalaşmış ve kendisinden sonraki 
şairlerce de övgüye mazhar olmuştur. 

Kasidelerindeki övgüleri kadar hicivleriyle de tanıdığımız 
Nef’î’nin bu hususta en önemli eseri “Siham-ı Kaza”sıdır. En son 
hicivleri yüzünden idam edilerek 1635 yılında ölmüştür. 

Nef’î, sebk-i hindî akımının etkisinde kalarak mübalağada 
ileriye giden şiirler kaleme almıştır. 

Nef’î Divanı'nı: Metin AKKUŞ, doktora tezi olarak hazırlamış ve 
daha sonrasında kitap olarak 1993 yılında yayımlamıştır. 

Nef’î’nin, Türkçe divanına oranla küçük bir de “Farsça Divanı” 
vardır.  
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Nef'î'de “Ben” ve “Fahriye” Vurgusu 

1- Nef’î Divanında Bulunan Kasideler Hakkında: 

- Divandaki toplam kaside sayısı 63 adettir ve tüm kasideler 
incelemeye dâhil edilmiştir. 

- İncelemiş olduğumuz 63 kaside içerisinden tüm kasidelerin 
toplam beyit sayısı 436’dır. 

- “ben çekimi” halinde görülen toplam kelime sayısı 1234 
adettir. 

- “ben” türevleri halinde (ben/bana/benimle/bende vs.) 
toplam kelime 204 adettir. 

Nef’î’nin kasidelerinde kendisini oldukça ön plana çıkardığını 
ve sanatı konusundaki iddialı oluşunu kullandığı kelimelerle 
görmekteyiz. Bunu bize kullanmış olduğu 
“ben/beni/benden/bana vs.” ve 1. tekil şahısla çekimlenmiş olan 
“ben”ler somut olarak gösterir. 

2-Değerlendirmeye Dâhil Edilen Kasidelerde “Ben” 
Zamirinin Ekleşmiş Şekilleri: (geldi-M, yol-uM...) 

Nef’î’nin 63 kasidesinde “ben” zamirinin ekleşmiş şekillerinden 
(ben/bana/benim/benden/benimle vs. çıkarıldığında) 1030 adet 
kelimeye rastlanır. 

Bu beyitler içinden “ben” (benim ve benimle dâhil edildiğinde) 
kelimesinin 1. tekil şahıs iyelik ekiyle çekimlenmiş kelimelerin 
sayısı: 1140 adettir. 1140 kelimeden hareketle kendi benliğini ön 
plana çıkardığını ve fahriyeli yazımıyla sanatındaki benlik 
anlatımını bir kere daha bizlere gösterir. 

3-Kaside Dışındaki Nazım Şekillerinden Gazelin 
İncelenmesi Hususunda: 

Şairin diğer nazım şekillerinden gazel de çalışmaya dâhil 
edilmiş ve sadece tek bir türde değil diğer yazmış olduğu tür 
üzerinde de aynı politikayı güttüğünü gözlemlendiği için “gazel” 
türü de incelenmiştir. 

Nef’î Divandaki ilk 20 gazel incelendiği vakit ilk 20 gazel içinde 
bulunan toplamda 131 beyitin 41’inde toplam 70 kelimede “ben” 
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ve türevleri ile “ben çekimli” 1. tekil şahıs iyelik ekleri kullanımı 
görülmüştür. 

 
KASİDE GAZEL 

BEN/BEYİT % BEN/BEYİT % 

Nef’î 1234/436 2.83 70/131 0.53 

Tablo 1. Nef'î'nin kendi kasideleri ile gazellerinin 
karşılaştırılması 

 

Şairin şiirlerindeki “ben” çekimli kelimeleri kullanımı 
incelendiğinde, kasidedeki “ben” kullanımı gazeldeki “ben” 
kullanımına oranla fazla olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortalama 
kaside içinde yer alan beyitlerdeki “ben” kullanımı gazele oranla 5 
kat fazladır. Bu durum kaside hususundaki üstünlüğünü bir nevi 
“ben” kullanımı ile yansıtarak ustalığının ve varlığının simgesi 
niteliğindedir. Bir diğer çıkarım ise: şairin kasidelerinde oldukça 
yoğun “ben” kullanımı görülürken gazallerinde ise bu oranda 
“ben” kullanımı olmadığı görülmektedir.  

4-Nef’î’nin Kasidelerindeki “Ben” Vurgusunun Çağdaşı 
Olan Birkaç Şairin Divanlarından Hareketle Kasidelerindeki 
İlk 100 Beyit ile İlk 3 Kasideleri üzerinden Nef’î Kasideleri ve 
Beyitleriyle Karşılaştırılması: 

A -Kasidelerdeki İlk 100 Beyit Üzerinden Karşılaştırılması: 

Öncelikle Nef’î’nin divanında yer alan kasidelerdeki ilk 100 
beyit incelendiğinde “ben” ve türevleri ile 1. tekil şahıs çekimli 
kelimelerin sayısı toplam 98’dir. 

Karşılaştırılan Çağdaşları ve Sonuçları: 

1-Şeyhülislam Yahya: 

Kasidelerden ilk 100 beyitte ulaşılan sonuca göre toplam 6 adet 
“ben” kelimesinin 1. tekil şahıs çekimine ulaşılmıştır. Şeyhülislam 
Yahya’nın ilk ve üçüncü kasidesinde ise: “ben” kullanımı yoktur. 
Sadece mahlasların bulunduğu beyitler vardır. 
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Kasidelerdeki ilk 100 beyitin karşılaştırılması 

Beyit/ben % 

Nef’î 100/98 %98 

Şeyhülislam Yahya 100/6 %6 

Tablo 2. Şeyhülislam Yahya ve Nef'î'nin Kasidelerinin 
karşılaştırılması 

Nef’î’de, Şeyhülislam Yahya’ya oranla açık bir şekilde 
kasidelerdeki ilk 100 beyit karşılaştırıldığında yoğun bir biçimde 
“ben” kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Nef’î, Şeyhülislam 
Yahya’ya oranla 16 kat daha fazla “ben” kelimesini kullanmıştır. 
Bu durum kaside konusundaki üstünlüğünü göstermek gayesiyle 
dönem çağdaşı Şeyhülislam Yahya’nın, üstünde olduğunun bir iz 
düşümüdür. 

*Kasidelerdeki ilk 100 beytin “ben” kullanımına dair 
istatistik tablosu: 

 

Tablo3. Şeyhülislam Yahya ve Nef'î'nin Kasidelerinin 
karşılaştırılması 

 

2-Nailî 

Şairin divanı üzerinden yapılan incelemelerde kasidelerindeki 
ilk 100 beyit ele alınmış ve kasideler içindeki “ben” ve türevleri ile 
1. tekil iyelik eki almış kelimeler incelenmiştir.  
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Nailî’nin kasidelerindeki ilk 100 beyitte “ben” ve “ben çekimli” 
türevleri ile 1. tekil şahıs çekimi sayısı: 

Toplam kelime sayısı: 26 adettir. 

 
 

Kasidelerdeki ilk 100 beyitin karşılaştırılması 

Beyit/ben % 

Nef’î 100/98 %98 

Nailî 100/26 %26 

Tablo 4. Nailî ve Nef'î'nin Kasidelerinin karşılaştırılması 

 

Nef’î’nin bir diğer çağdaşı olan Nailî’nin kasidelerindeki ilk 100 
beyit karşılaştırıldığında “ben” kullanımında Nef’î’de üstünlük 
görülmektedir. Sayısal olarak da görülmektedir ki Nef’î “ben” 
kullanımında Nailî’den oldukça öndedir. Nitekim Nef’î, Nailî’ye 
oranla 4 kat daha fazla “ben” kelimesini kullanmıştır. Bunun 
sebebi kaside konusundaki üstünlüğünü belirtmek ve benliğinin 
vurgusu eşliğinde bunu göstermektir. 

 

*Kasidelerdeki ilk 100 beytin “ben” kullanımına dair 
istatistik tablosu: 

 

Tablo 5. Nailî ve Nef'î'nin Kasidelerinin karşılaştırılması 
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3-Neşâtî: 

Şairin divanı üzerinden yapılan incelemelerde kasidelerinden 
ilk 100 beyit ele alınmış ve kasideler içindeki “ben” ve türevleri ile 
iyelik eki almış 1. tekil şahıs çekimleri incelenmiştir.  

Neşâtî’nin kasidelerindeki ilk 100 beyitte “ben” ve “ben 
çekimli” türevleri ile 1. tekil şahıs çekimi sayısı: 

Toplam kelime sayısı: 13 adettir. 

 
 

Kasidelerdeki ilk 100 beyitin karşılaştırılması 

Beyit/ben % 

Nef’î 100/98 %98 

Neşâtî 100/13 %13 

Tablo 6. Neşâtî ve Nef'î'nin Kasidelerinin karşılaştırılması 

Yine bir diğer çağdaşı olan Neşâtî ile karşılaştırıldığında 
Nef’î’nin “ben” kullanımındaki fazlalığı sayısal olarak oldukça net 
bir şekilde görülmektedir. Neşâtî’ye oranla 8 kat daha fazla ben 
kullanımı olduğu görülür. Bu diğer çağdaşlarında da 
karşılaştığımız gibi kaside konusundaki üstünlüğünü sergilemek 
gayesiyle yazdıklarındaki “ben” vurgulu anlatım tarzıdır. Nef’î bu 
şekilde kasidedeki üstünlüğünü gösterir. 

*Kasidelerdeki ilk 100 beyitin “ben” kullanımına dair 
istatistik tablosu: 

 

Tablo 7. Neşâtî ve Nef'î'nin Kasidelerinin karşılaştırılması 
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4-Nâbî: 

Şairin divanı üzerinden yapılan incelemelerde kasidelerinden 
ilk 100 beyit ele alınmış ve beyitler içindeki ‘’ben’’ ve “ben çekimli” 
türevleri ile 1. tekil şahıs çekimi iyelik eki almış ‘’ben’’ zamirleri 
incelenmiştir.  

Nâbî’nin kasidelerindeki ilk 100 beyitteki “ben” ve “ben 
çekimli” türevleri ile 1.tekil şahıs çekimi sayısı: 

 
 

Kasidelerdeki ilk 100 beyitin karşılaştırılması 

Beyit/ben % 

Nef’î 100/98 %98 

Nâbî 100/11 %11 

Tablo 8.Nâbî ve Nef'î'nin Kasidelerinin karşılaştırılması 

 

Toplam kelime sayısı: 11 adettir. Son olarak Nef’î’yi 
karşılaştırmış olduğumuz bir diğer çağdaşı olan Nâbî’ye göre de 
Nef’î’de “ben” kullanımı yine fazladır. Sayısal olarak da 
değerlendirdiğimizde Nef’î, Nâbî’den 9 kat daha fazla beyitlerde 
“ben” kullanımına sahiptir. Nef’î, bir diğer çağdaşından daha fazla 
“ben” kullanımı ile kaside konusundaki ustalığını “ben” örgüsü 
içinde bir kere daha yinelemiştir. Ustalığını bir nevi yazdıklarına 
“ben” vurgusu ile eklemiş ve kasidedeki varlığını, üstad oluşunu 
bir kere daha göstermiştir. 
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*Kasidelerdeki ilk 100 beyitin “ben” kullanımına dair 
istatistik tablosu: 

 

Tablo 9. Nâbî ve Nef'î'nin Kasidelerinin karşılaştırılması 

 

B–Nef’î ve Çağdaşı Şairlerin İlk 3 Kasideleri üzerinden 
Hareketle 
 

-“Ben” ve “Ben Türevli” ile 1. Tekil Şahıs Çekimli Hallerinin 
Sayısal İstatistik Tablosu: 

 

Tablo 10.Nef’î'nin, Çağdaşı Şairlerin İlk 3 Kasideleri 
üzerinden kendisine ait ilk 3 kasidelerinin karşılaştırılması 
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Tüm değerler göz önünde istatistik halinde 
bulundurulduğunda Nef’î hem ilk 3 kaside içinde daha az beyit 
kullanmış hem de buna oranla daha fazla “ben” ve “ben çekimli” 
türevi ile 1. tekil şahıs çekimi kullanmıştır.  

Dönemin diğer çağdaşlarıyla karşılaştırdığımızda “ben” 
kelimesinin Nef’î’nin kasidelerinde oldukça ön planda olduğu 
görülmektedir. Bununla beraber kaside konusundaki sanatının 
üstünlüğünü sergilediği fahriye vurgusu bizlere kendini 
göstermektedir. 

 

Sonuç 

Yapılan tüm değerlendirmeler ve göz önüne alınan nazım 
şekilleri neticesinde evvela Nef’î’nin kendi kasidelerinde oldukça 
yoğun bir halde “ben” kelimesinin farklı türevleri ve çekimleri 
karşımıza çıkmıştır. Bu durum bize Nef’î’deki fahriyeyi ve bununla 
beraber sanatının üstün oluşunu kanıtlama gayesini 
göstermektedir. Kendini övmesinin bir başka sebebi ise: “ben bu 
işin ustasıyım.” ve “ben de varım.” demektir. 

Nitekim diğer çağdaşlarıyla karşılaştırdığımız vakitte de bu 
durum hem sözel hem sayısal olarak üstünlük göstermektedir.  

17. yy. şairlerinden olan Nef’î, yazdığı kasideler üzerinden 
genel anlamda kendi fahriyesini ve “ben” kelimesinin çekimleri 
eşliğinde hem kendi benliğini övmüş hem de kendi benliği içindeki 
sanatını icrâ ederek, üstünlüğünün övgüsü içinde sanatını bizlere 
kanıtlamıştır. 

Dönemi içinde ele aldığımız hiçbir şairde böylesine bir fahriye 
ve “ben” kullanımı görülmemektedir. Nâbî bir derece yaklaşmış 
olsa da ilk 3 kasideleri göz önünde bulundurulduğunda Nef’î 
oldukça öndedir.  

Nef’î, sanatını yansıtırken kendi benliğini ve övgüsünü de 
geride bırakmamış bununla beraber fahriyesiyle yazdıklarında 
kendine dair bir iz bırakmıştır. O, bu fahriyeleri ile aslında kendi 
benliğinin içindeki sanatını gösterme gayesi gütmüş ve sanatını 
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benliği ile birleştirerek, sanatının benliği içinde olduğunun altını 
çizmiştir. 

Bizim yıllardır “ben” ve fahriye kullanımıyla kaside üstadı 
olarak tanıdığımız Nef’î, benliğini katarak yazdığı kasidelerindeki 
sanatını, sanatının temelindeki ve kasidelerinin oluşumundaki 
“benliğe” bağlamaktadır. O, benlik içindeki hazinedir. Sanatındaki 
üstünlük kaside konusunda onu çağdaşlarından üstün 
kılmaktadır. O vakit Nef’î, sanatındaki üstünlüğü "benliği" ile 
sağladığına göre değerini bildirmek gayesiyle “ben” kelimesini 
farklı çekimlerde kullanarak sanatını akıllara kazımıştır.  
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Ravzü’r-Reyyâhîn of Sürûrî 
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Özet 
Sürûrî Muslihuddin Mustafa b. Şaban el-Gelibovî er-Rumî 
eserleriyle XVI. yüzyıla etki etmiş âlim ve şairlerinden birisidir. 
Onun kaleme aldığı Tercüme-i Ravzü’r-Reyyahîn fî Hikâyeti’s-Salihîn 
adlı eseri de sûfî ve evliyâların hayat hikayelerini anlatması 
bakımından önemlidir. Eserin tek nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 850 numarada kayıtlı 
bulunmaktadır. Bu eser Abdullâh b. Es’ad el-Yâfiî’nin Gazali, 
Kuşeyri, Şihabüddin Suhreverdi, Şeyh Ebu’l-Hayr, Tacüddin Şazeli, 
Kastalani, Ebu’l-Ferec, Makdısi, Ebu’l-Leys Semerkandi gibi meşhûr 
âlim ve sûfîlerin eserlerinden derlediği itikat, iman, ahlak ve adabın 
anlatıldığı tasavvufi remiz ve işaretlerle dolu beş yüz menkıbevî 
hikâyeden müteşekkil bir eserinin tercüme ve şerhidir. 

Sürûrî eserine Allâh’a hamd ve Hz. Peygamber’e, ashâbına, ailesine 
salat ve selam getirerek eserine başlar. Daha sonra sebeb-i telif 
bölümünü kaleme alarak hikâyelerine geçer. İnsanları doğru 
amellere sevk etmek amacıyla toplumda saygınlık kazanmış 
evliyâlar üzerinden hikayelerini kaleme alır. Hikâyelerin içeriğinde 
genel olarak itikat, imân, ahlâk ve adâb gibi konular ele 
alınmaktadır. Tasavvufî remiz ve işaretlerle süslenmiş bu 
menkıbevi hikâyeler, Allâh’ın varlığını rüya ve keşf yoluyla 
bulanların öteki dünyada elde edeceği mükâfâtlar gibi hikâyeler 
bulunmaktadır. 

Biz burada üzerinde bilimsel bir çalışmaya konu edinilmeyen bu eseri 
tanıtmaya çalışacağız.  

Anahtar kelimeler: Sürûrî, Ravzü’r-Reyâhîn, el-Yafiî, tercüme. 

Abstract 
Sürûrî Muslihuddin Mustafa B. Shaban Al-Gelibovi er-Rumi is one 
of the scholars and poets who influenced the XVI century with his 
works. His Tercüme-i Ravzü'r-Reyyahin fi Hikayeti’s-Salihin is also 
important for telling life stories of Sufis and Saints. The only copy 



 
 
 
 
Ermiş DANDAN 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 162 

of this piece is at the Suleymaniye Library in the section of 
manuscript donations as registered in number 850.  The book is a 
collection of the composed stories that Yafii has collected from 
famous scholars(sufis) such as Gazali, Kuşeyri, Şihabüddin 
Suhreverdi, Sheikh Abu’l-Hayr, Tacüddin Şazeli, Kastalani, Abu’l-
Ferec, Makdisi, Ebu’l-Ley’s Semerkandi. It is the translation of a 
work which has been made by using five hundred stories filled with 
sufi symbols, beliefs, manners and moralities. 

He begins his Sururi work by praising the God (Allah) and bringing 
peace and blessings upon to the Prophet, his companions and his 
family. Then he writes the section of prolog and keeps telling his 
story. He writes his stories through the saints who has prestige 
over the society and people in order to lead people to the right 
deeds. The content of his stories generally contains belief, faith and 
morality terms. These stories are adorned with Sufism symbols 
such as people who finds the existence of the God (Allah) through 
dreams and discoveries also the rewards that they will receive in 
after life. 

We will try to introduce this work, which is not been a subject to a 
scientific study. 

Keywords: Sürûrî, Ravzü’r-Reyyâhîn, al-Yafiî, translation. 

 

1. Eserin Müellifi: Abdullâh b. Esâd el-Yâfiî ve Ravzü’r-
Reyyâhîn Fî Hikâyeti’s-Salihîn 

Kaynaklarda ismi Ebû Muhammed Afîfüddîn Abdullâh b. 
Es’ad b. Ali b. Süleymân el-Yafiî el-Yemenî olarak 
zikredilmektedir. Yemen’de dünyaya gelen Yafiî, babası 
tarafından tahsil için Aden’e gönderildi ve orada Cemâleddin 
Muhammed b. Ahmed ez-Züheybî ve Aden Kadısı Şerefeddin 
Ahmed b. Ali el-Harrazî’den ders almıştır. Ailesini terk edip on-
on iki yıl kadar uzlet hayatı yaşamıştır. 734’te (1334) Şam’a ve 
Kudüs’e seyahat etti. Üç ay kadar el-Halîl’de kaldı ve aynı yılın 
sonlarında Mısır’a geçti. Birçok sûfî ile görüştü, birçok şeyhten 
hırka giydi. Mısır’da şöhreti yayılınca Hicâz’a geçti. 738’de 
(1337) Yemen’e yaptığı ziyaretin ardından Medine’ye döndü, 
daha sonra Mekke’ye yerleşti. Bundan sonraki hayatı eser 
yazmak ve hadis okutmakla geçti. “Mekke’nin Kutbu” olarak 
tanınan Yafiî’nin manevî rehberliğini talep edenler arasında 
Ni’metullahiyye tarikatinin pîri Ni’metullâh-ı Velî de 
bulunmaktadır. 20 Cemâziyelâhir 768 (21 Şubat 1367) 
tarihinde Mekke’de vefat etmiştir (Baş, 2013: 175). 



 
 
 
 

Sürûrî’nin Ravzü’r-Reyyâhîn’i 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 163 

Yafiî’nin Arapça olarak kaleme aldığı 500 hikâyeden 
müteşekkil olan Ravzü’r Reyyâhin adlı eserinin diğer bir adı da 
Nüzhetü’l-‘Uyuni’n-Nevâzir ve Tuhfetü’l-Kulûbi’l-Havâtır fî 
Hikâyeti’s-Salihîn olan eser Nâsr el-Hûrînî tarafından 
özetlenmiştir. Eseri Sürûrî ve Müezzinzâde Ahmet Çelebî, 
Türkçe’ye tercüme etmiştir. 

2. Sürûrî’nin Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Tercüme-i 
Ravzü’r-Reyyâhîn’i 

2.1. Sürûrî’nin Hayatı, Eserleri ve Edebî Kişiliği1 

Çalışmamıza konu olan Sürûrî eserleriyle XVI. yüzyıla etki 
etmiş âlim ve şairlerden birisidir. Asıl adı Mustafâ olup Sürûrî 
mahlasıyla meşhûr olan bu zât, 897 (1491) yılında Gelibolu’da 
dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda ismi Sürûrî Muslihüddin 
Mustafa b. Şaban el-Gelibovî er-Rûmî şeklinde zikredilmektedir. 
Zengin bir tüccar olan babası Hâce Şaban, oğlunun eğitim ve 
öğretimine değer vermiş ve malını harcamaktan sakınmamıştır. 
Oğlu “Kafiye” isimli gramer kitabını ezberlediğinde babası 
mutluluğundan hocasını hediyelerle mükâfatlandırmıştır. 

Tahsil hayatına doğduğu şehirde başlayan Sürûrî, daha sonra 
ilim öğrenimini İstanbul’da sürdürmüştür. Dönemin önemli 
âlimlerinden Kâdrî, Nihalî, Cafer Çelebî, Kara Davûd Efendi, 
Kadri Efendi, Taşköprülüzâde Mustafa Efendi, Abdülvâsi 
Efendi’den ders görmüş, Fenârîzâde Muhiddîn Efendi’den icâzet 
alarak mülâzım olmuştur. 

Sürûrî’nin çalışma hayatındaki ilk görevi nâiblik olmuştur. 
927’de (1520) Fenârîzâde Muhiddin Efendi’nin yanında bab 
mahkemesi nâibliği hizmetini üstlenmiştir. İki yıl nâiblik 
görevinden sonra 929’da (1522) Anadolu kazaskeri olmasıyla 
birlikte “tezkirecilik” hizmetini yürütmeye başladıysa da Emîr 
Buhârî’nin damadı Mahmut Efendi’den inâbe alarak seyr u 
sülûka yöneldi ve daha sonra hacca gitti. Dönüşünde Sarıca Paşa 
Medresesi, Kasımpaşa Medresesi gibi çeşitli yerlerde 
müderrislik görevini ifâ etmiştir. 

                                                           
1 Çalışmamızın bu bölümünde Sürûrî’nin hayatı, eserleri ve edebî kişiliği 
hakkındaki bilgiler şu kaynaklardan derlenmiştir: (Güleç, 2011: 224); (Baştürk, 
1997: 2); (Elbir, 2003: 7); (Bağcı, 2015: 4); (Hidayatov, 2009: 3). 
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Şehzade Mustafâ’nın hocalığına tayin edilen Sürûrî, şehzadenin 
yeteneklerini fark edince eğitimi için çok çaba sarf etmiş ve çeşitli 
eserler kaleme almıştır. Gönülden bağlandığı Şehzade Mustafâ’nın 
katledilmesi üzerine büyük üzüntü duymuş ve inzivaya çekilmiştir. 
İnziva süresince resmî gelirlerden mahrum kalmış, kitaplarının 
geliri ve aldığı yardımlarla geçimini sürdürmüştür. Kendi yaptırdığı 
mescidin hizmetlerini devam ettirmiş, ders ile meşgul olmuştur. 

72 yaşında iken kısa bir hastalığının ardından 7 Cemâziyelevvel 
969 (13 Ocak 1532) tarihinde kolera salgınından meyyit olmuştur. 
Vefâtına “Gitti cihân sürûru” şeklinde mısraı tarih düşürülmüştür 
ve kendi yaptırdığı mescidin hazîresine medfûn olmuştur. 

Tefsir, hadis, fıkıh, mantık, astronomi, tıp ve edebiyat gibi çeşitli 
alanlarda eserler meydana getirerek devrinde üretken bir ilim 
adamı olan Sürûrî’nin eserlerinin çoğunluğu şerh ve haşiye 
niteliğindedir. Eserlerinin sayısında muhtelif görüşler 
bulunmaktadır. Kaynaklarda otuz civarında eseri olduğu 
belirtilirken Evliya Çelebî’de bu sayı abartılı şekilde yüz elliye 
çıkmaktadır. Aşağıda Sürûrî’nin eserleri İsmail Güleç’in makalesi 
esas alınarak verilecektir: 

“Dîvân, Bahrü’l-Ma’ârif, Tefsîr-i Sûre-yi Yusuf, Tefsîrü’l 
Kur’ani’l-‘Azîz, Ahkâm-ı Nücûm, El-Hikâyetü’l-Garîbe, Şerh-i 
Binâ, Şerhü’l-Kâfiye, Şerh-i Mesnevî, Şerh-i Bostan, Şerh-i 
Gülistân, Şerh-i Divân-ı Hâfız, Şerh-i Emsile, El-Miftah fî Şerhi 
Merâhu’l-Ervâh, Sanayiü’ş-Şi’riyye, Şerh-i Mu’ammeyât, 
Haşiye ala’z-Zav, Kitâbü’ş-Şehâde, Hâşiyetü’l-Hidâye ve’l-
İnâye, Hâşiye-i Telvîh lil-Taftazânî, Kıssâ-yi Karun, Hâşiye-i 
alâ Envârü’t-Tenzîl Esrâru’t-Te’vil Tefsîr-i Beyzâvî, Tarih-i 
Hıta vü Hotan ü Çin ü Maçin, Kaside, Şerh-i Mu’ammeyât-ı 
Câmî, Şerh-i Şebistân-ı Hayâl, Şerh-i Buhârî ila Nısf, Şerh-i 
Mu’cez min’et-Tıb’, Şerhü’l-Misbah fi’n-Nahv, Tercüme-i 
Risâle-i Penç Çini, Terceme-i Acâib-i Mahlukât, Terceme-i 
Zahiretü’l-Mülûk, Terceme-i Ravzü’r-Reyyâhîn fî Hikâyeti’s-
Salihîn.” 

Şiir ve belagâta hâkim durumda bulunan Sürûrî olgun bir 
şahsiyet konumundadır. Halk arasında büyük bir âlim olarak 
tanınmış ve eserleri kabul görmüştür. Şiirlerinin zayıf olduğunun 
farkında olsa da dini ilimlerde bilgili olduğu muhakkaktır. 
Hemşehrisi Ali, divânında bulunan gazellerinin başından sonuna 
kadar okuduğunu fakat düzgün bir gazele rastlamadığını 
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belirtmektedir. Buna karşılık tezkirelerde kitaplarının fazlalığı ve 
bilgisinin yüksek olmasıyla medh edilmektedir. Sürûrî, Fars 
edebiyatının önemli eserlerini şerh etmiş, lügât ve gramer kitapları 
kaleme alan bir edebiyatçı hüviyetinde karşımıza çıkmaktadır. 

2.2. Tercüme-i Ravzü’r-Reyyâhîn fî Hikâyeti’s-Salihîn 

2.2.1. Nüsha Özellikleri 

Eserin tespit edilen tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi 
Yazma Bağışlar Bölümü 850 numarada kayıtlıdır. 165 varaktan 
oluşan nüshanın her sayfasında 19 satır bulunmaktadır. Harekeli 
nesih hatla kaleme alınan nüshanın ilk sayfasında (1b) mihrabiyeli 
bir ser-levha bulunmaktadır. Mavi ve yaldızlı süslemelerden oluşan 
ser-levha içerisinde eserin ismi “Kitâb-ı Terceme-i Ravzü’r-
Reyyâhin fî Hikâyeti’s-Salihîn” şeklinde yer almaktadır. Söz başları, 
müstensihin dikkat çekmek istediği kısımlar ve bazı isimlerin 
kırmızı ile yazıldığı nüshada Arapça ifadelerin üzerleri de kırmızı 
kalem ile çizilmiştir. İlk iki sayfada yaldızlı cetvelle çizildiği 
nüshasında sonraki sayfaları 149a’ya kadar kırmızı cetvelle 
çizilmiştir. 149a’dan sonrası ise cetvelsizdir. Hikâye başlıkları 
Arapça sayılarla ifade edilmiştir. 113. hikâyeden sonra başlıkların 
yanına sayılar, rakamlar halinde yazılmıştır. 

2.1.2. Muhtevâsı 

Muslihüddin Sürûrî eserin baş kısmında Allâh’a hamd ile 
peygamberimize, ashâbına ve âilesine salat ve duâ içeren şu 
cümlelerle başlamaktadır: 

“Hamd ol Ehad’e ki enbiyâyı hüdât-ı sübül ve evliyâyı 
nevvâb-ı rüsul kıldı. Ve salat-ı salavât Hadî-yi her gümrâh 
Muhammedun Resûlullâh hazretine olsun ki şeriati habl-i 
kavîm ve tarikati minhac-i müstakîmdür. Ve teslîmât-ı 
zâkiyât ashâbına olsun ki her ferdi mürşid-i tarîkatdür. Ve 
tahiyyât-ı vâfiyât âline olsun ki her biri mûsıl-i hakîkatdür. 
(1b)”  

Hamd u salat bölümünden sonra Sürûrî ilk önce kendisini şu 
cümlelerle tanıtır: 

“Bu müteşebbeh-i süllâk-i tarik-i hüdâ ve müteşâbih-i 
müllâk-i milk-i takvâ ıyş-i cihandan dil-gîr Sürûrî-i fakîr u 
hakir… (1b)” 
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Sürûrî eserini yazdığı dönemdeki pâdişâh II. Bâyezid’i şöyle 
tasvîr eder: 

“Pâdişâh-ı dervîş-sîret ve şâh-ı velî-sıfat Sultân Bâyezid bin 
Muhammed Hân aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân… (1b)” 

Sürûrî, bu eserini Sultân Beyâzıd zamanı kazaskerlerinden 
İmâm Ali isimli birisinin Musâ adındaki sipâhi olan oğlunun 
kendisinden “Ravzu’r-Reyyâhîn” isimli bir eseri tercüme etmesi 
ricâsı üzerine bu eseri tercüme ettiğini belirtir. Sürûrî, eserin yazarı 
olarak Abdullâh b. Es’ad el-Yafiî’yi gösterir. Sürûrî’nin aktardığına 
göre, Abdullâh b. Es’ad el-Yafiî Gazalî, Kuşeyrî, Şihabeddîn 
Suhreverdi, Şeyh Ebu’l-Hayr, Tacüddin Şazeli, Kastalani, Ebu’l-
Ferec, Makdısi, Ebu’l-Leys Semerkandî gibi önemli sûfîlerin ve 
meşhûr âlimlerin kitaplarından 500’e yakın hikâye derlemiş ve 
bunları topladığı eserine “Ravzü’r-Reyyâhîn fî Hikâyeti’s-Salihîn” 
ismini vermiştir. 

Sürûrî, Abdullâh b. Es’ad el-Yafiî’nin bu kitâbını Türkçe’ye aynen 
tercüme etmiştir. Eserin başında bu tercümenin bir de hatime 
bölümü olduğu yazılmasına rağmen elimizdeki nüshada böyle bir 
bölüm bulunmamakta ve eser 209. hikâyede sona ermektedir. Bu 
da bize bu eserin başka bir cildi daha olabileceği ihtimalini 
göstermektedir. Şimdilik elimizdeki böyle bir cildin varlığına dair 
bilgi bulunmamaktadır. Hikâyeler, hikâyede anlatılan kişinin 
veyahut buna şahit olan birinin ağzından aktarılmaktadır. 
Dolayısıyla hikâyeler genel olarak «Hikâyet olınur Şibli radıyallâhu 
anhudan», «İbrâhim El-Havâs radıyallâhu anhu dimiş», «Bazı 
sulehâdan rivâyet olınur ki dimiş», «İsmâil bin Abdullâh El-Huzâi 
radıyallâhu anhudan rivâyet olınur ki», «Bazı ehl-i ilmden rivâyet 
olunur ki», «Ebu Cafer-i Haddâd ki üstâd-ı Cüneyddür radıyallâhu 
anhumâ dimiş» gibi başlangıç cümleleri ile başlar. 

Hikâyelerin sunulma tarzını şöyle özetleyebiliriz: Yazar, 
eserinde belli konuları anlatma sırasına göre hikayeler 
anlatmaktadır. Yani eserde mutasavvıflar değil, anlatacağı konular 
önemlidir. Dolayısıyla yazar birbiriyle alakalı olan, aynı konuda 
rivayet edilmiş olan hikâyeleri peş peşe anlatmaktadır. Örneğin 
119b-121b varakları arasında anlatılan hikâyeler, büdelâ 
anlatılarıdır. Büdelâ’nın sözlük anlamı; «Allah tarafından âlemi 
mânen yönetmekle görevlendirilmiş ve kendilerine olaylara 
hükmetme izni verilmiş olan velîlerin belli bir mertebede 
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olanlarıdır ve yedi kişi oldukları kabul edilir.». Örneğin 56a-58b 
varakları arasında da günahların ilacı olarak sembolik ilaç tarifleri 
anlatılmaktadır. Böylece eser, muhtevâsı bakımından belli bir konu 
sırasını takip etmektedir. 

Eserin dil, üslup ve muhtevâ özelliklerini göstermesi 
bakımından birkaç hikâye metnini paylaşmak istiyorum. 

Büdelâ ile ilgili anlatılan hikâye şu şekildedir: 

Şeyh Abdullâh bin Ubeyd El-Ķubâdânî radıyallâhu anhudan 
hikâyet olınur ki dimiş Mescid-i Ubbâdanda idim. Îşâ-yı âhîreden 
sonra ve saff-ı evvelde üç kimse var idi bizimle namâz kıldılar. Bade 
çıkdılar bahr tarafına gitdiler. Ben anlara tâbi oldım yanî ardlarınca 
gitdim bana şöyle vâki oldı ki bunlar evliyâdur. Çün bahre geldiler 
bunlara çekildi tasma gibi gümişden anlar anun üzerine mürûr 
itdiler. Ben dahı ayagım kodım tâ ki anlara dâhil ü tâbi olam yanî 
ardlarınca gitdim. Ayagım suya batdı. Kuûd idüp ağladım. Bade 
mescide döndim çün sabâh vakti oldı girü anları saff-ı evvelde 
gördim. Mescidde cülûs itdiler tâ Îşā-yı âhîreyi kıldılar. Bade 
çıkdılar bahr tarafına gitdiler. Girü anlara çekildi tasma gibi 
gümişden anun üzerine mürûr itdiler. Ben dahı ayagım kodım 
ayagım suya batdı kuûd idüp ağladım. Ve anlar gitdiler ben mescide 
döndüm. Çünki üçünci gün oldı girü anlar saff-ı evvelde idi. Ben 
kendü nefsime didim yâ nefs senden götürildim yanî bana zarar 
senden geldi. Eger sende hayr ola idi sen de anlar ile gider idün. Hak 
teâlâ benden sıdk bildi. Anlar çıkdılar şol vaktde ki çıkarlar idi her 
gice. Pes anlara çekildi tasma gibi gümişden anun üzerine mürûr 
itdiler ben de kodım ayagumı su üzerine ve anlar ile bile gitdim. 
Bunlardan biri benim elim dutdı bunlar yedi nefis imiş. Her üç 
gicede bunlara yedi balık nâzil olur imiş. Ol gice üçünci gice imiş. 
Mâyide indi ki anda sekiz balık var. Ben kuûd itdim anlar ile ekl 
itmege. Ben bunlarun birine didim nolaydı bize tuz olaydı. Ol bana 
didi vâh sen anlardan mısın belî sen anlardan mısın. Benim elimi 
dutdı nâgâh kendümi su çıkdugı yirde yanî deniz kenârında buldım 
ve anları görmedim andan sonra.    

Beyt: 

  Terk-i şehvet it dilersen evliyânın sohbetin 
  Şol kim ide ârzû terk ider anı evliyâ 

Sembolik ilaç tarifinin anlatıldığı hikâye şu şekildedir: 
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Bazı sulehâdan rivâyet olınur ki dimiş ben tabîbe uğradım 
öninde nâsdan bir cem ol anlara şerbet vasf ider. Ben tekaddüm 
itdüm.   

Kıta: 

  Yapışdı nabzıma didi tabîb iy hasta 
  Senin bu derdüni degül dilim kâdir vasfa 
 
                           İşitdigimde kelâmın anun figân itdim 
                            Didim ki bende hafî sen iyledin zâhir 
 
  Maraz ilâcını kılgıl ko vasfını anun 
  Ki ilm-i tıbda seni anladım katı mâhir 

Ol tabîb bir sâat başın aşaga idüp andan sonra didi fakr 
köklerini sabr varakları ile al ve tevâzu helîleci ile cümlesin 
yakîn zarfına koyup üzerine mâ-i havf u hayâ dök ve altına nâr-ı 
hüzn ü gussa yak. Andan sonra murâkabe elegi ile câm-ı rızâda 
sâf kıl. Yanî söz ve şarâb-ı tevekkül ile hılt idüp sıdk eli ile ekl 
eyleyüp üzerine istigfâr kadehi ile şerbet iç. Andan sonra mâ-i 
vera ile mazmaza eylegil ve perhîzini terk-i hırs u tamada kıl. 
Böyle idersen senin içün şifâ recâ iderin ki sıhhat bulasın. 
 Kıta: 

  Sordum tabîbe var mı benim derdüme ilâc 
  Kim kesret-i zünûb ile muhtel durur mizâc 
 
   Didi bu derd çâresidür tövbe şerbeti 
  İrişmedin ecel meded ile gözüni ac 

Kelbler ile ilgili anlatılan hikâye şu şekildedir: 

Hikâyet olınur ki bazı sâlihlerden ki kelbler gördi bir 
magârada bazı cibâlde ki anda mukîm idiler magâradan 
çıkmazlar şehre girmezler idi illâ haftada bir gün şehre girürler 
ve mezbelelerden ekl iderler. Bade mekânlarına giderler idi ve 
böyle idi âdetleri. Ol kimesne bunlar ile mukîm oldı bir müddet 
anlar çıkdıgı günde bu dahı çıhar anlar ile ekl ider idi. Mezbeleler 
kendüye ekli helâl olanı bade avdet ider idi taga. Hâsıl oldı ol 
kimseye kelbler ile riyâzât dahı âdâb ve bazı sâlihin dimiş ol 
kimseye bir kavm uğradı ol kavm ile sayd kelbleri var idi. Ol 
kelblere urdılar derbend kelbleri. Ol kimse didi sübhânullâh 
gûyâ bu kelbler ol kelbler ile söyleşürler bu kelbler sayd 
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kelblerine dirler iy miskînler siz ragbet itdiniz pâdişâhlar 
nimetlerine sizi zencirlere urdılar yanî bağladılar ve eger kanâat 
ideydiniz yabâna atılmış ile bizim gibi boş olurdunız bizim gibi. 
Anlar cevâb virdiler sayd kelbleri ki dirler size hafî oldı bizim 
hâlimiz biz anlarız ki bizde görüldi hidmet âlâtı. Pes bizi habs 
itdiler hidmet içün ve bizim kifâyetimize durdılar yanî bizi 
hidmete dutdılar ve rızklandırdılar. Ve ol kelbler sayd kelblerine 
didiler sizden birinüz büyüse yanî kocasa salı virürler bizim ile 
olur. Sayd kelbleri didiler anunçündür ki üzerine vâcib olan 
hidmetde taksîr ider ve her kimse üzerine vâcib olan hidmetde 
taksîr itse matrûd olur.  

Rubâî: 

Kim kanâat itse bulur şâh kaydından halâs 
 Şol ki hidmet ide olur ol şehin yanında hâs 
  
Şol ki hidmetde ide taksîr ol merdûd olur 
 Dâyim ol hidmetde tâ kim olasın hâsu’l-havâs 

Câriye’nin ayet-i kerimeyi duyduktan sonra ruhunu teslim 
etmesi ile ilgili hikâye şu şekildedir: 

Mehemmed bin El-Hüseyin El-Bagdâdî radıyallâhu anhudan 
rivâyet olunur ki dimiş ben hacc itdim bazı yıllarda. Ve bir 
zamânda ben Mekke sokaklarında gezerdim. Bir pîr gördüm bir 
câriyenin eline yapışmış ki ol câriyenin levni mütegayyir cismi 
nahîf yüzinde nûr sâti ve ziyâ lâmi. Ve ol pîr nidâ idüp dir tâlib 
var mı râgıb var mı yigirmi dinâr üzerine arturur var mı ve ben 
berî olam her aybdan. Mehemmed bin Hüseyin dimiş ben ol pîre 
karîb oldım ve didim câriyenin semenin bildin ammâ aybı 
nedür? Ol pîr didi bu câriye hayrânedür gam-nâkdur. Gece 
kâyimedür gündüz sâyimedür taâm yimez şarâb içmez. Ve 
mutâde olmış yalunuzlıga her yirde ve her şehirde. Vaktâ ki 
anun sözin işitdim ise kalbini sevdim. Câriyeyi satun aldım 
semen-i mezkûra ve gitdim anun ile kendi menzilime. Câriyeyi 
gördim başın aşaga idüp andan sonra başın kaldırup bana didi. 
İy mevlâ-yı sagîr ne yirdensin يَرحُمَك هللا. Ben didim Irâkdayın. Didi 
kankı Irâkdansın Basradan yâ Kûfeden mi? Ana didim Basradan. 
Didi ben zann iderim ki sen Medine-yi İslâm-ı Bagdâddansın. 
Didim neam. Didi ne güzel ne güzel Medine-yi zuhhâd u 
ubbâddur didi. Taaccüb itdim bir câriye ki bir hücreden bir 
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hücreye nidâ olınur ana ol kandan zühhâd u ubbâd marifeti 
kandan. Andan sonra ana teveccüh itdim ve latîfe ider gibi didim 
kimi bilürsin ol zuhhâd u ubbâddan. Ol câriye didi bilürin Mâlik 
bin Dînârı ve Bişr-i Hâfî ve Sâlih-i Mürebbî ve Ebû Hâtim Es-
Sicistânî ve Marûf-ı Kerhîyi ve Mehemmed bin El-Hüseyin El-
Bagdâdîyi ve Râbia-yı Adeviyyeyi ve Şehvâneyi ve Meymûneyi. 
Ve ana teveccüh idüp didim sana kandan hâsıl oldı bunlara 
marifet. Ol câriye didi iy yiğit nice bilmeyem ki anlar vallâhi 
etibbâyı kulûbdur ve muhibbi mahbûba delâlet idicilerdür.  

Kıta: 

  Anlar anlardur ki hemm u gamları Allâhdur 
  Gussasını anlarun bilmez meger ferd u ahed 
 
  Matlabı maksadı hep anlarun mevlâ durur 
  Dâimâ feryâd idüp dirler bular ferd u samed 
 
 
  Anlara olmaz münâzi hiç dünyâ u şeref 
  Hem matâim hem meşârib hem menâkıh hem veled 
 
  Yok libâs-ı fâîka anlarda meyl u ışkı hem  
  Dahı emvâlinde olmaga tezâyüd fi’l-aded 

Ben ana didim iy câriye benem Mahmûd bin El-Hüseyin. Didi 
ben Allâhdan ister idim benim ile senin ortanı cem ide. Ve didi yâ 
Ebâ Abdullâh neyledi hüsn-i savtın ki anun ile mürîdler kalbini ihyâ 
ider idün ve sâmiler gözlerin agladırdın. Didim bâkîdür hâli üzre. 
Didi billâh bana işitdir Kurândan bir nesne. Ben okıdum. بسم هللا 
 bir nare urdı muhkem ve bayıldı. Ben yüzine su sepdim الرحمن الرحيم
ifâkat buldı. Andan sonra didi yâ Ebâ Abdullâh bu ismidür nice olur 
anı bilürsin ve cennetlerde görürsen okı يَرحُمَك هللا didi. Ben dahı 
ohıdum 2 اِلَحاتِِ َسَواء  أًمِْ َحِسبَِ الَِّذينَِ اْجتََرُحوا السَّيِّئَاتِِ أّن نَّْجعَلَُهمِْ َكالَِّذينَِ آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
ْحيَاُهم َوَمَماتُُهمِْ َساء َما يَْحُكُمونَِ  Ve didi yâ Ebâ Abdullâh biz ibâdet itmedik .مَّ
sanma ve öpmedik veseni ve okı يَرحُمَك هللا. Ben okıdum 3 ِْنَاًرا أََحاطَِ بِِهم 

                                                           
2 Casiye 45/21. “Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler 
gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü 
hüküm veriyorlar!” 
3 Kehf 18/29. “Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden duvarları 
kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yardım 
dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine 
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 Didi .ُسَراِدقَُها َوإِن يَْستَِغيثُوا يُغَاثُوا بَِماء َكاْلُمْهلِِ يَْشِوي اْلُوُجوهَِ بِئْسَِ الشََّرابُِ َوَساءتِْ ُمْرتَفَقًا
yâ Ebâ Abdullâh lâzım kıldun nefsine nevmîdligi kalbüni râĥat kıl. 
Beyne’l-havfi ve’r-recâ ile okı يَرحُمَك هللا. Ben okıdum 4  ُطوُف َعلَْيِهْم ِوْلدَاٌن

ِعيٍن  ن مَّ َخلَّدُوَن بِأَْكَواٍب َوأَبَاِريَق َوَكأٍْس م ِ  Didi yâ Ebâ .َلِ يَُصدَُّعونَِ َعْنَها َوَلِ يُنِزفُونَِ 5 مُّ
Abdullâh ben seni zann iderin ki hıtbe itdün hûruîn nesne bezl itdin 
mi anlarun mihri içün. Ben didim iy câriye bana delâlet kıl ben 
müflisem. Câriye didi senin üzerine olsun kıyâm-ı leyl ü siyâm-ı 
nehâr ve hubb-ı fukâra vü mesâkîn. Bade inşâd itdi dir idi.  

Kıta:  
  İy tâlib-i hûrâ olıcı hıdrında 
  İy tâlib olan say idegör kadrinde 
 
  Tur cedd ile süst olma sakın cehd eyle 
  Tâ anı bulasın ar olup sabrında 
 
  Tûr gece kaçan nısf ola hem gündüzle 
  Savm it ger idersen talebi mihrinde 
 
  Görse idi iki gözlerin ikbâlin olarun 
  Hem iki enar dânesini sadrında 
 
  Nâz ile yürür her biri yaş taş dahı yoldaş 
  Mefkûlları var kıymeti çok sadrında 
 
  Âsân gelür idi sana bu terkî cihânın 
  Arayışı her nice ise zühründe saçın  

Andan sonra girü bayıldı. Yine yüzine su sepdim ifâkat buldı. 
Bade girü inşâd kıldı.  

 
Kıta:   

İlâhî kılmagıl bana azâbı 
Mukırrem eyledim çokluk günâhı 
 
Niçe zellet hatâ da oldı benden 
Anı afv itmiş idün yâ İlâhî 

                                                           
yardım edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak 
yerdir.”  
4 Vakı’a 56/17-18. “Onların etrafında halidun olan (ölümsüz) gençler dolaşır. Akan 
pınarlardan doldurulmuş kâseler, ibrikler ve billur kadehler ile.” 
5 Vakı’a 56/19. “Ondan (o şaraptan) başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar.” 
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Eyü zann ider idi beni bu halk 
Velî isyânda idim ben kemâhî 
 
Bana yok hîle hiç afvundan artuk 
Ki çok afv eyledün benden günâhı 

Bade girü bayıldı. Yakîn vardım teslîm-i rûh itmiş buldum. Be-
gâyet gussalandım ve bâzâra çıkdım. Anın techîzi içün girü 
makâmuma rücû kıldım. Anı kefenlenmiş buldım. Ve üzerinde iki 
kızıl hulleler var cennet hullelerinden. Ve kefeni üzerinde nûr ile iki 
satır yazılmış. Bir satırı  ُْسوُل هللا دُ الرَّ  أَل إِنَِّ ve bir satırı 6 ََل اِلَهَ اَِلَّ هللْا ُمَحمَّ
 Pes ben ve ashâbım anı götürdük .أَْوِليَاء للّاِِ لَِ َخْوفِ  َعلَْيِهمِْ َولَِ ُهمِْ َيْحَزنُونَِ
ve namâzın kılup defn itdük. Ve anın firâkında katı gam-nâk oldım 
ve başı üzerinde câlis olup sûre-yi Yâsîn okıdum. Ve mihrâbuma 
rücû kıldım aynım bâkî ve kalbim hazîn. Ve iki rekat namâz kıldım. 
Ve nâyim oldım. Ol câriyeyi cennetde gördüm. Üzerinde hulleler var 
ve ol bir murgzârda ki zaferân andan gökçek kokar. Ve başında bir 
tâc var murassa cevâhirle ve iki ayaklarında iki naleyn var yâkût-ı 
ahmerden andan misk ü anber kokar. Ve yüzi güneşden nûrlu. 
Didim ana iy câriye bu dereceye ne ile irişdün? Didi hubb-ı fukarâ 
vü mesâkîn ile ve kesret-i istigfâr ile ve tarîk-i müslimînden ezâyı 
gidermek ile. Andan sonra inşâd itdi.  

Kıta:   
Saâdet ol kişinin kim uyanık ola gözi 
Hemîşe muztarib ola o hubb-ı Mevlâda 
 
Muhabbeti fukarâya ola gınâyı koya 
Günâhı içün ide tevbeler o her câda 
 
İbâdetin izini dahı çok görüp ide cidd 
Budur sebeb derecâta diyâr-ı ukbâda 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Türkler’in İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte Türk 
mefkûresinde sosyal, siyasal ve kültürel alanda birçok değişim 
meydana gelmiş ve bu tahavvül tabii olarak Türk edebiyatına da 
tesirini göstermeye başlamıştır. Hoca Ahmet Yesevî’nin Horasan’da 
                                                           
6 Yunus 10/62. “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar 
üzülmeyeceklerdir de.” 
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12.yüzyılda sade bir Türkçeyle ve hece ölçüsüyle yazdığı 
“hikmet”leri Türk edebiyatında “tasavvuf” akımını başlatırken 
tasavvuf akımı dervişler aracılığıyla Anadolu’ya taşınmıştır. Bu 
kültürel etkiyle birlikte Anadolu sahasında evliyâların, büdelâların, 
sûfîlerin telif ve tercüme edilen hayat hikâyelerinin anlatıldığı 
eserler önemli bir yer tutmaktadır. Sürûrî’nin Abdullâh b. Es’ad el-
Yafiî’den tercüme ettiği “Ravzü’r-Reyyâhin fî Hikâyeti’s-Salihîn” adlı 
eseri de evliyâların hayat hikâyelerini aktarması bakımından 
önemli bir eserdir. Burada eser hem nüsha özellikleri hem de 
muhtevası hakkında izahlarda bulunularak tanıtılmış ve böylece 
tasavvuf literatürüne katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. 
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İKİ HİKÂYE ÖRNEĞİNDE ŞİDDETİN/CEZANIN ÇOCUK 
ÜZERİNDE ETKİSİ: 

REŞAT NURİ GÜNTEKİN’İN BİLEK SAATİ HİKÂYESİ İLE 
ÖMER SEYFETTİN’İN KAŞAĞI HİKÂYESİ 

The Effect of Violence on Children in Two Stories: 
Bilek Saati of Reşat Nuri Güntekin and 

Kaşağı of Ömer Seyfettin 
 

Lisans Öğ. Teslime FIRAT 
Amasya Üniversitesi 
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Özet 
Bilek Saati ve Kaşağı hikâyeleri çocuğa şiddet ve ceza noktasında 
ortaklık teşkil eden iki hikâyedir. Bilek Saati ve Kaşağı 
hikâyelerinde olayların gelişmesini sağlayan en önemli etken, 
çocuğun yanlış bir hareketi neticesinde ailenin bu harekete karşı 
gösterdiği tepkidir. Bu tepkinin sebepleri, yaşanan son açısından 
değerlendirildiğinde, her iki hikâyede de şu ortak noktalar dikkat 
çekmektedir:  

1.Otoriter baba ve silik anne figürü, 

2.Arzulanan nesne ve bu nesneyi elde etme çabası, 

3.Çocuğa uygulanan şiddet/ceza ve psikolojik baskı, 

4.Son: Ölüm. 

Bu maddeler, makalemizde hikâyelerden örnekler verilerek 
açıklanmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Çocuk, çocuk edebiyatı, şiddet, ceza. 

Abstract 
The stories of the wrist watch and knife are two stories that are 
partners in the point of violence and punishment to the child. The 
most important factor in the development of events in the wrist 
watches and knives is the reaction of the family to this movement 
as a result of the child's wrong movement. When the reasons of this 
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reaction are evaluated in terms of the last occurrence, the following 
common points are remarkable in both stories: 

1.Otoriter father and feminine mother figure, 

2.The object of interest and the effort to obtain this object, 

3. Violence / punishment and psychological pressure on the child, 

4.Fourth: Death. 

These articles will be tried to be explained by giving examples from 
the stories in our article. 

Keywords: Children, children's literature, violence, punishment. 

 

Giriş 

“Çocuk; olgunluğa erişinceye dek her yaştaki erkek ve kızlar 
için yapılan bir nitelendirmedir. Çocuk edebiyatı kapsamı 
içindeki çocuk ise bebeklik çağının bitimiyle ergenlik çağı 
arasındaki gelişme döneminde olan kişidir.” (Kıbrıs 2006:3) 

Çocuk; edebiyatta ve sanatta önemli bir konumdadır. Özellikle 
edebiyat çocuğa ayrı bir değer atfetmiştir. 

Edebiyatta çocuk iki şekilde ele alınır; 

1-Çocuk Edebiyatı 

2-Edebiyatta Çocuk 

“Çocuk edebiyatı; ilk çocukluktan (2-6) çocukluk dönemi 
sonuna değin olan döneme özgü duyarlıkların yalın bir anlatım ve 
çocuksu bir eda içinde dile getirilmesiyle oluşan bir edebiyat 
türüdür.” (Kıbrıs 2006:3) 

Edebiyatta çocuk ise edebi eserlerimizde çocuğun konu olarak 
ele alınmasıdır. 

Reşat Nuri Güntekin’in Sönmüş Yıldızlar kitabındaki ‘Bilek Saati’ 
hikâyesi ve Ömer Seyfettin’in ‘Kaşağı’ hikâyesi çocuk psikolojisi ve 
pedagojisinin, fiziksel ceza ve şiddetin çocuk üzerine etkisini 
anlatan hikâyelerdir. 

Şiddet, bilindiği gibi güçlünün güçsüze uyguladığı kötü bir 
davranış şeklidir. Şiddet bireylerde fiziksel yaralanmalar dışında 
psikolojik etkiler de yaratır. Özellikle çocuğa uygulanan şiddet 
çocuğun kişilik yapısında ve duygusal dünyasında çöküntüler 
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oluşturur. Şiddet ne sebeple veya hangi manada olursa olsun 
savunulamaz bir davranıştır. Şiddet gören çocuklar ilerleyen 
yaşlarda şiddete meyilli bireyler olmaktadır. Çünkü şiddet 
öğrenilen bir davranıştır. 

Çocuklara verilen cezalar; onların da ceza verecekleri durumda 
benzer şekilde cezalar verebilecekleri mesajını vermektedir. 

“Fiziksel ceza sıklıkla çocuğa karşı yanlış davranışını 
söndürmek, doğruyu öğretmek gibi amaçlarla kullanılan bir 
disiplin yöntemidir. 

Türkiye’de ailelerin bedensel cezanın çocuk terbiyesi için etkili 
bir yöntem olduğu düşündükleri görülür.” (Şahin Dağlı 
2017:11-12)  

Fiziksel ceza, ebeveynler tarafından bir disiplin sağlama 
aracıdır. Çünkü çocuk, canını acıtan bir ceza ile karşılaştığında 
yanlış davranışı bırakır fakat bu etki kısa sürelidir. Cezanın süresi 
ve şiddeti arttıkça çocuk farklı yollar aramaya başlar. 

Çocuğun gelişiminde etkili olan anne baba tutumu, şiddet ve 
ceza, psikolojik, sosyolojik ve pedagojik bazı etmenler 
edebiyatımızda bir değer olarak işlenir. Birçok yazarımız çocuğu 
edebi eserlerine konu etmiş bu nedenle çocuk edebiyatta önemli 
bir yeri kaplamıştır. 

