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Introductıon

As a part of celebrations of the 600th anniversary of Polish-Turkish diplomatic relations the Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples
of the Faculty of Oriental Studies at the University of Warsaw in cooperation with the Warsaw Center of the Yunus Emre Institute have organized
the Third International Congress of Turkology.
This book, the Remarks on Turkish Studies / Türklük Mülahazaları,
is published as a continuation of discussions started during the Congress.
What we are presenting in its scope are the most important papers which
drew the greatest attention of the audience during the Congress. The main
purpose of this publication is to show that contemporary Turkology may
find its place and its subject of research in many branches of humanities
and should be approached as an interdisciplinary domain. Especially in the
last few years the Turkish studies proved that they may encompass many
fields and specialties of humanities and academic research. Even though for
many researchers literature, language studies and linguistics still remain the
basis of their professional activity we may actually talk about crossing the
borders between different academic disciplines.
As the editors of this volume we hope that we have been able to provide the scholars interested in the Turkish studies a platform for exchanging
their experiences, ideas, thoughts and remarks.
Editors

I
-------------------------------History – Diplomats, Legations,
Travellers, Residents /
Tarih – Diplomatlar, Sefirler,
Seyyahlar, Misafirler

Zehra GÖRE
Necmettin Erbakan University

The Ottoman Ambassador in Lehistan:
the Impressions of Lehistan and the Poetic
Sefaretname of Haji Ali Agha from Svishtov /
Lehistan’da bir Osmanlı Sefiri: Ziştoylu Hacı
Ali Ağa’nın Manzum Sefaretnamesi ve Lehistan
İzlenimleri1
abstract: Haji Ali Agha was sent to Lehistan (Poland, Polish Lithuanian Commonwealth) as an ambassador of Osman III. He lived in Poland between 1754-1755 and he
descried his impressions in a non-habitual poetic way. He was an author of Sefaretnames,
books recounting the journeys and experiences of Ottoman ambassadors in foreign countries; they had semi-official character; the country was portrayed according to the ambassador’s personal experience. The Sefaretnames are very important historical sources helping
to understand the Ottoman diplomacy; they are also important part of Turkish literature.
The Sefaretname of Haji Ali Agha has an exceptional quality because it is poetic. It is also
the most detailed one among those written about the 18th century Poland. It gives valuable knowledge about the country, its citizens and politics. The paper presents the Sefaretname of Ali Agha and analyses how Lehistan was perceived by the Ottoman emperors and
their diplomats.
keywords: Sefaretname, Lehistan, Haji Ali Agha, 18th century.

Giriş
Ziştoylu Hacı Ali Ağa’nın Lehistan Sefaretnamesi manzum olması itibariyle mevcut sefaretnameler arasında istisnai bir özellik taşımaktadır2.
Çalışmanın ilerleyen kısımlarında açıklanacağı üzere 340 beyit uzunluğundaki bu manzumede şiiriyet çok güçlü değildir. Elçinin sefaret heyetiyle
birlikte İstanbul’dan hareketinden Uskova’da Leh kralı tarafından kabulü ve
kralın hediyelerini teslim almaları safhasına kadar, olup bitenleri sırasıyla
Bu bildiri Necmettin Erbakan Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından 141610017
proje numarası ile desteklenmiştir.
2
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve sefaretnamenin çevriyazılı tam metni “Manzum Bir
Sefaretname Örneği: Ziştoylu Hacı Ali Ağa ve Lehistan Sefaretnamesi” adlı bir makale ile
tarafımdan yayıma hazırlanmıştır.
1
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anlatmaktadır. Lehistan sefaretnameleri içinde en ayrıntılı olanıdır3. Böyle
bir konuyu manzum olarak yazmanın getirdiği güçlüklere rağmen Lehistan
ve halkı ile ilgili yorumları açısından çok değerli bilgiler vermektedir. Hacı
Ali Ağa’nın bu kıymetli sefaretnamesine ve izlenimlerine dair değerlendirmelere geçmeden önce bu Osmanlı elçisini kısaca tanımak yerinde olacaktır:

Lehistan Elçisi Ziştoylu Hacı Ali Ağa
Hacı Ali Ağa’nın adı sefaretnamede sadece bir beyit içerisinde geçer ve
devlet kademesindeki vazifesi hakkında bilgi verilir. Buna göre söz konusu
bu zat, sipah ağası kapıcı başı olup devlet katında tanınmaktadır:
7.

Ki ya’nî sâbıkâ sipâh agası kapucı başı
Hacı ‘Ali Aga devletde vardur nâmile şânı4

Hacı Ali Ağa hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. Ziştoylu ya da
Ziştovili olduğu-ki burası bugünkü Bulgaristan sınırları içerisindedir- ve
burada voyvodalık yaptığı bilinmektedir. Kişiliği ile ilgili olarak tedbirli
ve güçlü bir karaktere sahip olduğu da belirtilmektedir. Nitekim bütün bu
özellikler onun elçilik görevi için tercih edilme sebepleri olarak değerlendirilebilir5.

Ziştoylu Hacı Ali Ağa’nın Sefaretnamesi6
340 beyitten meydana gelen Sefaretname metni, aa xa xa... şeklinde
kafiyeli olup bu haliyle bir kaside görünümündedir. Kafiye şeması haricinde
tanzim edilişi bakımından klasik bir kasidenin tertip özelliklerinden hiçbirini
3
Lehistan sefaretnameleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Topaktaş, 2005; Topaktaş, 2007;
Topaktaş, 2010.
4
Bu çalışmada geçen beyitlere ait numaralar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi,
Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları Koleksiyonunda bulunan MC. Yz. K.424/2
numaralı yazmanın tarafımdan yapılan çevri yazısından hareketle verilmiştir.
5
Topaktaş 2005, 33-34; Abdurrahman Şeref Bey, 1328 (H), XIII: 777; Unat, 1992: 97-98.
6
Söz konusu sefaretnamenin yazma nüshasına İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesinde ulaşılmıştır. Eser Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları Koleksiyonu, MC.
Yz. K.424/2 numarada kayıtlı olup 22 varaktan meydana gelmektedir. Her varakta 12 beyit
bulunmaktadır. Eserin bir başlığı yoktur. Metin içerisinde geçen yer adları kırmızıyla ve
harekeli olarak yazılmıştır. Nüshanın kim tarafından ve ne zaman istinsah edildiğine dair
herhangi bir kayıt yoktur. Bu çalışma yazma nüsha esas alarak hazırlanmıştır.
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yansıtmaz. Aruzun mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün kalıbıyla yazılmıştır. Manzume teknik olarak kusurludur, zaman zaman aruz ve kafiye
hataları görülmektedir.
Elde bulunan sefaretname metnine bakınca bu manzumenin bizzat Hacı
Ali Ağa tarafından yazılmadığını, elçinin maiyetindekilerden birisine yazdırdığını söylemek mümkündür. Nitekim Osmanlılarda sefaretnameler genellikle sefirler değil bunların maiyetindeki sır kâtipleri tarafından kaleme
alınırdı7.
Hacı Ali Ağa’nın Lehistan sefaretnamesi bir dua lafzıyla başlar ve
III. Osman’ın cülûsunu haber verir. Birkaç beyit içerisinde padişaha övgüde
bulunarak sözü cülûsu tebliğ etmek üzere tayin edilen elçiye getirir. Bu
kısımda bir beyitte Hacı Ali Ağa’nın kim olduğundan bahsedilir. Elçinin
tayini ile ilgili yapılan bir teşrifat ya da tören söz konusu değildir. Devamında
hemen yolculuk tarihini verir. Sefaretname önemli ölçüde padişahın mektubunun Lehistan Kralı’na tebliğ edilecek yer olan Uskova’ya kadar olan
yolculuğu, geçilen köy, kasaba ve şehirleri, buralardaki konaklamaları dikkat çekici ve detaylı izlenimleri ihtiva etmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bihamdüllâh şeref buldı yeniden taht-ı Osmânî
Sa’âdetle cülûs ettirdiler Sultân Hân-ı Osmânı
Cülûsına o sultânun safâ kesb eyledi herkes
İlâhî eyle devrinde bu halkı şâd u handânî
Bu nâsın olması mesrûr cihânı eylemek pür şevk
O sultân ibn-i sultâna Hudânun lutf u ihsânı
Zamân-ı devletinde cümle ‘âlem ola âsûde
Hudâyâ kıl güşâde lutfunile taht-ı ‘Osmânî
İdince taht-ı ‘âlî-baht üzre ‘adlile iclâs
Olınca heft-iklîm içre cârî hükm ü fermânı
Agamuz bendesin ta’yîn idüp cumhûr-ı Lehlûya
Sefâretle varup teblîg ide emr-i hümâyûnı

Ziştoylu Hacı Ali Ağa’nın Sefaret Heyetiyle Yola Çıkış
Zamanı ve Yolculuğun Başlaması
1754’te III. Osman’ın tahta çıkmasıyla Lehistan’a elçi tayin edilen Hacı
Ali Ağa ve beraberindekiler 22 Rebiü’l-evvel 1168/6 Ocak 1755’te zorlu
bir kış gününde yola çıkarlar. Heyet, 22 Rebiülahir /5 Şubat’ta yani tam bir
ay sonra Hotin’e ulaşır. Sefaretname’de yolculuk, heyetin Hotin’e ulaşmasından itibaren anlatılmıştır. İstanbul’dan Hotin’e gelinceye değin geçilen
7
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güzergâhlar ve yaşanılanlar söz konusu edilmemiştir. Hacı Ali Ağa, Hotin
defterdarı Haşim Efendi tarafından karşılanmış ve bu zatın konağında on
sekiz gün misafir edilmiştir. Elçilik heyeti burada kaldığı sırada Hotin’de
asker arasında büyük bir ayaklanma olmuştur.
Bir serhad şehri olması hasebiyle tehlikeyi sezen elçi, Hotin’deki bu karışıklıktan endişe duymuştur. Hotin muhafızı Hasan Paşa, Dubne’de bulunan
hatmana bir mektup yazmış, Lehistan kralına gidecek Osmanlı elçisinden
haberdar ederek, bir tercüman ve mihmandar tayin edilmesini istemiştir ki
kaide de bunu gerektirmektedir. Bunun üzerine hatman, Hotin’in karşısında
Leh topraklarının serhaddi İzvançe’den bir rimantarı görevlendirir. Bir Pazar
günü Hotin şehrinin Müslümanları Hacı Ali Ağa’yı ve heyeti gayrımüslim
toprağına uğurlamak üzere toplanırlar. İzvançe rimantarı, tertip ettiği süvari
ve piyadelerden oluşan bir alay ile heyeti, Turla nehrinin ortasında teslim
alır. Nihayet İzvançe’ye varılır.
Ertesi gün elçiye sekiz beygirli bir hinto yani yaylı bir araba tahsis edilmiş ve maiyetine Kazak askerler verilmek suretiyle rimantarın eşliğinde
İzvançe’den görüşme yerine gitmek üzere hareket edilmiştir: İzvançe’den itibaren Sefaretname’de ayrıntılı bir güzergâh listesi bulunmaktadır. Adı geçen
yerleşim birimleri, dolayısıyla Hacı Ali Ağa’nın güzergâhı şöyledir: İzvançe,
Luskaron, Hosatin, Gıremalof, İskalat, İzbareş, Vişnevs, Kırmens, Şebetin,
Dubne, Virbe, Korbets, Porod, Uşçuraveteçe, Racişo, Kıristanbol, Varets,
Tişotsa, Komaro, Zamosca, Kırastisnav, Piyaski, Lublin, Livarto, Çemernik,
Radine, Meziric, Sarnaki, Sematic, Puska, Belska, Belstok, Belska, Biranski,
Gırano, Livetç, İstanislav, Varşova, Buluni, Lovic, İstiriki, Lutomirski, Varta,
Kaliş, Kıleşo, Gostin, Leşne, Uskova8.
Güzergâhta yer alan Belstok aslında, Varşova yolu üzerinde değildir.
Heyet baş hatmanın özel daveti üzerine güzergâhtan saparak buraya gelmiş
ve yolu da bir hayli uzatmıştır. Nitekim on yedi gün Belstok’ta hatmanın
çiftliğinde konakladıktan sonra tekrar Belska’ya dönülmüş ve yola buradan
devam edilmiştir. Heyet her ne kadar Belstok’taki misafirlikten hoşnut olsa
da başlangıçta Varşova yolundan ayrıldıklarını bilememişlerdir:
211. Tamâm oldı müsâfiret Belskaya idüp âvdet
Buradur Varşovun yolı mukaddem bilmedük anı

Yukarıda gösterilen güzergâhtan anlaşılacağı üzere Lehistan kralı Osmanlı
elçisini ülkenin baş şehri olan Varşova’da değil Uskova’da kabul etmiştir.
Çünkü esas itibariyle kral, Lehistan’da değil de Sakyonya’da oturmaktadır.
Yer isimleri, yazmada, kırmızı ile ve harekeli olarak gösterilmiştir. Dolayısıyla yer
isimlerinin okunuşunda ve yazılışında yazma nüshadaki harekelendirme esas alınmıştır.
8
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Dolayısıyla buradaki asıl mesele Hacı Ali Ağa ile yapılacak görüşmeyi
mümkün olduğunca geciktirme çabasıdır.
Sefaretname’de Lehistan kralının heyeti kabul edeceği Uskova’ya kadar,
geçilen ne kadar köy, kasaba, şehir varsa bir bir anılmış ve her biri arasındaki mesafe saat olarak belirtilmiştir. Bazen dört saat gibi kısa sayılabilecek bir yolculuk, bazen de on saatlik uzun yolculuklar gerçekleştirmişlerdir.
Elçi, gidilen her yerle ilgili gözlemlerini ayrıntılı bir biçimde kayıt altına
almış bazen oldukça dikkat çekici değerlendirmeler yapmıştır. Ziştoylu Hacı
Ali Ağa’nın bu değerlendirmeleri idari ve mülki yapıya, toplumsal yapıya,
görülen yerlerin özelliklerine dair olmak üzere ele alınmıştır.

Ziştoylu Hacı Ali Ağa’nın Lehistan’da İdari
ve Mülki Yapıya Dair İzlenimleri
Sefaretname’de Lehistan’ın idari yapısıyla ilgili önemli bilgiler sunulmaktadır. Hacı Ali Ağa’nın elçiliği sırasında Lehistan kralı III. Ogüst’tür
ve yukarıda da belirtildiği gibi Saksonya’da ikamet etmektedir (b.112-113).
Diğer taraftan her ne kadar krallık ise de aslında yönetim biçimleri cumhuriyettir ve idare esas itibariyle halkın elinde daha doğrusu “begzadeler”
şeklinde nitelendirilen bir ileri gelen sınıfın kontrolündedir:
48. Sana bir nebze Lehlûnun nizâmun vasf idem anla
Degüldür gayre mahsus bu ancak bularun şânı
49. Bularun devleti cümle olupdur kabza-i cumhur
Kıralun hükmi cârî degül mülkinde bil anı
50. Ki her birisi kendü kendüye bir begzâdelük takmış
Kıralun sözini dinler degül ednâ diregânı

Eğer ülkesinde icra etmesi gereken önemli bir iş olursa Lehistan kralı,
Saksonya’dan hareket eder ancak Dirandebur’a geldiğinde iki ülke arasında
yapılan antlaşma gereği bu ülkenin topraklarına ayak basmaması gerekmektedir. İki ülke arasındaki mesafe ise 68 saat olup bu şu anlama gelmektedir:
Lehistan kralı Saksonya’dan yola çıkıp Dirandebur topraklarına geldiğinde
anlaşma uyarınca bu 68 saatlik yolu atından ya da arabasından hiç inmeden
yani topraklara ayak basmadan geçmek zorundadır.
Lehistan’ın idari yapısıyla ilgili olarak Sefaretname’de bazı unvanlara da
rastlanılmaktadır. Baş hatman, hatman, boyar, voyvoda, diregon, rimantar,
astarosta adı geçen kelimelerdir.
O dönemde Lehistan’da en büyük devlet mevkiin hatmanlık olduğu ve
kraldan sonra en yetkili kişi konumunda bulunduğu bildirilmektedir (Yakıtal
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1981, 148-149, Topaktaş 2005, 76). Heyeti Dubne’de karşılayan ve kendi
konağında ağırlayan bir baş hatmandır. Hacı Ali Ağa beraberinde getirdiği
sadrazama ait mektubu hatmana vermiş, hatman devlet merasimiyle, saygılı
bir biçimde dostani tavırlarla mukabele etmiştir. Nitekim Hacı Ali Ağa’yı
Belstok’a davet eden hatman da budur.
“Boyar”, zadegan ile eş anlamlı olup, ülkenin ileri gelenlerinden ve
ülkede söz sahibi olanlarındandır (Yakıtal 1981, 148-149, Topaktaş 2005,
76). Sefaretnameden anlaşıldığına göre boyarlar da protokol uygulamalarında
devlet adamları ve askerlerle birlikte bulunmakta bilhassa heyeti karşılama
ve uğurlama merasimlerinde yer almaktadırlar. Osmanlı heyeti Dubne’ye
yaklaşırken yolda hatmanın maiyetindekiler ve boyarlar tarafından karşılanmış, hatman, elçiyi sarayına boyar aracılığıyla davet etmiş, buradan ayrılırken de boyarlar merdivenlere kadar gelerek yolcu etmişlerdir.
Leh mülkünde bazı kasaba ve köylerin mülkiyeti de bir boyarın elindedir. Kırastisnav kasabası Filiske isminde bir boyarındır. Bu boyar aynı
zamanda Petovski neslindendir 9:
149. Filikse-nâm boyar mâlik Petovski neslidür bu da
Olupdur astarostalık kasaba böyle bil anı

Aynı şekilde Piyaski kasabası da Sohodolenski adlı boyarın mülküdür.
152. Mükellef hânları vardur dahı üç beş kilîsesi
Sohodolenski boyarın mülkidür böyle bil anı

“Voyvoda”, hakim ve beylerbeyi yerine kullanılmakta olup, eyaletin
mülki ve askerî işleriyle uğraşan büyük memurlardır (Yakıtal 1981, 148149, Topaktaş 2005, 76). Sefaretname’de voyvodalar da bazı kasabaların
maliki olarak anılmışlardır: Hosatin, Petovski neslinden olan Belski voyvodasının; İzbereş kasabası Kiyoski voyvodasının, Porod ise Kiyuv voyvodası
İstebanıslav’ın mülküdür. Bu voyvodalar arasında özellikle İstebanıslav’ın
çok varlıklı olduğu sahip olduğu diğer mülkler sıralanarak ima edilmiştir.
Heyeti kendi sarayında gayet dostani ve mükellef ikramlarla ağırlayan bu
voyvodanın Porod’dan başka, kaleli kırktan fazla beldenin, üç yüze yakın
kasaba, bin kadar da köyün sahibi olduğu nakledilmektedir.

Petovski nesli ya da ailesi Lehistan’ın 300-400 yıllık ünlü ve büyük ocağıdır. Namlı
asker ileri gelenleri, yazarlar ve mülki rical yetiştirmiştir. Petovski ailesi Lehistan’ı Rusya’ya
karşı savunan ve Lehistan’ın bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak taraftarı olduklarından
Osmanlının politikasını tutmaktadır. Bu sebeple elçi ve beraberindekilere yol buyunca ikramlarda bulunmuşlardır (Yakıtal, 1981: 149).
9

The Ottoman Ambassador in Lehistan...

19

“Astarosta”, o zamanın mülki bölümlerinde kaza kaymakamlarının
üstünde, mutasarrıfa yakın bir makamdır. Sefaretname’de İskalat, Kıratisnav,
Livetç kasabalarının astarostalık yerler olduğu söylemektedir. “Rimantar”,
alay komutanı manasında bir unvan olup, İzvançe’den itibaren heyete mihmandarlık etmek üzere hatman tarafından görevlendirilmiştir10.
“Diregân”, aşağıdaki beyitlerde de görüleceği üzere, askerî bir kelimedir.
37. Rimantâr kâfiri alay düzüp karşu gelüp bize
Süvâri ‘askeri başka yaya itmiş diregânı
272. Size ikrâm içün cumhur-ı kıral çün eyledi tertîb
Biraz süvâri ‘askeri biraz yaya diregânı

Lehistan’da mülkiyetle ilgili olarak elçinin dikkatini çeken ve hayretle
karşıladığı bir durum ise kadınların bir beldenin maliki olmalarıdır. Meziric
adlı kasabanın sahibi bir kadındır ve söylenilene göre bu kadının başka
mülkleri de vardır. Gostin kasabası da iki dul kadının mülkiyetindedir:
169. Hareket eyleyüp irte Meziric nâm kasabaya
Bu dahı altı sâ’atdür sakınup itme gümânını
171. Bir ‘avretin olup mülki dahı varmış nice mülki
‘Acebdir bu Lehün hâli mülke mâlikdir nisvânı

Hacı Ali Ağa’nın Lehistan’da Toplumsal Yapıya
Dair İzlenimleri
Hacı Ali Ağa’nın sefaretnamesinde Lehistan’ın toplumsal yapısıyla
ilgili olarak da dikkat çekici ve önemli bilgiler verilmektedir. Buna göre
Yahudiler, Leh mülkünde nüfusun önemli bir kısmını teşkil etmektedirler.
Elçi, Yahudilerin Lehlilere nispetle 1/10 oranında olduğunu söyleyerek sayı
bakımından üstünlüğünü vurgulamaktadır.
160. Bu Leh ülkesi yek-pâre yahûdîden ‘ibâretdür
Eger ta’dâd olınsa Lehlû bir ondur yahûdânı

Sefaretname’de adı geçen pek çok kasaba ve köyü anlatırken ahaliyi
teşkil eden Yahudi nüfusun çokluğuna temas etmiştir. Gıremalof, İstiriki
kasabalarında halkın tamamını; Livarto, Sematic, Lutomirski, Piyaski’de ise
çoğunluğunu Yahudiler oluşturmaktadır. Lovic’te Lehliler çok Yahudi az
olup; Kırstisnav, Kıleşo, Gostin’de ise tamamen Lehliler sakindir.
10
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Lehistan’da Yahudiler sayı bakımından çok olmakla birlikte Lehliler
esas itibariyle hristiyandır. Hacı Ali Ağa güzergâhında bulunan yerleri anlatırken özellikle bu beldelerdeki kilise ve manastırlardan bahsetmektedir:
İzbareş’teki manastırın çanı hepsinden büyüktür (b.79), Uşturaveteçe ile
Kaliş’te birkaç manastır bulunmaktadır ve Kaliş’in manastırının çanları
çalmaya başladığında ortalık adeta titrer (b.129, 249). Livetç kendi küçüktür ama manastırıyla bilinmektedir (b.221). Varta’daki manastır kârgîr bir
yapıdır (b.245). Netice itibariyle bölgedeki manastırların çokluğu ve başka
yerleri harabe olsa da bu yapıların daha bakımlı olması Lehlilerin mabetlerine dolayısıyla dini hayatlarına karşı hassasiyetlerini ortaya koymaktadır.
Lehistan’da halk geçimini ticaret ve tarımla sağlamaktadır. Ticaret genellikle Yahudilerin elindedir. Ayrıca Lehlilerin bütün işlerinin de Yahudiler
tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır. İzbareş’te ve Komaro’da bulunan
han ile İskalat’taki beş on han; Tişotsa’daki on kadar dükkân Yahudilere
aittir. Aşağıdaki beyitte yer alan “Bular ta’yîn olupdur zevkine rûzân u şebbânî” ifadesine bakarak kendilerini gece gündüz zevke veren Yahudilerin
hal ve vakitlerinin iyi olduğunu söylemek mümkündür:
161. Bu Lehlûnun bütün işün gücün gören yahûdîdür
Bular ta’yîn olupdur zevkine rûzân u şebbânî

Piyaski, Vişnev ve Leşne mükellef çarşı ve pazarları ile anılmıştır, dolayısıyla bu beldelerde ticari hayat daha hareketli olmalıdır. Bilhassa Leşne’deki
çarşıdan çok etkilenilmiştir. Çünkü Leşne’de çuha dokunmaktadır. Aranılan
her şeyi bulabilmenin kabil olduğu bu çarşısında da asıl çuha dükkânları
çoğunluktadır.
Porod kasabasında ise Müslüman tüccarları bulunmaktadır. Branski kasabasında çiftçilik esastır. Adı kasaba olsa da köyden farksız bu belde de
çiftçiler saban sürmektedir.
Lehistan’ın toplumsal yapısıyla ilgili önemli tespitlerden biri de kadının
buradaki mevkiidir. Kadınlar bu memlekette söz sahibidirler, bazı beldelerin
mülkiyetleri kadınların elindedir. Kadın, toplumun içinde erkeğin yanındadır. Heyeti görmek için gelen kalabalıkların arasında erkelerle beraber
kadınlar da vardır. Kralla görüşme esnasında divan heyeti ile beraber, ileri
gelenlerin hanımları da hazır bulunmuşlardır. Alınan verilen hep kadının
sorumluluğundadır ve erkekler kadınların işine karışmaz.
18. yüzyılda Lehistan’da kadının toplumsal konumunu göstermesi bakımından Hacı Ali Ağa’nın izlenimleri dikkate değerdir. Ne var ki elçi Lehli
kadınları pek beğenmez. Beyaz tenli ve ince bellidirler ama güzellikleri
ve letafetleri olmadığı için ancak duvardaki resimlere benzemektedirler.
“Çenberli fistanı giymeseler hiç beğenilecek halleri yok. Bu fistanı da herkes
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giymez, avama mahsustur” der. Tabi elçinin kadınları güzel bulmamasının
arkasında aslında gayrımüslim olmaları yatmaktadır.
201. Beyâzdur hem miyân ince lîk ân yok letafet yok
Hemân dîvârdaki tasvîre benzer cümle nisvânı
202. Bakup ol kâfirî rûya safâ kesb eylemek insân
Ne mümkindür eger giymeseler çemberli fistânı
203. Yalınız hâs içün degül bu fistân ‘âma mahsûsdur
Bu yerlerde hemân ‘avret bununla ider ‘unvanı

Hacı Ali Ağa’nın sefaretnamesinde Lehistan’ın yeme içme kültürüyle
ilişkilendirilebilecek hemen hemen hiçbir şey yoktur. Elçi ve heyetinin onuruna birçok yerde ziyafetler verilmiştir. Fakat heyet bu ziyafetlerde gayrimüslimlerin yaptığı yemekleri yememiş kendi aşçılarına yemek yaptırmıştır.

Hacı Ali Ağa’nın Güzergâhı ve Görülen Yerlerin Özelliklerine Dair İzlenimleri
Hacı Ali Ağa sefaretnamesinde yolculuğu sırasında geçtiği bütün beldeleri tanıtmıştır. Konaklar arasındaki mesafeyi saat olarak vermiştir. Kimi
kasabaları beğenirken bazılarını beğenmemiş, buraların kasaba unvanını
hak etmediğini belirtmiştir. Gördüğü yerleri öncelikle yapıları itibariyle
ele almıştır. Bilhassa, kalesinin olup olmadığını eğer varsa ne durumda
olduğunu söylemiştir. Manastırları, hanları, kiliseleri, binaları, değirmenleri, dükkânları, çarşıları, çiftlikleri anlatmıştır. Bazı yerlerde tabiat güzelliklerini etkileyici bularak betimlemiştir. Lehistan ile ilgili çok önemli bilgiler vermiştir. Heyet yola İzvançe’den çıkmıştır. İlk durakları Luskaron
kasabasıdır. Bu kasabaya gelirken gördükleri Kamaniçe Kalesi’ni görürler.
Heyet bir zamanlar Osmanlının elinde olan bu kaleyi gördüğünde mahzun
olur, çünkü harap durumdaki kale adeta boynunu bükmüştür ve lisan-ı hal
ile ah etmektedir.11 Kaleden geriye İslam yadigârı olmak üzere sadece bir
1764’te elçi olarak Berlin’e giden Ahmed Resmî Efendi yol boyunda Kamaniçe’yi
görüp şöyle tarif etmiştir: Adı geçen kale çok geniş bir ovanın ortasında aşağı yukarı genişliği otuz arşın çeken bir yapma hendek ve tabii bir nehirle çevrilmiş kesme kayadan bir sofa
üzerine oturtulmuş, kulelere ve duvarlara ihtiyacı olmayan, adeta kendi kendine meydana
gelmiş gibi görünen orta çapta bir kaledir. Güney tarafında bir küçük kale ve bir tabya daha
yapılmış olup bunlarla asıl kalenin arası, minare boyu yüksekliğinde uzun bir taş köprü ile
birleştirilmiştir. Bir müddetten beri tamir gibi iltifatlardan uzak kaldığı için bugünkü durumunda bina yerlerinin çoğunun yıkılmağa yüz tutmuş olduğu muayenemiz sonucunda ortaya
çıkmıştır. Yanımızda bulunan bazı laf edecek adamlara: “Bunun gibi gerekli kaleyi niçin
böyle harap bırakırsınız?” dediğimizde: “Bu kalenin Osmanlı Devleti’nden başka düşmanı
11
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minare kalmıştır. Müellif burada minare ile ilgili meşhur bir efsaneyi de
nakleder. Rivayete göre Lehliler minareyi yıkmaya çalışmışlar ve tepesine
de bir çan asmak istemişler. Bu niyetle yukarı çıkan rahiplerden biri yere
düşerek ölmüştür:
60. Çıkup çan asmaga niyyet iden bir iki râhibden
Düşüp zîr zeber oldı ne çanı kaldı vü ne cânı

Beyitte durumu anlatan şair, bu durumu uğursuzluktan sayan ahalinin
minarenin kapısını kapatıp bir daha açmadıklarını söyler (b. 53-61).

Leh Kralının Hacı Ali Ağa’yı Karşılaması
ve İcra Edilen Tören
Leh kralı Saksonya’dan hareketle, Dirandebur topraklarına ayak basmadan yani iki ülke arasındaki antlaşmanın gereklerini uygulayarak Uskova’ya
intikal etmiştir. Osmanlı elçisi ile buluşmak için perşembe günü tayin edilmiştir. Ancak Leh kralının elçiyi kabulü sırasında uygulanmak istenen protokol kuralları konusunda anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Çünkü Leh tarafının
elçinin huzura alınması esnasında bazı talepleri vardır. Elçi talepleri reddetmiştir. Her şeyden önce padişahın namesini tebliğ etmekle görevini en iyi
şekilde yerine getirme konusunda da zerrece kusur etmeyeceğini bildirerek
söz konusu isteklere muhalefet etmiş; ısrarlara rağmen taviz vermemiştir.
Sonuçta Leh tarafı bu taleplerden vazgeçmiştir.
Görüşme için kararlaştırılan perşembe günü geldiğinde elçi için mücevherlerle süslenmiş, ikisi yedek üç at getirilmiştir. Her atın üzerinde kıymetli
üçer dörder taş bulunmaktadır. Atlarla birlikte onları idare etmek üzere sekiz
dokuz kişi de gelmiştir. Böylece atlara binip yola koyulurlar. Ancak bu arada
Lehistan ve Dirandebur ahalisi daha önce hiç Müslüman görmediklerinden
elçilik heyetinin geçişini izlemek için bir kalabalık oluşturmuştur. Nihayet
ve yıkıcısı yoktur. Onlarla da barışımız ebedî ve berkitilmiş olduğundan, bunu boş yere
onarmak ve sağlam bir hale getirmek patırtısıyla baş ağrıtmamız gerekmez” diye karşılık
vermişlerdir. Adı geçen kale 1083/1873 tarihinde Lehlilerin bazı kötü hareketleri karşısında
ceza olarak harekete geçildiği sırada kendilerine bir ders olmak üzere zor kuvvetiyle alınmıştı.
“Düştü Kamençe hısnına nûr-ı Muhammedî” sözlerini değerlendirmek için kalenin ortasındaki
iki büyük kiliseye minare ve minber eklenmek suretiyle bunlar nurlu camilere çevrilmiş
imiş. 1110/1699 yılında barışın (Karlofça) gerektirdiği üzere kendilerine geri verildiği zaman
ehl-i İslamdan kalma bir yâdigâr olmak üzere adı geçen iki camiden bir tanesinin minaresi
ve diğerinin minberi oldukları gibi bırakıldığı görülmüştür (Ahmed Resmî Girîdî (1700-1783),
Viyana ve Berlin Sefaretnameleri, İstanbul 1980, s.45-46).
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Hacı Ali Ağa kralın huzuruna geldiğinde, kral hazır vaziyette iskemlede
otururken sağında rahipler, solunda voyvodalar yine iskemlelerde oturmak
suretiyle sıralanmışlardır. Hacı Ali maiyetindekilerle birlikte, elinde padişahın namesi olduğu halde ilerlemiş, kendisine yöneltilen “Buyurun” lafzına
itibar etmeksizin, vakur bir tavırla nameyi saygı ve izzetle öperek üç defa
başına götürmüş, sonra kralın eline teslim etmiştir. Kral nameye ikramen
derhal başındaki şapkayı çıkarmış bunu gören divan erbabı da aynı şekilde
davranmıştır. Akabinde ise kral karşısında memurlarından birine nameyi
okutmuştur12.
Divan tercümanı padişahın namesini tercüme ederek krala bildirmiştir. Kralın cevabı Sefaretname’de nazmen ifade edilmiştir. Buna göre kral,
padişahın tahta oturmasından duyduğu memnuniyeti dile getirmiş, iki taraf
arasında eskiden beri süregelen dostani ilişkilerin devamını dilemiş nitekim Karlofça’dan bu tarafa antlaşmanın hilafına hareket etmediklerini bundan sonra da etmeyeceklerini bildirmiştir. Devamında ise Hacı Ali Ağa’ya
başka diyecek bir sözü olup olmadığı sorulmuş ve elçinin, tek vazifesinin
padişahın namesini teslim edip cülûsu tebliğ etmek olduğunu söylemesiyle
meclis nihayet bulmuştur.
Dört günün sonunda kralın cevabnamesini teslim almak üzere tekrar
kralın makamına davet edilen elçi ve beraberindekiler yine divanın hazır
olduğunu görürler. Kral da yine aynı mevkiye gelip oturduğunda eliyle
etrafını selamlar ve adet olduğu üzere herkes şapkasını çıkarır, kadınlar da
öne doğru eğilirler. Bir önceki toplantıda söylenenler kral tarafından tekrarlanır. Ayrıca Hacı Ali Ağa’ya övgüde bulunarak Lehistan hududundan
dahil olduklarından beri her tavırlarının halkın takdirini kazandığını söyler.
Osmanlı Devleti’nin böyle dostani bir zatı sefaretle görevlendirip kendilerine
gönderdikleri için memnuniyetini ifade eder. Aynı şekilde Leh tarafı olarak
onlar da muteber bir zatı padişahın cülûsunu tebrik etmek üzere Osmanlı
Devleti’ne elçilik vazifesiyle göndermeyi uygun bulduklarını haber verir.
Konuşmalar bittikten sonra cevabnameyi Hacı Ali Ağa’ya teslim eder, elçi
de cevabnameyi saygıyla koynuna yerleştirir. İyi dileklerle vedalaşmanın
ardından da meclis sona erer.
Hacı Ali Ağa’nın krala teslim ettiği name şudur: Hâlâ revnak-efzâ serîr-i cihânbânı ve
şeref-bahşâ-yı erîke-i gîtî-sitânı mâlikü’l-berreynü’l-bahreyn şevketlü kudretlü mehâbetlü
‘azametlü veliyyü’n-ni’am ‘âlem-i şehinşâh-ı rûy-ı zemîn olan e’s-sultân ibnü’s-sultân ve’l-hakan ibnü’s-sultân Mustafâ Hân hazretleri bi’l-irs ve’l-istihkâk taht-ı ‘âlî-baht-ı ‘Osmânî cülûs-ı
meymenet me’nûs-ı hümâyûnlarını hâvî ragbetlü hürmetlü Leh ve tevâbi’i kıralı cenâblarıyla
cumhûrı beynlerinde olan muvâlât u musâfâtun şurût-ı ‘ahd-nâme-i hümâyûn mûcibince
kemâkân idâme ve istikrârına müsâ’ade-i celîle-i cihânbânîlerini muhtevi beşâret-nâme-i mülâtıfet-i ‘ilâmelerini îsâl ü tebliğe mülâzimân-ı dergâh-ı mu’allâ bârgâh-ı gerdûn-iştibâhlarından
bu kullarını me’mûr buyurmışlardır [20a].
12
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Sefaretname’den anlaşıldığına göre elçilik heyetinin hediye beklentisi
vardır ve heyet kraldan büyük hediyeler umarak sabırsızlanmaktadır. Ancak
kralın hediyeleri bu beklentilere cevap verecek nitelikte değildir. Çünkü
getirilen hediyelerin hepsi iki sepete konulmuş biraz tabak, beş on kâse, iki
Viyana işi saatten ibarettir. Leh cumhuru da 1000 altın göndermiştir. Hacı
Ali Ağa beraberindekiler için başka bir ikramın olup olmayacağını sormuş
görevli boyarlar da böyle bir uygulama söz konusu değildir, şeklinde cevap
vermişlerdir. Bunun üzerine Hacı Ali Ağa beraberindeki hizmetkârlar arasında oluşabilecek huzursuzluğu ve ayaklanmayı ön görerek 1000 altını
onlara dağıtmıştır. Ziştoylu Hacı Ali Ağa’nın Sefaretnamesi bu hadise ile
son bulmaktadır. Dolayısıyla dönüş yolculuğu ya da Lehistan kralının cevabnamesini teslim ile ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

Sonuç
Ziştoylu Hacı Ali Ağa’nın diğer sefaretnamelere benzemeyen ve 340
beyitten oluşan bu manzum sefaretnamesi bir taraftan 18. yüzyıl OsmanlıLeh diplomatik ilişkilerinin tarihi vesikası diğer taraftan metin boyutuyla
bir edebî eserdir. İstanbul’dan ayrılıştan geri dönüşe kadar geçtikleri yerleşim birimlerini tanıtması, Leh halkının portresini çizmesi ve bütün bunların
bizzat yaşanmış olması yönüyle aynı zamanda bir seyahatname ve hatırat
hükmündedir. Resmî olmayan bir dili ve üslubu vardır. Her ne kadar şiiriyet bakımından zayıf ve edebî güzelliği haiz olmasa da Osmanlı elçisinin
vasıtasıyla Lehistan’a tutulmuş bir aynadır. 18.yüzyılda Lehistan ile siyasal, sosyal, kültürel konular hakkında önemli bilgiler vermektedir. Hacı Ali
Ağa’nın izlenimlerinden ve kıyaslamalarından “Diyar-ı küfrü gezip, beldeler,
kâşâneler” görüp bunları gıptayla seyreden pek çok sefirden farklı olarak
bu gayrımüslim toprakları beğenmediği, Müslüman mülkünü üstün tuttuğu
anlaşılmaktadır. Hacı Ali Ağa, padişah III. Osman’ın cülûsunu tebliğ etmek
üzere gittiği bu memlekette vazifesini başarıyla gerçekleştirmiş, devletini
en iyi şekilde temsil etmiştir.
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Stanisław Małachowski’s Memoirs from Istanbul /
Stanisław Małachowski’nin İstanbul Hatıraları

abstract: Stanisław Małachowski was one of the youngest delegates in the entourage
of Piotr Franciszek Potocki, the last envoy of the Polish-Lithuanian Commonwealth in
Istanbul in 1790. During his two-year stay on the territory of the Ottoman Empire, young
Małachowski had a great opportunity to visit some historical places situated in the area of
the present-day Greece, coffee houses and hamams in Istanbul, which he noted through
colorful descriptions in his Memoir that was published in 1876. This paper summarizes of
these parts of his Memoir’s mentioned about Turkey, especially – everyday life of Istanbul
in the late 18th century.
keywords: Stanisław Małachowski, Piotr Franciszek Potocki, Ottoman-Polish diplomatic
relations, 18th century

Giriş
Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Polonya sefirlerin “büyük bir yeteneğin ve gerçek bir bilginin izini” taşıyan raporlarının ve sefaretnamelerinin Osmanlıda
o yıllardaki günlük yaşantı üzerine de günümüze değerli bilgiler ulaştıran
vesikalar olduklarını yazar (Ortaylı, 2014: 23). Bu makalenin konusu da,
belki doğrudan doğruya bir sefirin değil, ama sefir mahiyetinden kalemi
kuvvetli birinin bugün için ilginç görünebilecek izlenimleri olmuştur.
Bu metinler tarihin bir yerinde bir dilin içine kapanmış halde durmaktadırlar. Filologun görevi onu yeni dillere açmaktır.

Hiçbir Şey İçin ve Hiçbir Şeyle
“1790’da son Lehistan Kralı Stanisław August Poniatowski (Stanislav
Avgust Ponyatowski) tarafından İstanbul’a gönderilmiş sefir Franciszek
Potocki (Francişek Pototski), padişaha karşılıklı askeri yardımlaşma önerisi getirmişti. Maalesef, uluslararası siyasi durum nedeniyle Potocki’nin
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bu misyonu başarıya ulaşamadı”1. Bu bilgi özde doğru olsa da sağından
solundan biraz tamamlama yapmayı gerektirmektedir. Şöyle:
A) 1772’deki ilk taksiminden sonra Rusya himayesinde göstermelik bir
devlet konumundaki Lehistan-Lituanya Birliği’nin son monarkı Poniatowski
(1732-1798), 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı (ve buna paralel OsmanlıAvusturya Savaşı) sırasında İstanbul’a bir sefir göndermiştir göndermesine
ancak bu sefir, yani Piotr Franciszek Potocki (1745-1829), “İstanbul’a,
Babıâli’yle ittifakla Rusya’ya savaş açmak için gönderilmiş değildi (…)
esasen oraya hiçbir şey için ve hiçbir şeyle gönderilmişti, ama o kendisi,
elinden geldiğince, tekmil kuvveti ve gönlünün tekmil hevesi ile ilk baştan
itibaren bu hedefe teveccüh etmişti”2.
B) Zira kral, ülkesinin eski gücüne kavuşması için bu savaşa mutlaka
taraf olunmasından yanaydı3, ancak “savaş dansını diğer uçtan; Babıâli’yle
beraber, Tanrı esirgesin, Rusya’ya karşı değil, daha ziyade Rusya’yla ve
her kime karşı olursa olsun – Babıâli’ye karşı bile olsa – bir tek onunla
beraber başlatmak istiyor idi”4.
C) İstanbul’a sefir gönderilmesi fikrinin Leh Meclisi’nde ağırlık kazanması üzerine bunu yapmaya mecbur kaldığında ise5, ustaca bir siyasi manevrayla “en azından şuna vasıl olmuştu ki sefaret mevzu handiyse sadece
Babıâli için boş iltifatlarla tahdit edilerek, ona verilen talimata başka her
bir mevzuda meclisin ayrı vekaletine başvurması istikametinde sokuşturulmuş bir şart ile sefirin eli kolu bağlanarak, misyonun üzerinden asıl siyasi
manası çekilip alınmıştı”6.
D) Böylece eli kolu bağlanmış sefirin Reisülküttab7 ile son görüşmesinde, Lehistan’a ortak düşmana karşı Osmanlının yanında harbe girmesi
Lehistan’dan Bugünkü Polonya’ya, 2003: 12. “Tarih Boyunca Polonya-Türkiye İlişkileri”
başlığı altında Magdalena Sodzawiczny ve Krzysztof Wawrzyniak tarafından yazılmış bir
bölüm.
2
Waliszewski, 1894: XII.
3
“Stanislaw August, Türkiye’yle yapılacak savaşa katılmanın askeri reformların sürdürülmesine imkân vereceğini, hatta belki de Moldova’da toprak kazanımları getireceğini hesap
ediyordu” (Tymowski, Kieniewicz, Holzer, 1991: 199-200). Düşündüğü şey, “Cumhuriyeti
Rusya’ya resmi bir ittifakla bağlamak ve savaşın neticesinde Moldova’yı Akkerman limanıyla
birlikte Polonya’ya katıp böylece Karadeniz’e erişim elde etmekti” (Lojtek, 1994: 190).
4
Waliszewski, 1894: VII.
5
“«İstanbul’a sefir göndermeyi hiç istemedim », diyordu gizli itiraflarında (…) « Lakin
(…) hepimizin fikri, bu işin artık haddinden fazla alevlenmiş, akılların çok şevklenmiş olduğu
ve bunu yapmak icap ettiğinde de artık onların en hoşlarına giden zatı seçmenin icap ettiğiydi” (Waliszewski, 1894: III).
6
Waliszewski, 1894: III.
7
Büyük olasılıkla Reisülküttab Raşit Efendi, çünkü Potocki’nin 1790 yılı başlarında
İstanbul’a varışının “Birkaç hafta evvelinden Diez tarafından imza olunmuş Prusya-Türk
1
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önerilip her türlü garanti de verilmiş, ama sefirin “kralıma sormam, meclisime sormam gerek” yanıtıyla, amiyane tabirle “kem küm etmesi” üzerine
sinirlenen Reisülküttab, görüşmeyi sert bir şekilde sona erdirmişti:
Madem onlara itimat etmezler, niye sefirler gönderirler, sırf burada
görünsünler, biz de onlara boşuna para ödeyelim diye mi?”8
Potocki’nin İstanbul’daki (aslında ta en başından başarısızlığa mahkûm
edilmiş) misyonu böylece sona ermiş oluyor9.
Bu son görüşmenin hikâyesini, sefir mahiyetinin en genç üyelerinden
biri olan Stanislaw Małachowski’nin (1770-1849) anılarında okuyoruz.

Stanislaw Małachowski
Stanislaw Małachowski, Lehistan’ın soylu ve namlı bir ailesinin üyesidir. Büyük dedelerinden biri, Türklerle Karlofça Antlaşması’nı (1699)
imzalayan Leh temsilcisi Jan Małachowski’dir. Amcası ve adaşı Stanislaw
Małachowski ise Lehistan-Lituanya Birliği’nin Büyük Meclis ya da (1788’den
1792’ye) Dört Yıllık Meclis diye de bilinen son meclisinin başkanıdır. Genç
Małachowski, eğitimini amcasının yanında sürdürmek üzere Varşova’ya
gelir ve devlet katındaki ilk önemli görevini de burada alır: “Amcam, büyük
atamın vaktiyle Türklerle Karlofça Anlaşmasını akdetmiş olması nazarıyla,
beni Konstantinopolis sefirliği mahiyetine tayin etti. Strzyzece Beyi Piotr
Potocki büyükelçi atanmış idi”10.
ittifakı henüz daha tasdik edilmeyi bekliyor ve bu tasdik de şüpheli idi.” (Waliszewski, 1894,
X) İttifak görüşmelerinde “Osmanlı Devleti’ni Rumeli Kazaskeri Aşir Efendi ile Reisülküttab Raşit Efendi, Prusya’yı da İstanbul Elçisi Friedrich von Diez temsil etti. Görüşmeler
sonucunda da, 31 Ocak 1790 günü Osmanlı-Prusya İttifak Andlaşması imzalandı” (Uçarol,
2013: 65).
8
Małachowski, 1876: 89.
9
Hikâyenin gerisi şöyle: “Birkaç hafta sonra tercümanımız, Schubert, koştur koştur sefire
gelip Reis Efendi’ye gitsin ve Prusya kabinesine zararlı olabilecek bazı mutabakatlar yaptıklarını anlayıp her gün Reis Efendi’ye giden ve onunla hususi müşavereleri olan Prusya
sefiri Knobelsdorf’a mani olsun diye yalvar yakar oluyor. Sefirimiz derhal yola çıktı çıkmasına, lakin dalgaların atıp tuttuğu barka yanaştığında, deryanın hakikaten hep olduğundan
daha kabarmış olduğunu görünce, içindeki korku istek ve mecburiyetinden daha güçlü oldu.
Mahzun ve titrer halde eve döndü, birkaç hafta sonra ise öğrendik ki Prusya sefiri Knobelsdorf Babıâli’yle ittifak anlaşması akdetmiş. Kısa bir süre sonra sefirimize, bütün büyükelçilerin faal oldukları müddetçe aldıkları maaşı ödemeyi reddettiler. Binaenaleyh sefir, bizlere,
on küsur yıldır orada ikamet etmekteki Chrzanowski soyadlı konsülü, sekreteri Mikosza’yla
birlikte ticari işlere bakmak üzere geride bırakarak, yakında İstanbul’dan ayrılacağını açıkladı” (Małachowski, 1876: 39-40).
10
Małachowski, 1876: 30.
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Pera ve Galata
Sefir Potocki’nin İstanbul’daki siyasi faaliyeti, yukarıda özetlenmeye
çalışılan nedenlerle çok etkin bir faaliyet olamadığından, Małachowski’nin
anılarında da pek az yer bulmuştur. Ama hatırat, o tarihlerin Türkiye’si,
özellikle İstanbul’daki gündelik yaşantı ve âdetler üzerine ilginç gelebilecek kayıtlar açısından daha renklidir. Polonya heyeti, özellikle Venedik
kısmında keyifli, ama aynı zamanda maceralı da sayılabilecek bir uzun yolculuktan sonra, kendilerini İstanbul’dan gönderilmiş mihmandarın beklediği
Yunan limanı Patrus’a (Balyabadra) varır. Sefir alayının bir kısmı ve eşyalar gemiyle doğrudan İstanbul’a gönderilirken, sefir ve daha yakın mahiyeti
yola mihmandar alayı eşliğinde atlı olarak devam ederler. Małachowski,
Türk topraklarını Balyabadra’dan başlatır ve bu coğrafyada gördüklerini
de hatıratına kaydeder. Belki bunlar arasında en ilginci Livadi üzerine yazdıklarıdır: „Son sırada andığım bu taşra vilayeti Sultan’a haraç vermekteydi ve gelip geçenlere saldırıp soyan bir eşkıya çetesi tarafından mekân
edinilmişti. Lakin Sultan emniyetimiz için ferman, yani tamamıyla itibar
edilen bir nevi pasaport vermiş idi”11. Bu sayededir ki bölgeyi korkudan
tir tir titreten eşkıyanın önderi olan Arnavut, onları yolda karşılamış ve
bölgelerindeki yolculuklarında eşlik edip hürmet göstermiştir. Osmanlının
başkentine 1790’ın Ocak ayı sonunda, „Pera banliyösünün dar ve taşları
kötü döşenmiş caddelerinden” geçerek varırlar12. Pera, bütün sefirlerin ve
yabancıların ikamet ettiği bir semttir. Türkçe bilmeyen genç Polonyalının
İstanbul’daki hayata dâhil olduğu, dostluklar kurduğu ilk çevreler, doğal
olarak Pera’daki ve diğer bir banliyö olan Galata’daki yabancı çevrelerdir.
Yazdığına göre, Galata’da sırf Fransızlar oturmaktadır ve bunlar zengin
tüccarlar ve aydın kişilerdir. Onların kendisine gösterdiği misafirperverlikten ve Fransızcasını geliştirebilmesi için yaptıkları yardımlardan övgüyle
bahseder: „bana kütüphanelerini açıp tekmil Fransız klasikleri ile diğer en
meşhur müellifleri okumaya beni teşvik ettiler”13.

Bojugden
Yaz aylarına gelindiğinde Potocki’ye Tarabya’da bir köşk tahsis edilir, Małachowski ise sefir mahiyetinden başka bir arkadaşıyla birlikte,
Tarabya’ya göre daha kalabalık bir semt olan (ve anılarında adını “Bojugden”
Małachowski, 1876: 35.
Małachowski, 1876: 36.
13
Małachowski, 1876: 36.
11

12
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diye belirttiği) Büyükdere’ye yerleştirilir. Günümüz İstanbul’unun çok gösterişli bir semti olan Tarabya, o tarihlerde de elçiliklerin gözdesi bir sayfiye
bölgesidir, ancak Büyükdere’nin de yabana atılabilecek bir yer olmadığı
anlaşılıyor, zira – Małachowski’nin yazdığına göre – orada İstanbulluların
akşam gezintileri yaptıkları büyük ve güzel bir çayırlık bulunmaktadır. Her
yılın 1 Mayıs günü de Sultan, bütün devlet erkânıyla birlikte bu çayırlığa
gelip yabancı elçilerle buluşur. „O vakit bir gösterişli çadır kurarlar ki içinde
sadece Sultan tek başına oturur. Girişte at yarışlarından başlarlar, daha sonra
vücutlarının yarısında sadece bir kuşakları olan, baştan ayağa yağlanmış, altı
güçlü kuvvetli yiğit, birbirleriyle ikişer ikişer güreşirler. Enselerinden birbirlerini tutup ayaklarıyla biri diğerini yere deviresiye kadar yıkmaya uğraşır,
devirdiğinde de mağlubun sırtına ayağını koyar. Sultan, galibi bir meblağ ile
ödüllendirir. Dövüş umumiyetle bir saat sürer. Sonunda hedef tahtasına atış
yapılır. Tabii ilk atışı Sultan yapar ve asla da ıskalamaz. Sonra tüfekleri yüksek devlet erkânına dağıtırlar, şerbet de dağıtırlar, ama sadece Sultan lüle14
tüttürür. O gün sefirlerden her biri bir hediye sunar, imparator ise ayrılırken,
defterdarın, yani hazinecinin elinde tuttuğu büyük bir çuvaldan sefir ahalisine
para saçar ki bu bizim üç kuruşa denk gelen, gümüşten küçük bir sikkedir”15.

Hamamlar
Hatıratta uzun uzun anlatılan diğer bir konu da, İstanbul hamamlarıdır.
„Konstantinopolis’te enfes, birkaç kez de faydalanmış olduğum buhar banyosu müesseseleri var ve bu sebeple onları burada tasvir edeceğim. İçleri
yumuşacık doldurulmuş on küsur kanepeli bir büyük salon, kahve pişen ve
her yanında çubuklar16 asılı bir büyük ocak. Bu salonda elbiseleri çıkartıyorlar, insanı bir yapuncaya17 sarıyorlar ve ayakların içine geçirildiği, yüksek
ökçeli iki sandalet18 veriyorlar. İki Türk, seni koltuk altlarından kavradıkları
gibi alıp ısıtılan bir odaya, sonra daha sıcak bir diğerine, en nihayetinde de
dumandan başka hiçbir şeyin görülmediği yedinci bir odaya götürüyorlar.
Kastedilen, büyük ihtimalle nargiledir. Lüle, nargilenin en üste bulunan, tömbekinin
konulduğu delikli tablanın adıdır ve Lehçeye “lulka” olarak geçmiştir.
15
Małachowski, 1876: 37-38.
16
Lehçe “cybuch” sözcüğü, Türkçe “çubuk”tan türetilmiş bir sözcük. Piponun içine tütün
konulan baş kısmıyla ağızlığını birleştiren, uzun ve boru şeklindeki parçasının adı oluyor.
17
Małachowski, herhalde “peştamal” demek istiyor. Ancak “peştamal”ı karşılamak için
kullandığı Lehçe “opończa” sözcüğü de Osmanlıca kökenlidir. Yapunca (yapıncak): Soğukta
ve yağmurda kalan atlara örtülen uzun tüylü kebe.
18
“Takunya” kastediliyor olsa gerek. Bunu karşılamak için Lehçede kullanılan “koturn”
sözcüğü, antik tiyatro aktörlerinin giydikleri, tabanı çok kalın bir çeşit sandaleti tanımlıyor.
14
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Oraya yatırıyorlar ve vücudunun her uzvunu eğip büküyorlar, akabinde fırçalarla ovuyor19, son olarak da kokulu merhemlerle sıvazlıyorlar. Bir çeyrek
saatten fazlasına dayanmanın mümkünü yok. Sonra aynı yoldan o büyük
salona geri götürüyorlar ki orada battaniyelere sarınmış halde dinleniyorsun, bu süre zarfında da sana lüle ve kahve ikram ediyorlar. Bütün bunlara
bir leva ödeniyor ki bizim dört Zloti’lik sikkemiz ediyor. Ama insan açık
havaya çıktı mı, kendini sanki yeniden doğmuş gibi, öyle bir hafiflemiş,
öyle bir sıhhatli hissediyor ki”20.

Meddah
Małachowski’nin anılarına „karnaval” diye yazdığı şey, İstanbul’da yaşadığı bayramlar olsa gerektir: „Karnaval geldi mi, Türkler eğlenmeyi sever,
ama eğlenceleri daima ciddidir.” diye yazar ve Türklerin bu “ciddi eğlencelerinin” bir örneği olarak meddahlığı anlatır: “Birçok kahvehane vardır,
oralarda da toplaşırlar; ortada, içinde korlaşmış kömür bulunan, geniş bir
kazan durur ve üzerinde kahve pişer, Türkler sedirlerde sessizce oturur ve
nargile içerler. Yoksul bir Türk gelir, ocağın yanına oturur ve bir hikâye
anlatmaya koyulur; en heyecanlı yerinde keser, kalkar ve elinde bir kapla
dinleyenleri dolanır; her biri ona para, yani 3 kuruş verir, sonra ocağa
döner ve anlatır, bitirdikten sonra ise başka kahvehaneleri dolaşır. (...) Bu
hikâyeler, tamamen „Binbir Gece Masalları” tarzındadır.” Tanıklık ettiği
başka bir gösteri vardır ki oldukça ilginçtir, zira yaptığı tasvirden, bir çeşit
(zamana özgü) „radyo tiyatrosu” dinlemiş olduğu sonucu rahatlıkla çıkartılabilir: „Kahvehanenin halıyla kapatılmış bir ucunda bir Türk tek başına,
ekseriyetle de bir ufak oğlanla oturur ve türlü sesleri; kuş seslerini, köpek
havlamasını, sanki birden çok şahısla söyleşiyormuş gibi yaptığı konuşmaya
dâhil olan her bir şeyi taklide koyulur”21.

Edirne Sarayı
Yapacak bir işleri kalmamış mahiyetin İstanbul’dan peyderpey ayrıldığı
anlaşılmaktadır. Małachowski ilk gidenlerin arasındadır ve dönüş yolunda
uğradığı Edirne’ye ve Edirne Sarayı’na22 ilişkin izlenimlerini kayda geçerken,
Demek ki “kese atıyorlar.”
Małachowski, 1876: 38.
21
Małachowski, 1876: 38-39
22
Günümüze çok küçük bir kısmı ulaşabilmiştir.
19

20
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1790 kışında „Konstantinopolis” diyerek geldiği şehrin adını artık İstanbul
diye telaffuz etmektedir: „Bu şehir, tıpkı İstanbul gibi büyük; dar sokaklar,
hiçbir simetrisi olmayan ahşap evler. Sultan’ın kale misali yüksek surla
kuşatılmış sarayını gördüm, zira bazen yazın buraya gelmektedir. Saray
boş, anahtarları bir bekçide idi. Kadınların harem denen dairesini görmek
istedik, binaenaleyh rica minnet edip ve para ödeyip23 orayı görmeye gittik. Binanın dışı yoksul ve kara idi; bir avluyu geçtikten sonra, sanki bir
odaya açılırcasına küçük giriş kapısını gördük. Binanın tamamı manastıra
benzer; dört yanda koridorlar, aşağıda ve yukarıda toplam birkaç oda. Her
birinde sedirler ve küçük aynalar, pencereler uzun ve büyük, ama camları
çok ufak, üstelik de demir parmaklıklarla kapatılmışlar. Aşağıda bir salon,
içi çepeçevre divan, ortada mermer kaplı sığ bir oyuk, içinden bir fıskiyenin
su fışkırttığı bir çeşit havuz; bahçe yüksek bir duvarla çevrelenmiş; içinde
bir dolu türlü çeşit ağaç ve çiçek, yollar düz ve dar”24.

Sonuç
Bu çalışma kapsamında, 1790 yılında diplomatik bir görevle
İstanbul’a gönderilmiş olan Stanisław Małachowski’nin o yılların Türkiye’si
ve özellikle de İstanbul’un günlük yaşantısı üzerine olan izlenimleri böylece özetlenmiş oluyor.
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Murat Pasha’s (General Józef Zachariasz Bem)
Contributions to the Ottoman Empire / Murat
Paşa (General Józef Zachariasz Bem)’nın
Osmanlı Devleti’ne Katkıları
abstract: Józef Bem, the legendary commander of the Hungarian and Polish troops,
was born in the town of Tarnow, Galicia in 1794. Before the Revolution, he became the
commander of Polish and then Hungarian troops. After the victory against the Austrian
army in Hungary, General Bem’s fame increased thoroughly. However, in the face of very
strong Russian and Austrian forces his troops were defeated. General Bem, like many refugees from Hungary was forced to flee and he took refuge in the Ottoman Empire. On
18 September 1849 by accepting Islam, he took the name of Murat Pasha. Although he
worked a very short time in the service of the Ottoman Empire, he prepared important
studies and plans to re-organise the Ottoman army. Like many refugees who found home
in the Ottoman Empire during this period, he continued to work earnestly and was promoted to be an Ottoman army general. He died in 1850. The author presents Józef Bem vel
Murat Pasha and his services to the Ottoman Empire. The analysis is based on the Ottoman
Archive Documents.
keywords: Józef Bem, Murat Pasha, Ottoman army, refugee.

Macar ve Polonyalı birliklerin efsanevî kumandanı olarak bilinen General
Józef Bem, 1795 yılında Galiçya’nın Tarnow kentinde doğmuştur. Büyük
bir savaş kabiliyeti olan Bem, 1848 İhtilali’nde önce Polonya, daha sonra
da Macar birliklerinin komutanı oldu. Józef Bem’in, özellikle Erdel’de
Ruslara karşı kazandığı savaşlar onun kahramanlıklarıyla doludur. Bu başarılar Bem’in ününü doruğa ulaştırmıştı. Ancak çok güçlü Rus ve Avusturya
kuvvetleri karşısında komuta ettiği birliği yenildi. General Bem de birçok
mülteci gibi Macaristan’dan kaçmak zorunda kaldı ve Osmanlı Devleti’ne
sığındı. Sadık yüzbaşısı Weppler ile 500 süvarisi Türk sınırına doğru yola
çıktı. Yola çıktığında savaşta almış olduğu kurşunlar yüzünden Türk sınırına
ulaştığında yaralıydı. Türk korumaların eşliğinde ve Yüzbaşı İbrahim refakatinde Vidin’e gönderildiler. Bem’in ilticası Osmanlı Arşiv Belgeleri’ne şöyle
yansımıştı “Macarlılar hizmetinde olan General Bem dahi yanında bulunan
çend nefer Zabitler ile beraber Asakir-i Hazret-i Şahane’ye iltica ve dehalet
ederek Vidin’e gönderilmiş bir taraftan dahi sairleri familyalarıyla beraber
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takım takım gelmekte bulunmuş oldukları ifadesine dair Vidin valisi atufetlu paşa hazretleriyle defterdarı saadetlu efendi tarafından tevarüd eden
bir kıta tahrirat”1.
Vali Ziya Paşa’nın verdiği rakamlara göre, 26 Ağustos 1849’da Vidin’deki
toplam mülteci sayısı 1.350 kişiydi. Bunlardan 53’ü Macar, 833’ü Polonyalı
ve 464’ü de İtalyandı. Vidin’e gelen mültecilere 27 Ağustos’ta birkaç önemli
isim daha katıldı. Bunlar General Kmety, General Richard Guyon, General
Baron Stein ve Yüzbaşı Balog idi. Mültecilerin Vidin’deki sayısı giderek
artıyordu. Öyle ki, bu sayı yaklaşık olarak 5.000’i bulmuştu.
Mülteciler, Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya arasında bir diplomatik krize sebep oldu. Adı geçen devletler onların iadesini istediler. Ancak
1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması’nın ikinci maddesinin ilk cümlesine
göre, “iki imparatorluk sınırları dahilinde büyük çaplı bazı cürümler işlemiş ya da baş kaldırma ve ihanetten suçlu bulunmuş kişiler, şayet iki devletten herhangi birisinde sığınacak bir yer arayacak olurlarsa, bunlar hiçbir
gerekçe ile kabul edilmeyecekti. Fakat, Rusya’da Hıristiyanlığı, Osmanlı
Devleti’nde İslamiyeti kabul edenler istisna tutulacaktı”. Bu yüzden daha
ilk dönemlerde mülteciler arasında din değiştirme konusu gündeme geldi.
Konu ile ilgili yapılan araştırmalardan Osmanlı Devleti’nin söz konusu
baskılardan kurtulmak için mültecilere Müslüman olmalarını teklif ettiği
anlaşılmaktadır. Bu arada General Bem, Temeşvar’da yaralandığı için sürekli
yatağında yatıyordu. Bu sebeple başlangıçta olup bitenlerden habersizdi.
Vidin’deki Türk görevlisinin, Rusya’ya karşı açılacak bir savaşta din değiştiren
mültecilerin Türk ordusu ile birlikte bu devlete karşı savaşacağını söylemesi
üzerine Bem, “bu tamamıyla farklı bir şey ve düşünmeye değer” dedi. Bem,
din değiştirerek Müslümanlığı seçti. Bem’in Müslüman olmasından sonra,
din değiştirmeyi kabul eden mültecilerin sayısı giderek artıyordu. Din değiştiren önemli isimler arasında Kmety ve Stein de vardı. Philipp Korn’a göre, din
değiştirenlerin ilk düşüncesi, bir Müslüman olarak ortak düşman Rusya’ya
karşı daha kolay girişimde bulunabilmekti. Müslüman olanlara yeni isim ve
ünvanlar da verildi. Bem, Murad Paşa ismini alırken; Kmety, İsmail Paşa;
Stein, Ferhat Paşa; Zarchesty ise Osman Bey isim ve rütbelerini aldılar.
Müslüman olan mülteciler, eski arkadaşlarından ayrıldılar ve onlara yeni
bir yerleşim yeri tahsis edildi. Ayrıca din değiştiren bütün mültecilere maaş
bağlandı. Murad Paşa’ya 7.500 kuruş, Ferhad ve İsmail Paşalara da 5.000’er
kuruş maaş verildi. Bu arada din değiştirenler hiç bir baskı ve zorlama olmadan kendi hür iradeleriyle Müslüman olduklarına dair birer mektup yazarak
Ziya Paşa’ya verdiler. Paşa da söz konusu mektupları Sadaret’e gönderdi.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dosya Usulü İradeler Kataloğu (BOA. İ.DUİT), 147-21/1,
15 L 65 (3 Eylül 1849).
1
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Mültecilerin Şumnu’ya Gönderilmesi
Bu arada mültecilerin nereye yerleştirilecekleri meselesi, en önemli problem olarak Osmanlı Devleti’nin karşısında duruyordu. Çünkü Vidin’in Rusya
sınırına yakın ve Tuna Nehri’nin kenarında bulunması sebebiyle, Rusların
ani bir baskınla mültecileri alıp götürmeleri muhtemeldi. Ayrıca mültecilerin nehir yoluyla firar etmeleri de ihtimal dahilindeydi. İstanbul’da yapılan
çeşitli tartışmalardan sonra mülteciler için en uygun yerin Şumnu olduğu
kararlaştırıldı. Çünkü bu şehir, gerek İstanbul’a yakınlığı gerekse ikliminin
uygunluğu bakımından onlar için daha elverişliydi. Savunma açısından da
Vidin’e göre çok daha iyi bir konuma sahipti.
Din değiştiren mültecilerin, diğerleriyle birlikte çıkarılmayıp ayrı ayrı
Şumnu’ya gönderilmeleri kararlaştırılmıştı. Fakat Murad Paşa, yaralı ve
hasta olduğundan, maiyetinde bulunan yaverleri ve hizmetçileriyle ayrı
olarak yola çıkmak istediğini Ziya Paşa’ya iletmişti. Paşa, bu isteği kabul
etmiş ve 31 Ekim 1849’da Murad Paşa ve beraberindekiler Şumnu’ya doğru
hareket etmişlerdi. Bu mülteci grubunu yolculukları sırasında korumak için,
başlarında Kaymakam Faik Bey’in bulunduğu, 50 süvari askeri görevlendirilmişti. Faik Bey’in refakatiyle Şumnu’ya doğru yola çıkan ilk Müslüman
mülteci kafilesi şunlardan oluşuyordu; Murad Paşa, Miralay Osman Bey,
Kaymakam İskender Bey, Kaymakam Yusuf Bey, Kaymakam Hüseyin Bey,
2 binbaşı, 2 mülâzım, 6 çavuş ve nefer olmak üzere toplam 15 kişi. Murad
Paşa’nın Vidin’den ayrılmasından sonra diğer din değiştirenler (toplam
241 kişi) 1 Kasım 1849’da onu takip ettiler. Bunlara Süvari Binbaşısı İsmail
Efendi refakat ediyordu. Mülteciler, Vidin’deki gibi Şumnu’da da büyük bir
içtenlikle karşılandılar. Şumnu’da en rahat ve en güzel ev, Kossuth’a tahsis
edilmişti. Bu eve bir de hizmetçi tayin edilmişti. Evde Kossuth’la beraber
yaveriyle tercümanı da bulunuyordu.
Mülteciler meselesi Osmanlı Devleti ile Rusya arasında önemli bir sorun
oluşturmuştu. Hatta bir ara Rusya ve Avusturya ile siyasi münasebetler kesilmişti. Daha sonra gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Osmanlı Devleti
ile Rusya’yı ortak bir noktada buluşturan bir protokol imzalandı. Tarafların
25 Kasım 1849’da bu protokolü imzalamasıyla Osmanlı Devleti ile Rusya
arasında siyasi münasebetler yeniden başladı.
Diğer taraftan Rus Büyükelçisi Titof’un Bâbıâli’ye sunduğu notanın
ekinde, Macar İhtilali’nden sonra Osmanlı ülkesine sığınan Polonyalıların
isim listesi de vardı. Bu liste, 13 Polonyalı mülteci şefinin ismini içeriyordu. Listede en dikkati çeken kişi Müslüman olup Murad Paşa ismini alan
General Bem’di. Diğer ilginç bir nokta ise, başlangıçta dört Polonyalı mülteci
şefini, daha sonra da bütün mültecilerin iadesini isteyen Rusya’nın, şimdi
sadece 13 mülteci şefinin sınırdışı edilmesini istemesiydi. Ancak bunların
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Rusya aleyhinde bir faaliyette bulunamayacakları bir mevkiye gönderilerek
Çar’ın iade talebinden vazgeçmesi sağlanarak mesele halledilmişti. Böylece
General Murad Paşa (Józef Bem)’nın Malta yerine Haleb’e gönderilecekti.
Konu arşiv belgelerine şöyle yansımıştır;
“Rüesa-yı mülteciyandan Haleb’e gönderilmeleri lazım gelenler memuru
kaymakam Mazhar Bey ile beraber Varna tarikiyle yola çıkarılmış oldukları ifadesine mutazammın saadetlü Halim Paşa hazretleri ve izzetlü Ahmed
Vefik Efendi ve kaymakam Faik Bey tarafından birbirini müteakiben tevarüd eden çend kıta tahrirat bir kıta tezkire-i seraskeri ile mealen manzur-ı
şevket-mevfur-ı hazret-i şehenşahi buyrulmak üzere takdim olundu. General
Bem ile sair birkaç kişi defter-i melfufta işaret olunmuş olduğu veçhile
vakıa Rusya defterinde bulunduklarından Malta takımından olmaları lazım
geleceği halde Haleb’e gönderilmeleri malum-ı ali buyrulduğu veçhile kendilerinin şeref-i İslamla teşerrüfleri üzerine ba-irade-i seniyye verilen karar
iktizasından olup”2.

Murad Paşa (Józef Bem) ve Müslüman Mültecilerin
Halep’e Gönderilmesi
5 Kasım 1849 tarihli notada da Müslüman olan mültecilerin
Diyarbakır’a gönderilmesi kabul edilmişti. Ancak Bâbıâli, ani bir kararla
mültecilerin Diyarbakır veya Konya yerine Halep’e gönderilmelerini uygun
buldu. Esasen, böyle bir kararın alınmasında asıl rolü Mustafa Reşid Paşa
oynamıştı. Paşa’ya göre, etrafı surlarla çevrili Diyarbakır, kaleyi andırıyordu.
Dolayısıyla buraya gönderilecek mülteciler, bir kaleye mahpus edildiklerini
düşünebilirlerdi. Dahası, iklim şartları mülteciler için pek uygun değildi.
Paşa, bu olumsuz şartlar değerlendirdiğinde onların Halep’e gönderilmelerinin daha uygun olacağı kanaatine varmıştı. Reşid Paşa, bu düşüncesini
Abdülmecid’e arz etmiş, Sultan da bu öneriyi kabul etmişti. Böylece, din
değiştiren mültecilerin Halep’e yerleştirilmeleri kesinleşti.
Halep’e gönderilecek mültecilerin refakatine Mazhar Bey tayin edilmişti. O, Ahmed Vefik Efendi ile 31 Ocak 1850’de İstanbul’dan ayrılarak
5 Şubat 1850’de Şumnu’ya vardı. Bu göreve getirildikten sonra kendisine
bir de kapsamlı talimatname verildi. Mazhar Bey, Şumnu’daki mültecilerden Müslüman olanları buradan alıp Varna’ya getirecek ve orada bekleyen
Tâir-i Bahrî Vapuru’na bindirecekti. Vapur, İskenderun İskelesi’ne vardıktan sonra mültecileri, buradan alıp Halep’e götürecekti. Mülteciler, Halep’te
bulundukça Mazhar Bey de orada kalacak ve ihtiyaçlarının karşılanmasına
2

BOA. İ.DUİT 149-5/1, 27 R 1266 ( 12 Mart 1850).
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dikkat gösterecekti. Şumnu’da olduğu gibi, mültecilere rütbe ve mesleklerine göre tayinat verilecek ve sıkıntı çekmemeleri sağlanacaktı. Halep’te
bulunan mülteciler, gözetim altında bulunduruldukları sürede Mazhar Bey,
özellikle hiçbir tarafa kaçmamalarına dikkat edecekti. Eğer içlerinden biri
bile firar edecek olursa, bu durum Osmanlı Devleti’ni politikaca sıkıntıya
sokacağından, bundan Mazhar Bey sorumlu olacaktı. Bu sebeple mülteciler
sıkı bir şekilde gözetim altında tutulacaklardı. İçlerinden kıra çıkmak veya
şehir merkezinde gezmek isteyenlere, engel olunmayacak; fakat yanlarına
subay verilerek kontrolleri sağlanacaktı. (Bu durum Halep’e ilk vardıklarında
uygulanmış3 ise de Bem’in, Reşit Paşa’ya bir şikayet dilekçesi yazmasıyla
durumları oldukça düzelmiştir: şehir içinde ve çevresinde serbestçe hareket
edebiliyorlardı. Hatta kesilen ödemeleri de halledilmişti. Ayrıca Fransız,
İngiliz, İtalyan ve İspanyol konsolosluklarından sık sık davetler de kabul
edebiliyorlardı).
Mülteciler Şumnu’dan hareket etmeden önce Bâbıâli, Halep Valisi
Mustafa Zarif Paşa’ya da dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bir
dizi emir gönderdi. Bu emirlerde; Halep’e gönderilen mültecilerin, Macar
Özgürlük Savaşı’nın önde gelenleri ve aynı zamanda İslam dinini kabul
etmiş olmaları hasebiyle, bunlara hürmet ve saygıda kusur edilmeyecekti.
Din değiştiren mülteciler hakkında yeni bir karar verilinceye kadar, iyi
korunmalarına ve ihtiyaçlarının karşılanmasına dikkat edilecekti.
Din değiştiren mülteciler, yanlarında kendilerini korumak üzere görevlendirilen güçlü bir süvari birliği ile 24 Şubat 1850’de, Halep’e doğru hareket ettiler. Tâir-i Bahrî Vapuru, Kütahya’ya gönderilen mültecileri Gemlik
İskelesine çıkardıktan sonra Halep’e gidecekleri almak üzere Varna’ya dönmüştü. Mazhar Bey’in gözetiminde, Halep’e gönderilen mülteciler 35 kişilik bir gruptu.
Söz konusu mültecilerin Müslüman olmadan önce ve Müslüman olduktan sonraki isimleri ile maiyetlerinde Halep’e götürdükleri kişiler aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir4.

Konu ile ilgili 08.C.1266(21.04.1850) tarihli bir belgede, Halep’de bulunan general ve
büyük zabitlerin konsoloshane ve manastırlara girmeleri ve çarşı-pazara sıkça çıkmalarının
Halep Valisi Mustafa Paşa tarafından yasaklandığı, ayrıca dışarı çıkarken yanlarına hizmetçiden başka birer zabitin refakat etmesinin tenbih olunduğu belirtiliyor (BOA., Hariciye
Mektubi Kalemi, HR.MKT, 32-56).
4
BOA. İ.DUİT 149-5/2.
3
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HALEP’E GÖNDERİLEN MÜLTECİLER
Önceki İsmi

Müslüman Olduktan
Sonra Aldığı İsim

Maiyyetinde Bulunanlar

General Bem

Murad

2 adamı

General Kmety

İsmail Paşa

2 adamı

General Stein

Ferhad Paşa

1 hizmetkarı

Zarzeczky

Osman

1 hizmetkarı

Woronieczky

Yusuf

1 hizmetkarı

Grim

Mustafa

–

Baroti

Osman

3 ailesi efradı

Tuld

İbrahim

2 ailesi efradı

Fiala

Ömer

–

Hullam

İskender

1 hizmetkarı

Nemgyei

Ömer

–

Alberd

Selim

–

Orosdy

Ömer

–

Schınberk

Tahir

1 hizmetkarı

Schneider

Hüseyin

–

Schöft

İsmi tespit edilememiştir

–

John Balogh

İsmi tespit edilememiştir

1 hizmetkarı

Victor Balogh5

Tek Hristiyan Mülteci

–

Zabadinsky6

Mehmed

1 oğlu

Toplam: 19

Toplam: 16

Genel Toplam: 35
56

Halep’e yerleştirilen mültecilere başlangıçta sadece “bedel-i tayinat”
yani, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri miktarda para
veriliyordu. Fakat Seraskerlik, mesleklerine göre istihdam olunacakları vakte
kadar onların Halep’te ikamete devam etmeleri ve rütbelerine göre maaş
ve tayinat verilmesini kararlaştırdı. Sadâret, Murad Paşa’ya “ferik” rütbesi
Kütahya’ya iğram kılınan mültecilerin defterinden naklolunmuşdur.
Malta’ya iğram kılınacak mültecilerin defterinden naklolunmuşdur. BOA. İ.DUİT 1495/1, 27 R 1266 ( 12 Mart 1850).
5

6
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verilmiş olmasına rağmen fiilen istihdam edilmediğinden şimdilik Halep
emvalinden bir tam ferik tayinatı ile 7.500 kuruş; İsmail ve Ferhad Paşalara
da mîrlivâ tayinatı ve 5.000’er kuruş maaş bağlanmasını kararlaştırdı. Diğer
mültecilere de rütbelerine göre maaş ve tayinat verilmesi uygun görüldü.

Murad Paşa (Józef Bem)’nın Ölümü (10 Aralık 1850)
Macar Özgürlük Savaşı’ndaki başarılarla efsanevî bir kahraman olarak
görülen Murad Paşa, 10 Aralık 1850 Salı günü Halep’te ölmüştü. Korn Philip
ve Vahot Imrefi’nin hatıratlarında yer alan bir belgede, Murad Paşa’nın
dört hafta önce öleceğinin belli olduğu yazılıdır. Söz konusu belgedeki
bu ifadeden, onun en az bir ay kadar çok ağır bir hastalık dönemi geçirdiği anlaşılmaktadır. Ancak Murad Paşa, geçirdiği ilk ateş nöbetini dikkate
almamış ve ancak ölümünden üç dört gün önce ilaç almaya ikna edilebilmişti. Doktorlar, yaptıkları konsültasyondan sonra evinin kendisi için sağlıksız olduğuna karar verdikleri halde Murad Paşa, bunu kabul etmemişti.
Ölümünden bir gün önce kendisini ziyaret edenlere sağlık durumunun iyi
olduğunu ve ertesi gün yataktan kalkacağını söylemişti. Ancak, 9 Aralık günü
öğleyin saat 2’ye doğru, Halep’teki bütün doktorların konsültasyona gelmesi
için Fransız Konsolosluğu’na haber gönderildi. Yanına varan doktorlar onu
ölmek üzereyken bulmuşlardı. Doktorların söylediğine göre, vücudu yara ve
berelerden yorgun düşmüştü. Akşama doğru belden aşağısındaki acılardan
şikâyet etmiş ve nihayet gece saat 2’de ölmüştü.
Murad Paşa öldüğünde 56 yaşında idi. İslamiyet’e geçtikten sonra tek
amacı yeni vatanına ve çok değer verdiği sultanına yararlı olabilmekti. Katı
bir Rus aleyhtarı olan Murad Paşa, bu devlete karşı büyük bir kin ve nefret
duyuyordu, özellikle Fransız diline her yönüyle hakimdi Korn’un yazdıklarına göre hiç bir hatırat bırakmamıştı. Kendisi ile ilgili belgeler de isteği
üzerine yakılmıştı. Murad Paşa için muhteşem bir cenaze merasimi düzenlendi. Merasimine Abdülkerim Paşa’nın yanı sıra, Fransa ve İngiltere’nin
Halep Konsolosları da katılmıştı. Murad Paşa’nın cenazesi İslami kurallara
uygun olarak defnedilmişti7.
Osmanlı Devleti’nde Murad Paşa adıyla ün yapan Bem, Macar ve Polonya
milletleri tarafından her zaman milli bir kahraman olarak anılmıştır. Halep’te
yaşadığı süre içerisinde, bir taraftan yeni vatanına hizmet ederken, diğer
taraftan da Polonya’nın geleceği ve bağımsızlık mücadelesi düşüncesini
Ferik Abdülkerim Paşa’nın Murad Paşa’nın cenazesinin defnedilmesinde gösterdiği
gayret İstanbul’da takdir edilmişti (BOA., Sadaret Mektubi Kalemi, Mühimme Kararı Evrakı,
A.MKT.MHM., 26/61, 26/S /1267, 31 Aralık 1850).
7
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aklından çıkarmamıştır. Murad Paşa’nın ölümü, Sultan Abdülmecid’i hüzünlendirdi. Padişah, ona, Halep’te şanına yakışır bir mezar yaptırdı. Ayrıca
Murad Paşa’nın, Avrupa’da ünlü bir komutan olarak tanınması ve Osmanlı
Devleti topraklarında hayata veda etmesi sebebiyle, masrafı mal sandığından
karşılanmak üzere kabrine süslü bir taş konulması kararlaştırıldı.
Öldüğünde Murad Paşa’nın esnafa ve çevresine (İspanya Konsolosu
dahil) 26.486 guruş borcu vardı8. Terekesinin bir kısmı satılarak borçları
kapatılmağa çalışıldı. Ancak terekesinden elde edilen para 16.923 guruştu
ve borcunu kapatmağa yetmiyordu9. Arta kalan borcun (9563 guruş) cüziyat
kabilinden olması hasebiyle Sadaret, bunun Halep Emvali’nden karşılanmasını uygun gördü10. İsmail Paşa (Kmety), bu tip şöhretli insanların ölümünden sonra bırakmış oldukları eşyaya, Avrupalıların büyük değer verdiğini
ileri sürerek, Murad Paşa’nın eşyalarının müzâyede usulüyle satılmasını
önerdi. Bu önerinin etkisiyle olacak ki Paşa’nın 24 parça eşyası Avrupa’ya
gönderilmek üzere Halep Valisi’ne teslim edildi11.
Murad Paşa’nın naaşı 1929 yılında yapılan bir devlet töreniyle
Polonya’ya gönderilmiştir. General Bem’in cenazesinin nakledildiği tabut;
24 Haziran 1929 Pazartesi günü beraberinde bir Polonya askerî heyeti ile
İstanbul Haydarpaşa Garı’na ulaşmıştır. Burada tabut vagondan indirilirken
Türk askerleri tarafından bir tören düzenlenmiş, daha sonra tabut Türk ve
Polonya bayrakları ile sarılmıştır. Oradan saat yedide bir istimbot ile Sirkeci
İstasyonu’na nakledilmiştir. Bandonun Polonya Millî Marşı’nı çalmasının
BOA., İrade Hariciye (İ.HR.), 76-3677/3-2.
BOA., İ.HR., 76-3677/3.
10
“Atufetli Efendim Hazretleri, Müteveffa Murad Beğ’in kabrine yapılması mukteza-yı
irade-i seniyyeden olan taşın keyfiyetiyle mümamileyhin terekesi esmanına ve müsbit olan
düyunun tanzim olunan defteri gönderildiği ifadesine dair Ferik saadetlü Abdülkerim Paşa
hazretlerinin tevarüd iden tahriratı ol babda bir kıta tezkere-i seraskeri beraber manzur-ı ali
buyurulmak üzere takdim kılındı rüus-ı iş’ara nazaran müteveffa-yı mümaileyhin terekesi
esmanı borcuna virildikten sonra dokuz bin beş yüz bu kadar guruş açık kalmış olub bu ise
cüziyat kabilinden bulunduğundan saye-i şevketvaye-i hazret-i şehinşahinde Haleb emvalinden tesviyesi muvafık-ı şan-ı ali olacağı mülahaza olunur ise de ol babda her ne vechle emr
ü ferman mekârim-i unvan canib-i cihandarı maa-tahrir sudur buyurulur ise âna göre mukteza-yı hâlinin ifasına mübaderet olunacağı beyanıyla tezkere-i senaveri terkim kılındı efendim” (BOA., İ.HR., 76-3677/5-1).
11
BOA., İ.HR., 76-3677/3-2. Bu eşyaların Avrupa’ya gönderildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Meclis-i Vala’dan kaleme alınıp Maliye Nezaretinden takdim kılınan mazbata mealinde
“müteveffa Murad Paşa’nın füruht olunmak üzere Avrupa’ya gönderilen eşyası keyfiyetinin
dahi mahallinden isti’lâmı hususlarının nezâret-i müşarünileyhaya havalesi tezekkür olunmuş
ise de ol babda her ne vechle irade-i seniyye hazret-i padişahi müteaalik ve şerefsudur
buyurulur ise âna göre hareket olunacağı beyanıyla tezkere-i senâveri terkim kılındığı” belirtiliyordu. (BOA., İrade Meclis-i Vâlâ, İ.MVL, 269-10324/2).
8
9
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ardından Polonya Orta Elçisi M. Kazimi Olzorenski bir konuşma yapmıştır.
Elçinin konuşması şöyledir: “Efendiler! (…) O, 1831 de Lehistan’ın istiklâli
için Çar Birinci Nikola’ya karşı harbetti. 1849’da, Macar milleti istiklâlini
kazanmak için silaha sarıldığı zaman General Bem bu Çar kuklalarının
ordularıyla yeniden mücadele etti. Bu mücadelenin ikisinde de fark kuvvetler karşısında mağlup oldu. Fakat bu kuvvetler kalbindeki istiklâl aşkını
mağlup edemedi (…) Büyük Leh kahramanı vatanını terk etmeye mecbur
olduktan sonra ancak Türk topraklarında lâyık olduğu misafirperverliği buldu
(…) Leh toprakları, vatanına bu derece lâyık bir çocuğunu bunca senelik
bir ayrılıktan sonra tekrar sinesine almakla bahtiyardır”
Polonya elçisinin nutkundan sonra İstanbul Merkez Komutanı Emin Paşa
ve Macar Elçisi M. Tahl da bir konuşma yapmış, tören sekize yirmi kala
bando, Leh selam müziğini çalarken tabutun yüklendiği trenin Sirkeci’den
ayrılması ile sona ermiştir. Tören dönemin Türk basınında da yer bulmuştur.
General Bem’in Osmanlı Devleti’ne katkıları ile ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bunlardan İlber Ortaylı, General Bem’in burada
İslamiyet’i kabul ederek Müslüman olduktan sonra, önce Tuna ordularının
sağ yakasındaki orduların -ki, bunlar Vidin, Rusçuk ve Silistre ordularını
kapsıyordu- komutanlığına tayin edildi. Ancak Avusturya ve Rusya’nın
tepki göstermesine sebep oldu demektedir12. Ancak İlber Ortaylı’nın ortaya
koyduğu bu bilgileri destekleyecek herhangi bir belge bulamadık. Zira daha
önce de belirttiğimiz gibi General Bem Osmanlı Devleti’ne sığındığında
yaralı idi. Hatta Vidin’den Şumnu’ya yaralı ve hasta olduğundan, maiyetinde
bulunan yaverleri ve hizmetçileriyle ayrı olarak yola çıkmak istediğini Ziya
Paşa’ya iletmişti. Paşa, bu isteği kabul etmiş ve 31 Ekim 1849’da Murad
Paşa ve beraberindekiler Şumnu’ya hareket etmişlerdi. Bu şartlarda General
Bem’in böyle bir komutanlığa tayin edilmesi pek mümkün görünmemektedir.
Yine Taha Toros, Murad Paşa’ya Müşirlik rütbesi verilip bölgesel komutan olarak Halep’e gönderildiğini söylemektedir13. Daha önce belirttiğimiz
gibi Paşa’nın Rusya ile gerçekleşen diplomatik görüşmeler çerçevesinde
Halep’e gönderildiği doğrudur, ancak bölgesel komutan olduğuna dair yine
hiçbir belge bulunamamıştır. Kaldı ki Osmanlı Arşivinde bulduğumuz bir
belgede özetle “Serasker paşa tarafından… takdim kılınan bir kıta tezkiresinde beyan olunduğu vechile şeref-i İslam ile müşerref olup Halep’te bulunan mültecilerin refah-ı hallerinin istihsaliyle sıkıntı çekmemeleri ve hali
mahzuniyette kalmamaları devletin şanından bulunduğu ve bu yolda sarf
olunacak meblağın çok yüksek olmadığı, melfuf pusulada esamisi muharrer
olanlardan Murad Bey’de ferik rütbesi var ise de kendisi fiilen müstahdem
12
13

Ortaylı, 1989: 20.
Toros, 1983: 23.
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olmadığı cihetle ve asıl murad bunların zaruretten vikayeleri kaziyesi bulunduğundan Murad Bey’e bir tam ferik (maaşı) tayınıyla ile yedi bin beş yüz
kuruş ve İsmail ve Ferhad Beylere mirliva tayinatı ve beş bin kuruş ve diğerlerine dahi bulundukları rütbelerin maaşı ve tayinine ihsan buyrulması, bu
sıralar nişan itasından sarf-ı nazar olunması fakat ileride bu inayet-i seniyyeye dahi nail olacaklarının kendilerine iktizası veçhile anlatılması münasip
gibi görünmüş”14 denmektedir. Bu belgede yer alan “melfuf pusulada esamisi
muharrer olanlardan Murad Bey’de ferik rütbesi var ise de kendisi fiilen
müstahdem olmadığı cihetle…”ve “…bu sıralar nişan itasından sarf-ı nazar
olunması fakat ileride bu inayet-i seniyyeye dahi nail olacaklarının kendilerine iktizası veçhile anlatılması…” ifadelerinden kendisinin bu dönemde
orduda fiilen istihdam edilmediği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla Murat Paşa’nın Halep’e vali olarak tayin edildiği ile ilgili
Macar Türkolog Edit Tasnadi’ye ait bilgi de doğru değildir15. Kaldı ki Murat
Paşa’nın Halep’e gönderildiği tarihte (24 Şubat 1850) Vali, Zarif Mustafa
Paşa’dır. 03.Ş.1265 (24.06.1849) tarihli bir belgeden kendisinin Kâmil Paşa’nın
yerine Vali olarak atandığı anlaşılmaktadır16. 17 Ekim 1850’de Halep’te
çıkan isyanda Zarif Mustafa Paşa’nın başarısızlığı üzerine, isyanın Londra
Sefiri Mehmed Emin Paşa gibi tecrübeli bir asker tarafından bastırılabileceği
düşünüldüğünden, Mehmed Emin Paşa merkeze çağrıldı ve Halep valiliğine
gönderildi17. Yani Murat Paşa vefat ettiğinde vali Mehmed Emin Paşa idi.
Ayrıca Murat Paşa’nın başta ordu olmak üzere birçok alanda bir takım
düzenlemelere gittiğine dair çeşitli bilgilere de rastlamaktayız. Murad Paşa,
Güherçile Fabrikası’nın temellerini atmış, planlarını da İstanbul’a göndermişti. Babıali, devlet bütçesinden kendisine destek sözü vermiş ve bu fabrikayı en iyi şekilde kurmasını istemişti.
Csorba’ya göre Murat Paşa, Halep’e tayininin hemen arkasından birikimlerini kullanmaya başlayarak yeni vatanı için kalıcı çözümler getirecek
çalışmalara girişti. Murat Paşa düzeni sağlamaya yönelik çalışmalar yaptıktan
sonra; Osmanlı ordusunda reform için planlar hazırladı. Öncelikle ordunun,
savaşta manevra kabiliyetinin artırılması için mobil top planı yaptı. Arap
birliklerinden ayrı, daha düzenli muhafız birlikleri kurmak için çalıştı. Fırat
Nehri’nin kavşak yollarını korumak için büyük kale zincirleri kurmak konusunda da planlar hazırladı. Ayrıca sınır muhafız birlikleri kurarak göçebe
BOA. İ.DUİT, 149-28/1, 9 Receb 1266, 21 Mayıs 1850.
Tasnadi, 2001: 75.
16
BOA., A.MKT.MHM.,14/91.
17
Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, IV, İstanbul 1311, s. 300-301. 1300/1883 tarihli Haleb
Vilayet Salnâmesine göre bu dönemde görev yapan valilerin isimleri şöyledir: 1264 Elhac
Kemal Paşa, 1265 Zarif Mustafa Paşa, 1266 Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa, 1268 Osman Nuri
Paşa.
14
15
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çöl Araplarının saldırısından korunmak için düzenlemeler yapmaya başladı.
Murat Paşa, bu çalışmaların başarılı bir şekilde yürümesi için, kısa sürede
birçok proje planı hazırlayıp bunları bizzat takip etti18.
Halep’te görevli bulunduğu sırada, bir rafineri ve barut fabrikası kurma
çalışmalarını da yürütmüştür19. Bunların yanında deneysel tarzda çalışan
bir salpetre fabrikası da kuran Murat Paşa ordu için silah ve top sistemleri
ve bunların korunması için model çalışmalar gerçekleştirmiştir. Osmanlı
diplomasisi için yararlı olabileceğini düşündüğü girişimlerde bulunmuştur. Mayıs 1850 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na, Fransa’nın
Osmanlı Devleti ile bir askerî anlaşma yapmasını önererek Osmanlı Devleti
için müttefik kazanmaya çalışmıştır. Ancak bu girişimi akim kalmıştır. Ekim
1850’de Halep’te çıkan isyanda, Murat Paşa’dan yardım istenmiş, Paşa’nın
yetkileri artırılarak karmaşık durumun halledilmesi için görevlendirilmesi
sağlanmıştır. Bunun üzerine, Murat Paşa mükemmel bir örgütlü savunma
ile isyancıları bozguna uğratmıştır20.
Bunların ne kadarının doğru olduğunu ile ilgili yeterli destekleyici bilgi
ve belgeye sahip değiliz ama şu bir gerçek ki Murat Paşa çok değerli bir
askerdir. Fakat yaklaşık 1 yıl 3,5 ay kaldığı Türkiye’deki ömrü düşündüklerini gerçekleştirmeye yeterli olmamıştır. Osmanlı hizmetinde çok kısa bir
süre çalışabilmiş olması ve ölümü O’nun kalıcı etkileri olan çalışmalara imza
atmasına engel olmuştur. Zira bu dönemde Osmanlı Devleti’nde kalmaya
devam eden mülteciler O’na çok önemli katkılar sağlamışlardır.
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The Adventures and Affairs of Some
of the Polish Émigrés in the Ottoman Empire
from the 17th to the 19th Centuries /
17-18. Yüzyıllardaki Osmanlı İmparatorluğu’nda
Bazı Polonyalı Göçmenlerin Maceraları
ve Meseleleri
Abstract:
The criterion for the selection of personages to be described in this paper is far from
the political one. It is rather the common experience of all of these figures which went
beyond the boundaries caused by age, social and national status, religion, and sex. They
found themselves in Turkey because of a variety of reasons. Their biographies abound in
not only bizarre adventures but also in the cross points of Polish and Turkish cultures and
histories. Their contributions to the development of Turkish culture and state ideas has
already been analyzed but the social and cultural dimension of these émigrés’ presence in
the Ottoman Empire has still some points to be researched. This perspective of life of Europeans in the East in the past is extremely different from that of contemporary multicultural
societies. This approach is an attempt to somehow recreate the personal microstories based
on the archival and dairies’ material that can be integrated into the existing patriotic and
historical discourses.
keywords: renegate, Ottoman, millet, conversion, dragoman

The criterion for the selection of the personages to be described in this
paper is far from a political one. It is, rather the common experience of
all of these figures which goes beyond the boundaries of their historical
era, social and national status, religion or gender. They found themselves
in Turkey for a variety of reasons. Their biographies abound not only in
bizarre adventures but also in the cross-fertilization of Polish and Turkish
culture and history. Their contribution to the development of Turkish culture and ideas about the state has already been analyzed but the social
and cultural dimension of these émigrés’ presence in the Ottoman Empire
requires the further research be undertaken. These personages include: Ali
Ufki Bey (Wojciech Bobowski, 17th c.) – a genius interpreter, musicologist and linguist; Salomea Pilsztynowa (18th c.) – a famous female optician
from the Ottoman harems; Jan Potocki (18th/19th c.) – a writer, traveller
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and researcher of the East; Polish national bard poet Adam Mickiewicz
(19th c.) and his short-lived experience in Istanbul before his death in Pera;
Paweł Szymański (19th c.) – a circus artist, who became a veterinary surgeon in the sultan’s cavalry; Ludwika Śniadecka (19th c.) – Sadık Pasha’s
wife, an important female activist among the Polish immigrant community
in Istanbul; Aleksander Iliński (19th c.) – a brave soldier and reveller of
Tartar origin and an Ottoman Pasha. The experience of Europeans living in
the East in the past is extremely different from that of those living in contemporary multicultural societies. This approach is an attempt to somehow
recreate only few examples of their personal microstories based on archive
materials and diaries, and to eventually integrate them into existing patriotic and historical discourse.
Moreover, apart from patriotic and historical discourse, there are some
more personal stories from their lives as immigrants to be discovered. Of
course, the Ottoman Empire was already familiar with multicultural immigration and was a cultural melting pot.
Furthermore, there is a question whether Polish aristocrats of Catholic
background were conscious of the cultural differences between them and
the Ottomans. How did they change from Joachim to Ibrahim and from
Wojciech to Ali; which path did Antonii take to become Iskender, and what
transformed Michał into Sadik?
Is it really enough to merely change one’s name to become a member
of a foreign society? The new name is the consequence of religious conversion. Sometimes, adopting a new religion was prompted by pragmatism,
sometimes by obligation. Those who survived in the Ottoman court certainly
heeded the following piece of advice: ”When you enter the Saray you have
to forget your real name, your religion and your motherland”.
According to common knowledge, even at the time of the Islamization
of the Ottoman-occupied Balkan societies, it was typical for conversions
to assume the superficial shape of crypto-Christianism. Most cases were
caused by the imperial taxation policy. In the case of the Poles of the 19th
century, the change of religion was a must for the soldiers who wanted to
avoid repatriation and possible imprisonment in Poland which was then
ruled by the Russians.
Their decision was dictated by pragmatism but as literary people they
were aware of the fact that each culture influenced by religion has its own
calendar. The case of uneducated people was more difficult or even traumatic. When we look at the calendar of every culture we see days indicating the rhythm of its religious rituals, festivals and holidays. In Islam and
Christianity, these celebrations are very different. For someone who grew
up celebrating Christmas and Easter in their native country and was very
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close to church life this change in the cycle of religious celebrations would
have been difficult to adjust to. There are some memoirs left behind by
a young girl, Kasia Kolasa, from Morawsko village on the Eastern Edges
of Poland who was captured by Tartars and taken into slavery in the 17th
century, as a result of the Polish-Turkish war in 1672, and returned after
5 years. Her memories were written down by a priest from Chlopice who
included them in the church chronicles. For her, the most unbearable thing
was the fact that, during her time spent in Crimea, where she was forced
to work, she had almost forgotten Christian prayers and she confessed that
she formed the rosary from grains of sand to be able to pray the Chaplet
of Divine Mercy to Saint Mary that she had been taught by her mother.
“In my prayers, I always wished I could see my village of Morawsko,
my godmother and the chapel in the wood before my death”1 she dictated to the priest. In 1676 after the Peace of Zorawno Kasia returned –
without her mother – to Morawsko after a five month-long journey. This
agreement ended the yearly payment of tribute by Poland to the Porte
that had been stipulated in the Treaty of Buczacz (1672).2 The prospects
for an uneducated girl from a rural area were very different from those
of the nobles, who were more familiar with different cultures in their
urban environment.
The process of depicting the prospects of the Polish emigrees as they
adapt to Ottoman culture starts from the point of their foreknowledge of
the East before they arrived in the Ottoman territories. It is important to
underline that the way in which the Polish nobility perceived the Orient
was changing, along with the historical facts.
The 16th century was the golden age of pilgrimage to the Holy Land: to
Palestine. Travellers moved freely in the Turkish domain, thanks to good relations between both states. Among them was Nicholas Christopher Radziwill
nicknamed Sierotka (1549-1616) who was a very careful observer of the
customs and culture of the Empire, and he described it in his “Peregrynacje
do Ziemi Swietej”[Peregrinations to the Holy Land] (1583). In the 17th century, the figure of a travelling humanist was replaced by that of a pilgrim
who was more busy with religious mission than with cultural observation.
This dramatically changed the way the East was perceived.
If we consider the location of the countries that we are concerned with
on the map of the Islamic world, the Polish Commonwealth was in the part
which was called dar–al-harb (The Home of War), in opposition to the
dar-al-islam (The Home of Islam). There was a new territorial category as
1
2
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a result of the complex situation of none of the Muslim Balkan states being
incorporated into the Empire. This new group was called dar-al-ahd or
dar-al-sulh (Home of Treaty, Home of Peace), and included those countries
that had signed the Ahdname or Sulhname Treaty with the Sultan. The language of the official letters from Porta protected the spirit of Proselytism,
even though it was only a formality. Christian subjects often tended to be
described as millet-i nasraniye, people of the Nazarene community, an
expression typical in the Ottoman chancellery’s style, the salutation at the
end of letters – selam ‘ala men ittiba’a ‘l-Hüda (the salutation for someone who is taking the right path) – was also standard expression in such
correspondence3.
What was their impression when they confronted Turkish Islamic culture for the first time? Who was to be their guide and “porter at the gates”
leading to the East?
This was the duty of translators and interpreters. One of them was
Joachim Strasz who adopted Islam and became Ibrahim Bey, a famous
translator of the 16th century. He was dispatched as an envoy to Poland,
where he acted as a representative of the Sultan. In the years 1551-1571
he had the position of main translator (dragoman) of Porta. From a Polish
and Christian viewpoint, Strasz as Muslim Ibrahim Bey was a renegade.
But for the Ottoman court, he was a very important person in the Saray, the
teacher of the sultan’s son, Selim, and remained very close to him when he
succeeded to the throne as Selim II.
In the 17th century, the slavery business run by the Tartars was widespread. Wojciech Albertus Bobowski known as Ali Ufkî Bey, brought to
the Empire from Southern Poland as an “esir” (slave), was born around
1610 in Southern Poland. With his excellent education in the homeland,
in languages and in music, he must have been very mature in his professional background when he entered the Enderun in 1640-1650. His gifts
were impressive when we take into consideration the fact that the system
of makam in Oriental music was very different from European musical harmony. His achievements in the musical notation of Ottoman music prove that
he was an adult genius. Ali Ufkî’s knowledge of the Ottoman music would
have been different if he had lived during the Saxon dynasty’s rule in the
18th century when the “mehter orchestra” made up of janissaries was a part of
palace musical life.
His career was very impressive in a similar manner to that of several of
the famous Slavic youth brought via capture (devşirme) to the Empire. In
the end, he decided to stay in Istanbul where he even became a free man.
3
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Was he too old to change his life when he was in his forties, or was life in
Constantinople simply more tempting than life in Lvov, even for the son
of an aristocratic household? It is very difficult to imagine how this man of
bisexual preferences, as we know from his book on Enderun4, could easily
relocate to the rather conservative life of 17th century Poland, and out of
the arms of his wealthy patrons.
Being a master Santur player (or genius at the cimbalom) was only one
of his gifts. Regarded as his greatest work the Ottoman translation of the
Holy Bible dated 1662-1664, means that his goals were special, especially
given that those times were predominated by a very conservative and orthodox Muslim atmosphere in the sultan’s court during the Grand Vizierate of
Ahmet Fazil Köprülü who received the education of the ulema. Bobowski’s
religious translation works were a part of his own plan, and separate from
his official work in the translation bureau in the Palace at the time of the
Ottoman Campaign against Poland. He did something that in modern anthropology we would call translation of cultures or cultural interpretation; he
set up a kind of “dialogue of religions”. At the same time, his preoccupation shows that religious conversion is something very personal and more
complex than just a change of name. Perhaps for those who were a kind
of group of true believers working on the holy texts or dealing with the
transmission of religious cultures this could be the only compensation for
so-called “disloyalty”.
The efforts of Ali Ufkî Bey are particularly important when we remember that in Poland was also very conservative, which was a part of the
state atmosphere Muslims were regarded as creatures who always spilled
Christian blood and had an affinity to “evil”. Later, these images softened
and became more mature.
The tipping-point in relations between both countries came when the
Treaty of Karlowitz was signed in 1699, concluding the Austro-Ottoman
War of 1683–97 in which the Ottoman side had been defeated. It marked
the end of Ottoman control in much of Central Europe and the beginning
of the Empire’s phase of stagnation with its first major territorial losses.
Poland recovered Podolia, including the fortress at Kamaniçe. Large numbers of people returned to their homes.
Afterwards the perception of Turkey and the Turks began to change
somewhat, continuing into the 18th century. These strong cultural influences on both art and warfare (dating back even to the 16th century) were
accompanied by the European fashion for possessing Oriental objects.
It was associated with the movement of the European Enlightenment.
4
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Oriental collections and all the “turqueries” were very fashionable among
noble families.
Ignacy Pietraszewski, the Polish diplomat and translator of the 19th century, who collected 666 Mohammadan coins had an inventory composed
of five books (a Catalogue of the Very Interesting and Unique Collection
of Mohammadan Coins and Medals). It was the biggest numismatic collection in the world of Mameluk coins; the other coins, registered in a few
countries, only amounted to some 40 pieces. In 1845, Pietraszewski tried
to sell all of his collection. Whilst waiting for the proper client, he received
credit and took out loans. Lucrative bids began coming in from private and
institutional subjects but Pietraszewski still waited. Finally, he got into debt
and the collection was held by the British Museum in London for 8 years.
In 1853, it was put up for auction. Pietraszewski received only 168 pounds.
The collection is now dispersed around the world5.
Some Poles who found themselves in the Ottoman Empire in search
of an independent Poland came from the group who gathered at the Hotel
Lambert and around the personage of the Prince Adam Czartoryski in Paris.
Constituing an exodus of Poles to Western Europe the Grand Emigration
led to different concepts of Polish independence. Fantastical ideas such as
creating a Polish army in Ottoman lands to support the outbreak of an uprising on Polish territory were floated. Until today in the common memory
of both Poles and Turks the Polish village of Adampol and the legendary
emissary of Lehistan function. These iconic images are very helpful in creating encouraging speeches on our common history. Nothing is stronger than
a common enemy in creating more faithful allies. Russia and its expansionist politics have always been a problem for both countries.
Those who were more a type of collector, registered their oriental goods
in letters and memoirs, such as Polish poet Juliusz Słowacki or his even
more famous counterpart Adam Mickiewicz who unfortunately in terms
of fine arts was completely ignorant. This scholar and poet was very open
when it came to understanding the Eastern spirit of enjoying life.
This was something more than a simple tendency; there was also the
wanderer’s lifestyle which he followed. According to the Guide book written
down by Alexander Chodzko, Drogman, there were 10 rules to be respected
when someone wished to safely travel to the Orient. Let me share some of
them with you:
1. “You cannot start your day without eating anything. In the morning,
eat some bread and drink a glass of vodka. It is obligatory.
2. Your stomach and head should be kept warm.
5
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3. After hard work, a fight or a long walk, change your clothes for dry
things.
4. Order or get for yourself a measuring cup with which you will measure out vodka, wine or vinegar and add them to water.
5. Never sleep on bare earth. Use blankets and sleeping bags to protect
your eyes from early dew.
6. In the East there are no pharmacies so every traveller should have
a first aid kit, laxative and quinine.
7. Don’t eat beef, pork or rabbit; only lamb. Chicken can be eaten as
well!”
It seems that Mickiewicz, who bought this book, did not pay much
attention to these rules as he eventually died of cholera6.
Adam Mickiewicz’s visit to Istanbul, which was cut short by his death,
was supposed to be a part of his mission to create a Jewish legion. As we know
from previous cases, Ottoman Turkey viewed the prospect of creating a Polish
army favourably. The Poles were allowed to create the Sultanic Cossack
Regiment led by Sadik Pasha and a second Sultanic Cossack Regiment,
called a division, with General Wladyslaw Zamoyski as commander.
This charismatic poet was familiar with Eastern culture because of his
Lithuanian origin. Having said that, his attachment to Eastern culture was
not appreciated during his lifetime by his counterparts. The literary critics of
his time criticised his poetic language, calling it too bizarre, too Turkic, and
with too many Turkic words. They suggested that if one wanted to understand the poetry of Mickiewicz one would have to learn Turkish language.
His deep interest in Eastern culture was not only that which was typical for the period of the Enlightenment and for somebody consumed by the
Romantic movement’s orientalist approach, but was something more overtly
conscious. When Master Mickiewicz was admiring the tent of his friend
Sluzalski, he claimed that, wherever he put up his tent, he felt strongly that
that part of the ground belonged to him and was his homeland, as in the
case for Bedouins or other nomads7.
In 1892, the Polish community in Istanbul consisted of 200 people of
widely differing intellectual and economic backgrounds. Another personage
was Michal Czaykowski – Mehmed Sadik Pasha (1804-1886) who was one
of the most colourful and trusted agents of the Prince Adam Czartoryski,
and at the same time a very controversial man. Coincidentally, it was not
his, but her, who was the leader. Who was she? Ludwika Śniadecka, the
youthful love of Juliusz Słowacki and the companion, and even living guide
6
7
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on patriotism, for Sadik Pasha. Researchers of Polish traces on the Ottoman
soil are less focused on Ludwika than on Czayka.
The story of the life of Ludwika Śniadecka, who was regarded as a wife
or concubine of Michal Czaykowski, is an example of female adaptation to
new cultural circumstances. She came to Istanbul by chance when she was
searching for the body of her dead lover a Russian Korsakov. Being a lady
in her forties with a small fortune she settled in Ortaköy and soon had an
affair with younger, and already married, Czajka. Such a relationship was
tolerated and possible only in ‘infidel’ society circles.
And finally, we need to mention Polish contribution to the construction
of Turkish railway and telegraph system. The first telegraph in Istanbul was
set up by a Polish engineer Franciszek Sokulski working with other Polish
“muhendis’es” such as the famous Karol Brzozowski, and was opened in
the year 1855, just a few days before the death of Mickiewicz8. Thanks
to this technical facility information the news of the poet’s death spread
around Europe very quickly.
The idea of sovereignty, well known to Slavs, was also spread among the
Turkish nation by Poles fighting within the Turkish army such as General
Marian Langiewicz (Langi Bey, 1827-1887), previously leader of the Polish
January Uprising of 1863. It was him who organized the structure of the
movement of New Ottomans.
The approach of “successful” Polish emigrants was obviously pragmatic.
The idyllic image of the Polish corps, formed under the Turkish sultan and
coming to rescue Poland, was not only the official story. “When a Turk
Waters His Horse at the Vistula River” – the prophetic words sound not
only very mysteriously but also very romanticaly, and match the general
Polish mood of that period.
The life stories of some Polish personages who happened to live in the
Ottoman Empire show that this very tolerant state made up of 17 semiautonomous “millet”s, confessional groups, had always welcomed emigrees.
In this case, ones who were searching for an utopian land (instead of Poland
which no longer existed on the map).
It is important to recall the full meaning of millet in the Ottoman state:
millet was “an autonomous self-governing religious community, each one
being organized under its own laws and headed by a religious leader, who
was responsible to the central government (...) particularly those of paying
regarding taxes and maintaining internal security”9.
Sokulski, 1951: 130-142
millet, see in Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/
topic/millet-religious-group (2015.10.10).
8
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As has already been said above these people’s decision to accept Islam
was both pragmatic and obligatory, because of Poland’s political situation.
One of their contemporaries commented that these men “have themselves
circumcised hoping to achieve a more excellent rank and some land”. Their
stay in the Ottoman Empire happened to match the prevailing ideology under
the slogans of “osmanism” and “Islamism”, just before eruption of several
nationalistic ideologies which destroyed the religious and ethnic pluralism
of the Ottoman Empire.
Being a part of a Muslim community, they were aware of two types of
law, the sultanic yasak law of human life and the shria (divine law). There
was no Polish Catholic millet like the Armenian catholics (Katolik Ermeni)
or Greek Catholics (Katolik Rum). The Ottoman system of millets functioned
very well until secular law codes were introduced in 1856.
Cemal Kafadar has described this system as the lid model10 which
assumes the more or less sealed cultural identities of peoples (Turks, Greeks,
Spaniards and Arabs) who have come into contact with each other within
the framework of a larger, bipolar division of equally-sealed civilizational
identities (East/West, Muslim/Christian, etc.). The identities of these groups
are fluid in form, often being contradictory and ambiguous. This leads us
to redefinishion of the term identity which, in the early modern era, was
“a bundle of shifting interactions”11. At that time, changing one’s religion did
not mean replacing or abandoning some former, essentialized self. Indeed,
conversion simply ment that one’s identity became more complex. It was
an addition to the important regional, ethnic, religious and familial elements
that were at the core of one’s self and of a community.
All these examples of stories based on the biographies of Polish emigrants to the Empire have become the basis for the storytelling project called
“Wanderers and Tales” subsidized by the Polish Ministry of Culture and
National Heritage in 2013-14, prepared by the Polish Storytelling Association
called “Grupa Studnia O”. Thinking of how, and in what manner, we could
attract the attention of a Turkish audience with stories of Poles who had
lived in Turkey a few centuries ago we looked for the most adventurous and
complex life stories. What surprised us was the fact that, as we explored
these biographies step by step, the unusual experiencies they gained in the
Ottoman Empire would not have happened to them in their motherland. So,
somehow, symbolically, while crossing the boundaries between states they
also crossed cultural and social boundaries.

10
11
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The Tracks of Polish Campaign in Nev’î-Zâde
Atâyî Dîvân / Nev’î-Zâde Atâyî Dîvânı’nda
Lehistan Seferinin İzleri1
abstract: Divan literature poets tried not to be apart from the political and social improvements. For this reason it is inevitable to discover the poems related with the political view
in Divans. One of the representatives of Divan was Nev’î-zâde Atâyî. Born in Anadoluhisarı in 1582, Atâyî was a son of a poet and professor Nev’i Yahya Effendi. In his works he
mentions historical and political improvements and comments on other Divan poets’ writings.
All his lifetime Atâyî was protected by scholar and art societies. However, Atâyî was not
very glad of his position and expected more honours from art patrons. To achieve this goal,
he wrote eulogiums, poems praising politically influential people. One of his remarkable
eulogiums found in his Divan is a poem praising İskender Pasha who defeated Polish forces;
using the occasion, Atâyî mentioned his expectations for Pasha’s support. He also presented
an eulogium to II. Osman who led a campaign to Poland in 1621; he praised sultan’s success
and courage during that campaign. Those efforts turned to be useless as his eulogiums did
not make the expected effect. The text focuses on the poems which refer to the Polish
campaign in Nev’î-zâde Atâyî’s work; also the relationships between the two countries from
the author’s point of view will be evaluated.
keywords: Nev’î-zâde Atâyî, Leh, Lehistan, campaign, II Osman, Khotyn.

Divan edebiyatı şairleri, şiirlerinde sanat endişelerinin yanı sıra toplumun duygu ve düşüncelerini yansıtırken sosyal ve siyasi gelişmelerden de
uzak kalmamışlardır. Bu sebeple şairler savaşların, kahramanlıkların anlatıldığı gazâvâtname, zafername, fetihname gibi müstakil eserler kaleme almış
ayrıca divanlarında da çoğu defa kaside ve tarih kıt’alarıyla bu konuları söz
konusu etmişlerdir.
17. yüzyıl şairlerinden Nev’î-zâde Atâyî de meslektaşları gibi dönemin
tarihî ve siyasî olaylarına kayıtsız kalmamış özellikle divanında tarihî meselelere değinmiştir. Atâyî (Atâullah) (1582), şair ve müderris Nev’î Yahya
Efendi’nin oğludur. 1635’te İstanbul’da vefat eden şair, hayatı boyunca ilim
ve sanat çevreleri tarafından himaye edilmiş, resmî görevlere de getirilmiştir.
Bu bildiri, Necmettin Erbakan Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından 141610016
proje numarası ile desteklenmiştir.
1
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Ancak Atâyî, durumundan çoğu defa memnun kalmamış ve birilerine sunduğu kasidelerle onlardan yardım beklemiştir2.
Nev’î-zâde Atâyî, 1618’de henüz 14 yaşında iken tahta çıkan II.
Osman’a divanında pek çok kez övgüler sunar. Hatta şair, padişahın Lehistan
seferine gidişini 73 beyitlik bir kaside ile metheder. Şairin kasidelerinin biri
de Leh kuvvetlerini hezimete uğratan İskender Paşa’ya yazılmıştır. Ancak
Atâyî’nin bu çabaları sonuç vermemiş, kasideleri beklenen tesiri gösterememiştir. Divân’da ayrıca Lehistan seferine dair tarihler de düşürülmüş ve
padişahın övgüsü yapılmıştır.
Dîvân’daki Lehistan seferinin söz konusu edildiği şiirlere geçmeden önce
o dönemdeki Osmanlı-Lehistan ilişkilerine kısaca değinmek uygun olacaktır.
15.-18. yüzyıllar arası Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin yoğun yaşandığı
bir dönemdir. Bu iki devlet arasındaki ilişki II. Beyazıd zamanında (14811512) dostluk çerçevesinde kurulmuştur. Siyasi ilişkilerin yoğunluğu, edebiyatçıların da bunu eserlerinde yansıtmalarına sebep olmuştur. Özellikle
Lehistan’a gönderilen elçilerin sefaretnameleri bu yansımanın en güzel
örneklerindendir. Lehistan XIX. yüzyıl sonlarında da yeni edebiyat eserlerinde Leh ve Lehliler3 söz konusu edilmiştir.
Atâyî’nin yaşadığı 17. yüzyılda Osmanlılarla Lehliler arasındaki münasebet, Boğdan işlerine müdahale ve Boğdan ve Eflâk voyvodalarını himâye
etmek; kendine tabi Kazaklara Osmanlı memleketi sahillerini yağmalatma
gibi durumlar yüzünden düşmanca şekil alır. Kazaklar ve Osmanlının azlettiği Boğdanbeyi Gaspar’ı Lehistan’ın himayesi, arayı açar4. II. Osman tahta
çıktığında yaşanan bu gerginlik üzerine Özi valisi İskender Paşa, Gaspar
üzerine yürür ve onu yenilgiye uğratır. Bu gösterişli galibiyet, II. Osman’ın
Lehistan seferine çıkmasında etkili olur. Öyle ki Paşa’nın zaferinin Lehistan
üzerine yapılacak seferi kolaylaştıracağı düşünülür. Gerçi Osmanlı kronikleri padişahı sefere, veziri Ali Paşa’nın ikna ettiğini de kaydederler. Bu
sefer ile padişahın, saltanatını garanti altına alacağı, asker nezdinde güvenini arttıracağı ve ataları gibi büyük işler yapabilecek bir fırsat elde etmiş
olacağı düşünülmüştür5.
Tüm bunlardan sonra Kazakların Osmanlı topraklarına saldırısından
Lehistan sorumlu tutulur ve padişah, kesin olarak sefere çıkmaya karar
verir6. II. Osman, bu sefere bizzat katılır. Bu durum Osmanlı için önemli
bir karardır. Zira “25 seneden beri padişahların terk ettikleri, bizzat sefere
2
3
4
5
6

Karaköse, 1994: 10; Özcan, 1989: 68.
Ayrıntılı bilgi için bk. Uğurcan, 2006: 257-280.
Uzunçarşılı, 1988, III: 173, 175.
Emecen, 2007: 454.
Kazalak, Gündüz, 2003: 131.
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gitme kaidesi tekrar ihya edilmiş” olur7. Savaşı önlemek gayesiyle gönderilen elçilerin şehre bile sokulmadan geri yollanması da II. Osman’ın bu
sefer için gösterdiği kararlılığı ortaya koymaktadır. Padişahın sefere katılma
isteği şairler tarafından da dile getirilmiştir. Nâdirî, Şeh-nâme’de padişahın sefere bizzat katılarak Leh şehirlerini yakmak ve bu seferin sevabından
nasiplenmek istediğini belirtir:
Didi rayum oldur ki bi-z-zât ben
Olam Leh bilâdına âteş-figen
Beni men’ sa’y itmen ol kârdan
Sevâb isterem fazl-ı Cebbardan8

Hotin Seferi olarak da bilinen bu sefere, aslında padişahın prestijini arttırmak gayesiyle çıkılır9. Ahmed Resmî Efendi Hotin Kalesi için “…rivâyete göre Hz. İsa zamanından kalma, göklere boy veren ve Rumeli Hisarı
kadar büyük metin bir kaledir” demekte10 ve 1617’de de Lehlilerin eline
düştüğünden, bu sebeple de 1621’de Sultan Osman’ın sefere çıkıp kaleyi
barış yoluyla geri aldığından bahseder.
II. Osman’ın Lehistan seferi istenilen başarıyı elde edememiştir. Padişah,
devlet adamlarının gereken gayreti göstermediğini ileri sürer ve bu sebeple
ordu ile arası açılır. Aslında sefere karşı asker gönülsüz ve ciddiyetsizdir11.
Bu durum ise fethin gecikmesine neden olmuştur.
Savaşarak kazanılan bir zafer olmamasına rağmen Hotin Seferi,
İstanbul’da büyük bir zafer olarak takdim edilir12. Padişah, Kanûnî gibi
muzaffer bir hükümdar olarak gösterilmek istenir. Özellikle divan şiirinde
padişahın övgüsüne dair yazılan kasidelerde seferin başarısı, padişahın kuvveti, mübalağalı bir dille anlatılır.
Ancak bu gösterişli sunum, II. Osman’ın tahtta kalmasına yetmez. Tüm
bunlara askerî alanda yapmak istediği reformlar ve gelenekleri göz ardı ederek hacca gitme arzusu da eklenince II. Osman, karşı bürokratlar ve ordu
tarafından tahtan indirilir. Böylece Osmanlı savaşları içinde önemsiz bir yere
sahip olan Hotin/Lehistan Seferi, sultan için üzüntüyle sonuçlanmış olur13.
Nev’î-zâde Atâyî Dîvânı’nda yer alan bu seferin izlerini, kasideler ve
tarihler ayrı başlıklarıyla incelemek uygun görülmüştür.
Uzunçarşılı, 1988, III: 176.
Külekçi, 1985: 380, 381.
9
Kazalak, Gündüz, 2003: 143.
10
Ahmed Resmî Efendi, 1980: 42.
11
Kazalak, Gündüz, 2003: 144.
12
Emecen, 2007: 454.
13
Kazalak, Gündüz, 2003: 144.
7
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a. Atâyî Dîvânı’nda Lehistan Seferi Münasebetiyle
Yazılan Kasideler
Atâyî, hayatı boyunca halinden memnun kalmamış ve birilerine sunduğu
kasidelerle himmet beklemiştir. Dîvân’da yer alan 31 kasidenin ilki miraciyyedir. Kasidelerden biri Hz. Ali için biri de Selanik’i övmek için yazılmışken diğer 28 kaside padişahlara (II. Osman ve Sultan Murad), sadrazamlara,
şeyhülislamlara, ulemalara, kapudan paşalara, kazaskerlere sunulmuştur.
Divan’ın 2. kasidesi II. Osman’ın Lehistan’a düzenlediği seferden dolayı
padişahı övmek ve ondan yardım istemek maksadıyla kaleme alınmıştır.
Nevî-zâde Atâyî’nin “Sa‘âdetlü Pâdişâh-ı ‘Âlem-penâh Hazretleri Sefere
Gitdükde Virilmişdür” başlıklı kasidesi 73 beyittir14. Şairin kaside geleneğine rağmen memdûhun övgüsüne geçmeden yazılan nesîb veya teşbîb
bölümlerine yer vermemesi ve hemen padişahın övgüsüyle şiire başlaması
dikkat çekmektedir. Şiir, ülkeler fetheden talihli padişahın savaş azminde
olduğunu ve onun kahrının sarsar rüzgârıyla düşmanın canına sıkıntı saldığını anlatan beyitle başlamaktadır:
1.

‘Azm-i rezm idüp şeh-i kişver-güşâ-yı kâm-yâb
Sarsar-ı kahrıyla saldı cân-ı hasma ıztırâb15

Kasideye “‘azm-i rezm” ifadesiyle başlanması da tesadüf olmamalıdır.
Zira özellikle Osmanlı Devleti’nde padişahın ve komutanların ruhundaki
savaş azmi halkın daima hoşuna gitmiş, takdirini kazanmıştır. Atâyî’nin bu
ifadeyi kullanarak II. Osman’ın halkın gözündeki itibarını arttırmak istediği aşikârdır. Ancak bunu sadece şiiri güçlü kılmak adına yapmış olamaz.
Doğrusu padişahın bu sefer için gösterdiği arzu ve gayret herkes tarafından
bilinmektedir. Bu sebeple şairin mübalağa yaptığını söylemek de haksızlık
olacaktır.
Atâyî, padişahın seferiyle gazilerin mutluluk dolu şenliklere kavuştuğundan bahsederken; Lehistan seferini kastederek bunu fethin yeni gelini
olarak tanımlamakta ve gelinin eline yakılacak gül renkli kınanın da düşmanın kanı olacağını ifade etmektedir:
4.

İrdi ol günler ki sûr-ı pür-sürûr idüp guzât
Nev-‘arûs-ı fethe hûn-ı hasm ola gül-gûn-hizâb

Karaköse, 1994: 52-57.
Bildiride yer alan beyitler ve numaraları şuradan alınmıştır: Karaköse, 1994, www.
ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,78393/nevizade-atayi-divani.html (2014.02.20).
14
15
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Şair, padişahı övmek için tarihî ve mitolojik kahramanları dile getirmiş
ve II. Osman’ı onlardan daha üstün göstermek istemiştir. Bu duruma kasidelerde sıkça rastlanılır. Atâyî, bu seferi büyük bir mücadele verilmiş ve
din uğruna zaferler kazanılmış gibi sunmaktadır. Şentürk bunu, Nef’î’nin
aynı sefer dolayısıyla II. Osman’a sunduğu kasidesini açıklarken “Olmamış
şeyleri olmuş gibi göstermek, gerçekleri idealize edip yansıtma…padişahın ve devlet adamlarının bir propagandası gibi olduğundan o devirde hoş
görülmüştür.”16 şeklinde ifade etmiştir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki bu
sefer sırasında II. Osman henüz 16 yaşında, ordunun başındadır ve Avrupa
topraklarını inletmiş bir padişahtır. Nev’î-zâde Atâyî’nin yiğit bir silahşor, kuvvetli, üstün bir pehlivan17 olan padişaha övgülerinin, samimiyetsiz
olduğu düşünülmemelidir. Aynı şekilde Nef’î’nin II. Osman’a sunduğu
kaside için Uyar, “Sultanın seferini ve bu seferin ehemmiyetini yürekten
bir coşkuyla destekleyen ve idrak eden bir şairin samimi duygularını yansıtır” demektedir18.
Atâyî, padişahın otağının çengî filleriyle, en önde giden aslanlarıyla Hz.
Süleyman’ın otağından bir iz taşıdığını söyler. Hz. Süleyman peygamberliği yanında büyük bir hükümdar oluşuyla ve hayvanlara da hükmetmesiyle,
şiirde II. Osman için başarılı bir benzetme unsuru olmuştur:
10. Virdi hakkâ kim Süleymân bârgâhından nişân
Fîl-i çengîlerle bebr-i ser-keş ü Şîrân-ı gâb

Şair, mitolojik kahramanları bir arada andığı beytinde ise Cemşîd, Cem,
Efrâsiyâb hepsi bir gelse, II. Osman’ın en düşük asker sınıfından bile olamayacağını söylemekte ve böylece padişahın ordusunu da övmektedir:
12. Çıkdı bir ‘asker ki olmaz kemterîn saffı anuñ
Gelse âlây ile Cemşîd ü Cem ü Efrâsiyâb

Bu sefer sırasında “Onun ordusu İslâm’ın sınırlarını belirledi” diyen şair,
padişaha dua ederek Cem rütbeli İskender şerefli bir hükümdar olduğunu
da belirtir. II. Osman’ın askerinin Lehistan’da çizdiği sınır, İskender’in
Yecûc ile Mecûc kavminin dışarı taşmalarına mani olmak için çektiği sed
ile benzeşmektedir:
20. Saff-ı âhen-pûş-ı ceyşin sedd-i İslâm eyledi
Bârekallah dâver-i Cem-kadr İskender-cenâb
16
17
18

Şentürk, 1999: 522.
Öztuna, 1983, V: 152.
Uyar Akalın, 2010: 11.
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Şair, kasidenin farklı beyitlerinde II. Osman’ı kuvveti, adaleti, saltanatı,
ihtişamı ve zaferleriyle dillere destan olmuş Hz. Ali, Kisrâ, Dârâ, Kârûn,
Gîv, Kahraman, Keykûbât, Keyhüsrev (21, 23, 30, 54) gibi tarihi ve mitolojik kahramanlarla birlikte anmaktadır.
Atâyî, padişahı överken, ard arda sıraladığı “Ol şehen-şâh” ile başlayan beyitleri dikkat çeker. Bu mısralarda şair, II. Osman’ın atının ayağının
tozunun, yıldızların gözüne parlaklık verdiğinden; onun attığı topun kâfirin
azap yeri olan kabirleri açtığından; düşmanın kanından oluşan denizde şarap
kadehini sandal, güllesinin de hava kabarcığı olduğundan; kahrının nurunun
düşmanın çadırını fişek çadırı gibi harap ettiğinden bahseder:
24. Hazret-i Sultân ‘Osmân Hân-gâzî kim virür
Gerd-i süm-i eşhebi çeşm-i nücûma fer ü tâb
25. Ol şehen-şâh-ı felek hargâh-ı ‘âlî-câh kim
Tîg-i âteş-tâbı eyler zümre -i bed-hâhı âb
26. Ol şehen-şâh kim salup tabura top-ı haşmeti
Kabr-i kâfir-veş ider handekleri cây-ı ‘azâb
27. Ol şehen-şeh kim ider deryâda hûn-ı hasm ile
Zevrakın câm-ı şarâb u güllesin yir yir hibâb
28. Ol şehen-şeh kim kılur sahrâda nûr-ı kahr ile
Hayme-i hasmı fişek çadırları gibi harâb

Şair, padişahı yükseltirken onun hasmı için de küçültücü ifadeler kullanmaktadır. II. Osman’ın Lehistan seferine çıkan her bir askeri, savaş sırasında erkek aslan gibi olurken; hileci düşmanı ise ceylan gibi koşan kuzudur.
Böylece şair Osmanlı ordusunu avcı, Lehlileri de av olarak görmektedir:
40. Vakt-i rezm olsa olur her bendesi bir şîr-i ner
Hasm-ı mekkâr olur ol dem bere-i âhû-şitâb

Nevî-zâde Atâyî kasidede padişahtan himmet beklediğini açıkça ifade
etmektedir. Şair, padişahın ülkesini nazım memleketi olarak anlatırken onun
zamanında şairin ve şiirin kıymetinin de arttığını söyler:
56. Devletüñde ber-ter oldı kadri şi‘r ü şâ‘irin
Mülket-i nazm olalı mensûb-ı şâh-ı kâm-yâb

Hatta şair, kaside yazmakla himmet umduğunu belirtmeden II. Osman’ın
cömertliğine değinmektedir. Atâyî, padişahın marifet hükümlerine ayrıcalık
verdiğini, nazım ve nesir erbabına hesapsız ihsanda bulunduğunu bütün bu
ihsanı görünce kendi halini de arz etmesinin şaşılacak bir durum olmadığını
belirterek asıl söylemek istediğine giriş yapar:
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57. Ma‘rifet ahkâmını tecrîde himmet eyledüñ
Nazm u nesr erbâbına in‘âmuñ oldı bî-hisâb
58. ‘Arz-ı hâl itsem nola dünyâya ihsânuñ görüp
Dergehüñ erbâb-ı istihkâka olmışdur me’âb

Hotin seferinde II. Osman İstanbul’a, sulh ederek dönmek zorunda kalmıştır. Ancak yine de sefer belki de padişahın kararlılığı dolayısıyla ihtişamlı bir zafer gibi gösterilmek istenmiştir. Nev’î-zâde Atâyî de bu sefer
için yazdığını kasidenin son beyitlerinde asıl amacını ifşa etmekte, ihsan
beklediğini söylemektedir.
Şair padişahını yeterince övmüş artık sıra kendisine gelmiştir. Fahriye
bölümünde kendisinin üstün bir şair olduğuna sultanını ikna etmelidir ki
emellerine kavuşabilsin. “Akranım arasında üstünüm, ilme hizmet ettim her
fenle uğraştım, bu mülkte şiirim gibisi yok, kalemim gibi de hazırcevap
yok” diyen şair, kara kitabın rakamlarının karalığını onun şiirinin yakıcı
olmasına bağlayacak kadar da iddialıdır:
59. Pâdişâhum fazl ile akrânumuñ mümtâzıyam
‘İlme hidmet eyleyüp her fenne itdüm intisâb
60. Mülk-i ma‘nâda kanı nazmum gibi sâhib-zuhûr
Meclis-i fazl içre yok hâmem gibi hâzır-cevâb
61. Sûz-ı şi‘rümle yakar pür-tâb olup nevk-i kalem
Hep siyâh olsa nola erkâm-ı müşgîn-kitâb

Şair, babasının padişahın atalarına hizmet ettiğinden ve onların namına
birkaç eser verdiğinden de söz eder. Ayrıca padişahın kardeşi Sultan Murad
Han’ın öğretiminde de babasının hizmeti olduğunu ve onun ihsanının sonsuzluğundan bahseder:
65. Vâlidüm hidmet idüp ecdâd-ı ‘âlî-şânuña
Eyledi te’lîf anlar nâmına birkaç kitâb
66. Hazret-i Sultân Murâd ihsânı bî-pâyân olup
Hidmet-i ta‘lîm-i şeh-zâdeyle oldı kâm-yâb

Şair bu mısralarla babasına verilen ihsan gibi kendisine de fırsat verilirse ve istenirse bu babadan gelen özelliğiyle “Cevher saçan kalemle yazma
ipine parlak elmas inciler dizeler, şiir söylerdim” demekte ve II. Osman’dan
beklentisini açıkça ifade etmektedir.
67. Emr olınsa baña da bu kilk-i gevher-bâr ile
Nazm iderdüm silk-i tahrîre dür-i elmâs-tâb
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Bir başka beyitte ise şair, kendisini parlak bir kılıç olarak nitelendirir. Bu
kılıcın keskin olması için suya ihtiyacı vardır. II. Osman himmet akarsuyundan ona su verse Atâyî, şiirleriyle inceden inceye araştırılan biri olacaktır:
69. Mû-şikâf olurdı nazm içre ‘Atâyî hüsrevâ
Cûy-bâr-ı himmetüñ şemşîr-i tab‘a virse âb

Kaside, teamüllere uyularak dua ile bitirilir. Dünyanın, ülkeler feth eden
padişahının mührünün altında olmasını dileyen şair, padişahın sağ kapısında
ekmeği ve nimeti; sol kapısında büyüklük sebeplerini isterken, Allah’tan
fetih ve başarının onun daima arkadaşı olmasını, devletin ikbalinin de onunla
beraber olmasını diler:
72. Feht idüp her kişveri şemşîr-i âteş-tâb ile
‘Âlemi zîr-nigîn itsün misâl-i âfitâb
73. Nân u ni‘met der-yemîn esbâb-ı şevket der-yesâr
Feth ü nusret hem-‘inân ikbâl-i devlet hem-rikâb

Bu bölümde söz konusu edilecek ikinci kaside ise Divan’nın 15. kasidesidir. Şiir, İskender Paşa’ya yazılmıştır. Atâyî, “Berây-ı Tehniyet Vezîr
İskender Paşa” başlığı19 ile veziri kutlamak için bu kasideyi yazdığını belirtir. 85 beyitlik kaside, padişaha yazılan kasidede de olduğu gibi nesîb veya
teşbîb bölümleri olmaksızın vezirin övgüsüyle başlar.
Şair, Paşa’yı bir mücahid olarak nitelendirmekte ve Boğdanbeyi Gaspar’ın
üzerine yürüyüp onu mağlup eden İskender Paşa’nın bu müdahalesini din
uğruna yapılan bir savaş yani “gazâ” olarak dile getirmektedir. Atâyî, böylece daha şiirin başında Lehistan ile mücadeleyi bir din mücadelesi olarak
nitelendirir. Hatta öyle mübalağa eder ki böyle bir gazâyı Büyük Selçuklu
Devleti’nin kurucusu Tuğrul Bey’in ve İslam devletinin korunması için
mücadele eden Selçukluların son parlak döneminin sultanı olan Sencer’in
rüyalarında bile görmediğini söyler20:
1.