Cumhuriyet dönemi yazarlarımızdan daha çok romancı kimliği 
ile ön planda olan Reşat Nuri Güntekin, eğitimci olmasının da 
etkisiyle eserlerinde toplumun temeli olan çocuğa büyük önem 
vermiştir. 

Reşat Nuri Güntekin, hikâyelerinin pek çoğunda çocuğu kaynak 
olarak seçer. Çocuğun yetiştirilmesine, eğitilmesine ve aile içindeki 
yerine eserlerinde dikkat çeker. Hikâyelerinde pedagojik gaye 
baskındır. 

Çünkü sağlıklı bir toplum öncelikle sağlıklı bir aile hayatı ve 
ailenin önemli bir unsuru olan çocuğun eğitimi ile sağlanır. 

Reşat Nuri Güntekin, eserlerinde çocuğun yetiştiriliş 
tarzını anlatmaya çalışırken yanlış tutumlara da dikkat 
çekmiş, kurguladığı tiplemeler bunu gözler önüne sermiştir. 



 
 
 
 
Teslime FIRAT 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 178 

Bilek Saati hikâyesinde baba dayağının ve korkusunun küçük 
bir çocuğu ölüme sürükleyişi anlatılır. Bu hikâyede baba 
karakteriyle karşımıza çıkan Kamçı Muharrem çocuğun şiddet ile 
terbiye edilmesi gerektiğini düşünen bir tiplemedir. 

Bilek Saatini olay dokusundaki ana çizgileriyle kısaca 
özetleyecek olursak; 

Niyazi daha yerde sürünerek gezdiği yaştan beri dayak yemeye 
başlamış bir çocuktur. Hem mektepte hem de evde dayak yer. Bir 
gün okula gitmeden önce eve misafir gelir. Gelenler teyzesi Adile 
Hanım ve oğlu Vahit’tir. 

Vahit bir hafta evvelki sünnetinde hediye gelmiş olan eşyaları 
bir kutuya doldurmuş getirmiştir. Bu armağanlardan bir tanesi 
Niyazi’ye pek dokunur. Çünkü Niyazi dünyada saatleri sevdiği 
kadar bir şeyi sevmez. Niyazi de bir yıl önce sünnet olmuş fakat ona 
saat getiren olmamıştır. Niyazi bir gün babasından habersiz bilek 
saatini alır ve bir çaya düşürür. Babasının bundan haberdar olması 
ve babasının tehditleri üzerine saati düşürdüğü yerden almaya 
gider. 

Fakat Niyazi saati alayım derken suya düşer. Çevreden yetişkin 
kişiler Niyazi’yi boğulmaktan kurtarır ama beş gün sonra çocuk 
zatürreden ölür. 

Küçük Niyazi anasının kucağında ölürken 

–Babacığım vurma bana. Getirdim…Getirdim saatini der. 

“Türk Edebiyatının en çok tanınan, hemen her kuşak 
tarafından bilinen ve en az bir öyküsüyle belleklerde yer alan 
çok yönlü bir yazar, şair ve öykücümüz Ömer Seyfettin’dir. 

Ömer Seyfettin eserlerinde kendi toplumunu gelişmiş, uygar 
kültürler düzeyine çıkartmayı amaç edinen birisidir. Bu 
sebeple onun öyküleri bir aydınlanma aracıdır.” (Dilidüzgün 
2005:21) 

Ömer Seyfettin hikâyelerinde çocuk konusunda da önemli 
noktalara değinmiştir. Ömer Seyfettin Kaşağı hikâyesi yıllardır 
hafızamızda yalan söylemenin ve başkalarına iftira atmanın 
kötülüğü gibi bir anlam taşır. Fakat hikâyenin derin yapısına 
bakıldığında suç işleyen bir çocuğun suçlu sayılmasından öte 
hikâyede çocuğa yöneltilen sebepler de yer alır. Kaşağı, aslında bir 
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çocuğu yalan söylemesinin arkasındaki aile tutumunu adeta gözler 
önüne serer. Bu nedenle ‘Kaşağı’ yalan söyleyen ve iftira atan bir 
çocuğun eleştirisi olarak yapılan geleneksel yorumlamanın aksine 
çocuklarıyla doğru iletişim kuramayan yanlış eğitim anlayışına 
sahip olan anne ve babaların kendi çocuklarına zarar verdikleri 
yorumu daha tutarlıdır. 

Kaşağı hikâyesinin özetini ana hatlarıyla verecek olursak; 

İki kardeş Hasan ve kahraman anlatıcı, bir çiftlik evinde ailesiyle 
birlikte yaşar. Baba son derece otoriter bir adam anne ise 
aralıklarla İstanbul’ a giden birisidir.  Kahraman anlatıcı ile kardeşi 
Hasan’ın en büyük eğlencesi çiftliklerindeki atlarla ilgilenmektir. 
Özellikle ana karakterin en sevdiği faaliyet kaşağı ile atları tımar 
etmektir. Ancak atların bakıcısı olan Dadaruh kendi eşliğinde ve bir 
oyun gibi yaptırdığı tımarlar haricinde çocukların kaşağı 
kullanmasın izin vermemektedir. 

Ana karakter evde kimsenin olmadığı bir gün Dadaruh’un 
odasına girerek annesinin hediye olarak gönderdiği değerli bir 
kaşağıyı alır ve atları tımar etmek ister ancak bu işte başarılı 
olamaz. Bu yüzden sinirlenerek kaşağıyı kırar ve ahırın yanındaki 
yalağın içine atar. Kırık kaşağını bulan ve bunun sorumlusunu 
arayan babasından korkan karakterimiz kaşağıyı çalan ve kıran 
kişinin kardeşi Hasan olduğunu söyler. 

Hasan bu suçlamaları kabul etmeyince babası tarafından 
dövülür ve ev hapsi verilir. Hasan belli bir zaman sonra Kuşpalazı 
hastalığına yakalanır ve ölür. Kahraman anlatıcı bu yaptığı hatadan 
pişman olur ama artık çok geçtir 

Bilek Saati ve Kaşağı hikâyelerinde olayların gelişmesini 
sağlayan en önemli etken, çocuğun yanlış bir hareketi neticesinde 
ailenin bu harekete karşı gösterdiği tepkidir. Bu tepkinin sebepleri 
ve yaşanan son açısından değerlendirildiğinde, her iki hikâyede de 
şu ortak noktalar dikkat çekmektedir:  

 1.Otoriter baba ve silik anne figürü, 

 2.Arzulanan nesne ve bu nesneyi elde etme çabası, 

 3.Çocuğa uygulanan şiddet/ceza ve psikolojik baskı, 

 4.Son: Ölüm. 
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Bu maddeleri hikâyelerden vereceğimiz örneklerle açıklamaya 
çalışalım: 

1.Otoriter baba ve silik anne figürü: 

İki hikâyede de baba otoriter, baskıcı ve şiddete eğilimli 
tiplerdir. Bilek Saati hikâyesinde baba, Kamçı Muharrem adında bir 
polis memurudur. İsmin önündeki ‘kamçı’ kelimesi bile babanın 
nasıl bir kişiliğe sahip olduğunun ipuçlarını vermektedir. Hikâyede 
baba, Kamçı Muharrem, okura şöyle tanıtılır:  

“Çanakkale’de “Kamçı Muharrem” diye şöhret almış sert, 
haşin bir polis memuruydu. Sokaktakilerden tamamıyla 
alamadığı hıncını evde karısıyla çocuğundan alırdı. Kapının 
arkasında asılı duran kamçısını eline aldığı zaman, Niyazi bir 
küçük köpek yavrusu gibi titremeğe başlardı. (s. 89) 

Kamçı Muharrem, evde tek söz sahibi olan kişidir. O, sadece 
çocuğuna karşı değil, eşine karşı da sert ve hırçındır. Ona göre, 
çocuk haklı dahi olsa çocuğa yüz verilip şımartılmalıdır. Bu nedenle 
eşine çocuğa yumuşak davrandığı zamanlarda kızar ve onu böyle 
davranmaması yönünde uyarır:   

Karısı, çocuğu biraz tatlı muamele etse kızar, bağırır, Niyazi’yi 
odadan çıkardıktan sonra “Yahu… Sana bin kere tembih 
ediyorum. Çocuğu yüzsüz edeceksin. Rahmetli babam beni 
adam etmek için ayaklarımdan direğe asar da öyle 
kamçılardı. Bak, şimdi dua ediyorum. Böyle yapmasaydı adam 
olur muydum? Baldırı çıplağın biri olur kalırdım. Ya adam 
olsun, ya gebersin! İnsan, çocuğuna hiç yüz vermemeli, hak 
veriyor gibi görünmemeli… Velev ki haklı bile olsa cevap 
vermeğe alıştırmamalı!” yolunda dersler verirdi.  (s. 89-90) 

Görüldüğü gibi, Kamçı Muharrem, babasından gördüğü 
muameleyi çocuğuna uygulamaya çalışır. Hiç kuşkusuz, bir çocuk 
için en önemli rol model, anne ve babadır. Onlar nasıl davranırlarsa 
çocuklar da ileride aynı şekilde davranacaklardır. Dolasıyla 
otoriter, baskıcı ve şiddete meyilli bir ebeveyn çocuğun üzerinde 
olumsuz etkiler bırakacaktır. Nitekim hikâyedeki baba, 
çocukluğunda kamçılandığı için o da çocuğunu kamçıyla terbiye 
etmeye çalışmaktadır. Öte taraftan, hikâyede karşımıza çıkan anne 
de, baba otoritesinin altında ezildiğinden çocuğunu bile istediği gibi 
sevip okşayamamaktadır. Bu da, anne rolünün çok silik bir figür 
olarak kalmasına neden olur. Aynı şekilde, Kaşağı hikâyesinde de 
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baba, otoriter bir tiptir. Bakışları bile çocuklar üzerinde korku 
yaratmaya yetmektedir. Anlatıcı bu korkuyu,  

Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz kopardı. (s. 24) 

diyerek belirtir. Bu hikâyede de, anne silik bir figür olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Annenin sık sık İstanbul’a gittiğinden 
bahsedilir, yani çocuklar daha çok babanın denetimi ve otoritesi 
altındadırlar. Bu hikâyede de, annenin çocukları üzerinde söz 
sahibi olmadığı görülmektedir. Şöyle ki, Hasan’ın aldığı ev hapsi 
cezasının kalkması için anne, babayı ikna edemez ve baba Hasan’ı 
bir türlü affetmez.  

Görüldüğü üzere, her iki hikâyede de otoriter bir baba ve bu 
otoriter babanın baskısı altında sinmiş, evlatları üzerinde bile söz 
sahibi olamayan, sadece silik birer figür olarak kalan anne 
karşımıza çıkmaktadır.  

2.Arzulanan nesne ve bu nesneyi elde etme çabası: 

Her iki hikâyede de, çocukların çok arzuladıkları, merak 
duydukları ancak sahip olamadıkları ya da tecrübe edemedikleri 
için kendilerine cazip gelen nesnelere ulaşabilmek adına çocukça 
çareler bularak ulaşmaya çalıştıkları ve neticede de büyük hatalar 
yaptıkları görülür. 

Bilek Saati hikâyesinde, Niyazi saatleri çok seven ancak hiçbir 
zaman saati olmayan bir çocuktur.   

“Niyazi, dünyada saatleri sevdiği kadar bir şeyi sevmezdi. 
Alışverişe gittiği zaman saatçi dükkânlarının önünde durur, 
derin hasretlerle saatleri seyrederdi, sünnet olacağı günü 
düşünürken duyduğu kederden küçük bir saate sahip olmak 
ümidiyle müteselli oluyordu. Fakat bir sene evvel sünnet 
olduğu vakit ona saat getiren olmamıştı. ( s.90) 

Sünnet hediyesi olarak kendisine bir saat hediye edileceğinin 
hayalini kuran Niyazi, bu emeline ulaşamaz. Fakat teyzesinin oğlu 
Vahit’e sünnet hediyesi olarak bir saat hediye edilmiştir ve Vahit 
diğer hediyeleriyle birlikte saatini de Niyazi’ye göstermeye 
gelmiştir. Çocuk kalbi için bu durum, çok üzüntü verici ve kendini 
ezik hissettirecek bir durumdur.  Bir saate sahip olma arzusu, 
Niyazi’yi, babasının evde unuttuğu saatini gizlice, izinsiz almaya 
iter.   
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“Yukarı odada Vâhit’ le oynarken aklına bir şey geldi. O sabah 
babası, bilek saatini çiçekliğin içinde unutmuştu. Kapıyı 
kilitledi, büyük bir heyecan ile saati alarak bileğine bağladı.”  
( s.91) 

Çocukça bir dürtüyle ve karşı koyulamaz bir istekle babasının 
saatini gizlice koluna takan Niyazi, Vahit’le birlikte dışarıya çıkar, 
ancak saati kolundan çaya düşürür.  

Kaşağı hikâyesinde de benzer bir durum vardır. Sabah kalkar 
kalmaz ahıra koşan Hasan ve ağabeyi için torbalara arpa 
doldurmak, yemliklere ot koymak, gübreleri temizlemek çocuk 
oyunlarından bile daha zevklidir. Bundan başka seyisin atları tımar 
edişini seyretmek onlar için en büyük eğlencedir. Her defasında 
atları tımar etmek istediklerini söyleseler de bu henüz onlar için 
mümkün değildir. Çünkü kaşağıyı ellerine alıp atları tımar 
edebilmeleri için yaşları henüz küçüktür, biraz daha büyümeleri 
gerekmektedir. Bu kural, Bilek Saati hikâyesindeki gibi çok 
arzuladığı nesneyi elde edebilmek için hikâye kahramanını yanlış 
bir yola sevk eder.  

‘Hasan ile Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde bir tımar 
etmek hırsı uyandı. Kaşağıyı aradım bulamadım.  

 Ahırın köşesinde Dadaruh’un penceresiz küçük odası vardı. 
Buraya girdim rafları aradım, eyerlerin arasına falan baktım. 
Yok, yok! 

Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu 
açtım… Az daha sevincimden haykıracaktım. 

Annemin bir hafta evvel İstanbul’dan gönderdiği hediyeler 
içinde çıkan fakfon kaşağı pırıl pırıl parlıyordu.’ (s. 22) 

Böylece arzu ettiği kaşağıyı izinsiz, gizlice eline alan hikâye 
kahramanı, atları tımar etmeye çalışır; ancak başarılı olamaz. 
Kaşağının dişlerinin çok sivri olduğunu ve atları rahatsız ettiğini 
düşünerek kaşağıyı duvara sürterek dişlerini köreltmeye çalışır. 
Ancak dişleri körelen kaşağıyla yine atları tımar edemez. Öfkeyle 
eline aldığı bir taşla kaşağıyı ezer, parçalar ve kimse görmesin diye 
yalağın içine atar. 

Çocuklar, suça meyilli değillerdir; ortam ve ailenin yanlış 
tutumları çocuğu suça iter. Çok arzuladıkları bir nesneye sahip 
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olamamaları ya da kendilerine yasak konulması çocuğu çocukça 
çareler arayarak sonuçta suç işlemeye itmiştir.  

3.Çocuğa uygulanan şiddet/ceza ve psikolojik baskı: 

Bilek Saati hikâyesindeki baba Muharrem Efendi, oğlu Niyazi’yi 
her şeyden çok sevse de bu sevgiyi oğluna göstermez. Sevgi 
göstermeyi, çocuğun terbiye edilmesinde olumsuz bir unsur olarak 
görür. Ona göre bir baba çocuğu şımartmamalı aksine terbiye 
etmelidir. Bu nedenle şımaracağı düşüncesiyle sünnet olduğu gün 
Niyazi’ye hiç şefkat göstermez, başını bile okşamaz.  

Çocuğunun başını okşamaktan bile geri duran Muharrem 
Efendi’nin nazarında Niyazi’nin yaptığı hiçbir olumlu davranış da 
takdir görmez, üstelik Niyazi’nin bütün olumlu davranışlarının 
karşılığı yine dayakla cezalandırılmak olur.  

“Bütün hüsnüniyetini, bütün gayret ve icadını sarf ettiği halde 
bir türlü kendini dayaktan kurtaramazdı. Sokakta tecvid 
ezberleyerek gezmek, annesi misafirlerle masal söyleşirken 
yüzükoyun yere yatarak, bitmez, tükenmez karalamalar 
yazmak, onu nasıl mektepteki falakadan kurtaramazsa büyük 
adam gibi iş görmek, evin alışverişini etmek, sabahları 
babasının çizmelerini boyamak, hatta tahta silmek onu evde 
kamçı yemekten kurtaramazdı.’ (s. 89) 

Daha yerde sürünmeye başladığı yaştan itibaren dayak yemeye 
başlayan, okulda falaka ve evde kamçıyla terbiye edilmeye çalışılan 
Niyazi, on bir yaşında olmasına rağmen yedi yaşındaki bir çocuk 
görünümündedir. Süzgün yüzü ve ince sesiyle okulda arkadaşları 
ve hocası dâhil herkes tarafından ‘Sivrisinek’ (s.88) olarak 
çağrılmaktadır. 

Muammer Efendi’ye göre, evde kaybolan her şeyin sorgusuz 
sualsiz tek sorumlusu Niyazi’dir. Eve geldiğinde saatini koyduğu 
yerde bulamayınca da, yan odada uyuyan Niyazi’ye sesini 
duyurmak için şöyle bağırır:  

“Hanım, getir, ver şu kebap şişlerini bana… Aç şu mangalı… 
Onlar, ateşte kızadursunlar…   Şimdi o çapkını yatağından 
çıkaracağım… Ya saati getirir yahut da tekmil vücudunu 
ateşte dağlarım… Yapar mıyım yaparım… Öyle hırsız 
yaşayacağına gebersin daha iyi!” (s. 92) 
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Küçük yaştan itibaren dayakla ve cezalarla terbiye edilmeye 
çalışılan Niyazi, bütün bu şiddet ve psikolojik baskıdan kurtulmak 
için çocukça çareler bulmaya çalışır. İşlediği bir kabahat dolayısıyla 
kendisine kızılacak bir durum karşısında yalan konuşmak, her 
çocuğun başvurduğu bir çaredir. On bir yıllık hayatında şiddet, ceza 
ve psikolojik baskıya maruz kalan Niyazi de,  

‘Hilekârlığın her şeklini öğrenmişti. Büyük adamlardan daha 
düzgün ve insicamlı yalan söylerdi. Yaptığı bir kabahati 
başkasına atmaktaki mahareti şayan-ı hayretti. Yalnız 
hırsızlık etmezdi. Çünkü evde ne kaybolsa ondan bilmek 
adetti.’ (s. 89) 

Kaşağı’da da otoriter bir babanın karşısında, yaptığı yanlış 
davranış dolayısıyla ceza almaktan korkan bir çocuğun yalan 
söylediğine tanık oluruz. Yalağın içinde kırık kaşağıyı gören 
babanın karşısında,   

‘Nefesim kesilecekti, bilmem neden, çok korkmuştum. …. 
Babamın gözleri bana döndü, daha bir şey sormadan: 

‘Hasan’ dedim. 

…..Dadaruh uyurken odaya girdi. Sandıktan aldı, sonra 
yalağın taşında ezdi.’ (s. 23-24) 

Diyerek yalan konuşan ve kardeşine iftira atan bir çocuk vardır. 
Bu yalana inanarak Hasan’ı yanına çağıran sert bakışlı, hiddetli 
baba, Hasan’a ‘Eğer yalan söylersen seni döverim.’ (s.24) diyerek 
Hasan’ın üzerine yürür. Hasan kaşağıyı kırmadığını söyleyince de 
yüzüne bir tokat atar ve Hasan’a verilebilecek en ağır cezayı verir: 
Ahıra bir daha girmeme cezası. Bu ceza, çocukların annesinin 
çabalarına rağmen yine de kalkmaz. Bir yıl sonra hastalanan 
Hasan’ın ahıra girmeme cezası hâlâ sürmektedir.  

Görüldüğü üzere her iki hikâyede de, sevgi ve şefkatten 
mahrum; sözleri ve bakışlarıyla çocuğa korku salan ve psikolojik 
baskı oluşturan; kamçı, tokat gibi şiddet eylemleriyle fiziksel olarak 
da çocuğu cezalandıran, yapılan bir hatayı hiçbir şekilde hoş 
görmeyen otoriter bir baba vardır.  

4.Son: Ölüm: 

Bilek Saati hikâyesinde, babasının saatini kaybetmenin verdiği 
suçlulukla ve korkuyla yataktan fırlayıp camdan atlayarak saati 
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bulmak için akşam vakti çaya giren Niyazi, boğulmak üzere iken 
çevredekilerin yardımlarıyla kurtarılır ve eve getirilir. Niyazi 
babasının saatini çayda bulmayı başarmıştır; ancak çok kötü 
üşütmüş ve zatürre olmuştur. Annesinin kucağında söylediği 
sözler, şiddet, ceza ve psikolojik baskı altında büyüyen bir çocuğun 
ruhunda bıraktığı izlerin görülmesi açısından çok anlamlıdır:   

“Anasının kucağında ölürken zavallı buruşuk elini uzatmış, 
“Babacığım… Vurma bana… Getirdim… Getirdim saatini!” 
kelimeleri son sözü olmuştu.” ( s.93) 

Kaşağıhikâyesindeki çocuk da, babasına duyduğu korku 
yüzünden kaşağıyı kardeşinin değil, kendisinin kırdığı gerçeğini bir 
türlü açıklamaya cesaret edemez. Söylediği yalanın üzerinden bir 
yıl geçmiştir ve kardeşi Hasan hala cezalıdır. Atları, tayları 
göremeden geçen bir yılın sonunda Hasan kuşpalazına yakalanır; 
her türlü çabaya rağmen bir türlü kurtarılamaz ve ölür.  

Bilek Saati hikâyesinde Kamçı Muammer’in oğlu Niyazi’nin 
ortadan uzun süre kayboluşundan dolayı büyük endişe duyması, 
Kaşağı hikâyesinde de babanın hastalanınca oğlu Hasan’ın 
yatağının başucundan ayrılmaması, bir babanın evladı için her 
daim gösterebileceği hassasiyetlerdir. Ancak bu hassasiyetlerin, 
çocuk ruhunda derin ve acı izler bırakıldıktan sonra gösterilmesi 
bir anlam taşımayacaktır. Nitekim her iki hikâyede de çocukların 
ölmesi, zamanında gösterilmeyen bu hassasiyetlerin artık bir 
anlamı olmadığının ifadesidir.  

Sonuç 

Hikâye başkişilerinin çocuk olduğu Bilek Saati ve Kaşağı 
hikâyelerinde;  

1.Çocuğun yetiştirilmesi ve terbiye edilmesi noktasında annenin 
çocuk üzerinde her hangi bir yaptırımının ve etkisinin olmadığı, 
buna karşılık çocuk üzerinde tek söz sahibinin otoriter, şiddete 
meyilli ve ceza verici bir baba olduğu,  

2.Babanın duruşu, bakışı, tavırları ve sözleriyle çocuklar 
üzerinde psikolojik bir baskı uyguladığı,  

3.Çocuklara uygulanan şiddetin ve verilen cezaların çocukların 
ruhsal yapılarını derinden etkilediği,  
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4.Çeşitli sebeplerle konulan yasaklar dolayısıyla çocukların çok 
arzuladıkları nesnelere, babanın onayı olmayacağını 
bildiklerinden, gizlice ulaşma gayreti içine girdikleri,  

5.Çocukların, gizlice elde ettikleri nesnelere istemeyerek ya da 
çocukça bir öfkeyle zarar verdikleri,  

6.Verdikleri bu zararın ağır bir bedelinin olacağını 
bildiklerinden kendilerini kurtarma çabası içine girdikleri, suçu 
başkasının üzerine atarak yalan söyledikleri, (Bilek Saati 
hikâyesinde Niyazi, saati başkasının çaldığı yalanını söylemez; 
ancak hikâyede dayaktan ve cezadan kurtulabilmek için yalan 
söylemekte, bir suçu başkasının üzerine yıkmakta zamanla çok 
ustalaştığı ifade edilir.)  

7. Sonuçta her iki hikâyenin de ölümle sonuçlandığı 
görülmüştür. 

Kısaca diyebiliriz ki, bu iki hikâyede otoriter babanın sert 
tutumu ve terbiye anlayışına bağlı olarak fiziki ve psikolojik şiddet 
uygulaması, çocuğu suç işlemeye ve yalan söylemeye sevk eder. Bu 
noktadan bakıldığında, Selahattin Dilidüzgün’ün Kaşağı hikâyesi 
için yapmış olduğu yorumu, Bilek Saati hikâyesi için de söylemek 
yanlış olmaz:  

‘Henüz yasaların ceza bile vermediği küçük çocukları öyküde 
suçlu olarak yargılamak haklı görülemez. Çünkü çocukların 
çocukça yaşadıkları dünya yetişkinlerin yönlendirmeleriyle 
biçimlenir. Yetişkinlerin yanlış tutumu ve yönlendirmesinin 
sonucunu çocukların üzerine yıkmak gerçek bir haksızlık olarak 
değerlendirilmelidir.’ 

Öyleyse diyebiliriz ki, çocuğu suça iten asıl etmen yetişkinlerdir. 
Yani sadece silik birer figür olarak kalan anne ile hiçbir şekilde 
sevgi ve şefkat göstermeyen otoriter ve şiddet ve ceza yoluyla 
çocuklar üzerinde psikolojik baskı oluşturan baba.   

Uygar dünyanın bilim ve teknik alanlardaki ilerlemelerinin yanı 
sıra, eğitim anlayışının da bir an önce topluma kazandırılması 
gerektiğine inanan Reşat Nuri Güntekin ve Ömer Seyfettin, Bilek 
Saati ve Kaşağı hikâyeleriyle çocuk eğitimi konusunda anne ve 
babaların yanlış tutumlarını gözler önüne sermeye çalışmış; şiddet 
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ve cezanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat 
çekmişlerdir.  

Böylece ataerkil aile yapısının çocuğun eğitimi ve terbiyesi 
hususunda uyguladığı yanlış tavrı eleştirmişlerdir. Şunu 
unutmamalıyız ki şiddetin her türlüsü kötüdür çünkü “akıllı insan 
nasihat ve öğütle, hayvanlar ise ancak dayakla eğitilir.” (Hz. Ali) 
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TÜRK DÜNYASI GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİ İLE 
AMASYA’NIN GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİNİN 

KARŞILAŞTIRMASI 
Comparison of the Transition Period Rituals of the Turkish 

World and the Transition Periods of Amasya 
 

Lisans Öğ. Seval GÜLER 
Amasya Üniversitesi 
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Özet 
Yapmış olduğumuz bu çalışmada Amasya’nın merkeze bağlı köyleri 
olan Yeşilöz ve Karaibrahim köylerinin geçiş dönemi ritüellerini 
Türk dünyası geçiş dönemi ritüelleri ile karşılaştırdık. İnsan 
hayatının en önemli evreleri olan bu geçiş ritüellerinin köy halkı 
tarafından da itibar gördüğünü tespit ettik. Geçiş dönemleri halk 
kültürünün en temel bölümlerinden biridir. İçerisinde birçok örf, 
adet ve gelenek barındırır. Doğum, evlenme ve ölüm geçiş 
döneminin içerisindedir. Kültür kodlarını içinde taşır ve bizi biz 
yapan değerlerimizin unutulmasına izin vermez. Türk tarihinde 
büyük öneme sahip olan gelenekler Türk milletinin yekvücut bir 
millet olarak günümüze değin varlığını sürdürebilmesindeki en 
önemli etkenlerdendir.  

Anahtar kelimeler: Türk dünyası, geçiş dönemi, ritüel, Amasya. 

Abstract 
In this study, we compared the transition period rituals of the 
villages of Yeşilöz and Karaibrahim, which are the central villages 
of Amasya, with the rites of the transition period of the Turkish 
world. We have found that these transition rituals, which are the 
most important stages of human life, are respected by the people of 
the village. Transition periods are one of the most fundamental 
parts of folk culture. It contains many traditions, customs and 
traditions. Birth, marriage and death are in the transition period. It 
carries the culture codes and does not allow us to forget our values. 
Traditions that are of great importance in Turkish history are 
among the most important factors that enable the Turkish nation 
to maintain its existence as a nation. 

Keywords: Turkish world, transition period, ritual, Amasya. 
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Giriş 

Kültür ve kimlik kavramları birbirleriyle ilişkili iki sosyolojik 
kavramdır. Çünkü bir toplumun kimliğini gösteren unsurlar, aynı 
zamanda o toplumun kültürel özelliklerinin de bir yansıması 
niteliğindedir. Nitekim bu iki olgunun birbiriyle ilişkisini ifade 
etmek üzere, kültürel kimlik kavramı kullanılmaktadır. Kültürel 
kimlik, bireyleri ortak bir “biz duygusu” içinde birleştiren bir kimlik 
duygusudur. Kültürel kimlik aynı zamanda, bir kültüre katılımın 
bilinç alanına çıkarılması veya o kültüre ait olduğunun ilan edilmesi 
anlamını da taşımaktadır (Asmann, 2001: 134). 

Anthony (Giddens, 1993)’e göre ise; toplumların kendilerinin 
kimliklerini ifade için kullandıkları inançlar, alışkanlıklar ve 
gelenekleri aynı zamanda onların kültürel değerlerini 
oluşturmaktadır. Bu nedenle bir toplumun milli kimliğinin sağlıklı 
bir şekilde oluşturulabilmesi için, milli kültür unsurlarının doğru 
bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. 

Yapmış olduğumuz bu çalışmada Karaibrahim ve Yeşilöz 
köyünün kültürel değerlerini araştırdık. Yapmış olduğumuz 
kültürel kimlik kontrolü yanında “Biz Neyiz?”, “Biz Kimiz?” 
sorularının cevaplarını bulduk. Her çaldığımız kapının, 
konuştuğumuz her insanın birer kültür taşıyıcısı olduğunu ve bizi 
biz yapan değerlerin birbirine geçirilmiş zincirler halinde nesilden 
nesle ulaşabileceğini gördük. Unutulmaya yüz tutan değerlerimiz 
köy monografileri ile gün yüzüne çıkıp kök salacaktır. Köy 
monografileri halk kültürün fotoğrafını çeker. 

Türk Dünyası tanımının tam anlaşılabilmesi için Türk teriminin 
karşılığının bilinmesi ve ne ifade ettiğinin anlaşılması 
gerekmektedir. TDK Türkçe Sözlüğünde Türk isminin karşılığı 
olarak iki ifadeye yer verilmiştir: bu ifadelerden ilki; Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse. 
İkincisi ise; dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkçenin değişik 
lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse olarak karşılık 
bulmaktadır.  

Farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı inanç sistemi bulunan 
Türkçenin şive ve lehçelerini konuşan bunlarla sözlü veya yazılı bir 
edebiyat meydana getirmiş olan fakat hepsi Türk ırkına mensup 
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insanların toplu olarak yaşadıkları bölgelerin genel adı Türk 
Dünyası’dır.  

Monografi çalışmalarında geçiş dönemleri halk kültürünün en 
temel bölümlerinden biridir. İçerisinde birçok örf, adet ve gelenek 
barındırır. Doğum, evlenme ve ölüm geçiş döneminin içerisindedir. 

 İnsan yaşamının başlıca üç önemli “geçiş dönemi” vardır: 
Doğum, evlenme ve ölüm. Her birinin kendi bünyesi içerisinde 
birtakım alt bölümlere ve basamaklara ayrıldığı bu üç önemli 
aşamanın çevresinde birçok inanç, âdet, töre, tören, âyin, dinsel ve 
büyüsel özlü işlem kümelenerek söz konusu “geçiş”leri bağlı 
bulundukları kültürün beklentilerine ve kalıplarına uygun bir 
biçimde yönetmektedirler. Bunların hepsinin amacı da kişinin bu 
“geçiş” dönemindeki yeni durumunu belirlemek, kutsamak, 
kutlamak, aynı zamanda da kişiyi bu sırada yoğunlaştığına inanılan 
tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumaktır. Çünkü yaygın olan 
inanca göre, insan bu tür dönemler sırasında güçsüz ve zararlı 
etkilere karşı açıktır. 

Doğum ile İlgili Ritüeller 

Dünyaya gelen her çocuk, sadece anne ve babasını değil, aynı 
zamanda akrabaları, komşuları, soyu ve sopu da sevindirmiştir. 
Çünkü her doğum ailenin, akrabaların, soyun ve sopun sayısını 
artırmaktadır; sayı artışıysa gücün, dayanışmanın artması 
demektir. Özellikle küçük topluluklarda ve etnik gruplarda aileler, 
nüfuslarının çokluğu oranında kendilerini güçlü ve dayanıklı 
hissetmektedirler. Yaygın olan, “çocuk, ailede ocağı tüttürür” sözü 
de toplumun bu konudaki değer yargısını açığa vurmaktadır.   

Kırgız Türklerinde çocuğun olmaması kadınlar için oldukça 
önemli bir eksiklik olarak görülür. Hatta toplum tarafından bu 
durumdaki kadınlar kınanmaktadır. Beşik toyu, düğün gibi 
törenlere katılmalarına müsaade edilmez. Bu durumdaki kadınlar; 
kutsal sular ile banyo yaparak, türbelere giderek, şaman ve Umay 
Ene’den yardım isteyerek sığınma eksenli olarak çocuk sahibi 
olmaya çalışırlar.  

Karaibrahim Köyü’nde her ailede olmasa da birçok ailede erkek 
çocuk isteme eğilimi görülmektedir. Kız olup ele gider ama erkek 
çocuk olursa soyumu sürdürür düşüncesi bu köyün geneline 
hâkimdir. Köyde çocuğu olmayan kadına ve erkeğe kısır denir. 
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Hamile kalmak isteyen kadınlar çözüm olarak köy ebesine ve 
evliyaya gitmektedir. Çocuğu olmayan kadınlar ebeye gittiğinde 
kadınların beli köy ebesi tarafından çekilir. Bu yöntem sonucunda 
bazı kadınlar hamile kalır. Çocuğu olmayan bir kadın evliyaya 
gittiğinde ise evliyanın olduğu türbeden sorumlu kişi bir dua okur, 
yani çocuğu olmayan kadını evliyaya satar, köy halkı bu olayı bu 
şekilde isimlendirmektedir. Kadın evliyaya satıldıktan sonra bir ay 
bekler ve kadın hamile kalır. Hamile kalan kadın evliyaya kurban 
adar ve evliyanın bulunduğu türbede keser. 

Yeşilöz Köyü’nde kısırlığı gidermek için Keçeci Baba 
Türbesi’nde bir taş vardır bu taş Horasan’dan atılmış bir çelik taştır. 
Oraya gidilir kadının başına bir örtü bağlanır, iki kişi türbede sırt 
durur ve karşılıklı “Selamünaleyküm”, “Aleykümselam” derler. 
Gelin, çocuğu olan bir kadın tarafından tutulur “Bizim bir gelinimiz 
var çocuğu olmuyor sen ne diyorsun?” der, sırt duran kişiden biri 
“Dura veleki ola veleki çocuğu olmuyor.” der ve kadın üç kere 
döndürülür buna “sapma” denir. Gelin itikat eder, Keçeci Baba’ya 
kurban adar ve onun çocuğu olur. Çocuğu olduktan sonra er adı 
koymak günah olur belki küfür ederiz diye onun adını “Satılmış” 
koyarlar ve adadıkları kurbanı keserler. 

Türklerin, İslamiyet’i kabul etmesinden sonra da halkın 
yatırlara gidip dua etmesi, şifa dilemesi, niyaz etmesi, “Allah’ın 
sevgili kulları olan ve Allah’a sözü ve nazı geçebilen evliyanın 
yardımını dilemek” şeklinde açıklanmaya çalışılmıştır. Böyle bir 
açıklama eski inanışlarla bağı olan uygulamaları İslami kurallara 
uymasa da uygun hale getirmektir. Bu yatırlara gidip dua edenler, 
elbette Allah’a dua da ederler, fakat kendi gözlemlerimize göre, 
öncelikle o yatıra yönelik olarak dua ederler. Onun ruhundan 
medet umarlar.  Bugün hala Anadolu’da varlığını sürdüren, evliya, 
dede, baba inanışlarının kökenini Atalar kültüne bağlayabiliriz.  

Atalar kültü, ölmüş ataları tazim ve onlar için kurbanlar sunma 
inanç ve âdetidir.  Ölen ataların ve özellikle babaların ruhlarının 
geride kalanlara iyilik ya da kötülüklerinin dokunabileceği inancı, 
onlara karşı duyulan minnet duygusu, atalar kültünün temelini 
oluşturmaktadır.   

Kırgız Türklerinde çocuk doğduktan sonra hemen yapılan 
işlemlerden biri de göbek kesmedir. Bu işi yapan kadına Kırgızlarda 
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“Kindik Ene” (Göbek Ana) denir. Kindik ene besmele ile başlayıp 
çocuğun göbeğini keser. Göbek kesme işleriyle uğraşan kadın çok 
çocuk sahibi, tecrübeli, uzman, yaşlı ve saygınlığı yüksek 
kadınlardan seçilir. Kindik ene çocuğun ikinci annesi sayılır ve 
onun gelecekteki hayatında bütün törenlere özel misafir olarak 
çağrılır.  

Karaibrahim Köyü’nde doğumu yaptıran kadınlara ebe denir. 
Hamile olan kadın doğumu köyde yapmak isterse köy ebesi 
çağırılır. Doğum belirtilerine göre köy ebesi müdahalede bulunur. 
Doğum banyoda veya herhangi müsait bir yerde yaptırılabilir. 
Doğum sırasında ebeye yardımcı olan kadınlar vardır. Bu kadınlar 
doğumun kolay olmasına yardımcı olurlar. Doğum bittiğinde, 
göbek kordonu bir elin dört parmağı göbek kordonuna 
yerleştirilerek, dört parmak ölçüsünden kesilir. Kesilen göbek bağı 
genelde atılmaz. Beşiğin bir yerine koyularak saklanır ya da 
çocuğun ileride hangi meslek sahibi olması isteniliyorsa istenilen 
mesleği icra eden kişinin cebine konulur. Doğan çocuk kız ise 
çocuğun göbek kordonu ahıra atılır. Ahıra atılmasının sebebi 
hayvanların doğurganlığını artırmak içindir. 

Yeşilöz Köyü’nde bebeği doğurtan ebeye “doğum ebesi” denir. 
Doğum ebesinin yanına en fazla iki kadın girebilirmiş ve arada “Bir 
isteğiniz var mı?” diye sormaya kadınlar girermiş. Doğum yapacak 
kadının altına naylon serilir, belinin altına sandalye konur ve 
doğum esnasında doğum ebesi “Allah yol versin.” diyerek kadını 
doğurturmuş. Çocuğun göbek bağı el değmemiş temiz bir bıçakla 
kesilir daha sonra çocuk tuzlu su ile kulaklarının arkası ve 
kıysırıkları pişmesin diye yıkanırmış ve temiz su ile tekrar yıkanıp 
kundaklanırmış. Göbek bağı okula atılırmış okulu çok sevsin diye. 
Doğum ebesi bu işlemleri yaptıktan sonra bebeği kucağına alıp üç 
kere “Ağır mı, yengil mi? Yengil.” der ve dua okuyarak annesinin 
kucağına verilirmiş. 

Kırgız Türkleri çocuğun doğumunu kutlamak için “Centek Toyu” 
yaparlar. Kırgızların geleneklerine göre aileye çocuk geldiğinde çok 
sevinilir. Bu sevincin ifadesi olarak da “Centek Toy” adında bir 
tören düzenlenir. Bu töreni çocuğun dünyaya gelmesini kutlama 
olarak değerlendirebiliriz. Aile bireyleri en iyi yemekleri 
hazırlayarak, yakın akrabalarını komşularını çağırır. Bu uygulama 
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bebeğe saygı ve onun dünyaya gelişini kutlamadır. Eve çağrılanlar 
bebeğe çeşitli hediyeler getirirler.  

Yeşilöz Köyü’nde doğumdan on, on beş gün sonra doğum evinde 
göbek ekmeği yapılır; köyün kadınları doğum evine davet edilir. 
Verilen yemek lokum, tatlı vb. şeyler içerir. Davete icap edenler 
doğan çocuğa para veya kullanabileceği eşya gibi hediyeler getirir. 

Türkler, Albastı’nın kızıl (al) tenli, sarı uzun dağınık saçlı, 
göğüsleri dizlerine kadar sarkan çirkin bir kadın kılığında olduğuna 
inanırlar. Bazı kaynaklarda Albastı, 70 memeli ve her memesi ile 70 
bebeği emziren çirkin bir kadın olarak tasvir edilir. O, insanlara, 
çocuklara, ayrıca yeni doğan bebeklere ve hamile kadınlara büyü 
yapar, kötü hastalıklar gönderirmiş. Türkiye Türkleri, Azeri, Kazak 
ve Kırgız Türklerinde Albastı’nın insanın iç organlarını çaldığı 
hakkında da söylenir. Meselâ Kırım ve Osmanlı Türklerinde 
korunan inançlara göre Albastı (Alkarısı) hamile kadınlara eziyet 
eder, onların düşük yapmalarına neden olurmuş. Radlov’a göre 
Albastı, hamile kadının ciğerini alırmış, işte bu yüzden de bu yaratık 
resimlerde elinde ciğerle tasvir edilirmiş.   

Karaibrahim Köyü’ndeki bir diğer inanç ise doğum yapan 
kadının yastığının altına iğne, süpürge, bıçak gibi eşyalar 
konulmasıdır. Bu tür eşyalar doğum yapan kadının yastığının 
altında bulunmalıdır ki kadına gece uyuduğunda Albastı çökmesin. 
Albastı doğum yapan kadını korkutup, rüyasında kötü şeyler 
görmesine neden olur. Bıçak, bıçak gibi kessin diyedir.  Kuran 
koyarlar. 

Kazak Türkleri, çocuğun doğumunu kutlamak için çocuk 
sapasağlam dünyaya geldi ise o gün koyunlar keser, kavurma yapar 
akraba ve komşulara dağıtırlardı bu törene “jarıs kazan” adını 
verilerdi.   

Karaibrahim Köyü’nde doğumdan on, on beş gün sonra doğum 
evinde göbek ekmeği yapılır; köyün kadınları doğum evine davet 
edilir. Verilen yemek lokum, tatlı vb. şeyler içerir. Davete icap 
edenler doğan çocuğa para veya kullanabileceği eşya gibi hediyeler 
getirir. 

Yeşilöz Köyü’nde doğan çocuk için ailenin maddi durumuna 
göre horoz, büyükbaş kurbanlık kesilirdi ve tüm mahalle onu 
yemeye çağrılırdı. Buna “göbek ekmeği” denirdi.  Göbek ekmeğini 
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yemeye gelen komşularda bebeğe küçük hediyeler verip “Allah 
analı babalı büyütsün.” derlerdi. 

Türk boylarında yaygın olarak çocuğun doğumundan sonra 
ninni türü icra edilmektedir. Bütün Türk boylarında olduğu gibi 
Tatar Türkleri de ninniler söyleyerek çocuğu büyütürler. 

Köyde de anneler çocuklarını ninni ile büyütürler. Anne ile 
bebek arasındaki ilk iletişim burada gerçekleşir. Çocuğa söylenen 
ninni ile geçmiş ve gelecek aktarılır. 

Dandini dandini dastana  
Danalar girmiş bostona 
Kov bostancı danayı  
Yemesin lahanayı 
Eee ee eee  
Uyusun da büyüsün ninni 
Pıtış pıtış yürüsün ninni 
ee eee eeee eeee 

Kırklanmak” ifadesi, “kırklamak” şeklinde de kullanılmaktadır.  
Yeni doğan çocuğun ve annesinin kırk gününü tamamladıktan 
sonra, evde veya hamamda kırk tas su dökülerek banyo 
yaptırılması törenidir. Bu törende çocuk veya annesi yıkanırken, 
tas kırk kere suya daldırılarak Besmeleyle başından aşağı su 
dökülmesidir.   

Karaibrahim Köyü’nde doğumdan kırk gün sonra ise çocuğa 
“kırklama” işlemi yapılmaktadır. Kırklama işlemi şöyle yapılır: 
Çocuğun banyo suyuna, toplanmış kırk adet taş ve bir adet yüzük 
atılır. Bir adet oklava getirilir. Çocuk hazırlanan bu su ile banyo 
yaptırılır. Oklava çocuğun düzgün fizikli olması ve güzel gülmesi 
içindir. Çocukla birlikte oklava da sudan geçirilerek kırklama işlemi 
tamamlanır. 

Yeşilöz Köyü’nde bebek kırk gününü tamamladığında bebek 
büyükler tarafından kırklanır. Kırklama işlemi anne, babaanne gibi 
bir büyük tarafından yapılır. Bir kova suyun içine bir avuç toprak 
ve altın konulur. Altını koyma sebebi ise bebeğin altın gibi 
parlaması içindir. Daha sonra dualar eşliğinde bebek yıkanarak 
kırklanır. 
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Kazak Türkleri çocuğun doğumunun üzerinden bir hafta 
geçmeden çocuğa ad koyarlardı. Bunun için ise ağzı dualı birini 
seçer, ya da uzaktan gelmiş hatırlı bir misafire rica ederlerdi. 
Böylece bu kişi çocuğu kucağına alıp ezan okuyup ardından da üç 
kez sağ kulağına adını söylerdi buna ad koyma toyu adını veren 
Kazaklar adın çocuğa hayırlı uğurlu olmasını dilerler.   

Karaibrahim köyünde doğan bebeğin ilk müjdesi genellikle 
babaya verilir. Müjdeyi veren kişi babadan bir hediye alır. Çocuk 
doğduktan sonra bir aile büyüğü tarafından kulağına üç defa ismi 
okunur. Yeteri kadar çocuk sahibi olduğunu düşünen bazı aileler 
doğacak kız çocuğuna Songül gibi isimler verir. Yine bazı ailelerde 
(erkek çocuğu olmayanlar) son doğan kız çocuklarına bir dahaki 
çocuk erkek olsun diye Döne, Döndü gibi isimler vermektedir. 
Doğan çocuğa verilecek isim genelde anne ve babası tarafından 
belirlenir. Ali, Hasan, Hüseyin, Muharrem, İsmail gibi isimler 
oldukça yaygındır. Ömer, Osman ve Ebubekir gibi isimler ise yeni 
doğan çocuklara verilmez. 

Yeşilöz köyünde Anne ve baba daha önce çocuğa bir isim vermiş 
olsalar bile dedeler başka bir isim dese dahi seslerini çıkartamazlar. 
Dedeler mesela Ahmet adını vermişseler “Oğlum adın Ahmet, 
oğlum adın Ahmet, oğlum adın Ahmet seni erenler, evliyalar 
büyütsün, asker etsin bu çocuğumu.” derler. 

Anne karnında sürekli çocuk ölüyorsa eğer tekrar hamile 
kaldığında çocuğun yaşaması için “Yaşar, Satılmış” gibi ad verirler. 
Eğer çift tekrar çocuk istemiyorsa son çocuğa “Soner, Songül” gibi 
isimler verirler. Kız çocukları olduğunda diğerinin erkek olmasını 
istediklerine de kıza yine “Songül” gibi ad verirler. 

Kazak Türklerinde çocuğun ilk yürümesi ile ilgili olarak “Tusav 
Kesü” (Köstek Kesme) ritüeli gerçekleştirilir. Çocuk ayağa kalkıp 
yürümeye başladığı zamanda yapılan toya köstek kesme toyu 
denir.    

Karaibrahim Köyü’nde köyde yürümesi geciken çocuk önce 
evliyaya götürülür. Evliyada çocuğun ayağına ip dolanır ve üç defa 
kesilir. 

Yeşilöz Köyü’nde bazı çocuklar yaşı geldiğinde yürümedikleri 
zaman Keçeci Baba’nın üstünde Ayakbastı Tepesi var çocuklar 
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oraya götürülür. Ayağına ip bağlanır ve o tepede dualar eşliğinde o 
ip kesilir. 

Evlenme ile İlgili Ritüller 

Evlilik insan hayatında önemli bir dönüm noktalarından biridir. 
Bu olayı gerçekleştirmek için toplum teamüllerine uygun hareket 
etmek zorundadırlar. Evlenmenin birçok şekli vardır. Kız kaçırma, 
oturarak alma, beşik kertiği, taygeldi, levirant, sorarat, görücü 
usulü, kuma, kepir, iç güveyi, yetim evliliği, akraba evliliği, para 
karşılığı evlilik vb.   

Karaibrahim Köyü’nde evlenme çağına gelen erkek ve kız 
evlenme isteğini ailelerine dile getirirler. Dile getirilmese bile 
sergiledikleri davranışlar ile aile çocuklarının evlenme isteğini 
anlarlar. Köyde kız kaçırma şeklinde evlenme vardır ama iç güveysi 
şeklinde evlenme yoktur. Eskilerden beşik kertme şeklinde de 
evlenme varken günümüzde böyle bir evlenme şekli yoktur. Yakın 
akraba ile evlilik tercih edilir. Aileler kendi aralarında anlaşır. 
Evlenemeyen kız ve erkeğe kısmetlerini açmak için hocaya giderler. 

Yeşilöz Köyü’nde evlenme çağına gelen kişi ve evlenmek 
istediğini söylemeye utanıyorsa pilav yerken kaşığını pilavın 
ortasına diker ben evlenmek istiyorum manasına gelir. Eskiden 
çocuklar babasına evleneyim diyemezmiş. Kapıya babasının 
ayakkabısını dikerse eğer babası bunu fark edip benim ayakkabım 
yok bu çocuk evlenmek istiyor düşüncesine kapılır. 

Eski Türklerde yaygın bir gelenek olan başlık parası günümüzde 
Kırgızlarda da devam eden bir gelenektir. Başlık parasına Kırgızca 
da “kalın” denilmektedir. Kalın erkek tarafının kız tarafına verdiği 
mal ve parayı ifade etmektedir. Başka bir değişle kızın ailesine 
yapılan evlilik ödemesi diyebiliriz.  Kaşgarlı Mahmut’a göre “kalın” 
âdetinin Orta Asya, Kazan, Kırgız ve Özekler’de uygulandığı 
görülmektedir. Kalın kelimesi Göktürk yazıtlarında “kalin”; Dede 
Korkut’ta “kalınlık” şeklinde belirtilmektedir.  

Köyde başlık parası dışından erkek tarafı kız tarafının ailesine 
hediyeler verir. Kızın annesine anne ayakkabısı babasına gömlek 
alınır. 
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Ölüm ile İlgili Ritüeller 

Kaçınılmaz olan ölüm gerçeği karşısında Türk boyları da “ölüm” 
olayının nasıl gerçekleştiğine dair, birtakım inançlara sahip 
olmuşlardır. Değişik din ve kültür çevresine girmiş olan Türkler, 
farklı zaman ve coğrafyalarda değişik ölüm anlayışlarına sahip 
olmuşlardır, ancak bunların temelini Tengricilik, Tengrizm ya da 
Geleneksel Türk Dini şekillendirmiştir.    

Kırgız Türkler’nde ölmek üzere olan, yani hastanın canının 
çıkması yaklaştığı zaman o insanın yüzü kıbleye çevrilir. Etrafında 
gürültü yapılmaz, yanına çocuklar yaklaştırılmaz. Genelde eve 
çağrılan imam, imamın olmadığı durumlarda evdeki yakın 
akrabalar tarafından ölmek üzere olan insana kelime-i şahadet 
telkin edilir. Buna Kırgızlarda “ıyman ayttıruu” (iman söyletme) 
denilir. Bu esnada imam Kuran okur, genelde Yasin suresi okunur. 
Ölmek üzere olan insanın ağzına pamukla su damlatarak onun 
cennete gitmesi için dua edilir. Ölen insanın ağzına su verilmesi ile 
ilgili Kırgızlarda bir inanış vardır. Şeytan ölüm anındaki bir kişiye 
su gösterir ve karşılığında imanını ister. Çünkü son nefesteki 
kişinin hararet içinde kaldığı, susuzluktan kavrulduğuna inanılır.    

Kazak Türkleri’nde ölünün gözleri kapatılır, çenesi bağlanır, 
başı kıble yönüne çevrilir, ayakları yan yana getirilir, elleri yanlara 
ya da göbek üstüne konulur, elbiseleri çıkartılıp üzerine ak bez 
örtülerek, “rahat döşeği”ne alınır. Bulunduğu evin pencereleri 
açılır, aydınlatılır ve başucunda Kur’an okunur. Cenaze yalnız 
bırakılmaz, köy yaşlıları nöbetleşe beklerler. Işık söndürülmez ve 
yaşlılar, sabaha kadar uyuma dan sohbet ederler. Ölen biri elden 
geldiğince çabuk gömülmeye çalışılır. Ama mümkün olduğu kadar 
ölen kişinin uzaktaki yakın akrabalarının gelmesi beklenir. Çünkü 
ölüye bir avuç toprak atmak, her evladın boynunun borcudur.    

Yeşilöz Köyü’nde bir hastanın öleceği anlaşıldığında hastanın 
yanında beklenir ve hoca bulunur Kuran okutulur. Canını 
ürkütmemek içi hastanın yanında sessiz olunur ve ağzına yavaş 
yavaş su verilir eğer hasta suyu yutabilirse yaşayacağına işarettir 
aksi takdirde ölümüne işaret olur. Hastanın son dileği sorulur. Kimi 
hasta konuşabilir kimi hasta konuşamaz. Ölünün gözleri bu 
dünyaya hasreti kalmasın diye kapatılır. Ölünün çenesi ağzı açık 
kalmasın diye kapatılır. Ölünün başı kıbleye çevrilir. Ölünün 
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kıyafetler hemen çıkartılır üstüne bir örtü sarılır ve bıçak koyulur. 
Ölü patlamasın diye. Birlik olsun diye ölünün ayak parmakları 
bağlanır. Ölünün odasında değişiklikler yapılır yere yatak sarılır ve 
kıbleye çevrilir. Ölünün yıkanma suyundan kalan dökülür ve kazan 
ters çevrilir. Ölünün mezar taşında adı soyadı doğum ve ölüm tarihi 
yazar. Mezarın başına çam ağacı dikilir. Toprak akmasın diye 
tahtaların üzerine battaniye koyulur. Ölünün başında ateş yakmaz 
geleneği yoktur. Evin önünde ateş yakılır ve ölünün bir eşyası 
koyulur. Ateş yakma geleneği ahiret ışığı olsun diyedir. Sabahleyin 
ölen kimse öğlen namazında gömülür. Öğlenleyin ölen kimse ikindi 
vakti gömülür. Akşam vakti ölen kimse ertesi sabah gömülür. Eğer 
ölünün yarası varsa patlar düşüncesi ile o cenaze gece gömülür. 
Uzaktan gelecek yakınları varsa cenaze bir gün bekletilir. Ölü 
mezarlığa götürmeden önce camiye götürülür. Orada namaz kılınır 
ve mezarlıkta bulunan musalla taşına yatırılır. Ölü evden 
çıkarılmadan önce yıkanır, kefenlenir ve başında Kuran okunur. 

Sonuç olarak; Araştırmamızda tespit ettiğimiz geçiş dönemi 
ritüellerinin Türklerin yaşadığı diğer bölgelerdeki geleneklerle 
büyük benzerlikler taşıdığını görmek mümkündür. Bu da Türklerin 
farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen kültürlerini yaşamaya 
devam ettiklerini ve aynı kültür içinde yer aldıklarını 
göstermektedir. 

 Bu ortak değerler Türk kimliğinin oluşmasına zemin hazırlar. 
Güçlü bir kültürel kimlik aynı zamanda kollektif bir bilinçtir.  
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Özet 
Tarih ve roman gerçeklikleri birbirinden farklılık göstermesine 
rağmen tarihî roman dediğimiz türle birlikte tarih ve romanın 
yolu kesişmiştir. Toplumları derinden etkileyen tarihî olaylar, 
tarih kitaplarında sebep-sonuç ilişkisi bağlamında yer alırken 
romanlara aktarılan tarihî olaylarda ise, yazarlar olayların 
bireylerin üzerindeki etkisi üzerine eğilmekte ve uygun seçmeler 
yaparak olayları sunmaktadırlar. Tarih kitaplarındaki bu eksikliği 
dolduran romanlar, tarihte yaşanmış olayların insan üzerindeki 
etkisini okura aktarmakla beraber, okurun da roman 
kahramanının yaşantısıyla özdeşleşmesine imkân 
sağlamaktadır.Bu romanda Ayşe Kulin, Osmanlı’nın çöküşü ve 
Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte yaşanan olayların toplumsal ve 
bireysel hayata etkisini ortaya koymuştur. Bunu yaparken 
kendisine üç farklı aile seçmiş ve bunları tek bir yapıda 
birleştirmiştir ki, o da umuttur. Zaten romanda yazarın anlattığı 
kişiler, özellikle babası Muhittin, umudun simgesidir. Bu 
çalışmada Umut romanı kurmaca-gerçek ilişkisi bağlamında ele 
alınarak bir kurguda tarihî gerçeğin kurmacaya dönüşümü ortaya 
konulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tarihî roman, kurgu, kurmaca, Ayşe Kulin. 

Abstract 
Although history and novels differ from each other, their roads 
intersect with the type we call historical novel. While historical 
events which deeply affect societies are in the context of cause-
effect relations in history books, authors tend to focus on the 
effects of events on individuals and present events by making 
appropriate choices in the historical events conveyed to the 
novels. Along with conveying the effect of the events in history on 
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human to the reader, novels which fill this gap in history books 
enable readers to identify with the life of the hero in the novel. In 
this novel, Ayşe Kulin reveals the social and individual life effects 
of the collapse of the Ottoman Empire and the events that took 
place with the establishment of the Turkish Republic. While doing 
so, she choses three different families and unites them in one 
structure, which is hope. People who are already told by the 
writer in the novel, especially her father Muhittin, are the symbol 
of hope. In this study, working on Umut novel in the context of 
fiction-genuine relation,the transformation of historical fact to 
fiction will be tried to be put forward.  

Key words: History novel, fiction, fictional, Ayşe Kulin. 

 

Giriş 

Edebiyat ile tarih arasında ayrılmaz bir bağ olduğu aşikardır. 
19. yüzyılda Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren roman kendi 
içinde konularına göre alt başlıklara ayrılmıştır; tarihî roman bu 
türlerden birisidir. Edebiyat-tarih kardeşliğinin önemli bir 
göstergesini teşkil eder tarihî romanlar. Şöyle ki; 

 “Tarihî roman, geçmişte belirli bir zaman diliminde olup 
bitmiş olayların, yaşantıların, belirgin dönemlerin, önemli 
kişilerin hayat hikayelerinin, tarihî gerçekliğe bağlı 
kalınarak, romancı muhayyilesinde zenginleştirilip yeniden 
üretildiği metindir.” (Çetin, 2009: 220). 

Tarihle ilgilenen, tarihi kendisine malzeme olarak seçen bu 
roman türü tarihi gerçeklik anlayışını benimseyerek hareket 
eder. “19. Yüzyıl başlarında Avrupa’da Walter Scot’un Waverley’i 
ile başlayan ve bizde de Namık Kemal’in Cezmi isimli romanıyla 
19. yüzyılın ikinci yarısında ilk örneklerini veren tarihî roman, 
gerek Osmanlı Devleti’nin yıkılış ve gerekse Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları atmosferi içerisinde birtakım milli 
değerlerin aktarılması ve insanımızın kendi tarihi etrafında 
sağlam ve zinde bir şuur edinmesini sağlamak için çokça yazılmış, 
çokça okunmuş bir roman türü olarak görünmektedir” 
(Argunşah, 2002: 18). Anlatmaya bağlı edebi türlerimizden olan 
roman, yapısı itibariyle kurmaca bir metindir. Kurgu denilince ise 
akla itibârîlik gelir. Şerif Aktaş’a göre “İtibârîlik, edebî olmanın ilk 
hususiyetlerinden biri durumundadır.” (Aktaş’tan aktaran Çetişli, 
2009: 367). Edebî eserin kurgusallığı/itibârîliği konusunda 
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bugüne kadar pek çok tanım yapılmıştır. Söz gelimi İsmail Çetişli 
bu konuda şunları söyler:  

 “Kurgusal/itibârî ve kurgusallık/itibârîlik kavramlarının 
Türkçedeki kullanımına baktığımızda, çok büyük ölçüde 
‘anlatma esasına bağlı eser/türler’in olay örgüsü, şahıs 
kadrosu, zaman, mekan ve anlatıcı gibi temel unsurlarının 
nitelenmesinde kullanıldığını görürüz. Yani roman ve 
hikaye türlerinin tahlilinde, sık sık söz konusu 
türler/eserlerin bünyelerinde barındırdıkları olay, 
kahraman, zaman, mekan ve anlatıcının kurgusal/ itibârî 
olduğu vurgulanır. Söz konusu vurgu, çok büyük ölçüde 
edebiyat-gerçek ilişkisi hususunda okuyucunun dikkatini 
çekmeye ve onu uyandırmaya yöneliktir. Çünkü çoğu 
okuyucu, gerçeklik hususunda hayatla edebiyatı 
birbirinden yeterince ayıramaz.” (Çetişli, 2009: 369).  

Yine bu hususta aklımıza Umberto Eco’nun “örnek okur” ve 
“ampirik okur” ifadesi gelir. Şöyle ki hayatla edebiyatı birbirinden 
ayıramayan okur, Eco’nun ampirik okurudur. Eco, örnek okurdan 
bahsederken de şunları söyler: 

 “Metnin, iş birliğine gidecek biri olarak öngörmekle 
kalmayıp, aynı zamanda yaratmaya çalıştığı bir okur 
tipi”dir (Eco, 2012: 21).  

Eco’nun ampirik okurla ilgili söyledikleri ise şu şekildedir:  

“Metni birçok biçimde okuyabilir, üstelik ona nasıl okuması 
gerektiğini belirtecek bir yasa da yoktur; çünkü çoğunlukla 
bu okur, metni, metnin dışından gelen ya da metnin onda 
rastlantısal olarak uyandırdığı tutkularının bir mahfazası 
gibi kullanır.” (2012: 20).  

Eser her ne kadar tarihten de beslense en nihayetinde bir 
kurgu ile meydana gelmiştir ve okurların bunu bilerek metne 
başlamaları gerekir.  

“Romanın tarih boyunca icra ettiği fonksiyon, çoğunlukla, 
hayatı yönlendirmek değil, bilakis hayatı sadece 
aksettirmek, yani roman-ayna benzetmesinde olduğu gibi 
ayna görevi ile hayatın, yaşanan hayatın bir sahnesini, bir 
benzerini gözler önüne sermek olmuştur.” (Çıkla, 2002: 
120). 



 
 
 
 
Sevda GÜNDÜZ 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 204 

 Bu çalışmada mevzubahis olan kurmaca bir eserle yazarın 
yaptığı şey, tarihsel olayları malzeme olarak alıp onların 
içerisinden yaptığı ayıklamalar ve eklemelerle birlikte ona yeni 
bir hüviyet kazandırmaktır. Kurgu tam da burada devreye girer; 
Hiç kimse bir başkasının yaşadığı hayatı bütünüyle bilemez, onun 
iç dünyasına erişemez. Bu noktada sanatçının yaratıcı 
muhayyilesi devreye girer ki, bu da gerçeğimsi, gerçeğe yakın bir 
hayaldir, yani kurgudur. Bahsettiğimiz kurmacalık ve bu şekilde 
oluşturulan eserlerde yazarın amacı, tarihsel olayları yeniden 
anlatmak değildir, eserde söz edilen tarihî kesit içerisindeki 
bireyin, duygu düşünce ve tecrübelerine yer vererek okura 
geçmişi deneyimleme imkanı vermek ve okuru o dönemin 
koşulları içerisine dahil edebilmektir. Tarihî roman okuyucusu 
için de önemli olan budur.  

Roman türü, tarihsel olma özelliği taşımakla birlikte estetik 
değerinden taviz veremez. Roman sanatının gerektirdiği 
özellikler, tarihsel/tarihî roman için de geçerlidir. Romanın yapı 
taşlarından olan olay, kişi, zaman ve mekan unsurları dil 
özelliklerine uygun şekilde tertip edilir. Roman yazarı tarihî 
olayları okura sunarken salt bilgi vermekle kalmayıp olay 
içerisinde kurgu yapabileceği boşluklar bulmalıdır. İncelemeye 
tabi tuttuğumuz Ayşe Kulin’in Umut adlı romanında da yazar, 
Osmanlı Devleti’nin son dönemi ile Cumhuriyet’in kuruluş yılları 
arasında yaşanan pek çok tarihî olaya eserinde yer vermekle 
birlikte, bu olaylara bir de Türk kızı Sabahat ile Ermeni bir oğlan 
olan Aram’ın aşk hikayesini ekleyerek tarihî gerçekliği romana 
dönüştürmüştür. Bize tarihî bir roman okuyacağımızın iletisini 
veren en büyük etken ise romanda verilen ‘gerçek’ karakterlerdir. 
Romanın kapağında yer alan “1928-1941” tarihlerinden de 
anlaşılacağı üzere yazar bu tarihler arasında gerçeklesen tarihî 
olayları eserine yansıtmıştır. Ancak dilin imkanlarından 
faydalanarak geriye kırılma yöntemi ile 1908,1915 gibi tarihlerde 
yaşanan olaylara da değinmiştir. 

 “Geriye dönüş tekniği, dış zamana, takvime bağlı olarak 
devam etmekte olan olayların durdurularak, yani zamansal 
ilerleyiş sırası bozularak geçmiş zamandaki olaylara dönüp 
onları aktarma yöntemidir.” (Çetin, 2009: 191). 
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 Roman yazarı her ne kadar tarihsel olayları eserinde malzeme 
olarak kullansa da olaylar arasında da birtakım seçme, ayıklama 
işlemi yapmak durumundadır. Bütün mesele, tarihî gerçekçiliği 
sanat eseri haline dönüştürerek, okurun haz alacağı bir cazibe 
merkezi haline getirmektir. “Tarih kurulmuş dünya; romansa 
kurgulanan dünyadır.” (Özcan, 2006: 3). İncelememize 
başlamadan önce roman yazarımız hakkında bilgi ile birlikte 
eserin özetini vermekte fayda olacağını düşünüyoruz. 

Günümüz yazarlarından olan Ayşe Kulin, 1961’de Arnavutköy 
Amerikan Kız Koleji Edebiyat Bölümü’nden mezun olmuştur. 
1962-1964 yılları arasında London School of Economics’te 
sosyoloji eğitimi almıştır. 1978 yılından itibaren Cumhuriyet, 
Güneş ve Dünya gazetelerinde muhabirlik, çeşitli dergilerde 
yazarlık ve yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Uzun yıllar halkla 
ilişkiler uzmanı, televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne 
yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak çalışmıştır. 1984’te 
yayınlanan Güneşe Dön Yüzünü adlı ilk öykü kitabındaki Gülizar 
öyküsü, kendi tarafından senaryolaştırılarak Kırık Bebek adıyla 
film yapılmış ve film Kültür Bakanlığı Ödülü’ne değer 
bulunmuştur. 1989 yılında Ayaşlı ile Kiracıları adlı dizideki 
çalışmasıyla Tiyatro ve Televizyon Yazarları Derneği’nin En İyi 
Sanat Yönetmeni Ödülü’nü kazanmıştır. Foto Sabah Resimleri adlı 
öyküsü 1996 yılının Haldun Taner Öykü Ödülü’nü, öykünün adını 
verdiği kitabı ise 1997 yılında Sait Faik Hikaye Armağanı’nı 
kazanmıştır. Çeşitli kurumlar ve üniversitelerce, yılın en iyi 
edebiyat kitabı seçilen, Bir Tatlı Huzur, Adı Aylin, Füreya, 
Türkan/Tek ve Tek Başına adını taşıyan üç biyografisi, 
Sevdalinka, Köprü, Nefes Nefese, Veda ve Umut isimli gerçek 
olaylara dayanan altı romanı, Hayat ve Hüzün adlı iki 
otobiyografik eseri, Gece Sesleri, Bir Gün ve Gizli Anların Yolcusu 
isimli üç kurgu romanı, Güneşe Dön Yüzünü, Foto Sabah 
Resimleri, Geniş Zamanlar ve Bir Varmış Bir Yokmuş isimli dört 
öykü kitabı, İçimde Kızıl Bir Gül Gibi, Hayat ve Hüzün isimli üç anı 
kitabı, Babama isimli bir şiir kitabı ve Sit Nenenin Masalları adlı 
bir masal kitabı vardır. Eserleri Çinceden Portekizceye kadar 22 
dile çevrilmiştir. Bir Gün Almanya’da 2009 yılında radyofonik 
piyes olarak sunulmuştur. Geniş Zamanlar adlı öyküsü, Köprü, 
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Gece Sesleri ve Türkan adlı romanları televizyon dizileri olarak 
yayınlanmıştır. Türkan, tiyatro eseri olarak da sahnelenmiştir. 

“Umut” adlı romanda Osmanlı’nın gözdesi Bosna bir imza ile 
elden çıkarılırken Ayşe Kulin’in baba soyunun, yani Müslüman bir 
Boşnak olan Zeki Salih ve ailesinin, İstanbul’a göçleri, yeni bir 
şehre alışma ve uyum süreçleri; bir yandan çöken Osmanlı 
imparatorluğunun son maliye nazırlarından Ahmet Reşat’ın 
150’likler listesinden ötürü sürgüne gidişi, dönüşü ve yeni rejime, 
inkılapların hızına, İstanbul’un değil de Ankara’nın başkent 
olmasına alışma süreci; diğer taraftan da 1915 Ermeni 
olaylarından ötürü Merzifon’dan İstanbul’a savrulan Ermeni bir 
ailenin yeni bir şehre ve yeni bir hayata alışma süreçleri anlatılır. 
Akıp gitmekte olan günlük hayat derinden değişmekte ve bu 
değişim aşklara, dostluklara, aile ilişkilerine, her şeye 
yansımaktadır. Aynı mektepte okuyan Türk kızı Sabahat ile 
Ermeni genci Aram’ın tehcire yenik düşmeyen, zorluklara göğüs 
gererek kavuşmayı amaçladıkları aşklarına tanık oluruz romanda. 
Diğer taraftan Zeki Salih’in en küçük oğlu Muhittin -Ayşe Kulin’in 
babası- büyümüş, idealist bir mühendis olmuştur. Genç 
cumhuriyeti ve umudu simgeleyen Muhittin’in; ülkesini 
geliştirmek, kalkındırmak için verdiği savaş, ‘umut’ başlığı altında 
anlatılmıştır. Ayşe Kulin’in doğumu ile son bulan romanda, 
olayların, şahısların, zamanın ve mekanın tasarımı ile birlikte 
gerçeklerden hareket edilerek kendi içinde tutarlı kurmaca bir 
dünya oluşturulmuştur.  

1.“Umut” Romanında Kurgusallık ve Kurgulama Unsurları 

Kurmaca bir anlatı olan roman, kişi, olay, zaman, mekan gibi 
unsurları gerçeğe benzetmeye çalışır. Bir yandan kurmaca 
özelliğini ortaya koymaya çalışırken, öte yandan gerçekliği, 
gerçeğe en yakın biçimiyle ifade edebileceğini vurgular. Bir 
romanın gerçekliği, yazarın bu unsurları ve roman tekniğini 
kurgulayışındaki ustalığa bağlıdır. Yazarın kurguladığı bu 
unsurları ve bunları oluştururken faydalandığı roman tekniklerini 
örnekleriyle birlikte inceleyeceğiz. 

1.1. Olay Örgüsünün Tasarımı 

Nurullah Çetin’e göre olay örgüsü: “Olup biten şeyleri nedenleri 
ve sonuçlarıyla, etki ve tepkileriyle birlikte sunmaktır. Olay 
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örgüsü, roman olaylarını anlamlandırma, aralarında birtakım 
bağıntılar kurma, ilişkilendirme faaliyetidir.” (2009: 188).  

Romanda olay örgüsü yazarın vermek istediği mesaja uygun 
şekilde düzenlenmiştir.Roman İstanbul 5 Ekim 1908 tarihi ile 
başlamaktadır. Romanın kapağında yazan tarihî dönemin dışında 
bir tarihtir bu. Yazar burada olay örgüsünü oluşturan unsurlardan 
‘geriye dönüş tekniği’ni kullanmıştır. Bu teknik, “Dış zamana, 
takvime bağlı olarak devam etmekte olan olayların durdurularak, 
yani zamansal ilerleyiş sırası bozularak geçmiş zamandaki 
olaylara dönüp onları aktarma yöntemidir. Geriye dönüş tekniği, 
okuyucuda kişiler ve olayların geçmişi, öncesi, başlangıcı hakkında 
beliren meraklarını giderici bir işleve sahiptir.” (Çetin, 2009: 191). 
Yazar, 1928 yılı ile başlamak yerine 1908 yılına geri dönüp Zeki 
Salih ve ailesinin göç ediş sebeplerine bir ışık tutmak istemiştir.  

“Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek’in imparatorluğa 
katıldığını, Avusturya ve Macaristan devletlerinin hiçbirine 
ait olmayıp, Avusturya imparatorluğu ile Macaristan krallığı 
tarafından idare edileceğini, Türkiye’nin Bosna-Hersek 
üzerindeki hakimiyetinin son bulduğunu ilan etti.” (Öztuna, 
1967: 189). 

Tarihî kaynaklardan alınan bu bilgi ile yazarın kurgulayarak 
yansıttığı olay birbiriyle örtüşür niteliktedir. Şöyle ki; Bosna 
Hersek’in bir imza ile elden gidişine üzülen Boşnak beyi Zeki Salih, 
eve geldiğinde vatanının bir kurşun atamadan masa üzerinde 
gidişine dayanamaz, tabancasını alıp evin karşısındaki kavak 
ağaçlarına ateş etmeye başlar. Burada yazar Zeki Salih karakteri 
üzerinden vatanından koparılan, göç etmek zorunda bırakılan 
insanların iç yaşantısını, üzüntülerini gözler önüne sermek 
istemiştir. “1890’ların sonlarına kadar Bosna’da kalan aile, bir 
derebeyi olarak bilindikleri o topraklardan 1896 veya 1897’lerde 
ayrılmak zorunda kalır. Geldikleri yer önce İstanbul’daki 
Rami’dir.” (Kalyoncu: E.T. 16.04.2018).  

Ayşe Kulin’in vermiş olduğu bir röportajdan alıntıladığım bu 
kısım ile romanda anlatılanlar birbiriyle uyuşmaktadır. Romanda 
Zeki Salih ve ailesi Rami’deki evlerinden Sultanahmet’ten aldıkları 
yeni konağa taşınırlarken Zeki Salih’in Bosna’dan, yani vatanından 
sökülürken hissettiği acı tekrar nüksetmiştir:  
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“Yeni komşuları, Zeki Salih’in topraklarından sökülmüş 
herhangi bir muhacir değil, bir soylu olduğunu hiç 
bilmeyecekler, bir türlü düzeltemediği şivesine gülecekler, 
bir yerde çalışmıyor olmasını kınayacaklar, Osmanlıca 
yazıyı bilmemesini cahilliğine yoracaklar ve onun boş 
gezenin boş kalfası zannedeceklerdi.” (Kulin, 2017: 7) 

 Yine Kulin bir röportajında konuyla ilgili şunları söylemiştir:  

“Babama sormuştum, ‘Dedem ne iş yapar diye. ‘İşi yoktu’ 
dedi. İşi olmamasını kafam almamıştı. Bosna’da beyler hiç 
çalışmazdı, buradaki ağalar gibi. Dedem okuma olarak da 
bir tek beylerin kendi aralarında kullandıkları bir yazıyı 
bilirdi.” (Kalyoncu: E.T. 16.04.2018).  

Zeki Salih ve ailesi, daha sonra zamanında göç ettikleri için 
şükrederler. Balkan Savaşı’nın göç dalgasındaki gibi olmamıştır 
onların yolculukları: 

“Evet, gelmekle doğru yapmışlardı. Evet, kalsalardı savaşa 
yakalanacak, perişan olacaklardı.” (Kulin, 2017: 10) 

Zeki Salih, eşi Gül Hanım ve çocukları Nusret, Saadet, Muhittin, 
Yunan Kralı’nın Girit’i ilhak etme çabalarına protesto amaçlı sokak 
nümayişlerine katılırlar. “İstanbul’da talebe ‘Girit bizim canımız, 
feda olsun kanımız’ marşını söylediler. Masum ilk mektep 
çocuklarının takkelerinin üzerine ‘ya Girit ya ölüm’ yaftası yazıldı.” 
(Öztuna, 1967: 190). Yazar bu tarihî sahneyi olduğu gibi 
aktarmıştır okurlarına: 

 “İstanbul’un sadece bütün talebeleri değil, yaşlı, genç, 
yoksul, zengin tüm halkı Beyazıt’tan Sultanahmet’e doğru 
sel gibi akıyordu. Tekbir seslerinin uğultusunu zaman 
zaman bir ağızdan söylenen bir cümle kesiyordu. ‘GİRİT 
BİZİM CANIMIZ, FEDA OLSUN KANIMIZ’.” (Kulin, 2017: 14). 

Ancak bu sahneye bir de kurgu ekliyor Ayşe Kulin; Zeki Salih’in 
5 yaşındaki küçük oğlu Muhittin, bu yürüyüş esnasında 
kaybolmuş, kısa bir süre sonra bulunmuştur. Burada yazar olay 
örgüsüne hareket vermek ve gerilimi sağlamak üzere okurda 
merak ve endişe hissi uyandırmak istemiş, bir ara düğüm 
yapmıştır. “Ara düğümler, romanın bütününe yayılmayan kısa 
süreli ve ana düğümü destekleyici nitelikteki düğümlerdir.” (Çetin, 
2009: 205). 
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Ahmet Reşat Bey ve eşi Behice Hanım’ın en büyük kızları 
Leman askerî Doktor Mahir ile, ortanca kızları Suat topograflık 
yapan Hilmi ile evli; en küçük kızları Sabahat ise bekar, genç bir 
kızdır. Ahmet Reşat’ın ölen yeğeninin (Kemal) emanetleri 
büyükannesi Saraylı Hanım, karısı Mehpare ve oğlu Halim hep 
birlikte konakta yaşamaktadırlar. Saraylı Hanım’ın Kemal’in 
ölümünden sonra başlayan hastalığı iyice ilerlemiş, davranışları 
gittikçe çocuklaşmış, bazen de söz geçirilemez bir hale gelmişti. Bu 
arada Behice’nin annesinin vefatından sonra kendisine annelik 
yapan teyzesi Neyire Hanım da Reşat Bey’lerin konağında 
yaşamaya başlamıştır. 

Kronolojik bir sırayı takip eden romanda 1928 yılına gelinir ve 
Ahmet Reşat Bey’in konağında devam eder roman. Ahmet Reşat, 
Sultan Vahdettin’in İngiliz muhribiyle ülkeden ayrılmasından kısa 
süre sonra, hazırlığı sürdürülen idamlıklar listesinde adının 
bulunduğunu öğrenince, kabinedeki bazı kader arkadaşlarıyla 
birlikte sürgüne gider. Ahmet Reşat önce İtalya’da barınmaya 
çalışır ancak hayat pahalılığı dolayısıyla daha ucuz bir ülke olan 
Romanya’ya geçerek Bükreş’te bir pansiyona yerleşir. Bir süre 
ailesinin zaman zaman gönderebildiği parayla geçinmiştir. Bir 
taraftan geride bıraktığı ailesinin erzakları Behice’nin babasının 
Beypazarı’ndaki çiftliğinden gelir. Aradan yıllar geçtikten sonra 
Ahmet Reşat Bey adının 150’likler listesinde olmadığını öğrenince 
sürgünden döner. Büyük bir bankanın genel müdürlüğü teklifini 
kabul eder. Yeni rejime, inkılapların hızına, İstanbul’un değil de 
Ankara’nın başkent olmasına alışma süreci başlar. Ahmet Reşat 
sürgünde iken damadı Mahir’in Bükreş’e yolladığı mektupta, 
ordudan istifasını hızlandıran sebebin, Edremit civarına yaptığı 
bir yolculuk olduğunu yazmıştı. Ahmet Reşat bu konuyu Mahir’in 
evde bulunduğu kadınların da alışverişte olduğu bir gün damadına 
sorar. Mahir ise şu şekilde anlatır:  

“Efendim, kolera vakalarının artması üzerine geçtiğimiz 
şubat ayında Edremit üzerinden ta İzmir’e kadar sürecek 
bir teftiş için vazifelendirilmiştim. Yolculuk o kadar kötü 
şartlar altında geçti ki size kelimelerle anlatmama imkan 
yok. Tek tesellim, Doktor Hayim’in de bana refakat ediyor 
olmasıydı. Yanımıza bolca sulfato, afyon ruhu, asit borik, 
bizmut şişeleri, süblime vesair kutuları almamıza rağmen, 
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yol üzerindeki köylerde vakaların çokluğundan kısa sürede 
elimizdeki malzeme tükendi. Hava şartları derseniz, sürekli 
kar atıştırması ve sert poyraz. Dağ köylerinde arabaları 
çeken hayvanların ayakları kaydı, arabaların tekerlekleri 
çıktı. Pek çok yere kar altında yürüyerek vasıl olduk… 
Efendim bu size naklettiğim manzaralar, Trakya ve Ege 
mıntıkalarına dairdir. Şark’ta vaziyet daha da beter. 
Üzerinden savaş geçmiş, yanmış yakılmış verimsiz 
topraklar, karabasanların ardında sürüklenen aç bîilaç, 
hastalıklı köylüler, bin bir çeşit hastalık. Adana taraflarında 
sivrisinek yuvası bataklıklar ve sıtma illeti, yukarılarda 
trahom, frengi, verem gırla.” (Kulin, 2017: 48-49). 

 “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları, birçok savaştan yeni 
çıkmış olan bir devletin, aynı zamanda birçok sağlık sorunu ve 
bulaşıcı hastalıkla da baş etmek zorunda olduğu bir dönemdir. Bu 
dönemde bulaşıcı hastalıklardan en sık rastlanılan verem, sıtma, 
frengi, trahom, çiçek ve kuduz hastalıkları ile mücadele, o 
dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nın önemli gündem 
maddesi olmuştur.” (Özkaya, 2016: 77). Tarih kaynaklarından 
yapmış olduğum bu alıntı ile Kulin’in tarihî malzemeyi nasıl 
tasarladığını görmekteyiz. 

Diğer taraftan Mehpare, oğlunun sevgisini konaktakilerle 
paylaşmamak için kendisine talip olan Sirkeci Postanesi’nde 
memurluk yapan Galip Bey ile evlenip evden ayrılır. Burada 
dikkati çeken bir husus ise resmi nikah ile evlenmeleridir; resmi 
nikahın varlığını Mehpare’nin evliliği ile gözler önüne sermiştir 
yazar:  

“Beyoğlu’ndaki nikah dairesinde yakın dost ve akrabaların 
arasında resmi nikahı kıyıldı. Yıllar önce, konakta bir 
hocanın nezaretinde kıyılan ilk nikahından ne kadar da 
farklıydı bu seferki nikah.” (Kulin, 2017: 64).  

“17 Şubat 1926’da İsviçre Medeni Kanun’u tercüme edilip 
düzenlenerek Türk Medeni Kanunu olarak kabul edilmiştir. 
Yeni medeni kanunun kabulü ile resmi nikah zorunlu hale 
getirilmiştir. Böylece evlilik devlet kontrolü altına 
alınmıştır.” (Kuzu: E.T. 16.04.2018). 

 Yeni gelişmelerden bir tanesine Mehpare sayesinde tanık 
oluruz. Çok geçmeden de hamile kalır ancak Mehpare’nin bebeği 
doğurup doğurmayacağını bir merak unsuru haline getirmiştir 
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yazar. Olay örgüsündeki ara düğümlerden bir tanesi de bu 
diyebiliriz. Bebeği doğurmasıyla birlikte her şey daha iyiye gider, 
çünkü o bebek; kocasıyla birlikte gerçek bir aile olmanın 
umudunu taşır. 

Yine bir geriye kırılma yöntemiyle romanda 1915 yılında 
Merzifon’da yaşayan Ermeni bir ailenin tehciri; evin erkeklerinin 
zabitler tarafından tutuklanıp götürülmesi, kadınların ve 
çocukların bütün mal ve mülklerini -savaş ortamında- 
değerlerinin çok altında satışa çıkarıp elde ettikleri para ile 
İstanbul’a göçleri anlatılır. İstanbul’a geldikten sonra ilk 
zamanlarını Gedikpaşa’daki Ermeni kilisesinin avlusunda 
geçirirler. Daha sonra Aram’ın annesi Rebeka çocuklar için okul 
bakmaya, yengesi ise ev bakmaya başlar. Rebeka okul bakarken 
Merzifon’daki Amerikan Koleji’nin müdiresi Miss Putney ile 
karşılaşır ve çocukları Aram ile Jirayir’i Amerikalıların Ermeniler 
için ayırdıkları vakfiye ile burslu olarak Gedikpaşa Amerikan 
Koleji’ne yazdırır. Bu sahne ile Kulin, okurlarını, Amerikalıların 
Ermeniler için burs vakfiyesi ayırdıklarının bilgisine götürür. 
Daha sonra Ahmet Reşat’ın İngilizce öğrenmesi için aynı okula 
yazdırdığı kızı Sabahat ile Aram’ın yolları burada kesişir. Ki ara 
düğümlerden bir tanesi de budur: Aynı okullara yazılmaları ile 
birlikte aralarında nasıl bir ilişkinin olacağı merak unsuru haline 
gelmiştir. 

İlk görüşte birbirlerini beğenen Sabahat ile Aram, arkadaş 
olurlar ve daha sonra Aram konaktaki çocuklara -Sitare ve Bület’e- 
özel ders vermeye başlar. İkisinin arasında filizlenen aşk 
üniversite yıllarında karşılıklı itiraf edilir. “Tarihî romanda olaylar 
kuru tarihî bilgiler halinde değil, okuyucunun merakını diri 
tutacak biçimde, canlı kanlı, kuru tarih iskeletinin ete kemiğe 
bürünmüş haliyle sunulur. Sürükleyiciliği sağlayan temel unsurlar 
arasında ihtiraslı aşklar, büyük maceralar, olağanüstü 
kahramanlıklar, esrarengiz durumlar bulunabilir.” (Çetin, 2009: 
222). 

 O halde Sabahat-Aram aşkı ile yazar romanda sürükleyiciliği 
sağlamaya çalışmıştır diyebiliriz. Ancak Ahmet Reşat, Aram’ın 
Ermeni olmasından dolayı ilişkilerine şiddetle karşı çıkar. Hatta 
kızı Sabahat’la girdiği tartışmadan sonra intihara bile kalkışır. 
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İntihar girişimi sonrası Ahmet Reşat’ın yaşayıp yaşamayacağı 
hususunda okurlara büyük bir korku ve endişe aksettiren yazar, 
hastane koridorlarında uzun bir süre bekleme sahnesiyle birlikte 
okurun merak duygusunu da harekete geçirmiştir. Bu hadiseden 
sonra ise Sabahat ve Aram’ın ne yapacakları, aşklarından vazgeçip 
vazgeçmeyecekleri, büyük bir merak duygusu uyandırmıştır. 
Devamında ise Mahir ve Hilmi’nin fikri ile Aram askere, Sabahat 
ise iş bahanesi ile Kıbrıs’a gönderilmiştir. Sabahat-Aram aşkı 
bitiyor mu derken yazar onların aşklarını, mektuplarla devam 
ettirmiştir.  

Cumhuriyet ile birlikte değişen aile yapısına, günlük hayata 
dair pek çok izi, Sultanahmet’teki Konakta Hayat başlığı altında şu 
şekilde görmekteyiz: 

“Zeki Salih’in yeni vatanında gelişen bazı hallere intibakı hiç 
kolay olmamıştı. Bosna’da kadınlarla erkeklerin bir arada 
aynı mecliste bulunmalarına alışık olduğu için, Rami’deki 
komşularının kaçgöçünü hayretle karşılamış, vatanını bir 
imza ile gözden çıkaran makamın feshine de pek 
üzülmemişti fakat sıra başındaki festen ayrılmaya 
geldiğinde, doştoları1 tutmuştu. Bir süre sokağa fessiz 
çıkmayı reddetmiş, ilelebet eve kapanması mümkün 
olmadığından, sonunda pes etmişti, kafasına asla bir gavur 
şapkası geçirmeyeceğine yemin billah ederek. Kış gelince, 
başı üşümüştü. Bir iki kere kar altında üşütüp yatağa düşen 
babasına bir fötr şapka hediye etmişti Nusret. Salih Bey, 
şapkayı ilk giydiği gün, sokağa sanki çıplak çıkmış gibi 
utanç içinde, yüzü yerde, etraftan gözlerini kaçırarak 
yürümüştü yolda. Zaman içinde, sadece şapkaya değil, kısa 
kollu elbiseler giyen başı açık kadınlara da alışmıştı.” 
(Kulin, 2017: 102)  

“Romandaki iç gerçekliği ayrıntılarda aramak gerektiği 
akıllardan uzak tutulmamalıdır.” (Çıkla, 2002: 117). Görüşü ile 
birlikte Ayşe Kulin’in bir röportajından yapmış olduğum alıntı da 
buna örnek teşkil etmektedir: “Bu kitapta, satır aralarını 
okuyabilenlere kıyafet devriminin nasıl sindirildiğini de 
anlatmaya çalıştım. Boşnak dedem Salih, fesini çıkarmıyor. Sırf 
bunun için günlerce evden çıkmıyor. Sonra kafası çıplak çıkıp 

                                                           
1 Boşnakça heyheyleri tutmak anlamındadır. 
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hasta oluyor. O dönemde kılık kıyafete karşı bir inat var ve bunu 
din zannediyorlar.” (vatankitap.gazetevatan.com E.T. 17.04.2018) 

Bu arada Zeki Salih’in küçük oğlu Muhittin büyür, okur 
ülkesini geliştirmeye çalışan idealist bir genç olur. “Romanda 
Ayşe Kulin’in babası Muhittin Kulin, genç Cumhuriyet’i temsil 
eder.” (Erdemci, 2011: 53).  

Her gittiği yerde takdir edilir, çok beğenilir. Muhittin 
ağabeyinin okuduğu Berlin Yüksek Mühendislik Okulu’na ancak 
devlet bursu ile gidebilir. Almanya dönüşünde Bayındırlık 
Vekaleti, Muhittin’i uzmanlık dalı olan yağmur almayan 
bölgelerde sulama tesisleri kurması için Adana’ya tayin eder. İlk 
gittiği gün kalacak doğru düzgün bir otel bulamadığı için 
şantiyeye gider:  

“Şantiyenin bulunduğu Adana Ovası, baştanbaşa bir 
sivrisinek yuvasıydı. Kalacağı odanın duvarına da yüzlerce 
sivrisinek ölüsü yapışmıştı. Tuvalet dışarıda ve en ilkel 
şartlardaydı.” (Kulin, 2017: 112) 

O dönemin şartlarını tasvirî bir anlatımla bizlere sunmaktadır 
yazar. Sıtmadan korunmak maksadıyla sürekli kinin2 kullanmak 
zorundadır Adana’da yaşayanlar. Muhittin yaşadığı dönemi, 
içinde bulunduğu toplumu geliştirmeyi, iyileştirmeyi kendine bir 
vazife bilir: 

“Karşısında uçsuz bucaksız bir bataklık uzanıyordu. Bu 
bataklık kurutulacak ve verimli bir ova haline getirilecekti. 
Yapacağı şey hiç kolay değildi ama onun işi, bunu 
başarmaktı. Yıllardır bu günler için göz nuru dökmüştü, 
emek vermişti, ciltlerle kitap okumuştu, proje çizmişti, 
deneyler yapmıştı. Anadolu’ya su, ışık, hayat götürmek için! 
Vatanını yaşanır kılmak için! Hıristiyan dünyanın insanının, 
Anadolu insanını küçümsememesi, hor görmemesi ve bir 
gün aklına esip bu toprakları yine işgale kalkmaması için!” 
(Kulin, 2017: 113) 

Vatanını her şeyiyle yaşanır kılmak için elinden geleni 
yapacağını Muhittin şöyle ifade eder:  

                                                           
2 Kinin, kınakına ağacının kabuğundan elde edilen bir alkaloid maddedir. 
Özellikle sıtma hastalığının tedavisinde kullanılır. 



 
 
 
 
Sevda GÜNDÜZ 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 214 

“Harflerde yapılan değişikliği düşündü. İnsanlar 
rüyalarında görseler inanmazlardı, yeni harfleri iki yıl 
içinde herkesin benimseyeceğini. Üniversitenin üçüncü 
yılına kadar Arap harfleriyle yazarlarken, son yılında Latin 
alfabesini öğrenmişlerdi. Hem de birkaç ay içinde. Bir 
imkansız başarılıvermişti işte. Oysa kendi babası da dahil 
olmak üzere, binlerce kişi karşı çıkmıştı harf inkılabına. 
Kimse anlamak istememişti Latin harflerine geçmekle hem 
dizgide hem de okumada inanılmaz bir kolaylık 
sağlanacağını. Babası bile sökmüştü alfabeyi ve her sabah 
heyecanla günlük gazetesini bekler olmuştu.” (Kulin, 2017: 
113).  

Yazar burada Cumhuriyet döneminde Atatürk önderliğinde 
yapılan kültürel inkılaplar arasında yerini alan harf inkılabına ve 
kısa bir sürede zoru başaran Türk milletine de Muhittin’in iç 
konuşması aracılığı ile değinmiştir:  

“Batılılaşma hareketinde önemli bir adım olacak bu inkılap 
hakkında gerek dil encümeni gerek encümen dışında bu işle 
uğraşanlar hatta İsmet Paşa da dahil olmak üzere pek çok 
kişi harf değişikliğinin 5 ile 15 yıl gibi bir zaman alacağına 
inanmaktaydı. (Atay’dan aktaran Ulu, 2014: 285). “Ayrıca 
bu geçiş sürecinde Yunus Nadi başta olmak üzere, 
gazetelerde yarım sütunda Latin alfabesi yer alırken diğer 
yarısı da eski yazı olarak yayımlatılarak alıştırılma evresi 
gerektiğini düşünenler de vardı. Nadi yine okullarda ilk 
giren öğrencilere yeni harflerin öğretilmeye başlanmasını, 
diğerlerinin ise eski harflere devam etmesi gerektiğini 
düşünmekteydi”. (İnan’dan aktaran Ulu, 2014: 285). 
Mustafa Kemal bunlara ‘ya üç ayda ya da hiç’ cevabını 
vermiştir.” (Atay’dan aktaran Ulu, 2014: 285). Harf inkılabı 
gibi bir değişikliği çok kısa sürede başaran Türk milletinin 
gücü, Muhittin’e göre de her şeyi yapmaya kabildir:  

“Bundan böyle Muhittin, bütün ömrünü, Anadolu toprağını 
sulamaya, Anadolu köylerine ışık ve su taşımaya, yol ve 
mesken yapmaya adayacaktı. Hiç gocunmadan.” (Kulin, 
2017: 114). 

 Çeşitli yerlerde görev yaptıktan sonra en son Ankara 
Belediyesi’nde Devlet Su İşleri’nde mühendislik yapmaya 
başlamıştır. Ablası Saadet ve abisi Nusret evlenmiş hatta çocukları 
bile olmuştu.1934 yılında soyadı kanunun çıkması ile beraber 
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Muhittin’e abisinden bir mektup gelir ve soyadlarının Kulin 
olduğunu öğrenir. Sosyal alanda yapılan bu inkılaba eserinde yer 
vererek yine Cumhuriyet döneminde yaşanan bir olaya daha ışık 
tutmuştur Ayşe Kulin: 

“Ne müthiş bir duyguydu bu muhteşem doğayı fethetmeyi 
hayal etmek! Tabiatı adeta yeniden şekillendirmek! Selleri 
önlemek için bentler, barajlar yapmak! Medeniyeti ücra 
kasabalara taşımak için, dağlardan yollar indirmek! 
Bozkırlara elektrik direkleri döşeyip üzerlerine teller 
çekmek! İnanılmaz bir maceraydı, insanın doğaya karşı 
verdiği savaş. Sabahları ameleleri yüreklendirmek için 
onlara söylediği sözlere bütün kalbiyle inanıyordu; yeni ve 
kutsal bir savaşın içindeydiler ve o bu savaşın sadık eriydi. 
Bu savaş silahsız, barutsuz, askersiz bir savaştı. Cehalete, 
yoksulluğa, iptidailiğe karşı bir savaştı. Yüzyıllarca ihmale 
uğramış, yanmış, yıkılmış topraklarda bir kalkınma 
hamlesine başlamanın zorluğu, Muhittin’i korkutacağına, 
kamçılıyordu.” (Kulin, 2017: 152). 

Genç Cumhuriyet’in temsilcisi Muhittin, bütün dinçliği ve 
dinamikliği ile çağın gerisinde kalan Anadolu’yu her açıdan 
geliştirmeye, ülkenin kalkınmasını sağlayacak adımlar atmaya 
hazır olduğunu şu sözler ile açığa vurur: 

“Yüzlerce genç mühendis vardı, aynı heyecanla dopdolu. 
Sadece kendi sınıf arkadaşları dahi yeterli gelebilirdi. Hepsi 
gençliklerini, güçlerini ve bilgilerini bu vatanı diriltmeye, 
belini doğrultmaya seferber etmişlerdi.” (Kulin, 2017: 154). 

Muhittin’e Bakanlık’tan bir telgraf gelir ve Ankara’ya tayin 
edilir. Romanın ana düğümü çoğunlukla Muhittin’in üzerinden 
anlatılmıştır. Yazarın özellikle onun üzerine eğildiği ve onu 
“Umut” başlığı altında verdiğini de göz önünde bulundurmak 
gerekir. 

Kulin bir taraftan da Sabahat ve Aram aşkı üzerine yoğunlaşır. 
Bütün bu tarihî, siyasal sahnelerin dışında bir de aşk hikayesi 
ekler romanına. Bu konu hakkında da şunları söylemiştir. 

“Yazarların evdeki hesapları çarşıya pek uymaz. Umut’ta 
Cumhuriyet’e daha fazla yer vermek istemiştim ama 
Beyazıt konağı ve orada yaşananlar ağır bastı.” (Erdem: E.T. 
17.04.2018).  
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“Kitabımda Cumhuriyet dönemini daha çok anlatmak 
isterdim ama romanın akışında Sabahat ve Aram’ın aşkı 
daha ağır bastı.” (Saka: E.T. 17.04.2018).  

Sabahat’ın ablası Suat Aram ile Sabahat’ın arasında bir şeyler 
olduğunu düşünmeye başlar ve bunu ablası Leman ile paylaşır. 
Sabahat’ın ablaları bu ilişkiye karşı idiler. Emin olmak için 
Sabahat’a gelen mektupları İngilizce olduğu için Bülent’e 
okuturlar ancak mektupta birlikte olduklarına dair bir bilgi 
bulamazlar. 

 Muhittin bir gün Maarif Vekaleti’nde bir toplantıda Almanca’ya 
çeviri yapmak için çağrılır. Katıldığı toplantıda Albert Malche de 
yer alır ve bu toplantı ile Türkiye o gün otuz bilim adamı kazanır. 
Tarihsel kesitleri olduğu gibi aktaran yazar, eğitim alanında 
yapılan bir inkılabı da gözler önüne sermiştir. Romanda yer alan 
bu sahne tarih kitaplarında şu şekildedir: 

“Cumhuriyet döneminin en önemli kültür reformlarından 
biri, 1933’te İsviçreli pedagoji profesörü Albert Malche’nin 
görevlendirilerek üniversiteler için bir reform planı 
hazırlamasıdır. Rapora göre yeni bir üniversite kurulacak; 
çağdaş ve bilimsel bir zihniyetin oluşumu için de 
yurtdışından akademisyenler getirilecekti. Eğitimde 
yeniden yapılandırma süreci olarak adlandırılan bu dönemi 
önemli kılan bir diğer faktör ise Nazi Almanya’sının 
‘akademisyen’ kökenli mağdurlarıyla ortak bir paydada 
buluşmasıydı. Reform süreci sırasında Almanya’dan Hitler 
liderliğindeki Nazi Rejimi’nin baskıları sonucu Yahudi 
kökenli ve rejime muhalif Alman akademisyenler 
ülkelerinden ayrılmak zorunda kalırlar. Bu mülteci bilim 
insanları, İsviçre sürgününde kurdukları ‘Yurtdışındaki 
Alman Bilim Adamları Yardım Cemiyeti’ ve Türk 
Hükümeti’nin tam yetkili temsilcisi Prof. Malche’nin yoğun 
çabaları sonucu Türkiye’ye geliş süreçleri başarılı olur ve 
bunlar ‘reform planı’ çerçevesinde üniversitelere 
yerleştirilirler.” (Sertpolat, 2015: 26). 

Daha sonra kadınların sosyal hayata, iş hayatına girişlerinin 
izlerini görürüz. Romanın ara düğümlerinden bir tanesi de budur. 
Bir devir bitip yeni bir devir başlarken, insanların yeni devre 
alıştıklarının göstergesi, umudun simgesidir: 
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“Sokaklarda ellerinde evrak çantaları, üzerlerinde omuzları 
vatkalı tayyörleriyle dolaşan ve meslek sahibi oldukları her 
hallerinden belli olan genç kadınlar artık herkeste 
hayranlık uyandırıyordu.” (Kulin, 2017: 203). 

Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte orta ve üst tabakada yer 
alan ailelerin hayatına yeni bir eğlence olarak “balo” girer: 

“Baloların en görkemlisi ve heyecanla bekleneni 
Cumhuriyet Baloları’ydı ki, her şehirde ve pek çok kasabada 
Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümü münasebetiyle, mutlaka 
düzenleniyordu. Ayrıca yeni yılı ve meslek odalarının 
kuruluşlarını kutlayan balolar da vardı, Doktorlar Balosu, 
Mühendisler Balosu, Avukatlar Balosu gibi. Balolarda 
insanlar sadece eğlenmek ve dans etmekle kalmıyorlardı, 
asırlardır erkek erkeğe içki içerek eğlenmiş ve eğlenceyi 
hep sarhoş olup nara atarak, kurşun sıkarak, şiddetle veya 
hüzünle sonlandırmış bir ataerkil millet, şimdi kadınıyla 
birlikte eğlenmeyi öğreniyordu.” (Kulin, 2017: 299).  

Burada, tarihte sosyal ve kültürel alanda yapılan bir 
modernleşme çabasının örneğini görürüz. Bu balolar hakkında 
Doğan Duman’ın görüşü şu şekildedir: 

“İslamî geleneklerin aksine kadın ve erkeğin aynı salonda 
bir araya gelip eğlenebileceği, sosyal yardımlaşma gibi 
çeşitli amaçlarla düzenlenen bu balolar, yeni kurulmuş 
Türk Devleti’nde kültürel ve sosyal değişimi sağlamak 
amacıyla adeta ideolojik bir araç olarak kullanılmış.” (Ülkü, 
1993: 131). 

Çok geçmeden Leman’ın kocası Mahir hiç beklenmedik bir 
anda vefat eder. Leman’ın kız kardeşi Suat, eniştesinin ölümünde 
kendi nazarının olduğu düşüncesine kapılır ve şu şekilde bir iç 
konuşmasına tanık oluruz: 

“İstemeden nazarım değdiyse ablama, affet! Beni affet! 
Böyle olsun hiç istemedim ben. Sadece kocamı yanımda 
istemiştim. Allah’ım, sen yanlış anladın beni! Beni affet!” 
(Kulin, 2017: 362). 

Suat ve Hilmi Ankara’ya dönerlerken bulundukları ortamdan 
uzaklaştırmak için Leman ve Sitare’yi de götürürler. Bu sırada 
Sitare 18’ine basmak üzereydi. Hilmi’nin asker arkadaşı 
Muhittin’in ise görev yaptığı yerden arkadaşı, Raif Erçevik 
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sayesinde Sitare ve Muhittin tanıştırılır. Çok geçmeden evlenirler. 
Bir süre sonra da hamile kalacaktır Sitare. Evlendikten sonra karı-
kocayı aynı ortak duyguda birleştiren 1938 yılına rast gelir. 
Sitare’nin hareketli, mutlu yaşamının ortasına bir bomba gibi 
düşer, bir ölüm acısı. Atatürk, 10 Kasım sabahı vefat eder. Sitare, 
yeni emekli olmuş Hilmi eniştesi ve teyzesi Suat ile birlikte 
cenazenin geçtiği caddenin üstündeki bir binadan seyreder töreni. 
Muhittin, devlet protokolüyle, Bülent’le Rasin ise okullarıyla 
katılmışlardır merasime.  

Yazar bu tarihten sonra gerçekleşen II. Dünya Savaşı ve 
Erzincan depremini bir paragrafta özetleyerek vermiştir. Daha 
sonra Ahmet Reşat ve ailesi konağın masraflarını 
karşılayamadıkları için bir apartman dairesine taşınırlar. Sitare ve 
Muhittin’in bir kız çocukları olur. Roman Muhittin’in sözleriyle şu 
şekilde son bulur: 

“Ayşe büyüdüğünde, ışıksız, susuz, yolsuz tek bir belde 
kalmamalıydı, okulsuz tek bir kasaba, okuma yazma 
bilmeyen tek bir insan! Umut, yeniden umut! Her yeni can 
bir umuttu. Her yeni gün bir umuttu.” (Kulin, 2017: 381). 

Bu roman ile birlikte Cumhuriyet kurulurken, Osmanlı, Ermeni 
ve Boşnak kökenli bir ailenin yaşadığı sancılara rağmen hiç 
vazgeçmedikleri umuda tanıklık ediyoruz. Tarihî kesitleri 
yansıtılırken resmi tarihe dokunmadan, yaşanan bir aşkla, çıkan 
kavgalarla bir dönemin düşünce yapısı anlatılmıştır. Ana düğümü 
umut kavramı üzerine kurulmuştur. Yazar, hayatın akan bir su ve 
her yeni günün bir umut olduğunu bizlere aşılayarak romanını 
sonlandırmıştır. 

Ayşe Kulin, anne tarafının ailesini ‘Hayat Akan Bir Sudur, 
Beyazıt’taki Konakta Hayat’ gibi başlıklarla; babasını/ Muhittin 
Kulin’i ise ‘Umut’ başlığı ile ele almıştır. Bunun nedenini şöyle 
açıklamıştır:  

“Cumhuriyet’e sonuna kadar inanıp Anadolu’nun her yerine 
su, elektrik götürmek için her şeyini feda eden bir 
mühendisti babam. Yani umudun simgesiydi. Ama büyük 
dedemler Bosna’da topraklarını kaybetmiş bir aile, 
annemler Osmanlı ailesi, sarayda büyümüşler. Eniştem 
Aram’ın ailesi ise Merzifon’dan, 1915 olaylarından sonra 
gelmiş İstanbul’a. Kitapta üç aile var ve hepsi yaralı, 
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inançlarını kaybetmişler. Ancak üç ailenin de ortak bir 
paydası var yeni bir ülke kuruluyor ve tek yapacakları şey o 
ülkede mutlu olmanın yollarını aramak. Kıyafetler, harfler, 
düşünce kafa yapısı, sistem değişiyor. Cumhuriyet bir harç 
ki, herkesi sarmalamış. Bu üç aile de sonunda Cumhuriyet’e, 
yani umuda sarılıyorlar.” (vatankitap.gazetevatan.com E.T. 
17.04.2018) 

1.2. Zaman Tasarımı 

Nurullah Çetin’e göre romanda üç ayrı zaman kavramından söz 
edilebilir. “Olayların cereyan ettiği bir dış zaman dilimi (nesnel 
zaman) var, bir bu geniş zaman diliminin bazı anlarında, bazı 
günlerinde, bazı aylarında, bazı yıllarında geçen olaylar var (vaka 
zamanı), bir de olaylar olup bittikten sonra romancı tarafından 
yazılırken, kağıda aktarılırken ilave zaman dilimleriyle ya da 
zamanda kırpmalarla, yani yazar tarafından yapılan tasarruflarla 
yeniden kurgulanan bir zaman (anlatma zamanı) var.”(Çetin, 
2009:131). 

Umut romanındaki zamanları sıralayacak olursak eğer nesnel 
zamanı; 1908-1941 yılları arasında yaşanan olaylar diyebiliriz. 
Vaka zamanında ise, yazarın olayları birtakım atlamalar ve 
özetlemeler yaparak yazdığı gayet açıktır bu kadar uzun bir 
zaman diliminde gerçekleşen bütün olayları yazması zaten pek 
mümkün değildir. Roman ‘İstanbul 5 Ekim 1908.’ ifadesi ile 
başlamaktadır. Zamanın gösterimi şu şekilde karşımıza çıkar: 

“Bosna’nın, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na geçtiği 
1908 yılında Muhittin beş yaşındaydı.” (Kulin, 2017: 13). 

Daha sonra ‘İstanbul,1928’ tarihi ile devam edilir. ‘1340,11 
Eylül’ tarihinde yazılmış bir mektup bulunur. Geriye kırılma 
yöntemi ile 1928’den geçmiş bir tarihe dönülür. İlerleyen 
sayfalarda şöyle bir ifadeye rastlanır: 

“Ahmet Reşat, yağmurlu bir teşrin günü, sadece kendinin 
değil, atalarının da doğup büyüdüğü aziz İstanbul’unun 
başşehir özelliğini kaybettiğini, o efsanevi şehir yerine 
renksiz bir taşra kenti olan Ankara’nın merkez ilan 
edildiğini de yine gazetelerden öğrenmişti. Yaklaşık iki 
hafta sonra da Türkiye’de Cumhuriyet idaresinin 
kurulduğunu öğrenecekti.” (Kulin, 2017: 40). 
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Teşrin günü, Ankara’nın başkent olması, iki hafta sonra 
Cumhuriyet’in kurulacağı gibi ifadelerden tarihin, 13 Ekim 1923 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Ardından yine bir geriye kırılma yöntemi ile ‘Merzifon,1915’ten 
bahsedilir. İlerleyen bölümlerde Muhittin’in mezun olduğu yıla ve 
sonrasında soyadı kanununa rastlanılır: 

“Muhittin, mühendis mektebini, 1929 yılında, ‘pekiyi’ 
dereceyle bitirdi ve İnşaat Yüksek Mühendisi unvanını 
aldı.” (Kulin, 2017: 109). 

“1934 yılının 21 Haziran tarihine kadar, herkesin kendine 
bir soyadı bulması gerekiyordu.” (Kulin, 2017: 149). 

Muhittin’in valiliğe yazmış olduğu istifa dilekçesi ile tarihin 
29.02.1936 olduğu bilgisine ulaşırız. Tarih belirten bir diğer 
ifadeler şu şekildedir: 

“Atatürk, 10 Kasım sabahı öldü. Ertesi günü Malatya 
Milletvekili İsmet İnönü, cumhurbaşkanlığına seçildi (Kulin, 
2017: 366). 

“19 Kasım sabahı, Dolmabahçe Sarayı’nda cenaze namazı 
kılınan Atatürk’ün naşı, Sarayburnu’na Yavuz Zırhlısı’na 
alınarak, yüz bir pare top atışıyla İzmit’e doğru yola çıktı. 
İzmit’ten trenle Ankara’ya nakledildi.” (Kulin, 2017: 367). 

Ayşe’nin doğumuyla biten romanda son tarih 1941’dir. 
Romanın anlatma zamanı ise ‘sonradan aktarma’ şeklinde 
yapılmıştır. Sonradan aktarma dediğimiz şey ise Çetin’e göre: 
“Romandaki olaylar, olup bittikten sonra ileriki bir zaman 
diliminde hatırlamalara ya da tutulan kayıtlara göre yapılır.” 
(2009: 131).  

Yazarın romanı aktarma zamanı da 2008’dir. 

1.3. Mekan Tasarımı 

Açık ve kapalı olmak üzere iki mekan türü vardır romanda. 
Açık mekan, “Buna ‘geniş mekan’, ‘dış mekan’da denir. Olayların 
cereyan ettiği köy, kasaba, şehir, ülke, ova, deniz, dağ gibi açık 
alanlardan oluşan mekan”dır. Umut romanından hareketle açık 
mekanları sıralayacak olursak; İstanbul, Rami, Sultanahmet, 
Beyazıt, Haydarpaşa, Gedikpaşa, Pera, Beyoğlu, Sirkeci, Taksim, 
Arnavutköy, Nişantaşı, Divanyolu, Laleli, Merzifon, Almanya, 
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Berlin, Adana, İzmir, Edremit, Ankara, Kızılay, Ulus, Cebeci, 
Gölbaşı, Çankaya, Çubuk Barajı, Karadeniz, Fırat gibi yerlere 
rastlamak mümkündür. Ancak İstanbul ve Ankara, olay örgüsünü 
şekillendirmede önemli rol oynayan mekanlardır. 

 Kapalı mekanla ilgili olarak Nurullah Çetin, şöyle söylemiştir: 

 “Türk romanında özellikle yalı, köşk, konak, apartman, 
yazlık gibi kapalı mekanlar, genellikle sosyal değişimlerin, 
kültür farklılıklarının, ekonomik durumların simgesi olarak 
kullanılmış ve işlevsel unsurlar olarak işlenmiştir. Mesela 
‘konak’, geniş ve büyük aile geleneğinin, Osmanlı 
döneminin, ‘apartman dairesi’ de çekirdek aile tipinin ve 
Cumhuriyet döneminin simgesi olarak işlenebilir.” (Çetin, 
2009: 135).  

İncelediğimiz romanda geçen kapalı mekanlar şunlardır; 
Beyazıt’taki konak, Sultanahmet’teki konak, Gedikpaşa Amerikan 
Mektebi, Pera’daki İbrahim Bey Apartmanı, Sirkeci’deki Şahin 
Paşa Oteli, Kumbaracı Sokağı’ndaki 7 numaralı ev, Kızılay’da 
Sosyal Apartmanı.  