Gazâ mübârek ola ey mücâhid-i ekber
Bu resmi görmedi hâbında Tugrul u Sencer

Özi valisi İskender Paşa’nın Lehistan’a karşı kazandığı bu zafer
İstanbul’da gösterişli bir galibiyet olarak dile getirilmiştir. Bu sebeple Atâyî
de Paşa’ya kaside sunarak ondan himmet ummuş olmalıdır. Paşa’yı, divan
şiirinin geleneğine de uyarak tarihî ve efsanevî kahramanlarla karşılaştıran
Atâyî, onu daha üstün gösterme çabasına düşer.
19
20

Karaköse, 1994: 99-105.
Zavotçu 2013:642.
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Atâyî’ye göre İskender Paşa’nın himmeti, İran hükümdarı Behrâm-ı
Gûr’un himmetine, heybeti Hz. Ömer’e, kuvveti ise Hz. Ali’ye benzer:
3.

Nedür bu himmet-i Gûr-efgenî-i Behrâmî
Nedür bu heybet-i Fârûk u satvet-i Haydar

Yine İskender Paşa, kimi zaman beyitlerde İran’ın millî kahramanı “cihan
pehlivanı” Rüstem’e benzetilirken21;
4. Nedür bu savlet-i Behmen-pesend-i Tehm-tenî
Nedür bu ‘azm-i şebâne nedür bu rezm-i seher

kimi zaman da devleri bile korkutan pehlivan, aslan yürüyüşlü bir Kahraman
ve Gîv yaradılışlı yiğit bir vezirdir. Onda Nerîman’ın nuru vardır. Tüm bu
mitolojik şahıslar aslında şairin memdûhunun gölgesinde kalmaktadır:
5.

Basıldı gulgule-i kürre-nây rezmüñden
Sadâ-yı tantana-ı Kahramân-ı zûr-âver
17. Müşîr-i şîr-reviş Kahramân-ı pençe-şiken
Hidîv-i Gîv-meniş neyyir-i Nerîmân-fer

Şair, İskender Paşa’yı onun yanından bile geçemeyecek olan diğer kahramanlarla övmeye devam eder. O savaş meydanının kaplanı ve ülkeler
alan İsfendiyar’dır. Dârâ’yı yarıp geçen Efrâsiyâb’dır. Bu beyitte memdûh
Efrâsiyâb olduğuna göre onun karşısındaki düşmanı yani Leh ordusu da Dârâ
sıfatı ile söz konusu edilmiş ve yiğitliğine değinilmiştir. Ancak sonunda en
güçlü olan, İskender Paşa’dır:
16. Peleng-i ma‘reke İsfendiyâr-ı kişver-gîr
Peşeng-i mankabe Efrâsiyâb-ı Dârâ-der

Vezir, Rüstem ve Bîjen ile de anılır. Onun himmet hazinesinin tılsımı
olarak, bu iki kahramanın değerinin karşılığı gösterilir ve Hz. Süleymân’ın
meşhur kahraman veziri Âsâf’ın Büyük İskender sıfatlı oluşu belirtilerek
İskender Paşa övülür. Şair, buradaki İskender ile hem Büyük İskender’i hem
de memdûhunu kast etmiş olmalıdır:
18. Tılısm-ı genc-i himem nakd-i Bîjen ü Rüstem
Vezîr-i Şâh Süleymân cenâb-ı İskender

21

Zavotçu, 2013: 615.
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Ayrıca şair, İskender Paşa’nın bu sefer ile kılıcıyla İslam devletinin
sınırlarını çizmesini, padişahı överken kullandığı benzetmeyi tekrar ederek
İskender’in seddine benzetir. İskender kelimesi yine önceki beyit gibi tevriyeli kullanılmıştır:
7.

Çekildi safha-ı şemşîr-i âhenînüñden
Hudûd-ı mülket-i İslâma Sedd-i İskender

Atâyî, bu seferi gazâ olarak nitelendirdiğini zaman zaman yineler. Zira
beyitlerde İskender Paşa’yı överken onun din düşmanına korku verdiğini
belirtmekte; ayrıca Leh taburunun İslam milletinin üzerine yürüdüğünden
bahsetmektedir:
25. Şu dem ki eyledi ser-hadd-i mülke darb-ı hıyâm
Kılup düşmen-i dîne bırakdı havf u hazer
29. Yüridi millet-i İslâma togrı taburı
Ne yirde konsa güdâz-âne hark idüp

Şair, Paşa’nın Lehistan üzerine yürüme sebebini de şiirinde dile getirir
ve “Lehliler kötü kalpli Boğdan ile bir olup iki baştan yürüdü; böylece fitne
ve kavga denizi dalgalanıp savaş cehennemi alevlendi”der:
26. Lehüñ siyeh-dili Bogdân ile olup yek-dil
Ol eşkıyâ iki başdan yüridiler yek-ser
28. Temevvüc eyledi deryâ-yı fiten ü âşûb
Telehhüb eyledi nîrân-ı harb ü darb u zarar

Bunun üzerine İskender Paşa hemen harekete geçip, Lehistan üzerine
yürür. Şair şiirinde “ O, dünyayı ele geçiren iyi at binici, bu durumu duyup
bir anda yerinden atıyla doludizgin fırladı ve sefere çıktı” demektedir:
30. Tuyup bu hâli o çâbük-süvâr-i ‘âlem-gîr
Yirinden eyledi ılgar ile o lahza sefer

Atâyî, cephedeymişçesine savaşın tasvirini yapmakta, memdûhunu
yüceltmek için düşmanın nasıl bozguna uğratıldığını mübalağalı bir ifadeyle dile getirmektedir. Şaire göre, Leh askeri İskender’in ordusunun cesareti karşısında kaçmaya kalkışır. Zira düşmanın üstüne top tüfek bulut olup
yağmaktadır. Bu resim karşısında ahın dumanına bile felekte yer kalmamıştır. Din düşmanları bu darba tahammül edemeyip tabuta girer yani ölürler:
41. Bırakdı ‘askeri anı firâra yüz tutdı
Komaz alur bucagı gördi kim dil-âverler

The Tracks of Polish Campaign in Nev’î-Zâde...

71

42. ‘Adûnuñ üstine ebr oldı yagdı top u tüfenk
Şu resme kim idemez dûd-ı âhı çarha güzer
43. Tahammül itmeyüp âhir bu darba düşmen-i dîn
Derûn-ı handek-i tâbûda girdi ser-tâ-ser

İskender’in askerleri ise; aslan gibi hücuma geçmiş demir yüreklilerdir
ve düşmana aman vermeyip kalelerini hendeklerini baş aşağı etmişler; Leh
konsalarının başını mızrağa geçirmiş, nice baş askerlerinin başını toprağa
yüz sürdürmüşlerdir:
46. Mecâl virmedi âhen-dilân-ı şîr-hücûm
Hisâr u handeki bir demde oldı zîr ü zeber
51. Dikildi nîzeye Leh konsalarınuñ başı
Niteki çûblara bûstânda kelle-i har
52. Bunuñ gibi nice ser-‘askerân-ı gerden-keş
Yüz urdı hâke kodı cümle pây-ı esbine ser

Benzer beyitlerde Paşa’nın savaş meydanındaki azametini dile getiren
şair, “Onun kılıcının darbesi karşısında nice kralların büyülendiğini, direnenlerinse başsız kaldığını” belirtirken, düşman askerini korkaklığı nedeniyle
kadına benzetir ve “Başlarından miğferi çıkarıp, çember bağladılar” der:
60. Niçe kıralı kılup darb-ı tîg ile teshîr
Hezâr-ser-keşi kahr ile eyledüñ bî-ser
61. Bu ana dek nice baş agrısı gören düşmen
Çıkardı migferini zen gibi baglanup çenber

Atâyî, artık kasideyi niye yazdığını söylemeye başlar. O, uzun zamandır
böyle müjdeli bir haber için kulağı kapıda kalmıştır. Bu kutlu haber şükür
ki artık kulağına müjdelenmiştir ve şair de müjdeyi vermek için şevk içinde
menkıbesini inciler gibi etrafa saçarak söylemektedir:
69. Nice zamân idi kim intizâr-ı müjde ile
Kapuda idi kulagum misâl-i halka-ı der
70. Yapışdı gûşuma tebşîr içün bihamdillah
‘Ale’s-sabâh-ı peyâm-âverî huceste haber
71. Bu ‘akd-i gevheri biñ şevk ile nisâr itdi
Berây-ı müjde ‘Atâyî-i menkabet-güster

Ve şair kendisini methettikten sonra Paşa’ya dua ederek şiirini bitirir.
“Daima kılıcın düşmanın karanlığını dağıtsın; kader sana yardımcı, kaza
yaverin, Allah gözetenin, yeryüzü itaat eden, zaman kölen ve zaferler de
kılavuzun olsun”:
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84. Hemîşe zulmet-i a‘dâyı mahv idüp kılıcuñ
Sipâh-ı düşmen-i dîn ola muztarib peyker
85. Kader mu‘în ü kazâ yâver ü Hüdâ nâzır
Zemîn mutî‘ vü zamân bende vü zafer reh-ber

b. Atâyî Dîvânı’nda Leh Seferine Düşürülen Tarihler:
Nev’î-zâde Atâyi, II. Osman’ın Lehistan seferinin tarihini eserinde 3 tarih
kıt’ası ve kasidenin bir beytinde dile getirir. Bu tarihler Divan’ın “Tarihler”
bölümünde 10., 11., ve 12. sıradadır22. İlkine “Târîh-i Gazâ-yı Leh” başlığını
veren şair, 9 beyitlik şiirin son mısraında da H. 1030 tarihini düşürmüştür.
Tarihte padişah, cihan sultanı olarak nitelendirilir ve savaş azmi içinde
olduğu yinelenir. Savaşı, cihad olarak belirtmesi yine dikkat çekmektedir. Bu durum II. Osman için İngiliz elçisi Thomas Roe’nin söylediği “…
Hıristiyanların can düşmanlarından biriydi”23 ifadesini hatırlatması bakımından da önemlidir. Zira Lehistan seferi Dîvân’da defalarca küffara karşı
açılmış bir savaş olarak dile getirilmiştir. Tarih kıt’asında Lehistan ise “Leh
mülkü” olarak adlandırılır:
1.

Sultân-ı cihân eyledi çün ‘azm-i cihâd
Leh mülkini kıldı atınuñ cilvegehi

Kıt’a boyunca padişah övülmekte; gücünden, kuvvetinden onun külahının kanatlarının güneşe gölge saldığından bahsedilmektedir:
2.

Ol şâh-ı ser-efrâz-ı kadr-kudret kim
Hurşîde salar zıllını perr-i külehi

Padişah özellikle büyük zaferleriyle ordusunun başında olarak tarihte
yerini alan Kanûnî Sultan Süleyman’a benzetilmek istenmiştir. Atâyî
“Süleyman gibi çadırı kurulup Rum illerine merhametinin gölgesini saldı”
demektedir:
3.

Rûm illerine sâye-i re’fet saldı
Mânend-i Süleymân kurılup bârgehi

“Servi gibi uzun boylu o padişah, huzurun gül bahçesinde, meydana
nazlı bir sancak dikti ve bu altından sancak güneş gibi parlaklığıyla güneşin
22
23

Karaköse, 1994: 296-298
Tökel, 2005: 6.
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ve ayın parıltısını bile mahvetti” sözleri de padişahın geldiği yere huzur ve
parıltı getirdiğini ifade eder:
4.
5.

Meydâna tûg u ‘alem kıldı hırâm
Gülzâr-ı safâda nitekim serv-i sehî
Zerrîn-‘alemi gün gibi olup lâmî‘
Mahv itdi hemân şa‘şa‘a-ı mihr ü mehi

II. Osman’ın ve askerinin tozunun düşmanın gözünü kör ettiğinden ve
göz açtırmadığından da söz edilmektedir:
6.
8.

Bir toz kopara ‘arsada inşâ’allah
A‘dâ gözini tîre ide gerd-i rehi
A‘dâya göz açdurmasa şâh-ı ‘âlem
Çeşm-i emelin kör ide gerd-i sipehi

Atâyî, padişahı överken onun karşısındaki düşmanı da yerme, korkak
gösterme çabasındadır. Bu sebeple Lehlileri tilki gibi kurnaz olarak vasıflandırıp, II. Osman’ın azmi karşısında tavşana benzetir:
7.

Rûbeh gibi çok hîleler itdi düşmen
Harguş-sıfat yatdı tuyup ‘azm-i şehi

Ve son beyitte de “Cihan sultanının 1030 da Leh’i kırdığını” belirttiği
mısra ile bu seferin tarihini düşürür.
Târîhin anuñ lafzen ü ma‘nen didiler
Sultân-ı cihân kıra biñ otuzda Leh’i  سلطان جهان قيره بيك اوتوزده لهىH.1030

“Tarih-i Diğer” başlıklı 5 beyitlik şiirde de Atâyî, ilk beyitte padişahın
savaş azmini yinelemektedir. II. Osman’ın bu sefere duyduğu azmi karşısında
Leh’in inat etmemesi gerektiğini söyleyen şair bunun ahmaklık olacağını
belirtir. Zira padişah bu seferle ne kadar kararlı olduğunu ortaya koymuştur:
1.

‘Azm-i rezm eyledi sultân-ı cihân
Leh ‘inâd eyler ise eblehdür

Seferde evliyalar, melekler dine hizmet eden padişahın yol arkadaşıdır.
Böylece şair seferi küffara karşı açılan bir savaş olarak gördüğünü tekrar
eder ve II. Osman’ın da halifeliğini söz konusu etmiş olur:
2.

Evliyâ ile melâ’ik cümle
Şeh-i dîn-perver ile hem-rehdür
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İlk tarihteki gibi Nev’î-zâde Atâyî, düşmanı tilki olarak nitelendirirken,
onun karşısındaki Sultan da aslandır:
4.

Niçe karşu tura hasm-ı bed-kâr
Şâhumuz şîr ü o bir rûbehdür

Şair bu tarihi de padişahın sefer azmi ile hesaplar:
Ey ‘Atâyî bu cihâda târîh
Oldı Leh üstine ‘azm-i şehdür  اولدى له اوستنه عزم شهH. 1030

4 beyitlik son tarihte Atâyî, Sultanın Lehistan üzerine giderek onlara
güzel bir cevap verdiğinden bahseder:
1. Vardı Leh üstine hüsrev-i gâzî
		

Hasma el-hak güzel virildi cevâb

O tabur, demirden bir kale iken (padişahın) kapılarının anahtarı yollar açmıştır:
2. Kal‘a-ı âhenîn iken tâbûr
		

Yollar açıldı miftahü’l-ebvâb

“Sonunda ise padişah her şeyi sulha vererek Lehlilerin canlarını kurtardı”
diyerek bu seferin barışla sonuçlandığını söyler ve bu durumu da padişahın merhametine bağlayarak barışı getiren II. Osman’ın Lehlileri kurtardığını ifade eder:
3.

‘Âkıbet sulha virdi mâ-melekin
Cânın itdi halâs u hâne-harâb

Şair, tarihi ise “1030 da bu kapının iyi bir fetih” olduğunu belirterek düşürür:
İki mısrâ ile didüm târîh
Eyü feth oldı biñ otuzda bu bâb  ايو فتح اولد ى بيك اوتوزده بوبابH. 1030

Dîvân’da kıt’aların dışında H. 1030 tarihine düşürülen bir beyte daha
rastlanılmıştır. Bu beyit padişaha sunulan kasidenin 53. beytidir. Divanlarda
pek de rastlanılmayan kaside içindeki tarih beytine bir önceki beyit işaret
etmektedir. Atâyî, 53. beytin her iki mısraında da tarih düşürüldüğünü ifade
eder. Mısralar ebcede göre hesaplandığında ilk mısra 1030 tarihini vermektedir. İkinci mısrada ise sayı 5 fazla çıkmaktadır. Dîvân’ın çalışıldığı tezde yer
alan tıpkıbasım24 incelendiğinde ise “Açıla” kelimesinin “Açalar” şeklinde
24

Karaköse, 1994.
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yazıldığı görülür. Ancak bu hesaba göre de tarih 5 eksik çıkmaktadır. Bu
durumun karşılaştırma yapılamayan nüsha farkından kaynaklandığı düşünüldüğünde şairin her iki mısrada da 1030 tarihini düşürdüğü söylenebilir:
52. Mülhem ol dem ‘azm-i şâhîde bu beyt-i hûb ile
İki mısrâ‘ı iki târih olur itdüm hisâb
53. Eyledi Sultân ‘Osmân yine âheng-i cihâd
Açıla mülkini olup ‘avn-i Hak’dan feth-i bâb

Sonuç olarak Nev’î-zâde Atâyî Dîvânı’nda Lehistan seferini söz konusu
eden 2 kaside ve 3 tarih kıt’asına rastlanılmıştır. Bu şiirlerde Lehistan,
II. Osman’ın (1620-1621) bu ülkeye seferi sebebiyle dile getirilir. Şiirlerde
İskender Paşa ve özellikle Padişah büyük bir zaferin kahramanları, mücahitler
olarak övülür. Şair, II. Osman’ın hükümdarlığını, savaşçılığını, yiğitliğini,
cesaretini, biniciliğini, cömertliğini özellikle de bu sefer konusundaki kararlılığını ve azmini dile getirirken ondan himmet beklediğini de açıkça ifade eder.
Nev’î-zâde Atâyî, dönemindeki Lehistan-Osmanlı ilişkilerine kayıtsız kalmamış; bu iki ülke arasında yaşananları, bir sanatçı gözüyle tespit etmiş ve
büyük bir ustalıkla -özellikle padişahın övgüsünü yaparak- nazma dökmüştür.
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Georgian-Polish-Ottoman Relations in the
16 -17th Centuries / 16. ve 17. Yüzyılda GürcistanLehistan-Osmanlı İmparatorluğu İlişkileri
th

Abstract
In the 16th-17th centuries, Georgia traded with Poland via the Black Sea: numerous Polish coins of that time were found in Georgia. The import from Poland included silk, amber
and all kinds of handicraft. Poland also served as a trade route for Western European goods.
In the first half of the 17th century, the prince of Odishi, Levan II Dadiani (1611-1657),
designed a special project aiming at exporting silk from Iran and South Caucasian countries
to Western Europe via Georgia, the Black Sea, Ukraine, and Poland. The Cossacks, who
were subjects to the Polish King, became a considerable power in the region and “the Cossacks issue” played a great role in the foreign policy and relations between the Ottoman
Empire, Poland and Georgia. Constant wars influenced trade. In the middle of 17th century,
the Ottomans managed to neutralize Cossack activities in the Black Sea region, and Levan
II’s projects ultimately failed. Georgians living in the Polish-Lithuanian Commonwealth
played a political role at the royal court. One of them, Bogdan Gurjizki, who moved to
Poland in the middle of 17th century, took an active part in this country’s military campaigns
and was promoted to a senior officer; he also got involved in diplomatic activities. From
the second half of the 17th century onwards, Polish-Lithuanian Commonwealth began to lose
its power – it lost Eastern Ukraine and abandoned the Black Sea coast. In 1795 relations
between Georgia and Poland ceased to exist. This paper presents the relationship between
Poland, Georgia and the Ottoman Empire, the mutual influence of all countries, their trade
and political involvement.
Key words: Poland, Georgia, Ottoman Empire, trade, amber, silk.

Despite the geographic distance, common political objectives, economic
interests and general orientation sometimes placed the Polish and Georgian
peoples in the same political team, thus leading them towards indirect or
direct relations. Georgia has been the shortest route connecting the Black and
the Caspian Seas since ancient times. Even though this route had often been
unsafe, it was used more or less actively in almost all times and Georgia often
connected the West and Asia for various purposes – conquest, trade, travel,
pilgrimage, culture or diplomatic relations. After taking Constantinople
(1453) the Turks controlled the straits of Dardanelles and the Bosporus,
which damaged trade between Venice and Genoa. As a result in the 70’s
of the 15th century the majority of diplomats traveled to Persia via Georgia.
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Apart from the Italian city-states, Georgians also had relations with other
countries of Europe including Poland. Georgia and Poland represented the
center of the route connecting the West and the East the importance of
which only increased when navigation was closed from time to time in the
Black Sea for whatever reasons. Such a situation occurred from the mid15th century due to strengthening of the Ottoman state. Good relations were
necessary between Poland and Georgia because the Ottoman Empire posed
a threat to these two states, as well as others.
During the 15th-17th centuries the Georgians and the Poles often participated in attempts to form anti-Ottoman coalitions. Trade and diplomatic
relations were established between the two countries.
After the collapse of Constantinople, the Pope, with the support of the
western countries, launched an anti-Ottoman campaign. On September 30,
1453, Pope Nicholas V (1447-1455) proclaimed a crusade against the Turks.
Through a papal order the organizers of the crusade, Pope Nicholas V, as
well as his successor, Pope Callixtus III (1455-1458), requested 1/10 of the
income from European rulers. Due to the inertness of Western Europe, which
underestimated the importance of this confrontation for itself, this initiative was carried out on a small scale, though several victories of Christian
forces were nevertheless achieved.
The active involvement of the Popes did not end there and at the following stage Georgia was among the allies, with the envoy of Pope Ludovicus
of Bologna arriving there in 14561. Ottoman attacks on Georgian lands
began in the mid-15th century and became more frequent after the fall of
the Empire of Trebizond. During this period the Georgians actively participated in the anti-Ottoman coalitions launched on the initiative of the Popes
of Rome. Georgians saw their salvation in rapprochement with Europe and
were even willing to convert to Catholicism.
The bishop of Siena, a poet, humanist and scientist, Enea Silvio
Bartolommeo de Piccolomini (later Pope Pius II after Callixtus III – 14581464 – “the most willing among the crusader Popes”) informed his friend,
a Hungarian humanist, chancellor and bishop – Giovanni Vitèz, that time
had come for the world to unite in struggle against the Ottomans and for
that he relied on “the Pope, the Emperor of Venice, Genoa, Trebizond and
the Georgian King together with Hungary, Russia, Germany”2. In his opinion, the initial axis of the Vatican and Burgundy had to be strengthened by
the Eastern Christians (Georgia, Trebizond), Venice, Hungary and Poland3.
Tamarashvili, 1902:56; Paichadze, 1989: 81.
Ninidze, 2003: 366.
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These assumptions were made despite the fact that at that time Poland was
involved in the Thirteen Years’ War with the Teutonic Order (1454-1466).
The Pope called Poles to end the war and resume their struggle against
the infidel Ottomans. These calls were not ignored and Poland considered
involvement in the anti-Ottoman movement.
Giorgi VIII was the first Georgian King who sent envoys to Europe to
organize an anti-Ottoman coalition (1458-1459). However, the European
countries preferred agreement with the Ottoman Empire. Even though the
envoys sent by the Georgian King – Nikoloz Tbileli, the envoy of Samtskhe
Atabeg, Qvarqvare II – Parsadan etc., in 1460, were late for the Congress
of Mantua of 1459, the readiness of the Georgian dukes to get involved in
the struggle against the Ottoman Empire is well documented4. According
to Layosh Tardy, when the representatives of Hungary were informed in
Mantua that the Georgians had planned to participate in the Crusade by supplying a large number of troops, the Hungarian king in admiration pledged
to commit 10,000 warriors5.
While the efforts of Pius II to join the anti-Turkish forces were unsuccessful, it appears that it was even more difficult during the reign of his successor,
Paul II (1464-1471). The Ottoman Empire was a rather powerful state and
Europe was more divided. Anti-Ottoman activities were constantly on the
agenda in Poland and were carried out together with various allies. Georgia
was often among them. The significance of Georgia particularly increased after
the collapse of Trebizond (1461) which connected Europe to Persia. In terms
of Polish-Georgian relations, the second attempt to form an anti-Ottoman
coalition during the Ottoman-Venetian War in 1463-79 was more successful.
In April 1471 the envoy of the King of Kartli, Constantine II, to Venice,
arrived and declared that after the governor of their country reached an
agreement with Uzun Hassan he decided to place 30,000 horsemen under
the command of the anti-Turkish camp. At that time, Uzun Hassan also had
a large number of troops. According to the historian T. Tivadze, Uzun Hasan
was the architect of the inclusion of Georgia in the anti-Ottoman coalition.
The envoy sent by Constantine II first traveled from Trebizond to Manzikert
and was admitted to the palace of the King of Poland, Casimir IV. Casimir
Jagiellon sent his envoys with this mission6. The same year Nikoloz Tbileli,
the envoy of the Kakhetian King, George, arrived in Venice and met with
the Pope and the King of Naples to form a coalition against the Ottoman
Empire and Egypt. From this moment the cooperation between the Georgians
4
5
6
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and the Poles becomes more active. “From the letter sent to the envoys staying at the Palace of the Sicilian King by the Signoria of Venice dated April
22, 1471, we learn that a new delegation has arrived in Venice composed
of Polish and Georgian envoys and envoys of Uzun Hassan”7. We know
from Italian sources that there were 4 envoys: Azimamet, Morat, Nikolo and
Kefarsa, serious and authoritative persons8. The envoy of Venice, Caterino
Zeno, convinced the Iranian ruler to take the white shepherds’ weapon
against the Ottomans. The military campaign did not bring the desired
result to the allies, as the Persians were forced to repel a large army at the
Euphrates River. The tension in the relations with the Ottomans resulted
in sending of Zeno back to Europe at that time as an envoy of the Persian
monarch with the hope of getting assistance from Hungary and Poland.
This mission was unsuccessful both in Eastern and Western Europe since
neither Poland nor Hungary were ready to fight against Turkey at the time.
During the Ottoman-Venetian War, the Sultan knew about the contacts between Poland and Uzun Hassan. Negotiations were held between
Uzun Hassan and Casimir Jagiellon prior to the defeat of Uzun Hassan by
Mehmed II in 1473, and the creation of an anti-Ottoman coalition as well
as support for a Polish-Czech-Hungarian union were considered along with
giving control of the entire Black Sea coast and Constantinople to Poland9.
The Georgians had a political and a family relationship with Uzun Hassan
whose spouse was the daughter of the Emperor of Trebizond.
Goods imported from the eastern kingdoms to the Black Sea via Moldova
first arrived to Lvov, which belonged to the Polish-Lithuanian state, and then
were sent to the Eastern European countries via Poland. From 1387, Moldova
had formally been a feudal possession of the Kingdom of Poland; however,
Hungary also laid claim to it. Moldova maintained its independence as much
as possible, using this rivalry to its advantage10. A difficult period began for
the foreigners residing in Kaffa. Valachians, Polish, Russians, Georgians,
Circassians etc. were the first to learn their fate: they were to be deprived
of their property and sold as slaves or imprisoned11.
After the marine routes were transferred to Turkish control, Kaffa was
connected by sea (and later by land routes) via Poland and Germany. During
all this time the slave-trade was thriving12. Captives were taken out of
Tardy, 1980: 22.
Mamistvalishvili, 1981: 21.
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Georgia to Genoa via Lvov. This route gained particular significance after
the Sultan of the Ottoman Empire, Mehmed II, occupied Karaman beylerbeylik connecting the Mediterranean Sea coast and Iran (1468)13. It is known
that the line of communication between Venice and the Persian governor
Uzun Hassan was via German cities, Poland, Kaffa and Georgia. This is
the route that was taken by the envoy Caterino Zeno, and he returned to his
country the same way in 1470’s. Zeno traveled to Kaffa accompanied by
guards given to him by the King of Poland. He boarded a ship and headed
to Sebastopol (Sukhumi). Calimah described the journey of Zeno. According
to him, the Kings of Poland and Georgia ensured the safe passage of Zeno
to the court of the Shah of Persia. Zeno traveled from Turkey to Europe via
Georgia, accompanied by envoys of Hungary and Poland. Having reached
Poland in 1474, he met the envoy of Venice, Paolo Ognibene, who was
traveling to Georgia and Persia. Zeno gave the letters addressed to Uzun
Hassan, Qvarqvare Atabeg and the Prince of Megrelia to Ognibene describing the results of his negotiations with the King of Poland14.
The second envoy, Ambrogio Contarini, arrived in Persia by the same
route in 1474 but encountered obstacles on his way back in 147515. After
it become known that the Turks had seized Kaffa, some of the envoys who
were in Poti, a coastal city of the Black Sea in Western Georgia, decided to
return through Shemakha-Baku-Derbent, by Astrakhan, Volga and Moscow,
while others – via Circassia. The envoys of the King of Kakheti, George
VIII, also arrived in Venice in 1474 and in Rome and Naples. However,
attempts by the Georgian envoys to establish contacts with European countries were futile16.
In the 1480’s, the Holy Roman Empire, Venice and the Pope launched an
initiative to create an anti-Ottoman coalition. The King of Poland, Casimir
Jagiellon, decided to join the union. Despite the changing situation in the late
15th century the general picture remained unchanged: attacks of the Crimean
Tatars continued, including on Kiev and Ljubljana, and the Jagiellons maintained their claims in Central, Eastern and South-Eastern Europe, as well
as their desire to participate in an anti-Ottoman coalition.
Despite the closure of the Black Sea, a route connecting Europe and
Asia through Georgia was actively used: this was from the Black Sea coast
of Georgia to the Dnieper Estuary, then to Kiev and on to West European
states via Lithuanian-Polish territory. This route was used by Georgian envoys
13
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going to Lithuania in the late 15th century, on their way to deliver a special
message to the Queen of Spain. An anti-Ottoman union was formed between
Georgia and Egypt by sending Nilo, the spiritual adviser of Constantine II,
to the Mamluk Sultan of Egypt, with a special mission in 1493-94. On his
way home, while in Jerusalem, Nilo learned from Spanish envoys about the
termination of the Reconquista in Spain and invited them to Georgia where
they arrived in autumn of 149417. The King of Kartli sent a letter dated March
10, 1495 with Nilo, the envoy Zakaria and Spanish envoys18. This letter
drew the attention of researchers a number of times19. It was discovered
in Poland and logically led I. Tsintsadze to assume that the Georgian and
Spanish envoys arrived in Spain via the Lithuanian-Polish state20. Historical
records emphasize the significance of the letter a number of times, as evident
by its inclusion in the parish register of Lithuania which happened only on
rare cases. Under the conditions of on-going anti-Ottoman preparations, the
Georgian envoys travelling to Spain arrived to Vilnius. Constantine II was
trying to get in touch with the Poles through his envoys21.
According to Bohdan Baranowski, it is possible that the representative of the King of Kartli was taking a letter to the King of Poland22. The
Georgian envoys brought an action plan regarding a two-front assault on
the Turks to Europe: by the Spanish fleet and by the much safer land route
passing through the Lithuanian-Polish state which would be implemented
by the King Constantine and the Sultan of Egypt.
During the 16th-17th centuries Europe tried hard to find a way to connect
to oriental markets. However, these attempts were hindered by a resurgent
Ottoman Empire. Particular attention was paid to Persia and the export of
silk from there23. Safe routes were permanently sought. Attempts to put
together anti-Ottoman coalitions continued throughout the 16th century and
Europeans relied on the assistance of Persians and Georgians. As soon as
the Battle of Chaldiran (1514) ended, Shah Ismail sent envoys to the Sultan
of Egypt to create an anti-Ottoman coalition together with the Georgian and
the Hungarian Kings.
In the late 15th century Cossacks often raided the Black Sea and the
Sea of Azov. One letter written in Hungarian in 1555 states: “The Great
Duke of Moscow and the Cossack leaders who are neighbors and relatives
Tsintsadze, 1966:17.
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of each other commanded their troops against the Tatars. Megrelians, bordering the Russians and the Cossacks, became involved in the campaign
earlier. Their number reaches more than 200,000. Their commanders are
Megrelians and Circassians who are sure of the seizure of Turkey. When
they defeat the Tatars there, they can go to Moldova and then to Turkey via
the Danube”24. The 16th century Ottoman author, Mustafa Ali, in his world
history – “The essence of events” – begins the story of the Ottoman campaign to Astrakhan in 1569 and the attempt to build the Volga-Don channel
by relating the Ottoman campaign to western Georgia and the expulsion of
the Qizilbash from there, followed by their first campaign to the north25.
This means that despite the Peace of Amasya signed between Persia and the
Ottoman Empire in 1555, according to which western Georgia fell under
the control of the Ottoman Empire, it was also in contact with Persia. This
situation was repeated later as well, for example in the 1630-1640’s. The
European missionary has no doubts that “Levan II Dadiani wanted to be
a friend of Persia more than of the Ottoman Empire”26.
The Jagiellon Dynasty ceased to exist in 1572. Other rulers came to
govern Poland but relations with Georgia continued in various forms. The
King of Poland, Stephen Báthory, intended to take advantage of the difficult situation in Russia and to give a hand to the Georgians, Circassians,
Persians and place the Turks in an iron siege. Representatives of the Polish
King conducted negotiations on the formation of an anti-Ottoman coalition in
Venice, Vienna, Spain and Persia27, which actively continued until the death
of Stephen Báthory in 1586. Information on these attempts was provided to
Alexander II, the King of Kakhs28. In 1578, Simon I, released from captivity in Persia, started fighting against the Ottomans, and was soon joined by
the Atabeg of Samtskhe, Manuchar and the Kakhetian King, Alexander II.
Sashamkhlo, Sharvan, Dagestan and Georgia joined the anti-Ottoman coalition. The Treaty of Istanbul (1590) was followed by one more attempt to create an anti-Ottoman coalition and this attempt was undertaken by the Pope,
Clement VIII (1592-1605) and the German Emperor, Rudolf II (1576-1608).
In one of the documents published by Gulbenkian covering the events
of the early 17th century a secret envoy of the Polish King is mentioned.
He was sent to the Shah to form an alliance against Turkey29. The letter
24
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delivered by the envoy to the Shah mentioned the joint actions of Poland
and Persia against Turkey30.
Cossack assaults started in the 1580’s. European travelers provide us with
information about them. According to Pietro Della Valle (1627), the dukes
of Guria and Megrelia established relations with the Cossacks. “They protected their freedom to such an extent that they accepted with love the Polish
Cossacks who live on the Dnieper Estuary on the Black Sea as Christians
in their countries, though they are great enemies of the Turks and caused
them great damage then as well as now”31. He has saved information on
the attempts of the Cossacks to establish a military alliance with Persia with
their help via Imereti, which was unsuccessful because many envoys were
taken captive by the Turks. “The King of Poland maintains friendship and
correspondence with these Dukes. Ships often move from one country to
another which may be rather significant for the Georgians, as the Cossacks
are the owners of the Black Sea and are much stronger currently; the King
of Poland can help the Georgians in hardship caused them by the Persians
or the Turks by the same route which is too short. On the other hand, the
Georgians can largely help the Cossacks in their affairs with their ports and
safe havens which they have on their shore. Thus Georgians will be helpful
for our people too if we take any great initiative anytime”32.
Zaporozhian Cossacks did not let their neighbors – the Russians, Poles,
Moldovians, Tatars and Turks – rest for a long time, they were not under
the patronage of either of these states and they put fear into the Ottomans,
and because of that the first paragraph of all agreements concluded between
the Ottoman Empire and Poland provided for a prohibition of navigation
on Dnieper and Black Sea for Cossacks33. Polish attempts to subdue the
restiveness of the Cossacks in the 1630’s were unsuccessful34.
Around 1623, the Sacred Congregation De Propaganda Fide sent 4 novitiates of St. Dominic’s Order to the East and among them were Giovanni
Guliano Da Luca who left records from which we learn about the Cossack
raids against the Ottomans and Tatars. These Cossacks were moving by
Danube and Dnieper boats and upon returning to Georgia with plunder they
prayed in the church and left money there. The Cossacks did not have ideal
relations with the Georgians. They often posed a threat to the Georgian
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population and since Western Georgia was formally under the control of the
Ottoman Empire according to the Persian-Ottoman Peace Treaty as well as
the treaty concluded between the Prince of Odishi and the Ottoman Empire,
and the Prince of Guria and the Ottoman Empire according to which the
Georgians were obliged to hand over the Cossacks from their territory to
the Ottoman Empire, they did so only in some cases35. There is a legend
that the Prince of Odishi, Levan II, paid a ransom to the Cossacks and they
helped him to fight against the Turkish fleet36.
Trade routes led from the Caspian Sea West Coast and Iran to Tbilisi,
then to Akhaltsikhe or Kutaisi. From 1612, when the border between Turkey
and Persia was restored, the need for finding a safe trade route was on
the agenda again. In 1621, the Dominican leader Paolo Maria Cittadini da
Faenza, who was in Georgia in 1616, writes about two routes to Georgia
from Persia37.
In 1627, in the report submitted to the head of the Catholic Church, Pietro
Della Valle addresses the issue of trade routes and mentions three routes:
one via Constantinople, the second via Persia where there are missionaries,
Barefoot Carmelites and Augustines, who have churches in Persia. “The
third and the final route is the route of Poland. From the places of this State,
which are at the Black Sea coast, it is possible to go to Georgia easily and
quickly. It is possible to easily reach this sea from the center of Poland by
the river Dnieper (…) the King of Poland will also provide assistance (…)
Polish Ruten Catholics can provide assistance, who have the Greek church
rules yet and will have a great influence among Georgians”38. The same
author advises the Theatinian missionary – Don Giuseppe Judici: “You,
Holy Fathers, are obliged to use all efforts to persuade the King (Teimuraz
– I.T.) to open the route and establish trade relations between Georgian
ports of the Black Sea and Poland which also has ports on the Black Sea
coast, including at the Dnieper Estuary on the embankments of which the
Cossacks, vassals of the Polish King, live”39; “At the same time, in his
opinion, it would be better if wide trade relations were established between
Poland and Georgia and a strong alliance was formed between these two
countries this way. In this case there would be no need for Cossacks”40.
During those years, it was thought that the Turkish threat was eliminated
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and it was possible to transport Persian silk via Georgia, the Black Sea and
Poland. However, the shortest route between Poland and Persia that passed
through Georgia had been known earlier.
In 1630’s the Holsteinians became interested in trade with the Persians.
They planned to export Persian silk to Europe via Moscow. The negotiations did not bring actual results – they caused discontent of other European
merchants. They also wanted access to Persia. The envoy of the Polish King
was among them. The Swedish and Polish Kings sent letters missive to
the Holsteinian Duke proposing him to move towards Persia via the Black
Sea and Georgia. The proposal was rejected41. But the Prince of Odishi,
Levan II Dadiani (1611-1657), was particularly active in trying to carry
out this trade project in the first half of the 17th century42. For that reason
he became a relative of Khosro-Mirza, or Rostom Bagrationi, who was
the grandson of the Kartlian King Luarsab, and was appointed as the Wali
(viceroy) of Kartli by the Persian Shah. He invited European merchants to
export Iranian silk and these merchants established a colony there. In this
endeavor he was supported by Nikoloz (Nikifor) Irubakidze-Cholokashvili,
the envoy of the King Teimuraz to Europe, and upon his advice a mission
was established in Odishi. With his help Levan II developed trade relations
with European countries. The route would pass through Georgia, including
Odishi. Giuseppe Judicce informs that prince Dadiani always wanted to bring
merchants and settle them in his principality. The Georgian envoy Nikifor
who was sent to Pope Urban VIII, among other things, asks His Excellency
“to grant the Father Nikifor a common passport and mediate for him before
the Emperor and the Polish King through the countries of whom he will
pass when returning to Iberia”43. As always, the visit of envoys to Rome
and Poland was considered. It appears his request was accepted. Propaganda
gave a recommendation letter to Nikiphor Irbakh. Owing to recommendations of the Pope and Propaganda, nuncios of Vienna and Warsaw accepted
him with great attention and welcome, and arranged his meetings with
Kings with whom they were accredited44. Jean Chardin provides information on Nikiphor45. An opinion predominated in the Georgian historiography
that this mission was intended to create an anti-Iranian coalition. Based on
the documentary material discovered by Zh. Vateishvili and I. Tabaghua
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in the General Archive of Simancas, near the city of Valladolid, Spain46,
M. Svanidze substantiates the opinion that this mission intended to create
an anti-Ottoman coalition47.
Relations with Europe were considered to be rather significant as Europe
in the opinion of many Georgians would protect Georgia from Persia.
Envoys of the Polish Hetman to Crimea held negotiations with envoys of
the Georgian King who promised to provide a large number of soldiers. At
the same time, the Georgian King maintained correspondence with one of
the influential Polish magnates48.
The king of Poland John Sobieski started to pursue an anti-Turkish political course and became one of the active members of the anti-Turkish coalition. A similar attitude existed before him as well but John Sobieski chose
his priorities according to political circumstances. Relations with Georgia
started to become active again. The dispatching of Rotmister of the Royal
Court Bogdan Gurdziecki (Baron Bohtam-Beg according to T. Krusinski)
who was born of Georgian nobility as an ambassador to Persia had attracted
attention. Despite the Polish government’s preference not to assign foreigners
as ambassadors49, Bogdan Gurdziecki’s brother – Persidon (Parsadan) was
also sent as an ambassador to Persia. Primarily, Bogdan was dispatched to
Persia as the head of the Polish diplomatic mission by the King of Poland
John Kazimir (1648-1668) in 1668. The king ordered the Georgian–Polish
ambassador to offer Suleyman Shah an alliance against Turkey50. According
to the royal chancellery instruction made on June 30, 1668, the ambassador
had to travel through Georgia during both legs of the journey and had to
“investigate and find ways for local traders to go to the Kingdom of Poland
for the purpose of exporting textiles and other goods” – this instruction was
issued under the order of the king51. Presumably the ambassador had completed his task. He presented a letter from the Chancellor of Poland to the
King Vakhtang V “Shahnawaz”.
On the way back the ambassador once more met with Vakhtang V
(Shahnavaz) who responded to the letter of the King of Poland. The King of
Kartli sent a message to the King of Poland describing the visit of Bogdan
Gurdziecki to Georgia as a representative “of your majesty to restore peace
and strengthen favorable and friendly ties with Sultan Suleyman” (here
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Svanidze, 1990: 197-217.
48
Svanidze, 1990: 209.
49
Zedginidze, 1965: 166-173.
50
Zedginidze, 1965: 12, 167.
51
Zedginidze, 1965: 169.
46
47

88

ALASANIA Giulia

Shah Sultan is implied, 1666-1704). The Shah of Persia is presented in
the letter as a ”superior governor, the greatest, peerless, the most powerful
leader whom even the most threatening enemies worship, who gives the
whole world greater wealth compared to wealth taken from the seas and
who is to be worshiped more by humans than he actually is”. I. Tsintsadze
refers to John Kazimir as an addressee by mistake. By the time of writing his reply to Shahnawaz’s letter, Michal Korybut Wisniowiecki (16691673) was the King of Poland. Bogdan Gurdziecki was the head of the
Polish diplomatic mission in Persia later in the period of John Sobieski
(1674-1696). According to Chardin and Jan Strase, Wali (viceroy) of Kartli
Shahnawaz had a surgeon from Poland named Adam who had been sent
to him by Bogdan and who lived in Tbilisi for a long time. This surgeon married a Georgian woman who lived in Tbilisi52. It is assumed by
I. Tsintsadze that Vakhtang V’s servant was also sent to serve the King of
Poland, accompanying Bogdan Gurdziecki who had already been there. My
assumption is that the Georgian King in this context refers by “servant”
to the same Bogdan who had earlier served Vakhtang V. “Your Majesty,
based on benevolent and friendly relations between us we kindly ask you
to accept my kind servant as a desired guest to your Highness, as he was
for his predecessor”53. Presumably, John Kazimir is meant by “predecessor” and as for the addressee of the letter it is King Michal Korybut as it
has already been noted above. According to Jean Chardin “the Governor
had long been talking about his greatest wish to see Europeans settled in
his country” in conversation with Padres. The Governor told Padres that “in
case representatives of other countries wished to came he would grant them
liberty and privileges. And for the Europeans wishing to go to India, the way
through Georgia would be the best alternative for them”. John Sobieski’s
victory of Vienna in 1683 and his becoming a member of the anti-Turkish
alliance in which 30,000 troops were involved received great admiration in
Persia. This information is also backed up in a letter sent by Bogdan from
Schemacha in 1685.
Trade relations between Georgia and Europe, and particularly with
Poland, are also evidenced by coins discovered on the territory of Georgia.
Thus, the sources discussed above give us grounds to conclude that:
• From ancient times Georgia represented the shortest way linking the
Black and Caspian Seas and countries of the East and West;
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• Poland was one of the most important countries on this route with
which Georgia started to have relations from 1386, i.e. after the
Polish-Lithuanian Union;
• From the mid-15th century Georgia as well as Poland became actively
involved in efforts to establish anti-Ottoman coalitions;
• One of the factors strengthening Georgian-Polish ties was the establishment of Catholic missions in Georgia. Along with representatives
of other countries, Polish missionaries were involved in Catholic
missions that collected and distributed information on Georgia and
the Georgians.
• In the struggle between the Ottoman Empire and Safavid Persia the
western countries, as a rule, took sides against the Ottoman Empire
and considered Persia an ally from which various sorts of goods,
mainly silk, was exported to the Western countries and which served
as a connecting channel with India. Besides the commercial interests, this was also justified from a political perspective: the powerful
Ottoman Empire was a permanent threat for Europe in the period
when Persia was a comparatively weaker state and posed less of
a threat to the West. This position was as strong and sustainable as
Georgia’s wish to have relations with Europe for which in many
cases Georgia had to compromise its direct interests. Even if Persia
in some cases was more dangerous for Georgia it joint the anti-Ottoman coalitions to be closer to Europe.
• Starting from the 16th century the West as well as Persia were constantly in search of secure trade routes. Despite the fact that the territory of Georgia was frequently unattainable it still functioned as
a transit route; the Kings of Poland and Georgia were involved in
these activities; the practice of exchanging heads of diplomatic missions between Poland and Georgia was very common and it served
two main purposes: first, the creation of an anti-Ottoman coalition and
second, the export of silk from Persia to Europe for which Georgia
was considered the most secure way in most cases.
• In particularly difficult times the Cossacks were employed for this
purpose. As a rule, Cossacks were under the control of the King of
Poland and followed his instructions. Due to relations developed
between Poland and Georgia these two countries were well informed
about one another and their common interests led to the development
of mutually supportive relations between the two countries.
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The Place of Akkerman in the Trade Relations
of the Commonwealth and the Ottoman Empire
in the 15th-18th Centuries / 15.-18. Yüzyılda
Milletler Topluluğunun Osmanlı İmparatorluğu
ile Ticaretinde Akkerman’ın Yeri
Abstract: After 1484 Akkerman, a harbour city at the North Black Sea Region, the lands
of the Ottoman Empire was integrated in its economy and international trade. In the course
of 15th-18th centuries there were several stages of development of the Polish-Turkish trade.
The base of former agreements began to transform starting from 1490 when the Ottoman
customs lists for Akkerman were adopted. From the end of the 15th till the middle of the 16th
century, foreign merchants had certain freedoms in trade. A new phase began in the middle
of the 16th century. The Black Sea became a “Turkish lake” and trade was provided by the
Ottomans. In spite of variable circumstances, the Polish-Turkish trade via the Akkerman-Moldova-Lviv route continued to be so profitable that it did not stop even during periods of war.
Written sources mention a wide assortment of goods such as silk, carpets, jewellery, wines,
spices, ceramics and others from the Ottoman lands, and lead, tin, weapons, fur and other
goods from Polish, North and Western European centres. The archaeological investigations
of Akkerman support the evidence of trade operations with the presence of coins, goods seals
and counters. The results of last excavations gave us the possibility for a reconstruction of
the participation of this region in the Polish-Turkish trade in 15th-18th centuries.
This paper presents an analyses of trade relations between Western, Central and Eastern
Europe and the Black Sea region.
keywords: Akkerman, Ottoman Empire, Black Sea, trade.

The Old Russ city of Belgorod, situated on the Dniester leman of the
Black Sea area, was known in the Golden Horde and Ottoman period as
Akkerman. In the course of 15th-18th centuries, its position and significance
in trade relations with Poland changed depending on different circumstances
and the development of Turkish- Polish contacts1.
The main trade route for merchants from Poland to Turkey was “The
Moldavian Way”. It led via Moldavia to the Black Sea and Asia Minor.
This route was used at the end of 14th and 15th centuries. There were two
roads from Poland to Moldavia leading to the Black Sea coast but the most
1

Biliaieva, 2012.
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important role belongs to the route Suceava-Jassy-Lopushno-Belgorod which
was named Chetatea Albǎ in the period of the Moldavian Principality.
Past the end of land way, the further trade route led by the sea to Kafa or
Constantinople2. As it is known, as a result of the historical and political
situation in the second part of the 14th century Moldavian Principality was
included in the system of Polish-Lithuanian union since 1387. At the same
time the Ukrainian lands were federated parts of the Great Lithuanian and
Rus Principality. That is why the historical development of this part of Europe
proceeded in one circle of civilization trends, economic and political relations.
The establishment of diplomatic relations between The Polish-Lithuanian
Commonwealth and The Ottoman Empire in 1414 opened a possibility for
the increase of interaction between both countries, especially in the field
of trade. The profitable location of Moldavian Principality between Poland
and Turkey was used by all parties.
First information on trade between Poland and Turkey was presented
in the document about the privilege given by the Walachia Prince Vlad
III in 1439, which gave the right of free transaction through his lands on
the way to Turkey3. Turkish sultan Murad II promoted the development of
trade relations with Poland. In 1456 in the time of Mehmed II, Moldavian
merchants received the privileges to sail by the ships which belong to merchants in Akkerman, and the privileges of free trade in Edirne, Bursa and
Istanbul4. The trade via the Akkerman and Kiliya favored the prosperity
of Moldavian principality and was very important for Poland which tried
to gain control over Moldavia, Akkerman and Kiliya but this attempt was
not successful. In spite of changing circumstances, the trade between the
Ottoman Empire and Poland was so profitable that it did not get interrupted
even in the times of military conflicts.
Simultaneously, from the second half of the 15th century and after the conquest of Constantinople in 1453 the situation began to change. Further Ottoman
military actions on the Black Sea coast led to growth of the Ottoman presence
in Europe. After capturing Kiliya and Akkerman, the most important ports on
the west part of the North Black Sea coast, by Ottomans in 1484 they become
integrated in the economy and international trade of the Ottoman Empire and
supported the trade of the north countries with the Mediterranean Region5.
The first step on the way of new trade relations, in dependence from
the Ottoman Empire, was the beginning of transformation of the former
2
3
4
5
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İnalcık, 1998: 141.
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order from 1490 when the first Ottoman custom list for Akkerman, Kiliya
and Kafa were adopted. Still, from the end of the 15th till the middle of the
16th century foreign merchants had some freedoms in trade. The Ottoman
custom lists of 1490-1512 detailed information about the relations of the
Akkerman port with the Polish lands and numerous other countries. In spite
of some crises and the instability of the cooperation between the Ottoman
Empire and the Polish lands, the trade continued. Among the list of more
than 120 Turkish goods imported from Anatolia through the ports of the
Black Sea including Akkerman, named in some written records as “Turkish
city Belgorod”, an important place belonged to different kinds of cloth, carpets and food, especially spices6.
A new stage began from the middle of the 16th century when the Black
Sea became a “Turkish lake” and trade was provided exclusively by the
Ottoman citizens without reference to ethnic derivation. That is why many
of the successful Ottoman merchants were Greeks, Armenians and Jews. The
trade route led by the way of Akkerman-Moldova-Lviv which was a very
important transit center. Written sources listed a number of goods, such as
cloth, carpets, ceramics, species and others which were coming from Ottoman
lands. Another group of goods including lead, tin, weapons, fur and other
things from Poland North and West European centers that were transported
to the Turkish territory. Agreements on both sides, such as the agreement
of 1553, created a possibility to protect the trade relations with other countries. According to this document, the custom services both in Silistra and
in Akkerman could not give permission to cross the river Dniester into the
Polish lands to anybody besides Turkish or Polish citizens7. Further development of trade relations was established in the time of existence of a new
European state – The Polish-Lithuanian Commonwealth created with the
Lublin Union of 1569. The creation of a new state played a great role in the
political and economic activities of Polish kings, who have tried to gain more
influence over both the transit and the direct trade with the Ottoman Empire
and even support monopolistic rights of some foreign merchants in full accordance with the same actions by the Ottomans. For example in the second
half of the 16th century the Ottoman government gave the monopoly on the
trade of wine to the famous Lebanese-Jewish merchant Joseph Nasy who also
received a concession from the Polish king and spread his activities on a vast
region up to Lviv8.

6
7
8
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As to the trade relations of the 17th century, Polish merchants continued
to visit Belgorod (Akkerman) to purchase several goods which is known from
some written sources from the beginning of the 17th century9. According to
the peace agreement of 1607 between the Commonwealth and the Ottoman
Empire the Turkish side had to favor the trade operations and to defend
Polish merchants in their activities. Akkerman, mentioned in this document
was one of the places for merchants to cross the border into the Polish lands.
In this document, there is a paragraph prohibiting for trade operations the
usage of thalers with an image of a lion, coming from Poland. According
to this paragraph some coins were not full-weight. That is way there was
a special directive to only use full-weight thalers in trade operations10.
An important role in the in the eastern part of the Commonwealth belong
to the Ukrainian lands, which bordered with Muscovy on the north-east
and with the Ottoman Empire on the south. The defense borders from the
Ottomans and especially from the forays of Tatars became one of the most
important goals towards the stability and prosperity of the Commonwealth.
Among the evidence of that was the creation of a survey plan of Ukraine,
composed in several variants by a French military engineer and cartographer Guillaume Le Vasseur de Beauplan who was invited by the Polish
king Sigizmund III into the military service for the Commonwealth. This
plan was published by Willem Hondius in 1648 in Gdansk. The plan had
a great significance for the creation of a system of fortresses designated for
the defense of the Commonwealth’s borders. As it is known, G. Beoplan
participated in the work on the fortification of several castles in Ukraine.
Besides, he also reflected on the location of main Ottoman fortresses including Akkerman with an important mention: “or Belgorod” which points out
a direct connection of this city with the historical past of the Old Rus time.
In spite of active trade relations and a system of agreements between the
Ottoman Empire and the Commonwealth, the Ukrainian lands included in its
structure continued to be a source for the slavemarket. One of the centers of
the slave trade was Akkerman11. Historical records show several evidence
of such trade, like a document from 1606 which touches upon the problem
of the Tatar’s hunting for people in one of the parts of the Ukrainian lands,
Volhynia, for the slave market in Akkerman12.
The role of Akkerman in the trade with different parts of the Common
wealth, was preserved even in the last years of the Ottoman rule in the 18th
Торrgivlya, 1990: 239-241.
Mirnjy, 1984: 187-188.
11
Oreshkova, 2005: 28.
12
Torgivlya, 1990: 239-241.
9
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century. As it is known, the merchants were coming by the river Dniester
through Hotin and Bender to Akkerman and further to Istanbul using the
Ottoman ships13.
The Results of more than one hundred years of excavations in Akkerman
provide very important data for the investigation of trade relations between
the North Black Sea region of the Ottoman Empire and European centers.
The archaeological evidence from Akkerman not only confirmed the written records about trade operations of the Ottomans with European countries
and the Commonwealth but also gave more detailed information through
several artifacts found. These findings represented trade markets by several
imports and helped to understand the system of trade. In any case the presence of such artifacts as numerous coins, goods seals and counters in this
collection gave an opportunity to pinpoint more exact dates for the trade
activities and the usage of European counting system accepted in European
countries at this time. First of all, as it was established by the results of the
archaeological excavations, such operations in Akkerman took place in the
period at least from the end of the 15th – first half of the 16th centuries till
the middle of the 18th century. One of the bases for these dates were the
finding, of Nuremberg counters in Akkerman. Two counters were found by
the first investigator of Akkerman’s antics E. Shtern in 191214, one of which
belonged to master Hanns Kravwinckel II (1586-1635), and the second to
Iohann Adam Vogel (1737).
Beside that, the collection of Odessa archaeological museum was
completed by two more anonymous counters from the excavation of
Akkerman, published and defined by scientific workers of this museum
T.N. Kokorzhickaya and I.V. Korpusova.15 The earliest anonymous counter (a finding of 2002) in the opinion of the investigators can be dated to
the period of 1490-155016. The second one (a finding of 2005) belongs to
Hanns Kravwinckel II (1586-1635)17.
New information about the economical life and trade of Akkerman was
obtained as a result of the work of our expedition (The International South
Medieval expedition of the Institute of Archeology of the National Academy
of Sciences of Ukraine) in 1999-2010. It is of particular value that the
excavations conducted on the territory of the Low Yard of the Akkerman
fortress that was used in the different kind of way (fig. 1). The meaning of
13
14
15
16
17
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this yard for trade was reflected in its other name – the Port Yard. On several plans of of the 18th-19th century Akkerman we can notice a landing site
and ships near the shore of the leman of the river Dniester. It was not far
from its mouth and the open exit into the Black Sea (fig. 2). But the main
landing site was on the other side of the leman coast in the vicinity of the
Akkerman fortress and was called the Istanbul Landing Site (fig. 3).This
rather big landing site was preserved till our days. The Low or Port Yard
had a specifically planned structure as place of several constructions and
building of various use on the appropriated periods of the development of
the fortress. The first line of fortifications along the leman shore was low.
It was constructed in the Moldavian principality period. Then, in the early
Ottoman period after the year 1484, a bath house and other constructions
also have been built, such as barbican (fig. 4) and walls of this fortification
line were raised to a higher level. We need to stress that the walls were
enlarged several times. Later on, but not earlier than the end of the 17th
century, the bath house lost its function. The building was reconstructed
in to a metal workshop and storehouse. It may be that at the same time
the tendency of the Low Yard to function as a port was growing more and
more. Some evidence of this position were given by archaeological findings from the territory of this yard such as a number of items specific for
trade, especially coins. It was established that the biggest part of this collection dates from the 17th till the middle of the 18th century. All in all, the
building preserved its trade function through all its history. In the course
of functioning of the Port Yard several artifacts could be lost which was
supported by excavations. Some of them reflected the trade relations with
several countries on the east as well as the west.
The most important findings for study of the counting system from the
Port Yard were two counters of Nuremberg. Each of them have the signs of
usage and was perforated (fig. 5. 1-2). Both counters (diameter of 19 mm)
belong to the type “Sun, moon, stars”.
On the obverse of the first counter there are images of sun, moon and
stars and the name of master: “IOHAN АDAM VOGEL”. On the reverse
there is a cross inside a figure with a long handle. As it was mentioned, the
master of this counter lived in the first part of the 18th century.
On the obverse of the second counter there are images of sun, moon,
and stars and the letters: “IOHANN.JACOB.DIEZELS”. This master was
known in the first half of the 18th century18. On the reverse of the counter
there is a cross inside a figure with a long handle. This artifact was found
in the second room of the barbican.
18
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So, the chronological scale of findings of counters from Akkerman gave
the following dates:
1. The anonymous counter – 1; the end of the 15th till the first part of
the 16th century;
2. Counters with names of masters – 5;
Two counters belong to Hanns Kravwinckel II (1586-1635), second half
of the 16th till the first half of the 17th century.
Two counters belong to Iohann Adam Vogel, first half of the 18th century.
One counter – the work of Iohann Jacob Diezels, first half of the 18th
century.
As it was established, during the course of the existence of Akkerman in
the Ottoman Empire the European counting system was accepted which was
a global feature of the trade between European countries and the Ottomans.
Besides the counter, the collection from our excavation in Akkerman
contains more than 300 coins representing the field of trade relations and
economical life in 14th-18th centuries. The list of findings includes coins
from Moldavia, Golden Horde, Hungary, the Ottoman Empire and Poland.
A very important finding was discovered in the course of the excavations
of the barbican. It was a Polish silver coin of Sigismund III Vasa (15871632), diameter 31 mm, wt. – 5,4 g. (fig. 6). The date on the coin corresponds to the upper mentioned faze of the North European, and of course
the Turkish-Polish trade relations. The time of the effective trade activity
on the direction of north to south with the participation of Akkerman of the
15th till the first half of 17th century changed by numerous circumstances of
political and economical reason the most serious of which were connected
with the defeat of the Ottoman Empire, the conquest of the North Black
Sea shore by the Russian Empire, and three divisions of Commonwealth
the biggest part of which came into the Russian Empire.
In spite of historical reality of the late period of the Modern Times, the
study of written sources all together with results of archaeological excavations gave us the possibility for a more detailed reconstruction of the
participation of Akkerman and the south-west part of the North Black Sea
region in the Polish-Turkish trade relations as an important part of the economical and cultural cooperation of Eurasian area in the Medieval and the
Modern Times.
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Fig. 1. Low or Port yard of the Akkerman fortress.

Fig. 2. Map of Akkerman fortress
from the side of liman.

Fig. 3. Map of Akkerman
and the Istanbul landing site.
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Fig. 5. Nuremberg’s counters found in the course of the expedition.
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16th Century Population Status and Economic
Life in Iskenderiye / 16. Yüzyılda İskenderiye
Şehrinin Nüfus Durumu ve İktisadi Hayat
abstract: Iskenderiye – called Skadra by Albanians, Skudari by Italians and Iskenderiye and Ishkodra in Cihannümada İskenderiye cadastral record books – got under control
of the Roman Empire in 168 B.C. and became a capital of Geuius who was the king of
Illirya. After centuries of Roman control, Iskenderiye was conquered by the Serbian Kingdom in 13th and 14th centuries. Then it became a capital of Serbian Balsha Dynasties between
1366-1396. After that, it was conquered by Venetians in 1421. Rumeli Grand Seigneur,
Hadım Suleyman, tried to take over Iskenderiye while the Ottoman Empire was conquering
Balkans but he failed . The city was conquered in 1479 by Sultan Mehmet the Conqueror
whose army used a new firing weapon. After receiving Iskenderiye in 1479, the Ottoman
Empire and Venice made a deal. Venetians accepted a debt of 100.000 dukats and payment
of regular taxes in return for open-door trade. Iskenderiye was made Sanjak. During the
conquest of Balkans, which caused intense migration and settlement movement, resettlement
policy has been revitalized to sequence empty lands. People moved from villages to towns
and Islamisation process grew stronger. There was a record book called Ta’rif-i bâc-ı bazar
which illustrates import and export in market places. This paper aims to analyse the economy
and population of Iskenderiye city (Muslim and non-Muslim population) taxes and income
sources as well as occupational groups on the basis of cadastral record books for the years
1485, 1496 and 1570.
keywords: İskenderiye, iktisadi hayat, nüfus, iskân, Tapu-Tahrir Defteri.

Giriş
Arnavutluk’un önemli şehirlerinden bir olan İskenderiye’nin 16. yüzyıldaki nüfus durumu ve iktisadi yapısını ortaya koyabilmek için başvurulması gereken kaynaklar ‘’Tapu- tahrir’’ defterleridir. Tapu-tahrir I. Murat
döneminde sistemli bir şekilde yazılmaya başlamış, Fatih Sultan Mehmet,
II. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde de devam etmiştir1.
10-30-40 senelik fasılalarla yenilenen bu defterlere2 Mufassal (ayrıntılı) ve
icmal (özet) olarak tutulan bu defterlerin ilkine ‘’köhne’’ sonrakine ‘’atik’’
ve yenisine de ‘’cedid’’ adı verilmiştir.
1
2

İnancık, 1987: XIX-XX.
Barkan, 2002, IX: 133-153.
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İskenderiye (İşkodra) şehrinin nüfus durumu ve iktisadi konumunu ortaya
koyan farklı tarihlerde yazılmış üç tahrir defteri mevcuttur. Başbakanlık
Osmanlı Arşivinde 17 numarada kayıtlı tamamı 474 sayfa 1485-86 (890)
tarihli mufassal tahrir defteri; 26m numarada kayıtlı 1496 tarihli icmal
defteri ve 500 numaralı olarak kayıtlı 668 sayfadan oluşan 1570 tarihli
mufassal tahrir defteri olup söz konusu defterlere ‘’nefs-i İskenderiye an
hassa-i mirliva cemaat-i müsülmanân ve gayrimüslim mahalleler ve hane
halkı ile sahip oldukları meslekler” kaydedilmiştir.
Bu çalışma sınırlılık nedeniyle, 16. yüzyılda İskenderiye şehrinin
Müslüman ve gayrimüslim nüfus durumu, mahallelerinin adları ve üretime
ilişkin yapısı ortaya konulmaya çalışılacaktır.

İskenderiye’nin Tarihi ve Osmanlılar Tarafından Fethi
Makedonyalı İskender’in şehirlerinden İşkodra adıyla bilinen İskenderiye;
Kir, Drin ve Boyana nehirlerinin birbirlerine ulaştığı alanda kurulmuştur3. Arnavutluk’un kuzeybatısında Adriyatik Denizi’nin kuzeyinde yer
alan İskenderiye Shkoder, Skodra, Skadra ve Skudari adlarıyla anılmıştır4.
MÖ 3. ve 2. yüzyıllarda İllir Devleti’nin merkezi idi. MÖ 168’te Roma
İmparatorluğu’na teslim olan şehir bu tarihte İllirya Kralı Geutius’un başkenti oldu5. 395’ten sonrada Bizans’a geçti. Milattan sonra 11.-13. asırlarda
hâkimiyet mücadelelerine maruz kaldı. 1360-1393 yıllarında Sırp Balsic
Prensliği’nin merkezi olan şehir, 1366-1396 yılları arasında da Sırp kökenli
Balşa Hanedanı’nın başkenti oldu6.
Bölge 1393-1396 yılları arasında Osmanlı Paşası Kavala Şahin tarafından ele geçirildi ise de Osmanlıların elinde uzun süre kalmadan 1396’da
George Stratsimirovic şehri Venediklilere sattı. 1444’de Varna Savaşı başarısı Haçlıların ümidini kırdığı gibi, Osmanlıların bölgede kalıcı olduklarının
da göstergesi idi. 1405-1468 yılları arasında bölgenin feodal ailelerin iktidar
mücadelesi altında kalması ve devşirme İskender Bey’in (Georges Kostriote)
Osmanlı Devleti aleyhine faaliyetlerde bulunmuş olması nedeniyle bölgede
uzun bir dönem Osmanlılar istikrar sağlayamamışlardır7. 1463 yılından1473
yıllarının sonuna kadar Osmanlı- Venedik çekişmesi sonucunda Venediklilerin
gücünün azalmasıyla, Haziran 1478 Kroya, Eylül 1478’te Drivast ve Alessio
3
4
5
6
7

Kiel, 2001, XXIII: 433-434.
Andreasyan, İnciciyan, 1974: 71.
Kiel, 2001, XXIII: 433-434.
Kaşıkçı, Yılmaz, 2002: 140.
İnancık, 1993, V: 1079-1082; Uzunçarşılı, 1994, II: 113.
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denilen bölgeler Osmanlıya teslim oldu ve İskenderiye Kalesi yüksek ve sarp
bir mevkide olmasından dolayı uzun bir süre direnç göstermiş ise de, şehir,
1479 yılında Fatih Sultan Mehmed’in de bizzat katıldığı uzun bir kuşatmadan
sonra Osmanlı Devleti topraklarına dahil edilerek Rumeli Beylerbeyiliği’ne
bağlı bir sancak haline getirildi8. İskenderiye sancağı 16. yüzyılda
Adriyatik kıyısından başlayıp Arnavutluk’un kuzeyindeki Malesi’den geçerek Kosova’nın Pec çevresindeki toprakları içine alacak büyüklükteydi9.
26 Ocak 1479 yılında İskenderiye’nin fethedilmesiyle Venedikliler ile
Osmanlılar arasında 16 yıl süren savaşa son verilerek bir antlaşma sağlanmıştır10. Bu antlaşmaya göre Venedik 100.000 duka borçlanarak Osmanlı
topraklarında uygun koşullarda ticaret serbestliği elde edecek ve her yıl
10.000 duka vergi vermeyi üstlenecekti11.
İskenderiye’nin alınmasıyla Arnavutluk’un fethi ve bu bölgeyle ilgili
sorunlar ortadan kalktığı gibi İskenderiye kalesinin gayet yüksek ve sarp
fethi güç oluşundan ilk kez bu kuşatmada humbara yapımı ateşli silah kullanılması Osmanlı savaş tekniği açısından kaydedilmesi gereken bir yeniliktir.

Şehrin İskânı
Osmanlı Devleti Rumeli’de12 ilk fütuhatından itibaren iskân politikası
izleme yoluna gitmiştir. Rumeli topraklarına giren Türkler geçici bir iskân ya
da ihtiyari bir göç hareketi yerine, kesin bir yerleşme ve buraları yurt edinme
amacını gütmüşlerdir13. Rumeli’deki bu şehirler, tıpkı Anadolu şehirlerinde
olduğu gibi, devletin fetih hareketlerinde ordunun arkasını güven altına alma
ve hem de ordunun iaşesine destek olmada önemli bir rol üstlenmişlerdir14.
İskenderiye şehri Osmanlıların hâkimiyetine geçtiği sırada şehir hemen
hemen boştu. Halkın büyük bir kısmı antlaşma şartlarına göre Venedik’e
göç etmişti15. Osmanlılar bu boşalan şehri politik durumuna, yönetim yapısına, coğrafi koşullarına ve askeri stratejisine göre Rumeli Beylerbeyliği’ne
bağlı bir sancak konumuna getirdi.
Arnavutluk’un kuzeyinde yer alan İskenderiye sancağı bölgenin konumuna göre ilk dönemlerde İpek, Pedgoniçe ve İskenderiye merkezini de
Kiel, 2001, XXIII: 433-434.
Malcolm, 1999: 131.
10
Dursun Bey, 1977: 176-177.
11
Akyüz, 1998: 12.
12
Rumeli, Osmanlılar’ın Balkan Yarımadasına verdikleri coğrafi addır.
13
Emecen, 1990: 543-550.
14
Halaçoğlu, 1990: 505-513.
15
Todorov, 1983: 62.
8
9
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kapsayan bir konumda idi16. İskenderiye’nin fethinden altı yıl sonra tanzim
edilen 1485 tarihli “Tapu Tahrir Defteri”nde İskenderiye sancağı Altunili,
Vulçitrin, Kranye, İzlamik, Piperler, Bihor, İpek, Klemente, Priştine,
Potgoriçe, Zabiyak, Tırgovişte, Dragos ve Plav nahiyeleri İskenderiye sancağı içerisinde yer almıştır17.
İskenderiye merkezinin mirliva hassı yani beylerbeyi hassı olduğu dönemde
(1485) 7 mezra, 12 manastır, 26 Müslüman hane, 4171 gayr-i müslim nüfus,
517 mücerret ve 22 bive nüfus bulunmakta olup, toplam geliri de 389.912
akçe idi. Aynı yıllarda sancakta 2 has, 8 zeamet, 110 tımar, 90 Müslüman
tımar sahibi sipahi ve 16 tımar sahibi gayrimüslim bulunmaktaydı18.

İskenderiye Kalesi’nin Konumu
İşkodra’nın Arnavutça tepe manasına gelen kodra kelimesinden neşet
ettiği ileri sürülse de, şehir Türkler tarafından fethedildikten sonra Arnavut
İskenderiyesi olarak adlandırılmıştır19. Şehir, dağ silsilesi ile çevrili kıyı
şeridi geniş bir ovaya sahiptir. Arnavutluk’un en büyük gölü olan İşkodra
Gölü’nün batısında kurulmuş, Evliya Çelebi çok sayıda bağ ve bostana
sahip olduğunu ve bu gölün suyu ile beslendiklerini yazmakta olup ayrıca
lapis, sazan, levrek ve kefal adıyla anılan birçok balık türünün yaşadığını
ve yılan balığının meşhur olduğunu ileri sürmektedir20.
İskenderiye şehri sancağın merkez kazası olup güneydoğusunda Buka
kazası, güneyinde Leş kazası ve güneybatısında da Adriyatik Denizi’yle
çevrilmiştir. Gerek ticaret bakımından gerekse askeri strateji yönüyle önemli
bir konumda bulunan şehrin batı tarafında bir de limanı bulunmaktadır.
Avrupa’dan İstanbul’a ulaşan yol güzergâhında yer alan İskenderiye 16. yüzyılın ortalarından itibaren ekonomi ve nüfus bakımından önemli bir gelişme
göstermiştir. Zaman içerisinde şehirde 4500 hane, 1500 dükkân ve mağaza
ile kapalı çarşı, 1 bedesten, 40 kadar cami, 2 medrese, 1 kütüphane, 1 rüştiye
mektebi olmak üzere birçok konakları ile büyük bir şehir haline gelmiştir21.
Şehrin kalesinin sap bir kaya üzerinde kurulu olması ve birçok kez
Osmanlılar tarafından kuşatılmasına rağmen ele geçirilmesi bakımından
kalenin zor bir mevkide bulunduğunu Hadidi eserinde şu beyitlerle;
Akyüz, 1998: 9.
TD, 17, s. 148, 321.
18
Pulaha, 1974: 9; Akyüz, 1998: 9.
19
Tursun Bey, 1977: 166.
20
Evliya Çelebi, 1970: 222-223.
21
Şemseddin Sami, 1996, II: 981, 977.
16
17

16th Century Population Status and Economic...

105

Velî ol kal’a gayet sarb u pekdür
Ana göre eyü yarak gerekdür
Heman emr itdi şeh cem’ oldı leşger
Yine kulluga bel bağladı begler
Muhammed Hân Göçüp sürdi sipâhi
Tutup İskenderiyye üstine râhı
Menâzil kesti erdi ol diyâra
Varup bir subh- dem kondı hisâra
Meteriz kurılup toplar ururlar
Burûcun ba’zı yerin götürürler

dile getirmiştir22.
MÖ 160 yılında “Roma Krallığı’nın Kalesi” olarak inşa edilen bu kalenin etrafında burcu, zindanları ve iki kapısının bulunmasıyla birlikte kalenin
içinde paşa sarayından başka 150 kadar Türk evi, kiliseden dönüştürülmüş
iki cami bulunmaktaydı23. Çelebi, kale ile ilgili olarak küçük ovaya bakan
kapı içinde Gazi Moyu Baba Türbesi’nden bahsederek Drin Hisar’da evler
az olmakla birlikte kiremit kaplı, 7-8 sarnıçlı, eski ve Nurlu Sultan Mehmed
Camisi’nin varlığından söz etmektedir. Ayrıca, kaleden göle inen su yollarını sadece şehir halkının bildiğini muhasara zamanlarında su ihtiyacı bu
yollardan karşılandığına dair bilgiler vererek kale içerisinde dükkânların
olmadığını belirtir ve sadece 100 adet nefer hanesinden bahseder24.

Mahalleler Meslek Grupları ve Şehrin Geliri
İskenderiye’nin mahalleleri ve nüfus durumuna geçmeden Osmanlılarda
mahallelerin oluşumu ve fonksiyonu üzerinde kısaca durulacaktır.
Mahalleler genelde bir cami veya mescit etrafında oluşmuş ilk yönetim birimleridir25. Mahallelerin cami ve mescit dışında zaviye, imaret gibi
müesseselerin etrafında da oluşurdu. Yeni kurulacak bir şehir veya imara
açılacak bölgede önce cami, medrese, içtimai müesseseler ve bu müesseselerde çalışacak görevlilerin yaşam alanları ihdas edilirdi. Öte yandan su,
kanalizasyon ile beledi işler tamamlanmış olurdu26. Osmanlılar yerleşim yerlerinin büyüklüğüne göre şehir veya kasaba adını vermişlerdir. Sanatsal ve
ticari faaliyetlerin gerçekleştiği ve çarşıların mevcut olduğu yerlerdir. Şehir
22
23
24
25
26

Hadidi, 1991: 304.
Andreasyan, İnciciyan, 1974: 72.
Evliya Çelebi, 1314, VI: 107-109.
Ergenç, 1984: 69-78.
Selçuk, 2002, IX: 177-186.
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ahalisi Müslüman ve Hıristiyan mahallelerden oluşur, az da olsa Yahudi,
Haymana ve Çingeneyân mahalleleri de olurdu.
Şehrin yönetimini beylerbeyi, sancak beyi, subaşı gibi yöneticilere bırakılmıştı. Kadı ise, adli ve beledi işlerden sorumluydu. Mahallede görevli
imamlar yetkili durumda olup, halkın dini hayatında ve mahallenin yönetiminde söz sahibi idiler27. Ayrıca gayrimüslim cemaatlerin her biri için
özerklik söz konusuydu ve her cemaatin temsilcisi bulunmaktaydı28.
İskenderiye şehrinde mahalleler fetih sırasında kaleyi çevreleyen Hacı
Resul (Kafe), Ali Bey, Bahçeli, Öteyaka, Ayazma ve Tepe adlarıyla anılan
altı mahallesi bulunmaktaydı. Fetih sonrası 1485’te Tophane, Rus-ı Kebir,
Proşzir, Noçay, Paracu, Rus-ı Sagir, Preşbala, Devras adıyla yeni mahalleler kurulmuştur. Söz konusu mahallelerden Öteyaka Mahallesi Matis adıyla
karyeye (köy) dönüşmüş Ali Bey, Bahçeli, Hacı Resul, Ayazma mahalleleri
ise özelliklerini kaybetmişlerdir29.
1570 tarihinde İskenderiye merkezinde sekiz mahallenin kaydına rastlanılmıştır. Bu mahallelerin hane durumu ve meslek sahipleri şu şekilde idi:
Cami-i Şerif Mahallesi: Şehrin en büyük mahallesi olup, tamamen
Müslüman nüfustan oluşmakta idi. 70 hanelik mahallede 1 imam, 1 müezzin
ve caminin temizliğinden sorumlu 1 görevli bulunmaktadır. Mahallede 3 neccar (doğramacı), 2 başmakçı (ayakkabı yapan), 1 etmekçi (ekmekçi), 1 helvacı, 1 boyacı, 2 takyeci, 1 dellal, 1 bezdar (bezci), 1 kemenger (yay yapan),
1 ahanger (demirci), 3 debbağ (derici), 3 nalbant, 1 bakkal, 1 mumcu, 1 kürekçi,
4 hayyat (terzi) olmak üzere dede, piri, kethüda, mühtesib gibi ehl-i berat (vergiden muaf olan) kimseler bulunmaktaydı. Kethüda ve mühtesib olan kimselerin sosyal ve idari işleyişi yerine getirmede önemli rolleri bulunmaktaydı30.
Dilcan Bey Mahallesi: Bu mahallede 27 hane ile saraç, debbağ, mumcu,
kılıççı, torcu gibi meslek sahipleri ve 1 çoban bulunmaktaydı. Tamamen
Müslüman nüfustan oluşan mahallede hayvancılığın yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, mahallede 2 muhtedi, 1 divane ( deli), 2 fakiru’l-hal yaşamaktaydı31.
Tophane Mahallesi: Bu mahallenin adını topların atıldığı veya yapıldığı
yerden almış olması muhtemeldir. Diğer adı Hasan Marşin olarak geçmektedir. 32 hane, 2 saraç, 1 hallaç, 2 boyacı, 2 hayyat, 1 çilingir, 1 bakkal,
1 kürekçi, 1 mumcu, 3 kasap, 2 pervane, 1 divane, 1 muhtedi, 1 azab ve
2 fakiru’l-hal kaydına yer verilmiştir32.
Castellan, 1995: 135.
Karta, 2013: 157-166.
29
Salname-i Vilayet-i İşkodra, 1312: 63-64; Akyüz, 1998: 9.
30
TD, 500: 21-22.
31
TD, 500: 19.
32
TD, 500: 19.
27
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Süleyman Ahmed Mahallesi: Bu mahallede -adını muhtemelen kurucusundan almış olmalı- 20 hane, 4 debbağ, 1 saraç, 1 ekmekçi, 1 başmakçı,
1 hayyat ve 1 fakiru’l-hal bulunmaktaydı33.
Ali Bey Mahallesi: Muhtemelen kurucusundan ismini alan mahallede
30 hane, 9 debbağ, 1 müezzin, 1 cami-i mütevellisi, 3 saraç, 1 çoban, 1 dülger, 2 başbakçı ve 2 müstahdem bulunmakta olup mahallede dericiliğin öne
çıktığı anlaşılmaktadır34. Evliya Çelebi, Hüseyin Bey Camisi’yle bilinen bu
mahallenin şehrin varoşunda yer aldığını belirtmektedir35.
Pomili Mahallesi: Bu mahallede Müslüman ve gayrimüslim nüfus birlikte yaşamaktadır. 1497 10 hane36 19 hane Müslüman ve 3 mücerredin
yanı sıra 5 gayrimüslim hane, 1 mücerred bulunmaktadır. Meslek sahipleri
Müslüman olup, 4 hayyat, 2 başmakçı, 1 takyeci ve 4 kasaptan oluşmakta
idi. Farklı inançlara sahip dini grupların bir arada yaşama tecrübesinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır37.
İstimad Mahallesi: Bu mahallede tamamen gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Mahalle 12 hane olup, bunların 1 hanesi baştine olarak kaydedilmiştir. Muhtemelen bu baştine mahallenin yöneticisi konumundadır. Ayrıca,
1 neccar kaydına yer verilmiştir38.
Berdic Mahallesi: Mahallenin diğer adı çobanlar olup, mahallede
6 Müslüman hane bunlardan 1 çoban ve 1 bennak, 2 mücerred ile 12 gayrimüslim hane ve 8 gayri mücerred olmak üzere toplam 18 hane ve 10 mücerred bulunmaktadır. Bu mahallede de Müslüman ve gayrimüslimlerin bir
arada yaşadığı görülmektedir39.
Şehirde adli ve beledi işlerin yürütülmesi için kadıların dışında şehir
asayişinden ve bad-ı heva resimleri ve şehir içi mukataa gelirlerinin toplatılmasından sorumlu subaşı ve subaşıya yardımcı asesbaşı, ases ketüdası
gibi görevliler mevcuttu.
1485’te İskenderiye subaşısı Ahmet Subaşı olarak kaydedilmiş ve hasılı
17.780 akçe idi40. Diğer görevli dizdar, kale muhafızı olup kalenin bütün
sorumluluğu kendisine aitti. 1470’de İskenderiye kalesi dizdarı Hasan
isminde bir şahıs olarak kaydedilmiş ve 4500 akçe hasılı bulunmakta idi41.
TD, 500: 19-20.
TD, 50O: 20.
35
Evliya Çelebi, 1314, VI: 107-109.
36
TD, 26m: 25.
37
TD, 500: 20; Zirojevic, 1994: 2115-2123.
38
TD, 500: 21.
39
TD, 500: 21.
40
TD, 17: 124-125.
41
TD, 500: 91- 92.
33
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İskenderiye Merkezinde Nüfus
1479 tarihinde Osmanlı’ya dahil olan İskenderiye 1485/890 tarihli tahrir
defterine göre neferlerle beraber 27 hane Müslüman ve 97 hane gayrimüslim olmak üzere yaklaşık 450-500 kişi bulunmakta idi. Askeri zümrenin ve
Müslüman ahalinin dini ihtiyaçlarının karşılanması için 2 mescit yapılmış ve
1 kilise de camiye çevrilmiştir. İskenderiye toplam 895 köye sahip sancağın
merkezi idi. II. Bayezid tarafından yaptırılan ve camii şerif adıyla anılan ve
bu camiinin etrafında oluşan mahallede giderek nüfus yoğunlaşmaya başladı. Müslüman ve gayr-i Müslim nüfus aşağıdaki tablo-3 de gösterildiği
şekilde oluşmuştur.
Tablo-3
Tarih

Müslüman Hane

Gayr-i Müslim Hane

1485

27

97

1528

119

43

1570

217

27

Müslüman nüfusun gayr-i Müslim nüfusa oranı tablo-4 de gösterilmiştir.
Tablo-4
Yıl

Müslüman %

Gayr-i Müslim%

1485

28

72

1528

73

27

1570

89

11

Şehirde Müslüman nüfusun gayrimüslimlere göre artmasının sebebi,
Kanun-i Sultan Süleyman tarafından Irakeyn Seferi sonrası İskenderiye’ye
gönderilen Ulama Bey’in 1539’da yaptırdığı camii, medrese ve hamamdan
oluşan külliyenin etkisinin olduğu ileri sürülmektedir42.
Nüfusa ilişkin Evliya Çelebi ise, 17. yüzyılda İskenderiye’nin 15 mahalle
ve 1800 haneden oluşan orta büyüklükte bir kasaba olduğunu yazmaktadır43. 18. yüzyıldan itibaren önem kazanan İskenderiye 1756-1831 yılları
arasında Arnavut Buşatlı ailesini etkisine girmiş ve bu aile Balkanların ve
İskenderiye’nin en büyük ve en önemli camisi olan Kurşunlu Camii’ni
42
43

Kiel, 2001, XXIII: 433-434.
Evliya Çelebi, 1314, VI: 107-109.
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1773’te inşa ettirmiştir. Bu tarihten itibaren şehir Arnavutluk’un önemli
ticaret ve sanat merkezi özelliğine kavuşmuştur44. 18. yüzyılların sonunda
coğrafyacı İnciciyan şehrin Tophane, Terzihan ve Tabaki diye semtlere
ayrılmış, 25 mahallesi olduğunu ve 8000 Müslüman ve 600 hane (3000)
Katolik nüfusun olduğunu belirterek 40 cami ve 1 kilisenin varlığından
söz etmektedir45. Bu konuda Şemseddin Sami ise; 19. yüzyılın sonlarında
şehirde 4500 hane, 1500 dükkân ve 37.000 kişinin olduğunu yazmaktadır46. İskenderiye şehri 1913 yılında kurulan Arnavutluk Devleti bünyesine
dahil edilmiştir47.

Sonuç
Bugün Arnavutluk’un önemli şehirlerinden biri olan İskenderiye en eski
yerleşim yeridir. İşkodra olarak da bilinen bu şehir Arnavutluk’un önemli
sanayi ve kültür merkezidir.
Kir, Drin ve Boyana nehirlerinin birbirine ulaştığı bir alanda kurulmuş MÖ 168’de Romalılara, 395’ten sonrada Bizanslıların eline geçmiştir.
11.-18. yüzyıllarda Sırp prenslikleri arasında hâkimiyet mücadelesine maruz
kalan şehir, 1396’dan itibaren Venediklilerin idaresine geçmiştir.
1479’da Osmanlıların eline geçen İskenderiye Rumeli Beylerbeyli’ğine
bağlı İpek, Podgoriça ve Drivasto, Zabjak ve Medun kaleleri ile birlikte
sancak konumuna getirilmiştir. Tahrir defterlerinde 8 mahalle kaydına yer
verilen İskenderiye’de 1485-86’da gayrimüslim nüfus Müslüman nüfus oranına göre daha fazla idi. İlerleyen zaman içerisinde Osmanlı iskân politikası
gereği şehirde şenlendirme yoluna gidilerek şehir tipik bir Osmanlı şehri
haline getirilmiştir.
1570 tarihinde nüfus oranı Müslümanlar lehine gelişme göstermiş ve
yaklaşık %80 civarında Müslüman bir nüfus oluşmuştur. Şehrin yaklaşık
nüfusu 4000 civarında ve orta büyüklükte bir şehir konumunda olup, halkın büyük bir kısmı el sanatları ve ticaretle uğraşmaktaydı. Şehirde çeşitli
meslek grupları içerisinde debbağcılık (deri işlemeciliği) öne çıktığı görülmektedir. Ayrıca, ifade edilmesi gereken önemli bir husus da meslek sahiplerinin genellikle Müslüman olmasıdır.
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Dünyada Türkler

ŞAHİN Savaş
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A Few Words on History,
Culture and Language of Stravropol Turkmens /
Stavrapol Türkmenlerinin Tarih, Kültür,
Dil ve Edebiyatları Hakkında
abstract: Anavatanları olan Mangışlak’tan çeşitli nedenlerle ayrılmak zorunda kalan
İgdir, Çovdur ve Söyüncacı boylarına mensup Türkmenler ilk kez 1865 yılında Kafkaslara
yerleşmeye başlamıştır. Ruslar, Kafkaslarda; Stavropol ve Astrahan’a yerleştirdikleri bu
Türkmenlerin Rus kültürüne hızlı bir şekilde adapte olabilmelerini sağlamak amacıyla Türkmenlerle, daha önce bu topraklara yerleşmiş olan Tatar ve Nogaylarla birlikte yaşamalarını
sağlamıştır. Bu komşuluk ilişkileri sonucunda Türkmenlerin dilleri Tatarların ve Nogaylar’ın
dillerinden etkilenmiş, Stavropol Türkmenlerinin dillerine Tatar ve Nogay Türkçesinden
birçok kelime ve ek girmiştir. Türkmenlerin geçmişten beri Rus diliyle eğitim almış olmaları
ve dillerinin hiç bir dönemde eğitim dili olmaması sebebiyle, bu durum Stavropol Türkmenlerinin dillerinin kaybolmasına ve unutulmasına neden olmuştur. Kafkas Türkmenlerinin
dilleri çok yakın bir gelecekte kaybolacak diller arasında gösterilmektedir. Stavropol Türkmenleri dillerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olmalarına rağmen geçmişten getirdikleri
kültürel miraslarını yaşatmaya çalışmaktadır. Geçmişte zengin bir sözlü kültüre sahip olmakla
birlikte günümüzde bu sözlü gelenek çoğunlukla unutulmaya başlanmış, birkaç şâir ve tarihçinin çabalarıyla yazılı bir edebiyat meydana getirilmeye çalışılmaktadır. Son dönemlerde
verilen eserlerin dilinin Rusça olması da dikkat çekici bir durumdur. Türkmen şâirler şiirlerinde genel olarak Kafkaslar’ın ve Stavropol’un güzelliklerinden, yurtlarını terk etmiş
olmanın verdiği üzüntüden, göç yollarında yaşadıkları eziyetlerden, Türkmenistan’a duydukları özlemden, komünist rejime duydukları sevgiden, Ruslar için savaşırken kaybettikleri
yakınlarından bahsetmiştir. Halk edebiyatına âit ürünler ise Türkmenistan Türklerininkinden
şekil ve içerik bakımından bazı farklılıklar göstermektedir.
keywords: Stavropol Türkmenleri, Kafkas Türkmenleri.

Giriş
Köklü bir geçmişe ve kültürel birikime sahip olan Türkmenler bugün
Türkmenistan, Afganistan, Özbekistan, Tacikistan, Rusya, Çin, İran, Irak,
Suriye, Türkiye gibi dünyanın geniş bir coğrafyasında yaşamaktadır. Çeşitli
sebeplerle anavatanlarından göç etmek zorunda kalan Türkmenlerin bir
bölümü de bugün Rusya toprakları olan Stavropol ve Astrahan’da yaşamaktadır.
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Türkmenler birbirlerinden çok uzakta yaşasalar da dillerini ve kültürlerini korumada titiz davranmışlardır. Ancak Stavropol’da olduğu gibi tarihi
ve siyasi şartlar, Türkmenlerin dillerinin ve kültürlerinin kısmen kaybolmasına neden olmuştur. Stavropol Türkmenleri 1865’te yerleştikleri Rus topraklarında Nogaylar ve Tatarlarla komşuluk yapmış, bu durum da dillerini
ve kültürlerini etkilemiştir.
Onların dillerini yitirmesinde Rusların da önemli payı vardır. Rus hükümetinin aldığı kararla 1941-1945’te Türkmenler Ruslaştırılmaya başlanır.
Türkmen bölgelerinin hemen hepsinde çocuklar okul öncesi eğitimlerinde
mecburî olarak Rusça öğrenirler ve daha sonraki dönemde de Rus diliyle
eğitim almaya devam ederler.
Stavropol’da ilk mektep 19. yüzyılın ikinci yarısında açılmıştır. Türkmen
dili ve edebiyatı, okullarda Ekim Devrimi’ne kadar öğretilmiştir. 1917’de
kapanan Türkmen okulları daha sonra 1920’li yıllarda faaliyete geçmiş, tüm
Türkmen köylerinde millȋ okullar ve kütüphaneler açılmıştır. Daha sonra
Türkmenlerin etnik kimliklerine ve dillerine olan ilgilerinin azlığı bahane
edilerek Türkmence öğretimine son verilmiştir1. 1990’daki kısa dönem hariç
Türkmen Türkçesinin kullanılması ve eğitim dili olması engellenmiş, bu
durum da onların dillerini unutmasını kolaylaştırmıştır.
Dilleri Kıpçak lehçelerinden etkilenmiş olan Stavropol Türkmenleri
günümüzde dillerini ve kültürlerini tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı
karşıyadır. Bu çalışmada genel olarak STT ile standart Türkmen yazı dili
arasındaki belli başlı farklılıklar ortaya konulmuş, STT’nin karakteristik ses
özellikleri gösterilmiştir. Stavropol Türkmenlerinin edebiyatıyla ilgili genel
bir bilgi verilmiş, ayrıca Türkmen şâirlerinin şiirlerinin içeriği hakkında
kısa bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Türkmen halk edebiyatından ise tespit
edebildiğimiz yaşayan halk edebiyatı ürünleri tanıtılmıştır.

Stavropol Türkmenleri
Türkmenlerin Stavropol’a hangi tarihte geldikleri konusu tartışmalıdır. Nadir Şah’ın 1740’ta Hive Hanlığı’nı ele geçirmesinden sonra ona
boyun eğmeyen birçok Türkmen tayfası Balkan’a, Mangışlak’a ve Üstyurt
ve Astrahan’a göçmüştür. Bunların bir kısmı 1741’de geri dönmüştür2.
Türkmenler Kuzey Kafkasya’ya geldikten sonra Kuma, Terek, Volga,
Manıç, Kalaus, Aygur nehirlerinin boylarına göçmüşlerdir3. Kuma ve
Kurbanov, 1995: 8.
Atdayev, 1993: 91.
3
Ilyasow, Veliyev, 1982: 14.
1

2
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Manıç arasına yerleşen Türkmenler bir süre Kalmuklarla göçebe hayatı
sürmüştür.
Rus arşivlerine göre, Türkmenler Stavropol bölgesine ilk kez 16531665 yılları arasında gelmiştir. I. Petro zamanında Türkmenlere Pirikum
civarında yer verilmiştir. Türkmenler, Stavropol’da 1863’te B. Barhançak,
1864’te K. Barhançak; 1865’te ise Çur ve Maştakulak köylerini kurmuşlardır. Tarihi kayıtlara göre sayıları 43.758 iken Ekim Devrimi’nden sonra bir
kısmı Kuzey Kafkasya’ya yerleştirilmiş ve sayıları 28.884’e düşmüştür4.
Stavropol bölgesinde sosyoloji araştırmaları yapan Brusina, Türkmenlerin
bu bölgeye 1825’te geldikleri bilgisini verir5. Bu bilgi, Türkmenler tarafından gerçek dışı bulunmaktadır.
Faruk Sümer, 11. yüzyılın ikinci yarısında İğdirlerin Çavdurlar’a (Çovdur)
tâbi bulunduğunu ve Çavdurların diğer obaları gibi Aral ile Hazar Denizi arasındaki bölgelerde yaşadıklarını belirtir. Sümer, Mangışlak’taki İğdirlerden
bir bölüğün Çavuldur ve Soyanacılara (Söyüncacı) mensup bölükler ile
beraber 18. yüzyılda Kuzey Kafkasya’ya göç ettiklerinden ve sonra bunların Stavropol Türkmenleri diye anıldıklarından bahseder.
Tumaylov’un tespitlerine göre ise Türkmenler bir süre Kalmuk topraklarında misafir olarak yaşamıştır. 1771’de Kalmukların lideri Ubaşa
Türkmenleri de yanına alarak Kalmuklarla beraber Çin’e kaçmıştır. 340 aile
Kolpaçya’dan Kuma’ya kadar göçebeliklerini devam ettirdiler. Bunlara da
daha sonra Nogaylar ve Kırgızlar eklenmiştir. 1827’de çıkarılan bir kanunla
bu kavimler Kafkasya’ya yerleştirilmiştir. Bu Türkmenler 1863’e kadar
Kalmuklarla birlikte yaşamışlar ve birbirleriyle evlenmişlerdir6.
Stavropol’da görüştüğümüz bazı Türkmenler, 1645-1663 yılları arasında
Türkmen topraklarını Özbeklerin işgal etmeye başladığını, Hive Hanı’nın
eziyetlerinden ve yüksek vergilerinden kurtulmak isteyen Türkmenlerin,
topraklarını terk ettiklerini söylemiştir. Onlar, Stavropol bölgesine ilk kez
1863-1864 yıllarında yerleştiklerini ve ilk olarak Küçük ve Büyük Barkançak
köylerini kurduklarını söylemiştir. Stavropol’daki bazı Türkmenler ise 1653
yılında Hive Hanı’na vergi vermedikleri için yurtlarından kovulmaları sonucunda 1665, 1677, 1812, 1913 yıllarında büyük kitleler halinde bu bölgelere
göç ettikleri bilgisini vermiştir.
Sonuç olarak, 21. yüzyılın başlarına gelindiğinde Stavropol’da 3 büyük
Türkmen boyu görülür: 1. Çovdur ( Kalım, Sevi, Sokı, Alaçabaş, Et, Çakçak
boyları), 2. İgdirler (Yakşıhoca, Goludaglı Düzmüş, Dogma, Gazayaglı,

4
5
6

Nevskaya, Troyno, Vasilenko, 1980: 15-16.
Brusina, 2008: 3-9.
Tumaylov, 1925: 9-10.
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Geyen, Teber, Mamıt, Gökler, Gırgız boyları), 3. Söyüncacı (Avlemin,
Abdılgappar, Akberdi, Yarı, Durdak, Söyündik boyu).
Stavropol Türkmenleri bugün; İpatovski, Turkmenskiy, Blagodarnenskiy,
Arzgirskiy ve doğu tarafta Neftekomskiy bölgelerinde yaşamaktadır. Tespit
edebildiğimiz Türkmen köylerinin isimleri ise şöyledir: Aul Çur, MaştakKulak, Saban-Antusta, Kulikovı Kopani, Kuçerla, Şarahalsun, Mahaç Aul,
Ulubi-Yurt, Aul Mahmud-Mekteb, Murzabek, Özek-Suat, Abdul-Gazi, KokBas, Yusup-Kulak, Büyük Barhançak, Küçük Barhançak, Edilbay, Başanta,
Letnaya-Stavka.

Stavropol Türkmenlerinin Dilleri
Stavropol Türkmenlerinin dilleri, standart Türkmen Türkçesinden hem
şekil hem de kelime kadrosu bakımından bazı farklılıklar göstermektedir. Rus
bilim adamları Stavropol Türkmenlerinin etnik yapısı, dili, tarihi hakkında
birçok araştırma yapmıştır. Bunlardan N. İ. Veselovski (1884), A.A. Volodin
(1908), İ.L. Şeglov (1910), S.F. Farfarovskiy (1911), A.N. Samayloviç
(1913), A.İ. Gazulov (1929), N.A. Baskakov’un (1949) çalışmaları
önemlidir.
İ. V. Bentkovskiy 1869’da Türkmenlerin dilinin Azerbaycan lehçesine yakın olduğunu söylemiştir. A. A. Volodin 20. yüzyılın başlarında
Türkmenlerin dili için, “Kazan Tatarlarının dilinden biraz farklı bir Türkî
dildir.” demiştir. C. M. Demidov buna ek olarak Stavropol Türkmenlerinin
Kazakçadan, Rusçadan ve Kalmuk dillerinden kelime aldığını söylemiştir.
K.A. Borieva, onların Mangışlak ve Hivelilerin Türkmencesiyle konuştuğunu söyler. Türkmen dilinde fonetik ve morfolojik olarak Nogay ve Kıpçak
dillerinin etkilerinin olduğu görüşündedir7.
A.P. Arhipov 19. yüzyılda Kuzey Kafkasya Türkmen Türkçesinde Nogay
ve Kalmukça kelimeler olduğunu, İ.B. Bentovskiy diğer araştırmacılardan farklı olarak Türkmenlerin dilinin Azerbaycan lehçesine yakın olduğunu, Kazan-Tatar Türkçesinden çok az farklılıklar gösterdiğini söylemiştir. A. H. Samayloviç ise onların, Nogay ve Kazan Tatarları, Kalmuklar ve
Kafkas dillerinin morfolojisinden etkilendiklerini, belki de Mangışlak’ta
Kazakça ve Kırgızcadan etkilenmiş olabileceklerini, fonetik olarak diş
arası ünsüzlerinin “s” ve “z” telaffuzunu kaybettiklerini, Nogay aksanından etkilendikleri bilgisini vermiştir. G. Akopov Kafkas Türkmenlerinin
dillerinin Kazan ve Astrahan Tatarlarına daha yakın olduğunu söylemiştir.
7

Kurbanov, 1995: 76-79.
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C. M. Demidov da Kafkas Türkmenlerinin dillerine Rus, Kazak, Kalmuk
dillerinden kelimeler girdiği tespitinde bulunmuştur8.
H.A. Baskakov Stavropol diyalektinin Hazar boyu Türkmenlerinin
esas lehçesini oluşturduğu, gramer, fonetik, morfolojik olarak Nogay lehçesinden etkilendikleri, kullandıkları ünlü ve ünsüz seslerin Orta Asya
Türkmenlerinden karakteristik olarak farklı olduğu bilgisini vermiştir9.
Kürenov’a göre, Türkmen edebî dili ile Stavropol Türkmenlerinin lehçesi arasındaki farklılıklar epey fazladır ve Stavropol Türkmenlerinin dilleri
kendine has özellikler taşımaktadır. Örneğin, fonetik olarak Türkmen edebî
dilinde kısa ünlüler ile söylenen birtakım sözler, Stavropol Türkmenleri
lehçesinde uzun söylenir: “ekēn-eken”, tōy-toy” vb.10.
Tatar ve Başkurt Türkçelerinin karakteristik özelliği olan ilk hecedeki dar
yuvarlak ünlülerdeki genişleme11 TT’de de görülür: sultan>soltan, tavuk>tovuk, kavuş->govuş- (a>o), vefa>vofa (e>o), güvercin>gögerçin (ü>ö),
biz>böz (i>ö), güreş>göreş (ü>ö) vb.
Standart Türkmen Türkçesinde Eski ve Orta Türkçeye âit kelimelerin
kelime başındaki “k-” sesleri, Tkm. T.’de genellikle g’ye; kelime başındaki
“t-” seslerinin bir kısmı ise “d-” olmuştur12. STT’de ise Eski Türkçe kelimelerdeki kelime başı “k- ve t-” seslerinin korunduğu görülür: köl “göl”,
kil- “gelmek”, kit- “gitmek”, tök- “dökmek”, kelin “gelin”, tokuz “dokuz”,
körset- “göstermek, tüş- “düşmek”, tokı- “dokumak”, kümüş “gümüş”, tört
“dört” vb.
Çağatay Türkçesinde düzenli olmasa da kök hecede e>i değişikliği
(kiç- “geç”, ti- “demek”) görülür. Kök hecedeki e>i değişimi Tatar13 ve
Nogay Türkçesinin karakteristik özelliğidir14. Bu özellik Stavropol Türkmen
Türkçesine bu iki lehçenin etkisiyle geçmiştir: beşik>bişik, bel>bil, kel->kil-, keyim> kiyim, gece>gice vb.
Türkmen Türkçesinin karakteristik özelliklerinden biri de Eski ve Orta
Türkçe Dönemi’ne âit bazı kelimelerin başındaki k sesinin h’ye (k>h)
dönüşmesidir15. STT’de bazı kelimelerde “k” sesinin yanında “g” sesinin
de sızıcılaşarak “h” (k,g>h) sesine değiştiği görülür: agtık (Tkm.T.)> agtıh
(STT), kırk (Tkm.T.)> hırk(STT), kuvvat (Tkm.T.)>huvvat (STT), gork-(Tkm.
T.)>hork-(STT), guyrug(Tkm. T.)>huyrug vb.
Kurbanov, 1995: 72-77.
Kurbanov, 1995: 147-161.
10
Kürenov, 1995: 82-83.
11
Öner, 2007: 692.
12
Kara, 2007: 246.
13
Öner, 2007: 692.
14
Akbaba, 2009.
15
Kara, 2007: 245.
8
9
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Kıpçak ve Çağatay Türkçesi dönemlerinde örneklerine az da olsa rastladığımız, kelime başında görülen “h” ünsüz türemesine STT’de de rastlıyoruz:
elek (Tkm.T.)-helek (ST), övüt (Tkm.T.)-hövüt (ST), ömri (Tkm.T.)-hömri
(ST), eley (Tkm.T.)-heley (ST), üyr-(Tkm.T.)-hüyr (ST.), aşık (Tkm.T.)haşık (ST.) vb.16.
STT’de, büyük ünlü uyumu oldukça sağlamdır. Standart Türkmen
Türkçesinden farklı olarak alıntı kelimelerin de uyuma girdiği görülür:
arif>arıf, sohbet>söhbet, hayret>hayrat, kısmet>kısmat, gafil>gafıl vb.
STT ile standart Türkmen Türkçesi arasında, bazı kelimelerde anlam
farklılıkları görülür: çoh (STT)-köp “çok” (Tkm.T), arş (STT) gök-asman
(Tkm.T.), dala (STT)-meydan (Tkm.T.), bakır (STT) –mis (Tkm.T.), bet (STT)yüz (Tkm.T.), bişik (STT)-sallançak “beşik” (Tkm.T.), görset (STT) – görkez- (Tkm. T.) vb. Hatta STT’de günümüzde Türkmenlerin kullanmadığı gut
“kut”, akca “pul”, aruv “gözellik”, gonak “mıhman”, soy, ülken “büyük”,
gart “yaşlı”, oñ “sağ”, ufak, yogurt gibi kelimeler kullanılmaktadır.
STT bazı morfolojik özellikler bakımından standart Türkmen Türkçesinden
ayrılır. Türkmenistan yazı dilinde, isimlerde bildirme ek-fiil+ -dı/-di ekiyle
yapılır ve 2. tip şahıs ekleri kullanılır. Ünlü ile biten kelimelerde araya yardımcı ses girmez: yeke-di-m “yalnızdım”, bāy-dı-m “zengindim”17.
STT’de ek-fiil çekiminde er- yardımcı fiilindeki “-e” sesi düşmez ve
ayrı yazılır: bay edi “zengindi” Abdulkerim sen ediñ “Abdulkerim sendin”18. Duyulan geçmiş zaman kipinin hikâye çekiminde STT’deki yapı,
Kazak Türkçesindeki fiil+ (–p) edi+ II. tip şahıs ekleri (körip edik “görmüştük”, alıp ediñ “almıştın”) şeklindeki (Koç vd, 2004:288-289) yapı ile
ortaktır. Bu çekimin kullanılmasında ve korunmasında Kıpçak lehçelerinin
etkisi olduğu söylenebilir. Nogay Türkçesinde geniş zaman kipinin hikâyesi fiil+ -Ar/-r e-di+şahıs eki kalıbıyla yapılmaktadır19. STT’deki geniş
zamanın hikâye çekiminin, geçmişte birlikte yaşadıkları Nogaylarla ortak
olduğu görülür.
Stavropol Türkmenleri günlük konuşma dilinde en çok Kıpçak lehçelerinde olduğu gibi “-A(y)+dır/dur+ şahıs ekleri” kalıpları ile kurulan şimdiki
zaman yapısını kullanırlar: alaydurun “alıyorum”, işleydir “çalışıyor”, gutaradırın “bitiriyorum”, yazadırıs “yazıyoruz”, güledirler “gülüyorlar” ekedir
“ekiyor” vb. Ağızlarda kimi zaman –a ve –e zarf-fiil eklerinin düştüğü
görülür: çagırdırsın “çağırıyorsun”, geldirler “geliyorlar” vb.20.
Argunşah, 2013: 97; Güner, 2013: 104.
Kara, 2012: 258.
18
Şahin, 2014b: 234.
19
Akbaba, 2009: 157.
20
Şahin, 2014a: 1330.
16
17
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STT’de şimdiki zaman kipinin hikâyesi fiil+-A/-y+edi+şahıs ekleri
kalıbıyla çekimlenir: gele edim “geliyordum”, bile ediñ “biliyordun” vb.
Stavropol Türkmenlerinin ağızlarında şimdiki zamanın hikâye çekiminde
kimi zaman –e’nin düştüğü görülür: geledim, biledim, alıydıñ vb.
Günümüz Türkmenistan Türkçesinde gelecek zaman, fiilin sonuna –ar,
-er, ya da –cak, -cek eklerinin eklenmesiyle yapılır21 –cak, -cek ekli gelecek
zaman şahıs zamirleri ile çekimlenir: barcak men ”varacağım”, alcak siz
“alacaksınız” vb. STT’de bu eklere ek olarak; –AcAk/-cAk+iyelik kökenli
şahıs ekleri kalıbı da kullanılır: Soracagım senden ata22. Bazen ağızlarda –e
ekinin düşerek tıpkı Türkiye Türkçesindeki gibi –cak, -cek şeklinde kullanıldığı da görülür: Mıradıma yetircegim/ Baran yerden getircegim23.
STT ile standart Türkmen Türkçesi arasında emir kipi ekleri arasında
da farklılıklar vardır: Teklik 2. şahıs emir eki -gıl, -gil (STT) / -ğın, -ğin,
-ğun, -ğün (Tkm.T.), Çokluk 1. şahıs emir eki: -ayık, -eyik (STT) -alıñ,
-eliñ, -alı, eli (Tkm.T.)

Stavropol Türkmenlerinin Edebiyatı
Stavropol Türkmenleri, geçmişlerinden getirdikleri manevi ve kültürel
zenginlikleri belli bir döneme kadar yaşatabilmiştir. Onlar, özellikle halk
hikâyelerini meclislerde kendi aralarında söyleyerek yaşatmayı başarabilmişlerdir. Sapar Kürenov, Türkmenlerin Göroglı, Sayatlı-Hemra, Şasenem-Garıp,
Gül-Bilbil, Zöhre-Tahır hikâyelerini bildiklerini, bagşıların bu destanlardan
şiirler okuduklarını söylemiştir24. Günümüzde bu destanları bilen kimse
kalmamış, tespit edebildiğimiz kadarıyla bu destanlardan sadece Köroğlu
Destanı kayıt altına alınabilmiştir. Stavropol Türkmenlerinin ünlü bagşılarından olan Nazar Bagşı tarafından söylenen Köroğlu Destanı, Kazanov
Hacımuhammedov tarafından 1988 yılında bir deftere kaydedilmiştir.
Baldan Bagşı, Nazar Bagşı, Muhammet Hanafı Bagşı, Köçek Bagşı
Türkmen destanlarını halk arasında söylemiş ve bu bagşılar halk arasında
büyük bir hürmet ve saygı görmüştür. Stavropol Türkmenleri Kafkasya’ya
Mahtumkulu doğmadan önce yerleşmesine rağmen Mahtumkulu’nun şöhreti Stavropol Türkmenleri arasında da yayılmış, şiirleri ezberlenmiş,
onlar için millȋ bir şâir olmuştur25. Astrahan ve Stavropol Türkmenleri de
Azimov, Çöññäyev, Sopiyev, 1992: 226.
Ilyasov, 1999: 29.
23
Şahin, 2014b: 234-236.
24
Kürenov, 1997: 21-24.
25
Kürenov, 1997: 26.
21

22
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Mahtumkulu’yu unutmamak için 2013 yılında Mahtumkulu’nun şiirlerini
bir kitapta toplayarak, Rusça olarak Astrahan’da yayınlamışlardır.
Stavropol Türkmenleri zengin bir sözlü edebiyatın yanında, yazılı bir
edebiyata da sahiptir. Neftekumsk’a bağlı Özeksuvat köyünde yaşamış
olan şâir, eğitimci Cumasähet Ilyasov Uyanan Şiirler adlı şiir antolojisinde
hem kendi hem de Gurban Hacımuhammedov, Rahmanberdi Yagmırçıoglı
Yagmıtçıyev, Murtaza Cumanıyazov, Nazar Hacı Mürzeoglı, Abdırahman
Efendi, Hacıdurdı Garasak, Oramuhammet Oglı Hacımuhammetov,
Ibrahım Ilyas Gülmuhammetov, Zeriphan Abdırrahman Omarov, Maksut
Muhammet Oglı Baykeyev, Abusufyan Oraz Toymuhammetov, Nuralı Durdı
Durdıyev, Aydogdı Gılcan Gılcanov, Lukman Ismayılıoglı Bazarov, İbrahim
Gülmuhammetov gibi birçok şâirin şiirlerini bir araya getirip yayınlayarak
önemli bir kültür faaliyetini yerine getirmiştir.
Türkmen şâirler şiirlerinde genel olarak Kafkaslar’ın ve Stavropol’un
güzelliklerinden, yurtlarını terk etmiş olmanın verdiği üzüntüden, göç yollarında yaşadıkları eziyetlerden, Türkmenistan’a duydukları özlemden, komünist rejime duydukları sevgiden, Ruslar için savaşırken kaybettikleri yakınlarından, Hive Hanlarının zulümlerinden, dinȋ meselelerden bahsetmişlerdir.
İbrahim Gülmuhammetov Dogan İlim “Doğduğum Ülkem” adlı şiirinde Stavropol’un güzelliklerini anlatmış, Rus-Nogay ve Türkmenlerin
kardeş olduğunu, Türkmenistan’ın da anavatanları olduğunu belirtmiştir.
Abusufyan Toymuhammedov Ulubiyurt Mekanım şiirinde, C. Ilyasov ise
Özeksuvat, Kavkaz, Neftekumsk şiirinde Stavropol’un köylerinin doğal güzelliklerini, zengin yeraltı kaynaklarını övmüştür26.
Ilyasova ise bazı şiirlerinde Kafkasların, Stavropol’un güzelliklerinden
bahsetmiş, Stavropol’u ve Kafkaslar’ı anavatanı olarak gördüklerini ifade
etmiştir:
Kavkaz
Tarıpı dillere destan
Destan diysem-de az
Senin ilin Türkmenistan,
Meniñ ülkem Kavkaz
Meñ Stravropol’um gülistan
Gışlarıñ misli yaz
Çöllerin, bag hem-de bostan
Dogan ilim Kavkaz.

26
27

Ilyasov, 1999: 11-14, 54, 56.
Ilyasov, 1996: 10.

Kafkas
Tarifi dillere destan
Destan desem de az
Senin ülken Türkmenistan
Benim ülkem Kafkas
Benim Stravropol’um gül bahçesi
Kışların yaz gibi
Toprakların bağ hem de bostan
Doğduğum ülkem Kafkas27
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Stavropol Türkmenleri Ruslarla birlikte Almanlara karşı savaşmış, bunun
vermiş olduğu gururu da şiirlerle anlatmışlardır. C. Ilyasov, Kavkazdan
Salam “Kafkas’tan Selam” şiirinde Ruslarla birlikte vatanlarını koruduklarından, vatanlarını çok sevdiklerinden ve vatanlarına ne kadar bağlı olduklarından bahsetmiştir28.
Kavkazdan Salam
Ganlı köynek geydik, vatanı söydük
Yavuz söveşlerde arzuvlı yördük
Garrılık gelende äşretler gördük
Äşretli ülkemiz Kavkazdan selam
Goradık Moskvanı yetdik mırada
Bermedik Paylyusa, Stalingradı
Yadındadır bolduk Kursk dugada
Köp millet ülkemiz Kavkazdan selam

Kafkas’tan Selam
Kanlı gömlek giydik vatanı sevdik
Çetin savaşlarda istekli yürüdük
Yaşlılık geldiğinde eziyetler gördük
Şanlı ülkemiz Kafkas’tan selam
Koruduk Moskava’yı yettik murada
Vermedik Paylyusa Stalingradı
Aklında olduk Kursk duada
Çok milletli ülkemiz Kafkas’tan selam

Stavropol Türkmenleri anavatan olarak gördükleri Türkmenistan’a,
aralarında kan bağları olan Türkmenistan Türkmenlerine olan sevgilerini
de şiirlerde dile getirmişlerdir. Rahmanberdi Yagmırçıyev’in Türkmenler,
Lukman Bazarov’un Biziñ Turkmenlerden Size Köp Selam, Stavropol
Türkmenlerinin önemli şâirlerinden Nazar Hacımurzayev’in (Nazar Bagşı)
Salam Diygeysiz “Selam Diyeceksiniz” adlı şiirlerinde ortak olarak asıl
vatanlarının Türkmenistan, dillerinin ise Türkmence olduğu, ana vatanlarının ise Türkmenistan olduğu dile getirilmiştir:
Salam Diygeysiz
Turkmenistandır tarıhı ilimiz
Türkmen dili biziñ ene dilimiz
Imam Agzam mezheb Islam dinimiz
Hem din başçılara salam diygeysiz

Selam Söyleyin
Türkmenistan’dır tarihi ilimiz
Türkmen dili bizim ana dilimiz
İmam Ağzam mezhep İslam dinimiz
Din büyüklerine selam söyleyin29

Stavropol Türkmenlerinin Folkloru
Stavropol Türkmenleri genel olarak gelenek ve göreneklerini kısmen
yaşatmaya çalışmaktadır. Onların gelenek ve görenekleri Türkmenistan
Türkmenleri’ne benzemekle birlikte sözlü halk edebiyatı ürünlerinin içerik
ve muhteva bakımından onlarınkinden bazı farklılıklar gösterdiği görülmektedir.
28
29

Ilyasov, 1994: 17.
Ilyasov, 1999: 42-43.
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Läleler: Läleler kızlar ve kadınlar tarafından genellikle aydınlık gecelerde toplu olarak söylenen lirik şarkılardır. Onlar, umumiyetle hayatta arzu
ettikleri şeyleri läleler vasıtasıyla anlatırlar30. Lälelerde gelin kızların hayatı,
çektikleri sıkıntılar, gelin gittikleri evde kaynanasıyla yaşadıkları sıkıntılar,
çeşitli tarihi vakalar, zahmet ve çile çeken insanların durumu, sevgi ve ahlâk
konuları işlenir. Stavropol Türkmenlerinin manileri, Türkmenistan’da söylenen manilerden bazı yönlerden farklılık gösterir. Türkmenistan’da söylenen
lälelerde her bir bentten sonra “hay lä, lä, lä, lä, lä...../Cana lä, lä, lä, lä...
Aydıñ gıyzlar läle cana şeklinde tekrarlar vardır. Ayrıca läleler söylenirken
satır sonunun ünlü ya da ünsüz ses ile bitirilmesine, ince ya da kalın ünlü
ile bitmesine bakılarak “a, la, lä” sesleri uzatılmaktadır. Bu şekilde tekrarlar
Stavropol Türkmenlerinin lälerinde görülmez. Türkmenistan Türkmenlerinin
läleri yedili hece ölçüyle iken Stavropol Türkmenlerininki kimi yedili; kimisi
ise birinci ve üçüncü dizeler sekizli; ikinci ve dördüncü dizeler yedili hece
ölçüsüyle söylenir.
Gök gögerçin bolayın
Kökregiñe gonayın
Aylık-da däl yıllık-da
Ömür yarıñ bolayın

Boz güvercin olayım
Göğsüne konayım
Aylık da değil yıllık da
Ömür boyu yârin olayım

Ninniler “Hüvdiler”: Ninniler, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak için ezgi ile söyledikleri manzum veya mensur sözlerdir. Ninnilerin
konusunu çocuk teşkil eder31. Ninniler, genel olarak Türk halklarının folklorunda ilgi gören türlerin başında gelmektedir. Özellikle Türkmen annelerinin
çok önem verdiği ninniler, Türkmen folklorunda önemli bir yere sahiptir.
Ninniler kadınlar tarafından oluşturulur ve çocukları eğitme terbiye etme
hususunda önemli bir rol oynar32. Türkmen folklorunda ninnilerin sonunda
“huvva huv, hüvve hüv, heyya hey” gibi kalıp sözler bulunmasına rağmen,
bu kalıp sözlere Stavropol Türkmenlerinin ninnilerinde rastlanmaz.
Aydı aydı ak bäbek
Ak bişikde yat bäbek
Gımız saña nä gerek
Gımıldamadan yat bäbek

Aydı aydı ak bebek
Ak beşikte yat bebek
Kımız sana ne gerek
Kımıldamadan yat bebek33

Şa Ramazan: Stavropol Türkmenlerinin Şa Ramazan, Türkmenistan
Türkleri’nin “Ya Ramazan” olarak bildiği dinȋ içerikli, ezgili olarak söylenen
Kılıç, 1996: 77.
Elçin, 2011: 271.
32
Kalenderoğlu, 2011: 249-249.
33
Ilyasov, Nurbadov, 1997: 126.
30
31
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bu şiirler Türkmenler arasında çok eski zamanlardan beri yaşatılmaktadır.
Ya Ramazan akşam namazından sonra mescidin bir mollasının önderliğinde
mahallenin çocukları tarafından söylenir ve kapısında Ya Ramazan söylenen
kişiler, eve gelen çocuklara un, şeker, hurma, para gibi hediyeler verirler34.
Bu gelenek Stavropol Türkmenleri arasında hâlâ yaşatılmaktadır.
Esselam aleykim, yatan baylar
Yanbaşına yaşıl düşek batan baylar
Otuz günüñ orazasın tutan baylar
Ya muhammat ummatına ya şaramazan
Şaramazan ayınıñ ayıdır bu ay
Zekeriya sıddıkın nurıdır bu ay
İsa Pıgamberiñ gülüdir bu ay
Ya muhammat ummatına ya şaramazan
Şaramazan ayları geler-geçer
At başına yular salar, miner-gaçar
Cennetin gafısıñ comart açar
Ya muhammat ummatına ya şaramazan
Şaramazan aytmaga geldik biz size
Bercegiñiz ayamañ berersiz bize
Goy beriñ, goçgar beriñ, sovabı size
Ya muhammat ummatına ya şaramazan

Esselam aleykim yatan zenginler
Altına yeşil döşek seren zenginler
Otuz gün orucunu tutan zenginler
Ya muhammat ümmetine ya şah Ramazan
Şaramazan ayının ayıdır bu ay
Zekeriya sıddıkın ışığıdır bu ay
İsa Peygamberin gülüdür bu ay
Ya muhammat ümmetine ya şah Ramazan
Şah ramazan ayları gelir geçer
Atın başına yular bağlar, biner, gider
Cennetin kapısını cömert açar
Ya muhammat ümmetine ya şah Ramazan
Şah Ramazan söylemeye geldik biz size
Vereceğinizi söylemeden verin bize
Koyun verin, koç verin sevabı size
Ya muhammat ümmetine ya şah Ramazan

Atalar Sözü “Nakıllar”: Belli bir dil, kültür, mantık, tecrübe, zevk ve
muhâkeme seviyesinde meydana gelen bu edebiyat mahsullerinin ilk örnekleri umȗmiyetle manzumdur. Mensur atalar sözü, nazmın parçalanmasından, onu teşkil eden unsurların düşmesinden, unutulmasından meydana
gelebileceği gibi müstakil bir hüviyetle de dilde asıl şeklini almış olabilir35.
Stavropol Türkmenlerinin atasözleri diğer Türkmenlerden farklı olarak hem
nesir hem de nazım şeklindedir.
Yagşı bile yoldaş bolsañ
Yaşıñ bir mün yaşa gider
Yaman bile yoldaş bolsañ
Gelen aklıñ çaşa gider.

İyi ile yoldaş olsan
Bin yıl daha yaşarsın
Kötü ile yoldaş olsan
Aklın başından gider36

Ağıtlar “Agılar”: İnsanoğlunun ölüm karşısında veya canlı-cansız bir
varlığını kaybetme, korku, telaş ve heyecan anındaki üzüntülerini feryatlarını, isyanlarını, talihsizliklerini düzenli düzensiz söz ve ezgilerle ifade eden
34
35
36

Kılıç, 1996: 129.
Elçin, 2011: 626.
Ilyasov, Nurbadov, 1997: 131-134.
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türkülere Batı Türkçesinde ağıt adı verilir37. Ağıtlarda kaybedilen kişinin
hayattayken yaptığı iyilikler, yaptığı iyi işler, ne kadar sevildiği gibi konular ağıtlara konu olur. Stavropol Türkmenleri göç yollarında çok acılar çekmiş, Ruslarla birlikte Almanlara karşı savaşmış, Afganistan’da savaşması
için Stavropol’dan Türkmenler götürülmüş ve bu savaşlarda bazı Türkmen
gençleri hayatını kaybetmiştir. Onlar genel olarak bu savaşlarda kaybettikleri
yakınlarına ağıtlar söylemiştir. Edilbaylı tarihçi İncihan Muhammedaliyeva
savaşlarda ölen Türkmenlerin, yakınları tarafından onların arkasından söylenen ağıtları kendi çabalarıyla kayda almıştır. Öldi Diyip Aglayıñ, Uruşda
Galan Yigitlere, Gızıl Gülüm Gaytar Alla, Anama Hat bu kayıtların önemli
şiirleridir38.
Gızıl Gülüm Gaytar Alla
Ahmet canım, altın tahtım
Sen edin açılan bagtım,
Bu dünyädeki rahatım
Gızıl gülüm gaytar Alla
Ahmet gidip dört yıl aşdı
Oñ derdinden aklım çaşdı
Ak yüzümiñ nurı gaçdı
Gızıl gülüm gaytar Alla

Kızıl Gülümü Gönder Allah’ım
Ahmet canım, altın tahtım
Sendin açılan bahtım
Bu dünyadaki rahatım
Kızıl gülümü gönder Allah’ım
Ahmet gideli dört yıl oldu
Onun derdinden aklım şaştı
Ak yüzümün nuru kaçtı
Kızıl gülümü gönder Allah’ım

Sonuç
Anavatanlarından ayrılarak 19. yüzyıldan itibaren Rus topraklarına yerleşen Türkmenler bugün dillerini tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ruslar Stavropol ve Astrahan Türkmenlerini ülkelerine ve kültürlerine
adapte etmek için, Türkmenleri bu topraklara daha önceden yerleşmiş olan
Tatar ve Nogaylarla bir arada yaşamasını sağlamıştır. Son derece gelenekçi
olan, kendi boylarının dışından evlilik yapmayan Türkmenler geldikleri bu
topraklarda Nogaylarla ve Tatarlarla evlenmişlerdir. Nogay ve Tatarlarla
bir arada yaşamanın sonucu olarak dillerine Nogay ve Tatar Türkçesinden
kelimeler ve gramer şekilleri girmiştir.
Türkmenler geçmişten beri geleneklerine oldukça bağlı ve bu gelenekleri
yaşatma konusunda da oldukça istekli bir millettir. Stavropol Türkmenleri
tarihi, maddi ve siyasi sebepler dolayısıyla bazı geleneklerini kaybetmiştir.
Ramazan, kurban bayramı gibi bayramları günümüzde de yaşatan Stavropol
Türkmenleri, sözlü kültüre âit bazı geleneklerini de korumayı başarabilmiştir.
37
38

Elçin, 2011: 290.
Muhammedaliyeva, 1998.

A Few Words on History, Culture and Language...

125

Türkmen atasözleri Rusya dışında yaşayan Türkmenlerden farklı olarak
nazım ve nesir şeklindedir. Diğer Türkmenler gibi ninnileri, bilmecelerini,
fıkralarını, ağıt geleneklerini, türkülerini unutmamışlardır.
STT: Stavropol Türkmen Türkçesi
Tkm.T.: Türkmen Türkçesi
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The Karaim Settlement in Villages
and Farmsteads Around Lutsk in the
19th century / 19. Yüzyılda Lutsk Civarındaki
Köy ve Çiftliklerde Karay Türklerinin Yerleşimi
The Karaim community in Lutsk appears to have been widely dispersed in the 19th
century and beginning of the 20th, with its members living not only in the town of Lutsk
and its surroundings but also in relatively distant villages and farmsteads. A list of the
settlements where Karaims once resided was published in 1933 by Aleksander Mardkowicz.
It contains 40 names that the Karaim activist found in old documents. Among those documents there are five 19th and 20th century Karaim letters in Hebrew script edited by Németh
and a list – still unpublished – of community members living outside Lutsk around 1845.
However, those documents include a few toponyms not registered by Mardkowicz. The
presence of Karaims in numerous villages and farmsteads is also recorded in public records
from 1871-1914. Based on the data from the death register the number of villages with
Karaim inhabitants should be increased up to 80. This paper discusses the sources mentioned
above and their usage in creating not only an exact map of Karaim settlements around Lutsk
but also in tracing family relations and migrations of the Lutsk Karaim population.
keywords: Karaims, Karaim settlements, Lutsk, Volhynia, demography.