Sultanahmet ve Beyazıt’taki konak Ahmet Reşat’ın ve Zeki 
Salih’in ekonomik durumlarının simgesi, geniş aileleriyle birlikte 
yaşadıklarının bir göstergesidir. Zeki Salih ve Ahmet Reşat hem 
çocukları hem de torunları ile birlikte yani üç nesil bir arada 
yaşıyorlardı. Cumhuriyet’in kuruluşu ve beraberinde getirdiği 
sosyal, siyasal ve kültürel değişikliklere bu nesillerin alışma ve 
uyum süreçlerini eş zamanlı olarak görmekteyiz. Daha sonra 
Ahmet Reşat’ın gittikçe küçülen ailesi ve ekonomik durumunun da 
değişikliğe uğraması sebebiyle Teşvikiye’deki Narmanlı 
Apartmanı’na geçişleri çekirdek ailenin ve ekonomik durumun 
getirdiği bir zorunluluğun göstergesi de olmuştur. Pera’daki 
İbrahim Bey Apartmanı çekirdek aile, Mehpare’nin oğlu Halim ve 
Galip Bey ile taşındıkları bir evdir. Kumbaracı Sokağı’ndaki ev, 
Aram, annesi ve abisinden oluşan çekirdek ailenin evidir. 
Kızılay’daki Sosyal Apartmanı, Sitare ve Muhittin’in evleri idi, yani 
yine bir çekirdek aile örneği: 

“Şehrin en işlek en eğlenceli ve modern semtinde ender 
bulunan kaloriferli apartmanlardan biriydi.” (Kulin, 2017: 
362).  
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Cumhuriyet döneminde modernleşmenin bir sonucu olarak 
konaktaki yaşamdan apartman dairesine geçişler mevcuttur. 
Romanda konak, geleneği, Osmanlı’yı temsil ederken apartman ise 
modernliği, Cumhuriyet’i temsil eder. Yazar bir devrin bitişi, 
Osmanlı’nın çöküşü; yeni bir devrin başlangıcı, Cumhuriyet’in 
kuruluşu ile yaşanan toplumsal değişimin/dönüşümün simgesi 
olarak konak ve apartman gibi mekan tiplerini kurguda 
kullanmıştır. 

Romanda rastladığımız mekan tasvirlerine şu örnekleri 
verebiliriz: 

“Sultanahmet Meydanı’na paralel uzanan sokağın köşesini 
tutan pembe ev, üç katlıydı. Evin Sümbüllüçeşme 
Sokağı’ndaki ucu, yaşlı bir çınarın bulunduğu küçük bir 
bahçeyle sonlanıyordu.” (Kulin, 2017: 100) 

“Sosyal Apartmanı. Dört ayrı girişi vardı. Koca bir bloğu 
kaplıyordu. Çatı katını ev sahibi bir terasa dönüştürüp 
bahçe gibi tanzim etmişti. Saksılara bodur ağaçlar diktirmiş, 
çiçek tarhları yaptırmış, orta yerde de, içinde kırmızı 
balıkların yüzdüğü bir oval havuz oturtmuştu.” (Kulin, 
2017: 362) 

1. 4. Kişi Tasarımı 

1.4.1.Gerçek Tarihî Kişilikler Olarak Romana Yansıyan 
Kişiler/Ana Karakterler 

Romanda yer alan kişilerin çoğu gerçek yaşamdan adları ve 
sanları ile birlikte alınmıştır. Ayşe Kulin bu romanı yazarken tarihi 
kendisine malzeme etmiş evet, ama bu tarihî malzemenin 
insanları ise bizzat kendi ailesidir. Romanda yer alan insanlar, 
romana gerçek kişilikleri ile girmişlerdir. O yüzden romandaki 
kişiler gerçekten tarihte yer almış, yazarın anlattığı dönemde 
yaşamışlardır. Kulin, romana başlamadan evvel kitabın ilk 
sayfalarında, okurlara kişiler ve aralarındaki ilişkiler bağlamında 
bir kılavuzluk etmesi için şu şekilde soyağacını vermiştir: 
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Tablo 1. Soyağacı 

Aslında bütün bu kişiler tek bir göstergeyi vurgular; bir devrin 
bitişi ve yeni bir devrin başlangıcı ile birlikte ‘umut’u. 

Ahmet Reşat Bey, romanın başkişilerindendir. Osmanlının son 
maliye nazırlarındandır, bağlı bulunduğu imparatorluğun çöküş 
sahnesine tanık olmuştur. Ahmet Reşat Osmanlı’yı temsil eden, 
geleneğin bir ifadesi olarak romanda yerini almıştır. Değişen yeni 
hayata ayak uydurmakta zorlanmaktadır:  

“Ahmet Reşat, içinde yaşadığı devrin modasına aykırı düşen 
demode kostümleri ve gömlekleriyle, köstekli saati, 
burunları uzun ve küt İngiliz ayakkabılarıyla, getrleriyle, 
hatta günbegün sadeleşen Türkçeyi Osmanlıca kelimeler 
kullanarak konuşmasıyla, dünyaya bir başka zaman 
diliminden düşüvermiş gibi duran ve buna rağmen 
etrafında saygı uyandıran bir Osmanlı’ydı. Siması hüznünü 
hiç ele vermese de kendini zaman zaman kullanım tarihi 
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geçtiği için bir kenara atılmış paslı bir makine gibi 
hissediyordu. Onun ait olduğu ‘zaman’ geçip gitmişti.” 
(Kulin, 2017: 42) 

“Onun devri kapanmış olabilirdi ama torunları yeni bir 
dünyada onun gidişinden sonra da uzun yıllar yaşayacaktı. 
Onları yeni zamanlara hazırlamak, ailenin reisi olarak 
göreviydi. Sabahat’i, Halim’i, Sitare’yi ve Bülent’i, birkaç dil 
öğrenebilecekleri okullarda okutacaktı.” (Kulin, 2017: 43) 

Her ne kadar gerçek kişiliği ile alınmış desek de yazar elbette 
bir kurmacaya başvurmuştur. Bunun en bariz örneğini şu şekilde 
verebiliriz: Ahmet Reşat gerçek hayatta 1848-1927 yılları 
arasında yaşamış bir insandır. Romanda torunu Sitare’nin 
hamileliğini görür, Ayşe Kulin’in doğumuyla biten roman 1941 ile 
kapanmaktadır. O halde diyebiliriz ki 1940-1941 yılları arasında 
yazar büyükbabasını halen yaşıyor olarak göstermiştir: 

 “Ön bahçede, çardağın altındaki hasır koltuklara yayılmış 
anneannesi ile büyükbabasının yanına yürüdü, yanaklarına 
birer öpücük kondurdu. Leman, körüklü kocaman çantasını 
koluna takmış, aceleci adımlarla geliyordu.  

Ayol daha vapura yarım saat var’ dedi Behice Hanım. 

Kız hamile anne, yavaş yavaş anca yürür.” (Kulin, 2017: 
369) 

Muhittin Kulin, Ayşe Kulin’in babasıdır. Romanın 
başkişilerindendir, hatta merkezî kişisidir. O da gerçek kimliği ile 
romanda yerini almıştır. İdealist bir mühendistir. Canlı ve gerçekçi 
bir karakterdir, genç cumhuriyeti temsil eder. Romanda 
‘yüceltilmiş tip’ olarak görebileceğimiz bir kişidir. “Buna idealize 
tip de denir. Yazarın ana izleğe bağlı kalarak kendi kafasında 
biçimlendirdiği kusursuz bir tip olup; romancının düşünce ve 
duygularını dile getiren ve temsil eden bir kişidir. Milletin ve 
toplumun yüksek değerlerini temsil ederler ve toplumun özlediği 
model tiplerdir.” (Çetin, 2009: 149).  

Zeki Salih, Ayşe Kulin’in büyükbabasıdır. Bir Boşnak Beyi’dir. O 
da aynı şekilde Cumhuriyet’e alışma sürecinde birtakım zorluklar 
çeken bir kişi olarak karşımıza çıkar. Bosna-Hersek’in elden 
çıkarılışına ve İstanbul’da yaşamaya alışan Zeki Bey, fesin 
çıkarılması konusunda epey bir zorluk çekmiştir. Çıkarmama 
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pahasına evden çıkmamayı yeğlemiş, daha sonra ise çıktığında 
çıplak gibi hissetmiş, hastalanmıştır.  

Mahir, Ayşe Kulin’in dedesidir. İşini iyi yapan bir doktor olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yeniliklere açık, hoşgörülü, anlayışlı bir 
insan tipi çizmiştir yazar. Ahmet Reşat’ın damadı olmaktan önce 
arkadaşı, sırdaşıdır. Herkesin derdini dinleyen, yardım etmeye 
çalışan, anlayışlı, sır saklayan bir kişidir. Modernleşmeye açık bir 
insan figürüdür. 

Behice Hanım, Ayşe Kulin’in büyük annesidir. Ortaokuldan 
sonra kız çocuklarının okumasına pek sıcak bakmadığını kızı 
Sabahat ve ona okuması için destek veren babası Reşat Bey ile 
girdiği münakaşalarda açıkça görmekteyiz. Fransız mektebini ve 
Amerikan mektebini bitiren kızının tahsilinin bittiğini, onun 
malumatlı bir kız olduğunu ve sıranın artık evde oturup ev hanımı 
olmaya geldiğini düşünmektedir. Ancak daha sonraları Behice’nin 
de bu duruma alıştığını gösterir bize yazar:  

“Sabahat’ın üniversiteye gitmesini içine sindiremeyen 
Behice Hanım, durumu zamanla benimsedi, hatta kızıyla 
iftihar etmeye bile başladı.” (Kulin, 2017: 203) 

 Çünkü artık devir değişmişti, kadınların sosyal hayata 
girmeleri o günlerde herkes için hayranlık uyandırmaya 
başlamıştı. Behice Hanım, Tanzimat romanlarında olduğu gibi 
pasif bir anne olarak karşımıza çıkarılmıştır.  

Leman Hanım, Ayşe Kulin’in anneannesidir. Beyaz tenli, yeşil 
gözlüdür. Temizlik hastası bir kadın olarak çıkar karşımıza. Bu 
huyu yüzünden evdekilerle sürekli bir münakaşaya girer, 
kişilikler arası bir çatışmaya sebep olur.Kulin bir röportajında 
anneannesi ile ilgili olarak şunları söylemiştir:  

“Mesela anneannem Leman, titizlik hastasıydı. Onun 
yüzünden çok rezil olduk. Tramvaya binerdik, biri 
öksürdüğünde ceketiyle yüzünü kapatırdı. Arkadaşlarım 
bize geldiğinde tuvalete girmelerini istemediğini belli 
ederdi. Mikrop kapmaktan çok korkardı.” 
(vatankitap.gazetevatan.com E.T.17.04.2018)  

Yazarın bazı eklemeler ve çıkarmalar yaptığı aşikardır. 
Romanda bunları aynen yansıtmamış, değiştirmiş yani 
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kurgulamıştır. Anneannesinin titizlik huyunu malzeme olarak 
almış biz okurlara kendi muhayyilesinden geçirdiği bir kurgu ile 
sunmuştur. 

Sabahat, Kulin’in küçük teyzesidir. O dönem içerisinde modern 
hayatın imkanlarından faydalanmayı bilen bir genç kız olarak 
karşımıza çıkar. Babası Reşat Bey’in desteği ile istediği okullarda 
okur. Oldukça aktif ve sosyal bir kızdır. Ancak Amerikan 
mektebinde tanıştığı Ermeni arkadaşı Aram ile birbirlerine âşık 
olur, evlenmek ister. Ancak aileleri izin vermez. Romanda Sabahat 
ve Aram’ın kavuştuklarını göremesek de yazarın kitabın başında 
vermiş olduğu soyağacından evlendiklerini ve bir çocukları 
olduğunu anlayabiliyoruz. 

Hilmi, Kulin’in büyük teyzelerinden Suat’ın kocasıdır. 
Topograflık yapar, sık sık görev gereği şehir dışına çıkmaktadır. 
Şeker Ahmet Paşa’nın talebesi olduğu bilgisine götürür bizi yazar. 
Ressam ve mimar olmak istemiş ancak bu hayaline çok da uzak 
düşmemiş sınır şehirlerine topograf olarak atanmıştır. Romanda 
yardımcı kişi olarak yerini almıştır. Çok üzerinde durulan bir 
karakter değildir. 

Suat, Kulin’in büyük teyzesidir. Eşi sürekli şehir dışına çıktığı 
için o da babasının evinde evin işleri ve çocukların bakımı ile 
ilgilenen pasif bir ev hanımı rolüne bürünmüştür. Büyük oğlu 
Bülent, Sitare ‘den beş yaş küçüktür ancak romanda aktif bir 
karakter olarak çıkmaz karşımıza. Küçük oğlu Rasin ise henüz bir 
bebektir, ondan da çok bahsedilmez. 

Aram, Sabahat’ın âşık olduğu Ermeni gençtir. 1915 Ermeni 
olaylarından ötürü Merzifon’dan İstanbul’a göç etmek zorunda 
kalan bir ailenin oğludur. Babası Ermeni olaylarında 
tutuklandığında Aram çocuktur. Aram, romanda iyi bir Ermeni’yi 
temsil etmektedir. Bütün bu olup bitenlerde Sabahat’ın suçu 
olmadığını ona kin duyamayacağını âşık olmasına bağlamaktadır 
yazar. Aşkı sayesinde Türkleri suçlamayan bir Ermeni genci 
portresi çizilmiştir. 

Nusret, Kulin’in amcasıdır. Berlin’de makine mühendisliği 
okumuş, İstanbul Belediyesi’nde baş mühendis olmuştur. Ecla ile 
evlenmiş, iki çocukları olmuştur; Semra ve Orhan. Gösterişli bir 
hayat yaşadıklarının izlerini görürüz romanda:  
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“Nusret iyi para kazanıyordu ve kazandığını son kuruşuna 
kadar da harcıyordu. Kimselerde araba yokken, Nusret’in 
otomobili vardı. Çocukların Alman dadısı vardır. Evlerinde 
uşak, hizmetçi ve aşçı vardı.” (Kulin, 2017: 253). 

Gül Hanım, Kulin’in babannesidir. Boşnak geleneklerini devam 
ettiren eski kafalı bir kadını temsil eder romanda. Gelini Ecla’nın 
evde yemek yapmayışına verdiği tepki şöyledir: 

“Bir kadın ailesi için yemek pişiremezse, ne işe yarardı?” 
(Kulin, 2017: 253).  

Aynı zamanda oldukça yardımsever ve düşünceli bir kadındır. 
Maddi sıkıntıya düşen komşularına yardım ederken 
gocunmasınlar diye önce onların bahçesinden torunları için biraz 
erik ister, gönderdikleri erik tabağına yaptığı böreklerden koyarak 
komşularının boş tabak göndermek ayıp olur düşüncesi ile börek 
koyduğunu düşünmelerini sağlamıştır. 

Sitare, Kulin’in annesidir. Sarı saçlı, buğday tenli ve ela 
gözlüdür. Romanda havai bir genç kızdır. Muhittin’le evlendikten 
sonra da en ciddi ve hüzünlü anları bile hafifletmek, her şeyde 
eğlenilecek, gülünecek bir yön bulmak onun en belirgin özelliği 
olarak karşımıza çıkar. 

Saraylı Hanım, Ahmet Reşat’ın teyzesi, ölen yeğeni Kemal’in 
babaannesidir. Torunu öldükten sonra akli dengesini 
kaybetmiştir. Evin içinde yaşayan bir diğer yaşlı Neyir Hanım ile 
tartışmalarından ötürü gündeme gelmektedir. Neyir Hanım da 
Behice’nin teyzesidir. Mehpare ise Kemal’in eşidir. Halim adında 
bir oğlu vardır. Reşat Bey’in konağında ev işleri ile meşgul olan 
pasif bir kadın rolündedir. Kemal’den sonra Galip Bey ile 
evlenerek Pera’da bir apartmanda yaşamaya başlar ve Ali adında 
bir oğlu olur. Büyük oğlu Halim, Sabahat ile yaşıttır, ancak onun 
aksine içe kapanık bir çocuktur. 

Saadet, Muhittin’in ablasıdır. Evli, iki çocuklu, pasif bir ev 
hanımı olarak karşımıza çıkar. 

Ekmel, Sabahat’ın ailesi tarafından kendisi ile evlendirilmek 
üzere tanıştırdıkları bir gençtir. Ancak Sabahat’la arkadaşlık 
kurar, onunla dost olur ve ona Aram’dan haber almak ve Aram’a 
haber götürmek konusunda yardımcı olur.  
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Nesime ve Hüsnü Efendi Reşat Bey’in konağında çalışan 
yardımcılardır. Şahber Hanım, Leman’ın görümcesidir. Pera’da 
oturur. Naci adında da bir oğlu vardır.  

1.4.2. Romanda Adı Geçen Diğer Karakterler 

Recep Peker; Zeki Salih’in Sultanahmet’teki mahallesinden 
komşuları, Miss Putney Gedikpaşa Amerikan Mektebi’nin 
müdiresi, Ahmet Reşit Rey ise Ahmet Reşat’ın kabineden arkadaşı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında Yahudiler için 
kurulan yardım komisyonu toplantısında yer alan Maarif Vekili Dr. 
Reşit Galip, Prof. Malche, patolog Herr Schwart gibi isimlere de 
rastlanılmaktadır. 

1. 5. Romanda Anlatıcı Bakış Açısı Seçimi  

Romanın genelinde tanrısal/hâkim bakış açısı görülür. Bu 
bakış açısını, Nurullah Çetin’e göre tanımlayacak olursak eğer; 
“Her şeye vakıf olan, her şeyi bilen kimsedir. Aynı zaman 
diliminde, farklı mekanlarda, farklı kişilerce yaşanmış olayların 
hepsinin görmüş, izlemiş gibi aktaran, roman kişilerinin iç 
dünyalarında olup bitenleri, onların neler düşündüklerini bilen 
kişidir.” (2009: 107). 

Yazar yer yer diyalog, iç monolog ve mektup tekniğinden de 
yararlanmıştır. 

Sonuç 

Kurmaca bir eserden hareketle tarihî gerçeklik üzerine 
eğildiğimiz bu çalışmamızda Kulin, tarihî olayları ve o tarihte 
yaşayan ailesini, romanına malzeme olarak seçmiştir. Yazar, 
roman kahramanlarını ve romanda geçen olayları gerçek hayattan 
almış, onları romanın dünyasına taşımıştır. Böylece onların artık 
yazarın muhayyilesinden geçmiş birer kurmaca karakter ve 
olaylar olduklarını, gerçeğin birebir değil birtakım eklemeler ve 
çıkarmalarla yansıtıldığını gözler önüne sermiştir.  

Şu da bilinmelidir ki; “Romancı, özgürce hayal kurmaya, kişisel 
tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Ancak bunları yaparken, 
kesin olarak bilinen tarihî gerçeklere aykırı bir kurgulama 
yapamaz.” (Çetin, 2009: 221). 
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 Biz de çalışma yaptığımız bu romanda Kulin’in tarihî 
gerçeklere aykırı bir kurgulama yapmadığını örnekleriyle birlikte 
görmekteyiz. Kurmaca dünyada tarihî gerçeklik, yazarın 
kurguladığı atmosferde göz önünde canlandırılacak şekilde 
sunulur. Bu sebeple yazarın kurgusunun sağlamlığı önemlidir. 
İncelediğimiz romanda bizim amacımız, yazarın olay, zaman, 
mekan, şahıs gibi unsurları ustaca kurgulayıp kendi içinde tutarlı 
bir yapı kurmuş olduğunu ve böylece bu dünya içinde de tarihî 
gerçekliği başarılı bir şekilde sunduğunu ortaya koymaktır. 

Bu ve bunun gibi tarihî romanlarda amaç, genç nesillere tarihi 
sevdirmek, milli tarih bilinci oluşturmak diyebiliriz. Yazar, bu 
romanı okuyanların tarih konusunda yanılmayacaklarını 
söyleyerek tarihî bilgileri hassas bir tarafsızlıkla yansıttığını dile 
getirmiştir. Osmanlı’nın çöküşü ve Cumhuriyet’in kurulduğu 
yılları üç aile üzerinden anlatmaya çalışan yazarın bunu 
yapmaktaki amacı, o yıllardaki olayları anlatmaktan ziyade bu 
olayların insanlar üzerinde bıraktığı tesiri göstermektir. Böylelikle 
bu romanı okuyanlar, o dönemde yaşayan insanların 
yaşadıklarına şahit olacaklar, yeri geldiğinde kendilerini romanın 
içerisinde bulacaklardır. 
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Özet 
Tarihî ve biyografik kaynaklarda hayatı hakkında bilgilere 
rastlanmayan Seher Abdal hakkındaki bilgiler araştırmacılar 
tarafından eserlerinden yola çıkılarak tespit edilmiştir. Cönklerde 
yer alan şiirlerinden hareketle 16. yüzyıl şairlerinden olduğu 
tespit edilen Seher Abdal hakkındaki ilk tespitler Mehmet Halit 
Bayır tarafından yapılmıştır. Bayır tarafından “edebiyatımızın 
kadın siması” olarak ifade edilen Seher Abdal’ın kadın olduğuna 
dair Bayır’ın ifadelerinden başka bir kaynak bulunamamaktadır. 
Bu nedenle söz konusu bilginin doğruluğu şüphelidir. Başka 
eserlerinde Seher Abdal, Derviş Seher, Seherî ve Seher 
mahlaslarını da kullandığı görülen Seher Abdal’ın Helva vü Nân 
isimli Hz. Ali’yi öven bir mesnevisinin yanında Saadetnâme isimli 
bir manzum tercümesi ile Hz. Ali’yi öven kasideleri 
bulunmaktadır. Bunların yanında bu bildirinin de konusu olan 
Tercüme-i Şerh-i Tercî’-i Bend-i Evhadüddîn Kirmânî isimli bir eseri 
de bulunmaktadır. Bu eser Evhadüddîn Kirmânî’ye ait Farsça olan 
eserin yine Farsça olarak yapılmış şerhinin tercümesidir.  

Bu çalışmada Seher Abdal ve eserleri hakkında bilgiler verildikten 
sonra Tercüme-i Şerh-i Tercî’-i Bend-i Evhadüddîn Kirmânî isimli 
eseri tanıtılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Tercüme, Seher Abdal, Evhadüddîn Kirmânî. 

Abstract 
Information about Seher Abdal, which has no information about 
his life in historical and biographical sources, was determined by 
the researchers on the basis of his works. Mehmet Halit Bayır 
made the first observations about Seher Abdal, who was found to 
be one of the 16th century poets from the poems in junks. There is 
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no other source from Bayir's statements that Seher Abdal is a 
woman, expressed by Bayir as “the woman figure of our 
literature”. Therefore, the accuracy of the information in question 
is questionable. Seher Abdal, Derviş Seher, Seherî and Seher were 
also used in other works by Seher Abdal. Seher Abdal has a 
mesnevi praising Ali, named Helva vü Nân, and there is a poem 
called Saadetnâme, and there are some kasidahs which praises Ali. 
In addition, Seher Abdal has a work entitled Tercüme-i Şerh-i 
Tercî’-i Bend-i Evhadüddîn Kirmânî which is the subject of this 
paper. This work is the translation of the Persian work of Farsi, 
which was Persian, of Evhadüddîn Kirmânî.  

In this study, after giving information about Seher Abdal and his 
works, Tercüme-i Şerh-i Tercî’-i Bend-i Evhadüddîn Kirmânî will be 
introduced.  

Key words: Translation, Seher Abdal, Evhadüddîn Kirmânî. 

 

Seher Abdal 

Hayatı ile ilgili tarihî ve biyografik kaynaklarda bilgi 
bulunmayan Seher Abdal’ın hayatı hakkındaki bilgiler 
eserlerinden yola çıkılarak tespit edilmiştir. Cönklerde yer alan 
şiirlerinden hareketle Seher Abdal’ın Battal Gazi’yi pir olarak 
tanıyan 16. yy. şairlerinden olduğu araştırmacılar tarafından 
ortaya konmuştur. Seher Abdal hakkında ilk tespitler Mehmet 
Halit (Bayır) tarafından yapılmıştır. Mehmet Halit Bayır 1929 
yılında yayımlanan Hayat Mecmuası’ndaki “Edebiyat Tarihimizde 
Kadın Simaları: Seher Abdal” başlıklı yazısında Seher Abdal’dan 
bahseder. Bir mecmuadaki 2 manzumesine tesadüf ederek 
haberdar olduğu Seher Abdal hakkında tarihî kaynaklarda bilgi 
bulunmamasını kadınların eski müverrihlerce ihmal edilmesine 
bağlamaktadır. Ancak Seher Abdal’ın kadın olduğu sadece Bayır 
tarafından iddia edilmektedir. Fatma Sabiha Kutlar, Seher Abdal’ın 
isminden dolayı Bayır tarafından kadın olarak düşünüldüğünü 
tahmin eder. 

Eserleri 

Helva vü Nân 

Hz. Muhammed ile Hz. Ali’yi öven bir meddahın cemaatten 
helva ve ekmek istemesini ve bunun üzerine gelişen olayları 
anlatan 138 beyitlik bir mesnevîdir. Eser, Fatma Sabiha Kutlar 
tarafından bir makale ile tanıtılmıştır (2010). 
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Saadetnâme 

Nâsır-ı Hüsrev’in Saadetnâme isimli eserinin manzum 
tercümesidir. Bir ahlak kitabı özelliği gösteren eser 501 beyitten 
oluşmaktadır. Eser Mustafa Özağaç tarafından yüksek lisans tezi 
olarak hazırlanmıştır (2009). 

Velâyet-nâme-i Ali Kerrema’llâhu Vechehû Pür-Suhten-i 
Cebrâîl Aleyhisselâm 

316 beyitlik Hz. Ali’yi metheden kaside tarzında yazılmış bir 
eserdir. 

Velâyet-nâme-i Ali Kerrema’llâhu Vechehû Penc Püser  

Genel olarak Hz. Ali’nin vasıflarının mesnevi tarzında 
anlatıldığı 463 beyitlik bir eserdir. 

Sad Kelime-i Hazret-i Ali Kerrema’llâhu Vechehû 

Hz. Ali’nin yüz adet özlü sözünün altına şerh mahiyetinde 
yazılan ikişer beyitlik Türkçe manzumelerden oluşmaktadır. 

Seher Abdal’ın mecmua ve cönklerde şiirleri olduğu da tespit 
edilmiştir. 

Tercüme-i Şerh-i Tercî’-i Bend-i Evhadüddîn Kirmânî 

Eserin ismi yazmada  
şeklindedir. Ancak eser, “…Şeyh Evhadüddîn Kirmânî kaddesallâhu 
sırruhunuň tercîʿ-i bendinüň şerhin Türkî diline tercüme olına…” 
şeklindeki ifadesinden de anlaşılacağı üzere Farsça olan terci-i 
bendin yine Farsça olan şerhinin tercümesidir. Bu nedenle bildiri 
başlığımızı da “Tercüme-i Şerh-i Terci’-i Bend-i Evhadüddîn 
Kirmânî” şeklinde belirledik. 

Selim Sırrı Kuru “Onaltıncı Yüzyıl Başında Evhadüddin-i 
Kirmânî’yi Anadolu’da Anlamak ve Anlatmak” isimli çalışmasında 
söz konusu eserden bahsetmektedir. Ancak Kuru, eseri 
neşretmemiş şerh usulü hakkında kısa bilgiler vermiş ve 
yazmanın şekil hususiyetlerine değinmiştir. Ayrıca Selim Sırrı 
Kuru Seher Abdal tarafından şerhi yapılan bu Terci-i Bendin 
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Evhadüddin Kirmânî’ye değil kendisiyle aynı mahlası kullanan ve 
onun yolunu izleyen Evhadî Meragâ’î’ye ait olduğunu iddia eder. 

Ancak yazmanın 2b sayfasında yukarıda da kullandığımız 
“…Şeyh Evhadüddîn Kirmânî kaddesallâhu sırruhunuň tercîʿ-i 
bendinüň şerhin Türkî diline tercüme olına…” şeklindeki alıntıdan 
Evhadüddîn Kirmânî’nin terci’-i bendi olduğu mütercim 
tarafından dile getirilmektedir. 

Yazmanın Özellikleri 

Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Y 168 
numarada 2b-55b varakları arasında yer almaktadır. Söz başları 
ve mısralar kırmızı olmak üzere siyah mürekkeple yazılmıştır. 
Nestalik hat ile çerçevesiz sayfalara 17 satır olarak yazılan nüsha; 
şirazeli, sırtı kahverengi meşin kaplı, kapakları yeşil ve beyaz 
kağıtla kaplı mukavva cilt içerisindedir. 

Müellif, Müstensih ve İstinsah Tarihi 

Eserin müellifi/mütercimi yukarıda da belirttiğimiz üzere 
Seher Abdal’dır. Mütercim eserinin girişinde kendisinden bu 
“fakîr-i edaʿfu’z-zuʿafâ ve hâdimü’l-fukarâ Dervîş Seher” şeklinde 
bahseder. Başka eserlerinde Seher Abdal, Derviş Seher, Seherî ve 
Seher mahlaslarını da kullandığı görülmektedir. 

Eserin müstensihi ise Derviş Can isminde bir kimsedir. 
Nüshanın 55b sayfasında kendisinden “ʿabdü’s-sultân edaʿfu’z-
zuʿafâ ve hâdimü’l-fukarâ Dervîş Cân” şeklinde bahseder. 

İstinsah Tarihi ise yine 55b sayfasında “Bu risâle-i tevhîd sene 
erbaʿ ʿaşer ve tisʿamiʾe yılınuñ Muharremü’l-harâmınuñ evâʿilinde 
itmâma yitişdi.” şeklinde 914 Muharrem’inin (Mayıs 1508) ilk 10 
günü olarak belirtilmiştir. 

Eserin Yazılış Sebebi 

Seher Abdal eserini, Muhammed Bey b. Yahya Paşa’nın isteği 
üzerine “doğru yolun talipleri olan âşıklara” faydalı olması için 
yazmıştır. 

Ammâ baʿd bu risâlenüň zebân-ı Fârisîden Türkî diline 
tercüme olmasına bâʿis olan mefharü’l-ümerâ ve’l-câhidîn 
efdalü’l-fuzalâ ve’s-sâlikîn yaʿnî Muhammed Beg bin Yahyâ 
Paşa zâdellâhu eyyâme rifʿatehum bu fakîr-i edʿafu’z-zuʿafâ 
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ve hâdimü’l-fukarâ Dervîş Seherden iltimâs eyleyüp Şeyh 
Evhadüddîn Kirmânî kaddesallâhu sırruhunuň tercîʿ-i 
bendinüň şerhin Türkî diline tercüme olına tâ kim tâlibân-ı 
râh-ı hak olan ʿâşıklara fâyide tutmak âsân ola. 

Eserde Kullanılan Şerh ve Tercüme Yöntemi, 

Mensur olarak yazılan eser daha önce de belirttiğimiz gibi 
terci-i bendin Farsça şerhinin tercümesidir. Buradaki tespitlerimiz 
şârihin yöntemi ile alakalı olabileceği gibi Seher Abdal’ın da 
müdahalelerde bulunmuş olması muhtemeldir. 

Eserde bazı beyitlerin şerhleri kısa tutulurken bazı beyitlerin 
şerhleri ise ayet, hadis ve/veya başka beyit örnekleriyle 
zenginleştirilerek verilmiştir. 

Daha iyi anlaşılması için aşağıda 2 beyit şerhi örnek 
olarak verilmiştir: 

 در خرابات عاشقان كوييست

 و اندرين خانۀ پرى رو ييست

Ey ʿazîz….. yaʿnî dânâyân-ı râh-ı ḥaḳîḳat ü bînâyân-ı ʿilm-i 

meʿânî ehl-i baṣîret olan kâmillere maḥfî degildür ki خرابات 
iki maʿnâ üzerine gelmişdür lüġat yüzünden ve ıṣṭılâḥ 
yüzünden. Ol ki lüġat yüzündendür žâhir ḫarâbât olana 
derler. Fe-emmâ ıṣṭılâḥ yüzünden olan ḫarâbât fenâ-yı 

beşeriyetten ʿibaretdür ki  الخرابات عبارة عن فناء البشريّة yaʿnî 
refʿ-i resm-i rüsûm-i ḫulḳıyyet eylemekdür ki [3a] Ḥażret-i 

Resûl [ʿasm] buyurmuşdır ki لحقيقة المجاز قنطرة ا  yaʿnî her 
kim ki ḫarâbât-ı mecâzîden geçüp her nesne ki žâhir-i 
dünyâya taʿallüḳdür şarâb ü nuḳl ü şâhid mecâzîde bunlara 
ḫarâbât-ı žâhirî derler bunlardan geç. Fe-emmâ ḫarâbât-ı 
haḳîḳîde gerekdür ki ikilik ve şirket resmini refʿ eyleye. Ve 
ḫarâbât-ı haḳîḳîden murâd vücûd-ı insândur. Zîrâ ki 
ḫarâbâtda şarâb ü nuḳl ü şâhid vardur. Şarâb vücûd-ı 
insânda tecellîdür nuḳl maʿnâdur şâhid Ḥaḳdur. Yaʿnî her 
kimse ki bu mertebeye yetişe mâsivâʾullâhdan geçe. Pes 
ḫarâbât-ı maʿnevî ki derler budur. Evvel ḫarâbât-ı žâhirî 
câhillerüñdür ki ḫarâbât-ı mecâzîdür. İmdi ey ṭâlib 
mecâzîden geçmeyince haḳîḳî olana vâṣıl olınmaz. Pes 
ḫarâbât-ı haḳîḳî ṭarîḳ-i Ḥaḳḳuñ sâliklerinüñdür ki teraḳḳî 
eylemek içün kemâl-i nefsde. Pes bu maʿnâda ehl-i 
maʿnâdan bir ulu buyurmuşdur. Beyt  
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 دير شد تا هيچ كسرا از عزيزان نه آمدست

 بى زوال ملك صورت ملك معنى در كنار

Yaʿnî ıraḳdur ki ʿazîzlerden bir kimse ṣûret mülkin ḫarâb 

eylemedin mülk-i maʿnâ kenâra getürebile. Ve daḫı  عاشقان
ʿibâretinden murâd sâliklerdür ve baʿżılar ḳatında 

kâmillerdür. Ve  كوى daḫı kûcdan ʿibâretdür ki kûc şehrüñ 
bir ṭarafına derler ve ol sâlikler maḳâmıdur. Ve bir ṭarafına 
daḫı maḥalle derler kâmiller meskenidür. Ve şehr ki derler 
ḥaḳîḳat-i insândan ʿibâretdür ki insân camiʿdür ikisine bile 
hem kûy ve hem maḥalle cemîʿ sülûk ü kemâl anda 

mevcûddur. ve خانه daḫı üçdür. Biri kûcda ve biri maḥallede 
ve biri şehrde. [3b] Ol ki kûcdedür sâliklerdür ve ol ki 
maḥalle vü şehrdedür kâmillerüñdür. Ve daḫı bir ṭâyife ki 
vardur ḳâbiliyetlerine göre muḳîmlerdür. Nitekim ḥadîŝte 

gelmişdür ki  اذا تجلّى هللا عباده فى صورة معتقدهم فيعرفوا به بكّل

 ḳaçan kim Allâhu teʿâlâ bir ṣûretde tecellî eylese anlar احواٍل 
ol ṣûrete muʿteḳid olurlar ve ḳaçan kim bir ṣûretde daḫı 
žâhir olsa pes inkâr ederler. Ve illâ muvaḥḥidler bilürler ve 
tanımışlardur ki her aḥvâlde maḥcûb degüllerdür. Ey dervîş 
şöyle bilmek gerekdür kim tecelli ḫalḳ içün bir ḥâlet âşikâre 

olmaḳdur her birinde ḳâbiliyet iʿtibâriyle.  قوله تعلى وهللا بكّل

 شيٍئ محيط

 در سر زلف همچو چوكانش

 فلك هر چه در فلك كوييست

Yaʿnî murâd zülfden celâldür. Zîrâ ki baş cümle eczâ-yı 
ʿuzuvdan aʿlâdur zülfüň maḥall-i mekânıdur. Ve felek ve her 
nesne ki felekde vardur yaʿnî kevâkibler ki ol felegüň 
ḥükmü altındadur. Zîrâ ki zülfi çevgâna nisbet itmişlerdür 
ve eflâki gûya. Zülfüň eflâke nisbeti oldur ki maḥall-i zülf 
başun üstündedür felek daḫı cümlesinden yücedür. ṭob 
gûdur ve her nesne ki felekde vardur cümleden yücedür. Ve 
cümle tecellî celâl ḥükmündedür zülf anun maẓharıdur. Bu 
ḳâʿideye ṣıfat-ı şiʿrde mürâʿât-i naẓîrî derler. 

Görüldüğü üzere bazı beyitler derinlemesine işlenirken bazı 
beyitlerin genel olarak kısa bir şerhi yapılmıştır. Ayrıntılı olarak 
incelenen beyitlerde anlatılmak istenen mana ayet ve hadisler de 
delil gösterilerek sunulmuştur. Geniş olarak ele alınan beyitlerde 
konu ile alakalı beyit örnekleri verildiği de görülmüştür.Beyitlerde 
şârih tarafından önemli görülen ve izahına ihtiyaç duyulan 
kelimeler lügat ve ıstılah manaları verilerek açıklanmıştır. 
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Sonuç 

- Bu bildiride eserlerinde Seher, Derviş Seher, Seherî gibi 
mahlaslar kullanan bektaşî bir şair olan Seher Abdal ve Tercüme-i 
Şerh-i Terci-i Bend-i Evhadüddîn Kirmânî adlı eseri incelenmiştir. 

- Önceki çalışmalarda şerh metni olduğu belirtilen eserin 
Farsça bir şerh metninin tercümesi olduğu görülmüştür. 

- Cönklerde ve mecmualarda şiirleri tespit edilen Seher 
Abdal’ın şiirlerinin tespiti ve toplanması gerekliliği görülmüştür. 
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Özet 
Eski Türk Edebiyatı ile ilgili çalışmalar metin neşri, şerh ve tahlili 
başta olmak üzere tarih ve kültür tarihi unsurları ile dil ve üslûp 
incelemeleri alanlarında yapılmaktadır. Ne var ki, özellikle dil ve 
üslûp incelemelerine dayalı çalışmalar münferit eserler üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmaların tamamında divan edebiyatında 
söyleyiş mükemmelliğinin vurgulanmasına, âhengi sağlayan 
unsurların bir kısmına işaret edilmesine rağmen, bu konuda toplu 
bir değerlendirme dikkati çekmez. Bu çalışma divan şiirinin 
remizlerle ve girift manalarla örülü dünyasına küçük bir katkı 
mâhiyetinde muhtelif divanlar ve mesnevîlerdeki âhenk 
unsurlarının taranmasıyla oluşturulmuştur. Ardından tespit 
ettiğimiz kaynaklardaki beyitler, söz ve ses tekrarları ile ele 
alınarak âhengi taklidi konusu kapsamında değerlendirilmiştir. 
Çalışmamızda divan şiirinde söz tekrarlarının ve söz sanatlarının 
kullanımını, ses tekrarlarının ve ritmik unsurların şiirde akıcılığı 
sağlamada üstlendikleri görevleri örneklerden hareketle tespit 
etmeye çalıştık. 

Anahtar kelimeler: Eski Türk edebiyatı, âheng-i taklîdi, divan, 
mesnevi. 

Abstract  
The studies related to Old Turkish Literature are carried out 
mainly in the areas of publishing, explication and analysis of text 
and history and culture history, language and style studies. 
However, studies based especially on language and style studies 
focus on individual works. Althoughthe excellence of the diction in 
divan literature is being emphasizedin all of these works and 
some of the elements providing harmony are being pointed, there 
is not a collective evaluation in this area. This work was created 
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by scanning of various divans and masnavi elements in order to 
make a small contribution to the world of the divan poetry with its 
symbols and intricate manners. Then, the couplets in the sources 
that we have identified have been evaluated by taking into 
consideration the word and voice repetition (alliteration) within 
the scope of harmonyimitation scope.In our work, we tried to 
identify the use of word repetitions and speech arts in divan 
poetry, tasks that repetition of sounds and rhythmic elements 
undertake while providing fluency in poetry through examples. 

Keywords: Old Turkish literature, imitation of harmony, divan, 
masnavi. 

 

Âhenk Nedir? 

 Manzum, mensur bir sözün kulağa güzel ve pürüzsüz gelmesi, 
âdeta hafif tertip ile musikî te’siri yapmasıdır. 

Âhenk “umûmî” ve “taklidî” olmak üzere ikiye ayrılır: 

Umûmî Âhenk: 

Sözde; ses uyumsuzluğu, tekrar, zincirleme tamlama ve 
gereksiz uzatmalarda bulunulmaması, sözün çok uzun olmaması 
ile meydana gelir.  

Taklîdî Âhenk: 

Fikrin, hissin, hayâlî, kelimelerin manâsından ziyâde 
çıkardıkları seslerle anlatılmasıdır. 

Örneğin:  

 Şıp şıp diye indi merdivenden 
 Açtı kapıyı küşâde-gerden  

 Beytindeki “şıp şıp” kelimeleri ile ayaktaki terliklerin 
merdiven basamaklarına dokunmasından çıkan ses 
anlatılmaktadır.  

Pür etdi kûçeyi sıyt-i feşâfeş-i dâmân  
Erişdi zirve-i Nâhide çın çın-ı halhâl 

Uzun etekli ve ayakları bilezikli bir güzelin yürüyüşündeki 
fışırtı ile çıngırtıyı Nedîm yukarıdaki beytinde “feşâfeş” ve “çın 
çın” sözleriyle duyurmaktadır.  
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Asıl Taklîdi Âhenk: 

 Kapalıca san’atkârâne olur. Başka mânâya delâlet eden bir 
kelimenin söylenişinden ayrıca bir taklîd-i âhengî çıkarılır. 

 Örneğin:  

 Şeyh Gâlîb, bir fırtına esnâsında gök gürleyişini; 

Güm güm öter âsman sadâdan  
Güm-geşte zemin bu mâcerâdan  

beytiyle tasvir etmekle birlikte gürültüyü ‘’güm 
güm’’kelimelerinden başka güm-geşte sözüyle de işittirir. Güm-
geşte “kaybolmuş” demektir. Fakat birinci hecesindeki 
“güm”gümlemek anlamını hatırlattığı için gizli ve san’atkârâne bir 
âheng-i-taklîdi yapar. 

 Nefî’nin aşağıdaki beyti ise tanıma uygun güzel bir örnektir: 

Evc-i havâda sîyt-i-çekâçâk-i-tîğden  
Âvâz-ı-ra’d ü sâika reh-güm-künân olur 

Beyitte sîyt “ses” ra’d “gök gürlemesi”, reh-güm-künân “yolunu 
kaybeden”demek olmakla beraber, birincisi kılıcın havayı 
yarmasından kulağa gelen sesi, ikinci ve üçüncüsü ise gök 
gürlediği vakit duyulan gümbürtüyü hatırlatır.  

 Suut Kemal Yetkin’in âhenk konusundaki görüşü ise şu 
şekildedir:  

 “Kelimelerin âhengi, hecelerin ritmi, bu âhenk ve ritmin 
uyandırdığı hayaller, bu hayallere takılan belirsiz hasret ve 
ümitler…Bütün bunlar hiçbir kaidenin tayin edemediği nispetler 
içinde birleşerek, şekilden ve şeklin manâ ile münasebetinden 
gelen musikînin yardımıyla derin bir telkin kudreti kazanıyorlar, 
âdeta insanın insana ifşa ederek, yıllarca özlediğimiz bir âşinaya 
kavuşmaktan doğan zevki bize tattırıyorlar” (Yetkin, 1969). 

Köroğlu’nun halk deyişiyle yazdığı aşağıdaki şiiri âheng-i 
taklidî konusuna yerel bir söyleyiş özelliği katmaktadır. 

Şahlar şahı divan açar  
Divan gümbür gümbürlenir  
Merd dayanır namerd kaçar 
Meydan gümbür gümbürlenir  
Yiğit kendini öğende 
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Oklar menzili döğende  
Şeş-per kalkana değende 
Kalkan gümbür gümbürlenir  
Ok atılır kal’asından  
Hak saklasın belasından Köroğlu’nun narasından 
Her yan gümbür gümbürlenir  

Bismillahirrahmânirrahîm. 

1- Kul e'ûzü birabbinnâs 

2- Melikinnâs 

3- İlâhinnâs 

4- Min şerrilvesvâsilhannâs 

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi 

6- Minelcinneti vennâs 

Belâgatın bütün şubelerinde olduğu gibi edebi sanatlar 
hususunda da şairlerimizin önündeki en güzel örnek Kur’an’dır. 
Daha pek çok benzer söyleyişi bu mükemmel metinde bulmak 
mümkün olmakla birlikte en kısa ve en son sure olan Nâs 
suresinde tekrarlanan “s” sesleri surenin manasına da uygun olan 
vesvesenin sesini hissettirir. 

Yani şairlerimiz âheng-i taklîdînin mükemmel örneklerini 
Kur’anı Kerîmde görmüşler. Zaten pek çoğunun hafızasında olan 
bu ilahi sesi şiirlerine yansıtmakta zorluk da çekmemişlerdir. 

Nesîmî’nin divanında bulunmayan beyti de âheng-i taklîdînin 
muazzam örneklerindendir: 

Âşık-ı divâneyem geldim ene’l-Hak söylerem  
Nâr birdir nûr bir asılıvirsem dâr bir 

Özellikle ikinci mısraya dikkat edelim.”Nâr” ve “ nûr” 
kelimelerindeki “n” ; tekrir sanatının da nefis bir örneği 
sergilenmek suretiyle üç defa tekrarlanan “bir” lerdeki “r” ve 
“asılıvirsem” kelimesindeki “s” sesleri, ilk mısradaki “m”lerin 
uyum sağlamasıyla kısık bir feryat gibi ortaya çıkan “Mansuuur… 
Mansuuur…” nâmelerini şiirden anlayan hangi kulak duymaz? 
Nesîmî, “nâr, nûr ve dâr” kelimelerinde yaptığı medlerle bu 
çağrışımı daha da güçlendiriyor, beyitte hep birinci teklik şahıs eki 
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olarak kullandığı “m” lerle kendisi de Mansur’laşıyor (Köksal, 
2017: 208). 

 Şeyh Gâlîb’in aşağıdaki ünlü beyti âheng-i taklîdî’nin nefis 
örneklerindendir: 

Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûybâr âteş  

Semender-tıynetân-ı aşka besdir lalezâr âteş  

İlk mısrayı koyu ve italik yazıp altını çizmiş olduğumuz 
ünsüzlerin vurgusuyla bir daha okuyalım. Adeta bir yangının 
çıtırtıları kulağımıza geliyor. Ateş kelimesi üzerinde yapılan tekrar 
boşuna değildir.”t” ve “ş” sesleri sanki ateşin şiirdeki sesini 
başlatıyor.”Cûybâr” da ki “c” ve “r” onlara eşlik ediyor. 

 “t,ş,t,ş,ş,t,ş,c,r,t,ş” 

İkinci mısrada bu müthiş yangına “s” ve “z” ler şu sırayla 
katılıyor: 

“s,r,t,t,ş,s,r,z,r,t,ş”  

 Şair mana ikliminde çizdiği,etrafı ateş kaplayan dehşetli 
yangını seslerle de bize yaşatmaktadır. 

Şeref Hanım divanında geçen aşağıdaki şu üç beyit yine âheng-i 
taklîdînin muhteşem bir örneğidir: 

Bâd-ı âhım ile zülfün târ-mâr içsem gerek 

Derd ile agyârı âhir zâr zâr içsem gerek (Şeref Hanım Divanı) 

Burada âşık sevgilisine âhının rüzgarının uğultusu ile saçlarını 
dağıttığını söylemektedir. Şâir yukarıdaki beyitte “r” sesleri ile 
âheng-i taklîdîyi sağlamıştır. Beyit dikkatle okunacak olursa alt 
mısradaki “zâr zâr” kelimeleri ile kulağımıza gelen tatlı bir âh 
uğultusunu hissettirmektedir. 

 Senin ‘aşkınla ben cûş eylesem hâmûş olur bülbül  

 Sirişk-i çeşmimi nûş eylese ser-hoş olur bülbül (Şeref Hanım 
Divanı) 

Âşık sevgilisine gönlündeki sevgi ve muhabbetten dolayı coşup 
taştığını söylemekte ve bülbülün ise bu aşk sarhoşluğu ile hâmûş 
yani serseri bir şekilde öttüğünü “ş” seslerinin tekrarı ile 
duyurmaktadır. 
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 Mey âteş meclis âteş sâgar âteş rûy-ı yâr âteş 

 ‘Aceb mi olsa dil ‘aşkı ile dâ’im yanar âteş (Şeref Hanım Divanı) 

Şair beyitte şarabı, meclisi, kadehi hatta ve hatta sevgilinin 
yüzünü ateşe benzetmiştir. Renk itibariyle de sevgilinin yüzü (allık 
sürmüş gibi) kırmızı olup ateş sözcüğü ile uyum içerisindedir. 
Yine şarap ve şarapla dolu olan kadeh de renk olarak ateş sözcüğü 
ile münâsebet içerisindedir. Gönül yani kalp de renk itibari ile 
kırmızı renkli olup ateş sözcüğü ile bir arada kullanılmıştır. Şair 
burada, ateşin daima yanmasını gönlün aşkına bağlamıştır. Bu 
yanmanın çıtırtısını ise beyitte “ş” sesi ile kulaklarda 
hissettirmektedir. 

Bâkî divanında geçen aşağıdaki beyitler âheng-i taklîdî 
konusuna başka bir örnektir: 

 Gülsitân-ı bezm-i şarâb u câm-ı mey güldür bana 

Kulkul-i halk-ı sürahî savt-ı bülbüldür bana (Bâkî Divanı) 

Şarap bana gül bahçesi, şarap kadehi de güldür; sürahinin 
boğazından çıkan sesler de bana bülbül sesi gibi gelir. Şair, işret 
meclisini gül bahçesine, gülleri kadehlere, sürahiden dökülürken 
şarabın çıkardığı sesi de bülbülün sesine benzetmiştir. 

 ‘Uşşâk iniler güm güm öter günbed-i gerdûn  

 Hakkâ bu güzel hûb u safâ-bahş sadâdur (Bâkî Divanı) 

 Âşıklar inler, gökyüzü kubbesi bu iniltiden güm güm öter. 
Doğrusu, bu güzel ve safâ bağışlayıcı bir ses, bir yankıdır. Beyitte 
yankılanan sesin kulağa daha hoş geldiği belirtilir.  

Kütahyalı Vasfî divanında geçen aşağıdaki beyitler âheng-i 
taklîdînin iki güzel örneğidir: 

 Eder anları havâle Hak’a her sâ’at ü ân  

 Dögerek sînesini Vasfî-i müştak tak tak (Kütahyalı Vasfî 
Divanı)  

 Vasfî özlemle ve aşkla sinesini tak tak diye döverek onları her 
saat her dakika Allah’a havâle eder. Şair burada sinesini 
dövmesini bizlere tak tak sesiyle hissettirmekte yani sevgiliye 
olan aşkını ve özlemini haykırmaktadır bunu yaparken de âheng-i 
taklidine başvurmuştur. 

 Uymuyor bir sâ’atim bir sâ’ate âzer gibi 
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 Saçılır lâ-yenkatı’ hûn-ı sirişkim şâr şûr (Kütahyalı Vasfî Divanı) 

 Şair burada sevgilisine kanlı gözyaşının durmadan şırıl şırıl 
sanki ırmak gibi gürültülü bir şekilde aktığını şâr şûr kelimeleri ile 
duyurmaktadır. 

Elvân-ı Şîrâzî’nin Gülşen-i Râz adlı mesnevisinde geçen 
aşağıdaki beytide konumuza örnektir: 

Kılıçlar yıldırım gibi şakıya  

Bulıt gibi kının yırtup kakıya (Elvân-ı Şirâzî – Gülşen-i Râz)  

Kılıç, çarpışırken çıkardığı ses ve kıvılcım sebebiyle daha çok 
yıldırıma benzetilmiştir. 

Mes’ûd b. Ahmed’in Süheyl ü Nevbahâr, Şeyhoğlu Mustafa’nın 
Hurşîd-nâme ve Nizamî’nin Leylâ ve Mecnûn mesnevîlerinde 
geçen aşağıdaki beyitler âheng-i taklîdîye örnektir: 

Güvüden yankılanurdı felekler  

Ki tesbîhin yenilerdi melekler (Şeyhoğlu Mustafa - Hurşîd-
Nâme) 

  
Dögüldi nakâre vü çalındı kûs  

Güvüden yankılanurdı vaktin horus (Mes’ûd b. Ahmed- Süheyl 
ü Nevbâhar)  

 
Ez na’ra-i kûs ve nâle-i nây  

Dil-i der-ten-i mürde mişd ez cây (Nizâmî- Leylâ ve Mecnûn) 

Beyitlerde savaş ortamındaki gürültünün aşırılığını ifade etmek 
için davul ve zurnalarla meleklerin tesbihini bozacak, horozların 
vaktini şaşırtacak hatta mezardaki ölülerin bile yüreğini 
oynatacak kadar şiddetli bir sesin yankılandığı belirtir. 

Câfer Iyânî Bey’in aşağıdaki beyti âhengi taklîdi konusuna 
örnek teşkil etmektedir: 

 Sarsılup sahrâ semâvat inledi 

 Tâs-ı eflâk ise çın çın çınladı (Câfer Iyânî-Tevârih-i Cedîd-i 
Vilâyeti Üngürüs) 

Burada sahra, gök ve feleğin inlemesini şair bizlere çın çın 
sesiyle duyurmaktadır. Sanki bu çınlamayı demirin çın çın 
dövülmesi gibi kulaklarda hissettirir. 



 
 
 
 
Şerife KARACA 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 246 

Şeyhî ‘nin aşağıdaki beyti yine bu konuya örnektir: 

Eline câm alup Şeyhî seni medh itse gülşende 

Sürâhi zikr ider kul kul çagırur fâhte gû gû (Şeyhî Divanı) 

Şeyhî eline kadehi alıp gül bahçesinde seni övse, sürahinin 
boğazından dökülen şarabın sesi kul kul diye kulaklarda hissedilir. 
Şair hüsn-i talil sanatı yaparak aslında çıkan bu sesin sevgiliyi 
zikrettiğini söylemektedir. Kumru ise bu sesi gû gû yani söyle 
söyle şeklindeki ötüşüyle duyurmaktadır. 

 Kütahyalı Rahîmî divanında geçen aşağıdaki iki beyit konuya 
örnek teşkil etmektedir: 

Seng-i dil dildâr derdinden vücûdın taş ile 

Gök gök itmiş yir yir anunçün çıkar güm güm sadâ (Kütahyalı 
Rahîmî Divanı) 

  
Nâlemi gûş itdi dagun içi güm güm gümledi 

Ah kim ol taş bagırlu dahi rahm itmez bana (Kütahyalı Rahîmî 
Divanı) 

Yukarıdaki beyitlerde şair, sevgilisinin kendisine yaptığı eziyet 
ve cefâları “güm güm” sesiyle duyurmak istemektedir. Sevgilisini 
taş kalpli olarak nitelendirip kendisine merhamet etmediğini 
söylemektedir. 

Erzurumlu Zihnî divanında geçen aşağıdaki beyit yine âheng-i 
taklîdiye verilecek örneklerdendir: 

Kanı cûy-ı bahârâsâ dilimde ‘aşk-ı cûş-â-cûş 

Hezâr-ı gülşeni na’ramla hâmûş etdiğim demler (Erzurumlu 
Zihnî Divanı) 

Beyitte şair aşkının coşkusunu “ş” ve “s” sesleriyle 
duyurmaktadır. Sevgiliye olan aşkı dilinde cûş-â-cûş sesleriyle 
yükselmektedir. 

Nailî divanı ve Şeyh Galib divanında geçen aşağıdaki beyitler 
konuya örnek teşkil etmektedir: 

Hoşdur çemende bir gül ü bir gül-izâr için 

Dilde figân hezârda gulgul dem-i seher (Nailî Divanı) 

Şair, âşığın seher vaktinde bahçede gül yanaklı sevgilisi için 
ağlayıp, inleyerek figân ettiğini söylemektedir. Bülbül de gül için 
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gürültülü bir şekilde bağırıp çağırarak ağladığını “gulgul” sesiyle 
duyurmaktadır. 

Geçdi o dem ki meclis-i mey pür-hurûş idi 

Sagâr sadâ-yı kulkul-ı mînâya gûş idi (Şeyh Galib Divanı) 

Beyitte meclisin şarapla gürül gürül çağladığı belirtilmektedir. 
Kadehten dökülen şarabın sesinin ise gürültülü bir şekilde 
işitildiği “kulkul” sözcüğüyle ifade edilmektedir. Beyitte şarabın 
sesini “l” ve “ş” seslerinin akıcılığı hissettirmektedir. 

Şeyhî’ nin Hüsrev ü Şîrîn adlı eserinde geçen aşağıdaki beyit 
yine âheng-i taklîdi konusuna örnektir: 

 Kiriş âvâzı gürzün çakâçâkı 

 Bırakmış tâk-ı ayyûka tırâkı (Şeyhî- Hüsrev ü Şirin) 

Beyitte savaş ortamında sert şeylerin birbirine çarpması 
sonucu ortaya çıkan ses anlatılmak istenmiş ve şair bu sesi “k” 
seslerinin tekrarlanmasıyla duyurmuştur. Çakâçâk, tâk, ayyûka, 
tırâk sesleri bunun örneğidir. 

Sonuç 

Belirli belâgat kurallarının yer aldığı ve belirli konularla 
sınırlandırılmış klasik şiirimizde şairler ayrıcalığı üsluplarıyla 
sağlamışlardır. Geleneğin içerisinde kalarak ve ortamın havasını 
teneffüs ederek şahsi yeteneklerini sergilemek istemişlerdir. 

İşte “âheng-i taklîdî” konusu şairin şiir gücünü gösterebilmesi 
ve meziyetlerini ortaya koyması açısından oldukça önemlidir.  

Üstâd elinde serteser âhenk olur lisân  
Mızraba ses verir kelimâtiyle tel gibi  

Divan şiirinde söz tekrarlarının ve söz sanatlarının kullanımını, 
ses tekrarlarının ve ritmik unsurlarının şiirde akıcılığı sağlamada 
üstlendikleri görevleri örneklerden hareketle tespit etmeye 
çalıştık. 
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İLGİNÇ BİR KASİDE:  
ADANALI HAMDÎ’ NİN BEYÂN-I MU’CİZÂT’I 

An Interesting Ode: Adanalı Hamdi’s “Beyan-ı Mu’cizat 
 

Lisans Öğ. Meryem KOÇ 
Amasya Üniversitesi 

meryemkoc096@gmail.com 
Özet 
Tanıttığımız bu eser Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL Şahsi 
Kütüphanesi Mec. 16 numarada kayıtlı mecmuanın 1b-29a 
sayfaları arasında bulunmaktadır. Eserin yazarı Adanalı Hamdî 
hakkında yapılan çalışmalar sonucunda herhangi bir bilgiye 
rastlanılmamaktadır. “Beyân-ı Mu’cizât” anlam olarak mucizelerin 
bildirilmesi manasındadır. Müstensihi Mehmed El- Emin Es- 
Servî’dir. Adanalı Hamdi’ye ait 221 beyitten oluşan bu kaside de Hz. 
Muhammed’in mucizeleri başlıklar halinde anlatılmaktadır. Eser 
24 varaktan oluşmaktadır. Aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 
mefâ’îlün kalıbıyla yazılmıştır. Klasik kasidelerden farklıdır. 
Özellikle “girizgâh, medhiye, tegazzül, fahriye ve dua” bölümleri 
bulunmamaktadır. Kasidelerde vasıta beyti bulunmaz bu 
mesnevinin bir özelliğidir. Fakat bizim kasidemizde iki beyitlik bir 
vasıta beyti bulunmaktadır. Beyit sayısı bakımından da oldukça 
hacimli bir kasidedir. 

Anahtar kelimeler: Kaside, Beyân-ı Mu’cizât, Hz. Muhammed, 
mucize  

Abstract 
This work, I introduced is a writing that is registered in 
16periodical in Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal personel library. As 
a result of the researhes about the auther of the work. Adanalı 
Hamdi, any informatian has not been found. The exact mecning of 
the “Beyân-ı Mu’cizât” is “announcement of miracles”. Autor 
Mehmed El-Emin Es Servî. In this ode camposed of 221 couplet and 
belangs to Adanalı Hamdî, the miracles of n.Muhammad is 
described in headlines. It is composed of 24 lomines, it is different 
from the classical ades because ıt’s written with mefâ’îlün mefâ’îlün 
mefâ’îlün mefâ’îlün propoxy structure. Especialy, there isn’t 
inciuded “girizgâh, medhiye, tegazzül, fahriye ve dua” parts in this 
work.  



 
 
 
 
Meryem KOÇ 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 250 

There is not repeat of coubletis in the ades, it is a characteristik of 
masnavi. Hawever our ade, there are two couplet of repeat couplet. 
İt is also o rich ade in terms of the count of the couplets. 

Keywords: Beyân-ı Mu’cizât, n.Muhammad, miracles, ode 

  

Giriş 

Tanıtacağımız bu eser Mehmet Fatih KÖKSAL Şahsi Kütüphanesi 
Mec. 16 numarada kayıtlı bir yazmadır. (1b-29a) Eserin yazarı 
Adanalı Hamdî hakkında yapılan çalışmalar sonucunda herhangi 
bir bilgiye rastlanılmamıştır. Eserin ismi hakkındaki bilgiye şu 
beyitte rastlanmaktadır: 

Resûle çok salât olsun bize ba’is necât olsun 
Beyân-ı Mu’cizât olsun okunsun dinlesün âzân 

Şairin mahlası ise Münâcât başlıklı bölümün son beytinde yer 
almaktadır:  

Bu Hamdî kârıdır eznâb kapuna geldi yâ Tevvâb 
Du’âsın eyle müstecab İlâhî eyleme hırman 

“Beyân-ı Mu’cizât” anlam olarak “mucizelerin bildirilmesi” 
manasındadır. Mucizeleri ise peygamberler gösterir ve eser de Hz. 
Muhammed’in mucizeleri üzerine inşa edilmiştir. Eserimizin 
yazma kataloglarında başka bir nüshası bulunmamaktadır. Eserin 
nüsha tavsifi (fiziki özellikleri) şu şekildedir: 

Eser 180x120 mm dış, 155x100 mm iç ölçülerinde, 24 varaktır. 
Her sayfada 11 satır olup harekeli nesih hattıyla kaleme alınmıştır. 

Bu eser aslında bir “musammat kaside” tarzında olmakla 
beraber, nüshadaki görünüme göre çift sütun halinde ve her mısra 
bir beyit gibi yazılmıştır. Eser toplam 221 beyitten oluşmaktadır. 
İstinsah tarihi: 1279 senesi Receb’ inin sonu ve Şa’ban’ının başı. 
(Ocak 1893) Müstensih: Mehmed El- Emin Es- Servî’dir. Bu eserden 
sonra Emin mahlaslı birine (büyük ihtimalle müstensihe) ait bir 
Na’t – i şerîf ile ‘ibretü’d- dîn başlığı konmuş yedi beyitlik tasavvufî 
bir gazel vardır. Aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün 
kalıbıyla yazılmıştır. Kaside nazım şekliyle yazılmıştır. (İlk 
beyitteki mısralar kendi arasında, diğer beyitlerdeki mısraların 
birincisi serbest, ikincisi ise birinci beyitle uyaklıdır: aa-ba-ca-da-
ea) 
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Beyân-ı Mu’cizât 11 başlıktan oluşmaktadır. Başlıklar şu 
şekildedir: 

1) Sâhibü’l-mu’cizât alâmet-i vilâdetü’n-nebi aleyhi’s-selâm 
rûhı içün salavât  

2) Sâhibü’l-mu’cizât rûhı içün salavât 

3) Eshâbü’l-fîl 

4) İcâbetü’ l-eşcâr li-da’ veti’l-Muhtâr ‘aleyhi’s-selâm  

5) Tazlîlü’l-gumâm 

6) İnşikâkü’l-kamer 

7) Kevnü’l-mağâreti hısnen 

8) İhyâ’ ü’l-mevti 

9) Asâru yedi’n-nebî aleyhi’s-selâm 

10)Evsâfu’l-Kur’ân 

11) Münâcât 

* Na’t –ı şerîf  

*‘ibretü’d-dîn  

Kaside hem şekil hem içerik bakımından klasik kasidelerden 
önemli farklılıklar barındırmaktadır. Bildiri başlığımıza “İlginç bir 
kaside” dememizin sebebi de bu farklılardan dolayıdır. Farklılıklar 
şunlardır:  

1) Kasideler genellikle 33 ile 99 beyit arasındadır. Fakat bu 
kaside 221 beyit gibi oldukça yüksek bir beyit sayısına sahiptir. 
Divan şiirinde bu kadar uzun bir kaside bulunmamaktadır. 

2) Kaside, başlıklar halinde peygamberimizin mucizelerini 
anlatmaktadır. Klasik kaside de böyle bir özellik bulunmamaktadır. 
Bu daha çok mesnevilerde karşılaşılan bir özelliktir. 

3) Klasik kasideler genellikle «girizgâh, medhiye, tegazzül, 
fahriye ve dua» bölümlerinden oluşurken bu kaside de bu bölümler 
bulunmamaktadır.  
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4) Kasidelerde vasıta beyti olmaz; bu, mesnevinin bir özelliğidir. 
Fakat bizim kasidemizde her başlıktan önce iki beyitlik aşağıdaki 
vasıta beyitleri bulunmaktadır. 

Gel ey kalbi uyanıklar Resûl aşkıyla yanıklar 
Anıñ rengin boyanıklar yolunda olalım kurban  
 
Dürüşüp ihtimâm ile habîbe ihtirâm ile  
Salât ile selâm ile bulalım derdlere dermân 

5) Kasideler övgü ve yergi içerikli şiirlerdir. Genellikle dönemin 
padişahına ve devlet adamlarına sunulmaktadır. Fakat bu kaside 
sadece Hz. Muhammed’ in mucizelerini anlatmaktadır. Eser ilk 
olarak şu beyitle başlamaktadır: 

Bihamdillâh nasîb itdi kitâbıñ bed’ ine Yezdân 
Dahı lutf u ‘inayetle hitâmın eyleye ihsân 

Son olarak da şu beyit ile bitmektedir:  

Dürüşüp ihtimâm ile habîbe ihtirâm ile 
Salât ile selâm ile bulalım derdlere dermân 

Eserde Geçen Peygamber Mu’cizeleri 

Tazlîlü’l-Gumâm 

* Hz. Muhammed’i gölgeleyen bulut mucizesi 

Peygamberimiz doğduğu andan itibaren bir ak bulut onu 
Mekke’nin sıcağından korumaktadır ve peygamberimiz nereye 
gitse bulut da onunla beraber gitmektedir. Bazı peygamberlik 
alametleri vardır. Bulut mucizesi de bu alametlerden bir tanesidir. 
Dönemin kahinleri ve müneccimleri bu alameti bilmektedirler. 
Peygamberimiz daha küçükken onu gören bir müneccim üzerinde 
duran ak bulutu fark eder. Bu bulutun bir peygamberlik alameti 
olduğunu ileride bu çocuğun peygamber olacağını söyler. Buna 
mukabil sütkardeşi Şeyma da bu olayı şu şekilde dile getirmiştir:  

“Ne zaman onunla oynamak için dışarı çıksak ak bir bulut 
semaya kanat geriyor. Bizi sıcaktan ve güneşten koruyordu”  

Bu mucize bizim kasidemizde şu beyitler vasıtasıyla 
anlatılmıştır; 

Havâda bir bulut turdu nere varsa bile vardı 
Varup yol savma’ a irdi yanında oldılar mihman  
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Çü kafle ol yire indi kuru ağaç yeşillendi 
Resûl oldıgı bilindi anıñ çün añladı ruhbân 

İhyaü’l-Mevti 

*Hz. Muhammed’ in ölüleri diriltmesi mu’cizesi 

              Bir gün Peygamber Efendimiz sahabeleri ile birlikte bir mecliste 
otururken Hz. Cabir'e döner ve der ki: "Ya Cabir evine git ve eşine 
haber ver. Sahabelerimle birlikte sizin eve yemeğe geleceğiz, 
biliyorsun ki hepimiz açız ve günlerdir bir şey de yemedik. Eşin 
yemek hazırlasın sen bize haber ettiğinde evine geliriz.” 
buyurdular. Cabir evine gelerek hanımına olayı anlatır. Hanımı 
sevinir fakat evde yemeye bir şey olmadığını hatırlayınca üzülür. 
Cabir bunun üzerine “Hiçbir şey yoksa bahçedeki oğlağı keselim 
der.” Cabir oğlağı keser ve hanımı yemeği hazırlarken kendisi de 
peygamberimizi ve sahabeleri çağırmaya gider.     Bu sırada Cabir’ 
in hanımı bahçeye bakar ve yerde bir kan görür. Büyük oğlu 
babasının oğlağı nasıl kestiğini kardeşine gösterirken onun 
boğazını kesmiştir. Annesi büyük oğluna kızar çocuk korkudan 
bahçe duvarına tırmanırken boynunun üzerine düşer ve oracıkta 
ölür. Ne yapacağını bilmeyen Hanım bir an önce çocukları odaya 
götürüp üzerine yorganla örter. Tam o sırada Cabir ile 
peygamberimiz eve gelir. Sofraya otururlar ve peygamberimiz 
Cabir’ e şöyle der; “Ya Cabir, bilirsin ben çocukları çok severim. 
Senin iki oğlun vardı, getir de onları yemekten önce seveyim.” der. 
Cabir hanımına çocukları getirmesini söyler, hanımı ise çocukların 
uyuduğunu onların yemeğe başlamalarını ister. Cabir 
Peygamberimizin yanına gider ve çocukların uyuduğunu söyler. 
Peygamberimiz acelelerinin olmadığını, çocukların getirilmesini 
ister. Bu olay birkaç kez tekrarlanır. Peygamberimiz Cabir’ in evine 
gelmeden evvel yolda Cebrail’in “Bugün Cabir’in evinde öyle bir 
sınav olacak ki, o ne derse desin çocukları isteyiniz.” demesinden 
dolayı peygamberimiz son defa çocukları istemiştir. Cabir de 
hanımına çocukları uyandırmasını söyler ve hanımı sonunda 
Cabir’e olanları anlatır. Bunun ardından Cabir, Peygamberimize 
gider ve çocukların uyuduğunu, bu uykudan uyandırmaya gücünün 
yetmediğini ancak kendisinin buna gücünün yettiğini söyler. Daha 
sonra peygamberimiz kalkar ve çocukların odasına gider, elini 
yorgana uzatıp kaldırdığı anda iki çocuk birden peygamberin 
kucağına atlar.  
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Bu mucize bizim kasidemizde şu beyitlerle anlatılmaktadır: 

Kiserken güccügi vardı neçe kisdigine gördi 
Büyük kıldı ana sordı didi ta’rif idem elan 
 
Büyük turdı görenide efasin bağladı oldı 
Bıçak aldı ki ögrede boğazladı akıtdı kan 
 
Bugüne oldı vehyullah dua’ kıldı Resullallah 
İcabet eyledi Allah dirildi ol iki meytan 

İnşikâkü’l-Kamer 

*Hz. Muhammed’ in ayı ikiye bölme mucizesi 

     Bir gün Kureyş'in ileri gelenlerinden Ebu Cehil, Velid bin Muğire 
gibi kişilerinde içinde bulunduğu bir grup müşrik, Peygamber 
Efendimize gelerek, "Eğer sen, gerçekten söylediğin gibi Allah 
tarafından vazifelendirilmiş bir peygamber isen bize Ay'ı ikiye ayır. 
Öyle ki, yarısı Ebu Kubeys Dağı, diğer yarısı Kuaykıan Dağı üzerinde 
görülsün" dediler. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Şayet bunu yaparsam, 
iman eder misiniz" diye sordu. "Evet, iman ederiz" dediler. 
Davasında haklı ve doğru olduğunu göstermek için mu'cizeyi 
istemek Peygamberin vazifesidir. İstenilen mu'cizeyi yaratan ise 
Cenab-ı Hak'tır. Kâinatın Efendisi, Allah'ın emir ve iradesi 
dairesinde hareket eden Ay'a şehadet parmağıyla işaret etti. Bu 
işaret kâfi geldi ve ay ikiye ayrıldı. Öyle ki yarısı müşriklerin 
istedikleri gibi Ebu Kubeys Dağı üzerinde, diğer yarısı ise Kuaykıan 
Dağı üzerinde iki parça halinde göründü. Peygamber efendimiz 
orada bulunan halka," Şahid olunuz! Şahid olunuz!" diye seslendi. 
Bu apaçık mu'cize karşısında da müşrikler, inat ve inkarlarından 
vazgeçmediler. Üstelik, "Şayet Muhammed büyü yaptı ise, bu 
büyüsü bütün yeryüzünü kaplayamaz ya! Etraftan gelecek olan 
yolculara soralım, bakalım onlar da gördüklerimizi görmüşler mi?" 
Etraftan gelen yolculara sordular. Onlar da aynısını gördüklerini 
itiraf ettiler. Bütün bunlara rağmen, ruhen ve kalben tefessüh 
etmiş, şirkle gönüllerini kirletmiş müşrikler, "iman ederiz" 
dedikleri halde inanmadılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak,  

"Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar bir mu'cize görseler yüz 
çevirir. Ve 'Bu kuvvetli bir sihirdir' derler.” (Kamer Suresi 1,2) 
ayetini buyurdu.  
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Bu mucize kasidemizde şu beyitler ile açıklanmıştır: 

Melikdir yâ Muhammed biz dileriz mu’cizâtınuz 
Buyurdı ne dilersinüz dediler gökde neyyirân 
 
Melekler toldı havaya dahı insanlar o aya 
Bakarlar gökdeki aya ‘aceb niçe kılar şakkân 

İcâbetü’l–Eşcâr Li–Dâ’veti’l-Muhtâr Âleyhisselâm 

*Hz. Muhammed’in davetine icabet eden ağaç mucizesi 

      Bir rivayete göre, çöl adamı doğrudan doğruya varlık nuruna, 
istediği mucizeyi teklif etmiş ve şöyle demiştir: Şu ağaca "Allah'ın 
Resulü seni davet ediyor!" deyiver ve onu çağır! Bakalım davetine 
icabet edecek mi? Peygamber efendimiz, adamın teklifini kabul 
etmişler, ağacı çağırmışlar, ağaç sağa sola, öne arkaya eğilip 
köklerini yerden çıkarmış ve huzura gelmiştir. Büyük huzura 
geldikten sonra da Resule hitap etmiştir: ‘Selam sana olsun, ey 
Allah'ın Resulü!’ Bunun üzerine çöl adamı atılıp: ‘Şimdi emir ver, 
yerine dönsün!’ Demiş ve ağaç geldiği noktaya kadar gerileyip aynı 
yere kök bağlayarak oturmuştur. Bütün bunları gören çöl adamı 
Allah Resulünün önünde yere kapanıp haykırmaya başlamış: ‘İzin 
ver, sana secde edeyim!’ Peygamberler Peygamberi buyurdu: ‘Eğer 
bir insanın diğerine secde etmesine ve bu yolda emir vermeye 
imkân olsaydı, kadınların kocalarına secde etmelerini 
emrederdim!’ 

İşte bu hadis-i şerif bu münasebetle söylenmiş oluyor. Bu 
mucize kasidemizde şu beyitler ile açıklanmaktadır: 

Resûllallâh hazîn idi gilüben Cibrâ’il’ e didi 
Çağır şol ağaca imdi icâbet eylesün seyrân 
 
Resûl gil didi ağaca ağaç gildi koça koça  
Girü git didi ol yüce gidüp turdı ‘âli– mekân 

Eshâbü’l-Fîl 

*Fil vakası  

Komutanlığını Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin yaptığı ve 
Kâbe'yi yıkmak niyetiyle harekete geçipte, Mekke yakınında Cenâb-
ı Hakk'ın gönderdiği bir kuş sürüsünün attığı taşlarla helâk olan 
ordu. VI. asrın ortalarında Habeşistan'ın Yemen valisi olan Ebrehe, 
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Arapların Kâbe'ye olan saygılarını görerek dinî, siyasî ve iktisadî 
düşünceler içinde Arapları celbdebilmek için San'â şehrinde "el-
Kulleys" adında haşmetli bir kilise yaptırmıştı. Çevrede yayınladığı 
bir tamimle Araplar'ı Kâbe yerine Kulleys'i ziyarete çağırdıysa da, 
bu çağrı kabul görmedi. Hatta bir gece Kulleys'e gizlice giren bir 
Arap, hakaret olsun diye içine pisledi.  
Duruma son derece öfkelenen Ebrehe, Kâbe'yi yıkmaya karar 
vererek büyük bir orduyla Mekke'ye doğru harekete geçti. Orduya 
heybet vermek üzere Habeşistan'dan bir fil de getirtmişti. Filden 
dolayı bu olaya "Fil Olayı", bu seneye de "Fil Senesi" adı verilmiştir. 
Ebrehe, ordusuyla birlikte süratle Mekke üzerine ilerliyordu. Onun 
maksadını öğrenen Araplar telâşa kapılmışlar, Mukaddes 
Beyt'lerinin yıkılmasına mâni olmak üzere mukavemet 
hareketlerine teşebbüs etmişlerse de Ebrehe'nin muazzam ordusu 
karşısında yenilip, dağılmışlardı. Böylece Mekke yakınlarına kadar 
geldi. Ebrehe'nin bir elçisi Mekke'ye gelip, kendilerine karşı 
konulmaması ve Kâbe'nin yıkılmasına müdahale edilmemesi 
hâlinde kimseye dokunulmayacağı, fakat küçük bir direnişle 
karşılaşırlarsa Mekke'de taş üzerinde taş bırakılmayacağı ihtarında 
bulundu. Mekke reisi olarak Abdülmuttalib b. Hâşim, bir heyetle 
Ebrehe'ye müracaat etti fakat onun Kâbe’yi yıkma konusundan 
kesin kararlı olduğunu görünce çaresiz Mekke'ye geri döndü. Bu 
arada bizzat kendi gözleriyle Ebrehe ordusunun gücünü de görmüş 
ve kendi vaziyetlerini bildiği için işi Kâbe'nin sahibi olan Allah'a 
bırakmıştır. Bu sebeple halka bir zarar gelmemesi için 
Mekkeliler'in derhal şehri boşaltıp dağlara çekilmelerini emretti. 
Kendisi de Kâbe önünde Cenâb-ı Hakk'a yaptığı bir münacattan 
sonra oradan ayrıldı. Ertesi sabah Ebrehe, ordusuna hareket emrini 
verdi. Kısa bir mesafe kat edildikten sonra Mekke'ye ve Kâbe'ye 
hücum edilecekti. Ancak ordunun hareketinden az zaman sonra 
gökte görülen bir kuş sürüsü, ordunun tam üzerine geldiği zaman 
taşıdıkları taş parçalarını Ebrehe'nin askerleri üzerine bırakmaya 
başladılar. Her kuş, biri gagasında, ikisi ayaklarında olmak üzere üç 
taş taşıyordu. Bu taşlar, mutlaka bir askere isabet ediyor, taşın 
isabet ettiği yerde de derhal bir yara açılıyordu ki kısa sürede 
derinleşen ve iltihaplanan bu yara, askerlerin tamamen kırılıp telef 
olmasına sebep teşkil etmişti. Ebrehe ordusunun bir kısmı bizzat 
olay yerinde cansız düşmüş, bir kısmı geri kaçarken Yemen yolunda 
can vermişti. Bizzat Ebrehe de yara almış bir vaziyette San'â'ya 
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dönebilmişse de orada ölmüştü. Böylece Cenâb-ı Hak sonsuz güç ve 
kudretiyle, kısa bir süre sonra, içerisinde âlemlere rahmet olarak 
gönderilecek âhir zaman peygamberinin doğacağı şehri ve 
Mukaddes Beyt'i Kâbe'yi düşman taarruzundan korumuş oluyordu. 
Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: "(Ey Muhammed! Kâbe’yi 
yıkmaya gelen) fil sahiplerine Rabbinin ne ettiğini görmedin mi? 
Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine pişmiş 
çamurdan (tuğladan) taşlar atan sürülerle kuşlar gönderdi. 
Sonunda onları yenilmiş ekin gibi yaptı." (El-Fil, 105/1-5). Fil olayı, 
570 senesinde, Peygamber Efendimizin doğumundan yaklaşık iki 
ay önce vukû bulmuştu. 

Melik bu vak’aya irdi gazabla ‘askerin derdi 
Tamam dövret yüz bine vardı dahı kırk fil beraberken 
 
Veziri ‘askere çıkup dahi hem kendisi çıkup 
Murâdı ka’beye yakub âhâlisin ide kurbân 

Âsâr u Yedi’n-Nebî Aleyhi’s-Selâm 

*Hz. Muhammed’in eli vasıtasıyla gerçekleştirdiği mucizeler 

Hazreti Enes şöyle anlatıyor: 

“Zevra ismi verilen bir yerde, üç yüz kişi kadar, Allah Resulü ile 
beraber bulunuyorduk. İkindi namazı için abdest almamızı 
emretti, fakat su bulamadık. Yalnız az bir parça su bulmamızı 
emretti; bulup getirdik. Mübarek ellerini içine batırdı. Gördüm ki, 
parmaklarından çeşme gibi su akıyor. Sonra, orada bulunan üç yüz 
kişinin tamamı gelip o sudan hem abdest aldılar hem de su 
ihtiyaçlarını giderdiler.” (Buhari)Hazreti Enes, üç yüz kişiyi temsil 
ederek, haber veriyor. 

Akmayan Çeşmede Gösterilen Mucize: 

Hazret-i Muaz İbni Cebel anlatıyor; "Tebük Gazvesi'nde bir 
çeşmeye rast geldik; ip kalınlığında akıyordu. Allah Resulü, "Bir 
parça o suyu toplayınız." diye emretti. Toplanılan su avucuna 
döküldü. Allah Resulü, onunla elini yüzünü yıkadı. Sonra o suyu 
çeşmeye koyduk. Birden çeşmenin menfezi açılıp çoklukla 
aktı, bütün orduya kâfi geldi. Hatta İmam İbn. İshak der ki; "Su 
akarken toprağın altından gök gürültüsü gibi ses yaparak aktı." 
Allah Resulü bu muziceden sonra Hazreti Muaz'a "Mucize eseri olan 
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bu mübarek su devam edip buraları bağa çevirecek; ömrün varsa 
göreceksin." demiştir. Hakikaten de dediği gibi olmuştur. 

Resûle gildi bir hâtun yanında oğlu var mecnûn 
Kodu pes oğlanın göğsün mübarek ilini Sultân  
 
Kosub çıkdı derununden siyahca bir anın endan 
Halas oldı cununından ifâkat buldı heza’lan 

Kevnü’l-Mağâreti Hısnen 

*Sevr mağarasında Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir’i koruyan 
iki varlığın mucizesi 

 Eğer siz ona (Peygamber’e) yardım etmezseniz, (biliyorsunuz 
ki) inkâr edenler onu iki kişiden biri olarak (Mekke’den) 
çıkardıkları zaman, ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar 
mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah 
bizimle beraber” diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve 
huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz birtakım ordularla 
onu desteklemiş, böylece inkâr edenlerin sözünü alçaltmıştı. 
Allah’ın sözü ise en yücedir. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir (Tevbe Sûresi, 9: 40).  

Rivayete göre Peygamberimiz ve Hz. Ebu Bekir Sevr mağarasına 
girdiklerinde orada hemen bir akasya ağacı bitiyor, güvercinler 
yuva yapıyor, örümcek ağ örüyor. Sanki mağaraya girilmemiş 
izlenimi veriyorlar ve müşrikler mağara kapısına gelince bunlarla 
karşılaştıklarından dolayı buraya kimse girmediği kanısına vararak 
dönüyorlar. Mağaraya girdiklerinde düşman yanı başlarına kadar 
geliyor ama onları göremiyor. Çünkü İbrahim için ateşe yakma, 
Musa için suya yol ver diyen Allah, Hz. Muhammed için “göze 
görme” ya da meleklere “müşriklerin görmelerine engel olun” 
emrini vermiştir. 

M. Hamidullah hadislere dayanarak olayları şöyle aktarır: "Hz. 
Ebu Bekir mağaraya girince orada gördüğü delikleri, yılan vb. 
zararlı hayvanların girmesine engel olabilmek için üzerindeki 
örtüyü yırtarak delikleri tıkadı. Sonra Rasûlüllah (sav)'ı içeri 
çağırdı. Ancak delikleri kapamada kullandığı bez, son deliği 
kapatmaya yetmemişti. O deliği de ayak topuğu ile kapamıştı. 
Gerçekten de bu delikten gelen bir yılan Hz. Ebu Bekir'i acı bir 
biçimde ısırmıştı. Hz. Peygamber, son derece yorgun olması 
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hasebiyle dostunun dizine başını dayayarak uyuyakalmıştı. Hz. Ebu 
Bekir, topuğunda hissettiği acıya rağmen hiç kımıldamadı, fakat 
çektiği acı gözlerinden yaşların boşalmasına yol açmıştı. Rasûlüllah 
(sav)'in yüzüne bu yaşlar dökülünce hemen uyandı. Durumu 
öğrenince Hz. Muhammed (sav), kendi tükürüğünü ilaç olarak 
ısırılan yere sürdü. Bir süre sonra ayağı tamamen iyileşmişti" 
(Hamidullah, 2013: 174-175). 

Örümcek kapuyı ördi kökercin gildi toğurdı  
Çün a’da bunları gördi didiler girmemiş insan 
 
Rivayet böyle de olmuş ‘aduvlar izlerin bulmuş 
Mağara kapusın gilmiş gine hıfz eylemiş  

Evsâfu’l-Kur’ân 

Kur’an’ın ana konusu Allah’ın varlığı ve birliğidir. O’nun 
muhatabı insandır ve Allah-insan-varlık arasındaki ilişkileri konu 
edinmiştir. Dolayısıyla Kur’an’ı Kerim insanın Rabbi, kendi cinsi ve 
kâinat ile bağlantısını düzen koyan bir rehberdir (Bakara, 2/185). 

Kur’an’ın hedefi insanın dünya ve ahirette mutluluğunu 
sağlamaktır. İslamiyet’in ana kitabıdır. Dini hükümlerin dayanağı 
olan dört delilin birincisidir. Bütün dini esasları ihtivâ ettiği gibi, 
semavî kitaplarında özetidir (Nahl,16/89). o her türlü değişikliğe 
ve bozulmaya karşı korunmuştur (Hicr, 15/9). Kur’an Allah 
tarafından vahyedildiğinde şüphesi olanları, kendine benzer bir 
eser meydana getirmeye çağırmıştır. (İsrâ,17/88) İlk ayeti “oku” 
diye başlayan Kur’an, insanları daima ilme teşvik eder. Akla ve 
düşünceye büyük önem verir. Kâinat ve ondaki yaradılış 
inceliklerini düşünmeye davet eder. Daima ilmin üstünlüğünü 
vurgular (Zümer, 39/9). 

Kur’an hidayet yolunu gösteren ve her şeyi açıklayan bir kitap 
olarak Ramazan ayında Kadir gecesinde nazil olmuştur (Kadr, 
97/1). Bu Kur’an Allah’tan indirilmiş olup başkası tarafından 
uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve 
Kitabı (Allah’ın levh-i mahfuzdaki yazısını) açıklayıcı olarak 
indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) alemlerin Rabbi 
tarafındandır (Yunus,10/37). Elif, lâm, Ra. Bu bir kitaptır ki bütün 
insanları rablerinin izniyle karanlıktan aydınlığa, o yegâne Gâlip, 
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hamde lâyık olan (Allah)ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik 
(İbrahim, 1). 

Bunun misli bulunmaz hiç nazir ityân olunmaz hiç 
Mu’araza kılınmaz hiç ki hakkın kavlidir safvân 
 
Kimi lafz şerefiyle kimi ma’na munifile 
Kimi feyz latif ile ‘ali kadrin bulur ‘irfân 

Sâhibü’l-Mu’cizât Alâmet-İ Vilâdetü’n-Nebi Aleyhi’s-Selâm 
Rûhı İçün Salavât 

Tevrat ve İncil’de de Hz. Muhammed’in peygamber olacağı 
müjdelenmektedir. 

“Allah’ın Rab senin için aranızdan, kardeşlerinizden benim için 
bir peygamber çıkaracak, onu dinleyeceksiniz.” (Tevrat, Tesniye 
18/15). 

“Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber 
çıkaracağım ve sözlerimi Onun ağzına koyacağım ve Ona 
emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek.” (Tevrat, Tesniye, 
18/18). 

“Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutarsınız. Ben de babaya 
(Rab) yalvaracağım. O size başka bir Tesellici, hakikat ruhunu 
verecektir. Ta ki, daima sizinle beraber olsun.” (İncil, Yuhanna, 
14/15-16 Asrın Kur’an Tefsiri, cilt 5/ 2240-2242). 

“Bundan dolayı size derim, Allah’ın melekûtu sizden alınacak ve 
onun meyvelerini yetiştirecek bir millete verilecektir. Ve bu taşın 
üzerine düşen parçalanacak, o da kimin üzerine düşerse onu toz 
gibi dağıtacaktır.” (İncil, Matta, 21/ 43-44). 

Bu mucize bizim kasidemizde şu beyitlerle anlatılmaktadır: 

Dahı Tevrat ile İncil beyân ider anı tekmil 
Cem’i ‘aleme tefzil olundı şanına şâyân 

Sâhibü’l-Mu’cizât Rûhı İçün Salavât 

Kâbe’nin içini karanlık ve kirlere boğan putların pek çoğu baş 
aşağı yıkıldı. Dünyaya teşrif eden o Zat (asm) vazifesini yerine 
getirecek ve Allah’a ortak koşanların batıl inançlarını ortadan 
kaldıracaktı. 

Berü gilsünler ümmetler işidsünler ‘alâmetler 
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Düşüb yüz üstüne butlar perişan oldılar ol ân 

İstiharabat’ta bin seneden beri yanmakta olan Mecusilerin koca 
ateş yığınları bir anda sönüverdi. O gece dünyayı şereflendiren Zat 
(asm) putperestlik gibi ateşperestliği de bir çırpıda ortadan 
kaldıracak ve yeryüzünü Tevhid meşalesiyle aydınlatacaktı. 

Mecûsun âteşi söndü iki bin yıl kadar yandı 
Yeri su havzına döndi ne harrı ne elvân 

Sonuç 

“Beyân-ı Mu’cizât” Adanalı Hamdî’ ye ait 221 beyitten oluşan bir 
kasidedir. Bu kaside de peygamber efendimizin mucizeleri 11 
başlık halinde ele alınmıştır. Kaside şekil ve içerik bakımından 
klasik kasidelere göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar 
metin içerisinde de yer aldığı üzere beş (5) maddeden 
oluşmaktadır. Divan şiirinde bu kadar uzun bir kaside 
bulunmamaktadır. Klasik kasideler dönemin büyüklerini ve devlet 
adamlarını övmek için kaleme alınır bu kaside ise sadece Hz. 
Muhammed’i övmek ve onun mucizelerini anlatmak için 
yazılmıştır. Başlıklar halinde peygamber efendimizin mucizelerine 
yer verilmiştir. Klasik kaside de bulunan bölümler bu kaside de 
bulunmamaktadır. Mesneviye ait bir özellik olan “vasıta beyti” 
kasidemizde 2 beyit şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani kısaca 
benim bu eseri tanıtmamdaki amaç bu kasidenin klasik 
kasidelerden farkını ortaya koymaktır.  
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Özet 
Yahya Kemal’in şiirlerinde, şairin varlığının ve varlıkta yol alış 
serüveninin genel hatlarını derin ifadelerle görmek mümkündür. 
Bu ifadeler çoğunlukla, şairin iç dünyasını baskılayan sebeplerin 
ve ruhunun hürriyetinde kıvrılan sükûtun, şiirlerde vücut bulmuş 
güçlü bir sese ve varlık ile yok oluş kederine karşı bir teselliye 
dönüşmesini içermektedir. Sükût, hayatının, görüşlerinin ve 
hayallerinin ürünüdür. Şair, zihinden kalbine nüks eden sükûta 
suret kazandırabilmek için, tabiatı kendine ilahî bir ilham kaynağı 
olarak seçmiştir. Yahya Kemal, tabiatı kimi zaman hudutsuz 
işleyişinden faydalanarak hayatın dar yapısından bir çıkış, kimi 
zaman toprağa sinmiş maneviyatından yola çıkarak ölüm 
kaygısına bir teselli, kimi zamansa kalbinde dolup taşan heyecan 
ve şevke bir ses olarak kullanmıştır. Şair, estetik tavrını da 
bozmayarak, bazen sıradan bir kış manzarasını ‘’kar sesi’’, 
şadırvandan akan suyun manevî ruhunu ‘’ledünnî ses’’ gibi 
tasvirlerle şahsına ses kılmış, bazense ‘’deniz ufku’’ yahut ‘’rüzgâr’’ 
gibi insanoğlu için tabiî olmuş unsurları şiir aynasından geçirerek 
aradığı tesellinin suretini yansıtabilmiştir. Kimi zamansa tabiat, 
Yahya Kemal için, yaprakları, denizleri, kuşlarıyla bir ses; 
hatırlattıkları, hüzünlendirdikleri, ifade ettikleriyle de bir teselli 
hâlini alabilmiştir. Tüm bu farklı dokunuşların sebebi ise onun 
önce hissedip sonra da işlediği tabiatın, hayallerinin ve sınırsız 
görüşlerinin tuvalinde şekillenmiş olmasından kaynaklıdır. 
Anlaşılacağı üzere tabiat, şairin duygularının en kesif şekilde açığa 
vurduğu ifade yöntemi ve ilham unsurlarından biridir. Bu 
çalışmada, Yahya Kemal’in tabiat anlayışı dikkate alınarak, saf şiiri 
benimsemiş bir şairin mısralarındaki kuvvetli sesin ve dış 
dünyada aradığı tesellinin, aslında iç dünyasına baskı kuran 
sükûnetin bir ifadesi olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. 

mailto:oktemfurkan75@gmail.com
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Anahtar kelimeler: Yahya Kemal, tabiat, ses ve teselli, sükût. 

Abstract  

In Yahya Kemal's poems, it is possible to see the general outline of 
the existence of the poet and his adventure in being. These 
expressions are a powerful voice that is embodied in the poems of 
the poet's inner world and the silence of his spirit. These 
expressions include the conversion of being to destruction of 
existence and destruction. Silence is the product of Yahya Kemal's 
life, his views and his dreams. The poet has chosen herself to be a 
source of divine inspiration in order to gain a copy of the silence 
reflected in her heart. Yahya Kemal sometimes saw the nature as 
an outlet from the narrow structure of life. Yahya Kemal has 
sometimes used consolation as an expression of consolation for 
the anxiety of death, excitement and enthusiasm overflowing in 
his heart at some time, out of the spirituality of nature. The poet, 
without disturbing his aesthetic attitude, sometimes dreamed of 
an ordinary winter view as "snow sound". poet, the water flowing 
through the fountain, 'sacred voice' as depicted as personally 
sound. sometimes reflecting the shape of what he is looking for, 
such as 'sea horizon' or '' wind '', which is natural for human 
beings.Sometimes nature, for Yahya Kemal, is a voice with leaves, 
seas, birds; reminded, saddened, expressing their conscience. The 
reason for all these different touches comes from the fact that the 
nature, dreams and unlimited views that he first felt and then 
worked on were shaped on the canvas.As can be understood, 
nature is one of the elements of expression and inspiration that 
the poet's feelings are most openly exposed. In this study, it was 
tried to explain that the strong voice of a poet, a poet who has 
adopted pure poetry, and the tranquility he seeks in the outside 
world, is an expression of the calmness that actually pressures the 
inner world, taking Yahya Kemal's sense of nature into 
consideration. 

Keywords: Yahya Kemal, nature, voice and consolation, silence. 

 

Giriş 

Edebiyat ve lisanın oluş ve gelişmesinde mühim bir yer tutan 
sanat değerlerinden birisi şiirdir. ‘’Şiir, kalpten geçen bir 
hâdisenin lisan hâlinde tecelli edişi; hissin birdenbire bir lisan 
oluşu ve lisan halinde kalışıdır.” (Beyatlı, 2017: 48). Şiirin 
mayasını teşkil eden yegâne unsurlardan birisi, işte bu hissîden 
lisanî boyuta tecelli sürecinde, duyguyu mısranın temeline 
empoze edecek olan kıymetli malzemenin en doğru şekilde 
kullanılmasıdır. Bu yüzden bu malzemeyi şair, beyninde uzun bir 
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müddet yoğurup, hassas ruhunu, nazik ve bir o kadar keskin 
kalem dokunuşları ile vücudundan sıyırıp şiir hâlinde okura 
sunmalıdır. Zira, ‘’diğer sanatlar yalnız kendilerine ait ve has olan 
maddelere müftekir iken o, doğrudan doğruya malzemesini 
umuma ait olan ve onun ihtiyaçlarından doğan lisandan alır.” 
(Tanpınar, 2000: 14). Bu lisanın, şiir olma yolculuğunda varlığını 
kaybetmemesi, bilakis mükemmel bir surette, düşünceyi ve hayâli 
tatmin edici bir vaziyette yeniden vücut bulması gerekmektedir.  

Lisan, her ne kadar kusursuz bir boyutta sergilenmek istese de 
şairin kalbindeki dalgalanmaları ifade etme yönünden, soyut 
yahut somut birtakım kaynaklara ihtiyaç duyar. Ve şair, lisandaki 
ifade darlığından kurtulmak için, zaman içerisinde bu kaynakları 
bulur, yutar, sindirir ve edebî dilin sınırları dâhilinde şiirine mâl 
eder. Bu bazen lezzetli bir hayal bazen dile gelmeyen bir sükût 
bazense dehşet verici bir olay olabilir. ‘’Edebî dil, söyleyenin 
duygu dünyasını yansıttığı gibi, dinleyeni ve okuyanı da büyük 
ölçüde etkiler ve ona estetik bir haz verir. Bunu sağlayabilmek için 
de tabiî dilden uzaklaşır.’’(Çetişli, 2008: 80). Ancak bunu yaparken 
şairin, dengeli ve mana ile uyumlu hareket etmesi, kelimeleri 
hissizleştirmemesi gerekmektedir. Mısralarına işleyeceği kaynağı, 
ifadesinin derinliklerini gün yüzü çıkaracak kadar iyi ve sanatının 
mükemmelliğini yansıtacak şekilde ele almalıdır. Zaten bu ifade 
aynası, şairin anlatmaya ihtiyaç duyduğu ve anlatmakta zorlandığı 
duruma ilham olan unsur yani ilham kaynağıdır. Şairin 
düşüncelerine, hayatına; konunun işleyişine, mantığına göre 
değişen bu kaynaklar içinde, tabiatın yeri çok önemlidir.  

Tabiat, oldukça geniş bir ilham kaynağı olarak sanat ve 
edebiyat dünyasında en çok kullanılan unsurlardan biridir. 
(Karabulut, 2015: 353).  

Türk şiirinin tarihî sürecine baktığımız zaman, “Tanzimat 
dönemi Türk şiirinde, Batı şiirinin de etkisiyle yeni bir tabiat algısı 
ortaya çıkar ve özellikle şiirin muhtevasında değişimler olur.’’ 
(Karabulut, 2015: 353). Bu değişimlerde en büyük rollerden biri 
Tarhan’a aittir. ‘’Abdülhak Hamid Tarhan, duygu ve hayal 
bakımından Klasik şiirden uzaklaşarak Türk şiirinde tabiata yeni 
bir bakış açısı getirir.’’ (Erol, 2005: 200). Hamid, tabiatı zamanla 
tanımaya çalışarak şiirlerinde işlemiş ve bu macera hayranlığa 
kadar yükselmiş, hatta ‘’tabiatın güzellikleri karşısında insanın 
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şair olmasının pek tabiî olduğunu’’ söylemiştir.  Ancak Orhan 
Okay, tabiat unsurunun edebiyatımıza ilk defa Ekrem’in şiirleri ile 
girdiğini söylemektedir: ‘’Recaizâde Mahmut Ekrem, tabiatı 
sonsuz bir kaynak olarak algılayarak Ekrem, Takdir-i Elhân’da, 
‘’Zerrâttan şümûsa kadar her güzel şey şiirdir.’’ der. Ona göre 
tabiat, sanatkârın en büyük öğreticisidir.’’ (Karabulut, 2015: 354). 
Tabiat, edebiyatımızda kendisini duyuran bu iki şair için de kimi 
zaman ölüm karşısında felsefi bir düşünce, bir sığınak, bir öfke, 
kimi zaman hayatın zorluğu ve varlığın sıkıntısına karşı bir 
haykırış, bir şikâyet, kimi zamansa güzel olan herhangi bir şey için 
sembol olmuştur. Bu iki şairden de etkilenen Yahya Kemal’de ise 
tabiat, onlarınkine, bazen benzer bazense çok farklı amaçlar ile bir 
ilham kaynağı olarak zuhur etmiştir. Yahya Kemal’in tabiat olgusu 
üzerine Mehmet Kaplan şunları söylemektedir: 

Yahya Kemal, insandan, ruhtan hareket etmek suretiyle, 
tabiatı da beşerî bir plana sokuyor. Onun birçok şiirleri 
âdeta bir duygunun hikâyesidir. Tabiat asla tek başına bir 
değer ve mana ifade etmez. Tabiatı temaşa eden ve duyan, 
insandır. Doğru yol, tabiattan insana değil, insandan tabiata 
gitmektir. İnsan tabiatı kendi duygu ve hayâli ile kavrıyor. 
Bu kavrayışta tabiat canlanıyor ve beşerî bir değer 
kazanıyor (Kaplan, 2016: 236). 

Türk şiirinde lisanı en mükemmel kullanan, lisanın değerini 
şiirlerinde yükseltebilen şairlerden olan Yahya Kemal’in, 
ifadelerini anlatmada tabiatın engin ruhundan yararlanması ve 
onu bir his ve mana cevheri hâlinde yoğurması pek tabiîdir. Zira 
Yahya Kemal’in derin yaraları ve dile gelmez derin hisleri 
mevcuttur. O, küçük yaşta annesini kaybetmiş, pek sevdiği 
vatanının gözleri önünde parçalanmasına şahit olmuş, âşık olduğu 
Türkçenin yıpranmasını büyük bir üzüntü ile izlemiş, birçok acı ve 
ölüm görmüş, aşkını yaşayamamış, hiç evlenmemiş ve belki de 
tüm bunları ifade etmekte zorlandığı için ‘’sükûtu’’ benimsemiş; 
tabiatın teskin edici sonsuzluğundan yararlanıp içindeki coşkuyu 
ve öfkeyi büyük bir ‘’ses’’ ile kusmuş;  yalnızlığının, kederli 
varlığının ve yok oluşunun ‘’tesellisini’’ yine tabiatta aramış bir 
şairdir. Gençliğinde uzun müddet Fransa’da kalmış ve Fransız 
sembolistlerden etkilenmiş; Ekrem’den, Hamid’den, Fikret’ten, 
Cenab’dan duyduğu tabiata Baudelaıre’den, Lamartine’den, 
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Valery’den, Mallarmé’den işittiği tabiatı harmanlamış ve ifadesini 
genişletmeyi başarmıştır. 

Yahya Kemal, kalbi ve onun hasis endişelerini tıpkı 
Faust’daki Homunculus’u, geniş tabiattan ayıran billûr 
mahfaza gibi bir şey kabul ediyor ve nasıl insan, daima 
değişen oluşun kanunlarını öğrendikten sonra cam 
mahbesini Galatéen’nin sedef arabasında kırarak büyük 
bütüne kavuşmuşsa bizim de ferdî zaaflarımızı atarak 
engine açılmamızı ve ruh olmamızı istiyor (Tanpınar, 2000: 
315).  

Tüm bunlar dikkate alındığı vakit bu çalışmada, Yahya Kemal’in 
iç dünyasına, hayatının, düşüncelerinin, hatıralarının ve 
görüşlerinin tesiri ile yerleşmiş olan sükûtun, tabiat unsurlarının 
yardımıyla mısralarında nasıl büyük bir ses kazandığı ve 
mükemmelliğe doyumsuz ruhunun nasıl teselli olduğu, 
şiirlerinden yola çıkarak incelenmiştir.  

Yahya Kemal’in Şiirlerinde Sükûtun Sesi ve Tesellisi 
Olarak Tabiat 

Şiir ve ruhun marazî ilişkisi, şairin içini kemiren ve ifade 
etmekte zorlandığı sükûtun, mısralarda bir sese dönüşmesiyle şifa 
bulur. Çünkü bu ses aynı zamanda hislerin dile gelmez tesellisidir. 
Yahya Kemal’in şiirlerinde bu ses, tabiatın engin telaffuzundan 
faydalanılarak kendini bulmuş ve teselliler ifadelerle tek vücut 
olmuştur. 

Yahya Kemal’in şiirlerine genel bir açıdan baktığımız zaman 
şair, bazen Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirinde olduğu gibi 
millî duygularının ve hatıralarının etkisiyle, ‘’gökte top sesleri var, 
belli, derinden derine; belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.\ 
Çok yakından mı bu sesler çok uzaklardan mı? Üsküdar’dan mı? 
Hisar’dan mı? Kavaklar’dan mı?’’ (Beyatlı, 2016: 5) diyerek, 
mehabetli bir bayram sabahında hissettiği fetih manzarasını gür 
bir eda ile mısralara dokundurmuş, bazense Koca Mustâpaşa 
şiirindeki şu bölüm gibi, vatan şehirlerinden ayrı kalışın gamını ve 
ruhun, her esen rüzgârda niçin teselli aradığını anlatmıştır: 

 

Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan. 
Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan; 
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Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük; 
Budur âlemde hudutsuz ve hazîn öksüzlük. 
Sızlatır bâzı saatler dayanılmaz bir acı. 
Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı. 
Rûh arar başka tesellî her esen rüzgârda. 
Ne yazık! Doğmuyoruz şimdi o topraklarda! (Beyatlı, 2016:29) 

Yine aynı doğrultuda incelediğimiz zaman, Millî Mücadele 
döneminde yaşamış ve makaleleri ile Mücadele’ye destek vermiş 
olan şair, her ne kadar saf şiirin sınırları doğrultusunda, yaşanan 
durumu şiirlerine yansıtmak istemese de 1918şiirinde şehitlerin, 
vatanda hor görülüşün, çekilen ızdırapın hüznünü mısralarına 
dökmüş ve sonra da tabiata yönelerek, bütün bu acı hadisenin bir 
‘’şafak söküşü’’ ile sonlanacağını söylemiştir ve gam dolu 
dünyasının tesellisini bizzat tabiatta aramıştır:  

Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık. 
Vatanda hor görülen bir cemaâtiz artık. 
Ölenler en sonu kurtuldular bu dağdağadan 
Ve göz kapaklarının arkasında eski vatan 
Bizim diyâr olarak kaldı tâ kıyâmete dek. 
Kalanlar ortada, genç, ihtiyar, kadın, erkek 
Harâb olup yaşıyor tâli’nin azâbıyle; 
Vatanda düşmanı seyretmek ıztırâbıyle. 
Vatanda korkulu rü’yâ içindeyiz, gerçek. 
Fakat bu çok süremez, mutlaka şafak sökecek. (Beyatlı,2016: 44) 

Yahya Kemal’in şiirlerinde hatıraların sesi de çok önemlidir. 
‘’Kâmildir o insan ki yaşar hâtıralarla’’(Beyatlı, 2016:64) diyen 
şairin, hatıralarından kopuşlar yaşamış bir hayatı vardır ve 
hatıralarını süsleyen sesleri şiirlerine aksettirmek istemiştir. Bir 
Balkan Türk’ü olan Yahya Kemal, Açık Deniz şiirinde, kasvetli 
tabiat ve deniz tasvirleriyle bu hatıra ve sonsuzluğa açılma 
özlemini güçlü bir haykırış gibi dile getirmiş, ruhundaki 
kırılmaları denizle bağdaştırmış ve sınırları aşarak kendine bir 
nebze de olsa teselli aramıştır: 

Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü 
Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü, 
Gördüm deniz dedikleri bin başlı ejderi; 
Gördüm güzel vücudunu zümrütliyen deri 
Keskin bir ürperişle kımıldandı anbean; 
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan. 
Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o! 
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Birden nasıl toparlanarak kükremişti o! 
Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış limanlara, 
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara! 
Yalnız o kalmış ortada, âsî ve bağrı hûn, 
Bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun, 
Sezdim bir âşinâ gibi, heybetli hüznünü! 
Rûhunla karşı karşıya kaldım o med günü, 
Şekvânı dinledim, ezelî muztarip deniz! 
Duydum ki ruhumuzla bu gurbette sendeniz. 
Dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıyı; 
Bir bitmiyen susuzluğa benzer bu ağrıyı. (Beyatlı, 2016: 8) 

Şairin şiirlerinde kullandığı deniz unsuru için “Denizin bu 
kuvvet ve ihtişamı, bu mekânı kaplamak iştiyakı ve hudutlu 
olmaktan duyduğu ıztırabı, şairin hoşuna gidiyor.” diyen Mehmet 
Kaplan yine bu hususta şunları söyler: 

 Onunla kendi ruhu arasında bir yakınlık buluyor. 
Deniz, ona kalbinin sırrını vermiştir: Hiçbir güzel 
kıyı, ‘’bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrı’’yı, 
sonsuzluk iştiyakını gideremez. İnsan ve tabiat bu 
hudutlu âlemin içinde mahpustur. Daima onu aşmak 
ister; fakat aşamaz. Ne bu iştiyaktan kurtulmak ne 
de onu tatmin etmek mümkündür. (Kaplan, 2016: 
236). 

Şairin, ismiyle müstesna olan Ses şiirinde ise his ve 
hatıralarındaki güçlü musikinin yansıması mevcuttur. Şair, lekesiz 
ve her şeyin tahassüs içinde olduğu bir akşamda kendini 
hislendirirken, aniden, Boğaz’dan bir bestenin engin sesinin 
yükseldiğini duyar. Ses, ona öyle bir kimseyi hatırlatmaktadır ki 
içinde bulunduğu tatlı rüyadan bile uyanmasına sebep olmuştur. 
Aslında bu ses de, diğer her şeyin sebebi gibi onun kalbini ve 
kalbindeki dalgın sükûtu süsleyen unsurdur. Ses, denizden gelir ve 
tabiatın içerisinde dolaşır durur. O, bir parça da tabiata aittir: 

Bir lâhzada bir pancur açılmış gibi yazdan 
Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğaz’dan. 
Coşmuş gene bir aşkın uzak hâtırasıyle, 
Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyle, 
Dağ dağ o güzel ses bütün etrâfı gezindi; 
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi. 
Ânî bir üzüntüyle bu rü’yâdan uyandım 
Tekrâr o alev gömleği giymiş gibi yandım. 
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Her yerden o, hem aynı bakış, aynı emelde, 
Bir kanlı gül ağzında ve mey kâsesi elde; 
Her yerden o, hem aynı güzellikle, göründü. 
Sandım bu biten gün beni râmettiği gündü. (Beyatlı, 2016: 78) 

Şiirlerinde, İstanbul’un hep ayrı bir yeri olan Yahya Kemal, 
tabiatın büyüleyici dokunuşlarını bu şehirle özleştirmiş ve aradığı 
teselliyi çoğu zaman bulmayı başarmıştır. İstinye şiirindeki şu 
beyitler şairin, içinde bulunduğu atmosferde duyduğu hazzı ve 
duyulan haz ile sessizlik boyu renklenen temaşayı ifade 
etmektedir:  

İstinye körfezinde bu akşam garipliği 
Bir mihnetin sonunda tesellî kadar iyi. 
 
Hulyâ, serinleşen köyü, her an morartıyor; 
Sessiz gelen saat başı sürdükçe artıyor. 
 
Durgunlaşıp bir ayna kadar parlıyan suda, 
Dünyâ güzel göründü resimleşmiş uykuda. (Beyatlı, 2016: 32) 

Yine bir başka şiiri olan ve Varşova’da yani İstanbul’dan çok 
uzakta yazılan Kar Musikileri’nde ise kar sesi ve erganun ahengi 
gibi tılsımlı ifadelerle şiirini besleyen ancak hiçbir şeyden zevk 
alamayan şair, sadece pek sevdiği şehrinin sesi ile mesut olur. 
Nihad Sami Banarlı bu şiiri işittiği vakit ‘’hepimiz, şiirin sesiyle 
önce Varşova’daki ıztırâbı duyduk. Sonra İstanbul’a 
döndük.’’(Banarlı, 1997: 63) demiştir: 

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. 
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. 

 
Bir erganun âhengi yayılmakta derinden... 
Duydumsa da zevk almadım İslav kederinden. 