The 6th issue of the Karaj Awazy that was published in 1933 shows
a list of the villages where Karaims used to live in the second half of the
19th century. It was probably published by the journal’s editor, Aleksander
Mardkowicz, and contains 40 names in alphabetical order. Mardkowicz
added a note in which he claims that the names were excerpted from
old documents and that at the time only in one of those villages (namely
Jarosławicze) was a Karaim still living1, while the rest “were forgotten even
in the memories of Karaims”2.
Mardkowicz came across the above-mentioned documents in “babiniec”
– a gallery for women in the old prayer house (kienesa) in Lutsk, probably
prior to its renovation in the mid-1920s. As a member of the Renovation
Committee established in 1922 he was personally involved in works which
1
2

The person Mardkowicz meant was Noaḥ-Yiṣḥaq Firkowicz (1881-1936).
Mardkowicz, 1933: 22.
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eventually resulted in the dismantling of the gallery. Mardkowicz published
some of these documents in the same issue of Karaj Awazy. The contents of
precisely seven letters in the Karaim language are included as an appendix
to his article on the “babiniec”3. There are no village names mentioned in
them. However, in the article itself we find two references to Karaims living
in the vicinity of Lutsk. In a footnote Mardkowicz quotes a decree of April
6, 1766 resolving a feud between Karaim women regarding their places in
the gallery. One of the antagonists is described as “Ickowa z Dworca żona”
(the wife of Icko from Dworzec)4. In another footnote he cites a letter written in Polish and sent in 1857 by two Karaim inhabitants of the Trysteń
village to the hazzan in Lutsk, inviting him to come in order to slaughter
animals in the proper, ritual way5.
In 2010-2013 M. Németh published critical editions of a total of 20 letters6 originating from “babiniec”, saved by Mardkowicz and included in the
community’s archive. Some names of villages with Karaim inhabitants can
be found in four of them, namely in letters No. 6 (81), 7 (82), 2 (77) and
3 (78), as well as in No. 50II. The first of these is an open letter sent by
Abraham Magas to Karaims living in the villages of Mychlin and Uhrynów7.
The sender also requests that it be conveyed to Ławrów. The village of
Wólka is also mentioned as a new location for the Karaim cementery. The
letter bears a date: 19th Tammuz 5609, parashah Balak, which corresponds to
July 9, 1849. Letter No. 7 (82) dated 9th Kislev 5623 which corresponds to
December 1, 1862, provided a list of 19 village names aligned with personal
names. Németh notes that this particular letter most probably formed the
basis for Mardkowicz’s list8. Letter No. 2 (77) has been already published by
Mardkowicz though not in its full length since a part of it, containing a kind
of a census record list, has gone missing. It is there that we find the names
of 4 villages where a few widowed Karaim women resided. Unfortunately,
no such information is available for other enumerated persons. Since there
is no date given in the letter, Németh attempts to establish it basing his
estimations on a number of marriage and birth records which allowed him
to posit that the letter was written in the first quarter of 18689. Letter No.
3 (78) is also among those published by Mardkowicz and it contains the
For Mardkowicz’s edition of the letters see Németh, 2009.
Mardkowicz, 1933: 3.
5
Mardkowicz, 1933: 5-6.
6
See: Németh, 2010, 2011, 2012, 2013a, 2013b. cf. also Németh, 2009.
7
In the present paper the village names are given in Polish orthography. For their
equivalents in Ukrainian see the appended list of the toponyms.
8
Németh, 2011: 153.
9
Németh, 2011: 217.
3

4
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name of a farmstead, namely Niemieckie, in the surroundings of Łuck. In
manuscript No. 50II, written not earlier than in 1855, Shemoel, the son of
Yaakov Simḥa Kaczor is mentioned as living in a village called in Karaim
Rudeckij. Németh identifies this place as Rudecka, a village situated in the
municipality of Jarosławicze, in the district of Dubno10.
In the letters edited by Németh we find a total of 27 names of villages
and farmsteads. Of these only 4 were not noted by Karaj Awazy’s editor11. This means that the letters actually could have been the source for
Mardkowicz’s list but for unknown reasons it did not include all the names
that can be found in the letters. It also means that there must have been
other sources he used to determine the remaining ones.
A handwritten list of Karaims residing in the surroundings of Lutsk
might have been such a source. Since we find it in the same archival unit
as the letters mentioned above, we can presume that it also belongs to the
“babiniec” collection of documents. The manuscript which received catalogue number JSul.VII.22.08 consists of one sheet of cream-colored paper
which appears to be a half of a larger one, cut off vertically. The text in
Hebrew script (see Appendix 1) has been drawn up on both sides, the lower
part of the reverse side remains empty.
On the first line there is a heading in Hebrew: רשימת היושבים האנשים
“( בכפרים שונים בשמותםA list [literally: lists] of men residing in various villages and their names”) followed by 32 names of Karaims (31 men and
one woman) and 30 village names. The anthroponyms are generally preceded by the abbreviation  כ֮מwhich stands for Hebr. “ כבוד מעלתthe honorable sir”, with the exception for the only woman which is denoted as מרת
“lady”, while the toponyms are preceded by an expression in Hebrew בכפר
meaning “in the village”.
There are no other annotations on the list nor is there a date. The scribe
also remains unidentified. But as the names enumerated in the document
appear on the census lists (Revizskije skazki) of 1834 and 185812, which
Neméth, 2010: 77.
Boratyn in 7 (82), Mychlin in 6 (81), Niemieckie in 3 (78) and Rudecka in 50II. In the
description of the manuscript No. 7 (82) Németh writes that of all the enumerated village
names only Boratyn and Wujmice, which he identifies as Wojnica, were not noted by Mardkowicz but on the list in Karaj Awazy we find Wojnica as well (Németh, 2011: 152).
12
“Ревизская Сказка 1834 года Апреля дня [...] волынской Губернии Уезднаго
Казённаго Города Луцка о состоявших в отом Караимах Купцах и Мещанах” (Lutsk
Karaite Community’s Archive, inventory No. AGKŁ/VII/14) and “Ревизская Сказка / Тысяча
восемсотъ пятьдесятъ восьмаго года мая восьмого дня, Волынской Губерній Города
Луцка о состоящихъ мужска и женска пола Мѣщанах Караимахъ” (inventory No. AGKŁ/
VII/13).
10
11
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fortunately were preserved in community’s archive, an attempt can be made
to determine personal data and, consequently, the time-scale within which the
document may have been compiled. In line 8 we find Yaakov ben Yiṣḥaq
Bizikovič mentioned. According to an annotation in the Revizskaya Skazka
of 1834, he died in 1846. This means that the list could not be compiled
later than that year. Furthermore, the Mordekhay ben Yiṣḥaq Moshe mentioned in line 13 appears to be Mordukhay, son of Yitzko Moshko Grečnyj,
aged 4, whom we find in the same Revizskaya Skazka. Born around 1830,
he appears to be the youngest person on the list and since he resided alone
in Kniahinin, we can surmise that he had to be at least 15 years old. This
allows us to narrow the time scale to the year 1845 or 1846.
As was said above the list containing 30 village names may have been
the source of Mardkowicz’s list. Was it indeed? We cannot find any annotations made by Mardkowicz as we do in the letters edited by Németh.
However, some characteristic features suggest that in fact it was. In line
2 on the verso side we find יסין
ִ ימ ְס ִט
ְ  ִאImstysyn which can be identified as
Mstyszyn, a village approximately 15 km south of Łuck. In almost identical form, with the prosthesis i- added, it appears on the list published in
“Karaj Awazy”. Furthermore, Horodnica ułłu (literally ‘Horodnica the big’)
seems to be an accurate translation of  הורודניצא גדולwhich we find in line
4 on the recto side of the document.
Although the village names enumerated in the manuscript appear to
have been included on Mardkowicz’s list, we still find three, namely Chotyń
()חוטין, Horodniczka (הורודניצקא, a diminutive form of Horodnica, most
probably referring to a village named Horodnica Mała ‘Horodnica the little’), and Wygoda ()וִ יהוֹדַ ה, not mentioned either in “Karaj Awazy” or in
the letters edited by Németh. There is also one name on Mardkowicz’s list
which appears neither in the letters, nor in the analyzed document, namely
Neboszka which can be identified as Niebóżka, 10 km north of Lutsk. That
leads us to the conclusion that there must have been yet another source but
so far it remains unidentified.
Subsequently, a total number of 47 villages with Karaim inhabitants can
be identified in Lutsk’s surroundings according to the letters and to manuscript No. JSul.VII.22.08. However, there are still other sources Mardkowicz
did not use, even though he had access to them. These are registry books,
kept from 1871 till 1947, preserved in the community’s archive. The death
records contain detailed information about the place of death of every
deceased person. Hence, a large number of toponyms can be found there.
Of the 211 deaths registered between the years 1871 and 1915 a total of 74
(35 percent) occurred in Lutsk, 6 (3 percent) in towns outside the boundaries
of the Volhynian Governorate or Volhynian Province, and 131 (62 percent)
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in the vicinity of Lutsk. When the registry data is taken into consideration the total number of villages with Karaim inhabitants rises to 80 (see
Appendix 2).
As far as their location is concerned, they lay mainly to the south of
Lutsk, in the area between the road to Horochów in the west and the road
to Dubno in the east. As can be seen from the appended map only a few
settlements were located to the north. During the analyzed period five of
them were located on the outskirts of Lutsk, namely Czerczyce, Dworzec,
Krasne, Kuczkarówka and Wólka, nowadays official districts of the city,
while another settlement was identified in Teremno (approximately 6 km
east to Karaimska street). The most distant lying settlement to the west is
Zaturce, 36 km; to the east – Tarakanów, 54 km; to the south – Sestratyn,
89 km (this is also the most distant place of all) and to the north – Susk,
29 km. The average distance to Lutsk is 27 km.
Representatives of almost all Karaim families can be found living outside of Luck. Of the 25 family names recorded in Revizskije Skazki, the
bearers of only five (Bubon, Kirgiłowicz, Maksakowicz, Mardkowicz and
Szpakowski) do not appear outside the town. Even two newcomers from
Halicz, i.e. Mordkowicz and Abrahamowicz, settled in the surrounding area.
Much more extensive research still needs to be undertaken to determine
in more detail how these locations changed over time. Four village names
appear in all sources, i.e. in the list mentioned above, the letters edited by
Nemeth, the registrar records, and on Mardkowicz’s list as well. These are
the following: Czaruków, Jarosławicze, Nowy Staw and Ostrów. However,
with the exception of Jarosławicze where the presence of Firkowicz family members, namely Noaḥ-Yaakov son of Yiṣḥaq and his descendants, is
recorded from 1844/1846 till 1925, it is not possible to determine whether
Karaims lived in the above-mentioned locations without interruption from
1844/1846. In some villages Karaim families lived for several decades. For
instance, Shalom son of Simḥa-Yiṣḥaq Kaliski lived in Zołoczówka (27 km
south) in 1862 as we learn from the letter No. 7 (82). According to the death
register, he passed away there in 1875. However, in other records we find
members of his family present there until at least 1899. The Bezikowicz
family resided in Nowy Staw (8 km south-east) for more than 20 years –
between 1862 and 1885.
There are also families whose particular members lived dispersed in
different places at the same time. On the 1845/1846 list we can find Yosef
Avraham Grečny living in Czaruków, his elder son Yiṣḥaq Moše in Chotyń
(55 km from Czaruków), the younger Shalom in Połonna (18 km), and
Yosef Avraham’s grandson, the earlier mentioned Mordekhay son of Yiṣḥaq
Moše, in Kniahinin (36 km).
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In some cases particular persons can be identified as moving from one
place to another over time. For instance, in 1862 Yiṣḥaq-Shalom Rudkowski
lived in Uhrynów (30 km south-west) but he died in Poddębce (16 km east)
in 1882. His son Yosif spent some years in Kuczkarówka near Łuck since
in the register there are records of the death of his 3 children over there
between 1878 and 1883. Then he moved to Ostrów (32 km south-west, near
Czaruków) where between 1883 and 1892 another 2 of his children died
together with Yosif’s mother. In 1895 he lived in Dorohostaje (35 km southeast) where his wife passed away after giving birth to their 10th child, a son
who also died shortly afterwards. Finally, Yosif himself died in Lutsk in 1908.
On the basis of the above, an attempt can be made to establish the percentage of Lutsk Karaims living outside the town. We have at our disposal
the Revizskaya skazka of 1834 which lists 105 men and 116 women, and the
Revizskaya skazka of 1858 which records the names of 107 men and 121
women. The latter contains data referring to 1850 as well. The documents
enumerate respectively 70 male Karaims aged 20 or over in 1834 and 72
in 1850. Since the list of 1845/1846 contains 31 names of men, it can be
clearly seen from the figures above that in the middle of the 19th century
more than 43 percent of the male members of the Lutsk community used
to live outside the town. Of the 38 deaths of children aged under 10 registered in the years 1871-1915 a total of 14 occurred in Lutsk (37 percent)
and 24 (63 percent) in the vicinity of Lutsk. It suggests that the majority
of Karaims of reproductory age, and of productive age as well, lived dispersed in villages around Lutsk.
It remains an open question whether fierce competition from Rabbanite
Jewish traders and craftsmen was the main factor that forced the Karaims to
move out of Lutsk. Although we do not have as much data of this kind for
other communities (Halicz, Troki) as we do have for Lutsk, such a widely
dispersed settlement, whatever the reason for it, may be regarded as a characteristic feature of the Karaim population in Volhynia. This situation should
be taken into consideration not only when analyzing the social and economic position of this group but also the status of the Karaim language in
this particular community.
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Appendix 1
The manuscript No. JSul.VII.22.08 – Text in Hebrew script
Folio 1 recto
] רשומת האנשים היושבים בכפרים שונים בשמותם1[
֘ ]2[
 בכפר קְ רוּפַאיַיא14 יוסף שלטנסקי יצו׳13כמ
֘ כמע משה יצו׳
֘ ]3[
 שמואל המשכיל המכונה פירקוויץ15בכמע
] בכפר הורודניצא גדול4[
֘ ]5[
 פירקוויץ16וכמ יצחק ניסן פירקוויץ יצו׳ המ׳
] בכפר הורודניצקא6[
בכמע שמואל פירקוויץ החונה לשם
֘ כמר יצחק
֘ ] ושכנו7[
כמ יעקב יצחק יצו׳
֘ כמע נח יעקב יצו׳ עם שכנו
֘ ]8[
] בכפר יירסלוויץ9[
כמ אליא יצו
֘ בכמ יצחק ביזיקוויץ עם אחיו
֘ כמ יעקב יצו׳
֘ ]10[
] בכפר וִ יהֹודַ ה11[
אֹוס ְט ִריֹוב
ְ כמ יוסף שלמה יצו׳ בכפר
֘ ]12[
֘ ] מרת שרה אלמנת13[
 ביזיקוויץ17כמ משה זל׳
] בכפר טֹורֹוקַ אנֹוב14[
13
14

him!’.
15

16
17

כמ:
֘ An abbreviation standing for ‘ ּכבוד מעלתthe honourable sir’. Also as כמע.
֘
י֘צו: An abbreviation standing for ‘ ישמרהו צורו וגואלוMay his Rock and Saviour guard
בכמע:
֘
An abbreviation standing for ‘ בן ּכבוד מעלתthe son of the honourable sir’
המ׳: An abbreviation standing for ‘ המשפחהthe family’.
ז֮ ל: An abbreviation of ‘ זכרונו לּברכהmay his memory be blessed; of blessed memory’.
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בכמ יצחק משה יצו׳
כמע מרדכי יצו׳ ֘
֘
בכפר קְ נִ יהִ ינִ ין
כמ אברהם משה יצו׳
כמע ניסן יצו׳ לוקסינסקיי עם חתנו ֘
֘
בכפר פְ לַאשֹווַייַא
אֹוס ְטרֹוֿב
כמ נח יצו׳ לוקסינסקיי בכפר ְ
֘
כמ יצחק משה יצו׳ גְ ֵריצֵ נִ יי בכפר חוטין
֘
19
18
שמואל יצו׳ בהר׳ זרח נבג׳ בכפר נֹובִ י ְסטַ אב
ַאטין
כמ יצחק יצו׳ – בכפר הֹול ִ
ואחיו ֘
וכמ שלום יצו׳ ֘
֘
ַאטין
בכמ ניסן הז׳ 20יצו׳ בכפר הֹול ִ
ישלֵי
אדֹומ ְ
בכמ שמחה יצחק זל׳ בכפר ַר ִ
כמ שלום ֘
֘
֘
כמ שמחה יצו׳ בהרר׳ 21יצחק הג֘ ץ 22ביזיקוויץ בכפר לַֿבְ רֹוֿב

Folio 1 verso
כמ צדוק יצו׳ פירקוויץ בכפר ֵריקַ אן
[֘ ]1
יסין
ימ ְס ִט ִ
כמ אברהם משה יצו׳ הֹולוּב בכפר ִא ְ
[֘ ]2
כמ שמואל יצו׳ גְ ֵריצְ נִ יי בכפר פֹולֹונְ נַא
[֘ ]3
כמ אברהם יצו׳ בִ יזִיקֹווִ יץ בכפר ַר ְטנֹוב
[֘ ]4
כמ יוסף אברהם הגץ׳ גְ ֵריצְ נִ יי בכפר צַ רוּקוּב
[֘ ]5
יגוּריץ
כמ דוד יצו׳ לוקסינסקיי בכפר וִ ֵ
[֘ ]6
כמ יצחק יוסף בכפר שֵ ְידמַ רֹוץ
[ ]7ובנו ֘
כמ שמחה יצחק יצו׳ לוקסינסקיי בכפר הורודיסצא
[֘ ]8
קוּרץ
נבת בכפר ְס ְ
כמ משה בהרר׳ יוסף החזן ֘
[֘ ]9
ילֹוסטֹוק
כמ אליעזר נֹוובִ יצְ קִ יי בכפר בִ ְ
[֘ ]10
כמ שלום יצו׳ בכפר פְ ִריהֹונֹוב
[֘ ]11
[֘ ]12
ַאטוּריץ
כמ מח יצו׳ פירקוויץ 23בכפר ז ֵ
כמ יוסף יצו׳ בכפר וֹולִ יצֵ י
[֘ ]13

: An abbreviation standing for
ִרבִ י ‘the son of the ribbi’. The title ribbi
ַ ‘a title given to Jewish religious scholars’ in Karaim was traditionally added toרבִ י < Hebr.
the names of hazzans and scholars.
19
’ ‘may his soul rest in Heavenנשמתו בגן עדן תהא מנוחתו : An abbreviation standing forנבת׳
20
 ‘old person, wise person, sage’ with the definiteזקן : An abbreviation standing forהז׳
.ה article
21
’ ‘the son of the sir ribbiבן הרב רבי : An abbreviation standing forבהרר׳
22
 ‘the righteous genius’ with the definiteגאון צדק : An abbreviation standing forהג֘ ץ
.ה article
23
The scrivener overwrote a surname he had erroneously written.
18
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Appendix 2
A list of villages with Karaim inhabitants
The Polish names are supplemented with the name of the municipality
and the district the villages belonged to in pre-war Poland (in brackets). In
some cases there are several possible locations. The contemporary Ukrainian
names and approximate distances were established and calculated basing on
Google Maps (www.maps.google.com) and Wikimapia (www.wikimapia.
org). The names of the villages are listed in the form they are recorded in
the sources, those written in Cyrillic are transliterated.
24

Name (municipality,
district) in Polish; contemporary Ukrainian name;
distance to Lutsk and
location
1

Beresteczko (Beresteczko,
Horochów); Берестечко;
approx. 52 km south;

2

Białostok (Torczyn, Łuck);
Білосток; approx. 25 km
south-west;

3

Biskupicze (Czaruków,
Łuck; Бережанка; approx.
35 km south-west;

4

Bokujma (Kniahinin,
Dubno); Бокійма; approx.
37 km south-east;

5

Boratyn; several likely
locations: A. Boratyn
(Połonka, Łuck); Боратын;
approx. 7 km south-east;
B. Boratyn (Torczyn,
Łuck); nowadays probably
Веселе; approx. 28 km
north-west; C. Boratyn,
(Tesłuchów, Dubno);
Боратын; approx. 60 km
south;

The list
published by
Mardkowicz

Death
register
1871-1915

Letters
Manuscript
edited
No. JSul.
by Németh VII.22.08

Berestečko24

Biłostok

Bilostoki

ילוֹסטוֹק
ְ ִב

Biskupic

Bokujma

בוֹקוּײמַ א
ְ

בראטין

1 It is recorded in the death records as местечко (Rus. ‘a small town’) while an
another village with a similar name, namely Rusinovoe Berestečko, it is referred to as село.
24
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6

Boremel (Boremel, Dubno); Boremel
Боремель; approx. 35 km
south;

Boremel/
Boromel

7

Borzemiec (Jarosławicze,
Dubno); Боремець; approx.
20 km south-east;

Boromec

8

Chryniki (Boremel,
Dubno); Хрінники; approx.
37 km south;

Xrinniki

9

Chotyń (Tesłuchów,
Dubno); Хотын; approx.
65 km south;

10

Chorłupy (Ołyka, Łuck);
Хорлупи; approx. 28 km
east;

11

Czaruków (Czaruków,
Łuck); Чаруків; approx.
22 km south-west;

12

Czerczyce (Łuck, Łuck);
Черчиці, a district of Łuck;
approx. 3,5 km north-west
of the city center;

Čerčeče

13

Dorohostaje (Młynów,
Dubno); Дорогостаї;
approx. 30 km (D. Małe) or
35 km (D. Duże, nowadays
Пугачівка) south-east;

Dorostae/
Dorogostae

14

Dworzec; Дворец; a village
near Lutsk, in 1910 officially included within its
municipal boundaries,
nowadays a historical
toponym only;

Dvorec/
Dvorce/
Dvarec25

15

Górka-Połonka (Połonka,
Łuck); Гірка Полонка;
approx. 7 km south;

Gorka
Polonnaâ

חוטין

Xorlup/
Xorlupy
Czaruków

Čarukov/
Carik/
Cariki/
Carukov

צַ רוּקוֹוֹ

צַ רוּקוּב

Noted as деревня (Rus. ‘a hamlet, small village without a church’). In the death
records of 1910 it is additionally described as при городе Луцке (Rus. ‘near the city of
Lutsk’).
25
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Gorodok

16

Gródek (Czaruków, Łuck);
Городок; approx. 17 km
south-west;

17

Holatyn (Beresteczko,
Horochów); Горішнє
(Holatyn Górny); 45 km
south-west;

18

Horodnica Mała
(Jarosławicze, Dubno);
nowadays a part of Велика
Городниця (Horodnica
Wielka);

19

Horodnica Wielka
(Jarosławicze, Dubno);
Велика Городниця;
approx. 17 km south-east;

Horodnica
ułłu

הורודניצא
גדול

20

Horodyszcze – most likely
locations: A. Horodyszcze
(Połonka, Łuck);
Городище; approx. 7 km
south-west; B. Horodyszcze, (Czaruków, Łuck);
Городище; approx. 25 km
south-west;
12 other locations in
Volhynia province.

Horodyszcze

הורודיסצא

21

Jałowicze (Jarosławicze,
Dubno); Яловичі; approx.
15 km south-east;

Jałowic

22

Jarosławicze (Jarosławicze, Jarosławic
Dubno); Ярославичі;
approx. 20 km south-east;

23

Kniahinin (Kniahinin,
Dubno); Кніагинине;
approx. 35 km south;

24

Krasne (Kniahinin, Dubno); Krasna
Красне; approx. 30 km
south;

Holatyn

הוֹל ִַטין

Malaâ
Gorodnica

ַאטין
ִ הוֹל

הורודניצקא

אֹלװיץ
ִ ַײ

Jaraslavič/
Jaroslaviče/
Jaroslaveče/
Jaroslaveč

ַײ ַר ִסל ִַװיץ

Kniginin

ייראסלוויץ

קְ נִ יהִ ינִ ין

Krasne26

אסנַא
ְ קְ ַר

In the death register noted as село (Rus. hist. ‘a village with a church’) in the district
of Dubno, it appears related solely to the members of the Mordkowicz family.
26
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25

Krasne, nowadays a part of
Lutsk; Красне (on the left
bank of the River Styr)

Krasne27
Krasno

26

Krupa (Poddębce, Łuck);
Крупа; approx. 13 km
south-east;

27

Kuczkorówka, nowadays
a part of Lutsk;
Кічкарівка; approx. 4 km
north-west;

Kučkarovka/
Kučkorovki/
Kučkarovki/
Kuckarovka/
Kučkorovka

28

Lipa (Dubno, Dubno);
Липа; approx. 65 km east;

Lipa

29

Ławrów (Połonka, Łuck);
Лаврів; approx. 26 km
south;

30

Malewo (Boremel, Dubno);
Малеве; approx. 30 km.
south;

Маlëv/Malev

31

Miłusze (Kniahininek,
Łuck); Милуші; approx.
6 km north-west;

Milovše/
Miluvše

32

Mstyszyn (Połonka, Łuck);
Мстишин; 15 km south;

33

Mychlin (Czaruków, Łuck);
Михлин; 29 km southwest;

34

Nadczyce (Jarosławicze,
Dubno); Надчиці; 23 km
south-east;

35

Niebóżka (Kiwerce, Łuck); Neboszka
Небіжка; 10 km north;

36

Niemieckie (Kniahininek,
Łuck); nowadays most
probably Маяки; approx.
10 km north;

37

Nieświcz (Czaruków,
Łuck); Несвіч; approx. 25
km south-west;

אסנַא
ְ קְ ַר

Krupa

קְ רווּפַאיַיא

Ławrow

לַאבְ רוֹב

Imstyszyn

לַבְ רוֹב

יסין
ִ ימ ְס ִט
ְ ִא
ִמיחְ לִ ין

Narčice

נֵימֶ יצְ קִ ְײ

Nesveč/
Nesveče

In contrast to the Krasne referred to above, this one is consequently defined as деревня
and in two records of 1898 and 1907 additionally as Lutsk’s suburb (Rus. предместие).
27
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38

Nowosiółki – most likely
locations: A. Nowosiółki
(Malin, Dubno);
Новосілки; approx. 30 km
east;
B. Nowosiółki (Boremel,
Dubno); Набережне;
approx. 32 km south;
C. Nowosiółki Ruskie/
Staroczeskie/Nowoczeskie
(Skobełka, Horochów);
Новосілки; 40 km southwest; there are 12 other
locations in Volhynia
province bearing the same
name;

Novosûlek

39

Nowostawy (Beresteczko,
Horochów); Новостав;
approx. 48 km south-west.

Novostavy28

40

Nowy Staw (Połonka,
Łuck); Новостав; approx.
8 km south-east.

41

Novostav29

יסטַ אװ
ְ נֹ ִװ

נוֹבִ י ְסטַ אב

Ostrow
Ostrów: A. Ostrów
(Czaruków, Łuck); nowadays probably near the
village of Діброва; approx.
32 km south-west;
B. Ostrów (Tesłuchów,
Dubno); Острів; approx.
56 km south;

Ostrovy/
Ostrov30

אוֹס ְטרֹ ְװ
ְ
רוֹװ
ְ אוֹס ְט
ְ

אוֹס ְט ִריוֹב
ְ
אוֹס ְטרוֹב
ְ

42

Palcze (Ołyka, Łuck);
Пальче; 25 km east;

Pal’če

43

Paszowa (Boremel, Dubno); Paszowaja
Пашева; approx. 27 km
south;

Pašovaâ/
Pašovae

44

Pjanie (Malin, Dubno);
nowadays Радяньске;
approx. 26 km south-east;

Pâny/Pânaâ

Nowyjstaw

אײא
ָ פַשֹ ַװ

In the death register noted as село.
In the death register noted as деревня.
30
Since in a record of 1883 Ostrov is recorded as село and in 1885 and 1892 as деревня,
both locations may be correct.
28
29
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45

Płaszowa (Tesłuchów,
Plaszowaja
Dubno); Пляшева; approx.
58 km south;

פְ לַשוֹ ַויַיא

46

Pereweredów (Młynów,
Dubno); Перевередів;
approx. 40 km south-east;

47

Poddębce (Poddębce,
Łuck); Піддубці; approx.
16 km east;

48

Połonka (Połonka, Łuck);
Полонка; approx. 6 km.
south;

Połonka

פולונקא

49

Basing on Chlebowski, B. / Połonna
Krzywicki, J. / Sulimierski,
F. / Walewski, W.,
1880-1902, Słownik
geograficzny Królewstwa
Polskiego i innych krajów
słowiańskich, vol. 1-15,
Warszawa (vol. VIII p.
727) Németh identifies this
place as Połonna (Połonka,
Łuck). However, no village
of this name is located
either on maps from the
interwar period or on
contemporary ones;

ַאײא
ָ פוֹלוֹנ

50

Prohonów (Torczyn, Łuck), Pryhonow
no longer existing; nowadays probably a part of
Смолигів (Smoligów);
approx. 27 km west;

51

Radomyśl (Połonka, Łuck); Radomyszle
Радомишль; approx. 22 km
south;

52

Ratniów (Połonka, Łuck);
Ратнов; approx. 12 km.
south-west;

53

Rekań
Rykanie (Jarosławicze,
Dubno); Rykanie Małe
(nowadays Загатинці) or
Rykanie Wielkie (nowadays
Велике); approx. 18 km
south;

Pereweredow

יװ ֵירידֹ װ
ֵ ֵיר
ֵ פ

Poddebcy/
Poddenbcy/
Poddubcy

Ratniow

פוֹלוֹנְ נַא

פְ ִריהוֹנוֹב

Radomysl’

ישלֵי
ְ אדוֹמ
ִ ַר

אטנֹ ְװ
ְ ַר

ַר ְטנוֹב

ֵריקַ ן

ֵריקַ אן
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54

Rudecka (Jarosławicze,
Dubno); nowadays a part of
Jałowicze (Яловичі);
approx. 15 km south-east;

55

Rusinowe Beresteczko
(Boremel, Dubno);
Берестечко; approx. 35 km
south;

56

Siedmiarki (Czaruków,
Łuck); Сьомаки; approx.
22 km west/south-west;

57

Skurcze (Czaruków, Łuck); Skurc
Скірче; approx. 34 km
south-east;

58

Smolawa (Beresteczko,
Horochów); Смолява;
approx. 44 km south;

Smolawa

ְסמוֹל ַַװא

59

Smordwa (Młynów,
Dubno); Смордва; approx.
47 km south-east;

Smordwa

מוֹר ְד ַװא
ְ ְס

60

Srybno (Krupiec, Dubno);
Срібне; approx. 74 km
south;

Sribno

61

Suchowola (Połonka,
Łuck); Суховоля; 24 km
south;

Suxovol’

62

Susk (Trościanec, Łuck);
Суск; approx. 29 km north;

Susk

63

Szepel (Torczyn, Łuck);
Шепель; approx. 18 km
north-west;

Šepel

64

Sestratyn (Krupiec, Dubno);
Сестрятин; approx. 89 km
south;

Šestratin

65

Teremno (Poddębce, Łuck);
nowadays a district of
Lutsk (approx. 6 km east of
the city center);

Teremno

66

Tarakanów (Dubno,
Torokanow
Dubno); Тараканів; approx.
54 km south-east;

Rusinovo
Berestečko

Siedmiarok

שֵ ְידמַ רוֹץ

קוּרץ
ְ ְס

טוֹרוֹקֵ אנוֹב
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67

Trysteń (Szczurzyn, Łuck); Trysten
Тристень; approx. 40 km
north-east;

68

Uhrynów (Czaruków,
Łuck); Угринів; approx.
30 km south-west;

Uhrynow

69

Wierbjajew (Połonka,
Łuck); Вербаїв; approx.
12 km south;

Werbjajow

70

Wigurycze (Czaruków,
Łuck); Вигуричі; approx.
25 km south-west;

Wigurec

71

Wojnica (Kniahinin,
Dubno); Війниця; approx.
37 km south-east;

Wojnice

72

Wolica (Beresteczko,
Horochów); ВолицяЛобачівська; approx.
52 km south-west;

Wolice

73

Wólka; nowadays lying
within the boundaries of
Lutsk, east of the city
center;

Vulka

74

Worotniów (Poddębce,
Łuck); Воротнів; approx.
18 km east;

Vorotnëv

75

Wołkowyje (Tesłuchów,
Wowkowyj
Dubno); Вовковиї; approx.
50 km south;

Volkovyj

76

Wygoda (Jarosławicze,
Dubno); nowadays a part of
Надчиці; approx. 24 km
south-east;

77

Zaborol (Kniahininek,
Łuck); Забороль; approx.
7 km west;

78

Zaturce (Kisielin, Horochów); Затурці; 36 km
west;

79

Złoczówka (Boremel,
Zołocuwka
Dubno); Золочівка; approx.
27 km south;

אוּהְ ִרינֹ װ
אוּהְ ִרינוֹב
בײאַ ײ ֹאװ
ְ ֵװ ְיר

ויגוּריץ
ֵ

װֻ ְײ ִמיצֵ י
א ווּײמיצ
ווּלִ צֵ י

װֹ לְ קַ אדַ א

ֹאװקוֹוִ ײ
ְ װ

וִ יהוֹדַ ה

Zaborol’
(Kolonija)
Zaturec

ַטוּריץ
ֵ ז

Zoločovka
Zločovka

זוֹלוֹצ ְֻװקַ א
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Żabokrzyki (Tesłuhów,
Dubno); Бригадирівка;
approx. 60 km south;

Žabokrik

Map of villages and farmsteads around Lutsk with Karaite inhabitants in the second half of
the 19th century

YILDIRIM Zeynep
Ankara University

The Linguistic Situation of Turkomens Living
in Günbed-i Kabus in Turkomen Sahara –
from the Bilinguistic Point of View / Günbed-i Kavus Örneğinde İki Dillilik
Tezahürleri Açısından Türkmen Sahra
Türkmenlerinin Dil Durumu
abstract: According to Bloomfield, bilingualism is usage of a second language at a level
of the prime language. For Haugen bilingualism means the ability to make meaningful
sentences in another language. Hakuta highlights that bilingualism not only depends on
personal characteristics but also depends on the events and circumstances around the person.
Nowadays general definition of bilingualism, which is made by Mackey, is the ability of
a person to use two different languages alternatively. However, Mackey states that since it
is not easy to identify correctly under which circumstances a person becomes bilingual, the
definition of bilingualism should be made considering four factors: degree, function, alternation, interference. These factors cannot be considered without a person and a society.
Therefore, according to Fishman, while analysing the characteristics of bilinguals’ language
properties one should always consider the political, economic, social, educational and cultural
situation and consider the place of living and the interaction between other societies and the
relationship with their own society. The paper analyses linguistic situation of Turkomens
living in Gonbad-e Kavus. Gonbad-e Kavus is the biggest city in the Turkoman Sahara of
Iran. The situation will be analysed socio-linguistically considering the factors Fishman
stated.
keywords: Turkomen, Gonbad-e Kavus, bilingualism.

Giriş
Bloomfield’a göre, iki dillilik bilinen ikinci bir dilin ana dil ölçüsünde
kullanımıdır. Haugen, Bloomfield’ın bu tanımını kişinin bir diğer dilde de
anlamlı cümleler kurabilme yetisi olarak genişletmektedir. Hakuta, iki dilliliğin ortaya çıkışını, sadece bireyin kişisel özelliklerinin değil, bireyin etrafındaki olayların ve durumların da etkilediğini belirtmektedir. İki dilliğin
günümüzdeki en yaygın kullanılan genel tanımını ise Mackey bir bireyin
iki veya daha fazla dili değişimli kullanması şeklinde yapmaktadır. Ancak
Mackey bireyin hangi noktada iki dilli olduğu tam olarak belirlenemeyeceği
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için iki dilliliğin tanımının dört öğeye [derece, fonksiyon, alternasyon, ayrım]
bağlı olarak yapılması gerektiğinin altını çizmektedir. Bu öğeler bireyden
ve toplumdan ayrı düşünülemez1. Fishman’a göre bu sebeple iki dillilerin
dil özellikleri incelenirken yaşadıkları sahadaki politik ekonomik, sosyal,
eğitimsel, kültürel kuvvetlerin derecesi; diğer toplumlar ile aralarındaki
etkileşim ve kendi toplumları ile ilişkileri göz önünde bulundurulmalıdır2.
Yukarıda belirttiğimiz iki dilliliği etkileyen faktörler iç ve dış faktörler
olarak iki gruba ayrılmaktadır. İç faktörler, bireye ait iletişimsel olmayan
kullanımlar ve yaradılıştan gelen özellikler ile ilgili unsurların bütünüdür.
İletişimsel olmayan sayı sayma, hikâye anlatma, dua etme, küfür etme, hayal
kurma, günlük yazma ve not tutma gibi içsel anlatımlarda iki dilli bireyin
dil tercihi önemlidir. Yapılan araştırmalar neticesinde belirlenen cinsiyet,
yaş, zeka, hafıza, dile karşı tavır, motivasyon gibi iç faktörlerlerin iki dilliliğe etkisi tespit edilmiştir3.
Dış faktörler, bireyin etkileşim alanlarının niceliğine, etkileşim süresine,
etkileşim sıklığına ve politik, kültürel, ekonomik vb. sebepler sonucu ortaya
çıkan baskı unsurlarına göre belirlenir. Söz konusu etkileşim alanları ev,
topluluk, okul, medya olarak dörde ayrılır4. Topluluk dili bireyin parçası
olduğu etnik grup, dini grup, iş grubu ve komşuları tarafından kullanılan
dildir. Okul, kültürün güçlü bir koludur ve dil üzerinde büyük etkisi vardır5. Bu nedenle geleneksel eğitim politikası kapsamındaki okullarda azınlık dilinin konuşulması, azınlık kültürünün baskın kültüre asimile olmasını
sağlamak için yasaklanmaktadır6.
Bu bildiride süremizin kısıtlılığı sebebiyle İran’ın Türkmen Sahra bölgesinin merkez şehri konumundaki Günbed-i Kavus örneğinde Fishman’ın
belirttiği dış faktörler açısından İran Türkmen sahasındaki iki dillilik tezahürleri açıklanmaya çalışılacaktır.

İran’ın Dil Siyaseti ve Etkileri
Çok etnikli toplumlar üç temel etnik bütünleşme modelinden birini benimsemektedirler. İlk model çoğunluğun ya da baskın grubun dışındakilerin
kendilerine özgü geleneklerini, dillerini, giyim ve yaşam tarzlarını, kültürel
görünümlerini bırakarak çoğunluk veya baskın durumdaki grubun normlarını
Romaine, 1999: 11-12.
Beardsmore, 1986: 4.
3
Mackey, 1968: 565.
4
Mackey, 1968: 557.
5
Edwards, 1995: 190.
6
Romaine, 1999: 242-243.
1

2
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benimsemelerini isteyen asimilasyondur. İkinci modelde topluluk içerisindeki baskın kültürün diğerlerini eritmesi yerine var olan diğer kültürlerle
örüntüler oluşturacak şekilde kaynaşması söz konusudur. Bu model eritme
potası diye adlandırılmaktadır. Üçüncü model ise etnik kültürlere var olmaları, ekonomik ve siyasi yaşamda eşit katılımcılar olmaları için tam anlamıyla yasal haklar verilmesini kapsayan kültürel çoğulculuk modelidir7.
Etnik bütünleşme modeli olarak asimilasyonu benimseyen Farslar buna
uygun politikalar takip etmektedirler. İran’da yaşayan diğer etnik grupları
ulus olarak kabul etmemekte, onları Fars kültürel geçmişinin bir parçası
olarak görmektedirler.
Rıza Şah döneminde İran’ın dil siyaseti sürecinde başlatılan eğitim sistemi reformu dinsel azınlıkların açtığı okulları, misyoner okulları vb. okulları
sistemli olarak devletleştirdi. Tüm ülkede Farsça aynı müfredat ve kitapların
okutulduğu eğitim birliği öne çıkarıldı. Önceleri dini okullarda izin verilen
diğer dillerin kullanımı yasaklandı. İzlenilen bu eğitim politikası kapsamında
Farsçanın prestijinin artırılarak azınlıkların dilinin Farsçalaştırılması hedefleniyordu. Ayrıca toplumun tek ulusal bilinç etrafında birleşmesini hızlandırmak için bu durumu destekleyici kültür örgütleri de kurulmuştu. Fransız
Akademisini örnek alan Kültür Akademisi (Ferhengistan), Rehberlik Şubesi,
Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Coğrafya Komisyonu vb. dernek ve
kurumlar aracılığıyla eski İran kültürü ve dili temeline dayanan dildeki
yabancı sözcüklerin Farsça dağarcığında bulunan veya bu çerçevede türetilen yeni sözcükler ile değiştirilmesine dayanan bir arındırmayı ve yeniden
şekillendirmeyi paralel şekilde yürütüyordu8.
Bu sırada Türkmenler konargöçer, yarı konargöçer ve az sayıda yerleşik
hayata geçmiş bir yaşam sürmekteydiler. Bu durum İran devleti açısından
onların denetlenebilirliğini azaltmaktaydı. Dolayısıyla Türkmen boyları ve
devlet güçleri sürekli çatışma içerisindeydi. Rıza Şah Türkmenlerin devlete
bağımlı hale getirilmesi sürecini hızlandırmak için, başlattığı Tahtakapı
siyaseti çerçevesinde, Türkmenleri yerleşik yaşama geçmeye zorladı. Bu
dönemde tarihi belgelere ve toplum hafızasında halen yaşamakta olan verilere
dayanılarak Türkmen toplumu bireylerinde Farsça ile dil ilişkileri bağlamında
iki dilliliğin yaygın olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin, Günbed-Meravetepe
yolunun ortasında yer alan Kerimişan Köyü, bölgedekilerin verdiği bilgilere
göre, miladi 1831 (kameri 1310) yılında Rıza Şah’ın jandarmaları tarafından
Türkmen Sahra’da Göklenlerin arasında 1909’da yapımı tamamlanan ilk dini
medrese olan Seyitkılıçişan Medresesi ya da bilinen diğer adıyla Kerimişan
Medresesi’nin avlusunu işgal etmişler ve konargöçer hayat sürdüren Göklen
7
8

Giddens, 2008: 544-545.
Abrahamian, 2008: 112.
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Türkmenlerini denetim altına alarak oturak haline getirmek için tuğladan
yapılmış birkaç ev, dükkân ve bir pazar inşa edip bir köy kurmuşlardır9.
Bu esnada Göklen boyuna mensup halk ile anlaşabilmek için Farsça bilen
birini aramışlar ve bu hususta din âlimi Kerimişan onlara yardımcı olarak
halk ile olan ilişkilerini tesis etmiştir.
Rıza Şah’ın başlattığı dil reformu ve paralelindeki reformlar, İran İslam
Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra güçlenerek toplumun daha büyük
kesimlerine ulaşmıştır. 1980’de kabul edilen İran İslam Cumhuriyeti
Anayasası’nın 19. maddesinde “İran halkı, hangi kavim ve aşiretten olursa
olsun eşit haklara sahiptir. Renk, ırk, dil ve benzerleri ayrıcalık nedeni
olamaz” ibaresi yer almaktadır. Bu maddede tek İran halkından söz edilmekte, kavimden neyin amaçlandığı, İran’da hangi kavimlerin yaşadığı, eşit
hakların hangi alanlarda ve ne oldukları (kendini yönetme, kendi kaderini
tayin etme, idari sistemde, eğitimde, iletişim araçlarında vs.) ve dilin neden
olabileceği ayrıcalığın ne olduğu belirtilmemiştir. 15. maddede şöyle denmektedir: “İran’ın resmi ve ortak dili ile yazısı Farsçadır. Bütün belgeler
ve yazışmalar, resmi ve ders kitapları bu dil ve yazıyla olmalıdır. Yerel
dillerin okullarda kullanımı Farsçanın yanında serbesttir”. Bu madde de
hangi yerel dillerin, hangi okullarda (devlet, özel, ana, ilk, orta, lise, yüksek), hangi düzeyde (sözel, eğitim dili) ve bu işin devlet sorumluluğunda
olup olmadığı hakkında belirsizlik vardır. Bütün bunlara rağmen, Fars İslam
Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren bu ülkede Farsça hariç diğer dillerde
eğitim yapan tek bir okul yoktur ve dil yasağı kaldırılmamıştır10.
Çıkarılan yasalar bu halkların dil, edebiyat, müzik, dans, folklor ve kültürlerinin eriyişini hızlandırılmaktadır. 1994’te Tarhe Tadvine Estelâhnâmeye
Farhangiye İrân (İran Kültürel Terminolojisini Oluşturma Tasarısı) adlı bir
girişimde bulunulmuş ve bu kapsamda İran’da yaşayan diğer halklardan
kavimsel azınlık (akelliyet-i kavmi) olarak söz edilmiştir11.
İran’da Farsça dışındaki hiçbir dil zeban (dil) olarak tanımlanmamakta
diğer diller gūyeş (lehçe) terimi ile kamusal alan ve resmi belgelerde anılmaktadır. Böylece Farsçanın prestiji vurgulanmaktadır.

Ekonomik Etkenler
İki dilli bir toplumda dillerin nasıl kullanılacağı, nerede kullanılacağı
çok sayıda aktivitelere bağlıdır. Bunlar içersinde çeşitli baskıları barındırıyor
Ma’tufi 1387: 140; Aghatabay, Yıldırım, 2013: 6.
Blaga, 1997: 108.
11
Blaga, 1997: 99-100.
9

10
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olabilir. Genellikle bir dilin bilinmesi ve kullanılması ekonomik sebeplere
bağlıdır. Bir dilin diğer dilden prestijli olması prestijli olan dili konuşan
insanların o dili konuştukları için elde ettikleri güçle doğru orantılıdır12.
Bir toplumda azınlık dilini konuşan kişiler için çoğunluğun dilini biliyor
olmak ekonomik olarak bir zorunluluktur. Hatta azınlık aileleri evlerindeki
baskın dili ana dil haline, çoğunluğun dili haline getirmek bile istiyor olabilirler. Bunun temel sebebi çocuklarının ekonomik olarak baskı altında
hissetmemeleri ve onların zorluk altında kalmalarını istememeleridir13.
Günbed-i Kavus şehrinde yaşayan nüfus devlet memuru, tüccar, ziraatçı
gibi meslek gruplarından oluşmaktadır. Bölgenin temel gelir kaynağının tarım
olması, üretimin olmadığı dönemlerde tek gelir kaynağı ziraat olan bireylerin özellikle Tahran’a çalışmak üzere gitmelerine sebep olmaktadır. Nüfus
artışı içerisinde büyük paya sahip olan genç nüfus da eğitim ve iş imkânları
için Tahran başta olmak üzere büyük metropollere yönelmektedir. Bu durum
söz konusu bireylerin Farsça ile olan dil temaslarını artırmakta, Farsçanın
sunduğu ekonomik imkânlar dolayısıyla bu dile yönelim iki dillik düzeyini
artırmaktadır. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti’nin İslam’ın Şiî mezhebi
üzerinde yükselen siyasi tutumu Sünni mezhebe mensup Türkmenlerin devlet dairelerinde iş bulmalarını güçleştirmektedir.
Günbed-i Kavus şehrinde bulunan devlet kurumlarında çalışan Türkmen
Türkçesi konuşurları bir diğer Türkmen Türkçesi konuşuru ile kendi dilinde
konuşurken ortamda bu dili bilmeyen birinin bulunması durumunda her iki
taraf Farsça iletişim kurmaktadırlar. Söz konusu durum alışveriş esnasında
dükkânlarda da gözlemlenmektedir.

Eğitimsel Etkenler
Eğitim dili iki dilliliğin derecesi üzerinde etki sahibidir. Eğitim dili ve
devletin dilinin bir olduğu durumlarda söz konusu dil bir süre sonra evde
ya da komşular arasında konuşulan dilin yerine geçmektedir. Çünkü bu dili
kullanmak gelecekte kişilere statü sağladığı gibi aynı zamanda zaten yaşadığı alanın ve evin içinde bulunduğu sosyal etkileşim ve değişimin sonucu
olarak alt dilin işlevini yitirmesine etken olacaktır14.
Dil öğretimi açısından okulları üç gruba ayırabiliriz. İlk grup tek dilli
ortamdır. Burada tek bir dil öğretilmektedir ve genelde bu zorunlu olan
devletin dilidir. İkincisi iki dilli ortamdır. Bu tür okullarda iki dilde eğitim
12
13
14

Romaine, 2004: 393.
Mackey, 1968: 563.
Williams, 1992: 103.
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verilmektedir. Bu iki dilli okullarda iki dil arasında paralellik kurulabilir.
Yani bir ders A dilinde verildiği gibi B dilinde de verilebilir. Ya da A dili
baskındır, ama B dili de öğretiliyordur. Üçüncü okul tipi ise özel okuldur15.
Günbed-i Kavus’ta eğitim veren okul öncesi, ilk, orta, lise ve üniversite
kurumlarında tek dilli eğitim verilmektedir. Okul öncesi eğitimden sonraki
eğitim kademelerinde İslam dininin kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerim’in dili
Arapça öğretilmektedir. Ortaokuldan itibaren ise İngilizce dersi okulların
müfredatında yer almaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti döneminde zorunlu Farsça dil eğitimi kreş,
anaokulu gibi okul öncesi eğitim sistemi kurumlarının yaygınlaştırılması
ile daha baskın bir duruma gelmiştir. Konargöçerlere, köylülere, yaşlılara,
kadınlara yönelik Farsça öğretimi kursları açılmış ve Farsça okuryazarlık
teşvik edilmiştir16.

Medya Etkeni
Bir diğer etkileşim alanı medyadır. Radyo, televizyon, sinema, kayıtlar, dergiler gibi görsel ve yazılı medya kuruluşlarının iki dillilik üzerinde
çok büyük etkisi vardır. Geniş iletişim ağı kuran medya ürünlerinden bir
tanesine ulaşabilmek iki dilliliği devam ettirmek için en güçlü faktördür17.
İletişim ağları toplum bireylerinin doğrudan ilişkili oldukları dil değişimlerine uyum sağlamaları için bireyleri kendi tutumları doğrultusunda şekillendirir. Bu husus olumlu ya da olumsuz olabilir ve dil planlamasının sonucu
olarak da bir dilin, bir toplumun belleğine modernize edilerek ya da geliştirilerek uygulanabilir18.
İran’da Rıza Şah döneminde uygulanan Farsça dışındaki diğer dillerde dolayısıyla Türkmen Türkçesinde de uygulanan yayın yasakları İran
İslam Cumhuriyeti döneminde denetim altında tutulmakla beraber kısmen
serbest bırakılmıştır. Hatemi döneminde özel derneklerin kurulmasına ve
yerel yayımlara izin verilmesi gibi siyasetler Türkmen Sahra ve özellikle
Günbed-i Kavus’ta birkaç dernek kurulmasına ve birkaç derginin yayımlanmasına olanak sağladı. Türkmen Türkçesi şiir ve edebiyat derneği Miras
(1998) ve Mahdumkulu Firaki Bünyadı (2004) dernekleri ve Sahra (1998),
Yaprak (1998) dergileri bu dönemde faaliyetlerine başlamışlardır. Sahra
ve Yaprak dergileri Farsça olmakla beraber Türkmen Türkçesi yazıları
15
16
17
18

Mackey, 1968: 557.
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da içermekteydiler. Özellikle Sahra 29. sayıdan başlayarak bir sayfasını
Türkmen Türkçesi yazılara ayırmıştır.
Günbed-i Kavus günümüzde de İran Türkmenlerinin yayın faaliyetlerinin yürütüldüğü, basım evlerinin bulunduğu merkez konumundadır. Bu
faaliyetler Türkmen Türkçesi ve Farsça olmak üzere iki dilde yapılmaktadır.
İran Türkmenlerinin ortogrofisi Türkmenistan’daki standart türden farklıdır
ve kendi içinde de farklılıklar göstermektedir. Edebi eserlerde özellikle şiir
türünde Farsçanın etkisi üslup ve semantik düzeyde görülmektedir. Ayrıca
başta edebiyat alanında kaleme alınmış olmak üzere Farsça basılı yayınlar
yaygın şekilde okunmaktadır.
Tarihi sürece baktığımızda medya faktörünün Rıza Şah döneminden
itibaren devlet politikası çerçevesinde yönetildiğini görmekteyiz. Örneğin,
Muhammed Rıza Şah’ın izniyle 28 Kasım 1967 tarihinde Türkmen Türkçesi
yayın yapan Gurgan Radyosu’nun kurulmasındaki amaç Türkmenlerin dil ve
kültürlerine hizmetten ziyade o esnada yayın yapan Aşgabat Radyosu’nun
dinlenmesinin önüne geçilmesiydi. Çünkü Türkmensahra’daki halk
büyük çoğunlukla Türkmenistan’dan yayın yapan Aşgabat Radyosu’nun
yayınlarını takip etmekte ve bu durum İran Hükümeti tarafından Sovyet
Türkmenistanı’nın komünizm propagandasının halk üzerinde etkili olacağı
endişesi ile sorun oluşturmaktaydı19.
Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti’nde Farsça dışında diğer dillerde
hazırlanan sınırlı radyo, televizyon ve yazılı yayınlarda bu dillerin edebi şekli
kullanılmamaktadır20. Bu durum elbette kurulan Türkmen radyo kuruluşlarının
yayım diline de yansımaktadır. Söz konusu yayım dili halkın konuşma dilinden
ve standart Türkmen Türkçesinin özelliklerinden oluşturulan karma bir dildir.
İşitsel ve görsel medyanın denetim altında tutulabilmesi için önceki
dönemlerde yasaklanan uydu anteni yasal olmamasına karşın hemen hemen
her evde kullanılmaktadır. Böylece başta Türkiye kanalları olmak üzere birçok televizyon ve radyo kanalı takip edilebilmektedir. Ancak aynı serbestlik
internet ağı için söz konusu değildir. İran’da millî internet diye adlandırılan,
sadece devletin seçtiği internet sayfalarına erişime izin verilen ve hızı çok
düşük bir sistem uygulanmaktadır.

Politik Etkenler
İki dilliliği etkileyen faktörlerden bir diğeri politik sebeptir. Son yüzyılda yaşadığı çatışmalar, siyasi ve ideolojik çalkantılara rağmen bugün dış
19
20
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politikada İran güçlü bir kimliği bulunan ve gerçek ekonomik gizli güçleri
olan kalabalık ve eğitilmiş bir nüfusa sahip bölgesel bir güç statüsüne yükseltilmiştir. Ancak dış politikadaki ideolojik önceliklerine yönelik kışkırtıcı
tutumu ve temel özgürlükler bağlamında iç politika ile paralellik sağlayamaması sebebiyle uluslararası düzeyde ekonomik olmayan etmenler nedeniyle
hedeflediği dengeyi kuramamaktadır21.
İran’ın politik süreçte kazandığı statü Farsçanın ülkedeki prestijini ve
dolayısıyla diğer diller üzerindeki baskısını artırmaktadır. Günbed-i Kavus
örneğinde de bunun yansımalarını görmek mümkündür. Günbed-i Kavus’ta
yaşayan Türkmenler politik konjonktürde kendilerini İran Türkmeni olarak tanımlamakta ve bu çerçevede sınırında yaşadıkları komşu ülke
Türkmenistan’ın kapalı ve otoriter politikasını eleştirmektedirler. Dolayısıyla
dil tercihlerinde de standart Türkmen Türkçesi geri planda kalmaktadır.
Dil grupları arasında süre gelen mücadele resmi dairelerin, kurumlarda
çalışan bireylerin sayılarındaki artışa paralel bu bireylerin tek dilli (monolingual) hale değişmeleri durumunu hızlandırmaktadır22. Planlı dil değişimleri
sürece yayıldığından devlet politikasının bu yönü de Farsçanın şehirdeki
dil ortamı içerinde yönettiği dengeyi etkilemesi açısından dikkate alınması
gereken bir husustur.

Kültürel Etkenler
Etnik kimlik çoğunluklardan ziyade azınlıkların farkında olduğu sosyopsikolojik bir değişkendir. Tarihsel ve kültürel deneyimler tarafından
gelişen ve ortaya çıkan bu etnik kimlik daha sonra bir bilinç haline gelir23.
Buna bağlı olarak Günbed-i Kavus şehrinde yaşayan Türkmenlerin şu ana
kadar kısaca değindiğimiz her tür baskının etnik kimliklerinin farkındalık
derecesini artırdığını söyleyebiliriz.
Rıza Şah döneminde millî kıyafetlerini giymeleri, hatta geleneksel yeşil
çaylarını içmeleri dahi yasaklanan Türkmenler günümüzde İran’da yaşayan diğer halklardan kendilerine özgü giyim kuşamları, rengârenk desenli
çargad adı verilen başörtüleri ile rahatça ayırt edilebilmektedirler24. Evli
kadınlar bu örtünün altına andak adı verilen ortası boş bir halka koymaktadır. Düğün merasimlerinde geleneksel Türkmen kıyafetleri ve takıları ile
kuşanan kadınlar eski ritüelleri yerine getirmektedirler.
Djalili, Kellner, 2011: 172.
Williams, 1992: 103.
23
Fishman, 1999: 155.
24
Annaberdiyev, 2006: 81.
21
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Türkmenler boy aidiyetlerine ve geleneklerine yürekten bağlı bir halktır.
Eski göçebe hayatın izleri modern hayat tarzı ile bütünleşmiştir. Bu bağlılık
iki dilli bireyleri ana dillerini Türkmen Türkçesi olarak tanımlanmada ve
ikinci dilleri Farsçayı konuşmayı tercih edecekleri alanları sınırlandırmada
bilinçli hale getirmektedir. Toplum içi sebepler bir dış dilin öğrenilebilirliğini ve benimsenebilirliğini sağlayabilir ama bu dış kültür ve değerleri kabul
etmeyi beraberinde getirmez25. Günbed-i Kavus örneğinde görüldüğü üzere
bu değerlere karşı kendilerini korurlar.

Sosyal Etkenler
Sosyal çevre çeşitli dış etken alanlarından ve burada konuşulan dil alanlarından oluşur. Bunların başında evde konuşulan dil gelir. Daha sonra yaşanılan yerin, yani etraftaki komşuların dili, etnik grubun dili, dini grubun dili,
sosyal aktivite alanlarındaki grubun dili olmak üzere genişler26.
Günbed-i Kavus’un nüfusu çok etnikli bir yapı arz etmektedir. Şehirde
başta Türkmen Türkleri olmak üzere, Farslar, Azerbaycan Türkleri ve çok
az sayıda Kazak Türkü yaşamaktadır. Şehirde oturan Fars ve Türkmen
nüfus şehrin iki farklı tarafında oturmaktadır. Farsların yaşadıkları kısımda
oturan bazı Türkmen aileler de bulunmaktadır. Ancak bu durum dil temasında bulundukları dış etken alanlarını komşuluk ilişkileri vb. noktasında
sınırlandırmaktadır. Türkmen aileleri komşuluk ilişkilerini diğer Türkmen
aileleri ile geliştirmekte ve oluşan etnik grup birlikte hareket etmektedir.
Sosyal çalışma sahası içerisinde farklı kökene sahip halk beraber çalışmakta ve etkileşim içerisinde bulunmaktadır. Evde kendi ana dili ile konuşan
birey resmi kurumlara gittiğinde resmi ve zorunlu dil olan Farsçayı kullanmaktadır. Günbed-i Kavus sokaklarında ise sıklıkla Türkmen Türkçesinin
kullanıldığına şahit olunmaktadır.
Şehrin muhtelif yerlerinde çok sayıda dükkânın işletmecisi geçmişten bu
yana ticaretle uğraşan Azerbaycan Türkleridir. Azerbaycan Türkleri, Türkmen
müşterileri ile Türkmen Türkçesi konuşmaktadırlar. Kazak Türklerinin de
yaklaşık olarak hepsi Türkmen Türkçesini anlayıp konuşabilmektedir.
Dini grup olarak Farsların Şiî mezhebine, Türkmenlerin ise Sünni mezhebine mensup olmaları ibadethanelerinin ayrı olması sonucunu doğurmaktadır.
Sünni Türkmenlerin dini âlimleri vaazlarını Türkmen Türkçesi ile vermektedirler ve dini eğitim veren medreselerinde kendi dillerini kullanmaktadırlar.
25
26
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Sonuç
İran Farsça dışında çok sayıda farklı dilin konuşulduğu ve bu dillerin tarih içerisinde çok farklı alanlarda ve düzeylerde birbiriyle girift dil
ilişkileri kurduğu bir dil coğrafyasıdır. Bu coğrafya geçmişten günümüze
Türkmenlerin yurdu olmuştur. Dolaysıyla Türkmen Türkçesinin Farsça ile
dil temasları neticesinde iki dilliğin ne zaman ortaya çıktığını belirlemek
zordur. Ancak İran Türkmenleri arasında kitlesel anlamda iki dillilik sürecinin Rıza Şah döneminde başladığını söyleyebiliriz.
Dil hayatiyeti bağlamında Türkmen Türkçesinin Türkmenistan
Cumhuriyeti’nin resmi dili konumunda olması dolayısıyla tehlikede olan diller
arasında olduğunu söyleyemeyiz. Ancak tarihi belgeler ve Türkmen halkının
yaşayan tarihi ve kültürel belleğine ve bu hususların günümüz toplumundaki
yansımalarına bakılarak Günbed-i Kavus örneğinde olduğu üzere iki dillilik
tezahürlerinin zaman içerisinde İran sahasında konuşulmakta olan Türkmen
Türkçesi ağızlarını söz konusu bağlamda tehlikeye soktuğunu belirtebiliriz.
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A Source for Research into the Social History
of Turkish Cypriots: the Autobiography
of Fadıl Niyazi Korkut / Kıbrıs Türklerinin
Toplum Tarihi İçin Bir Kaynak:
Fadıl Niyazi Korkut’un Hatıraları
abstract: Fadıl Niyazi Korkut (1887-1975) was a Turkish-Cypriot lawyer who studied
in Cyprus and then took a degree in law at the Istanbul University. Besides working as
a lawyer he conducted social, cultural and political activities. He is remembered by Turkish
Cypriots as a press publisher, playwright and one of the founders of KATAK (The Cypriot
Turkish Minority Organisation). In Recollections (1963) Fadıl Niyazi Korkut presents Cypriot Turks’ life. The work is a source of valuable information on the subject of the most
recent history of Cypriot Turks and broadens our knowledge about their social life from the
1890s to the middle of the twentieth century. The main themes are: the structure of the
traditional Turkish Cypriot family, health problems, situation of women, problem of education during the British rule, relation of the British towards the Turks, repercussions of the
First World War on Cyprus, Karagulo prisoner-of-war camp with its Ottoman prisoners-of-war, problems of Turkish Cypriots wishing to study in Istanbul (as a result of them
being treated as foreigners in Turkey), development of a Civil Code for Turkish Cypriots,
campaign for the eradication of the sharia, activities of the Turkish clubs: Terakki, Birlik,
Kardeş. The study focuses on the most important facts from the life of Fadıl Niyazi Korkut,
the reflection of facts presented in the Recollections. The synopsis analyses the influence of
this most eminent of men on his nation as well as the role of the intelligentsia within the
life of society.
keywords: Fadıl Niyazi Korkut, Recollections, Turkish-Cypriot.

Giriş
Fadıl Niyazi Korkut’un Hatıralar kitabı için önsöz yazan Harid Fedai,
sözlerine şöyle başlar: “Kıbrıs Türkü’nün sorunlarını dert edinmiş, mensubu bulunduğu halkı kalkındırmak için çaba sarfetmiş az sayıda kişilerden
biridir Fadıl Niyazi Korkut”1. Bildirimin konusu olarak seçtiğim bu kişi,
modern Kıbrıs Türk toplumunun ilk aydınlarından biridir. ‘Modern toplum’ dediğimde Tanzimat dönemi ile beraber Kıbrıs’ta da ortaya çıkmaya
1

Fedai, 2000: VII.
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başlayan ve yeni tip okullarda yetişenler tarafından kurulan toplumu kastediyorum. 19. yüzyılın son yirmi yılı içinde hızla değişen ve gelişen Kıbrıs
Türk toplumunun tanık olduğu başlıca yenilikleri şöyle sıralayabiliriz: İlk
Türkçe gazeteler yayınlandı2, çağdaş hayatın ihtiyaçlarını karşılamayan taş
mektep/medrese eğitiminin yanında yeni tip okullarla birlikte millî kimlik
bilincini güçlendirmek hedefinde sportif ve kültürel kulüpler açıldı, Batı
edebiyatının etkisi içerisinde ilk öykü, roman ve tiyatro eserleri yazıldı.
Bu süreçte en önemli rolü, ufukları geniş, çağdaş aydınlar üstlendi. İlk
reformları gerçekleştiren Kıbrıslı Türk aydınlarına ‘birinci nesil’ dersek, bu bildirinin kahramanı olan Fadıl Niyazi Korkut’u öteki nesil sayesinde çağdaş eğitim alabilen ve reformlarını devam ettiren ‘ikinci nesil’
olarak nitelendirebiliriz.
Kıbrıs Türk toplumunun sosyal yaşam tarihi içerisinde önemli iz bırakanlardan biri olan Fadıl Niyazi Korkut, özellikle 1922-1955 yıllarının zaman
aralığında dikkat çeken bir kimliğe sahiptir. Kendisinin de mensubu olduğu
Kıbrıs Türk toplumunun bu yıllar içerisinde aydın kişiliğinden hareketle
bir avukat, siyasî çalışmalarıyla bir mücadeleci, gazete yazarı, yayıncısı ve
kültürel çalışmalarıyla da öncü bir kişilikti.

Fadıl Niyazi Korkut – hayatı ve eserleri
Fadıl Niyazi Korkut Lefkoşa’da 1887’de doğdu. Babası Hacı Hüseyin
Niyazi, Lefkoşa’nın Büyük Medresesi’nde din eğitimini almış bir din adamıydı. Fetihten sonra Kıbrıs’a yerleşen ilk ailelerden birine mensuptu. Annesi
Ayşe Hanım da bu aileye mensup olup, eşi ile teyzezâde sayılır. Fadıl
Niyazi altı kardeşten en küçüğüydü. İlk öğrenimini Lefkoşa Haydarpaşa
İlkokulunda yaptı, sonra Kıbrıslı Türklerin ilk yeni usul orta okulu olan
Lefkoşa İdadisi’nde devam etti. Okulu 1903 yılında bitirince yüksek tahsili için Türkiye’ye gitmek istediyse de, Hatıralar’da açıkladığı gibi siyasî
olaylar yüzünden gidemeyerek, 1918 yılına kadar hükümet memuru olarak çalıştı ve ancak Birinci Dünya Savaşı bitince yüksek tahsil hayalini
gerçekleştirebildi. 1918-1922 yılları arasında İstanbul’daki Darulfünûn’da
hukuk öğrenimini gördü ve 1922’de diploma alarak Kıbrıs’a döndü. Yıllar
boyunca avukatlık yaparak sosyal, kültürel ve siyasî sahalarda da etken rol
oynadı. Öncelikle sömürge yönetimine karşı Türk halkının haklarını savunan bu zat, “millî günlerin meydanlarında yaşlı hali, kısacık boyu, tiz sesi
Kıbrıs’ta yayınlanan ilk Türkçe gazeteleri şöyle sıralayabiliriz: “Ümid” (1880), “Saded”
(1889), “Zaman” (1891-1900), “Yeni Zaman” (1892-1893), “Kıbrıs” (1893-1898), “Kokonoz”
(1896-1897), “Akbaba” (1897-1898), “Feryad” (1899-1900); bkz. Fevzioğlu, 2010: 17-19.
2
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ve uzun, tumturaklı cümleleriyle uzun, ancak etkileyici nutuklar çeken bir
tip olarak”3 vatandaşların belleklerinde olumlu izler bıraktı.
1975 yılında vefat eden Fadıl Bey’in gazetecilik dünyasında en tanınmış
eseri, 1945’te kurduğu “Yankı” gazetesidir. Kıbrıslı Türk tiyatro tarihine
kendi yazdığı ve sahnelenmiş iki oyunu ile (Balkan’da Al Kan, Yavuklunun
Mendili) girmişse de, bu oyun metinleri yazılı olarak günümüze ulaşmamıştır. Siyasî etkinliklerinden başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz: KATAK’ın
(Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu) kuruluşunda öncü rol oynaması, evkaf
ve müftülüğün Kıbrıs Türk toplumuna devrilmesi için yürüttüğü faaliyetleri, modern temellere uyan Kıbrıs Türk Medeni Kanunu’nun düzenlenmesi
için sürdürdüğü çalışmaları, Kıbrıs’ta şeriatın kaldırılması için verdiği savaş
ve Kıbrıs Türk toplumuna hizmet eden kültürel kulüplerdeki (Hürriyet ve
Terakki Kulübü, Birlik Ocağı, Kardeş Ocağı) aktif çalışmaları.
Bildiride faydalandığımız başlıca kaynak, Fadıl Niyazi Korkut’un ilerlemiş yaşlarında, 1963 sonrasındaki dönemde kaleme aldığı ve ancak 2000
yılında yayımlanan Hatıralar kitabıdır. Harid Fedai ile Mustafa H. Altan tarafından yayıma hazırlanan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları
Merkezi Başkanı İsmail Bozkurt’un desteğiyle bastırılan bu kitap iki kısımdan ibarettir. Birincisi, yazarın asıl hatıralarını oluşturan ve 1). Aile Çevresi,
2). Hatıralarım, 3). İngiliz İdaresinde Toplum Davalarımız olmak üzere
üç bölümlük, 70 sayfalık bir kısımdır. İkincisi ise, Kıbrıs Tarihinden
Monografiler başlığı olan, 13 ayrı konulu, kısa metinlerden oluşan, 32 sayfalık bir kısımdır. Hatıralar bölümü 1890’lı yıllardan başlayarak 20. yüzyılın ilk yarısına kadar Kıbrıslı Türklerin yaşayışına açıklık getiren metinleri
kapsarken Monografiler kısmı da Kıbrıs’ın Fethinden 20’nci yüzyılın ilk
yıllarına uzanan süreçteki kimi tarihî olaylara yer vermektedir.

Oğlunun Anlatımında Baba Fadıl Niyazi Korkut
Fadıl Niyazi Korkut üç evliliğinden biri kız ikisi erkek üç çocuk sahibi
oldu. Bugün hayatta olmayan kızı ilk evliliğindendir. İkinci evliliğinden ilk
erkek çocuğu dünyaya geldi. Üçüncü ve son evliliğinden olan oğlu, emekli
yüksek mahkeme yargıcı Niyazi Korkut, babası ile ilgili şu bilgiyi verir:
“1887 doğumlu olan babam Fadıl Niyazi Korkut, mütevaffa Fetva
Müsevvidi olan Hacı Niyazi Efendi’nin beş çocuğundan biriydi. Lise tahsilini
tamamladıktan sonra hayata hükümet memuru olarak başlayan babam, zamanın Koloni İdaresi tarafından, Türk toplumuna reva görülen haksızlıklara
karşı mücadelede bulunanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle Baf’a sürüldü.
3

Fedai, 2000: VII.
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Kendisine yapılan haksızlıklara dayanamayarak 1918 yılında son görevi
olan Kaymakamlık Baş Kâtipliği’nden istifa ederek hukuk tahsili yapmak
üzere Türkiye’ye gitti. Türkiye’ye gitmesine babasının karşı çıkmasına karşın, ninesi Emine Kadın’ın yardımı ile babasını ikna edebilmişti. Tahsilini
gerçekleştirmek için hem çalışmak hem de okumak zorunda idi. İstanbul’da
Kıbrıslı Sadrazam Kâmil Paşa’nın damadı olup İngilizlerce Kıbrıs’tan sürgün
edilen Dr. Esad Bey’in yardımı ile Vakit Gazetesi’nde Rumca tercümanlık
yapmaya başladı. Hukuk tahsilini tamamladıktan sonra 1922 yılında adaya
dönerek avukatlığa başladı ve 1972 yılında bir araba kazası sonucu ayağı
kırılana kadar 50 yıl mesleğini sürdürdü ve daha önceki acı tecrübesi nedeniyle hiç bir zaman tekrar memur olmayı düşünmedi”4.

Fadıl Niyazi Korkut’un Hatıraları Işığında Aile Sorunları
ve Kadınların Durumu
Hatıralar’dan çıkan 19. yüzyıl Kıbrıslı Türk ailesinin tablosu ne yazık
ki çok üzüntü vericidir. Çocukluk ve gençlik yıllarında onun için en yakın,
en önemli üç kadın -nine, anne ve abla-çok mutsuz bir hayat geçirdi ve çok
ezildi dersek abartmış olmayız. Burada o dönem toplumunun çocuğa ve
kadına karşı üç affedilmez suç işlediğini söylemek gerek. Birincisi, çocuk
denilen yaşta genç kızları yaşlı adamlarla evlendirmek; ikincisi, kaynananın geline dayatması; üçüncüsü ise kocanın karısına karşı uyguladığı şiddet.
Daha doğrusu, bizce toplumun en büyük suçu, bu davranışlara göz yummak, kınamamaktır.
Korkut’un hatıralarında okuduğumuz gibi, dedesi dul kalır ve 52 yaşında
yeniden evlenmeye karar vererek yakın bir akrabanın henüz 14 yaşında olan
kızını kendine eş olarak alır. Yazar bunu şöyle anlatıyor:
“Ninem gelin olduğu gün dedemin komşusu olan kadın ‘Osman Ağa’yı
52 yaşında gerdeğe koyduk’ demiş. Ninem ölünceye kadar bu sözün tesirinden kurtulamamıştı ve daima yana-yakıla anlatırdı. Ninem babası yaşında
sayılan bu ihtiyara daima saygı göstermiş fakat hiç bir zaman sevememiş.
Kendisinin anlattığına göre bu dişsiz ihtiyarın kucağına girmemek için kış
geceleri bile gece yarılarına kadar çıkrık başında pamuk eğirmekle vakit
geçiriyormuş”5.
Aralarında böylesine büyük yaş farkı bulunan evliliklerde doğal olarak
erkek çok daha erken vefat ederek genç karısını dul bırakırken, var olan
küçük çocuklarını da öksüzlüğe mahkum ediyor. Onun için böyle bir evliliği
4
5

Korkut, 2006: 55.
Korkut, 2000: 2.
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yapan erkeği büyük bir sorumsuzluk ve bencillikle suçlamaya, süphesiz,
hakkımız vardır. Yazarın ninesinin kaderi de böyleydi. Evlendikten 11 yıl
sonra, henüz 25 yaşındayken iki küçük çocukla yapayalnız kaldı. Daha da
acısı, bir zaman sonra yeni bir felaketle baş başa kaldı: İki oğlundan biri
öldü. Yazar bu acıyı şu sözlerle anlatıyor: “Amcam Mehmed babasının
arkasından çok yaşamamış ve bu suretle ninemle babam iki arkadaş gibi
hayatlarının sonuna kadar birbirlerine sarılarak yaşamışlar. Ninem 25 yaşında
dul kaldığı ve birçok yerlerden istendiği halde oğlunun üstüne başka koca
getirmemiş, kocasından viran bir evden başka miras kalmadığı halde elinin
emeğiyle babamı okutup yetiştirmiş”6.
Ne yazık ki merhametsiz geleneklerin kurbanı olan nine, kaynana olduktan sonra gelinine kendisininkinden daha olumlu bir ev ortamını sunacağı
yerde onu yıllar boyunca aşağıladı, hırpaladı. Yazarın annesi ve babası
kendileri için teyzezade oldukları halde, genç kız o zamanın adetine uyarak
erkeklerden hep kaçtı ve saklandı, onun için kocası olacak genç adamı ilk
defa ancak gerdek gecesi görebildi.
“Gerek bu adetin verdiği yabancılık ve gerek kendi saflığı dolayısıyle
annem ilk gece babamdan korkmuş ve babamın yalvarmasına bakmayarak
bütün geceyi mermer döşeme üzerinde geçirmiş. Bu yüzden hastalanmış ve
evlendikten yedinci yılına kadar çocuk edememiş”7.
Fadıl Niyazi Korkut’un yazdığına göre, yedinci yıl ilk çocuğunu doğuran annesi ilerleyen yıllarda toplam olarak on iki defa hamile kaldı, ancak
kaynanasının “söylenmesine dayanamayarak bazılarını düşürmeğe mecbur
olurmuş”8. Annesinin acıklı hayatını ve aşağılandığını anlatan yazar, hatırasını şöyle aktarır: “Annem evin karısı, anası, sütanası, aşçısı, süpürgecisi, çamaşırcısı hasılı evin herşeyi idi. Ninem yalnız çamaşıra yardım eder
ve ekmek yoğurup pişirmek işini yapardı. Annem gece erkenden kalkar
ve tek başına bütün evin işlerini başarırdı. (...) Bütün bu işleri yapmasına
rağmen evin içinde mevkii üçüncü derecede, belki de daha aşağı idi. Evin
amir-i Mutlakı ninem Emin Kadın’dı. Ondan sonra babam ve sonra annem
gelirdi. Fakat zavallı kadın bu üçüncü mevkii bile kullanmasını bilmiyor
ve evin içinde adeta bir dadı gibi yaşardı”9.
Bugünün okurları bu hatıraları okurken, aile konulu birçok hikâyenin
karşısında içi sızlıyor ama isyan hissini yaratan konulardan en çarpıcısı,
ninenin torunlara anneleri hakkında aşağılayıcı söz söylemesidir. Yazarın
ninesi, gelinine ‘Aşevinin Tahtası’ adını verir ve torunlarla konuşurken
6
7
8
9
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Korkut,
Korkut,
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2000:
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bu adı kullanırdı. Anne bahçede veya kilerde olduğu zaman nine sık sık
Fadıl’a “Be Mustafa, Aşevinin Tahtası o yanda ne yapar?” diye sorardı.
Annenin bu acı dolu durumu çok uzun yıllar sürdü, çünkü kaynanası 88
yaşında vefat etti ki gelini o zaman 67 yaşındaydı.
Fadıl Niyazi Korkut’un ailesinde bir kadın daha vardı ki yanlış gelenekler onu da son derecede mutsuz kıldı: yazarın ablasıydı. Babası birçok
damat adayını ‘sarhoş’ diye reddettiği halde, yine de en sonda kızını kötü
huylu, çok içki içen ve ilk karısı veremden ölmüş bir adama verdi.
“Kocalığa yakışmamak hususunda bu adamdan daha kötü bir adam tanımıyorum. Kendisi çirkin mi çirkin. Geçmiş ve şimdiki erkekleri gözümün
önüne getiriyorum da bu adamdan daha çirkin bir adam hatırlamıyorum.
(...) Bunun hayatı üç yerde geçmişti: meyhane, umumhane, kumarhane.
Hayatının sonuna kadar bu evlerden ayrılmamış ve sağlığını ve malını bu
evlerde eritip gitmiştir. İşte masum ablam böyle bir muhitin içine itilmişti.
(...) Kocasından yüz görmeyen ablam bari evin içerisinde bir serbestlik görmüş olsa idi? Ne gezer! Kaynanasının zulmünden dolayı evin içerisinde sözü
olmayan bir sığıntı gibi, hem de korku ve vesvese içerisinde yaşamıştır. İşte
bütün bu hallerin tesiri altında olarak evlendikten bir yıl sonra büyük bir
hastalığa uğramış (...) ve daha sonraları hastalığının kemik veremi olduğu
anlaşılmış”10.
Ölümcül hastalığa rağmen üç defa anne olan bu zavallı genç kadın birçok defa kocası tarafından dövüldü ve sokağa atıldı. Bir iki gün baba evinde
kalarak kocasından çağrı (!) bekledi ve hep kocasının evine döndü. Ancak
evliliğinin onuncu yılında, artık çok hasta olduğunda, kocası onu evden
atınca bir daha geri çağırmadı. Böylece “arslan gibi çıktığı bu eve sıska ve
kambur bir vücutla dönmüştür”11. 1901 yılında 32 yaşında öldü.

Hürriyet ve Terakki Kulübü ve “Birlik” Gazetesi
1908 yılında Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’in ilanıyla baskı yönetimi sona erer ve her yeri büyük bir hürriyet coşkusu sarar. Osmanlı devlet
yönetiminde İttihat ve Terakki söz sahibi olur. Osmanlı Devleti’nde daha
önceleri başlayan Türkçülük düşüncesi, Meşrutiyet’in ilanı ile hız kazanır,
iktidarda bulunan İttihat ve Terakki örgütü adına ve amaçlarına uygun bir çok
kulüp ve kurumu Osmanlı Devleti’nde hayata geçirir. Bu düşünce akımının
etkileri, hukuken Osmanlı toprağı sayılan Kıbrıs’a da yansır. Kıbrıs Türk
aydınları Meşrutiyet’in ilanından önce Jön Türk davasını benimsemişlerdi.
10
11
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1908 yılında Lefkoşa’da kurulan Hürriyet ve Terakki Kulübü Türkçülük
düşüncesini Kıbrıs’ta örgütleyip geliştirmeyi amaç edinir12.
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından birkaç gün sonra, 1 Kasım 1923’te,
Lefkoşa’da çöküntü halindeki Hürriyet ve Terakki Kulübü’nün yerini Birlik
Ocağı alır. 4 Ocak 1924 tarihinde ise Birlik Ocağı’nın yayın organı “Birlik”
gazetesi doğar. Gazetenin imtiyaz sahibi Hacıbuulgurzâde Ahmet Hulûsi
Efendi, sorumlu müdür ise avukat Fadıl Niyazi Bey’dir. Başmakalelerde
çoğunlukla onun imzası görülür. Birlik Ocağı’nın hedef aldığı noktalar,
adından da anlaşılacağı gibi, Kıbrıs Türk halkı arasında birlik – beraberlik
sağlamak, eğitim – öğretim düzeyini yükseltmek ve sanatkâr açığını kapatmaktı. Bu topraklarda Türklerin devamlılığı ancak bu koşulların gerçekleştirilmesiyle sağlanabilecekti... Birlik Ocağı bu program dahilinde işe başladı
ve titizlikle gerçekleştirdiği etkinliklerini gazete aracılığı ile halkın bilgisine
getirerek kısa sürede kamunun güvenini kazanmayı başardı13.

Fadıl Niyazi Korkut ve “Doğru Yol” Gazetesi
Kıbrıs Türk basın tarihinin ilk dönem gazetelerinden olan haftalık “Doğru
Yol” 1919 doğumludur ve ilk sayısı 8 Eylül 1919 günü yayınlanır. Bu tarihte
32 yaşında olan Fadıl Niyazi Korkut “Doğru Yol” yazarları arasında yer
aldığı gibi, gazetenin Çıkarken başlıklı tanıtım yazısı da yine onun imzasını taşır. Henüz yeni Türkiye’nin kurulmadığı (1923), latin kökenli Türkçe
alfabenin yürürlüğe girmediği (1928) ve Türk Dil Kurumunun da oluşmadığı (1932) dikkate alındığı zaman; Fadıl Niyazi Korkut’un 1919 tarihli
“Doğru Yol” gazetesindeki ilk başyazısında “Kaarilerimize” yerine kullandığı “Okuyucularımıza” kelimesi onun yenilikçi kimliğini ortaya koymaktadır. Harid Fedai konuyla ilgili şöyle yazar:
“Birinci Dünya Savaşı bitmiş, Kıbrıs Türk toplumu ‘Ne olacağız?’ diye
kuşkulu bir bekleyiş içinde. Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçip Erzurum ve
Sivas kongrelerini topladığı günlerde toplum tek bir gazeteden bile yoksun. Basımevi adına da elde Cengiz Kardeşler’in makinesiz ve yalnız iki
kasa harfi bulunan bir matbaası var. Aylarca süregelen tartışmalar sonucu
aydınlar, bir gazete çıkarmaya kesin karar verirler. Aralarında Fadıl Niyazi
Korkut ve posta memurlarından Süleyman Efendi de var. Bunların girişimleriyle bir gazete çıkarma izni alınır. Adını da yine Fadıl Niyazi Korkut
koyar: Doğru Yol. İlk sayıya Çıkarken yazısını Fadıl Niyazi Korkut hazırlamıştı ve alışılageldiği gibi ‘Karilerimize’ diye başlayacakken onun yerine
12
13
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‘Okuyucularımıza’ sözcüğünü yeğ tutmuş ve epey söylentiye neden olmuştu.
Çünkü ‘okuyucu’ deyişi o günlerde düğünlerde, davetlerde çağrı yapan
kadınlar için kullanılırdı”14.
Gazete yazarlığına “Doğru Yol”la başlayan Fadıl Niyazi Korkut, sonraki yıllar içinde başka gazetelerde de yazacak ve 1945 yılına geldiğinde
de kendi gazetesi “Yankı”yı yayımlayacaktır.

Fadıl Niyazi Korkut’un Siyasi Çalışmaları
1922 yılında yükseköğrenimini tamamlayan ve adaya geri dönen Fadıl
Niyazi Korkut avukatlık mesleğine başlarken, dönemin siyasi çalışmaları
içerisinde de aktif olarak yer almaya başlar. Bu alanda katıldığı en önemli
olaylar, KATAK’ın kuruluşu ve Evkaf’ın Türk toplumuna devredilmesi.
Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önemli örgütlenmelerinden biri hiç kuşkusuz
kısa adı KATAK olan Kıbrıs Adası Türk Azınlık Kurumu’dur. KATAK’ın
kurucuları ve idarecileri arasında yer alan Fadıl Bey, arkadaşlarıyla yaptığı
siyasi mücadeleler sonucu Evkaf’ın Türk toplumuna devredilmesini sağlayanlardan oldu. Çünkü Evkaf, İngiliz yönetimi yıllarında Türk toplumunun idaresinden alınarak İngiliz denetim ve kontrolüne geçmişti. Fadıl Niyazi Korkut,
Kıbrıs Türk Milli Arşivinde bulunan ve kendisi tarafından kaleme alınmış
kısa yaşam öyküsünde, KATAK Çalışmaları başlığı altında da şunları yazar:
“Uzun ve zorlu mücadelelerden sonra 1940 senesinde İngiltere, belediye
seçimi hakkımızı vermişti. Ben ve Necati Özkan aday idik (aynı grup); Dr.
Küçük ve Necmi Avkıran bizlere muhalif grup olarak seçime girmişlerdi.
Bizim gruptan yalnız Necati Özkan kazanmıştı. Bu seçimden iki sene sonra
yani 1942 yılında da Dr. Küçük’le birleşerek siyasi ve milli birlik ve beraberliğe gitmek ihtiyacını duyduk.
1942 milli ve siyasi sorunlarımızı idare edebilmek için bir kongre seçtik. Bu seçtiğimiz kongreye KATAK ismini verdik. Kongremiz 100 kişiden
oluşmakta idi. Kıbrıs’ın her tarafından birer vekil seçilerek gönderilmişti.
Kongrenin ilk başkanı Fadıl Niyazi Korkut seçilmişti. Dr. Küçük de adaydı
lâkin kazanamadı. Siyasi kültürel propagandalara giriştik. Bazı hallerde
protestolar tertipledik. O sıralarda Türkiye Kıbrıs’la hiç ilgilenmiyordu.
Teşkilâtımıza Kıbrıs Türk halkı her türlü manevi ve maddi yardımı esirgememişti. O sıralar 7-8 bin sterling bağışta bulunuldu.
KATAK sayesinde İngiliz hükümeti nezdinde devamlı bir mücadele
ve protestolara giriştik. Bu arada Rum teşkilâtları aleyhinde de veya onların eylemlerine karşı devamlı tenkit ve mücadele veriyorduk. Haklarımızı
14
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gasbetmemeleri için elimizden geleni yapmağa çalıştık. İngiltere, basın yayın
hürriyetimize dokunmamıştı. Fakat yine de çalışmalarımızı sabote etmek için
aramıza satılmış Kıbrıslı Türk vatandaşlarını sokuyordu. Yumuşak ve ılımlı
bir politika sürdürülmesine rağmen yine de istediğimiz hakları vermiyordu.
KATAK’ın en büyük amacı Türkiye’nin Kıbrıs Türk’ü üzerine dikkatini çekebilmek ve vuku bulacak bir genosit hareketini önleyebilmek ve
dolayısıyle ada Türkünü cemaatına kavuşturmak idi. Bundan sonra yeni bir
cemiyet daha kurduk. Dr. Küçük de aza olarak bizimle mücadeleye atıldı.
Ben yine başkan olarak seçilmiştim. Daha sonraları fazla yorulduğum için
istifa ettim. Başkanlığa Dr. Fazıl Küçük seçildi”15.
O döneme ve Fadıl Bey’in çalışmalarına dair hatıraları, Kıbrıs Türklerinin
siyasî liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün anılarında da bulabiliriz. Dr. Küçük
sahibi ve başyazarı olduğu “Halkın Sesi” gazetesinde, 56 Yıl Süren Kavga
– Evkaf’ın Kayıtsız Şartsız Türk Toplumuna Devri başlıklı anılarında, Fadıl
Bey’den özetle şöyle söz eder:
“1938’de hükümetle cemaat işlerini görüşmeye memur edilen Avukat
Fadıl Korkut, zamanın valisi Stevenson ile bir görüşme yapmış ve kendisine
cemaatın isteklerini birer birer anlatmıştı. Hepsini dikkatle dinleyen vali,
mevzu Evkaf’a gelince sözü kesmiş ve demiştir ki:
‘Buraya kadar anlattıklarını dikkatle takip edceğim. Evkaf işine gelince
bu noktaya temas etmemeniz yerinde olur.’
Cevap olarak:
‘Sayın vali, biliniz ki Evkaf konumuz can damarımızdır. Bunu isteyen
ne ben ne de 3-5 arkadaşım olmayıp, bütün Kıbrıs Türk’ünün arzusudur’
diye işitti.
Mülâkat bittikten sonra Fadıl Korkut bir raporla meclisi aydınlatmış ve
tutulacak yol çizilmiştir: Sonuna kadar mücadele!”16.
Ve bu uzun soluklu mücadele 15 Nisan 1956 günü sonuçlanarak, Evkaf,
düzenlenen görkemli bir törenle Kıbrıs Türk toplumuna devredilir.

“Yankı” Gazetesi
Fadıl Niyazi Korkut, 1945 yılında kendi gazetesi “Yankı”yı haftalık olarak yayınlamaya başlar. İlk sayısı 1 Ocak 1945 günü yayınlanan “Yankı”nın
son sayısı 18 Ocak 1946 tarihlidir. İki sayfa olarak haftalık ve Pazartesi
günleri yayınlanan “Yankı”nın yayımlanma amaçları ve ilkleri basın tarihçileri tarafından şöyle özetlenir:
15
16
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“[Amaçları] Kıbrıs Türk halkını bilinçlendirmek, toplumun sorunlarını
İngiliz yönetimine aktarmak, Türkiye’de yaşanan olayları Kıbrıslı Türklere
yansıtmak ve Kıbrıs’ta yaşanan olayları Türkiye’ye aktarmak, yerli yazarlara yayın olanağı sağlamak. Gazetenin sahibi Fadıl Niyazi Korkut, gazetede başyazılarını genellikle isimsiz olarak yazmıştır. Gazetenin ismi belirlenirken, Yankı ismi öz Türkçe bir kelime olduğu için seçilmiştir. Buradan
da anlaşılacağı üzere gazete Türkçe yayın yapmaya, Türkçenin kullanımını
artırmaya özen göstermiştir”17.
Gazetede yayınlanan yazıların arı bir Türkçe ile yazılmış olduğu görülmektedir. Oysa daha önce yayınlanan gazetelerde yazarlar tarafından ağırlıklı olarak Osmanlıca kullanılmaktaydı. Bu eğilimin temelinde Türkiye’deki
Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı olan “Ulus” gazetesinin etkisi
bulunmaktadır. Gazetenin ilk sayısında yer alan Yankı’nın Yolu başlıklı
başyazıyı aktaran Ali Nesim’in yazısına bir göz atalım:
“Yankı, Kıbrıs Türklerinin fikirlerinin yankısı olmak emeliyle basın
alanına atılmıştır. Biz -Kıbrıs Türkleri- atalarımızın kanı pahasına olarak
yerleşmiş bulunduğumuz bu adada dirlik ve düzen içerisinde şerefimizle
yaşamak istiyoruz.
İlk fırsatta adanın hususiyetine uygun ve bilhassa Türk cemaatinin sesini
boğmayacak meşruti bir idare kurulması, din işlerimizle cami malları üzerindeki
hükümet müdahale ve kontrolünün kalkması, Türkler hakkında farklı kanun
tatbik eden eski geleneğe son verilmesi, okulların idaresinin cemaate bırakılması, aile ve miras kanunlarımızın asrileştirilmesi, yüksek makamlar dahil
olmak üzere hükümet memuriyetlerinde Türklere gereği kadar pay ayrılması,
Türk köylü ve işçisinin Rumlar gibi korunması, Belediye ve Ada idaresinin her
yönünde çoğunluğun malik bulunduğu aynı hakların Türklere de verilmesi”18.
Kıbrıs Türklerinin tarihin ve ulusal kimliğin bilincine varmış bulundukları Yankı’nın Yolu başlıklı başyazıda açıkça görülmektedir. Başyazı ile ilgili
bir diğer saptama da, yazarın dile getirdiği isteklerin toplumsal istemleri ile
örtüşmesidir. “Yankı”nın dikkatimize getirdiği bir diğer husus da “etrafımızdaki siyasî cereyanları dikkatle gözleyeceği” konusudur ki, bu dönemde
Türkiye’de, Yunanistan’da ve Kıbrıs’ta marksizm ve komünizm önemli bir
tehdit olarak görülmektedir.
Fadıl Bey Kıbrıs Türk kültürüne, örf ve adetlerine önem vererek, gazetesinde bu konulara yer ayırmış. Örneğin “Yankı”nın 23 Temmuz tarihli
sayıda, Geçmişten Bir Yaprak başlıklı yazısında şöyle der:
“Geçen yazımda Kıbrıs Türklerinin sanat ve ticarete olan rağbetlerinden
bahsetmiştim. Bu hafta kazanç yollarını iyi bilen atalarımızın yaşayış tarzları
17
18
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hakkındaki söylentiyi yayımlayacağım. Atalarımızın yaşadığı konaklar iki,
üç, dört bölükten ibaretti. Her evin harem, selamlık, kul bölüğü ve bir de
ahır bölüğü vardı. Ailede kadınlar harem dairesinde otururlar; erkekler ise iş
ve uyku zamanlarından başka zamanlarını selamlıkta geçirirlerdi. Bölükler
ve bahçe bugünkü boyutlarda otuz evi içine alacak kadar genişti. İskele’nin
ağalarından Hacı Ömer Efendi’nin bir Ramazan sofrasında bulunmuş olan
zatın bana verdiği bilgiye göre, o sofraya kırk çeşit yemek konulmuştu. Her
konağın önünde bir binek taşı vardı. O zaman kulüp ve kıraathane bulunmadığından ağalar selamlık odasında toplanırlar, hoş sohbetle vakit geçirirlerdi. Fakat fakir ve orta halk sınıflar kahvehanelerde toplanarak yüzük
oynamak, meddah veya saz dinlemekle vakit geçirirlerdi”19.
Fadıl Niyazi Korkut, “Yankı” gazetesinin kapanması sonrasında düşünsel
yazılarının paylaşımına bu kez “Hür Söz” gazetesinde devam edecektir...

Fadıl Niyazi Korkut’tan İki Sahne Oyunu
Kemalist hareketi benimsemiş Kıbrıslı Türk aydınlar, 1921 yılında
Hürriyet ve Terakki Kulübü’nün adını Birlik Ocağı olarak değiştirirler.
Kısa bir süre sonra aynı amaçla kurulan Türk Derneği ile Birlik Ocağı 1923
yılında bu kez Kardeş Ocağı adı altında birleşir. Kardeş Ocağı’nın kuruluşunda emeği geçen şahıslar arasında Fadıl Niyazi Korkut da bulunmaktadır.
Kıbrıs Türk tiyatro hareketinde Birlik ve Kardeş Ocaklarının çok önemli
yeri vardır. Bu konuda Yaşar Ersoy şu bilgileri verir:
“Bir aydınlar ocağı olan Kardeş Ocağı, Avukat Fadıl Niyazi Korkut’un
önderliğinde Atatürk Devrimleri ve cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdürür. 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı,
Kıbrıslı Türkler arasında büyük sevinç yaratır. Kemalist düşünceyi benimsemiş Kardeş Ocağı, bu düşüncenin Kıbrıs’ta yaygınlaşması için uğraş verir.
Bu uğraşında en etkili araç olarak tiyatroyu görür ve kullanır. Kardeş Ocağı
hem Kıbrıs Türk toplumunun kültürel yönden gelişmesine, hem de Kemalist
düşünce etrafında birleşmesine katkı sağlamak için birçok oyun sahneler”20.
Başta Namık Kemal’in Vatan Yahut Silistre, Akif Bey ve Gülnihal olmak
üzere özgürlük ve hürriyet temalı oyunların sahnelendiği bu dönem içerisinde Fadıl Niyazi Korkut da biri Balkan’da Al Kan, diğeri Yavuklunun
Mendili adlarında iki oyun yazar ve bu oyunları da Kardeş Ocağı tarafından sahnelenir.
19
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Sonuç
Kuşkusuz, 88 yıllık (1878-1975) uzun bir yaşam öyküsünü 10-12 sayfalık bir özetlemeyle anlatmak mümkün değildir. Üstelik, anlatılmaya çalışılan, Fadıl Niyazi Korkut gibi Kıbrıs Türk toplumunun basın, siyaset ve
kültür alanlarında etkin rol oynamış bir kişi ise... Kıbrıslı Türklerin çok
kısa bir süre önce (9 Mayıs 2014) yitirdiği bir başka önemli değerlerinden
yazar, sosyolog ve araştırmacı Ali Nesim bir çalışmasında Fadıl Niyazi
Korkut’u şöyle özetlemektedir:
“Görülüyor ki, sadece bir avukat olarak değil, bir sanatçı ve kültür adamı
olarak Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluş savaşında önemli bir yeri olan
Avukat Fadıl Niyazi Korkut, toplumsal tarihimiz açısından önde gelenlerin
arasında yer almaktadır. Onun çalışmalarının irdelenmesi sayesinde Kıbrıslı
Türklerin sosyal ve kültürel tarihini doğru yazmak mümkün olacaktır. Fadıl
Niyazi Korkut Bey gibi, karşılıksız olarak toplumuna her alanda hizmet
vermiş bir kişi unutulmamalı, saygı ile anılmalıdır”21.
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The ‘Sacred’ Text versus Oral Tradition –
Turkish Alevis Case / Sözlü Geleneklere Karşı
‘Mukaddes’ Metinler – Türkiye Alevileri
abtract: It is very difficult to speak about Alevi doctrine considering heterogeneity of
the group. The roots of Alevi culture grow from very different traditions. Turkish tribes who
were migrating from Central Asia to Anatolia met on their way many various societies and
communities. Today, the elements of traditions of all those peoples may be found in Alevi
traditions and belief system. The same concerns all groups and nations that had lived in
Anatolia before Oghuz tribes came there. So, in Alevis’ religious and social doctrine elements
of pre-islamic Turkish culture as well as elements of great world-view systems of the region
are present – Sunni and Shea Islam (including different Sufi movements), different branches
of Eastern Christianity, Judaism, Zoroastrism… Speaking about their own doctrine Alevis
point to some texts which are the basis of their knowledge about religion. These text are
also – in whole or in fragments – a part of liturgical texts used during services and religious
ceremonies. Though all of them are available in a written form, the oral lore is still the most
important (popular). It is also connected with very special changes, reinterpretations and
even mangles which are unexpected in the case of written tradition. What’s more, many
features typical for the oral lore appear in different printed versions of the same text. This
phenomenon may be observed in those texts, which are acknowledged the most basic source
and testimony about Alevi tradition. Many of their users are convinced that they should not
be changed or even commented. In this case the status of these texts may be described as
sacred. The author will try to answer the question how the oral tradition and oral lore influence and interfere into the basic sacred texts of Alevi tradition.
keywords: Alevism, religion, sacred texts, oral transition, oral tradition, semi-oral tradition

Alevis are a heterogenious group in respect of ethnic identity as well
as religious outlook. I will take under consideration only Turkish Alevis
who declare to be Turks, no Kurds or Arabs, and who live in the Republic
of Turkey (Anatolia). Even then the ideological or religious multiplicity of
the group is really great. Historically, Turkish Alevis claim to be descendants of Turkish tribes which appeared in Anatolia within the wave of peoples migrating from Central Asia in the Middle Ages. In their tradition
one may find elements of the pre-islamic Turkish and Anatolian culture,
Zoroastrism, Sunni and Shea Islam (including different Sufi movements),
Christianity and Judaism. The heterogeneity of Alevi groups make them
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sometimes very different from each other, though speaking about their
religious rules and doctrine Alevis are able to point a few texts which
are the basis for their knowledge about religion. These texts are Buyruks
(Eng. Orders, Commandments) by Imam Ja’far Sadiq1, Imam Muhammad
al-Baquir2 and Sheikh Safi-ad-din3, Makalât (Eng. Writtings) and Vilayetname
of Hadji Bektash Veli the founder of the Bektashi Order of Dervishes,
and prayer-poems recited during religious gatherings (Tur. cem) written
by great Alevi poets. Hatayi and Pir Sultan Abdal are probably the most
popular among them.
The most important among these texts are Buyruks and duvazs –
prayer-poems. The first place among Buyruks is taken by Buyruk by Imam
Ja’far. It is commonly believed that its author was the sixth imam, though
the text appeared in the 16th century and Imam Ja’far Sadiq lived in the 8th
century. Today, Alevis know this text from a few printed editions which
are surprisingly different from each other. The first edition of Imam Ja’far’s
Buyruk was prepared by Sefer Aytekin. It was printed in 19584, and the basis
for this edition were different handwritten texts owned by private persons
who belonged to different Alevi groups5. The editor gave no precise information which parts of the original texts were used in which exact parts of
the edited ones. So the reader is not always able to identify citations and editor’s opinions or commentaries. In spite of its imperfection, this edition was
a basis for another one, prepared by Ayyıldız Printing House (Tur. Ayyıldız
Basımevi)6. It was published 1962 but both texts are extremely different.
The Aytekin version was also used as the basis for the Fuat Bozkurt
edition published in 1982. Propably Bozkurt was able to use the originals,
mentioned by Sefer Aytekin. Unfortunately, he is also unconsequent in using
inverted commas, marking quotations and fragments taken from different
handwritings7. Bozkurt’s version was a basis for another edition of Imam
Tur. Cafer Sadık.
Tur. Muhammed Bakır.
3
Tur. Şeyh Safi.
4
İmam Cafer Sadık, Buyruk, (ed.) Sefer Aytekin, Ankara 2001 (the first edition:
Ankara1958).
5
Introduction to „Buyruk. İmam Cafer-i Sadık...” ed. Fuat Bozkurt, 2006: 7-8; Kaplan,
2011: 55-56; Kehl-Bodrogi, 2012: 97.
6
İmam Cafer Sadık, Buyruk. İmamı Cafer Buyruğu. Hakiki Din Yolu, Kerbela Faciasından Evvel Şam’a Halifeliğini İlan Eden Muaviyeden Kaser Rum’n Kuran-ı Kerim’den
Sorduğu Muaviyenin Cevap Veremediği 100 Sual Ayetleri ve Cevapları, (ed.) Bektaş Ayyıldız, (intr.) Hasan Ayyıldız, Ayyıldız Yayınları, no place and year of edition (the first edition:
İstanbul 1962).
7
İmam Cafer Sadık, Buyruk. İmam Cafer-i Sadık Buyruğu, (ed.) Fuat Bozkurt, İstanbul
2004 (the first edition: İstanbul 1982).
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Ja’far’s Buyruk, prepared by Esat Korkmaz. This edition has many comments as well as quotations8. However they are marked in inconsistent way,
so except fragments from Koran, it is sometimes very difficult to find the
source. The last edition of Imam Ja’far’s Buyruk was published in 2011 by
Bakı Yaşa Altınok and Mustafa Aydoğdu9. Actually editors gave the readers
three texts: facsimile of the original handwriting in the Ottoman language,
its transliteration into Latin alphabet and translation into modern Turkish.
All th texts mentioned above are not the only editions of Buyruks but
for sure they are the most popular. What is more, they are also very different from each other, though all, as it is believed, were written by imam
Ja’far Sadiq. It also seems that there is no one, basic, canonical version of
the other texts’ different editions (Makalât, Vilayetname, duvazlar). The
only exception is Quran. However Alevis have rather seldom mentioned
the Quran as the basis for their religious rules the fragments taken from
the Quran are often included into the text of Buyruk. The status of “Quran
alive” or “the living Quran” (Tur. canlı Kuran) is given to the zakirs who
recitate prayers and prayer-poems during religious rituals and ceremonies.
It is also very common belief that all those text are the same, unchanged
for centuries and unchangeable. Even if someone, like Esat Korkmaz gives
comments, they are not to change the message of the Buyruk but to make
it easier to understand. Some more strict editors as Sefer Aytekin say that
even his printed edition has no changes or comments, the text is printed
without additions or simplifications as it is the light given to those who
were deprived of it for centuries. And even though Buyruk has no official
position of the revealed or manifested Book (i.e. Torah, Bible, Quran), it
is very often treated like one. Every Alevi leader, dede, has at home some
edition of the Buyruk, sometimes even some handwritings which may be
hardly understandable as most people are not able to read the old Osman
language in the old alphabet (Tur. Osmanlıca). The text, if understood, is
rewritten into dedes note books used during ceremonies, sometimes far away
from home. The Buyruk should not be put into the danger of travel not to
be destroyed10. The same way Sunni Muslims treat Quran or Christians
treat the Bible. So, one may say that the Buyruks and its texts as well as
the message of zakirs – canlı Kurans – are treated as the sacred texts. But
İMAM CAFER SADIK, Yorumlu İmam Cafer Buyruğu, (ed.) Esat Korkmaz, İstanbul
2007 (the first edition: İstanbul 1997).
9
İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık, Buyruk. İmam Muhammed Bakır/ İmam
Cafer Sadık Buyruğu, (trans. and ed.) Bakı Yaşa Altınok, (ed.) Mustafa Aydoğdu, Ankara
2011.
10
Introduction to „Buyruk. İmam Muhammed Bakır...”, (eds.) Bakı Yaşa Altınok, Mustafa Aydoğdu, 2011: 33; Shankland, 1993: 88-91, 112-114.
8
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then it appears the question about the differences between them as they are
all written, and it looks that they belong to the written, not the oral culture.
At the first glance the differences between different editions of the
Buyruks are very formal. For example, the number of pages: the Aytekin
edition has 210 pages, Ayyıldız – 554. The original texts have not been
divided into chapters but every editor did it to make the reading easier.
Their concepts of partition of the canon are also very different. What is
more, also the contents are different in different editions. One of the main
element of the Alevi doctrine is a concept of the Four Gateways and Forty
Steps (Tur. Dört Kapı, Kırk Makam) which define the way of the spiritual
improvement and initiation of the members of the Alevi community. The
Four Gateways are:
1. şeriat – techings of Sunni religious law;
2. tarikat – teachings and practice of the imams the way on which only
initiated groups of four brothers and sisters may follow; the group of
two marriage couple is called musahipler and they are the basic group
of both religious and social structure of the Alevi society;
3. marifet – mystic knowledge of God;
4. hakikat – direct experience of God, the state of unification with God.
Every of the Gateways is divided into ten steps11.
And what a surprising situation when this absolutely basic element is
not mentioned in every edition of Imam Ja’far’s Buyruk. One may read
and learn the definition of the Four Gateways from the text edited by Sefer
Aytekin, Fuat Bozkurt and Esat Korkmaz but not from the Ayyıldız edition12. And in the text under redaction of Bakı Yaşa Altınok and Mustafa
Aydoğdu we have even five gateways, which are:
first Gateway out of numeration – rehber – guide-techer
followed by four numbered:
1. ikrar – declaration of entering and going into the way;
2. musahip – when initiated Alevi follows with his brother of the way;
3. mürebbi – the teacher gateway, when one must submit onself to the teacher;
4. mürşid – who is the leader of the sufi brotherhood order, but the gateway
was not clearly explained13.
Even if one takes under consideration the most common version of the
Four Gateways – şeriat, tarikat, marifet, hakikat – not every edition which
Birge, 1964: 102-109; Korkmaz, 2003: 122,186-190, 276-281, 394-405, 424-431.
Buyruk-Aytekin, 2001: 59-61; Buyruk-Bozkurt, 2006: 168-175; Buyruk-Korkmaz, 2007:
196-206; see also: Buyruk-Ayyıldız, no date, especially pages: 449-463.
13
Buyruk-Altınok, Aydoğdu, 2011: 83-93, 99-107, 111-113, 183-191.
11
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mentiones these gates describes the steps. One cannot find them in the
Aytekin, Bozkurt or Ayyıldız editions. Esat Korkmaz, however, gives the
list. Fuat Borkurt, following the works of Cavit Sunar and Abdurrahman
Yılmaz gives the list of the Gateways and Steps in the commentary to
the main text of the source but it is not the part of the of Buyruk which
is unfortunately overloaded to many of his readers14. Looking for the lists
of gateways and steps not in Buyruks but just in popular books written by
many Alevi authors or even specialists researching this culture, the steps
have much more versions than in the case of the Gates15. They are not in
opposition to each other but they are different. And these differences do
not consider only the Gateways and Steps. Considering that we have one
sacred message coming from one sacred text of one author, though in many
editions, these differences may be found shocking. Especially a researcher,
an editor, a writer and a reader have always some writing text to their disposal, not only the oral lore.
Much more common are differences in a situation when the main way of
the popularising the message is the oral lore, not a written text. That we have
in the case of all recitations, speeches and lessons given during the religious
ceremonies – cems. Of course, the leader may chose the exact text. But some
of them are recited on every gathering. The calling of the twelve masters of
duties (Tur. on iki hizmet sahipleri) by Hatayi may be an excellent example.
The fragment comes from the book of the Alevi dede, Hüseyin Gazi
Metin.
Haktan bize name geldi16
Here cames the Word from the God-Truth
Pirim sana ayan olsun
Enlightenment for you my Pir
Şahtan bize name geldi
Here cames the Word from the Lord
Mürşidime ayan olsun
Enlightenment for my Master
Kimi okur kimi yazar
Some reads, some writes
Can anasur yoldan azar
The Soul ansur (?) has lost its way
Buyruk-Bozkurt, 2006: 168-169; see also: Cavit Sunar, Melamlilik vve Bektaşilik,
Ankara 1975 and Abdurrahman Yılmaz, Tahtacılarda Gelenekler, Ankara 1948.
15
Altınok, 2012: 319-329; Bozkurt N., 2012: 102-105; Elmas, 2004: 51-53; Kaya K.,
2002: 46-47; Serdar, 2010: 289-295.
16
Metin, 2008: 96-98.
14
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Mihmanları Ceme düzer
The Gusest prepare for the cem
Rehberime haber olsun
Here is the message for my rehber

The same text was recited during the ceremony by dede, the author of
the book.
Haktan bize name geldi17
Here cames the Word from the God-Truth

Haktan bize name geldi

Pirim sana ayan olsun
Enlightenment for you my Pir

Pirim sana ayan olsun

Şahtan bize name geldi
Here cames the Word from the Lord

Şahtan bize name geldi

Mürşidime ayan olsun
Enlightenment for my Master

Mürşidime ayan olsun

Şahtan bize name geldi
Here cames the Word from the Lord

Şahtan bize name geldi

Zaferime haber olsun
Here is the message for my Zafer (?)

absent in the printed version

Kimi okur kimi yazar
Some reads, some writes

Kimi okur kimi yazar

Can anasur yoldan azar
The Soul ansur (?) has lost its way

Can anasur yoldan azar

Kardeşleri Cemi düzar
Brothers prepare for the cem
		
Gözcü sana haber olsun
Gözcü here is message for you
		

Mihmanları Ceme düzer
Guests prepare for cem
different version
Rehberime haber olsun
Here is the message for my rehber
different version

The text was recited during cem ceremony 19.07.2008, in Türbe of Hüseyin Abdal,
in Çamşih, Sivas (materials in the archive of the author of the article: AB – 2008.07.19 –
Camsih Turbesi – cem a and 2008.07.19 – Camsih Turbesi – cem a – Hi-MD 2008-07-20
00_21_09).
17
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The third example gives another version.
Haktan bize nida geldi18
Haktan bize name geldi
Here cames the Voice from God-Truth Here comes the Mesaage form God-Truth
Halifeye haber olsun
Here is the message for halife
		

Pirim sana ayan olsun
Enlightenment for you my Pir
different version

Şahtan nergüz name geldi
Here cames the Letter from the Lord
		

Şahtan bize name geldi
Here cames the Word from the Lord
different version

Rehberime haber olsun
Here is the message for my rehber

Mürşidime ayan olsun
Enlightenment for my Master
different version

absent in the Çamşıh recited version
		

Şahtan bize name geldi
Here cames the Word from the Lord

absent in the Çamşıh recited version
		

Zaferime haber olsun
Here is the message for my Zafer (?)

Yola gidenler hacıdır
Those who go the way are pilgrims
		

Kimi okur kimi yazar
Some reads, some writes
different version

Erenler gardaş bacıdır
Enlightened are brothers and sisters

Can anasur yoldan azar
The Soul ansur (?) has lost its way
different version

Cem kilidi kapıcıdır
Kapıcı is the bolt-key of the cem
		

Kardeşleri Cemi düzar
Brothers prepare for the cem
different version

Kapıcıya haber olsun
Here is the message for my kapıcı
		

Gözcü sana haber olsun
Gözcü here is message for you
different version

And here we have only three examples of two stanzas recited as two
first. Every recitation is a little bit different. As this text is a part of the
ritual scenario the order of calling the masters of the twelve duties should be
important and, though, all the masters of the twelve duties were called, their
The text was recited during cem ceremony 21.03.2008, in one of Ankara cem evis (materials in the archive of the author of the article: AB – 2008.08.21 – Ankara CanDostlar- cem a).
18
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line was different. And it may be always different just according to the zakir
who may not remember the text or who may be not focussed at the moment.
Some fraze may be repeated some – may be not. Then, of course, some
words may be replaced by other ones, just similar though completely meaning less. Repeated once, it is just a mistake, something that happened when
dede did not call the rehber during ceremony, someone who plays an important role in the Alevi society and during ceremonies. A mistake, but recited
and listened by the gathered people. If the mistake is repeated once we may
get information that for example among twelve Imams the first place takes
Blessed Fatma or that among twelve Imams we have only eleven people19.
Nowadays most, or even all, texts of Alevis or about Alevis belonging
to the sphere of sacrum or profanum, are written. They may be red in the
same version by many people for many years. But even if there are written versions all the Alevi sacred and dogmatic texts are subordinate to the
oral way of memorizing and expression. Even Imam Jafer’s Buyruk, despite
the edition versions, is not a dogmatic canon but a kind of a collection of
traditions, rituals, poetic expressions and opinions of generations of their
users and creators. In such situation Imam Jafer became an inspirer, the first
link of a long chain. The last links are printed and published in the same
copies. Those editions are again changed by their oral users as well as by
other authors of other editions. Of course, in all versions one may find some
common core of beliefs and rules but there is also a great number of differences in expressions, possible interpretations and, at least, in practices. The
written lore grants that the text will be unchanged. It may be modified during
performing of the ritual, by the reciter himself or by the participants-public.
But even then the group should always have the possibility to come back
to the basic version. This chance exists only if the group is accustomed to
using the written versions instead of listening a tale or a recitation. If the
oral lore dominates the way of transferring information the number of versions grows. We have written texts as well as we have transcriptions of the
recited texts which were learned from the written version or learned by ear.
Changes and differences between so many versions are absolutely obvious.
Someone did not remember, someone forgot, someone filled some missing
fragment with a better one. This is absolutely normal for the oral tradition
as well as for the lecto-oral cultures20.
New ways of communications are not able to remove from the culture
the old ones. Illiteracy is still a problem in a big part of Turkish society.
So the old way of learning, by ear, in the course of the oral tradition is not
19
20
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only acceptable but, for many, it is necessary. The way one learned to treat
the oral text is transferred also onto the written ones. Probably the Turkish
tradition may be described after Jack Goody as lecto-oral culture. One
may use the written texts but the written way of expression makes the text
more established and firm. Nowadays, we should have smaller number of
versions than in the past. But the written text is still being changed in the
way characteristic for the oral tradition21. So even, as Thomas McElvain
had noticed, written hundred years ago Buyruk of Imam Jafer is a part of
the oral tradition more than the writing lore22. How in this situation one
may speak about dogmatic and unchanged texts? Only common acceptation
may give those texts the status of unchanged and dogmatic. Though, every
researcher must accept the fact that stability in an oral transmission of the
knowledge does not exist23.
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Former Seats of Sufi Confraternities in Istanbul
of Today: Destruction, State of Preserve,
Reconstruction, New Usage / Bugünkü
İstanbul’da Sufi Tarikatlarının Eski Merkezleri:
Harabiyeti, Koruma Durumu, Yeniden
Yapılanması ve Yeni Kullanımı
abstract: The aim of this paper is to present contemporary state of preservation and
usage of the buildings of tekke, zaviye and dergah which in the past were the seats of the
Sufi confraternities in Istanbul. According to approximate estimates until 1925 (the date of
the official closing of activity of confraternities by the state regulation in the Republic of
Turkey) there were several hundred of Sufi seats in Istanbul. After 1925 the fortune of the
buildings was differentiated: some of them were sold, some were designed for civil usage,
others were abandoned, turned into ruins and destroyed, some survived in a good state and
were repaired preserving the religious aims. Nowadays, when the return to the Muslim
tradition is strongly emphasized in the public life, the state of the former Sufi seats arouses
interest, first of all of the local government but also of religious foundations. Few buildings
were meticulously restored and directed towards religious aims. The rest is used for other
purposes and some still wait for renovation. This study analyses contemporary situation of
those religious buildings. Also a prognosis of a possible future for those buildings will be
drawn.
keywords: tekke, zaviye, dergah, Sufi, Istambul.

The Sufism has gained a lot of critical and historical studies but it is
still difficult to mark the formal beginnings of that mystical movement
toward the Islam. Every tarikat, different Sufi tradition and life-style, has
the roots in the teachings of the Prophet Muhammad but there are also
views that the former prophets, starting with Adam, by their religious life
and immersion could be thought as the Sufi patrons. The groups of followers, concentrating beside the spiritualy involved persons, formed already in
the beginnings of Islam, in the 8th century on the territory of Central Asia
gradually conquered by the Muslim Arab armies. There the Islam beliefs
were confronted with the local Christian, Zoroastrian, Buddhist and other
traditions and the clash of the different cultures caused the formation of
syncretic groups of diversified religious attitudes and practices. Islam on

178

KRAJCARZ Julia

the culturally diversified territory of Central Asia was enriched with new
form of expressing and experiencing faith, also the monastic ones, paralleled to the Christian and Buddhist tradition. The Muslim monastic form
of expressing faith had anchoritic (eremitic) and coenobitic (group) types.
The trade guilds, with their hierarchical structure of master-apprentice type
were also one of the bases of the subsequent and advanced Muslim confraternities. The Muslim groups of a deepened spirituality gradually appeared
on the further Islam-influenced territories.
The presence of the mystical Muslim groups or wandering dervishes in
Anatolia, leeding a similar style of life to the Christian monastic groups
or hermits, accelerated the process of Islamization on that territory in the
next years. The close ties between the local Muslim governors and the
influential Sufi leaders were significant. It is known that the first Ottoman
ruler, Osman Gazi, received the formation of Sufi spirit and his master
was a mystic, a sheikh of Ahi confraternities called Sheikh Edebali. The
Ahi confraternity was an influential organization gathering traders. Also
the troops of the Ottoman army were trained and organized to follow the
Bektashi confraternity’s orders. It is common knowledge that the tutor of
sultan Murad II was Hadji Bayram Veli, a mystic and the creator of the
first Turkish/Anatolian Muslim confraternity – the Bayrami. The tutor of
the next sultan, the conqueror of Constantinople, Mehmed the Conqueror,
was a theologist, a physician and a mystic, called Akshemseddin.
The first Muslim confraternities on the territory of Istanbul of today
appeared as far as in the Byzantine times. According to some sources around
1370 a Khorasan born sufi, later known as Shahkulu Sultan, arrived in that
region, settled in the suburbs, today called Merdivenköy, and created the
first seat of the Bektashi confraternity over there. The other seats were
gradually created by his comrades: Eren Baba in today’s Erenköy, Kartal
Baba in Kartal, Gözcü Baba in Göztepe, Kara Ahmet in Karacaahmet, Erikli
Baba in Zeytinburnu and others. The names of the villages, later districts
included to the city, were created on the base of the names of spiritual leaders, patrons of the Sufi seats which were the centers of religious and social
life for the local communities.
In the historical center of Istanbul the Sufi confraternities appeared after
the Ottoman conquest in 1453, in the sultan, Mehmed the Conqueror’s,
times. The sultan supported the settlement of the Naqshbandi confraternities in Istanbul and during the years of his reign the ascetic Sufi from
Zeyni confraternities, Ebul Vefa, lived there. However, the real peak of the
Muslim monastic life in the city ensued in the time of the next ruler, sultan Bayazid II reign. A characteristic fact is that the sultan, as the only one
among the Ottoman rulers, was mentioned by the nicknames Veli (Saint) or
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Sofu (Pious). Bayazid founded numerous mosques, Sufi seats and the wide
complex külliye in 1505 and also similar grand objects in Rumenian Edirne
and Anatolian Amasya. He especially supported the settlement and installation of Khalwati confraternities. During his reign the Khalwati, Sunbuli
center gathered beside the charismatic Sufi Sunbul Efendi, was formed1. In
1491 the first Istanbul seat of Mawlavi lodge was created in the Galata district. Probably also the arrival of Jewish and Muslim immigrants, escaping
from Spain ruled by the Catholic kings, had an impact on the fast development of mystical organizations in Istanbul of that times. At the turn of the
15th and 16th century in the Beyoğlu district called Okmeydanı a building
containing the Sufi seat and sport halls was erected. The building known
as Okçular Tekkesi was a field of training for archery and javelin throwing within the scope of Sufi brotherhood. During the reign of the next sultan, Selim I, outside the city walls, around the gate of Silivri (Silivrikapı)
important seats of Naqshbandi tarikat was created by a Sufi called Seyyid
Nizam. Meanwhile, also outside the walls, between the gates of Silivrikapı
and Topkapı, the Merkezi seats, branch of Sunbuli, was created beside
another charismatic person of that times, the physician and Sufi Merkez
Efendi, the disciple of Sunbul Efendi. The reign of sultan Suleiman the
Magnificent was the time of creation of the seats of Uveysi on one of the
Beşiktaş hills. In 1538, sultan’s friend and confident, Yahya Efendi, created a center which in the next centuries seated different confraternities,
among them Qadiri and Naqshbandi, but always was the cementary for
prominent politicians and members of the sultan family. At the turn of the
16th and 17th century another charismatic leader appeared in Istanbul and
gained glory and acknowledgment being also the confidant of the 6 following Ottoman rulers: Murad III, Mehmed III, Ahmed I, Mustafa I, Osman
II and Murad IV. He was called Aziz Mahmud Hudayi and created Jelveti,
a branch of Bayrami confraternity. His seat, located in the Üsküdar district,
was one of the spiritual centers of Istanbul.
An important moment in the history of Istanbul’s Sufi confraternities
was the event known as Vak’a-i Hayriye that took place in 1826 and in
consequence caused sultan Mahmud II to decide to disband Janissary troops.
As a consequence of this decision numerous seats of Sufi lodges, mainly
Naqshbandi ones, were closed and the Bektashi seats were all eliminated.
The closed seats were reopened and reorganized in the second part of the
19th century. Generally in the end of the 19th and the beginning of the 20th
century a lot of new seats of Sufi brotherhoods were opened and the old
ones were given new buildings. Especially the number of Naqshbandi seats
1

Hürel, 2010: 339.
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in Istanbul increased. The beginning of the 20th century was also a time of
threat to further existence of some old Sufi seats in reorganized and modernized metropolis. In 1912 Cemil Topuzlu became the mayor of the city
and his aspiration was modernization of the city in a European style. His
plans were to pave new, larger avenues, enlarge the reach of tram routes,
and to raise representative public buildings, often at the cost of old buildings located in places foreseen for new investments.
The end of existence of few buildings, also Sufi seats, was caused by
the fire during the Balkan Wars in 1912-1913, the First World War and
the occupation of the city by French troops in 1919-1923. Whole districts,
formed of wooden buildings, were totally burnt2. The seats of Sufi brotherhoods during times of military operations were often army headquarters,
places of information, weapons and supplies distribution. A lot of buildings, among them Sufi seats, even if not totally burnt were destroyed, abandoned, turned into ruins and later not renewed. The Treaty of Lausanne
signed in 1923 and the end of the Greek-Turkish war imposed an obligation of attention to the state of preservation of cemeteries and temples of
ethnic minorities in Turkey. These objects, usually historic and antique,
gained international supervision, meanwhile similar Ottoman buildings,
being of cultural, artistic and religious heritage lacked the legal protection
in the same country.
On the 30th of November 1925, the law of total ban of Sufi confraternities’ activity on the territory of the Republic of Turkey was executed. The
ideology of the new created Republic assumed legal regulations of various
areas of citizens’ lifes, also the expression of their religious beliefs. The
constitutional article about the secularity of the Republic appeared in 1937,
however, the ground for the legal regulation of religion was prepared earlier.
Islam still remained the religion of majority and the cultural background.
The aspiration of the government was not to eliminate the religion from the
public life nor to negate the presence and importance of Islam for national
culture but the separation of church and state and regulating the forms of
expression of beliefs and rituals.
A committee composed of members of the Theological Faculty of the
University of Istanbul was created to work out a ‘scientific’ vision of a new
form of Islam in Turkey. The head of that committee, Professor Köprülüzade
Fuat Bey, stated: “The purpose of religious reform is to make religion also
shape the process of development now active in all the other departments of
life”3. In an interview for the newspaper “Vakit” on the 20th of June 1928,
2
3

Eygi, 2003: 314.
The Turkish. Press..., 1932: 123.
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the professor said: “It is almost impossible, within the modern views of
society, to expect such a reform, however, much ground may be ready for
it, from the working of mystic and irrational elemenets (...) Such a purpose
cannot be fulfilled either by mere Islamic Theology or by mysticism”4. In
the press of that time there also appeared voices marked with criticism of
the old forms of expressing faith.
The ban on activity of the Sufi confraternities in Turkey was another
stage of religious reforms after abolishing the office of the caliphate on the
3rd of March 1924. This is how this fact was related in the press of that
time: “The Turkish revolution, by abolishing this meaningless institution,
rendered a great service to Islam, and to Turkey”5. Starting with that change,
the organization of religious life was now controlled by a new structure, the
Ministry of Religious Affairs. That restructurization was a part of a huge
program of revolutionary changes conducted in every sphere of public life
based on the abscission from the Ottoman heritage.
The liquidation of the Sufi confraternities meant also the acquisition of
the properties of these organisations by the government. These were the
buildings of the seats, libraries, schools, mausoleums, farms, also cemeteries,
gardens, orchards, fields and artistically and historically valuable furnishings and equipment. Generally the knowledge about the value of destroyed
and abandoned buildings was lacking and that fact was mentioned in the
press: “If we wish to open streets without destroying art monuments we
must write books which will make known the value of these works of the
past”6. The structure of the newly built Republic was based on the European
secular patterns.
A document published in 1935 regulated the legal situation of closed or
abandoned, former religious buildings such as mosques, Sufi seats, madrasas, other schools, tombs etc. Only the ones still in an acceptable condition
could be attended by believers for the purpose of religious rituals while the
ruined, abandoned or useless for the small community had to be adapted
for other purposes. Those properties were put up for sale and announcements were also published in English and French press printed in Turkey.
This made finding foreign investors unrestrained by religious attachment
easier. A document published in 1937 regulated the earnings of personnel
of religious institutions. This regulation made it impossible to support the
families of religious personnel and caused resignation from that kind of profession connected with the Muslim religious sphere. This way the number
4
5
6
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of personnel was reduced and it caused limitation of the staff taking care
of the state of preservation of those buildings.
It is difficult to specify the exact number of Sufi seats in Istanbul banned
from functioning in 1925, their overall number is expected to be about 4507.
Those difficulties are caused by the fact that at the same time one building could be the seat for various confraternities and the same seat could
be described by different names recorded in different documents. Until
today, the author of this article identified 218 Sufi seats in Istanbul, lacking of their previous religious purpose in 1925. Historical analysis of these
objects could mark that the majority of them was adapted as publicly opened
mosques. The spacious rooms of tevhidhane, originally devoted to the collective ceremonies of confraternities’ members, were easily adapted for the
rooms of prayers. Cells, libraries, kitchens and utility rooms were usually
adapted for the mosques’ administrative units called meşruta. Some Sufi
seats were also left in the hands of families of the last sheikhs to serve as
houses. A part of Sufi seats were converted into households for rent or sale.
Former seats that were ruined, rotted or burnt were designated for demolition and in their place new buildings, usually brick and multistory, were
erected. Former cementeries and gardens were rearranged as parkings and
squares. A big part of former Istanbul Sufi seats are now ruins. Sometimes
the only trace of their former existence is a tomb of its founder or benefactor. To summarize, new arrangements for identifying former Sufi seats in
Istanbul could be divided into 3 groups:
1. ones that were adapted, rebuilt, renewed,
2. ones totally destroyed,
3. ruined or partially existing.
The first group includes: adaptations for mosques, mosques’ buildings,
meşruta, houses, houses with gardens arranged in old cementeries, seats of
wakf, canteens, rooms for courses of the Quran, coffee houses, museums,
university’s buildings, houses of the last sheikh’s family, community centers, community centers to practice the art of ebru and playing tradicional
music, publishing houses, libraries and reading rooms for the blind, centers
for meetings and prayer for Alevis, illegal squatter’s houses gecekondu. The
second group includes: shops, schools, parkings, squares, houses erected in
places where Sufi seats formerly existed. The third groups includes: former
seats still in state of ruin, still existing tombs or wells.
The movement for reconstruction, renovation and readaptation of the
former Sufi seats in Istanbul has begun in the end of the 20th century and
intensified in the beginning of the 21st century. Political atmosphere both on
7
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Former Seats of Sufi Confraternities in Istanbul...

183

the state and municipal level has been positive towards that initiative. The
uniqueness and value of artistic and religious Ottoman heritage is gaining
recognition, respect and protection.
Gradually, associations dernek and religious foundations are created with
the special purpose of reconstruction and new arrangement of the buildings
of former seats. The law banning the activity of Sufi confraternities in Turkey
is still in force so the former seats could not be used again for their original
purposes. Some renewed objects offer a program referring to some traditional
practices formerly present in social activities such as playing traditional
music, workshops of ebru and calligraphy. Just a few are used as spaces
for prayers close to former Sufi ritual meetings. Informations on finished,
conducted or planned renovations or former Sufi seats are usually published
on the websites of public administration’s units or foundations. The movement for renovation and reconstruction of those buildings is still increasing.
Only two objects are active as museums documenting the purpose of their
seats – former centers of Muslim monastic life. There is a former Mawlavi
seat in the Galata district, today the Galata Mawlavi House Museum and,
recently raised from ruin, former Mawlavi center in the Yenikapı district,
today also the seat of the administration and didactic units of Fatih Sultan
Mehmet Waqf University. The example of newly rebuilt and raised from
ruin former Sufi seat, old Buhara Tekkesi in the Sultanahmet district is
today Istanbul Design Center conducting art and design seminars, conferences, courses and exhibitions. The former Nureddin Cerrahi Tekkesi in
the Karagümrük district and the former Ummi Sinan Tekkesi in the Eyüp
distric, with originally preserved interior, are still focused on the organization of religious and prayer meetings.
Majority of the Istanbul’s former Sufi seats have not preserved the original design and, with the exception of the objects adapted as mosques, are
not dedicated to the original, religious purposes8.
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Semi-God and Messiah – Official Narration
about Mustafa Kemal Atatürk in Comparison
to the Old Oğuz Han Epos and Muslim Beliefs /
Yarı Tanrı ve Mesih – Mustafa Kemal Atatürk
ile İlgili Resmi Anlatımın Eski Oğuz Han Destanı
ve İslami İnançlarıyla Kıyaslanması
abstract: 90 years have passed since the moment of the foundation of the Turkish
Republic and 75 since the death of its founder, Mustafa Kamal Atatürk. Nevertheless the
memory of the leader is still fresh and alive among the people of Turkey; the official narration considering Atatürk being one of the most important factors of this situation. Atatürk’s
portraits are present everywhere: on money, in course books for children and pupils, on the
universities walls, on official governmental webpages, in offices and private homes. Turkish
citizens learn about the first president from the very childhood, which is often enforced by
law. The comparison of what people, books and inscriptions say about Atatürk with old
Turkish eposes and with what Muslims say about Mahomet, shows numerous common
mythological patterns. It is obvious that Atatürk ceased to be just a historical person – he
is a mythical hero, the Messiah, a demi-god who restores balance to the world, creates
the reality and puts a cornerstone to the very existence of Turkish people. Consequently,
this mythology affects Turks’ perception of the world. Such situation sparkles the need of
finding the truth about Atatürk and his legacy. The growth of the opposition to the official image of the president reflects the power of the mythology built around his person.
Three main opposition lines can be noticed: Muslim, Kurdish and created by independent thinkers. This paper focuses on rhetoric of legal regulations, textbooks, symbols and
inscriptions dedicated to Atatürk and compares the official narration to the Oğuz Han epos
and Muslim beliefs.
keywords: Mustafa Kamal Atatürk, myth, Turkey, Muhammad, Oğuz Han, messiah.

There are many respected authorities in contemporary Turkey but one
of them is presented and described in an absolutely unique way – Mustafa
Kemal Atatürk, the founder of the country. Sometimes it means using some
unprecedented means while presenting and describing him, sometimes regular ones but intensified. One may get an impression that we do not talk
about an important historic person anymore but about a hero, a mythological persona that overwhelms everything around.
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The very first fact that we need to take into consideration while describing the unusual authority of Atatürk is his absolute omnipresence. His face
is printed on postcards, stamps, national flags, and all banknotes. One of
the soldiers guarding Atatürk’s mausoleum in Anıtkabir in one interview
especially drew my attention to this fact, as if it were possible to miss it1.
It is difficult to find an official state website that would not contain his
profile or the quotation from one of his speeches (for instance the Turkish
Language Association2, the Ministry of National Education3 or the Ministry
of Internal Affairs)4. The material in 5 out of 12 exercise books for children
at the age of 5-6 that I found in one of Istanbul culture foundations was
concentrated on him only5. Fascinated I decided to analyze several other
children exercise books series: it turned out that Atatürk and his life was
always the topic of at least 1 out of 8 exercise books6.
On the next levels of education the stress on Atatürk is not smaller at
all, which is regulated by the law: the Ministerial Order of The Minister of
National Education on the Education About the Atatürk Revolution and His
Principles in the State Education Institutions on the Primary and Secondary
Level,7 the Ministerial Order of The Minister of National Education in
the State Education Institutions on the Secondary Level8 and the Higher
Education Law9. This remains in accordance with relations of the people
whose life is most influenced by this situation: children, youth10 and their
PA-009-2008. All the materials from field anthropological research come from the
author’s private archive.
2
Official website of TDK, http://www.tdk.gov.tr/ (2012.01.13).
3
Official website of the Ministry of National Education http://www.meb.gov.tr/
(2012.01.13).
4
Official website of the Ministry of Internal Affairs, http://www.icisleri.gov.tr/ (2012.01.13)
5
Esin…, 2002: 6; Kuru, 2004: 6; Karabıyık, Özek, n.y.: 6; Teymur, 2003; Yıldız İlk…, 2005.
6
Esin…, 2002: back cover; Karabıyık, Özek, n.y.: 6; Teymur, n.y., 2003: back cover;
Demirel, Oğuzkan, 2002: back cover.
7
Ministerial Order of the Minister of National Education on the Education About the
Atatürk Revolution and His Principles in the State Education Institutions on the Primary
and Secondary Level, 18.01.1982, Resmi Gazete 18.01.1982/2104http://www.turkegitimsen.
org.tr/mevzuat_goster.php?mevzuat_id=87(2012.01.04).
8
Ministerial Order of the Minister of National Education on the Education About the
Atatürk Revolution and His Principles in the State Education Institutions on the Secondary
Level 31.7.2009, Resmi Gazete 31.7.2009/27305, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/27305_0.
html (2012.01.04).
9
Higher Education Law 4.11.1981, Resmi Gazete 4.11.1981/17506, http://www.yok.gov.
tr/content/view/435/ (2012.01.04).
10
All information coming from the people under the age of 18 were acquired either in
the presence of their legal guardians or originate from observations made during my work
as a voluntary tutor in Istanbul.
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teachers. Several children I met while working as a tutor in Istanbul told
me about the “social studies”11 lessons being a kind of mixture of history
and geography in the scope of which they learn where did Atatürk go, what
did he do, what were the names of his mother and father etc. Moreover,
according to their words, they learn it in every single class over and over
again, not only on the “social studies” lessons but also on Turkish and history12. This is also what academicians say: “children in Turkey start learning about Atatürk when they are very young. In the beginning basics of
course. Who was he, where he was born, what were his parents’ names…
And it continues at university. You have attended such a course yourself,
haven’t you?”13.
Atatürk is presented as a person with a crucial meaning for Turkey and
Turkish reality in the first place. He is like a messiah who saves his nation
in a seemingly hopeless situation. As one soldier once told me “if not for
Ataturk there would be no Turkey now. Who knows, maybe even I wouldn’t
exist myself?”14. Numerous statements I heard from many other people give
exactly the same message. We need to say that these “statements” had often
a form of very short, not specific sentences in the middle of some longer
dialogs or monologs. Some examples: Mustafa Kemal “saved Turkey”15,
“saved us and set up Turkey”16 or – a bit longer one – “when foreign powers wanted to divide us leaving only Ankara – he appeared!”17. Of course,
sometimes my interlocutors – especially better educated ones – spoke their
minds in a much more specific and longer way. For example one day an
owner of a stationery shop, because of his strong kemalist views known as
a “politician”, decided to give me a Turkish history lesson.
After many years of welfare the Ottoman Empire faced a slow collapse
process. “And then Atatürk’s time came and he founded a new country –
the Republic of Turkey”. He explained to me that Atatürk did it when the
people responsible for the country betrayed their duty or were unable to
fulfil them: “The sultan and religion dignitaries who were in power at that
time started to cooperate with the English whose army stationed in Istanbul”.
And the situation was very serious: “Look to the west, you can see the
Greeks coming! They will get to Ankara soon! There were 13 million people
in Turkey at that time, maybe less, and they couldn’t stand up to a small
The
See
13
See
14
See
15
See
16
See
17
See
11

12

full name of the subject is “social studies lesson” (tur. sosyal bilgiler dersi).
the author’s archive: PA-003-2008, PA-025-2008.
the author’s archive: PA-048-2008.
the author’s archive: PA-016-2008.
the author’s archive: PA-024-2008.
the author’s archive: PA-014-2008.
the author’s archive: PA-020-2008.
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but well organized Greek army! Look to the west again – the English! In
the south there are the Italians and the French, the Armenians in the north!
They all want to gain something for themselves. And there was nothing
left of Turkey at that time…” The only ones that could change this situation were “Atatürk and his companions”18.
We cannot forget about the issue of Turkish national pride of their “independence”, that Atatürk managed to maintain leading the Turks to a victory.
“The Turks as people have never been dependent on anybody. When foreigners came to conquer our land Atatürk appeared and defended it. How
can you not admire such a man?” – asked me rhetorically one academician19.
Atatürk’s victory seems to be even bigger as my interviewees regularly exaggerated the advantage the enemies had over their country. We
can observe it even in the narration I quoted two paragraphs ago, where
the enemy armies are enumerated one by one. Yet I noted a similar narration based on the disproportion of the number of soldiers in Turkish army
and the armies of the aggressors (very disadvantageous for the first one, of
course). Namely one soldier describing the situation during the Turkish war
of Independence showed me his palm and said that this was the number
of the Turks, and this – he presented his all arm this time – the number of
the enemies20. One can argue that this may be caused by the general atmosphere in Turkish army and young age of the soldier (he was 21 at that
time), but I also made interviews with older – even elderly – men who told
me something astonishingly similar: “Europe couldn’t beat the Turks! Why?
‘Cause we had Atatürk and we were brave, we didn’t fear death! Atatürk
had no weaponry, equipment or money at that time and he still won! (…)
a hundred Turks faced a thousand foes and pushed them to the sea! One
took a stick and attacked, foes armed with guns!”21.
Although in the end the enemies were beaten, the country was in a pretty
bad shape, the people – poor and hopeless. No industry nor production
existed that would guarantee economic and political independence. “There
was nothing left in Turkey at that time! Not that we don’t produce materials, no! Look at any man: he has no shoes, no shirt because there are no
factories they can be manufactured in. Of course, we grow our own cotton
but we have no factories able to make the use of it!”22. And so Atatürk is
depicted not only as the person who saves the country from the invaders,
See the author’s archive: PA-088-2008.
PA-048-2008.
20
PA-016-2008.
21
PA-068-2008.
22
PA-088-2008.
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but also as the one who would bring it back to life, lift it from the depths
of non-existence and give it a new face and shape. It is him who deserves
all the credit for this. As one of my interlocutors said “Atatürk had to set
everything up from the scratch”23. In history books we can read even more:
“The person who prepared the Turkish Revolution in its practical dimension
and brought it to a happy end – is Atatürk. It is him who came up with the
principles of the Turkish Revolution from the ideological side and applied
them in practice”24.
Mustafa Kemal resembles a messenger of God-Tengri from Turkish
myths, Gök Oğlu, who teaches the people all the necessary skills and knowledge. From their very childhood the Turks are taught that he was “the main
teacher” for the Turkish people25. Even something as basic as language
being a tool of communication would not be the same if not for Atatürk. In
an article on his contribution to this sphere published on one of the biggest
websites devoted to his life we can read: “After winning the Independence
War and securing Turkey’s military and political independence the time
came to free Turkish language from the foreign words and grammar rules
occupation and to change it into a modern language”26. Atatürk not only
“wanting the Turkish language to have its own identity, founded the Society
for Research on the Turkish Language on July 12, 1932” and “made suitable
people responsible for gathering words from the dialect used by the common people” but also “personally came up with different words and initiated
discussions on them”. In this way he “presented” to the Turkish language
words like “angle, cosmos, justification, localization, intersection, triangle,
vertical, square, plus, minus, diameter, radius, equal, multiply by, divide
by, proportion”27.
And so on. From the point of view of the authority presentation whichever element of the reality we discuss – multi-party system, education28,
need for running scientific research, women’s rights29 or judging reality
with the power of one’s mind30 – Atatürk remains the central person for
its establishment and ordering, and his, no one else’s, words are obliging.
Quotations from his speeches are placed on the walls of universities making
PA-088-2008.
Göde, 2003: 16.
25
Esin…, 2002: 6.
26
Atatürk’s care…, 2012, http://www.ataturkdevrimleri.com/yazi-1053-ataturkun-turkdiline-verdigi-onem-ve-yaptigi-calismalar.html (2012.01.10).
27
Ibidem.
28
Göde, 2003: 148, 192.
29
Çakmak, Dönmez, Hayta, Safran, Şahin, Turan, 2007: 232.
30
Ibidem: 148.
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impression that all the branches of science are being researched only due
to the fact that he said that it should be done. His definitions are given to
the students in schools when the basis of Turkish state and independence
are explained (for instance revolution,31 nation32 or national policy33). He
is the main example of morally right behaviors such as showing respect to
your opponent even if this situation is far from being balanced34.
As a matter of fact, he is depicted as if he was an all-knowing prophet.
In university history course books for students you can very often read that
he “knew”, “was aware of” or “has foreseen” something that was hidden or
unpredictable for everybody else. This astonishing wisdom or knowledge
level is not far from “omniscience” – typically one of the attributes of God.
In just one course book such expressions were used towards Atatürk 11
times35. What is more he is the only human able to be the “interpreter of
thoughts and feelings” of the parliament and whole nation36.
The similarities between the narration on Atatürk and men of religion
will be even more visible if we make a direct comparison. For instance
here is what a book “Zrozumieć Islam” (Eng. “To Understand Islam”) says
about the Prophet Muhammad:
The Prophet Muhammad (p.b.u.h.) is the only example of a man in which all the
outstanding skills are gathered. He is a prophet, a philosopher and a living example
of his own teaching. He is a great politician and a wonderful leader, law constructor and morality teacher37.

And now let’s have a look at an educational text from one of the high
school history course books from Turkey:
Atatürk was a savior of his motherland, an organizer and a great leader. He was
an excellent politician and an example of a revolutionary man. He was both a man
of act and of ideal. He opened to his nation completely new horizons. He gathered
all these characteristics in himself. Whatever he had begun he managed to finish.
He did what no one else was able to do 38.
Ibidem: 6.
Ibidem: 267.
33
Akyüz, Bilim, Bozkurt, Çağan, Ergun, Genç, Güneş, Kocatürk, Kürkçüoğlu, 2008:
31
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113.

See the author’s archive: PA-017-2008.
Çakmak, Dönmez, Hayta, Safran, Şahin, Turan, 2007: 8, 92, 93, 108, 117, 151, 174,
180, 206, 209, 214.
36
Göde, 2003: 95, 133.
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In Turkish language before the names of the great men of Islam, especially before the name of the Prophet Muhammad, we can find an epithet
“hazretti” which could be translated as “holly” or “blessed”39. Even though
in the case of Atatürk this practice is not as common and fossilized as in
the case of the Prophet it is still noticeable. Such “titles” of Atatürk (if
used) obviously vary from author to author but we can say that “Great”
(Tur. “Büyük”) is undoubtedly in the group of the most popular ones – it is
used among others by prof. Kemal Göde. Still sometimes prof. Göde skips
it and just writes the word “Atatürk” with capital letters40.
The distinction may also have a form of writing the pronoun with a capital letter like it is done in another university course book41. One may say that
in this case the pronouns used in the place of the names of other important
people are written with the capital letter too. Theoretically it is true but it
does not matter in practice as Atatürk is mentioned in the book disproportionately more often than anybody else – there are just 2 cases of using such
a pronoun toward other people and the book has nearly 300 pages42. Other
authors use in their books italics43 but the general rules remain unchanged.
The aforementioned word ”Great” is often used even in the spoken language. For example prof. Haluk Kabaalioğlu, the dean of the Faculty of
Law at Yeditepe University during the conference What is the European
Culture?44 in the very beginning of his speech deliberately said “Great
Atatürk – I will not say Mustafa Kemal” which caused a loud applause
on the Turkish part of the audience. And so it was – every single time he
mentioned the founder of the Republic of Turkey he used this expression.
There are much more similarities. Both Muhammad and Atatürk are
depicted as being outstanding since their very childhood. According to the
Muslim tradition a Christian monk Bahira saw the great potential of young
Muhammad when he traveled with a caravan45. Atatürk is believed to have
been given his second name Kemal (meaning “perfection”) from his teacher
in the high school as a kind of reward for his astonishing maturity and diligence46. Another version of this story gives us even more details claiming
that the teacher was a mathematician whose first name was Mustafa too.
In Muslim publications in English it is usually placed after the name of the Prophet
in the form of “p.b.u.h.” – an acronym from “peace be upon him”.
40
Göde, 2003: 31 and others.
41
Çakmak, Dönmez, Hayta, Safran, Şahin, Turan, 2007: 99 and following.
42
Ibidem: 158.
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He decided to give young Atatürk another name when he saw his talent for
this subject47. The Prophet, as the Muslims believe, was never a pagan in
the first place – even before his calling he had always had the feeling that
there had been something else, something more than the paganism48. Mustafa
Kemal is said to have adopted the ideals of republicanism and democracy in
a very young age. Afterwards he waited for an opportune moment to realize
his plans49. Both, Muhammad and Atatürk, have their loyal “companions”
creating a kind of a background for their actions and supporting them. This
motif, quite obvious when we talk about Muhammad, is obviously deeply
inscribed into the cultural picture of Atatürk as well: it regularly appears
both in the literature and the statements of my interlocutors50.
It is also difficult not to notice something we can call “cult centers”
related to Atatürk. The most remarkable is his monumental mausoleum in
Ankara – Anıtkabir the shape of which reminds of an old Hittite temple.
Here I have to mention that my interviewees strongly opposed such an
interpretation51. I would not hesitate to qualify the places of Atatürk’s birth
and death, which is to mean his family home in Thessaloniki and one of
the rooms of the harem part of Dolmabahçe palace, to the “cult centers”
category as well. For a while let us focus on the last one.
In 2009 I signed up for a tour around the Dolmabahçe palace. I decided
to visit the palace with a Turkish group. I was very surprised when I found
out that our guide showed us just a small part of one of the floors of this
gigantic building. Moreover, she did not talk much about the rooms we
passed through or by and apparently nobody was really interested in them.
The situation changed when we got to the room where Atatürk died: the guide
stopped the group and precisely described where and when Atatürk had lived,
which objects were used etc. She added that all the pieces of furniture we
could see were situated in the very same place where Ataturk had left them.
A friend of mine who had visited Dolmabahçe several months earlier with
an English speaking group told me that their tour looked exactly the same52.
The reactions of Turkish tourists are worth noticing as well. Most of the
time they did not seem to be interested in the tour at all. Only when we got
to the apartments of Atatürk their behavior suddenly changed: they stopped
for a longer while taking photographs and talking. It was the only moment
Yıldız…, 2005: 4.
Al-Maududi, 2003: 36.
49
Çakmak, Dönmez, Hayta, Safran, Şahin, Turan, 2007: 182-183.
50
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51
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the corridor got really “crowded”. It was especially visible in Atatürk’s
bedroom where his bed stood, covered with a Turkish flag. Everybody was
silent, focused and pensive over there, and in this very moment I witnessed
a funny situation which tells much about the attitude of the Turks toward their
deceased leader. An 11 or 12 years old girl approached the bedroom, gave
a closer look to the bed and extremely surprised turned to a women standing by her side, apparently her mother, saying: “Atatürk was so small…”53.
Still the Turks are not eager to juxtapose Atatürk and Muhammad (or
any other person related to the world of religion). However, on the other
hand they have nothing against making comparisons between his reforms
– or “revolutions” like they prefer to call them – to great and important
historical events, for instance the French Revolution.54 They like to depict
them in the categories of an old Turkish epos as well – prof. Göde does not
hesitate to say that by their doings Mustafa Kemal and the Turkish army
wrote a Çanakkale Epos55, and the authors of the article Ordu Özel Sayısı
call Atatürk “the biggest of Turkish khans”56.
We have to say that in fact there are many similarities between the stories about Atatürk and the legend of the most famous Turkish epos hero
– Oğuz Khan. They are both described as great leaders who win wherever
they go and are mostly feared by their enemies. When the Chinese got to
know about Oğuz Khan they lost their heads, their faces got grey and their
eyes – sunken57. When the British saw Atatürk winning with Greece they
“panicked”58 and later on “did not dare to attack on their own”59. Atatürk’s
status of a mystical ancestor is stressed by his surname meaning “AncestorTurk”. This surname is reserved for him and him alone: even his wife and
adopted children had different surnames. It is important that this surname
is not fossilized, its meaning is still alive in Turkish conscience – sentences
about Atatürk beginning with the expression “atamız” – “our ancestor” –
are quite common60.
All in all, after his death Atatürk turned into a myth or a symbol, just
like the Prophet Muhammad and many others. The symbol that apparently
left real Mustafa Kemal Atatürk behind and lives with its own life, changed
See the author’s archive: Obserwacje/ 2.01.2009.
Ibidem: 3.
55
Göde, 2003: 50.
56
Arslangil, Kayabalı, Ordu Özel Sayısı [in:] Diyanet Gazetesi, nr 3, p.11, [according
to:] Göde, 2003: 21.
57
Sepetçiğolu, 1977: 112.
58
Çakmak, Dönmez, Hayta, Safran, Şahin, Turan, 2007: 162.
59
Ibidem: 164.
60
See the author’s archive: PA-015-2008 and others.
53
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and modified by the people according to current cultural and political needs
and reality. Of course there is a strong opposition to this symbol as well,
especially since AKP came to power and especially among the more religious
and conservative parts of the society and the Kurds, but this is also a part
of its development. Only time will tell in what direction will this continue.
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List of interviews
Obserwacje/ 2.01.2009
Interview

Age
(app.,
Sex
Declared Religion
data for
2008)

PA-003-2008 m

13 years Sunni

Declared Education

Declared Origins
and place of
residence

primary

Kurdish. Lives in
Istanbul. His
family comes
from Iğdir.
Kurdish

primary

Kurdish. Lives in
Istanbul. Her
family comes
from Iğdır.

PA-003-2008
f
PA-025-2008

11 years

PA-009-2008
m
PA-016-2008

24 years Sunni

secondary

Comes from
Marmaris

PA-014-2008 m

25 years not declared

secondary

not declared

PA-015-2008 m

25 years not declared

secondary

not declared

PA-017-2008 m

50 years Alevi

not declared

not declared

PA-020-2008 f

50 years Sunni

higher, teacher

Lives in Istanbul

PA-020-2008 f

70 years Sunni

higher, teacher

Lives in Istanbul

PA-020-2008 m

45 years Sunni

higher, teacher

Lives in Istanbul.
His family comes
from Karadeniz

PA-024-2008 f

35 years Alevi

higher, teacher

Lives in Istanbul.
Her family comes
from Karadeniz

PA-025-2008 f

13 years Sunni

primary

Kurdish. Lives in
Istanbul.

PA-096-2008 m

25 years Sunni

higher, engineer

Lives in Istanbul.

PA-048-2008 m

40 years Sunni

higher (Ph.D.)

Lives in Isparta

76 years Sunni

Never attended to
school, claims to Lives in Istanbul.
Comes from
have learned to
read and write on Central Asia
his own

PA-068-2008 m

Sunni
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25 years Sunni

higher, engineer

Lives in Istanbul.
Comes from a
village between
Izmir and
Çanakkale

PA-138-2008 f

25 years agnostic

higher

Polish

PA-088-2008 m

35 years Sunni

higher

Lives in Istanbul

PA-138-2008

m
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The Star Resisting Dark and Crazy Times as an
Example of Women Winning Political Identity
in Turkish Novel / Türk Romanında Kadının
Siyasi Kimlik Kazanışına Bir Örnek Olarak
Karanlığa Direnen Yıldız ve Deli Zamanlar
abstract: The place of women in Turkish literature has been portrayed differently in
the course of time. Sometimes women have to change and the change process is based upon
the change of the society and women’s place in it. In 1930s, with Atatürk’s reforms, women
began to take place in the social life and their role in novels was also developed. We can
say that by 1960s, with the impact of the political environment, women in Turkish novels
have won “political” privacy and identity which has survived until the present day. As it is
known, a new era began in Turkish politics and social life after May 27th, 1960 military
coup. Sevinç Çokum is one of the leading Turkish novel writers of those turbulent times.
As a student she was involved in politics in the1960s, she participated in student movements.
With great susceptibility, she wrote about the change extensively in her novels The Star
Resisting Dark (1996) and Crazy Times (2000), the latter being a continuation of the first
one. The Star Resisting Dark is set before and during the 1960 coup. Crazy Times tells about
rapid changes that Turkey and the Turkish people experienced after the coup. Turkey faced
an immense transition and transformation in the 1960s.
The paper examines the position of women and women’s political identity in these
turbulent times portrayed by Seviç Çokum in The Star Resisting Dark and Crazy Times.
keywords: Sevinç Çokum, woman, the 1960 military coup, political identity.

Giriş
Dünyada meydana gelen sosyal ve siyasi denge değişimlerinin 1960’lı
yıllarda Türk toplumunda da etkileri olduğu muhakkaktır. Bu bağlamda
1960’lı yıllar, Türk siyasi ve sosyal hayatında bir kavşak noktası olarak
belirlenebilir1. 27 Mayıs 1960 askeri darbesi seçimle gelmiş bir iktidara
son verilip Türkiye’nin demokrasi tarihinde kazandığı ivmeyi sekteye uğratmış önemli bir dönüm noktasıdır. Zira hem meydana geliş süreci hem de
sonrasında toplumda sebep olduğu dönüşümlerdeki etkisi günümüzde dahi
tartışma ve inceleme konusu olmayı sürdürmektedir. İktidardaki ilk dönemi
1

Yalçın, 2011: 21.
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genellikle olumlu olarak anılan Demokrat Parti yönetiminin dışa açılma ve
kalkınma politikaları ile ikinci dönemde basına uyguladığı sansür, aydın
kesim ile arasında yaşanan anlaşmazlıklar vb. sebeplerden kaynaklanan
olumlu ve olumsuz durumlar, doğal olarak toplumda da yankısını bulmuştur.
Toplumda yankı bulan olayların ise edebiyata özellikle de romana yansıması
kaçınılmazdır. Buna göre “1960 sonrası Türk romanının temel temaları ikinci
demokrasi çalışmaları, Menderes Dönemi ve ihtilalin getirdikleri ve götürdükleri” olmuştur2. Dönemi eserlerinde konu edinen yazarlardan biri de Sevinç
Çokum’dur. Çokum ve onun nesli, çocukluk yıllarında 6-7 Eylül Olayları’nı
ve Kore Savaşı’nı görmüş, ilk gençlik yıllarında 28 Nisan öğrenci olayları
ve 27 Mayıs İhtilali’ni yaşamış, Kıbrıs Türklerinin yaşadığı kanlı olaylara
bir şekilde tanık olmuş bir nesildir. Dolayısıyla Çokum ve onun neslinden
olan yazarların eserlerine, geçirilen bu siyasi tecrübelerin yansıması tabiidir.
Çokum, yaşadığı bu ihtilal tecrübesini çok boyutlu olarak Karanlığa
Direnen Yıldız ve Deli Zamanlar adlı romanlarda dile getirir. 1996 yılında
yayımlanan Karanlığa Direnen Yıldız, 1960 darbesi öncesinde Demokrat
Parti iktidarı ile toplumun yaşadığı hızlı dönüşümün olumlu ve olumsuzluklarını, toplumun değişime olan yaklaşımını, ihtilalin öncesindeki siyaset-medya ilişkisinin yarattığı negatif havayı ve ihtilalden sonraki infazlara
dair gerginliğin bireye kadar inen yansımasını konu edinir. Bu bakımdan
eser, tam anlamıyla bir devir romanıdır. 2000 yılında yayımlanan Deli
Zamanlar ise Karanlığa Direnen Yıldız romanının devamı niteliğinde olup
ihtilal sonrasında toplumda gelinen noktayı göstermekle birlikte bir devir
romanı olmaktan ziyade toplumda başlamakta olan değişimin ve Doğu ile
Batı arasında kalmışlığın verdiği buhranla birlikte gelen arayışın romanıdır.
„Deli Zamanlar, Karanlığa Direnen Yıldız’ın bittiği noktadan başlar.
27 Mayıs sonrasında aynı semtte devam eder. Olaylar ve şahıslar ise iki
romanda farklılık gösterir. Karanlığa Direnen Yıldız’da Feridun’un hikâyesini anlatan yazar-anlatıcı, Deli Zamanlar’da kendisini ve Aypare’nin
hikâyesini anlatmaktadır. Bu arada, birinci romanda arka planda olan kendi
ailesi, Deli Zamanlar’da daha öne çıkar. (…) Ben-anlatıcı, yazarın kendisini
temsil etmektedir. Eserde otobiyografik unsurlar dikkat çeker. Deli Zamanlar,
yazarın diğer romanlarından farklı özelliklere sahiptir. Diğer romanlarının
devir romanı, mesele romanı, tarihî roman gibi özellikler taşımalarına rağmen Deli Zamanlar bir ben-romanıdır”3.
Birbirinin devamı ve tamamlayıcısı olan bu iki eser, siyasi çalkantılar
sonucunda toplumun geçirdiği evrimin yanı sıra Türk kadının geçirdiği
evrimi de ortaya koyar.1930’lu yıllarda siyasal haklarını tamamen elde etmiş
2
3

Narlı, 2007: 158.
Ercilasun, 2009, 26: 101.
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Türk kadını, 1960’a kadarki süreçte bu haklarının farkında değildir ya da
nasıl kullanacağını bilememektedir. 1960 sonrasında ise gerek aldığı eğitim
gerekse de dünyada yaşanan değişimlerin yansıması sonucu kadın, kendine
siyasi bir kimlik edinme, siyasette yer alma bu vesileyle kendini kabullendirme yolunu seçer. Bu nedenle “1960’lı yıllar, modern Türk kadınının
geçmişten gelen İslami değerler, Cumhuriyet döneminden gelen Kemalist
beklentiler ve 1960 sonrasında görülen Sosyalist hareketlerin ortasında kaldığı zorlu yıllar olmuştur”4.

Karanlığa Direnen Yıldız5
Karanlığa Direnen Yıldız, 27 Mayıs darbesi ekseninde toplumda yaşanan olayları konu edinir. 27 Mayıs darbesi çevresindeki olaylar, darbenin
yol açtığı travma, ‘demokratik normale dönme çabaları’, dostluklar, ihanetler, ikiyüzlülükler romanın konusunu oluşturur. Bununla birlikte her türlü
görüşten insan, romanda yer almaktadır6.
Eserin giriş kısmında anlattıklarının kendi yaşantısının, gözlemlerinin ve
yine kendi gerçekliğinin ürünü olduğunu dile getiren yazar, bir kahraman
olmaktan ziyade tüm olaylara ve kişilere hâkim olan anlatıcı rolündedir.
Anlattığı dönemi, toplumda başlamış olan hareketliliği daha da netleştirmek adına zaman zaman romana dâhil olan yazar, hiçbir zaman aktif bir
kahraman olmaz.
Devrin havası, her şeye sinmiştir. Her şeye ihtilâl hâkimdir. İhtilâl insanların bedenlerini, hatta ruhlarını esir almıştır. Onları, düşünmekten yoksun
birer robot hâline getirmiştir7. 1957’den sonra iktidar ile muhalefet arasında
artan gerilim ailelere de yansımıştır. Evler, aileler adeta bu anlaşmazlığın
toplumdaki yankısının küçük birer prototipi, kopyası görünümündedir. Bu
nedenle yazar, dönemi aynı apartmanda oturan geniş aile ve onlarla bağlantılı komşular, arkadaşlar üzerinden kurgulayarak okuyucu ile buluşturur.
Akrabalık bağı olan bu bireyler zaman zaman herhangi birinin evinde toplanır ve gündem hakkında sohbet edip tartışırlar. Son dönemde bu tartışmalar,
şiddetlenmiş, sofraları terk etmek, kadeh kırmak şeklini almaya başlamıştır.
Bu geniş ailenin bireyleri “siyasetin dışında ne kadar anlaşıyorlarsa, siyasetin içinde de o kadar düşman”8 olurlar. Bu ev toplantıları esasen yazarın
4
5
6
7
8

Karataş, 2009: 1659.
Sevinç Çokum, Karanlığa Direnen Yıldız, Ötüken Yay., İstanbul, 1996.
Yanardağ, 2012: 193.
Ercilasun, 2009: 97.
Çokum, 1996: 25.
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da ifadesiyle “siyasi ortamın bir aynası”dır9. Tartışmalar ve tartışmayı kavgaya dönüştürenler Enis Bey, Kaya, Asaf ve Sibel’dir. İncenaz bütün bu
tartışmaları bir şarkıyla yatıştırır veya yazarın ifadesiyle sadece iki cümleyle
iktidarı da muhalefeti de (ama daha çok iktidarı) lağıma sokup çıkarır10.
Romanda adı geçen ilk kadın kahraman Ferda’dır. Yurt dışına çıkmış,
Özhan ile beraber bir mizah dergisi çıkarmış, Necip Fazıl’ın Büyük Doğu
dergisinde çalışmış, entelektüel, çevresi geniş, şakacı bir insandır. Yazar bize
onun “Gazeteciler için bir mükâfat anlamında algılanan üç ay mahpusluğu az
şey miydi?” 11 ifadesiyle hapis yattığını bildirir. Ama bu mahpusluğun neden
olduğunu söylemeyip ayrıntısını vermese de siyasi bir sebepten olduğu sezilir. Romanın baş kahramanı Feridun, babası tarafından Babıali’deki küçük
bir yayın evinin sahibi Veysel’in yanına götürüldüğünde Ferda ile tanışmıştır
ve gazeteciliği de Ferda’dan öğrenmektedir. Kısa tasvirlerle verilmiş giyim
şeklinden ve ifadelerinden erkeksi bir havası olduğu anlaşılan ve hep üstü
kapalı olarak anlatılan Ferda ile ilgili yayın evi sahibi Veysel’in “Ferda’ya
bakmayın siz, sanırım yakın gelecekte milletvekili adayı olur. Kazanır da”12
şeklindeki ifadesinden aslında dönemi içerisinde aktif bir siyaset hayatı
olduğu anlaşılır.
Feridun’un annesi Gülzade Hanım, İstanbul güzeli13, herhangi bir partinin yandaşı olmayı, o sürekli yeşerttiği sevgi bağlarıyla bağdaştıramayan14,
siyasi konular açıldığında kendisinin tam aksi ateşli bir DP taraftarı olan
kocası Dr. Enis Bey’e kimi zaman destek veren ama genellikle konuları
kapatmaya, ortamı yumuşatmaya çalışan, lise mezunu olmanın o devir için
ayrıcalığını taşıyan heyecanlarıyla, çok yönlü sevgileriyle çocuksulaşmış,
kartpostallardaki güzel annelerin modelidir15. Siyasi bir yönü bulunmayan
ve anne kadın kahramanların tipik örneklerinden olan Gülzade’nin ortamı
yumuşatmak adına nadiren yaptığı siyasi yorumlarda da sesi cılızdır.
Kaya’nın halazadesi gazeteci Asaf ne kadar siyasete meraklıysa karısı
Tülin de bir o kadar siyasetten uzak, yazarın dahi küçümsediği, romanda
varlığı çok az hissedilen bir karakterdir. Ezikliğini bastırmaya çalışan, yetersizliğini gizliden gizliye yaptığı denetimle kapatmaya uğraşan bir kadındır
Tülin. Yazarın ifadesiyle “unutulmuş eş”tir16.
a.g.e., s. 25.
a.g.e., s. 26.
11
a.g.e., s. 145.
12
a.g.e., s. 253.
13
a.g.e., s. 16.
14
a.g.e., s. 24.
15
a.g.e., s. 23.
16
a.g.e., s. 200.
9
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Eserde varlığı silik olan ve siyasi bir kimliği bulunmayan bir diğer
kahraman da Demokrat Partili bir armatörün kızı olan Ece’dir. Feridun ile
nişanlıdır. Yazar, daha Ece’yi tanıtırken okurda bir önyargı oluşturur. Okur
onun siyasi bir aktivitesi olmasından ziyade siyasi bir fikri hatta tarafı dahi
olmayacağını anlar. Feridun da saygılı bir şekilde de olsa küçümser onu.
Ece’nin siyasetten uzak zihni bir yapıda olmasına rağmen Feridun’a söylediği “Belki siyaset tahsil ederim”17 şeklindeki ifadesi, o dönem gençliğinin
kayıtsız da olsa siyasette bir gelecek gördüğünün ifadesidir aslında.
Romanın kadın kahramanları arasında eserin inşasında en aktif yönü olan
kahraman, Sibel’in kız kardeşi, Binbaşı Kaya’nın eşi İncenaz’dır. Ancak
onun da siyasi bir kimliği ya da etkinliği olduğunu söylemek hayli güçtür.
Zaman zaman türbe ziyaretlerine giden, bir beklentisi olduğunda ablası
Sibel’in kesinlikle katılmadığı Zekeriya sofraları tertipleyen, şarklı taraflarını
az çok koruyan bir CHP’lidir. Zekeriya sofralarından medet uman, aşure
ayında apartmanda ilk aşureyi dağıtan İncenaz, Başvekil’in radyoda mevlit
okutmasına, Eyüp Sultan’ı ziyaret etmesine ise karşıdır. Yani esasen İncenaz,
toplumda tezatlığı bünyesinde taşıyan, kimliğini oturtamamış, kadının simgesidir. Onun siyasetle derinden ilişiği olmadığını kulaktan dolma ve adeta
bir gelenek, bir öğreti şeklinde duyduklarını tekrarlayan biri olduğunu anlarız. Yazarın da onu betimlerken kullandığı, “O daima yerleşik köklü, kan
bağıyla aktarılmış partinin yanındaydı”18 ifadesi de ondaki gelenekçi siyasi
tavrın göstergesidir. Ev tartışmalarında kimi zaman İncenaz da söze dahil
olur. Ancak kısa ve yüzeysel yorumlar yapar. Ablası Sibel gibi hararetli de
değildir. O sadece DP karşıtıdır. Gazete okur ve kısa yorumlar yapabilir.
İncenaz, her ne kadar ara ara siyasi yorumlar yapsa da o daha çok Doğu
ile Batı arasında kalmış hali, cezbedici havasıyla romanda öne çıkan, evdeki
siyasi sohbetlerin tansiyonu yükseldiğinde güzel sesiyle şarkılar söyleyip,
tıpkı Gülzade gibi ortamı yumuşatan, Başvekil’in idamından sonra yapılan
kutlamalara katılan, yazarın ifadesiyle “yarı aydın Türk kadını”dır19. Onun
bu yarı aydın kimliği döneminin kadına bakışını fark edip değerlendirmesine
olanak verir. Ona göre, sofra hazırlamak, temizlik yapmak gibi şeyler onun
kadınlık ve analık dünyasından beklenen dayatmalardır. İçerisinde mecburiyetlerle değil özgür seçimleriyle yaşamak isteyen bir İncenaz daha vardır;
ama o ortaya çıkamamakta, çıkmasına izin verilmemektedir. Feridun’a göre
onun bu ifadeleri, yabana atılmayacak kadınlığının isyanını taşımaktadır.
İncenaz, işte bu isyanın eşiğinde kahkahaya, vurdumduymazlığa, hercailiğe
dönüşmüş, kimi zaman çekinmesiz küfürlerle konuşan, iktidara veryansın
17
18
19

a.g.e., s. 174.
a.g.e., s. 241.
a.g.e., s. 126.
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eden gündemdeki sesin kadınıdır, gündeme göre düşünen, düşünmeye zorlanan kadındır20.
Feridun’un amcası Profesör Sebati Bey’in eşi, yazarın ifadesiyle “heykel
yontucusu” 21 Sibel Hanım, eserde siyasi duruşu diğer kadın kahramanlara
nazaran kuvvetli olan tek kadındır. Evdeki toplantılarda şiirden konuşulurken bile konuyu siyasete getiren odur. Ev toplantılarındaki siyaset tartışmalarında erkekler “kadınlar ayrımını daha baştan bozuveren”22 tek kişidir
Sibel. Çoğu zaman erkekler arasındaki tartışmanın derecesini göstermek
adına tamamlayıcı birer fon olarak kullanılan kadınlar arasında, geleneksel
anlayışla öğrendiği belli olan ifadelerle dahi olsa sadece Sibel’in sesi çıkar.
Diğer kadınlar gibi söze karışan ya da kendini gösterme derdinde olan yahut
ortamı yumuşatmaya çalışan kadın değildir. Yorumlar yapabilir, bir tarafı
vardır, ateşli bir DP karşıtıdır. Ama o da tıpkı kız kardeşi İncenaz gibi çoğu
zaman bir gelenek olarak öğrendiklerini tekrarlar. İki kız kardeşte de yerli
olmayan haller vardır. Yazar, onların bu durumunu, ilk gençlik yıllarını
Batı’dan gelme modaların yoğunlaştığı ve herkesin bir şekilde etkilendiği
bu zamanda geçirmiş olmalarına bağlar23.

Deli Zamanlar24
2000 yılında yayımlanan Deli Zamanlar, 1960 ihtilali sonrasındaki
Türkiye’yi konu alır. İhtilal sonrasında Türkiye’nin siyasi ve sosyal durumunu ve ihtilal zamanlarında baş göstermiş öğrenci hareketlerinin ve filizlenmeye başlamış kadın uyanışının geldiği noktayı gösteren eser, bu yönüyle
Karanlığa Direnen Yıldız romanının tamamlayıcısı, devamı niteliğindedir.
Karanlığa Direnen Yıldız romanının aksine eserin baş kahramanı ve hâkim
anlatıcısı üniversiteli genç bir kızdır. Deli Zamanlar’ın en önemli tarafı
kadın merkezli bir roman oluşudur. Eserin 1960 ihtilali sonrası Türk kadınının toplumdaki varlığını, siyasetin içerisindeki rolünü ve oluşmaya başlamış yeni Türkiye’deki pozisyonunu anlatır. Dolayısıyla eser her açıdan
bir kadın romanıdır.
Deli Zamanlar, bir kadın romanı dahası kadın meselesinin de romanıdır. Eseri bir kadın meselesinin romanı haline getiren en önemli kahramanı
ise Aypare’dir. Aypare, üniversite tahsili görmüş, avukatlık yapan, yazarın
a.g.e., s. 97, 98.
a.g.e., s. 24.
22
a.g.e., s. 151.
23
a.g.e., s. 95.
24
Sevinç Çokum, Deli Zamanlar, Ötüken Yay., İstanbul, 2000.
20
21
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ifadesiyle “meslek sahibi, aydın”25, genç bir kadındır, idealisttir bir amacı,
ülküsü vardır. Bu yapısı onun ev hanımlığının getirdiği birtakım şeyleri
şikâyetsiz yapmasına engel değilse de, “o ne değişmez ev işlerini, ne de
muti, sadık kadın rolünü üstlenecek yapıdaydı. O daima risklere atılmak için
vardı”26. Hem yazar anlatıcıya hem de yazarın annesine göre bu yüzden de
acı çekiyor ve çekecek olması da kaçınılmazdır. Onun idealist, cesur aydın
kimliğidir aslında acı çekmesine sebep olan.
Aktif siyasetin içerisindedir Aypare. Yazar anlatıcıya göre Aypare’nin
ve kendisinin parti üyeliğinin altında yatan şey, birer dişi olarak toplumu
yönlendirebileceklerini, hatta yönetebileceklerini düşünmeleri ve bunu istemeleridir27. Yazar, Aypare’nin kargaşalı, her türlü ayak oyununun döndüğü
siyaset ortamında bulunuşundaki sebebin politikaya kadının adını yazdırmak için ya da güçlü yanını ispatlamak için olduğu kanaatindedir. Ama
esasında Aypare, kendi içindeki o baş eğen, sinen, kadını bastırmak, ona
meydan bırakmamak için girmiştir siyasete28. Toplumdaki, özelde de partideki erkeklerin kadına bakışındaki olumsuzluğun, kadını cinsel bir obje
olarak görmekte olduklarının bilincinde olan Aypare, tüm olgunluğuyla
dişiliğini örter. Parti merkezinde ve dışında aktiviteler, toplantılar düzenler, halkı aydınlatmaya, halkın aydınlanmasına hizmet edeceğine inandığı
partisi için oy toplamaya çalışır; çeşitli ortamlarda ateşli konuşmalar yapar.
Çok yönlü bir dava kadını olan Aypare, gençleri de varlık kavgası arenası olarak gördüğü siyasi mecraya yani parti merkezine çağırır. Gençlere;
“Bizim ilçeye gelin de ortalığı bir toparlayın!”, “Gençler neredesiniz? Hadi
kıpırdanın biraz! Kantinlerde yazık etmeyin zamanınıza…”29 diyerek onları
mensubu olduğu partinin ilçe merkezine davet eder, dahası aktif olmaları
yönünde destekler. Aypare’nin gençler üzerindeki etkisi sadece bu kadarla
da kalmaz, onların yeteneklerini keşfetme ve bu doğrultuda destekleme
konusunda da duyarlıdır. Yazar kahramanın yazdığı bazı şeyleri okur ve
yazdıklarını insanlarla paylaşması noktasında onu destekler. Onun, “Farklıyı
ara hep, farklıda karar kıl. Benzer olma. Her defasında kendini aş…”30
sözleri üzerine yazarın şu ifadeleri dikkate değerdir: “Yolunu yol, sözünü
öğüt seçtim. O ayazlı havada dosyam koltuğumda nefeslerim dumanlaşarak
yokuşu çıktım, eve döndüm. Ve senin dediklerini unutmamak için günlük
defterime yazdım”31. Bu ifadeler bir anlamda onun yazarlık serüveninin
a.g.e., s. 70.
a.g.e., s. 131.
27
a.g.e., s. 34.
28
a.g.e., s. 71.
29
a.g.e., s. 8.
30
a.g.e., s. 168.
31
a.g.e., s. 168.
25

26
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başlangıcının, bu eserin yazılışının, dahası Aypare’nin bir yazar yaratışının
örtük ifadesi gibidir.
Aypare’nin üzerine eğildiği sadece gençler değildir. O aslında siyasetle
beraber bir kadın davası da gütmektedir. Erkekler tarafından kadının hor
görülmesi ve ikinci plana atılmasına şiddetle karşıdır. Ona göre kadının
fikrinden ve yeteneğinden mahrum her türlü atılım eksiktir. Bu nedenle
parti merkezinin kapılarını sadece gençlere değil tüm kadınlara açar. Çünkü
o, kadının bütün hüneri, yeteneği, seçkinliği ile toplumda yerini alması
gerektiğini böylece Ata’nın isteği doğrultusunda kadına daha hür ufuklar
verilmesi gerektiğine inanır32. Onun“Bu sayfa sizin kırık kanadınız kadınlar! Belki yine uçamayacaksınız, ama kanadınızın farkına varacaksınız. Az
şey mi? Fark etmeniz uyanışınız demektir. Gelin konuşalım, unuttuğunuz
lisanı kelime kelime hatırlayalım beraberce. Mutfaklarınızdan, tel dolaplarınızdan, odunluklarınızdan, yüklüklerinizden çıkın, gelin ve anlatın yüreğinizden geçenleri!” 33 şeklindeki çağrısı aslında siyaset çatısı altında bir
kadın uyanışı ve hareketi oluşturmak istediğinin de göstergesidir. Çeşitli
meslek kursları ve kültürel aktivitelerle onların unuttuğu kadınlıklarını geri
kazandırmak ister. Bu nedenledir ki geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını
kaybetmesinin ardından parti merkezine toplanan birçok insan arasında
“sahiplendiği şiddet görmüş kadınlar, yoksul kadınlar, kimliğini, kişiliğini
kaybetmiş ama Aypare’nin çabasıyla güç kazanmış kadınlar” 34 da vardır.
Kadının toplumda erkeklerle aynı seviyede olması, itilip kakılmaktan kurtulması, varlığının farkında olması fikri onun esas davasıdır aslında. O bu
davaya siyaset aracılığıyla hizmet edebileceğini, faydalı olabileceğini düşündüğü için ve kendini bulabilmek için partiye üye olmuştur. Partiye davet
ettiği gençlerde de kadının ezilmişliği konusunda bir farkındalık oluşturmak ister. “Cinnetli kocaların dayaklarından gözleri morarmış, kişilikleri
silinmiş, saçları süpürge, kadınlığını unutmuş, yitkin kadınları” 35 gösterir
onlara. Kısacası o eziyet gören kadınları, bu durumlarına razı oluştan kurtarmak ve onlara destek olup yol açması için de bir uyanış yaratmak ister.
Karanlığa Direnen Yıldız’dan anlaşıldığı kadarıyla ihtilal sırasında 17
yaşında olan yazar anlatıcı, Deli Zamanlar’da üniversite öğrencisi genç bir
kızdır. Deli Zamanlar’da Aypare’nin dışında idealistliği ile ön planda olan
ikinci kadın kahraman da odur. 27 Mayıs ihtilalinin ardından varlığı daha
da netleşmiş olan öğrenci guruplaşmalarına dahildir. Gençliğin verdiği heyecan ve samimiyetle üniversite kantininde arkadaşlarıyla zaman geçirmekte,
32
33
34
35

a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,
a.g.e.,

s.
s.
s.
s.

19.
64, 65.
189.
60.
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tartışmalara girmektedir. Üniversite öğrencisi ve üniversitelerde baş göstermeye başlamış siyasi guruplaşmaların farkında, değerlendirmelerinden bir
tarafı olduğu belli olan yazar anlatıcı, Aypare’nin gençlere yönelik parti
merkezine yaptığı çağrıya icabet eder. O partiye gidişini şu şekilde dile
getirir: “Aypare’nin çağrısına ‘hayır’ diyemedim. Çünkü içimde kendimi
anlatmak için zapt edilmez bir taşma vardı. Bir sürü insan tanıyacaktım,
meydanlarda bağıracak, şiirler okuyacaktım. Kavgalarım olacaktı birileriyle. Kendime güvenim artacak, kişiliğimi bulacaktım”36. Parti onun için
kendi gibi olanları aradığı, kahraman olma isteğinin ve alkış beklentisinin
giderileceği bir yerdir adeta. Bu nedenle de partili olmayı kısa zamanda
benimser. Partisi için marşlar yazıp besteler. İnsanlara yardımcı olabilmek,
kendi varlığını anlamlı kılabilmek adına başta Aypare olmak üzere partinin kadın kollarıyla birlikte etkinliklere katılır, semt kahvelerini dolaşarak
propaganda konuşmaları yapar. Kahraman, bu ziyaretlerde destansı şiirler
okuyarak halkı heyecanlandırma görevini üstlenmiştir ve bunu yapmaktan da
mutludur. Fikirleriyle, yenilikçiliğiyle kısa zamanda partinin medarı iftiharı
olmuştur. Ancak kimi zaman da fazla idealist olup Türkiye’yi tek başına
kurtaracağını zannetmekle eleştirilir37.
Eserde Aypare ve yazar kahramanın da içerisinde bulunduğu çeşitli yaş
grubu ve sosyal statüden kadının bir araya gelmesinden oluşan bir “kadınlar
kolu” söz konusudur. Eğitim seviyeleri birbirinden farklı olan bu kadınlar,
mensubu oldukları siyasi partinin kadın kollarını kurmuş ve parti için, partiden hareketle ülkeleri için bir şeyler yapmak istemektedirler. Böyle bir örgütlenmeyle ilk kez karşılaşan yazar için bu kadınlar “sofalarda, taşlıklarda
daha çok evlerin gölgeli aydınlığında, güneşe çıkmayan duru yüzleriyle,
sessiz dolanışlarıyla” 38 tanıdığı kadınlardan farklıdırlar. Bu kadınlardan
kimileri sosyal statüsünün değişmesi, parti aracığıyla kuracağı bağlantılarla çocuklarına iş imkânı sağlayabilmek, maddi durumunu düzeltmek gibi
gayelerle parti merkezinde toplanmış olsalar bile siyasetin içerisindedirler,
siyasi temelli bir oluşumun, teşkilatlanmanın bireyleridirler. Aypare’nin ve
yazar kahramanın partiye oy toplamak, zor durumda olan kadınlara yardım
etmek için düzenledikleri etkinliklerde yer alır ve kendi çaplarında yardımda bulunurlar. Söz gelimi Aypare’nin ateşli nutuklar çektiği, yazarın
destansı şiirler okuduğu bir toplantıda kadınlar kolu başkanı Melek Hanım
ise soğanın, fasulyenin fiyatlarının arttığından şikâyetçi olarak partisine oy
kazandırmaya çalışır.

36
37
38

a.g.e., s. 8.
a.g.e., s. 90.
a.g.e., s. 90.
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Sonuç
27 Mayıs darbesine kadar içine kapanan kadın, darbeden sonra varlığını
anlamlandırma arayışına girmiştir. Kadının varlığını konumlandırma çabası
ve geçirdiği süreçler Karanlığa Direnen Yıldız ve Deli Zamanlar’da kronolojik olarak ortaya konulmuştur.
Karanlığa Direnen Yıldız, başarılı bir devir romanıdır. Yazar-anlatıcı
burada olayların tahlilini yapmış, haksızlıklara ve yanlışlıklara dikkat çekmek istemiştir. İhtilalin getirdiği, korku ve gerginlik her şeye hâkimdir.
Oysa Deli Zamanlar’da kişileri arayışa, kendini bulmaya ve anlamlandırmaya sürükleyen bir boşluk söz konusudur. Toplumdaki herkes gibi kadının
da, bu dönemde kendini arayışı ve kendine yer edinme çabası göze çarpar.
Karanlığa Direnen Yıldız da kadınların siyasi konumu siliktir. Ya kavga
ortamını anlatırken fon olarak kullanılmışlardır ya da öğrenilmiş ifadeler
sarf ederek taraf olurlar. Kavga anında en büyük ortak özellikleri ise ortamı
yatıştırıcı nitelikte olmalarıdır. Eserdeki kadınlar daha çok siyasi zihni yapısını tamamlamamış, gelenekle çağ arasında sıkışmış, zayıf karakterli tiplerdir. Onların kendi siyasi düşünceleri ve seçimleri yoktur. Ailelerinden
devraldıkları siyasi zihniyeti yine onlardan devraldıkları söylemlerle devam
ettirirler. Hiçbir zaman birey olamazlar. Onların bu durumu, yaşanan devrin bir sonucudur. Eserde 1960 ihtilali öncesindeki Türk kadının içerisinde
bulunduğu yetersizliğin sadece farkında olan ama bunu değiştirmek için
bir çabası olmayan İncenaz’ın yazar tarafından “yarı aydın” olarak kabul
edilmesi bu manada anlamlıdır.
İhtilal sonrasını anlatan Deli Zamanlar’da ise kadınlar aktif siyasetin
içerisindedirler. Oy toplar, balolar düzenler, eylemlere katılırlar. Onların bir
varlık savaşı vardır, çok yönlüdürler. Hem ev hanımı, hem çalışan kadın
hem de toplumu değiştirmek ve yönetmek gibi idealleri olan, kabuğunu
kırmış idealist kadınlar ile karşılaşılır. Onları idealist yapan ve siyasete
atılmaya iten temel etken ise varlıklarını anlamlandırma, kendilerini bulma
çabasıdır. Yani o dönem kadını için siyasette yer almak yok sayılmış varlığına gösterdiği tepkidir. 1930’lu yıllarda kendilerine tanınmış ama tam
anlamıyla idrak edemedikleri siyasi haklarının farkında, toplumsal statüsünü
de değiştirmek isteyen yapıdadırlar. Onları aktif siyasete yönelten ise yine
devrin kendisidir. Bu nedenle de Aypare’nin şahsında beliren ideal kadın
kimliği İncenaz’ın aksine “aydın” olarak nitelendirilir. Yani 1960 öncesinde
aydın olmamakla yarı aydın olmak arasında kalan kadının, 1960 sonrasında
kazandığı aydın kimliği vurgulanır.
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Edebiyat ve dil Araştırmaları –
Metodoloji ve Araştırma Sorunları

STANEK Kamila Barbara
University of Warsaw

The Linguistic Image of ‘Patience’ in Turkish
Proverbs / Türk Atasözleri ve Deyimlerindeki
‘Sabır’ Duygusunun Dilsel Dünya Tasviri
abstract: In recent years, cognitive linguistics, linguistic depiction of the world’s
research, particularly among Slavic linguists, is considerably developing. Many theses have
been written about objects that can be touched; during such analyses proverbs, idioms, classic literature and of course spoken common sayings and etymology dictionaries are used.
The linguistic image of the world of “objects” intangible but occurring through and in
a language, such as emotions or other mental ideas or abstract concepts, and naming them,
show the way a given society sees, divides, verbalizes, explains, comments and evaluates
the non-verbal world.
In this paper, based on Turkish dictionaries of the common language and dictionaries
of proverbs and phraseological expressions, the linguistic image of the emotion of patience
will be shown. In the analysis of this emotion the following elements will be taken into
consideration: the feeling itself and the physical symptoms of this feeling (psychological
aspects), relations with other people (sociological aspects), general truths and advice or
recommendations concerning this emotion (socio-cultural aspect), as well as the way this
emotion is seen in Turkish through the prism of culture.
The proverbs and phraseological expressions related to the emotion of patience are
divided into four groups. The first one includes the feeling itself, a patient and impatient
person’s description. The second one includes the description of a patient/ impatient person’s
behaviour. The third includes sayings related to the situation in which people are patient or
impatient. The last one includes generalizations and advice on how people should live.
In all languages there are perceptions and subconscious valuations. With time, some
words, sayings and expressions start to stabilize and come to the present time.
keywords: linguistic image of the world, emotion of patience, turkish proverbs and
idioms, Turkish culture

Duygulardan konuşabilmek için ister istemez mecaz anlamlı kelimeler
kullanılır. Her dilde duyguları adlandıran ve açıklayan sözler vardır. Bazı
sözlerin gerçek anlamdan başka mecaz anlamı da vardır. Kullanıldığı yerler kalıplaşmış sözler, deyimler ya da atasözleri biçimindedir. Bu yüzden
bir duygunun dilsel dünya tasvirini sunmak için ilk önce farklı sözlüklerin
dağarcığını incelemek gerekir. Dilsel dünya tasvirini göstermek için kelimelerin ve sözlerin (sözler, deyimler, artasözleri) arasında ayrım yapılmasına
önem verilmez. Çünkü bu tür araştırmada en önemli nokta şudur: incelenecek
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bütün sözlerin bir duygunun dilde nasıl var olduğunu gösterebilmesi, ispatlayabilmesi ve onun toplumsal algılanmasını sunabilmesidir.
Türk dilinde sabır duygusunun tanıtımı şöyle: “1. Olacak ya da gelecek
bir şeyi telaş göstermeden bekleme. 2. Öfke doğuracak bir şey karşısında
bile öfkelenmeme durumu. 3. Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar
karşısında, ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi.“1
Sabırlı bir kişiyi ise şu ifadeler dile getirir: sabır gösteren, sabreden.
Onların davranışını ise şu fiiller anlatır: sabretmek, sabırlı davranmak, sabır
göstermek, dayanmak, katlanmak. Bu fiillerden zıt anlamlı davranışını açıklayan kelimeler de var: ivmek – elini çabuk tutmak, ivediyle iş görmek, çabuk
davranmak, acele etmek; sabırsızlamak – sabırsızlık göstermek, sabırlı davranmamak.
Sabırsız kişileri adlandıran sözler şöyle: sabırsız – 1. sabır göstermeyen, sabretmeyen. 2. tez canlı, aceleci; aceleci – çabuk davranma huyunda
olan, çabuk sabırsızlanan (kimse); ivecen – Çabuk davranma alışkanlığında,
huyunda olan, iveğen, evecen (kimse).
Türk Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü’nde sabır duygusu ile ilgili ifadeler dört gruba ayırılmıştır. Birinci grupta sabır duygusu, sabırlı ve sabırsız
kişileri açıklayan sözler toplanmıştır. İkincisinde sabırlı ve sabırsız kişinin
davranışını anlatan sözler vardır. Üçüncü grup ise sabretme ve sabretmeme
durumlarını açıklayan ifadeleri kapsamaktadır. Dördüncü ve son gruptaki
ifadeler ise sabır duygusu ile ilgili genel gerçeklere ve doğru, uygun davranışla ilgili tavsiyelere odaklanmıştır.

Sabır duygusu, sabırlı ve sabırsız kişileri açıklayan Türk
deyimleri ve atasözleri
Canı tez/ içi dar/ tez canlı – Sabırsız, ivecen, bir işin uzamasından sıkılan,
beklemeye dayanamayan yaratılışta.
Eyüp sabrı – Büyük ve uzun sabır, en ağır ve sürekli üzüntülerden bile
yakınmayanın sabrı.
İçi tez – Aceleci, sabırsız.
Sabır taşı – Dayanan, katlanan, hemen tepki göstermeyen; duygularını belli
etmeyen; çok sabırlı kişi.
Sabır, Eyüp sabrına benzetilir. Çünkü o, herşeye karşı bütün zorlukları sabırla yaşamış ve imanını kaybetmemiş. Dine bağlanan her duygu
özel bir önem taşımakta, sabrın yeri ve önemi bu deyim ile en iyi şekilde
vurgulanmaktadır. Hem gösterilen sabrın derinliği ve gücü hem de Türk
1

Arkadaş Türkçe Sözlüğü, Püsküllüoğlu Ali, Arkadaş Yayınevi, Ankara 2000, p. 826.
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kültüründeki değerini gösterir. Sonsuz bir sabra sahip olan biri sabır taşı
gibidir, her şeye dayanır ve sıkıntılı bir dönem yaşadığında bile şikayette
bulunmaz. Taşın genelde iyi çağırışımları yoktur çünkü sertliği, duygusuzluğu, kalpsizliği ve cansızlığı simgeler. Ama bu deyimde insanı değil, onun
sabrını taşa benzetme vardır. Onun sabrı ise tükenmez, aniden bitmez, taş
gibi yıkılamaz ve yok edilemezdir. Gerçi, zamanla her şey biter, en sert ve
uzun süreli madde bile kırılır, kendi özelliğini kaybeder. Fakat bu duruma
gelmek için hem çok zaman lazımdır hem de ondan daha sert, daha güçlü,
özüne dokunabilecek ve varoluşunu sarsabilecek bir olayın meydana gelmesi gerekir. Ancak bazı insanlar vardır ki, onların sabırlı, sakin ve sebatkâr
kalmaları sırf koşullar nedeniyle değil, kendi kişilikleri ve doğuştan yatkınlıkları nedeniyle de mümkün değildir.
Sabırsız kişiler ile ilgili deyimler onların aceleciliğini, aniden tepki gösterme huylarını, ve hemen, düşünmeden faaliyete geçme alışkanlıklarının var
olduğunu vurgular. İşte böyle doğuştan beri ivecen insanlar sabırla beklemeyi bilmez, uzun süren, sıkıcı, monoton bir işten bıkar. Bütün kararlarını
aklına gelene göre verirler, sonuçları ise herkesi şaşırtabilir. Çünkü onlar
sadece hızlıca sonuç veren işlerle ilgilenirler. Uzun zaman gerektiren bir
işten vazgeçerler ya da yarıda bırakırlar. Deyimlerde, onların içi ya da canı,
tez veya dar olur. Bu sıfatlar ise kişinin sadece aceleci yaratılışta olduğuna
işaret eder.

Sabırlı ve sabırsız kişilerin davranışını anlatılan Türk
deyimleri ve atasözleri
Dokuz doğurmak. – Korkulan ya da çok istenen bir şey için oldu olacak
diye merakla, heyecanla, sabırsızlıkla beklemek.
Dört gözle beklemek. – Büyük bir istekle ve sabırla beklemek.
Durdu durdu, turnayı gözünden vurdu. – İvmedi, uzun süre bekledi ama
sonunda çok güzel bir şey, büyük bir kazanç elde etti.
İğneyle kuyu kazmak. – Yetersiz araçlarla ve sabırlı küçük çalışmalarla,
pek zor olan ve çok ağır ilerleyen bir işi başarmaya çalışmak.
İple çekmek (bir zamanın). – Gelmesini sabırsızlıkla beklemek.
Hacı bekler gibi beklemek. – Birinin büyük bir sabırsızlık ve merakla yolunu
gözlemek.
Yukarıdaki deyimlerde ve atasözlerinde sabretmeyi bilen insanların davranışını anlatmak için, sabırlı bir şekilde, bir şey gerçekleşsin diye ümitle
beklemek, hem de sabrı gerektiren bir işi yapmaktan vazgeçmeme yeteneği
vurgulanır. Sabırlı olma, beklemeye benzetilir ve beklemeyi kabul etmek
lüzumlu olarak algılanır. Sabırlıların sabrı her şeye karşı kullanılabilen bir
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silah bir kalkan gibidir. Çünkü onun yardımıyla insan en zor, en sıkıcı
dönemlerde ümitle yaşayabilirler veya çok özlediği şeyi ya da kişiyi görmekten vazgeçmezler, bir işin sonuçlarını elde edene kadar o işten caymazlar.
Sabırlı kişiler çok istediği şeyleri beklerler. Bir deyimde sabırlı kişilerin
sinirlenmeden bekleme yetenekleri dinî bir kavramla açıklanır. Hacca giden
insanlar önlerindeki zor ve uzun yolu göze alır ve yola çıkmaktan korkmazlar. Bu yol ise onlara dayanıklı ve sabırlı olmayı öğretir. Sabırlılar, Hacılar
gibi büyük bir sabırsızlık ve merakla yolu gözler. Onların bekleyişini başka
bir deyiş de açıklar, yarı mecazlı yarı mecazsız bir şekilde dört gözle beklemek deyimi. Göz görme organıdır, beklemekle onun alakası yoktur ama
eğer birinin geleceği bilinirse onun gelişi göz yardımıyla fark edilir. Yoldan
geçen bir insan, diğer bütün duyularımzdan önce görme duyumuza hitap eder.
Bu deyim, çok istenilen bir kişiyi görmeyi ve onunla buluşmayı bekleyenin
durumunu açıklar. Çünkü onun iki değil dört gözü varmışcasına bekleyişini sürdürür. Kapıya ya da beklenenin geleceği yere sabitlenmiştir sadece
o tarafa bakar. Herhangi bir ses, ya da buluşma saatinin yaklaşması, gözleri
belli bir tarafa baktırır. İnsan farklı şeylerin gerçekleşmesini ya da birinin
gelmesini bekleyebilir. Misafiri, mektupları, haberleri, bir şeyin sonuçlarını
merakla ve heyecanla bekleyebilir. O zaman onun gözleri de farklı yerlere
bakar; bazen telefona, bazen posta kutusuna, bazen saatine, bazen de sadece
kendi anılarına. İkinci mecaz anlamın konusu göz değil, insanın içindeki
haldir ve onu anlatır. Çünkü bu deyim aynı zamanda özlem anlamını taşıyabilir. Özlenilen şeyler veya kişiler sabırsızlıkla beklenir.
Bir şeye sabırlı bakmakla ve görme yetisi ile ilgili başka bir deyim daha
vardır. Bu deyimde de sabır bir silah özelliği taşımaktadır. Çünkü gözlerle,
bakışlarla hiçbir şeyi elde edemez ama uzun zaman bekleyen kendi amacına
erişebilir daha doğrusu hedefine varabilir – durdu durdu, turnayı gözünden
vurdu. Bu şekilde birinin sabırlı olması ödüllendirilir yani o, sonuçta istenilen hedefe ulaşmıştır, avın ne kadar zor ve ne kadar sabır gerektiren bir
iş olduğunu sadece ava çıkanlar bilebilir, hele ki uçan bir turnayı gözünden
vurmak… Azimli ve sabırlı kişiler sakin olma becerileri sayesinde istediklerini elde eder.
Sabır, beklemekten başka bir anlam da taşır. Yetersiz araçlarla bile bir
işi yapma isteği, becerisi ve bunu ısrarla gerçekleştirebilmesi. Bu anlamı
içeren ifade şöyle: iğneyle kuyu kazmak. Zor, yorucu ve ilk bakışta umutsuz ve başarılamaz gözüken bir işle uğraşan insan gayretli, çalışkan ve çok
sabırlı ise herşeyi yapabilir, onun için imkansız bir iş yoktur. Böyle insanlar
için sorunlar sadece onları yenmek için önüne çıkar; araçlar ise uygun ya
da uygunsuz olabilir, yeter ki onda o bir işi yapma azmi bulunsun. Kendi
sabrını ve çalışkanlığını denetleyerek hedefine ulaşıncaya kadar seçtiği yoldan vazgeçmez. O, kendisi için bile en iyi örnek olur; azimli olma, ısrarcı
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olma, gayret etme ve sabredebilme özelliklerinin sayesinde başarılı olmanın
mümkün olduğunu ispatlar. Aletler ise bir işi yapmakta yardımcı olur ama
asıl iş istemeye gücüne sabra bağlıdır.

Sabretme ve sabretmeme durumunu açıklayan Türk
deyimleri ve atasözleri
Ağzından baklayı çıkarmak./ Baklayı ağzından çıkarmak. – Sabrı tükenip,
sakladığı şeyi söylemek.
Bardağı taşıran damla. – Uygunsuz durumlara karşı uzun süre dayanıp
sabretme gücünü kıran yeni bir eylem.
Çileden çıkmak. – Sabrı tükenip taşkınlık göstermek.
Kendini tutmak. – Dayanmak; sabretmek; davranışlarını denetleyebilmek.
Sabrı taşmak. – Artık sabrı kalmamak. Artık katlanmaz, dayanmaz duruma
gelmek.
Sabrı tükenmek. – Sabrı kalmamak.
Ya sabır – Katlanılması çok güç olan bu durum karşısında sen bana dayanma
gücü ver Tanrı’m.
Ya sabır çekmek. – Katlanılması güç durumlara karşı tepki göstermemeye
ve kendini tutmaya çalışmak.
Yerinde duramamak. – Sabırsızlanmak; telaşlanmak.
Sabır, Peygamber sabırdan başka, maalesef sınırlı olan ve sona erebilen bir duygudur. İşte o zaman insanın dayanma gücü da tükenir, öfke ve
kızgınlığa dönüşür. İnsan ise içindeki duyguları göstermemek için kendini
tutmaya çalışır. Kendi tutmak deyiminin içinde iki anlam mevcuttur: bir:
gerçekten harekete geçmemek için sabretmek ya dişlerini sıkarak ya yumruklar atmamaya çalışarak, iki: sakinleştirmeye çalışıp içindeki duyguları
saklamak, sinirlendiğini göstermemeye uğraşmak. Artık dayanamadığı zaman
ve az daha sabrı taşacağında sadece ya sabır derken Tanrı’ya kendini kontrol altına alma yeteneğini güçlendirmesini diliyor. İradeli davranmak ya da
kontrolü ele almak hiç de kolay olmayabilir.
Sabrı tükendikçe insanın tepkisi de farklı olur. Yukarıdaki gibi, yani
sakinleşme ya da Yaratıcı’dan yardım isteme, ama sabretme bir anlık bir
durum değildir, sabır zamanla belirir, bu bir süreçtir, sabrı hareketsizlik ve
sakinlik nitelendirir; sabırsızlığı da aşırı telaş ve heyecan. Bu yüzden insan
sabırsızlığın denetimi altına girince gerçekten yerinde duramıyor. Durgunluk,
sakinlik, soğukkanlılık, sabrın özelliklerinden birkaçı olarak sayılabilir, hareket ise, hatta sinirlenmeyi gösteren hareket tedirginlik, kısıtlı dayanma gücü
ve aceleciliğin sembolü olabilir.
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Bazen küçük, önemsiz bir olay sabrın tükenmesinin sebebi olabilir. İnsan
uzun süre bulunduğu şartlarda ne kadar sabır gösterirse göstersin, bir an gelir
ki orantısız bir şekilde davranmaya başlar. Bu olay ise bardağı taşıran son
damla gibi insanın içinde biriken duyguların taşmasına ve ortaya çıkmasına
yol açar. O zaman insanın tepkisi orantısız şekilde sert, adaletsiz ve gerçek
duruma uymayan bir tarzda olabilir. Çünkü bu küçük olay bir duygu patlamasına yol açar; bazen de onu durdurmak mümkün olmayabilir. İnsanın
davranışı da garip, sert ya da etkiye göre hiç uygun olmayabilir, ama uzun
zaman açığa çıkarılmayan duyguların gücü bilinmez. İşte o küçük bir olay
bardağı taşıran damla gibi insanın sabrını taşırır. İnsan ise tekrar kendine
hakim olamaz, sakinleşmek de bazen çok zor olur.
Diğer taraftan sabır kalmadığı zaman gösterilen tepki insana rahatlık
verir. Kendini bir sıkıntıdan, dertten, bunaltıdan kurtulmuş gibi hissedebilir
çünkü kendini gerçek çileden çıkmış gibi duyumsar.
Sabrın tükenmesinin olumsuz sonuçlar getirmesinin örneği aşağıdaki
deyimlerde ifadesini bulur: ağzıdan baklayı çıkarmak/ baklayı ağzından
çıkarmak. Bazı durumlarda insan sabredemeyince tuttuğu sözü ya da sakladığı
sırrın diğerlerine itiraf edebilir. Ağzındaki bakla işte bir sırrın sembolü olur.
Ağızdan çıkınca artık sır olmaz. Önce kendi ilkelerine sadık olan insan bir
anda tükenmiş sabrı yüzünden ilkelerine uygun olarak davranamaz.

Türk deyimleri ve atasözlerinde sabır duygusu ile ilgili genel
gerçekler ve uygun davranışı tavsiyeler
Acele ile menzil alınmaz./ Acele ile bir günlük yol alınmaz. –- İvmekle daha
çabuk sonuç alınır anılmamalıdır.
Acele iş şeytan karışır. – İvilerek yapılan iş yanlış, bozuk olur.
Acele yürüyen yolda kalır. – İş yaparken iven şaşırır, işini sona erdiremez.
Başa gelen çekilir. – Elimizde olamayan nedenlerle bazen hiç istemediğimiz
olaylarla, felaketlerle karşılaşabiliriz. Bu olaylara karşı sabırlı ve metanetli
olmalıyız, ona katlanmaktan başka çaremiz yoktur. Çünkü elimizden başka
bir şey gelmez.
Damlaya damlaya göl olur./ Damlacıktan sel olur. – Küçük şeyleri, birikimleri önemsiz diyerek küçüksemek doğru değildir. Küçük ve az gibi görünen
şeyler bir araya toplanarak büyük bir varlık, önemli bir sonuç meydana
getirir. Her zaman tutumlu olmalıyız. Elimizdekilerin kıymetini bilip dikkatli
harcamalı, kazançlarımızın bir kısmını muhakkak biriktirmeliyiz. Hesapsız
harcamalar yapmamalıyız. Bununla birlikte küçük zararları da önemsememiz, dikkat etmemiz gerekir, aski taktirde bu küçük zararlar çoğalarak daha
büyük zararları meydana getirir. Her zaman dikkatli ve tedbirli olmalıyız.
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Merdivenden ayak ayak çıkılır. – Üst düzeydeki görevlere, kendini kanıtlayarak, adım adım yükselerek ulaşılır, tepeden inme buyruklara işbaşına
gelen yeteneksiz kişiler, hak etmedikleri halde oturdukları koltukta fazla
tutunamazlar.
Merdivenden basamak basamak çıkılır. – İnsanlar çok acelecidirler. Her
şeyin çabuk olmasını isterler ama bir anda hemen, çalışıp emek vermeden
bir şeyler elde edilemez. Kısa zamanda amaçlarımıza ulaşmak mümkün
değil. Başarılı olmak için ağır ağır ilerlenir, çeşitli zahmetleri çekmek çok
gayet göstermek gerekir. Başarıya, yükseğe yavaş ama kuvvetli adımlarla
ulaşır. Hızlı yükselen çabuk düşer. Onun için sabırlı olmak gerekir.
Sabreden derviş muradına ermiş. – Kişinin derviş olması için uzun bir eğitim
döneminden geçmesi gerekir. Bu eğitim dönemini oldukça zor ve zahmetlidir. Bu yolda ancak sabrederek derviş olabilir. İnsanlar olayların istedikleri
şekilde sonuçlanmasını ister, oysa her işin kendine göre kuralı vardır. Belli
bir sürenin geçmesi gerekir, onun için istedikleri şeylere çabuk ulaşamaz.
Karşısına zorluklar hiçbir şekilde bizi yıldırmamalı işlerimizi yarım bıraktırmamalıdır. Sabreden ve çalışan kişi amaçlarına ulaşır.
Sabreyle işine, hayır gelsin başına. – Bir işi yaparken ivmez, sabredersiniz
hayırılı sonuçlara varırsınız.
Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. – Sabır güzel bir erdemdir ama sabretmesini
bilmek kolay da değildir. Hastalık, yokluk, acı gibi sıkıntılı günlere katlanmak çok zordur. Bütün bu sıkıntılara sabreden, ses çıkarmayan kişi sonunda
kazançlı çıkar. Sonu güzel olur. Sabırla çalışıp, kazanan başarıya ulaşır.
İnsan isteklerine sabretmesini bildiği zaman kavuşur.
Sabırla koruk helva olur, dut yaprağı atlas. – Sabretmesini bilen kişi olmayacak gibi görünen işlerle bile başarı kazanır. Sabredilirse ekşi koruk, tatlı
üzüm olur. Üzüm suyundan pekmez yapılır, ondan da helva. Bunun gibi, ipek
böceği dut yaprağında büyür, sonra ipek salgılar. Bununla da atlas dokunur.
Sabrın sonu selamettir. – Karşılaştığı güçlükleri sabırla yenmeye çalışan
kimse, sonunda başarıya ulaşır.
Saçım ak mı, kara mı? – Önüne düşünce görürsün. – Sonucu çok geçmeden belli olacak bir durumun nasıl biteceğini merak edenler azıcık sabırlı
olmalıdırlar.
Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. – Bir işte başarılı olmak, amaca ulaşmak
için bıkmadan usanmadan çalışmak, emek vermek, sabretmek, azim, gayret
göstermek gerekir. Bunları yerine getiren, sabreden kişiler istediğini elde
eder, çektiği sıkıntıların mükâfatını görür.
Hayatın doğruları içeren atasözlerini ve deyimleri yani genel gerçekler
ve ilkeleri açıklayan deyişleri bölmek ya da ayrı ayrı algılamak zor, çünkü
bütünün taşındığı mesajlar tek bir gerçeği ifade eder – sabırlı olunmalı çünkü
sabredince her şeyi gerçekleştirmek mümkündür.
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Sabrı açıklamak için din ve inançla ilgili kelimeler kullanılır. İfadelerde
kullanılan Allah, Tanrı, derviş, tekke, selamet sözleri gösteriyor ki dinî açıdan bile sabır ve çaba gösterme insanın iyi özelliklerinden biridir. Diğer
taraftan şeytan sözü sabırsızlığın ne kadar zararlı olabileceğini vurgular.
Sabırlı ve dayanıklı olmak gerektiğini başa gelen çekilir atasözü açıklar. İnsan ister istemez hayatın getirdiklerine / dayattıklarına göre yaşar.
„Durum ve koşullar” daha zor da olsa, kolay da olsa yaşam devam eder.
İnsan da etki edemediği olgulara karşı savaşamaz, tam tersi sabırla onlara
razı olmalı ve bütün engellere göğüs germesini bilmelidir. Hayat herkes
için bir sabır okuludur çünkü herkesin kendine göre gayretiyle ve sabrıyla
üstesinden gelebileceği sıkıntıları ve problemleri bulunmaktadır. Sabırlı kişi
fazla şikayet etmeden her şeye katlanır, hayatın daha iyi şartlar getirmesini
bekler. Sabrının övgüsü birkaç ifadede yer alır, mesela: Sabrın sonu selamettir. Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır. Sabredebilen kişi gerçekten huzura ve
mutluluğa ulaşır ve işinin meyvelerinin tadından memnun kalır. Yapılan açıklamada bile mecazlı anlamda kelime kullanmaktan kaçınılmaz, çünkü tabii
ki her iş (doğru anlamda) meyveleri vermez, ama iyi, diğerlerini memnun
edecek kadar iyi sonuçlar verir. Gerçekten iyiler ise meyvelere benzetilir
çünkü meyve gibi tatlı ve faydalıdırlar.
Amaçlara sadece kendi sabır ve yıkılmama isteği ayrıca dayanma gücü
yardımıyla varılır. Deyimlerde sabırlı kişiler için kullanılan benzetme derviştir – Sabreden derviş muradına ermiş. Çünkü o devamlı ve bıkmadan kendi
kişiliğini şekillendirir, mükemmelliği ve bilgiyi arar, belirlenen hedefe usanmadan gider. Hedefe ulaştığı taktirde bulunduğu fedakarlıkların ve harcadığı
zamanın karşılığını almış olur. Bu atasözünde önemli bir ders var: herkes yaptığı işinin sonuçlarını sabırla beklemeli ama iş aynı zamanda da kendi karakterini, kişiliğini, idare gücünü güçlendirmelidir bu hususa da önem verilmelidir. Öyleyse kimse, amaçlara ulaşılmaması yüzünden kimseyi kınayamaz.
Sonraki atasözünde yine dindarlık çağrışımı bulunur – tekkeyi bekleyen
çorbayı içer; burada da hedefini sabırla ve yorulmadan gerçekleştirmeye
çabalayan veya ona doğru giden insanlar övülür. Onlar, kendi çalışkanlıkları
ve sabredebilme marifetlerinden dolayı başarının meyvesini yani istenilen,
çok beklenileni elde ederler. Bu atasözü harfi harfine algılanılırsa sadece
dervişliğin ve ona bağlı hayırseverliğin övgüsü söz konusudur, ama açıklamasından bekleme yerinin değil bekleme eyleminin daha önemli olduğunu
ortaya çıkar. Ama oradaki beklemek, tembellik ya da emeksiz gelen bir
ödülü elde etmek anlamına gelmez, tam tersi çalışkanlık ve azimle rüyaların gerçekleşmesine yol açan davranışlar kast edilmektedir. Derviş ise sabretmenin sembolüdür.
Sonucu beklemek sonraki deyimin konusudur: Saçım ak mı, kara mı? –
Önüne düşünce görürsün. Bilinilir ki bekleyenin zamanı daha uzun gibidir,
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bir dakika altmış saniyeden, bir saat ise altmış dakikadan oluşmuyor, her
an yıllar gibi geçiyor. Yine de umutmamalı ki her şeyin doğru, uygun bir
vakti var, geç ya da erken her şey ortaya çıkar ve belli olur. Acele veya
sabırsızlık bir işin sonuçlarını hızlandıramaz, ne olacaksa olacak, sadece
telaşlanmadan beklemek lazım. Yine de herkes kendi yaşam tecrübesinden
öğrenmiştir ki beklemek en zor mesele, çünkü beklerken insanın elinde
hiçbir şey kalmaz, yapabileceği birşey yoktur. Tabii ki boş bir merak ya
da ilgilenmenin, önemli bir netice beklemekten çok büyük farkı vardır.
Sabrederek beklemek, fazla heyecanlanmadan, korkmadan, sinirlenmeden
bir tür inanç meselesidir çünkü her şey çoktan beri yazılmış, öbür tarafta
umursamazlık ve aldırmazlık, vardir. Çünkü insanın ilgi ve his uyandırıcı
konularından artık hiç birşey kalmamıştır. Bazen uygun zaman geldiğinde
beklenilen ortaya çıkıp bekleyenin merakını giderir.
Sabrın biraz farklı bir anlamı sabreyle işine, hayır gelsin başına atasözünde bulunur. Burada sabırla beklemek kastedilmiyor, tam tersine; düzenlilik, düzgünlük ve usanmadan çalışmak konu ediliyor. Sadece acelesiz, dikkatli ve özenilerek yapılan çalışma, istenilen sonuçları getirebilir. Yukarıda
bahsedilen: Sabrın sonu selamettir atasözü de aynı mesajı taşımaktadır.
Orada da sabretmenin sadece iyi yönlerinin var olduğu vurgulanır. Bir kişi
sabretmeyi biliyorsa, isteğinden kolay kolay vazgeçmezse bütün zorluklara
karşı, bütün engelleri yenerek dikkatini dağıtan şeylere bakmadan zirve onun
hedefiyse eğer, ta zirveye bile çıkabilir. Çok çalışmakla, azimle ve sabırla
önceden iyice düşünerek planlandığı yolda devam ederek yalnız iyilik ve
başarıya varabilir. Öte yandan sabırla beklemekte de fayda var, çünkü bu
karakteri ve kişiliği şekillendirir. Herkes daha iyi olmak ister, kendi tasarladığı idealine ulaşmaya çalışır, dikkatle ve sabırla planını çizdiği, çok
düşündüğü gayesini elde etmeyi arzular. Öyle olmasaydı kimse yeni, faydalı, kullanışlı icatlar bulamazdı, ya da yüksek mevkilere gelemezdi veyahut
diğer istediklerini alamazdı, arzularını gerçekleştiremezdi.
Benzer mesaj aşağıdaki örneklerde de görülmektedir: Sabırla koruk helva
olur, dut yaprağı atlas. Merdivenden ayak ayak çıkılır. Merdivenden basamak basamak çıkılır. İlk bakışta koruk ve helva, ya da dut yaprağı ve atlas
hiçbir şey ile çağrışım kurmaz. Bağlantı ise çalışmakta ve sabırla bulunur.
Olgunlaşmamış meyvenin güneş ve yağmur sayesinde tatlı, sulu, lezzetli
bir üzüme dönüşmesi için uygun zaman gerekir, bu da doğanın değişmez
dengesine bağlıdır insanın becerisinden, çalışkanlığından, farklı aletleri ve
teknolojileri kullanışından ortaya helva çıkar. Dut yaprağı ise ilk önce ipekböceklerince seçilmiş kozalarla dolu olur ve yine insan aklını ve yeteneklerini doğru şekilde ve elverişli zamanda kullandığı için kozaları uygun bir
zamanda toplar. Ondan ip, ipten de saten dokuma kumaşını elde eder. Bu tür
işlerde sadece bilgi ve teknoloji yetmez, biraz bekleme, biraz emek gerekir,
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çünkü beklemezse hammade olan üzüm veya ip işe yaramaz olur, kendi
çalışkanlığı, çabası ve dikkatli işleyişi sonucunda alınan mal, tam özelliklerini taşır. Öyleyse ne bekleme zamanı ne edildiği gayret boşa çıkmıştır.
Merdiven ve basamak kelimelerini içeren atasözleri, şimdi hemen kariyer yapmakla alakası olan tavrı çağrıştırır. Ama unutmamalı ki bu atasözleri
ortaya çıktığı zaman hayat farklıymış daha sakin ve yavaşmış. Tabii her
zaman yükseğe çıkanlar vardı, ama şimdiki ölçüde değil. İkisi hem uyarı
hem nasihat hem değişmeyen gerçek olarak algılanabilir. İkisi de mecazlı
ve mecazsız anlamı kapsar. Bir yere varmak, yola çıkmak için bile ilk önce
bir adım atılır. Onu atmayınca bir yere gidilemez veya yükseğe çıkılamaz.
Gerçek merdivenin basamakları insanın aşabilmesine göre yapıldığı için
onları ikişer ikişer ya da üçer üçer bir adımla geçmek tehlikeli olur. Bir ayak
tökezlemesine uğranabilir, fazla hızın üstünde olunması da şaşırıtıcı olur,
mecaz anlamda ise atlanmış basamakta neler yaşanabileceği öğrenilmez,
zirveye haksız olarak varılması diğerlerinde farklı, sert, karşı, zıt tepkiler
uyandırır. (Şimdi bile, bazı şirketlerde kullanılan bir metod var: terfi etmek
için en basit, en aşağıda bulunan mevkiden başlanması şart, o zaman insan
üstte olduğunda diğerlerinin işini daha iyi anlar, her iş seviyesinde görevin
ne kadar zor olduğunu bilir, astlarından ne az ne de fazla ister, bu yüzden
kendi görevini de daha iyi yapabilir. Her yere, ya mecazi ya da gerçek, yavaş,
sakin ama emin adımla gidilir. Öyleyse geçildiği yol veya varılmış seviye
belli, kimsenin kuşkularını ve şaşkınlığını kışkırtmayan, dürüstçe erişilen,
kazanılan bir mevki olur. Acele etmeksizin sabırla ama sağlam, güvenli bir
şekilde ulaşılan yer, haz verir. Çünkü bir yere kendi gücüyle vardıktan sonra,
zorlukları sabrederek yendikten sonra insan da kendi değerini öğrenip anlayıp
takdir edebilir. Kimse de bu kendine güvenini kolay kolay yıkamaz. Bu durumun ayrı bir önem taşıyan diğer bir faydası var ki, o da bu şekilde ulaşılan
yer ya da mevkinin sağlamlığıdır, insan da orada kendini güvenli hissedebilir.
Başarılı ya da başarısız olunması bir yandan sabra bağlı bir yandan da
insanın becerisine, ihtiyatına ve sağduyusuna... Öbür yandan da küçük ve
ilk bakışta önemsiz gibi görünen şeylere. Nasıl damlalardan göl oluşursa
böyle minicik adımlarla ya da ufak ilerlemeyle insan istediğini elde eder.
Her iş için zaman lazım, her işi yaparken sonucunu göz önünde bulundurmak lazım; öyleyse en küçük bir ilerleme bile hedefe bir adım daha yaklaşmak demek. Damlaya damlaya göl olur atasözünün açıklaması tutumlu
olma, küçük tasarruflara önem vererek biriktirme becerisini vurgular. Bu
atasözü dolaylı bir şekilde sabrının da övülmesidir. Bir şeyi biriktirmek
için üstelik küçük olan şeyleri biriktirmek için çok zaman lazım, zaman da
sabır demek, sabırla ise damlaları toplayıp bir göl oluşturmak da mümkün.
Damlalar hem yararı getiren hem de zararı veren şeylerin sembolü olabilir. Küçük faydaları fark edince onlardan nasıl yararlanılırsa aynı şekilde
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zararları görüp onlardan sakınılır yoksa Damlacıktan sel olur atasözünün
anlattığı gibi bu önemsenmeyen zararlar büyük bir felakete sebep olabilir.
Burada daha çok dikkatli ve tedbirli olmanın önemi belirtilir. En küçük, ve
en önemsiz düşünülen şey bile çoğaldıkça ve büyüdükçe ya iyi da ya kötünün sebebi olur. İnsan ise kendi aklıyla, sabrıyla, soğukkanlılığıyla ondan
ya faydalanabilir ya da zarara uğrayabilir.
Genel gerçekleri kapsayan atasözlerinin arasında üç tanesi sabrının tersini açıklar, yani aceleciliği kasteder. Sakin bir şekilde bekleme, sabretme,
yavaşça ve dikkatle çalışmanın iyi yönleri anlatmak yerine acele iş yapmanın
kötü etkileri yarattığını vurgular. Bu ise dolaylı olarak sabrın takdiri olur.
İlk kastedilen atasözleri: Acele ile menzil alınmaz.; Acele ile bir günlük
yol alınmaz; Acele yürüyen yolda kalır aceleciliğin yanlış olduğunu, ümit
edilen sonucu getiremediğini bir yolun alınmasıyla karşılaştırır. Yol alınması
karşılaştırmanın sadece çıkış noktasıdır, çünkü mecaz anlamda herhangi bir
iş yapma işaretidir. Direk anlamda aynı mesajı taşır. İnsanın çabuk hareket
ederken düşmesi, ya da kayması ihtimali yüksek olur. Mecaz anlamda ise
bir işle ilgilenirken acelecilik yüzünden hata yapma ihtimali daha da artar.
Sonuca emin adımlarla ulaşılması önceki ifadelerde de anımsandığı için
burada da sadece şu tekrarlanır: her hedefe sabırla, çaba göstermekle ve
ihtiyatla kavuşulur, her yapılan işe yavaş ve gerekli dikkatle yaklaşılır aksi
takdirde iş istenmedik şekilde bitebilir, elde edilen sonuç hayal kırıklığına
uğratır çünkü her şey için zaman lazımdır. Tez canlı insanlar düşünmeden
harekete geçip, istediğini bir an önce elde etmek arzusunun altında kendini
bir esir gibi hisseder ve davranır, sabırsızlığı, aceleciliği yüzünden yarı
yolda kalır yani işini bitiremeyip ondan vaz geçer ve başka bir işe yönelir.
Böyle kişiler asla başarılı olamaz. Öte yandan her iş, onu yapanın karakterini gösterir, bir ayna gibidir. İşi düzgün olan insanın özelliklerinden biri
multaka sabır, azim ve çalışkanklıktır.
Bu yazıda son olarak dile getirilecek olan Acele işe şeytan karışır atasözünde yine dinî bir kavram bulunur. Şeytan kelimesi, önce dinî kavramı
içeren ifadelerin zıt anlamı ve zıt çağrışım yapmak amacıyla kullanılır. Bu
atasözünde şeytan en kötü, korkunç ve iyi sonuçlanmayan olayın sembolü
olabilir. O neredeyse, orada hiçbir şey iyi olamaz. Acelecilik ve sabırsızlık ise onun metodudur. Acele davranırken hata yapmak çok kolaydır.
Dikkatsizlik, sinirlenme ve doğru dürüst her şeyi düşünüp karar vermek
için yeterince zaman ayırmama hatta hemen sonuçlandırmak isteği en basit
bir işte yanlışlığa yol açar. Tabii ki bazen insanın acelesi olabilir ama öyle
durumlarda daha da dikkatli, sabırlı ve yapılacak iş üzerine daha çok konsantre olmak en uygun çözümdür.
Sonuç olarak sabır duygusunu yukarıdaki ifadelere dayanarak şöyle
tanımlayabiliriz: sabır iyi, herkesçe hissedilmesi lazım olan bir duygu; sabırlı
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insanlar istediklerini her zaman elde ederler ve işlerinin iyi sonuçlarından memnun kalarak başarılı olurlar. Sabretmek kolay değildir, çünkü bazı
durumlarda harekete geçmemek için ya da gereken dikkatle ve titizlikle bir
iş yapmak için veya ses çıkarmadan boş beklemek ve sonuçta çok istenilen
bir hedefi ilk fırsatı kullanıp bir an önce elde etmek için gerçekten de insanın iradesinin güçlü olması gerekir. Sabretmek ne kadar zorsa, sabretmenin
sonuçları da o kadar hoş olur.
Sabrın sadece iyi niteklikler taşıyan bir duygu olarak algılanması farklı
ifadelerde dinle ilgili kelimelerin kullanılmasıyla onaylanır. Din ile uğraşan ya da din yoluyla hayata devam eden insalar sabrın ta kendisidir ya da
örnek alınacak sabırlı kişinin nasıl olması gerektiğini gösterir.
Öte yandan aceleci, düşünmeden hareket edenlerin, işlerini yetersiz ilgiyle
yapanların, çalışmayan, uğraşmayan, gayret göstermeyen, tedbirli olmayan,
kolay sinirlenip yaptıklarından vazgeçebilen, ya da hızlıca bir yere varmak
isteyen kişilerin işine sadece şeytan karışır. Acele ve dikkatsizce yapılan
işlerde mutlaka bir iki yanlışlık bulunur, çünkü acelesi olan insan daha
kolay hata yapabilir, üzerinde böyle çalışılmış bir işin sonuçları ise kimseyi
memnun bırakamaz.
Duyguların açıklamasında dinî kavramların kullanılması gösteriyor ki
bazı duygular ve hisler diğerlerinden daha büyük önem taşır, hem de onların yeri iyi-kötü kategorisinde işte bu kelimeler sayesinde belirtilmiş olur.
Diğer taraftan Türk toplumunu da nitelendirir. Anlaşılmaktadır ki dinî kurallar Türk halkı için önemlidir, öyle olmasaydı benzetmede kullanılmış olan
kelimeler farklı nitelikte olurdu.
Sabrı açıklamak için kullanılan ifadelerde farklılıklar gözlemlenir; örneğin: kıyaslamada bekleme, çalışma, yükseliş ya da yolda ilerleme gibi.
Yukarıdaki ifadelerden çıkarılacak ders şudur: sabır sayesinde insan istediğini yapar, her şeye ulaşır, acele eden ise hiçbir şey elde edemez.
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ÖZCAN GÖNÜLAL Yasemin
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

A Practical Research Regarding the Question
‘Are Our Words the Subject to Erosion?’ /
‘Kelimelerimiz Erozyona mı Uğruyor?’ Sorusuna
Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma
abstract: Words reflect culture and knowledge accumulation of communities and also
emotion and thought development of individuals. In Turkey, especially after the language
reform, there is a prevalent perception that the Turkish word and concept knowledge of the
new generation has been a subject to erosion. The language discussions between 1940 and
1990 play important role in the discourse. The issue language has been discussed for many
years in the scope of an understanding which sees language composed of words only. When
the discussion is reduced to the words only it may be considered that the words in a language
are only composed of synonyms. However, especially intangible words have multi-layer
meaning structure. As a matter of fact, in periods when extreme purism speeds up the effort
of making new generations not learn old words caused a kind of word fetishism. In an
environment where governments – but not states – have language policies the Turkish language used in textbooks published by the state changed continuously and Turkish teaching
depending on rich words, concept, correct writing and pronouncing could not be placed on
track during our republic history. The paper presents the result of the study (survey and
interview technique) done among university students who answered a question “Are our
words subject to erosion?” The researcher used old established Turkish words that were
compiled from today’s newspapers. The conclusions of the aforementioned method will be
evaluated in terms of Turkish teaching.
keywords: Turkish language reform, Turkish vocabulary, word erosion

Giriş
Kelimeler, söz varlığının temel unsurlarındandır. Toplumların kültürleri
ve bilgi birikimlerini yansıttıkları gibi bireyin duygu ve düşünce gelişiminde
de önemli bir işleve sahiptirler. Türkiye’de özellikle Dil Reformu’ndan sonra
yeni neslin Türkçe kelime ve kavram bilgisinin erozyona uğradığı, söz varlığının daraldığı konusunda yaygın bir kanı vardır. Bu görüşün ortaya çıkmasında 1940-1990 yılları arasında, dili sadece kelimelerden ibaret gören
bir anlayış çerçevesinde yapılan tartışmaların etkisi büyüktür1. Bu anlayış
1

Ayrıntılı bilgi için bk. Gönülal Özcan, 2012.
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devletin belirgin bir dil politikası olmaması yüzünden uzun müddet aşılamamıştır. Devletin değil, hükûmetlerin dil politikalarının olduğu bir ortamda,
devletin çıkardığı ders kitapları gibi etkili araçlarda kullanılan Türkçe de
sürekli değişmiş; kelime ve kavram hazinesi zengin, doğru yazım ve söyleyişe dayanan Türkçe öğretimi, Cumhuriyet tarihimiz boyunca bir türlü
rayına oturtulamamıştır2.
Tartışma, kelimelere indirgendiği zaman sanki bir dildeki kelimeler
sadece eş anlamlılardan (sinonim) ibaretmiş gibi düşünülebilir. Hâlbuki
özellikle soyut kelimeler, çok katmanlı bir anlam yapısına sahiptir. Ancak
aşırı özleştirmeciliğin hız kazandığı dönemlerde eski kelimeler yerine ikame
etmek üzere türettiğimiz yeni kelimeler, özellikle soyut kavramlarda nüansların ortadan kalkmasına sebep olmuştur3. Bu noktada dil ve düşünce arasındaki organik bağ vurgulanmalıdır. Vygotsky’nin de belirttiği üzere düşünce,
sözcüklerle yalnız dile getirilmekle kalmaz, onlar aracılığıyla varlık kazanır4.
Tüm bu tartışmalar, tezler-antitezler arasında kelime kaybımızın olduğu
bazı araştırmacılar tarafından gözleme dayalı olarak ısrarla dillendirilse de bu
kaybın ne ölçüde olduğu konusunda bilimsel veriler ortaya konulmamıştır.
Bu çalışmada; güncel gazetelerden derlenen Türkçeye yerleşmiş eski
kelimeler, anket tekniği kullanılarak üniversite öğrencilerine sorulacak;
“Kelimelerimiz erozyona mı uğruyor?” sorusuna cevap aranacaktır. Söz
konusu uygulamalı yöntemin sonuçları ise Türkçe öğretimi açısından değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Veri Toplama:
Çalışmanın evreni, yüzde yüz yabancı dille öğretim yapılan bir üniversite
olan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Mimarlık, Mühendislik ve
Fen Bilimleri Fakültesi lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Bu grup, 19881994 yılları arasında doğanlardan (20-24 yaş) oluşmaktadır. Yaklaşık 2500

Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı ve 1960’lı yıllardan itibaren mahiyeti iktidarların ideolojisine göre değişen genelgelere bakmak yeterlidir.
3
Bu noktada yazar Alev Alatlı’nın Schrödinger’in Kedisi (Kâbus) adlı romanındaki
ifadeleri anmak isterim: “Belki de dile ilişkin kaygılarımız Türkçe-Osmanlıca tartışmalarıyla
sınırlı kaldığından afaziye uyanamadık. Kelimelerin sesli/yazılı şekilleriyle uğraşıyorduk.
Beyinlerimize ulaşıp ulaşmadıkları üzerine düşünmek aklımıza gelmedi. Düşünce içeriklerinin
korunup korunmadığı üzerine de düşünemedik. (...) İlim mi bilim mi münakaşalarına gömüldük, her ikisinden de olduk. Kavramın kendisi, karşılığı olmayan bir sesten, bir şekilden
ibaret kaldı” (Alfa Yayınları, 2003, 57).
4
Vygotsky, 1998: 179.
2
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kişilik grup içinden “basit tesadüfî örnekleme”5 yöntemiyle 1506 öğrenciden
veri toplanmıştır.

Araştırmaya Kaynak Teşkil Eden Gazete ve Köşe Yazarları:
Araştırma için seçilen 40 kelime, 2014 yılı Nisan ayı içinde en çok okunan 14 farklı gazetede yazan 28 köşe yazarından derlenmiştir.
Tablo.1 Gazete ve Köşe Yazarları
Gazeteler

Köşe Yazarları

1

Akşam

Fikri Akyüz

2

Cumhuriyet

Can Dündar

3

Habertürk

Yavuz Semerci, Murat Bardakçı

4

Hürriyet

Ahmet Hakan, Ertuğrul Özkök, Taha Akyol

5

Milliyet

Mehmet Tezkan, Mehmet Y. Yılmaz, Pelin Batu

6

Radikal

Ezgi Başaran, Cüneyt Özdemir, Gündüz Vassaf, Cengiz Çandar

7

Sabah

Emre Aköz, Mehmet Barlas

8

Star

Fehmi Koru

9

Sözcü

Bekir Coşkun

10

Taraf

Hadi Uluengin, Murat Belge

11

T24

Ergun Babahan

12

Vatan

Güngör Mengi

13

Yeni Şafak

Hilal Kaplan, Salih Tuna, Yalçın Çetinkaya

14

Zaman

Etyen Mahcupyan, Hüseyin Gülerce, Ali Bulaç

40 kelimelik liste şöyledir:
1. akil (Ahmet Hakan, Hürriyet, 25 Nisan 2014)
2. biat etmek (Ergun Babahan, T24, 18 Nisan 2014)
3. bizatihi (Bekir Coşkun, Sözcü, 17 Nisan 2014)
4. elzem (Hilal Kaplan, Yeni Şafak, 23 Nisan 2014)
5. evsaf (Ezgi Başaran, Radikal, 17 Nisan 2014)
Tanımlanan evrendeki her elemanın “eşit” ve “bağımsız” seçilme şansına sahip
olmasıdır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Altunışık, Bayraktaroğlu, Coşkun, Yıldırım, 2010: 137-138.
6
Belirli evrenler için kabul edilebilir bir örnek büyüklüğüdür, bkz. Altunışık,
Bayraktaroğlu, Coşkun, Yıldırım, 2010: 135.
5
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

faraza (Emre Aköz, Sabah, 24 Nisan 2014)
halef selef (Can Dündar, Cumhuriyet, 20 Nisan 2014)
ihtiyat (Hadi Uluengin, Taraf, 20 Nisan 2014)
ikame (Yalçın Çetinkaya, Yeni Şafak, 20 Nisan 2014)
istişare (Mehmet Tezkan, Milliyet, 17 Nisan 2014)
izan (Bekir Coşkun, Sözcü, 24 Nisan 2014)
kifayetsiz (Mehmet Barlas, Sabah, 13 Nisan 2014)
mağrur (Can Dündar, Cumhuriyet, 25 Nisan 2014)
mefhum (Gündüz Vassaf, Radikal, 20 Nisan 2014)
muadil (Murat Belge, Taraf, 22 Nisan 2014)
mukayese (Etyen Mahcupyan, Zaman, 13 Nisan 2014)
mustarip (Etyen Mahcupyan, Zaman, 13 Nisan 2014)
mutabakat (Hüseyin Gülerce, Zaman, 15 Nisan 2014)
muteber (Yavuz Semerci, Habertürk, 24 Nisan 2014)
muvaffak (Murat Bardakçı, Habertürk, 20 Nisan 2014)
müesses (Ertuğrul Özkök, Hürriyet, 25 Nisan 2014)
müspet (Bekir Coşkun, Sözcü, 17 Nisan 2014)
müstakbel (Ahmet Hakan, Hürriyet, 20 Nisan 2014)
müstahak (Murat Belge, Taraf, 29 Nisan 2014)
müteallik (Mehmet Y. Yılmaz, Milliyet, 25 Nisan 2014)
müstehzi (Cüneyt Özdemir, Radikal, 6 Nisan 2014)
mütalaa (Ali Bulaç, Zaman, 24 Nisan, 2014)
suhulet (Fehmi Koru, Star, 18 Nisan, 2014)
tahakküm (Etyen Mahcupyan, Zaman, 13 Nisan 2014)
tahayyül (Pelin Batu, Milliyet, 20 Nisan 2014)
tasavvur (Güngör Mengi, Vatan, 19 Nisan 2014)
tahkir (Salih Tuna, Yeni Şafak, 22 Nisan 2014)
tasfiye (Cüneyt Özdemir, Radikal, 22 Nisan 2014)
tecrit (Cengiz Çandar, Radikal, 4 Nisan 2014)
teferruat (Fikri Akyüz, Akşam, 7 Nisan 2014)
temayül (Cüneyt Özdemir, Radikal, 9 Nisan 2014)
tevdi (Taha Akyol, Hürriyet, 24 Nisan 2014)
teveccüh (Etyen Mahcupyan, Zaman, 13 Nisan 2014)
tevil (Salih Tuna, Yeni Şafak, 22 Nisan 2014)
zevat (Ezgi Başaran, Radikal, 17 Nisan 2014)
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Uygulanan Anket7:
KELİME HAZİNESİ ÖLÇME ANKETİ

Amaç

En güncel gazete köşe yazılarından derlenen Türkçeye yerleşmiş eski
kelimeler vasıtasıyla üniversite öğrencilerinin kelime hazinesi hakkında
bilgi toplanacak, “Kelimelerimiz erozyona mı uğruyor?” sorusuna cevap
aranacaktır. Söz konusu uygulamalı yöntemin sonuçları Türkçe öğretimi
açısından değerlendirilecektir. Lütfen seçiminizi size en uygun olan kutuya
X işareti koyarak belirtiniz. Anketin doldurulması için öngörülen tahmini
süre 15-20 dakikadır.
Anketi cevaplandırmanız çok değerli bir katkı sağlayacaktır. Teşekkür
ederiz.
Yasemin Özcan Gönülal

Aşağıdaki bilgileri doldurunuz
1

Doğum tarihiniz:

2

Bölümünüz:

3

Cinsiyetiniz:

4

Hangi tür yayınları daha
çok okursunuz?

5

Gazete köşe yazarlarını ne
sıklıkla okursunuz?

( ) Kadın
( ) Roman-Hikâye

(
(
(
(

)
)
)
)

( ) Erkek
( ) Psikoloji/Sosyoloji

Tarihi kitaplar ( ) Siyasi kitaplar
Din-Felsefe
( ) Bilimsel yayınlar
Bilim-Kurgu
( ) Şiir
Fantastik
( ) Diğer (Belirtiniz)

( ) Hiç okumam ( ) Ara sıra okurum
( ) Her zaman okurum

Anketin hazırlanması sırasında, bilimsel araştırmalarda ölçme teknikleri konusundaki
tecrübe ve değerli görüşlerini cömertçe paylaşan Prof. Dr. Nuri Başoğlu ile Öğr. Gör. Ozan
Uştuk’a ve anketi yorumlamak üzere başvurduğum IBM SPSS Statics 2.0 adlı istatistik
programını kullanmama yardımcı olan Mehmet Gönülal’a teşekkür ederim.
7
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Kelimeler hakkındaki
düşünceleriniz
1

Kelimenin
anlamını
bilmiyorum

Kelimeyi
duydum ama
anlamını
bilmiyorum

Kelimenin
anlamını
biliyorum

akil

Kelimenin anlamını yazınız veya kelimeyi cümle içinde kullanınız:
2

biat etmek

3

bizatihi

4

elzem

5

evsaf

6

faraza

7

halef selef

8

ihtiyat

9

ikame

10

istişare

11

izan

12

kifayetsiz

13

mağrur

14

mefhum

15

muadil

16

mukayese

17

mustarip

18

mutabakat

19

muteber

20

muvaffak

21

müesses

22

müspet

23

müstakbel

24

müstahak

25

müstehzi

26

müteallik

27

mütalaa

28

suhulet

227
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29

tahakküm

30

tahayyül

31

tasavvur

32

tahkir

33

tasfiye

34

tecrit

35

teferruat

36

temayül

37

tevdi etmek

38

teveccüh

39

tevil

40

zevat

Anketin Yorumlanması:
Standart sapmanın 0,05’ten az olması anketin hata payının küçük olduğunu göstermektedir. Ankette sırasıyla;
1. Kelime bilgisini ölçmek üzere “Kelimenin Anlamını Biliyorum”u işaretleyenler,
2. Kelimelerin günlük hayatta kullanılıp kullanılmadığını ölçmek üzere
“Kelimenin anlamını biliyorum ve bu kelimeyi kullanıyorum”u işaretleyenler,
3. Duyulmayan kelimeleri ölçmek üzere “Kelimenin anlamını bilmiyorum”u işaretleyenler,
4. Kelime bilgisiyle ilgili eldeki verileri değerlendirebilmek için “gazete
okuma oranı” ile “en çok takip edilen yayınlar” tespit edilmiştir.
Tablo 2. Anlamı Bilinen Kelimelerin Yüzdeleri
Kelimeler

Toplam
(150)

Yüzde
%

Kadın
(80)

Yüzde
%

Erkek
(70)

Yüzde
%

1

Mukayese

127

85%

67

84%

60

86%

2

Müstahak

123

82%

66

83%

57

81%

3

Teferruat

102

68%

49

61%

53

76%

4

Müstakbel

95

63%

52

65%

43

61%

5

Akil

94

63%

43

54%

51

73%

6

Kifayetsiz

84

56%

48

60%

36

51%
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7

Elzem

81

54%

43

54%

38

54%

8

Mustarip

71

47%

37

46%

34

49%

9

Mutabakat

69

46%

23

29%

46

66%

10

İstişare

65

43%

29

36%

36

51%

11

Teveccüh

62

41%

40

50%

22

31%

12

Biat etmek

61

41%

22

28%

39

56%

13

Muvaffak

56

37%

26

33%

30

43%

14

İhtiyat

48

32%

18

23%

30

43%

15

Muadil

45

30%

16

20%

29

41%

16

Tasfiye

44

29%

11

14%

33

47%

17

Tasavvur

38

25%

15

19%

23

33%

18

Mağrur

35

23%

16

20%

19

27%

19

Tecrit

35

23%

16

20%

19

27%

20

Faraza

25

17%

11

14%

14

20%

21

Bizatihi

22

15%

8

10%

14

20%

22

Mütalaa

17

11%

4

5%

13

19%

23

Halef selef

16

11%

5

6%

11

16%

24

Tahayyül

16

11%

5

6%

11

16%

25

Müspet

15

10%

2

3%

13

19%

26

İzan

13

9%

6

8%

7

10%

27

Muteber

13

9%

0

0%

13

19%

28

İkame

9

6%

1

1%

8

11%

29

Tahakküm

9

6%

1

1%

8

11%

31

Temayül

5

3%

0

0%

5

7%

32

Zevat

5

3%

0

0%

5

7%

30

Evsaf

5

3%

1

1%

4

6%

33

Tevdi etmek

4

3%

1

1%

3

4%

34

Müesses

3

2%

0

0%

3

4%

35

Tahkir

3

2%

0

0%

3

4%

36

Mefhum

2

1%

1

1%

1

1%

37

Müteallik

1

1%

0

0%

1

1%

38

Suhulet

1

1%

0

0%

1

1%

39

Müstehzi

0

0%

0

0%

0

0%

40

Tevil

0

0%

0

0%

0

0%
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Tablo 2’ye göre:
Kelimelerin yüzde 80’i ankete katılan her iki kişiden biri tarafından
bilinmiyor.
Bu oran en çok bilinen 8. sıradaki mustaripten sonra hızla düşüyor.
Bu çalışmada erkeklerin kelime hazinesinin kadınlardan daha fazla
olduğu görülüyor. Kadınların erkeklere göre belirgin bir farkla daha az
bildiği kelimeler arasında akil, mutabakat, ihtiyat, biat etmek, mutabakat, tasfiye, muteber yer alıyor. Ancak kelimeler ve cinsiyet arasındaki
ilişkinin tespiti için daha ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Köşe yazarları, halkın her kesimi tarafından anlaşılabilmek için genellikle
düşüncelerini açık ve anlaşılır bir dille yazarlar. Ancak bu metinlerden
derlenen izan, muteber, ikame, tahakküm, temayül, zevat, evsaf, tevdi
etmek, müesses, tahkir, mefhum, müteallik, suhulet kelimelerini bilen
üniversite öğrencilerinin sayısı yüzde 10’un altında çıkmış, müstehzi ve
tevil ise kimse tarafından bilinememiştir.
Diğer taraftan ankete katılan ve “kelimenin anlamını biliyorum” seçeneğini işaretleyen 45 kişinin kifayeti “anlamsız”, 40 kişinin ise müstakbeli “sevgili, değerli” olarak kaydettiği tespit edilmiştir. Bu rakamlar,
sık kullanılan bu kelimelerin anlamlarını yaklaşık her 3 kişiden birinin
yanlış bildiğini göstermektedir.

●
●
●

●

●

8

Tablo 3. Kelimenin anlamını biliyorum ve bu kelimeyi kullanıyorum diyenlerin yüzdeleri
Kelimeler

Toplam
(150)

Yüzde
%

Kelimeler

Toplam
(150)

Yüzde
%

1

Müstahak

79/ D8 74

53%

21

Mütalaa

8/ D 5

5%

2

Müstakbel

71/D 54

47%

22

Faraza

8/ D 6

5%

3

Teferruat

68/D 56

45%

23

Müspet

8/ D 8

5%

4

Mukayese

63/ D 57

42%

24

Muteber

7/ D 6

5%

5

Kifayetsiz

51/ D 37

34%

25

İzan

7/ D 3

5%

6

Teveccüh

44/ D 29

29%

26

Halef selef

6/ D 6

4%

7

Elzem

43/ D 39

29%

27

Tahayyül

6/ D 6

4%

8

Mustarip

42/ D 30

28%

28

Tahakküm

5/ D 5

3%

9

İstişare

33/ D 27

22%

29

Bizatihi

4/ D 3

3%

Muvaffak

29/ D 21

19%

30

Mefhum

4/ D 1

3%

10

8

Doğru kullananlar.

231

A Practical Research Regarding the Question...
11

Mağrur

29/ D 15

19%

31

Temayül

3/ D 3

2%

12

Mutabakat

23/ D 21

15%

32

Zevat

2/ D 2

1%

13

Muadil

23/ D 22

15%

33

Tahkir

2/ D 2

1%

14

Tasfiye

23/ D 21

15%

34

Evsaf

0

0%

15

İhtiyat

22/ D 18

15%

35

Tevdi etmek

0

0%

16

Akil

19/ D 7

13%

36

Müesses

0

0%

17

Biat etmek

19/ D 16

13%

37

Müteallik

0

0%

18

Tecrit

17/ D 10

11%

38

Suhulet

0

0%

19

Tasavvur

13/ D 9

9%

39

Müstehzi

0

0%

20

İkame

12/ D 2

8%

40

Tevil

0

0%

Tablo 2 ve 3’e göre; öğrencilerin yarısından fazlası mukayese, müstahak,
teferruat, müstakbel, akil, kifayetsiz ve elzem kelimelerinin anlamını biliyor ancak bu kelimelerin müstahak dışında (% 53) kullanım oranları yüzde
50’nin altındadır. Bu durum, eski kelimelerin yerlerine ikame edilen Türkçe
kökenli kelimelerin daha yaygın kullanılmasıyla açıklanabilir: mukayese>
karşılaştırma, teferruat>ayrıntı, kifayetsiz >yetersiz, elzem >gerekli gibi.
Tablo 4. Duyulmayan/anlamı bilinmeyen kelimeler
Kelimeler

Toplam
(150)

Yüzde
%

Kelimeler

Toplam
(150)

Yüzde
%

1

Müteallik

123

82%

21

Muteber

39

26%

2

Suhulet

123

82%

22

Mutabakat

39

26%

3

Tevil

118

79%

23

Biat etmek

38

25%

4

Tevdi etmek

114

76%

24

Tecrit

37

25%

5

Evsaf

111

74%

25

İhtiyat

29

19%

6

Müstehzi

103

69%

26

Tasfiye

28

19%

7

Temayül

95

63%

27

Tasavvur

28

19%

8

Zevat

95

63%

28

İkame

27

18%

9

Tahakküm

90

60%

29

Muvaffak

27

18%

10

Bizatihi

90

60%

30

Elzem

26

17%

11

Tahayyül

89

59%

31

Mustarip

17

11%

12

Tahkir

87

58%

32

İstişare

15

10%
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13

Mefhum

86

57%

33

Akil

13

9%

14

İzan

79

53%

34

Mağrur

13

9%

15

Halef selef

68

45%

35

Teveccüh

13

9%

16

Faraza

68

45%

36

Müstahak

7

5%

17

Muadil

67

45%

37

Kifayetsiz

6

4%

18

Mütalaa

66

44%

38

Mukayese

5

3%

19

Müesses

58

39%

39

Teferruat

3

2%

20

Müspet

45

30%

40

Müstakbel

1

1%

Tablo 4’e göre müteallik, suhulet, tevil, tevdi etmek, evsaf, müstehzi
kelimelerinin neredeyse hiç duyulmadığını söyleyebiliriz.
Tablo 5. Gazete köşe yazarlarını okuma oranı
Köşe Yazarı
Hiç okumam
Cinsiyet

Ara sıra
okurum

Toplam

Her zaman
okurum

Kadın

3

67

10

80

Erkek

10

50

8

68

13
(9%)

117
(79%)

18
(12%)

148

Toplam

Tablo 5’e göre öğrencilerin yaklaşık yüzde 80’i gazete köşe yazarlarını
ara sıra okuduğunu, yaklaşık yüzde 10’u ise hiç okumadığını belirtmiştir.
Tablo 6. En çok takip edilen yayınlar
Roman_Hikâye
Evet
Cinsiyet

Toplam
Hayır

Kadın

68 (%85)

12

80

Erkek

40 (%57)

30

70

108 (%72)

42

150

Toplam

Bilim_Kurgu
Evet
Cinsiyet

Kadın

24 (%30)

Toplam
Hayır
56

80
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Erkek
Toplam

24 (%34)

46

70

48 (%32)

102

150

Bilimsel Yayınlar
Cinsiyet

Toplam

Evet

Hayır

Kadın

21 (%26)

59

80

Erkek

26 (%37)

44

70

47 (%31)

103

150

Toplam

Tarihi Kitaplar
Evet
Cinsiyet

Toplam
Hayır

Kadın

18 (%23)

62

80

Erkek

22 (%31)

48

70

40 (%27)

110

150

Toplam

Fantastik
Evet
Cinsiyet

Toplam
Hayır

Kadın

19 (%24)

61

80

Erkek

15 (%21)

55

70

34 (%23)

116

150

Toplam

Şiir
Evet
Cinsiyet

Toplam
Hayır

Kadın

18 (%23)

62

80

Erkek

14 (%20)

56

70

32 (%21)

118

150

Toplam

Siyasi Kitaplar
Evet
Cinsiyet

Toplam
Hayır

Kadın

10 (%13)

70

80

Erkek

21 (%30)

49

70

31 (%21)

119

150

Toplam

Psikoloji_Sosyoloji
Evet
Cinsiyet

Kadın

14 (%18)

Toplam
Hayır
66

80
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Erkek
Toplam

15 (%21)

55

70

29 (%19)

121

150

Din_Felsefe
Evet
Cinsiyet
Toplam

Toplam
Hayır

Kadın

10 (%13)

70

80

Erkek

16 (%23)

54

70

26 (%17)

124

150

Tablo 6’ya göre; öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i en çok roman ve
hikâye okuduğunu belirtmiştir. Bilim kurgu, bilimsel yayınlar, tarihî kitaplar, fantastik, şiir, siyasi kitaplar, psikoloji-sosyoloji ile din-felsefe türündeki
yayınların takip edilme oranı yüzde 30’un altındadır.

Sonuç ve Öneriler:
Söz konusu araştırmada üniversite öğrencilerine Türkçe kökenli olmayan
ancak Türkçe sözlükte bulunan ve dilde yaşayan eski kelimeler sorulmuş,
“kelimelerimiz erozyona mı uğruyor?” sorusuna cevap aranmıştır. Eski
kelimelerin yeni nesil tarafından pek bilinmediği ve kullanılmadığı genel
kanısı, bu araştırmayla somut bir hâl almıştır.
Araştırma, Türkiye’nin en iyi üniversiteler sıralamasında ilk onda yer
alan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde sayısal bilimlerde okuyan öğrencilerle yapılmıştır. Sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerle yapılacak benzer
bir kelime hazinesine yönelik araştırma, bu konuda daha kesin bir kanıya
varılmasını sağlayacaktır. Ancak Osmanlı Türkçesi bilinmiyorsa anlamlı bir
fark olacağı öngörülmemektedir.
Araştırma neticesinde çıkan sonuçlar şöyledir:
1. Üniversite öğrencileri köşe yazarlarının günlük gazetelerde kullandığı
eski kelimelerin anlamlarını neredeyse hiç bilmiyor: Müteallik, suhulet,
tevil, tevdi etmek gibi.
2. Öğrencilerin büyük çoğunluğu bu kelimelerin anlamını bilse de kullanmıyor: müstahak, mukayese, müstakbel, teferruat gibi.
Bu durum, söz konusu kelimelerin dilde yer alsa bile canlı bir şekilde
yaşamadığını göstermektedir. Hatta hiç bilinmeyen kelimeler için “ölü
kelime” ifadesi de kullanılabilir. “Karşılaştırma” kelimesine rağmen mukayese kelimesinin yüksek bilinme ve kullanılma oranı, aslında diğer kelimelerin de bilinme oranlarının artabileceğini düşündürmektedir.
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Özellikle görsel medya ile basın yayın organlarında sık kullanılan ya
da kullanım sıklığı yüksek kalıpların içinde geçen (Sana müstahak, ilacın
muadili, müstakbel eş, teveccühünüz gibi) kelimelerin bilindiği görülmüştür.
Örneğin akil kelimesinin henüz kullanıma girmese de büyük oranda bilinmesinin sebebi yakın zamanda siyasette kullanılan bir terim olmasıyla açıklanabilir. Zira verilen örneklerde çoğunlukla “akil adamlar” vurgusu görülmüştür.
3. Araştırmada yanlış bilinen kelimelerin başka kelimelerle karıştırıldığı
da tespit edilmiştir. Örneğin mağrur ile melül, mahcup, mağdur, tecrit/tehcir,
mefhum/merhum, mütalaa/mübalağa, muvaffak/muhakkak, tasfiye/tavsiye,
taziye, temayül/teamül, tasavvur/ tasavvuf, müspet/nispet, ikame/ikamet,
idame, müesses/müessese, zevat/zerzevat ile karıştırılmıştır.
Eski kelimelerin yeni neslin dilinde yer almamasının sebepleri ise şöyle
özetlenebilir:
1. Girişte belirtildiği üzere Türk Dil Reformu sonrası yaşanan dil tartışmaları meseleyi dilbilimsel düzlemden ideolojik bir boyuta taşımış, bu
durumdan en çok Türkçe zarar görmüştür.
2. Devletin belirgin bir dil ve eğitim politikasının olmaması, okuma
yazma bilen ancak okuryazar olmayan bir neslin yetişmesine yol açmıştır.
3. ‘90’lı yıllardan sonra yetişen nesil, sosyal medya dilini yaratmıştır
ve bu mecralar daha ziyade meramı az kelimeyle anlatma alışkanlığı üzerine kurulmuştur.
4. Sözlük kullanma ve günlük gazete takip etme alışkanlığı gelişmemiştir.
5. Yabancı dille öğretim yapılan teknik bir üniversitede okuyan öğrencilerin söz konusu kelimelere daha az aşina oldukları düşünülmektedir.
Kelime bilgisinin artırılmasına yönelik en etkili çözüm ise pek çok araştırmada vurgulandığı üzere bireylere ilkokuldan itibaren aktif okuma alışkanlığı kazandırmak olabilir. Birey okudukça anlamını bilmediği kelimeleri
tahmin etmeye başlayacak ya da sözlük kullanma alışkanlığı edinecektir.
Bir başka etkili yol, ilk ve orta öğretimde Türkçe dersleri kapsamında
kelime bilgisine daha fazla yer ayrılması olabilir. Örneğin Nüvit Özdoğru’nun
1958 basımı “Türkçemiz” adlı kitabı bu türlü yeni yayınlara kaynak teşkil
edebilir. Kelime bilgisini ölçen yarışma programlarının yüksek izlenme oranı
benzer uygulamaların ilk ve orta öğretimde de yapılabileceğini düşündürmektedir. Bu kapsamda liselerde seçmeli olarak müfredata alınan Osmanlı
Türkçesi dersinin de önemli katkısı olacağı şüphesizdir. Tabii bu ders vasıtasıyla kelime bilgisini artırmaya yönelik bir amaca ulaşmak için en az iki
yıl bu dersin alınması gerektiği de hatırlatılmalıdır.
Son söz olarak sadece okuma-yazma bilen değil kelime ve kavram dünyası zengin okuryazar bir nesil yetiştirmek için Türk dili ve edebiyatı ile
Türkçe dersleri bünyesinde haftalık ders programında kelime bilgisine özel
bir yer ayrılması gerektiği belirtilmelidir.
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KOCA SARI Selcen
Gazi Üniversitesi

Evaluation of Endangered Turkish Languages
in the Context of the Facts Regarding
Endangered Languages / Tehlikedeki Türk
Dillerinin Tehlikedeki Dil Olgusunu Ortaya
Çıkaran Etkenler Bağlamında Değerlendirilmesi
abstract: An endangered language is a language that is not used effectively among its
speakers due to some facts, its number of speakers shows decrease or ceases to pass on
from one generation to the next. Languages’ encounter with endangerment results in risk of
extinction and the loss of cultural heritage in such a way that it is irreversible. In this manner, the notion of endangered language and the loss of linguistic diversity has been a subject
of various disciplines since 1990s. The importance of the subject is shown by some statistical researches. According to the latest researches 32% of 7.105 existing languages in the
world are endangered and 13% of them are at risk of extinction. It is not possible to correlate the endangerment of a language with only one reason. Different areal conditions, various factors and some special status cause the death or endangerment of languages. In this
respect, some of the Turkic languages or dialects are subject to endangerment or death due
to some challenging reasons. Social, economical, political, areal and the other factors are
overriding causes of endangerment of Turkic languages and dialects. It is of great importance
to identify and evaluate these causes in documenting and revitalization of those endangered
languages. In this work different causes of endangerment of Turkic languages will be introduced and evaluated.
keywords: endangered languages, endangered Turkic languages and dialects, the causes
of endangerment of languages, language change, language policies.

Giriş
Yok olma tehdidi altındaki tehlikedeki dil, belirli sebepler nedeniyle
etkin bir şekilde kullanılmayan, konuşur sayısı azalma eğilimi gösteren veya
nesiller arası dil aktarımının zayıfladığı dil olarak tanımlanabilmektedir.
Muhtemel sonucu dillerin ölümü veya tamamen yok olması olarak değerlendirilebilen tehlike süreci aşamalı olarak gerçekleşebildiği gibi oldukça kısa
bir sürede de tamamlanabilmektedir1. Ani dil ölümleri dil konuşurlarının
1

Tsunoda, 2005: 44.
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toplu olarak ölmeleri veya toplu bir şekilde dillerini başka dillerle değiştirmeleri durumunda meydana gelirken, daha yaygın olan aşamalı dil ölümünde
dil konuşurlarının belli bir süreç içerisinde azalması veya dillerini değiştirmeleri söz konusudur. Bir toplumun tamamının ani bir şekilde yok olmadığı tüm durumlarda dil ölümü, dil değişimi ile eşanlamlı hale gelmektedir.
Dünya dillerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi, günümüzde Türk
dil ve diyalektlerinin büyük bir kısmı yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır.
Doğu, Orta, Batı, Güney ve Kuzey Asya ile Doğu Avrupa’da konuşulmakta
olan Türk dil ve diyalektlerinin birçoğu tehlike altında veya kritik seviyede
ölüm eşiğindedir. Özellikle bulundukları bölgelerde azınlıkta kalan küçük
Türk topluluklarının dilleri hızlı bir şekilde erozyona uğramaktadır.
Bu çalışmanın konusunu, tehlikedeki Türk dil ve diyalektlerinin tehlike
sürecine girmesinde ve yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmasında etkili
olan faktörlerin belirlenerek incelenmesi oluşturmaktadır. Bu çalışmada tehlikedeki Türk dil ve diyalektlerinin tehlike sürecine girmesinde etkili olan
faktörler demografik, coğrafi, kültürel, politik, dilbilimsel ve sosyolinguistik, ekonomik, sosyal ve psikolojik faktörler olmak üzere sınıflandırılarak
incelenmiştir.

Demografik Faktörler
Demografik veriler bir dilin tehlike seviyesinin belirlenmesinde en temel
kriterlerden biri olmasına rağmen her durumda belirleyici bir ölçüt olarak
kabul edilmemektedir. Her ne kadar etnik grup ve konuşur sayısı ile ilgili
demografik veriler bir dilin tehlike seviyesinin tespitinde belirleyici bir kriter
olarak kabul edilmese de konuşur sayısı bakımından azınlıkta kalan küçük
dil grupları baskın ve prestijli diller karşısında daha kırılgan ve güçsüzdürler.
Tehlikedeki Türk dillerini konuşur sayıları bakımından değerlendirmek
gerekirse; Baraba Tatarcası, Kırımçakça, Alabugat Tatarcası, İli Türkçesi,
Tubaca, Çalkanca, Kumandı Türkçesi, Şorca, Teleütçe ve Telengitçe
10.000’den az konuşur sayısına; Tofaca, Fu-yü Kırgızcası, Duha Türkçesi,
Çulım Türkçesi ve Karayca ise 100’den az konuşur sayısına sahiptir. Diğer
tehlikedeki Türk dilleri ise yaşadıkları bölgelerde azınlık durumundadırlar.
Örneğin Başkurtlar Başkurdistan nüfusunun sadece %22’sini oluşturmaktadır2. Başkurtlar kendilerine ait özerk idari bölgelerinde azınlıkta kalmakta,
bu durum da başta eğitim olmak üzere iletişimin tüm alanlarında Rusçanın
kullanılmasına neden olmaktadır. Hakaslar, Altay Türkleri ve Kırım Tatarları
da Başkurtlarla aynı kaderi paylaşmaktadır. Tehlikedeki Türk dillerinin
2

Johanson, 2006: 693.
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çoğunun tehlike sürecine girmesinde azınlıkta kalmanın getirdiği dezavantajlar belirleyici olmuştur.
Bir topluluğun nüfus ve konuşur sayısının düşük oranda artış göstermesi
veya bu verilerin azalma göstermesi dillerin tehlike seviyelerinin daha ciddi
boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Nüfus artış hızının azalmasında
veya nüfusun düşüş göstermesinde etkili olan faktörlerin başında deprem,
tsunami, sel, kıtlık, kasırga, volkanik patlama gibi doğal afetler, salgın hastalıklar, savaşlar, soykırım, göçler ve kültürel asimilasyon gelmektedir. Bu
faktörlerin etkisi oranında diller tehlike sürecine girmekte, hızlı veya ani
bir şekilde ölebilmektedir. Dilleri tehdit eden bu olumsuz faktörlerin etkili
olduğu durumlarda nüfustaki kayıp ile tehlike durumunun oranı arasında
doğrudan bir ilişki olmaktadır.
Günümüzde ölüm eşiğindeki Türk dillerinden biri olan Kırımçakçanın
tehlike sürecine girmesindeki en önemli etken soykırımdır. Kırımçakların
%70’i İkinci Dünya Savaşı döneminde Naziler tarafından soykırıma uğratılmış, geriye kalanlar ise Türkiye, ABD ve İsrail’e göç etmek zorunda
kalmışlardır3. Nüfusunun büyük bir kısmını kaybeden Kırımçaklar için asimilasyon süreci başlamış ve böylece Kırımçakça geri döndürülemeyecek
şekilde ölüm sürecine girmiştir.
Bir topluluğun belli bir bölgedeki nüfus yoğunluğu ve bölgeler arasındaki dağılımı da dilin canlılığını koruması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem taşımaktadır. Belli bir bölgede yoğun nüfusa sahip bir
toplum, aynı oranda nüfus gücü bulunan fakat farklı bölgelerde birbirinden
ayrı ve dağınık halde yaşayan, dil etkileşiminin sınırlandığı toplumlara nazaran ana dili korumada daha şanslıdırlar4.
Belli bir bölgedeki nüfus yoğunluğunun ve bölgeler arasındaki dağılımın tehlikedeki Türk dilleri üzerindeki etkisine en iyi örneklerden birisini
Gagauzca oluşturmaktadır. Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi Balkanların
çeşitli bölgelerinde dağınık ve küçük gruplar halinde yaşayan Gagauzların
dili, Moldova Cumhuriyeti’nin özerk Gagauz Yeri bölgesinde toplu halde
yaşayan Gagauzların diline göre daha kritik seviyede tehlike altındadır.
Belli bir merkez etrafında, toplu halde yaşamayan Nogayların dili de ciddi
derecede tehlike altındadır5.

3
4
5

Salminen, 2007: 255.
Kibrik, 1991: 259-260.
Bulgarova, 2013: 139.
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Coğrafik Faktörler
Bir toplumun bölgelere göre dağılımı ve yaşanılan bölgenin coğrafi
konumu da dillerin tehlike sürecine girmesinde etkili olan coğrafik faktörler
arasında yer almaktadır. Büyük şehirlerden uzak ve izole bölgelerde yaşayan
toplulukların şehir merkezlerinde veya bu bölgelere yakın yerlerde yaşayan
topluluklara kıyasla dillerini koruma şansları daha yüksektir6. Örneğin son
yıllarda Yakutça üzerine yapılan bir çalışmaya göre kırsal kesimde, 19101930 yılları arasında doğanlarda %100, 1990-2010 yılları arasında doğanlarda %79 oranında ana dil konuşuru bulunan Yakutçanın, şehirlerde kullanım oranı sırasıyla %93 ve %61’e düşmektedir7. Aynı durum Hakasça
için de geçerlidir; Hakasça genellikle kırsal bölgelerde ana dil olarak kullanılmakta, şehirlerde yaşayan ailelerde tipik olarak Rusça tek dilliği yaygın
olarak görülmektedir8.
Yerleşim yerinin jeopolitik önemi de bölgedeki dillerin geleceği üzerinde etkili olmaktadır. Jeopolitik bakımdan önemli, stratejik bölgeler cazibe
merkezleri olarak dış istilalara daha açık ve dışardan göç almaya daha elverişlidir. Bu durum da bölgedeki yerli kültür ve dilleri olumsuz şekilde etkilemektedir. Örneğin Kırım jeopolitik açıdan önemli stratejik bir bölgedir.
Kırım tarih boyunca pek çok kez istilaya uğramış ve farklı yönetimlerin
idaresi altına girmiştir. Kırım Tatarlarının büyük bir çoğunluğu zorlayıcı
sebepler dolayısıyla Kırım’dan göç etmiş veya ettirilmiştir. Farklı bölgelere
yerleşen Kırım Tatarlarının azınlıkta kalmaları dillerinin kullanım alanının
daraltarak canlılığını kaybetmesine neden olmuştur. İdari yapının stabil
olmaması, değişen politikalar ve farklı uygulamalar nedeniyle Kırım’da
kalan veya anavatanlarına dönebilen Kırım Tatarlarının dilleri de günümüzde
ciddi seviyede tehlikededir.