 
Birdenbire mes'ûdum işitmek hevesiyle 
Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle. (Beyatlı, 2016: 25) 

Açık Deniz şiirinde, beşeriyetin dar yapısından uzakta ve tabiî 
bir âlemin kucağında, geniş hudutlara açılma arzusunu belirten 
Yahya Kemal, Deniz şiirinde de buna benzer bir düşünce 
içerisindedir. Şair, tabiatın tam ortasında, şehrin tüm kederinden 
uzakta bir ses duymaktadır. Bu ses, hem onu kendine gelmesi için 
uyarmakta hem de ürpertmektedir. Deniz gibi engin bir varlığın 
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içinde sürüklenen şairin, hayatının dar bir kubbede geçtiğini 
düşünmesini gösteren bu şiirde, onu teselli edenin yine tabiatın 
tuzlu sularından yükselen hayalî bir sesin olması, şairin sessiz 
ruhunun dalgalarla nüks etmiş hâlidir: 

Bir gün deniz ölgündü. Bir oltayla balıkta, 
Kuşlar gibi yalnız, yapayalnızdım açıkta. 
Şehrin eleminden bir uzak merhaledeydim, 
Fânileri gökten ayıran perdeye değdim. 
Rüzgârlara benzer bir uğultuyla sulardan, 
Sesler geliyor sandım ilâhî kuğulardan. 
Her an daha çoşkun, daha yüksek, daha gergin, 
Binlerce ağızdan bir ilâhî gibi engin 
Sesler denizin ufkunu uçtan uca sardı, 
Benzim, ölümün şi’ri yayıldıkça, sarardı. 
Kalbimse bu hengâmede kuşlar gibi ürkek, 
Kalbim heyecandan dedi: ‘’Artık dönelim, çek! 
Kâfi… Ölülerden gelen âhenge kapılma!’’ 
Birdenbire hissettim ufuktan bir atılma. 
Baktım ki deniz insanı durgun suyu yardı, 
Bir dev gibi mûnis ve yosun saçları vardı, 
                                          Durdum, dedi: 
 
Mâdem ki deniz rûhuna sır verdi sesinden, 
Gel kurtul o dar varlığının hendesesinden! (Beyatlı,2016: 80) 

Yahya Kemal’de, akşam ve akşamın ilahî kudretiyle süslenen 
tabiat unsurlarının da mühim bir değeri vardır. ‘’Gece, her yerdeki 
efsunlu sükûnundan iyi, avutur gamlıyı, teskîn eder endîşeliyi; ne 
ledünnî gecedir!’’(Beyalı, 2016: 28) diyen şair, içinde bulunduğu 
mekândaki gece sessizliğin büyüsünden bahsederken, aynı 
zamanda yüceliğini ve kederli ruhları sakinleştirici özelliğini de 
dile getirmektedir. Ürpertici bir sessizliğin, böylesine manevî bir 
çerçeve içerisinde şiirleşmesi, akşamın elleriyle nakşedilen 
tabiatın, şaire sunduğu muazzam görüntüsünden kaynaklıdır. 
Güzel olan sükût değildir. Zira şair, Akşam Musikisi şiirinde, daha 
ziyade akşamın, musiki olarak nitelendirdiği sesine ve bu sesle 
yoğrulmuş bir tabiat portresine dikkat kesilmiştir. Bir bahçede 
hatıra zevki ile şiirine başlayan şair, ümitsizliğe doğru giden bir 
bekleyişten sonra uzak bir âlemdeki bir rüyanın manzarası içinde 
şiirini bitirmiştir: 
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Kandilli’de, eski bahçelerde, 
Akşam kapanınca perde perde, 
Bir hâtıra zevki var kederde. 
 
Artık ne gelen, ne beklenen var; 
Tenhâ yolun ortasında rüzgâr 
Teşrin yapraklarıyle oynar. 
 
Gittikçe derinleşir saatler, 
Rikkatle, yavaş yavaş ve yer yer 
Sessizlik dâimâ ilerler.  
 
Ürperme verir hayâle sık sık, 
Hep bir kapıdan giren karanlık, 
Çok belli ayak sesinden artık. 
 
Gözlerden uzaklaşınca dünyâ 
Bin bir geceden birinde gûyâ 
Başla rü’yâ içinde rü’yâ. (Beyatlı, 2016: 31) 

Şairin kalbini ve mısralarını dolduran musiki merakı Mevsimler 
şiirinde ise bir başka vücut kazanır. Musiki teminin, daha derin bir 
hisle işlendiği şiirde, bütün mevsimlere duyulan bir sevgiden 
ziyade yaz ve bahara olan hasretin ifadesi göze çarpmaktadır. Zira 
Yahya Kemal’in, bu iki mevsimde seyrettiği tabiat ona keyif ve 
hatıralarına karşı bir teselli vermektedir. Şairin, büyük bir 
içtenlikle tekrar ettiği ‘’derinden’’ kelimesi, ruhunun 
derinliklerinde saklı ifadelerin mısralara sinmiş hâlidir: 

Kopar sonbahar tellerinden,  
Derinden, derinden, derinden,  
Biten yazla başlar keder mûsikîsi.  
 
Bu sâhillerin seslenir her yerinden,  
Derinden, derinden, derinden,  
Hazin günlerin derbeder mûsikîsi.  
 
Denizden ve dağdan gelen hüzne kandık.  
Bulutlar dağılsın, bahâr olsun artık,  
Duyulsun bir engin seher mûsikîsi.  
 
Güneş doğmadan mâvileşmiş Boğaz'dan,  
Nevâ-kâr açılsın bütün ses ve sazdan,  
Ufuklarda sürsün zafer mûsikîsi. (Beyatlı, 2016: 24) 
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Şair, Erenköyü’nde Bahar şiirinde ise, mavi bir gökyüzündeki 
seyrettiği yıldızların, benliğinin derinlerindeki doğuşunu söylemiş 
ve duyduğu sese karşı olan hayalî tavrını belirtmiştir: 

Doğmuştu içimde tâ derinden 
Yıldızları mâvi bir semânın; 
Hazzıyle harâb idim edânın, 
Hâlâ mütehayyilim sedânın 
Gönlümde kalan akislerinden. (Beyatlı, 2016: 81) 

Şairin, kalbini taşıran sükût dolu hislerin tuvalini temsil eden 
bahar ve yaz mevsimleri, şiirlerinde, en güzel mısralarla terennüm 
edilmiştir. ‘’Sen nerdesin, ey sevgili, yaz günleri nerde!’’(Beyatlı, 
2016: 91) ifadesindeki içli söyleniş, bunun yegâne 
timsallerindendir. Bu mevsimlerde temaşa ettiği tabiattan zevk 
alan Yahya Kemal, kış ve sonbahar aylarında ise hüzünlenir, 
yalnızlığını hisseder ve ölümün sihirli bestesine güfteler yazmaya 
başlar. KarMusikileri’nde işittiğimiz ilahî kar sesiyle, hasretle 
taşmış olan sükûtunu dindiremeyen ve hatta daha da kederlenen 
şair, şiirlerinde ‘’ölmek kaderde var, bize ürküntü 
vermiyor’’(Beyatlı, 2016: 33) ve ‘’bitsin, hayırlısıyle, bu beyhude 
sonbahar!’’(Beyatlı, 2016: 50) diyerek ifade ettiği ölüm 
macerasını, Sonbaharşiirinde ise bütün bir mevsime ve onunla 
ölüm neşesine kapılmış olan tabiata addeder. Şiirde, ölümün tüm 
kasveti ve korkutucu hâli, yaprağın sararıp suya düşmesi, 
yolcunun serviliklere yol alması gibi alışılagelmiş ve tabiî olaylar 
ile basitleştirilmiş ve şair, ölüm karşısındaki suskunluğunu şu 
mısralar ile bozmuştur: 

Fânî ömür biter, bir uzun sonbahâr olur. 
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, târümâr olur. 

 
İnsan duyar yerin dile gelmiş sükûtunu; 
Bir başka mûsikîye geçiş farzeder bunu; 
Teslîm olunca va'desi gelmiş zevâline, 
Benzer cihâna gelmeden evvelki hâline. 
Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, 
Ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya, 
Duymaz bu ânda taş gibi kalbinde bir sızı: 
Farketmez anne toprak ölüm mâceramızı. (Beyatlı, 2016: 49) 

Yahya Kemal, insana mahsus dar zihniyetten kurtularak, 
heveslerini ve hayallerini tatmin edebilmeyi amaçlamıştır. ‘’ Duy 
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tabîatte biraz sen de ilâh olduğunu, rûh erer varlığın zevkine 
duymakla bunu.’’(Beyatlı, 2016: 56) diyen şair, müthiş bir gücü 
teneffüs etmenin vereceği mutluluğu ifade etmektedir. O, tabiatın 
engin ilerleyişinden herkese mühim bir pay çıkararak, varlığın dar 
çizgisinde yaşayan her insanı teselli etmeye çalışmıştır. Yahya 
Kemal’in, ruhunun zevklerini, tabiatın maneviyatında yakaladığı 
bir diğer şiiri ise Ufuklar’dır. ‘’Ufuk temi, Yahya Kemâl’in daha 
birçok şiirlerinde dikkati çeker, şairin, ufuk zevki ve ufkunun 
genişliği hakkında bir fikir verir.’’(Banarlı, 2016: 3). Yahya Kemal, 
bu şiirde, tabiattaki en yüce nesnelere yönelir ve her birini bir 
ufuk sahibi yapar. Ardından, onların sonsuzluğunda huzuru ve 
teselliyi bulan şair, bir zaman sonra içindeki sükûtun verdiği 
yalnızlık hissini duyar ve ruhuna bir ‘’ruh ufku’’ arar: 

Rûh ufuksuz yaşamaz. 
Dağlar ufkunda mehâbet, 
Ova ufkunda huzûr, 
Deniz ufkunda tesellî duyulur. 
Yalnız onlarda bulur rûh ezelî lezzetini. 
Bu ufuklar avutur rûhu saatlerce, fakat 
Bir zaman sonra derinden duyulur yalnızlık. 
Rûh arar kendine bir rûh ufku. (Beyatlı, 2016: 55) 

O Rüzgâr şiirinde ise şair, vatan ruhuna dar gelince, yine başka 
ufuklar aramaya koyulmuştur. Şiirde, rüzgârın önüne kattığı bir 
şairi, bir fetih havası içinde diyar diyar sürüklediği görülmektedir. 
Bu rüzgâr, şairin içindeki ses, o sesin yıktığı setler ise hatıraların 
keyif verici hüznüdür. Şairin, şiirdeki genel tavrı ve ruhundan 
damlayan ve sessizliğini dindiren millî ses, Mohaç Türküsü’ndeki, 
‘’uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle, canlandı o meşhûr 
ova at kişnemesiyle.\ lâkin kalacak doğduğumuz toprağa bizden 
şimşek bir hâtıra nal seslerimizden!’’(Beyatlı, 2016: 14) 
mısralarının gür edasını hatırlatmaktadır: 

Yaşamak zevki nedir bilmez ölümden korkan! 
Gür bir îmanla damarlarda ateşten bir kan 
 Birleşip böyle diyorlardı, derin bir sesle, 
 Yeri fethetmek için gelmiş o fâtih nesle. 
 Böyle bir dersi alan rûha vatan dar görünür; 
 Dâimâ başka sefer, başka ufuklar görünür. 
 O nesil duymuş akın zevkini rüzgârda bile; 
 Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile; 
 Bilmemiş var mı geniş yeryüzünün serhaddi, 
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 Yıkmış ufkunda durup karşı koyan her seddi, 
 Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına 
 Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına. (Beyatlı, 2016: 23) 

Yahya Kemal, tabiatta bir surete bürünmüş her objeyi, 
milletinin görüş süzgecinin manevî çerçevesinden geçirerek 
duygularına haz katacak ve ruhuna hapsolmuş sessizliğin 
büyüsünü bozacak güçlü ifadelerle süsler. Yine başka bir İstanbul 
atmosferini teneffüs ettiren Ziyaret şiirinde, ‘’Atik-Vâlide’yi, 
çınarlarıyle, servileriyle, şadırvanlarından akan suyun ledünnî 
sesiyle terennüm eder. Bu ledünnî ses, insan içine ilâhî sırları 
duyuran sestir.(Banarlı, 1997: 149). Şiirin genelinde şair, Atik-
Valide Camisi’nin yapısına, mimarı olan Mimar Sinan’a, mest edici 
güzelliğine değinmiş, sonunda ise ziyaretin bitişini güneşin batışı 
ile ilişkilendirmiştir. Bu şiir, Yahya Kemal’in tarihî mekânlara olan 
hayranlığını ve onlara baktıkça gördüğü heybetli maziden 
duyduğu tesellinin tabiat unsurlarıyla nasıl gün yüzüne çıktığını 
göstermektedir: 

Yine birlikte, bu mevsimde, Atik-Valde’deyiz; 
Yine birlikte, bu mevsimde, gezip sezmedeyiz 
Bu çınarlarla siyah servilerin gölgesini; 
Bu şadırvanda suyun sanki ledünnî sesini. 
Eski mîmâra nasıl rahmet okunmaz burada? 
Suyu cennetten akıtmış bu güzel manzarada; 
Bu duvarlarda, saatlerce temâşâya değer, 
Çini’den, solmayacak bahçeler açmış yer yer; 
Mânevî râhata bir çerçeve yapmış ki gören, 
Başka bir âlemi görmekle, geçer kendinden. 
 
Bu ziyârette vakit geçti, güneş battı, yazık! 
Haz ve duyguyla Atik-Valde’de bir gün yaşadık. (Beyatlı, 2016: 18) 

Wellek ve Warren’e (2015: 259) göre  “Mekân, insanî bir 
arzunun dışa vurması olabilir. Mekân bir tabiat ortamıysa ortamın 
tasviri o arzunun bir yansıması olabilir.” Yine “İç dünyayı 
inceleyen (İsviçreli filozof ve yazar) Henry Frederic Amiel, 
‘’Manzara bir ruh hâlidir’’ der. İnsanla tabiat arasında en yoğun 
şekilde romantiklerce duyulmuş olan (fakat sadece onlara özgü 
olmayan) açık bir karşılıklı ilişki vardır.’’(Wellek-Warren, 2015: 
259).  



 
 
 
 
Furkan ÖKTEM 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 276 

Yahya Kemal’in kullandığı mekânı bu yönüyle ele alırsak, onun 
şiirlerinde de mekân yalnızca mekân değil aynı zamanda dile 
gelmez bir duygunun ses kazanmış hâlidir. Zira şairin, Atik-
Valde’de işittiği ledünnî ses, Madrid’de Kahvehane şiirinde ise 
başka bir arzu ve hatıranın yansıması olarak ‘’poyraz serinliğinde 
duyulan yaprak sesi yahut suların terennüm ettiği musiki’’ hâlini 
alır. Tabiatın içinde seyrettiği bu sıradan kahvehane, artık ona 
İstanbul’u ve hatıralarını duyurmakta, işittiği sesler ise ruhunu 
teskin etmektedir: 

Madrid’de kahvehâneyi gördüm ki havradır, 
Bir yerdeyiz ki söz denilen şey palavradır. 
Dalmış gülüp konuşmaya yüzlerce farfara, 
Yorgun kulaklarımda sürerken bu yaygara 
 
Durdum, hazin hazin, acıdım kendi hâlime 
Aksetti bir dakîka uzaktan hayâlime, 
Sakin Emirgân’ın Çınaraltı’nda kahvesi, 
Poyraz serinliğindeki yaprakların sesi. 
Ba’zan gönül dalar suların mûsikîsine 
Ba’zan Yesâri hatlarının en nefîsine. (Beyatlı, 2016: 102) 

Moda’da Mayıs şiirindeyse şair, mekânı bu sefer bütün bir semt 
olarak almış, yazın müjdecisi olan mayıs ayında tabiatın, insana 
katmış olduğu saadet ve zevki Moda semtinde duyuşun keyfini ve 
ölümün bu semtin gözüyle bakılınca ne kadar güzel göründüğünü 
söylemiştir. Şiir, şairin sevgiliye, annesine ve ölüme olan derin 
suskunluk ve hislerinin bahar güneşiyle gözünde alevlenen 
tesellisine örnektir: 

Şafaktan önce uyandım, bahâr odamdaydı.  
Mayıs, çiçekleri etrafa öyle bir yaydı  
Ki varlığım büyülenmişti en derin hazla  
Cihanda lezzet alınmaz bu duygudan fazla.  
Seven kadınla seven erkeğin visâli gibi,  
Bütün saâdet olan mevsimin bu hâli gibi,  
Sürekli sevgiyi duydukça anne topraktan.  
İçimde korku nedir kalmıyor yok olmaktan. 
 
Hayâtı râyiha gibi sihriyle sindiren toprak,  
Bugün ne semtine baksam, çiçek, çimen, yaprak!  
İçinde râhata varmış yatan azîz ölüler  
Demek ki böyle bahâr örtüsüyle örtülüler! (Beyatlı, 2016: 59) 
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Yahya Kemal, yaşadığı ve yaşamakta olduğu olayların kalbine 
tesir eden durumuna karşı tabiatta bulduğu çoğu nesne ve 
oluşumu şiirlerinde sembol ve teşbih gibi anlatım yöntemleri 
kullanarak, endişelerinden kurtulmuştur. Hayatının demlerini 
büyük heyecanlarla şekillendiren ve korkunun mezarda vücut 
bulmuş hâli olan ölüme, şiirlerinde kendini hazırlayan şair, 
ölümden sonraki benlik ve zamanını da şu şekilde tasvir etmiştir: 

Ölüm âsûde bahâr ülkesidir bir rinde; 
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter. 
Ve serin serviler altında kalan kabrinde 
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter. (Beyatlı, 2016: 54) 

Mezar taşına yazılmasını istediği bu dörtlükte Yahya Kemal, 
ölüyü bir rint, ölümü sakin bir bahar ülkesi, kabrini ise, sürekli 
serin kalan ve her seher soğuğunda bir gülün açıp her kasvetli 
gecede bir bülbülün şakıdığı bir hayal iklimi olarak 
fotoğraflamıştır. Ölse de gönlünün her yerde bir tütsülük gibi 
güzel kokular saçacağını düşünen şair için, ölüm, mezara girdikten 
sonra da iyi bir şekilde hatırlanacağını söylemesi bakımından, 
ruhunu teskin eden güçlü tesellinin gölgesinde kalmaktadır. 
Varlığında sesini duyurmaya çalışan şair, tabiatın kucağına 
düşmeyi arzulayan bir tohumun hayalleriyle, yokluğunda da bunu 
başarmayı amaçlamıştır. 

Yahya Kemal’de görülen tabiat ve tabiat unsurlarıyla etkileşim, 
ifade-duygu-amaç ekseninde, dengeli bir şekilde işlenmiştir. 
İsmail Tunalı, şair ruhu, şiirde kullanılan nesne, nesneye 
yüklenilen duygu ve anlam ilişkisini anlatırken bu konuya da şöyle 
açıklık getirmiştir: 

Sözgelişi, dalgalı bir denize bakıp, ‘azgın, coşkun deniz’; 
yalçın kayalı dağ doruklarına bakıp, ‘mağrur dağ başları’ 
deriz, yine bu ilgi içinde, ‘şirin bir evden’, ‘albenisi olan’ bir 
arabadan söz açarız. Nesnelere yüklemiş olduğumuz bu 
nitelikler, azgınlık, coşkunluk, şirinlik, albenisi olmak, vb. 
bütün bunlar bize ait, bizim ruhsal yaşamımıza ait 
niteliklerdir. Deniz ne azgındır, ne coşkundur. Azgınlık ve 
coşkunluk, bizim ruhsal yaşamımıza aittir. Ama, biz kendi 
duygularımızda bulduğumuz dalgalı bir denize yükleriz, 
vb… Bütün bu örneklere bakılırsa, biz ruhsal-duygusal 
yaşamımızla bizim dışımızda bulunan bu nesneler arasında 
içten bir ilgi kuruyor ve kendi duygularımızda bulduğumuz 
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coşkunluk, şirinlik, mağrurluk gibi nitelikleri nesnelere 
aktarıyor ve sonra sanki bu nesneler bu niteliklere sahip 
imişler gibi onları bize ait olan bu nitelikler içinde 
kavrıyoruz, onları biz bu niteliklerle yaşıyoruz. (Tunalı, 
2016: 41).  

Yahya Kemal, tüm bu sistematik işleyişi, estetik kaygısını ve saf 
şiir arzusunu göz ardı etmeksizin şiirlerinde kullanmış ve 
ifadelerini aslında tabiata ait olan nesne ve oluşumlar vasıtasıyla 
anlatmıştır. Onlara yüklediği anlam ve sesler, şairin iç dünyasına 
yerleşmiş ve mısralarda özgürlüğünü kazanan sükûtun yüzeydeki 
görüntüsüdür. Her şairin hatta her insanın kalbinde bir parça 
hüküm süren bu sükûta Yahya Kemal, şiirlerinde, hak ettiği sesi 
vermiş ve ruhunu teskin edici büyük tesellilere sahip olmuştur. 

Sonuç 

Yahya Kemal’in içine işlemiş olan sükûnet, her insanın, zaman 
zaman ruhunu kemiren beyin fonksiyonlarının kalbine tesir etmiş 
hâlidir. Tüm beşeriyetin başka türlü haykırmaya çalıştığı bu hâlet, 
en iyi, onun kendini ifade etmekte en doğru kullandığı şeyle 
yapılır. Bu, Yahya Kemal için şiirdir. Ancak şiir ve lisan onun iç 
dünyasına işlemiş sessizliğin ifadesinde yeterli güce sahip 
olmadığı ve tam manası ile arzulanan hazzı vermediği için, şair, 
tabiata yönelmiştir. Bu tabiat, onun insan ve şiir sistematiğinin 
tam merkezinde bulunmaktadır.  

Yahya Kemal’in sanat anlayışına, düşünce sistemine, şiirinin 
temel yapısına, duygu ve hatıralarının derinliğine inilen bu 
çalışmada, şairin, şiirlerinde yüzeysel olarak görülen tabiatın 
aslında ifade zenginliğiyle örülmüş ve iç dünyasındaki 
dalgalanmaları açığa vuran, ruhunun dış dünyaya açıldığı bir 
teslimiyet köprüsü olduğu açıklanmaya çalışılmıştır. Yahya 
Kemal’in tabiatı bir tabiattan daha ziyade, ifadesine aradığı saklı 
cevherin keşfinde kullanılan ve hudutsuz sahillere yol almasını 
sağlayan bir pusula, kalbini teskin eden suların döküldüğü bir 
kadeh ve zihnini kurcalayan durumların çözüm noktası 
sayılabilecek tabiî bir sığınaktır. Bu bakımdan şair, konularında 
ifadeleştirmeye çalıştığı tabiatı, çoğu zaman ilham kaynağı 
olmaktan kurtarmış ve direkt bir ifade hâline getirmiştir. 
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Tüm bunlar göz önüne alınacak olursa Yahya Kemal, şiirlerini, 
yıldızları terennüm eden mısraların parlak bir dolunayın, gece 
ufkunu yalayan sihirli ışığının etrafında pervane olması gibi, zevk 
ve hayallerinin gümüş havuzunda yıkanan, hudutsuz bir gök 
kubbe hâlinde şekillendirmiştir. Ancak, bunu yaparken içindeki 
sükûneti tabiî yollarla yarmış, tabiatın geniş hayal ikliminde 
işitilen sesi kalbine bir ses, o iklimin tüm manzarasını ise ruhuna 
bir teselli olarak işlemiş ve hem dış hem de iç dünyadaki sınırları 
aşarak şiirlerinde kendini ifade etmeyi başarmıştır. 
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Özet 
Türk Edebiyatının derin geçmişinde şairlik yönü gelişmiş, birçok 
eser yazarak kendini ispatlamış şairlerimiz vardır. Tabii bununla 
birlikte adları ve şairlik yetenekleri gün yüzüne çıkmayan kendi 
şiir dünyasının mimarları olan şairlerimiz de vardır. İşte 
bunlardan birisi de kendi şiir dünyasını genç yaşta inşa edip 
birçok şiir kaleme alan Erzincanlı Oğuz Kâzım Atok’tur.  

Oğuz Kâzım 1912 yılında Erzincan'da doğdu. Kendisi harp 
okulunda okumuş, daha sonra general olmuş, asker şair olarak 
nitelendireceğimiz bir şahsiyettir. Şiir kitabı, deneme ve inceleme 
türünde eserler yazmıştır. "Atatürk Sendeniz", "Düşlü Düzen" ve 
"24'ün İçi" bunlar bilinen şiir kitaplarıdır. "Duymayı Düşünmeyi 
Dile Getirme" deneme türünde yazdığı eseridir. "Büyük 
Yanlışlıklar" ise inceleme türünde kaleme aldığı eseridir. Biz de bu 
bildiride Oğuz Kâzım'ın (Atok) hayatı hakkında bilgileri, edebi 
yönünü ve onun Kuleli Harp Okulu'ndaki öğrencilik yıllarında 
kendi yazmış olduğu ve daha önce yayımlanmamış "Yol-Yolcu"adlı 
şiir defterine bir yolculuk yaparak tanıtmaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Oğuz Kâzım (Atok), Yol-Yolcu, şiir. 

Abstract 
In the deep history of Turkish literature, we have many poets who 
developed poetry to a great extent and have proven themselves by 
writing many remarkable works. However, we also have the ones 
who are the architects of their own poetry world, whose names 
and poetical talents were never discoreved. 

 One of them is Oguz Kazim (Atok) from Erzincan (in Turkey) who 
had written many poems and had built his own poetry at a young 
age. Oguz Kazim was born in 1921 in Erzincan. He studied in a war 
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academy then became a general, and he is a person whom we will 
call his as a soldier-poet. He wrote works that are kind of poetry 
books, essayr and reviews. "Atatürk Sendeniz", "Düşlü Düzen" and 
"24'ün İçi" are the books that are his well-known poetry books. 
"Duymayı Düşünmeyi Dile Getirme" is a book which is a kind of 
essay. "Büyük Yanlışlıklar" is a book which is a kind of review. In 
this report, we aim to introduce his life, his literary side, and his 
unpublished poetry book "Yol-Yolcu" which he wrote in his 
student years at Kuleli Military School. 

Keywords: Oguz Kazim (Atok), Yol Yolcu, poetry. 

 

Oğuz Kâzım (ATOK) Kimdir? 

Oğuz Kâzım, 1912’de Erzincan’da doğdu. Hayatının Harp 
Okulu’na girişine kadarki kısmı hakkında bilgiye ulaşamadık. Harp 
Okulu’nu bitirdikten sonra 1938 yılında kurmay oldu. 27 Mayıs 
Devrimi’nden sonra Gümüşhane Askerî Valiliği ve Tümen 
Komutanlığı’nı yaptı. General rütbesiyle emekli oldu. Soyadı 
kanunundan sonra Atok soyadını almıştır. Atok, 1980 tarihinde 
Ankara’da vefat etmiştir. 

1959’da yayımlanan Atatürk Sendeniz adlı şiir kitabının arka 
kapağındaki bilgide doğum yeri olarak Erzurum gösterilirken 
1962’de yayımlanan Düşlü Düzen adlı şiir kitabının arka 
kapağında yer alan bilgide ise Oğuz Kâzım’ın doğum yeri olarak 
Erzincan gösterilmektedir. Elektronik ortamda da hayatı 
hakkındaki bilgilere bakıldığında Erzincan’da doğduğu 
yazmaktadır. 

Edebi Kişiliği 

Düşlü Düzen şiir kitabının arka kapağında kendisi hakkında şu 
ifadeler yer almaktadır: “Atok, biçim, öz ve dili işleyiş bakımından 
çağdaş Türk şiirinin ve nesrinin ustalarındandır. Şair edebiyata 
şiirle girdi. Atatürk Sendeniz adlı ilk şiir kitabında epik konuları 
sadelik içinde duyurdu. Düşlü Düzen adlı şiir kitabında da 
düzenin, sevginin, çabanın, çilenin şairi oldu. Bu bağlamda 
şiirlerini iki kısma ayırabiliriz. Birincisi günlük olaylardan şiire 
girebilecek konuları ele alıp sade bir dille işlemek iken ikincisi 
Atatürk, yurt, savaş gibi konuların üzerinde durarak kendi şiir 
anlayışını ortaya koymaktır.  
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Atok, şiirlerinde çağdaş şiir anlayışının öze giden tutumundan 
yola çıkarak kendine özgü duyuş ve görüş içinde sanatını 
biçimlendirmiştir. Kültür, duygu zenginliği içinde erginleşen 
gerçek şiirleriyle döneminde okuyucuların sevgisini kazanmış bir 
şairdir.” (Atok, 1962: Arka kapak yazısı) 

Oğuz Kâzım Atok’un Duymayı Düşünmeyi Dile Getirme adlı 
deneme kitabında şairin şiir anlayışına dair izler bulmamız 
mümkündür. “Dil Işını, Türkçe Uğrunda ve Yazılar” olarak üç 
bölümden oluşan bu eserde şair “Gerçek Şiir” başlığı altında 
gerçek şiirin nasıl olması gerektiğini okuyucuya sunmuştur. 
“Gerçek şiiri temelinden anlamak, sağlam bir şiir kültürüne 
erişmek için kaynağını, çıkış noktalarını ve etkilerini iyi kavramak 
gerek. Gerçek şiirin kökü Hitit şairlerine ve onlardan etkilenen 
Yunan-Latin şairlerine dayanır.” (Atok, 1976: 130) 

Şaire göre gerçek şiiri incelemek için önce gerçek şiirin 
kökenine inmemiz gerekmektedir.  

“Aslında Robert Graves’in deyimiyle: ‘Gerçek şiir, birbirine 
bağlı olmayan birtakım olaylar ya da şiirler topluluğudur. 
Şiirin kuramları yoktur, tarihten tümüyle bağımsızdır şiir.’ 
Şairin içindeki kopuk, gelişmemiş güçlerin çarpışmasını 
genel bir anlamda biçimlendirmek gerçeksel şiirin en zor 
yanıdır.” (Atok, 1976: 131) 

İlk denemelerini “Millî Mecmua” ve “İçtihat” dergilerinde 
yayımlayan (1927) Atok, daha sonra “Yücel”, “Varlık”, “Türk Dili”, 
“Çağrı”, “Yelken”, “Ilgaz” dergilerinde ve “Vatan” gazetesinde 
yazdı. (Kurdakul, 1971: 66) 

Şairin şiirleri ve makaleleri çeşitli dergilerde ve gazetelerde 
yayımlanmıştır. Türk Edebiyatçılar Birliği 1962 Yıllığı'nda Atok’un 
Düşlü Düzen adlı şiiri yer almaktadır. 

Eserleri 

Şiir kitapları: “Atatürk Sendeniz” (1959), “Düşlü Düzen” (1962), 
“24’ün İçi” (1973) 

Denemeleri: “Duymayı Düşünmeyi Dile Getirme” (1976) 

İnceleme: “Büyük Yanlışlıklar” (1951) 
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1912’de doğan Atok, 1928’de Kuleli Harp Okulu'nda okuduğu 
sıralarda yazdığı Yol-Yolcu adlı defterindeki manzumeleri 16 
yaşında kaleme almıştır. Biz de Oğuz Kazım Atok’un Kuleli Harp 
Okulu’nda okuduğu sıralarda yazdığı Yol-Yolcu adlı şiir defterine 
ulaştık. Makalemizde, bu şiir defteri okuyuculara sunulacaktır. Bu 
defter M. Fatih Köksal’ın şahsi kütüphanesinde numara Yz. 
129/D.27’de kayıtlıdır. 

Yol-Yolcu 

Yol-Yolcu şiir defteri içindeki takrizlerle birlikte 35 yapraktan 
oluşmaktadır. Defterin cilt özelliği, gri dalgalı desenli, kâğıt kaplı, 
ön kapakta yaldızlı çiçek deseni bulunan mukavva bir görünüşe 
sahiptir. Rik’a hattıyla yazılmış olup içerisinde Atok’un toplam 26 
şiiri bulunmaktadır. Bunların içinde 1 adet tek beyit hâlinde 
yazılan ve 1 adet de tek mısra hâlinde yazılmış parçalar da vardır. 
“Mukaddime” başlığıyla başlayan bu defter şekil olarak iki 
bölümden oluşur. Birinci bölümde şairin şiirleri yer alırken ikinci 
bölümde şiirlerinin yer aldığı 24. yapraktan sonra şairin 
meslektaşları, okul arkadaşları ve öğretmenleri olduğu anlaşılan 
yakınlarının yazdığı mensur-manzum takrizler “Tahassünat” 
başlığıyla yer almaktadır. 

Yol-Yolcu muhteva olarak da iki bölümden oluşur. 
"Mukaddime" başlığıyla başlayan şiirinden sonra ilk altı şiirinin 
teması yoldur. Şair bu şiirlerinde yol ve yolcu arasındaki hayal 
imgesini bir köprü olarak kullanmaktadır. Tema yoldur, şair 
yolculuktadır. İkinci bölümde ise muhteva sevgilidir. Bu sevgiliyi 
Atok, bazen “Leyla” ismiyle, bazen “Semavî kız” ismiyle, bazen de 
herhangi bir kız olarak adlandırır.  Yol-Yolcu'da şiirlerin başlıklar 
şöyledir: 

1-Mukaddime 
2-Yollarda Sabah 
3-Yollarda Akşam 
4-Yollarda Gece 
5-Yollardan Mektup 
6-Yollarda Serviler 
7-Yollarda Son Dem 
8-Neşemiz 
9-İlan-ı Aşk 

14-Vuslat 
15-Günahkâr Melike 
16-Hamam Safası 
17-Yavrum 
18-Mehtaptan Şiir 
19-Aşkın Yolu 
20-Donuk Geceler 
21- (Başlıksız Şiir) 
22-Ceylan Şarkısı 
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10-Tablo 
11-Yâd 
12-Yahya Kemal 
13-Melal 

23-Şarkı 
24- (Başlıksız Şiir) 
25- (Tek Mısra) 
26-Öldükten Sonra 

Eserde yer alan şiirlerin çoğu hecenin 7’li, 11’li, 12’li, 14’lü ve 
15’li ölçüleriyle yazılmıştır. Yalnızca “Donuk Geceler” ve “Şarkı” 
şiirleri aruzun “mef’ûlü mefâ'îlü mefâ'îlü fe'ûlün” kalıbıyla 
yazılmıştır. Şiirlerin dili sade ve anlaşılırdır. Şiirlerinde genel 
olarak; yol, sevgili ve gece-gündüz temaları ağır basmaktadır. Yol-
Yolcu şiir defterinde yer alan bazı şiirlerden örnek verecek 
olursak:  

Yollarda Sabah 
Kır atlarımızla çıktık geceden 
Saçımız ağardı yollar, ağardı; 
Kır atlarımızın, acaba neden, 
Dizginini tutan kollar ağardı? 

Bu şiir 11'li (6+5) hece ölçüsüyle yazılmış olup dili gayet 
sadece ve anlaşılırdır. Atok, bu şiiri ilk başta olan "Mukaddime" 
şiirinden hemen sonra kaydetmiştir. Yani şiirlerini sıraladığımızda 
bu şiir ikinci sırada yer almaktadır. Üç dörtlükten 11'li (6+5) hece 
ölçüsüyle yazdığı "Neş'emiz" şiirinden örnek verelim: 

Neş’emiz 
Cânân dedikleri her gün seherde 
Meclise neş’eler katar da gider! 
Uğrağı yaptığı kızılca yerde 
Bir iki piyale atar da gider! 
 
Biz ki kâm alırız her bahtiyârdan; 
Vuslata erdikçe ezeli yârdan 
Âşıklar yolunda olan diyârdan 
İlâhî güneşler batar da gider! 
 
Bir başka nefes var iç âhımızda; 
Güzeller güzeli belki o kızda 
Çöllere kurulu dergâhımızda 
Bir gececik olsun yatar da gider! 
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"Neş'emiz" şiirinde de dil sadedir. Dize sonu kafiyelerle ahenk 
sağlanmıştır. Bu şiir Yol-Yolcu şiir defterinde sekizinci sırada yer 
almaktadır. Hecenin 11'li (6+5) ölçüsüyle yazılan bir başka şiiri de 
şu şekildir: 

Öldükten Sonra 
Ben öldükten sonra bu kuşlar uçar, 
Bu dereler böyle çağlar mı dersin? 
Değişe değişe acaba o yâr 
Birine gönlünü bağlar mı dersin? 
  
Herkes unutur da o şâd eder mi 
Yıkılan gönlümü âbâd eder mi 
Ebede gideni hiç yâd eder mi 
Çürüyen kalbimi dağlar mı dersin? 
  
Araya araya gençlik deminde 
Bulursa kabrimi gurbet ilinde, 
Saçları dağınık, mumlar elinde 
Bir lahza başımda ağlar mı dersin?       

1928 yılı bilindiği üzere Türkiye’de Arap alfabesinden Latin 
alfabesine geçiş yılıdır. Bundan dolayıdır ki takriz bölümü Latin 
alfabesi ve Arap alfabesi karışık bir biçimde oluşmaktadır. Kimi 
yakınları takrizlerini yazarken Latin alfabesini kullanmışlar, 
kimileri ise Arap alfabesini tercih etmişlerdir. Bazı şahıslar 
takrizlerini nazım şeklinde yazarken bazıları da nesir şeklinde 
yazarak Yol- Yolcu hakkında Atok’a övgülerini dile getirmişlerdir. 

“Yol Yolcu”yu Nasıl Gördüm 
Gençlik baharının coşkun çağında 
Ezel kaynağından aşkın ırmağı 
Derin yarlar açar gönül bağında 
Yardığı koyuklar sevda durağı 
Tatlı bir rüya bir sevimli bela 
Kederli bahtiyâr aşka mübtela 
Bu hâlin tasviri kabil mi hâlâ  
Vezinli sözlerle her bir nâzıma 
Aferin aferin Oğuz Kâzım’a 

1 Kânûn-ı Sânî [1]929 
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Başka bir takriz örneği: 

21/1/ [1]929: Kuleli… 

Evliya’-i zaman Kâzım Bey Oğlumuza: 

İnce ve hassas bediî zevkinizin tercümanı olan şiirlerinizi 
okudum, mısraı’ bir eksiz gibi bütün benliğimin üzerinde 
bırakmış olduğu izler günden güne hayalimde birer canlı 
sahne olarak tecessüm ediyor. 

Zaten daha sizi ilk gün gördüğüm andan itibaren bende 
bırakmış olduğunuz intibalar sizin gayet yüksek bir kalp ve 
ruha mâlik olduğunuzu öğretti. Bütün bu meziyetlerdir ki şiir 
ve sanat vadisinde göstermiş olduğunuz muvaffakiyetleri 
tenime kadim oluyor. İnşallah sizi ileride bu 
muvaffakiyetlerin bir semeresi olarak tarihi edebiyat 
sahifaları arasında görmeyi arzu ve temenni ile 
muvaffakiyetler dilerim kardeşim. [Cemal] 

Sonuç 

Araştırmalarımız neticesinde Yol-Yolcu şiir defterinde yer alan 
şiirlerin Atok’un yayımlanmış diğer şiir kitaplarında 
bulunmadığını tespit ettik. Bu şiirlerde her ne kadar bazen basit 
söyleyişler görsek bile bu şiirleri 16 yaşında bir kişinin yazdığını 
göz önünde bulundurursak şairliğe kabiliyeti olan, gelecek 
vâdeden bir şairin izlerini görmekteyiz. Nitekim 1962 yılında 50 
yaşındayken yayımlamış olduğu Düşlü Düzen adlı şiir kitabında 
şiir dilinin daha sağlam olduğunu ve çok daha yetkin şiirler 
yazdığını görmekteyiz. Dolayısıyla 16 yaşında yazmış olduğu Yol-
Yolcu şiir defterinin gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 
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Ekler  

 
Fotoğraf 1. "Öldükden Sonra" şiiri (s.49) 
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Fotoğraf 2. "Evliya’-i zaman Kâzım Bey Oğlumuza" Latin harfleriyle 
takriz (s.59) 
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Fotoğraf 3. "Yol-Yolcu'yu Nasıl Gördüm" Arap harfleriyle takriz (s.51)  
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ŞİİR İÇİNDE MASAL:  
ALAGEYİK VE PERİ KIZI İLE ÇOBAN HİKÂYESİ 

Tale in the Poetry: 
Alageyik and The Story of Fairy Girl and Shepherd 

 
Lisans Öğ. Büşra SELÇUK 

Amasya Üniversitesi 
busraslck48@gmail.com 

Özet 
Sözlükte, ‘genellikle halkın yarattığı hayale dayanan, sözlü 
gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ve cadı, cin, peri 
vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi 
tür’ olarak tanımlanan masal, çoğunlukla mensur metinlerdir. Buna 
karşılık şiir, manzumdur. Şekil itibariyle farklı olsalar da bir 
duyguyu ya da düşünceyi edebi olarak ifade ederken bu iki türün 
Türk edebiyatında bir arada işlendiğini görmek mümkündür. 
Özellikle Milli edebiyat döneminde bu türde yazılmış olan eserler 
mevcuttur. Bu çalışmamda Ziya Gökalp’in Alageyik ve Orhan Seyfi 
Orhon’un Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi adlı iki eseri manzum masal 
çerçevesinde incelemeye çalışacağım.  

Anahtar kelimeler: Şiir, Masal, Alageyik, Peri Kızı ile Çoban 
Hikâyesi. 

Abstract 
In the dictionary, peri usually people, animals and witches, gin, 
fairy and so on, based on the imagination of the people, living in 
oral tradition. The tale, which is described as a literary type 
describing the extraordinary phenomena that permeate the beings, 
is mostly prose texts. In contrast, poetry is versatile. Even though 
they are different in shape, it is possible to see these two genres 
together in Turkish literature. Especially in the period of National 
Literature, there are works written in this type. In this study, I will 
try to examine two works by Ziya Gökalp çs Alageyik and Orhan 
Seyfi Orhonobs Fairy Girl and Çoban Story in mythical fairy tale. 

Keywords: Poetry, Fairy Tale, Fallow Deer, Fairy Girl and Shepherd 
Story. 
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Giriş 

Batıya yöneldiğimiz Tanzimat edebiyatıyla birlikte Türk 
aydınları, Arap ve Fars edebiyatının etkisinden kurtulup tamamıyla 
Türk milletine ait bir edebiyat oluşturabilmek gayesiyle dilde 
sadeleşme çalışmaların girmişlerdir. Ancak bu konuda başarısız 
olmuşlar ve amaçlarına ulaşamamışlardır. Servet-i Fünun ve Fecr-i 
Ati topluluğu da bu konuda başarı gösterememiş, aksine dilimiz 
daha ağdalı bir hal almıştır. Bu dönemlerden sonra ortaya çıkan 
Milli Edebiyat topluluğu ise bütün dönemlerin elde edemediği 
başarıya imza atmıştır. 1911 yılında Genç Kalemler dergisinde 
yayınlanan Yeni Lisan makalesi, bu yolda atılmış önemli bir 
adımdır. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp 
önderliğinde başlayan bu hareket, dil açısından olduğu kadar 
edebiyat açısından da oldukça önemlidir. Onlara göre, artık milli 
kaynaklara yönlenmeli ve edebiyat malzemesini halkın 
kültüründen almalıdır. 

 Halkı eğitmek ve bilinçlendirmek için eserler veren bu dönem 
sanatçıları, bize ait tüm sözlü ve yazılı kaynakları şiirlerine konu 
edinmişlerdir. Halk kültürüne o zamana kadar verilmeyen değeri 
göstermekle kalmamış bu kültürü sade bir Türkçe ile tekrar halka 
sunmuşlardır. İşledikleri konular tamamen millidir ve halkın 
yabancı olmadığı unsurlardır. Sanatçıların eserlerine baktığımız 
zaman, kâh bir halk hikâyesiyle kâh bir Türk masalı ya da bir Türk 
destanı ile karşılaşmak mümkündür. ‘Milli geçmişe bağlı kalarak 
ilerleme’ anlayışıyla Batı taklitçiliğinin karşısında duran bu dönem 
sanatçıları verdikleri eserlerle başarıya ulaşmışlardır. Bu dönemin 
oluşumunda ve gelişmesinde önemli rol oynayan Ziya Gökalp de 
şiirlerinde halkın sözlü ve yazılı kaynaklarından beslenmiştir. 
Onun şiirlerindeki bu kaynaklardan birisi, halk kültüründe önemli 
bir yere sahip olan masallardır.  

Sözlükte, ‘genellikle halkın yarattığı hayale dayanan, sözlü 
gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ve cadı, cin, peri 
vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebi 
tür’ olarak tanımlanan masal, çoğunlukla mensur metinlerdir. Buna 
karşılık şiir, manzumdur. Şekil itibariyle farklı olsalar da bir 
duyguyu ya da düşünceyi edebi olarak ifade ederken bu iki türün 
Türk edebiyatında bir arada işlendiğini görmek mümkündür. 
Özellikle Milli edebiyat döneminde bu türde yazılmış olan eserler 
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mevcuttur. Bu anlamda Ziya Gökalp’in Alageyik ve Orhan Seyfi 
Orhon’un Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, manzum masala örnek 
verilebilir.  Masalın tanımını şöyle yapar Ziya Gökalp:  

“Masal, perileri ve devleri muhtevi olsun olmasın, zamanı ve 
mekânı muayyen olmayan, esrarengiz bir muhitte cereyan eden 
hikâyelerdir.” (Filizok, 1991: 94) 

Genel olarak masalların terbiyevi yönüne vurgu yapan şair, 
özellikle çocuk eğitiminde masal türünün terbiyevi işlevindeki 
rolünü de;  

“Edebiyatımızın bazı şekilleri faydalı olduğu halde, bazısı 
muzırdır. Faydalı edebiyata misal olarak halk edebiyatını 
gösterebiliriz. Mecmuamıza derç etmekte olduğumuz halk 
masalları bilgi nokta-i nazarından hiçbir kıymeti haiz 
değildir. Fakat bu masallarda hep mefkureli insanların 
büyük iradelerle ve namağlup azimlerle fevkal beşer işler 
yaptığını görüyoruz. Bu masallardaki insan telakkisi gayet 
yüksektir. Bundan dolayıdır ki Avrupa’da halk masalları 
terbiyevi amillerin en birincisi addolunuyor. Zaten, okumaya 
başlayan çocuklara büyük bir zevkle okutturulacak şeyler bu 
peri ve dev masallarıdır.” (Filizok, 1991: 96) 

şeklinde izah eder. 

İlk olarak Milli Edebiyat döneminin önemli şahsiyetlerinden biri 
olan Ziya Gökalp’ın “Ala Geyik” manzumesini inceleyeceğiz. “Ala 
Geyik” manzumesi Ziya Gökalp’ın “Kızıl Elma” adlı kitabında 
bulunan manzum masal bir eserdir. Kolektif bir karakter taşıyan 
halk edebiyatı ürünlerinden yararlanarak yazdığı manzumesinde 
şair, halka yönelmiş ve halkı bilinçlendirmeyi esas almıştır. Eser 
Türklerde milli şuur uyandırma amacıyla yazılmıştır. Ziya Gökalp, 
şiir ve masal türünü halkı bilinçlendirmek amacıyla kullanmıştır.  

“’Yeni Hayat’ isimli ikinci şiir kitabının kısacık önsözünde 
kendisinin bir şair değil, “şairliğe özenen” birisi olduğunu, 
içinde bulunulan devrinde esasen bir “şiir devri” olmaktan 
çok bir “şuur devri” sayılması gerektiğini, “Halk Terbiyesi” 
maksadı ile bazı düşüncelerinin manzum olarak 
yazılmasının uygun olduğunu söyler.” (Akyüz, 2015: 688)  

Şair, mensur bir tür olan masalı, halka sevdirmek ve halkı 
eğitmek adına manzumlaştırmıştır. Şairin bu düşünceler 
sistematiğinde oluşturduğu “Alageyik” manzumesi, yaşlı, çocuk, 
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genç her kesimin milli terbiye ve kavmi eğitiminde önemli bir bakış 
açısı kazandıracak niteliktedir. Şiir, top oynarken karnı acıkan bir 
çocuğun erik bulmasıyla ve eriği bir alageyiğin alıp kaçmasıyla 
başlar. Çocuk manzumenin ilerleyen kısımlarında sorumluluklarını 
ve vazifesini yerine getirmesi gereken bir Türk gencine dönüşür. 
Genç engelleri aşacak, vazifesini tamamlayacak, kurtarması 
gereken Kırgız güzelini kurtarıp Türk Eli’ne ulaşacaktır. Bu Türk 
genci manzum masalımızın sonunda bir kahraman olur.  

“Ziya Gökalp’ın masallarındaki kahramanlar, ele alıp işlediği 
asıl halk masalının kahramanlarından farklı olarak, adları, 
yaşayışları, telakkileri, duyuş ve düşünüş hususiyetleri 
bakımından Türk destanlarının ve halk hikâyelerinin 
kahramanlarını hatırlatır.” (Filizok- 1991: 279) 

Bu manzumede bize Türk kültürü tarafından önemli olan 
motifler hatırlatılır. Manzumede milli destanlarımıza telmihler 
yapılmakla beraber masal unsurları kullanılmış, şairin milli kimlik 
bilincini oluşturma arzusu ön plana çıkmıştır. Ali İhsan Kolcu, 
“Alageyik” için; 

“Manzume bir Turan masalıdır. Kurtarıcı Türk yiğidi, kurtarılan 
Turan meleğidir.” der.  

Manzumede her Türk gencinin yerine getirmesi gereken bir 
sorumluluğu olduğuna ve bu sorumluluklarını yerine getirilmesiyle 
ülkenin bulunduğu durumdan kurtarılacağı mesajı verilmek 
istenmiştir. 

Şiirde, Türk masallarının başlıca motifleri, metin boyunca 
sıralanıyor; Kaf Dağı, geyiğin dile gelmesi, kahramanı bekleyen 
dünya güzeli, sırlı elma, Altın Köşk, aksakallı cüceler, devler, cinler, 
kesik başlar, peri, “açıl” denilince açılan kapı… 

“Gündüz oldu, geceler, 
Aksakallı cüceler, 
Korkunç devler hortladı, 
Cinler, cirit oynadı.” 
… 
“Bir de baktım melekler, 
Başlarında çiçekler,” 
… 
“Kılıcımı çıkardım, 
Perileri kurtardım” 
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Gökalp’in manzumede, yukarıda örneklerde belirtmiş 
olduğumuz, masal türüne özgü öğeleri kullandığını görürüz. 

“Şairin manzumede kullandığı “Altunköşk” terimi, Türk 
gençlerini bekleyen esir Türk diyarlarının kapısı, giriş sarayıdır.” 
(Kabaklı, 2015: 219) 

 Ziya Gökalp’in Türkçü-Turancı mefkûresi, eserde bunun gibi 
kavramlarla belirtilmiş, manzumeye masal örgüsü şeklinde 
yerleştirilmiştir. Aynı zamanda sık sık Türk destanlarına 
hatırlatmalar yapılarak gençlere, çocuklara öz kimliğini tanıma 
imkânı sunulmuştur. Manzumenin başlığının Alageyik olması da 
tesadüf değildir. Alageyik mitolojimizde önemli bir motiftir. 
Ergenekon şiirinden alınmış aşağıdaki kısımda şair, alageyiğin 
kültürümüz için ifade ettiği önemin hikâyesini anlatmaktadır: 

Bu iz yolu çok uzattı, 
Sonra Alageyik çattı, 
Bir dik yardan bizi attı, 
Kanadı her bucağımız! 
… 
Alageyik çayır yerdi 

Yavrusunu emzirirdi, 
Bizi gördü meme verdi, 
Oldu Ana Kucağımız! 

“Ergenekon manzumesinden alınan bu kısımlarda şair, İlhan 
zamanında düşmanlardan kurtulan ve iki kızı alıp kaçan 
Nököz ile Kıyan’ın yolda rast geldikleri Ala Geyik’i izleyerek 
dört yanı dağla çevrili yeşil bir bağa ulaşırlar. Elma, erik ve 
çeşitli yemişlerin bol olduğu bu bağı yurt edinip yerleşirler. 
Ala Geyik’ten süt emer, burayı ana kucağı beller ve üreyip 
çoğalırlar. Dört yüz yıl geçince dört yanı dağlarla çevrili bu 
yurt kendilerine yetmez olur. Bir gün, geyiklere saldıran 
kurdu izleyen bir demirci dağlar arasında bir çıkış olduğunu 
öğrenir. Yaktığı ateşle dağı eritip çıkış kapısının (Demirkapı) 
açılmasını sağlar. Akabinde Türkler, kendilerine anayurt 
olan Bu Taş Beşik’ten (Ergenekon’dan) çıkarak geniş ova ve 
yaylalara sahip hoş ülkelere (Kıpçak, Kaşgar, Bozdağ) 
açılırlar. (Zavotçu, 2012: 606) 

“Anadolu masallarında Ala-Geyik, Kaf Dağı’nda oturan Tepe-
göz’ün kızı idi. Avcıları peşinden çekerek onları Kaf Dağı’na 
götürüyor ve onlara kötülük ediyordu.” (Ögel, 1971: 25) 
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Manzumede Alageyik şiirin sonunda kız olarak karşımıza çıkar 
lakin Türk kahramanı bir tuzağa götürmez aksine kurtuluşa 
yönlendirir. Ergenekon Destanı’nda olduğu gibi Gökalp’in 
manzumesinde de Alageyik yol gösterici roldedir. Şair, Türk 
destanları arasında büyük değer atfeden ve Türklerin yeniden 
doğuşunun sembolü olan Ergenekon’u manzum masalında Türk 
milletinin hafızasında canlandırmıştır.  

Halil İbrahim Şahin “Kızıl Elma Üzerine” adlı yazısında 
Gökalp için, “Türk kültüründen aldığı temaları, olayları ve 
şahısları, yeni bakış açıları ve fikirlerle yeniden 
canlandırmıştır. Bu şiirlerle Ziya Gökalp, Türklerin kendi 
değerleri üzerine şiir yazabileceklerini gösterdiği gibi Türk 
şiirine şekil, yapı, tema, üslup gibi çok çeşitli açılardan yeni 
istikamet de çizmiştir.” der. (Gökalp, 1914: 11) 

Ziya Gökalp, döneminde halkı bilinçlendirmek adına önemli 
eserler yazmış ve çalışmalar yapmış bir şahsiyettir. Yeni neslinde 
bilinçli olması adına gençlere eserlerinde mesajlar vermiş, uzun 
mensur eserleri daha kolay öğretmek adına manzumlaştırmıştır. 
Masal türünde gördüğümüz “imtihan” motifi manzumede 
karşımıza çıkan bir diğer unsurdur. “Genç engellerle karşılaşır lakin 
vazgeçmez, “akıl” vasıtasıyla hepsinin üstesinden gelir ve 
imtihanını başarıyla tamamlar. Kahramanın imtihanda karşılaştığı 
engeller, manzumede; 

“Az, uz gittim dolaştım 
Altunköşk'e ulaştım. 
Bir kapısı açıktı 
Öteki kapanıktı, 
Kapalıyı açarak 
Açığa vurdum kapak. 
At önünde et vardı 
İt ot yemez ağlardı, 
Otu ata yedirdim 
Eti, ite yedirdim. 
Açtım bir elmas oda 
Dev şahım uykuda 
Gördüm, kestim başını 
Dedim "ey ifrit, hani” 

şeklinde ifade edilmiştir. Kahramanımızın geçmesi gereken 
imtihan manzumede Alageyik tarafından ifade edilmiştir: 
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“Verdi bana bir elma 
Dedi dinlenme durma, 
Dağdan yürü kırdan git 
Altunköşk'e çabuk yet: 
Seni bekler ezeli 
Orda dünya güzeli..” 

Kahraman engelleri aşarak imtihanını başarıyla tamamlar. 
Kahramanın vazifesinin başarı ile sonuçlandığını ise: 

“Kimse beni bu devden 
Alamazdı, ancak sen 
Kaya deldin, dağ yardın 
Geldin beni kurtardın." 

bölümden anlayabiliyoruz. Masallardaki ödül/ceza durumu 
manzumedeki masal öğelerinden bir diğeridir. Kahraman 
gösterdiği başarıdan dolayı ödüllendirilir: 

“Döndüm baktım, bir Kırgız  
Elbiseli güzel kız.” 

Ala geyiğin manzumenin sonunda bir Kırgız güzeli olduğu 
ortaya çıkar. Turan meleği olarak temsil edilen Türk milletinin 
özgürlüğü ve büyük Turan devletinin kurulması idealidir (Kolcu, 
2016: 96). 

Manzumedeki masal unsurlarından bir diğeri masal 
tekerlemesinin kullanılmasıdır. Masallarda sık sık karşılaştığımız 
“açıl susam açıl” motifi manzumede “açıl dedim açıldı” şeklinde 
görülür. Aynı zamanda “az gitmek, uz gitmek” ifadesi de 
manzumede geçer: 

“Az, uz gittim dolaştım” 
““Açıl!” dedim açıldı.” 

Mekân olarak ise yine masalların gelenekselleşmiş motifi olan 
“Kaf Dağı” karşımıza çıkar. Manzum bir esere mensur bir türü 
yerleştiren Gökalp, manzumesinde vermek istediği mesajı: 

“Dedim: "Turan meleği 
Türk'ün yüce dileği! 
Yüz milyon Türk bu anda 
Seni bekler Turanda, 
Haydi, çabuk varalım 
Karanlığı varalım, 



 
 
 
 
Büşra SELÇUK 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 300 

Sönük ocak canlansın 
Yoksul ülke şanlansın!" 

ifadesiyle izah eder. İmtihanı geçen kahraman ödüllendirilirken 
imtihanı geçemeyenler, 

“Bin yıllık çile doldu” 

ifadesi ile beyan edilir. Bunlar sırlı elmayı yiyerek sırlı dünyanın 
kapısını açamayanlardır. Manzume Türk kahramanın başarısı ile 
sonuçlanır ve Ziya Gökalp’in “Turan” ideali de başarılı olur: 

“Aldı bizi Bozkurt 
Kaf Dağından geçirdi 
Türk Eline getirdi.” 

Türk milleti özgürlüğünü kazanır ve Turan devleti kurulur. Şair, 
ideallerini manzumede masallaştırarak aktarır. Ergenekon 
Destanı’na anımsatmalar yapılır. En az Alageyik kadar Türk 
mitolojisinde önemli yer teşkil eden akdoğan, kaya delmek, dağ 
yarmak, Demirkapı, Bozkurt gibi destanlarımızda önemli vasıfları 
olan kavramlarda manzumede zikredilmiştir 

“Kaya deldin, dağ yardın, 
Geldin, beni kurtardın.” 
… 
“Geçtik nice dağ, kaya, 
Geldik Demirkapı’ya.” 