Kültürel Faktörler
Dillerin yok olma sürecine girmelerinde etkili olan pek çok faktör aslında
kültürel asimilasyonun nedenini oluşturmaktadır. Bu açıdan kültürel asimilasyon dillerin tehlike sürecine girmelerinde ve yok olmalarında belirleyici
olan en önemli ve etkili faktör olarak kabul edilmektedir. Askeri istilalar
sonucu siyasi sınırların değişmesi, göçler ve teknolojik gelişmeler sonucunda
ulaşım, iletişim ve basın-yayın araçlarının yaygınlaşması gibi sebeplerle
6
7
8

Tsunoda, 2005: 50.
Yefimov, 2012: 117.
Salminen, 2007: 254.
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farklı etnik grupların karşılaşması iki grup arasındaki etkileşimi kaçınılmaz
kılmaktadır. Birbirinden farklı iki grup arasındaki bu etkileşim ise çoğunlukla kültürel erozyonu veya kültürel asimilasyonu beraberinde getirmektedir.
Kültürel asimilasyonda siyasi, kültürel, ekonomik ve demografik bakımdan
baskın kültürün etkisinde kalma ve zaman içerisinde etnik kimliğin baskın
kültür içerisinde eriyerek yok olması söz konusudur. Baskın kültür içerisinde
azınlık durumundaki veya daha aşağı statüye sahip olan toplum genellikle
kendi kültürünü ve dilini terk etme ve baskın toplumun dilini ve kültürünü
benimseme eğilimindedirler9.
Tehlikedeki Türk dillerinin neredeyse tamamının tehlike sürecine girmesinde ve yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmasında kültürel asimilasyon
belirleyici bir rol oynamıştır. Özellikle bulundukları bölgelerde azınlıkta
kalan, grup dışı sosyal ilişkileri yaygın olan, milli kültür ve dil bilinci zayıf
olan Türk toplulukları baskın ve prestijli kültürün etkisi altına girerek hem
kültürel hem de dilbilimsel açıdan asimilasyona uğramışlardır. Coğrafi,
kültürel ve siyasi sebeplerle Türklerin en çok etkisi altında kaldığı kültür
Rus kültürüdür. Tehlikedeki Türk dili konuşurlarından Rusya Federasyonu
sınırları içerisinde veya Rus kültürünün etkili olduğu bölgelerde yaşayan Gagauzlar, Baraba Tatarları, Kırım Tatarları, Kırımçaklar, Nogaylar,
Alabugat Tatarları, Karakalpaklar, Kumuklar, Karaçay-Malkarlar, Başkurtlar,
Dolganlar, Yakutlar, Çulım Türkleri, Hakaslar, Tubalar, Çalkanlar, Kumandı
Türkleri, Şorlar, Teleütler, Telengitler, Tofalar, Altay Türkleri, Tuvalar ve
Çuvaşlar baskın Rus kültürünün etkisi altında kalmaktadırlar. Belirtilen tehlikedeki Türk dili konuşurlarının büyük bir kısmı kendi ana dili yanında Rusça
bilmektedir. Kültürel asimilasyon sonucu oluşan bu iki dillilik, etkileşimin
boyutuna göre çoğu Türk dili konuşurunda Rusça lehine tek dilliğe dönme
eğilimi göstermektedir. Türkler Rus kültürü dışında Çin ve Fars kültüründen
de önemli ölçüde etkilenmiştir. Kaşkaylar, Afşarlar, Sungur Türkleri, Horasan
Türkleri ve Halaçlar İran kültürünün ve dilinin; Salarlar, Sarı Uygurlar ve
Fu-yü Kırgızları ise Çin kültür ve dilinin etki alanı içerisinde yer almaktadır.

Politik Faktörler
Bir idari bölge içerisinde yer alan azınlık gruplarının ve dillerinin kaderi
çoğu zaman yönetim tarafından azınlıklara ve dillerine uygulanan politik ve
yasal uygulamalarla şekillenmektedir. Azınlıkların ve içinde bulundukları
bölgede azınlık olmasa bile başka etnik grupların idaresi altında yaşayan
toplumların yasal olarak tanınıp tanınmaması, statüsü ve sahip olduğu hak
9

Brezinger, Graaf, 2006: 4.
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ve özgürlükler hem toplumun kendisinin hem de dilinin varlığını sürdürmesinde önemli rol oynamaktadır.
Küçük Türk topluluklarının çoğu yaşadıkları bölgelerde azınlık statüsüne sahip değildir. Azınlık olarak tanınmayan bu grupların etnik kimlikleri,
kültürleri ve dillerini korumaya ve geliştirmeye yönelik herhangi bir önlem
alınmadığı için bunların dilleri, diğer tehlikedeki Türk dillerine göre daha
ciddi seviyede tehlike altındadır. Örneğin ayrı bir etnik grup olarak tanınmayan Astrahan Nogayları, Tatar; Babayurt Nogayları, Kumuk ve Kırım’da
yaşayan Nogaylar ise Kırım Tatarı olarak kaydedilmişlerdir. Bu durum
Nogay çocuklarının dahil edildikleri etnik grubun dilinde eğitim görmesine
sebep olmuştur. Böylece buralarda yaşayan Nogayların dili büyük ölçüde
Tatar ve Kumukçanın etkisine maruz kalarak değişmiş ve unutulmuştur10.
Bir idari bölge içerisinde yasal olarak tanınan resmi dil veya dillerin
dışındaki diğer diller, bu idari bölgenin dil politikaları çerçevesinde yasaklanabilir, sınırlı şekilde kullanımına izin verilebilir, yasal olarak desteklenebilir veya çeşitli statülerle tanınabilir11. İdari yönetim tarafından ve yasal
olarak dillerin tanınması ve desteklenmesi dillerin korunmasında yapıcı rol
oynamaktadır. Bu tür destek ve uygulamaların olmadığı bölgelerdeki dillerin ise yok olması kaçınılmaz hale gelebilmektedir.
Günümüzde tehlikedeki Türk dillerinden sadece Çuvaşça, Tuvaca, Altay
Türkçesi, Hakasça, Yakutça, Başkurtça, Karakalpakça, Kırım Tatarcası ve
Gagauzca resmi statüye sahiptir. Bu diller dışında kalan tehlikedeki Türk
dillerinin tamamının herhangi bir resmi statüsü bulunmamaktadır. Resmi
statüsü olmayan Türk dillerinin kullanım alanı sınırlanmakta, işlevselliği
kısıtlanmaktadır. Bu durum tehlikedeki Türk dillerinin geleceğini ciddi derecede tehdit eden unsurların başında gelmektedir.
Azınlık ve dil politikaları arasında değerlendirilebilecek eğitim politikaları da dilin canlılığını koruması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
açısından büyük önem taşımaktadır. Ana dil dışında bir dilde eğitim alma
genellikle birkaç nesil sonra dilin yok olmasına neden olmaktadır. Bununla
birlikte ana dilde eğitim veren kurumların olmasına rağmen çoğu ebeveyn
kaliteli bir eğitim, iyi bir iş imkanı sağlamayan nostaljik ana dil ile yaygın
kullanıma sahip, kaliteli bir eğitim ve iyi bir iş imkanı sağlayan baskın dil
arasında seçim yapma gerekliliği hissetmekte, genellikle baskın dilin avantajları yapılan seçimlerde belirleyici olmaktadır12.
Tehlikedeki Türk dillerinin bazılarında ana dilde belli bir dönem eğitim verilmesine veya ana dilin müfredat içerisinde ayrı bir ders olarak yer
Bulgarova, 2013: 140.
Tsunoda, 2005: 55.
12
Magga, McCarty, Skutnabb-Kangas, 2008: 300, 301.
10
11
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almasına yönelik uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar çoğu zaman eğitim materyalleri ve öğretmen eksikliğinden dolayı olumlu sonuçlar vermemektedir. Örneğin son yıllarda Sarı Uygurcanın okullardaki ‘özel ilgi alanı
grupları’nda çocuklara öğretilmesine yönelik bir uygulama başlatılmıştır.
Ancak dilin öğretiminde kullanılacak kaynakların ve referans materyallerin
yetersizliği bu uygulamayı büyük ölçüde işlevsiz ve yetersiz hale getirmektedir13. Sarı Uygurca öğretimi için düzenlenen bu programlara katılım ise
fazla değildir. Sarı Uygurların bir kısmı azınlık dili konumundaki dillerinin
kullanım alanının olmadığını ve kendilerine pratik bir fayda sağlamadığını
düşünmektedirler14.
Ana dilde eğitim hakkına sahip olmama günümüzde pek çok Türk dilinin
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur. Özellikle Rusya
Federasyonu içerisinde yer alan Türk topluluklarında baskın ve prestijli dil
olan Rusçanın eğitim dili olarak yaygın bir şekilde kullanımı, bu bölgedeki
tehlikedeki Türk dili konuşurlarının büyük oranda iki dilli olması sonucunu
doğurmuştur. Rusça sadece küçük azınlık gruplarının eğitim dili değildir,
nisbeten büyük grupları oluşturan ve çeşitli statülerde özerkliğe sahip Türk
cumhuriyetlerinin de başlıca eğitim dili olarak kabul görmektedir. Örneğin
Çuvaşistan, Başkurdistan, Altay Otonom Cumhuriyeti ve Hakasya Otonom
Cumhuriyeti’nde Rusça eğitim dili olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Ekonomik Faktörler
Ekonomik refah seviyesi ve iş imkanları dillerin yok olma sürecine
girmesinde doğrudan ve dolaylı olarak etkili ve belirleyici olabilmektedir.
Yaşanılan bölgenin kuraklık, sel gibi olumsuz iklim koşulları nedeniyle
tarıma elverişsiz hale gelmesi, gelir sağlanan doğal kaynakların tükenmesi,
iş imkanlarının sınırlı ve yetersiz olması, globalleşme ile yerel ekonomilerin güç kaybetmesi gibi ekonomik faktörler göçün temel sebeplerini oluşturmaktadır. Daha önce de değindiğimiz gibi göçler sonucu doğal yaşam
alanından ayrılan gruplar yerleştikleri yeni bölgelerde azınlıkta kalmakta bu
durum da kültürel asimilasyonu kaçınılmaz kılarak dillerinin yok olmasına
sebep olmaktadır. Yaşanılan bölgenin olumsuz ekonomik koşullara sahip
olması gibi olumlu ekonomik koşullara sahip olması da bölgedeki dilleri
tehdit edebilmektedir. Zengin doğal kaynaklara, ucuz hammaddeye ve iş
gücüne sahip bölgeler sömürgeye ve dıştan göç almaya açık hale gelmekte,
bu durum da beraberinde kültürel asimilasyonu getirebilmektedir.
13
14

Ba, 2007: 85.
Ba, 2007: 86.
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Yaygın ve prestijli dilde eğitim alarak daha iyi gelirli ve yaşam standartlarını yükseltecek bir işe sahip olma amacıyla bazı Türk dili konuşurları
ana dilleri yanında başka dilleri öğrenmektedir. Daha önce de değindiğimiz
gibi iki dillilik ana dilin kullanım alanının sınırlanmasına ve işlevselliğini
yitirmesine ve böylece tehlike sürecine girmesine neden olmaktadır. Yerel
ekonominin global ekonomi karşısında güç kaybetmesi özellikle son yüzyılda ekonomik sebeplere bağlı dil ölümlerinin artmasına neden olmuştur.
Örneğin eğitim ve iş alanlarında Farsçanın baskın ve yaygın dil olması
özellikle şehirlerde yaşayan Kaşkayların dillerini Farsça ile değiştirmesine
sebep olmaktadır15. Özellikle yerel faaliyetlere dayalı ekonomik yapıya
sahip Halaçlar, Şorlar, Horasan Türkleri, Afşarlar ve Dolganlar gibi Türk
topluluklarının dillerinin tehlike sürecine girmesinde ekonomik faktörler
belirleyici olmuştur.

Sosyal Faktörler
Bir topluluğun sosyal yapısı ve özellikleri, grup içi ve gruplar arası
sosyal ilişkiler dillerin tehlike sürecine girmesinde belirleyici olan sosyal
faktörleri oluşturmaktadır. Kültürle şekillenen sosyal yapının ve özelliklerin değişmesi doğrudan veya dolaylı olarak dilleri tehdit edebilmektedir.
Kültürel etkileşimler, teknolojik gelişmeler, ekonomik ve politik faktörler
sosyal yapının değişmesinde etkili olabilmektedir. Modern yaşama uyum
sağlamaya çalışan toplumlar dillerini koruma konusunda pek çok zorlukla
karşılaştığı buna karşın geleneksel yaşam şekillerini sürdüren toplulukların
dillerinin geleceğinin daha umut verici olduğu bilinen bir gerçektir16.
Özellikle çok uluslu devletlerde sosyal ilişkilerin sürdürülebilmesi ortak
bir iletişim diline ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Bu tür durumlarda
bölgede yaygın kullanım alanına sahip, baskın ve prestijli dil ortak iletişim dili olarak kabul görmektedir. Farklı etnik gruplarla bir arada yaşayan
Türklerin çoğu ortak iletişim dilini öğrenmekte ve yaygın bir şekilde kullanmaktadır. Örneğin Karaçay-Çerkes ve Dağıstan Cumhuriyetleri’nin çok
uluslu yapısı ortak bir iletişim diline ihtiyacı arttırmaktadır. Bu cumhuriyetlerde ortak iletişim dili bölgenin prestijli ve baskın dili olan Rusçadır17.
Rusçanın ortak iletişim dili kabul edilmesi bölgede yaşayan Nogayların
büyük bir çoğunluğunun Nogayca-Rusça olmak üzere iki dilli olması
sonucunu doğurmuştur.
15
16
17

Abadi, Karimmia, 2003: 145.
Kibrik, 1991: 260.
Bulgarova, 2013: 139.
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Grup dışı evlilikler ana dilin tehlikeye girmesinde etkili olan sosyal
faktörler arasında yer almaktadır. Bu tür evliliklerde statüsü daha yüksek
olan, baskın ve prestijli dil aile içi iletişim dili olarak tercih edilmekte, buna
karşın düşük statülü dil aile içi iletişimde kullanılmadığı ve nesiller arası
dil aktarımı ile çocuklara öğretilmediği için unutulmaktadır18. Bulundukları
bölgede azınlıkta kalan Türk topluluklarından gruplar arası sosyal ilişkiler kuran ve dışa dönük sosyal ilişkiler geliştirenlerde grup dışı evlilikler
görülmektedir. Örneğin Çulım Türklerinin farklı etnik gruplarla birlikte
yaşamaları ve yüksek oranda grup dışı evlilik yapmaları dillerini Rusça ile
değiştirmelerini hızlandıran etkenlerin başında gelmektedir19.

Dilbilimsel ve Sosyolinguistik Faktörler
Diller arasındaki ilişkiler ve etkileşim, dilin yazı sistemine sahip olup
olmaması, dildeki standartlaşma, dilin işlevselliği, dil konuşurlarının tek
dilli veya çok dilli olması ile çok dilliliğin türü ve boyutları dillerin yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasında etkili olan dilbilimsel ve sosyolinguistik faktörler arasında yer almaktadır. Dillerin yazı sistemine/yazı
diline sahip olup olmaması da dolaylı olarak dillerin geleceğini tehdit eden
faktörler arasında yer almaktadır. Bir dilin yazı diline sahip olması dilin
prestijini arttırmakta böylece dil konuşurlarının dillerine karşı olumlu tutum
sergilemelerinde etkili olmaktadır20. Bununla birlikte yazı dili, dilin kullanım alanının genişlemesine; eğitim, edebiyat, sanat, bilim ve medya gibi
dilin gelişmesinde belirleyici olan alanlarda dilin işlevsellik kazanmasında
belirleyici olmaktadır. Bir dile ait yazı dilinin oluşturulması öncelikle dilin
standartlaştırılmasıyla gerçekleşebilmektedir.
Tehlikedeki Türk dillerinin pek çoğu kendine özgü yazı diline sahip değildir. Günümüzde tehlikedeki Türk dillerinden sadece Çuvaşça, Başkurtça,
Gagauzca, Kırım Tatarcası, Nogayca, Karakalpakça, Kumukça, KaraçayMalkarca, Yakutça, Hakasça, Şorca, Altay Türkçesi ve Tuvaca yazı diline
sahiptir. Bunların dışındaki tehlikedeki Türk dillerinin yazı dili bulunmamakta, bunlar sadece sözlü olarak varlıklarını sürdürmektedirler. Yazı dili
bulunmayan tehlikedeki Türk dillerinden bazıları başka dillerin yazı dilini
kullanmakta, böylece dil etkileşimi önemli ölçüde artmaktadır. Örneğin kendi
dillerine özgü yazı dilleri bulunmayan Baraba Tatarları Kazan Tatarcası yazı
dilini kullanmaktalardır. Bu durum Baraba Tatarcasının Kazan Tatarcasına
Baker, 2011: 56.
see: www.eki.ee/books/redbook/chulym_tatars.shtml, (2014.06.20).
20
Terrill, 2002: 214-215.
18
19
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büyük oranda benzemesine ve kendine özgü karakteristik özelliklerinin yok
olmasına neden olmaktadır21.
Bir toplulukta kullanılmakta olan dillerin sayısı, iki/çok dilliliğin boyutu
ve özellikleri de ana dilin tehlike sürecine girmesine neden olan sosyolinguistik faktörler arasındadır. Dillerin birbiri üzerinde hakimiyet ve baskı
kurmadığı sağlıklı iki dillilikte, ayrı rolleri ve avantajları olan farklı iki dil
birbirinin rakibi olarak değil birbirini tamamlayıcı unsurlar olarak görülmektedir22. Sağlıklı iki dillilik ortamında diller yaşam şansına sahip olurken, bir
dilin veya kültürün diğeri üzerinde hakimiyet ve baskı kurduğu ortamlarda
iki dillilik genellikle baskın dil lehine tek dilliliğe dönüşerek dillerin ölüm
süreci başlamaktadır. Tehlikedeki Türk dillerinde iki dillilik oranı genellikle yüksektir. Örneğin 1989 yılı verilerine göre Gagauzların %80’i RusçaGagauzca olmak üzere iki dillidirler23. Hakaslarda ve Başkurtlarda iki dillilik oldukça yaygındır.
Geleneksek yaşam tarzıyla şekillenen Türk dillerinden bazıları, yaşam
tarzındaki hızlı ve ani değişim sonucunda yeni yaşam tarzına uyum sağlayacak fırsatı bulamadan yok olma sürecine girebilmektedir. Örneğin İran’daki
Türk dillerinden Kaşkayca göçebe hayat tarzına uygun bir değişkedir. Başka
bir deyişle Kaşkayca uzun bir süre göçebe hayat yaşayan Kaşkay Türklerinin
ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde yapılanmıştır. Bu durum göçebe
hayat tarzını bırakıp, şehirlerde yaşamaya başlayan Kaşkayların ana dillerinin önemini kaybetmesine buna karşın Farsçanın tercih edilmesine neden
olmuştur24.

Psikolojik Faktörler
Bir dilin tehlike sürecine girmesinde topluluğun kendi etnik kimliğine,
kültürüne ve diline karşı tutumu etkili olabilmektedir. Bununla birlikte topluluğun diğer topluluklara karşı tutumu ve diğer toplulukların topluluğa
bakış açısı da dillerin yok olma tehdidiyle karşı karşıya kalmasına sebep
olabilmektedir. Bir grubun ve dilinin düşük statüsü ve prestiji, dile karşı
nefret, utanç duymasına neden olabilmektedir. Bulunduğu toplum içerisinde
düşük sosyal statüye sahip etnik grupların dil ve kültürlerinin de bulundukları toplum içerisinde daha az prestijli olduğu bir gerçektir. Dilin prestijinin
ve konuşurları için öneminin artmasında dile ait güçlü bir edebi mirasın
see: www.eki.ee/books/redbook/baraba_tatars.shtml, (2014.06.20).
Crystal, 2010: 101.
23
Menz, 2013: 151.
24
Abadi, Karimmia, 2003: 145.
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varlığı, dilin değişen hayat şartlarına uyum sağlayacak ve yeni ihtiyaçlara
cevap verecek şekilde modernleşmesi, güçlü bir milletlerarası duruş sergilemesi, konuşurların prestiji etkili olmaktadır25. Bununla birlikte dilin
yeterli bir eğitim dili olması, bilimsel dil olarak kullanımı, sanat, siyaset
ve ekonomi alanlarında işlevsel özellikte olması da dilin prestijini ve önemini arttırmaktadır.
Tehlikedeki Türk dilleri konuşurlarının çoğunlukla dillerine karşı pozitif
tutum sergiledikleri görülmektedir. Özellikle Gagauzlar, Şorlar, Hakaslar ve
Sarı Uygurlar arasında son dönemlerde milli bilinç gelişmiş ve ana dili korumaya yönelik çeşitli yapıcı çalışmalar başlamıştır. Bununla birlikte çeşitli
sebeplerle diline karşı negatif tutum sergileyen tehlikedeki Türk dilleri konuşurları da bulunmaktadır. Örneğin İran’da yaşayan Halaçlar Doerfer’e göre
dilsel nedenlerden dolayı konumları hakkında aşağılık duygusu hissetmekte,
bu durum da ana dillerini topluluk içi iletişim “jargonu” olarak görmelerine
ve topluluk dışı iletişimlerinde Farsçayı benimsemelerine yol açmaktadır26.
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ALPASLAN Evren
Hacettepe University

A Linguistic Method for Literary Translation
with an Application of the Method on Selected
Paragraphs of the Orhan Pamuk’s Novel Called
The Black Book / Yazınsal Çeviri İçin
Dilbilimsel Bir Yöntem Önerisi: Orhan
Pamuk’un Kara Kitap Romanı Üzerinde
Bir Uygulama Denemesiyle
abstract: The text introduces a method for literary translation with application of the
method on a selected paragraph of Orhan Pamuk’s novel called “The Black Book”. The
method is based on the methodology presented by Basil Hatim and Ian Mason in Discourse
and the Translator (1990) and Mona Baker in In Other Words: a course book on translation
(1992); then Hatim and Mason’s “the basic problems faced by translators” is converted to
a method by developing a linguistic tool for each step. The major steps of the method are:
comprehension of the source text, transfer of the meaning and assessment of the target text.
After comprehension of the source text by understanding it and by preparing it for the
translation, one should begin the translation by analysing semantic fields, the registers, the
devices of lexical and grammatical cohesion, devices of coherence in the source text; then
the findings should be applied to the target text. The last step is the evaluation of the target
text based on various criteria; if it does not meet the criteria one should go back to the
transfer of meaning step and apply necessary changes.
keywords: linguistic methods in translation, literary translation, Orhan Pamuk.

Yazınsal eserler özgün oldukları ölçüde değerlidir. Ancak herhangi bir
yazınsal eserin çevirisi özgün olduğu ölçüde değil, kaynak metni yansıttığı
ölçüde değerlidir1. Yazınsal çeviride amaç sadece anlamı bir dilden başka bir
dile aktarmak değil, yazınsal eseri yazarının üslubunu koruyarak bir dilden
başka dile aktarmaktır. Bu da çevirmenin çok yönlü bakış açısını gerektirir. Çeviri metin güvenilir olmalıdır ve kaynak metnin yazarının üslubunu
taşımalıdır. Bu özellikle Türkçe gibi dillerde daha da önem kazanır. Çünkü
Türkçe yazılmış bir eser bir kere İngilizce gibi yaygın bir dile çevrildi mi yeni
kaynak metin o olur: Türkçe yazılmış yazınsal bir eser İngilizce dışındaki
1

Levy 2011.
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dillere çevrilirken çoğu zaman Türkçe aslından değil İngilizcesinden hareketle diğer dillere çevrilir. Bu, ilk çevirinin önemini daha da artırır. Yazınsal
eserin ilk çevirisi kaynak metnin özelliklerinden uzaklaşmışsa ardından gelen
çeviriler de bu uzaklaşmayı sürdürür ve sonunda pek çok dile çevrilmiş ama
yapısal ve düşünsel olarak yazarının üslubunu taşımayan bir metin ortaya
çıkar. Bu noktada o metne ya da metinlere çeviri bile denemez.

Yazınsal Metin Çevirisi Nasıl Yapılmalıdır?
Yazınsal metin çevirisi, kaynak metni yazıldığı dönem koşullarında
değerlendirmeyi gerektirir. Çevirmen, kaynak metni anlayıp biçemini oluşturan dili çözer ve özelliklerini bozmadan, aslına uygun biçimde yeni bir
dille onu yeniden inşa eder. Kaynak metni yazıldığı dönem koşullarında
değerlendirme, anlama ve kaynak metnin özelliklerini bozmadan onu yeni
zaman ve mekânda aslına uygun biçimde yeni bir dille yeniden inşa etme
sorununun anahtarı, çevirmenlerin karşı karşıya oldukları temel sorunları
anlamakta ve bunlara çözüm bulmakta saklıdır.
Hatim ve Mason, Discourse and Translator2 adlı eserde çevirmenlerin karşı
karşıya olduğu temel sorunları şöyle sıralar:
1. Kaynak metni kavramak
a. Metnin dilbilgisel ve sözcüksel çözümlemesini yapmak
b. Özel bilgiye ulaşmak
c. Kastedilen anlama ulaşmak
2. Anlamın aktarılması
a. Sözcüksel anlamın yeniden oluşturulması
b. Dilbilgisel anlamın yeniden oluşturulması
c. Deyişsel (biçemsel) anlamın, sezdirilen ve çıkarımlanabilir anlamın
yeniden oluşturulması
3. Hedef metnin değerlendirilmesi
a. Okunabilirliği
b. Kapsayıcı metin tür ve söylem özelliklerinin uyması
c. Çevirinin belirlenmiş amaca uygunluğuna karar verme
Hatim ve Mason’ın3 değindiği sorunları dilbilimsel araçlarla zenginleştirip
bir yönteme çevirebiliriz.
2
3

Hatim, Mason, 1990.
Hatim, Mason, 1990.
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Yazınsal çeviri için dilbilimsel bir yöntem önerisi
1.0 Kaynak metni kavramak
1.1 Metnin sözcüksel ve dilbilgisel çözümlemesini yapmak
1.1.1 Metnin sözcüksel çözümlemesini yapmak: Bu aşamada çevrilecek
kaynak eserde bilinmeyen sözcükler ve sözcük öbekleri saptanır.
1.1.2 Metnin dilbilgisel çözümlemesini yapmak: Bu aşamada çevrilecek kaynak eser birbiriyle bağlantılı öğeler belirlenerek anlamlı
parçalara bölünür çeviriye hazırlanır.
1.2 Özel bilgiye ulaşmak: Metnin içinde geçen özel bilgi gerektiren terim
ve benzeri sözcüklerin taraması yapılır.
1.3 Kastedilen anlama ulaşmak: Metnin içinde sezdirimler varsa çıkarımlar
yapılır ve kastedilen anlama ulaşılır.
Birinci basamak tamamen kaynak metni her yönüyle anlamaya dayalıdır.
Bu kısımda amaç kaynak metni kavramak ve çeviriye hazır hale gelmektir.
2.0 Anlamın aktarılması
2.1 Sözcüksel anlamın yeniden oluşturulması: Bu aşamada 1.1.1’de ortaya
çıkarılan sözcüklerin anlam alanları karşılaştırmalı olarak kaynak dilde
ve hedef dilde araştırılır ve eşdeğerliklerin olduğu noktalar, kaynak
dilde olan ama hedef dilde olmayan anlamlar ve hedef dilde olan ama
kaynak dilde olmayan anlamlar belirlenir. Burada amaç sözcüksel çevirinin eşdeğerliklere göre yapılmasıdır.
2.2 Dilbilgisel anlamın yeniden oluşturulması: Diller arasındaki yapısal
farklılıklar göz önüne alınarak ve 1.a’da yapılan dilbilgisel çözümlemeler temel alınarak çeviri yapılır.
2.3 Deyişsel anlamın, sezdirilen ve çıkarımlanabilir anlamın yeniden
oluşturulması: Kaynak metinde bulunan deyişi belirleyen bağlaşıklık ve bağdaşıklık araçları saptanır, bu araçların hedef metne aktarılıp aktarılmadığı kontrol edilir. Eğer aktarılmamışsa çeviride
gerekli düzeltmeler yapılır. Ayrıca kaynak metinde var olan sezdirilen ve çıkarımlanabilir anlamın hedef metne taşınıp taşınmadığı
kontrol edilir.
2.3.1 Bağlaşıklık araçları, sözcüksel ve dilbilgisel olmak üzere ikiye
ayrılır:
2.3.1.1 Sözcüksel araçlar: Olduğu gibi sözcük tekrarları, eşanlamlı ve yazın anlamlı sözcüklerin kullanımı, üstanlam ve altanlam kullanımı, karşıt anlamlı kullanımlar,
aynı nesneye gönderim yapan özel ve genel gönderim
sözcüklerinin kullanımı, sıralama gösteren sözcüklerin
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kullanımı, parça bütün ilişkisi gösteren sözcüklerin
kullanımıdır4.
2.3.1.2 Dilbilgisel araçlar: Kısmi sözcük tekrarları (sözcüğün
türünü değiştirerek yeniden kullanım), koşut sözdizimsel
yapılar, açımlamalar, önbiçimler (artgönderim ve öngönderimler), eksiltili yapılar, zaman ve görünüş ifadeleri,
bağlaçlar, yantümceler)5.
2.3.1.3 Bağdaşıklık araçları: Anlamın sürdürülmesi (aynı kavramın kavramı oluşturan diğer öğelerle sürdürülmesi),
etkinleştirme (eski bilginin yeni bilgiyi anlamayı kolaylaştırması), bağların güçlendirilmesi (tümceler ve tümcecikler arasında güçlü bağların bulunması), benlik belleği
kullanımı (kişinin kendi deneyimlerinden yararlanması),
anlambilimsel belleğin kullanımı (bilginin bir anlamsal
örgüsünün olması), dilde ekonomik kullanım (metnin az
ve öz olması), uzlaşırlık (metin içindeki dil ve düşüncelerin birbiriyle uyumlu olması)6.
2.3.1.4 Cruse’da verilen anlam türlerinin göz önüne alınması:
Önermesel anlam: Yazarın kullandığı sözcükle o sözcüğün gerçek ya da düşsel dünyada gönderimde bulunduğu
nesne arasında kurduğu ilişki.
Duygusal anlam: Yazarın duygularını ve davranışını sözcüklere yüklediği anlamlarla ifade etmesi7.
Önsayıltısal anlam: Yazarın önermesel olarak hangi
sözcüğün hangi sözcükle birlikte kullandığını belirleme,
nedensizliğe dayalı dile özgü sözcük birlikteliklerini bilmesi ve bunların dilin yaratıcılığını kullanarak zenginleştirmesi.
Anımsatıcı anlam: Lehçe ve kesit belirleyicilerinin kullanımı. Lehçe çeşitleri olarak: Coğrafi lehçe, zamana bağlı
lehçe ve toplumsal lehçelerin kullanımı ve kesit olarak
da8 söylem alanı, katılımcı söylemi ve iletişim aracı incelenerek dilin anımsatıcı anlamı vurgulanır. Bu başlık
altında bir uçta resmi dilin ve diğer uçta da resmi olmayan dilin bulunduğu bir süreklilik içinde yazarın yarattığı
4
5
6
7
8

Bowring, Carter, Goddard, Reah, 1997: 172.
Beaugrande, Dressler, 1981.
Beaugrande, Dressler, 1981.
Cruse, 1986.
Halliday 1978.

A Linguistic Method for Literary Translation...

253

karakterlerin dilinin sürekliliğin neresinde olduğu belirlenmeye çalışılır.
3.0 Hedef Metnin Değerlendirilmesi
3.1 Okunabilirlik: Çevrilen yazınsal eser okunabilirliği açısından değerlendirilir. “Hedef metin özgün metin gibi rahat okunabiliyor mu?” sorusu
sorulur. Yanıt “evet” ise bir sonraki maddeye geçilir. “Hayır” ise 2.2’ye
dönüp metnin özgün bir metin olarak okunabilmesi için gerekli değişiklikler yapılır.
3.2 Kapsayıcı metin tür ve söylem özelliklerinin uygunluğu: Her metnin
kapsayıcı bir tür özelliği vardır, roman dili özellikleri, şiir dili özellikleri gibi. Hedef metin kaynak metnin bu özelliklerine uyup uymaması
bakımından değerlendirilir. Örneğin bir roman çevirisi romanın özelliklerini, bir şiir çevirisi şiirin özelliği taşımalıdır. Eğer taşımıyorsa 2.2’ye
dönerek gerekli değişiklikler yapılır ve asıl metinle aynı tür özelliklerini
taşıması sağlanır.
3.3 Çevirinin belirlenmiş amaca uygunluğuna karar verme: Her metin belirli
bir amaçla yazılır. Hedef metnin kaynak metnin yazılma amacını koruması
gerekir. Hedef metin bu özelliği taşıyıp taşımadığı açısından değerlendirilir.
Eğer taşımıyorsa bu özelliği taşıyacak şekilde gerekli değişiklikler yapılır.
Yukarıda aşamaları açıklanan çeviri yönteminde, yazınsal eserlerin çevrilmesinde karşılaşılan sorunlar temel alınmış, bu sorunlar dilbilimsel araçlarla
zenginleştirilmiştir. Burada yazınsal bir çeviri yaparken nelere dikkat edilmeli
sorusuna yanıt aranmış ve yanıtlar birleştirilerek bir yöntem önerilmiştir.
Bu yöntemde kaynak ve hedef dilleri çeviri yapabilecek ölçüde bilmek ön
koşuldur. Baker da, Cruse ve Halliday’in dilbilimsel yaklaşımlarının çevirmenlerce kullanılabileceğine açıkça işaret eder9. Bizim burada yaptığımız,
çeşitli dilbilimsel yaklaşımları yazınsal eser çevirisinde biraraya getirmek
ve yazınsal metin çevirisinde uygulanabilir bir yöntem önermektir.

Uygulama
Orhan Pamuk’un Kara Kitap adlı eseri, 1994’de Güneli Gün, 2006’da
ise Maureen Freely tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Orhan Pamuk’un iki
ayrı çevirmen tarafından çevrilen tek kitabı olması özelliği ile kaynak eser
Kara Kitap’ın ilk paragrafının ilk cümlesi bu çalışmada uygulama örneği
olarak düşünülmüştür.
9

Baker, 1992; Cruse, 1986; Halliday, 1978.
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Kaynak Metin
“Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı yorganın engebeleri,
gölgeli vadileri ve mavi yumuşak tepeleriyle örtülü tatlı ve ılık karanlıkta
Rüya yüzükoyun uzanmış uyuyordu”10.
1.0 Kaynak metni kavramak
1.1 Metnin sözcüksel ve dilbilgisel çözümlemesi
1.1.1 Metnin sözcüksel çözümlemesi (bilinmeyen sözcüklerin ya da
sözcük öbeklerinin belirlenmesi):
Yatakta, yüzükoyun uzanmış, uyuyordu, tatlı ve ılık karanlıkta,
Bir şeyin altında uzanmak/yatmak, mavi damalı yorgan, dalgalı
1.1.2 Metnin dilbilgisel çözümlemesi
“Rüya yatakta yüzükoyun uzanmış uyuyordu.” (1)
“tatlı ve ılık karanlıkta” (2)
“Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve mavi yumuşak tepeleriyle
örtülü” (3)
1.2 Özel bilgi
Metinde teknik bir sözcük yoktur.
1.3 Kastedilen anlam
“Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve mavi yumuşak tepeleriyle örtülü tatlı ve ılık
karanlıkta” ifadesi yatakta, mavi yorganın altında uyumayı betimleyerek okuyucunun görüntüyü gözünde canlandırmasını sağlıyor.
2.0 Anlamın aktarılması
2.1 Sözcüksel anlamın yeniden oluşturulması: Bu aşamada sözlük ve kavramlar sözlüğü kullanılarak kaynak ve hedef dildeki sözcüklerin örtüşme
alanları ve örtüşme dışında kalan alanlar saptanır.
Yatakta: “in the bed”
Yüzükoyun uzanmış: “lying face down”, “sleeping face downwards”
Uyuyordu: “was sleeping”
Tatlı ve ılık karanlıkta: “in the sweet and warm darkness”
Bir şeyin altında uzanmak/yatmak: “lie down beneath something”
Mavi damalı yorgan: “blue checked quilt”
Dalgalı: “billowy”
Uygulama metnimizde “yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve mavi
yumuşak tepeleriyle örtülü” ifadesi “yorganın yatak üzerindeki dalgalanmasına” karşılık geliyor.
10

Pamuk, 1990: 1.
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2.1. Dilbilgisel anlamın yeniden oluşturulması: Bu aşamada uygulama metnimizin taslak çevirisini tamamlarız:
Kaynak Metin: “Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı
yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve mavi yumuşak tepeleriyle örtülü
tatlı ve ılık karanlıkta Rüya yüzükoyun uzanmış uyuyordu.”
Hedef Metin: Rüya was sleeping face down beneath the billowing folds
of the blue-checked quilt.
2.2. Deyişsel (biçemsel) anlamın, sezdirilen ve çıkarımlanabilir anlamın
yeniden oluşturulması:
2.2.1. Bağlaşıklık araçları, sözcüksel ve dilbilgisel olmak üzere ikiye
ayrılır:
2.2.1.1. Sözcüksel araçlar:
Yatak – Yatağın
Başından ucuna kadar uzanmak – Başından ucuna
kadar uzanan
Mavi
Dama – Damalı
Yorgan – Yorganın
Engebe – Engebeleri
Eksiltili Yapı Başlangıcı (1)
Mavi
Dama – damalı
Yorgan – yorganın
Eksiltili Yapı Sonu (1)
Gölge – gölgeli
Vadi – vadileri
Ve (1. Kullanım)
Eksiltili Yapı Başlangıcı (2)
Mavi
Dama – damalı
Yorgan – yorganın
Eksiltili Yapı Sonu (2)
Yumuşak
Tepe – Tepeler – Tepeleri – Tepeleri ile (Tepeleriyle)
Örtü – örtülü
Tatlı
Eksiltili Yapı Başlangıcı (3)
Karanlık – Karanlıkta
Eksiltili Yapı Sonu (3)
Ve (2. Kullanım)
Ilık

256

ALPASLAN Evren

Karanlık – Karanlıkta
Rüya
Yüzükoyun Uzanmak – Yüzükoyun uzanmış
Uyumak – uyuyordu
Burada tek cümle incelemesi üzerinden uygulama yapıldığından “ve” (2
kere kullanım) dışında olduğu gibi sözcük tekrarı yüzey yapıda görülmüyor.
Ancak derin yapıdaki aşağıdaki eksiltili sözcükler göz önüne alındığında,
“Mavi damalı yorganın engebeleri ile örtülü”
“Mavi damalı yorganın gölgeli vadileri ile örtülü”
“Mavi damalı yorganın yumuşak tepeleri ile örtülü”
“Tatlı karanlıkta”
“Ilık karanlıkta”
derin yapıda tekrar eden saklı sözcükler olduğu görülüyor. Burada bir diğer
dikkate değer özellik de “engebeler”, “gölgeli vadiler” ve “yumuşak tepeler”in kavramsal olarak bir üst terim ile birleştirilebilmesi; o da “yüzey yapı
özellikleri” olması yani yazarın sanki bir yorgandan değil de üzerinde helikopterle dolaştığı bir yüzey yapıdan söz ediyormuşcasına yaptığı betimleme.
Geriye dönüp çevirinin bu özellikler açısından da yeniden incelenmesi
ve gerekiyorsa bu özellikleri ön plana getirecek değişikliklerin yapılması
gerekiyor.
2.2.1.2. Dilbilgisel araçlar: Burada aşağıdaki biçem tekrarları da dikkate değer:
“yatağın…yorganın”
“damalı…gölgeli…örtülü”
“engebeleri…vadileri…tepeleri”
Yine bu noktada da geriye dönüp çevirinin bu özellikler açısından da
yeniden incelenmesi ve gerekiyorsa bu özellikleri öne çıkaracak değişikliklerin yapılması gerekiyor.
2.2.1.3. Bağdaşıklık Araçları: Burada bağdaşıklık araçlarından anlamın
sürdürülmesi (aynı kavramın kavramı oluşturan diğer öğelerle
sürdürülmesi), etkinleştirme (eski bilginin yeni bilgiyi anlamayı kolaylaştırması), benlik belleği kullanımı (kişinin kendi
deneyimlerinden yararlanması), anlambilimsel belleğin kullanımı (bilginin bir anlamsal örgüsünün olması), dilde ekonomik
kullanım (metnin az ve öz olması) öne çıkıyor.
2.2.1.4. Cruse’da verilen anlam türlerinin göz önüne alınması11: Burada
yazarın kullandığı sözcükleri önermesel anlamlarının dışında
kullandığını söyleyebiliriz. Bu da zaten yazınsal dilin belli
başlı özelliklerindendir. Sözcüklere farklı duygusal anlamlar
11

Cruse, 1986.
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yüklenmediğini ancak özsayıltısal anlam açısından alışıldık sözcük birlikteliklerinin dışına çıkıldığını görüyoruz. Örneğin yorganın üzerindeki iniş çıkışların yol üzerindeki engebeler şeklinde
ifade edilmesi. Anımsatıcı anlam açısından belirli bir lehçe kullanımı göze çarpmıyor. Ancak kesit açısından yazınsal dil özellikleri ağırlıklı olarak kullanılmış. Burada sözlü dilde kullanılmayan
sadece yazılı ve yazınsal dilde kullanılan özellikler görülüyor.
3.0 Hedef Metnin Değerlendirilmesi
3.1. Okunabilirliği: Burada ölçüt, doğallık ve akıcılıktır yani hedef metnin
“çeviri kokup kopmadığına” karar verilir. “Çeviri kokmadığına” karar
verirsek geriye dönüp düzeltme yapmamız gerekmez. Aksi durumda
geriye dönüp çeviride değişiklikler yaparak metni “rahat ve akıcı okunabilir” hale getirmemiz gerekir.
3.2. Kapsayıcı metin tür ve söylem özelliklerinin uyması: Burada ölçüt,
kaynak metnin türüyle hedef metnin türünün aynı olmasıdır yani bir
romanın çevirisi de bir roman olmalıdır. Uygulama metnimize dönecek olursak kaynak metnin türü romandır. Bu nedenle hedef metnin de
roman metin türünün özelliklerini taşıyıp taşımadığını kontrol ederiz.
Burada hedef metin roman türünün yazınsal özelliklerini barındırıyor.
Bu nedenle geriye dönüp herhangi bir düzeltme yapmamız gerekmiyor.
3.3. Çevirinin belirlenmiş amaca uygunluğuna karar verme: Her çevirinin bir
amacı vardır. Örneğin çeviri anlama, bilgilendirme, yazınsal metinleri
yazınsal özellikleri korunarak bir başka dile aktarma gibi çeşitli amaçlarla
yapılabilir. Uygulama metninin çeviri amacı bir yazınsal metni bir başka
dile yazınsal özellikleri korunarak aktarmak ve yazarın ait olduğu kültürün İngilizce konuşan ülke insanlarına tanıtılmasıdır. Hedef metnin de bu
amaca hizmet ettiği düşünüyoruz. Böylelikle çeviri sonlandırılmış olur.
Şimdi çevirisi olan kaynak metnin neden bir kez daha başka bir çevirmence çevrildiğine karar vermeye çalışalım.

Kaynak metnin Güneli Gün ve Morgan Freely çevirilerinin
birbiriyle karşılaştırılması
a. Güneli Gün’ün çevirisi:
Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve
mavi yumuşak tepeleriyle örtülü = under the blue-checkered quilt
which covered the entire bed with undulating, shadowy valleys and
soft blue hills (3)
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tatlı ve ılık karanlıkta = in the sweet (tatlı) and (ve) warm (ılık)
darkness (karanlıkta) (2)
Rüya yüzükoyun uzanmış uyuyordu = Rüya slept (uyuyordu) on
her stomach (midesinin üzerinde) (1)
(1 = Rüya slept on her stomach) (2 = in the sweet and warm darkness) (3 = under the blue-checkered quilt which covered the entire bed
with undulating, shadowy valleys and soft blue hills.)
b. Morgan Freely’nin çevirisi
Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve
mavi yumuşak tepeleriyle örtülü = beneath (altında) the billowing
(dalgalanan) folds (kıvrımlar) of the blue-checked quilt. (mavi damalı
yorganın) (3)
tatlı ve ılık karanlıkta = lost (kaybolmuş) to the sweet (tatlı) warm
(ılık) darkness (karanlıkta)(2)
(Yatakta…) Rüya yüzükoyun uzanmış uyuyordu = Rüya was lying
facedown (Rüya yüzükoyun yatıyordu) on the bed (yatakta) (1)
(1 = Rüya was lying facedown on the bed), (2 = lost to the sweet warm
darkness) (3 = beneath the billowing folds of the blue-checked quilt.)
Bu karşılaştırmada Güneli Gün çevirisinin kaynak metne daha bağlı
olduğunu, Morgan Freely çevirisinin ise ona göre daha serbest çevrildiğini söyleyebiliriz. Güneli Gün Orhan Pamuk’un kullandığı tüm sözcükleri
çevirmeye çalışırken Morgan Freely tüm sözcükleri çevirmek yerine kaynak metnin yazınsal özelliklerini korumayı hedeflemiş ve kaynak metindeki
roman türü özelliklerini hedef metinde de korumuştur. Özellikle Güneli
Gün’ün “Rüya slept on her stomach” ifadesinin yazınsal bir özellik taşımadığını ama Morgan Freely’nin “Rüya was lying face down on the bed”
ifadesinin yazınsal özellik taşıdığını söyleyebiliriz. Bir diğer önemli fark,
Güneli Gün’ün kaynak metindeki “uyuma” sözcüğünü doğrudan İngilizceye
çevirmesi, Morgan Freely’nin ise büyük bir olasılıkla doğrudan bu sözcüğü
kullanmanın hedef metnin yazınsal özelliğini bozabileceği düşüncesiyle
bunu okuyucuya “lost to the sweet warm darkness” ifadesi ile sezdirme
yoluyla aktarmasıdır.

Sonuç
Bu çalışmada Basil Hatim ve Ian Mason’ın Discourse and Translator
(1990) ve Mona Baker’ın In Other Words: a course on translation (1992)
başlıklı kitapların esinlenen ve daha sonra Hatim ve Mason’ın üzerinde
durduğu “çevirmenlerin karşılaştığı temel sorunların” her bir basamak için
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dilbilimsel bir araç geliştirilerek bir yönteme dönüştürülmesiyle ortaya çıkan
bir çeviri yöntemi ortaya atılmıştır. Bu makalede bir yazınsal çeviri yöntemi
önererek ve yöntemi Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ından alınan bir örnek
cümle üzerinde uygulayarak ve aynı romanın iki farklı çevirisini bu yöntem
üzerinden değerlendirerek, çok yönlü bakış açısıyla dilbilimin, çeviribilime
hem yeni çeviri yöntemleri hem de çeviri eleştirisi araçları sunabileceğini
göstermeye çalıştık.
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Traces of the Old Turkic Glossary in Latin /
Eski Türkçe Söz Varlığının Latincedeki İzleri
abstract: The first known texts written in Turkish languages are dated back to the
7th century. They were later found in a vast region: from Central Asia to the Middle East,
Balkans, Central Europe and even India. It was a result of Turkish nomadic culture which
established close cultural connections with nations and cultures in numerous regions. Because
of trade and cultural exchange a old Turkish vocabulary can be found in other old languages
as well as words from other languages can be found in Turkish. Using philological comparative methodology, examining sources phonologically and semantically, cultural interactions amongst old nations can be ascertained by analysing the vocabulary which plays the
role of carriers of culture.
This paper analyses chosen nouns and verbs as cultural elements in Latin vocabulary
and chosen nouns and verbs historically belonging to the language period called Old Turkish (7th–13th centuries). The examples of congruent words and forms having cultural functions
that represent the traces of Old Turkish in Latin, and of Latin in Turkish, are compared from
the point of view of phonology, morphology and semantics.
keywords: Old Turkish language, glossary, Latin, linguistics.

Introduction
The Roman Empire, which was built as a Latin Empire in Ancient
Antiquity, spread on a large area including Europe and Asia Minor and
became a significant political power; naturally, this ensured rising of the original language of the Empire, Latin language, and acceptance of Christianity
as the religion of the Empire. After that, Latin was accepted as the language
of the holy book, The Bible; with this process, the language undertook the
task of being a cultural builder and protector in a wide cultural geography
in which many nations, communities and different religions engaged, it
spread to many languages or cultures directly or indirectly or it was affected
from languages and cultures with which it came into contact. This is why,
analyzing several words of culture through linguistics method, examining
them in details in terms of etymology by considering their interactions
with other languages, and bringing this issue up for discussion, comparing the language with the languages of communities living in Asia Minor
and in the inner part of Asia in terms of vocabulary are very important for

Traces of the Old Turkic Glossary in Latin...

261

language and culture history. Besides that, it was determined that there
can be various culture words which are mentioned in the resources of the
Ancient Greeks, Slavs, Arabs, Persians, Turks and Mongols, which have
no origin, accepted as hapax legomenon; when these words were analyzed
it was seen that there were some changes in sounds and structures of these
words in Latin and Greek resources.
While looking for the relation between Latin and Turkic languages,
interactive structure between the history of communities in regions which
were changed into Christian and Latin-Greek geography through the Roman
Empire and the history of nomad and raider Altaic (Turkic or Mongol) communities which were entering inner Europe since very old ages, should be
taken into consideration and the analysis should be made by considering
the following questions:
1. Is it possible that the Turkic origin word group, which is in the language of nomad and raider Scythians and thought to have an Altaic
origin, affected Latin language and penetrated into the vocabulary of
Latin language?
2. Is it possible that there can be Turkic origin words which passed to
Latin through Western Hun Empire which spread to Europe minor
and inner parts of Europe?
3. Is it possible that: there can be words which passed from Latin to
Ancient Greek, passed through Greek directly to Turkish; or there can
be words which passed through Ancient Greek to Persian culture or
to the Old Iranian culture which was directly in touch with the LatinGreek culture and passed to Turkish language this way?
The first scripts in Turkish are dated to the 7th century; this language
spread to many regions over a wide geography including inner parts of
Asia, Anatolia (Asia minor) and the Middle East, the Balkans, inner parts of
Europe and even India through the Turks who had a migrant settler culture
and nomad lifestyle. The language had a close relation with the languages of
communities living in these regions and had a constant contact with them. It
is known that, besides the fact that there were language elements belonging
to ancient cultures and nations in Turkic languages, Turkic language elements also entered and existed in many old cultures and nations’ languages
following a similar path, through cultural connections. It is possible to prove
the cultural transitions between communities in old ages through philological analysis, with methodology that is comparative in terms of various lexical resources, and through words which function as a culture transporter.
In this study some nouns and verbs determined to be in the Latin vocabulary, are compared with some nouns and verbs which are in the glossaries of
the Old Turkic and the Middle Turkic which are accepted to have existed in
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the period between the 7th and the 13th centuries in Turkish language history;
the comparison is made in terms of phonology and semantics. Especially
10 words (amor, boreas, capis, catta, directe, dirce, oxus, tomyris, turtur,
virga) are chosen from the nouns and verbs in Latin vocabulary functioning as culture words, and similar in terms of sound, structure and meaning. In the light of the obtained information it is attempted to determine the
traces of word examples representing the Old Turkic Language and culture
in Latin, and to draw the lines of a possible cultural effect which occurred
oppositely, and this topic is brought up for discussion.

A Comparative Glossary: Conclusions and Discussions
I. Lat. amō- | OldT. amra- // Lat. amor ‘love’ ~ Mong. am(a/u)r [~ OldT.
*amur] ‘love’ | Lat. amō- (~āre ~āuī ~ātum): ‘to love, be or fall in love
with; to hug, caress; to have affection for, be attached to love; to want etc.’;
amor: (~ ōris) ‘sexual passion, love etc.’ [OLD: 119b, c; 120] // OldT. amra-:
‘to love; to long for (derivative forms of the archaic verb *am- ‘to love; to
enjoy; to long for; to be friendly, quiet, calm and at peace’ and the noun
*amur [< *am-u-r] ‘love; joy; passion; peace etc.’: cf. various OldT. verb
forms: refl. am(u)r+a-n- [< *am-u-r+a-n-] ‘to be loving’, pass. am(u)r-u-l[< *am-u-r-(ı/u)-l-] ‘to be loved’, coop. am(u)r+a-š- [< *am-u-r+a-š-] ‘to
love (each other), to make love’, caus. am(u)-r-t- [< *am-u-r-t-] ‘to make
one calm or loved’ etc.; also cf. OldT. noun forms: amul [< *am-u-l] ‘calm,
at peace’, amraq [< *am-u-r+a-q] ‘darling, beloved, dear’)’; cf. Mong.
forms am(a/u)r ‘peace, quiet, calm, rest; leisure; pleasure etc.’, am(a/u)ra‘to rest, relax; to feel contentment or joy; to be relieved’, amaraγ ‘love,
affection; beloved, dear’ [MED: 36, 40b]; also cf. Alt. Tel. Khak. Tuv. etc.
forms amra- ~ amıra- ‘to be calm’, Kzk. emren- ‘to fondle’, Ttu. imren‘to long for; to be envious’, Trkm. imrin- ‘to like’; Ttu. émre (for example
in the name Yunus Emre) [< OldT. amraq] ‘beloved’ |
> Lat. boreās | OldT. bor // Lat. boreās (~ae): ‘the
II. Gr.
north wind; also, the wind that blows from north-north-east; the region or
quarter from which the north wind blows, the north; the god of the north
wind’, borēus ‘northern’ [OLD: 239c] // equative form of OldT. bor ‘(rainy
north) storm’ [cf. Mong. boruγa(n) ‘rain’ (MED: 121b); also in other Turkic
dialects: Alt. boroγon, Ozb. Kzk. Nog. boran, Kirg. boroon etc.] is borça
‘like storm’: in OldT. inscriptions Kul-Tegin & Bilge-Qaγan otča borça kel(cf. Tekin, 2008: 134) ‘to come like a fire and (rainy north) storm (for the
army troops)’. As a cultural word in Gr. & Lat. boreas ‘storm; north’ was
probably a loan-word from an ancient Iranian language or Scythian spoken

Traces of the Old Turkic Glossary in Latin...

263

geographically in the north (e.g. steppes of the Northern Black Sea, the areas
of Dnieper) of Greek and Latin regions (we see the forms of the word bor
‘north’ in some Latin words cf. borysthenēs ‘the Scythian river, the modern Dnieper’, borysthenidae ‘the people inhabiting the territory adjacent to
the river Dnieper’ [OLD: 239c]) and if so OldT. bor had an ancient Iranian
language or Scythian origin. According to V. Thomsen, bor was an old
word for the meaning ‘storm’ (Thomsen, 1916: 94; note 2) but antithetically
Clauson recorded that [EDPT: 357a] ‘the verb form bora- ‘to be stormy
[North-eastern and north-central Turkic dialects bora- (see Radloff, 1911,
IV, 1162); Kirg. boro- (cf. Tekin, 2008: 92)]’ was a denominal verb and
it has been suggested that Ttu. bora ‘a violent wind’ is a later form but its
is more probable that Ttu. bora is a corruption of Gr. boreas ‘north wind’
and also it is more likely that this is an equative form of Middle Pers. bor
‘wine’ with the implication that too much wine leads to disorder’ (also cf.
Malov, 1951: 32, 41).
III. Lat. capis | OldT. qap // Lat. capis (~ idis): ‘a bowl or cup with
)’ // Lat.
a handle, used mainly for ritual purposes (also cf. Gr.
capiō- (~ ere) | OldT. qap- | also cf. Gothic hafjan, Anglo-Saxon hebban, Skrt. kapaţī, Gr.
| Lat. capiō-: ‘(29 close meanings) to take
into the hand, seize, arrest, capture, etc.’ [OLD: 269c, 271b] | OldT. qa‘to put something together, put something into a chest or a box; to pile
in; to collect together, to pack, etc.’ also cf. qap- ‘to grasp, or seize with
hands, teeth, etc.’ [for meaning cf. EDPT: 580a] // Ttu. kap ‘a bowl or
cup, a container, a collector such as a sack, a bag etc.’, kap- ‘to take into
the hand, seize, cover, etc.’ also similar in other Turkic dialects (such as
Az. γab, γab-; Trkm. γap, γap- etc.). Historical examples from OldT. texts:
yinčü qabı açıldı (DLT: II-122) ‘the cup of the pearls are opened’, neče qa
tegürgü kerek bu ašıγ (QB: 2552) ‘how many cups should be enough for
this meal’, tabıšγan tipen qapmış (IB: 44) ‘said rabbit and then seized it’
// OldT. word qap ~ qa [sometimes the last consonant could be dropped:
qa(p)] as seen in OldT. texts, was probably a derivation of the Turkic verb
qa(p)- ‘to put something together; to put something into a chest or a box;
to pile in, to collect together, to pack etc. [III-249/6, 9-11]’ which was
recorded by Kašgarlı as a word of Yaghma dialect of Turkic. According to
G. Doerfer, qap was a loan-word in Persian (also see Doerfer, 1967, III1364; EDPT: 579b). As a theory, Altaic qap & qa(p)- by becoming cultural
words and at first might be passed into some Asian languages in ancient
times (cf. Pers. qap, also an interesting example Skrt. kapaţī) and afterwards
other European languages. So by the obvious semantic and phonological
structure of the Latin word capis&capio- could have a connection with
Altaic qap&qa(p)-?
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IV. Lat. catta | Gr.
> ? Pers. > MiddT. kāte ‘cat’ | also cf. Ar.
qıtt ()طق, Arm. ğadu ‘cat’ // Lat. catta ~ cata: ‘chatte – cat’ [MLLM: 158b,
GEL: 930b] // cf. Ttu. kedi [syn. pisi; cf. Az. Trkm. pišik, Ozb. müšük, Uig.
möšük, Tat. pisi, Kzk. mısıq, Kirg. mıšıq etc.]: The word was probably passed
into Pers. from Gr. and afterwards via Pers. into Turkish (Gr. katta > Pers.
kāte > Tu. kedi). The first appearence of the ‘cat’ as kāte ( )كاتهin Turkic
texts was in the later of 14th century (in the period of Timurid dynasty) in
a book called Gulistān-ı Türkí (‘Turkish Gulistan’, Turkish translation of
Sa’dí’s work Gulistān) by Sibicābí written in Hwarezmian Turkish (also
see Berbercan, 2013: 212-213).
V. Lat. dircē | MiddT. dirse // Lat. dircē (~ae): ‘(mythological) the second wife of Lycus, king of Thebes; a spring in Boeotia [a district of ancient
Greece], into which Dirce was said to have been changed’ [OLD: 547a] //
In the texts of Dede-Qorqut Epics of old Anatolian Turks, as a mythological character title or antroponym Dirse in the name Dirse Xān Oγlı Boγač
Xān ‘King Bogac, the son of the king Dirse’ might be an hereditary title
(probably and originally Greek-Roman name) and could be connected with
the mythological name Dirce ‘King of Thebes (King of the mythological
Thebes in Boeotia which was one of the largest and richest ancient cities
in the world)’ in Latin sources. From the perspective of folklore, the name
Dirse can be considered as an intercultural and transmissive myth-word or
a title word intentionally used for folk tales in Anatolia from an ancient
language (presumably from Gr.) to Turkish folklore language. But according to an alternative etymology which was made by M. Kacalin (Kacalin,
2006: 147) the name Dirse in Dede-Qorqut epics was corruption of Pers.
tersā [< Middle Pers.] ‘not a Muslim person (Christian)’.
VI. Lat. dīrectē | OldT. térek ~ tirek | Middle Pers. draxt [Pers. diraxt
(‘ )تخردtree’] // Lat. dīrectē (also dēr-): ‘in a straight line, straight’ [OLD:
547a] // OldT. térek ‘tree (also used for something long and straight like
a tree; column, prop etc.)’ is a derivative of the Turkic verb tir- ‘to stand
(to be in, move to be in or put into a vertical state by straightening the
body of something); to bring together, assemble etc.’ tér(g)e- ~ tir(g)e- ‘to
prop, support’ [< tére-k (< tir-i-g ‘a standing (= alive) thing’+e-k)] (other
derivative forms with same meaning in OldT. tir(g)egük ~ tirgük): cf. Ttu.
dire- (refl. dire-n-, caus. dire-t-) | Ttu. direk, Az. diräk, Kirg. tirek (~ türkük
[< OldT. tir(e)gük]), Ozb. tiräk ~ tirgäk (cf. Doefer, II-997, 998), Tat. Uig.
tiräk ‘in a straight way, straight; tree; column, prop etc’.
VII. Lat. oxus | OldT. ögüz ~ oγuz // Lat. oxus (~ī): ‘a large Asiatic
river flowing into the Aral Sea, but supposed by the ancients to flow into
Caspian Sea’ [OLD: 1279a] // antique hydronym Oxus seems to have an
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Altaic origin according to a probable opinion Lat. oxus was a variant of
OldT. ögüz ‘river’ or oγuz ‘Oguz ~ Oghuz [nomadic Turkish tribal name
in the Kok-Turkish inscriptions; name of the legendary hero and leader of
Turks in the Oghuz-Qaγan Legend; the nation Oghuz of Turks lived along
the river Jakarta and especially Oxus]’. There are many determinations
available from the perspective of linguistics and Altaic folklore on the tribal
name Oghuz. As a remarkable view, according to S. Tolstov, tribal name
Oghuz was a derivation from the word ögüz meaning ‘river, brook or creek’
(for others also see Bayat, 2004: 71-77).
VIII. Lat. tomyris | OldT. temir ~ temür ~ témür | Mong. temyr // Lat.
tomyris (tham-, tam-): ‘A Scythian queen who defeated and killed in battle
her rejected suitor, Cyrus the Great, king of Persia’ [OLD: 1948b] // There
is an apparent phonetic similarity between the word tomyris in Latin sources
and OldT. tem(i/ü)r, Mong. temyr [MED: 800b] ‘iron, metal’ (cf. Ttu. Az.
Trkm. demir, Kirg. Kzk. Ozb. temir, Tat. timir, Uig. tömür ‘iron’): by
labialisation with labial /-m-/ tom-yr [? < tem-ür] (/o/ ~ /u/): According to
P. Wittek this word could attest that the Scythian queen had an Altaic origin or was the queen of the Altaic nomads in Eurasia (Togan, 1981: 409);
also temür ‘iron’ is known as an appellation (Timur [= témür]: the Great
Khan of Timurids) symbolising the power of the Turkic and Mongolic
nomad sovereignty.
IX. Lat. turtur | OldT. tartar // Lat. turtur (~uris) [onomat. redupl. cf.
upupa murmur]: ‘a turtle dove’ [OLD: 1995a] // Probably a common onomatopoeia for a kind of a bird in the antique world: tar ~ tur (/a/ ~ /u/); OldT.
tartar ‘a bird like a turtle dove (al-qumrī = Ttu. kumru)’ [DLT: I-485/22]
also cf. Khak. tart, Kirg. Kzk. tartar ‘corncrake’: in MiddT. texts (especially
in Memluk Kipchaq texts: Kitabu Bulγatu’l-Muštaq, At-Tuhfetu’z-Zekiyye)
tartar (~ tardar) also means ‘a water fowl, quail (Ar. dīku’l-mā, salwā)’
see EDPT: 536a, KTS: 264a.
X. Lat. virga | OldT. berge // Lat. virga (~ae): ‘a rod or stick as an
instrument of corporal punishment; a rod or switch for controlling horses’
etc. [OLD: 2070c; cf. MLLM: 1110] // OldT. berge ‘a whip [syn. qamčı],
a device for hitting (e.g. rod, stick)’: cf. initial labials (/v-ir/ ~ /b-ir ~ b-ér
~ b-er/) and also /-GA/ at the end of the word. A determination regarding the word was made by G. Clauson which is ‘berge [EDPT: 362b]: an
old word ending in -ge. It is suggested in TT VI, p. 18, note B47 that it
is a loanword from Latin virga ‘a rod, stick’ obtained through the Middle
Pers. but there does not seem to be any trace of the word in Pers. and the
theory is improbable.’ Alternatively, virga could be asserted as derivation
of the verb stem *ber- ‘to injure, hurt’ with the suffix /-GA/ (for the suffix
see Erdal, 1991: 376-382) and if so that had an Altaic origin; cf. Mong.
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pass. verb form berte- [< *ber-te-] ‘to be injured, hurt etc.’ and OldT. caus.
form bert- ‘to injure, hurt’ also cf. Ttu. bere [< *ber-e] ‘wound, a damaged
area of the body such as a cut or hole in the skin [syn. yara (<*yar-a)]’,
berele- [< *ber-e+le-] ‘to injure’).

Abbreviations
Alt.:
Ar.:
Arm.:
Az.:
caus.:
coop.:
CPD:
DLT:
EDPT:
GEL:
Gr.:
IB:
Khak.:
Kirg.:
KTS:
Kzk.:
Lat.:
MED:
MiddT.:
MLLM:
Mong.:
Nog.:
OLD:
OldT.:
Ozb.:
pass.:
Pers.:
QB:
refl.:
Skrt.:
Tat.:
Tel.:
Trkm.:
TT:
Ttu.:
Tuv.:
Uig.:

Altai (Oyrot)
Arabic
Armenian
Azeri
causative
cooperative
A Concise Pahlavi Dictionary
Diwanu Lugati’t-Turk
Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish
A Greek – English Lexicon
Greek
Irq Bitig
Khakas
Kirghiz
Kıpcak Turkcesi Sozlugu
Kazakh
Latin
Mongolian-English Dictionary
Middle Turkic
Mediae Latinitatis Lexicon Minus
Mongolian
Nogai
Oxford Latin Dictionary (1968)
Old Turkic
Ozbek
passive
Persian
Qutadγu Bilig
reflexive
Sanskrit
Tatar
Teleut
Turkmen
Turkische Turfan Texte
Turkey Turkish
Tuvan
New Uigur
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On the Origins and Morphological Structure
of the Scythian ok-sai / İskit ok-sai Unsurunun
Oluşumu ve Morfoloji Struktürü Üzerine
abstract: Describing the myth of the “Scythian descent from Tagitaus” Herodotus cites
the names of the first Scythians: Lipoxais, Arpoxais, Colaxais. Suffix -s at the end of these
names is specific to the Greek language. All of the three names have the same ending -oksai/
aksai. Iranists explain this ending by the Avestian word hšay- – “to rule”. This etymology
is not correct because –oksai/aksai in the Scythian names is not a single word as Iranists
try to present it but consists of two separate roots ok/ak and sai. This becomes clear from
the “Protogenes inscriptions” in which there is information about the ruling Scythians (Royal
Scythians) named sai. Scythian sai in the “Protogenes inscriptions” is translated as «leading
tribe» or «ruling class» and compared to the tribe of Royal Scythians by J. Harmatta.
A. N. Kononov. They point out that suffix uk/ok (oğ) in the Oghuz tribal names Bozok and
Uchok has a meaning of “clan”, “kin”. In the ancient Turkic there is a word sa: meaning
“to count”. In the “Kutadgu Bilig” meaning of the word say is “to reckon up”. In the Altaic
Etymological Dictionary there is a reconstruction of the Proto-Turkic word *sā(j)- meaning
“to count, to consider”. In the modern Turkic languages one of the meanings of the word
say is “to take someone into consideration” and the word is even used in terms of “respect”
– sayılan kişi (azerb.) – “a respectable man”. This meaning is identical to the title sai of
the Royal Scythians in the “Protogenes inscriptions”. Based on all of the presented data the
following etymology of the Scythian word -ok-sai can be established: ok – “clan”; say – “to
be considered, respected”.
keywords: morphological structure, Scythian, Turcic, ok-sai, honorary decree for protogenes, Avestan hshay, Sain Khan.

Several myths and legends describing the origin of the Scythians survived in Greek and Roman written sources. The most extensive information on this subject is known from the History of Herodotus. According to
the first myth presented in his work: “A man whose name was Targitaus
appeared in this country which was then desolate. They say that his parents
were Zeus and a daughter of the Borysthenes river (I do not believe the
story, but it is told). Such was Targitaus’ lineage; and he had three sons:
Lipoxais, Arpoxais, and Colaxais, the youngest of the three. In the time of
their rule (the story goes) certain implements – namely a plough, a yoke,
a sword, and a flask, all of gold – fell down from the sky into Scythia.
The eldest of them, seeing these, approached them meaning to take them;
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but the gold began to burn as he neared, and he stopped. Then the second
approached, and the gold did as before. When these two had been driven
back by the burning gold, the youngest brother approached and the burning
stopped, and he took the gold to his own house. In view of this, the elder
brothers agreed to give all the royal power to the youngest”1.

Research of Iranologists
As can be observed in the myth the names of all three brothers have the
same ending – -oksay/-aksay (-s or -n at the end of the names is a Greek suffix). The issue of the origin of this suffix in the names of the first Scythians
was previously studied by Iranologists. According to V. I. Abayev the ending
-oksay/-aksay in the names Lipoxais, Arpoxais, Colaxais can be explained
by the Avestan word hšay – “to rule”, hšaya – “ruler”2.
E. Benvenist studied the origin of this word. He came to the conclusion
that the word hšayaθiya denotes a king in the Old Persian but not in the
Avesta. According to Benvenist the word hšayaθiya contradicts the rules
of Persian phonetics. As a result, he comes to the conclusion that Persians
borrowed this word from the Medes3. In connection with this, it should
be pointed out that the territory of Media was the place where the Royal
Scythians had military and cultural influence long before the emergence of
the Persian State. That is why there are grounds to believe that Medians and
later Persians had Scythian cultural influence. Some researchers previously
mentioned this issue. For example, A. Lubotsky believes that in the Ancient
Persian and Avestan languages there were some borrowings from Scythian
language4. To support this point of view he brings forward the research of
W. Vogelsang who believes that the Scythians played an important role in
the process of the establishment of the Achaemenian Empire5.
As mentioned above, according to Benvenist the word hšaya does not
denote “a king” in the Avesta6. This was also observed by W. Tomaschek
who remarked that the word hšaya only denotes “a king” in Zend Avesta7.
It is well known to researchers that Zend Avesta is an interpretation of
the Avesta and its translation into the later Iranian languages, for example
Herodotus, 1921, IV: 5.
Abayev, 1990: 98.
3
Benvenist, 1995: 254-255.
4
Lubotsky, 2002: 189.
5
Vogelsang, 1992.
6
Benvenist, 1995: 254-255.
7
Tomaschek, 1975: 98.
1
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Pahlavi language. Thus, based on the research of Benvenist and Tomaschek
we learn that the word hšaya is absent in the original Avestan texts.
The second mistake of Iranologists is that they view the suffix -oksay/aksay in the names of the first Scythians as one stem while it consists of
two independent roots ok/ak and sai. This becomes clear from the Honorary
decree for Protogenes (Protogenes inscriptions) in which there is information about the ruling Scythians (Royal Scythians) who are named sai in
this text8. Scythian Sai in the Honorary decree for Protogenes is translated
as “leading tribe” or ‘ruling class” and compared to the tribe of Royal
Scythians by J. Harmatta9. In the inscription it is reported that the king of
the Saii (Scythians) by the name Saitafarn came to the place called Cancit
and demanded from the citizens of the Greek polis Olbia to pay him tribute.
But the cities’ treasury was already empty. Then, a respectable citizen of
Olbia by the name of Protogenes paid the entire tribute from his own pocket.
Sometime later, the King Saitafarn once again came to the walls of the city
with many Saii and again demanded tribute. Protogenes again paid the whole
amount demanded by the King Saitafarn. After this the king of Saii once
more comes to Olbia with some new demands. And again Protogenes sent
him the tribute but Saitafarn was dissatisfied with the amount and decided
to start a military campaign against the Greeks. It is said in the inscription
that after this the people of Olbia “were horrified”10.
W. Tomaschek believed that the ethnic name Sai of the Scythians was
identical to the Zend Avestan word hšaya-11. But M. Vasmer doubted this
view for the reason that the Greek transcription of the word Sai points to
the initial sound s, or š12.
Thus, based on the information in written sources, we find out that the
Scythian -oksay/-aksay is not a single stem as Abayev and other Iranologists
try to present it but consists of two independent roots -ok/ak+say. The evidence presented above points to the fact that -ok-say/-ak-say in the names
of the first Scythians is of Scythian origin and is not connected in any way
to the Iranian languages.

Latysсhev, 1916: № 32.
See: Harmatta, 1970: 94-95.
10
Latysсhev, 1916: № 32.
11
Tomaschek, 1975: 98.
12
Vasmer, 1923: 50.
8
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Roots ok and say in Turkic languages
First of all, we should determine the meaning of the root ok in Turkic
languages. It is important to mention that this root is present in the names of
two tribal units descending from the sons of Oğuz Khan. These are Bozok
and Uchok13. In the work of Abul Gazi these tribal units are named Buzuk
and Uchuk. A. N. Kononov researched the origin of the names Bozok and
Uchok and came to the conclusion that the ending uk/ok (oğ) in them has
a meaning of “clan” 14.
This root is also represented in the first half of the word Oğuz – oğ.
L. Ligeti, Y. Nemet, O. Pritsak, A. N. Kononov and others noted that -uz at
the end of the ethnic name Oğuz is a plural affix15. Kononov offers the following etymology oğ (ok) “clan”, “tribe”, -(u)z – plural affix. As a result he
gets to the etymology “tribes”, “federation of tribes”. Kononov believes that
later this name transferred into an ethnic name with a collective meaning.
As proof of this he brings such ethnic names as tokuz oğuz “nine tribes”,
üç oğuz “three tribes”. As for the origin of the name of the legendary king
Oğuz Khan, Kononov believes that this was a result of the personification
of the ethnic name Oğuz. He adds that this indicates the exceptionality of
the holder of this name16. It should also be mentioned that along with the
plural suffix -z there was a plural suffix -t in the Proto-Turkic language17.
Thus, the root uk/ok (oğ) means “clans”. If we add the plural suffix -(u)
z to this root we get the meaning – “union of clans”, in other words “tribe”.
Let us move to the second syllable – sai. In the Old Turkic there is a word
sa:- meaning “to count”. In “Kutadgu Bilig” the word say has a meaning
“to reckon up”18. In the Etymological Dictionary of the Altaic Languages
there is a reconstruction of the Proto-Turkic word *sā(j)- meaning “to count,
to consider” (Starostin et al., 2003: 1275). In modern Turkic languages the
word say (Azerb.) also has a meaning “to count, to consider someone”. This
word is even used in terms of “respect” – sayılan. The title Say belonged
to Mongolian rulers. The grandson of Genghis Khan Batu Khan bore the
title Sayin Kahn. There are several versions of the etymology of this title.
Author of the translation and commentator on the work of Rashid ad-Din
Yu. P. Verkhovski translates the title Sayin Khan as “nobly born”19. The
13
14
15
16
17
18
19

Rashid ad-Din 1987: 61-62.
Kononov, 1958: 90-91 note 85, 425-470.
Ligeti, 1925: 369-383.
Kononov, 1958: 83-84.
Poppe, 1952: 68-69; Starostin, Dybo, Mudrak, 2003, p.184
Clauson, 1972: 782.
Rashid ad-Din, 1960: A131a, S314 and 71, note 86.
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name of Sayin Khan is also mentioned by Marco Polo. In the comments
on his work in the translation into the Russian language by I. P. Minayev
it is said that Sayin Khan means “Kind Khan”20.
According to G. Doerfer the title Sayin Khan means “Gute Chan” (“Good
Khan”)21.
Two more versions of the etymology of the title of Batu Khan belong
to P. Pelliot. He believed that along with the meaning “good” this title also
had a meaning “smart”. Then he points out that in Turkic languages there
is a semiotic connection between the meanings of “good” and “smart”. As
a result he comes to the etymology “Wise Khan”. In his other work Pelliot
translates the title Sayin Khan as “Magnificent Khan”22.
J. A. Boyle devoted a separate paper to this subject. He studied the etymologies of Pelliot and other authors and as a result came to the conclusion
that all of the versions that we have today are false. He brings the following arguments to support his conclusion. The title Sayin belongs not only
to Batu Khan. It was also used for the father and mother of Argun Khan,
– the grandson of Hulagu Khan. Oljeitu used the title Sayin while referring to his great-grandfather, grandfather, father and older brother Ghazan
Khan. After the death of Hulagu his son Abaku calls him (in his letter in
Latin language) Seyne-gen. According to Boyle the first part of this word
is identical to sayin. Based on all of these arguments Boyle comes to the
conclusion that the word sayin is a posthumous title23.
G. Doerfer and O. F. Sertkaya believe that the Mongolian sayin originates from the Turkic sağ – “gesund, gut, recht” (“healthy, good, right”)24.
In the Dictionary of the Altaic Languages there is a reconstruction of
the Porto-Altaic word *sègù.
As a basis for this reconstruction the following words are used.
Mongolian *saji(n) – “good”, “beautiful”;
Turkic *sağ – “healthy”;
Tungus *sēg – “blood”;
Japanese *sùkù-jaka – “healthy”;
Korean *sà’ó-náb- – “strong, tough”25.
Based on the different versions of these researchers we have the following semiotic group of words connected to the word say in the languages
of the Altaic family:
Marco Polo, 1955: CCXX, note. 2.
Doerfer, 1963: 248.
22
Pelliot, 1949: 106; Pelliot, 1963: 824.
23
Boyle, 1970: 67-70.
24
Doerfer, 1963: 248; Sertkaya, 2010: 202.
25
Starostin, Dybo, Mudrak, 2003: 1224.
20
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“nobly born, kind, good, right, smart, wise, magnificent, deceased,
healthy, blood, beautiful, strong, tough”.
To summarize our research on the subject, we can offer the following
etymologies of the Scythian ending -ok-sai:
If we base our etymology on the root say with the meaning: “to count,
to consider someone” (in terms of respect) we will get the following etymology: ok – “clan”; say – “to be considered (respected)”. As a result we
will get to the etymology “respected clan”.
But if we base our etymology on the word say with the meanings: “nobly
born, kind, good, right, smart, wise, magnificent, deceased, healthy, blood,
beautiful, strong, tough” then we will get the following etymology: “nobly
born, good, wise, healthy… clan”.
In the second case we observe polysemous meanings of the word say.
These meanings correspond exactly to the title of the Royal (ruling) Scythians
named Sai in the Honorary decree for Protogenes. Thus we get the following etymology of the suffix ok-sai: ok – “clan”, say – “the one who is considered”, “nobly born”, “good”, “wise”, “healthy”.
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An Eco-Critical Approach to Zülfü Livaneli’s
Son Ada / Zülfü Livaneli’nin Son Ada’sına
Çevresel-Eleştirel Bir Yaklaşım
abstract: The destruction of the natural environment has initiated a deadly process that
may lead the mankind and the Earth to their destruction. Ignoring this obvious threat, people regard the nature and the mankind as separate realities, they seem to have difficulties
with perceiving human and non-human world as one nature. Despite the fact that the literature from the previous ages is abundant in loving description of our planet, eco-criticism
has simply gathered all the reflections of nature into literature under a single roof and has
emerged as an attractive discipline through the efforts of Cheryll Glotfelty, Glen A. Love,
Scott Slovic and other academics in the last three decades. One of the writers focused on
the eco-friendly rhetoric is Zülfü Livaneli, an important Turkish political and literary figure.
His book Son Ada is an allegorical novel in which he describes a small island full of natural beauty and richness. However, the subversion of the natural order through human interference not only affects the flawless balance but the life of the people on the island as well.
This paper aims to analyse how alienation of the individuals and actions against nature affect
the relationship between each other and to discuss how the destruction of nature causes
irreparable damage to the future of mankind through the lens of eco-criticism.
keywords: eco-criticism, nature, ecology, Zülfü Livaneli.

Environmental destruction in our day has begun to threaten the entire
world and it is claimed that this destruction has been directly caused by
a human-centered way of thinking. Human beings unfortunately have insisted
on ignoring this fatal unawareness of this balance called nature that constitutes the vital source of life and that we cannot ignore. For many years,
scientists of every specialization have suggested solutions for healing the
enviroment and a great deal of methods have been discussed; yet, none
seems to be successful enough in preventing people from committing an
ecocide and to save mother nature from suffering at their hands. According
to the UN, the world seems to be turning to dust and “by 2025, two-thirds
of arable land in Africa will disappear, along with one-third of Asia’s and
one-fifth of South America’s (…) 135 million people (…) are at risk of being
displaced”1. Many researches and reports in different parts of the world and
1

UNCCD, 2004, www.unccd.int/publicinfo/mediabrief/mediabrief-eng. pdf (2014.04.14).
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in different fields indicate a similar hazard for the future of the world. In
this sense literature, concerned with numerous social and cultural matters of
life and trying to raise awareness on the world’s problems through literary
sense rather than statistical rates, could not be thought as a disinterested and
separate field from this problem between human and nature. Though, from
the beginning of literature many writings on nature exist including at least
a word to praise the natural order, environmental criticism in literature does
not date back to more than 30 years. Due to the fact that it can be considered a new movement in literature, eco-criticism is not a strongly discussed
topic in the world literature but in England and America. In Turkish literature, as well as in the world, “the movement still does not have a widelyknown set of assumptions, doctrines, or procedures”2 and Turkish authors
have recently begun to reflect their environmental concerns and anxieties
in their works. Ufuk Özdağ and Gonca Gökalp Alpaslan conclude that the
reason why eco-criticism emerged in the West many years earlier than
in Turkey and why it has drawn the attention of Turkish literates later is
related to Turkey’s slower integration into becoming a consumer society than
Western societies3. Some disappointing results caused by the combination
of globalization and consumption culture in Turkey have become effective
in emphasizing eco-critical ideas. These ideas have also been given more
voice by Turkish authors recently. In this sense, Zülfü Livaneli’s Son Ada
features environmentalist and social concerns as well as gives political messages to the reader. The work was awarded Orhan Kemal Novel Prize in
2009 owing to Livaneli’s “success in reflecting his realistic attitude toward
social problems with a fantastic narration”4. Even though critics have evaluated the novel in terms of socio-political ways so far, Son Ada has been
neglected in terms of its abundance of such eco-critical issues as subversion
of natural order through human interference, alienation of individuals from
nature and of nature from individuals, and irreparable damage and ecocide
to the future of mankind.
“What is Eco-criticism then?” asks Cheryll Glotfelty who is known
as the founder of this movement in the USA. She asserts that: “Simply
put, eco-criticism is the study of the relationship between literature and
the physical environment. Just as feminist criticism examines language
and literature from a gender-conscious perspective and Marxist criticism brings an awareness of modes of production and economic class
Barry, 1971: 248.
Gökalp Alpaslan, Özdağ, 2011: 641.
4
Yıldırım, 2009, http://www.milliyet.com.tr/orhan-kemal-odulu-zulfu-livaneli-ye/guncel/
gundemdetay/03.06.2009/1102238/default.htm, (2014.04.11).
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to its reading of texts, eco-criticism takes an earth-centered approach to
literary studies”5.
This statement can be viewed as a response and reaction to human-centered, namely anthropocentric, approaches to literary texts. While criticizing
the anthropocentric approach, eco-critics intend to depict an exact equality between the human race and nature. As mentioned before, Son Ada is
mainly evaluated and studied in terms of its political ideas reflecting the
harmful actions of a kind of dictator who later starts to live in a heavenly
island; however, it would be naive to omit the fact that the novel shares
an earth centered view or to ignore how the land disappears and the ecological balance is distorted. In other words, the unique island in the novel
represents an utopian settlement in which a limited number of people call
each other through their house numbers, supports themselves with income
from pine nuts, listen to islands musicians who play in accordance with
nature and respect all kinds of living creatures inhabiting the island. At
the beginning of the novel, islanders who are conscious about the fact that
they are not the only living things in the island, displace themselves from
the center of the island life and provide a living space for gulls that are
announced as the original owners of the land by the nameless narrator: “The
gulls doubtfully laid their eyes on these strange creatures that set foot on
the island for the first time, and would probably hold a kind of a test lasting for years in order to find out whether their eggs or baby gulls would
be harmed by them. Ultimately, a rapport has been established between
the people and the seagulls; these wild birds and the recluse people who
escaped from life have agreed on not interfering in their living spaces with
a silent agreement”6.
The people living on the island are highly responsive to not only the
birds but also all other organisms, and in this way maintain peaceful life.
Nobody interferes in natural processes and the silent agreement described by
the author between the birds and islanders means that human beings should
be conscious enough to be responsible and respective to the nature rather
than relying on an endless speech. This perfect agreement and the lifestyle
of the creatures on the island indicate the idea of what Campbell defines
as biocentricism: “The most important challenge to traditional hierarchies
in ecology is the concept of biocentrism – the conviction that humans are
neither better nor worse than other creatures (animals, plants, bacteria, rocks,
rivers) but simply equal to everything else in the natural world”7.
5
6
7
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The islanders seem to grasp these ecological ethics emphasized by ecocritics and the biocentric way of thinking that makes them comfortable on
the island. In the novel, protection of the flawless natural beauty started
from the early history of the island being purchased by a rich businessman
who leaves the island to his older son after his death. There exist a total
of 40 houses on the island and each house is called with its number from
1 to 40. The businessman is the owner of the house number 1 – “stopped
the arrivals to the land and did not let more people build houses because he
did not desire the destruction of natural beauty of the island and the forest
to which all sorts of the green reflects”8. Here the message emphasized is
that over-population and deforestation are dangerous for the future of mankind, as one critic says: “The ecological nightmare is of a monstrously overpopulated, almost completely populated, all but totally humanized planet”9.
Similarly, islanders are described as ones who internalize every sort of sound
in the island. Some settlers dealing with music play natural melodies which
are viewed as a part of nature and the islanders suppose this music is one
of the natural sounds of the island10. The readers are given the feeling of
a regular and delightful way of life emerging in accordance with keeping
a harmonious life with the nature.
Ecological genocide of the island in the novel begins with an ex-president’s arrival after an unsuccessful management in the country. Although
the general opinion is in the direction of implying him as a dictator, the
eco-critical point of view prompts the nature lovers to call him eco-enemy.
Tending to govern the island and its self-governing people as well as its
animals and its vegetation by ignoring and breaking the first law of ecology,
the eco-enemy causes a natural disaster. According to Barry Commoner, “the
first law of ecology is that everything is connected to everything else”11.
This connection is also the most significant law of ecology. The links in
the great chain of being are tied to each other and this system can turn
into a self-destructive structure as soon as one of the links gets harmed.
This connection is not possible to be harmed by itself. It will stimulate the
undesirable sequence of events followed by fatal results. This catastrophic
end is clearly witnessed in the novel after the eco-enemy’s activities disrupt the ecological balance. Regarding environmental ideas as absurd, the
ex-president or the eco-enemy symbolizes modern nature murderers. Even
though there is an opposition of few islanders including the narrator, his
Livaneli, 2013: 17.
Rueckert, 1996: 113.
10
Livaneli, 2013: 109.
11
Commoner, 1971: 24.
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wife and a writer who escaped from the country to the island, the eco-enemy
succeeds in convincing people to build five-star hotels, luxury casinos,
discotheques and amusement centers under the mask of, “civilization” by
promising them a share of the income12. Thus, the ecological sense created
in “the last island” is defeated by the capitalist necessities and a disrupted
ecological balance confirms the first law of ecology. First the gulls are shot
down, their eggs are stepped on and foxes are brought to the land to force
them to leave the coast. However, poisonous snakes appear in the absence of
equilibrating gulls and kill people. After a disappointing attempt for bringing storks, a foul-smelling poison is used to stop the increase in number of
dangerous snakes which harms the islanders. Jasmine-smelling island begins
to smell of rott, the poison mixes with the water and makes the people ill.
Unfortunately and naturally, all of the attempts remain incapable of turning back to the healthy process of nature. The president and his followers are
not aware of the fact that nothing made by man can keep the place of natural
process. Finally, the commission under the rule of the eco-enemy president
decides to conduct a prescribed burn in the forest; however, the fire spreads
out of control and almost the entire island disappears before the eyes of
islanders: “The islanders…were watching the annihilation of their houses one
by one. There was nothing to do!”13 That is to say, the divine court punishes
the society because it violated the first and the most significant law of nature.
In this novel it can be easily observed that the violation of the first law
of nature is essentially based on the destruction of animals. The war fought
against the gulls reveals a crucial fact about the nature’s response. According
to Joseph M. Meeker, animals have idiosyncratic heroes as well as humans
do and they can be identified with tragic heroes: “Ecological pioneering species, like human pioneers, are creatures capable of living without some of the
normal needs felt by others of their kind. They are heroic individuals who
make their homes where no one else wants to live, and their lives lead the
way toward challenging and dangerous horizons. They risk death in order to
conquer new territory, and their survival depends on their individual qualities of strength, aggressiveness, and often ruthlessness. Pioneer species are
the loners of the natural world, the tragic heroes who sacrifice themselves
in satisfaction of mysterious inner commands which they alone can hear”14.
The gulls “were viewing the people who no longer had a shelter” after the
destruction of the island and “for short, they won the war”15. This ecological
12
13
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battle with the ecosystem is intensely resisted by the gulls in the novel. As
ecological pioneers, the gulls risk their life in order to protect both themselves and the lands where they have lived for thousands of years. They are
conscious of the fact that their survival is based on fighting the ecological
enemies aggressively and ruthlessly. Thence, following the slaughter against
them, the gulls initiate “a gull attack for the first time in the island’s history”. They break windows and roofing tiles, shout and scream out loudly
dropping the rocks they collected from the coast upon the houses. Livaneli
announces the triumph of the gulls and seems to invite an ecological resistance at all costs. Although the gulls’ situation as tragic heroes does not
suit well to Aristotle’s definition that “the change of fortune should not be
from bad to good but, reversely, from good to bad”16, their tragic struggle
and triumph give voice to the reader’s pity and fear of the destruction of
an innocent terrain.
Such oppressed subjects as colonized communities, low-class people and
women are given voice in literature through colonial criticism, capitalist
criticism and feminist criticism. In literary texts, the individuals or societies
that are often ignored have a chance to reveal the inequality and to create
consciousness. Similarly, eco-criticism aims to display the otherwise silent
nature and become an advocate that, as Rueckert claims, “articulates and
defends” the rights of the nature as “the most marvelous and characteristic
part of the ecological vision”17. In Nature and Silence, Christopher Manes
mentions the importance of overcoming the silence of nature: “To regard
nature as alive has consequences in the realm of social practices. It conditions what passes for knowledge about nature and how institutions put that
knowledge to use. Michel Foucault has demonstrated that social power operates through a regime of privileged speakers, having historical embodiments
as priests and kings, authors, intellectuals and celebrities. The words of these
speakers are taken seriously (as opposed to the discourse of meaningless
and often silenced speakers such as women, minorities, children, prisoners
and the insane)… We can, thus, safely agree with Hans Peter Duerr when
he says that “people do not exploit a nature that speaks to them”18.
In this sense, Son Ada which dramatically reinforce, the plot, provides
readers with a comparison and contrast before and after the destruction of the
balance of nature. The musicians, who played in accordance with nature and
whose music was like a part of the environment, now play “some sounds”
and they hopelessly look around. The narrator admits that the music they
16
17
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play “sounds unfamiliar to me for the first time”19. Livaneli emphasizes
the impact of natural destruction as a symbol of the alienation from nature.
Furthermore, the gulls that “have a different language”20 understood only by
the sensitive islanders scream in a kind of earsplitting way during the gull
attack21. Simply put, the author reveals that the sound of nature is silenced
by the repressive practices of the eco-enemy president and the islanders.
The priority initially given to nature turns into human centered concerns
and the result is equated with the crying and screaming of nature.
Son Ada often drives attention due to its socio-political analysis, yet
also leaves an impression of a well-established eco-critical work. As Lyon
puts forward: “Whichever means the artist chooses and whatever the type
of essay we may choose to call a certain piece of nature writing, the fundamental goal of the genre is to turn our attention outward to the activity
of nature”22. The process of transformation of the last island described as
“the last humanistic part” and “the last shelter”23 into nothing makes the
plot quite successful in giving a clue about the anticipated direction of the
world’s future. When considered from this point of view, Livaneli creates
an ecological microcosmos of the modern world encapsulating the characteristics of ecological realities. As a result of destructive methods this utopian
heaven on earth otherizes people and makes them unsheltered. The insensitiveness of the islanders to the destruction of ecological balance accelerates
the othering. The alienation of the islanders from their island is realized
as an actual form with an ecological chaos. The chaos created at the end
of the conflict between nature and the human beings indicates the collapse
of anthropocentric macrocosmos; that is, man does not stand as the central
species any more. On the other hand, the death of the eco-enemy dictator
and the situation of the islanders who are put behind bars at the end of the
novel demonstrates that any harm done to nature leads to a disastrous end
for the societies who violate the first law of ecology. Livaneli’s green philosophy in Son Ada also shows the ecocentric idea as a linkage between
nature and culture. The islanders create their own cultural aspects, peculiar
to the island’s realities but the refusal of ecocentric vision exterminates
not only the island but also the culture. In this aspect, the novel can be
regarded as a futuristic mirror of modern societies. Fulfilling their needs in
their own way, maintaining ideal life in the unique island and being content
Livaneli, 2013: 141.
Ibidem, 19.
21
Ibidem, 113.
22
Lyon, 2001: 25.
23
Livaneli, 2013:16.
19

20
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with what they have at first, the islanders face a defeat when they try to
make more money through supporting the opinion that they should build
hotels and casinos by the coast. However, they pave the way to their end
together with the destruction of the island. Livaneli warns the modern man
who asks for more and more and ignores living spaces and things, about
the course of events in the world and indicates a possible result to his audience through Son Ada that sets a precedent by fictionalizing the process to
the endangered earth.
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Evaluation of the Development of Biografic
Stories in Turkey After the Year 1980 / 1980’den
Sonra Türkiye’de Özyaşamöyküsü Türünün
Gelişimine Dair Değerlendirme
abstract: Increase in the number of autobiographies began to be noticed after 1980s.
Autobiographies, that began to show a significant variety in themselves after 2000s have an
important place in the common social memory. As a reason for this increase and variety,
both the effects of the beginning of a new tendency towards the oral and individual history
in the world as well as the social changes in Turkey after 1980s can be considered. It is
possible to classify autobiographies in Turkey published in between 1980 to 2013 according
to the writers’ qualifications:
1. Writers’ and poets’ autobiographies: Necip Fazıl Kısakürek, İlhan Berk, Cahit Uçuk,
Ayla Kutlu, Orhan Pamuk, Cemil Kavukçu, Ayşe Kulin.
2. The autobiograpies of the republic’s first representatives: Sabiha Gökçen, İsmet Kür,
Kâzım Taşkent, Nedim Tör, Memet Fuat.
3. The scientists’ autobiographies: Mina Urgan, Orhan Oğuz, Rıdvan Ege, Nermin Abadan
Unat, Ömer Asım Aksoy.
4. The autobiographies of the people who have an important role in establishment of
Turkish industry: Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Kadir Has.
5. The autobiographies of the people who are a part of art and performance world: Hulki
Saner, Mücap Ofluoğlu, Nüzhet İslimyeli, Gülriz Sururi, Abidin Dino, Bedri Baykam, Türkân
Şoray.
6. The autobiographies of journalists, members of the parliaments and retired military
officers: Hasan Cemal, Altan Öymen, Gün Zileli, Kemal Yamak, Uğur Dündar.
7. The autobiographies of people from a variety of occupations: Civil servants, teachers,
disabled people, volunteers of civil society, publishers, merchants, wounded soldiers, the
wives/husbands (mostly wives) of diplomats.
In this study, the place and features of the genre called autobiography is going to be
found out, the details of the above groups are going to be given and a number of examples
that fall in each group is going to be presented. In this study, the reasons behind the increase
in the genre’s development in the last 30 years – in spite of its slow development before
1980s – and the relation between the genre and the daily life culture are going to be discussed
in its social context.

Batı edebiyatında bilinen ilk özyaşamöyküsel metin Augustinus’un
İtiraflar’ıdır (MS 400). 11-12. yüzyıllarda din adamlarının otobiyografileri,
16. yüzyılda Petrarca, Benvenito Cellini; 17. ve 18. yüzyıllarda Jean Jacques
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Rousseau, Goethe, Hume, Edward Gibbon, Chateaubriand, 19. yüzyılda
Benjamin Franklin ve Dostoyevski türün gelişimi açısından önemli adlardır1. 20. yüzyılda basın, sahne, edebiyat ve siyaset dünyasında ünlü pekçok
kişinin özyaşamöykülerini yazdığı ve yüksek satış rakamlarıyla okurlara
ulaştığı görülür. Türk edebiyatındaysa klasik edebiyatta ve halk edebiyatında özyaşamöyküsel eserlere rastlansa da Batılı anlamda özyaşamöyküsü
türünden metinlere asıl olarak 19. yüzyıl sonundan itibaren rastlanır. Nazan
Aksoy bunu Türkiye’de bireyin geç ortaya çıkmasına, yazılı kültürün pek
gelişmemiş olmasına, anıların daha çok sözlü kültürde paylaşılmasına, anılarını yazacak kişilerin toplum ve devlet baskısından çekinmelerine, aile
mahremiyetini koruma kaygısına bağlar2.
Türk edebiyatında 19. yüzyılla başlayan modernleşme süreci, yazınsal
türlerin de değişme dönemidir. Bu dönemde yazılan bazı kitapların başında/
sonunda yazarların hal tercümelerine de rastlanır. Bu tarzda yazılmış çoğu
metinse kaynaklarda anı olarak geçer. Muallim Naci’nin çocukluğunun ilk
sekiz yılını anlattığı Ömer’in Çocukluğu (1889) adlı eseri, Nigâr Hanım’ın
yaşamının ilk yirmi beş yılını anlattığı “Mukadderat” başlıklı yazısı gibi.
Ölümünden sonra açılmasını vasiyet ettiği günlük biçimindeki anılarının
küçük bir bölümü oğulları tarafından Nigâr binti Osman: Hayatımın Hikâyesi
adıyla yayınlanmıştır3. Melek Hanımın İngiltere’de yayınlanan iki ciltlik
özyaşamöyküsünü de burada anmak gerekir: Thirty Years in the Harem
(London, New York, Berlin, 1872), Six Years in the Europe: Sequel the
Thirty Years in the Harem (London, 1873).
20. yüzyılın ilk yarısına ait özyaşamöyküleri arasında şunlar sayılabilir:
Ali Kemal (Ömrüm, 1914), Halide Edip Adıvar (Memoirs of Halide Edip,
Londra, 1926 ve The Turkish Ordeal, 1928)4, Yusuf Akçura (Ta Kendim
yahut Defter-i Âmalim, 1944), Ebubekir Hazım Tepeyran (Zalimane Bir
İdam Hükmü, 1946), Halid Ziya Uşaklıgil (İzmir Hikâyeleri içindeki Gerilere
Doğru ve Uzak Hatıralar, 1950). 20. yüzyılın ikinci yarısındaysa kitap hacminde pekçok özyaşamöyküsüyle karşılaşılır: Şevket Süreya Aydemir (Suyu
Arayan Adam, 1959), Halikarnas Balıkçısı (Mavi Sürgün, 1961), Aziz Nesin
(Böyle Gelmiş Böyle Gitmez ilk cildi 1966, ikinci cildi 19765, üçüncü cildi
1996), Necip Fazıl Kısakürek (O ve Ben, 1965), Sabiha Sertel (Roman Gibi,
1969), Halide Nusret Zorlutuna (Bir Devrin Romanı, 1973), Samiha Ayverdi
Doğan, 1993: 107.
Aksoy, 2009.
3
Ayrıntılı bilgi için bkz. Bekiroğlu, 1998.
4
Türkçe olarak Mor Salkımlı Ev (1963) ve Türk’ün Ateşle İmtihanı (1962) adlarıyla
yayınlanmıştır.
5
Ayrıntılı bilgi için bkz. Özyer, 1993.
1
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(Bir Dünyadan Bir Başka Dünyaya, 1974), Süreyya Ağaoğlu (Bir Ömür
Böyle Geçti, 1975), Sevgi Soysal (Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu, 1976).
1980’lerden itibaren Türkiye’de özyaşamöykülerinde artış fark edilir.
Bunda 1980 sonrasında Türkiye’de değişen toplumsal yaşam koşullarının
ve oluşan yeni eğilimlerin de payı vardır. Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin
Kültürel İklimi adlı kitabında Nurdan Gürbilek, bu yılların “yerelliğin patladığı, bir kültürel çoğullaşmanın yaşandığı” yıllar olduğunu, “tikel, kişisel
ve özel olanın ifade imkânı kazandığı, geçmişe duyulan ilginin arttığını ama
geçmiş denen şeyin tarihsel yükünden arındırılmış bir pop tarihe dönüştüğünü, edebiyatın da kendi özerk ilkelerini ararken değiştiğini belirtir6.
Gürbilek’e göre 80’lerin en belirgin özelliklerinden biri de geçmişe duyulan ilginin artmasıydı ama bu, bugüne olan uzaklığıyla beliren bir tarihsel
ortam ya da iklim değil, tüketilebilir bir imgeydi ve pop tarihi doğuran da
imgeleri tarihsel yükünden kurtarıp nedensiz ve keyfi bir ilişkiye, bir reklam diline dönüştürüyordu7. Gürbilek’in bu tespiti 1980 sonrasında herkesi
kendi öyküsünü anlatmaya eğilmesini açıklayabilir. Nitekim 1980-2014 arasında Türkiye’de yayınlanmış özyaşamöykülerine bakıldığında yaşamın her
alanından insanla ve her çeşit başarı öyküsüyle karşılaşılır. 1980 sonrasında
giderek artan bir hızla yayın alanı bulan özyaşamöykülerini8, yazanların
niteliğine göre gruplandırmak mümkündür:
1. Yazar ve şairlerin özyaşamöyküleri: İlhan Berk (Bir Uzun Adam,
1982), Necip Fazıl Kısakürek (Kafa Kâğıdı, 1984), Adalet Ağaoğlu
(Göç Temizliği, 1984), Samim Kocagöz (Bu da Geçti Yahu, 1989),
Aziz Nesin (Böyle Gelmiş Böyle Gitmez’in üçüncü cildi 1996), Memet
Fuat (Gölgede Kalan Yıllar, 1997), Cengiz Dağcı (Hatıralarda, 1998),
Fakir Baykurt (Özüm Çocuktur, 1998, Kavacık Köyünün Öğretmeni,
1999, Dost Yüzleri, 2002, Sıladan Uzakta 2002), Fethi Naci (Dönüp
Baktığımda, 1999), Mehmet Çınarlı (60 Yılın Hikâyesi, 1999), Cahit
Uçuk, (Bir İmparatorluk Çökerken, 1995, Erkekler Dünyasında Bir
Kadın Yazar, 2003 ve Yıllar Sadece Sayı, 2003), Orhan Suda (Bir Ömrün
Kıyılarında, 2001), Orhan Pamuk (İstanbul, 2003), Nedim Gürsel (Sağ
Salim Kavuşsak: Çocukluk Yılları, 2004), Ayla Kutlu (Zaman da Eskir,
2006)9, Ülkü Tamer (Yaşamak Hatırlamaktır, 2005), Cemil Kavukçu
(Angelacomo’nun Duvarları: Otobiyografik Anlatı, 2008), Zülfü Livaneli,
(Sevdalım Hayat, 2009), Ayşe Kulin (Dürbünümde Kırk Sene I: Hayat
Gürbilek, 2011: 9-10.
Gürbilek, 2011: 23-24.
8
Burada 2014 yılına dek yayınlanmış eserlerden oluşan mümkün olduğunca geniş bir
liste sunulmaya çalışılacaktır.
9
Ayrıntılı bilgi için bkz. Gökalp Alpaslan, 2013.
6
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1941-1964, 2011, Dürbünümde Kırk Sene II: Hüzün 1964-1983, 2011
ve Hayal: 1983-2013, 2013), Nazlı Eray (Tozlu Altın Kafes, 2011 ve Bir
Rüya Gibi Hatırlıyorum Seni, 2013).
Cumhuriyetin ilk kuşağını temsil eden kişilerin özyaşamöyküleri: Kâzım
Taşkent (Yaşadığım Gibi, 1980, Duygularım, Düşüncelerim, İnançlarım,
1989), Sabiha Gökçen (Atatürk’le Geçen Bir Ömür, 1981), İsmet Kür
(Yarısı Roman, 1995), Nedim Tör (Yıllar Böyle Geçti, 1999).
Bilim adamlarının özyaşamöyküleri: Nermin Abadan Unat (Kum Saatini
İzlerken, 1996), Mina Urgan (Bir Dinozorun Anıları, 1998), Ömer Asım
Aksoy (Türkçe Bir Hayat, 1999), Orhan Oğuz (80 Yıl: Cumhuriyet’e
Yaşıt Bir Hayat, 2004), Rıdvan Ege (80 Yılın Ardından, 2005), İhsan
Pırnar-Tuğrul Pırnar (Baba-Oğul Anıları: Bir Cumhuriyet Ailesinin Yüz
Yıllık Öyküsü (Pravuşta 1894-Ankara 1967, 2010).
Sanayici ve işadamlarının özyaşamöyküleri: Vehbi Koç (Hayat Hikâyem,
1983), Sakıp Sabancı (İşte Hayatım, 1985, Bıraktığım Yerden Hayatım, 2005),
Selçuk Yaşar (Hayatım, 1996), Kadir Has (Vatan Borcu Ödüyorum, 2002),
Yılmaz Ulusoy (Yılmaz Bir Adam, 2004), Asım Kocabıyık (Tazlar Köyünden
Borusan’a, 2007), Suna Kıraç (Ömrümden Uzun İdeallerim Var, 2007).
Sanat ve sahne dünyasından kişilerin özyaşamöyküleri: Sanat ve sahne
dünyasından kişilerin yazdığı özyaşamöyküleri, Türkiye’nin 20. yüzyılda
tiyatro, plastik sanatlar, sinema, popüler müzik alanlarındaki gelişimine
de ışık tutmaktadır. Tiyatro oyuncuları: Füsun Erbulak (Deli Kır ile
Kırmızı Başlıklı Seyirci, 1989), Mücap Ofluoğlu (Bir Avuç Alkış, 1991),
Ferhan Şensoy (Kalemimin Sapını Gülle Donattım, 2001 ve Başkaldıran
Kurşunkalem, 2012), Nilgün Belgün (İçimdeki Kadın, 2003), Gülriz
Sururi (Bir An Gelir, 2003 ve Kıldan İnce Kılıçtan Keskince, 2005),
Tuncel Kurtiz (Bölük Pörçük, 2004), Müjdat Gezen (Komikler Ağlamaz,
2014). Sinema sanatçıları ve film yönetmenleri: Hulki Saner (Bu da
Benim Filmim, 1996), Hüseyin Baradan (Bu Gözler Neler Gördü, 1996),
Lütfü Akad (Işıkla Gölge Arasında, 2004), Türkân Şoray (Sinemam ve
Ben, 2013) Cüneyt Arkın (Fakir Gencin Hikâyesi, 2014). Ressamlar,
heykeltıraşlar, mimarlar: Nüzhet İslimyeli (Yaşam Öyküm, 1999), Abidin
Dino (Kısa Hayat Öyküm, 2007), Bedri Baykam (Harika Çocuk, 2009),
Zahir Güvemli (90’a Bir Kala, 2002), Şirin Devrim (Şirin, 2003), İlhan
Mimaroğlu (Geldim Gördüm Geçtim Gittim, 2001). Sahne sanatçıları,
şarkıcılar: Alpay Nazikioğlu (Eylülde Gel, 2004), Murat Göğebakan
(Hasan’dan Olma Hatice’den Doğma, 2005), Lale Belkıs (İpek Çoraplar,
2006), Nilüfer (Hepsi Bu, Haz. Bircan Usallı Silan, 2010), Ali Kocatepe
(Hey Gidi Dünya Hey, 2011).
Gazetecilerin, milletvekillerinin, siyasetçilerin ve emekli askerlerin özyaşamöyküleri: Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu (Hayatım, 1998), Hasan Cemal
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(Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım, 1999), Gün Zileli, (Yarılma, 2002),
Kemal Yamak (Gölgede Kalan İzler Gölgeleşen Bizler, 2006), Uğur
Dündar (İşte Hayatım, Haz. Nedim Şener, 2010), Kâmran İnan (Bir
Ömür, 2010), Altan Öymen (Bir Dönem Bir Çocuk, 2002; Öfkeli Yıllar,
2009; Değişim Yılları, 2010; Ve İhtilal, 2013).
7. Yaşamın her alanından kişilerin özyaşamöyküleri: 2000’lerden itibaren
yaşamın her alanından kişilerin özyaşamöykülerini yayınlaması da çok
önemlidir. Bunlar arasında memurlar, öğretmenler, bedensel engelliler,
sivil toplum gönüllüleri, yayıncılar, ticari işletme sahipleri, savaş gazileri,
işadamları, diplomat eşleri gibi çok farklı alanlardan, çok farklı niteliklerdeki kişilerle karşılaşılır: Kenan Karacanlar (Babıali Kaldırımlarında
Bir Adam, 1976), Mahir İz (Yılların İzi, 1989), Hüsnü Feridun (Eğitimle
Bir Ömür, 2000), Mehmet Arif Seyhun (Katıldığım Dört Savaş ve
Yaşam Öyküm, 2000), Emine Çaykara (Melek Annem ve Ben, 2001),
Perihan Sarıöz (İstanbul-Paris-İstanbul, 2000), Gültekin Yazgan (Kör
Uçuş, 2002), Şen Sahir Sılan (Pişman Değilim, 2002), Şakir Kopuz
(Kopuzlar: 1892-1963 Rizeli Bir İşadamının Gerçek Yaşam Öyküsü,
2003), İnci Pirinççioğlu (İnci: İnci Pirinççioğlu’nun Gerçek Yaşam
Öyküsü, 2006), Sadun Aren (Puslu Camın Arkasından, 2006), Gözde
Akkılıç (Hayat Gülümsersen Gülümser Sana: Engelli Bir Genç Kızın
Kaleminden Gerçek Yaşam Hikâyesi, 2007), Ahmet Akyürek (Devr-i Sivil
Toplum ve Ben, 2007), Yusuf Ziya Bahadınlı (Öyle Bir Aşk, 2007), İlhami
Algör (Çanakkale Yalı Hanı ve Sakinleri, 2007), Aysal Aytaç (Eğitime
Adanmış Bir Ömür, 2008), Saffet Tanman (Ilgaz Dağlarından Batnas
Tepelerine, 2008), Gül Karabuda (Çiy Düştü Gül Üşüdü, 2009), Handan
Haktanırlar (Anlatmazsam Ölürüm, 2009), Leziz Onaran (Yaşamak
Sorumluluktur, 2009), Demir Küçükaydın (Bir Devrimcinin Teorik ve
Politik Otobiyografisi, 2009), Selim Esen (Açık Çekmece, 2010), Nihal
Acar (Bir Oyun Gibi Yaşadım, 2010), İbrahim Ünlü (Marazgoç Hasan’ın
Oğlu Müdür Olmuş, 2011), Pakize Türkoğlu (Kızlar da Yanmaz: Genç
Cumhuriyette Köy Çocuğu Olmak, 2011), Nurettin Yılmaz (Bir Köyün
ve Köylünün Ömür Serüveni: Köyüm, Hayatım, Yaşadıklarım, 2011),
Ahmet Say (Ağaçlar Çiçekteydi, 2011), Melda Kaptana (Ben Bir Bizans
Bahçesinde Büyüdüm, 2012), Süleyman Yürük (Ben Kapıcı Süleyman,
2012), Vartan İhmalyan (Bir Yaşam Öyküsü, 2012), Kadir Uçar (Bir
Yaşam ve Bir Yol Hikâyesi, 2012), Elif Güney Pütün (Bir Odadan Bir
Odaya, 2012), Metin Demirtaş (Sarı Defterim, 2012).
Özellikle son grupta yer alan özyaşamöykülerini bir tür sivil toplum tarihi
olarak adlandırmak mümkündür. İlk altı gruptaki kişiler bir şekilde toplumun ve sıradan insanların önüne geçen/üstüne çıkan vasıflarıyla belirginleşirken ve sadece adları bile bir başarı öyküsüne işaret ederken, son gruptaki
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kişilerin çoğu kendi dairelerinde tanınmışsa da toplumun bütünü tarafından
bilinmeyen/tanınmayan kişilerdir. 80 sonrasında özellikle bu kişilerin öne
çıkması, özyaşamöykülerini yazması ve yayınlaması, son otuz yılda Türk
toplumunda bireyin önem, “bireyselliğin değer kazandığı anlamına gelir.
Çok yaygın bir deyiş olan “Hayatımı yazsam roman olur” sözünün somut
ve gerçek bir karşılığıdır aynı zamanda. İlk altı gruptaki kişilerin yaşamlarının değerli olduğuna kimsenin şüphesi yoktur, dolayısıyla o yaşamların
kişinin kendi kaleminden dökülecek öyküsüne talip pekçok okur bulunacaktır. Oysa tanınmamış kişilerin başarı öyküsü, okurunu ancak kendi çevresinden bulacaktır başlangıçta ve sonra okudukça, başarının herkese ait bir
değer olabileceği fark edilecektir. O nedenle bir engellinin, bir devrimcinin,
sıradan bir öğretmenin, bir köy çocuğunun özyaşamöyküsü de kesinlikle
diğerlerininki kadar değerli ve önemli bir öyküdür.
Yukarıda sayılan özyaşamöykülerine nehir söyleşileri de eklemek yerinde
olacaktır. Özellikle 1990’dan sonra başlayan bir eğilim olarak alanında tanınmış, Türkiye’de ve/veya dünyada belirli bir yere ve saygınlığa sahip kişilerle
yapılan kitap hacmindeki söyleşiler, o kişinin yaşamını birçok ayrıntısıyla
kavramayı sağlar. Bir araştırmacının uzun ön çalışmasına ve söyleşiyi yönlendirmesine dayalı olduğu için diğerlerinden ayrılır. Yaşamın birinci tekil
kişinin ağzından aktarılması nedeniyle özyaşamöyküsüyse de, diğerlerinden
farklı olarak kişinin kendiyle ve geçmişiyle hesaplaşması amaç ve gerekliliği yoktur. İş Bankası Yayınları tarafından başlatılan ve ciddi bir yoğunlukla sürdürülen nehir söyleşilerle Türkiye’de kendi alanında öne çıkmış,
toplumun saygısını ve sevgisini kazanmış sanatçılar, bilim adamları, sanayiciler, doktorlar, düşünürlerle yapılan uzun soluklu görüşmeler, kapsamlı
birer kitap olarak yayınlanmıştır: Saf ve Bakir Bir Anadolu Çocuğu: Güngör
Uras Kitabı, 90’a Yaklaşırken: Asım Kocabıyık Kitabı, Aferin Desinler Diye:
Doğan Hasol Kitabı, Tiz Perdeden Gümbür Gümbür: Oktay Yenal Kitabı, Bir
Bilim Adamının Serüveni: Celal Şengör Kitabı, Yaşam Bir Rüyadır: Pulat
Tacar Kitabı, Tarihin Deltasına Yolculuk: Sina Akşin Kitabı, Erozyon Dede:
Hayrettin Karaca Kitabı, Hayat Tatlı Zehir: Aydın Boysan Kitabı, Sanki Bir
Roman Kahramanı: Doğan Hızlan Kitabı, Gönül Dağında Bir Garip: Neşet
Ertaş Kitabı, Zaman Kaybolmaz: İlber Ortaylı Kitabı, Tarihçilerin Kutbu:
Halil İnalcık Kitabı, Güneş Umuttan Şimdi Doğar: Türkân Saylan Kitabı,
Güldüğüme Bakma: Mehmet Güleryüz Kitabı, Heykel Oburu: Mehmet Aksoy
Kitabı, Çivi Çiviyi Söker: Muazzez İlmiye Çığ Kitabı, Hayatım Mücadeleyle
Geçti: Kemal Kurdaş Kitabı, Uygarlığın Peşinde: Latif Mutlu Kitabı,
Herkesten Bir Şey Öğrendim: Emre Kongar Kitabı, Ne Kadar Gamlı Bu
Akşam Vakti: Safa Önal Kitabı, İletişim Hayattır: Alaattin Asna Kitabı,
Efsane Papyon: Arman Manukyan Kitabı, Bir Levanten Şövalye: Giovanni
Scognamillo Kitabı, Silinmiş Alkışlar İçinde: Mücap Ofluoğlu Kitabı, Ben
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Böyle Veda Etmeliyim: İsmail Cem Kitabı, Bir Rönesans Adamı: Doğan
Kuban Kitabı, İki Kalas Bir Heves: Erol Günaydın Kitabı, Sinemada Ulusal
Tavır: Halit Refiğ Kitabı, Eğitim Mühendisi: Fahamettin Akıngüç Kitabı,
Mizah Zekânın Zekâtıdır: Tarık Minkari Kitabı, Ağlama Palyaço Makyajın
Bozulur: Müjdat Gezen Kitabı, Doğaperest: Ali Demirsoy Kitabı, Kitabın
Adı Budur: Tan Oral Kitabı, Her Doğum Bir Mucizedir: Aykut Kazancıgil
Kitabı, İnsanı Ararken: Doğan Cüceloğlu Kitabı, Bir Koltukta Kaç Karpuz:
Halit Kıvanç Kitabı, Aklın Yolu Bindir: Talat Sait Halman Kitabı, Nam-ı
Diğer Kaptan: Attilâ İlhan Kitabı, Görünmez Adam: Tahsin Yücel Kitabı,
Sen Türkiye’nin En Güzel Kazasısın: Adalet Ağaoğlu Kitabı.
1980 sonrasında birçok özyaşamöyküsü de Türkçeye çevrilmiştir.
Çoğunlukla dünyaya yön vermiş siyasetçi veya sanatçıların özyaşamöykülerinin çevrildiği ve çevirilerin de özellikle 2000’lerden itibaren arttığı
dikkat çeker: Yevgeny Aleksandroviç Yevtuşenko (Erken Yazılmış Bir
Yaşamöyküsü, 1985), Lev Troçki (Hayatım, 1999), Roland Barthes (Roland
Barthes, 2000), Kraliçe Nur (Kader Atlayışı, 2004), Paramahansa Yogananda
(Bir Yoginin Otobiyografisi, 2004), Benazir Bhutto (Doğunun Kızı, 2008),
Agatha Christie (Hayatım…, 2009), Mahatma Gandhi (Otobiyografi:
Hakikat ile Tecrübelerimin Hikâyesi, 2009), Julian Assange (Onaylanmamış
Otobiyografi, 2011), Konstantin Stanislavski (Sanat ve Yaşamım, 2011),
George Beahm (Ben, Steve: Steve Jobs Konuşuyor, 2011), Nojoud Ali
(Ben Nojoud 10 Yaşında Bir Dulum, 2011), Pierre Bourdieu (Bir Otoanaliz
İçin Taslak, 2013), Hermann Broch (Psikolojik Otobiyografi, 2013), Ezra
K. Zilkha (Bağdat’tan Yönetim Kurullarına: Osmanlı Ortadoğu’sunun İlk
Bankacılık Sistemini Yaratan Zilkha Ailesinin Muhteşem Destanı, 2013),
Miley Cyrus (Benim Yolum, 2014).
Türkiye’de özyaşamöyküsü türü eserlerle çok geç hem de -hâlâ- çok az
karşılaşıldığı söylenebilir. Özyaşamöyküsel sayılan eserlerin de çoğu aslında
anı niteliğindedir. Özyaşamöyküsü, kişinin hem bütün çıplaklığıyla kendini
ortaya koymasını hem de bir iç hesaplaşmasını gerektirir, dolayısıyla özyaşamöyküsü yazmak cesaret ister10. 2000’lerde Türkiye’de özyaşamöyküsel
eserler giderek artsa da, bu tür kitapların çoğunlukla politikacılar, yazar ve
şairler tarafından yazılmış olması dikkat çekicidir. Yazar ve şairleri kendi
yaşamlarını yazmaya iten neden, onları diğer tür eserleri yazmaya iten nedenden farklı değildir. Dolayısıyla onların özyaşamöykülerinde bireysel hesaplaşma ve kendini oluşturan koşulları tartışma, diğerlerine oranla daha belirgindir. Tiyatro ve sahne sanatçılarının özyaşamöykülerinin çokluğuysa pek
Türün bireysel geçmişle ilişkisini de irdeleyen en önemli kaynaklar başta Lejeune,
1982 olmak üzere Eakin, 1999; Anderson, 2011; Smith, Watson, 2010’un çalışmalarıdır. Bu
konuda Türkiye’de yapılmış çalışmalar hakkında bkz. Gökalp Alpaslan, 2014.
10
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şaşırtıcı değildir, sahne sanatçıları zaten yaşamları izleyicinin gözü önünde
süren kişilerdir; onları özyaşamöykülerini yazmaya iten etkense, görünenin
ardındaki görünmeyenleri anlatma ve paylaşma isteğidir. Oysa gazeteci ve
siyasetçilerin özyaşamöykülerini anlatma sebebi, çoğu kez tarihe tanıklık ettiklerini kanıtlama ve ülke tarihindeki etkilerini ortaya koyma isteği
gibi görünmektedir; onlarda kendileriyle hesaplaşmak yerine yaptıklarının
hesabını topluma verme duygusu ağır basmaktadır. Türkiye’de yayınlanmış
özyaşamöykülerinin çok azının kadınlar tarafından kaleme alınmış metinler11 olması ise kadınlar üzerindeki görünür/görünmez toplumsal baskının
yoğunluğunu düşündürmektedir.
1980’lerden itibaren Türkiye’de özyaşamöykülerinde artış fark edilmektedir. Özellikle 2000’den sonra ciddi bir çeşitlilik gösteren özyaşamöyküleri, ortak toplumsal bellek açısından da önemli bir yere sahiptir. Bu artış
ve çeşitlenmede bütün dünyada sözlü tarihe ve bireysel tarihe yönelişin
yanı sıra 1980 sonrasında Türkiye’deki toplumsal değişimlerin de etkisinin
olduğu düşünülebilir.

Bibliography
AKSOY Nazan, 2009, Kurgulanmış Benlikler: Otobiyografi, Kadın, Benlik, İstanbul
ANDERSON, Linda, 2011, Autobiography, New York
BEKİROĞLU Nazan, 1998, Şair Nigâr Hanım, İstanbul
DOĞAN Şerife, 1993, Otobiyografi ve Anı Korelasyonunda Anlatıcı ve Protagonist Özdeşliği Üzerine, [w:] Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, X, 1, pp. 105-114
EAKIN Paul John, 1999, How Our Lives Become Stories: Making Selves, London
GÖKALP ALPASLAN Gonca, 2013, Zaman da Eskir’in İlksöz’ünde Yazarın Bilinci, [in:]
(eds.) Ağca F., Gökçe F., Gül B., Bengü Bitig: Dursun Yıldırım Armağanı, Ankara,
pp. 87-94
GÖKALP ALPASLAN Gonca, 2014, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmalarında Yaşamöyküsü
ve Özyaşamöyküsü Türlerinin Yeri/The Place of Biography and Autobiography Text
Types in Modern Turkish Literature Studies, [in:] (eds.) Emiroğlu Ö., Godzinska M.,
Majkowski F., Discussions on Turkology: Ouestions and Developments of Modern Turkology Studies, Warsaw, pp. 514-525
GÜRBİLEK Nurdan, 2011, Vitrinde Yaşamak: 1980’lerin Kültürel İklimi, İstanbul
LEJEUNE Philippe, 1982, The Autobiographical Contract, [in:] (ed.) Todorov T., French
Literary Theory, Cambridge, pp.192-222
ÖZYER Nuran, 1993, Edebi Tür Olarak Otobiyografi ve İki Örnek, [in:] Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, X.1, Temmuz, pp. 73-85
SMITH Sidonie, WATSON Julia, 2010, Reading Autobiographies: A Guide for Interpreting
Life Narratives, Minneaopolis&London
Cumhuriyet kadınlarınca yazılmış özyaşamöyküleri hakkında ayrıntılı bilgi ve
değerlendirme için bkz. Aksoy, 2009.
11

KARACA Nesrin
Başkent University

The Significance of Literature in Transmitting
Values, Constructing Role Models and Educating
the Will / Değer Aktarma, Rol Model Olma
ve İrade Eğitimi Konusunda Edebiyatın Yeri
ve Önemi
abstract: Literature, which is a form of art that tells the stories of people to other people
by enriches the lives of the individuals, especially the youth, through literary works. Being
an important center of education, literature is indeed an educative field that provides certain
features for individuals such as the abilities of attaining self-development, constructing healthy
relationships with others, expressing themselves, improving linguistic skills and living in
peace with themselves and with their environments.
A literary work which witnesses life experiences and tells them to other people is
a construction of the unity of artistic creativity and ontological knowledge. In a novel,
a story, a biography, a travel writing or in a memoir we encounter an inside perspective that
directly observes the state of being. This is a significant trait that turns literary works into
historical and societal documents as well. As literature aims to confront an individual with
the ontological knowledge and artistic creativity in a text, this confrontation occurs around
concepts of “understanding” and “empathy”. Will, which linguistically refers to the meanings
of desire and wish, is the ability to decide on whether to do or not to do something. Just
like mind and spirit, will is a feature peculiar to human beings, and it gives away the chance
of differentiating and choosing between the good and the bad. With the education of will,
the individual is provided with the skills to struggle with both the difficulties of the outside
world and the feelings, thoughts and decisions of his inside world. In order to strengthen
the will, to deal with problems or difficulties and to succeed in life, it is important to stress
the education of will. They are all vastly related to the education of will that is to be carried
out systematically and with discipline.
keywords: literature, value, will, role model, education, fiction, making use of character
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İnsan ve Edebiyat
“Edebiyat, bizi sınırlı varlığımızın ve duyularımızın ötesine taşıyan bir
ruhsal protez gibidir; ona tutunmamızı ve bu sayede sınırlarımızın ötesine
erişmemizi sağlar.” (Terry Eagleton)
İnsanlıkla beraber var olan eğitim ve öğretim ile insanı yetiştirmek, tabiata ve içinde yaşadığı topluma uyumlu ve faydalı bir varlık hâline getirmek
gayesi güdülür. Uygarlığın başlangıcından beri insana yönelik bütün bilgilerin, insan olmanın, insan olarak yaşamanın, insan olarak görev yapmanın anahtarı dildir. Edebiyatsız dil, bir malzeme yığınıdır. Bu malzeme bir
sanatkâr tarafından edebî metin haline getirilirse bir anlam ve değer kazanır.
Milletler, düşünce ve duygularını, sevgi ve hayallerini, nefretlerini kelimelere edebiyat yolu ile emanet eder; insan, dilini edebiyatla öğrenir, dilinin
zevkine, şuuruna edebiyatla varır.
İnsan olmanın gerçekliği, sevinci ve ıstırabı, en iyi şekilde ancak sanat
ve edebiyat eserlerinde ortaya çıkar. Edebiyat, tam olarak hiçbir bilimin,
hiçbir disiplinin konusu olamayan insan varoluşunun tanıklığını yapmak,
böylece varoluşa ulaşmasını sağlamak amacına yönelir. Yaşayıp durduğumuz
varoluş hallerinin bir sanat eserinde ifade bulması, varoluşun bilince çıkmasına ve yaşantının bilinçli hale gelmesine neden olur. Nermi Uygur’a göre,
edebiyat insan varoluşuna unutulan ya da önemli değilmiş gibi geçiştirilen
bir katkı sağlar ve bu katkı en fazla duygu alanında işe yarar ve edebiyat
‘duygu eğitim’i sağlar: “Tüm duygu yönünü açar, açıklar, belli eder, bildirir.
Yazarlar olmasaydı birçok duyguyu deneylemeyecek, tatmayacak, bilmeyecektik (…) İnsanı kendisine öğretir bu bakımdan edebiyat. Ben neyim?
Kimim? Nasıl bir şeyim? çeşitinden sormadan edemeyeceğimiz soruları en
iyi aydınlatan, hiç olmazsa aydınlatabilecek ipuçları veren etkinlik alanıdır.
İnsanı insana yaklaştırır, insanı insana tanıtır. Böylece en azından bir hoşgörü aşıladığı söylenebilir”1.
İnsanı anlama konusunda felsefeciler, eğitimciler, vaizler ve ahlâkçılar,
olanı değil olması gerekeni anlatır. Ancak, insan gerçekliği olması gerekende
değil, olanda ortaya çıkar. Sanatçılar ve edebiyatçılar olanla olması gereken
arasındaki farkı da gösterirler ki, sanat ve edebiyat insanı anlamada bilim,
felsefe ve ahlâk kadar önemlidir, denebilir.
Edebiyat eserlerinde insan varoluşunun değişik yüzleri ve katmanlarıyla karşılaşırız. Edebiyat eseri, varoluşu ustalıklı bir şekilde yorumladığı
oranda ilgimizi çeker ve Aristoteles’in işaret ettiği gibi sanatsal hoşlanmanın
1

Uygur, 1985: 158, 160, 162.
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temelinde “tanıdıklık” vardır2. Bu nedenle insan onda kendini bulur ve sözcüklerin aynasına içsel yaşamını aksettirir.
Edebî eserlere dayalı karakter eğitimi, eserlerde geçen çelişkili/ikilemli
durumlardan ahlâki muhakeme yaparak bir yargı ve/veya yargılar çıkarmaya
dayanır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de milli ve evrensel değerlerin
edinimi ve aktarımı, başka bir deyişle karakter eğitimi; adalet, aile birliği,
bağımsızlık, barış, bilimsellik gibi evrensel ve beşeri değerler üzerinden
gerçekleşir.
Sanat ve edebiyat güzellik duygusunu ve estetik beğeniyi geliştirirken,
etrafında olup bitenlerden sorumluluk duyan, insanlık onuru ve adalet duygusu adına hareket edebilen, aydın bilinçlerin eğitimi açısından önemli bir
araç durumundadır.

İnsan ve İrade
“İnsanı büyük veya küçük yapan kendi iradesidir.” (Fiedrich von Schiller)
İrade kavramı “Eylemlerimizi arzu, niyet ve amaçlarımıza göre kontrol
altında tutma ve belirleme gücü; kişinin belli eylem ya da eylemleri gerçekleştirmede sergilediği kararlılık; belli bir durum karşısında, gerçekleştirilecek olan eylemi herhangi bir dış zorlama ya da zorunluluk olmaksızın
kararlaştırma ve uygulama gücü; eyleme neden olan, eylemi başlatabilen
yeti…” olarak tanımlanır.
Başarıya giden yolda özgür iradeyi, çalışmayı ve düşünmeyi vurgulamak, mücadeleye hazırlıklı olmak açısından her yaşta düzeylerine uygun
ve iyi seçilmiş edebî metinlerle karşılaşan gençlerde estetik zevk, ahlâkî
duyarlılık, kişilik gelişimi, sosyal ilişkiler, dil becerisi gibi kazançlar elde
edilebilir olması üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.
İnsan üzerine yapılan araştırmalar insanın hayatında arzu ettiği şeyleri elde edebilmesi için en önemli iki etkenin zekâ ve irade olduğunu
söylemektedir. Şiddetten tembelliğe, ertelemeden bağımlılıklara, sağlıksız beslenmeden, hareketsiz yaşamaya kadar çok sayıda problemin temelinde irade zayıflığı yattığı için irade terbiyesi insanı gelecek başarı ve
mutluluklara taşımanın ötesinde, bugünkü problemlerini de ortadan kaldırmasına yardımcı olacaktır. İrade terbiyesinde ilk adım hiç şüphesiz
farkındalıktır.