Ziya Gökalp, manzum eserinde masalı işlerken tamamen 
konularını milli kaynaklardan almış olduğu için manzumesinde 
Türk destanlarına da değinmiştir. Herhangi bir hayvan yerine 
Türklerin yeniden doğuşunun simgesi olan Ergenekon Destanı’nda 
Türklere kılavuzluk eden Ala geyiği seçmesi gibi. Şair manzumeyi 
milli kimlik bilinci oluşturma gayesi ile yazdığı için milli unsurlar 
besin kaynağı olmuştur.  

“Türk şiirinde, destan ve efsanelerinde vatan, hemen hemen 
daima bir “kız” sembolüyle temsil edilir. Divan şiirinin kadını bir 
aşk nesnesi gören anlayışın aksine kız, milli duyarlılıkla yazılmış 
metinlerde vatanı, bayrağı, özgürlüğü, namus ve saflığı temsil 
eder.” (Kolcu, 2016: 97) 

Ala Geyik’te de kız bir vatan timsalidir ve Türk 
kahramanlarından kurtarılmaya muhtaçtır. Manzumenin sonunda 
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Türk kahramanın bilinci açılmış, kimliği oluşmuş ve kavuşan 
sevgililer hayatlarını Turan idealinde birleştirmişlerdir.  

“Turan, coğrafi olarak Türkistan demektir. Terim olarak ise 
Türkçe konuşan toplulukların siyasi birliği veya iş birliği demektir. 
Bu kavramı sınırlarla izah etmeye kalkanlar olmuşsa da kavramı ilk 
olarak kullanan Ziya Gökalp, Türk vatanının büyük ve sınırları 
çizilemeyecek bir ülke olduğunu ve bu ülkenin adının da “Turan” 
olduğunu şiirinde belirtmektedir.” (Şahin, 1914: 9) 

 Manzum masalımızda da Gökalp’in, milli hafızamızda 
unuttuğumuz kültürümüzü yeniden canlandırma çabasını görürüz. 
Şair, vatanı bir güzel kıza benzetmiş ve bu kızı esaretten kurtarmayı 
her Türk gencine şart koşmuştur. Milli değerlerimizi Türk masal 
üslubuyla ortaya koyan şairin hedefi, unutulmaya yüz tutmuş Türk 
kültürünün temelini sağlamlaştırmaktır. Meslektaşlarının tasannu 
kaygısına karşın Gökalp, sanat yapmaktan çok şuur uyandırma 
kaygısına girmiş, milli kaynaklara yönelerek milli duyguları 
canlandırmayı amaçlamış, manzumesini Türk kültüründe yeri olan 
motiflerle inşa etmiştir.  

Ala Geyik, Türk kültüründe bilinen masal ve destan 
metinlerinden yararlanılarak yazılmıştır, diyebiliriz. Bu 
manzumesi dışında farklı eserlerinde de uzun mensur eserleri 
mazlumlaştırarak anlatan şairin, yine milli kavramları esas aldığı 
görülür. Döneminde bu anlayışı ile sık sık eleştirilen şairi 
destekleyenler ve Gökalp’in izinden gidenler de elbette oldu. Yahya 
Kemal, “Mehlika Sultan” adlı manzumesini Gökalp’in “Alageyik” 
manzumesindeki fikir dünyası ışığında kaleme aldı yine aynı 
şekilde bu dönemin önemli şahsiyetlerinden olan Orhan Seyfi, tıpkı 
“Alageyik” manzumesi üslubuyla oluşturmuş olduğu “Peri Kızı ile 
Çoban Hikâyesi”ni yazdı.  

Manzume ilhamını ve örneğini Ziya Gökalp’in Ala Geyik, Altun 
Destan gibi manzum masallarından alan bir şiirdir (Kolcu, 2016: 
239). 

Orhan Seyfi’nin “Alageyik”ten esinlendiğini manzumenin 
başında geçen “Turan” kelimesinden anlayabiliriz. 

“Çok eski zamanda, 
Oğuz Han Hükümdarmış. 
İşitmiştim Turan’da 
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Bir peri kızı varmış.” 

Manzume tıpkı Ziya Gökalp’te gördüğümüz üslupla yazılmıştır. 
Manzumenin ilerleyen kısımlarında Türk mitolojisinde geçen 
önemli kavramlar ve masal motifleri karşımıza çıkar. Manzume 
güzelliğiyle dillere destan olan bir peri kızı ile gönül kırgınlığı ile 
ayrıldığı sevgilisi çobanın hikayesini anlatır. Bu iki aşığı kavuşturan 
manzumedeki bilge figürü olan Oğuz Han’dır. Manzumede ‘peri, 
sihir’ gibi masal unsurlari ile karşılaşırız: 

“Bu nazlı peri kızı,  
Bu güzellik yıldızı,  
Her gönülde bir sızı 
 Bırakarak yaşarmış.” 
... 
“Issız dağlarda gezer,  
Yokmuş izinden eser,  
Bazen göründüğü yer, 
Bir sihirli pınarmış.” 

Peri, masalllarda sık sık karşımıza çıkan olağanüstü bir figür 
iken çobanda bu manzum masalda peri kızı ile olan sevgililik 
durumundan dolayı olağanüstülük kazanır. Manzumenin sonunda 
tıpkı masallarda olduğu gibi anlatı mutlu sonla bitmektedir. 

 Nihat Sami Banarlı,1972 yılında Orhan Seyfi’den bu şiiri nasıl 
yazdığını, niçin yazdığını ve ne yapmak istediğini anlatmasını ister. 
Orhan Seyfi de Akademi Mecmuası’nın ilk sayısında neşredilen 
“Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi’ni Niçin ve Nasıl Yazdım?” adlı 
makalesinde şiirin yazılışıyla ilgili şu bilgileri verir: 

“Bir aşk efsanesi yazmak istiyordum. Hece vezniyle 
yazılmış, yeni şiirler beğeniliyordu. Konuşulan dilin, yazı 
dili olması davası muvaffak olmuştu. Standart şive, 
İstanbul’da konuşulan Türkçeydi. Örnek olarak hanımların 
konuştuğu Türkçeyi alıyorduk; en çok işlenmişi, en güzeli, 
en ahenklisi oydu.” 

“… Ama hepsi bu kadar değildi ki… Bu yeni edebiyat, 
ilhamını halkdan alacaktı. Halkın masallarını, efsanelerini, 
hassasiyetini kullanacaktı. Fakat onları, bugünün zevkiyle 
yeni bir terkib haline koyacaktı. Motifler halkın, 
kompozisyon bizim!..” (Filizok, 1991: 39-41) 
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Şairin açıklamasından yola çıkarak, Peri Kızı ile Çoban 
Hikâyesi’nin Türk motiflerinin işlendiği halkın anlayabileceği sade 
bir dille yazılmış bir manzumedir, diyebiliriz. 

“Bu manzumede de masal motifinin önemli unsurlarından biri 
olan “imtihan” motifi bulunur. Peri kızına kavuşmak için Oğuz 
Han’ın huzurunda peri kızına âşık olan kişiler 3 sınava tabi tutulur. 
Bu kişilerin karşılaşacağı engeller: 

“Kimlerse beni seven, 
-Haber verin şimdiden – 
Deneyim onları ben  
Bir sihirli oyunla.” 
... 
“İçlerinden bana kim  
Cevap verirse, benim  
O, olacak sevdiğim;  
Ben yaşarım onunla!” 

Peri kızının sihirli oyununu geçemeyen aşıkları imtihandan 
kalanlardır. Bu sihirli oyunu bilen çoban da imtihana tabi tutulur: 

“Dururlar kızla çoban 
 Karşılıklı o zaman.. 
 Silkinince ansızın, 
 Değişir şekli kızın:  
Kuş olur; uçup konar 
 Hakanın otağına.” 
“Çoban bakar, ah eder;  
O da bu sihri meğer 
 Biliyormuş eskiden.  
Bir kafes olur hemen,  
Bu güzel kuşu alır,  
O anda kucağına.” 

Bu 1. imtihandir. 2. imtihanda peri kızı inci olur saçılır, çoban 
sedef olur peri kızını kucağına alır. 3. imtihanda ise peri kızı çiçek 
olur çoban ise kelebek olur ve uçar. Böylece 3 imtihan da başarı ile 
tamamlanır. Çobanın imtihanı geçtiğini manzumede geçen şu 
kısımdan anlıyoruz: 

“—Bu sonuncu imtihan, 
 Tanıdım seni çoban, 
Anladım şimdi kimsin! 
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 ... 
Sen, beni ta eskiden 
Sevip sonra terk eden 
Vefasız sevdiğimsin.” 

Çoban, sihirli oyunun sırrını bildiği için imtihandan kolaylıkla 
geçer. Manzumede ödül ise peri kızı ile evliliktir. Bu peri kızının 
sahip olduğu özellikler manzumede belirtilerek ödüle vurgu 
yapılmıştır: 

“Bu kız öyle güzel ki, 
Çıldırtır aşkı belki. 
O kadar muhayyel ki, 
Akıllara zararmış.” 

İmtihanı kazanan çoban peri kızı ile ödüllendirilirken, uzak 
yakın diyarlardan gelen ihtiyar, genç, yoksul âşıklar imtihanı 
geçemeyenlerdir. Masalda vazgeçilmez öğe olan tekerleme bu 
şiirde de mevcuttur: 

“Deniz geçtim, dağ aştım;  
Hayli sene dolaştım.” 
… 
“Tamam, kırk gün, kırk gece 
 Yapılsın düğününüz.” 
… 
“Bu düğün öyle uzun, 
Sevinçli bir düğün ki; 
Bu, o şerefli gün ki: 
Darısı yurdumuzun 
Güzelleri başına!” 

Manzumenin sonunda masalda görmeye alışkın olduğumuz dua 
motifi bulunur. Manzumede Türk Elinden, Turan’dan, Türk 
Neslinden bahsedilerek manzumenin milli yönü ön plana 
çıkarılmıştır. Ayrıca anlatıda Turan ilindeki soy devamlılığına 
dikkat çekilmiştir. Bu mesaj Oğuz Han tarafından verilmiştir. 

“Kız, böyle tek yaşamak 
Yaraşır mı –hele bak!- 
Senin gibi güzele? 
 
Gel, karış artık ‘El’e; 
Neslimiz güzelleşsin!” 
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“Verilmek istenen mesaj bireylerin marazi aşk ıstırapları içinde 
yok olup gitmeleri değil bu manzumede Oğuz Kağan’ın yukarıda 
belirttiği gibi çoluk çocuğa karışarak millete güzel ve hayırlı 
evlatlar yetiştirmektir.” (Kolcu, 2016: 239)  

Şiirdeki sihir, peri, imtihanda iken peri kızının kuş, çiçek, 
kelebek, gül olması gibi olağanüstülükler, 40 gün 40 gece gibi masal 
kavramları şiirin masallaşmasında önemli unsurlar olmuştur. 
Manzum masalda dikkat çeken bir diğer unsur ise Türk kültüründe 
önemli yere sahip Han motifinin işlenmesi, bir şehzade değil de 
Anadolu’dan biri olan çobanın peri ile kavuşması ve olağanüstü bir 
motif olan perinin kullanılmasıdır. Manzume bu boyutuyla ve 
üslubuyla masal niteliğindedir. 

Sonuç 

“Masallar, milletlerin, halkın ve yoksulların ümit, dilek ve 
arzularını en güzel aksettiren bir sözlü edebiyat çeşididir.” 
(Kabaklı, 1992: 219) 

 Milli Edebiyat dönemindeki şiir anlayışında halka Türk 
motiflerini aşılamak, öz benliklerinin oluşumuna yön vermek ve 
milli şuur kazandırma gayesinde olan Ziya Gökalp ve Orhan Seyfi 
Orhon, mensur bir tür olan masal türünü manzumlaştırmıştır. 
Masal türüne sosyal, milli bir muhteva yüklemişlerdir. Gökalp’e 
göre edebiyatın milli bir kimlik kazanabilmesi halk kültürüne 
yönelmesi ve halk edebiyatından beslenmesi ile gerçekleşir. Ziya 
Gökalp’in bu fikir anlayışını benimseyen Orhan Seyfi’de halk 
kültürünü ve Türk mitolojisini esas alarak eserler ortaya 
koymuştur. Her iki manzum masal örneğinde de şairlerin aynı 
kaynaklara yöneldiğini ve milli kimlik bilinci oluşumunda 
edebiyatımızda önemli yere sahip olduklarını söyleyebiliriz. 
Türkçülük mefkûresi doğrultusunda sanat hayatında eserler veren 
iki düşünce adamının da savunduğu görüşü, Ziya Gökalp’ın “Kızıl 
Elma” adlı eserinde geçen şu sözlerle açıklayabiliriz: 

“Kızılelma Türk dünyasının yeni Meteleri Alp Arslanları Emir 
Timurları ve Fatihleri olmaya aday Türk gençlerini hayat yolunun 
başından itibaren milli şuurla yetiştirmek için yazılmış bir 
manzumeler toplamıdır. 
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Bu eserler okundukça her Türk genci milli şuurla geleceğe doğru 
yürüyecek; bu milletin bağrından yeni Oğuz Hanlar, Alp Arslanlar, 
Timurlar, Fatihler çıkmaya devam edecektir.” (Gökalp, 2017). 

 

Kaynakça 

Akyüz, Kenan (2015). Batı Etkisinde Türk Şiiri Antolojisi. İstanbul: 
İnkılâp Yayınları. 

Donbay, Ali (2009). Orhan Seyfi Orhon Hayatı, Gazeteciliği, Fikri ve 
Edebi Şahsiyeti. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. 

Filizok, Rıza (1991). Şiirimizde Halk Edebiyatı Tesirleri Üzerine 
Notlar. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. 

Filizok, Rıza (1991). Ziya Gökalp’ın Edebi Eserlerinde Halk Edebiyatı 
Tesiri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Kültür Bakanlığı. 

Gökalp, Ziya (2017). Kızıl Elma. İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları. 

Kabaklı, Ahmet (1992). Şiir İncelemeleri. İstanbul: Türk Edebiyatı 
Vakfı Yayınları. 

Kolcu, Ali İhsan (2016). Milli Edebiyat. Erzurum: Salkımsöğüt 
Yayınları. 

Ögel, Bahaeddin (1971). Türk Mitolojisi. Ankara: Türk Tarih 
Kurumu. 

Zavotçu, Gencay- (2012). “Ziya Gökalp’ın Manzumeleri ve Ala Geyik 
Hakkında”. Turkish Studies. C. 7/4, s. 601-609. 



 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

SON DÖNEM AMASYA ŞAİRLERİNDEN NAMIK NECÎB 
(ONUR) VE ESERLERİ 

(Recent Period Amasya Poets Namık Necîb Onur and His 
Works) 

 
Lisans Öğ. Ebru UYSAL- Lisans Öğ. Sedanur ÖZÇAMCA 

Amasya Üniversitesi 
uysalebru@hotmail.com-sdnrozcmc@gmail.com 

Özet 

1882 yılında Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya gelen 
Namık Necîb Onur, çeşitli konularda manzumeler yazmış, birçok 
eser vermiştir. Eğitimini kimsesizlik ve yoksulluk nedenleriyle 
tamamlayamamış ancak Amasya ve civar illerde devletin çeşitli 
kademelerinde görev yapmıştır. Tarih, İzler, Nazım ve Nesir adlı 
eserlerinin yanında çeşitli gazete yazıları da kaleme almıştır. Bu 
eserlerden Tarih yayımlanmış, diğerleri ise yayımlanmamış olup el 
yazması hâlinde muhtelif kütüphanelerde bulunmaktadır. 

Manzumelerinde çoğunlukla aruz veznini kullanmış ve İstibdat 
Dönemi çerçevesinde yazdığı siyasi manzumeleri yanında 
kendisiyle ilgili hatıraları ve 1905 yılında Hakkâri’ye sürgüne 
gönderilmesi konularında şiirler kaleme almıştır. Bu bildiride 
Namık Necîb’in Tarih ve İzler adlı eserleriyle tespit edebildiğimiz 
gazete yazıları tanıtılacaktır. Bunun yanı sıra hayatı ve diğer 
çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Namık Necîb Onur, Amasya, Amasyalı edipler, 
Gümüşhacıköy  

Abstract 

Namık Necîb Onur, who was born in Amasya, Gümüşhacıköy in 
1882. He wrote poems in various topics and loft many works. He 
couldn’t complete his education because of poverty and orpahange 
but worked in Amasya and nearby cities at states different 
departments. Beside his works Tarih, İzler, Nazım ve Nesir; he also 
wrote various newspaper articles. From among these works Tarih 
is published, the others aren’t published and they are in various 
libraries in the form of manuscripts. 
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He mostly used aruz prosody in his poems and during the period of 
autocracy while wrote political poems, he wrote about his 
memories and the situations he was sent to prison in 1905. In this 
article, Namık Necîb’s works named Tarih and İzler and newspaper 
articles that we can identiy will be introduced. In addition to this it 
will be informed about his life and his other works.  

Keywords: Namık Necîb Onur, Amasya, Scholars from Amasya, 
Gümüşhacıköy 

 

Giriş 

Namık Necîb (Onur), Amasyalı olmasına rağmen Amasya’ya ve 
Amasya şair ve yazarlarına dair yapılan çalışmalarda adından pek 
bahsedilmeyen, tabir caizse “gölgede kalmış” bir edibimizdir. Biri 
yayımlanmış olmak üzere muhtelif kitapları ve yine yayımlanmış 
gazete yazıları olmasına rağmen onun tanınmamışlığında 
İstanbul’a gidip edebiyat zümresiyle tanışmamış olmasının da rolü 
olsa gerekir. 

Edibimiz hakkında en ayrıntılı bilgilerin yer aldığı İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal’in Son Asır Türk Şairleri adlı eserinde onun 
hakkında şunlar kayıtlıdır:  

“Namık Necîb Onur, Sarıoğlu Ali Ağa namında bir çiftçinin 
oğludur. 1882 yılında Gümüşhacıköyü kazasının bir 
köyünde doğdu. Pek küçük yaşta iken babası vefat etti. 
Mektep ve medresede bir süre okudu, İstanbul’a geldi. Kısa 
süre sonra mektep kaldırıldığından matbaalara yöneldi. 
Kimsesizlik ve fakirlik sebebiyle okula devam etme imkânı 
bulamadı. Kendi kendine çalışıp okumaya mecbur kaldı. 
Namık Kemal’in ‘muzır’ addolunan eserlerini okuduğundan 
dolayı 1905 yılında hapis ve devamında da Hakkâri’ye 
sürgün edildi. 

Meşrutiyetin ilanından sonra sürgünden döndü. Bir belde 
kâtipliğine tayin edildi. Muhtelif tarihlerde Amasya Maarif 
Müfettişliğinde, Tahrirat Kalemi baş müsevvidliğine, Sivas 
ve Amasya Umumi Meclis Azalığında, Muhasebe-i Hususiye 
ve iki defa Amasya Evkaf Müdürlüklerinde bulundu. Amasya 
Evkaf Müdürlüğünün kapatılması üzerine Beyoğlu Vakıflar 
Müdürlüğü mebani mümeyyizliğine tayin edildi. 

Üç seneden fazla Amasya Gazetesi’nde neşreyledi. 
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Hakkâri’de iken yazdığı ‘طر يح’ adlı altında topladığı 

manzumeler 1910 yılında Trabzon’da Meşveret 
matbaasında basıldı. Gazete ve mecmualarla neşrettiği 
manzumeler, makaleler ve sürgün hayatına ait ‘Geçmiş 
Günlerim’ adlı eser, kitap halinde bastırılamadı. 

Yetimlikle başlayan hayatını, baskı altında bırakan 
eziyetlere ve mahrumiyetlere rağmen kazanabildiği 
bilgilerle yazdığı manzumeler, saadet ve refah içinde yetişen 
ve yaşayanlardan daha düzgün olduğu için takdire layıktır.” 

1. Namık Necib’in “طريح” Adlı Eseri 

Yazarın 1910 yılında Trabzon’da Meşveret Matbaası’nda basılan 
 adlı eseridir. Eserin basılmış olan bu nüshası İstanbul طريح
Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Osm_K.06823 
numarada kayıtlıdır. Eser 26 sayfadan ibarettir. 

Eserin adı yanlışlıkla “طريح” şeklinde yazılmış olmalıdır zira 
“tarih” sözcüğünün doğru yazımı “تاريخ” şeklindedir. Nitekim 
metnin içinde doğru yazımı ile kullanılmıştır. 

Tamamı manzum olan eser “31 Mart 1325 Hirkat-i İrtica’ya… 32 
Senelik Hayât-ı Milliye” ve “Hakkâri Menfasında” adı altında iki 
bölümden oluşmaktadır. Eserdeki manzumelerin hepsi aruz ölçüsü 
ile yazılmıştır. 

Namık Necîb bu eserinin önsözünde “Lalezâr” ve “Şehr-i Saadet” 
adlı eserlerinin, basılma imkânı bulamamasından dolayı 
üzüntüsünü dile getirir. “Târih” adlı eserinin de yukarıda belirtilen 
eserler gibi basılamayacağı ve yeniliğe yabancı bulunacağı fikrini 
burada bizlere aktarır. 

Eserdeki manzumelerin büyük kısmında sürgün hayatına ait 
birtakım üzücü olaylar bulunması sebebiyle neşrine bunun da 
yayımlanmaya layık görülmeyeceği endişesini taşır. Eser, İstibdat 
dönemi eleştirisi, zulüm ve haksızlıktan şikâyet, baskı, Hakkâri 
sürgünü gibi konularla ilgili şiirlerden oluşmaktadır. 

“32 senelik Hayât-ı Milliye” adlı bölüm ve şiirler aruzun mef’ûlü 
mefâîlü mefâîlü feûlün kalıbındandır. Namık Necîb esere “Meş’ûm 
Bir Tarih” sözüyle başlar. Bu tarihin 31 Mart olayına tekabül ettiğini 
görmekteyiz. 31 Mart olayı II. Meşrutiyet’in ilanından sonra perde 
arkasından ülkeyi yöneten İttihat ve Terakki’nin uygulamalarından 
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duyulan hoşnutsuzluk, muhalefetin gerici propagandası ile halkın 
uğradığı zulüm ve haksızlık devridir. 

32 senelik Hayât-ı Milliye adlı şiirinde geçen; 

Vaktâ ki bütün nâire-i zulm ü teaddî! 
Bî-kes vatanın mahvına etmişti tasaddî 
Tevsi’ ederek dâire- i gadrini her an: 
Kıldı nice kâşâne-i hürriyyeti vîrân 
Yaktı nice bin bâl-i terakkîmizi yaktı, 
Efkârımızı hâl-i tedennîde bıraktı. 

dizeleri de 31 Mart Olayı etrafında teşekkül eden durumları özetler 
niteliktedir. 

Şiirinin devamında bu zulüm ve haksızlığa karşılık Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan yükselişine kadar olan o ihtişamlı 
devirden övgüyle bahseder ve o zamanlara duyduğu hayranlığı dile 
getirir: 

Ey şöhret-i mâzî, evet ey satvet-i meşhûr 
Ey kavm-i tüvânâ, evet ey millet-i mansûr 
Ey âleme dehşet veren âvâze-i nusret 
Kayserleri lerzân eden ey bâd-ı hamâset 
Ey dehri tutan mihr-i ziyâdar-ı ‘adâlet 

Şiirde genel olarak adaletin terazisi olan dinin hükümlerinin 
unutulup, rüşvetin bile haklı kazanç kadar caiz sayıldığı, 
mahkemelerin haydutluk yeri olduğu bu döneme sitem vardır. 

“Hakkâri Menfasında” başlığı altında şair şiirlerini şu şekilde 
sıralamıştır: 

İştiyak: Dilber-i Hürriyete, Şikâyet, Ra’nâ Güzel, Tahassür, 
Hayret… Hikmet  Nedir?, Nefsime: Hitâb-ı İtâb 

Eserdeki şiirlerin bazılarından örnek verecek olursak; 

“Şikâyet” adlı şiiri aruzun fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün 
kalıbındandır. Şiirde feleğe karşı bir isyan söz konusudur. Feleğin 
ayrılık ateşiyle canını yaktığı, peri gibi güzel bir kıza âşık olduğu 
günden beri feleğin onun rahatını bozduğundan şikâyetçidir. Şair 
son iki dizesinde artık feleğin eziyetinden şikâyetçi olmaya 
hakkının olmadığını çünkü feleğin onu zaten iktidar sahibi bir şair 
yaptığını belirtmiştir. 
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Yok cefâsından şikâyet kılmaya hakkın “Necîb” 
Çün seni bir şâir-i zî-iktidâr etti felek 

 “Tahassür” adlı şiirinde yine o peri olarak tasavvur ettiği güzele 
karşı duyduğu hayranlık ve ona kavuşma isteğini dile getirmiştir. 

“Hayret… Hikmet Nedir?” ve “Nefsime: Hitâb-ı İtâb” şiirlerinde ise 
kendine seslenir. Yaratılış sebebimizin düşünmek olduğu ve 
marifetin sadece tahsil olacağını söyler. Şairimizin bu düşüncesi iyi 
bir eğitim alamamasından kaynaklı olabilir. 

2. Namık Necib’in “İzler” Adlı Eseri 

Namık Necîb Onur’un miladi 1960 yılında istinsah edilmiş, kendi 
deyimiyle “basılma şerefinden mahrum kalmış” eserlerindendir. 
Eserin kendi eliyle yazdığı (müellif hattı) nüshası, Ankara Milli Milli 
Kütüphane 06 Mil Yz FB 578 numarada bulunmaktadır. Eser, 70 
varaktan ibarettir. Avrupa cedid denilen bir kâğıt türüne rik’a yazı 
şekliyle yazılmıştır. Açık turuncu renkli ince mukavva ciltlidir. 

Eser, “Birkaç Söz” adlı mensur bir giriş ve 6 bölümden oluşan 
çeşitli şiirlerden ibarettir. 

     Şairimiz, eserinin önsözünde gelenekte de görüldüğü üzere 
kendi şiir görüşü yani poetikası ve şiirlerinin muhtevası hakkında 
birkaç söz söyler. 

     Bu eserin önsözünde İzler ve Sözler olmak üzere iki eseri 
olduğundan bahseden şair, İzler adlı eserinde kendinden önceki 
büyük şairlerin yolunu takip ettiğini, devrim ile birlikte de eskilerin 
şiir anlayışının değiştiğini söylemektedir. Yahya Kemal, Mehmet 
Akif gibi büyük şairlerin ölümüyle birlikte şiirin namını yaşatan 
Orhan Seyfi, Faruk Nafiz gibi isimlerin de kalemlerini dinlenmeye 
bırakmasından dolayı o zamanda şiirin adının bile kalmadığından 
yakınmaktadır. 

     Namık Necîb, bu önsözde iki husustan bahsetmektedir: İlk 
olarak devrin havasıyla birlikte şiirin değer görmemesinden 
şikâyet etmekte ikinci olarak da kendi şiirleriyle ilgili düşüncelerini 
aktarıp, şiir anlayışı bakımından Sözler kitabını, muhteva 
bakımından da İzler kitabını daha değerli bulmaktadır. Çünkü 
İzler’de Abdülhak Hamit’in Allah’a münacatta bulunduğu gibi güzel 
bir münacatı olduğunu, Şeyh Gâlib’in peygamberimizi övdüğü gibi 
bu şiir kitabında da naatlarının bulunduğunu söylemektedir. 
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     Yani eserin önsözünden anlayacağımız şey ilk olarak Namık 
Necîb eskilerin şiir anlayışını daha çok takip etmektedir. O 
zamanda şiirin adının bile kalmadığının büyük şairlerin öldüğünü 
yaşayan büyük şairlerin de sessiz kalmalarını bu zamanın 
bahtsızlığı olarak yorumlar. 

3. Namık Necib’in “Nazım ve Nesir” Adlı Eseri 

Eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı/ Yazma 
Eserler Koleksiyonu Bel_Yz_K.0000661 numarada kayıtlıdır. Eser 
41 varaktan oluşmaktadır ve eserin nesir kısmı, Lalezâr adını 
taşımaktadır. 

4. Namık Necib’in Bir Gazete Yazısı 

Yeşilırmak Gazetesi’nde ‘‘Yenice’de yatan kimdir? Bu kutsal 
adam hakkında köylülerden topladığımız bilgi sizi tatmin eder mi? 
(Küçük Emir ve Babası)’’ başlığı altında kaleme aldığı altı sayfalık 
bir yazıdır. 

Namık Necîb bu gazete yazısında ilk olarak Amasya’nın çeşitli 
ilçelerini ve pek çok doğal güzelliğini dile getirir. Bunu yaparken de 
Muallim Naci, Abdülhak Hamit, Fuzuli gibi şairlerin tabiatla ilgili 
şiirlerinden parçalar alarak sanki Amasya için yazıldığını 
söylemektedir. 

Devamında da Amasya-Yenice doğumlu Seyyid İbrahim 
Efendi’nin menkıbevi hayatıyla ilgili bilgiler verir. Bu zatın seçkin 
bir alim olması ve Amasya Müftülüğü yapması sebebiyle de bu şehir 
için önemini, babasının muhterem bir zat olduğunu aktarır. 

     Sonuç 

Soyadı Kanunu’ndan sonra Onur soyadını alan Namık Necîb, -
muhtemelen- kendi devrinde muhalif olduğu için eserlerini 
bastırma imkânını bulamamış, sonradan da mahallî aldığı için ülke 
geneline ismin duyuramamış bir sanatkârımızdır. Amasya’nın, 
özellikle son dönem (19 ve 20. Yüzyıl) şiir ve edebiyatımız 
düşünüldüğünde Osmanlı döneminin haşmetli çağlarından çok 
uzak, sönük bir edebî hayatı olduğu açıktır. Bu bakımdan bu 
döneme ait her bir izi takip etmek yakalamak ve gün yüzüne 
çıkarmak çok önemli bir sorumluluk ve görevdir diye düşünüyoruz. 
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Bu itibarla, bu çalışmayla bir nebze de olsa tanımaya ve 
tanıtmaya çalıştığımız Amasyalı bir değerin yeniden 
hatırlatılmasının önemli olduğu kanaatindeyiz. Biz bu 
çalışmamızda Namık Necîb Onur’u, biri matbu diğerleri basılmamış 
iki eserini ve bir gazete yazısını bilim dünyasına tanıtarak hem 
yerelde Amasya kültürüne hem de büyük Türk edebiyatına küçük 
bir katkı sağlamayı amaçladık. 

Bundan sonra yazarın henüz ulaşılamayan diğer eserlerinin de 
bulunarak onun bir bütün hâlinde tanıtılmasını da eğer imkân olur, 
fırsat el verirse kendimize bir görev telâkki ediyoruz. 
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SAMİ BAYDAR’IN HİKÂYELERİ ÜZERİNE  
TEMATİK BİR İNCELEME 

A Thematic Review on the Stories of Sami Baydar 
 

Lisans Öğr. Çiğdem VEZİROĞLU 
Amasya Üniversitesi 

cigdemveziroglu08@gmail.com 

Özet 
Hikâyelerde bazı olay ya da durumlar anlatılırken bunlar 
üzerinden birtakım temalar ortaya konulur. Bir hikâyede 
tema, içeriğe bağlı olarak sunulan duygu ve düşüncelerdir.  
Her sanatçı belli bir duygu ve düşünce dünyasına sahip 
olduğundan dolayı eserlerini de bu temalar etrafında 
kurgular. Sami Baydar da hikâyelerinde aşk, ölüm, tabiat, 
yalnızlık gibi temaları kendisine özgü bir anlatımla 
işlemiştir. Bu çalışmada Sami Baydar’ın hikâyeleri tematik 
bir açıdan değerlendirilecek ve böylece daha ziyade şair ve 
ressamlığıyla ön plâna çıkan sanatçının hikâyeci yönüne de 
dikkat çekilmeye çalışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Hikâye, tema, içerik, Sami Baydar. 

Abstract  
Some events or situations are told in the stories and some 
themes are introduced. In a story, the theme is emotions 
and thoughts, depending on the content. Because each 
artist has a certain world of emotion and thought, he also 
constructs his works around them. Sami Baydar, in his 
stories, treated the themes such as love, death, nature and 
loneliness with a narrative. In this study, the stories of 
Sami Baydar will be evaluated from a thematic point of 
view. 

Keywords: Story, theme, content, Sami Baydar. 

Giriş 

Her sanatçının eseri ile yaşamı arasında bir ilgi vardır. Zira, 
sanatçılar, felsefi düşünce ve tecrübelerini eserlerine yansıtır. 
“Freud Yaratıcı Yazarlar ve Gündüz Düşleri (1908) adlı yapıtında 
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edebiyat eserinin oluşumunu şu şekilde açıklar: Gündelik hayatta 
karşılaşılan bir olay, yazara bir çocukluk deneyimini 
anımsatmakta, bu deneyim “eski bir isteği” uyandırarak, yazarı bu 
isteği gerçekleştirecek bir öykü ortaya çıkarmak üzere, zihninde 
bulunan eski ve yeni materyali birlikte kullanmaya 
yönlendirmektedir. Bu açıdan, sanat-edebiyat yapıtının sanatçının 
yaşamıyla ilgisi doğrudandır.” (Cebeci, 2015: 179). Mehmet 
Kaplan’a (2000: 9-10) göre de “edebî eser, hiç şüphesiz onu 
vücuda getiren yazarın hayatı ile tarihî ve sosyal çevresiyle de 
yakından ilgilidir. Her insan gibi sanatçı da belli bir aile içinde 
doğmuş, irsiyetin karanlık dehlizlerinden geçmiş, bir mahallede 
büyümüş, belli okullarda okumuş, geçimini temin için çeşitli 
vazifelerde bulunmuş, sevmiş, sevilmiş, pek çok insan tanımış, 
yaşamış ve okumuştur. Eserini yaratırken bunlardan faydalandığı 
da bir gerçektir.” Yine Sadık Tural da yazarın edebî kişiliğini 
etkileyen bu hususları ayrıntılı bir şekilde şöyle ifâde eder: 

“Bir yazarın edebî kişiliği birdenbire oluşmadığı gibi, 
oluşuma yol açan çeşitli etkenler vardır: 1.Aile çevresi; 
2.Bebeklikten başlayarak sağlığı; 3.Eğitim aldığı kişi ve 
kurumlar; 4.Yazarlığa başlayışı; 5.Yazarı etkileyen yazarlar 
ve olaylar; 6.Yazarlığının geçirdiği dönemler; 7.Yazarlıktan 
ne anladığı; 8.Eserlerinde devamlılık gösteren yönler; 
9.Eserlerinde değişen unsurlar; 10.Yazarı öncekilerden ve 
çağdaşlarından ayıran yönler…” (Tural, 2006: 10). 

Bu açıdan bir edebiyat eserini değerlendirirken başvuracak en 
önemli kaynak, yazarın hayatı ve edebî kişiliğidir. Sami Baydar’ın 
hikâyelerinde de onun hayatının sanatına akseden yönleri 
görülmektedir. Dolayısıyla Sami Baydar’ın hikâyelerine geçmeden 
önce hayatı hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır. 

Sami Baydar, 26 Eylül 1962 yılında Merzifon’da doğmuştur. 
Nüfusa kayıtlı olduğu tarih 2 Ocak 1963’tür. Merzifon Cumhuriyet 
İlkokulu, Merzifon Cumhuriyet Ortaokulu ve Merzifon Lisesini 
bitirdi. Üniversite eğitiminde de ilkokul çağlarından beri yetenekli 
olduğu resim alanını seçti. Büyükbabasının Sami Baydar’ı okula 
kaydederken “Fotoğraf gibi resmini çizer” sözü resim alanında 
başarılı olduğunun göstergesidir. Resim alanında ilerleyebilmek 
için 1979 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
bölümündeki öğrenimini bitirdi ve 1987’de yüksek lisans mezunu 
oldu. Üniversitede Devrim Erbil atölyesinde çalışmalarını yaptı. 
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1989’da Garanti Bankası Yonca Modern Sanat Galerisi’nde ilk 
resim sergisini açtı. 

Şiir ve öyküleri 1982’den itibaren Beyaz, Gösteri, Defter, 
Sombahar, Ludingirra, Kaşgar, Defter, eski’Z, Göçebe, Kitap-lık, 
Geceyazısı vd. dergilerde yayımlandı. 1984 Hürriyet Gösteri 
Dergisi Resim Yarışması Ödülünü aldı.  
(http://www.biyografya.com) 

Sami Baydar’ın büyükbabasının adı Hüsrev’dir. Hüsrev Bey on 
beş yaşında ailesiyle birlikte Selanik’ten Merzifon’a gelip 
yerleşmiştir. Hüsrev Bey, küçük yaşta kaybettiği annesini hiç 
tanımamaktadır. Hüsrev Bey’in Merzifon’da Yokuşbaşı 
Caddesinde bir dükkânı vardır. Sami Baydar için büyükbabası çok 
önemli bir yer tutar. Büyükbabasıyla Beşiktaş’ta bir süre birlikte 
yaşamıştır. Sami Baydar, büyükbabasının ona dua etmeyi 
öğrettiğini ve dua okuduğunu şöyle ifade etmiştir: “Büyükbabam 
bana çocukluğumda dua öğretti. On dokuz yaşımdan beri dua 
okuyorum her gün. Uyumadan önce dua okuyup yatıyorum. 
Uykudan önce. Masaldan sonra. Dualar okuyup uyuyorum. 
Düşlerimiz bunları öğretir. Her masal bir rüya. Rüyalarsa 
dünyadan çıkış yolları.” (Baydar, 2015: 11). 

Uzunca boylu olan Sami Baydar’ın dal gibi incecik bir fiziki 
yapısı vardır. Ömer Aygün Sami Baydar’ı şöyle tarif eder: 

“Sami’yi 90’ların ortasında tek bir kez gördüm, o da 
Kadıköy rıhtımındaki kısa bir yürüyüşten ibaretti. O 
yürüyüşte ne konuştuğumuzu maalesef hatırlamıyorum. 
Sesi telefondaki gibi inceydi tabii, boyunun uzun olduğunu 
fark ettim, fotoğraflarına oranla kilo almıştı, elini sıktığımda 
elinin çok yumuşak olduğunu hatırlıyorum. Bir de acı çeken 
zeki insanlara özgü muzipliğini, hafiften başka bir dünyaya 
ait gülümsemesini.” (Baydar, 2018: 9). 

Sami Baydar sakin, kırılgan ve sessiz bir kişiliğe sahiptir. Yazar 
bu yapısından dolayı çocukken evden dışarı çıkmaz ve arkadaşları 
ile oyun oynamaz. Bu sebeple arkadaşları tarafından “Kız Sami” 
diye lakap takılır. Sami Baydar Ömer Aygün’e yazdığı mektupta: 
“Beni tanımıyorsun ben çok sessiz ve içli bir çocuğum.” (Baydar, 
2018: 37) diyerek sessiz ve kırılgan olduğunu dile getirmiştir. 
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Sami Baydar’ın yaşadığı hastalıklar da onun hayatını 
etkilemiştir. Sami Baydar 1979’ da Cerrahpaşa Hastanesinde mide 
ameliyatı olmuştur. 1990’da “askerliğe elverişli değildir” raporu 
alarak geçirdiği hastalık nedeniyle askerlik yapamamıştır. 1996’da 
Sami Baydar’a “Paranoid Şizofreni” teşhisi konulmuştur. Yazarın 
şizofren teşhisi konulduktan sonra ilaçlarını düzenli kullanması 
gerekmekteydi. Fakat o ilaçlarını düzenli kullanmamış ve çevreye 
karşı olumsuz hareketlerde bulunmuştur. Böylece yalnız olan 
Sami Baydar daha da yalnızlaşmıştır. Sami Baydar’a ölümünden 
beş gün önce yoğun sigara kullanımından dolayı akciğer kanseri 
teşhisi konulmuş ve 22 Ekim 2012’de kalp krizinden Merzifon’da 
vefat etmiştir. 

Sami Baydar’ın toplu şiirleri, 2012 yılında Dünya İnancı adıyla, 
bütün öyküleri ise 2015 yılında Sese Gelen Sevgili adıyla bir araya 
getirilmiştir. Yazarın Ömer Aygün’e yazdığı mektuplar 2018 
yılında Gece Çıkış Yolu Bulamadım adıyla yayımlanmıştır. Sami 
Baydar’ın son yıllarını geçirdiği ev/atölye “Sami Baydar Yaşam 
Evi” adıyla müze, sergi salonu ve atölye işlevleriyle topluma 
kazandırılmıştır (Demiryürek, 2017). 

Sami Baydar, şiir, resim, hikâye türlerinde kendine özgü bir 
tavırla birçok çalışma yapmıştır. Yürüyüşü, sigara içişi, jest ve 
mimikleriyle dikkat çeken Sami Baydar, yazdığı şiir ve 
hikâyeleriyle, çizdiği resimleriyle de nazar-ı dikkatleri üzerinde 
toplamıştır. Sami Baydar’ın şiirleri ve resimleri hakkında birçok 
yorum ve çalışma yapılmasına karşın öyküleri hakkında çok 
çalışma yapılmamıştır.  

Samir Baydar’ın hikâyeleri bir çırpıda okunabilecek tarzda 
değildir. Hikâyelerinde konudan konuya geçtiği görülür. Hülya 
Soyşekerci’nin “Sami Baydar’ın öyküleri, bir ebrunun 
kendiliğinden şekillenerek kendi anlamını yaratması gibi 
oluşuyor.” (Soyşekerci, 2015) şeklindeki açıklamasından Sami 
Baydar’ın sanat anlayışı anlaşılmaktadır. 

Sami Baydar, hikâyelerini yazarken özgür davranır ve anlamca 
derinleşen hikâyeler yazar. Sami Baydar’ın hikâyelerinin 
kurgusunda olay, kişi, zaman, mekân gibi unsurlar çoğunlukla 
belirsizdir. Yazarın hikâyeleri içinde insan bazen kendini bulur 
bazen başka dünyada yürüyüşe çıkar bazen de bu yürüyüşe çıktığı 
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yollarda kaybolmuş gibi olur. Sami Baydar’ın hikâyeleri 
okunurken farkına varılmadan masala, rüyaya, hayale, yani 
gerçeküstü bir dünyaya girilir. Bu açıdan da sanatçının hikâyeleri 
psikanalitik okumalara oldukça açıktır. 

Sami Baydar’ın hikâyelerinde genellikle sürrealizm akımının 
etkileri görülür. Sanatçı bilinen gerçekleri bir yana bırakarak 
izlenimlerini kendi hayal süzgecinden geçirerek yazar. Yine onun 
hikâyelerinde bir konu yoktur ve hikâyelerini bir konuya bağlı 
kalarak anlatmaz. Bir sorun işler, fakat bu sorun kendi benlik 
çıkmazlarını, o an içinde bulunduğu ruh halini yansıtır. Bu açıdan 
belli bir olay da yoktur. Hikâyeler, âdeta onun ruhsal dünyasının 
yazıya dökülmüş şeklidir. 

Sami Baydar çay ve sigara tiryakisidir. Hocası Vedat Hazneci’ye 
“bir hafta sadece çay ve sigara içerek nasıl Van Gogh gibi 
olabileceğini düşündüğünü” anlatır. Çayı çok seven Sami Baydar 
bunu hikâyelerine de yansıtmıştır. Çay adında bir hikâyesi vardır 
ve bu hikâyesinde büyük harflerle “ÇAY, ÇAY, ÇAY, HER DERDİN 
İLACI ÇAY.” (Baydar, 2015: 220) şeklinde ifadesi bulunmaktadır. 
Sami Baydar’ın bu ifadesinden de çayı ne kadar çok sevdiği 
anlaşılmaktadır.  

Elizabet adlı hikâyesinde “Kullanma Elizabet kullanma, sigara 
yalancı bir gökyüzüdür, aldatır insanı, sana mavi bir dünya 
veriyorum der, sapsarı sarıverir birdenbire. Bana böyle diyen 
olmadı Elizabet, ben de sana söylemek istiyorum.” (Baydar, 2015: 
32) diyen Sami Baydar aslında gerçeklerin farkındadır fakat 
tiryakisi olduğu için sigara içmeye devam eder. Buradan da 
anlaşılacağı üzere Sami Baydar gerçek hayatta çok sevdiği 
unsurları da hikâyelerine taşır. 

Kedileri çok seven ve bütün kedilerinin adını Tekir koyan 
yazar, hikâyelerinde ve resimlerinde Tekir kedi figürünü 
kullanmıştır. Yazar kedileri hakkında: “Tekir ilk kedim. Altı 
yaşındaydım. Eve gelenlerin üzerine Tekir’i atardım. Kedi 
düşmemek için pençeleriyle tutunmak isterdi. Misafirler ağlardı. 
Ben gülerdim. Tekir on altı yaşımda öldü. 1991’de ikinci kedim 
Tekir. Dokuz yaşında. 28 tane yavrusu oldu. Kedim her zaman 
haklıdır, resmimdeki kedi Tekir değil. Bakmadan kedi resmi 
yapamıyorum.  Kedilerin yüzünü unutmuşum. Kedi fotoğraflarına 
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bakarak 1989’da bu resmi yaptım. Tekir’in 2002’de desenlerini 
çizdim. Dondurma yerken, paltolu. Tekir mutlu.” (Baydar 2015: 
12-13). Yine Ömer Aygün’e yazdığı mektupta: “Benim bir kedim 
var. Adı Tekir, erkek. Şimdi karısı da eve geldi, gizlice yavrulamış. 
Evde dört kedi oldu. (Baydar, 2018: 23) şeklindeki ifadeleri Sami 
Baydar’ın kedileri çok sevdiğinin göstergesidir. 

Yazarın hikâyelerinde nevrotik çatışmalar da vardır. 
Hikâyelerin geri planında ruhsal sorunlar görülür. Ruhsal 
sorunları yazarın hem üreticiliğine hem de temalarına etki 
etmiştir. Wellek’in (2015: 91) ifâde ettiği üzere “edebî dehanın 
tabiatı, her zaman birtakım spekülasyonları davet etmiş ve ta eski 
Yunan’dan beri (nevrozdan psikoza kadar çeşitli şekillerde 
yorumlanan) “delilik”e yakın bir şey gibi düşünülmüştür. Şair bir 
“cezbeli kişi, bir mecnun”dur; diğer insanlara benzemez, onlardan 
hem eksik hem fazladır. Şairin içinden konuştuğu bilinçdışına da 
aklın hem altında hem üstünde bir şey olarak bırakılır.”Bu açıdan 
bakıldığında Sami Baydar’ın diğer insanlara benzememesinde ve 
ruhsal dünyasını sanatına aksettirmesinde bu durumun izleri 
görülür. Yine bu duruma bağlı olarak yazar, hikâyelerinde rüya 
kavramına oldukça fazla yer vermiştir. Hikâye normal devam 
ederken aslında rüyadan uyanılır veya hikâyenin ortasında rüyaya 
dalınır. Sami Baydar, farklı yollarla rüya kavramını işlemiştir. 
“Freud, rüyaların çatışma halindeki dürtülerin etkisiyle ortaya 
çıktığını, rüyada görülenlerin psikonevrozlarda ya da psikozlarda 
rastlanan hallerle eşdeğerde olduğunu savunmuştur.” (Cebeci, 
2015: 296). Dolayısıyla rüyalar, rüya görenin içinde bulunduğu 
ruh hallerini yansıtmasının yanında, kişinin hayatındaki belirgin 
durumları da ortaya koymaktadır. Sami Baydar’ın hikâyelerindeki 
karakterler, “Rüyamda bir minarenin tepesinden inemiyordum, 
demek ki bunu duyacakmışım.” (Baydar, 2015: 69) şeklinde ara 
sıra rüya tercümesinde de bulunur. Zaten “sanat, sanat yapıtı 
sanatçının ruh hali ile ilgili bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda 
arınma, boşalma anlamlarına gelen katarsise de yol 
açabilmektedir.” (Gürsu, 2015). Bu açıdan onun hikâyelerinde bir 
soyutlaşma, felsefî bir yoğunlaşma sezilmektedir. Handke’ye göre, 
“Eğer yazma şizofreniye dönüşmüşse, bu demektir ki, yazar 
kendini yaşamdan uzaklaştırmış ve kendini kurgusal dünyanın 
fantezisine kapatmış, hapsetmişse, ortada marazi bir durum 
bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir.” (Özdenören, 2014: 
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100). Rasim Özdenören’in görüşüne göre Sami Baydar’ın 
hikâyelerinde yoğun rüya, hayal, masal bulunması bu konuyla 
alakalıdır. 

Sami Baydar’ın hem ruhî hem de fizikî hastalığı hikâyelerine de 
yansımıştır. Yazar, “Dünyada İlk Kez” adlı hikâyesinde kendi 
hayatını Engin karakteri üzerinden anlatmaktadır: 

“Engin, ülserdi. Okuldaki ilk iki hafta geçince, yeni evine ilk 
gittiği gün midesi delinmişti. Acele hastaneye götürüldü. 
Cerrahpaşa’ya ve ameliyat oldu.” (Baydar, 2015: 244). 

“Engin sigarasını yakacaktı. Yavuz, ona kibriti dört kez 
çaktığını, bunun şizofreni olduğunu söyledi. Engin 
sigarasını kibritle beşinci çakışında yakmıştı… (Baydar, 
2015: 247). 

 

“Dünyada İlk Kez” adlı hikâyesinden alınan bu parçada 
şizofreninin etkilerini Engin üzerinden anlatmıştır. “Engin, 
pazartesi günü, sabah Akademiye gitti. Yavuz’la konuştu. Yavuz, 
Akademide hemen bir araba buldu. Sekreter bir kadın “Okula ait 
bir arabayla götürülebilir” demiş. Yavuz “Okula gelip hasta 
olduğunu söyledi” demiş. “Bir arkadaşı varmış, Çapa Psikiyatri 
hastanesinde” “Veysel’le konuştuk” demişler. Engin’in annesine ve 
babasına haber vermeden, Çapa Psikiyatri kliniğine götürmüşler. 
Engin, dünyada ilk kez bir psikiyatri kliniği görmüş.” (Baydar, 
2015: 247-248). Sami Baydar’ın “Dünyada İlk Kez” hikâyesinden 
alınmış bu parçasında da kendi hayatını Engin karakteri 
üzerinden anlattığı görülür.  

Sami Baydar hikâyelerinde halk arasındaki inanışlarına yer 
vermiştir. Yine Sami Baydar’ın hikâyelerinde zaman zaman Yunan 
mitolojisinin etkileri görülür. “Sinüs Dalgası” hikâyesinde Sami 
Baydar, karakter ismi olarak Eros ismini seçmiştir. “Dünyadan 
Çıkış Yolları” hikâyesinde ise Yazgülü’nün gördüğü rüyada gazoz 
kapağı, büyür ve dalgalı saçlı bir erkek başı olur. Meduza’ya 
dönüşür. Sami Baydar Meduza diye kullanmıştır fakat gerçek ismi 
Medusa’dır. Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa 
çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavardır. Gazoz 
kapağının kıvrım köşelerini Medusa’nın yılan saçlarına 
benzetmiştir. 
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Sami Baydar hikâyelerini yazarken bazen cümleleri yarım 
bırakmış bazen de hikâyelerini büyük harf kullanarak yazmaya 
devam etmiştir. Özgürce yazan Sami Baydar herhangi bir kurala 
uymamıştır ve hikâyelerini istediği gibi yazmıştır. Genellikle 
bireysel temaları ele alan Sami Baydar hikâyelerinde yalnızlık, 
kadın, dostluk ve vefa, ölüm, aşk gibi temaları işlemiştir. 

1. Sami Baydar’ın Hikâyelerinde Temalar 

1.1.Yalnızlık: 

Her insanın zaman zaman yaşadığı bir süreç olan yalnızlığın 
etkileri, insandan insana değişir. Kimi insan yalnız olmayı bir 
huzur olarak görüp bundan memnuniyet duyarken, kimi insan ise, 
yalnız olmaktan memnun olmamasına rağmen bunu söylemeye 
çekinir. Çünkü bu durumun onu eksik, güçsüz veya çaresiz 
göstereceğine inanır.  

Rilke’nin de mektuplarında üzerinde durduğu, şiirlerinde ve 
romanında önem verdiği bir konu “insanın yalnızlığı”dır (Aytaç, 
2014: 326).  Gürsel Aytaç’ın bu konudaki görüşü şöyledir:  

“Şairin bir problematik boyutlarında ele aldığı bu konu ona 
göre genel olarak insanlığın, özel olarak da yaratıcı kişinin, 
sanatçının odak sorunudur. Çünkü Rilke için sanat, insanın 
iç dünyasının derinliklerine muhtaçtır, yaratıcı kişi ise bu 
dünyayı ancak yalnızlıkta tanıyabilir, keşfedebilir. Rilke’nin 
deyişiyle “Yalnızlık, büyük bir ruh yalnızlığı! Kendi içinde 
yürümek ve saatler boyu kimselere rastlamamak… İşte 
erişilmesi gereken durum, bizler için budur.” (Aytaç, 2014: 
326).  

Sami Baydar da yalnızlık temasını eserlerinde farklı şekillerde 
ele almıştır. Bazı hikâyelerinde sadece bir temayı değil her 
paragrafında farklı temaları işleyen Sami Baydar’a göre “kimse tek 
başına bir yalnızlığa ve uzun bir yağmura dayanacak kadar güçlü 
değildir.” (Baydar, 2015: 202). Sami Baydar’ın “Sirk Tayı” 
hikâyesinden alınmış bu parçada yalnızlığa dayanmanın güç 
olduğunu vurgulamaktadır. Kendi hayatında da yalnız olan Sami 
Baydar bu konuyu hikâyelerinde de işlemiştir. “Sirk Tayı” 
hikâyesinde Sami Baydar yalnızlığın güç olduğunu vurgulasa da 
başka bir hikâyesinde insana mutluluk verdiği şeklinde bu konuyu 
işlemiştir. 
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“Ayrıntı Bir Anlamsız Sözcükse” hikâyesinde de Sami Baydar, 
hikâyenin sonunda âdeta okuyucuyu görüyormuş gibi şöyle 
yazmaktadır: “Bütün gözler şimdi üzerime dikilmiş bakıyor.” 
(Baydar, 2015: 51). Böylece kendisinin anlaşılmazlığını 
vurgulamaktadır. Bir hikâye başlığı altında üç farklı hikâye başlığı 
atarak aslında aynı karakterler üzerinden başka bir konu 
anlatmaktadır. Bu hikâyenin karakterleri, “Anne (Hanım), 
otobüsteki adam, yazar, sevgili (Baba), cenin, cüce” dir. Bu 
karakterler üzerinden anlattığı hikâye sonunda Sami Baydar 
şunları söylemektedir:  

“Ne kadar karanlık gözler. Kıyıya vuran dalgalar. 
Gözkapaklarında donmuş dalgalar. Günler artık uykusuz 
geçiyor. Uygunsuz anlar çok bol artık. Anne kendi başına 
mutlu. Sevgili baba kendi başına mutlu, cenin kendi başına 
mutlu, yazar kendi başına mutlu, otobüsteki adam kendi 
başına mutlu. İşte insan yalnız kalınca herkesten mutlu. 
Yalnızlık içe işledikçe, onu yaşayan herkes bir önceki 
konumundan daha mutlu. Artık çoğu olay dinmiş durumda. 
Cenin doğmadı, cüce tekrar dostlarıyla birlikte, anne tekrar 
normal yaşamına döndü, sevgili baba tekrar normal 
yaşamına döndü, onları çalkalayan olay sağda solda bir süre 
konuşmalara neden oldu. O insanlar da yalnız kaldıklarında 
mutluydular. Yalnızlık herkese mutluluk veriyordu. Daha da 
yalnız olmak istiyorlardı.” (Baydar,2015: 51)  

Hikâyeleri karmaşık bir kurguya sahip olan Sami Baydar, bu 
hikâyesinde de aynı karakterler üzerinden farklı olayları anlatır ve 
sonunda anlaşılmayacağını bildiği için kendisi bir bakıma yazdığı 
hikâyesinde ne anlatmak istediğini söyler. Yine “Dokuz’un 
Öyküsü” hikâyesinde Sami Baydar yalnızlık temasını işlemiştir. 

Yazar, “Dokuz’un Öyküsü” hikâyesinde Altı karakteri ve Dokuz 
karakteri üzerinden yalnızlık kavramını ele alır. Altı kendisini çok 
yalnız hissetmektedir. Bu yalnızlığı o kadar dert etmiştir ki 
kendisine yalvarmadığı tanrı, dilemediği yıldız kalmamıştır. Bir 
gün Dokuz’u görür ve kendisine çok benzediği için onunla arkadaş 
olmak ister. Fakat aralarında bir sürü engel vardır. Sonra Altı ve 
Dokuz o kadar hızlı dönmeye başlarlar ki ayırt edilemez hale 
gelirler. Yalnızca sıfır görülür: 
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 “Şimdi dönüp duruyor Altı, Dokuz’u buldu, içinde artık 
Dokuz’un. Ama artık o kadar büyük bir boşluk, yalnızlık, 
bırakılmışlık var ki tıpkı “0” gibi. (Baydar, 2015: 96).  

Hikâyeyi bu şekilde bitiren yazar, Altı ve Dokuz’u sıfıra 
benzeterek mutsuzluğun ve yalnızlığın devam ettiğini vurgular. 

Ayrıca yazar, “Unusy’nin Evalema’yı Ziyareti” hikâyesinde de 
yalnızlık temasını korku hali içinde işlemiştir. 

1.2. Kadın 

Pek çok yazarın eserinde yer verdiği kadın teması, Sami 
Baydar’ın hikâyeleri içinde de karşımıza çıkar. Ancak, Sami Baydar 
kadın konusunu işlerken farklı bir yol izlemiştir. Onu sadece aşk 
teması içinde işlememiştir. Hikâyelerinde sayıları kullanan Sami 
Baydar başlık isimlerini verirken de sayıları seçmiştir. 

“62-30-ve Diğerleri” hikâyesinde Sami Baydar çizdiği 
resimlerin hikâyesini anlatmıştır. Birinci resmin adı “Kentin 
Sarhoşları”dır. Bu hikâyesinde üç kadın tipi vardır. Bunların 
birincisi en arkada olan körkütük sarhoştur. Önde ikisi hiç 
evlenmemiştir. Arkadaki olan kadın ise evlidir. Kadınları böyle 
tasvir eden Sami Baydar aslında bir şey anlatmamıştır. Evli olan 
kadınla kızının diyaloğunu verir ilk önce ve daha sonra kadınları 
tasvir ederek hikâyeyi bitirir. Aynı hikâyede Sami Baydar’ın 
“Yalnızca Bir Biletim Var” diğer resminin adıdır. Söz edilmeye 
değmez bir resim diye söze başlayan Sami Baydar çizdiği kadın 
resmini bir havuz üzerinde havaya yükselmiş uzun giysili bir 
kadınla bir turna kuşunun gösterisi şeklinde tarif eder ve bu 
hikâyesi de böyle biter.  

Örneklere bakıldığında Sami Baydar’ın sanat anlayışı ortaya 
çıkar. Hikâyelerinde amacı bir şey anlatmak değildir. 
Anlaşılmazlık onun sanatını besleyen kaynaklardan biridir.  

“Küçük Kâğıt Parçası” hikâyesinde Sami Baydar, çantaların 
şekli güzel görünsün diye içine koyulan kâğıtların hikâyesini 
anlatmaktadır. Hikâye Yağmur Kadınla Yağmur Erkek arasında 
geçen bir diyalogla başlar. İçi kâğıtla dolu olan çanta ilk başta içi 
güzelavratotları, dört yapraklı yoncalar, çakıl taşları, 
meyankökleri, meşe palamutları, ısırgan otları, bülbül ölüleri ile 
doludur. Yağmur Erkek bu çantanın içinde bir kâğıt parçası arar. 
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Sami Baydar, masal bu ya ben bu masalın sonunu değiştirdim 
şeklinde bir açıklama yapar. Yağmur Kadın Yağmur Erkek için bir 
çanta alır ve içine Yağmur Erkeğin aradığı kâğıtla birlikte başka 
kâğıtlarda koyar. Hikâyenin sonunda “Sizler sevgili çocuklar 
böylece, çantaların satılırken, çok alıngan bir Yağmur Kadın 
yüzünden hep kâğıt parçalarıyla tıka basa doldurulduğunu 
öğrenmiş oldunuz.”(Baydar, 2015: 88) diyerek hikâye biter. 

“Gır Kentli Masalı” hikâyesinde Sami Baydar, yüzleri güzel 
dişleri çürük kadınlı kent sözüyle giriş yapar. Kenti anlatırken 
dışının iyi göründüğünü fakat içine bakıldığında kötü olduğunu 
anlatmak isteyen Sami Baydar bu kente kadınlı kent ifadesini 
kullanır. Bu hikâyesinde kadının toplumdaki konumunu ve 
görünümünü anlatmaktadır. “Kadınlar sırtları düğmeli, hâkim 
yakalı, beyaz, belleri kırmızı kuşaklı elbiseler, kahverengi bağlı 
pabuçlar giyerlerdi. Ellerinde sepet tutarlardı. Çok çay içerlerdi. 
Tavuk beslerlerdi. Din adamı yanında kutsal kitabı açamazlardı.” 
(Baydar, 2015: 91) diyerek hikâyesini sonlandırır. 

1.3. Ölüm: 

Ölüm, insanoğlunun var olduğundan bu yana pek çok 
düşünürün üzerinde durduğu ve çözümlemeye çalıştığı temel 
kavramlardan biridir. Ölüm şiirden romana, resimden tiyatroya 
kadar her türlü sanatın başlıca temalardan biridir. Dolayısıyla 
yazarlar eserlerinde ölümü çeşitli bakış açısıyla işlemişlerdir. 
“Rank sanatçının yaratıcı dinamizminin, “kendi ölüm 
endişeleriyle, içinde bulunduğu zamanın ölüm anlayışı arasındaki 
çatışma”dan kaynaklandığını düşünmektedir. Öte yandan, modern 
sanatta, ilkel çağlar sanatçısının ölümsüzlük endişesi ve 
duygusundan çok, yaşamın ve yaşam deneyimlerinin yol açtığı 
korkular egemenliğidir.” (Cebeci, 2015: 129). Rank’ın ölüm 
anlayışı bu şekildedir. 

Sami Baydar henüz 17 yaşında mide ameliyatı olduğu için ölüm 
korkusu ile genç yaşta tanışmıştır. Eserlerine kendi hayatını 
yansıtan Sami Baydar, ölüm temasını şu şekilde işlemiştir: 

“Ey varlığımın varlığı, gücüm kuvvetim, yeryüzünün 
efendisi, acı bana. Bu durumum düzelmez, ölüm de 
gelmiyor, yardım et, acı bana. Dünyayı kalıcı sandım, ölümü 
bildim, acı bana, yardım et.” (Baydar, 2015: 23). 
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“Unusy’nin Evalema’yı Ziyareti” hikâyesinde ölüm teması, aşk 
acısı çeken bir ruh halinin kurtarıcısı şeklinde işlenmiştir. 

“Bir gün sen de ölürsen Evalema, duyuyor musun gözlerim? 
Bırakmayacağız seni. Duyuyor musun gözlerim? Ölüm 
gelirse boş gitmez, ben seni bırakamam, kopan parmak 
yerine gelmez, duyuyor musun gözlerim?” (Baydar, 2015: 
23). 

Sami Baydar “Unusy’nin Evalema’yı Ziyareti” hikâyesinde 
sevgilisinden ayrılmak istemeyen bir aşık sevgilisi ölürse 
kendisinin onsuz yapamayacağını dile getirerek çaresiz ölümü 
beklemektedir. 

Sami Baydar Masal isimli hikâyesinde ölüm temasını farklı bir 
şekilde işlemiştir. Küçük bir çocuğu tasvir ederek hikâyeye 
başlayan yazar, çocuğun kediye isim koymasıyla bitirir. Küçük 
çocuk kediye ölüm ismini koymayı uygun görür.  

Sami Baydar’ın ölüm temasını işlediği bir başka hikâyesi de 
“Kral King”dir. Hikâyede karınca öldükten sonra çok üzülen Kral 
King, münecciminde onu istemediğini düşünerek birkaç ilaç 
kurusu hap içerek intihar etmek istemiştir. 

1.4. Aşk: 

Aşk, sanatçıların en çok etkilendiği duygulardan birisidir. Sami 
Baydar’ın hikâyelerinde aşk teması genellikle kavuşamayan iki 
sevgili arasında işlenmiştir. Sami Baydar’ın hikâyelerindeki 
kahramanlar fiziksel veya ruhsal parçalanmışlıklar içindedir. Ona 
göre aşıklar arasında asla kavuşma yoktur. “Unusy’in Evalema’yı 
Ziyareti” hikâyesinde Sami Baydar kavuşmak imkânsız olsa da 
aşkından vazgeçmeyeceğini vurgulamaktadır: 

“Aç kalbimi ve bak, aç. İnsanlar halime gülüyor, 
bırakıyorum gülsünler. Güzellik, doğruluk ikimizin olsun. 
Bilemezler ki bunları seven biziz. Ulaşılamayacak değilse de 
ulaşılacak yeri çoktur. Köprüsüz derin sulardan yolu. 
Çıkamayız artık bilerek girdik, aşkı.”  (Baydar, 2015: 21).  

Yine yazar “Unusy’in Evalema’yı Ziyareti” hikâyesinde aşkını 
ortaya koyarken aynı zamanda sitem etmektedir: 

“Sevgilimi aldın beni ağlattın ve benimle eğlendin 
yeryüzü.” (Baydar, 2015: 21)   



 
 
 
 

Sami Baydar’ın Hikâyeleri Üzerine Tematik Bir İnceleme 

TUDOB • 2018 
Amasya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Bilim Şöleni 

25-26 Nisan 2018 • Amasya 

Sayfa | 331 

“Biliyorum uzak bir yoldayım, donuyor gözlerim ve 
anlatamam âşıklardan başkasına, kalbim yanar uzaklara 
bakarım, bilmem neye bakarım, aşkın yüzünü gördüm bir 
kere.” (Baydar, 2015: 22).  

“Unusy’in Evalema’yı Ziyareti” hikâyesinde aşk acısı çeken bir 
insanın ruh hali yansıtılmıştır. Sami Baydar bu hikâyede aşkın 
imkânsız olduğunu fakat vazgeçmeyeceğini de vurgulamaktadır. 

“Düşünemiyorum artık, bana yolu aşkın yüzü gösteriyor. 
Bir yay gibi eğiliyorum, bir ok saplanıyor, inliyorum aşkın 
yüzüyle. Varlığımı alıyor elimden, hiçbir şeyim kalmıyor 
ve denize dalıyorum aşkın yüzü.” (Baydar, 2015: 22).  

“Ve aşkla yanarım kendimi bildiğim günden beri. Âşık 
oldum o sultana ve zincirini geçirdi vücuduma. Gözlerim 
onun yüzüne bakar, bakacak.” (Baydar, 2015: 22).   

Böylece, “Unusy’in Evalema’yı Ziyareti” hikâyesinde yazar, aşkı 
bir vazgeçilmezlik olarak işlemiştir.“Yüz Kırk Bin Melek” 
hikâyesinde de Sami Baydar iki sevgiliyi birbirine kavuşturmaz. 
Cleo ve Lanis arasındaki aşk ile başlayan hikâye sürekli ayrılıp 
barışmalarla devam eder. Sonunda Lanis’in evlenmesiyle hikâye 
biter. 

“Meçhul Sevgiliye Veda Senfonisi” hikâyesinde Sami Baydar aşk 
temasını Çam-Adam karakteri üzerinden anlatmıştır. “Sevgilisi 
kalbini hızlı hızlı çarptırıyordu. Ölecekmiş gibi. “Korkmuyorum! 
Kalbimi çarptırarak bana beni sevdiğini söyle!” Elini tutmayıp 
kalbini çarptığı zaman bu demekti. Meçhul yüzlü sevgili onu 
dünyadaki her şeyden daha çok seviyor.” (Baydar, 2015: 134). 

“Sevdiğim Susun” hikâyesinde Sami Baydar su arayan 
Gonca’nın hikâyesini masalsı bir şeklinde anlatmaktadır. Su 
bulmak için gittiği her kapıdan farklı cevaplarla dönen Gonca en 
son Hayat ağacında yılanla karşılaşır. Yılan onunla gelmesini 
söyler. Yılana tutulan Gonca sabah gözlerini açtığında yanında bir 
tepsi yemek ve yanında genç bir adam yatıyordur. Genç adam beni 
tanıdın mı diye sorduğunda Gonca, “Sen osun sevdiğim susun.” 
cevabını vermiştir. 
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1.5. Dostluk ve Vefa: 

Sami Baydar bu temayı “Dünyadan Çıkış Yolları” hikâyesinde 
işlemiştir. Dostluk ve vefa teması, hikâyede iki arkadaşın yaşadığı 
bir durumdan hareketle şu şekilde işlenmiştir: 

“Beni evden çıkarmayı başardı, bunu başardı biliyor musun. 
Sokağa çıkmamızı istedi, ben de, “Kırmızı ayakkabıları 
kaybettim, onlar olsa sokağa çıkardım, onları 
bulamıyorum,” dedim. Will bana göstermeden kırmızı 
ayakkabılarımı pencereden aşağı atmış, “İşte aşağıdalar!” 
dedi. Pencereden baktım bir yaşlı adam almak üzere 
ayakkabılarımı, hemen aşağıya koştum, adamın peşinden 
gittim, adam vermek istemedi, birden arkamızdan Will 
arabayla geldi “Bayım, bu ayakkabılar bu çocuğun, verin 
lütfen!” dedi.” (Baydar, 2015: 67). 

Hikâyede dışarıya çıkamayan Engin’in çok sevdiği kırmızı 
ayakkabılarını Will camdan dışarıya atar. Engin ayakkabılarına 
bakarken yaşlı bir adamın ayakkabılarına yöneldiğini görür. Engin 
ayakkabılarını almak için dışarıya çıkar. Böylece dışarıya çıkmakta 
zorlanan Engin arkadaşı Will sayesinde dışarı çıkmıştır. 

1.6. Tabiat  

Tabiat, oldukça geniş bir ilham kaynağı olarak sanat ve 
edebiyat dünyasında en çok kullanılan unsurlardan biridir. İsmail 
Çetişli’nin tabiat hakkındaki görüşü şu şekildedir: “Sanatkâr 
tabiatı taklit ederken onun bu ilâhi güzelliği ve ahengini eserine 
aktarmalıdır.” (Çetişli, 2006: 76). Yine Mustafa Karabulat’a göre de 
sanatçıların üzerinde tabiatın etkisi şu şekildedir: 

 “Onlar tabiatın güzelliği ve muhteşemliği karşısındaki 
hayranlıkları yanı sıra, tabiatı yeniden keşfederek, hayal 
gücünün de yardımıyla tabiatın ruhunu yakalamak isterler. 
Tabiatı adeta yeniden keşfeden romantikler, ona farklı 
anlamlar yüklerler” (Karabulut, 2013: 69).  

Dolayısıyla tabiat yazarların en çok başvurduğu kaynaklardan 
biridir. Sami Baydar da tabiatı kendi hayal süzgecinden geçirerek 
hikâyelerine yansıtmıştır. 

“Acı Üzerine Kutsal Gerçekler” hikâyesinde Sami Baydar tabiat 
temasını tabiata sığınma olarak ele almıştır.  
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“İlk defa acıyı düşündüğüm zaman pembe çiçekler açmış bir 
elma ağacının gölgesinde oturuyordum ve uzaktaki şehre 
bakıyordum. Şehrin üzerinde güneş batmak üzereydi. Hava 
karardı fakat çiçekli elma ağacının gölgesi kaybolmadı ve 
bana beni hep koruyacağını söyledi. Beni hep çiçekli bir 
bahar dalı korudu sevgilim.” (Baydar, 2015: 99). 

Hikâyelerini yazarken farklı bir yol izleyen Sami Baydar, tabiat 
unsurlarını da farklı benzetmeler yoluyla sunmuştur. Yazar 
hikâyelerinde “Yakası karanfilli genç”, “yabani incir ağacı kılıklı 
serseri”, “kurbağa ayağı gibi kuru eller”, “gül rengi ipek”, 
“pabuçları gül rengi ve inciler işli” vb. şeklinde ifadeler 
kullanmıştır. (Baydar, 2015: 35-116). 

Sonuç 

Şiir ve resim üzerine çalışmalar yapan Sami Baydar hikâye 
alanında da eserler kaleme almış üretken bir sanatçıdır. Aynı 
zamanda bir şair ve ressam olan sanatçının bu çok yönlülüğü onun 
hikâyelerine de yansımıştır. Hikâyelerinde kullanılan renkler ve 
şiirsel anlatım bunun birer parçasıdır.  

Yazarın yoğun felsefi anlatımdan oluşan hikâyelerinde olay, 
zaman ve karakterler genellikle belirsizdir ve kurgu da karmaşık 
bir yapıya sahiptir. Zira, Sami Baydar hikâyelerini yazarken bir 
olaya bağlı kalmaz. Hikâyelerinde yoğun bir şekilde masal, rüya ve 
hayal unsurlarına yer verir. 

Pek çok yazar eserlerini oluştururken yaşam tecrübesinden 
faydalanır. Bu durum Sami Baydar’ın hikâyelerinde de 
görülmektedir. Hikâyeler Sami Baydar’ın karakterinden ve ruh 
dünyasından etkilenmiştir. Sami Baydar’ın ilginç bir yapıya sahip 
olan hikâyelerinde olaydan ziyade yazarın kendi iç dünyasının 
dışa yansıması görülür. Sami Baydar’ın hikâyeleri doğrudan bir 
ders vermez ve bir olay örgüsü yoktur. Hikâyeler onun kendi 
duyuş dünyasını sezdirmektedir. Karmaşık duyguların 
öykülenmiş hali olan hikâyelerde aşk, kadın, tabiat, ölüm, 
yalnızlık, dostluk gibi temalar işlenmiştir. 
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TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ANLAM AKTARMALARI 
Calque in Turkish 
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Özet 
Dil bir kültür olgusudur ve dilde meydana gelen her türlü 
değişiklik kültürü; kültürde meydana gelen her türlü değişiklik ise 
dili etkilemektedir. Milletlerin tarih süresince yaşadıkları sosyal 
ve siyasal değişimlerin izlerini dildeki değişimleri inceleyerek 
tespit edebiliriz. Bir dile bakarak o dilin ait olduğu kültürün hangi 
tarihsel süreçlerden geçtiğini belirleyebiliriz. Türk diline 
baktığımızda Türk kültürünün İslamiyet’in kabulüne kadar Orta 
Asya kültürünün etkisi altında geliştiğini ve o bölgede inanılan 
Şamanizm, Maniheizm ve Budizm’den etkilendiğini görmekteyiz. 
İslamiyet’in kabulünden Tanzimat Dönemi’ne kadar ise Arap ve 
Fars kültürü çerçevesinde bir Türk-İslam sentezinin geliştiği 
açıkça görülür. Toplumda meydana gelecek köklü değişikliklerin 
temelinden din olgusunun çekildiği Tanzimat Dönemi sonrasında 
ise Türk kültürünün, siyasal ve ekonomik etkenlere bağlı olarak 
Fransız ve İngiliz başta olmak üzere Batı kültürünün etkisi altında 
geliştiğini söylemek durumundayız.  

Tüm bu kültür ilişkilerinin dilde çeşitli yansımaları olmaktadır. 
Çalışmamıza konu olarak seçtiğimiz anlam aktarmaları bu 
yansımalardan yalnızca biridir.  

Genel literatürde calque olarak bilinen olumsuz aktarmaları 
değerlendirdiğimiz bu çalışma; giriş, kavram çerçevesi, yöntem, 
bulgular ve sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Çalışmaya literatür 
taraması yapılarak başlanmıştır. Yapılan tarama sonucunda bu 
yapının diğer araştırmacılar tarafından nasıl değerlendirildiği, 
sınıflandırıldığı ve örneklendirildiği tespit edilmiştir. Çalışmanın 
giriş bölümünde çeviri ile anlam aktarmaları arasındaki ilişkiden 
söz edilmiş, yapı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmamızın kavram 
çerçevesi adlı bölümü diğer araştırmacıların bu yapının karşılığı 
olarak kullanmayı tercih ettikleri terimlere ve yapıyı nasıl 
tanımladıkları konusuna ayrılmıştır. Diğer araştırmacıların yapı 
için uygun gördükleri tasnif şekilleri ile bizim yaptığımız tasnife 
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ise yöntem kısmında yer verilmiştir. Diğer araştırmacıların verdiği 
örnekler ile tarafımızca tespit edilen örnekler bulgular başlığında 
yer almaktadır. Sonuç kısmında ise sınıflandırmadan yola çıkarak, 
yaptığımız araştırmada hedef dil konumunda bulunan Türkçede 
yapı ve anlam bakımından meydana gelen değişiklikler üzerine 
değerlendirilmelerde bulunulmuş; dil üzerindeki olumlu ve 
olumsuz etkileri göz önüne alınarak dildeki durumları 
değerlendirilmiştir. 

Çalışmamızın çeviri işiyle amatörce ya da profesyonel olarak 
ilgilenen çevirmenler ile dil bilimcilere katkı sağlamasını temenni 
etmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Dil ilişkileri, calque, anlam aktarmaları, 
olumsuz aktarma, olumlu aktarma. 

Abstract 
Language is a cultural phenomenon, and any change that occurs is 
influenced by culture and affects the language in every change 
that occurs in culture. We can identify the traces of social and 
political changes that nations have experienced throughout 
history by examining the changes that have occurred in their 
language. By looking at a language, we can determine which 
historical process the cult has gone through. When we look at the 
Turkish language, we see that the Turkish culture has developed 
under the influence of Central Asian cultures, and that people in 
this region have been influenced by Shamanism, Maniheism and 
Buddhism until the domination of Islamic religion. Until the 
Tanzimat period, it is clear that the Turkish-Islamic synthesis 
developed in Arab and Persian culture. After the Tanzimat period, 
there is no religious background on the basis of radical changes in 
society and we must say that Turkish culture has developed under 
the influence of Western cultures, mainly French and British, 
depending on political and economic factors. 

All these changes have different effects on language. The calque 
we choose to work on is just one of these effects. 

This study, which we deal with the meaning transcriptions known 
as calque in the general literature, consists of introduction, 
concept framework, method, findings and conclusions. The study 
was started by searching the literature. As a result of the 
screening, it has been determined how this structure is evaluated, 
categorized and sampled by other researchers. In the introductory 
part of the work, the relation between translation and meaning 
transcriptions was mentioned and information was given about 
the structure. The conceptual framework part of the work is 
devoted to the names that other researchers use for this structure 
and how they describe doing this. The classification methods that 
other researchers find suitable for the structure and the 
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classification method we do are in the method section. The 
examples that have been given by other researchers for the 
structure, and the examples which have not been included in the 
previous studies, which are determined by us, are included in the 
findings. In the conclusion section, the changes that took place in 
terms of structure and meaning in the Turkic were evaluated by 
taking the path from the classification and considering the 
positive and negative effects. 

We hope that our work will contribute to translators and linguists 
who are amateurish or professionally interested in the translation 
business. 

Keywords: Language relations, calque, meaning transcriptions, 
negative transcription, positive transcription. 

 

Giriş 

Dil bir kültür meselesidir. Kültürler arasında gerçekleşen tüm 
etkileşimlerin dilde farklı yansımaları olmuştur. Anlam 
aktarmaları bu yansımalardan yalnızca biridir. 

Anlam aktarması, kaynak metnin hedef dile sözcük sözcük 
çevrilmesi sonucunda ortaya çıkan bir dil olgusudur. Hedef dilin 
söz varlığından meydana geldiği hâlde anlam zeminini kaynak 
dilden aldığı için bu yolla dile girmiş yapıların çoğu, hedef dilin 
kurallarına aykırı ve kullanıcılarına yabancıdır. Bu tür yapılar, 
hedef dilin söz varlığında bulunan kimi dil unsurlarının 
anlam/kullanım alanının genişlemesine yol açabileceği gibi bazı 
dil unsurlarının da zamanla kullanılmaz hâle gelip unutulmasına 
sebep olabilirler. Genel literatürde calque olarak bilinen bu dil 
olgusu her dilde görülebilir. Bu olgunun hangi dil yönünde 
gelişeceği, kaynak kültür ile hedef kültür arasındaki ilişkinin 
boyutlarına bağlıdır. Politik, ekonomik, kültürel ve sayısal 
üstünlük (Demir, 2003: 138) bu noktada belirleyici unsurlardır.   

Kaynak dildeki sözcük ve söz öbeklerinin hedef dilde bire bir 
karşılıklarının verildiği örnekler gerçek anlamda bir çeviri 
olmadığından bu çeviri yöntemine aktarma demeyi uygun 
görüyoruz. Bu yanlışların dilde yer edinmesi dil bilimin olduğu 
kadar çeviri bilimin de bir sorunudur. Octavia Paz, 

“Sözcük sözcük çeviri yapmanın olanaksızlığını savmakla 
kalmıyorum, böyle bir çalışma sonucu ortaya çıkana çeviri 
denemeyeceğini de belirtmek istiyorum. Böylesi, belki, 
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ancak sözlük çalışmasına benzer bir çalışma olabilir; oysa 
çeviri, tümüyle yazın alanına giren, yazınsal değer taşıyan 
bir uğraştır.” (Cemal, 1977: 510)   

ifadesiyle çeviri bilimin amacının eserin içeriğini vermek kadar, 
hedef kültürün taşıyıcılarının sosyal yaşantılarını ve bunu kendi 
dillerinde nasıl ifade ettiklerini yansıtmaya da odaklanmak 
olduğunu ortaya koymuştur.  

Dil bilimciler ana dili kaynak dil ve yabancı dili de hedef dil 
olarak adlandırdıktan sonra, çeviriyi kaynak dildeki göstergelerin 
(dil unsurlarının) hedef dildeki göstergelere dönüştürülmesi süreci 
olarak tanımlamıştır (Alperen, 1996: 66).  

“A. G. Oettinger’e göre; bu işlem sırasında kaynak dildeki 
unsurlarla hedef dildeki unsurlar arasında eş değerlik ve anlam 
yönünden bir özdeşlik söz konusu olmalıdır.” (Alperen, 1996: 66).  

Çeviri bilimciler tarafından ortaya konan bilimsel çeviri 
yöntemlerinin göz ardı edilişi ya da çeviri işinin sanatsal ve 
bilimsel gayelerden uzaklaştırılarak maddi kaygıların gölgesinde 
yapılması, iki dil arasındaki etkileşimin ileri noktalara taşınmasına 
sebep olmaktadır.  

Çalışmamızda ele alacağımız anlam aktarmaları yalnızca çeviri 
metinlerde kendilerini göstermezler. Yabancı sinema ve dizilerin 
özensiz hazırlanmış alt yazılarında ve sözlendirmelerinde de bu 
çeviri yanlışlarına sıkça rastlanmaktadır. 

Kavram Çerçevesi 

Dil bilim ve çeviri bilimde farklı terimlerle ifade edilmiş ve 
hedef dildeki olumlu ve olumsuz etkileri göz önüne alınarak farklı 
bakış açılarıyla ele alınmış anlam aktarmaları, bugüne kadar 
öyküntü, ödünçlemeli çeviri, ödünç alma, anlam aktarması, 
kopyalama, kalka, öykünme, kalque gibi terimlerle karşılanmıştır.  

Anlam aktarmalarının sınırlarının tam olarak çizilememesi bir 
terim kargaşasının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sınırların 
belirlenmesi ve elde edilen sınırlardan yola çıkarak sağlıklı 
sonuçlara ulaşılabilmesi için öncelikle anlam aktarmalarının 
Türkiye Türkçesindeki karşılıklarına ve ortaya konulan farklı 
görüşlere değinmenin yerinde olacağını düşünüyoruz. 
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Anlam aktarmaları Dilbilim Sözlüğü’nde ödünçlemeli çeviri 
olarak ele alınmıştır ve “her bir birimin çevrildiği dilde tek tek 
eşdeğerli birimlere dönüştürülmesi biçimindeki anlam 
ödünçlemesi yöntemi” olarak tanımlanmıştır (İmer ve diğerleri, 
2011). 

Doğan Günay (2004: 204), yapısal ve anlamsal ödünç alma 
şeklinde adlandırdığı anlam aktarmalarını şöyle tanımlamıştır:  

“İki ya da daha fazla sözcükten oluşmuş ve anlamı, birleşik 
yapıyı oluşturan sözcüklerin düz anlamsal açıklamasının 
dışında olan bir dilsel birimin bir başka dile, sözcüklerin 
düz anlamsal açıklamasına bağlı olarak çevrilmesini 
belirtir.”  

Berke Vardar tarafından öyküntü olarak adlandırılan bu yapı 
Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü’nde “bir dilden öbürüne 
genellikle sözcüğü sözcüğüne çeviri yoluyla içerik ve -birleşik 
biçimler söz konusu olduğunda- sıralanış düzeni aktarma; bu 
işlem sonunda ortaya çıkan biçim” olarak ifade edilmiştir (2002).  

Öyküntü terimini tercih eden Doğan Aksan (1961: 213) da 
yapıyı anlam alışverişi olayı olarak ele almış ve şöyle açıklamıştır:  

“Birbiriyle kültür bağları olan ve ilgisi bulunan ulusların 
dilleri arasında, sözcüklerin değil, anlamlarının alınıp 
verilişi, çevrilmesi veya onların semantique etkisiyle bu 
dillerde yeni sözcük, deyim ve sözlerin meydana gelmesi.” 

Nurettin Demir, Lars Johanson’un kullanımından yola çıkarak 
kopyalama demeyi seçmiştir. Mainz Üniversitesi Türkoloji 
ordinaryüsü, Prof. Dr. Lars Johanson anlam aktarmalarını bir 
türetme yolu olarak literatüre ekleyen kişidir ve Johanson’un 
ortaya koyduğu model, Türkçeden hareketle geliştirilmiş ve başka 
dillerdeki durumların açıklanması için de kullanılmıştır (Paylan, 
2015: 169). 

Kerime Paylan, kelimenin genel literatürdeki adı olan kalque’yu 
tercih ederken anlam aktarmasının bir kelime türetme yolu olması 
üzerinde durmuş ve bunun bir anlam alışverişi olayı olduğunu, 
kullanımda olan sözcüklerin kullanımda olmayan anlamlar 
kazanması süreci olduğunu ifade etmiştir. Aktarılan sözcük 
alındığı dilden olduğu gibi alınmayıp eklendiği dilin kendi biçim ve 
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anlam süzgecinden geçmekte, dolayısıyla diller arası eş-güdümü 
sağlamakla birlikte milli ögeler de taşımaktadır (2015: 168). 

Karaağaç (2013) ise alıntı söz maddesinde, bir dilin söz 
varlığının iki ayrı kaynaktan oluştuğunu söyleyerek bunları iç 
ögeler ve dış ögeler olarak adlandırmıştır. Dış ögelerin alma 
yoluyla oluştuğunu belirtmiştir. Karaağaç’a göre alıntıların, 
niteliklerine göre 3 şekli vardır:  

1. Ödünçleme (loan word) 

2. Melez söz (hybrid word; loanblend) 

3. Anlam Aktarması (loan translation, semantic loan, calque, 
loanshift). Karaağaç, anlam aktarması için şunları söylemiştir:  

“Bir sözün anlamının morfem morfem alıcı dile aktarılarak, 
verici dilin anlam örgüsünün özelliğini taşıyan; fakat alıcı 
dilin ses ve yapılarıyla karşılanan alıntılardır. Bu tür 
alıntılarda, sözün ses ve kuruluş yapısı, alıcı dilden; anlamı 
ise verici dilin anlam örgüsünden kopyalanır. Verici dilden 
böyle harfiyen yapılan tercüme, alıntılardaki 
yerlileştirmenin en uç noktasını oluşturur.”  

Burada calque’den esinlenilerek oluşturulan kalka terimine de 
gönderme yapan Karaağaç, pek yaygın olmayan bu sözcüğü 
madde başı olarak almayı tercih etmemiştir. 

Yusuf Polat (2015: 31) ise öykünme olarak adlandırmayı tercih 
ettiği anlam aktarmalarının Vinay ve Darbelnet tarafından 
ödünçlemenin “özel bir türü” olarak değerlendirildiğini ve anlam 
aktarmalarının “çıkış dilindeki bir ifadenin varış diline birebir 
çevrilmesi” olarak tanımlandığını belirtmiştir. 

Sınıflandırma 

Yukarıda tanımına yer verdiğimiz ve konu olarak seçtiğimiz 
anlam aktarmalarını ele almamızın ilk sebebi, hedef dilin 
kullanıcılarının kolaylıkla fark edemeyeceği bu yapıların aslında 
Türk dili için ileri derecede tehlike teşkil etmesidir. Diğer yandan 
yeni kelimeler ve bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere terimler 
türetilmesi yolunda göz ardı edilemeyecek bir türetme yöntemi 
olması, anlam aktarmalarına tümüyle zararlı gözüyle bakmamızı 
engellemektedir. Bu yapıları değerlendirmeye alırken Türkçenin 
anlam aktarmalarından olumlu anlamda faydalanarak ihtiyaç 
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duyduğu ögeleri alıp ihtiyaç duyulmayan özenti ögeleri ise 
bünyesinden uzaklaştırması amacını gütmekteyiz. 

Çalışmamızda ilk olarak bu konunun nasıl ele alındığı ile alakalı 
literatür taraması yapılmıştır ve elde ettiğimiz bulgular 
doğrultusunda ortaya bir tasnif koyulmaya çalışılmıştır. Kendi 
tasnifimizi sunmadan önce diğer araştırmacıların tasnifte nasıl bir 
yol izlediklerini görmekte fayda olduğu kanaatindeyiz.  

Hülya Uysal (2013: 115) çalışmasında, Kâmile İmer’in anlam 
aktarmalarını şöyle ele aldığını belirtmiştir:   

a) Her iki sözcüğü Türkçe olan çeviri ögeler: uydu yayını 
(satellite broadcast), gelir dağılımı (income distribution), 
gümrük birliği (custom union), dış borç yükü (foreign debt 
burden) vb.   
b) Bir sözcüğü Türkçe olan / yabancı kökenli olan çeviri 
ögeler: uzaktan kumanda (remote control), serbest bölgeler 
(free zones), ekonomik kalkınma (economic development) 
vb.   
c) Her iki sözcüğü de yabancı kökenli olan çeviri ögeler: 
piyasa ekonomisi (market economy), fiyat kontrolü (price 
control), sermaye piyasası (capital market) vb. (1998: 153-
154).” 

Nurettin Demir (2003: 137) ise, Johanson’un modelinde genel 
ve seçilmiş olarak iki farklı kopya türünün varlığından hareket 
edildiğini belirtmiştir. Johanson, genel kopyaları kaynak dile ait 
bir unsurun “blok” hâlinde bütün yönleriyle hedef dile 
kopyalanması olarak tanımlarken; seçilmiş kopyaları malzeme, 
anlam, bağlanma veya sıklık gibi yapı özelliklerinden bir veya 
birden fazlasının kopyalanması olarak ifade etmektedir. Daha çok 
genel kopyaların seçilmiş kopyaları da beraberinde getirmesi 
sonucu ortaya çıkan aktarmaları ise karışık kopyalar olarak 
adlandırmayı uygun görmüştür. 

Doğan Aksan, anlam alışverişi adını verdiği anlam 
aktarmalarını şu şekilde sınıflandırmayı uygun görmüştür: 

“Genel Durumlar: 
1. Çevirme Yolu ile Anlam Alınması 
a) Tam Çevirme Sözcükler 

b) Yarı Çevirme Sözcükler 

c) Serbest Çevirme Sözcükler 
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2. Anlam Etkilenmesi 

a) Anlamı Etkilenen Sözcükler 

b) Yeniden Yapılan Sözcükler 

3. Sentaks Etkilenmesi 

Ek: Özel Durumlar 

1. Deyim Çevirmeleri 

2. Özel Şekiller 

3. Terim Çevirmeleri” (1961: 213) 

Vinay ve Darbelnet, anlam aktarmalarını sözlüksel ve yapısal 
olmak üzere iki türe ayırmıştır. Sözlüksel öykünme özellikle 
eşdizinli sözcüklerin çevirisinde karşılaşılan bir yaklaşımdır. 
Yapısal öykünme ise çeviri biriminin çıkış dilinde var olan, buna 
karşılık varış dilinde benzer karşılığı bulunmayan bir yapısal 
özellikle varış diline aktarılmasını ifade etmektedir (Polat, 2015: 
31). 

Günay Karaağaç, anlam aktarmalarının söz (semantik calque), 
söz öbeği (phraseologic calque) veya cümle (sentaktik calque) 
düzlemlerinde olabileceğini belirtmiştir (2013). Ayrıca dilin 
bildirişim ihtiyacından doğduğunu söyleyen dil ile ilgili her olguyu 
ve durumu bu ihtiyaç kavramı çerçevesinde değerlendirmek 
gerektiğini belirtmiştir. “Ancak bazen sosyo-psikolojik sebeplerle, 
diller arası ilişkide “moda ve özenti” ye dayalı alış verişler de 
olmaktadır.” diyen Karaağaç, yaptığı sosyal bir değerlendirmeyle 
anlam aktarmaları “ihtiyaç/bilgi alıntıları” ve “moda/özenti” 
alıntıları olarak değerlendirmeyi uygun görmüştür (Buran, 2006: 
2). 

Çalışmamızda aktarma adını verdiğimiz çeviri yöntemiyle dile 
giren bu yapıları, Günay Karağaç’ın alıntı sözlerin bir alt başlığı 
olarak değerlendirdiği anlam aktarması adlandırmasından 
hareketle ele almayı uygun bulduk. Anlam aktarması ana 
başlığında birleştirdiğimiz bu yapıları hedef dil konumunda 
bulunan Türkçeye etkilerini çeşitli değişikliklerden hareketle 
olumlu aktarma ve olumsuz aktarma olarak iki ayrı sınıfa ayırdık. 
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Anlam aktarmaları için, bizden önce yapılan çalışmaları ve 
örneklerin yapısal özelliklerini göz önüne alarak yaptığımız 
sınıflandırma şu şekildedir: 

1. Biçimbirim boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları, 

2. Sözcük boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları, 

3. Sözcük öbeği/eşdizimlilik boyutunda gerçekleşen anlam 
aktarmaları, 

a) Bütün ögelerin gerçek anlamını koruduğu anlam 
aktarmaları, 

b) Bazı ögelerin gerçek anlamını koruduğu anlam 
aktarmaları, 

c) Bütün ögelerin gerçek anlamının dışında kullanıldığı 
anlam aktarmaları, 

d) Yardımcı fiille oluşturularak fiilin anlam sahasını 
genişleten anlam aktarmaları, 

4. Sözdizimi boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları, 

5. Noktalama işaretlerine yeni kullanım alanları kazandıran 
anlam aktarmaları. 

Bulgular 

Elde edilen veriler ile yapılan çalışmalar çerçevesinde 
sınıflandırdığımız anlam aktarmalarının Türkçedeki belli başlı 
örnekleri şunlardır: 

1. Biçimbirim boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları:  

–sal, –sel, – ak, –ek, –ik, –î, –l, –el, –sil, -cıl/-cil gibi eklerle 
oluşturulan ad ve sıfat tamlamaları, Türkçe kökenli, sağdan 
dallanmalı iyelik isim birleşimlerinin yerine yabancı kökenli 
eklerle biçimlenen soldan dallanmalı sıfat grupları (Musaoğlu, 
2003: 11) oluşturan biçimbirim boyutunda aktarmalardır.  

parasal sorun > para sorunu (Musaoğlu, 2003: 11). 

Türkî Cumhuriyetler > Türk Cumhuriyetleri (Musaoğlu, 2003: 
11). 

insancıl davranış > insan davranışı 
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evcil kedi > ev kedisi 

2. Sözcük boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları:  

(İng.) desarmament / (Fr.) desarmement: silahsızlanma 
(Aksan, 1996: 134), (İng.) wireless: telsiz (Karaağaç, 1997: 506.); 
(İng.) effectively: etkili, (İng.) positive: olumlu, (İng.) negative: 
olumsuz gibi. 

3. Sözcük öbeği/eşdizimlilik boyutunda gerçekleşen anlam 
aktarmaları:  

Bu tip aktarmaları ögelerin anlam sahalarını korumalarına 
bağlı olarak dört farklı boyutta ele alabiliriz: 

a) Bütün ögelerin gerçek anlamını koruduğu anlam 
aktarmaları:  

(İng.) playground: oyun alanı (Paylan, 2015: 169), (İng.) 
bookshelf: kitap rafı (Paylan, 2015: 170), (İng.) doorbell: kapı zili 
(Paylan, 2015: 170), (İng.) battleship: savaş gemisi (Paylan, 2015: 
170); (Ar.) tahte’l-bahir: denizaltı (Doğan, 1961: 218), (Fr.) eau 
minérale: maden suyu (Doğan, 1961: 218); security measure: 
güvenlik önlemi, (İng.) community service: toplum hizmeti, (İng.) 
unicorn: tekboynuzlu (at), (İng.) costumer services: müşteri 
hizmetleri. 

(İng.) Number three: numara üç > üç numara 

(İng.) floor five: kat beş > beşinci kat 

Kanal 58 > 58. Kanal 

morphology: biçimbilim (Musaoğlu, 2003: 7), Turcology: 
Türklük bilimi (Musaoğlu, 2003: 7), semasiology: anlambilim 
(Musaoğlu, 2003: 7). 

b) Bazı ögelerin gerçek anlamını koruduğu anlam 
aktarmaları:  

(İng.) bookworm: kitap kurdu (Paylan, 2015: 169), (İng.) 
spaceship: uzay gemisi (Paylan, 2015: 169); (Fr.) guerre froid / 
(İng.) cold war: soğuk savaş (Günay, 2004: 204), (Fr.) école 
maternelle: anaokulu (Doğan, 1961: 219), apple slice: elma dilim 
(sebze kesme yöntemi) gibi.  
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c) Bütün ögelerin gerçek anlamının dışında kullanıldığı 
anlam aktarmaları: 

(İng.) Honey moon: balayı (Paylan, 2015: 169); (Alm.) 
vergissmeinnicht (vergiss mein nicht): unutma beni (çiçeği), (Fr.) 
belladonne / (İt.) bella dona: güzel avrat (otu) (Doğan, 2004: 204); 
(İng.) black widow: karadul (örümcek türü) gibi.  

d) Yardımcı fiille oluşturularak fiilin anlam sahasını 
genişleten anlam aktarmaları:  

to give one more chance: bir şans daha vermek (Aksan, 1996: 
134), to go out: (biriyle) çıkmak (Aksan, 1996: 134); (Fr.) prendre 
au sérieux: ciddiye almak (bu kullanımın etkisiyle>); kötüye almak 
(Demirhan, 1975: 176). 

4. Sözdizimi boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları: Bu 
türde gelişen anlam aktarmalarının bazı örnekleri şunlardır: 

I am sorry. Üzgünüm. (Ergene, 2015: 306) 

No problem. Sorun yok. (Ergene, 2015: 306) 

What can I do for you? Sizin için ne yapabilirim? (Ergene, 2015: 
306); 

You are very special for him. Sen onun için çok özelsin. (Aksan, 
1996: 134) 

Take care of yourself. Kendine iyi bak! (Aksan, 1996: 134) 

Wish me luck. Bana şans dile! (Aksan, 1996: 134) 

How can I help you? Sana nasıl yardım edebilirim? (Aksan, 
1996: 134); 

God damned. Allah kahretsin! (Aksan, 1996: 134)  

Oh my god! Aman Allah’ım! / Aman Tanrı’m! (Aksan, 1996: 134) 

What’s going on?  Nasıl gidiyor? (Aksan, 1996: 134)  

I am afraid: korkarım (Aksan, 1996: 134); I hope so: umarım 
(Aksan, 1996: 134); I think: sanırım (Aksan, 1996: 134) , you 
know: nasıldır bilirsin/biliyorsun: 
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Korkarım çocuk bahçeye çıktı. Çocuğun bahçeye çıkmış 
olmasından korkuyorum.  

Sanırım sen de bizimle geleceksin. Senin de bizimle geleceğini 
sanıyorum. / Galiba sen de bizimle geleceksin.  

Umarım bunu başarırız. Bunu başaracağımızı 
umuyorum/umarım. / İnşallah bunu başarırız.  

Bilirsin, İstanbul’a gitmeyi çok istiyorum. İstanbul’a gitmeyi çok 
istediğimi biliyorsun.  

Türkiye Türkçesinde ki’li birleşik cümlelerin kaynağı Hint-
Avrupa dillerinden Farsça, Fransızca ve İngilizcedir. Tarihsel 
metinlerde Fars kaynaklı ki bağlacı kim soru zamiri ile 
karşılanmıştır. Bunun sebebi kim gibi ki’nin de soru zamiri 
oluşudur (Önler, 2007: 2). Ki bağlacı zamanla kim bağlacının bu 
görevini tümüyle üstlenmiştir ve ödünç bir sözcük olarak dile 
yerleşmiştir. Kim sözcüğünün bağlaçlık görevi ise bugün sadece 
ağızlarda varlığını sürdürmektedir. 

Ömer Asım Aksoy, Fransızca kaynaklı ki’li cümleleri şu 
örneklerle açıklamıştır:    

“Nedense, tanınmış ünlülerden kahramanlık, kafa 
tutarlık, gözü peklik beklemekteyiz. Çok var ki kahramanlık 
kılık değiştirmiştir. Bireysel olmaktan çıkmış, toplumsal 
olmuştur.” (2008: 202) 

“Yıllar var ki görüşmüyorduk. Arada bir Babıâli 
rastlamaları da olmasa ne yapıyor, yaşıyor mu, nerelerdedir 
bilmiyordum.” (2008: 202) 

Yukarıdaki örneklerde geçen “çok var ki”, “yıllar var ki”, 
“kaç yıl var ki”, “on yıl var”, “on yıl var ki”, “birkaç ay var ki” 
sözleri Fransızca “il ya tant d’annees”, “il ya beaucoup 
d’annes”, “il ya dix ans” sözlerinin çevirisidir. Oysa bu 
kavramlar Türkçede “çoktandır”, “yıllardır”, “kaç yıldır”, “on 
yıldır”, “on yıldan beri”, “birkaç ay önce” biçimlerinde 
söylenir (2008: 203).  

İngilizce that yapısı ile kurulan cümleler Türkçede ki bağlacı ile 
karşılanır. Türkçede “…şu ki, …o ki” yapısı ile kurulan cümlelerin 
kaynağının that bağlacı olduğunu söylemek mümkündür:  

The fact is that life is difficult. Gerçek şu ki hayat zordur (Er ve 
Kara, 2017: 304). 
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5. Noktalama işaretlerine yeni kullanım alanları 
kazandıran anlam aktarmaları: 

“Ah, şu eski sanat-galerisine-bir-göz-atma numarası.” (Nicholls, 
2012: 113). Kısa çizginin örnekte görülen kullanımı İngilizceden 
yapılmış bir aktarma örneğidir. İngilizcede kısa çizgi 
eşdizimlilikler/öbekler arasında kullanılarak onların tek bir 
ögeymiş gibi değerlendirilmesini sağlar. Yukarıdaki örnekte 
“sanat-galerisine-bir-göz-atma” ifadesi belirtisiz isim 
tamlamasının tamlayan kısmını, “numarası” sözcüğü ise tamlanan 
kısmını oluşturmaktadır. “Eski” sözcüğü ise bu tamlamanın sıfatı 
olmuştur.  

İngilizcede kısa çizgi (-) birleşik isimleri, sıfat tamlamalarını ve 
ön ekleri bağlamak için kullanılmaktadır (İngilizce Bankası, 
18.05.2018).  

one-week-old dog bir haftalık köpek (İngilizce Bankası, 
18.05.2018) 

His father-in-law lives with them. Kayınpederi onlarla yaşıyor 
(İngilizce Bankası, 18.05.2018). 

re-cover/recover yeniden kaplamak, iyileşmek (İngilizce 
Bankası, 18.05.2018) 

Bu tür yapılar çoğul anlam taşısalar bile tekil gibi 
değerlendirilirler: 30-years is went. İngilizcede çoğul yapılar are 
alırken kısa çizgi ile bağlanan 30 year (30 yıl) ifadesi tekil bir öge 
gibi çekimlenmiştir.  

Ölçünlü Türkçede kısa çizginin tamlama ögelerini bağlama 
görevi yoktur. Kısa çizginin Ölçünlü Türkçedeki kullanım 
alanlarından biri Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, Ural-Altay 
dil grubu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi örneklerinde görüldüğü 
gibidir (TDK: E.T. 21.04.2018). Bu örneklerdeki kısa çizginin işlevi 
“arasında, ve, ile, ila, ...-dAn ...-A” anlamları ile açıklanabilmektedir. 
Bu ifadelerdeki kısa çizgi kaldırılırsa anlam “arasında, ve, ile, ila, ...-
dAn ...-A” unsurlarından biri ya da birkaçı ile doldurulabilir. Bir 
terim türetme yolu olarak da kullanım alanını genişleten kısa 
çizgi, sıfat-fiil, isim-fiil, zarf-fiil, üretici-dönüşümsel dilbilgisi, dilek-
koşul kipi terimlerindeki kullanımının İngilizceden aktarıldığını 
söyleyebiliriz.  
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Sonuç 

Diller arasında gerçekleşen unsur alışverişleri milletlerarası 
ilişkilerin bir sonucu olarak her çağda görülebilmektedir. Bu 
alışverişlerin yönünü ve derecesini iki dil arasındaki alt-üst ilişkisi 
belirler. Alt katman dili, üst katman diline ancak bilgi alıntıları 
verebilirken, üst katman dili, alt katman diline hem bilgi hem de 
özenti alıntıları sokar (Karaağaç, 2009: 137). Bu noktada, ihtiyaç 
gereği alınan aktarma ögelerin hedef dil için tehlike teşkil 
etmediğinin, yeni bir bilgiyi hedef kültüre taşıdığının ve hatta 
terim türetme noktasında başvurulabilecek bir yöntem olduğunun 
altını çizmek gerekir. Bu tür aktarmalar hedef dile etkileri 
bakımından olumlu aktarmalardır. Özenti sonucu hedef dile nüfuz 
eden aktarmaların ise son derece tehlikeli olup hedef dilin söz, söz 
öbeği, sözdizimi gibi temel yapıları üzerinde birtakım 
bozukluklara sebebiyet verebileceğini, dilin kendi söz varlığında 
bulunan sözcükleri kaybedip zamanla özünden uzaklaşabileceğini 
görmekteyiz. Hedef dile etkileri bakımından bu tür aktarmalar 
olumsuz aktarmalardır. Dile giren her bir ögenin kendi kullanım 
alanı ve karakteri vardır. Bu sebeple aktarmaların hedef dildeki 
etkilerinin sınıflandırılması noktasında tümevarım yöntemi işe 
yaramamakta, her öge kendi içerisinde değerlendirilmek 
durumundadır.    

Yaptığımız çalışma sonucunda anlam aktarmaları ile ilgili şu 
sonuçlara ulaştık: 

1. Yapılan literatür taraması sırasında anlam aktarmaları için pek 
çok farklı terimin kullanıldığı görülmüştür. Biz bu yapıyı anlam 
aktarması başlığı altında, hedef dilde meydana getirdiği etkileri 
göz önüne alarak, olumlu aktarma ve olumsuz aktarma olarak iki 
ayrı başlıkta değerlendirmeyi uygun bulduk. 

2. Biçimbirim boyutunda gerçekleşen anlam aktarmalarında –sal, 
–sel, – ak, –ek, –ik, –î, –l, –el, –sil, -cıl/-cil ekleriyle kurulan 
sözcük/sözcük öbeklerinin olumsuz aktarma örneklerinden bir 
grup olduğu ve yeni kelimeler türetilmesi noktasında Türkçenin 
yapısına zarar verdikleri; kimi ekleri işlevsiz kıldıkları 
görülmektedir. 

3. Sözcük boyutunda gerçekleşen anlam aktarmalarından kaynak 
dilde ön/son eklerle kurulan sözcüklerin Tükçedeki aktarımları 
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türemiş sözcük gibi ele alınır. Aktarım yapılırken sözcük kökünün 
olduğu gibi ekin de Türkçedeki eşdeğerliği verilmektedir.  

4. Bütün ögelerin gerçek anlamını koruduğu sözcük 
öbeği/eşdizimlilik boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları 
kaynak dilde nedenli adlandırmalar sonucu oluşmuş kelime 
gruplarından ve sıfat tamlamalarından oluşmaktadır. Bu türdeki 
sıfat tamlaması örneklerinde tamlama oluşumunda yapının 
bozulduğu görülür. Sebebi İngilizcedeki sıfat tamlamalarının 
sıralanış düzenlerinin çeviri sırasında Ölçünlü Türkçenin 
sıfat+isim şeklinde gerçekleşen sıfat tamlaması kuruluşuna 
uydurulmamış olmasıdır. İsim+sıfat şeklinde gerçekleşen bu sıfat 
tamlamaları Türkçede olumsuz aktarma örnekleri olarak kendine 
yer bulmuştur. 

5. Eski Yunancadaki “logos” sözcüğünün yerine bilim veya bilgi 
sözcüğünün kullanılması ile oluşturulan bütün ögelerin gerçek 
anlamını koruduğu sözcük öbeği/eşdizimlilik boyutunda 
gerçekleşen anlam aktarmaları, bir terim türetme yolu olarak 
etkin bir şekilde dilimizde kullanılmakta olup bir olumlu aktarma 
örneğidir. 

6. Bazı ögelerin gerçek anlamını koruduğu anlam aktarmalarında 
mecaz ve yan anlam ilgisi bulunmaktadır. 

7. Sözdizimi boyutunda gerçekleşen anlam aktarmaları, olumsuz 
aktarmaların Türkçe için en çok tehlike teşkil eden türüdür. Bu 
boyutta gerçekleşen anlam aktarmaları genellikle özenti sonucu 
dile alınan aktarmalar olup dilde bir takım bozukluklara sebep 
olurlar. Özellikle Batı kaynaklı kültürel olguların Türk kültürüne 
uyarlanmaya ve Türkçeleştirilmeye çalışılması aksi bir sonuç 
vererek Türkçeyi ve Türk kültürünü kendi özünden uzaklaşma 
noktasına getirmektedir. Bu tür olumsuz aktarmalar iletişim 
sorunları meydana getirirler. Sözgelimi “I am sorry”nin karşılığı 
olan “üzgünüm” ifadesi “kusura bakma”, “özür dilerim”, “başın sağ 
olsun”, “affedersin” sözcüklerinin yerini alamayacak, 
sözlendiricisinin duygularını tam olarak yansıtamayacak kadar 
cılız bir ifade iken çeviri metinlerde kullanılması bilinçli ya da 
bilinçsiz bir şekilde Türkçenin söz varlığına zarar vermektedir. 
Burada üzgünüm aktarmasının Türkçenin söz varlığından en az 4 
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kullanımı karşıladığı ve bunları kullanımdan kaldırdığı 
görülmektedir.   

8. Sözdizimi boyutunda gerçekleşen anlam aktarmalarından bir 
diğeri olan “I am afraid: korkarım; I hope so: umarım; I think: 
sanırım; you know: nasıldır bilirsin/biliyorsun” gibi örneklerin 
ise, Türkçe cümlelerin tek kesin yargı (yüklem) barındırması 
kuralını bozduğu görülmektedir. Sözgelimi “Korkarım çocuk 
bahçeye çıktı” cümlesinde kesin yargı bildiren iki fiil vardır ve 
“korkarım” ifadesi tıpkı bir cümle başı bağlacıymış gibi söze giriş 
görevi görmüştür. Ancak Türkçedeki, kesin yargının bir tane 
olması gerektiği kuralı, çekimli fillerin bir bağlaçmış gibi 
kullanılmasına imkân vermemektedir. 

9. Kısa çizgi Türkçedeki kullanım alanını iki şekilde genişletmiştir: 
Bunlardan birincisi çeviri ve telif eserlerde dilbilgisi sapması1 
olarak görülen kullanımıdır. Tamlama ögeleri arasında kullanılan 
kısa çizgi, arasına geldiği ögelerin tek bir ögeymiş gibi 
değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu kullanım, yazar ve 
tercümanların eserin monotonluğunu kırmak için başvurduğu bir 
yöntem olarak değerlendirilebilir. Diğeri ise terim türetme 
noktasında Türkçeye sağladığı imkândır. Ögeleri kısa çizgi ile 
bağlanan terimlerin karşılık geldiği göstergeler, bağlanan her iki 
ögeye de yakın ama her iki ögeden de farklıdır. Örneğin sıfat-fiil 
teriminde bahsi geçen yapı artık tam olarak sıfat ya da fiil değildir. 
İkinci kullanımda kısa çizgi işareti ile bağlanan öge sayısı 
genellikle ikiyi geçmezken birinci kullanımda bağlanan ögelerin 
sayısı artabilmektedir. 

Anlam aktarmaları tümüyle Türkçe sözcüklerden meydana 
geldiği hâlde kaynaklandığı kültür ve taşıdığı anlam bakımından 
tümüyle bizden farklı olduğu için onları dilin kendi söz 
varlığından ayırt etmek oldukça zordur. Bu konuda dikkatli olmak 
ve gerekli önlemleri almak başta çeviri bilimcilere ve çeviri işi ile 
amatör ya da profesyonelce uğraşan çevirmenlere düşmektedir. 
Bunun takibini yapmak ise Türk Dil Kurumu’nun görevidir. 
Olumsuz aktarmaların sinema ve televizyon boyutunda meydana 
gelebilecek örneklerinin ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

                                                           
1 Dilbilgisi sapması, edebi eserlerde görülen ve dilbilgisinin değişik alanlarındaki 
kuralların dışına çıkan ifade türleridir (Balcı, 2004: 240). 
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tarafından denetlenmesi ve gerekli durumlarda yaptırıma tabii 
tutulması gerekmektedir. 
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