2

Aristoteles, 17.
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İki Roman – İki Karakter
“Her ifade, ancak ait olduğu hayatla anlaşılabilir” (Schleiermacher)
Biri başarı, diğeri bir yenilgi olan iki yaşam öyküsünü, iradeye dayalı
temellendirme üzerinden ele aldığımızda ilki; Oğuz Atay’ın Bir Bilim
Adamının Romanı, ikincisi Sabahattin Ali’nin İçimizdeki Şeytan’ı pedagojik mesaj açısından örnek olarak seçilmişlerdir. Kişilik gelişimi, sosyal
ilişkiler, ahlâkî duyarlılıklar, irade ve iradesizlik roman kahramanları üzerinden değerlendirilmeğe çalışılacaktır.
Bir Bilim Adamının Romanı’nda Mustafa İnan’ın ve İçimizdeki Şeytan’da
Ömer’in yetiştiği dönem, çevre, eğitim gibi sosyal şartlar, ortam, kültürel ve
siyasal farklılıkların kaçınılmaz oluşu dolayısıyla modern insanın çıkmazları
ve yabancılaşması konusunda iradî unsurlarla ilgili çıkarımlarda bulunmak
ve pedagojik faydanın niteliğini irade eğitimi ışığında; özgür irade-güdülere boyun eğiş, çalışmak-tembellik, düşünmek-merak-tesadüf-zekâ başlıkları altında örneklenen iki eserde temel karakterlerin analizini yapmak bizi
önemli değerlere götürecektir.
1928’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın sınavını kazanarak Almanya’ya eğitime giden Sabahattin Ali, Turgenyev, Knut Hamsun, Heinrich Von Kleist,
Hofman ve Gorki gibi yazarlardan etkilenmiş bir yazarımızdır. İçimizdeki
Şeytan adlı romanında, Darülfünûn’un felsefe bölümünde altıncı senesini
okuyan, aynı zamanda postanede memurluk yapan iradesiz, tembel, anlık
arzularının esiri olan bir genci, Ömer’i anlatmıştır. Hayatında ve alanında
hiçbir zaman başarılı olamamış Ömer’e göre çalışmak, özgür iradesini kullanmak ve azmetmek tesadüflere dayalı bir inanç taşıdığı için anlamsız bir
şeydir. Konservatuarda okumak üzere Balıkesir’den İstanbul’a akrabalarının
yanına gelmiş olan Ömer, uzak akrabası Macide’ye âşık olmuş ve babasının ölümü üzerine akrabalarıyla tartışan Macide, Ömer’le birlikte yaşamaya başlamıştır. Ancak Ömer’in iradesizliği, tembelliği, sorumsuzluğu
ve korkak tavrı Macide’nin Ömer’den soğumasına neden olur. Bu arada
Ömer, yoksulluk ve çaresizlik içinde hırsızlığa kadar bir sürü kötü işe bulaşır. Sonunda, siyasi bir suçtan ötürü arkadaşlarıyla birlikte hapse atılırken,
Ömer; Macide’yi, ona ilgi duyan arkadaşı Bedri’ye emanet ederek kendince
bir sorumluluktan daha kurtulmuştur.
Çağdaş dönem Türk edebiyatının postmodern eserleri arasında sayılan
Oğuz Atay’ın Bir Bilim Adamının Romanı anlatım, teknik ve kurmaca özellikleri yanında içerik, mesaj, duygu-düşünce değeri bakımından da özgün,
biyografik bir anlatı-romandır. Oğuz Atay, İTÜ’de hocası olan deha Prof. Dr.
Mustafa İnan’ın hayatı; büyüdüğü şehir, aldığı eğitim, özel hayatı, alışkanlıkları, üniversitede yükselişi, zekâsı, özel bir öğretiyle matematik üzerinde
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kurduğu hakimiyet, parasız yaşamı, yurt dışında çalışmayı reddetmesi, hastalığı ve ölümü eserin içeriğini oluşturur.
Mustafa İnan (1911-1967), bir arkadaşının yönlendirmesiyle Fen
Fakültesi’ni bırakarak mühendis mektebine girecektir. Tanımlama, iç monolog ve bilinç akışı tekniğine kadar zengin bir anlatımın sergilendiği eserde,
Anadolu’nun küçük bir şehrinden kopup gelen Mustafa, tüm zorluklara göğüs
geren başarılı bir öğrenci olarak yurt dışında doktora yapan ilk bilim adamı
olur. Alanında ekol yaratmış pek çok mühendis yetiştirmiş olan İnan’ın
hayat hikâyesi eşliğinde TÜBİTAK’ın Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’na ait
bir proje kapsamında yaşama geçirilen ödül töreninden başlatılan anlatımla
gençlerin bilimsel araştırmalara özendirilmesi amaçlanmıştır.
Biyografik olduğu kadar bir kişilik gelişim eseri olarak da okunabilecek
Bir Bilim Adamının Romanı üzerinde durulması gereken, “roman-gerçek
ilişkisi” bağlamındaki değeridir. Bilimin mahiyeti, bilimin insan ve toplum
hayatındaki yeri ve önemi, bilim ahlâkı, gerçek bilim adamı, bilim adamının sorumlulukları, değerler, toplumun bilim adamına bakışı, üniversite,
beyin göçü gibi izleklerle, içeriği ‘bilim’ üzerine inşa edilen romandaki
diğer konular Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayat hikâyesinden kesitlerle ele
alınmış ve işlenmiştir.
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumunun, Bilim Adamı
Yetiştirme Grubu’na ait bir proje kapsamında yaşama geçirilen ısmarlama
bir kitap olan Bir Bilim Adamının Romanı, o dönemde TÜBİTAK Bilim
Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Cahit Arf’ın, istenilen roman
için en uygun kişiliğin çok sevdiği arkadaşı, 1967’de aramızdan ayrılan
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü öğretim üyelerinden Mustafa
İnan olduğunu düşünmesiyle şekillenir. Yazar olarak belirlenen Haldun
Taner zamanı olmadığını söyleyerek teklifi kabul etmez ve aralarında Orhan
Hançerlioğlu’nun da geçtiği bazı isimlerden sonra Mustafa İnan’ın oğlu
Hüseyin İnan, babasının da öğrencisi olan Oğuz Atay’da karar kılar.
Oğuz Atay, belgesel-biyografik roman olarak nitelendirilebilecek olan
eserinde Mustafa İnan’ın hayat hikâyesini kronolojik bir sıra izleyerek aktarmamış; genç bilim heveslisine Mustafa İnan’ı anlatan yaşlı profesörün ve
diğer yaşam tanıklıklarının değişik zaman dilimlerine ait hatırlamaları, tanıklıkları ile verilmiş ve birbirinden bağımsız olarak düzenleme yoluna gidilmiştir. Eserde, fakir bir halk insanı olan Mustafa İnan’ın dünyaca tanınan
bir araştırmacı/bilim adamı olma sürecinde yaşadığı güçlükler ve bu güçlüklere rağmen ahlâk ve kişiliğinden hiçbir şey kaybetmemiş olması ele
alınmaktadır. Romanda “insana değer vermeyen toplumun her kesimine”
yönelmiş ağır bir eleştiri söz konusu olup, ‘Kınca Mustafa’, ‘Mustâfendi’,
‘Dâhi Mustafa’, ‘Riyaziyeci Mustafa’ süreçlerinde bir ruh büyümesiyle
gelişen hocasının hayat hikâyesine fotoğraflar da ekleyerek eseri daha ilgi
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çekici bir hale getirmiştir. Genel itibariyle bir hayat ve başarı hikâyesi eşliğinde, Mustafa İnan portresi ve bir bilim adamı profili altında bilimin ve
bilim adamının değeri anlatırken onun başarılı ve ünlü bir bilim adamı ve
örnek bir insan olmasını sağlayan yetişme şartları, prensipleri ve hayat felsefesi üzerinde durulmaktadır. İçimizdeki Şeytan’daki Ömer’in bu portresi
ile Mustafa İnan’ın çalışkan, azimli ve yılmaz tavrı tezat bir tablo ortaya
çıkarmaktadır.
Romanın isminde ve muhtevasında Prof. Dr. Mustafa İnan’ın, daha
çok “bilim adamlığı” öne çıkarılmak istense de o, her şeyden önce çok
iyi bir “hoca”dır. Bununla birlikte bilim adamlığı ile hocalığının, birbirini
tamamlayan değerler olduğu dikkatlerden kaçmaz. Romanda yazar, genç
kahramanda olduğu kadar okuyucuda da “bilime karşı bir ilgi uyandırmak”
yönünde oldukça başarılıdır. Bu bağlamda insan/birey ve bilim adamı olarak bu kimliği, eserden hareketle örnek insan-rol model işlevleriyle paralel
bir şekilde tanımakla sosyal fayda sağlayabilecek bu roman aynı zamanda
bir kişilik gelişim eseri olarak da okunabilir kıymettedir.
Bir Bilim Adamının Romanı’nda, matematik ve teknik bilimler üzerine
öğrenim yapan bir bilim adamının şiire, felsefeye, mistisizme, ahlâka dair
fikirlerini de öğreniriz. Mustafa İnan’ın yaşamında sentez düşüncesinin
büyük bir yeri vardır; matematik dilini ve yöntemini kullanarak ahlâka, felsefeye, mistisizme dair soyut düşüncelerini tarife çalışır. Romanda öğrenme
ve öğretme ile ilgili hayli örnek vardır. Mustafa İnan’ın arkadaşlarına daha
okul sıralarında iken verdiği dersler, hocalığının ilk işaretleridir. Romanı bu
bakımdan değerlendirdiğimizde eğitimle ilgili sorunların ağır bastığını görürüz. Bilim adamlığı ile hocalığının, birbirini tamamlayan değerler olduğu
dikkatlerden kaçmaz3.
Çok yönlü bir insan olan Mustafa İnan, geniş bir yelpazedeki konulara da ilgi duymuştur. Bilimsel makalelerinin ve seminerlerinin dışında
Kızılderililerden Hint felsefesi Arya-Daharma’ya, Numeroloji’den Düşünme
Sanatı’na kadar birçok konuyla ilgilenmiş, bunlar hakkında yazılar yazmış,
seminerler vermiştir. O’nun, çeşitli alanlardaki görüşleri, ilgi dünyasının
içinde yer almış olan merak ve uğraşları özgün-ilginç kişiliğini ve bilim
adamı formasyonunu ortaya koymaktadır.

İradesizlik-Teslimiyet-Güdülere Boyun Eğiş
Sabahattin Ali’nin üç romanının da (Kuyucaklı Yusuf, Kürk Mantolu
Madonna, İçimizdeki Şeytan) ana karakterleri, değişik nedenlerle çevreleriyle
3

Atay, 2003: 62.
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uyum sağlayamayan ve irade gösteremeyen kişiler olarak işlenmiştir.
Kahramanların, -Kuyucaklı Yusuf, Kaymakam Selahattin Bey ve özellikle
Ömer- belirgin özellikleri genel anlamda iradesiz olmalarına dayandırılır.
Nitekim Sabahattin Ali’nin kişileri dönemleri ve yaşadıkları çevrelerin ürünü
olup, “…trajik son, gelgitli yaratılış, düşünce ve davranışlardaki fırtına…
Hepsi de Sabahattin Ali’nin eserinde olanca acısıyla duyumsanır” tesbitlerinde de görüldüğü üzere irade yönünden zayıflık gösterir4. İçimizdeki
Şeytan, disharmonik karşıt unsurlar arasında diyalektiğini kuramamış; çocuklukla-yetişkinlik, iyiyle-kötü arasında gidip gelen bir gencin içinde bulunduğu durumu anlatan bir romandır. 28 bölümden oluşan eserde, iyi-kötü,
adil olma-haksız davranma, irade- iradesizlik, sevme-nefret vs. şeklinde
diyalektiği kuramama durumu asıl kişi Ömer’in eylemlerinde tezahür eder.
Romana adını veren “şeytan” faktörü, insan iradesini kullanma, bilinç ve
gerçekleştirme yönünde önemli bir olgunun da temsilcisi durumundadır.
Dinlerde ve mitolojilerde insanı kötülüğe sürükleyen, yoldan çıkaran şeytan,
edebiyatta da kişileri hedefe varmaktan uzaklaştırmaya çalışan bir varlıktır.
Ömer, içindeki şeytanı şöyle anlatır: “İçimizdeki şeytan pek de kurnazca
olmayan bir kaçamak yolu… İçimizde şeytan yok… İçimizde aciz var…
Tembellik var iradesizlik, bilgisizlik ve bunların hepsinden daha korkunç
bir şey: hakikatleri görmekten kaçmak itiyadı var”5. Ömer’in bir mecmuada
okuyup, beğendiği ve çok etkilendiği şiirin adı da Şeytan olup, yine iradesini
istediği yöne çekip götüren, iradesine hükmeden de şeytandır. İçimizdeki
Şeytan’da diğer kişilerde de görülmesine rağmen çizilen baskın iradesizlik
Ömer’in üzerinde yoğunlaşmaktadır6.
İradesizlik, insanı/karakterleri kimi zaman yolun sonuna gelindiği fikrine götürür. Sabahattin Ali’nin kişilerinin ruhsal dengesizliğinin temelinde toplumsal düzenin baskıcı tavrını ve iradenin devre dışı bırakılmasını bulan Selim İleri, onları birer kurban gibi görür: “‘Büsbütün başka bir
hayat, daha az gülünç ve daha çok manalı bir hayat’ peşindeki bu insanlar, kendilerinin ve kendilerini hazırlayan toplumsal yapının kurbanı olurlar”7. Aklından ölüm fikri geçen Ömer’e tüm bu kötülükleri yaptıran şeytan, öte yandan diğer eserdeki Mustafa İnan’a çalışma ve mücadele azmi
güç vermektedir. Zor şartlara ve imkânsızlıklara rağmen okumaya devam
eden, iradesinden ve doğru düşünmekten aldığı güçle başarıya ulaşan
Mustafa İnan için hayat; çalışmak, düşünmek, okumak ve paylaşmak üzerine kuruludur. Bunlar dışında hiçbir unsur onu değiştiremez, caydıramaz
4
5
6
7

İleri, 2006: 8.
Öcal, 2011: 256, 258.
Ali, 2006: 71.
İleri, 2001: 676.
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ve iradesini hep bu yönde kullanır; ilkesi “aklın ve ilmin rehberliğinden
ayrılmamak”tır8.
Oğuz Atay hocası Mustafa İnan’ın hayat hikayesinde birey olarak ortaya
çıkabilmenin, toplumsal baskıları yıkabilmenin önemini vurgulamaktadır:
“Birey olarak ortaya çıkmadıkça, uyuşuk felsefemizden vazgeçmedikçe ve
tek tek katkılarımızı insanlarımızdan esirgedikçe bizi kim değiştirebilir?”9.
“Kendi kabiliyetlerini durmadan kaybeden milletlerin, seviye farkını kapatmaları hiçbir zaman beklenemez, dolayısıyla da dünya barışına hizmet edilmiş olamaz”10,
Oğuz Atay, irade konusuna sonradan bulunmuş ve yayınlanmış olan
Günlük’ünde de şu şekilde değinmiştir: “Halit Ziya’da bana yakın gelen bir
yön de, kahramanlarının sürekli olarak kendileriyle hesaplaşmaları. Evet,
zayıf iradeleri ve önleyemedikleri kaderleri sonucu bu hesaplaşmadan yenik
çıkıyorlar ama onlar için tesadüflerin oyuncağı denilemez, bilinçsizce kaderlerine kapılıp gitmezler bu insanlar. Olayların akışı içinde ve sonunda içinde
bulundukları durumları kendilerine açıklayarak suçlu olduklarını ve sonuçtan sorumlu olduklarını hissederler”11.

Cesaret-Çalışkanlık-Tembellik
“Tembellik, ölümün küçük kardeşi; sefalet, hayatın büyük düşmanıdır.”
(Namık Kemal)
İçimizdeki Şeytan’da Ömer, intihara çok yakın bir psikoloji içindedir: “Ne
yapacağını bilmediği ve düşünmek kendisine güç geldiği anlarda müracaat
ettiği bir çare vardı: kaçmak”12. Özellikle bir bilim adamının hayatında tembelliğin yerinin olamayacağı durumu, Mustafa İnan örneğinde belirginleşmiştir. “…çevresine baktıkça, sonraları kendisini çok düşündüren ‘düşünme tembelliği’ meselesinin farkına varıyordu. Düşünmek zordu, düşünmek büyük bir
enerji istiyordu. Hele yaratıcı düşünce için çok yorulmak gerekiyordu...”13.
Eserde Cahit Arf, gence, Mustafa İnan’ı anlatırken: “İşte delikanlı, ilkokul
sıralarından başlayarak ‘kendi bacağından asılan koyun’ felsefesiyle yetiştirilenlere asla itibar etmeyeceksin. Onların arasından ülkeye yararlı birinin çıktığı görülmedi. Çıkarcıların sana hiçbir zaman engel olamayacağını
Atay, 2003: 225.
Atay, 2003: 67.
10
Atay, 2003: 93.
11
Atay, 1990: 188-190.
12
Ali, 2006: 130.
13
Atay, 1990: 88.
8
9
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bileceksin. İşte bu durumlar ve şartlar altında endişelere kapılmadan önce ne
yapabileceğini düşüneceksin. Ve hiçbir zaman düzen bozukluğunu mazeret
göstermeyeceksin. Başarısızlıklarını bozuk düzenin sırtına yüklemen belki
seni ferahlatır, fakat kurtarmaz”14 söylemini de paylaşır. İçimizdeki Şeytan’da
Ömer’in durumu: “Aydan aya kırk iki lira yetmiş beş kuruş ücret aldığı
vazifesinin adını bile bilmiyordu. Muhasebede oturuyor ve hemen hemen
hiçbir şey yapmıyordu”15.

Düşünmek-Merak-Tesadüf-Zekâ
“Düşünmek, ruhun kendi kendisine konuşmasıdır.” (Eflatun)
“Zekâ, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır.” (Çiçero)
İnsana mahsus ve insan çabasını belirli bir amaca ya da sonuca yönlendirmenin dinamiği olan düşünmek, güçlükleri ve problemleri önceden kestirebilmeyi ve bütün bunlara hazırlıklı olmayı sağlar. Kavramların oluşumu,
gelişimi, kavram zenginliği ve sağlamlığında son derece önemli olan “eleştirel düşünme”, “yaratıcı düşünme”, “bilimsel düşünme”, “mantıklı düşünme”,
“ıraksak düşünme”, “yansıtıcı düşünme”, “üretici düşünme” gibi terimlere
psikoloji alanında sık sık rastlamakla birlikte, düşünmenin farklı boyutlarının da eğitim alanında deneysel çalışmalarla yansıtılması gerekmektedir16.
Bir Bilim Adamının Romanı’nda, Mustafa İnan, düşünme eylemini tüm
zorluğuna rağmen spekülasyon ve dogmalardan uzaklaşmak için tek çare
olarak görmektedir: “Düşünmek çok enerji isteyen bir iştir. Düşünmek çok
zor bir spordur. Futbolcuların ‘kondüsyon’u için bu kadar para harcanırken,
bizleri neden kötü kondüsyona mahkûm ediyorsunuz?”17 diyen İnan, hayatı
boyunca tüm kararlarını düşünerek almıştı. O, anlık arzularına yenik düşen
Ömer’in aksine hayal kırıklığına uğramamak, yanlış yollara sapmamak için
uzun uzun düşünüyordu. “Düşünmek, ruhun kendi kendisine konuşmasıdır’
diyen Eflâtun gibi Mustafa İnan’a göre da düşünme bir tür konuşmaydı:
Düşünmek Mustafa Hoca’ya göre ‘derunî bir konuşma’ idi”18 belirlemesi,
doğru düşünmenin gerekliğini anlatıyordu: “İnsanlarımızı önce düşünmeye,
doğru düşünmeye sevk etmek lâzım. Konuştukları dili düşünsünler, kullandıkları kelimeleri düşünsünler ve her şeyden önce de bir bilimsel araştırma
14
15
16
17
18

Atay, 1990: 263.
Ali, 2006: 73.
Doğan, 2005: 167.
Atay, 1990: 238.
Atay, 1990: 154.
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yaparken ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini, nereye varmak istediklerini düşünsünler”19.
Mustafa İnan, hayatının yorgun ve hasta olduğu dönemlerinde bilimsel
çalışmalardan uzak kalmış olmasına rağmen hayat, sanat, dil, edebiyat, felsefe ve bilimle ilgili meraklarının peşini bırakmamış, dikkatini ve enerjisini
bu yönde kullanmıştır20. O’na göre; hiç bir başarı tesadüflere bağlı değildir.
Çocukların başarıya giden yolun çalışmaktan, düşünmekten, sorgulamaktan, merak etmekten geçtiğini erken yaşta öğrenmeleri beraberinde savaşçı
bir ruhu da getirir.
İçimizdeki Şeytan’da Ömer, hayatı boyunca çalışmayı ilke edinmemiş,
kolaya, hazıra kaçmış biri olarak zekâsını da anlık heveslerine feda eden
biri olmuş, tesadüflere yaslanmış, rastgele bir hayatın içinde kaybolmuştur:
“Demek hayat böyle iki adım ilerisi bile görülmeyen sisli ve yalpalı bir
denizdi. Tesadüflerin oyuncağı olacak olduktan sonra ne diye bir irademiz
vardı? Kullanamadıktan sonra göğsümüzü dolduran hisler ve kafamızda
kımıldayan düşünceler neye yarardı?”21.
Zekânın tek başına yeterli, her kapıyı açan bir anahtar olmadığını,
İçimizdeki Şeytan’da Ömer’in geç de olsa farkındalığı durumunda görüyoruz22. Gerçekleri reddetmekle onları yok saydığını düşünen ve bu zanla
hayatını harcayan Ömer, iradesi gibi zekâsını da reddetmekte: “Zeki olmak,
kuvvetli kafa ve bilgi sahibi olmak neye yarıyor? Bizi istediğimiz saadete
götüremedikten sonra… Zekâmız olmasa daha iyiydi. Otlar, hayvanlar,
bulutlar ve kayalar gibi yaşamak bana daha saadet verici, daha yorgunluksuz, daha manalı geliyor…” gibi söylemlere sığınmaktadır23.
Deneyimlerini pratik zekâsıyla birleştirerek bilimin hizmetine sunan
Mustafa İnan ise, zekânın sosyal ve öze dönük yönünü hatırlatır. Bütün
imkânsızlıklara rağmen; müzikle olduğu kadar sporla da ilgilidir. Okul
bahçesinin duvarından atlayıp tiyatroya kaçar; şiir, dost sohbetleri vazgeçilmezleridir. Kuyumcu çıraklığı, eczacı çıraklığı, leylî meccanî günleri (yatılı okul) onun için yaratıcı düşünmeyi tetikleyen birer pratik zekâ ürünleri olarak hayatının akışında hep önüne gelen imkânları
oluşturmuştur 24.

Atay, 1990: 176.
Atay, 1990: 187.
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Ali, 2006: 43.
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Ali, 2006: 265.
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Sonuç
“Tesir etmeyen, iz bırakmayan okumak neye yarar? İnsan kendisine ilave
etmek için okur, unutayım diye değil!..” (Hamdi Tanpınar)
İnsanı, çocukluktan başlayarak duygu, düşünce ve hayal bakımından
zenginleştirmek, birey olma, dünyasını anlamlandırma, hayatı algılama
biçimlerini çok seçenekli hale getirmede, dünyayı farklı şekillerde değerlendirebilecekleri pencereler açacak kazanımlar ortaya koymada edebiyat,
varolması gereken sonsuz bir hazinedir. Her bir eser, insanı yeni duygulara,
düşüncelere ve hayallere götürür. İnsanı anlatan, hayatı açıklayan, sosyal
ilişkileri ortaya koyan, kısacası insana ve hayata dair her şeyi sergileyen
edebiyat, binlerce hayatı aksettirebilmektedir.
Edebiyat, her şeyden önce güzeli aramaktır. Güzel olan, yani aranan şey
ise kişiden kişiye değiştiği için önce edebiyatı sevmeli, edebiyatın yoruma
dayandığı ve yorumun gücünün de yine edebî eserler sayesinde oluşacağı
bilinmelidir. Varoluşundaki birinci amacı “güzellik” olan edebiyat eserinden,
estetik haz vermesinin dışında birçok “fayda” da temin edilebilir. Edebiyat,
yalnızca hoşça vakit geçirme aracı olarak değil, bir yaşam öğretisi, bir varoluş
duygusu, bir sorumluk bilinci olarak hayata yansıması gereken değerler içerir25.
Bilimsel eserlerdeki tek anlamlılık, sanat ve edebiyat eserlerinde çok
anlamlılığa dönüşür. Böylece, kendiliğinden bir anlama ve yorumlama sorunu
ortaya çıkar. İnsana, insan dünyasına duyulan empatik tavır, edebiyatta, hem
eseri anlamak, hem de üretmek açısından yaratıcı bir nitelik taşır ve yeniden
inşa ve empati yöntemiyle, metindeki yaşantı dünyasına girmek anlamına gelir.
Ahmet İnam’ın deyişi ile “edeple yürünen bir yol” olan edebiyatın eğitimi de,
“edebini yitirmemeli”, kendine içkin olan bu değerden yoksun kalmamalıdır26.
Eğitimi genel bir süreç, öğretimi belli zaman sınırları içerisinde planlanmış eğitim faaliyetleri olarak sınırlamak en yaygın kabul olduğu için edebiyat ve hayat bağlamında; insanoğlunun duygu, düşünce ve davranışlarında
istenilen oluşum ve değişimi yapmak edebiyatın temel işlevi sayılabilir.
Edebiyatın kültür ile ilişkisi çok boyutludur. Kültürel değerler, edebî
ürünler aracılığıyla nesilden nesile aktarılırken edebiyat eğitimi de aynı
zamanda kültürel değerlerin sürekliliğini sağlayacak ve kültürel bilinci kazandıracaktır. Eğitimde edebiyattan yararlanma çağdaş eğitim yaklaşımlarını
kendisine hareket noktası alarak bireylerin kendilerini gerçekleştirme, iradî
güçlerini ortaya koyma ve geliştirme, kendisi ve içinde yaşadığı toplumla
barışık olma, millî ve evrensel değerlerle donanma, dili doğru ve güzel
25
26
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kullanma, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme gibi görevleri
yerine getirmekle yükümlüdür.
Edebiyat ile, genç beyin ve ruhların estetik duygu ve duyarlılıklarının
ortaya çıkarılması, geliştirilip zenginleştirilmesi; estetik çerçeve içinde millî
ve evrensel değerlerin tanıtılması, dilin incelik ve zenginliklerinin fark ettirilmesi amaçlanmalıdır
Edebiyat ve irade eğitimi de, edebî metinlerle eğitilmeyi, güzellik duygusu kazanmayı, dili iyi kullanmayı, insan dünyasına karşı ilgi duymayı,
insanlığın acılarını, sevinçlerini hissedebilmeyi, bir edebî türde özgün ifadeler
yakalayabilmeyi ve böylece yeni bir metin üretebilme yetkinliği kazanmayı
ifade eder. Edebiyatın irade eğitimine katkısı; bireye hem dış dünya ve onun
zorluklarıyla mücadele etme, hem de kendi iç dünyasıyla duyguları, düşünceleri, kararlarıyla mücadele etme yeteneği verilmesi şeklinde ortaya çıkabilir.
Birey, her zaman iyi, güzel ve olumlu şartlarla karşılaşmayabilir.
Örneklenen ve irdelemeğe çalıştığımız her iki eserde de kahramanların iç
konuşmaları ve iç mücadelelerinin anlatılması gençler için başarıya giden
yolda çekilen zorluklarda yalnız olmadıkları konusunda iyi birer örnektir.
Nitekim, iyi donanmanın, iradeli olmanın ve bilgiyi, sıkıntılara karşı kalkan
edinmenin en zor şartlarda bile aydınlığa kavuşmaya yeteceğini, yoklukla
ve zorlukla mücadeleden zaferle ayrılmış olan Mustafa İnan’da görüyoruz.
Ömer ise; anlık arzuları, sorumluluk duygusundan uzak oluşu, iradesizliği,
tesadüflere olan inancı ile tembelliğine yenik düşmüştür. Dolayısıyla her
iki eserden; birinde güçlü ve başarılı, diğerinde zayıf bir irade örneği ve
başarısızlık sergilemiş insanların sebep-sonuç denklemiyle örülü ortak hayat
hikayesini bulabilir, seçim, deneyim ve tercihlerimizi o yönde kullanma
irademizi gösterebiliriz.
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Edebiyat ve Şiir

DEMİR Fethi
Yüzüncü Yıl University

Utopia Image in Juvenile Novels
of Talip Apaydın / Talip Apaydın’ın Çocuk
Romanlarında Ütopya İmgesi
abstract: Talip Apaydın, like many other writers from Village institutes, evaluates
sociologic, cultural and social condition of the 1960s Turkey in the way of socialist-realism.
In his novels Apaydın blends the understanding of neo-natioanalist-revolutionist trends,
which is a basic qualification of Village institute custom, in a romantic atmosphere. His
narrative focuses on the Kemalist ideology from the first years of the Rebuplic. Apaydın
comprehends Anatolia reality from inside and focuses on the life of earthbound people. On
the other hand he expresses hopes, dreams, expectations prospectively in the context of the
utopian image in his juvenile novels. In Biz Varız Apaydın describes dreams about the
development of Turkey. He criticises the current order (basic qualification utopic), plans an
ideal and alternative society and introduces this ideal and alternative society in a detailed
way. Apaydın proposes remedies to the social, cultural and economic problems of the villagers. He underlines the key words of scientific thought, regular and mentalist study, cooperation, sharing, adopting the values of the Republic to take Turkey to the better future. In
this context Talip Apaydın’s ideal society plan in his novels does not only include his
utopia but also displays termination of common values defended by a generation from the
Village institutes in politics, economy, art and literature for decades as an improvement,
modernization and progress aim. The text analyses the juvenile writings of Talip Apaydin,
the conceot of utopia and idealistic expectations of young Turkish Republic.
keywords: Talip Apaydin, utopia, juvenile novels, Biz Varız.

Giriş
İçinde var olunan dünyadan niteliksel anlamda farklı bir düzlemi imleyen
ütopya imgesi, insanlığın başlangıcından beri filozofların, edebiyatçıların,
sanatçıların, politikacıların üzerine düşündüğü, bu bağlamda eserler ürettiği
en kadim konulardan biridir. Mevcut sistemin aksayan yönlerini eleştiren ve
ideal hayat tarzını anlatan ütopyalar1 varolanı inatla yadsıdığı gibi “başka
bir dünyanın, hayatın ve ilişkilerin mümkün olduğu” fikrini sürekli canlı
tutar ve genel anlamda toplumu bu ideale inandırmaya çalışır2. Bu türün
ilk örneği Platon’un Devlet adlı eseridir. Aynı zamanda ütopya kavramını
1
2

Yumuşak Canbaz, 2012: 48.
Booker, 2012: 36.
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eserine ad olarak seçen Thomas More ise “ütopya anlatılar” türünün doğmasını sağlar. Etimolojik olarak “var olmayan iyi yer” anlamına gelen ütopya,
felsefe, politika, din, sosyoloji gibi alanlarda üretilmekle birlikte özellikle
Aydınlanma Dönemi ile daha çok edebi metinler bağlamında hayat bulur.
Zira Aydınlanma Çağı’nın yükselen eğilimleri olan pozitivizm, bilimsellik, olaylar ve olgular arasında bulunması önemsenen determinist bağ, bir
yönüyle fantastiğe, kurmacaya, fütirizme, bilim kurguya yaslanan ütopya
anlatıların edebiyat içerisinde gelişmesine zemin hazırlar. Nitekim edebi
anlamda ütopya da “(m)odernite’nin ve insan aklına güvenin ürünü olan;
seküler bir dünya görüşü üzerine bina edilen; ‘şimdi ve burada’dan farklı
bir zamanda ve/veya yerde geçen; mevcut düzene açık ya da örtük eleştirel
bir bakış içeren; ana teması bu düzene alternatif bir ideal toplumu zihinde
canlandırmaya yetecek kadar ayrıntılandırılmış kurmaca anlatı” biçiminde
tanımlanır3.
Batı’nın aksine Doğu dünyasında ve özellikle de İslam medeniyetinde
Batılı anlamda ütopyalara pek rastlanmaz. Dünyayı geçici bir imtihan dünyası olarak algılayan Müslüman edebiyatçılar ve düşünürler, geçici bir süre
kalacakları “fani” bir yer hakkında kalıcı, derin ve daimi projeler üretmeyi
amaçlamazlar4. Yine tanrının tamamlanmış, ideal bir dünyayı insanlara sunduğu ve bu ideal dünyayı koruma ve yönetme görevini de yeryüzündeki
gölgesi “zıllullâh” olarak nitelenen hükümdara bıraktığı fikri, dünyaya dair
radikal dönüştürücü ve gelecekçi planlar yerine aslına ve geçmişe döndürmeyi önceleyen projelerin gelişmesine zemin hazırlar. Bu nedenle Doğu
düşüncesinde ütopyadan çok, “moralist ve regressive (geriye yönsemeci)”5
düşüncelerden söz edilebilir. Başka bir ifadeyle “Müslüman toplumlarda
Dünya’nın bu hali ile tamamlanmış olduğu düşüncesi, metin geleneğini
Dünya’yı değiştirmeye, dönüştürmeye ya da ütopyacı amaçlar doğrultusunda
‘düzeltmeye’ değil de var olanı süslemeye yöneltmiştir”6. Bu genel atmosfer içerisinde Batılıların poztivizm, bilimsellik, maddi gerçekçilik, fütirizm
bağlamında kotardıkları ütopyaların aksine “rüya” atmosferi içerisinde kotarılmış Doğulu ütopyalardan söz edilebilir. Örneğin Farabi’nin Medînetü’l
Fâzıla’sı ile İbn-i Tufeyl’in Hayy Bin Yakzan’ı İslam dünyasındaki önemli
ütopya anlatılardandır. Öte taraftan günümüzde birçok edebi esere de ilham
veren Hasan Sabbah’ın Alamut Kalesi’nde kurmaya çalıştığı “yalancı bir
cennet” atmosferi de Doğu dünyasındaki önemli ütopya girişimlerinden biri
olarak değerlendirilebilir.
3
4
5
6

Kılıç, 2004: 73.
Özgül, 1998: 136.
Özgül, 1998: 136.
Yumuşak Canbaz, 2012: 52.
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Türk edebiyatındaki ütopya anlatıların tarihçesi, Doğu medeniyeti ile
paralellik göstermekle birlikte; Batılılaşma, modernleşme girişimlerinin
yoğunlaştığı 19. yüzyıla dayanır. Özellikle Batılılaşma ve modernleşme
girişimlerinin sekteye uğradığı dönemlerde, siyasi, ekonomik ve sosyal kriz
anlarında beliren ütopik anlatılar, kuşkusuz içinde bulunulan duruma reaksiyonun bir ürünü olarak ortaya çıkar7. Nitekim pozitivist Batı düşüncesinin etkisiyle yükselen bir eğilim haline gelen fennî anlamda ilerleme fikri
ile Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu kriz atmosferinden kurmaca düzlemde de olsa kurtulma fikri, bilim kurgu bağlamında değerlendirilecek
ütopik metinlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Örneğin Trablusgarp
ve Balkan Savaşları ile I. Dünya Savaşı döneminde ütopya imgesine yaslanan bilim kurgu romanlarına sıkça rastlanır. Molla Davutzade Mustafa
Nazım’ın Rüyada Terakki ve Medeniyet-i İslamiyye-i Rü’yet’i, Celal Nuri
İleri’nin Tarih-İstikbâl’i, Yahya Kemal’in Çamlar Altında Musahabe’si,
Hasan Ruşenî Bakır’ın Ruşenî’nin Rüyası- Müslümanların ‘Megali İdeası’
Gaye-i Hayâliyesi bu dönemde kaleme alınan bilim kurgu bağlamında değerlendirilecek ütopya anlatılarıdır. Yine Kurtuluş Savaşı yılları, Cumhuriyet’in
kurumsallaşma döneminde yaşanan dönüşüm sürecinin yarattığı sıkıntılar da
ütopya anlatılara yansır. Refik Halid Karay, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarına ters düşmesinin de etkisiyle belirli yönleriyle distopya havası taşıyan
Hülya Bu Ya adlı anlatısını 1921 yılında kaleme alır. Türkiye toplumunun
geleneklerini koruyarak çağdaş uygarlık seviyesini aşmasını, bulutların üzerinde yükselen bir medeniyet inşaa etmesini tasavvur eden Abdülhak Hamit
Tarhan’ın 1925 yılında yayımlanan Arzîler adlı romanıyla, makineleşmenin siyasi ve ekonomik anlamda toplumun kurtuluşunu sağlayacak yegane
amaç olduğunun altını çizen Behlül Dânâ’nın Makineli Kafa’sı, sadece ilgili
yazarların değil; Batılılaşmayı, pozitivizmi, makineleşmeyi resmi politika
haline getiren Cumhuriyet kadrolarının da ortak ütopyasını imler.

Talip Apaydın’ın Çocuk Romanları
Talip Apaydın, toplumsal sorunlara dikkat çekmeyi, sanatsal kaygılarının
önüne koyan bir edebi anlayışa sahip olduğu için toplumun içinde bulunduğu duruma örtük bir eleştiri içeren aynı zamanda “kalkınmış, modern,
dayanışmacı, eğitimli toplum imgesini” işleyen çocuk romanları yazar.
Pedagojik kaygılardan çok, ideolojik bir bakış açısıyla kotarılan bu romanlarda, Apaydın’ın zihnindeki ideal yaşama dair önerilere ve projelere yer
verilir. Bu bağlamda dört tane çocuk romanı yazan Apaydın, bir taraftan
7

Uyanık, 2013: 11.
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toplumun geleceğini temsil eden çocuklara seslenirken öte yandan 1960’lar
Türkiyesine dair eleştirilerinden hareketle ütopyasındaki memleket atmosferinin bir panoramasını sunar.
Talip Apaydın’ın Toprağa Basınca (1966) adlı ilk çocuk romanı,
Türkiye’de ilk olarak Arkın Kitabevi tarafından düzenlenen “Çocuk
Romanları Yarışması”nda üçüncülük ödülü almıştır. Roman, esas olarak
çocukluğunun bir dönemini köyde geçiren bir kaymakamın o günleri bilinç
akışı yöntemiyle anlatmasına dayanır. Talip Apaydın’ın eğitici bir amaçla
yazdığı Toprağa Basınca’da konu, önceki romanlarında olduğu gibi yine
köydür ve bu romanda da olay örgüsü, “gerçekçilik” izlenimini bozmayacak
bir biçimde düzenlenmiştir. Okuyucuyu sürekli gerilim içinde bulunduran
karmaşık bir eylem akışından uzaktır8. Toprağa Basınca’da aynı zamanda
anlatıcı işlevi bulanan kahraman, halkı yakından tanıyan, idealist, dürüst ve
genç bir kaymakamın hayatı anlatılır.
Talip Apaydın’ın ikinci çocuk romanı Dağdaki Kaynak (1982) adını
taşır. Talip Apaydın, bu romanda çok iyi bildiği köy ortamını ve yakından
tanıdığı köy insanlarını kentli çocukların bilgisine sunarken, köylü toplumunun sorunlarını, bu sorunların nasıl çözümleneceğini, ütopyasındaki köy
imgesinin nasıl hayat bulacağını, çocukların dünyası aracılığıyla sunar.
Talip Apaydın’ın kendi ütopyasından, idealindeki Türkiye imgesinden
çok, 1960’lı yıllar Türkiyesinin gerçekliğini yoksulluk-zenginllik çatışması
bağlamında anlattığı, Merdiven (1998) adlı bir çocuk romanı daha vardır.
Yoksulluk-zenginlik karşıtlığını kentlilik-köylülük karşıtlığına indirgeyen
Apaydın, sosyolojik anlamda kentli sınıfsallaşma olgusunun henüz çok belirginleşmediği Türkiye gerçekliğine de uygun bir anlatı atmosferi oluşturur.

Gerçek Bir Ütopya Anlatısı: Biz Varız
Talip Apaydın’ın, gerçek anlamda bir ütopya sayılabilecek çocuk romanı
ise Biz Varız (1998) adlı eserdir. Diğer çocuk romanlarında idealindeki
Türkiye panoramasını ütopik öğelere de yer vererek anlatan Apaydın, Biz
Varız’da ise tüm yönleriyle ütopya özelliği gösteren bir anlatı kaleme alır.
Nitekim bu romanda, ütopya anlatılarının temel özelliği olan mevcut düzene
açık eleştiri, alternatif ve ideal bir toplum tasavvuru ile bu alternatif ve
ideal toplumunun ayrıntılı bir biçiminde tanıtımı önplandadır. Yine ütopya
anlatılarda sıkça kullanılan bilim kurgu unsurlarından da epey beslenen Biz
Varız’da bir grup yoksul çocuğun ütopik bir dünyaya yapmış oldukları fantastik bir yolculuk anlatılır.
8

Erol, 2005: 443.
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Romanda her şeyi merak eden, araştıran, sorgulayan, yetenekli beş çocuğun, büyük bir kentin yoksul gecekondu mahallesinden ütopyayı temsil
eden başka bir gezegene yaptıkları fantastik yolculuk anlatılır. Her ütopya
anlatısında olduğu gibi esas olarak içinde yaşanılan toplumsal düzeni eleştiren romanda, ideal olanın fantastik bir biçimde de olsa deneyimlenmesi
süreci işlenir. Nitekim:
“Büyük kentin gecekondu mahallesinde
Biz bir küme arkadaşız.
Aynı okulun aynı sınıfında
Var gücümüzle ve umudumuzla
Geleceğe doğru çıktık yola
Beş Arkadaşız
Bu engelli koşuda
Biz de varız”9

diyen beş çocuk, bir uzay aracıyla götürüldükleri “ütopyada”; tekonolojik
gelişmişlik, sosyal eşitlik, insan haklarına saygı, sağlık, eğitim ve modernleşme alanındaki ideal durum başta olmak üzere hayatın her alanına dair
düzenlemeleri gözlemler, buradaki atmosferle kendi gerçek hayatları arasındaki karşıtlığı tartışır ve neticede yaşadıkları bu deneyimi kendi gerçek
dünyalarında da kurma çabalarıyla geri dönerler.
Romanı bir ütopya anlatısına dönüştüren en temel nokta, içinde yaşanılan
toplumsal gerçekliğin eleştirilmesi ve ardından ütopyaya yapılan yolculuktur.
Romanın ilk bölümünde ütopyaya yolculuk yapacak çocuklar tanıtıldıktan
sonra, onların yoksul mahallelerinin, günübirlik işlerde çalışan ailelerinin,
zenginlerle aralarındaki ekonomik farkın, eğitim, sağlık ve beslenme konusundaki çaresizliklerinin bir panoraması sunulur. Böylece çocukların yaşadığı atmosfere dikkat çeken Apaydın, biraz da okurların gerçeklikle ütopya
arasında karşılaştırma yapmalarının altyapısını oluşturmaya çalışır. Nitekim
hemen akabinde romanın kahramanlarından Murat’ın yazmaya çalıştığı uzay
romanında olduğu gibi çocukların ütopyaya yaptıkları fantastik yolculuk
anlatılır. Ders çalışmak için toplanan çocuklar, dışarıdan gelen gürültüye
bakmak için kapıya çıktıklarında “yüzleri görülmeyen, maden giyisili ama
çok çevik insanlar” tarafından uçan daireye bindirilirler10. Fakat bu bir
kaçırma değil, seçilmiş çocukların ütopyayı görmesi, eğitilmesi amacıyla
yapılan yararlı bir girişimdir. Nitekim çocukları uçan daireye bindiren uzaylılar, çocukların ailelerine birer paket bırakırlar. Her pakette, yüzer milyon
lira ile birer mektup vardır. Mektupta ise şunlar yazmaktadır:
9
10

Apaydın, 1998: 1.
Apaydın, 1998: 14.
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“Çocuklarınız için hiç üzülmeyin. Onları uzaya götürüyoruz. Bir süre
gezdirip geri getireceğiz. Onları eğiteceğiz. Akıllarını ve yeteneklerini geliştireceğiz. Bizim uygarlığımızı tanıtacağız onlara. Kendi dünyamızı göstereceğiz. Biz, sizi iyi biliyoruz ama siz, bizi hiç bilmiyorsunuz. Bu çocukları özellikle seçtik. Uygulayacağımız programa en uygun çocuklar bunlar.
Döndükleri zaman göreceksiniz, kızlar da erkekeler de yetişkin birer insan
olacaklar. Bizde bilim çok ilerlemiştir. Kısa zamanda bunu yapabiliyoruz.
İstedikleri mesleği hemen öğreteceğiz”11.
Romanın kahramanı olan çocuklar, ütopyaya yolculuk ederken içinde
yaşadıkları gerçekliğin de bilincindedirler. Özellikle bilim kurgu romanının
yazarı olan Murat, mahallenin “aydın abisi Yavuz’un” anlatıklarıyla bilinç
anlamında bir sıçrama yaşar. Çevresindeki insanların sorunları, özlemleri
ve beklentileri konusunda kafa yormaya başlayan Murat12, ütopyaya yaptığı yolculuk boyunca bu iki dünya arasındaki farklılığı deneyimler. Esas
itibariyle olanla, olması gereken arasındaki bu farkı, çocukların deneyimleri üzerinden anlatan Apaydın, ütopyasını ifade etmekle birlikte, içinde
yaşanılan döneme ilişkin eleştirilerini de karşılaştırmalar üzerinden daha
somut ve anlaşılır biçimde dile getirmiş olur. Nitekim anlatının tümü varolanın eleştirisi ile ütopyanın idealliğinin karşılaştırılması bağlamında ilerler.
Öyle ki uzaylılar, çocukların babalarına, onları eğitmek, yeteneklerini geliştirmek, kendi uygarlıklarını tanıtmak ve diledikleri meslekte yetişmelerini
sağlamak için uzaya götüreceklerini; bu yüzden merak etmemeleri gerektiğini bildiren bir yazıyı yüzer milyon lirayla birlikte paket halinde evlerin
üzerine attıkları esnada, çocuklar uzay aracının içerisinde gözlemledikleri
dünyanın ne kadar ilkel bir yer olduğunu düşünürler. Yine çocuklar, aracın
kendiliğinden açılıp kapanan kapılarından geçerler. Önce sıcak banyolarda
yıkanırlar. Sonra yeni giysiler giyindikten sonra her türlü gıdayla donatılmış sofralardan yemek yerler. Tam yemeklerin tadına varmışken, Fadik’in
annesinin bağırmasıyla bu düşsel ütopya yolculuğundan kısa bir süreliğine
de olsa uyanıp kendi gecekondu mahallerinin yoksulluğuyla ve çaresizliğiyle
yüzleşmek durumunda kalırlar. Bu noktada toplumcu gerçekçi tavrı öne
çıkan Talip Apaydın, ütopyaya yapılan yolculuk esnasında çocukların gerçeklikten kopmasını engellemek için sık sık araya girerek içinde yaşadıkları
toplumsal atmosferi unutmamalarını ister. Toplumsal gerçeklikten kopmadan kontrollü yapılacak bir ütopya yolculuğunu öneren Talip Apaydın, bu
bağlamda ütopyadaki teknolojik gelişmişlik düzeyi konusunda da çocukları
uyarır. Nitekim onlardan ütopyadaki teknolojik gelişimi gözlemlerken, ileri

11
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teknolojinin tek başına bir anlamı olmadığını, esas uygarlığın insanlar arasındaki eşitlikle sağlanacağını da unutmamalarını ister13.
Ütopyayı simgeleyen uzay yolculuğunun ikinci aşamasını, çocukların
ideal bir biçimde yetiştirilmeleri, beslenmeleri ve belirli eğitimlerden geçirilmeleri oluşturur. Nitekim çocuklar önce hastane odası benzeri bir yere götürülür. Burada aynaya baktıklarında kendilerini sağlıklı, yetişkin ve bakımlı
bireyler olarak görürler14. Çünkü uzaylılar, özel bir bakımla ve ilaç tekniğiyle çocukları kısa sürede yetişkin bireyler haline getirmiştir. Bu noktada
bireysel anlamda mutluluğu yakalayan çocuklar, Apaydın’ın ütopyasına ana
rengini veren toplumculuk eğilimi sebebiyle kısa sürede bu bireysellikten
sıyrılarak sorumluluklarını hatırlarlar. Nitekim hep beraber eğlendikleri bir
akşam, Murat “(b)iz dünyadaki tüm çocukların temsilciyiz. İçimizde, onların
düşlerini, özlemlerini taşıyoruz ve onları yaşama geçirmek için yol arıyoruz”15 diyerek amaçlarının ütopyadan edindikleri birikimle dünyaya dönmek
ve dünyayı da tıpkı ütopyada olduğu gibi ideal bir yer haline getirmek için
çabalamak olduğunu belirtir.
Romanın üçüncü aşamasını, Talip Apaydın’ın toplumcu ütopyasının bir
gereği olarak çocukların çok yönlü ve sağlam bir eğitim sürecinden geçirilmeleri oluşturur. Bir anlamda ütopyaya göre formatlanan çocuklar, ilgilerine
ve yeteneklerine göre bir eğitime tabî tutulur. Çocuklara “öğrenmeyi kolaylaştıracak”16 ilaçlar içirilip yetiştirilecekleri alanlara ilişkin bilgiler tekonolojik yöntemlerle doğrudan çocukların beynine yerleştirilir. Nitekim yazar
olmayı düşenen Murat’a önce edebiyat tarihi verilir. Dünyanın ilk büyük
ozanı Homeros’un çağı, eski Yunan ve Roma dönemleri hakkında bilgilendirilir. Şiir sanatı, İngilizce ve daha sonra da uzay dili öğretilir. Fadik’e müzik
zevki kazandırılır, ses eğitimi verilir. Ayşe, tıbbi alanda eğitilir. Ali’ye uzay
mühendisliği hakkında, Osman’a ise teknik alanda bilgi yüklemesi yapılır.
Eğitim süreci sonunda çocuklar, ütopyayı tanımaya hazır hale getirilir.
Bu noktadan sonra Talip Apaydın’ın zihnindeki ütopya atmosferi de tüm
yönleriyle belirmeye başlar. Çocukların içinde yaşadıkları gerçeklikle karşılaştırmalı olarak anlattıkları ütopya, teknolojinin çok geliştiği bir yerdir.
Ulaşımın, “ya yer altında ya da havada uçak benzeri küçük otobüslerle”17
sağlandığı ütopyada, herşey çok hızlı ve düzenlidir. Tüm çevre ve mimari
oldukça planlı ve yenidir. Her yerde büyük bir zenginlik ve refah vardır.
Yoksulluğun olmadığı ütopyada, sınıf farklılığı da yoktur. Herkes günde
13
14
15
16
17
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beş saat çalışır, geri kalan saatleri dinlenerek, eğlenerek ve uyuyarak geçirir18. Tüm ütopya tek bir devletten oluştuğu gibi yöneticilerle halk benzer
koşullarda yaşar, aynı haklara sahiptir.
Ütopyada yaşamın her alanı bilime ve teknolojiye göre düzenlenmiştir.
İnsanlar çok zor işleri makineler aracılığıyla kolaylıkla yapabilmektedirler.
Tüm insanlar mutlu ve paylaşımcıdır. Çocuklara büyük önem verilmekte,
eğitimleri, beslenmeleri, sosyal becerileri her bakımdan desteklenmektedir.
İlgi duydukları alanlara göre yetiştirilen çocuklar, böylece üretken, başarılı
ve mutlu bireyler olmaktadır. Ayrıca çocuklar yalnız ailenin değil, tüm toplumun çocuğu kabul edilmektedir19. Ütopyada, gelişmişlik düzeyi ülkenin
tüm bölgelerinde aynı seviyededir. Köyler de en az şehirler kadar temiz,
düzenli ve zenginlikten payını almış, durumdadır.
Ütopyada; eğitim, tarım, sanayi, kültür, ekonomi sistemi kusursuz bir
biçimde çalışır. Tüm insanlar, günde iki saat kitap okur, her evde tüm teknolojik aletlet vardır20. Tarım, ekonomi, teknoloji başta olmak üzere yaşamın her alanı, uzmanları tarafından denetlenmekte, ortaya çıkan aksaklıklar,
kısa sürede giderilmektedir. Nitekim her şeyin insan odaklı olduğu ütopyada, her yer, dikili ağaçlarla donatılmıştır. Tüm sanayi elektrik gücüyle
ve güneş enerjisi ile çalışır. Atık sular arıtma tesislerinde işlem gördükten
sonra yeniden kullanılır. Toprak bilimsel yöntemlerle verimli hale getirilir. Daha iyi ürün almak için çeşitli deneyler yapılır. Çöpler evlerden uçar
kamyonlarla toplatılıp götürüldüğü özel fabrikalarda gübre yapılır.
Ütopyanın en belirgin özelliklerinden biri de savaşsız, sömürüsüz, barış
içinde yaşanılan bir yer olmasıdır. Savaşmak en büyük ilkellik olarak algılanır21. Çocuklar dahi, savaş oyunları bilmezler, kavga içeren oyunlar oynamazlar. Herkes, doğayla iç içe yaşar. Bireysel hırslar, bencillik ve rekabet
gibi duygular taşımazlar. Aynı zamanda kendisine, çevresine ve emeğine
yabancılaşmayan ütopya insanları, başta Dünya olmak üzere komşu gezegenlerle de barış, huzur ve dostluk içerisinde yaşamayı tercih ederler. Nitekim
uygarlık düzeyleri çok gelişmiş olmasına rağmen, Dünya’ya müdahale
etmeyi, oradaki sorunları çözmek adına da olsa dışardan dayatmacı bir
yöntemi benimsemezler. Tek amaçları komşu oldukları uygarlıklara telkinlerde bulunmak, yardım etmek ve dayanışmaktır.
Romanın son bölümünde, ütopyaya yolculuk edip burada eğitim gören,
belirli bir birikime ve yetkinliğe ulaşan çocukların, sahip oldukları bu yeni
bilinçle geri dönmeleri anlatılır. Artık yetişkin bir bireye dönüşen çocuklar,
Apaydın, 1998: 77.
Apaydın, 1998: 78.
20
Apaydın, 1998: 77.
21
Apaydın, 1998: 87.
18
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esasen ütopyadan ayrılmak istemezler. Ancak iki gezegen arasındaki elçilik
misyonları gereği, geri dönmek zorundadırlar. Öte taraftan kendi dünyaları;
yoksullukla, savaşlarla, eğitimsizlikle, açlıkla, çevre kirliliğiyle vb. sorunlarla
baş etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bir an evvel devasa sorunlarla boğuşan
gezegenlerine dönmeleri ve mücadele etmeleri gerekir. Nihayetinde ütopyaya, bilim kurgu anlatılarındaki gibi fantastik bir yolculuk yapan, burada
ideal bir eğitim sürecinden geçirilen, bilinç anlamında bir sıçrama yaşayan,
ütopyadaki hayatın her alanını gözlemleyen çocuklar umutlu bir biçimde
geri dönerler. Nitekim döndükleri zaman dillerinden dökülen şarkı şöyledir:
“Evet, dönüyoruz işte.
Dünyamıza geliyoruz!
Biz varız, biz gecekondulu çocuklar.
Şimdi daha bir güçlüyüz.
Kendi alanlarımızda bir güzel donanmış
Değiştirmek için dünyamızı
Geliyoruz işte, sıkı durun
Bekleyin bizi!”22

Talip Apaydın’ın toplumcu gerçekçi bakış açısından derin izler taşıyan bu
ütopya anlatısında, distopyaya dair ipuçları da görmek mümkündür. Apaydın,
bir taraftan bilim ve teknolojinin egemen olduğu bir dünya arzu ederken,
her şeyin makineleşmesinin insanları duygusal anlamda yabancılaştıracağı
endişesini de dile getirir. Özellikle aşk ve sanat konusunda, dünyalı çocuklar ile ütopyadakiler arasında tartışmalar yaşanır. Her şeyin programlandığı
ütopyada, duygusal yakınlaşmalar da belirli bir düzen dahilinde yaşanır. Bu
durum, dünyalı gençleri rahatsız eder ve başta aşk ve sanat olmak üzere
duygusal anlamda bir yoğunlaşma gerektiren alanlarda daha hassas olunması gerektiğini savunurlar23. Biz Varız romanında geleceğe dair altı çizilen
bir diğer distopik unsur ise teknolojinin aşırı gelişiminin yaratacağı monoton düzlemin eşitsizliklere sebep olması ihtimalidir. Bu nedenle teknoloji
ne kadar gelişirse gelişsin; ancak tüm bireyler arasında sağlanacak eşitlikle
anlamlı olabileceği düşüncesi, savunulur.

Sonuç
Edebiyatın çoğu zaman toplumsal dönüşüm için bir araç olarak görüldüğü, edebiyatçıların edebi kimliklerinden çok, politik görüşleriyle tartışıldığı
22
23

Apaydın, 1998: 104.
Apaydın, 1998: 56, 58.
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Türk edebiyatında, edebiyat-toplum ilişkisi her zaman çok sıkı olmuştur. Bu
bağlamda her dönemden, her eğilimden, her dünya görüşünden edebiyatçılar kendi ideal toplum imgelerini bir biçimde ifade eden eserler kaleme
alır. Özellikle Batılılaşma sürecinin hız kazandığı Tanzimat Döneminden
itibaren, edebiyatçılar bir taraftan edebiyatı yenilemeye çalışırken öte taraftan edebiyat üzerinden de toplumu modernleştirmeye çalışırlar. Tanzimat
Döneminden günümüze kadar Doğu-Batı, modernlik-gelenek, OsmanlıcılıkCumhuriyetçilik, ağa-köylü, sağ-sol, bireysellik-toplumsallık vb. karşıtlıklar
etrafında şekillenen edebiyat dünyasında çoğu edebiyatçı kendi tahayyülündeki Türkiye ve dünya algısını açık ya da örtük biçimde dile getirir. Kimi
yazarlar ise mevcut düzene açık eleştiri, alternatif ve ideal bir toplum tasavvuru ile bu alternatif ve ideal toplumunun ayrıntılı bir biçiminde tanıtımını
içeren gerçek anlamda ütopya anlatılar üretirler. Özellikle imparatorluktan
ulus develete geçme aşamasında, Doğu-Batı arasında kalmanın yarattığı
kültürel krize çareler üretme isteği birçok edebiyatçıyı, ütopya yazmaya iter.
Ütopya anlatılar için verimli bir dönem de Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki
coşkunun yerini iç siyasi gerilimlerin aldığı, 1950’li yıllardır. Özellikle Köy
Enstitülü yazarlar, Cumhuriyet’in kurulmasıyla elde edilen ulusal kurtuluşu,
toplumsal bir kurtuluşla perçinlemek ilkesinden hareket ederek düşüncelerindeki Türkiye ve Dünya idealini yansıtan ütopik eserler kaleme alırlar.
Bu bağlamda eserler veren romancıların başında ise Talip Apaydın, gelir.
Apaydın, Köy Enstitüsü geleneğinin temel bir niteliği olan ulusalcı-devrimci
anlayışı romantik bir atmosferle harmanlar ve hayalindeki Türkiye imgesini
anlatan eserler üretir. Esasen Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Kemalist
ideoloji çerçevesinde işlenen köy romantizminin devamı olan bu anlatılarda,
Talip Apaydın, Anadolu gerçeğini, daha içerden kavrar ve toprağa bağlı
yaşayan insanların hayatına odaklanır. Öte taraftan Anadolu insanının durumunu sınıfsal bir bakış açısıyla yansıtan Apaydın, geleceğe dair umutlarını,
hayallerini, beklentilerini ise ütopya imgesi bağlamında kotardığı çocuk
romanları aracılığıyla dile getirir. Özellikle Biz Varız adlı çocuk romanında
Türkiye’nin kalkınmasına dair projelerini, hayallerini ütopya aracılığıyla
aktarır. Nitekim bu romanda, ütopya anlatılarının temel özelliği olan mevcut
düzene açık eleştiri, alternatif ve ideal bir toplum tasavvuru ile bu alternatif
ve ideal toplumun ayrıntılı bir biçiminde tanıtımı önplandadır. Bilim kurgu
romanı özellikleri gösteren Biz Varız, çocuklar için kaleme alınmış bir eser
olarak değerlendirilse de esasında, Apaydın’ın hayalindeki dünyayı imleyen
bir ütopyadır. Türkiye’nin ve daha genel düzlemde tüm dünyanın yaşadığı
sıkıntılara, eşitsizliklere, yoksulluğa, teknolojik geriliğe dikkat çekmek; dünyadaki sömürüyü ve savaşları eleştirmek için bir ütopya atmosferi oluşturur.
Apaydın, fantastik ve kurmaca bir düzlemde, bilim kurgunun da imkanlarını kullanarak var ettiği ütopya atmosferi bağlamında, içinde yaşadığı çağa
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dair eleştirilerini dile getirir. Özcesi toplumcu gerçekçi anlayışla sıkı sıkıya
bağlı bir yazar olan Apaydın, 1960’lar Türkiyesinin sosyal, ekonomik ve
kültürel problemlerine, çocukların dünyasından bakarak çözümler önerir.
Bilimsel düşünmenin, planlı ve akılcı çalışmanın, dayanışmanın, paylaşımın, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın Türkiye’yi ideal yarınlara
götürecek anahtar kavramlar olduğunun altını çizer. Bu bağlamda Talip
Apaydın’ın çocuk romanlarındaki ideal toplum tasavvuru, sadece kendi ütopyasını içermez. Aynı zamanda Köy Enstitülü bir kuşak tarafından bir kalkınma, modernleşme ve gelişme hedefi olarak siyasette, ekonomide, sanatta
ve edebiyatta savunulan ortak değerlerin encamını da gözler önüne serer.
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Function of History in Fiction as a Literary
Activity in İhsan Oktay Anar’s Novels /
İhsan Oktay Anar’ın Romanlarında Yazınsal Bir
Etkinlik Olarak Tarihin Kurmaca Düzlemindeki
İşlevi
abstract: The novels of İhsan Oktay Anar, a contemporary Turkish author who was
separated from the classic sight with an alternative approach to history, are full of materials
too rich to be addressed in isolation from history, a particular cultural environment, traditions
of the era, social, political and ideological value judgments. The paper analyses linguistic
organization in Anar’s texts, how they convert historical reality into literature, at which point
the texts differs from official history in terms of aesthetic and creative qualities, and what
kind of relationship exists between the base historical period and the historical context in
which the novels were written.
keywords: İhsan Oktay Anar, contemporary Turkish literature, history.

18. yüzyıla değin tarihin yazınsal ve kurmaca boyutu, 19. yüzyılda tamamen göz ardı edilse de 20. yüzyılın sonlarında radikal bir şekilde yeniden
gündeme gelerek postmodern sahada can bulur. Böylelikle tarihin nesnelliği
tartışmaları da soluk kazanır. Tarih ve kurmaca arasındaki sınırlar yeniden
ortadan kalkarken, postmodernizm ve postyapısalcı kuramların etkisiyle,
bilinen ve alışılagelmiş gerçekçilik geleneğinin yerini göreceli, çelişkili,
değişken, esnek, bütünlük fikrinin olmadığı, kuşkucu, anlam boşluklarıyla
dolu bir anlatı biçimi alır.
Tarihin yazınsal-kültürel bir pratik olarak tanımlanması, tarihi günümüz
postmodern bağlamı içine yerleştirir1. Postmodern romanın tarihe yüzünü
dönmesi, dünya edebiyatında 1980’li yıllardan beri artarak devam eder.
İngiliz romanları üzerine yapılan çalışmalarda, tarihte yer alan boşlukların,
bilinmezliklerin metinsel oyunlar yoluyla yazarlarca yeniden kaleme alındığı
ve tarihin kurmaca düzlemde yeniden boy gösterdiği görülür.
Tarih, birbirinden apayrı birçok anlama açılım yapan bir varlık alanı
olarak postmodern romanda yerini alır. Bu anlayışla kaleme alınan
1

Munslow, 2000: 32.
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romanlarda “tarih” sorunsallaştırılarak, geçmiş yeniden gözden geçirilir.
Linda Hutcheon’un belirttiği gibi, “tarih ve edebiyatın kesinlikle insan ürünü
olduğu iddiası”2 postmodern romanın temel konusudur. Böylece geçmişin
olaylar dizisi postmodern roman için zengin bir kaynak olarak belirir.
Postmodern romanda tüm kavramlar kurmaca oldukları gibi, mensup
oldukları söylem topluluğuna ilişkin izleri de bünyelerinde taşırlar. Tarih,
bu anlamda da postmodern roman için fonksiyonel bir araçtır. Böylelikle
yazarın denetimi olmadan ya da bilinçli bir denetimle kimi söylem gruplarının kavramları, doğruları, politik bakışları vs. metne aktarılır. Daha işin
başında yaratıcı eylemin müdahalesiyle gerçeklik algısı yitime uğrar.
Postmodern roman, tarihi bir üstanlatı olarak tanımlayan geleneksel
anlayışı da reddeder. Tarih dil yoluyla yeniden yazılabilen, sürekli devinim
hâlinde, değişen, öykülemenin ötesinde tek ve mutlak olan hakikati yadsıyan bir oluşum olarak romanlara girer. Metnin kurmaca olma özelliği ön
plana çıkarken, anlatımın içerisine tarihin yanı sıra sosyoloji, siyaset bilimi,
felsefe, dilbilim, psikoloji, din, mitoloji, biyografi gibi pek çok disiplin de
girer. Mantıksal bir düzene ve bütünlük fikrine meydan okuyan, anlam boşlukları ve zıtlıkların sürgittiği, yeni biçimsel arayışlar, dil oyunları, çelişkili,
esnek, başıbozuk anlatımlar ve kararsızlıkların yanında garip, saçma, absürt
bir roman dokusu, bilinen ve alışılagelmişin çok üstüne çıkarak bir sıçrama
yapar. Postmodern tarih romanları, “[g]eleneklerin içinden yazılıyormuş gibi
görünüp onları kendi içlerinden yıkıp değiştirirler”3.
Postmodern roman yazarı tarihte göz ardı edilmiş, marjinalleşmiş, çelişkili kimi olguları daha belirgin hâle getirerek romanının merkezine yerleştirir. Tarihi yansıtmanın yanıltıcılığı da yaratıcı eylemin varlığıyla perçinlenir. Her tarihsel kişi, dönem ya da vaka, her yazımda yeni yorumlara açık
potansiyel bir metin olarak karşımıza çıkar. Opperman’ın da değindiği gibi
“tarih ve kurmaca”, “metin ve bağlam” ikili karşıtlıklar olmaktan çıkarak
birbirlerini bütünleyen ögeler olarak romanda yerini alır4. Bu romanlarda
tarihsel olan güncelleşirken, evrensel olana karşı yerel olan ön plana çıkmaktadır5. Ayrıca gerilim duygusu yaratma amacıyla polisiye roman kurgusundan da yararlanırlar.
Postmodern tarih roman okuyucusunun profili de yeni bir okuma sorumluluğu ile bir üstokur olma konumuna gelmiştir. Postmodern tekniklerle
donatılmış bu tarihsel romanların okuyucusu, özel bir okuma tavrı geliştirerek metne yaklaşmak durumunda kalmıştır. Geleneksel, pasif, dışarıdan
2
3
4
5

Aktaran Opperman, 2006: 21.
Opperman, 1992: 251.
Opperman, 2006: 68.
Yalçın Çelik, 2005: 44.
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gözleyen bir öznenin yerini bu kez, metin içi boşlukları dolduran, kendi
yorumuyla yeniden biçimlendirerek bir üstanlatı oluşturan birey almıştır.
Son zamanlarda çağdaş Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri hâline
gelen İhsan Oktay Anar, tarihe getirdiği alternatif bakışla dikkatleri üzerine toplar. Yazarın yayımlanmış ilk beş kitabı bu çalışma kapsamına alınmıştır. Bunlar sırasıyla Puslu Kıtalar Atlası, Kitab-ül Hiyel, Efrâsiyâb’ın
Hikâyeleri, Amat ve Suskunlar romanlarıdır. Postmodern tarihsel romanlar
olarak Anar’ın romanlarına bakıldığında, hem tarihin bir fon olarak kullanıldığı hem de belirsiz tarih bilgisinin öne çıkarılıp yeniden işlendiği görülür.
Klasik tarih romanlarında ön plana çıkan büyük tarihsel kişilikler ile onların
şanlı zaferleri ve millî devlet fikrinin telkini gibi hususlar, Anar’ın romanlarında tarihsel süreç içinde şekillenen düşüncelerin güncel tarihle sentezlenmesi olarak belirir. Bu sayede okur, geçmişi farklı açılardan görmekte
ve tarihsel gerçekler üzerine yeniden düşünmektedir. Böylelikle tarihsel
materyalin neden romana dâhil edildiğinden ziyade, “nasıl” bir anlatımla
sunulduğu öncelikli hâle gelmektedir.
Romanlarda tarihte geçen gerçek kişiler ile Anar’ın düş dünyasında
ürettiği kurgusal kişiler bir arada kullanılmıştır. Yalçın-Çelik’in de değindiği gibi, kurmaca kişiler tarihselleşirken, tarihsel kişiler metinleşmektedir6.
Böylece kurmaca kahramanlar ve gerçek tarihsel kişiler bir araya gelerek
belli bir tarihsel dönemi yeniden yaratmaktadır7.
“Bir romancının kendi romanı için 21. yüzyılı yahut 17. yüzyılı seçmesi
arasında ilke olarak bir fark göremiyorum”8 diyen Anar, romanlarının herhangi bir tarih anlatısı ya da tarihsel roman kategorisi içinde değerlendirilmesinin doğru olmayacağını vurgulasa da kaleme aldığı yazınsal metinler,
içinde bulunduğu tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, yazınsal eleştiri vb. alanlarla paralel okunabilecek verilerle doludur. Vaka zamanının tespitinde ve
atmosfer yaratmada etkin kullanılan tarih bilgisi, çoğu kez satır aralarında
kalmış, unutulmuş, göz ardı edilmiş, kuşkuyla bakılan malzemenin yeniden
işlenmesi ve yorumlanması ile yepyeni anlamlar kazanır. Hatta kimi tarihsel
veriler alternatif tarihler yaratılır.
Ele aldığımız romanlardan Puslu Kıtalar Atlası ve Amat’ın her ikisi de
17. yüzyılın ikinci yarısına dayandırılır. Osmanlı tarihinin 1670’li ve 1680’li
yıllarına dönen Anar, hem Puslu Kıtalar Atlası’nı hem Amat’ı 19. Osmanlı
padişahı, “Sultan Mehmed-i Râbi” ya da “Avcı Mehmed” olarak da bilinen IV. Mehmet (1648-1687) dönemine tarihlendirir. Aşırı ölçüye varan av
tutkusu nedeniyle İstanbul’a pek uğramayan ve payitahtta otorite boşluğu
6
7
8

Yalçın Çelik, 2005: 220.
Oppermann, 2006: 63.
Gümüş, 2011: 20.
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yaratan IV. Mehmet, Puslu Kıtalar Atlası’ndaki Ebrehe için de özgür ortamın
tetikleyicisi olur. Bilme tutkusu, sonsuz yaşam ve iktidar hevesiyle yanıp
tutuşan Ebrehe’nin planlarını hayata geçirmesinde seçilen tarihsel dönem,
bu nedenle anlamlıdır. Tahta çıktığında çocuk yaşta olan IV. Mehmet’in bu
durumundan istifade eden Kösem Sultan ile annesi Turhan Sultan arasındaki
iktidar savaşı da metindeki tüm emarelerin “kadın” olduğuna işaret ettiği
Ebrehe’nin şahsında somutlanır. Kara sarığı, kızıl cübbesi, uzun parmakları, kirli tırnakları, vücudunun çeşitli yerlerindeki asit yaraları, sesi, kokusu
ve görünüşüyle herkesi tahakküm altına alan “o heybetli adam”, saydam
teni, köse oluşu, tiz ve çatlak sesi, raksedişi, Bünyamin’e karşı yüreğinde
filizlenen duygu ile kıskançlık gözyaşları dökmesi ve meşin bağlarla kalçasına tutturduğu zıbık gibi tüm nitelikleriyle bir kadını çağrıştırır. Ataerkil
yapının varlığını güçlü bir şekilde hissettirdiği 17. yüzyılda, kadın olmak
hiç de kolay görünmemektedir. Özellikle Osmanlı topraklarında bir kadının siyasi güce sahip olabilmesi için ilk koşul, saraydaki gözdelerden biri
olmak ve bir veliaht doğurma onuruna erişmiş olmaktır. Bu kadınlar elde
ettikleri kimi imtiyazlara rağmen, haremdeki sınırlı özgürlükleriyle, konumları padişahın inisiyatifine bağlı, edilgen varlıklar olarak belirirler. Tarihte
Kösem Sultan ve Turhan Sultan arasındaki rekabet de varlığını sürdürme,
siyasi gücü elinde tutma ve sarayın pek çok eril ilkesine de meydan okuma
anlamı taşır. Sarayda türlü entrikalar ve komplolarla yönetime dâhil olan
valide sultanların yandaşları da yok değildir. Sakaoğlu’nun aktardığına göre,
“Valide-i Muazzama” (Büyük Valide) sanıyla sarayda ve haremde etkin
olan, İstanbul’un bütün ticari muhitlerini denetim altında tutan, damatlarının
veziriazamlığa kadar yükselmesinde söz sahibi Kösem Sultan, Ocak ağalarının desteğini alırken; Hatice Turhan Valide Sultan ise harem ağalarını
arkasına almıştır9. Puslu Kıtalar Atlası’ndaki Ebrehe de Kösem Sultan ve
Turhan Sultan’ın şahsında öne çıkan güçlü kadın kimliğini anımsatır. O da
“Teşkilat-ı İstihbarat-ı Humayun” adı altında oluşturulan örgütün başındaki
“Büyük Efendi”dir. Dilenciler loncası kılıfı altında gizli niyetlerini gerçekleştirmeye çalışan Ebrehe de diğer saray kadınları gibi kendini koruyacak
ve ona kulluk edecek “adamlar” edinir. Birbirleriyle rekabet hâlindeki kadın
sultanlar IV. Mehmet’in çocuk yaşından; Ebrehe ise av peşinde koşan ve
başkentte otorite boşluğu yaratan padişahın bu zaafından faydalanırlar. Bu
kadınlar Kostantiniye’de iç karışıklık çıkararak devletin bekasını da tehlikeye sokarlar. Keskin zekâlarıyla saraydaki konumlarını güçlendirmenin ve
devlet yönetiminde söz sahibi olmanın peşinde olan valide sultanların devlet siyasetindeki etkileri daha sınırlı kalırken; Ebrehe, Teşkilat-ı İstihbarat-ı
Humayûn’un başına geçmenin ilk kuralı olan, bir dairenin çapına oranını
9
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ifade eden sayıyı 666 haneye kadar hesaplamayı başararak, hem teşkilatın
üçüncü “Büyük Efendi”si hem de bütün bilgilerin sahibi olmuştur. Padişaha
bağlılık yemini eden ve teşkilatı kendi çıkarları için kullanmayan önceki
Büyük Efendilerin aksine Ebrehe, padişaha gidip bağlılığını sunmaya gerek
görmediği gibi teşkilatı “deney masası”10 olarak kullanmaya başlamıştır.
Sahte belgelerle devleti yönetir duruma gelen yeni Büyük Efendi, casusları
yardımıyla edindiği bilgiyi kötüye kullanarak bunu “oyun” hâline dönüştürür. “Dilenciler loncası” sayesinde başına geçtiği teşkilatın işlerliğini pekiştiren Ebrehe, peşinde olduğu “kara para” için her türlü riski göze alacaktır.
Osmanlı devlet teşkilatına bağlı kimi kurumların varlığı da romanlarda
işlevsel kullanılmıştır. Puslu Kıtalar Atlası’ndaki Osmanlı istihbarat örgütü,
her ne kadar iktidara ulaşmada roman kişileri tarafından paravan olarak
kullanılsa da, haber alma hareketlerinin önemine ve dönemin istihbarat
çalışmalarına atıfta bulunması bakımından önem taşır. Tarihsel arka planı
17. yüzyılın ikinci yarısına dayandırılan romanın genelinde işlevsel kullanılan, sistemli ve organize nitelikte bir istihbarat örgütü söz konusudur:
“Teşkilat-ı İstihbarat-ı Humayûn”. Türk tarihinde uzun bir geçmişe dayanan ve giderek daha da önem kazanan istihbarat çalışmalarının 17. yüzyılda
sekteye uğradığı bilgisinden11 hareketle romanda, bunun nedenleri ya da
işleyişin ilerlemeyişi Anar’ın perspektifinden yorumlanır. Romanda Batı
kaynaklı bir farkındalıkla kurulmasına teşebbüs edilen istihbarat teşkilatı,
resmî tarihte yaşananların da parodisi gibidir. Yakalanan bir Frenk casusuyla padişah arasındaki diyalog, istihbarat yapılanmasına yönelik ihtiyacın
önemine vurgu yaparken, Doğu ve Batı toplumlarındaki bilgiye ulaşmada
izlenen yolların ayrımına ilişkin de tartışma yaratmaktadır. Doğu’nun tinsel olan, gelenek görenek, kehanet, sezgi vs. gibi soyut varlık alanlarıyla
tanımlanan görece bilgisi, Batı’nın nesnel gerçekliğe dayalı, kanıtlanabilir,
somut bilgisi karşısında yetersiz kalmaktadır. Devletin başına geçen kimi
padişahların böyle bir teşkilatın varlığına bir türlü inanmak istemeyişleri,
geleceği görebilmenin, muhtemel sorunlar hakkında önceden bilgi sahibi
olabilmenin, nitelikli istihbarat üretimi ile hâlihazırdaki haber alma örgütünün avantajlarının kullanılamamasına yol açar. Devlet yönetimindeki bu
zafiyetten dolayı istihbarat bilgileri doğru bir şekilde değerlendirilememiş
ve haber alma yoksunluğunun sonuçları da askeri cephede hemen kendini
göstermiştir. Romanda devletin içine düştüğü durum, trajikomik ve ironik
bir üslûpla anlatılmaktadır.
Amat’ta ise, Puslu Kıtalar Atlası’nda kullanılan zaman diliminden yaklaşık on yıl öncesine yani yine IV. Mehmet dönemine tekabül eden ve geriye
10
11
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dönüşlerle geniş zaman kullanımını da beraberinde getiren olaylar dizisi,
denizin ortasında ve gerçekliği şüpheyle karşılanan bir kalyonda geçmektedir. Anlatı zamanının geçtiği 1670 yılına bakıldığında, resmî tarihte Osmanlı
Devleti’nin Lehistan Seferi hazırlıklarını yaptığı görülür12. 1670’in sonuna
doğru ise, Kaptan-ı Derya Kaplan Mustafa Paşa, Akdeniz’de kazandığı
zaferle İstanbul’a döner. Donanmayla birlikte Malta gemileri ve pek çok
tutsak da getirilir13. Osmanlı donanmasının Akdeniz’de kazandığı başarı,
Amat’ta tersine çevrilir. 1670 yılında Kostantiniye’den yola çıkıp Navarin’e
doğru yol alan AMAT adlı Osmanlı kalyonu, Venedik kalyonu ile giriştiği mücadelede ağır darbe alır ve onarımı için Saint Jean şövalyelerinin14
bulunduğu Malta kıyısına sessizce yanaşmak zorunda kalır. Burada bakım
ve onarımı yapılan AMAT, denize açıldığında Saint Jean şövalyelerine ait
üç gemi peşine takılacaktır. Kaptan Diyavol’un emriyle yönetimi devralan
Abuzer Reis, geminin namusu sayılan feneri yakmayarak gece karanlığından faydalanır ve peşlerindeki gemilerden kurtulmayı başarır. Osmanlı
adına yola çıkan AMAT, Venediklilerle yapılan savaşta ağır hasar görmüş
ve eski gücünü kazanmak, eksikliğini gidermek için Malta kıyısına zorunlu
iniş yapmıştır. Dolayısıyla sinsice yaklaşılan Malta kıyıları, üstün gelme ya
da ganimet arzusundan çok, içinde bulunulan vahim durumun tek kurtuluş
yolunu ifade eder. Kıyıdan uzaklaşan AMAT’ı fark edip peşine düşen Malta
gemileri ise denizcilikte şerefsizlik olarak addedilen feneri söndürme hilesiyle geride bırakılır. Feneri yaktırmayan Abuzer Reis, gemi mürettebatınca
korkak ve şerefsiz addedilir. Resmî tarihte Osmanlı donanması tarafından
elde edilen başarılar, şan, şöhret, itibar ve ganimet kazanımı, AMAT’ın
günahkâr mürettebatı tarafından tersinden yorumlanır. Şerefsizlik olarak
tanımlanan hilelerle elde edilen kazanımlar, AMAT’takiler için geçicidir
ve günahkâr ruhlarıyla eşdeğer niteliktedir.
Bu dönemde padişah IV. Mehmet’in sosyal yaşantıda birtakım yasaklamalara gitmesi de romanda tersyüz edilir. Padişah 1670’te içki ve tütün
yasaklarını uygulatarak Hamr Emaneti’nin kaldırılmasını, İstanbul’daki
meyhanelerin yıkılmasını ve kahvehanelerin kapatılmasını buyurmasına
rağmen Puslu Kıtalar Atlası ve Amat’ta pratikte aksine bir işleyiş göze
çarpar. Fener ve Galata meyhaneleri, Kefeli’nin meyhanesi, Mihalaki’nin
meyhanesi, Galata’nın Kürkçü Kapısı ile Azap Kapısı arasındaki meyhane,
Uzunçarşılı, 1995: 422.
Sakaoğlu, 2000: 314.
14
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“Amat’ın tamiri için gidebilecekleri en yakın yer [S]aint Jean şövalyelerinin egemenliği
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12
13

324

ÖZGÜN Ebru

Meyyit kapısındaki kahvehane, Karaköy’deki çınarın altındaki kahvehane,
Galata’nın Karaköy Kapısı civarındaki Balyozdağıtan Hanı’na bitişik Arap
İmam’ın kahvehanesi işler durumdadır15. Kayıtlarda yer alan içki ve tütün
yasakları ile bunların faal bir şekilde işletildiği mekânlara getirilen yasaklamalar, kurmaca yapıda göz ardı edilir. Tarih tanınmaz ve kişinin iradesiyle
yeniden biçimlenir. Yakın ya da uzak geçmişin nakli konusuna her zaman
kuşkuyla bakılmaktadır.
Adını musikî makamlarından alan üç bölümden –Yegâh, Segâh ve
Dügâh- oluşan Suskunlar da Osmanlı’nın hüküm sürdüğü devirlerde yani
“Sultan Ahmed-i Sânî Han Efendimiz’in devri saltanatından sonraki senelerden birinde” geçer16. Osmanlı tarihi içerisinde II. Ahmet (1691-1695)
devrinden sonraki yani II. Mustafa (1695-1703) dönemine denk düşen bu
ifadenin yanı sıra, roman içinde önceki devirleri kapsayan kimi zaman ölçütleriyle de IV. Mehmet (1648-1687) ve II. Süleyman (1687-1691) devirlerine kadar uzanılır.
Suskunlar başlığı sessizliği / suskunluğu çağrıştırsa da roman, Osmanlı
musikisinin genel karakterinden daha özele –tasavvuf musikisine- doğru
evrilen bir yapıda kurgulanmıştır. Askerî, dinî ve eğlence türünde ürettiği
ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanat olarak yüzyıllara yaslanan
yapısı ile “Osmanlı musikisi” romanda, en eski çağlardan bu yana farklı
topluluklarda binlerce şekliyle ortaya çıkan “tasavvuf” anlayışı ve algılayışı ile sentezlenir. Halk ve üst kültür çevrelerinde olmak üzere iki koldan
gelişen Osmanlı musikisi, romanda “ordu”, “eğlence” ve “tekke” formları
üzerinden topluca icra edilen şekliyle karşımıza çıkar. Hızır Paşa’nın mehter takımına bağlı bir köszen olarak hem Ordu-yu Humayun ile aylarca
süren seferlere katılan hem de Müslümanları namaza kaldırmak için nevbet vuran Kalın Musa’nın temsilinde sunulan nevbet, 17. yüzyıl Osmanlı
Dönemi’ndeki bir geleneğe işaret etmesi bakımından anlamlıdır. Romandaki
bir diğer musiki cemiyeti olan “Meşkhaneler” ise, Kalın Musa’nın kardeşi
Muhayyer Hüseyin Efendi’nin işlettiği çalgılı kahvehanenin müdavimleri
temsilinde sunulur. Osmanlı Devleti’ndeki musiki hocalarının evde ders
verme geleneği de Veysel Bey kanalıyla metne yerleştirilir. Osmanlı musikisinin dinî karakterli yapısı romanda “tasavvuf” anlayışı ile birleşmekte,
Mevlevî musikisinin temsili Galata Mevlevihanesi’nin şeyhi İbrahim Efendi
ve Kalın Musa’nın diğer torunu Eflâtun’un şahsında somutlanmaktadır.
Musikinin Osmanlı dönemindeki temel eğitim ve icra kurumlarından biri
olan Mevlevîhaneler ile İslam tasavvufunun işleyiş şekli ve karşılaşılan
güçlükler üzerine romanda önemli çıkarımlar yapılır. Mevlihanelerin nasıl
15
16
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mekânlar olduğu, mevlevilerin yaşayış biçimleri, tasavvufi yolculukta hangi
aşamalardan geçtikleri gibi bu dönemin mevlevi tarikatına romanda önemli
atıflarda bulunulmakta, bir inanç ve düşünce sistemi olarak tasavvufun ve
mevleviliğin yaşam tarzı – mevlevihanenin mutfağı, mevlevilerin yemek
ritüelleri vb.- ayrıntılı betimlemelerle gözler önüne serilmektedir.
Osmanlı İslam anlayışına paralel olarak mistik bir İslam tarzı oluşturan
mutasavvıfların düşünce hayatı ve pratikleri, romanda Şeyh İbrahim Dede,
Galata Mevlevihanesi ve Eflâtun’un hikâyesi üzerinden işlenir. Romanda
askeri ve eğlence tatbikinden daha çok tasavvufî bir içerikle ele alınan
musiki, Muhteşem Neyzen Bâtın Hazretleri ile oğlu Zâhir’in varlığıyla daha
da mistik bir nitelik kazanır. Kutsal nefesi üfleyen Bâtın, müzisyenlerin tanrısı olarak betimlenirken; Zâhir, Hz. İsa’nın alegorisi olarak onun geçtiği
yollardan geçip ona yapılan eziyetlerin hepsini çeker. 17. yüzyılda “tasfiyeci” tutumlarıyla mutasavvıfların İslam yorumuna karşı radikal birtakım
eleştiriler getiren çevrelerin varlığı da romanda işlevsel kullanılmış, bir
dönemin dinî tasfiyecilik hareketleri roman kişilerine biçilen rollerle gözler önüne serilmiştir. Tasavvuf düşüncesi ile ritüellerinin karşısında, İslami
dogmatizmin romandaki temsilcisi Pereveli İskender Efendi’dir. Romanda
beş sayfa boyunca süren uzun vaazı17, musikinin her çeşidini günah ilan
eden içeriği ve hitabet üslûbundaki ses tonu ile dinleyenleri etkisi altına alan
Cüce Efendi, Zâhir’in ve tüm müzisyenlerin de sonunu hazırlar. Romanda
17. yüzyıldaki dinin tasavvufî yorumuna karşı taassup hareketleri bunun
gibi çarpıcı örneklerle dile getirilir.
Kitab-ül Hiyel’de anlatılanlar ise, 18. yüzyılın sonları ile 20. yüzyıl başlarında Dersaadet’te geçmektedir. III. Selim (1789-1807) döneminden II.
Meşrutiyet’in ilan edildiği 1908 yılına kadar üç kuşağın -Yâfes Çelebi,
Kara Calûd, Üzeyir Bey’in- yaşamı, rivayetler ve hikâyeler yoluyla aktarılırken, arka planda tarihte yer alan dönemin önemli olayları görülebilmektedir. Yedi padişah hükümranlığına tanıklık eden ve yaklaşık bir asırlık bir tarihe tekabül eden zaman diliminde gelişen olaylar, sosyal hayatta
yaşanan birtakım gelişmelere vurgu yapılarak sergilenir. Romanda III.
Selim (1789-1807), IV. Mustafa (1807-1808), II. Mahmut (1808-1839),
Abdülmecit (1839-1861), Abdülaziz (1861-1876), V. Murat (1876-1876)
ve II. Abdülhamit (1876-1909) dönemlerini kapsayan geniş bir zaman
dilimi söz konusudur. Kitab-ül Hiyel’deki tarihsel sürecin işlevsel kullanımını örnekleyen Dilek Yalçın Çelik, III. Selim zamanında yaşayan Yâfes
Çelebi hakkında anlatılan menkıbeler ile Meşrutiyet Dönemi’nde yaşayan
Üzeyir Bey hakkında anlatılan menkıbelerin aynı olamayacağını; teknolojinin ilerlediği Meşrutiyet Dönemi’ne nazaran Yâfes Çelebi’nin yaşadığı
17
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dönemin, efsane ve menkıbelerin niceliği bakımından daha da zenginlik
gösterdiğini vurgular18.
Kitab-ül Hiyel’de roman kişilerinin bir hiç uğruna ömürlerini heba ettikleri uğraşılarının hayalden ileri gidemeyişi ve zamanlarını boşa tüketişleri,
dünya çapında yaşanan gelişme ve değişmeleri fark edemeyişleri ironik bir
dille anlatılır. Anar, roman kişilerinin hırsları ve tutkularıyla hareket ederek,
belki de kendi uğraşları için önemli sayılabilecek gelişmeleri kaçırdıklarını
anımsatırken, dış dünyada yaşanan ve tarihte yer etmiş kimi ayrıntılara da
vurgu yapar. Calûd, Samur ve Yağmur Çelebilerin, planlarını ve hesaplarını tamamladıkları bir savaş makinası üzerinde tam on bir yıl boyunca
çalıştıkları zaman süresince dünyada şunlar olmaktadır: “Cadde-i Kebir’e
kaldırım taşları döşenmiş, Galata’nın surları yıkılmaya başlanmış, Haliç’e
yeni bir köprü yapılmış, hatta Azap kapısı-Galata-Beşiktaş arasında bir atlı
tramvay hattı bile döşenmişti. Çok uzaklarda ise Paçinotti adında bir âlim,
diyapozonun sesini elektrikle yüz on adım uzağa iletmiş, Yeni Osmanlılar
Cemiyeti Paris’te padişah efendimiz aleyhinde atıp tutmaya başlamış, margarit denilen suni bir yemek yağı icad edilmiş, pistonları buhar basıncıyla
değil, patlamayla itilen motorlar üzerindeki çalışmalara devam edilmişti”19.
Kitab-ül Hiyel’de II. Mahmut dönemi sadrazamlarından Alemdar Mustafa
Paşa’nın yeniliğe açık, girişimci vasfından hareketle, romanda bilim alanında yapılan yeniliklere verdiği değer ön plana çıkarılmıştır. Onun sayesinde Yâfes Çelebi’nin icatları incelenir, tecrübe edilmeye değer görülür.
Her bir silahtan birer örnek istenir ve masrafları için de 2000 kuruş ödenek
verilir. Yâfes Çelebi, Osmanlı üst düzey yöneticilerinden de onay aldıktan sonra, önünde iki engel kalmıştır: Kanunu kadim üzere şeyhülislamın
fetvası ve Hiyel Kalemi’nin reisi Uzun İhsan Efendi’nin onayı. Bilindiği
gibi, Osmanlı’da şeyhülislam, dinî konularda en yüksek yetkiye sahip olan
kimsedir. Gerektiği zaman dinî sorunlarla ve hukuki işlerle ilgili görüşlerini fetva yayımlayarak açıklar ve bu fetvalar kanun niteliği taşımaktadır.
Yâfes Çelebi’nin, padişaha ve çevresine ait karar ve uygulamaların dinî
kaidelere uygun olup olmadığını sorgulayan şeyhülislam engeline takılması
da bu noktada anlamlı görülmektedir. Çünkü bu dönemde ilmiye sınıfının
tüm reformlara karşı çıkan, kendini yenilemekten uzak, müsbet ve deneysel
bilimleri önemsemeyişi ve gelişen bilim karşısında çağının gerisinde kalan
bir yapı sergilemesi, Osmanlı’nın bilim adamı yetiştirmesinde olduğu gibi,
Yâfes Çelebi’nin tasarladığı silahların hayata geçirilmesi konusunda da
engel teşkil eder. Ancak metinde şeyhülislamdan önce Hiyel Kalemi reisinin
onayını alma şartı aranmaktadır. Tüm bu icatlardan haberdar olan ve tam
18
19

Yalçın Çelik, 2005: 152-153.
Anar, 2009b, 109-110.
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bir buçuk yıldır istenilen belgeyi vermeyen bu adam da Yâfes Çelebi’nin
çabalarını sekteye uğratır. Yâfes Çelebi’ye izin vermediği için Rumelili
sadrazam tarafından kırk değnekle cezalandırılan Hiyel Kalemi reisi Uzun
İhsan Efendi, içine düştüğü zor durumdan Alemdar Mustafa Paşa’nın yeniçerilerin çıkardıkları isyanda öldürülmesiyle kurtulacaktır. Sultan Mahmud
da isyancıların isteklerini kabul edecek ve Yâfes Çelebi’nin hayalleri yine
suya düşecektir. Romanda verilen bir bilgiye göre de “[y]eniçerileri tanımanın yollarından biri, onların baldırlarında, kollarında ve göğüslerindeki
dövmelerdi[r]”20. Vaka-yı Hayriye patlak verdiğinde, sol omzundaki dövmeyi görüp yeniçeri piri zannettikleri Yâfes Çelebi, iftiraya kurban gidecek
ve boynu vurularak kellesi avludaki kör kuyuya atılacaktır.
Anar’ın Osmanlı Dönemi’ni tarihsel arka fon olarak aldığı bu dört romanının dışındaki Efrasiyab’ın Hikâyeleri’nde ise, bu kez bugünün Türkiye’sine
daha yakın bir tarihsel geçmiş kullanımı vardır. “Çok değil, bundan otuz yıl
kadar önce, Anadolu’nun orta yerindeki bir kasabada”21 başlayan olaylar
dizisi, romanın basım tarihi göz önüne alındığında –ki romanda “bundan”
otuz yıl kadar öncesine tarihlenen başka bir ibare yoktur- 1960’lı yılların söz
konusu edildiği varsayılabilir. Hatta daha da özele indirgenirse bu dönem,
“1968 kuşağı” diye adlandırılan dönemi akla getirir. 1960’lı yıllarda öne
çıkan savaş karşıtlığı düşüncesi ile tüm dünyaya yayılan özgürlük akımı,
“çiçek çocukları”nı yaratmıştır. Bu dönemde statükoya muhalif bir eğilim,
heterojen yapılar, var olan tüm yetkileri reddediş, daha fazla özgürlük arayışı
ve başkaldırış söz konusudur. Böylesi bir tarihsel dilimin arka fon olarak
kullanıldığı romanda, Cezzar Dede’nin ve Ölüm’ün birbirlerine anlattıkları
hikâyelerinde öne çıkan dünyaya bakış açıları da iki farklı kutupta yer alır.
Cezzar Dede’nin özgürlükçü yaklaşımı ve “sevgi”yi önceleyen yaşam felsefesi ile Ölüm’ün tutucu, statükocu, kuralcı anlayışı arasındaki fark, dönemin öne çıkan karşıt görüşleriyle paralel okunabilir niteliktedir. Romanın
genelinde anlatıcı misyonuyla öne çıkan Cezzar Dede ve Ölüm’ün birbirlerine anlattıkları diğer hikâyelerdeki zaman algısı ise “Bir zamanlar küçük
bir Anadolu şehrinde”22, “Vaktiyle, Bursa’ya yakın kasabalardan birinde”23,
“Yakın zamanda, Anadolu’nun orta yerinde bir kasabada”24 gibi masal anlatı
kalıplarına uygun belirsiz zaman aralıklarıyla kurulur.
Romanların genel yapısına bakıldığında, tarihin kurmaca düzlemindeki
işlevinin çok çeşitli yollardan okuyucuya iletildiği görülür. Roman kişilerinin
Anar, 2009b: 81.
Anar, 2009a: 7.
22
Anar, 2009a: 85.
23
Anar, 2009a: 191.
24
Anar, 2009a: 223.
20
21
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serüvenleri rivayetler ve hikâyeler yoluyla anlatılırken, Osmanlı Devleti’nin
iç ve dış ilişkileri ile yaşanan tüm gelişmeler genişletilmiş zaman kullanımı
biçiminde sunulmaktadır. Okuyucu, Osmanlı’nın duraklama, gerileme ve
dağılma dönemleri ile Türkiye’nin 20. yüzyıldaki durumunu Anar’ın perspektifinden okuma deneyimini yaşarken, romanlardaki çeşitli ve renkli insan
hikâyelerine de tanıklık etmiş olur. Anlatıcı/yazar hafızalardaki olaylara,
Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri yapısına, Osmanlı ve dünya tarihinde
yaşanan sosyal, bilimsel ve kültürel gelişmelere yaptığı göndermelerle kendi
çağından çok uzak tarihlere dönen okuyucuda ilgi oluşturmak ister. Bunu
da ironi, absürd, metinlerarasılık, dil oyunları gibi çeşitli yollar kullanarak
uygulamaya çalışır. Vaka zamanının tespitinde ve bir dekor işleviyle öne
çıkan tarih bilgisi, satır aralarında kalmış, göz ardı edilmiş, belirsiz malzemenin yeniden işlenmesi ve yorumlanması ile dönüşüme uğramış, yepyeni
bir düzenlemeyle tarihe alternatif bir yaklaşım getirilmiştir.
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Alexander the Great in Azerbaijani Turkish
Literature / Azerbaycan Sahası Türk
Edebiyatında İskender-i Zülkarneyn
abstract: Alexander the Great shaped the world’s history due to his invasions from
Europe to Central Asia and the policy of mixing blood of the Greeks and local peoples. In
the following centuries Alexander started to be called ‘Zulkarneyn’ in the East; he became
a hero of myths and folktales; also substantive mathna was written under the title of İskendername. The texts praising Alexander have been discovered amongst Turks, Azerbaijani,
Balkan (Bulgarian), Gagauz, Kazakh, Kirghiz, Uzbek, Tatars, Turkmen, Uyghurs and other
peoples. Among these, Azerbaijani Turkish literature is significantly rich. One of the most
famous poets praising Alexander was Nizami from Ganja (1141-1209), a Turkish poet who
wrote in Persian. His works have become well known in Azerbaijan as his version of İskendername, a text in which he compiled written texts and oral tradition. İskendername has
served as a significant reference to the subsequent texts. Among such texts, those associated
with the water of immortality play a significant role in the Azerbaijani Turkish literature.
Other types of narrations such as stories, myths or tales include “Luqman”, “Alexander,
Who Knows the Language of Birds”, “Alexander Levies a Tribute on the Sun”, “The Horn
of Alexander”, “Stargazer”, “Alexander and Philosopher Diogenes”. The text analyses various texts identified within the scope of written and oral tradition of the Azerbaijani Turkish
literature dedicated to Alexander the Great.
keywords: Azerbaijani Turkish literature, Alexander the Great, Nizami, İskendername,
tale, myth.

Giriş
İskender’le ilgili metinler Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Özellikle
müstakil olarak yazılmış İskendernameler, bu tür metinlerin hacim ve kapsam bakımından en dikkat çekici olanlarıdır. Türk edebiyatında Ahmedî,
Hamzavî, Ahmed-i Rıdvân, Ali Şîr Nevâyî, Behiştî Sinan, Ebû Hasan
Turtusî, Karamanlı Figânî, Lâmi’î Çelebi gibi isimlerin bu türde eserleri
mevcuttur. Bu listeye mütercimi meçhul mensur bir İskendername’yi de
eklemek mümkündür. Bunlar yanında başka eserler içinde de bir bölüm
olarak veya dağınık şekilde İskender’den söz eden metinlere rastlanmaktadır. Diğer taraftan Türk dünyasının değişik coğrafyalarında İskender’i konu
alan anlatmalar da vardır. Bir zamanlar Balkanlar’dan Hindistan’a uzanan
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coğrafyaya hükmeden İskender’in buralarda bıraktığı etki, sonraki asırlarda
onunla ilgili anlatmaların ortaya çıkışına zemin hazırlamış, bu bölgelerde
yaşayan Türk toplulukları arasında da söz konusu metinler yaygınlaşmıştır.
Anadolu başta olmak üzere, Azerbaycan, Balkan (Bulgaristan), Gagavuz,
Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen ve Uygur Türklerinde İskender’i konu
alan anlatmaların varlığı tespit edilmiştir.
İskender’le ilgili anlatmalar bakımından özellikle Azerbaycan sahası
Türk edebiyatı oldukça zengindir. Derlenen metinlerden bir kısmı
İskendernamelerde anlatılan konularla ortakken bir kısmının söz konusu
hacimli eserlerde bulunmadığı görülmektedir. Bu sahada derlenen metinler,
İskender’in doğumu, padişah olması, balıklardan haraç alması, boynuzlu
oluşu, savaşları, filozoflarla ilişkileri, âb-ı hayatı arayıp bulamaması ve
ölümü gibi birçok konu yaygın olarak anlatılmaktadır. Azerbaycan coğrafyasında İskender’i konu alan anlatmaların yaygınlık kazanmasında Genceli
Nizâmî’nin İskendernamesi’nin önemli bir etkisi vardır.

1. Genceli Nizâmî ve İskendernamesi
İskender hikâyesini müstakil bir mesnevi konusu hâline getiren ve
bunu Firdevsî’den sonra İran edebiyatında manzum şekilde işleyen, Nizâmî
(1141/5?-1201/14?) olmuştur. Nizâmî’nin İskendernamesi, Şerefname ve
İkbalname adlı iki mesneviden oluşur. Şair her bir eserde İskender’in farklı
bir yönünü işlemiştir. İskendername’nin ilk kitabı Şerefname, 7100 beyitten
oluşmaktadır ve eserde İskender’in hükümdarlık yönü ele alınmıştır. İkinci
kitap İkbalname ise 3100 beyittir ve İskender burada bir düşünür ve peygamber olarak tasvir edilmiştir. Şairin İskendername’yi yazarken nerelerden
yararlandığı belli değildir. Ancak Nizâmî; İran, Arap ve Rum edebiyatlarında yazılan İskender hikâyelerinden haberdardır ve en doğrusunun kendi
yazdıkları olduğunu söyler. Şair, Firdevsî’nin İskender hikâyesine ait birçok
parçayı atladığını, kendisinin bunları yazacağını ifade eder. Nizâmî, eserini
meydana getirirken yazılı kaynaklar yanında sözlü kaynakları da kullanmıştır1. İskendername’nin manzum ve mensur tercümeleri vardır. Şerefname,
Abdulla Şaik2, İkbalname ise Mikayıl Rzaquluzad3 tarafından manzum olarak
Azeri Türkçesine çevrilmiş ve Bakü’de yayımlanmıştır. Her iki mütercim
de Nizâmî’yi beyit beyit takip etmiş, herhangi bir ekleme ya da çıkarma
yapmamıştır. Eserin Türkçeye yapılmış mensur bir çevirisi de mevcuttur.
Ünver, 1983: 10-1.
Nizami, 2004b.
3
Nizami, 2004a.
1

2
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Şair Şerefname’ye İskender’in soyunu anlatarak başlar. Ardından
İskender’in yetişmesi ve hükümdar oluşu, Dârâ’yı yenmesi, İran tahtına oturması, Mağrip’e gidişi, Kâbe’yi ziyareti, İran’daki savaşları, Hindistan’a gidişi
ve oradaki savaşları, Çin’e seyahati, Kıpçak Çölü’ne gidişi, Rus ülkesindeki
savaşları, âb-ı hayatı araması ve Rûm’a dönüşünü anlatarak hikâyeyi bitirir. İkbalname’de ise şunlar anlatılır: İskender’in Rûm’da büyük düşünürlerden bir meclis kurması, Zülkarneyn sanını alışı, bir çobanla konuşması,
Arşimides’le Çinli cariye efsanesi, Mâriyye-i Kıbtıyye efsanesi, çocuğunun
şansıyla zengin olan babanın hikâyesi, Hermes’in yetmiş Yunan düşünürünü
dondurması, Eflâtûn’un herkesi büyüleyen bir erganun yapması, sihirli yüzük
bulan çoban hikâyesi, İskender-Sokrât ilişkisi, Hint düşünürünün İskender’e
söyledikleri, İskender’in yedi düşünüre evrenin yaratılışı ve temel maddesi
hakkında sorular sorması, İskender’in peygamber olarak cihanı dolaşmaya
çıkıp karşılaştığı toplumları dine çağırması, Çin’e varması, denizlere açılması ve geri dönmesi, kuzeyde Yecüc topluluğu önüne set çekmesi, sonunun
yaklaştığını öğrenmesi ve Rûm’a yönelmesi, son dileklerini yazdırması ve
annesine mektup göndermesi, oğlu İskenderûs’un tahta geçmek istememesi4.
Sednik Paşa Pirsultanlı, Azerbaycan Efsane ve Rivayetlerinin Edebiyat
Anıtlarımızla Karşılaştırmalı Tetkiki adlı eserinin “İskendername’de Efsane
ve Rivayet Motifleri” (226-43) başlıklı bölümünde İskendername’yi ele alır.
Ona göre Nizâmî’nin İskender’le ilgili konuyu seçmesi, söz konusu efsanelerin o dönemde de var olduğunu kanıtlamak için yeterli bir sebeptir.
İskendername’nin çeşitli sahneleri ve motifleriyle ilgili derlenmiş folklor
örnekleri üzerinde yapılan araştırmalar, efsane ve rivayetlerin sadece şairin
hayatta bulunduğu dönemde yaygınlık kazanmadığını, çok daha eski dönemden beri mevcut olduğunu ve ağızdan ağıza geçmek suretiyle ölümsüzlük
kazandığını ortaya koymuştur.
Gence’de hayatını geçiren Nizâmî’nin o bölgenin iyi bildiği kültürel
dokusuna dair unsurları yer yer eserlerine taşıması, bu eserlerin Azerbaycan
sahasında çok okunmasını, yayılmasını ve halk arasında masal, efsane, hikâye
gibi farklı formlarda anlatılır olmasını sağlamıştır. İskendername, söz konusu
türde anlatmaların oluşması noktasında son derece elverişli bir yapıya sahiptir. Daha önce de ifade edildiği üzere Nizâmî eserini yazarken yazılı kaynaklar yanında masal, efsane, hikâye ve çeşitli rivayetlerden yararlanmıştır.
Diğer taraftan İskendername’ye alınan bu metinler ilerleyen zamanlarda yine
halk arasında birer anlatmaya dönüşmüş ve yeni masal, efsane, hikâye ve
rivayetler meydana getirmiştir.
Nizâmî dışında başka bir tercüme ise Menûçehr Han Hakîm’in yedi
ciltlik eserinden yapılmış olan ve yer yer manzum kısımlar da ihtiva eden
4

Ünver, 1983: 10-1.
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İskendername-i Türkî adlı tercümedir (1335). Söz konusu eserin mütercimi
belli değildir5.

2. Azerbaycan Sahasında İskender’le İlgili Anlatmalar
Azerbaycan sahasında derlenen İskender’le ilgili anlatmaları birkaç başlık altında değerlendirmek mümkündür. Esas itibarıyla tamamen birbirinden
bağımsız olmayan ve zaman zaman iç içe geçmiş şekilde ortak konuları ele
alan bu metinler şöyledir:
2.1. İskender’in Doğumu ve Hükümdar Oluşu
İskender’in doğumu ve hükümdar oluşuna dair derlenen metinlerin bazıları İskendernamelerin ilgili bölümleriyle örtüşürken bazılarının farklı olduğu
görülür. “İskender Padişahın Nağılı” başlıklı masalda İskender’in dünyaya
gelişi, tahta geçişi, âb-ı hayatı aramaya gidişi ve ölümü konu edilir. Masal
“İskender Zülkarneyn” adıyla da anlatılmaktadır6. İskender’in “olağanüstü
doğumu” ile başlayan masala göre yaşı kırkı geçmiş, hiç evlenmemiş bir
padişahla Isfahan padişahının kızı birbirlerini güçte ve akılda sınayarak
evlenirler ve dokuz ay dokuz gün sonra bir oğulları olur, adını İskender
korlar. Diğer çocuklar yıl yıl büyürken bu, saat saat büyür. Güçte, akılda
kimse onunla yarışamaz. Her türlü ilmi öğrenir. Onun tek kusuru tepesinde
bir boynuzun olmasıdır. Gün geçer, padişah ölür. İskender padişah olur,
ünü her yere yayılır7.
“İskender Zülkarneyn’in İran Padişahı ile Savaşı” adlı masalda anlatılana göre ise eski zamanlarda Rûm ilinde oğlu olmayan yaşlı bir padişah
vardır. Bir derviş ona “Servetini üçe böl, bir kısmını kendin al, bir kısmını
fakir fukaraya paylaştır, kalan kısmıyla da harabeleri tamir ettirip yollar
ve köprüler yaptır.” der. Padişah dervişin söylediklerini yapar ve bir oğlu
olur. Oğlanın adını İskender koyarlar. İskender, pehlivanların yanında ok
atmayı, kılıç, kalkan kullanmayı öğrenir. Âlimlerle otura kalka akıl, kemal
sahibi olur8.
“İskender’in Padişah Olması” başlıklı masalda ise İskender’in fakir bir
oduncuyken nasıl padişah olduğu anlatılır (Nizami, 1941: 200-3).

5
6
7
8

Avcı, 2013: 30-2, 102-5.
Seyidov, 2005: 136-43.
Azerbaycan..., 2003: 76-84.
Nizami, 1941: 204-14.
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2.2. İskender’in Gücü, Aklı ve Yeteneği
Masal, hikâye, efsane türü metinlerde İskender son derece güçlü, yetenekli, akıllı, tedbirli bir hükümdar olarak anlatılır. Öyle ki o, kuş dilini bilen,
kuşlardan, balıklardan ve güneşten haraç alabilecek zekâ ve kudrette biridir.
Örneğin “İskender Kuş Dili Öğreniyor” adlı masala göre İskender bütün hayvanların dilini bilen ak sakallı yaşlı bir adamdan kuş dilini öğrenir ve bu sayede
Halhal vilayetinde Belk adlı padişahın halka ettiği zulme son verir. Şehirden
çıkarken vezirine şöyle der: “Dünyada her dili bilmek bin padişahlığa değer”9.
“Kuş Dili Bilen İskender” masalında ise İskender, kuş dili bilmesi sayesinde ülkenin padişahı ile yakınlık kurar ve başından geçen türlü hadiseler
neticesinde padişah olur10.
İskender çeşitli oyunlar ve tedbirler sonucunda kuşlardan ve balıklardan
haraç alır. “İskender’in Kuşlar Şahından Haraç Alması” ve “İskender’in
Balıklardan Haraç Alması”11 gibi masallarda bu konu anlatılır. Ancak asıl
dikkat çekici olan İskender’in güneşe kafa tutması ve ondan türlü cevherden yapılmış çok değerli boyunbağını haraç olarak almasıdır. “İskender’in
Güneşten Haraç Alması” başlıklı masalda bu konu işlenir12.
2.3. İskender’in Boynuzu
Gerek İskendernamelerde gerekse sözlü kültür ürünlerinde İskender’in
boynuzlu veya kulaklarının eşek kulağı gibi uzun olduğuna dair anlatmalar
mevcuttur. Azerbaycan sahasında bu konuda derlenmiş olan “İskender’in
Boynuzu” başlıklı metinde İskender’in başındaki boynuzu gördüğü için her
tıraştan sonra berberini öldürtmesi ve bu sırrın bir çobanın kavalından çıkan
sesle her yere yayılması konu edilir13. Boynuz meselesi hemen hemen aynı
şekilde “İskender Padişahın Nağılı” adlı masalda da geçer14.
2.4. İskender’in Bazı Hükümdarlarla İlişkisi ve Savaşları
İskender hayatı savaşlarla geçmiş bir hükümdardır. Bu savaşlardan elbette
en dikkat çekici olanı kendisine Asya’nın kapılarını açan, Dârâ ile yaptığı
savaştır. Dünya tarihi açısından da önemli olan bu olay İskendernamelerde
de uzunca anlatılır.
Aliyev, İsmayılov, 2008: 200-5.
Ahundov, 1978: 272-82.
11
Aliyev, İsmayılov, 2006: 320-5; Nizami, 1941: 219-22.
12
Nizami, 1941: 215-8.
13
Rüstemzade, 2006: 263-4.
14
Azerbaycan..., 2003: 76-84.
9
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“İskender Zülkarneyn’in İran Padişahı ile Savaşı” başlıklı metinde
İskender’in doğuşu ve hükümdar oluşu anlatıldıktan sonra adı zikredilmeden söz İran’ın zalim padişahına getirilir ve iki hükümdar arasında yaşanan
savaştan bahsedilir. Savaşta Dârâ, İskender’le işbirliği yapan kendi adamlarından biri tarafından ihanete uğrar ve öldürülür15.
“İskender ve Rüstem’in Mücadelesi” başlıklı metinde ise bir padişah oğlu
olan İskender’in doğunca melekler tarafından gözleri dışında her yerine el
çekilerek tılsımlanmasından ve Rüstem’le yaptığı savaştan söz edilir. Herkesi
yenen İskender, Rüstem tarafından gözlerine ok atılarak kör edilir ve öldürülür16.
“İskender’le Asker La’l Hiften” başlıklı metinde İskender’in, Cemşîd’in
Gülendam adlı güzel kızıyla evliliği, ondan topal bir oğlunun dünyaya gelmesi, İskender’in karısı ve oğlunu baba evine göndermesi, çocuğun Hz.
İbrahim tarafından iyileştirilmesi ve adının Asker La’l Hiften konulması,
Cemşîd’in olanları duyunca çok üzülmesi ve torununu İskender’e karşı savaşa
yollaması, İskender’in önce diğer oğlu Mehemmed-hömed-puş’u savaş
için göndermesi, ardından Asker La’l Hiften’le kendisinin savaşması ve
en sonunda tam onu öldürecekken Gülendam’ın ortaya çıkarak baba-oğul
olduklarını söylemesi anlatılır17. Söz konusu bu metin bazı farklarla Anadolu
sahasında “İskender Zülkarneyn’in Tevellüdü”, Türkmenlerde “İsgender
Patışa” ve Özbeklerde ise “Dara ve İskenderbek” adlarıyla anlatılır18.
2.5. İskender ve Lokman Hekim
İskender’den söz eden ilgi çekici masallardan biri Lokman Hekim hakkında olandır. “Lokman” adlı masala göre bir padişah kendisini iyileştiren
Lokman Hekim’e vaat ettiği altını vermez, hatta başka bir padişaha deva
bulmasın diye onu oğluyla birlikte kazdırdığı bir zindana kapatır. Uzun yıllar burada kalan Lokman Hekim ve oğlu, o memleketi ele geçiren İskender
tarafından zindandan kurtarılır ve büyük saygı görürler19. Söz konusu bu
masal bazı farklarla Azerbaycan Nağılları’nda da yer alır20.
2.6. İskender’le İlişkilendirilen Bazı Mekânlar
Derlenen metinlerden bazılarında İskender’in alamadığı veya geçtiği
yerlerden söz edildiği de olur. Örneğin Naldöken bu yerlerden biridir ve
Nizami, 1941: 204-14.
Acaloğlu, Beydili, 2005: 154-6.
17
Nizami, 1941: 223-6.
18
Avcı, 2012: 131-50.
19
Ahundov, 1978: 239-41.
20
Azerbaycan..., 2005: 118-23
15

16
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İskender’le ilgili bir hadise sebebiyle oraya bu ad verilmiştir. Anlatılana
göre Bağdat halifesi adamlarına Odlar Ülkesi’ne gidip Aldede’yi yakalamalarını emretmiş, Aldede ise onlara şöyle demiştir: “Boşa zahmet çekmeyin, siz şu tepeyi bile aşamazsınız. Bu yere Naldöken derler. Bir zamanlar
İskender’in orduları da bu dağlarda perişan olmuş, Yunan atlıları bu yerlere nallı gelmiş, nalsız gitmiş. Bu topraklar kendi evlatlarını yabancılardan
seçmeyi iyi biliyor”21.
Bir başka metin Kabele Kalesi hakkındadır. İskender kaleyi, içeride
bulunan ve kendisiyle evlenmek isteyen bir kızın yardımıyla alır. Derbent
Kalesi ile ilgili metinde ise İskender çok uğraşmasına rağmen alamadığı
kaleyi bir zahidin yardımıyla ele geçirir22.
2.7. Bazı Olağanüstü Varlıklar ve İskender
Bazı masal metinlerinde İskender’in devlerle ve Tepegöz’le mücadelesi
de anlatılır. İskendernamelerde de zaman zaman İskender’in devlerle ve
şeytanlarla mücadelesinden söz edilmektedir23.
Eldeki “İskender” başlıklı masala göre Hindistan’da yaşayan Yunan adlı
hükümdarın kızını bir ayı kaçırmıştır. İskender bu ayının oğludur. Diğer
çocuklardan farklı olan İskender bir zaman sonra anasıyla birlikte başka
memleketlere gider. Oralarda devlerle mücadele eder, birçok devi öldürüp
ellerindeki kızları kurtarır. “Tepegöz” adlı masalda ise dağda bir arslan
tarafından beslenen İskender’le Tepegöz’ün mücadelesi anlatılır. Tepegöz
her şeye zarar vermektedir. İskender koyun postuna gizlenerek Tepegöz’ün
mağarasına girer, onu gözünden vurup kuyuya düşürerek öldürür24.
2.8. İskender ve Akil Kişiler
İskender’in gerek Aristo ve yanındaki diğer filozoflarla gerekse geçtiği yerlerde karşılaştığı keramet sahibi kişilerle münasebeti ve aralarında
geçen konuşmalar da derlenen anlatmalar arasındadır. Örneğin bu metinlerden birinde filozof Diyojen’le İskender’in konuşması anlatılır. “İskender
ve Filozof Diyojen” başlıklı hikâye şöyledir:
Bir gün Rûmlu İskender, askerleriyle bir yerden geçerken küp içinde
âlim Diyojen’e rastlar. İskender bütün ihtişamıyla ona yanaşır, o ise yüzünü
yana çevirir. İskender, “Benden bir isteğin var mı?” diye sorar. Diyojen,
Pirsultanlı, 2009: 252-4.
Pirsultanlı, 2009: 266; Rüstemzade, 2006: 151-2.
23
Avcı, 2013: 341-2.
24
Zeynallı, 2005: 179-85.
21

22
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“Evet var, emir ver, şu sinekler çıplak bedenime konmasın, beni incitiyorlar.” der. İskender, “Ben padişah olsam da sinekler benim emrimi dinlemez,
benden mal mülk, şan, ihtişam iste” der. Diyojen o zaman, “Senin sineğe
bile gücün yetmiyor, senin gibi bir miskinden ne isteyeyim, gölge etme,
başka ihsan istemez” der25.
“İskender’in Şirvan’a Gelmesi” başlıklı metinde İskender’in Şirvan’ı
alamaması, ancak filozof Aristo’nun tavsiyeleriyle burayı ele geçirmesi
anlatılır. “İskender Zülkarneyn ve Şirvan Şahı” adlı metinde ise meşhur “üç
altın heykel” hikâyesi konu edilir. Aristo heykellerin kulaklarında deliklerin
olduğunu fark eder. Bunlardan birine tel sokulduğunda ağzından, diğerine
sokulduğunda öbür kulağından çıkmakta, üçüncü heykelde ise herhangi bir
yerden belirmemektedir. Bu sebeple en kıymetli heykel üçüncüdür. Zira
insanlar da bu heykellere benzer. Bazı insanlar duyduklarını herkese söyleyiverir. Bazılarının söz bir kulağından girer, diğerinden çıkar. Bazı kişiler ise işittiği sözü tutar, herkese yaymaz. İskender heykellerin kıymetini
üzerlerine yazarak Şirvan şahına gönderir ve yedi ilin haracını ondan alır26.
“İskender’in Vakası (II)”, “Hikâyet”, “İskender ve Veziri”, “Çin
Padişahının İskender’den Suali”, “İskender ibn Filip’in Hikâyesi”, “Hikâyet”
ve “Nüşâbe” başlıklı metinlerde de yukarıdaki şekilde bazı felsefi ve zekâ
ürünü hususlar konu edilir27.
2.9. Âb-ı Hayat ve Ölüm
Ölümsüzlük verdiğine inanılan âb-ı hayat konusu hem İskendernamelerin
hem de sözlü kültür ürünlerinin en dikkat çekici parçasını oluşturur.
İskendernamelerde ayrı bir başlıkla anlatılan ve zulumata yapılan bu fantastik seyahat, farklı formlardaki birçok metinde de karşımıza çıkmaktadır.
Konu müstakil olarak derlendiği gibi bazı masallarda bir bölüm olarak da
yer almaktadır. “İskender Padişahın Nağılı”, “İskender’in Karanlık Dünyaya
Gitmesi”, “İskender’in Zulumata Gitmesi”, “İskender ile Diri Baba”, “Zulmet
Taşı” ve “İskender” başlıklı metinlerde bazı farklarla bu konudan söz edilir28. Örnek olması bakımından “İskender’in Karanlık Dünyaya Gitmesi”
başlıklı metin şöyledir:
İskender ölümsüzlüğe ulaşmak için askerleriyle âb-ı hayatı aramaya çıkar.
Bir adada âb-ı hayatı arayan Hızır’la karşılaşırlar. Birlikte yola koyulurlar.
Şaik, 2005: 64.
Keniyev, 2005: 125-126.
27
Şirvani, 2005: 172-3, 233, 238, 239, 244, 251; Şaik, 2005: 152-8.
28
Bknz. sırayla: Azerbaycan..., 2003: 76-84; Araslı, 1985: 225-32; Nizami, 1940: 193-201;
Acaloğlu, Beydili, 2005: 47-8; Pirsultanlı, 2009: 359; Elekberli, İsmayilov, Mirzayev, 2006:
15-6; Rüstemzade, 2006: 147-54.
25

26
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Giderken korkunç seslerin geldiği bir mağaraya varırlar. Hızır, İskender’e
“Korkma, seni karanlıklar ülkesine götüreceğim” der. Giderken bir tufan
kopar, her birini ayrı bir yere savurur, İskender de bayılır. Ayıldığında her
yerini sular kaplamıştır. Birden Hızır ortaya çıkar, “Gözlerinizi yumun ve
ben açın deyince açın” der. Öyle yaparlar, gözlerini açtıklarında kendilerini
bir çimenlikte bulurlar. Yirmi yıl yol giderler. Bir mağaranın önüne gelirler.
Hızır orada bulunan bir kuşa yolun nereye çıktığını sorar. Kuş yolun karanlık
dünyaya, âb-ı hayata gittiğini söyler. İskender adamlarını mağaranın ağzında
bırakır ve Hızır’la yola devam ederler, karanlık dünyaya girerler. Bir su sesi
duyunca oraya yönelirler. İki çeşme vardır. Birinin suyu pırıl pırıl, diğerinin ise bulanıktır. İskender sormadan pırıldayan sudan içer. Hızır ise biraz
düşünür, sonra diğer sudan içer. Bunlar geri dönecekken mağaranın ağzındaki kuş şöyle der: “Ayağınızın altındaki taşlardan götüren de pişman olacak götürmeyen de.” İskender, “Taşı ne yapayım!” deyip sadece bir iki tane
alır, Hızır ceplerini doldurur. Aydınlık dünyaya çıkarlar. Kuş hangi sudan
içtiklerini sorar, onlar da anlatırlar. Kuş İskender’e “Senin içtiğin âb-ı hayat
değil, Hızır’ınkidir, Hızır’a ölüm yok” der ve gözden kaybolur. İskender çok
üzülür. Bir çimenliğe gelirler. İkisinin de aklına taşlar gelir. Bakarlar ki bunlar taş değil zümrüttür, cevherdir. Her ikisi de pişman olurlar. Biraz giderler, İskender fenalaşır, öleceğini anlar ve anası ağlamasın diye gösterişli bir
cenaze töreni yapılmasını vasiyet eder. Şah ölür ancak gözleri açık kalır, ne
kadar uğraşırlarsa da kapanmaz. Sonunda bir koca kişi gelir ve “Ey İskender,
dünya malına doymadın, senin payını vereyim.” der. Yerden bir avuç toprak alıp gözlerine serper. İskender hemen gözlerini kapar. Cenazesi büyük
bir törenle gömülür. Ancak elini bir türlü mezara sokamazlar. Yine o yaşlı
derviş gelir, eline biraz toprak koyar. İskender hemen elini içeri çeker29.
Âb-ı hayatla ilişkili bir başka konu İskender’in ölümüdür. Zira bu tür
metinlerde ölümsüzlük suyunu bulamayan İskender’in artık nasıl öldüğü
anlatılmaktadır. Bunlarda ayrıca onun vasiyetleri de yer alır. Konuyla ilgili
“İskender Zülkarneyn’in Vasiyetleri” başlıklı metin şöyledir:
Bir gün İskender Zülkarneyn dünya görmüş insanları, müneccimleri
huzuruna çağırtıp onlara ne zaman, nerede ve nasıl öleceğini sorar. Yaşlı
bir müneccim, “Yer demir, köy ırak, su kan olanda öleceksin.” der. İskender
ülkeler fethetmiş bir padişahtır. Ölümün kuvvetli bir düşmandan geleceğini
düşünür. Günlerden bir gün İskender askerleriyle maşrık tarafından gelirken
çölde sıcak basar. Orada bir süre eğlenirler. Askerler padişahın üstüne güneş
vurmasın diye çadır kurarlar. Ağaç bulamadıkları için direk yerine kılıçlarını dikerler, üstüne de kalkanları döşerler. İskender çadıra gelip oturur.
Bakarken çadırın her yerinde çelik kalkanları görür. Eşiğe göz gezdirince
29

Araslı, 1985: 225-32.
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güneşin battığını, köyün ıraklığını, suyun kan kırmızısı rengini, sıcaktan
yerin demir gibi olduğunu görür. İskender bakar ki yaşlı müneccimin söyledikleri çıkmıştır. Vezir vekil herkesi çağırır, ahvali anlatıp onları sakinleştirir: “Olacağa çare yoktur. Yazıya bozu, takdire tedbir olmaz. Ancak
size bir nice sözüm vardır. Birinci vasiyetim, ben ölünce cenazemi şehre
getirin. Önde yalın kılıç askerler, sonra ellerinde Kur’ân mollalar, artlarından da başlarında altın dolu sinilerle adamlar gitsin. En sonda da cenazem
olsun. İkincisi, anama söyleyin, benim malımdan, derdi olanlara vermesin.
Üçüncüsü, sağ elimi tabutun dışında bırakın. Ne zaman içeri çekersem oraya
gömün. Dördüncüsü, beni defnettikten üç gün sonra anam kabristana gelip
beni çağırsın.” İskender bu vasiyetten sonra ömrünü tamamlar. Cenaze
şehre götürülür. İskender’in anasına haber ulaşır. Bakar ki askerin önünde
İskender yok, o zaman İskender’in öldüğünü anlar. Anası şöyle der: “Oğlum
bu cenaze alayıyla, eğer ölümü geri bırakmak mümkün olsaydı bunlarla geri
bırakırdım demek istiyor. Bütün bunları beni sakinleştirmek için yapmış.”
İskender’in vasiyetleri anasına söylenir. Anası şöyle der: “Oğlumun vasiyetidir, kimin derdi varsa onun ihsanından yemesin.” Bu söz üzerine herkes
elini yemekten çeker. İskender’in adamlarından biri, “Bu kadar adamın arasından öylesi çıkmaz, her birinin başında bir bela vardır.” der. Anası anlar
ki oğlu ona teselli vermek istemiştir, sadece onun değil herkesin kendince
derdi vardır. İskender Zülkarneyn’in tabutunu alıp götürürler, gezdirirler.
Nereye giderlerse gitsinler İskender elini tabutun içine almaz. Bir yerde gün
görmüş bir yaşlıya rastlarlar. Yaşlı adam onlara şöyle der: “Onun gözleri
dünyaya doymamıştır, gözünü toprak doyurur.” Sonra yerden bir avuç toprak alıp İskender’in eline koyar. O vakit İskender elini tabutun içine çeker.
Kendi vasiyeti gereği hemen oracıkta İskender’i defnederler. Üç gün sonra
anası kabrin başına gelir ve “İskender!” diye seslenir. Cevap veren olmaz.
Tekrar seslenir gene cevap alamaz. Üçüncü kez “İskender Zülkarneyn!”
diye seslenince, “Ana, sen misin, geldin mi? Burada o kadar çok İskender
var ki sen İskender diye seslenince o sebepten cevap veremedim. Ama
benden başka İskender Zülkarneyn yok.” Bu konuşmadan sonra anasının
yüreği sakinleşir, İskender Zülkarneyn gibi oğlu olduğu için hiç pişmanlık
duymaz, sevinir ve oradan ayrılıp gider30.

Sonuç
Türk dünyasında İskender’le ilgili metinler oldukça yaygındır. Ancak
Azerbaycan sahasında hem yazılı edebiyatta hem de sözlü edebiyatta bu tür
30

Nizami, 1941: 227-31.
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metinler daha fazla bulunmaktadır. Özellikle bu coğrafyada sözlü gelenek
dikkat çekici şekilde güçlüdür. Eserlerini Farsça yazmasına rağmen aslen
bir Türk olan Genceli Nizâmî’nin İskendernamesi söz konusu sahada ciddi
anlamda etkili olmuştur. Çünkü Nizâmî’nin, zamanında yazılı edebiyattan derlediği metinler ve halk arasından toplayıp bir araya getirdiği masal,
efsane, hikâye türü anlatmalar eski geleneğin üzerine tekrar yeni anlatmaların oluşmasını sağlamıştır. Azerbaycan sahasında derlenen metinlerle klasik
mesnevilerde yer alan konuların çoğu zaman paralel olduğunu söylemek
mümkündür. Ancak zaman zaman İskendernamelerde olmayan bazı anlatmalarla da karşılaşılmaktadır. Bu yeni üretimler başka hikâyelerin İskender’e
uyarlanması şeklinde olabileceği gibi halkın hayal ve düşünce dünyasına
ait ürünler de olabilmektedir. Azerbaycan sahasına ait İskender’den söz
eden metinlerin burada zikredilenlerle sınırlı olmadığı rahatlıkla iddia edilebilir. Zira yukarıda üzerinde durulanlar ilk elden ulaşılabilen metinlerdir
ve sahada daha geniş bir araştırma yapıldığında yeni anlatmalara ulaşmak
mümkün olacaktır. İskender’e dair anlatmaların kapsamlı, müstakil bir çalışmayla ele alınması, konunun Azerbaycan coğrafyasındaki yayılma alanını
daha belirgin kılacaktır.
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Perception of Women in Turkic Heroic Epics
and Azerbaijani Classical Literature / Türk
Kahraman Destanlarında ve Azerbaycan Klasik
Edebiyatında Kadının Algılanması
abstract: Myths, epics and national literature mirror the belief system of nations and
shape cultural and aesthetical ideals beyond generations. Reception of the symbols may
change as a result of historic events, variable philosophies or beliefs and systems of rules
set by them. The paper focuses on the position of women in national fairy tales, heroic epics
of Oghuz Turks and works of Azerbaijani literature, inspired by Turkic folklore motifs. In
Kitabi-Dede Gorgud (A Book of Grandfather Gorgud) one of the most important and oldest
epic dastans of ancient Turks, women are both symbols of womanhood, faithfulness, beauty,
motherhood, love, courage, integrity and wisdom equal to those of men. Epics like Dede
Gorgud or Koroglu show women fighting, horseback riding, fencing and challenging men.
Turkish literature of the Middle Ages also mentions women as both physically and spiritually
strong, not only fighting men but also winning the battles. Despite the fact that Islam secured
women rights, strengthening their role in the family as mothers and wives, it also limited
their activities in the public life. Moreover, because of analphabetism and social drawbacks
religious commandments were followed rather erratically, very often abusively towards
women. Azerbaijani and Turkish thinkers linked the problem of gender inequality with a general social underdevelopment of the nation and warned that the results can be disastrous.
The article analyses the perception of woman in literature and its influence on shaping the
stereotype of women.
keywords: women in literature, Turkish, Azerbaijani, folk tales.

Makalemizin amacı Oğuz grubu Türk destanlarında ve Azerbaycan Orta
Çağ edebiyatının seçilmiş örneklerinde kadınların ailede, yaşadıkları toplulukta ve karşı cins ile ilişkilerindeki rolünü incelemektir. Türk destanlarında kadınlar, erkeklerden geri kalmaz, birçok durumda yoldaş şeklinde
görünür. Köroğlu destanında kadınlar, kızlar kendi aile büyüklerini bırakıp
Çamlıbel’de yaşar1. Bu durum sadece edebi bir görüntü değildir. Göçebe,
sürekli harekette olan kabilelerde düşman karşısında erkek kadın farkı gözetilmemektedir. Her kişinin hayatı aynı derecede tehlike altında olduğundan hem erkeğin, hem de kadının kolu kuvvetli olmalı, savaş prensiplerini
1

Abbasly, Abdulla, 2013.
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bilmelidirler. Savaş döneminde olduğu gibi, ayaklanma ve benzeri tehlikeler
zamanında da yerleşik Türk topluluklarında bile herkesin, kadınlar dahil,
hazırlık göstermesi alışılagelmiş bir kuraldır. Kadınlar, büyük ölçüde erkeklerin görevlerini ve bundan gelen sorumluluğu üstlenirler. Eski Türklerde
göçebe yaşayış tarzı bu tür güçlü kadın tasavvurlarına doğrudan etki etmiştir. Türk destanlarından Dede Korkut Kitabı’nda, kadın tasvirleri zengin ve
çeşitli statü temsilcileri olarak karşımıza çıkar. Bunu göze alarak sadece bu
eserin üzerinde araştırma yapmaya çalışacağız.
Dede Korkut Kitabı’nda birçok kadın tasviri görmekteyiz, ancak onlar
arasında baş kahraman yoktur, hepsi ikinci plandadır. Fakat karakteristik
olan şudur ki, hikâyedeki olup bitenlerde olumlu özellikleri, baş kahramanın hikâyesinde belirleyicidir. Bunu Dede Korkut Kitabı’nın Kanlı Koca
oğlunun Kanturalı hikâyesinde net olarak görmekteyiz2.
Kanturalı uykuya daldığında, Selcen Hatun ayık kalıyor, yüksek dağın
başına tırmanarak yolu gözlüyor. Düşman görünce kocasını uyandırıyor:
“Yigidim, üzərinə yağı gəldi. Oyarmaq bəndən, savaşuban hünər göstərmək səndən!” diyor3. Kanturalı gözünü açıp Selcen’i at üstünde silahlanmış
görünce yeri öpüyor: “Məqsudumuz həq təala dərgahında hasil oldu” ifadesi
ile memnundur. Kadının savaşa hazır olması onu sevindirir. Kanturalı çatışmaya atılınca Selcen at üstünde önüne geçer. Kanturalı sorunca ne yapıyorsun, der ki: “Bu gələn kafər çoq kafərdir. Savaşalım, döğüşəlim: ölənimiz
ölsün, diri qalanımız odaya gəlsün!” Aynı zamanda destandan belli oluyor
ki, Selcen Hatun savaş prensiplerini bilir: “Burada Selcan xatun at saldı,
qırımın basdı. Qaçanın qovmadı. <Aman> deyəni öldürmədi”4. Çatışmada
Kanturalı yaralanır, yüzü kan ile kaplanır. Selcen yine de kendini öne atar,
düşmanı yenip kovar. Selcen yaralı Kanturalı’yı atına bindirip savaş yerinden ayrılır. Tabi ki, bir kadının onu kurtarması Kanturalı’yı rahatsız eder,
düşünür ki, Selcen Hatun sonra övünecektir, bu sebepten onu öldürmeyi
bile aklına getirir. Selcen’in cevabı ilgiçtir:
Bəg yigit, ögünərsə, ər ögünsün – aslandır!
Öğünməklik övrətlərə böhtandır.
Öğünməklə övrət ər olmaz5.

Kadın kocasını büyük hürmetle karşılar. Onun kalbini naz ve işve ile
almaya çalışıyor, demek ki kadınlığının da farkındadır. Ama bundan yarar
çıkmadığını görünce, kocasını savaş ve ok atma alanında bir yarışmaya
2
3
4
5

Əlizadə,
Əlizadə,
Əlizadə,
Əlizadə,

1999:
1999:
1999:
1999:
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129.
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çağırır. Bu nokta Oğuz kahramanlık destanına özgüdür – kadın kendini
erkekten daha zayıf bilmez, hatta onu savaşmaya çağırır. Özellikle oku
o kadar maharetli şekilde atar ki, Kanturalı’nın saçındaki biti öldürür. Ancak
oku atmadan önce demir temreni çıkarır, yani sonuna dek kocasına karşı
sevgi ve bağlılık gösterir. Selcen Hatun tiplemesinde erkek ve kadına has
en yüksek değerler gösterilmektedir. Bu bakımdan, eski Oğuz Türklerinin
ideal kadın özellikleri Selcen’de birleşmiştir diyebiliriz.
Oğuzların ideal kadın tasviri, Dede Korkut Destanı’nın Baybüre Oğlu
Bamsı Beyrek hikâyesinde baş kahramanın dili ile ifade olundu. Babası
Oğuz’da kimin kızını istediğini Bamsı Beyrek’e sorunca, böyle bir cevap
vermişti: “Baba, maña bir qız alı ver kim, mən yerimdən turmadan ol turgəc gərək! Mən qaraquc atıma binmədin ol binmax gərək! Mən qırıma varmadın ol maña baş gətürmək gərək! Bunıñ kibi qız alı ver, baba, maña”6.
Metinden anlaşıldığı gibi Oğuz beyleri kendilerine gelin seçerken dış güzellik, muhabbet, manevi ve ahlak değerleri ile beraber onlardan yiğitlik göstermelerini bekliyorlardı.
Destanda başka savaşçı kadın örneği Banıçiçek’tir. Banıçiçek evleneceği oğlandan daha zayıf olmasını kabullenemez, o da Selcen Hatun gibi
erkek ile yarışmaktan çekinmez. Beyrek ile dörtnala at sürer, ok atarak yarışır, bununla kalmayıp: “İki pəhləvan olub, biri-birinə sarmaşdılar. Beyrək
götürlər qızı yerə urmaq istər, qız götürər Beyrəgi yerə urmaq istır” der7.
Banıçiçek’in bileği o kadar güçlü olur ki, Beyrek yenileceğinden korkar.
Dede Korkut Kitabı’nda kadınların mevkileri çeşitlidir. En yüksek mevkide annedir. Oğuz yiğitleri annelerine çok bağlıdırlar. Destanda “ana haqqı
tanrı haqqı” tabiri kullanılır. Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması hikâyesinde Kazan Han’ın evleri, ahırları, hazinesi yağmalanmış, kırk ince belli
kızla karısı Burla Hatun, oğlu Uruz ve yaşlı annesi esir alınıp kaçırılırlar.
Beylerbeyi Kazan Han için anne sığırdan, servetten ve hatta ailesinden
daha önemlidir. Şökli Melik’e bir tek yaşlı annesinden başka her şeyi feda
etmeye hazırdır:
Dünlügi altun evlərimi gətürüb durursan,
saña kölgə olsun!
Ağır xəzinəm, bol aqçam götürüb durursan,
saña xərclıq olsun!
Qırq incə bellü qızla Burla xatunı götürüb durursan,
saña yesir olsun!
Qırq yigidlən oğlum Uruzı gətürüb durursan,
quluñ olsun. (...)
6
7

Əlizadə, 1999: 69.
Əlizadə, 1999: 68.
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Qarıcıq anam gətürüb durursan, mərə kafər,
anamı vergil maña.
Savaşmadan, uruşmadan qayıdayım – gerü dönəyim8.

Oğuz beyini kırmak için en ağır darbe onun annesine incitmektir, sırf
bu sebepten Şökli Melik Kazan’nın annesini serbest bırakmaz.
Dede Korkut Kitabı’nda anne o kadar kutsal ki, onun sütü olağanüstü
güce sahiptir, yaraya merhemdir. Dirse Han oğlu Boğaç’ın hikâyesinde Dirse
Han kırk alçak beyin yalan sözlerine inanıp oğlu Boğaç’ı öldürmek ister.
Ağır suçlamalardan biri sırf budur ki: “Ağ birçəklü qarınıñ südin tutdı”9.
Babası “Varıñ gətürüñ, öldürəyim. Böylə oğıl maña gərəkməz!”10 diyerek,
av esnasında oğlunu yaralar. Ölümcül yaralı Boğaç’ı annesi dağ otu ve anne
sütü ile iyileştirir11. Sonra kırk alçak bey tarafından Dirse Han tutulunca
tek onun karısı oğluna haber verir ve babasını kurtarmayı emreder. “Babañ
saña qıydısa, sən babaña qıymağıl!!” – diyor12. Oğul annesinin sözünden
çıkmayıp ona karşı duyulan saygı adına babasını kurtarır. Bu hikâyede baba,
anne ve oğul yani aile birliği galip gelir. Bu birliği ise temin eden kadındır.
Hem hayat yoldaşı hem de annedir, savaşçıdır.
Aynı özellikleri Kazan Han’ın karısı Burla Hatun’da görmekteyiz.
Destanda Burla Hatun’un yiğitliği fiziksel kuvvetten daha çok manevi kuvvetdir. Salur Kazan’ın evinin yağmalandığı hikâyede, Şökli Melik, Burla
Hatun’u Kırk ince belli kızla esir alıp kaçırır, Kazan’ı manen kırmak için
onun karısını meclise getirmek istediğinde, o kırk kızın arasına girerek,
tanınmaz olur. Ardında düşman Kazan Han’ın oğlu Uruz’u çengele çektikten sonra etinden kavurma pişirip kızlara yedireceğine karar verir. Kim
yemezse, demek ki, oğlanın annesi odur. Bu sahnede Burla Hatun iç facia
yaşar, aile namusu ve evlat sevgisi arasında kalır. Uruz babasının, ailesinin
yolunda canını feda etmeye razı olduğunu açıklar. Burla Hatun beylerbeyi
Kazan Han’ı, kabile şerefi yolunda kendi annelik duygusunu feda eder.
Düşmana karşı mübarezesi ve diyaneti bakımından Oğuz yiğitlerinden kahramanlıkta geri kalmaz.
Kocaya karşı sevgiyi, onun yolunda can feda edilmesini, Dede Korkut
Kitabı’nda Duha Koca oğlu Deli Dumrul’un hikâyesinde Deli Dumrulun
hayat yoldaşı tiplemesinde de görmekteyiz. Allaha itiraz ettiği için tanrı,
Deli Dumrul’un canını almaya karar verir. Sonra fikrini değiştirip Azrail’e
der ki, Deli Dumrul’un canı yerine can veren bulunursa, onu öldürmesin.
Əlizadə, 1999: 59.
südin tutdi- südünə söydü: Axundov, 1999:174; Əlizadə, 1999: 39.
10
Əlizadə, 1999: 40.
11
Əlizadə, 1999: 44.
12
Əlizadə, 1999: 45.
8
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Annesi, babası “Dünya şirin, can tatlı” diyerek canlarını vermez13. Yalnız
hayat yoldaşı “Qadir-təñri tanığ olsun, Mənim canım səniñ canıña qurban
olsun!” der, kendi hayatını kocasınkine feda etmeye hazır olduğunu bildirir14. Bu adım Allah’ın hoşuna gider, her ikisine 140 yıl ömür veririr. Bu
hikâyede de Deli Dumrul’un hayat yoldaşı Selcen Hatun, Dirse Han’ın
karısı olarak eşini kurtarır.
Türk epik gelenekleri Azerbaycan orta çağ klasik edebiyatına da yansır.
Bunlardan ilginç örnekleri Azerbaycan şairi Nizami Gencevi’de görmekteyiz.
Şairin Hamse’sinde birçok erkek gibi at binen, savaşan ve aynı zamanda
namuslarını koruyan kadın tipi yaratılmıştır. Hüsrev ü Şirin manzumesinin
kahramanı Şirin, Hüsrev’i divane gibi sever, kendi vatanını onun için terk
eder, ama aynı zamanda kadınlık şerefini de çok değerli tutar, kendine karşı
saygı talep eder. Hüsrev’in öldürüldükten sonra Şirin de kendini öldürür.
Ölüme ağlayarak matem değil, al kırmızı giyerek güle güle, şerre galip
gelerek zaferle gider. Nizami yazar: “Aferin Şirin’e ve onun tatlı ölümüne.
Aferin can verib can götürmesine”15.
İskendername manzumesinde Nizami, İskender’i ideal hükümdar tiplemesi olarak yaratmıştır. Fakat Berde hükümdarı Nüşabe, ona akıl ve kemali
ile üstlün gelir. Hüküm sürdüğü Berde, kadınlar tarafından idare olunur.
Koruyucu bölük, kadın savaşçılardan oluşur. Bu memleket adaletle idare
olunur, ahalisi refah ve emniyet içinde yaşar16. İskender nereye gittiyse, ona
boyun eğilir, Nüşabe ise onu karşılamaz, sadece ordusuna yiyecek gönderir. İskender kendi gözleri ile bu kraliçeyi görmek ister ve elçi kıyafetinde
saraya gider. Lakin Nüşabe onun hareketlerinden, gururla konuşmasından
şüphelenip İskender’in imparator olduğunu anlar: “Aslanı kurt derisine gizletme!”17 der ve İskender’in ipek üzerinde dokunmuş resmini kendisine gösterir. İskender’i öldürme imkânı olsa da zeki olan Nüşabe bunu yapmaz,
İskender’in yüzünde dost ve müttefik kazanmaya bakar.
Türk kadınının diğer kadınlardan farkını İskendername’de Kıpçaklar
hakkındaki hikâyede görmekteyiz18. Burada da Nizami kadın serbestliği hakkında kendi görüşlerini Türk göçebelerinin dili ile anlatır. Kıpçak çölünde
kamp kurmuş İskender, yerli kadınların yüzleri açık dolaşmalarını şaşkınlık ile izler. Kendi askerlerinin itaatsizliğinden korkarak, göçebe kadınların
namusuna tecavüzün tedbirini almak maksadıyla aksakalllıarı toplayarak,
13
14
15
16
17
18

Əlizadə, 1999: 114.
Əlizadə, 1999: 115.
Resulzade, 1951: 222.
Алиева, 1989: 531-533.
Алиева, 1989: 538.
Resulzade, 1951: 346-347; Алиева, 1989: 563-567.
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onlara kadınların örtülmesini tavsiye eder. Kıpçak beyleri, bu son tavsiye
hariç, imparatorun her emrine tabi olacaklarını söylerler:
Yüz kapatmak fakat, buna girmez,
Bizim iller bu adeti bilmez.
Yüz kapatmak usûl ise sizde,
Göz kapatmak esâstır bizde.
Görmemekçin bir özgenin yüzünü,
Yüzde yoktur günâh, ört gözünü.
Ağamız bizlere darılmaz eğer,
Ne için ön değil de arka güder?
Haremizde yabancı yoksa eğer,
Kız, gelinlerimize kıyâfet eder
Yüzleri bozma, taktırıp yaşmak,
Gözü örttür, gerekse bu mutlak.
Takılsa göze bir örtü, nikaab,
Ne güneş görünür, ne de mehtab (...).
Şahın emrindeyiz, fakat yalnız,
Milli âdetlere nasıl kıyarız!? 19

Kıpçak beyleri, bu sözlerle kadın hürriyetini engelemenin adetlerine
aykırı olduğunu ifade etmek isterler.
Düşündüğümüze göre Nizami’nin Beşlik’inde Türk kahramanlık destanlarındaki yiğit kadın gelenekleri Çinli Türk güzeli Fitne’de kendi aksini
bulur. Behram şahın cariyesi Fitne çok güzeldir, zariftir, ince sese sahiptir.
Aynı zamanda çok akıllı ve zekidir. Avcılık ile ün kazanmış Behram şahının
yetenekleri herkesi hayrette bıraksa da Fitne ilgisiz kalır. Bunu gören şah,
cariyesine ceylanı istediği yerden vurabileceğini söyler. Fitne, şahtan öyle
vurmasını istiyor ki, arka ayağı kulağına bağlansın. Behram isteğini yerine
getirdikten sonra: “Nasıl buldun?” diye sorar. Fitne ise mantık cevabı verir,
adet edilen hiç bir şey zor olmaz. Şahın mükemmel ok atması güç ve yetenek değil, sadece alışkanlıktır. Şah sinirlenir, serhenklerinden birine kızın
başını kesmesini emreder. Fakat akıllı Fitne serhenge günaha girmemesini,
zaman geçtikçe şahın hırsı soğuyacağını ve onun sağ kaldığını öğrenince
sevineceğini söyler, yalvararak öğüt verir. Serhenk, kızı altmış katlı sarayının eyvanına kondurur. Fitne de her gün yeni doğmuş kuçük buzağının
ayaklarını bağrına basarak eyvan boyunca aşağı ve yukarı katlara taşır.
Günler geçer, buzağı altı aylık dev bir hayvan olur, ama Fitne her gün onu
taşıdığı için hiç ağırlık hissetmez, yorulmaz, çünkü hayvan büyüdükçe kızın
da gücü artar. Bir gün Fitne yüzünü süsler, saçlarını açarak, nazlı gamzeli
19

Resulzade, 1951:347.
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şekilde Behram’ın huzurunda öküzü yukarı çıkarıp şahın önüne gelir. Şah
hayrette kalsa da kızın alışkanlık kazandığını söyler. Bu zaman Fitne cilveli bir şekilde, “Öküz alışkanlık ile olur, ceylan hüner ile mi?” diye sorar.
Behram kızı tanıyıp, kucaklar ve af diler. Bu hikâyede cariye hükümdardan daha akıllıdır, ona üstün gelir. Bu, olumlu etki gösterir, kendi hatasını
anlamasına sabep olur20.
Şirin, Nüşabe, Fitne tasviri yaratan Nizami’nin kadınlık anlayışı Hüsrev
ü Şirin manzumesinin mısralarında açık şekilde görünmektedir. “Her kadın
olan namert değildir. Asıl kadın arsız erkektir. Ne kadınlar var ki, arslan gibi
erkek, ne erkekler var ki, kadın kadıncıktırlar!”21. Nizami mirasını araştıran
Azerbaycanlı aydın Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu konuda şöyle yazar:
”Bu sözleri şair XII. yüzyılda mı yazmış?... diye hayret mi ediyorsunuz?
Etmeyiniz: çünkü Şair 800 yıl evvel yaşamışsa da, bu sözlerini Türk geleneğiyle, Kafkas şartlarından ilham alarak yazmıştır”22.
Hem fiziksel hem manevi güce sahip olan kadın silueti XIII. asır
Azerbaycan edebiyatı örneklerinden biri dil ve uslup bakımından öykü ve
destan geleneklerini taşıyan Ahmet Harami Destanı manzumesinde gösterilmiştir23. Manzumede iki kişi, erkek ve kadın – Ahmet Harami ve Gülendam
karşı karşıya gelir. İlginçtir ki, başkahraman olan Ahmet Harami zulmün,
adaletsizliğin, nefretin yani şer kuvvetlerin tecessümüdür. Onun zıddı olarak ağırbaşlı, nazik, akıllı, aynı zamanda da kahramanlığı ile tanınmış olan
Gülendam ön plana çıkar. Gülendam Türk kahraman destanlarındaki kadınların dizisine dahil edilecek bir simadır, çünkü o da, Burla Hatun, Selcen
Hatun, Banıçiçek gibi aynı şekilde tabiatında cesareti, yiğitliği, güzelliği,
inceliği barındırır.
Ahmet Harami çapulcudur, dokuz haramisi yanında Kırım’dan
Bağdat’a gelirler, amacı Bağdat sultanının hazinesi soymaktır. Peşine, sultanın kızı, güzel ve nazik Gülendam düşer. Kız, Ahmet Harami’yi yaralar,
onun dokuz çapulcusunu ise öldürür. Ahmed Harami, kızdan öç almak ister,
sultana elçi olarak gelir. Babası onu Ahmet Harami’ye vermek isteyince,
babasının sözünden çıkmaz, gelecek eşinin çapulcu olduğunu babasına söylemez: “Sizə bir qarşı söyləmək eyibdir, Ulular bu sözü böylə deyibdir” söyleyerek o zamanın edep prensiplere uyarak razı olur24. Araştırmacılar ilginç
bir yöne işaret etmektedirler. Genelde klasik eserlerde kızla aşk ve evlilik
konularında anne konuşur, bu eserde ise anne gösterilmez. Araştırmacılar
Наджафова, 2012, 25, 2/2: 166.
Resulzade, 1951:222.
22
Resulzade, 1951:222.
23
SƏFƏRLİ Əlyar, 2004.
24
Səfərli, 2004: 52.
20
21
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manzumenin bu özelliğin Türk halklarının eski destan gelenekleri ile açıklarlar25. Ahmet Harami, karısından öç almak, cezalandırmak amacı ile Kırıma
yola düşer. Yolda Gülendam’ı diri diri yakmak ister, fakat yoldan geçen
Hoca Rüstem kızı kurtarıp Şiraz’a getirir. Burada mutlu aile hayatı kurar.
Ahmet Harami Gülendam’ı Şiraz’da da bulur. Tehlikeli anda Gülendam
eşini Gülefruh’u uyandırmaz, kendinden daha çok onu düşünür. Son ana
kadar vefakâr olan kadın, düşmana onun canını alsın, Gülefruh’a dokunmasın diye yalvarır. Fark ettiğimiz gibi bu durum, sadakatli, fedakâr olmakla
beraber cesaretine de örnektir. Gülendam son anda kendinde cesaret bulup
Ahmet Harami’yi sarayın merdivenlerinden iterek öldürür.
Türk ve Azerbaycan edebiyatında gösterdiğimiz kadın karakteri eski
Türk kahramanlık gelenekleri ile doğrudan bağlantılıdır. Şirin kendi davranışı ile Hüsrev’i değiştirir, gayretli Nüşabe dünyayı diz üstüne çöktüren
imparator İskender’e bilgelik dersi verir, güçlü iradeli Fitne Behram’a özür
diletir26. Manevi iç güzelliği ve fiziksel gücü ile fark yaratan Burla Hatun,
Selcen Hatun ve Banıçiçek gibi kadınlar, edebiyatımızın en gözde edebi
kadın tiplemesi örnekleridir.
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A Common Theme in Turkic World:
Rose and Nightingale / Türk Dünyasında Ortak
Bir Tema: Gül ile Bülbül
abstract: Allegoric love imagined to be experienced between the rose and nightingale
is a common theme seen in the Eastern and Western literatures. In Turkish literature, this
theme that has begun to be seen independently in the 13th century with the impact of the
Persian literature, had been used as a common literary motif within the Central Asian and
Anatolian (Ottoman) geographies where the two separate written languages as the Eastern
Turkish (Chagatai Turkish) and the Western Turkish (Ottoman Turkish) which are extremely
important for the Turkic world and culture, were effective. Mevlana, Rifâî, Kara Fazlî, İznikli
Bekâyî, Ömer Fuadî, Birrî Mehmed Dede wrote such works of art with the theme of rose
and nightingale in the Western Turkish and such poets and authors as Niyazî, Gazi Giray
Han, Molla Gurbetî, Hırkatî, Muhammed Ebu Salâhî, Molla Elem Şehryarî, and Abdurrahim
Otuz İmenî wrote the same in the Eastern Turkish. However, this common theme that we
can see within both Turkic fields shows significant differences in respect of the plot, heroes/
heroines, and discussion of the subject matter. In this paper the works with the theme of
rose and nightingale written in the field of the Eastern Turkic (Central Asia) at first were
listed, which have not been laid much emphasis on so far. Secondly, the works that were
written within two different fields were compared in respect of plot, heroes/heroines, and
discussion of the subject matter. Similar and different aspects and reasons for such similarities and differences had been emphasized. Thus, with the works written within the field of
the Eastern Turkic being involved in, it was pointed out that the subject matter which have
been usually discussed as the Western Turkic (Anatolia or Ottoman)-centered in the studies
have become a common theme in the Turkic world, and the rose and nightingale theme was
considered as a whole.
keywords: rose, nightingale, Turkic world, Eastern Turkish, Chagatai Turkish, Ottoman
Turkish

Giriş
Gül ve bülbül arasında yaşandığı hayal edilen alegorik aşk, Doğu ve Batı
edebiyatlarında karşılaşılan ortak bir temadır. Türk edebiyatında ise Fars edebiyatının etkisiyle XIII. yüzyıldan itibaren müstakil olarak işlenmeye başlanan bu tema, Türk dünyası için son derece önemli olan Doğu Türkçesi ve Batı
Türkçesi gibi iki ayrı yazı dilinin etkin olduğu Doğu ve Batı Türklük sahalarında Farsça veya Türkçe yazılarak ortak bir edebî motif hâlinde işlenmiştir.
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Asırlarca farklı coğrafyalarda kaleme alınan edebî eserlerde bazen tek
bir dizede bazen ise metnin tamamına yayılarak işlenen ve her iki Türklük
sahasında da karşımıza çıkan gül ile bülbül teması, Türk dünyası ve Türk
kültür tarihi açısından ortak bir geleneğin varlığını göstermektedir. Bu gelenek Gül ü Bülbül, Bülbül Gül, Bülbülname, Bülbüliyye, Gülşen-i Ebrar ve
Maden-i Esrar, Muhabbetname ve Mihnetkam ve Kızıl Gülüm gibi yazılı
veya sözlü ürünlerin isimleriyle somut bir şekilde takip edilebilmektedir.
Türk edebiyatında 8’i Doğu, 15’i Batı Türklük sahasında olmak üzere
tespit edebildiğimiz kadarıyla gül ve bülbül temalı toplam 23 eser kaleme
alınmıştır. Bu eserlerin sayısı dikkate alındığında evrensel temalardan biri
olan gül ile bülbülün aşkının anlatıldığı metinlerin Türk dünyasındaki yaygınlığı ve etkinlik alanının genişliği ortaya çıkmaktadır.
Türk dünyasında bu kadar yaygın olan gül ile bülbül temasıyla ilgili
bugüne kadar yapılan çalışmalara bakıldığında daha çok Batı Türklük sahası
merkezli bir bakış açısının hâkim olduğu, temellendirme ve sınıflandırmaların buna göre şekillendiği görülmektedir. Oysaki söz konusu temanın Doğu
Türklük sahasında Molla Gurbetî, Hırkatî, Salâhî, Molla Elem Şehryarî,
Abdurrahim Otuz İmenî gibi şairler tarafından müstakil eserlerde işlenmesi ve her iki sahanın birbirini en azından edebî eserler aracılığıyla takip
ettiği gerçeği konunun, Türklük biliminde tek merkezli değerlendirilmesinin
eksikliğini göstermektedir.
XIII. yüzyıldan itibaren görülen temanın, daha sonra Türklük sahasında
âdeta bir “gül ve bülbül yazma geleneği” diyebileceğimiz ortak bir edebî
gelenek hâlinde devam etmesi ve Türk kültür tarihi açısından daha kapsamlı
ve bütünleyici bir değerlendirmenin yapılabilmesi için bu temanın yeniden
ele alınması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda bildiride öncelikle şimdiye kadar üzerinde çok fazla durulmayan Doğu Türklük sahasında kaleme
alınan gül ile bülbül temalı eserleri de dâhil ederek bir tablo hazırlanmış;
ikinci olarak iki ayrı sahada yazılan bu eserler olay örgüsü, kahramanlar,
konunun işlenişi bakımından karşılaştırılıp farklı yönleri üzerinde durulmuştur. Bu karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkan verilerden hareketle gül
ve bülbül yazma geleneğinde, 1. Doğu ve Batı Türklük sahaları birbirlerini
takip ettiler mi? 2. Şairlerin eserlerine getirdikleri yeni bir plan ve değişik
bir yorum noktasında etkilendikleri isimler veya beslendikleri kaynaklar
ortak mı? gibi sorulara cevap aranmıştır.

I. Doğu Türklük Sahasında Gül ve Bülbül
Doğu Türklük sahasında gül ve bülbül temasıyla ilgili birçok dizenin yanı
sıra, münazaraların ve başka müstakil eserlerin de yazıldığı bilinmektedir.
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Bu sahada yazılı ürünler dışında sözlü kültür geleneği içinde de gül ile bülbül temalı anlatılarla karşılaşılmaktadır. Bunlardan biri de Uygur Türkleri
arasında XIX. ve XX. yüzyıllarda yaygın olan “halk destanları” anlatma
geleneği etrafında oluşturulmuş Kızıl Gülüm adlı aşk ve kahramanlık konulu
anlatıdır1.
Doğu Türklük sahasının kaynak eserlerinden birisi olan Nevâyî’nin
Mecâlisü’n-Nefâyis’i aracılığıyla Türklük sahasında yazılan pek çok eserin
okunduğu ve bunlardan faydalanıldığı en azından varlıklarından ve içeriklerinden haberdar olunduğu anlaşılmaktadır. Bu eserlerden biri de Horasanlı
şair Mevlana Ruhî-i Barizî’nin -Nevâyî tarafından şaire ait olduğunu belirtilen matla beyti Farsça yazılmıştır- muhtemelen Farsça kaleme aldığı ve gül
ile bülbül arasında yaşananların anlatıldığı Bülbül ile Gül Münazarası’dır:
“Mevlânâ Ruhî-i Bârizî, Horasan fazıllarına dâhildir. Bülbül ile gül, pervane ile şem’ (mum) arasında geçen münazara yazmıştır, bunlarda büyük
incelikler ortaya koymuştur (göstermiştir)”2. Nevâyî’nin verdiği bu bilgi
bize Doğu Türklük sahasında gül ve bülbül temalı bilinen ilk müstakil
eserin yazılış zamanını biraz daha geriye XV. yüzyıl veya daha önceki bir
döneme götürür. Bu dönemden itibaren bu Türklük sahasında da şairlerin
gül ve bülbül temalı eserler yazdığı görülmektedir3.
Batı Türklük sahasında ise gül ve bülbül temalı birçok dize, manzum
ve mensur biçimde yazılmış müstakil eser bulunmaktadır. Bu temada yazılmış, “bilinen ilk müstakil eser XIII. yüzyıla ait Bülbülname adlı 55 beyitlik
küçük bir mesnevidir.”4 Bu yüzyıldan itibaren XIX. yüzyıla kadar gül ve
bülbül temalı pek çok eser kaleme alınmıştır. Bu eserler araştırmacılarca
incelenmiş ve bazıları karşılaştırmalı olarak çalışılmıştır5.
Bildiri metni çerçevesinde her iki sahaya ait ilgili eserler ayrıntılı olarak
ele alınmamış, sadece Türk dünyasında şimdiye kadar tespit edilen gül ve
bülbül temalı eserler bir bütün hâlinde gösterilmek üzere yüzyıl, yazıldıkları
saha, şair/yazar ve dil/lehçe özelliklerine göre aşağıdaki gibi tasnif edilmiştir.

İnayet, 2004: 115-141; Köse, 1962: 569-574.
Eraslan, 2001: 329.
3
Bu sahada gül ve bülbül temalı eser veren şairler hakkında geniş bilgi için bk. Bakırcı,
2013: 22-30.
4
Zavotçu, 1997: 20-21, 41-43.
5
Özkan, 1996: 222-223; Zavotçu, 1997; Zavotçu, 2002: 896-902; Öztekin, 2002; Tanç,
2009: 967-987.
1

2
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Batı Türklük Sahası

Doğu Türklük Sahası
Yüzyıl
Şair/Yazar

Dil/
Lehçe

Eser

Şair/
Yazar

Eser

Dil/Lehçe

XIII. yy.

─

─

─

M e vlana

Bülbülname

Farsça

XIV.
yy.- XV.
yy.

Mevlana
Ruhî-i
Barizî

Bülbül
Gül
Münazarası

Farsça

?

Hikâye-i Bülbülname

Batı
Türkçesi

Rifâî

Bülbülname

Batı
Türkçesi

Gül ü
Bülbül

Doğu
Türkçesi

Vahidî

Gül ü
Bülbül

Farsça

Niyazî

Gül ü
Bülbül

Doğu
Türkçesi

Kara
Fazlî

Gül ü
Bülbül

Batı
Türkçesi

İznikli
Bekâyî

Gül ü
Bülbül

Batı
Türkçesi

Münirî

Gülşen-i
Ebrar ve
Maden-i
Esrar

Batı
Türkçesi

XVI. yy.

XVII. yy.

XVIII.yy.

Gazi Giray
Han

Molla
Gurbetî

Gül ü
Bülbül

Doğu
Türkçesi

Esad
Efendi

Bülbülname

Batı
Türkçesi

Hırkatî

Muhabbetname
ve
Mihnetkam

Doğu
Türkçesi

Ömer
Fuadî

Bülbüliyye

Batı
Türkçesi

Salâhî

Gül ü
Bülbül

Doğu
Türkçesi

Molla
Elem
Şehryarî

Gül ü
Bülbül

Doğu
Türkçesi

Birrî
Mehmed
Dede

Bülbülname

Batı
Türkçesi

Şabende

Gül
Bülbül

Doğu
Türkçesi

Hayatî

Bülbülname/
Bülbüliyye

Batı
Türkçesi

İlmî

Bülbüliyye

Batı
Türkçesi

İlmî
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XIX. yy.

Abdurrahim Otuz
İmenî

Gül ü
Bülbül

Doğu
Türkçesi

Âgâh
Osman
Paşa

Bülbülname

Batı
Türkçesi

Yenişehirli
Avnî

Bülbülname

Batı
Türkçesi

II. Doğu (Hırkatî ve Salâhî) ve Batı (Rifâî, Kara Fazlî ve
İznikli Bekâyî) Türklük Sahasında Gül ve Bülbül Temalı
Eserlerde Tertip, Kahraman, İçerik ve Üslup ve Farklılıkları:
II.1. Tertip Yönünden Dikkat Çeken Bazı Farklılıklar
Batı Türklük sahasındaki eserlerin mürettep mesnevi düzeninde yazıldığı görülürken Doğu Türklük sahasında Muhabbetname ve Mihnetkam’ın
mürettep olduğu, Gülü Bülbül’ün ise mürettep olmadığı görülür.
Mesnevilerin düzenleniş biçimi yönünden Doğu ve Batı’dakiler karşılaştırıldığında iki husus dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki Doğu’dakilerin
giriş bölümlerinde dinî anlatıların metnin bütününe oranla daha çok yer
tutmasıdır. Bu da iki ayrı sahadaki şairlerin yaşadıkları dönemin siyasî ve
kültürel şartlarının yanı sıra beslendikleri kaynaklar ve dünya görüşleriyle
açıklanabilir. Doğu Türkistan’ın Kâşgar şehrinde Saidiye Hanlığı (15141696) ve daha sonra “Hocalar Dönemi”nde (1696-1762) yaşayan Hırkatî
(1634-1724/1678-1759/1780?) ve Salâhî’nin (Gül ü Bülbül’ünün telif tarihi
1678) edebî kişiliklerinin oluşmasında bölgeye her yönüyle hâkim olan
dinî-mistik hareketlerin etkisi göz ardı edilemez.
İkincisi ise bu uzun dinî anlatılar ile asıl konuyu oluşturan gül ile bülbülün aşk hikâyesi arasında bir ilginin olmasıdır. Bu ilgi özellikle Salâhî’nin
Gül ü Bülbül’ünde ön plana çıkmaktadır. Salâhî’de oldukça uzun bir bölüm
olan yaratılış hikâyesi ve Âdem ile Havva’nın cennetten kovulmasının yer
aldığı bölümler, gelişigüzel tertip edilmeyip Gül ve Bülbül’ün aşkı ile fikren
ilişkilendirilmek üzere kurgulanmıştır. Şair insanın asıl vatanından kovulup bu dünyada gurbette ve daima aslına dönme arayışı içinde olma fikrini
hikâyenin başlangıcında Bülbül’ün, Saba’dan duyarak önce Kızıl Gül’e
daha sonra onun dikeninden cefa çekip gül bahçesini terk ederek Kahkaha
Gülü’ne âşık olması; ardından Kızıl Gül’ün aşkıyla feryat edip tekrar Kızıl
Gül’e dönmesi şeklinde vermeye çalışır. Böylece tertip itibarıyla farklılık
meydana getiren Salâhî, bu giriş bölümüyle de mesnevide sadece bir kaide
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gereği değil asıl konuyla ilişkilendirerek eserine hem biçim hem de içerik
yönünden özgünlük kazandırır6.
II.2. Kahraman Yönünden Dikkat Çeken Farklılık
Bülbül’ün âşık olduğu ikinci bir Gül: “Kahkaha Gülü” Doğu Türklük
sahasında yazılan her iki eserde de Bülbül’ün âşık olduğu “Kahkaha Gülü”
adında ikinci bir gül vardır. Bu kahramanın Gül ü Bülbül ve Muhabbetname
ve Mihnetkam’daki özellikleri ve olaylara dâhil edilişi dikkate alındığında
bunun beşerî aşktan ilahî aşka geçiş düşüncesini daha somut bir biçimde
anlatmaya yardımcı olduğu düşünülebilir. Bu düşünce, Batı Türklük sahasındaki ilgili eserlerden farklı olarak Bülbül’ün âşık olduğu iki ayrı gül
üzerinden alegorik bir üslupla anlatılır. Hırkatî ve Salâhî’de Bülbül, manevî
yolculuğu sırasında Kahkaha Gülü’ne ve Kızıl Gül’e âşık olur. Batı Türklük
sahasında Bülbül’ün âşık olduğu ikinci bir gül yoktur. Bu sahadaki söz
konusu eserlerde Saba’nın Bülbül’e Gül’ü anlatması, Bülbül’ün gönlüne aşk
ateşinin düşüp Gül’ün bulunduğu şehre doğru yola çıkması ve hikâyelerin
sonuna kadar sadece kendisine anlatılan ya da gördüğü Gül’e âşık olması
şeklinde sürüp giden bir olay örgüsüyle karşılaşılır.
• Hırkatî: Henüz Kızıl Gül’den bahsetmeyen Saba Bülbül’den sevgilisinin
adını sorduğunda Bülbül, “çimen çiçeklerinin sultanı olan Gül-i Kahkah”
cevabını verir. Dolayısıyla Bülbül, Kızıl Gül’den önce Kahkaha Gülü’ne
âşık olur. Daha sonra Saba, Bülbül’ün sadık ve uygun bir âşık olduğunu
anlamasıyla öğütlerde bulunarak Bülbül’ü Kahkaha Gülü’nden vazgeçirip Kızıl Gül’e yönlendirir:
Seba bulbulġe yar-i muvafiķ ve aşiķ-i sadiķ me’lum ķilip, bulbulniñ köñlini gul-i ķehķehdin te’rif ķilip, ķizil gul ķaşiġe teklif ķilġani (Hırkatî-MM;
Boltabayev, 2012: 107)
Saba, Bülbül’e münasip sevgili ve sadık âşığı anlatıp Bülbül’ün gönlünü
Kahkaha Gülü’yle tarif edip Kızıl Gül<’ün> yanına <gitmeyi> teklif etmesi
• Salâhî: Bülbül, Kızıl Gül’ün dikeninin derdinden dolayı Kızıl Gül’den
ayrılıp çimenlikteki Kahkaha Gülü’ne âşık olur. Ancak Saba’nın uzun
uğraşları, sürekli Bülbül’e öğütlerde bulunması, Kızıl Gül ile Bülbül
arasında birbirlerine yazdıkları gazelleri iletmesi sonucunda Bülbül,
Kahkaha Gülü’nü terk ederek Kızıl Gül’e döner:
Eyā Bülbül Ķızıl Gül ķaşıġa bar
Gül-i Ķahķah’nı Bülbül tutmaġıl yār
(Salâhî-GB 1131; Bakırcıö 2013: 527)
Ey Bülbül, Kızıl Gül<’ün> yanına git! Kahkaha Gülü’nü sevgili <olarak> görme!”
6

Bakırcı 2013: 430, 438, 502, 530.
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II.3. İçerik ve Üslup Yönünden Dikkat Çeken Bazı Farklılıklar
Mevsimler savaşı - Lisanu’t-tayr (Kuş dili) anlatıları: Fazlî’de, mesnevisinin ortalarına doğru kıskanç Sümbül’ün fitnesiyle Diken tarafından
hançerlenen Bülbül gül bahçesinden kovulur, ardından Diken’in Bülbül’ü
Bahar Şah’a şikâyet etmesiyle Bülbül kafese kapatılır. Diken ile Bülbül
arasında yaşanan çekişmenin sonrasında şair bir başka mücadele olan mevsimlerin savaşına (Bahar Şah-Temmuz Şah-Hazan Şah-Kış Sultan; 16462050. beyitler)7 yer vererek kendi ifadesiyle “hararetli (coşkulu ve heyecan
veren) bir kıssa inşa etmiş” olur. Böylelikle metnin olay örgüsüne hem yeni
karakterlerle birlikte eserde verilmek istenen mesaja uygun alegorları dâhil
eder hem de derinlik ve zenginlik kazandırır.
Didi kim bulup ol gedāyı hemān
Eyleyüp ķayd ü bend virmeñ amān
(Fazlî-GB 1594; Öztekin, 2002: 352)
(Bahar Şah) “Derhal o kulu bulup yakalayın, aman vermeyin!” dedi.
Bir şehen-şāh idi cihān-efrūz
Nāmına dirleridi şāh-ı temūz
(Fazlî-GB 1657; Öztekin,2002: 358)
Dünyayı aydınlatan bir şahlar şahıydı; namına “Temmuz Şah” derlerdi.

Bekâyî ise Fazlî’ninkine benzer şekilde eserin ortasında Bahar Şah ile
Kış Sultanı’nın karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle olan mücadeleleri (388462. beyitler)8 olayların akışına uygun biçimde anlatılır. Araştırmacıların
da belirttiği gibi tahkiyedeki bu benzerlikler Bekâyî’nin, Fazlî’nin Gül ü
Bülbül’ünden faydalandığını gösterir9.
Şedídü’ž-žulm idi vü ĥayli bed-kām
Aña şāh-ı şitā olmışıdı nām
(Bekâyî-GB 394; Zavotçu, 1997: 518)
Zulmün şiddetiydi ve hayli kötü niyetli<ydi>. Ona “Kış Sultanı” denilmişti.
Olup şāh-ı bahārla o düşmen
Biribiriyle żıd düşmiş ezelden
(Bekâyî-GB 395; Zavotçu, 1997: 519)
O, Bahar Şah’la düşman olup birbirleriyle ezelden <beri> ters düşmüş<lerdi>.

Gül ile bülbülün aşkı etrafında gelişen olayların seyrini genişleterek
derinleştirme ve zenginleştirme her iki sahada da görülen ortak bir çabadır.
Ancak bu çaba Doğu ve Batı Türklük sahalarında farklı biçimlerde gerçekleştirilmiştir. Fazlî ile Bekâyî’de diken-bülbül mücadelesinin yanında bu
mücadeleye paralel mevsimlerin savaşı anlatılarak olayları geliştirme yoluna
gidilirken Hırkatî ve Salâhî’de farklı bir yol tercih edilmiştir.
7
8
9

Öztekin, 2002: 357-393.
Zavotçu, 1997: 518-524.
Zavotçu, 1997: 105-106.
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Salâhî’de Saba’nın rehberliğinde Kahkaha Gülü’nden vazgeçip Kızıl
Gül’e dönmeye karar veren ve Kızıl Gül’e ulaşmak için günlerce uçan
Bülbül, pek çok kuşun bulunduğu bir vadiye konar; burada sırasıyla Hüma,
Tavus, Şah Tuti, Kebk, Kumru, Fahte, Sufiya ve Hüthüt adlı sekiz kuşla
aşka, muhabbete ve tasavvufa dair pek çok konu üzerine sohbet edip dertleşerek içsel yolculuğunu tamamlar ve daha sonra Kızıl Gül’ün yanına gider.
Böylece eserin içinde âdeta ayrı bir eser niteliği gösteren ve lisanu’t-tayr
denilebilecek uzun bir bölüm (1328-1690. beyitler)10 yer alır. Fazlî’deki
Bülbül’ün Diken’in şikâyetleri ve Bahar Şah’ın emriyle yakalanıp hapsedilmesi; Bekâyî’deki Bülbül’ün, Diken yüzünden “terk-i diyar edip Çimen
ülkesine gitmesi”yle başlayan mevsimler savaşı yerine Salâhî’de Saba’nın
telkinleriyle Kızıl Gül’e dönmek için Kahkaha Gülü’nü terk eden Bülbül’ün
tasavvuftaki seyr ü süluk hâlindeki “hakikat”i arayış yolculuğu yer alır. Bu
yolculuk ise lisanu’t-tayr üslubuyla anlatılır. Dolayısıyla her üç hikâyede de
Bülbül’ün Gül’le olan derin ayrılığının ardından şairler ana olayla da ilişkilendirerek farklı anlatıları tercih etmişlerdir. Şairin bu tercihlerinde hayal
dünyası, şairlik kudreti ve edebî geleneğin getirdiği birikime olan hâkimiyeti
gibi unsurlar belirleyici olmaktadır. Salâhî’nin Gül ü Bülbül’ünde dikkat
çekici bir biçiminde karşılaşılan lisanu’t-tayr bölümlerinin yer almasında
Türk dünyasının en önemli şair ve ediplerinden biri olan ve hem kendi döneminde hem de kendisinden sonra Doğu ve Batı Türklük sahalarında pek çok
ismi derinden etkileyen Ali Şir Nevayî’nin (1441-1501) Lisanu’t-Tayr11’ı ve
bu eser aracılığıyla Nevayî’nin daha çocukken elinden düşürmediği Attar’ın
(ö. 1221) Mantıku’t-Tayr’ının tesirli olduğu düşünülebilir. Nitekim Batı
Türklük sahasında eserler yazan Fazlî ve Fazlî’nin etkisiyle Bekâyî’nin Gül
ü Bülbül’lerinde görülen “mevsimlerin savaşı” adlı bölümlerde tartışmalı da
olsa Lâmiî Çelebi’nin (ö. 938/1531) Kış ile Bahar Sultanlarının Uludağ’da
kıyasıya mücadelesini anlatan ve alegorik bir eser olan Münazara-ı Bahar
u Şita12’sının etkili olduğu ileri sürülmektedir13. Bu tesirler şairlerin edebî
kişiliklerini oluşturan temel etkenlerden birinin de okuyup beslendikleri ve
etkisi altında kaldıkları şair/yazarlar ve onların eserleri olduğu düşüncesiyle
örtüşmektedir. Ayrıca Doğu ve Batı Türklük sahalarında yetişen şair ve
yazarların ortak bir temayı işlerken dâhil oldukları edebî ve kültürel alanların
şartlarına bağlı olarak farklı kaynakların etkisi altında kaldıklarını da gösterir.
Bakırcı, 2013: 551-594.
Canpolat, 1995.
12
Eğri, 2001.
13
Gibb’in işaret ettiği bu düşünceyi Fazlî’nin Gül ü Bülbül’ünü doktora tezi olarak
çalışan Nezahat Öztekin, Lâmiî Çelebi’nin söz konusu eseriyle Gül ü Bülbül’ü karşılaştırıp
inceler ancak benzerliğin sadece olayın adından ileri geldiğini ifade eder. bk. (E.J.W. GİBB,
A History of Ottoman Poetry, c. III, London 1904, 110-111) Öztekin, 2002: 20, 26-30.
10
11
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Salâhî: Salâhî, Ali Şir Nevayî’nin Lisanu’t-Tayr’ındaki gibi aşk,
muhabbet, tasavvuf konularında kendi duygu ve düşüncelerini hikâyenin kahramanlarından olan sekiz kuşa her biri için ayrı başlıklar açarak söyletir. Karşılıklı konuşmalar kimi zaman soru ve cevap biçiminde
sürüp giderken her iki eser arasındaki benzer üslup özellikleri dikkat
çekmektedir. Salâhî’de Bülbül’ün; Nevayî’de Hüthüt’ün Papağan’a verdikleri cevaplar ve buna benzer başka örnekler, Gül ü Bülbül’ünde vermek istediği duygu ve düşünceleri daha kuvvetle belirtmek için ana olayın sınırları içinde yer alan lisanu’t-tayr biçimindeki küçük anlatılarla
Salâhî’nin, Nevayî’nin Lisanu’t-Tayr’ından istifade ettiği söylenebilir.
ǾAcāyib ĥōd-pe<s>end-i ĥōd-nümā sėn
Ėmesdür ŝāf köĳlüĳ bí-ŝafā sėn
(Salâhî-GB1440; BAKIRCI 2013: 564)
Çok fazla kendini beğeniyor ve gösterişi seviyorsun. Gönlü temiz <ve> sefa sahibi
değilsin.
Ĥod-perestí-sin özüŋnüŋ Ǿāşıķı
Ĥod-pesendí-sin meźemmet lāyıķı
(Nevâyî-LT 589; Canpolat, 1995: 58)
Kendine âşık<sın>, kendine taparsın; ayıplanmaya layık<sın>, kendini beğenmişsin.

Sonuç
Metin tertibi, olay örgüsü, kahramanlar ve konunun işlenişi bakımından
iki sahadaki ilgili eserler üzerine yapılan karşılaştırmalar sonucunda bazı
farklılıklar tespit edilmiş, bunlar maddeler hâlinde verilmiştir. Ancak bu
tespitler dikkate alındığında Türk kültür tarihi açısından esas önemli olanın
bu ortak tema etrafında iki saha arasında karşılıklı bir temasın olup olmadığı sorusudur. Bu soruya kesin bir cevap vermek güçtür. Ancak aşağıdaki
ihtimallerin cevap arayışımıza yardımcı olabileceğini düşünmekteyiz.
1. Konu, ana olay örgüsü ve bazı kahramanların (gül, bülbül, sabah
rüzgârı, diken) hikâyelerde benzer özellikler göstermesi iki Türklük sahası
arasında konuyla ilgili doğrudan ve bütünüyle bir etkileşimin varlığını göstermez. Çünkü gül ile bülbülün aşk teması dünyada Doğu ve Batı edebiyatlarında karşılaşılan evrensel bir temadır. Doğu ve Batı Türklük sahalarının
birbirlerini takip ettikleri, okuyup anladıkları ve zaman zaman birbirlerinden etkilendikleri hatta nazireler yazdıkları (Nevâyî’nin Ferhad ü Şirin’ine
Batı’da Lâmiî Çalebi’nin Ferhatname’yi nazire olarak yazması vb.) bilinmektedir. Ancak gül ve bülbül temalı eser yazma konusunda çalışmamıza
dâhil ettiğimiz eserler üzerine yaptığımız karşılaştırmalarla Doğu’dakilerin
Batı’dakileri -ya da tam tersi- takip ettiği veya onlardan etkilendiklerini
söylemek güçtür. Bu hususta Doğu Türklük sahasındaki şair ve yazarlar
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kendi içlerinde birbirlerinden etkilenirken (Molla Gurbetî-Salâhî-Hırkatî)
Batı’dakiler de aralarında birbirlerini takip etmişlerdir (Rifâî-Fazlî-Bekâyî;
Ömer Fuadî-Birrî). Mevcut eserler arasında bu durumun dışında kalan ise
karşılaştırma noktasında bildirimize dâhil etmediğimiz Abdurrahim Otuz
İmenî’nin Doğu Türkçesiyle kaleme aldığı Gül ü Bülbül’üdür. Zavotçu,
motif benzerliğinde Otuz İmenî’nin, Batı’da Vahidî, Ömer Fuadî ve özellikle Bekâyî’nin eserlerinden etkilenmiş olabileceğini ileri sürer14. Bu durum,
Kazan Hanlığı sınırları içinde yaşayan Otuz İmenî’nin Batı Türklük sahasının etki alanına coğrafî olarak daha yakın olmasının getirdiği bir etkilenmeyi de akla getirmektedir.
2. Batı Türklük sahasında gül ile bülbül teması içerik yönünden iki temel
olay etrafında gelişmiştir: 1. Feridüddin Attar’ın Bülbülname’sinin etkisiyle
bülbülün güle olan aşkını kıskanıp bazı kuşlar veya çiçeklerin bülbülü kuşların dilini bilen Hz. Süleyman’a (Vahidî, Ömer Fuadî, Birrî) veya bir devlet büyüğüne (Hayatî, İlmî) şikâyet etmeleriyle gelişen olaylar. 2. Gül ile
bülbülün, sabah rüzgârı aracılığıyla birbirlerini tanımaları ve âşık olmaları
temelinde yaşanan olaylar (Rifâî-Fazlî-Bekâyî). Doğu Türklük sahasında
-mevcut metinlerden hareketle- bu iki farklı ana olay örgüsünden sadece
ikincisi; gül ile bülbül arasında saba aracılığıyla yaşanan aşk çerçevesinde
ortaya çıkan olaylar işlenmiştir (Hırkatî ve Salâhî). Bu konuda Doğu Türklük
sahasının Batı Türklük sahasını doğrudan takip etmesi ve bundan etkilenmesi söz konusu olsaydı Batı’da iki temel olay örgüsünden biri olan Attar’ın
Bülbülname’si merkezli bir hikâyenin de işlenmesi gerekirdi.
3. Her iki Türklük sahasına ait ilgili eserler kahramanlar açısından incelendiğinde Bülbül’ün, Kızıl Gül’ün yanında âşık olduğu ikinci bir gül olan
Kahkaha Gülü sadece Doğu Türklük sahasında görülmektedir. Doğu’da
XVII. yüzyılda veya daha önce -Molla Gurbetî Gül ü Bülbül’ü daha önce de
yazmış olabilir- yazılan gül ve bülbül temalı eserlerdeki her yönüyle farklı
olan Kahkaha Gülü veya buna benzer bir kahramana yapılan taramalar sonucunda Batı Türklük sahasındaki gül ve bülbül hikâyeli eserlerin hiçbirinde
rastlanmadı. Bu da Doğu ile Batı Türklük sahasının söz konusu temayla
ilgili etkileşimini aydınlatması bakımından dikkat çekici bir diğer husustur.
4. Eserlerdeki aşk teması, olay örgüsü, bazı kahramanlarla ilgili benzerliklerin yanı sıra metinlerin düzenlenişi, hikâyelerin sonu, konunun işleniş
biçimi gibi noktalarda görülen farklılıklar, şairlerin yeni bir plan ve değişik
bir yorum oluşturma çabaları olup her iki sahada da görülmektedir. Şairlerin
aynı veya benzer konuları yeni bir görüş ve farklı bir ruhla yeniden ele alıp
işleme çabası, Doğu ve Batı Türklük sahalarında bir yandan gül ve bülbül
yazma geleneğinin oluşmasını bir yandan da gül ve bülbül temalı özgün
14

Zavotçu, 1997: 93, 113-114.
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eserlerin meydana getirilmesini sağlamıştır. Bu da onların okuyup etkilendikleri isim ve kaynak eserlerin farklı olabileceğini düşündürmektedir. Bu
farklılık şairlik kudretleri, bulundukları sahanın tarihî, siyasî ve kültürel
şartlarına bağlı gelişen sanat ve dünya görüşlerinin yanında takip ettikleri
ve tesiri altında kaldıkları isim ve eserlerle de ilgilidir. Doğu’da Salâhî’nin
aşk, sevgi ve tasavvuf hakkında söylemek istediği duygu ve düşünceleri
kuşlara söyleterek eserine özgünlük kazandırdığı lisanu’t-tayr üslubunun
arkasında Nevâyî’nin Lisanu’t-tayr’ını hatırlamamak mümkün değil. Benzer
biçimde Batı’da Fazlî’deki uzunca bir bölüm olan mevsimler savaşını eserine yerleştirmede – ismen de olsa – Lâmiî Çelebi’nin Münazara-ı Bahar
u Şita’sını unutmamak gerekir.
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A 19th Century Review over Henryk
Sienkiewicz’s Book Which Has Been Translated
into Turkish Under the Title Muzıkacı Yanko
(Janko Muzykant) / 19. Yüzyılda Henryk
Sienkiewicz’in Muzıkacı Yanko (Janko Muzykant)
Adıyla Türkçeye Tercüme Edilen Eseri Üzerine
Bir Değerlendirme
abstract: The second half of the 19th century and the first quarter of the 20th century
includes a long period of time that has witnessed a great number of changes such as wars
and major cultural and national border changes in the European geography. The Turks and
the Polish are two nations which have similarly experienced these processes of changes. The
dates when they gained their independence as new states are also very close to each other.
In Turkish literature Ahmet Mithat deals with Polish fight for independence in great detail
in his novel Paris’te Bir Türk (1877) (A Turk in Paris). The Polish are presented as the
closest one to the Turks among the European nations. It can be observed that this closeness
and interest between the two nations have continued not only in novels but in translations
as well. One of these translations is the one translated at the end of the 19th century by
Ahmed Rasim who was not only a respected journalist but also a significant figure who left
behind many works in various fields of literature. The book which was translated by Ahmed
Rasim from Polish is the one written by “Poland’s well-known man of letters” Henryk
Sienkiewicz’s (1846-1916) Muzikacı Yanko (Istanbul 1316 [1899]). In this article the Polish author Henryk Sienkiewicz’s book which was translated under the title Muzikacı Yanko
and which is not widely known will be examined; and based on this point, the historical,
literary, and cultural closeness between the two nations and counties will be dealt with.
keywords: Muzikacı Yanko, Kamyonka, Henryk Sienkiewicz, Ahmet Rasim, the Polish

Polonya’nın Ruhunu İnşa Eden ve Yansıtan Yazar:
Henryk Sienkiewicz
Tam adı Henryk Adam Alexander Pius Sienkiewicz olan ve eserlerinde
kimi zaman Litwos mahlasını kullanan Polonyalı yazar, ülkenin Podlachia
bölgesinde Wola Okrzejska’da 1846 yılında doğmuştur. Henryk’in çocukluk yılları Grabowce Górne, Wężyczyn and Burzec gibi farklı yerlerde
geçtikten sonra, nihayet aile 1858 yılında Varşova’ya taşınır. Aynı yıl
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burada eğitime başlayan genç Henryk’in ailesi de Varşova’nın doğusunda
Praga semtinde 1861 yılında bir ev sahibi olur. Daha bu yıllarda onun ilgisi
Polonya diline ve tarihinedir. 1866 yılında liseden mezun olan Henryk,
önce Varşova İmparatorluk Üniversitesi’nde Tıp okumaya başlamışsa da,
Hukuk, Filoloji, Tarih ve Polonya dili üzerinde araştırmaları devam eder.
1871 yılında yüksek öğrenimini tamamlayan yazar, Varşova’da çıkan The
Polish Gazette’te de yazılar kaleme alır. Bu arada Avrupa’nın Paris, Bürüksel
gibi şehirlerini gezme fırsatı bulan Henryk, 1876 yılında Amerika’ya gider.
Burada da daha önce yazdığı gazetedeki yazılarına devam eder. 1878 yılında
Amerika’dan İngiltere’ye geçen yazar, bir yıl da Paris’te kalır. Nisan 1879
yılında vatanı Polonya’ya dönen yazar, bir taraftan The Polish Gazette
ve Niwa gibi gazetelerde yazmaya devam ederken, diğer taraftan kaleme
aldığı eserleri basılır.
1886 yılında Doğu seyahatine çıkan yazar, İstanbul’u da gezme ve
yakından tanıma fırsatı bulur. Daha sonra seyahatini Afrika kıtasına çeviren
Sienkiewicz, bu kıtada gördüklerini ve izlenimlerini kaleme alarak kitaplaştırır.
Henryk Sienkiewicz’i asıl üne kavuşturan eseri ise Roma İmparatorluğu’nda
Hristiyanların karşılaştıkları zorlukları anlattığı eseri Quo Vadis romanıdır.
İlk bölümü Şubat 1895 yılında yazılan roman yaklaşık bir yıl sonra tamamlanır ve kısa süre sonra büyük şöhret kazanır. Onun özellikle Polonyalı ruhunu
inşa eden ve yansıtan eserleri olarak tarihi roman vadisinde yazdığı, Polonya
tarihi ve kültürünün XVII. yüzyıldaki en güzel fotoğrafını çektiği üçleme
eseri, Demir ve Ateş (Ogniem i Mieczem, 1883), Tufan (Potop, 1886), Bay
Woldyjowski (Pan Wolodyjoeski, 1888) bu türde de kendisini zirveye taşımıştır1. Bu son eserde 1673 yılında Osmanlılarla yapılan Hotin Savaşı’nı
arka fon olarak kullanmış ve eserin içine aşk konusunu da ustalıkla yerleştirmiştir. Henryk Sienkiewicz’i bu üçleme eserinin üçüncüsünü yazmadan
bir yıl önce yukarda da bahsedildiği gibi İslam dünyasını ve Osmanlı’yı
yakından görmek ve tanımak için İstanbul’u ziyaret eder.
“Epik bir yazar olarak seçkin meziyetleri nedeniyle” 1905 yılında Nobel
Edebiyat Ödülü’nü kazanan yazar, 1916 yılında İsviçre’de hayata veda etmiştir. With Fire and Sword (Ogniem i mieczem, 1884), The Deluge (Potop,
1886), Sir Michael (Pan Wołodyjowski, 1888), Without Dogma (Bez dogmatu, 1891), Quo Vadis (1895), On the Field of Glory (Na polu chwały,
1906), In Desert and Wilderness (W pustyni i w puszczy, 1912), Yanko the
Musician and other stories (1893), Lillian Morris and other stories (1894),
Hania and other stories (1897), On the Bright Shore (1898), In Vain (1899)
eserlerinden bazılarıdır.
1
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Henryk Sienkiewicz’in ismi, ilk defa 1907 yılında olmak üzere,
Polonya’da pek çok cadde ve sokağa verilmiş, adına müzeler açılmıştır2.
Tarih ile edebiyatı çok iyi harmanlamış olmasının yanı sıra, Polonya tarihini
ve Hristiyanlığın çileli ilk yıllarını yoğun olarak eserlerinde işlemiş olması
onu hem Polonya hem de dünya edebiyatında farklı kılmıştır.. Millet olma
şuurunu metinlerinde geniş olarak işlemiş olan yazarın Polonyalılık bilincinin oluşmasında önemli katkıları olmuştur.
Polonya edebiyatının Nobel ödüllü yazarı Henryk Sienkiewicz’i Türk
okuyucusuna tanıtan, İstanbul hayatını, sokaklarını ve insanlık hallerini en
iyi yansıtan Türk edebiyatının önemli isimlerinden birisi, Ahmed Rasim
(1864-1932)’dir. O, Polonyalı yazarın Muzıkacı Yanko ve Kamyonka eserini
Osmanlı Türkçesine çevirmiştir. Daha sonra yazarın bazı eserleri zaman içerisinde farklı yayınevlerince basılmıştır. Bunlar içinde Demir ve Ateş (kimi
yayınevleri Ateş ve Kılıç, Ateş ve Kılıçla), Töton Şövalyeleri, Emekdar, İki
Bakkal, Fener Bekçi (Henryk Sienkiewicz adıyla) kitaplarıyla Miliyet Çocuk
Dergisi’nde yayınlanan Çölde Serüven isimli çizgi romanı bunlar arasındadır. Onun Türkçeye kazandırılan eserleri arasında en çok dikkat çekeni
şüphesiz 1896 basımlı dini ve tarihi içerikli Quo Vadis? romanıdır. Kırktan
fazla farklı dile çevrilen, dünyanın değişik coğrafyalarında geniş okuyucu
kitlesine ulaşan bu romanı en ünlü eserleri arasındadır.
Orhan Şaik Gökyay’ın “Ahmed Rasim’in sözlüğünü yapmak Türkçenin
sözlüğünü yapmaktır” ifadesi bir hakikati ortaya koymaktatır. Onun eserlerinde sokağın dilini, argosunu, seyyar satıcıların jargonunu, klasik kültürümüze ait kavramları, saray ediplerinin kullandığı terkiplerini bulmak
mümkündür. Dolayısıyla “edib-i şehir” yani hem İstanbul şehrinin yazarı
hem de meşhur bir yazar ifadesi en çok ona yakışırdı.
Şüphesiz onun gazeteci, yazar, edebiyaçı, dili iyi kullanma becerileri kadar önemli diğer bir yönü de musikiye olan yakınlığıdır. Fransızca,
Rusça ve Arapça bilen yazarın müziğe olan ilgisi daha öğrencilik yıllarında
Darüşşafaka’da iken bestekâr Mehmet Zekai Dede’den aldığı derslere dayanmaktadır. TRT klasik Türk müziği reperatuarında yirmiden fazla bestesi ve
kırktan fazla güftesi bulunan yazarın Tatyos Efendi’nin bestelediği Uşşak
makamındaki “Bu akşam gün batarken/sakın geç kalma, erken gel” güftesi
sevilerek söylenilmeye ve dinlenilmeye devam edilmektedir.
“Henryk Sienkiewicz, İstanbul’u ziyaretinde Ahmed Rasim’le karşılaşmış
mıdır? Ahmed Rasim’in Polonyalı yazara ilgisi nereden geliyor?” gibi soruların cevabı şimdilik tam vuzuha kavuşturulamamış yönlerdir. Ancak Birçok
bestesi ve güftesi bulunan Ahmed Rasim’in Osmanlı Türkçesine çevirdiği Muzikacı Yanko ve Kamyonka’daki temel saiklerden birisinin müzik,
2
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dolayısıyla güzel sanatlar olduğunu dile getirmek zor olmasa gerekir. Ahmed
Rasim’in eserlerine aşina olanlar hikâyeleri okudukları zaman neden tercih
edilmiş olduğuyla ilgili ipuçları bulabilirler. Onun “Güzel Eleni” isimli hikâyesindeki kahramanlarla Muzikacı Yanko arasında benzerlikler dikkat çekicidir. Güzel Eleni’de Yani, tıpkı Muzikacı Yanko gibi hayata henüz adım
atmaya başlayan, mütereddit, çekingen bir taraf vardır. Yanko uzaklarda
duyduğu kemanın sesine uzanmaya çalışırken, Yani ise İstanbul’un Galata
semtinde küf kokan mekânlarda kibrit satarak hayata tutunmaya çalışır3.
Ahmed Rasim’in Lehlilere olan (Polonyalı) ilgi ve yakınlığının sadece
Muzikacı Yanko ve Kamyonka çeviri ile sınırlı olmadığı, daha sonraki yıllarda da devam ettiği görülür. Nitekim o Muharrir Bu Ya adlı eserinde “Leh
Basın Sergisi’nde” başlıklı makalesinde Tophane’de açılan Polonya ile ilgili
bu sergiyi ve Lehlilere duyduğu yakınlığı dile getirir. Serginin mekânının, Osmanlı dönemindeki askeri açıdan demircilik, humbaracılık, topçuluk
fabrikası gibi oynadığı rollere dikkat çeker. Yine o bölgedeki Kılıçalipaşa
Camii’nden başlayarak Osmanlı’ya ait binaların hikâyeleriyle birlikte, tarihi
bir yolculuktan sonra Leh sergisine gelir.
Yazar, Lehlerle tarihi münasebetlerimizin köklü bir geçmişe dayandığını
hatırlattıktan sonra, onların Ruslardan, Almanlardan ve Avusturyalılardan
görmüş oldukları zulümler neticesinde daha da yakınlaştığımızdan bahseder.
Buna benzer düşünceler daha önceleri başta Ahmed Mithat Efendi olmak
üzere pek çok Türk yazarı tarafından da dile getirilmiştir4. Nitekim Mithat
Efendi’nin Paris’te Bir Türk romanındaki Lehli, milletinin Ruslara karşı
çektiği zulüm ve baskıları anlatmak üzere Avrupa’ya giderken, farklı milletlerden insanların Avrupa’ya yaptığı bu yolculukta en kolay Türk roman
kahramanıyla dostluk kurar5.
Ahmed Rasim de sergiye iki millet arasındaki yakınlığın etkisiyle gittiğini
ifade eder. Hem yakın dönemlerde zulüm gören ve buna karşı bir mücadele veren millet olması, hem de her iki milletin vatanpervercesine karşı
koymaları neticesinde yeni birer cumhuriyet kurmuş olduklarını hatırlatır
ve “Yeniçağ tarihinde yaşıt iki demokrat hükümet şeklinde çıkmalarından
ötürü, serginin aradaki çalışma seviyesini ve ilerleme ölçüsünün göstereceği düşüncesiyle duygulanıyordum” der ve “eski fabrikaya girilen kapıdan
başlayarak, bu farkı ağır ağır anlamağa başladım” der6.
Ahmed Rasim oraya bir gazeteci sıfatıyla değil, sergiyi gezmek için
gittiğini belirtir. Basın sergisini gezmeye başlamadan on iki, on üç sayfalık
3
4
5
6

Ahmed Rasim, 1316/1898.
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Ahmed Mithat, 2000: 101-103.
Ahmed Rasim, 1997: 212.
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Leh Basını Haber Alma Dairesi Baş Müdürü Mösyö İstanislas Yarkofski
tarafından hazırlanan “Polonya Basını” adındaki Fransızca yazılmış broşürü
alarak incelemeye başlar. İlk farkın hemen buradan başladığını da belirtmeyi
ihmal etmez. “Malum ya, bizde henüz böyle bir eser bile yok”7.
Ahmet Rasim, Leh basının diğer Avrupa basını gibi on yedinci yüzyılda
ortaya çıktığını ve Osmanlı basınından bir asırdan daha fazla bir zaman önce
başladığını da belirtir. Yazarın o küçük kitapçıktan aktardığına göre, Leh
basınının Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar geldiği seviyenin nerelere
ulaştığını gösteren bilgiler oldukça etkileyicidir. Bu kitapçıkta Yarkofski, Leh
basın tarihi gelişimini devirlere ayırarak değerlendirdikten sonra “1914’te,
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasından önce, bütün dünyada yayımlanan Leh gazete ve dergileri adedinin bin iki yüz” olduğunu kaydeder.
Bunların “dört yüzü Rusya’da, beş yüzü Avusturya-Macaristan’da, iki yüzü
Almanya’da, on kadarı Batı Avrupa’da, doksandan ziyadesi Amerika’da
yayımlanıyordu”8.
Ancak savaşın etkisinin basın üzerinde de hissedildiği anlaşılmaktadır ve
1914 yılı sonlarında tüm Leh basınının dört yüzden ziyade olmadığı aktarılır. Ahmed Rasim, diğer Türk yazarlarının yaptığı gibi mukayeseye gider
ve Osmanlı’da bu savaş dönemi yıllarında Rum, Ermeni gazetelerini hesaba
katmayarak sayının sekiz, on civarında olduğunu belirtir. “Polonya dört yüz
ile beş yüz arasında, biz sıfır ile on arasında. Haydi vilayetlerde yayımlananları da bol bol tahmin ederek, yirmiye çıkaralım”. Ahmed Rasim serginin
girişinde eline aldığı o küçük kitapçığı okudukça Lehlilere hayranlığı giderek artar. 1923’te yayımlanan bir istatistik mecmuasında üç yüzden fazlası
Varşova’da olmak üzere, diğer şehirlerle beraber sadece Polonya’da sekiz
yüzden fazla dergi ve gazetenin yayımlandığından bahseder. Bu rakamlara
Amerika’da Avrupa’da hatta yanı başındaki Litvanya’da yayımlananlar da
dahil değildir9. Bu yayınların dışında spora, ilimlere, fene, sanayie, ticarete,
güzel sanatlara ait yüzü aşkın dergi ve broşür de yayımlanmaktadır.
Ahmed Rasim “Bir hızlı bakışla gördüğüm bu bilgi özeti dizlerimi titretti.” demekten kendini alamadığı gibi “Leh sergisi basın dairesinin salonunda uğradığım bu mahcubiyeti asla unutmayacağım. Orada ayaklarım bir
türlü ileriye gidemiyordu” demeyi de ihmal etmez. “Hâlbuki Türk basınını
temsil eden İstanbul basının hala ne teşkilatı, ne düzeni var”10.

Ahmed Rasim, 1997: 212.
Ahmed Rasim, 1997: 213.
9
Ahmed Rasim, 1997: 215.
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Ahmet Rasim 1997: 215-217.
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Hamuru Musiki ile Yoğrulmuş Bir Kahraman:
Muzikaci Yanko
Ahmed Rasim tarafından Osmanlı Türkçesine çevrilen Henryk
Sienkiewicz’in Muzikacı Yanko adlı bu hikâyesi muhtemelen Polonya
edebiyatından çevrilen ilk eserdir11. Eserin kapak sayfasında rik’a ile ve
daha belirgin bir şekilde Muzikacı Yanko ve hemen altında matbu yazı ile
Kamyonka yer almaktadır. Muharriri: Polonya meşâhir-i üdebâsından Henryk
Sienkiewicz, mütercimi: Ahmed Rasim, alt tarafta tab ve naşiri Tüccarzâde
İbrahim Hilmi olarak yazılıdır. Eser 1316 (1900/1901) yılında İstanbul’da
basılmıştır ve 46 sayfadan oluşmaktadır. Eser, adından da anlaşılacağı gibi iki
hikâyeden oluşmakta ve ilk 23 sayfasında Muzikacı Yanko, diğer kısmında
da Kamyonka hikâyesi yer almaktadır. Yazarın fotografının yer aldığı ilk
sayfadan hemen sonra da şu ifadelere yer verilir: “Asr-ı hazırın en namdâr,
en güzide sahib-i edeb ve edibi olan meşhur (Quo Vadis) hikâye-i vâkıfane
muharriri Henryk Sienkiewicz cenabları Polonya erbâb-ı kalemindendir.
Litvanya’da dünyaya gelmiştir. Fikr-i edebîsi eski romantikler arasında bir
devr-i inkılab hazırlamış ve daha edibane ve kudret harikulade-i temsiliye
ve tasviriyesiyle cümlesine isbat-ı rüchan eylemiştir. Tahayyülat-ı ahlakıyyede mevahib-i güzide-i kudrete maliktir”12.
Muzikacı Yanko, müzik ekseninde kurgulanmış, konusu sadece sanat
olan bir eserdir. Dolayısıyla Ahmed Rasim tarafından Türk Edebiyatı’na
on dokuzuncu yüzyılın sonunda kazandırılan bu eser sadece müzik etrafında şekillenmesiyle de ayrı bir önemi haizdir. Yazar hikâyeye başlarken
“Dünyaya dermansız, zayıf geldi.” diyerek, ilerde hikâyenin kahramanı
olacak kişinin daha doğarken olumsuzluklarla başladığına dikkat çeker. Bu
olumsuzluk sadece çocukla sınırlı değildir, evde toplanmış “konu komşu
hem anaya hem de bebeğe karşı başlarını kederlenerek sallıyorlardı”
Bu ümitsiz ve karamsar tabloyu kadınlar arasında “en bilgici ve kurnazı”
olan demircinin karısı Simonova, dini bir inanışı hatırlatarak “başınızın üzerinde mum yakacağım” diyerek dağıtmaya çalışır. Bundan sonra günahları
affettirmek için papaz efendinin çağrılması, yeni doğan bebeğin vakit kaybettirilmeden vaftiz edilmesi gibi Hristiyan inançları ve gelenekleri anlatılır.
Vaftiz suyuyla mini mini gözlerini kırpmaya başlayan çocuk, hareketlenmeye, ayaklarını oynatmaya başlarken, bir taraftan da ağlama devam eder.
Fakat doğan çocuğun bünyesi çok zayıf ve çelimsiz olduğu için ağlaması
adeta “yavru bir kedi veyahut tıpkı bir enik gibi”dir.
11
12
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Çocuğun annesi, doğumdan sekiz gün sonra işinin başına döner.
Doğumuyla beraber şansızlıkların yakasını bırakmadığı, daha doğrusu hayata
iyi başlayamayan bu çocuğun kaderi dört yaşına geldiğinde bir ilkbahar
sabahı “bir guguk kuşu nağmesi sayesinde” hastalığını yener. Bundan sonra
sağlık durumu iyileşmeye girer ve on yaşına gelir. Hikâyede Muzikacı
Yanko’nun tasviri şu şekildedir: “Daimi surette, nahif, yanık, karnı şiş,
yanakları çukur, güya bi-hudud bir uzaklığa nekran imiş gibi bu cihana
bakan açık, parlak gözleri üzerine düşen saçları kenevir renginde, heman
beyaz idi”13.
Ailenin fakirliğini hikâyenin her satırında okumak mümkündür. Bu zayıf
bünyeye sahip çocuk, kışları soğuktan sobanın arkasına oturup, çoğu zaman
da açlıktan için için ağlar. Yazın, bir kuşakla sıkı sıkıya bağlı küçük bir
gömlek, yırtık bir hasır şapka giyer, şapkanın altından başını kaldırarak bir
kuş gibi etrafa bakar. Yanko’nun anası da bir dam altında kıt kanaat geçinir.
Kadının çocuğunu sevmesi de nevi şahsına münhasırdır. “Ekseriya döver,
edepsiz, çapkın diye paylayıp hırpalar”.
Yanko sekiz yaşında çobanlık hayatına başlar. Kulübesinde yiyecek
bulunmadığı zaman mantar aramak için ormana gider. Köydeki çocuklar
gibi konuşurken parmağını ağzına götürür. Zayıf bir vücuda sahip olan bu
çocuğun büyüyüp gelişeceğine, köylüler gibi, annesi de inanmaz. Annesine
iş hususunda bir yardımı dokunmaz. Çocuğun tek özelliği kaynağının ne
olduğu bilinmez bir şekilde musikiye merak sarması, bir musiki kulağına
sahip olmasıdır. “Her yerde musiki dinlerdi.” Büyüdükçe müzik dışında bir
şey düşündüğü de yoktur.
Yanko, kimi zaman hayvanları aramak veya yaban yemişleri toplamak
için ormana gider ve eli boş şekilde döndükten sonra, “Anacığım ormanda
muzika gibi bir şeyler çalınıyordu. Ne kadar güzel!” gibi açıklamalar yapar.
Ancak, annesi çocuğun bu duygularından tamamen uzaktadır ve kızgınlıkla “Ben sana çalacağım, sana bir muzika çaldıracağım” şeklinde cevaplar
verir. Nitekim zaman zaman annesi çocuğun suratına “tencere kaşığı” çalar.
Annenin bu şiddetli tepkilerine karşın, o hep ormanda bir şeylerin çaldığına
inanır. Ne çalındığı bilinmez, ancak “Çamlar, gürgenler, kayın ağaçlarının
cümlesinden bir çalgı sesi çıkıyordu. Bütün orman ötüyordu.” denilir.
Yanko’nun hayatı musikiden ibarettir ve her sesi musiki sesi gibi duyar.
Nitekim Yanko sadece ormanda rüzgâr eşliğinde duyduğu sesleri değil, tarladaki karanfillerin de çalgı çaldığını düşünür. Öyle ki kulübenin yanındaki
bahçede cıvıldaşan serçeler, akşamları köyün gürültüsünü dinler, oradan bir
cümbüş olduğu sonucunu çıkarır. Hatta iş için gübre sermeye, iş yapmaya
çıktığı zaman yabasının içinde rüzgâr öter.
13
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Yanko kendisini o kadar müziğe kaptırır ki, çiftlikte odun yığınlarının
arasına girerek rüzgârın sesini dinlemeye koyulur. Hatta annesinden gördüğü
şiddete benzer bir şiddeti, rüzgâr sesini dinlerken yakalayan çiftlik müdüründen görür. Etrafta Muzikacı Yanko olarak çağrılan bu çocuk, ilkbaharda
akarsu kıyılarındaki ağaçlardan düdük yapmak için evden kaçar. Geceleri de
kuş seslerini, kurbağa vaklamalarını duyduğu zaman uyuyamaz. Musikiye
düşkünlüğünü bilen anası, onu kiliseye de götürmez. Çünkü oraya gidince
erganun kilisede kaba kaba inlemeye başlayınca her şeyden geçer, gözleri bir
sis ile perdelenir. Kimi zaman köydeki gençlerin gece eğlencelerine beyaz
gömleğini giyerek katılan Yanko, içerdeki müziğe eşlik eder. “Yiyelim içelim
eğelenelim…” şeklindeki şarkı sözlerine “Şükredelim Allah’a, şükredelim
Allah’a” nidaları gür bir sesle yükselir.
Bir kemana sahip olmak için nesi varsa fedaya hazır olan Yanko, en
azından kemana dokunmak ister, ancak ona da müsaade edilmez. Yanko’nun
kendinden geçtiği, diğer bir ifadeyle kendisini bulduğu bu durumdan gece
bekçisinin bağırarak evine dönmesi için azarlamasına kadar devam eder.
Bekçinin sesini duyduğu zaman, çıplak ayaklarıyla evine doğru kaçar.
Yanko’nun bu müzik tutkusunun ilk somut hale dönüşmesi bir lata ve
at kılıyla kendisine bir keman yapmasıyla oluşur. Yaptığı keman lokantada
dinlediği keman kadar iyi ses çıkarmasa da, o çalmayı denemekten usanmaz,
hatta bu yüzden yediği dayakların etkisiyle “dalından düşmüş ham elmaya
benzeyecek” şekle sokulur. Bir kemana sahip olmak arzusuyla aç kalmayı
göze alan Yanko, karnını havuçla doyurur. Köşkteki hizmetçilerden kemanı
olan birisinin sabah saatlerinde çaldığı kemanı görmek için otlar arasına saklandığı olur. Bu keman her zaman asılı durduğu kapının arkasındaki duvardadır ve Yanko onu kutsal bir alet gibi saatlerce dalarak izler, ona dokunmak
arzusuyla yanıp tutuşur. Hikâyede tasvirin en yoğun olduğu yer ay ışığında
Yanko’nun izlediği kemandır. “Dolunay, köylere pencerelerden meyledip
nüfuz ederek karşıdaki duvara büyük, parlak bir ışık aksettiriyordu. Ay ışığı
yavaş yavaş kemana yaklaşarak tamamen kemanı içine aldı. Ay ışığı öyle
bir hale geldi ki siyah bir zemin üzerinde kemandan bir gümüş ışık ortaya
çıkıyor zannedilirdi. Alttaki geniş kısımları o derece parlak bir ışığa dönüştü
ki Yanko bakarken hayretlere düşüyordu. Bu parlak ışık altında kemanın
küçük kulakları ateş böcekleri gibi parlıyor, yan tarafında asılı duran yay,
gümüş bir çubuğa benziyordu”.
Yazarın hikâyedeki en önemli satırları Yanko’nun gece karanlığında
kilerde gördüğü ve otlar arasından izlediği kemanı almakla almamak arasında yaşadığı iç çekişmeleridir. Hırsızlıkla sanat duygusu arasına sıkışmış
körpe bir yüreğin nasıl bir tereddüt içinde olduğunu en güzel şu satırlar
yansıtır: “Gece açık parlak idi. Bülbül, köşkün bahçesindeki gülün üzerinde
ötmeye başlamıştı. Evvela düdük gibi öttü, sonra daha yüksekten, “Git, onu
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al.” diye aksetti. Yanko’nun kemana doğru yapacağı hamlede bülbül onu
teşvik ederken çobanaldatan “Yok, yok… Olmaz” diye karşı çıkar gibidir.
Yanko kemana tam ulaşmışken kilerin diğer ucundan “Kimdir o?” diye belli
belirsiz bir ses gelir. Kibrit ışığının aydınlığında o sesle beraber, etraftan
sesler yükselmeye başlar ve sonra bütün köşk halkı ayağa kalkar.
Ertesi gün belediye reisinin huzurunda hırsızlıktan yargılanan Yanko
henüz on yaşındadır. Yaşının küçüklüğü ve bedeninin sıskalığı ve biraz da
merhameti yüzünden çocuğun bekçi tarafından birkaç kamçı darbesiyle terbiye edilmesi uygun görülür. Ancak muhafız kalın kafası yüzünden dövme
işinin ufak yollu bir terbiye etme metodu olduğunu (!) unutmuştur. Çocuğu
yere yatırarak ona var kuvvetiyle vurmaya başlar. Yanko muhafızın indirdiği her darbede “Anneciğim” der. Ancak dayağın şiddetiyle bir süre sonra
anne diyemeyecek şekilde sesi kısılır. Annesi olay yerine gelerek çocuğunu
sırtında eve kadar taşır. Yanko ertesi gün yataktan kalkamayacak haldedir.
Dermanınin kesilmeye başladığı son anlarında annesine “Kerim Allah bana
gökte küçük bir keman verecek değil mi?” sualini sorar. Bu isteği onun bu
hayatının sonu, öbür hayatının da başlangıcıdır. Ertesi gün köşkün sahipleri
annesinin yanına kızları ve kızlarına ona hoş görünmek isteyen bir gençle
gelirler. Genç, Fransızca olarak “İtalya ne güzel bir memleket!” der, onun
bu düşüncesine genç kız da “Hem ne sanatkâr halk! Orada sanat ve marifet
aranıyor, himaye ediliyor” sözlerini ilave eder14.
“Yanko’nun mezarı üstünde kayın ağaçları ötüşüyordu…”

Heykel Sanatıyla Bütünleşen Bir Kahraman: Kamyonka
Kitapta yer alan ikinci hikâye Kamyonka adını taşır. Hikâye bir sonbahar mevsiminde, ekim ayında başlar. Muzikacı Yanko hikâyesinde olduğu
gibi bu hikâyenin başında da Kamyonka’nın ruh dünyasına uygun olarak
“Sonbaharda bahusus teşrin-i sanide bazen günler o derece nemli, o rütbe
kapanık, o mertebe mağmum olur ki sıhhati yerinde olan insana bile hayat
giran gelir” denilir (s.25). Kamyonka’nın bilinen bir hastalığı olmamasına
rağmen, zayıf, bitkin ve kederli bir şekilde yatağa düşüşü tasvir edilerek
bir nevi okuyucu ortama hazırlanır. Devamlı kapalı havalar, kapalı günlerin ardından bulutların alçalması, ağır ve rutubetli bir sisin kaplaması gibi.
Kamyonka mermer ve alçı parçalarının arasında, tozlu ve bakımsız bir
mekândır. “Duvarlar karanlık, çıplak, yalnız ötesi berisi alçıdan ma’mul el
Roman kahramanının İtalya’yı sanat ve kültürün merkeziyle beraber bu alanlardaki
özgürlüğüne işaret etmesi dönemin edebî akımlarıyla da ilgilidir. Daha geniş bilgi için bkz.
Odachowska-Zielinska, Yüce Tulay, 2004.
14
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modelleriyle kapalı”dır. Yaşadığı yer aynı zaman da çalışma mekânıdır.
Yazar bundan sonra Kamyonka’nın kim olduğunu anlatır: “Karısı yirmi sene
önce vefat etmiş, akrabaları şehrin başka bir tarafında ikamet etme tercihinde
bulunmuş, kendisi de sanatdaşlarıyla birleşmemiş”tir. Bu yalnızlaşma ve
kendi halindelik önceleri türlü eğlentilerle giderilmişse de zaman geçtikçe
onu yalnızlaştırmış en yakın dostlarından bile uzaklaştırmıştır. Tasarruf ettiği
paraları da çalışma yapacağı sanat malzemelerini satın alarak harcamıştır.
Kamyonka eşinin vefatından bir yıl kadar sonra antika satıcısında eski
bir kalıp görür, bu kalıpla vefat eden eşinin siması arasında bir benzerlik
bulur ve bunu satın alır. Yazar, sanatla ölüm ya da sanatın insanı ölüm
acısını nasıl unutturduğuyla ilgili de: “Pek ziyade sevdiği vücudları gaib
edenler ömürlerini ne olursa olsun bir şeye rabt etmelidirler. Yoksa ahir
suretle yaşayamazlar” (s.31). Kamyonka’yı da hayata bağlayan şey, eşinin
vefatından sonra onun anılarıdır. Dolayısıyla hikâye kahramana ölüm acısını unutturan ve hayata tutunmasını sağlayan şey sanatıdır. “Sanat, sanatkârı kurtardı. O zamandan beri Kamyonka’nın hayatı sanat ile kaim oldu”
(s.33). “Karısının vefatını müteakip onun için bir abide eser üzerinde çalışan Kamyonka, kendi Zusyası’nın iyi olmasını istediğinden rikkatle çalışır.
Sanatıyla baş başa kalan Kamyonka’nın kapıcı kadın dışında gelip gideni
de yoktur. Hastalığıyla beraber az yediği için iyice zayıf düşen Kamyonka,
on beş senedir derin bir ıstırap içinde yaşamıştır. Bu ıstıraplı günlerde onu
neşelendirebilecek tek şey havanın açıldığını, güneşin parladığını görmektir. Ancak hizmetçi kadın onun bu isteğine “o kadar sis var ki adam adamı
görmüyor” diyerek cevap verir.
Hasta insanlar için geceler uzun ve çekilmez olur. Çünkü her şeyin sessizliği büründüğü gece karanlığında hasta dertleriyle yalnız başına kalır.
Ancak burada hasta ancak sanatçı ruhuna sahip insan için “diğer eşyalar kararmaya başladıkça heykeller gül rengine dönüyor, sanki diriliyordu.
Mumun alevi inip yükseldikçe bu ışık dalgalanmasının altında kalan heykellerde kendilerini vücuda getiren heykeltıraşın yorgun simasını iyiden
iyiye görmek ve yaşadığından emin olmak için adeta parmaklarının uçlarına
basarak Kamyonka’ya bakarlardı”.
On beş seneden beri artan bir elemle yaşayan Kamkonya’yı en çok
korkutan şey, hüner ve marifetinin bütünüyle mahvolmasıdır. Ancak artan
hastalığıyla beraber “Sanatın bile kendisini terk ettiğini düşünür. Kamyonka
uzun ve gamlı bir gecenin ardından sabah olmaya başlayınca “Karşısında
Venedik biçimi geniş pencereden” evvelkinden daha soluk ziyaların girdiğini
fark eder.” Sabahleyin kalkınca Kamyonka yatağının ucunda dua halinde
bir rahibenin olduğunu fark eder.
Kamyonka bu rahibenin nereden, ne zaman geldiğini sorgularken
onun simasını bir yerlerden hatırlamaya başlar. Yakaza halinde iken hayal
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dünyasında bir rahibe olduğu anlaşılan bu meseleyi “Bu nedir?” sorusuyla
kahraman kendisine sorar.
Mayıs ayının parlayan güneşi ve ışıkları odanın içini aydınlatır durumdadır. Yatağından doğrulan Kamyonka başucunda ona hizmet için bekleyen rahibenin hayalinin vefat eden eşi olduğunu fark eder. “Zusya! Zusya!”
sesleri arasında eşini kucaklar. Eşi, “Sen beni unutmadın. İşte bak, ben de
geldim. Senin için hafif bir ölüm istedim.” der. Bu saadet dolu hayalinin
biteceğinden korkan Kamyonka eşine “Sen benim yanımda kalırsan ölmeye
hazırım!”der. Eşi, “Sen ölmüşsün oraya bak” diyerek ayakları altında duran
tavandaki pencereden çalışma odasını ve karyolasındaki kendi cesedini görür.
En sonunda da gözleri önünde her şey silinmeye ve onları saran şaşaanın
sonsuzluğa doğru gittiğini anlar.
Sonuç olarak, Henryk Sienkiewicz’in Muzikacı Yanko ve Kamyonka
adlı eseri, Polonyalı yazarın daha Nobel Edebiyat ödülünü almadan Türk
edebiyatının usta kalemlerinden Ahmed Rasim tarafından XIX. yüzyılın
sonlarında Türkçeye kazandırılması önemli bir olaydır. Türk milletiyle tarih
içinde hep yakın ilişki ve dostluk içinde olmuş Lehliler ve onların edebiyatından Türkçeye çevrilen ilk eserlerden birisi olan bu hikâyeler, iki
milletin sanat ve edebiyat alanında da yakınlığını göstermektedir. Her iki
hikâyenin ana konusunun ekseninde insanlığın ortak duygularını yansıtan
müzik, resim, heykel gibi güzel ve plastik sanatların yer alması, yazarın bu
eserinin kendi ülkesi dışında da severek okunmasına, farklı dillere çevrilmesine vesile olmuştur. Ortaya çıkan bir gerçek de on dokuzuncu yüzyılın
sonlarında Osmanlı sanat, edebiyat ve kültür dünyasının kendi dışındaki,
özellikle batı edebiyatındaki gelişmeleri yakından takip ediyor olmasıdır.
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Polish Perception in Cengiz Dağcı’s Work
Ölüm ve Korku Günleri / Cengiz Dağcı’nın
Ölüm ve Korku Günleri Adlı Eserinde
Polonyalı Algısı
abstract: Cengiz Dağcı (1919-2011), a Crimean Tatar novelist and a poet who wrote
in Turkish, described not only his Crimea homeland but also England and Poland in his
writings. He adopted attitude of a local author with his works set in London and Warsaw.
The author tells about “his” London in Bay Markus Burton’un Köpeği, John Marple’ın
Son Yolculuğu and Oy Markus Oy. He shares his vision of Warsaw in his novel Ölüm ve
Korku Günleri. London where he lived for a long time and Warsaw that affected his life are
shown in a broad perspective. In Ölüm ve Korku Günleri people in Warsaw are discussed
as a society who suffered from war. Adapting the attitude of a local author Dağcı shows
the Polish people as those who always try to survive in spite of suffering. It can be said
that Teresa who is the protagonist represents the author’s wife and Asya who is the other
character represents the author. Such approach makes the book difficult for foreigners to be
understood on the deepest levels. The author determines that the characters should not be
taken literarily and should not be compared with him. However, it is possible to say that
the author cannot explain himself in the characters but the reader can still find similarities.
This article analyses Ölüm Ve Korku Günleri and the resemblance of Dağcı to the characters
he created.
Keywords: Cengiz Dağcı, Warsaw

Giriş
Cengiz Dağcı, hayatının 70 yılını doğduğu toprakların dışında, savaşın
onun için çizdiği yola bağlı olarak yaşamıştır. 20 yaşında Kırım’dan Sovyet
ordusunun bir neferi olarak ayrılmış, vatanı Kırım’a ancak vefatından sonra
dönebilmiştir. Cengiz Dağcı’nın eserlerinin pek çoğunda Kırım’ı anlattığı
söylenebilirse de Londra’yı anlattığı üç eseri, Bay Markus Burton’un Köpeği,
John Marple’ın Son Yolculuğu, Oy Markus Oy ve Varşova’yı anlattığı Ölüm
ve Korku Günleri adlı çalışmaları ayrıca önem arz etmektedir. Çünkü yazarı
Londra’yı anlattığı üç eserinde bir İngiliz yazar tavrı, Varşova’yı anlattığı
eserinde de bir Polonyalı yazar tavrı sergilemiştir.
Ölüm ve Korku Günleri adlı eser, yazarın İngiltere’yi anlattığı eserlerinde tanıdığımız Dorothy adlı kahraman ile birlikte ana kahramanı bir kadın
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olan iki eserinden biridir. Her iki eserde de yazarın eşinden yola çıkarak
eserlerini kurguladığını, Ölüm ve Korku Günleri’nin eşi ile tanıştığı günlerin anısına, John Marple’ın Son Yolculuğu’ndaki Dorothy’nin, eşinin vefatı
anısına kaleme alındığı söylenebilir.
Ölüm ve Korku Günleri’nin girişinde yazar zaten eserin eşine adandığını1
“Bu kitabın gerçek sahibi Regina – B. Kleszko’ya” sözleriyle ifade eder. Bu
noktada yazarın pek çok eserinde kendisinden ve çevresinden yola çıkmasına bağlı olarak sıkça üzerinde durulan, anlatılanların gerçek olup olmadığına dair düşüncelere temas etmek gerekiyor. Ölüm ve Korku Günleri’ndeki
Teresa adlı kahramanın oluşmasında belki de eşi Regina’yı ilham perisi olarak görmek gerekir2. Yazarın pek çok yerde sözlü ve yazılı olarak ifade ettiği
gibi anlatılanların yaşananlar çerçevesinde kurgulanmış hikayeler olduğu söylenebilir belki ama anlatılanların gerçek olduğunu söylemek mümkün değildir. Yazar eserlerine öylesine samimi katkılarda bulunur ki bu durum pek çok
kişiyi yazılanları, yazarla özdeşleştirme düşüncesine yönlendirebilmektedir.
Ölüm ve Korku Günleri’nin ana kahramanı Teresa, annesine olan aslında
derin sevgisini ondan hıncını çıkararak yaşayan, savaşın ezdiği, yerle bir
olmuş annesini üzmekten zevk alan bir genç kız olarak tanıyoruz. Büyük
resme bakıldığında ise onun annesini çok sevdiği, onun dışında hiç kimseye ihtiyacı olmadığı ve hiç kimsenin yokluğunu hissetmediği söylenebilir.
Savaşın her türlü acısını yaşayan Polonyalılar için hayat hiç kolay değildir.
Hayat, artık onlar için ayakta kalmak anlamına gelmektedir. Bu onların
aralarında husumetlere de sebep olur3. Yer yer yaşananlar, iç savaş ortamı
bile doğuracak kadar ciddidir.
Ölüm ve Korku Günleri yazarın ilk dönem eserlerinden biri olarak ele
alınabilir. Yine bu dönem yazılan eserlere konular açısından yaklaşıldığında
da 2. Dünya Savaşı’nın anlatılıyor olmasıyla ayrıca bir alt kategoride yer
almaktadır. Yazar, ilk dönem eserlerinde 2. Dünya Savaşı’nın pek bilinmeyen bir cephesini de anlatmış olur. Ölüm ve Korku Günleri’nin özel önemi
ise Varşova’da yaşanan trajedinin bir Kırımlı yazar vasıtasıyla Türkiye
Türkçesiyle Türkiye’de Türklere anlatılmasıyla ortaya çıkmaktadır.
Uğurlu, Türk Romancısının Gözüyle II. Dünya Savaşı adlı çalışmasında
Cengiz Dağcı ve eserlerine geniş yer verir. Ölüm ve Korku Günleri adlı eserin
Varşova’da yaşananları anlattığı satırlarda, hem Ruslardan hem Almanlardan
zulüm gören halkın birbirlerine de güvenlerini yitirip nasıl çatıştıkları konusuna temas eder4. Teresa’nın herkes ve herşey ile ilgili çatışmalı duruşunun
Dağcı, 1974: 5.
Balkan, 2014: 152.
3
Uğurcan, 2006: 274.
4
Uğurlu, 2009: 1758.
1

2
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temelinde, onun kendisiyle çatışması vardır aslında. Yahudilere, Almanlara,
Ruslara ve Polonyalılara ilişkin sözleri tamamiyle iç çalkantılarıyla bağlantılıdır ve sarf ettiği keskin sözler bir anlamda da söylediklerinde hiç samimi
olmadığının da göstergesidir.

Anne Baba ve Çocuk
Teresa’nın ulaşabildiği tek suçlu ya da suçlu adayı ise annesidir. Babasının
erken ölümünden, kendi mutsuzluğundan, ev içinde yaşadıkları her türlü
sorundan, çevresi ile ilişkilerinden annesini sorumlu tutmaktadır. Herşeyi
ve herkesi konuşabildiği tek insan olan annnesinden başka, gerçek anlamda
sığınabileceği hiç kimse olmadığı halde bunu yapıyor ve adeta bütün hıncını ondan çıkarıyor. Annesi, anne masumiyetine sığmayacak davranışları,
başka erkeklerle olan ilişkileri, kendi hatalarının kızı tarafından fark edilmiyor olduğunu sanması, ayakta kalabilmek için rutin hatalar yapmaya devam
ediyor olması ile Teresa’ya sürekli tartışma ortamı hazırlayan bir konumda.
Yaptığı her hata için hayatın içinden ve gerçeğe dayalı bir açıklaması olan
annesi, Teresa’nın gözünde sadece ve sadece bir anne olarak canlandırılamıyor. Birbirlerinden başka kimselerinin olmayışı, birbirlerinden başka hiç
kimseye tam anlamıyla güvenemiyor olmaları bile ilişkilerini düzelmeye
yetmiyor. Süreklilik arz eden çatışmaları sonlanmıyor, sadece belirli aralıklarla sessizliğe bürünüyor.
Yazar, bir anne-kız ilişkisini anlattığı satırlarda aslında savaşı anlatıyor.
Her türlü hatanın yapılabileceği bir ortam olan savaş yılları, anne ve kızının ilişkilerinde arka plandaki faktör, yaptırımcı güç olarak yerini koruyor.
Eserde huzurun ve iç huzurun hiç yaşanmadığı, kaos ve ölümün kol gezdiği Varşova, her türlü ilişki ve sosyal olayın üzerine gölgesini düşüren bir
şehir konumundadır.
Savaşın yaşanmadığı bir ortamda benzeri sorunlar pekala yaşanabilir
görünüyor. Buna rağmen savaşın arka planda olanca ağırlığıyla sürüyor
olması, bir anlamda olan bitene bir açıklama imkanı da vermiş oluyor.
Savaş, doğal suçlu ve her türlü kötülüğün de kaynağı durumunda. Sanki
savaş olmasa yaşanan ilişkiler çok daha iyi olacakmış gibi, açıkça suçlanabilen bir olgu olarak karşımızda duruyor.
Annesi, Teresa’nın ne olursa olsun dönüp gelebileceği, sığınabileceği
kucak durumunda. Hem anne hem kızı bunu çok iyi bildikleri halde, yer yer
birbirlerini üzüp kırmaktan, hınçlarını biribirlerinden çıkarmaktan özel bir
haz (savaşa has bir haz) alır gibiler. Doğal suçlunun belli olduğu ortamda
münakaşa argumanları da haliyle keskinleşiyor ve olabildiğince acımasız
hale geliyor.

378

ÇETİN Mustafa

Teresa’nın babasına dair bildiği, o altı yaşındayken, babasının resmini
getiren bir Rus askerinin, babasının öldüğüne dair haberi annesine vermesidir. Bunun dışında bütün bildikleri annnesinin kendisine yarım yamalak
anlattıklarından ibarettir. Bu, bilgiden çok, bir olayı örtbas etme teşebbüsü
gibi görünen yarım bilgiler, Teresa’nın babasına olan hasretini artırıp sürekli
canlı tutarken, annnesine olan kin ve nefretini de körüklüyor. Birinci savaşta
babasını kaybetmiş olması, şu anda ikinci savaşı yaşıyor olmaları, Teresa’nın,
babasının yokluğu ve annesinin, savaşla birlikte bütün hataların sebebi olarak tanımlamış olması, aile içi olaylar örgüsünün temelini oluşturuyor.
Baba unsurunun ailede yer almıyor olması, çekirdek aile olgusuna da
zarar veriyor ve ilişkileri aile içinde ortak düşünceler oluşması yerine bağımsız bireyler olarak ayrı hayatlar ve dolayısıyla ayrı dünyalarda yaşayan iki
bireyin birlikteliğine dönüşüyor. Teresa’nın, baba ihtiyacını annnesinin hayat
kadını olarak hayatını sürdürdüğü günlerde, yaşadıkları eve gelen bir adamla
bir arada bulunduğu saatlerde ona söylediklerinde de görüyoruz.
Annesinin Mister Bantam ile yaşadığı ilişkinin bitmesinin ardından yaşadığı bu yeni dünya, onu babasının yerine koyabileceği kişiler aramasına
bağlanabilir. Daha öncesinde gelgitlere rağmen Mister Bantam ile olan
bağının bir devamı niteliğinde olduğu da söylenebilir. Bu, doldurulamaz
bir boşluğun bir çocuğun dünyasında çocuklara has bir tavırla geçici olarak doldurulmaya çalışılması çabasından öte bir anlamı olmayan, hastalıklı
ilişkiler zincirinin bir halkası sadece.
Teresa, sözde de olsa annnesi ile bağlarını koparabildiğini söyleyebildiği gibi babasını da dünyasından çıkarıp atabildiğini söyleyebilmektedir.
Her geçen gün yalnızlaşan, dayanacak dalı kalmamış bir çocuğun ya da onu
tanıdığımız haliyle bir genç kızın, onların yerine koyabileceği yeni bağlar
kurma çabasının tezahürü aslında. Olmayan ve artık hiç olmayacak olan anne
ve baba eksikliği onu, mevcut beklentilerinin ona faydasının olmayacağını
hisstetmesiyle ilgili. Artık yalnız ve tek başına ayakta kalmanın bir yolunu
bulmak zorunda. Her ikisi de artık yanında yoklar ve ona psikolojik ya da
manevi anlamda destek olabilecek, güç verecek bir geçmiş hatıra özelliğine
de sahip değiller. O da yok sayıp yoluna yalnız devam etme düşüncesine
yönelmek için bunları içinde tekrarlayıp hiç bir şey bilmediği, önünde uzanıp giden hayata karşı direnecek gücü toplamaya çalışıyor.
Teresa’nın birey olarak sürdürdüğü ve sürdürmeyi tasarladığı hayatın,
annen baba tarafından onaylanmasını beklemek de hayli zor görünüyor. Her
ne kadar Teresa, bunun sebepleri arasında aile fertlerini sayıyor olsa da,
bir ailenin başına geldiğinde kabul etmek zorunda kalınacak olsa da tasvip
edilir bir yanının olmadığı çok açık.
Savaş gibi her şeyi etkileyen ağır bir travmanın yaşandığı ortamda aile
bağlarının eksiklerine rağmen güçlü olması beklenirken, bağları kopmaya
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hazır insanlarla karşılaşıyoruz. Bu görünür verilere rağmen Teresa ve annesinin hiç de hafife alınmayacak güçlü bağlarının olduğu da satır aralarından
anlaşılmaktadır. Onların itiş kakışa dayalı ilişkileri, birbirlerinden başka
kimseye güçlerinin yetmeyeceğini bilen iki insanın seyri bir hayli ağır didişmeleri olarak değerlendirilebilir.
Teresa, her ne kadar bir şekilde annesini seviyor olsa da, bunun tam
bir sevgi olmadığını, bazı eksiklikleri barındırdığını söylediği satırlarda5,
sürekli yıpranan ilişkilerde bu anne sevgisi bile olsa zamanla kalıcı izler
bırakabildiğini göstermektedir. Burada, esasen Teresa’nın söylemek istediği,
annnesine olan mevcut sevgisinin olması gerektiği gibi sınırsız ve sonsuz
olmadığıdır. Onların hastalıklı ilşkilerinden böyle bir yargının ortaya çıkmış
olması da anlaşılır görünmektedir.
Yazarın, kahramanını (ve de kahramanlarını) kurgularken bu iç çatışmayı bütün çıplaklığıyla verebilmiş olması, yukarıda sözü edilen yazarın
Polonyalı yazar tavrıyla da alakalı. Eğer yazar dış bir bakışa sahip olmuş
olsaydı bu kadar eleştirel yaklaşamaz, en azından tarafsız bakabilme telaşıyla özellikle iç çatışmaları anlattığı kısımlarda kısır bir anlatım dili kullanabilirdi. O zaman da eser bir savaş muharriri veya yabancı bir ülkede uzun
süreli seyahate çıkmış bir yazar tavrıyla aktarılır, eserden yansıyan keskin
ama naif bakış okuyucuya yansıtılamazdı.
Almanlarla işbirliği yapan bazı Polonyalıların Yahudilere yapılanlara
göz yummaları, ardından benzer bir duruma hem Almanlar hem de Ruslar
tarafından kendilerinin de düşürülmeleri trajedinin bir başka boyutudur.
İşte bu noktada Dağcı, yaşananları, yaşandıktan sonra kaleme alması ile bir
anlamda bir döneme şahitlik etmiştir. Yazarın, savaş günlerinde yaşananların o an düşünülemeyen ama daha sonra yorumlanabilen seyrini kaleme
almış olması bir başka dikkate değer husustur6.
Yazarın bu yaklaşımı sayesindedir ki Teresa, tesadüfen o anda evde olmayışından dolayı ölmemiş olduğunu anlattığı satırlardan başlayarak7, eserin
sonuna kadar kendisi olmayı başarır. Yazar teknik anlamda da Teresa’nın
yaşadıklarını yazmaya başlamış olmasını zikrederek anlatılanların sahibini
bir defa daha teyit etmiş olur. Teresa, kalbiyle, içiyle konuşur bu satırlarda8.
Teresa, inancını, din anlayışını bile dile getirirken samimiyetini kaybetmez. Yüzeysel bir bakışla inanç sorgulaması olarak değerlendirilebilecek satırlar, aslında her insanın yapması gereken iç muhasebe samimiyetiyle satırlara yansır. Sıkça inancı olduğunu söylemesi, zihnine üşüşen
5
6
7
8

Dağcı, 1974: 41.
Enginün, 2000: 346.
Dağcı, 1974: 8.
Dağcı, 1974: 9.
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düşüncelerin ağırlığı altında ezilmemek için kendini rehabilite etme gayreti
olarak görünüyor.
Bütün çabası özünde kendisi kalabilmek. Teresa’nın, şartlarla değişen,
alt üst olan Varşova ve Varşovalıların arasında, Teresa olarak kalabilmek
gibi bir telaşının olduğu gözleniyor. Teresa olarak kalamayacağından endişelendiğinden, iç dünyası ve dış dünyası arasında yaşadığı gelgitlerden etkilenmemek için de sürekli olanları soyutlayıp, olmayanları somutlaştırma
gayreti içinde görünüyor.

Aşk ve Ölüm
Teresa, hayatı, aşkı ve ölümü iç içe yaşayan bir kahraman. Karbonski
ile Anin’deki mezarlığa gittiklerinde ölümü, de hayatın parçası olarak gördüğünü ifade ediyor9. Bu sadece o gün mezar ziyaretine gitmiş olmaları
ile ilgili değil, Varşova, Varşova’da yaşananlar ve günlük hayatın parçası
haline gelen ölümlerle ilgili. Teresa, Karbonski ile aşk denilemeyecek, tutku
da sayılamayacak bir ilişki yaşıyor. Kendisini bir şekilde Karbonski’nin eşi
olarak da hayal ediyor. Bu, onun içinde yaşattığı ve Karbonski’nin hissetmediğini zannettiği travmatik bir ilişki. Karbonski onun her an ulaşabileceği, istediğinde yok sayabileceği hastalıklı, ete kemiğe bürünmeyen ilişkisi
durumunda.
Mihal ise onun gerçek aşkı. Hayata, Mihal sayesinde dört elle sarılıyor Teresa. Onu bekleyişi, arayışı, zihninde canlandırışı bambaşka. Eserde,
Varşova için feda edilen aşk, Mihal’in ölümü ve Teresa’nın onu teşhisi,
aşkın ellerinin arasından uçup gitmesi başlı başına bir eseri dolduracak
kadar diri ve canlı anlatılıyor. Asya ile olan aşkı ise fiziksel tutkudan ibaret. Ulaşabildiği ve yaşayabildiği bu tek aşk ne Karbonski’ye hissettikleri
kadar hastalıklı, ne de Mihal’e hissettikleri kadar sevgi barındırıyor içinde.
Dağcı’nın eserlerinde Kırımlı erkek ile Polanyalı kadın aşkı bir kaç eserinde daha görülür10. Asya, bir anlamda eserde yazarı ya da doğu insanını
temsil eder. Şahin’e göre ise Asya, Doğu ile Batı arasında ötekileştirici
algının temsiliyle görevlidir11.

Dağcı, 1974: 27.
Uğurcan, 2006: 273.
11
Şahin, 2014: 67.
9
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Yazarın Esere ve Kahramanına Yaklaşımı
Her şey Teresa’nın gözüyle ve onun darmadağınık düşünce dünyasıyla
aktarıldığı için, okuyucu olarak ondan yana tavır alınması söz konusu. Yazar,
onun ruh halini her yönüyle, geçmişi, günü ve muhtemel geleceğiyle birlikte
anlattığı için, bir süre sonra okuyucunun, olan ve olacak herşeye hazır hale
gelmesi sağlanmış oluyor. Teresa, eserde hem gözlemci hem anlatıcı hem
de olayların seyrini sağlayan kişi durumunda.
Yazarın bu yaklaşımı, romanın kurgusunu yer yer zorlaştırırken zaman
zaman da yazara büyük kolaylık sağlıyor. Okuyucunun her ne olursa olsun
kahramandan yana tavır koyma durumunda olması, kahramanın bir karakter
olarak algılanması yerine bir tipe dönüşmesine de sebep olabilirdi. Yazar,
taraf olmayan tavrıyla kahramanını koruma altına almayı başardığı gibi, esere
kendisinden bağımsız bakılmasını da temin etmiş oluyor. Cengiz Dağcı’nın,
Ölüm ve Korku Günleri adlı eseri, Korkunç Yıllar, Yurdunu Kaybeden Adam
ve Onlar da İnsandı adlı eserlerinde de olduğu gibi apaçık bir eser adı taşıması ile de ayrı bir anlam kazanıyor. Okuyucu, eserde nelerle karşılaşacağını, eserin adından yola çıkarak tasavvur edebiliyor ve mutlu sahnelerle
karşılaşmayacağından haberdar.
Okuyucu, ölümün kol gezdiği, en temel duygunun korku ve onun yol
açtığı hastalıklı seyirlerin yaşandığı ve özünde savaşın ve yol açtıklarının
anlatıldığı bir eserle karşı karşıya. Kahramanın yaptıklarını tasvip etme ya
da etmeme şansına sahip değil. Her ne kadar kendisinden eser boyunca ve
eser bittiğinde “ Siz olsaydınız ne yapardınız ?” sorusuna cevap vermesi
istenmiyor olsa da, en azından kahramanı, olduğu gibi kabul etmek durumunda kalıyor. Hiç bir şekilde eserde ahlaki değerlerin yargılanması, bir
ders çıkarılması veya yol gösterilmesi gibi bir çaba söz konusu değil.
Yazarın kahramınını sevdirme, şirin gösterme yönünde de özel bir gayreti yok. Bu yüzdendir ki eser okunması hiç de kolay olmayan bir yapıya
sahip. Bu özelliğine rağmen eserin her satırı okuyucuyu kendisine bağlayan
bir işleyişte. Ne yazık ki yazarın bu eseri, onun gölgede kalmış eserlerinden
biridir ve ne Türkiye’de ne de anlattığı coğrafya olan Polonya’da hakettiği
ilgi ve değeri hiç bir şekilde görmemiştir. Bundan sonra ilgi göreceğine dair
bir belirtiden de söz etmek mümkün görünmüyor. Bunun sebepleri arasında
yazarın Türkiye’de farklı eserleriyle oluşan bir algı çerçevesinde anılıyor
ve değerlendiriliyor olması, Polonya’da ise yok sayılıyor olması ve tanındığı çok sınırlı çerçevede ise haksız yere bir Nazi taraftarı gibi algılanıyor
olması vardır.
Eserde anlatılanlar, hikayeleştirme olsa da gerçeği olanca açıklığıyla
anlattığına dair bir şüpheye mahal bırakmayacak derecede gerçeğe yakındır. Yazarın, Sovyet ordusunun bir neferi olarak savaşa girmesi, Almanlara
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esir düşmesi, ardından Türkistan lejyonu ordusuna girmesi ve giymek durumunda olduğu Nazi bozması üniformadan dolayı suçlanması bir hayli acımasız bir yaklaşım olarak görünmektedir. Savaşın insanlardan götürdükleri
kadar onlara getirdikleri ve yaşattıkları düşünülecek olursa bu duruma bir
açıklama bulmak hiç de güç görünmemektedir.
Savaş, yazarı örselemiş dolayısıyla da yazar savaşı anlattığı eserlerinde
örselenmiş kahramanlara yer vermiştir. Teresa da yazarın kahramanları
arasında özel bir yeri olan, eşine adadığı, hikayeleştirme unsurlarına rağmen eşinden yola çıkarak kaleme aldığı bir eserin kahramanıdır. Bu açıdan
bakıldığında eserin ve kahramanının yazarın dünyasında çok özel bir yerinin
olduğundan söz edilebilir.
Yazara Türkiye’de çoğunlukla gereği gibi genel bir bakışla yaklaşılamadığı gibi Polonya’da da yazarın tanındığı sınırlı çerçevede genel bir bakışla
ele alınamadığı görülmektedir. Yazarla ilgili olarak yapılan anketlerde ise
yazarın Türkiye ve Polonya arasında köprü kişi olabileceği yönünde katılımcı görüşü ortaya çıkmış bulunmaktadır12.
Yazara dair Polonya’da yapılan sınırlı sayıda akademik çalışma bulunmaktadır. Konuya ilişkin Sylwia Filipowska Krakov Yagiellon Üniversitesi’nde
yapılan bir çalışmada bunların bir kısmı tespit edilmiştir13. Bunun dışında
Varşova Üniversitesi’nde yapılan bir kaç bitirme tezi de bulunmaktadır.

Sonuç
Ölüm ve Korku Günleri adlı eser, ne yazık ki yazarın üzerinde en az
çalışılan eserlerinden biridir ve yazarın diğer eserlerine ilişkin yapılan çalışmalarda sadece temas edilen bir çalışma konumunda kalmıştır. Tabii ki bu
eserin değerine yönelik bir durum değildir. Bu konuda belki eserin, yazarın bilinen ya da ününü pekiştiren eserlerinden biri olmamasından, farklı
bir coğrafyayı anlatıyor olmasından söz edilebilir. Bu arada yazarın Badem
Dalına Asılı Bebekler ve Dönüş gibi eserleri de gerekli ilgiyi görmemiştir.
Hem teknik anlamda hem de kurgu boyutuyla modern roman çizgilerine
sahip eser, kahramanın iç dünyasını vermekteki başarısıyla da yazarın yapıtları arasında özel bir yere sahip. Türk edebiyatı ve Türk okuru hiç bilmediği
bir dünyayı daha Cengiz Dağcı’nın kaleminden öğreniyor.
Dağcı eserlerini Türkiye Türkçesiyle kaleme almış olmasaydı Kırım,
okuyucu için ayrıntılarıyla bilinmeyecekti. Yine aynı şekilde yazarın Londra
ve Varşova’yı anlattığı eserleri olmasaydı, bu şehirler okuyucu nezdinde
12
13

Çetin, 2012.
Filipowska, 2011.
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özel yerler olmayacaktı. Yazarın bir roman yazarı olmaktan öte yüklendiği
bu misyonların hiç üzerinde durulmuyor olması da ayrıca üzücü bir durum.
Pek çok topluma nasip olmayacak böyle bir değerin bu özelliklerinin bilinir
hale gelmesi büyük önem arz ediyor.
Yazarın Polonya’da tanınan bir edebi şahsiyet olması için de bir hayli
çaba göstermek gerekiyor. Eşinin Polonyalı olması ve Ölüm ve Korku
Günleri adlı eserinde Varşova’yı ve savaşı anlatmış olması ile iki toplum
arasında yeni bir köprü kurulması anlamında da büyük değer taşımaktadır.
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‘Leh’ in Classic Turkish Poetry /
Klasik Türk Şiirinde ‘Leh’
abstract: Classical Turkish poetry is an opulent source of concepts, metaphorical statements and motives. Turkish poets continue to enlighten the society today as much as they
have done it for centuries. Among numerous subjects, descriptions of cities and nations
flourish. Campaigns, cities that were conquered by the Ottoman Empire (which spread on
three continents) and inhabitants of those lands have been described by Divan poets. Those
cities and people are sometimes mentioned in the context of political relationships or the
properties they have. The Ottoman Empire held some campaigns to Poland and had great
achievements (1620-1621, 1672-1676) in the era of II. Osman (the Young) and IV. Mehmet
(the Hunter). As for all other political and historical issues, Divan poets showed great interests in Polish campaigns and have presented many eulogiums for the sultans and the pashas.
The Polish people were often mentioned in those poems. The article focuses on the Divan
poetry dedicated to the Ottoman campaigns to Poland and the place the Polish people take
in the poems. The use of the word “Leh” meaning “Polish” and the role of that word plays
in metaphorical statements is also analysed.
keywords: Leh, Poland, classic Turkish poetry, eulogium, history

“Leh” kelimesi, sözlüklerde Polonya, Lehistan, Polonya halkından olan
kimse gibi anlamlarıyla hem bir ülkeyi hem de o ülkenin insanını çağrıştıracak şekilde karşımıza çıkmaktadır1. Klasik Türk şiirinde de bu kelime
hem Lehistan’ı hem de Lehlileri kastedecek şekilde kullanmıştır.
Osmanlı Devleti ile Lehistan arasındaki ilişkiler 15. yüzyıla kadar dayanır. Bu ilişkiler uzun yıllar çatışmalar, uzlaşmalar, destek olmalar gibi farklı
şekillerde devam etmiştir. Bugün Polonya olarak adlandırılan bu “devlet kurulduğu günden beri kendini ‘Polonya’ olarak adlandırmıştır ancak
Osmanlı Devleti ‘Lehistan’ adını kullanmıştır”2. Osmanlı elçilerinin sefaretnamelerinden anlaşılmaktadır ki, Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca
Lehistan’da yaşananlara seyirci kalmamış ve orada meydana gelen olayları
yakından takip etmiştir.
Osmanlı tarihinde, henüz on dört yaşında tahta çıkan ve ‘Genç’ lakabıyla nitelendirilen II. Osman’ın ve IV. Mehmet’in Lehistan üzerine seferleri olduğu bilinmektedir.
1
2

TDK, 2011: 1580; Parlatır, 2006: 966.
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Klasik edebiyat üstatları yaşanılan bu gelişmelere duyarsız kalmamıştır. Zira Osmanlı Devleti’nde sultanlar başta olmak üzere çok sayıda devlet adamının şiire ilgi duyması ve şairlik niteliği taşımaları klasik Türk
şiirinin gelişimine katkı sağlamıştır. Aldıkları maddi ve manevi desteğin
yanı sıra saraylardaki şiir meclislerine konuk olan şairler, “şiirlerinde siyasi
olaylara yer verme ihtiyacı hissetmişlerdir. Çünkü hızlı gelişen siyasi olaylar, devlet büyüklerine kaside sunma ve karşılığında caize ve ihsan alma
gibi durumlar, şairlerin şiirlerine siyasi olayları eklemelerinin tetikleyicisi
olmuştur”3.
Uzun yıllar toplumdan uzak olmakla suçlanan eski edebiyat eserleri, söylenilenlerin aksine dönemlerinin sosyal hayatını, değer yargılarını, insanların yaşayış tarzlarını ve etkilendikleri olayları günümüze yansıtan ifadelerle
doludur. Eserlerinde yer verdiği sosyal, kültürel ve siyasal özellik taşıyan
dizelerle şair, yaşadığı döneme ışık tutar. Çalışmamız kapsamında düşünüldüğünde ise Lehistan’la ilgili olarak klasik Türk şiirinde özellikle Kamaniçe
Kalesi’nin fethi için pek çok tarih düşürülmüş olması ve padişahlara seferlerle ilgili övgüler sunulması dikkat çekmektedir.
Nef’î’nin “Sultan II. Osman’ın 1621 senesi Mayıs ayında Davutpaşa
kışlasından hareketle çıktığı Lehistan Seferi münasebetiyle”4 yazdığı
“Kasîde-i Âli’l-‘Âl Der Ta’rîf-i Cihâd- Sultân ‘Osmân” diye adlandırılan
64 beyitlik bir şiiri mevcuttur. Tarihte çok parlak bir iz bıraktığı söylenemeyecek olan bu sefer için sunulan eser, kaside türünün gereği olarak
mübalağalı ifadelerle süslüdür.
II. Osman’ın Lehistan seferini konu edinen bir başka eser Nâdirî’nin
Şehnamesi’dir. 1956 beyitten oluşan bu yapıt, hem gazavâtname hem de
fetihname özelliği taşımaktadır. 17. yüzyılın ünlü şairlerinden Nâbî, Sultan
IV. Mehmet’in Lehistan seferine katılmış ve Kamaniçe kalesinin fethinde
bulunmuştur. Fetihten sonra İstanbul’a dönen şair, kaleme aldığı “Fetihnâme-i Kamaniçe’de, IV. Mehmed’in Lehistan Seferi ile ilgili izlenimlerini
ve Kamaniçe Kalesi’nin alınışını anlatır”5. Gazavâtname türünde olan bu
eser Nâbî’nin mensur eserlerindendir.
IV. Mehmet döneminde Ukrayna Kazaklarını Lehistan’ın taarruzundan
korumak maksadıyla gerçekleştirilen Kamaniçe Seferine katılanlar arasında
Hacı Ali Efendi de vardır. Ali Efendi bu sefere tezkirecilik vazifesiyle katılmış ve “izlenimlerini bir günlük şeklinde ele almıştır”6. 189 gün süren bu
sefer, Târih-i Kamaniçe adlı mensur eserinde yer almaktadır.
3
4
5
6

Tosun, 2010: V.
Şentürk, 1999: 514.
Mengi, 2007: 217.
Can, 2007: IV.
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Abdi Paşa da aynı sefere nişancı olarak katılmış ve gördüklerini
Vekâyiname’de nakletmiştir. “Vekâyinâme, Târih-i Kamaniçe’ye nazaran,
daha genel bilgileri ihtivâ eder. Hadiseleri anlatırken günlerini söyler, o günlerdeki yol durumunu beyân eder, orduya katılanlar ve dağıtılan hilatler
hakkında bilgiler verir”7.
17. yy şairlerinden Fevzî’nin divanında da H. 1083 (M.1672/1673) yılındaki bu fetihle ilgili “Tarih-i Feth-i Kamaniçe” isimli 13 beyitlik bir tarih
düşürülmüştür. Klasik edebiyat eserlerine bakıldığında Lehistan’a dair bilgiler daha önce de değinildiği gibi genellikle sefaretnamelerde görülmektedir.
Uğurcan’ın belirttiği gibi, “1730’larda Patrona Halil isyanından sonra oraya
yollanan Mehmet Efendi’nin Lehistan Sefaretnamesi’nde, III. Osman’ın
cülûsu için yollanan Hacı Ali Ağa’nın heyetinden birinin manzum eserinde,
aynı yıllarda gönderilen Mehmet Ağa’nın sefaretnamesinde, III. Mustafa
döneminde Ahmet Resmi Efendi’nin Viyana ve Berlin Sefaretnamesi içindeki Lehistan kısmında ve III. Selim döneminde Emin Vahid Efendi’nin
Fransa Sefaretnamesi’nde” Lehistan’a yer verilmiştir8.
Ayrıca klasik Türk şiirindeki divanlarda, Lehistan’a düzenlenen seferlere
düşürülen tarihler dikkat çeker:
Târîhin anuñ lafzen ü ma’nen didiler
Sultân-ı cihân kıra biñ otuzda Leh’i (H.1030)
Ey ‘Atâyî bu cihâda târîh
Oldı Leh üstine ‘azm-ı şehdür (H.1030)
Gelüp elçi harâc ile Leh’den
Eyü feth oldı biñ otuzda bu bâb (H.1030)9

Çalışmada mensur eserler incelenmemiş; şiirlerde ise sadece “Leh” kelimesinin geçtiği mısralar dikkate alınmıştır. Klasik Türk şiiri bağlamında
ulaşılabilen divanlar taranmış ve mısralardaki “Leh” unsuru tespit edilmiştir.
Benzer yönleriyle tasnifine gidilen bulgularda dönemin şairlerinin “Leh”e
dair bakış açıları ve yaklaşımları birkaç başlık altında gözler önüne serilmeye çalışılmıştır.

Leh Memleketi
Klasik Türk şiirinde coğrafî mekânlar genellikle ülke, şehir, semt,
dağ, deniz, ada, nehir isimleriyle anılmaktadır. Ülkelere çoğunlukla kavim
7
8
9

Can, 2007: XI.
Uğurcan, 2006: 257.
Karaköse, 1994: 708, 709, 710.
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adlarının; “diyâr, hıtta, iklîm, il, illeri, memleket, milket veya mülk” kelimeleriyle tamlama yapılmasıyla işaret edilir”10. Şiirlerde bu şekilde adlandırılan yurt veya kavimlerden biri de Leh’tir.
Taranan beyitlerde Leh memleketinin; iklîm, mülk, bilâd, diyar ve ülke
kelimeleri ile birlikte dile getirildiği görülür.
Edirneli Nazmi Leh’e; “Târîh-i Sûr-ı Sultânî” başlığı altında H. 936
(M. 1530) yılında Kanunî Sultan Süleyman’ın oğulları şehzade Bâyezid ile
şehzade Cihangir’in sünnet düğünü için düşürdüğü tarihte Sultan’ın övgüsünü yaparken onun kılıcından korkan memleketleri sıralarken değinmiştir:
Anuñ şimşîri darbından hırâsândan bugün yekser
Diyâr-ı Engirûs-ı Çeh dahı iklîm-i Rûs u Leh11

Nâdirî, Şehname’sinde İskender Paşa’nın Lehistan Seferi’ne yer vermiş
ve Leh memleketinde yaşanılanları tasvir etmiştir:
Süvar oldı rahş-ı sabâ sür’ate
Revân oldı Leh mülkini gârete12

Osmanlı padişahları yirmi beş senedir seferlere katılmamalarına rağmen
(Uzunçarşılı, 1988: 3/176) II. Osman, bu sefere bizzat katılma kararı almıştır. Nâdirî de bu durumu Şehname’sinde açıkça dile getirmektedir. Şair,
padişahın “Fikrim Leh memleketini bizzat ateşe veren olmaktır” dediğini
ifade eder:
Didi ra’yum oldur ki bizzat ben
Olam Leh bilâdına âteş-figen13

Padişahın ateş dolu kılıcıyla kralın üzerine yürüyüp Leh diyarını harap
etmeyi düşündüğü bir başka beyitte dile getirilir:
Krala salup nâr-ı tîgumla tâb
İdem Leh diyarın harâb u yebâb14

Mülk-i Leh ifadesiyle Lehistan topraklarını kasteden şair, padişahın ve
ordusunun Leh ülkesine varıp çadırını kurduğunu söyler:
Yeniterzi, 2010: 302.
Üst, 2012: 3858.
12
Külekçi, 1985: 361.
13
Külekçi, 1985: 380.
14
Külekçi, 1985: 381.
10
11
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Çü mülk-i Lehe vardı şâh u sipâh
Nümâyân olup nice bâr-gâh15

II. Osman’ın Lehistan üzerine yaptığı seferlerde Osmanlı ordusunun yanında yer alan Kantemir Mirza komutasındaki Nogay Tatarları da
Nâdirî’nin şiirinde yer alır:
Tatar ile oldı akıncı revân
Leh iklimine gittiler hem-‘inân16

Nev’î-zâde Atâyî divanında “Târîh-i Gazâ-yı Leh” başlığıyla 1621
yılında, Polonya seferine çıkan II. Osman için “Cihan sultanı cihat azmiyle
Leh ülkesini atının dolaştığı yer eyledi” diyerek bu seferin başarılı bir şekilde
sonuçlandığını belirtmek ister:
Sultân-ı cihân eyledi çün ‘azm-i cihâd
Leh mülkini kıldı atınuñ cilvegehi17

Şairin sefere dair bir başka tarih beyti şu şekildedir:
Vardı Leh üstine hüsrev-i gâzî
Hasma el-hak güzel virildi cevâb18

Yine Şeyhülislam Yahyâ da “Seçkin padişah kılıç gibi keskin hükmünü
Leh diyarında gösterdi” ifadesiyle divanındaki bir tarih beytinde Lehistan’dan
bahseder:
Leh diyârında eyledi icrâ
Hükmini tîg gibi şâh-ı güzîn19

17. yy şairlerinden Mezâkî, Sultan IV. Mehmet’in Kamaniçe fethi için
yazdığı kasidesinde padişahın Leh ülkesine girerek orada bir deprem etkisi
bıraktığı anlatılır:
Saldı sad-velvele iklîm-i Leh-i pür-tebehe
Oldı ma’mûresi hep sadme-hûr-ı vîrânı20
Külekçi, 1985: 391.
Külekçi, 1985: 409.
17
Karaköse, 1994: 708.
18
Karaköse, 1994: 710.
19
Kavruk, 2001: 479.
20
Mermer, 1991: 193.
15

16
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Şair padişahın yanı sıra orduyu da övmekten geri kalmaz:
Kendi tursun Lehi pâ-mâl ider kulları var
Kim kıralı turamaz karşu degül hatmânı21

Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî, divanındaki bir kasidede Osmanlı ordusunun birkaç şehidinin kan diyeti niyetine Leh mülkünü aldığını ifade eder:
Gûyiyâ bir kaç şehîd olan dil-âverler içün
Düşdi mülk-i Lehle nice hısn-i ‘âlî hûn-bahâ22

Ziştoylu Hacı Ali Ağa’nın manzum sefaretnamesinde ise o dönemde
Leh ülkesindeki Yahudilerin çokluğundan bahsedilir. Şaire göre, bu ülkedeki Yahudiler öyle çoktur ki sayılıp dökümü yapılsa bir Lehliye on Yahudi
düşecektir ve Lehlilerin bütün işlerini onlar yapmaktadır:
Bu Leh ülkâsın yekpâre Yahudîden ibârettir
Eger tâ’dât olunsa Lehlü bir, on’dır yahudânı
Bu Lehlû’nun bütün işin gücün göre Yahudîdir
Bular tâyin oluptur zevkine rûzân ve şebbânî23

Ali Ağa eserinde, Lehistan’ın üç yüze yakın kasabası olduğunu söyler
ve topraklarının çok dağınık olduğunu dile getirerek ülkenin coğrafyasına
dair bilgiler de verir:
Olurmış üç yüze bâlig kasaba zikr olur Lehde
Karası dahı bin pâre diyü nakl itdiler anı24.

Lehlilerin Güzelliği
Klasik Türk şiiri, içerdiği mazmun ve mefhumlar ile yüzyıllar boyunca
ortak bir anlayış sürdürmüştür. Gibb’e göre “Osmanlı şiiri yaklaşık altı asırlık bir süreyi içine alır. Bu uzun zaman içinde tabii olarak birçok safhalardan geçmesine, birçok değişikliğe uğramasına rağmen, yekpareliğinden asla
bir şey kaybetmemiştir. On dördüncü asırdaki şekli ve maksadı ne idiyse
bütün aslî vaziyetiyle on dokuzuncu yüzyılda da odur”25. Bu şiirlerde yer
Mermer, 1991: 196.
Kutlar, 2004: 71.
23
Göre, 2014.
24
Göre, 2014.
25
Gibb, 1999: 28.
21

22
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alan klişelerden biri de sevgilinin tasviridir. Şiirlerde sevgilinin saçı, kaşı,
gözü genellikle siyah olarak dillendirilmiş ve yapılan benzetmelerde de bu
renk dile getirilmiştir. Siyah renk adeta güzellik ile bütünleşmiştir.
Ancak zamanla bazı şairlerin klasik Türk edebiyatında alışık olunduğu
dışında renkli gözlü ve sarışın olan bir sevgili tasavvuru oluşturdukları da
görülür. Osmanlı’nın en meşhur divan edebiyatı şairlerinden Nedim’in şiirlerinde genellikle “yeni bir hayal olarak sevgilinin saçı sarıdır. ‘Âşık, o sarı
saça gönlünü kaptırmıştır”26. Kimi zaman sevgilinin saçı güneşe benzetilir:
Hurşîd pençesin mi takınmış cebînine
Ol zülf-i zerdden dökülen târler midir27

Yine Nedîm’in bazı mısralarında güzelin gözünün renginin mavi olduğu
da dikkat çeker:
Zülf ü külâhı verdi halel mağrib ü fes’ e
Çeşm-i kebüdu saldı akın mülk-i çerkese28

Sarışınlığı kastederek “Bosnalıyım dese de onu kim görse gök gözünden Leh’e benzetir” şeklindeki açıklamasıyla Nazmî, Lehlilerin sarışın ve
gök gözlü oluşlarını tasvir eder:
Bosnayam der saru olmagın o lâlâñ gerçi kim
Kim görürse gök gözinden beñzedür anı Lehe29

Şair, diğer bir gazelinde ise Lehli sevgililerin güzel olduğunu artık kabullenmiş görünmektedir:
Güzel severler Leh yâri degülseñ âh
Yine Nazmî nasîb olsa o demler
Seni lalañ-ıla kim görse ta’accüb idüb
Dir ki bir merdüm alışmış göre bir Rûs-ıla Leh30

Lehlilerin güzelliklerini mısralara döken bir başka şair de Vehbî’dir. O,
nazlı nazlı dolaşan meyhaneci çırağını görünce boyuna posuna bakarak onu
Leh endamlı olarak nitelendirir ve Lehlilere benzetir:

26
27
28
29
30

Kandemir, 2008: 323.
Kandemir, 2008: 337.
Kandemir, 2008: 360.
Üst, 2012: 3026.
Üst, 2012: 1041, 3118.
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Leh kesimli görüp öpdüm anı ikrâmen leh
Geçdi biñ nâz ile bir mug-beçe biçli miçli31

Antakyalı Münîf de divanındaki bir rubaide Lehli güzellerden bahseder:
Sırma saçlı o gümüş meçli büt-i Leh nâ-geh
Dile arz itdi açup sinesin ikrâmen leh
Nem-çekân oldı mecârî-i sirişküm ol dem
Oldı hem sabr u hıred urza-i teşviş ü veleh32.

Leh’in Birlikte Anıldığı Diğer Milletler
Klasik Türk edebiyatı şiirlerinde Leh’in sıkça Çeh, Moskov/Rus, Nemçe
(Alman) milletleri ile bir arada anıldığı görülmektedir. Bu durumun coğrafî
ve tarihî yakınlıktan kaynaklandığı düşünülebilir.
Cinânî, Cilâü’l-Kulûb adlı 3315 beyitlik didaktik bir ictimaî hayat bilgisi, âdâb-ı muaşeret ve nasihat kitabı olarak kabul edilen mesnevisinde33,
Osmanlı sultanlarından III. Murat’ın övgüsünü yaparken “Kendi ülkelerinde
Leh ve Çeh krallarının namı bey olsa bile Sultan Murat Han’ın kapısında
değerleri yoktur” ifadesine yer verir. Bu beyitte, kendi sultanını üstün gösterme çabası içine giren şairin, karşılaştırma yoluna giderek diğer ülkelerin
hükümdarlarını değersiz kılacak ifadeler kullandığı görülür:
N’ola nâmı oldı-y-sa mülkinde beg
Leh ü Çeh kralı kapusında seg34

Nazmî, klasik Türk şiirinde “sultan, efendi” olarak da nitelendirilen
sevgiliye seslenerek “Sen beni öyle farz et ki kapında bir Rus ya da Leh
kölesiyim” ifadesiyle sevgilinin kapısında köle olduğunu tasvir etmekte ve
kendini Rus ya da Leh asıllı bir köle olarak görmektedir:
Efendi şöyle farz eyle kapuñda
Bu Nazmî bende-i Rûs u ya Lehdür35

Bu beyit, Rus ve Leh halkının Osmanlıda hizmetli ya da köle olduklarını ortaya koyması bakımından dikkat çekmektedir. Benzer bir beyte
Yenikale, 2012: 534.
Küçük, 1999: 209.
33
Özkan, 2014: 10.
34
Özkan, 2014: 13.
35
Üst, 2012: 1020.
31

32
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Nevî’nin şiirinde rastlanılır. Kasidesinde, “Çin imparatorunun senin meclisinde dalkavuk olduğu bir yerde Leh prensi de senin köşkünde hizmetçi
olmaya layıktır” diyerek padişahın övgüsünü yapmakta ve kölesi olarak
da Leh prensini göstermektedir. Bu durum kasidelerini sundukları isimlerden himmet bekleyen şairlerin diğer imparatorları yerme çabasından
öteye gitmez. Övgünün abartılması şairin beklentisine ulaşmasına belki
de teminat olacaktır.
Revâdur meclisinde kâse-lîs olsa eğer Fagfûr
Binâ-yı kasruña lâyık ecîr olsa Leh’üñ banı36
Nazmî, Sultan Süleyman’ın övgüsünü yaparken Lehlileri, Çeh milleti
ile bir tutar. Onlar padişahın mahkûmudurlar:
Tâbi’ fermânı anuñ mülk-i Rûs u Engirûs
Cümle mahkûm Leh aña milket-i Leh birle Çeh37
Vehbî’nin Leh ulusunu, Alman anlamında kullanılan Nemçe kelimesiyle
beraber andığı görülür:
Lehlüler olsa ‘aleyhinde sezâ zecr-i İlâh
İhtilâs etmiş idi ba’zı kurasın Nemçe38
Hanyalı Nûrî Osmân ise tercî-i bendinde, Leh’i Moskov (Rus) ile bir
arada anar:
Mülk-i mevrûsuñ olan eski memâlik yek-beden
İntiha-yı Leh ü Moskov ile mahdûd olsun39.
Yine 18. yüzyıl şairlerinden Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî mesnevisinde yer verdiği bir beyitte Nemçe (Alman), Leh ve Rus uluslarını birlikte
zikreder:
Nemçe Leh ü Moskov ile yek-ser
Olundı musâlaha ber-â-ber40.
Tanyeri, Tulum, 1977: 140.
Üst, 2012: 3858.
38
Yenikale, 2012: 119.
39
Aydın, 2009: 488.
40
Kutlar, 2004: 269.
36
37
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Tüm bunların yanı sıra Lehlilere dair şiirlerde dikkat çeken hususlardan
biri de şairler tarafından belki biraz inatçı olarak kabul edilmeleri olabilir.
Atâyî, II. Osman’ın bu sefer için kararlılığı karşısında Lehlilerin inat etmemesini, teslim olmasını ister. Şaire göre, inatlaşmak onlar için bir aptallık
olacaktır:
‘Azm-i rezm eyledi sultân-ı cihân
Leh ‘inâd eyler ise eblehdür41

Ayrıca Osmanlı-Lehistan ilişkileri içinde dikkat çeken bir beyit de
Ziştoylu Ali Ağa’nın şiirinde görülür. Şair, kendisini davet edip ziyafet
veren Leh’i, düşman olarak nitelendirse de onu diğerlerinden – “özge”
kelimesi ile – ayrı tutmakta ve yiğit bir adam olarak nitelendirmektedir:
Bizi da’vet idüp bir gün ziyâfet emrini gördi
Yine bir özge kâfir hem Lehün bir merd-i merdânı42.

Sonuç
Klasik Türk edebiyatı şairleri sosyal hayatı şiirlerinde konu ederken
devletin siyasi ilişkilerini, savaşları, seferleri de dile getirmişlerdir. Osmanlı
tarihinde önemli bir yere sahip olan Lehistan ülkesi ve Leh halkı da farklı
yüzyıllardaki şiirlerde söz konusu edilir. Şairler, Lehistan Seferleri’ne dair
tarihler düşürmenin yanı sıra bu ülkeden ve halkından bahsetmiş hatta divan
şiirindeki klişeleşmiş sevgili tarifinden uzaklaşıp onların sarışın ve renkli
gözlü güzellerini sevmiş, böylece edebiyatın mazmun dünyasını zenginleştirmişlerdir. Ayrıca beyitlerde Leh’in Çeh, Nemçe (Alman), Moskov (Rus)
ile bir arada anıldığı da görülür.
Klasik Türk şiirinde Leh’in söz konusu edildiği beyitleri çoğaltmak
mümkündür. Ancak bu çalışmada tespit edilen şiirlerle de genel olarak divan
şairinin “Leh”i, düzenlenen seferler dolayısıyla kaleme aldığı görülmüştür.
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A Turkish Poet’s Connection with Poland /
Türk Şairin Polonya ile İlişkileri
abstract: Nazım Hikmet is one of the most famous exiled Turkish poets. Because of
his world views he was sentenced to thirteen years of imprisonment. Today he is a world-renowned artist and his poems have been translated to many languages. The paper discusses
Nazım Hikmet’s years of exile in Poland where he fled from Turkey in 1951 at the age of
50. He did not have a passport when he left Turkey. He was given Polish citizenship and
the passport by the Polish government in 1952. The text presents Hikmet as a person and
a poet; it focuses on his life in Poland. I will clarify why Hikmet was given the Polish
citizenship and his Polish surname. Also, I will discuss his last wife (the mother of his only
son Mehmet), Münevver Andaç’s visit to Poland and how she found a job at the Department
of Turcology (Institute of Oriental Studies, University of Warsaw).
keywords: Nazım Hikmet, exile, poet.

Giriş
Nazım Hikmet, edebiyat alanında, 20. yüzyılın en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Şairliği, yazarlığı, mücadelesi ve kendine has yaşamıyla ele
alındığında ortaya çıkan en belirgin özelliği şiiri kovalayan bir adam olmasıdır. Tarafsız bir gözle bakıldığında, Nazım Hikmet, Cumhuriyet Dönemi
Türk edebiyatında toplumsal, kültürel ve tarihi sebepleri yoğrulduğunda,
görülecek olan, onun bir vatan haini değil, bir vatan şairi olduğudur.
Politik düşünceleri nedeniyle, hayatının yaklaşık 13 yılını Türkiye’nin
çeşitli hapishanelerinde geçiren Nazım Hikmet, 1951 yılında memleketinden
üçüncü ve son kez ayrılır. Nazım’ın memleketten ilk ayrılışı henüz on dokuzunda iken 1921 Eylül’üdür. Moskova’ya gider ve orada Doğu Emekçileri
Komünist Üniversitesi’nde öğrenim görür. 1924 Ekim’inde yine çıktığı gibi
gizlice memlekete döner. Nazım’ın ikinci kez memleket dışına kaçışı 1925
Haziran’ıdır. Türkiye’deki siyasi durum, Komünist Partisi üyesi olan Nazım
Hikmet’i tedirgin eder. O da çareyi yeniden memleketten kaçmakta bulur.
Bu kaçışın dönüşü ise 1928 Temmuz’udur1.
Nazım, 1938 yılında donanmayı isyana teşvik etmek suçundan tutuklanır
ve hapse atılır. 13 yıl 5 ay süren hapislik hayatından sonra çıkan bir afla
1

Kara, 2007: 152.
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serbest kalan Nazım Hikmet, can güvenliğinin tehlikede olduğunu düşünerek
50 yaşında iken, 1951 Haziran’ında memleketinden yine kaçar. Bu onun memleketinden son ayrılışıdır. 3 Haziran 1963 yılında son nefesini verene kadar
memleket hasreti çeker ve bu iç yangınını yazdığı birçok şiirinde dile getirir.
Çalışmamızda, Nazım Hikmet’in Türkiye’den ayrıldığı 1951 Haziran’ın
dan, Moskova’da öldüğü 1963 Haziran’ına kadar memleketten uzakta geçirdiği 12 yıllık vatan hasreti içerisinde Polonya ile bağlantısına değinilecektir.
Bu çalışma üç ana bölüm altında sunulacaktır.
1. Nazım Hikmet’in büyük dedesi Polonya asıllı Konstantin Borzecki’nin,
Mustafa Celalettin adını alması, Osmanlı Devleti’nde paşalık rütbesine kadar
ulaşması ve Türkçülüğün kitabını yazması.
2. Nazım Hikmet, Türkiye’den ayrıldığında pasaportu yoktur. Bu durumu
öğrenen Polonyalıların ona Polonya pasaportu vermesi ve Polonya vatandaşlığına almalarına açıklık getirilecektir. Ayrıca, Nazım’ın hayatının sonuna kadarki
sürede Polonya’ya ne kadar sık ve neler yapmak için geldiğine değinilecektir.
3. Nazım Hikmet’in Türkiye’den ayrılmadan önce evlendiği Münevver
Andaç ve üç aylık iken arkasında bıraktığı oğlu Memed’in 1960 yılında
Polonya’ya gelmeleri, Münevver Hanım’ın Varşova Üniversitesi Şarkiyat
Enstitüsü’nde iş bulması ve Nazım’ın böyle bir ortamda ikilem içinde kalmasına değinilecektir.

Mustafa Celalettin Paşa Kimdir ve Nazım Hikmet
ile Bağlantısı Nedir?
Nazım Hikmet’in, soyadını kullanarak Polonya pasaportu almasına ve
vatandaşlığına kabul edilmesine vesile olan Konstantin Borzecki kimdir ve
akrabalık derecesi nedir? Polonyalı Konstantin, nasıl Mustafa Celalettin
adını alır ve Osmanlı Devleti’nde paşalık rütbesine kadar nasıl yükselir?
1848 yılında İstanbul’a gelen bir gemiden kaçan Konstantin Borzecki, yüzerek Boğaz’da karaya çıkar. Dönemin sadrazamı Ali Paşa, Osmanlı topraklarına sığınan Konstantin’i himayesine alır. Konstantin önce Müslüman
olur ve Mustafa Celalettin adını alır, sonra da orta öğretimini tamamlar ve
Mühendishane-i Hümayun’da yükseköğrenime başlar. Bu arada, mühendishane müdürü Ömer Paşa güzel ahlaklı, akıllı, dürüst, çalışkan olarak gözlemlediği Mustafa Celalettin’i kızı Sıdıka ile evlendirir. Bu evlilikten Enver
adında bir oğulları olur. Mustafa Celalettin daha sonra uzmanlık eğitimi için
Fransa’ya gider, eğitimini tamamlar, uzun yıllar hizmet edeceği Osmanlı
Devleti’ne geri döner ve paşalığa kadar yükselir2.
2

Fuat, 2001: 602.
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Osmanlı Tarihi Uzmanı Ord. Prof. Enver Ziya Karal’ın ifadesine göre,
Mustafa Celalettin Paşa, ana dili Lehçeden başka, Latince, Fransızca,
Almanca ve Rusça bilir, iyi resim yapar ve harita çizer. Askerliğe, filolojiye ve tarihe dair geniş bilgisi vardır. “Eski ve Yeni Türkler” isimli bir
kitap yazar3. Mustafa Celalettin Paşa, bu eserinde dünya tarihinde Türklerin
çok önemli bir yere sahip olduğunu, medeniyetin gelişmesinde büyük pay
sahibi olduklarını, Avrupalılarla denk olduklarını, Türk dilinin, başka dillerin
yardımına ihtiyaç duymadan gelişecek güce sahip olduğunu, aynı zamanda
birçok dilin de gelişmesine yardımcı olduğunu ifade eder. Paşa, eserinde
ayrıca, Türk kadınlarının modern kıyafetler giymesini ve Türklerin Batı
medeniyetine girmelerinin gerekli olduğunu vurgular, çünkü Batı medeniyeti,
Batılıların olduğu kadar Türklerin de eseridir. Mustafa Celalettin Paşa’ya
göre, Batı medeniyetinin temelini oluşturan Yunan ve Roma medeniyetlerinin temelinde Türk etkisi vardır4. Tarihçi Karal, Mustafa Celalettin Paşa’nın
Balkanlarda, Sırplara karşı verilen savaşlarda, ön saflarda bulunduğunu ve
Osmanlı Devleti’nin seçkin komutanlarından biri olduğunu da vurgular5.

Nazım Hikmet’in Polonya Pasaportunu Alması ve Polonya
Vatandaşlığına Kabul Edilmesi
Nazım Hikmet Türkiye’den ayrıldığında pasaportu yoktur. Moskova’ya
vardıktan sonra, dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de
Nazım’a pasaport vermez. Kısaca resmi olarak Nazım Hikmet’in hangi ülkenin vatandaşı olduğu belli değildir. Türk şairi kimliği ile sadece Sovyetler
Birliği’ne bağlı ülkelere, yanında canlı bir pasaport ile seyahat edebilmektedir6. Zekeriya Sertel’in aktardığı bilgiye göre Nazım Hikmet’in yanındaki
bu canlı pasaport çok iyi Türkçe konuşan bir Sovyet ajanıdır7.
Ancak, Nazım Hikmet sadece Sovyetler Birliği ya da ona bağlı uydu
ülkelere değil aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere diğer ülkelere de
seyahat etmektedir. Bu nedenle mutlaka bir pasaporta ihtiyacı vardır. 1952
yılı sonlarına kadar Dünya Barış Konseyi toplantılarına pasaportsuz, ya da
canlı pasaport ile gider. 1952 yılı sonunda Dünya Barış Konseyi yönetici
kadrosuna girer ve Viyana, Stockholm, Berlin, Prag, Budapeşte, Helsinki
gibi çeşitli şehirlerde toplantılara katılır. Zaman zaman da Varşova’ya uğrar.
3
4
5
6
7

Karal, 1988: 294.
Karal, 1988: 294.
Karal, 1995: 21.
Fuat, 2001: 593.
Sertel, 2004: 28.
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Polonyalılarla arası oldukça iyidir. Polonyalı dostları pasaportunun olmadığını öğrenince bu duruma üzülür ve zaten anne tarafından büyük dedesi
Borzecki yoluyla Polonya ile bağı bulunan Nazım’a, akrabalarının da yardımıyla Polonya pasaportu verilir. Böylece Nazım Hikmet, 1952 yılı sonunda
Borzecki soyadıyla Polonya vatandaşlığına kabul edilir ve adı Nazım Hikmet
Borzecki olur8. Elbette Nazım’ın Polonya pasaportu alması ve Polonya
vatandaşı olması Sovyetlerin hoşuna gitmez9.

Nazım Hikmet’in Sonraki Yılları
Nazım Hikmet, Moskova’daki ilk zamanlarında aradığını bulamaz.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, aklından geçenlere, beklentilerine,
kendisine çok uzaktadır. Tüm bu olumsuz gelişmeler, Nazım Hikmet’i derin
düşüncelere sevk eder. Karamsarlığa kapıldığı bir anda Polonya Yazarlar
Birliği Kongresi’ne davet edilir10. Erdinç’in anılarında anlattığına göre,
Nazım, Varşova’ya içerisinde bulunduğu durum itibariyle biraz sarsılmış
olarak gider. Kongre dönüşü Nazım, biraz düzelir. Morali de, keyfi de yerindedir, çünkü Sovyetlerin vermediği pasaportu Polonya’dan alabileceğinin
ışığını görür. Erdinç’in ifadesine göre Nazım, “gerekirse alırım. Anamın
atası Lehistanlıdır. Borzecki olurum” diye düşünür ve Polonya vatandaşlığına
geçeceğinin ilk sinyallerini verir11. Yine Erdinç’in anılarında bahsettiğine
göre, Nazım Hikmet’in aklında Polonya’ya göç etme düşüncesi de vardır. Bir
kır lokantasında yemekteyken, Nazım oldukça keyiflidir ama Galina ağlamaklıdır. Bir ara Galina, Fahri Erdinç’in kulağına eğilir ve “lütfen ağabeyinize
söyleyin daha fazla üzmesin beni” der. Erdinç ne olup bittiğini sorunca da
Galina şöyle cevaplar: “aylardır çözemediğimiz sorun. Yine Polonya’ya göç
etme sorunu”12. Buradan da anlaşılmaktadır ki, Nazım Hikmet Moskova’daki
ilk zamanlarında Sovyet yetkililerin kendisine karşı hoşgörüsüz davranış ve yaklaşımların bir seçeneği olarak Polonya’ya göç etmeyi düşünür.

Nazım Hikmet’in Polonya’ya Yaptığı Seyahatler
Nazım Hikmet, 1952 yılı sonunda Polonya pasaportunu alıp Polonya
vatandaşlığına kabul edilmesinden sonra sık sık Varşova’ya gider. 1954
Fuat, 2001: 594.
Sertel, 2004: 185.
10
Erdinç, 2006: 83.
11
Erdinç, 2006: 83.
12
Erdinç, 2006: 90.
8
9
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yılı başlarında yanında Zekeriya Sertel olduğu halde tren ile Berlin’den
Varşova’ya giderler. Sertel, anılarında Nazım’ın nasıl bir heyecan yaşadığını şöyle anlatır; “Polonya sınırına yaklaştıkça Nazım’ın sevinci ve heyecanı artıyordu. Kendi memleketine geliyormuş gibi seviniyordu”13. Tren
Varşova garına girince Nazım’ı, Polonyalı yazarlar karşılar. Büyük dedesinden dolayı kökleri Polonya’ya dayanan Nazım’ı, Polonyalı yazarlar onu
bir yabancı gibi değil de, kendilerinden biri görüp ona göre davranırlar.
Karşılamada, son derece sıcak ve samimi bir havada vardır. Polonyalılara
göre, Nazım onlardan biridir ve onu kendi şairleri gibi görürler. Sertel’in ifadesiyle o günlerde Varşova hala bir harabe halindedir. II. Dünya Savaşı’nda
Alman bombalarıyla yerle bir olan Varşova, Varşovalılar tarafından yeniden yaratılmaktadır. Bu ziyaretinde Nazım, ilk iş olarak bir kalp uzmanına
kendisini muayene ettirir. Sebebi de, Sovyet doktorların kendisine koydukları teşhiste yanılıp yanılmadıklarını kontrol etmektir. Aynı gün akşam,
Varşova’da bulunan Leyla Gencer’i, operada izlemeye giderler. Sertel’in
ifadesine göre, Gencer sahneye son derece hakimdir ve öyle güzel seslendirir ki, operadaki Polonyalılar da en az Nazım kadar hayran kalır. Ertesi
gün, Varşova’ya 40-50 kilometre uzakta bir köyde bulunan Chopin’in evine
bir konser izlemeye giderler14.
Bu seyahatin önemli anlarından biri de Nazım Hikmet’in “Enayi” adındaki piyesi Varşova’da bir tiyatroda sahnelenecektir ve Nazım için özel bir
prova hazırlanır. Provayı izledikten sonra Nazım, oyunculara bazı tavsiyelerde bulunur ve rollerin özellikleri konusunda onlara bilgi verir15.
II. Dünya Savaşı esnasında, Alman işgalinden Sovyetler tarafından
kurtarılan Polonyalılar, bu kez de Rusların esareti altına girerler. Ruslar
Varşova’nın tam ortasına otuz katlı, Kültür Evi adı altında bir bina yaptırırlar. Sertel’in anılarında anlattığına göre, Polonyalılar bundan nefret eder. Bu
bina için Polonyalılar, “bizim bağrımıza sokulmuş bir hançer” benzetmesi
yaparlar. Bu konu ne zaman açılsa, Nazım rahatsız olur ve sözü değiştirir
çünkü Nazım, sadece bu konuda değil hiçbir konuda Polonyalıları asla kırmak ve üzmek istemez, onları çok sever ve kendi kanından sayar16.
Nazım Hikmet, 1954 yılında Polonya’ya yaptığı bir tren yolculuğunda
“Lehistan Mektubu” başlıklı bir şiir yazar17. Bu şiir, memleketini terk ederken
İstanbul’da bıraktığı biricik evladı Memed’in annesi Münevver’e hitabendir. Şiirinde Nazım, Lehistan ovasındaki yolculuğuna başladığında, etrafta
13
14
15
16
17

Sertel, 2004: 77.
Sertel, 2004: 77, 78.
Sertel, 2004: 80.
Sertel, 2004: 83.
Hikmet, 2008: 1527-1532.
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gördüklerini, çocukluğunda baktığı ilk resimli kitabına benzetir. Yolculuk bir
bahar ayındadır ve Nazım’a memleketindeki bahar aylarını hatırlatır. Nazım,
ışığında şahin olup uçmak, sazan olup deresinde yüzmek, yeşilini çiğ çiğ
yemek ve türkü söylemek ister. Şiirinde, büyük dedesinin 1848 yılı Polonya
göçmeni olduğundan bahsetmeyi de unutmaz. Varşova’da gördüğü güzel bir
kadını sanki ikiziymiş gibi Münevver’e benzetir. Kendisinin de, uzun boylu
ve sarı bıyıklı olması dedesine çekmiş olmasındandır. Oğlu Memed’in de
kuzey mavisi gözlerinin olmasını yine, Polonya kökenli dedesine bağlar.
Kendi kaderini, Lehistan’dan gelen dedesinin kaderine benzetir. Polonyalı,
Nazım’ın gözünde cesurdur, her hürriyet kavgasında Polonyalı en öndedir.
II. Dünya Savaşı’nda Varşova’nın yerle bir olması Nazım’ı derinden yaralar. Savaş sonrası Varşovalıların, Varşova’yı yeniden yaratması az da olsa
kederini azaltır. Nazım, ‘Lehistan Mektubu’nu, dedelerinden birisinin Lehli
olmasının göğsünü kabarttığını belirterek bitirir.

Nazım Hikmet’in Polonya’da Yazdığı Şiirler
21 Ocak 1958’de sağ elini anlattığı “Sağ Elim” başlıklı şiirini yazar.
31 Ocak 1958’de Ölümü, doğumu, hasreti ve umudu anlattığı şiirini
yazar.
1 Şubat 1958’de mercan balıklarının aptallıklarını anlattığı şiirini yazar.
6 Şubat 1958’de, kendi deyimiyle, Varşova’da kederinden gebermektedir. “Günler” başlıklı bu şiirinde güzel günler görmeyi hayal etmektedir.
19 Şubat 1958’de “Yaz Yağmurları” başlıklı şiirinde, yaz yağmurlarına
olan özlemini anlatır.
20 Şubat 1958’de yazdığı “Seher Vakti” başlıklı şiirinde uykudaki bir
evin merdivenlerinden seher vakti iner ve bahçesinden kayın ormanına çıkar.
Ağaçlarda hissettiği ise bir anne şefkatidir.
23 Şubat 1958’de “Sebastian Bah’ın 1 Numaralı Dominör Konçertosu”
başlıklı şiirini yazar. Bu şiirinde bir yandan kadere sitem, bir yandan da
yaşama sevinci vardır.
6 Mart 1958’de “Stronsium 90” başlıklı şiirini yazar. Bu şiirde atom
bombalarına isyan vardır.
7 Mart 1958’de “Masalların Masalı” başlıklı şiirinde, sırasıyla çınar
ağacı, kendisi, kedi, güneş ve hayat vardır. Şiirin son bölümünde hepsini
bir araya toplar.
12-13-14 Mart 1958’de yazdığı uzun soluklu şiir “Umut” başlığını taşır.
Konusu atom reaktörleridir.
Mart-Haziran 1958’de Varşova Berlin arasında yaptığı bir tren yolculuğunda “Orası” başlıklı bir şiir yazar. Bu şiirinde Nazım, dünyanın tüm
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ırklarını selamlar ve hiçbir fark gözetmeden, onlara – insanlığa – olan sevgisinden söz eder18.
1961’de, iki bölümden oluşan en uzun şiirlerinden birisi olan “Saman
Sarısı”nı Tiren-Varşova-Krakov- Pırag-Moskova-Paris-Havana-Moskova hattında yaptığı seyahatlerde yazar19. Ali İhsan Kolcu’ya göre, ‘Saman Sarısı’,
Nazım’ın hem ömrünün son bir yıl içinde bulunduğu ruh halini göstermesi
bakımından, hem de bütün hayatının özeti olacak biçimde, iç dünyasını dışa
vurması bakımından değeli bir manzumedir. Kolcu’ya göre, ‘Saman Sarı’,
zamanda yapılan hem nesnel hem de düşsel bir yolculuktur20. Nazım, bu şiirinin bölümlerinde, Varşova’da Bristol Oteli’nde yıllardır hasret kaldığı derin
bir uykuya daldığından, Belveder yolunda mazurka oynayan Lehlilerden,
Krakov’daki Kapris Bar’dan, Yagelon (Jagiellonian) Üniversitesi’nden,
Polonya’nın 15. yüzyılda yaşamış olan dünyaca ünlü matematik ve astronomi uzmanı olan Nikolay Kopernik (Nicolaus Copernicus)’den de bahseder.

Polonyalı Yayınevleri, Yazarlar ve Çevirmenlerle
Bağlantısı
Nazım Hikmet, yazarlık ve şairliğinin yanında, işinin gereği olarak yayıncılarla da ilgilenir. Bunun yanı sıra yazarlar ve onlarla iletişimi sağlayacak
olan çevirmenlerle de irtibat halindedir. 8 Mayıs 1952’de Nazım Hikmet,
Polonyalı çevirmen Eva Fişer’e şöyle yazar; “Azizim sana, ‘Türkiye’de’
oyunu düzeltilmiş haliyle yolluyorum. Eline geçtiğinde bildir. Cevabını
Sovyet Yazarlar Birliğine gönder. Yeni bir eve taşındım. Tam adresi belli
değil. Yeni bir resmi davetiye alırsam, sizin oralara gelebileceğimi sanıyorum. Nazım Hikmet”21.
25 Haziran 1954’de Varşova Yayınevi, Nazım Hikmet’ten yayınlanmak
ve tiyatroda sahnelenmek amacıyla, Polonya diline çevrilmek üzere “Bir Aşk
Masalı” ve “Türkiye’de” oyunlarının gönderilmesini ister. Nazım Hikmet,
1957 yılında Varşova’da kaldığı günlerde “Yusuf ile Menofis” adlı oyunun
senaryosunu bitirir. Notlarının arasında Polonyalı Yakubowska hanım’ın,
bu senaryoyu beğendiği ve film çekmeye söz verdiği vardır22.
Nazım Hikmet, Antonio Sloninski, Bronevski, Vanda Yakubovska,
Ivaşkeviç gibi Polonyalı yazarlarla 1952, Kristina Jivulska ve Eva Fişer ile
Hikmet, 2008: 1625-1637, 1663-1664
Hikmet, 2008: 1748-1761
20
Kolcu, 2013: 5, 33
21
Kolesnikova, 2006: 158
22
Kolesnikova, 2006: 159, 250
18
19
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de 1951’den beri tanışır. Nazım, Varşova’da Kristina Jivulska ve kocası
Leon’un özel konuğu olur ve onlardan büyük yardım görür. Kristina,
Nazım’ın Varşova’da otele yerleşmesine, yazarlar ve sinemacılarla görüşmesine yardımcı olur ve tiyatrolara götürür. Nazım’ın sağlık konusunda da
sıkıntısı olduğunu bilen Kristina Jivulska, bu konuda da ona yardımcı olur,
profesörlerin tıbbi görüşlerinin alınmasını organize eder, diğer gerekli tahlillerin yapılmasıyla da şahsen ilgilenir23.

Nazım Hikmet Adına Düzenlenen Sanat Geceleri,
Festivaller ve Polonya ile Bağlantılı Diğer Faaliyetleri
Nazım Hikmet’in, büyük dedesinin Polonyalı olması ve Polonya pasaportu verilmesi ayrıca Polonya vatandaşı olması, kendisini Polonyalılar tarafından ayrıcalıklı ve daha da önemli bir insan konumuna getirir. Polonya’da
düzenlenen uluslararası kongrelerin dışında, Polonyalılar Nazım’a olan bu
düşkünlüklerini çeşitli sanatsal eylemlerle göstermeye çalışırlar. Bunlardan
biri de 1954 Haziran’ındadır. Varşova’da filologlar ve Türkçeden Lehçeye
çeviri yapan çevirmenler tarafından çok güzel hazırlanmış bir Nazım
Hikmet gecesi yapılır. Bu geceden önce, Nazım Hikmet, 1 Haziran 1954’de
Varşova’da organize edilen Polonya Yazarlar Birliği Kongresi’ne katılır24.
Nazım Hikmet, 1955 yılında Polonya Oryantalistler Derneği tarafından,
Kültür ve Bilim Sarayının konferans salonunda düzenlenen şiir gecesine katılır.
Gecede, filolog ve çevirmen Malgojata Koherova, Nazım Hikmet’in yaşamı
ve sanatıyla ilgili bir konuşma yapar. O gecede ayrıca, Nazım Hikmet’in
‘Kafatası’ adlı oyunundan bölümler oynanır. 31 Temmuz-14 Ağustos
tarihleri arasında Varşova’da düzenlenen 5. Dünya Gençlik ve Öğrenci
Festivali’ne katılır ve edebiyat jürisine başkanlık eder25. Nazım, Polonya’da
bulunduğu bu dönem içerisinde Galina’ya, 8 Ağustos bir kartpostal gönderir. Göl manzaralı olan kartpostalda şunları yazar: “bu küçük gölün adı
Morskoye Oko. Zakopane’ye 35 kilometre uzakta”26.
1956 yılında “Güneşi İçenlerin Türküsü” adlı şiir kitabı Polonya’da
yayınlanır. 1957 yılının Şubat ve Mart aylarında hastalanır ve Varşova’ya
gider. Varşova yakınlarındaki Şvider’de, Kardiyolog Profesör Askenos ve
Profesör Aleksandrov, Nazım Hikmet’i tedavi eder. 1959 Aralık ayında
Varşova’da düzenlenen Polonya Yazarlar Kongresi’ne katılır. Bu kongreye
23
24
25
26
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geldiğinde, Galina’ya, onu özlediğini ve kendisine iyi bakacağını söyleyen
bir mektup gönderir27.
Necip Tosun’un makalesinde belirttiğine göre, Oğuz Makal, Nazım
Hikmet’in “Yusuf ile Züleyha” isimli oyununu Polonya’da filme çekmeyi
düşündüğünü ifade eder. Bunun için de oyunun senaryosunu yeniden yazar28.

Nazım Hikmet’in Budapeşte Radyosundaki Konuşmasında
Polonya’dan Bahsetmesi
Nazım Hikmet, Budapeşte Radyosundaki konuşmasının bir bölümünde
Varşova’dan bahseder. Sohbette konu yazdığı piyeslere gelir. Nazım, piyeslerinin Avrupa’nın çeşitli şehirlerindeki yaklaşık on beş tiyatroda sahnelendiğini söyler. Bundan memnuniyetini dile getirir ve konuşmasını şöyle sürdürür: “Bu piyeslerin oynanması benim için bilhassa Türk halkını, Türkiye
kültürünün bir kısmını sadece Sovyet insanlarına değil, aynı zamanda
Çekoslovakya’daki Çeklere, Slovaklara, Varşova’daki Lehlere tanıtmak
bakımından çok faydalı”29. Buradan da anlaşılmaktadır ki, Nazım Hikmet,
piyesleri yazarken oynanması konusunda da yoğun çabalar harcamaktadır,
çünkü ona göre, Türk halkının ve Türk kültürünün dünyaya tanıtılması
büyük önem taşır. Aynı konuşmada, Nazım Hikmet, yakın bir zamanda sahnelenecek olan bir piyesi izlemek için Varşova’ya gideceğini de belirtir30.

Münevver Andaç ve Memed’in Polonya’ya Gelişi
1951 Haziran’ından beri Nazım Hikmet, ne karısı Münevver’i ne de oğlu
Memed’i görür. 1961 yılı Temmuz’unda İtalyan işadamı Carlo Giullini öncülüğünde, yine İtalyan olan kadın yazar Joyce Lussu, Münevver, Münevver’in
ilk eşinden olan kızı Renan ve Nazım’ın üç aylık iken İstanbul’da bıraktığı tek
evladı Memed’i, Ayvalık’tan bir yat ile uzun ve maceralı bir yolculuktan sonra
Atina’ya kaçırmayı başarır31. Bu arada, Nazım, onların geleceğinden haberdardır, endişe ve çaresizlik içindedir çünkü Vera, Münevver’i Moskova’da
istemez. Karmaşık düşünceler içinde olan Nazım, bu konuda Zekeriya
Sertel’e aklından geçenleri şöyle aktarır: “Valla, ne yapacağımı henüz
Kolesnikova, 2006: 209, 377, 487.
Tosun, 2007: 395.
29
Hikmet, 2007: 521.
30
Hikmet, 2007: 522.
31
Fuat, 2001: 658.
27
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bilmiyorum. Vera, ‘Müvevver Moskova’ya gelemez’ diye dayattı. Ben de
düşündüm, Moskova’ya gelirse ne yapar. Ben, onu evime alamam. İki karılı
bir erkek gibi de yaşayamam. Nihayet şu karara vardım. Polonya’ya gidip,
onlardan yardım isteyeceğim. Polonyalılar beni sever, ricamı kırmazlar.
Onlarla anlaştıktan sonra Münevveri de Varşova’ya getirtirim. Ondan sonra
da Allah kerim”32. Nazım Hikmet kafasında planı yapar ve uygulamaya
kararlıdır. Küba’dan Moskova’ya döndükten hemen sonra Varşova’ya gider
ve düşüncelerini Polonyalı dostlarına açar. Dostları bu isteğini gerçekten de
büyük bir sevinçle karşılar. Zaten, Nazım’ın Vera ile evlenmesini hoş görmeyen Polonyalı dostları, Münevver’i bağırlarına basmaya hazırdır. Hemen
Atina’ya telefon ile emir verilir, Münevver, Renan ve Memed Polonya’nın
Atina Büyükelçiliğinin himayesine alınır, Varşova’ya gönderilirler33.
Sertel’in anlattığına göre, Nazım’ın sadece 4 günü vardır, çünkü Vera
o kadar izin vermiştir34. Ama Nazım Varşova’da on beş gün kalır35. Yine
Sertel’in ifadesine göre, Nazım’ın Münevver ile Varşova’da buluşmaları çok
acıklıdır. Nazım’ın, birlikte yaşayamayacaklarını söylemesi, Münevver’in
dünyasını başına yıkar. Nazım’ın, Münevver’i tesellisi şöyledir: “ne yapayım.
Ben Moskova’da yaşamak zorundayım. Sen burada kalacaksın Memed’le.
Burada Polonyalılar bizi severler. Kendi vatanında gibi seni sevenler arasında yaşayacaksın.” Bu arada Vera, Moskova’dan sürekli “gel artık” diye
Nazım’ı aramaktadır. Memed, Varşova’ya geldiğinde 10 yaşındadır. On yıl
aradan sonra karşılaştığı babasında, kendisine karşı bir sıcaklık göremez.
Vera’nın telefonla arayarak artık gelmesini istemesinin ardından Nazım,
Moskova’ya döner. Nazım’ın kendince vicdanı rahattır çünkü Münevver
için Varşova’da bir ev satın alınmış ve Varşova Üniversitesi Şarkiyat
Enstitüsü’nde de bir okutmanlık işi bulunmuştur. Nazım, birkaç ay sonra
Münevver ve Memed’i görmek için tekrar Varşova’ya gider. Ama Vera’nın
baskısı yüzünden uzun süre kalamaz ve Moskova’ya döner. Sertel’in ifadesine göre, bu Nazım’ın Varşova’yı, Münevver’i ve Memed’i son görüşüdür36.

Sonuç
Nazım Hikmet’in, memleketinden uzaktaki özlem, hasret, endişe, korku,
sevinç, hüzün dolu hayatı, bir Haziran ayında başlar ve yine bir Haziran
32
33
34
35
36
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Sertel, 2004: 227.
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ayında biter. Yaklaşık 62 yıllık hayatının Türkiye’deki son on üç yılını
hapishanelerde, yazdığı şiirleri, piyesleri, oyunları, romanları, mektupları,
yaptığı resimleri, Türkçeye çevirdiği edebi eserler ile ve hepsinden önemlisi kendi dünya görüşü açısından o zamanın siyasi düzenine karşı verdiği
mücadele ile geçirir.
Hayatının son on iki yılı ise, memleketinden uzakta, hasret dolu günlerdir. Bu hasretlik günlerinin bir kısmı, dede toprağı olarak tutunduğu, kendisine büyük bir sevinçle kucak açan, pasaportunu verip vatandaşlığına aldığı,
yabancı olarak görmeyip, kendilerinden biri olarak kabul ettikleri, günü geldiğinde, memleketinden kaçarken arkasında bıraktığı karısı Münevver ve
biricik oğlu Memed’i bağırlarına basan Polonya ve Polonyalılar ile kesişir.
Nazım Hikmet, Varşova’ya her gidişinde, ilk kez gidiyormuş gibi heyecanlanır, Polonya topraklarına her girdiğinde memleketinden bir yöreyi hatırlar, Polonya ile ilintili bir şiir yazdığında, Lehistan ve Lehlilerden, kendi
öz memleketi ve memleketlisi gibi söz eder.
Bir insanı tarihinden, kültüründen, dilinden ve inancından çıkarmak hiç
de kolay değildir. Nazım, kendi isteği ile de olsa bir sürgün hayatı yaşamış ama benliğinden Türklüğünü, Türkiye’yi ve Türk dilini asla çıkarmamış, çıkarmayı aklının ucuna dahi getirmemiştir. Nazım, bu durumunu,
tüm eserlerinde ve söyleşilerinde çok açık bir şekilde dile getirir. 10 yıllık sürgün hayatının bir dönemini aralıklarla da olsa Polonya’da geçiren
Nazım Hikmet, Polonya’yı ve Polonyalıları – kendi ifadesiyle Lehistan’ı ve
Lehlileri, çok değer verdiği ama birlikte kalamadığı karısı Münevver’i, üç
aylıkken Türkiye’de bıraktığı, Varşova’ya geldiğinde 10 yaşında bulduğu
biricik oğlu Memed’i yürekten emanet edecek kadar çok sever.
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Poland and the Poles in Turkish Poetry
in the 20th Century / 20. Yüzyıl Türk Şiirinde
Polonya ve Polonyalılar
Abstract: Poland and Poles have been present in Turkish poetry since the 17th century.
Nevizade Atayi in his Divan and Yusuf Nabi in his work Fetihname-i Kamaniçe described
the wars against Poland. In the 18th century, Fazıl from Enderun in his works Hubanname
and Zenanname mentioned about Polish people and Polish women.
In the 20th century, one of the poets who mentioned about Poland and Polish people in
his poems was Mehmet Emin Yurdakul. In 1913, in his poem “Oh Turk Wake Up”, he
mentioned that Adam Mickiewicz had cracked Poland’s chain with his weak hand. In the
poem “To Verinhora” in his book Turan’a Doğru he sang songs of freedom about Poland.
Between June 1926 and April 1929, poet and writer Yahya Kemal Beyatlı, who served as
an ambassador of the Republic of Turkey to Poland, wrote his poem called “Music of Snow”
in Warsaw, in winter of 1927. Nazım Hikmet Ran, in his poem “A Letter from Lehistan”,
started from his childhood to mention his ancestors coming from Poland. Cahit Sıtkı Tarancı,
in his poem “Unknown Soldier”, which he wrote for the soldiers who died in the Second
World War reminded the uprising in Warsaw. Orhan Veli Kanık, in his poem “Carnation”
revolted the pain and war that Poland had. Oktay Rıfat Horozcu, another poet belonged to
the Garip movement, in his poem “Martyrdom II” mentioned that Poland was one of the
countries having the greatest suffer in the Second World War. In the poem “Polish Children”
he mentioned the children during the war years. Attila Ilhan in his poems “The Wall At
Dawn” and “Underground Army” mentioned the Polish resistance during the war years.
Coşkun Ertepınar in his poem “Hand in Hand With Yunus” passed through Poland with
Yunus Emre. Sezai Karakoç, taking place in the Literary world during the World War II,
mentioned destruction of the war in Poland and Hungary in the poet “Sun in Blood”.
In Republican era Turkish poetry, the poems related to Poland increased during and
after the Second World War. The status of Poland, one of the countries that paid the most
severe bill for the war, has been subject to many poems. In this study in which Poland and
the Poles were more mentioned in Turkish poetry, history of the period, the causes and
consequences of the social events will be presented. In the 600th anniversary of the relations
between the two countries, the status of Poland and the Poles in Turkish poetry will be
evaluated within the paper discipline.
keywords: the 600th anniversary Turkish Poetry, Poland, Poles
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A. Genel Olarak Polonya ve Polonyalılardan
Söz Eden Şairler
Osmanlı döneminde (1299-1922) Lehistan ve Leh, Cumhuriyet döneminde ise Polonya ve Polonyalı olarak adlandırılan ülke ve milletin Türk
şiirinde nasıl yansıtıldığı bu araştırmanın konu çerçevesini oluşturmaktadır. 1389’da Kosova Savaşı’nda karşı karşıya gelen Türkiye Türkleri ile
Polonyalılar, 1414’ten itibaren başlatılan diplomatik ilişkilerle birbirini daha
yakından tanımaya başlar. Müslüman bir devlet ile Hıristiyan bir devletin
diplomatik, ticari ve politik yönden ne kadar yakın dost olacaklarına örnek
oluşturan iki ülke ilişkileri savaş dönemlerinde bile kesilmemiştir. Bu çerçevede dost ülke Polonya ve dost insanlar Polonyalılar imgesi, Türk şiirinde
nasıldır sorusuna bu incelemede cevap aranacaktır.
Türk şiirinde Lehistan ve Lehlerin konu edilmesi 17. yüzyıla kadar
gider. Nevizade Atayi, Divan’ında ve Yusuf Nabi Fetihname-i Kamaniçe
başlıklı eserinde Polonya ile yapılan savaşları ve yaşanan olayları anlatır.
Ganizade Nadiri’nin Şehname’sinde 1000 beyitten fazla kısımda Polonya
seferi işlenir. 18. yüzyılda Enderunlu Fazıl Hubanname ve Zenanname’de
Leh milletinden ve Leh kadınlarından söz eder.

B.XX. Yüzyıl Türk Şiirinde Polonya ve Polonyalılar
XX. yüzyılın başlarında şiirlerinde Polonya’dan söz eden ilk şair Mehmet
Emin Yurdakul’dur (1869-1944). Şair 1913’te yazdığı “Ey Türk Uyan” başlıklı şiirde Adam Mickiewicz’in Polonya’nın zincirini zayıf eliyle çatlattığını kaydeder. Turan’a Doğru kitabında bulunan “Wernyhora’ya” (1916)
başlıklı şiirinde; Polonya üzerine hürriyet türküleri söyler. Mehmet Emin’in
şiirindeki hürriyet sesi Macar, Çek ve Polonyalı ihtilalci şairlere benzer:
Ey sazında ilahi aşk titreyen asil şair
Sen ki yanık bir sesle Polanya’yı haykırırdın;
Esirlere hürriyet türküleri çağırırdın
Senin haber verdiğin Türkler, işte bu nesildir”1.

Şairin Ukraynalı kahin Werynhora’ya hitaben yazdığı bu mısralardaki
senin haber verdiğin Türkler işte bu nesildir sözüyle Vistül nehrinden Türk
atları su içerse Polonya kurtulur kehanetinin 1916’da Galiçya cephesinde
savaşan ve Polonya’nın bağımsızlığına katkı yapan Türk askerleri ile ilgilidir.
1

Tansel, 1989: 252.
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20. yüzyıl Türk edebiyatında geleneğe bağlılığıyla bilinen Yahya Kemal
Beyatlı (1884-1958), aynı zamanda bir diplomattır. 14 Haziran 1926-14
Mart 1929 tarihleri arasında Varşova elçiliği görevinde bulunmuştur. Şair,
Varşova’da bulunduğu yaklaşık üç yıl boyunca dostlarına yazdığı mektuplarda burada sakin bir hayat sürdüğünü, bol bol okuduğunu, şiirle dolu
olduğunu kaydeder. Polonya’da kendisine sevgi gösterildiğini, kendisinin de
kahraman Polonya milletine saygı ve derin sempati duyduğunu ifade eder.
Fakat şair-diplomatın Varşova’da yazdığı tek şiiri “Kar Musıkîleri” (1927)
vatan özleminin derin bir şekilde dışa vurumudur. Varşova’nın karlı kış
mevsimini ve uzun gecelerini şu mısralarda tecessüm ettirir;
Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu2.

dizeleriyle başlayan şiirde şair, uzun ve karlı kış gecelerinden daralan
ruhunu İstanbul’un hayaliyle rahatlatmaya çalışır. Bir manastırda “gamlı
duâlar” ve org eşliğinde kederli bir âhengin yayılması onun için bir anlam
ifade etmez. Varşova’nın kış gecelerinin kasvetini, klasik Türk müziği, eski
plakta dinlediği Tanburi Cemil Bey ile unutmaya çabalar. Polonya’yı ve
Varşova’yı sevmiş olmasına rağmen, yabancılık çektiği şiirin tamamından
anlaşılmaktadır.
Nazım Hikmet Borzecki, “Lehistan Mektubu” başlıklı şiirinde atalarının
Polonya’dan gelişini anlatmak için çocukluk yıllarından başlar. Polonyalı,
Nazım’ın gözünde cesurdur, her hürriyet kavgasında Polonyalı en öndedir.
II. Dünya Savaşı’nda Varşova’nın yerle bir olması Nazım’ı derinden yaralar.
Savaş sonrası Varşovalıların, Varşova’yı yeniden kurmasıyla kederi azalır.
Sanatçı kişiliğini ideoloji adamlığıyla eş değerde tutan; “ben yarı şair, yarı
sosyalist bir adamım” diyen Nazım Hikmet, 1952 yılı sonlarında büyük
dedesinin ülkesi olan Polonya vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını
alır. 1848 ayaklanmasından sonra Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan ve
Osmanlı vatandaşlığına geçerek Mustafa Celalettin Paşa adını alan Konstanty
Borzecki’nin (1826-1876) torunu olan Nazım Hikmet, 1920’li yıllardan itibaren Türkiye’de serbest şiirin öncüsü olur. Şiirlerindeki sosyalist romantik
temalarla dünyaca tanır hale gelen şair, dayısının kızı dördüncü eşi Münevver
Hanım’a yazdığı “Lehistan Mektubu” başlıklı uzun şiirinde Polonyalı köklerinden söz eder:
“Sevgilim, dayı kızım, Memed’imin anası,
Dedelerimizden biri
1848 Polonya muhaciri.
2

Beyatlı, 2003: 58.
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Belki o Varşovalı güzel kadına, senin
İkizmişsiniz gibi benzeyişin bundandır.
Belki ben bu yüzden böyle sarı bıyıklı,
böyle uzun boyluyum,
Oğlumuzun gözleri böyle kuzey mavisi.
Belki de bu yüzden bu ova bana
bizim ovaları hatırlatıyor.
Yahut da bu yüzden bu Leh türküsü
içimde, derinde, yarı aydınlık
uyuyan bir suyu kımıldatıyor.
Lehistan’dan gelmiş dedelerimizden biri,
gözlerinde karanlığı yenilginin,
saçları al kana boyalı.
Uykusuz geceleri Borzenski’nin
benimkilerine benzer olmalı,
Tıpkı benim gibi o da
çok uzaklarda kalan bir ağacın altında
unutmuş olabilir uykusunu.
Onu da benim gibi deli etmiştir, deli,
her solukta alıp ta memleket kokusunu
memleketi bir daha görmemek ihtimali”3.

1954 yılında Polonya’da yaptığı tren yolculuğu sırasında bu şiiri yazan
şair, kendisinin, karısının ve oğlunun fiziksel özelliklerini Polonyalı ataları
ile ilişkilendirir. Yolculuğu sırasında etrafta gördüklerini, çocukluğunda
baktığı ilk resimli kitaba benzeterek Türkiye’deki bahar aylarını hatırlatır.
Varşova’da gördüğü bir kadının ikiziymiş gibi Münevver’e benzediğini,
oğlu Memed’in kuzey mavisi gözlerinin olmasını, kendisinin uzun boylu
ve sarışın oluşunu, Polonya köklerine ve kaderini de, Lehistan’dan gelen
dedesinin kaderine benzetir.

C. Savaş ve İşgallere Direnen Polonya ve Polonyalılar
20. yüzyıl Türk şiirinde Polonya’yı konu edinen ürünlerin II. Dünya
Savaşı yılları ve sonrasında yoğunlaştığı görülür. Bu savaşta büyük zulme
uğramış ülke olarak Polonya’nın durumuna pek çok şair dikkat çeker.
Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren adını edebiyat dünyasında duyuran
Cahit Sıtkı Tarancı (1910-1956), II. Dünya Savaşı’nda ölen askerler için
yazdığı “Meçhul Asker” şiirinde Polonya’dan söz eder. Üç dörtlükten oluşan şiirin ilk dörtlüğünde asırardır savaş meydanlarında milyonlarca askerin
3

Hikmet, 2008: 1527-1532.

Poland and the Poles in Turkish Poetry...

411

öldüğünü ve yeryüzünde nereyi sürse oradan ak bir kemik çıktığını söyler.
İkinci dörtlükte Türk tarihindeki önemli üç savaşı ve II. Dünya Savaşı’nda
Varşova’daki direnişi hatırlatır:
“Göğe çıkar gibi düştüğün yerlerdir
Çanakkale, Sakarya, Dumlupınar
Haktın, vazifeydin, namus ve şeref
Mert kapılarında Varşova’nın”

Şair, son dörtlükte adı bilinmeyen kahraman askerlerin unutulduğunu,
bu nankörlükten dolayı dağlar yüceliğindeki “Meçhul Asker Anıtı”na çiçek
götürmeğe utandığını kaydeder.
II. Dünya Savaşı devam ederken sürrealist bir anlayışla Türk edebiyatında
üç şairin oluşturduğu bir hareket dikkat çeker. Adlarını şiirlerine verdikleri
kitaptan alan Garip (1941) hareketinin lideri Orhan Veli Kanık (1914-1950)
nihilist bir anlayışla yazdığı “Karanfil” başlıklı şiirinde savaşa isyan eder.
II. Dünya Savaşı’nda en büyük acıyı Polonya’nın yaşadığını dile getirir:
“Hakkınız var güzel değildir ihtimal
Mübalağa sanatı kadar
Varşova’da ölmesi on bin kişinin
Ve benzememesi
Bir motorlu kıtanın bir karanfile
“Yarin dudağından getirilmiş” (15.10.1939)

Eski şiir anlayışına eleştiriler yöneltmesi ve şiirden retorik sanatların
çıkarılmasını savunmasıyla tanınan Kanık, şiirinde gerçekle estetik kurgu
arasındaki çelişmeye dikkat çeker. Savaşın trajik bir olgu olarak gerçekliği
temsil etmesine karşın edebiyat sanatının geleneksel tekniklerinin yapaylığını ironi yoluyla ortaya koyar. Ona göre asıl önemli olan savaşın yıkıcılığı
ve savaşta binlerce insanın yaşamını yitirmesidir.
Garip hareketinin bir diğer ismi Oktay Rifat Horozcu (1914-1988),
II.Dünya Savaşı’nda en büyük acı çeken ülkelerden birinin Polonya olduğunu “Şehitlik II” başlıklı şiirinde dile getirir:
“Akraba ölülerin kılığında geliyorlar
Kolayca girmek için odama.
Bir bakıyorum amcam, kardeşim,
Bir bakıyorum Polonyalı bir gedikli çavuşu
Ve derhal konuşuyor:
Bir kızım vardı beş yaşında,
Ölmüş şimdi beraberiz.
Lâkin içi sıkılıyor burada;
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Ellerini Varşova’da unutmuş
Çember çeviremiyor.
Ve bir ses:
Ne patates çapalamak,
Ne taş kırmak,
Ne de yük taşımak pazara,
Burada rahatım iyidir.
Üzerimden kaputumu aldılar,
Öldüğüm zaman;
Üşüyorum;
Önümüz de kış.
Sonra bir ağızdan konuşuyorlar”4.

Coşkun Ertepınar (1914-2008) “Yunusla Elele” başlıklı şiirinde
Polonya’dan söz eder. Mayıs ayının şiir yüklü aydınlık gecelerinin sabahına karşı Eskişehir’de, 13. yüzyıl şairi Yunus Emre ile at sırtında dünyayı
dolaşır. Bu yolculukta ilk olarak Polonya’ya gider:
“…Bir ata bindik yelesi al buluttan,
Uçtuk bir uçtan bir uca…
Şurası Polonya,
Şurası Romanya
Şurası Macaristan
Yugoslavya şurası…”

Sezai Karakoç (1933) savaş sonrasında yazdığı “Kan İçinde Güneş”
başlıklı şiirde, savaşın Polonya ve Macaristan’da yaptığı yıkımdan söz eder:
“Polonya’nın kanı beyazdı
İsyan bir bayraktı süt içinde
Porselenlerden yapılmış Polonya
Kırılan heykel ve heykel aşkları
Ve Venüs’ün kırık kolu Polonya”.

Polonya ve Macaristan’ın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
etkisi altında bulunuşunu eleştirir. 1953’te Kruşçev’in yönetime geçmesinin ardından başlayan de-stalinizasyon süreciyle bir ölçüde özgürleşen
Polonya’yı kutlarken, şiir 1956’daki Macar ayaklanması üzerinde durur:
“Polonya Polonya sana günaydın
Karanlıklardan çekip kaderini
4

Horozcu, 1982: 35.
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İlk aydınlığa çıkardın
Ama ben Peşte’ye dönüyorum.…” (1957)

Görüldüğü gibi sosyalizm karşıtı olan şair, “porselenden yapılmış” bir
inceliğe sahip “beyaz kanlı” ve “kanında isyan bayrağını” taşıyan adeta
“kırık kollu bir Venüs” heykelini andıran Polonya’nın kendi kaderini karanlıklardan çekip aydınlığa çıkardığını belirterek onu sevinçle selamlar. Şiirde
Polonya imgesinin porselen, heykel, Venüs gibi estetik; kan, isyan gibi öğelerin birleşiminden oluşan hayaller dikkat çekici bir yapı oluşturmaktadır.
Şairin Polonya imgesine, sempati ile yaklaştığı görülmektedir.
Şair Muhteşem Sünter, Polonya Kadınları (1983) adlı manzur hikayeyi
andıran şiir kitabında; İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerini terk edip
İstanbul’a gelen ve burada kötü koşullarda çalışmak zorunda kalan Polonyalı
kadınlarla beraber göç eden kadınların durumlarını anlatır. Kitabı, dinlerine
ve tarihlerine düşkün Polonyalı kadınların savaştan gördükleri zararları anlatmak için yazdığını kaydetmektedir. Kitapta, kadınların ağzından anlatılan
24 şiirden oluşmaktadır. Esir kamplarından, savaştan ve ölümden kurtulmak
için İstanbul’a gelen ve bütün amaçları vatanlarına geri dönebilmek olan
kadınların duyguları ince bir dille bir şiirde şöyle aktarılır:
“Ben dönebilmek için memleketime
Yararlı çalışmış bir SAYGIN diye
-Savaşçıların verdiği mesleğimdeDrahoma sahibi bir Bozema olacağım
Karanlıklar bitti tan ağarıyor
SAYGIN bir insan olarak çıkacağım güneşe
Doğacak çocuklarıma
Bu günlerden söz etmiyeceğim
Bir kutuda kalacak onlar
Bırakılmış evlerin sandık odalarında”
“Meyvayı dalından balığı sudan ayırdılar
Ben bir küçük tohum gibi kalacağım
Ha bir atom çekirdeği
Ha dünyalar
Belki de bir anıyım
Bir gün yaşayacağım”

dizelerinde, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan genç bir kızın kırgınlığı ve
umutları dile getirilir.
Türkiye Polonya diplomatik ilişkilerinin 600. yılı ile ilgili henüz edebiyat sahasında roman, şiir, tiyatro tarzı ürünlere yansıyan konular ortaya
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çıkmamıştır. Ancak iki halk ozanı, Şeref Taşlıova ve Mustafa Aydın ilişkilerin 600. yılını birer türkü ile kendi tarzlarında işlemişlerdir. Bu iki türkü,
600. yıllık ilişkileri şiirde yansıtan yeni örnek olarak dikkat çekmektedir.
Şeref Taşlıova, 600. yıllık Türkiye-Polonya dostluğunu, 6 dörtlükten oluşan
“Türkiye’yle Polonya’nın Dostluğu” başlıklı şiirinde dünyaya örnek gösterir:
“Altı yüz yıl örnek olmuş dünyaya,
Türkiye’yle Polonya’nın dostluğu.
Adı yayılmıştır tüm Avrupa’ya,
Türkiye’yle Polonya’nın dostluğu.
Tarih yaprağına yazılan ferman,
Candan beraberlik her derde derman,
Bozulmamış, devam etmiş her zaman,
Türkiye’yle Polonya’nın dostluğu.
İki ülke dostluk ile bezenmiş,
Bu güzel duyguya dünya özenmiş,
Ankara’dan Varşova’ya uzanmış,
Türkiye’yle Polonya’nın dostluğu.
İstanbul, Antalya, İzmir’den, Van’dan,
Adana, Malatya, Kars, Ardahan’dan,
Anadolu’muzun sevgisi candan,
Türkiye’yle Polonya’nın dostluğu.
Krakov, Poznan, Lublin, Gdansk’tan
Bialystok, Vroclav, Olsztyn, Lodz’tan
Lehistan’ın her karış toprağından
Türkiye’yle Polonya’nın dostluğu
Sevgi bahçesinde lale bitirdim,
Dostlarıma bir hediye götürdüm,
ŞEREF der ki size selam getirdim,
Türkiye’yle Polonya’nın dostluğu” (27 Şubat 2014 Ankara)

Aşık Mustafa Aydın da 600. yıl için yazdığı “Türkiye Polonya” başlıklı
beş dörtlükten kurulu şiirinde iki ülke dostluğunun değerine vurgu yapar.
Son dörtlükte bu kadim dostluğun temeline vurgu yapar:
“Ecdadımız dostluk temeli atmış
Mustafa der muhtaca el uzatmış
Duygusunu Kara denize katmış.
Türkiyenin Polonya’nın dostluğu”.
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Sonuç
Genel anlamda Türk edebiyatında özelde şiirde Polonya ve Polonyalı
imajı; işgal görmüş, esaret ve ıstırap çekmiş, düşmanlarına karşı kahramanca
savaşmış insanlar ve ülke olarak öne çıkar. Böyle bir ülke ve toplum zaman
zaman başkaldırının bazen de çaresizliğin sembolü olarak şiirlere yansımıştır.
Türk şiirinde Polonyalılar, sabrın, mücadelenin ve direnişin örneği, vatan ve
tarih düşkünü bir millet olarak selamlanır. Şiirlerin çoğunda Polonyalılar;
duygulu, sanatkâr ruhlu, gözü yaşlı ve vatan hasreti çeken insanlar olarak da
verilir. Türk şairleri, Avrupa milletleri içerisinde; Polonyalılara, Macarlara,
Boşnaklara ve Arnavutlara genelde müspet/pozitif bakmışlardır. Şiirlerde
de görüldüğü gibi Polonya ve Polonyalılar zarif imgelerle sunulmuştur.
Türkiye ve Polonya özelinde ise 600 yıllık kadim iki dost ülke ilişkilerinin
köklülüğüne bütün şairler dikkat çekmişlerdir.
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Concept of Education from the Ottoman Empire
to the Republic in Türk Yurdu (Turkish
Homeland) Journal (1911-1931) / Osmanlı
İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e Türk Yurdu
Dergisi’nde Eğitim Anlayışı (1911-1931)
abstract: This paper discusses the education policy in Türk Yurdu (Turkish Homeland)
Journal published between 1911 and 1931. The magazine was published in Istanbul in the
relatively free environment of the 2nd Constitutional Monarchy and it was quite influential
among the Ottoman intellectuals. The Journal adopted an editorial policy that investigated
the political, economic and social problems of the Empire, criticized them and developed
solutions. The Ottoman education system was criticized for being punitive, memorization-oriented and culturally alienating. In addition, lack of education among girls was treated as
a serious issue. The writers of Türk Yurdu Journal found education of Muslims children
problematic, compared to non-Muslims because the education system in the Ottoman Empire
started to be modernized at the end of the 1700s. In addition, the modernization efforts were
limited and education was not accessible to the masses. However, education was of great
importance to non-Muslims and some Muslim families would send their children to the
schools for non-Muslims. The writers of the Journal expressed discomfort about this issue
and argued that it would alienate Muslim children from their own culture. The writers of
the Türk Yurdu Journal suggested that education program should be nationalized and secular. Therefore, it is important to discuss continuity and discontinuity in education from the
Ottoman Empire to the Republic with the examples from the Journal.
keywords: society, education, modernization, nationalism, secularism.

Introduction: the Place of Türk Yurdu Journal
in the World of Ideas
Since the declaration of the 2nd Constitutional Monarchy, all movements
that were in search for solutions to the problems of the country began to
articulate their ideas to create a new society in organized structure. Those
organizations in the form of associations used to publish at least one journal
or magazine. The main goals were to establish a systematic idea in public
opinion by using publications, to communicate ideas to the others, to create social consciousness and organize the society. In short, the “main idea”
behind these publications was to transform the Ottoman society.
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Türk Yurdu Journal, which is the main axis of this paper, is very important with regard to the diversity of the perspectives of its writers, the longevity of its life cycle and the effects on the society created by it. Türk Yurdu
began publishing in Istanbul in 1911 and ended in 1931. In the duration
of 20 years of the Journal, many radical changes happened in the country
and world; the Balkan Wars, World War I and Turkey’s Independence War
took place. The collapse of the Ottoman Empire also occurred gradually.
Its writers fought on different fronts. After the downfall of the Ottoman
Empire the writers of the Journal also took part in establishment of the
Republic of Turkey.
Türk Yurdu was also a platform to publish ideas and solutions against
the collapse of the Ottoman Empire. It had a very important role in the
development of Turkish nationalism, brought together the intellectuals of
that period and opened its pages to them. The subjects which were discussed in the Journal functioned as milestones on the road to the Republic.
Türk Yurdu followed a policy to put forward cultural and historical links
of Turkic people from the Asian steps to the Balkans, to improve their
cooperation, to develop common reactions against common problems, to
announce their successes, to support good examples and to create Turkish
bourgeoisie. Especially during the Balkan wars, patriotism and heroism were
emphasized in the Journal to create consciousness of being a Turk. The
economic and cultural developments of Azerbaijan and Tatar Turks were
given as examples. National consciousness in those regions was praised.
On the other hand to form a country politically and economically independent from the West was one of the main themes of the Journal. Educating
the people and improving life conditions of peasants were also among the
important themes covered in the Journal.
Türk Yurdu was successful in creating big “national ambitions” with its
“works for benefits of Turkish nation” motto. In the Journal “backwardness, poverty and lack of cooperation” in Turkish World were discussed.
According to Ahmed Agayef (Ağaoğlu), there were three reasons for this.
First are the conflicts between religious sects. Second is related to not giving
enough importance to Turkish customs, language and history after accepting
Islam religion. Third is lack of national consciousness. Ağaoğlu complained
about Turkish intellectuals by saying that “They considered writing in Arabic
or Persian a honorable thing. Turkish language was about to be forgotten”.
He was surprised to see the Ottomans rejecting the fact of being Turks.
He said that “Is it possible to think that Germany could be created without
Goethe, Schiller, Herder, Hegel or Russia without Pushkin and Karamazin?”1.
1

Agayef, 1911, 17.
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The analysis also indicates that the enlightenment ideology had a big impact
upon the Journal. The subjects were analyzed and solutions were found
according to positive sciences in Türk Yurdu. The importance of national
language and history writing was frequently emphasized and articles were
published to support this. For improving national history, language and
national economy, education was accepted as a must.
The first military school to meet Army’s needs in the Ottoman Empire
was the Royal Navy Engineering School (Tur. Mühendishane-I Bahri
Hümayun)2. It was opened in 1776 and education in it was based on modern principles. The founder of Village Institutes (Tur. Köy Enstitüsü) and
the General Director of Elementary Schools between 1936-1946, Tonguç,
explained the reason for opening those schools by saying that: “Army cannot protect the borders of the Empire and the navy anchored in Haliç cannot
sail out of Istanbul. Commerce and agriculture is not enough to improve
people’s living standards, courts cannot give justice. Madrassah, which disseminates Islamic culture gives outdated and worthless knowledge to students and educate children and adults to obey their destiny no matter what
comes”3. As seen, the education system was far from meeting the society’s
needs. Modernization of educational institutions was an urgent need.

Arguments on the Content of Education in the Journal
The basic educational issues covered in the Journal can be collectively
listed as follows: the methodology of teaching literacy was insufficient;
number of teacher education schools for raising qualified teachers was inadequate; number of schools was not enough to meet the needs; surroundings
of education were of poor quality, equipment for lessons was inadequate.
In his essay which he wrote referring to the sources of both the Ottoman
Empire and the West Nafi Atuf (Kansu) mentioned that it was necessary to
discover capabilities of younger generations via the education. According
to him manners could not be carried out. He puts forward a concept that
followed closely the physical and psychological development of children4.
These ideas were quite new for the Ottoman educators. Besides, ‘the New
School’ concept which became a movement in the West was discussed in
Türk Yurdu Journal. The pedagogy of Herman Lich based on the approaches
of Rousseau, Pestalozzi and Spencer was reviewed and presented in the
2
3
4

Koçer, 1992: 28.
Tonguç, 1998: 101.
Kansu, 1916b: 339-341.
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Journal5. The Journal was criticized on the grounds of not having published a satisfying number of essays touching upon the matter of education.
However, the number of professionals writing on the issue was insufficient.
Essays written in an understandable style were demanded by readers6.
İsmail Gaspıralı made important contributions to the Journal. According
to Gaspıralı Türks were illiterate but even the educated people could not
write and read properly7. This problem led Gaspıralı to search for some
solutions and he found the method named Usul-ü Savtiyye. He managed to
teach literacy in four-hour-lessons a day in forty days and he stressed that
the Turkish world could be turned into an educated one in a short period
of time. The journey that Gaspıralı made to India to teach this method
was also mentioned in the Journal8. The future of the Turkish and Muslim
world was affiliated with the steps to be taken in the area of education.
According to Gaspıralı education was the precondition for being a nation9.
This expression was going to be stressed with much importance in the first
years of the Republic.
In the Türk Yurdu Journal, the difficulty of teaching the alphabet and
the difficulty of instilling behavioural change were also discussed. Steps
taken by Russian Turks in that area were also handled in the Journal with
enthusiasm. The conference of Ispartalı Hakkı towards ‘intellectuals’ in
Istanbul Darülfünun Conference Hall on February 3, 1912 was remarkable.
“…Gentlemen! Our writing is not like a half-hieroglyph, a full hieroglyph or something more than that. (…) A hieroglyph can be read more
properly than our writing. (…) No one can deny that it is not easy to read
our writing correctly! I say that it is not easy. The thing that we call reading is not reading, it is suffering”10.
In another article named Talim Terbiye, Ispartalı Hakkı complained
about the limited budget of the Ministry of Education. He also criticized
the manner in which the education system worked. His criticism was related
to the inability of the education system to respond to the necessities of
the time, to teach the students how to reason rather than to memorize,
to measure the success of the students. In turn the young people were at
a disadvantage11.
Rahmi, 1916: 348-350
Talim ve..., 1916: 347
7
Gasprinsky, 1912: 110
8
Seyyah, 1912: 200
9
Gasprinsky, 1912: 109.
10
Ispartalı, 1912a: 153.
11
Ispartalı, 1912c: 167.
5

6
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Also Yusuf Akçura in his article pointed to the Iptidaiyes (primary
schools) in Istanbul being insufficient in every aspect12. This article by
Akçura clearly showed the bad condition of the primary schools in the capital city of the Empire. Teachers lacked qualities of an educator and education stressed memorizing rather than questioning and learning new things.
According to the Türk Yurdu Journal, the education did not teach the
awareness of being a nation. It was expected that education increased
national interdependence, constituted national objectives, became a source
to advances and improved the nation. As a matter of fact, the inadequacy
of the Ottoman Empire in education was one of the main reasons for the
defeats in Balkan Wars and others. The Bulgarians managed to develop
via education in a short time and defeated the clamped Ottoman armies13.
According to Yusuf Akçura, the schools for the minorities were also
problematic and they imposed their own ideals to Turkish youth14. Halide
Edip from the Newspaper Tanin, a graduate of Üsküdar American College,
and Nezihe Muhlis Hanım (Muhittin) from the Newspaper Hak, a graduate
of French School, took part in the discussion15.
Ispartalı Hakkı pointed out the heart-rending situation of the education
system. The lessons taught in schools were repetitions of previous years,
aimless and full of incomprehensible expressions. The teachers were insufficiently educated and the schools were in ruins. Enrolments could be made
by bribing the schools that were supposed to give qualified education. Even
the families from middle class did not have sufficient financial capacity to
educate their children. While expressing his concerns about the education
of his own child, Ispartalı Hakkı provided information about the general
and very bad condition of the education system in the Ottoman Empire,
“…there are neither teachers nor books for the education. No money…”16.
He said that violence was common in schools and it destroyed “the selfesteem of children and respect for them among their friends”17.
According to Ahmet Edip the children were being assaulted and threatened by people ranging from doorkeeper and caretaker to the headmasters
in the schools and their personalities were being destroyed with punishments. Also, the curriculum of instruction was complex, burdensome and
full of unnecessary information18.
12
13
14
15
16
17
18

Akçuraoğlu, 1912a: 265-268.
K.N., 1912: 62.
Akçuraoğlu, 1912a: 268.
Akçuraoğlu, 1912b: 302-304.
Ispartalı, 1912a: 314-316.
Ispartalı, 1912b: 344; Ispartalı, 1912c: 66-68.
Ahmet Edip, 1912: 86-88.
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The Problems Related to the Education Environments
and Tools
In an article named Seyyah it was said that “As it is the case in every
part of the Islamic world, the Muslim schools of India were also in ruins
and miserable”19. Also Abdülbaki Fevzi expressed his impressions about
a travel he made from Istanbul to İzmit – officials were not interested in
the education. School buildings were insufficient in number, in extremely
bad condition, unkempt and dirty20. Articles were published about the issue
pointing out that the schools were in the same condition in Kayseri, İzmir,
Adapazarı and Konya. However, non-Muslims did have modern schools.
Nafi Atuf drew attention to another problem. The education system killed
the mental development of children, turned them into dull, aback and lazy
individuals. Also he mentioned classes like ‘caves’ and students who had
to feed themselves with stale pieces of bread21.
Tevfik Nurettin as well complained that children did not get education
about ‘the national manners’. Nevertheless, Greek and Armenian children
learned their past in both their families and at school in every detail. The
information Turkish children got about their nation were like the memorization of a parrot. He stated that lecture books were inadequate and the
alphabet was just translated from a French book. To him, lecture books
which Ottoman instructors wrote were poor in pedagogical terms and the
images were of poor quality. There was no clearly expressed methodology. As a result of all these, national culture and independence could not
exist. He asserted that “In my opinion, it is certain that the first step to keep
Bulgarians, Serbians and Greeks alive is their national books”22.

The Education in Türk Yurdu in the First Years
of the Republic
After the occupation of Istanbul by the Western army forces the Journal
office was destroyed and the journal could not be published. The writers of
the Journal went to Anatolia in order to support the War of Independence.
In spite of the continuity of the war, Ankara Government paid much importance to education. Hamdullah Suphi, the manager of the Türk Yurdu Journal,
Seyyah, 1912: 199-200.
Abdulbaki Fevzi, 1912: 58-59.
21
Kansu, 1916a: 117-120.
22
Tevfik Nureddin, 19 September 1912, XXII: 362-364.
19

20

Concept of Education from the Ottoman Empire...

425

was brought to the Ministry of Education in December 28, 1920. Teachers
were not paid for months. A Convention of Education was held in Ankara
in order to detect the problems of education and to find solutions for them
in July 16, 1921 while the Western army forces were approaching Ankara.
Mustafa Kemal announced that the education system would be national and
it would be freed from the superstitions of the old times23.
After the foundation of the Republic the most important law about the
education was the Law of Education Unity enacted in 1924. The duality in
education and the madrasahs24 which lost their utility were abolished. All
the schools were placed under the authority of the Ministry of Education.
It was decided that the foreign and minority schools were to be controlled:
“There will be no words or phrases against the Turks in any lecture books;
no sentences dispraising their past and present. There will be no mistake
about Turkish history or geography. Turkish territories will not be shown
as a district of another country. There will be no propaganda of any foreign
country. (…) Any kind of religious propaganda is forbidden in schools.
Religious symbols can only be found in the churches of the schools”25.
As seen, the main concern of the founders of the Republic about the
characteristic of the education was it being secular and scientific. Prejudices
against the Turks were expelled from the textbooks. The schools would
be reformed according to the needs of the day. The most important reason for the adoption of a new Latin alphabet in 1928 was to make reading
and writing easy. Multiple meanings of words were discussed in the Türk
Yurdu Journal for years as well. Teacher schools were given importance
at that period and it was thought that the destiny of Anatolia would have
been changed. There were similar expressions in the Journal after 1924.
In that period, the education methods of the West were examined. Hamid
Zübeyir, one of the writers of the Journal, proposed the ‘Finnish High
Community Schools’ as a model. In this model the cultural levels of the
young people were increased and their moral development and the model
of working on their own was supported26.
To Hasan Cemil, the past had become ‘a century of misery’ for Turkey,
and its culture had remained in the ‘kurunu vusta’ (Middle Age). The writer
comparing the Turkish Revolution to the French Revolution argued that the
Turkish Revolution was just at the beginning of the way to reach its aims.
Tonguç, 1998: 281.
Which were the schools teaching the people the basics of Islam and some other
subjects during the Ottoman times.
25
Tekeli, 1983: 660.
26
Koşay, 1929: 29-33.
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The creativity of individuals would emerge and their professional developments would be provided with this method of education27.
According to Hilmi Malik the technology that Turkish people used was
inadequate and their life standards were very simple. The beliefs of the
villagers were still out of scientific ideas and based on superstitions. Until
the Republic, the education had been provided by “Imams” of the villages.
Only religious thoughts were taught and the science and the technology of
the day were not in the curriculum. Teachers in the villages would take the
needs of the villagers into consideration and the education of the villagers
would increase their life standards28.

Conclusion
The Türk Yurdu Journal continued towards its aim of ‘creating a national
awareness’ in the Turkish world for twenty years of it being published. In
the articles of the Journal the economic and social problems of the country
were processed in all aspects. In the first periods of the Journal the land
area of the Ottoman country decreased and there were major losses in different front-lines. After the Balkan Wars mass emigrations especially to
Edirne, Bursa and Istanbul could be noticed. On the other hand, the community was strongly disappointed. The desperation of poor villagers could
be added to these problems. And the Türk Yurdu Journal proposed education as the basic solution to all of these problems because the Ottoman
Empire had lagged behind the West in terms of development and improved
its relations with the Western countries in order to benefit from their technological superiority in the last two centuries of its existence.
In the articles published between the years 1911 and 1918 in the Türk
Yurdu Journal the shortcomings of the Ottoman education system were
detected, sources of problems were analyzed and solutions to them were
suggested. After 1924, the enterprises of the Republic were supported. The
Journal became the representative and supporter of secular and scientific
education until the year it was closed.

27
28

Hasan Cemil, 1931: 1-9.
Hilmi Malik, 1929: 31-35.
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Turkish Proverbs in Turkish-Persian Language
Teaching Book Published in Egypt
in the 19th Century / 19. Yüzyılda Mısır’da
Yazılmış Türkçe-Farsça Dil Öğretimi
Kitabındaki Türk Atasözleri
abstact: In 1274 (Hegirae), the 15th of cemaziye level (the 1st of January 1858), no
information could be found about the sources of the book named “Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye” written by Ali Rıza. It was printed as a lithography from the author’s own manuscript in 1901 and no other has been published later. This
edition was printed in Iran at Kütüphâne-i Meclis-i şûrâ-yı İslâmî on Gulâm Hüseyin Served
collection. This book is confused with Kitâb-ı Tercümân-ı Türkî ve Arabî ve Fârisî in several
publications. Even though this book’s author was not certain, the author of Kitâbu Tercüman
fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye was certain and the author of the lithography that we used was identified on records as Balıkhane Nazırı Ali Rıza. Ali Rıza tells us
about himself in his own book. The author who lived in Egypt applied different methods:
acquaint the prosody, abjad and even poetic forms as a part of teaching Turkish-Persian to
Arabs. The author introduces approximately 200 Turkish proverbs in Emsâl-i Türkiyye and
associates the vision with language teaching and education. Sentence examples in Emsâl
Fârisiyye Nesren and Emsâl-i Arabiyye has been given as well. In my opinion some of
these proverbs are not known generally. The paper analyses general features of the work
that includes 64 topics and 180 pages, especially the section about the Turkish proverbs.
keywords: Ali Rıza, Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye, Turkish teaching, Persian teaching, proverbs.

Giriş
Mâlum olduğu üzere Osmanlı’da Arapçanın yanısıra Fars dili öğretimi de
bir hayli muteberdir. Bundan dolayı Farsça öğretimi için Farsça-Türkçe sözlük yazılması ihtiyacı belirmiştir. 15. yy.’dan itibaren sayıları artarak devam
eden mensur, manzum lügatler ve 15. yy’da kaleme alınan Ahmed-i Dâ’î’ye
ait Müfredât isimli dil öğretimi kitabı bu geleneğin önemli halkalarıdır1.
Böylelikle 15. ve 16. asırdan itibaren bu alanda bir birikim meydana gelmiştir. Osmanlı’nın 18–19. yüzyıllarında çok sayıda iki dilli, çoğunluğu
1

Çetin, 2006: 113; Eminoğlu, 2010: 12; Yılmaz, 2010: 159.
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Farsça-Türkçe/Türkçe-Farsça; Arapça-Türkçe /Türkçe-Arapça olan ya da bu
üç dilin bir arada bulunduğu çok dilli sözlükler yazılmıştır. Osmanlı coğrafyasının ihtiyacı olan bu dillere zamanla başkaları da eklenerek üç dilden fazla
dilli lugatlar da yazılmıştır. Hatta sayıları fazla olmamakla birlikte FarsçaArapça-Ermenice-Süryanca-Yunanca-Türkçe sözlük ve Urduca-FarsçaArapça-Türkçe sözlükler ortaya çıkmıştır2. 19. yüzyıla gelindiğinde bu birikim
batıdaki pedagojik yeniliklerle harmanlanmaya başlamış ve dil öğretimi için
sözlüklerin yanı sıra yeni usullerle dilbilgisi kitapları da yazılmaya başlanmıştır. Bu kitapların iki dilli olanları yanında ikiden çok dilli olanları da vardır.
Bu bildiride dil eğitimi öğretimini gerçekleştirmek üzere hazırlanmış
bu tür kitaplardan biri tanıtılacaktır. Bu kitap 19. yüzyılda Mısır’da yazılan Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye’dir.
Öncelikle 180 sayfalık bu eserin kimliği ve genel özellikleri takdim edilip
200’den fazla Türk atasözünün bulunduğu 6 sayfalık kısım Latin harflerine
aktarılacaktır. Burada yer alan atasözleri üzerinde yapılacak kısa bir değerlendirmeyle de 19. yy.’da, fark edilir sayıda çoğalan dil öğretimi alanında
yazılmış eserlerin birinden hareketle, bunların neliği, niteliği ve niceliğinin
tespitine katkı sağlamak amacı güdülmüştür.

Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye
ve’l-Arabiyye
İnternet üzerinden temin edilmiş olan “Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye” adlı dilbilgisi kitabını tanımak
ve tanıtmak üzere yapılan araştırma neticesinde daha önce yapılmış bir
yayına rastlanmamıştır. Ancak iki yayında bu kitabın, anonimleşmiş “Kitâb-ı
Tercümân-ı Türkî ve Arabî ve Fârisî” ile karıştırıldığı anlaşılmıştır. Bu
yayınlarda Kitâb-ı Tercümân-ı Türkî ve Arabî ve Fârisî’nin yazma ve basma
nüshaları sıralanırken kitabın 1274/1858 tarihli bir yazma ve aynı tarihli bir
basma nüshanın varlığı bildirilmiştir3. Bunun Kitâb-ı Tercümân-ı Türkî ve
Arabî ve Fârisî’den başka bir kitap olduğu fark edilmemiştir.
1274/1858 tarihli kitabın asıl adı ise, “Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Farsiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye”dir. Müellifi, Ali Rıza’dır
(Kitâbhâne-i Meclis-i Şûrây-ı İslâmî, No. 12924, s. 2+189+1) Müellif
nüshasından taş baskı olarak 1901’de basılmıştır. Bu baskı, İran’da
Kitâbhâne-i Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî’de Gulâm Hüseyin Served
Koleksiyonu’nda bulunmaktadır.
2
3

Eminoğlu, 2010: 12.
Eminoğlu, 2010: 78; Öz, 2010: 269.
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Bu, karışıklık söz konusu eser üzerinde tarafımızdan yapılan bir çalışmada
farkedilmiştir4.
Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Farsiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye’nin
kaynak dili Türkçe, hedef dili Farsça ve Arapça’dır.
Kitapta “el-fihrist” başlığıyla içerik tanıtılmıştır. Bu başlıklar sırasıyla;
1. el-masâdıru’l-meşhûre, 2. el-mâzi’l-mahdûd, 3. el-mâzi gayri’l-mahdûd,
4. el-mâzi el-hikâye el-evvel, 5. el-mâzi el-hikâye es-sâni ve’l-mukaddem,
6. el-mâzi el-mensiyyü’l-evvel ve’s-sâni ve’l-illeti, 7. el-mâzi el-mevsûliyye
ve’l-fevriyye ve’l-vaktıyye 8. el-mâzi’l-hâliyye ve’l-ma’iyye, 9. fi duhûli’nnefyi ve’l-istifhâmi ale’l-mâzi, 10. el-müstakbelü’l-evvel, 11. zamânü’l-hâl
ve’l-müstakbelü’s-sâni 12. el-müstakbelü’l-hikâye, 13. el-müstakbelü’l-illeti
ve’l-mevsûlî ve’l-fevrî, 14. fi duhûli’n-nefyi ve’l-istifhâmi ale’l-müstakbeli,
15. fi’lü’l-emri ve’n-nehyi, 16. el-emri’l-gâ’ib 17. fi duhûli’n-nefyi ve’l-istifhâmi ale’l-emri’l-gâ’ib, 18. İsmü’l-fâ’il, 19. İsmü’l-mef’ûl, 20. ismü’l-masdar, 21. masdarü’l-tecâhül, 22. el-lâzım ve’l-müteaddi, 23. el-fi’lü’l-mechûl,
24. fi’lü’l-tahassür ve’t-temenni ve’ş-şart, 25. fi’lü’l-müşâreke, 26. fi’lü’l-iktidâr, 27. fi’lü’l-mülk, 28. fi’lü’l-keynûne, 29. beyânü’l-hurûfi’l-mukatta’a,
30. tebdîlü’l-hurûf ma ba’zıha, 31. ez-zamirü’l-muttasıl, 32. ez-zamirü’lmunfasıl ve’l-hâlât ismihâ (?), 33. hurûfü’l-cerr, 34. bâkıyyü’l-hurûf,
35. kavâidi fi’l-hurûfi’l-Fârisiyye, 36. esmâü’l-a’dâd, 37. kavâidi fi’l-imlâ
ve’l-tevâfıki’s-sıfati ve’l-mevsûf, 38. et-tezkîr ve’t-te’nîs, 39. emsâlü’l-ef’ali bi’t-tertîb, 40. tarîku’l-mukâleme min külli nev’, 41. fi ilmi’l-aruz,
42. el-medhiyye, 43. fi esmai’l-âzâi’l-insân ve’l-hayevân, 44. fi esmâi’l-âzâi’l-hayevâni hâsse, 45. fi esmâi’l-hayevânât, 46. fi esmâi’t-tuyûr, 47. fi
esmâi’l-fevâkihi ve’n-nebâtât, 48. fi’l-hubûbi ve’l-eşcâri ve’l-me’kûlâti
ve’l-meşrûbât, 49. fi’l-melbûsâti ve’l-akârıbi ve’l-ahşâm, 50. fi’s-sanâi’i
ve’l-rütebi’l-askeriyye, 51. fi esâsi’l-beyti ve levâzımihi, 52. fi’l-evsâfi
ve’l-evkâti ve’l-elvân, 53. fi’s-sıfâti’l-insâniyye, 54. fi’l-hisâbi’l-ebced
ve’l-burûci’s-semâiyye, 55. fi esmâi’ş-şuhûri’l-arabiyye ve’l-efrenciyye
ve’l-kıptıyye, 56. fi’l-elkâbi’r-resmiyye, 57. kavâidi fi ilmi’l-hisâb 58. fi
hisâbi’l-atyân(?), 59. el-emsâlü’l-Fârisiyyeti nazmen 60. el-emsâlü’l-Fârisiyye mısra’en, 61. el-emsâlü’l-Fârisiyyeti nesren, 62. el-emsâlü’t-Türkiyye,
63. el-emsâlü’l-arabiyye, 64. el-hatâ ve’s-savâb.
Fihristten de anlaşılacağı üzere kitap, ebced ve aruz gibi farklı başlıklar
içerse de, öncelikle dilbilgisi konularına yer vermektedir. Devamında ise bu
konuları Farsça manzum, mensur atasözleri, Türkçe atasözleri ve Arapça
atasözleri ile desteklemektedir.
Kitabın iç kapağında muhtemelen sonradan ilave edilmiş tanıtım amaçlı
bir metin vardır. Bu metin kanatimizce bize kitabın yazarı hakkında da bilgi
4

Abik, Öztürk, 2013: 383.
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vermektedir. Buna göre, kendisinden mültezim-i hakîr olarak söz eden kişi,
kitabın yazarı Ali Rıza olmalıdır. Böylece vergi memuru olduğu anlaşılan
Ali Rıza’nın zimmetine basılmış olan kitaplarla, elinde halen mevcut olan
kitapların adları, nereden ve nasıl satın alınacaklarının duyurusu yapılmıştır.
Bu listedeki basılmış kitapların içinde yazarın Türkçe terceme-i hâlinin de
bulunması dikkat çekicidir. Şayet bu baskı bulunabilirse Ali Rıza’nın kimliği
de ortaya çıkacaktır.
İLÂN
”Mültezim-i hakîrün zimmetine tab’ olunmuş olan kitablarun beyânı;
Tercemân-ı Fârisî ve Türkî ve Arabî, Arabca Cuhanun Hikâyeleri;
Der dest tab’ olunan kitaplar:
el-Fetâva’l-Hayriyye fi Mezhebi’l-Hanefiyye5, Fetâva-yi Kâdı Hân6 ve
Târih-i Amerika, Türkçe Nefs-i Mültezimin Tercemesi,
Ve işbu kitaplar Hân-ı Halil’de, Harputlu Ahmed Efendi’nin dükkânında; Sûkü’z-zalatda Nefs-i mültezimün hânesinde ve Hüseyniyye’de,
Sûkü’l-Adevye’de, Tütüncü Hoca İlyas’un dükkânında ve İskenderiyye’de
Hoca Yusuf Efendi’nin ma’rifetiyle satılacakdır.
Tubia ’ bimahrûseti Mısr.”
Bu ilânın ardından gelen sayfada, kitabın adı ve yazarın adı geçmektedir:
“Kitâbu Tercemân fi’l-Lugati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye
limü’ellifihi’l-hakîr Ali Rıza ‘afa anhu”.
Eserin mukaddimesi Besmele ile başlamaktadır. Daha sonra Allah’a hamdin ardından Hz. Peygambere salat ve selamdan sonra amma bad ile konuyu
takdime geçilmiştir. Buradaki “Bâ’is-i intâk-ı lisân kalem-i kâsırü’l-beyân
oldur ki, işbu vahdet-güzin-i gûşe-i inzivâ Ali Rıza...” cümlesi ile yazar
kendisinden bahsederken kitabı nasıl ve niçin yazdığını da açıklamıştır7.

Yazarın Kitabında Kendini Anlattığı Kısım
Ali Rıza, kitabında kendisinin ne zaman ve niçin Mısır’a gittiğini, orada
nasıl muamele gördüğünü ve sonraları hangi ruh halinde olduğunu şu satırlarla anlatır:
“Amma ba’d, ba’is-i intâk-ı lisân kalem-i kâsıru’l-beyân oldur ki, işbu
vahdet-güzin-i gûşe-i inzivâ Ali Rıza, on dört yıl bundan akdem vatan-ı
me’lûf ve mesken-i ma’rûfını terk-i muhâceret ve melce’ u melâz-ı niyâzmendân-ı cihân olan Mısr-ı mahrûseye muvasalat ideliden berü, merhûm
5
6
7

Şeyhü’l-İslam Hayrullah Efendi (d. 1834, İstanbul-ö. 1898, Taif)’nin fetvaları.
Kâdı Hân, Fahrüdddin Hasen b. Mansûr el-Özcendî el-Fergan (ö. 592/1196)’ın fetvaları.
Ali Rıza, 1901: 3.
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u mağfûr cennet-mekân Mehmed Ali Paşa’nın der-i devlet me’âblarında
rîzehâr u ma’lûmât-ı âcizânesi sebebiyle degil, belki merhûm müşârünileyhin gurebâ ve muhâcirîn haklarında mebzûl u bî-dirıg buyurdukları ihsân-ı
bî-pâyânları vâsıtasıyla liyâkat u kâbiliyet-i hakîrânesinden ziyâde rütbeler ihrâzıyla ser-bülend ü kâmkâr olmışıdıysa (da) tekâzâ-yı rûzgâr-ı
gaddâr u idbâr-ı baht-ı nigûnsâr ile üç seneden berü hâne-nişîn u gûşegüzîn olarak mutala’a-yı kütüb ü ahbâr kıra’at-ı tevârîh u âsâr ile emrâr-ı
leyl u nehâr idüp gâhi tevârîh-ı Efrenciye’den nâfi’ olanları lisân-ı letâfet-resân-ı Türkî’ye terceme ile evkât-güzâr ve ba’zen lugat-ı Arabiyye ve
Fârisiyye ve Türkiyye’nin müşkilât ve kinâyâtını hall itmege hod be hod
bezl-i cehd-i bî-şumâr ider idi”8.
Yazar daha sonra kitap yazmasına vesile olan (sebeb-i te’lif) hadiseyi
şöyle anlatır:
Birgün e’azz-ı ehibbâ vü asdıkadan bir zât-ı me’âli-sıfât kudûm-ı meymenet-i lüzumlarıyla kulbe-i hakîrânemi reşk-i gülistân iderek fakîri mahzûn
gördükde ‘itabla hıtâba başlayup eytdi:
“Ne vakte kadar gûşe-yi humûlde gamîn u melûl oturacaksın ve ne zamana
değin zâviye-i vahdetde ‘uzlet ihtiyâr ideceksin? Zer-nâb olsan bile bûteye
girmedikçe revnak u bahâ kesb itmezsin ve elmâs-ı tâbdâr bulunsan bile
elden ele giçmedikçe manzûr-ı nazar-ı ekâbir olmazsın. Hod-be-hod kütüb
ü âsârı mütala’a idüp netice-i efkârını bir gûşeye atmakdan ne çıkar? (Fazl
u hüner zâyi’est tâ nenümâyend) mazmûnunca eser-i ma’lûmâtını pinhân
idüp âleme izhâr eylememekden ne fâ’ide hâsıl olur? Şimdilik vâris-i mesned-i Yûsufî ve zîb-bahş-ı makâm-ı Âsâfî olan velîni’met-i bî-minnet Mehmed
Said Paşa es’adahullahu fi’d-dâreyn efendimiz hazretlerinin eyyâm-ı sa’adet-fercâmlarında hadesân-ı ezmân u â’sâr ile Avrupa cânibine nakl olunmuş olan ulûm u fünûn-ı mütenevvi’a râh-ı âhen-i himmet u ictihadlarıyla
tekrâren Mısr’a girü dönmekde ve mecma’u’l-bahreyn sa’y u cehdleri vasıtasıyla sefâyin-i sanâyi’ u hiref yeniden sevâhil-i Mısrıyyede lenger-endâz
olmakdadur. Husûsan Kal’a-yı Âmire’de feth u küşâd buyurdukları mektebde
ulûm u fünûn-ı mütenevvi’a ta’lîm olunmakda ise de Mısr’da belki sâ’ir
aktar u emsârda Türkî vü Fârisî lisânlarının kâffe-yi kâvâ’idini muhtevî bir
risâle bulunmamagla ve bulunanlar dahi nâkıs u gayr-ı müfid olduklarından
fâzıla-yı sebk-i kadîm üzre bulunmagın ahz u iktisâbında müddet-i medîdeye
ihtiyâc mess itmekle ebnâ-yı milletin fâ’idedâr olmalarına vesile olmak ve
eshel vechile tahsîl-i lisâna bâdi bulunmak üzere kavâ’id-i mezkûreyi câmi’
bir kitâb-ı nâfi’ te’lif itsen evlâ olmaz mı? didiklerinde...”9.

8
9

Ali Rıza, 1901: 2.
Ali Rıza, 1901: 3-4.
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Dostunun kitap yazma tavsiyesini yerinde gören Ali Rıza, Araplara
Farsça ve Türkçe öğretmek üzere bir kitap yazmaya karar verir. Bu kitabın
vasıflarını da mukaddimede şu ifadelerle anlatır:
„Hakikaten ol zât-ı sütûde-sıfâtın kelâm-ı nasihat fercâmı dil-i gam-menzilimde kârger-i te’sîr olarak ves’ u iktidâr-ı âcizânem kadr-ı te’lifine ibtidâr ve ba’de’l-hıtâm tertîb u tanzîmi mehekk-i i’tibârda kâmilü’l-a’yâr
çıkmagla tab’ idüp küçük birâderlerime yâdigâr eyledim ve ma’lûm oldugı
vechile Mısr’da ve Şâm u Hicâz u Bağdad misillü sâyir istimlâkât-ı devlet-i Osmâniyye’de Arab lisânı isti’mâl olunub mesalih u mekâtib-i lisân-ı
merkûm üzre bulunmagla ve işbu zamanda Sibeveyh ve Zemahşerî olmak pek
lâzım olmayup dâric-i lisânı öğrenmek muktezâ-yı hâlden olmagla kelimât-ı
Arabiyye dahi zîrlerinde derc olunmuşdur”10.
Yazar, 14 yıl önce “melce’ ve melâz-ı niyâzmendân-ı cihân olan Mısr-ı
mahrûse” dediği yere muhacir olarak geldiğini belirtmiştir. 1805-1848 yılları
arasında Mısır’da hüküm süren Mehmet Ali Paşa’yı rahmetle anarak onun
zamanında kendisi gibilere lutufkâr tavır gösterdiği için Mısır’a geldiğini
söylemiştir. Eserin te’lif tarihi olan 1858’den 14 yıl geriye gidildiğinde Ali
Rıza’nın 1844’te Mısır’a gelmiş olabileceği tahmin edilebilir.
Ali Rıza verdiği bu bilgilerin devamında talihinin tersine döndüğünden
yakınmış ve üç yıldır köşesine çekilip başta tarihi olmak üzere muhtelif kitapları inceleyip târih-i efrenciye (Avrupa dilleri)’den faydalı olanları “lisân-ı
letâfet-resân” dediği Türkçeye tercümeyle meşgul olduğunu bildirmiştir.
Bunlar olurken birgün bir ahbabı gelip onu bu durumundan dolayı uyarmış
ve içinde bulunduğu ruh halinden kurtulması kurtulmasını soylemiştir. Mısır
başta olmak üzere Osmanlıya bağlı Arap topraklarındakilerin yararlanacağı
Farsça ve Türkçenin kurallarını içeren bir kitap yazarsa 1854-1863 yılları
arasında yönetici olan dönemin Hidivi Mehmed Sa’id Paşa (1822-1863)’nın
destek olacağını bildirmiştir. Mevcut kitapların yetersiz ve geri kaldığını
söyleyen ahbabının tavsiye ve teşviki ile gençler için bu kitabı kaleme aldığını belirten yazar, bu zamanda Zemahşeri ve Sibeveyh olmaya lüzum yok
diyerek eserinin klasik kitaplardan farklı olduğunu belirtmiştir. Dâric-i lisânı
(yazı dilini) öğrenmek durumunda olunduğunu belirttikten sonra kitabın tertibine ilişkin de Arapçaların altta yazılacağını ifade etmiştir11.
Maalesef, yazar hakkında henüz kendi kitabındaki bu bilgilerden başka
bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ancak üzerinde çalıştığımız ve online yolla temin
ettiğimiz bu taş baskı nüshanın katalog kaydında Balıkhane nazırı olarak anılan Ali Rıza’nın başka biri olma ihtimali vardır. Bu kitabın yazarı şimdilik
bilemediğimiz bir sebeple Mısır’a hicret etmek durumunda kalan bir şahıstır.
10
11

Ali Rıza, 1901: 4.
Ali Rıza, 1901: 3-4.

434

ÖZTÜRK Nuran

Diğerinin İstanbul’un tarihi hakkında Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı adlı
bir kitabı vardır. Dolayısıyla söz konusu kitabın neşrinde 1842-1928 yılları
arasında yaşadığı bilgisi verilen Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey’in Mısırdaki
adaşından farlı bir kişi olduğu anlaşılmaktadır12.

Yazarın Adı ve Kitabın Te’lif Tarihinin Bulunduğu
“Temme” Kaydı:
“Temme’l-kitâbu bi’avni’l-meliki’l-Vehhâb fi nısfı şehri Cumâde’l-ûlâ,
sene 1274 mine’l-hicreti’n-Nebeviyyeti’l-Mustafaviyye ‘ala sâhibihâ efdalu’s-salâtu ve ezka’t-tahiyye bitashihi mu’ellifihi’l-hakîru Ali Rıza, gafarallahu lehu veli vâlidiyhi ve limen nazara fihi da’âlehum bigayrı ve’l-cemi’il-müslimîn – Amin”.
Ali Rıza, kitabında dilbilgisi konularının yanısıra öğretici metin olarak
atasözlerinden yararlanmıştır. Kitabın ilgili bölümü olan 158-189. sayfaları atasözlerinden Farsça, Türkçe ve Arapça örneklerle zenginleştirmiştir.
Yazar bu kısma giriş yaparken şu cümlelerle konuya dair görüşlerini ortaya
koymuştur:
“Emsâl-i Fârisiyye ve Türkiyye ve Arabiyye Beyânındadur
Bil kim her bir lisânda emsâl-i kelâma kuvvet virmek ve insana nasihat olmak üzere getirilüp husûsan ibâreyi bile muhassen itmege nâfi’
olmagla evvelâ emsâl-i Fârisiyye ve andan sonra Türkiyye ve âhirde
emsâl-i Arabiyyenin tahririne ibtidâr kılındı”13.

Kitabın Türkçe Atasözleri Kısmı
Kitaptaki Türkçe atasözlerine geçmeden önce bunlarla ilgili yapılan şu
tespitleri ortaya koymak gerekir:
1. Buradaki atasözlerinin birçoğu yaygın olarak bugün de kullanılmakla
birlikte italik karakterle işaretlenenler muhtemelen daha az bilinmekte
ve kullanılmaktadır.
2. Bazı sözler müstehcen ifadeler içermektedir. Bu tür sözlerin ilgili kısımları ile yazılmıştır.
3. Bunların içinde bazıları manzumdur ki, bu atasözlerinde zaman zaman
rastlanan bir özelliktir.
12
13

Ali Rıza, 1901: 158.
Ali Rıza, 1901: 158.
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4. İçlerinde deyim olarak bilinen sözler de bulunmaktadır. O sözlere, ilgili
yerlerde açıklama ile not düşülmüştür.
5. İki atasözü tekrarlanarak iki kez yazılmıştır. Tekrarlara da dikkat çekilmiştir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Bin dost azdır, bir düşman çok.
Ey abdâl, ey derviş akça ile biter iş.
İt ürür kervan giçer.
Bedhevâ sirke baldan tatludur.
Azı bilmeyen çoğı hiç bilmez.
Köpek köpeği yimez.
İki re’is bir gemiyi batırur.
Rüzgâra tüküren yüzüne tükürür14.
Dişin ağrıdığı yere deli dokunur.
Ölme eşeğim yonca bitince yonca, sararma saman çıkınca.
Zannetmediğin yerden dilki çıkar.
Körün istediği nedir iki göz, biri egri biri düz.
Yorganına göre ayağını uzat.
Gül isteyen dikenine dayanur.
Kesemedigin eli öp.
Akıllu düşmen akılsuz dostdan eyüdür.
Sırrını dostuna ve dostunu düşmanına açma.
İki deliye bir uslu koymuşlar.
Eski süpürgeyi dama atarlar.
Yağmurdan kaçdı, doluya uğradı.
Sakal başa kurban olsun.
Karın başa belâdır.
Tiz giden tiz yorulur.
Karının öğüti karıya giçer.
Eyü adam bazar yapar, kötü adam bazar bozar.
Sayanun kulıyım, saymayanun sultanıyım.
Hayvan ölür semeri kalur, insan ölür adı.
Dilini zabt iden başın kurtarur.
Kendi düşen ağlamaz.
Araba kırılınca yol gösteren çok olur.
Ayıpsız dost arayan dostsuz kalur.
O....n g.te tevbe olmaz.
Çok yaşayan çok bilmez, çok gezen çok bilür.
Her yokuşun bir inişi dahi var.
14

Buradaki “ü” seslerini imlâda “S” benzer bir işaretle göstermişler.
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35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
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Kızım sana diyorum, gelinim sen işit.
Kedi bulunmadığı yerde sıçanlar baş kaldurur.
İki canbaz bir ipde oynamaz.
Koyun bulunmadığı yerde kiçiye Abdurrahman Çelebi dirler.
Bal dimekle ağız tatlu olmaz.
Ağlamayan çocuğa meme virmezler.
Yaşı at bazarında sorarlar.
Bahşiş atın dişine bakmazlar.
Bülbül yerine karga satmak ister.
Yimişsiz ağaca taş atılmaz.
Sana ur didiler öldür dimediler.
Dünya tükenir, düşman tükenmez.
Hastaya döşeği mi sorarsın.
Genç ağaya hizmet ve sert ata tımar itmek güçdür.
Gül dikensiz, safa cefâsız olmaz.
Hak söz acıdır.
Dostla yi, iç; alışviriş itme.
Gözden ırak olan gönülden ırak olur.
Adam adamı bir kere aldadur.
Dilden gelen elden gelse gedâ pâdişâh olur.
Arıg tavukdan semiz tirit olmaz.
Tama’kârdan şey’ dileyen denizde çukur açar.
Evde başın tutan, galabalıkda kalpağın gayb ider.
Korunan göze çöp düşer.
Gözümüzü açalım yohsa açarlar.
İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
Bir kere düşen bir dahi düşmez.
Zengine mal viren denize su götürür.
İmam o...a, cemaat s...r.
Kediye didiler b.kun ilacdur, s.çdı, sakladı.
Ya devlet başa ya kuzgun lâşe.
Fukara gibi geçinen zengin delidür.
İki kıbleye tapan kimsede din olmaz.
Her ne virsen elinle beraber gelür senünle.
Ekdiğini biçersin.
Yaramaz ile yâr olma.
Zaman ile, saman ile mişmişler pişmiş olur.
Fukaraya viren Allah’a virür.
Zaman saman satar.
Az yiyen çok yir, çok yiyen az yir (?)
Eyü karı o yapar, fena karı o yıkar.

Turkish Proverbs in Turkish-Persian Language...

76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
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96)
97)
98)
99)
100)
101)
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104)
105)
106)
107)
108)
109)
110)
111)
112)
15
16
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Fakirlik ölüme tesellidür.
Yir demür, gök bakır15.
İyilük it denize at, balık bilmezse Hâlık bilür.
Kulun didügi olmaz, Allah’un didügi olur.
Egri otur, doğru söyle.
Nasîbün varise gelür Yemen’den, nasîbün yoğise düşer dehenden.
Deliye her gün bayram.
Tehî dest kapuya varsan,”Efendi uyur” dirler, bir hediyen var ise
”Efendim buyurun” dirler.
Gül çengelsiz ve muhabbet engelsiz olmaz.
Atılan ok girü dönmez.
Bir çıplağı bin cübbelü soyamaz.
Bugünkü yumurta yarınki tavukdan yeğdür.
Korkan bâzirgân fâide itmez.
Gömlek kaftandan yakındur.
Kan eyleme, kânun eyle.
Allah’dan korkan bendeden korkmaz.
Gicenün büyük karnı var Alllah bilür yarın ne doğar.
Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur.
Benden hatâ senden atâ.
Dögme kapumı, dögerler kapunı.
Damlar damlar göl olur, akar akar sel.
Fâide zarârun karındaşıdur.
Eski tas eski hamam16.
Ölmuş işekden nal çıkarur.
Her kimin ki bağı var, yüreğinde yağı var.
Devletlüye tokun geç, fukaraya sakın geç.
Bal tutan parmağın yalar.
At binenün, kılıç kuşananun.
Yanılmayan bir Allah.
Azacık aşım gavgasız başım.
Çok bilen çok yanılur.
İl içün ağlayan gözsüz kalur.
Karaya sabun deliye öğüt neylesün.
Kenarına bak bezin al, anasına bak kızın.
Balık canın isteyen g.tün soğuk suya kor.
Kimün arabasında isen onun türkisini çağır.
Yüz virdiler Ali’ye geldi s.çdı halıya.
Bu söz, atasözü değil, deyimdir.
Bu söz de deyimdir.
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138)
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140)
141)
142)
143)
144)
145)
146)
147)
148)
149)
150)
151)
152)
153)
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Öksüz oğlan göbeğin kendü keser.
Çömlek yuvarlandı kapağın buldı.
Cân virmeyince cân ele girmez.
Komşı tavugı komşuya kaz görinür.
Cefayı çekmeyen adem safânın kadrini bilmez.
Gönül seven güzeldür.
Eşeğini evvel bağla sonra Allah’a ısmarla.
Dosta çok varan ekşi surat görür.
Karanlıkda göz kapadığını kim bilür.
Garib kuşun yuvasını Tanrı yapar.
İden bulur.
Ölmüş aslanın sakalın dilki yolar.
Dost başa düşman ayağa bakar.
Büyük başın büyük ağrısı olur.
Yürük at yemin arturur.
Gün toğmadan neler toğar.
Eşeğe semeri yük değil.
Şeri’atın kesdiği parmak ağrımaz.
Kurd tüyini değişdürür, huyını değişdürmez.
Dilencinün yüzi kara, torbası dolı; tutulmayan uğrı beyden toğrı.
Kuzguna ”güzel kimdür” sormışlar ”benüm yavrularım” dimiş.
Ne deliyi s.., ne deliye s...l.
Et ile tırnak arasına girilmez.
Atalar san’atı oğula mîrâsdur.
Ateş düşdiği yeri yakar.
Çorbayı yalınuz içen yüküni kendi kaldurur.
Aç tavuk uykusunda darı görür.
Açın karnı toyar, gözi toymaz.
Ahşam ise yat, sabah ise git.
Tiz biten tiz yiter.
Kanı kan ile yıkamamışlar, su ile yıkamışlar.
Kedinün eli ete yetişmezse ”ne fena kokuyor” söyler.
Deryâda balık satılmaz.
Avcı avda yolcu yolda gerek.
Öyke ile kalkan ziyan ile oturur.
Ne severim yârimi ne sorarım hâlini.
Akıl yaşda değil başdadur.
Yolcuya yol gerek.
Yürekden yürege yol var.
Sekseninde saz çalmak öğrenen kıyametde çalar.
Karınca kaderince.
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Vararak vararak bulunur ırak.
Sofudur soğan yimez, eline girse kabuğın bile komaz.
Tok ne bilür açın hâlinden.
Ya zor yazar, ya şehrden sefer(?).
Çırağ dibine ziyâ virmez.
Ölüm kara devedür, her kapuda çöker.
Alçağa borçlu olma ya düğünde ister ya bayramda.
Âşıka Bağdat ırak değildür.
Kurd kocayınca köpeğe mashara olur.
Sakınan göze çöp düşer.
Dilkinün âkıbet göreceği kürkçünün dükkânıdur.
Giçme nâmerd köprisinden ko götürsün su seni; yatma dilki sâyesinde
ko yisün arslan seni.
Viren el alanun üstündedür.
Kurban belâya kalkandur.
Yılan doğrulmadıkça yuvaya giremez.
Kadın iki oldukda ev süpürülmemiş kalur.
Balık başından kokar.
Hısım hasım.
Derdmendün hâlini âlemde derd ehli bilür.
Deniz köpek ağzıyla necis olmaz.
Ölüm hakdur lâkin, komşulara.
Taş yirinde ağırdur.
Eli halîfe kîsesündedür.
Soğan yimedüm ki içerüm acıya.
Sinek adam öldürmez lâkin yürek bulandırur.
Başına kül savurursan bari bir yüksek küllükden savur.
Üzümün iyüsini ormanda çakal yir.
Kedi öldürüb gelin korkutmak.
Kedi Allah içün sıçan tutmaz.
Hanımun evde oturması ferâcesizlikdendür.
Yorganına göre ayağını uzat*.
Tencerede olan kaşığa çıkar.
Hırsızdan kalanı falcı aldı.
Gökden ne yağarsa yer kaldurur.
Ekdiğini biçersin.
Dayak cennetden çıkmış.
Kör Tanrı’dan ne ister: İki göz; biri egri, biri düz17.
Bu atasözü iki kere tekrarlanmış. Bkz. 13. söz.
Bu atasözünün benzeri vardı, bkz. 12. söz.
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Câmi’ yapılmaya diyen, gör kapuyı aldı.
Ortaklık tencere kaynamaz.
Sakla sırrun yârından, yârın da bir yârı var.
Yabancı oğul olmaz yir içer bırakur kaçar.
Hacı hacıyı Hicaz’da bulur.
Yalancının evine kadar kalender gödügün söyler (?)
Yılanı Seyyid Ahmed eliyle tutuyor.

Sonuç
Elimizdeki kaynak Osmanlı İmparatorluğunun çözülmeye yüz tuttuğu,
kendisi dışındaki devletlerle ve Mısır ve Ortadoğu coğrafyası gibi bölgelerle iletişim ve bağını güçlendirme çabası içerisinde olduğu bir dönemde
ortaya çıkmıştır.
11. yy’dan itibaren Arapça, Türkçe ve Farsça öğretimi ve öğrenimi yapılıyor olsa da 17. yy sonlarından itibaren artan ve sistemli hale getirilmeye
çalışılan bir çabanın varlığı da görülmektedir. 19. yüzyılda basıldığı tespit
edilen ve sayıları çoğalan dil öğretim kitapların Mısır’da basılan “Kitâbu
Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye’dir.
“Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye” adlı eser Kitâb-ı Tercümân-ı Türkî ve Arabî ve Fârisî ve (Kitâbu)
Tercümân-ı Türkî ve Arabî ile karıştırılmış kitabın künyesi bunlarla birlikte yazılmıştır. Söz konusu eserler de Eş-şüzürü’z-zehebiyye ve’l-kıt’aü’l-Ahmediyye fi’l-lugati’t-Türkiyye adlı eserin kısmen değiştirilmiş hâlidir.
Dolayısıyla, bu çalışmada Tercümân-ı Türkî ve Arabî ve Fârisî ve (Kitâbu)
Tercümân-ı Türkî ve Arabî ile Eş-şüzürü’z-zehebiyye ve’l-kıt’aü’l-Ahmediyye fi’l-lugati’t-Türkiyye’nin birbirinden farklılığı bir kez daha vurgulanmakla birlikte “Kitâbu Tercümân fi’l-Lügati’l-Fârisiyye ve’t-Türkiyye
ve’l-Arabiyye adlı eserin de bu kitaplardan tamamen farklı, müstakil bir kitap
olduğu bildirilmiştir.
1. 19. yüzyılın, pek çok alanda olduğu gibi, dil öğretimi sahası için
de yenilik arayışları dönemi olduğunu, bu çalışmanın konusu olan kitap
ispatlamaktadır. Dolayısıyla bu kitap dil öğretimi tarihi bakımından ele
alınmalıdır.
2. Araplara Türkçe öğretmek isteyen Türklerin 11. yüzyıl müellifi
Kaşgarlı’dan başlamak üzere Araplara ve Arap diline yönelik çalışmaları
serisinde son dönem halkalarından biri sayılabilir. Bir farkla ki, bu kitap,
Araplara Türkçe ya da Türklere Arapça değil, Araplara Farsça öğretmek
kasdıyla kaleme alınmıştır. Bu da Türkçe-Arapça ve Farsçaya aynı ölçüde
hâkim olmayı gerektiren bir seviyenin göstergesidir.
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3. Kitabın Mısır’da yazılması, Mısır’ın ve Arapça konuşan diğer Osmanlı
vilâyetlerinin ihtiyacı gözetilerek hazırlandığının ifade edilmesi kültürel ve
siyâsî tarih açısından dikkat çekicidir. Fakat bu başka bir çalışma konusu
olduğundan burada ancak kitabın Mısır-Osmanlı ilişkilerine kaynaklık edecek malzeme barındırdığına işaretle yetinilmiştir.
4. Çalışmamızla bibliyografik ve biyografik eserlerde yerini henüz alamamış bir kitaba ve kaynaklarda kendisine yer verilmeyen şimdilik meçhul
bir dilci olan Ali Rıza’ya dikkat çekilmek istenmiştir.

Bibliography
ALI RIZA, 1901 (1274/1858), Kitâbu Tercümânı fi’l-Lügati’l-Farsiyye et-Türkiyye ve’l-Arabiyye, Kütübhâne-i Husûsî Gulâm Hüsey Served, pp. 2+189+1. No. 12924, Kütübhâne-i Meclis-i Şûrây-ı İslâmî
ÇETİN Abdulbâki, 2006, Ahmed-i Dâî’nin Farsça Öğretmek Amacıyla Yazdığı Bir Eser:
Müfredât, [in:] Türkiyât Araştırmaları Dergisi, No. 10, pp. 113-128
EMİNOĞLU Emin, 2010, Türk Dilinin Sözlükleri ve Sözlükçülük Kaynakçası, Sivas
ÖZ Yusuf, 2010, Tarih Boyunca Farsça – Türkçe Sözlükler, Ankara
ABİK Ayşe Deniz, ÖZTÜRK Nuran, 2013, Türkçe Öğretimi İçin Yazılmış Bir Eser: Kitâb-ı
Tercümân-ı Türkî ve Arabî ve Fârisî, [in:] VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı
Bildirileri (25-28 Eylül 2013 Tiran), Ankara, pp. 382-406
YILMAZ Ozan, 2010, Cinas Usulüne Dayalı Farsça-Türkçe Bir Lügat Ravzatü’l-Cinas, [in:]
Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, Vol. 1, No. 2, pp. 159-182

442

ÖZTÜRK Nuran

Ekler

Ek 1 (Kitabın kütüphane kaydının olduğu sayfalar)

Ek 2 (kitabın fihristinin bulunduğu ilk sayfası)

Turkish Proverbs in Turkish-Persian Language...

Ek 3 (kitabın ve müellifinin adının olduğu sayfa)

Ek 4 (Kitabın başlangıcı)

443

444

ÖZTÜRK Nuran

Ek 5 (kitabın yazarı hakkında bilgi bulunan kısımdan iki sayfa)

Ek 6 (müellif kaydı ve tarihi bulunan kitabın son sayfası)

Turkish Proverbs in Turkish-Persian Language...

Ek 7 (Atasözlerinin bulunduğu sayfalar 1)

Ek 8 (Atasözlerinin bulunduğu sayfalar 2)

445

446

ÖZTÜRK Nuran

Ek 9 (Atasözlerinin bulunduğu sayfalar 3)

UYSAL CEVGİN Aslı
University of Warsaw

History of Turkish Sign Language, its Place
in Education System and Relevant Studies /
Türk İşaret Dili’nin (TİD) Tarihçesi, Eğitimdeki
Yeri ve İlgili Çalışmalar
abstract: Sign language is a natural and complex language which uses hands, body and
gestures in visual-spatial modality. It is developed and used by deaf and mute people. It’s
known that deaf and mute people worked for the Ottoman Empire. As a result of this, the
sign language was popular at the palace. During the reign of Sulieman I, the sign language
was introduced to the palace and was developed. It reached its height in the 16th century and
17th century. In the late 1800s deaf schools were established. The sign language and oralist
approches were used in these schools. In 1950s the Turkish Republic adopted the oralist
approch to the deaf education and using the sign language was banned at schools. Due to
this ban there were hardly a few studies about Turkish Sign Language till 2005. The Turkish
Sign Language was officially sustained by the law created in 2005 and studies have begun
under the chairmanship of the Turkish Language Association. The paper presents the history
of the sign language in the Ottoman Empire and at schools; it focuses on the studies and
projects in the Turkish Republic. It also discusses the education system for the deaf people
and tries to seek for solutions.
keywords: Turkish Sign Language, history of Turkish Sign Language, studies about
the Turkish Sign Language, deaf people, education for deaf people

Giriş
İşaret dili “Duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçların ifade edilmesi amacıyla
el ve vücut hareketleri ile mimikler kullanılarak oluşturulan görsel dildir”1.
Bu dilde ses kalıpları yerine, el işaretlerinin beden dili ve dudak hareketleriyle birleştiği işaret kalıpları kullanılır. Kol, vücut ve yüz ifadeleriyle,
düşünceler anlatılır.
Dikyuva ve Zeshan, işaret dilinin sadece bir pandomim ya da jestleşme
olmadığını belirtir2. Nasıl ki sesli dillerde jestler ve mimikler anlatılan
konuyu vurgulayan, destekleyen yardımcı öğelerse işaret dillerinde de jest
Resmi Gazete, 2006, www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/08/20060819-1.htm
(10.10.2014).
2
Dikyuva, Zeshan, 2008: 15.
1
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ve mimiklerin görevi aynı şekildedir. Dile ait kavramların özel işaretleri
vardır ve anlatım sırasında ifade edilmek istenen duygu ve düşünce, jestler
ve mimiklerle güçlendirilir.
Yanlış bilinen bir konu ise işaret dilinin evrensel olduğudur. Her dilin
kendine ait bir işaret dili vardır. Örneğin İngiliz İşaret Dili ile Amerikan
İşaret Dili tamamen farklıdır. Bunun yanında aynı ülke içindeki şehirlerin
veya yörelerin işaretlerinde de farklılıklar olabilmektedir.
İşitme engelli bireylerin eğitiminde işaret dili yöntemini kullanmak tartışılan bir konudur. İşitme engelliler için öğretmen yetiştiren üniversiteler
işaret dili kullanımının öğrenciyi tembelliğe iteceğini sözel dili geliştirmede olumsuz bir etki yaratacağını düşünmektedirler. 1950’li yıllarda da bu
düşünceden hareketle Milli Eğitim Bakanlığı, işaret dilinin eğitimde kullanımını yasaklayan bir kanun çıkarmıştır3. İşitme engellilerle ilgili derneklerin
yaygınlaşması ve işaret dili ile ilgili çalışmaların yapılmaya başlanması bu
yöntemle ilgili yeni kararların alınmasını sağlamıştır. 01.07.2005 tarihinde
kabul edilen 5378 sayılı kanunda işitme engellilere ve işaret diline de yer
verilmiştir. 5378 sayılı kanunun 15. maddesinde TDK Başkanlığının Türk
İşaret Dili sisteminin oluşturması, çalışma ve uygulamaların TDK koordinatörlüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca müştereken
çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi hususları bulunmaktadır4.

Türk İşaret Dili Tarihçesi
TİD’in geçmişi ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapan Miles5, işaret
dilinde yer alan jest ve mimiklerin Sasaniler dönemine kadar dayandığını
ortaya çıkarmıştır. 3. ve 7. yüzyıllar arası varlığını sürdürmüş olan Sasaniler
yemek sırasında sessiz olunmasını gerektiren âdetlere sahiplerdi. Bu nedenle
yemek sırasında iletişim kurarken jest ve mimikler kullanırlardı. Osmanlı
dönemine ilişkin bulgular ise işaret dilinin 15. yüzyılın sonlarına doğru
memur ya da işçi olarak çalışan sağır ve dilsizler tarafından geliştirildiğini
ortaya çıkarmıştır. Osmanlı zamanında kullanılan işaret diline ait bilgiler
oldukça az olduğundan bu dilin bugün kullanılan TİD ile bağlantısı açıklık
kazanmamıştır. Fakat bir etkileşimin, benzeşmenin olduğunu göz önüne
alırsak TİD’in 500 yıldan fazla bir geçmişi bulunmaktadır.

3
4
5

Özsoy, 1987: 53.
Resmi Gazete, 2005, www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5378.pdf, (10.10.2014).
Miles, 2000.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda sağır ve dilsizler çeşitli memurluklarda
çalışmışlar, sarayda çeşitli görevlere getirilip sultan ve çevresi ile yakınlık
kurmuşlar, bazı sanat dallarında isim yapmışlardır. Devlet işlerinde gizliliğe
önem veren Osmanlılarda, sadrazamlarla vezirlerin padişahlarla görüştükleri
konuların gizli kalabilmesi amacıyla bî-zebân adı verilen dilsizler saraya
alınmıştır. Bî-zebânlar Tanzimat’ın ilânından sonra kurulan meclislerde ve
Heyet-i Vükelâ denilen Bakanlar Kurulu’nda da kullanılmıştır6. Bî-zebânlar
birbirleriyle anlaşmak için kendilerine has işaretler ve el hareketleri oluşturmuşlar, buna da dilsiz dili denmiştir.
Sarayda sessizliğin önemli olması, padişahın huzurunda konuşmanın ayıp
karşılanması nedeniyle saray halkı da bu dili öğrenmiş, sonrasında bu dili
kullanmak moda hâline gelmiştir. Osmanlı’da saraya mensup kişiler sağır
ve dilsiz insanlarla sohbet etmeyi, onlarla gezintilere çıkmayı sevmekteydiler. Örneğin 1433 yılında Flemenk asıllı bir gezgin ve yazar olan De la
Broquière’nin anlattığına göre Sultan Murad’la Fransız büyükelçisi Edirne
‘de görüşmüştür. Bu görüşmede Sultan Murad’a iki sağır ve bir de cüce
eşlik etmektedir. Bunların kendi aralarında konuşurlarken bir takım işaretler
kullandıkları gözlenmiştir7.
Reşat Erdem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nde Osmanlı zamanında
çeşitli yerlerde çalışan dilsizler hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.
Kaynaktaki bilgilere göre de Osmanlı’da dilsizler, padişahın yanında pek çok
yerde görev yapmışlardır. 1473-1590 tarihleri arasında Dilsiz Yusuf ve Dilsiz
Yahya adlı şahısların padişahın korumalığını yaptığından söz edilmektedir8.
İbrahim Paşa ve Sultan Süleyman’ın habercileri sağır ve dilsizlerdir.
Dilsizlerin en iyi iş imkânlarına sahip olduğu dönem 1520’lerde Sultan
Süleyman devridir. Bu dönemde işaret dili de gelişmiştir. Sultan Süleyman,
işaret dilinin yetenek gerektiren ve çok zekice bir dil olduğunu düşünerek
bu dilin hareme tanıtılması yönünde emir vermiştir. Emir ile birlikte bu dil
saraya tanıtılmıştır. Haremde, özellikle has odada, zaten kullanılan işaret
dilinin padişah emri ile saraya tanıtılmasından sonraki zamanlarda sarayda
doğuştan sağır ve dilsiz kişiler toplanmıştır. Daha sonra bu dilsizler üst
kademeye, saray eşrafına ve paşalara tanıtılarak yüksek ücretler karşılığında
aranan isimler haline gelmişlerdir9.

6
7
8
9

Ekinci, 2008.
Miles, 2000.
Koçu, 1960: 253, 254, 255.
Necipoğlu, 2006: 26.

450

UYSAL CEVGİN Aslı

Eğitim
Osmanlı’da ilk resmî sağırlar okulu kimi kaynaklara göre 188910 kimi
kaynaklara göre 1887-1888 yılında Ferdinand Grati tarafından İstanbul’da
açılmıştır11. Önceden ticaret meslek okulu açmış olan Avusturyalı Grati
Osmanlı’da sağır dilsizler için bir okul olmadığını fark ederek 1891 yılında
padişahtan izin alıp bu eksikliği gidermek için çalışmalara başlamıştır.
Grati’ye Ermeni asıllı bir aileden gelen M. Pekmezian da yardım etmiştir12. İstanbul’da doğan Pekmezian beş yaşında sağır olmuş, ailesi onu eğitim alabilmesi için Paris’te bir sağırlar okuluna göndermiştir. Pekmezian
eğitimini bitirdikten sonra bir süre Paris’te sağırlar için eğitim vermiş daha
sonra İstanbul’a dönerek Grati’ye katılıp İstanbul’daki ilk sağırlar okulunun
açılması için çalışmıştır. Okula kayıt olacak öğrencilerin daha disiplinli bir
ortamda eğitilebileceği ve daha verimli olunacağı düşünülerek okulun yatılı
olmasına karar verilmiştir. Derslerin anlatımında yalnız parmak alfabesinin
kullanılması yetersiz olacağından konuşmaya yönelik çalışmaların yapılması
uygun bulunmuştur. Konuşma derslerinde öğretmenlerinin konuşmasını gözleyen öğrencilerin sonra yapacakları tekrarlarda dil, diş ve ağız hareketlerine doğru şekilleri verebilmeleri için ayna kullanmaları kararlaştırılmıştır.
Avrupa’da benzer eğitimi veren okullarda sanat derslerinin de yer aldığı
gözetilerek teorik derslerin yanında bahçe ve el işleri ile ilgili pratik derslerin verilmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır13. Okulda, Grati sözel
(oral) dersleri üstlenirken Pekmezian da işaret diline dair eğitim vermiştir14.
Türkçe öğretmenliğine ise ilk pedagoglardan Selim Sabit Efendi’nin oğlu
Besim Bey tayin edilmiş, Hüseyin Sabri Bey ve Aziz Bey de bu okulda
görev almıştır. Grati’nin ölümünden sonra okulun müdürlüğüne Hüseyin
Sabri Bey getirilmiş ve otuz yılı aşkın bir süre sağır ve dilsizlerin eğitimi
ile ilgili çalışmıştır. Grati, Fransızların kullandığı parmak alfabesini eski
yazıdaki harflere uyarlayarak bunu Besim Bey ve Sabri Bey’e öğretmiştir.
Bu alfabe kullanılarak sağır ve dilsiz öğrencilere yazma dersleri verilmiştir. Eski yazıda harflerin birleşik yazılması durumu için de harflerin ayrı ya
da bitişik yazılacağı zamanlar için özel işaretler oluşturulup bu işaretlerle
gereken komutlar verilerek öğrencilere yazı çalışması yaptırılmıştır. Arapça,
Farsça ve Türkçe kelimelerin, tamlamaların bulunduğu Osmanlıcanın öğretiminde mümkün olduğunca açık ve sade bir dil kullanımına dikkat edilmiştir.
Dikyuva, Zeshan, 2008: 129.
Muallimler Mecmuası, sayı: 29, 1925: 1237.
12
Miles, 2000.
13
Muallimler Mecmuası, sayı: 29, 1925: 1259-1260.
14
Dikyuva, Zeshan, 2008: 129.
10
11
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Okula başlangıçta 20 öğrenci kayıt yaptırmıştır fakat bu öğrencilerden 16’sı
okula devam etmiştir. 16 öğrenciden biri kız ve bir tanesi de kulakları az
işiten bir öğrencidir. Birinci sınıfta 4, 2. sınıfta 5, 3. sınıfta ise 7 öğrenci
bulunmaktadır. Okulda usul-i imla, mükâleme (karşılıklı konuşmak), hesap,
vazife, ulum-ı diniye, âlamet-i eşya dersleri verilmekteydi. Kuruluş aşamasında derslerde kullanılacak araç ve gereçler için defalarca başvuruda bulunulsa da okul için birkaç eski harita, levha ve eşyadan başka bir malzeme
edinilememiştir15. Grati’nin açtığı okul pek çok kez yer değiştirdikten sonra
çeşitli nedenlerle 1920 yılında kapatılmıştır.
Osmanlı’da en geniş istihbarat teşkilatının kurulduğu ve bu nedenle
pek çok ajanın görev yaptığı II. Abdülhamit döneminde (1876-1909) sağır
ve dilsizler büyük bir tehdit olarak görülmüştür. Ajanlar, insanların aralarında iletişim kurarken anlaşılması, deşifre edilmesi kolay olmayan işaret
dili kullandıklarını tespit edip bu durumu padişaha haber vermişler, padişah da haber üzerine sağır ve dilsiz okullarını kapatmayı uygun görmüştür.
1909’da Faraggi, İstanbul’da yeni bir sağır ve dilsiz okulu kurmuş fakat
bu okul savaş nedeniyle 1913 yılı başlarında kapatılmıştır. 1910 yılında ise
Merzifon’da “Anadolu Kızlar Okulu” adında bir okulda sağır ve dilsizler
için bir sınıf açılmış ve sonraları bu okulun başına geçen Martha A. King
ile beraber 1914’te okul, bütünüyle sağırlar için eğitim verir duruma geçmiş
ve King Memorial Sağırlar Okulu adını almıştır16.
1923 yılında İzmir’de sağırlar için bir okul açılmış ve bu okul 1925
yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, 1951’de ise Milli Eğitim
Bakanlığına bağlanmıştır. 1944 yılında İstanbul’da kurulan Özel Sağır ve
Dilsiz Okulu ise 1953 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır17.
Günümüzde ülkemizde işitme engelliler için 50 ilkokul, 8 lise bulunmaktadır.

Türk İşaret Dili ile İlgili Yapılan Çalışmalar
1950’li yıllarda yasaklanan fakat 2005 yılında 5378 sayılı kanunla birlikte resmiyet kazanan TİD, bir dil olarak kabul edilmiştir. 2005 yılında
kabul edilen bu kanun, TİD ile ilgili çalışacak kurumları belirleyerek sistemin oluşturulması ve uygulanması için bir yönetmelik çıkartılmasını
şart koşmuştur. Bu gelişmelerin ardından 2007 yılında Türk Dil Kurumu
Başkanlığı’nda I. Uluslararası Türk İşaret Dili Çalıştayı düzenlenmiş Millî
15
16
17

Muallimler Mecmuası, sayı: 29, 1925: 1255-1256.
Miles, 2000.
Selvi, 2004: 62.
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Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İşitme
Engelliler Millî Federasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile
işaret diliyle ilgili bilimsel çalışmalar yapan, Türkiye’den ve yurt dışından
bilim insanlarının katıldığı bu çalıştayda Türk İşaret Dili’nin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve daha sistemli hale gelmesi için yapılması gerekenler hakkında görüşülmüş, tartışılmıştır. Yöreden yöreye bazı farklılıklar
gösteren parmak alfabesindeki harfler oylamaya sunulup standartlaştırılmış
böylece Türk İşaret Dili Parmak Alfabesi belirlenmiştir18. TDK’nın sanal
ortamdaki Güncel Türkçe Sözlüğü’nde yer alan her sözcüğün, belirlenen
bu alfabe ile gösterilebileceği bir yazılım oluşturulup 26 Nisan 2010’da
hizmete sunulmuştur19. 2012 yılında ise 1986 sözcükten ve deyimden oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü TDK’nın genel ağında kullanıma açılmıştır20.
Bu sözlükten önce, Boğaziçi ve Koç Üniversitesi’nin de ciddi çalışmalar
sonucunda oluşturmuş olduğu ve sanal ortamda hala hizmet veren sözlük
çalışmaları bulunmaktadır. Fakat TDK’nın çalışmasıyla Türk İşaret Dili
Sözlüğü resmi bir kimlik kazanmıştır. Bunların yanında 2014 yılında Diyanet
İşleri Başkanlığı genel ağında da Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü
de hizmete girmiştir. Bu sözlükte yaklaşık 800 dini kavramın işaret dili ile
açıklaması yer almaktadır21.
Bugün yurdumuzda bazı belediyeler, halk eğitim merkezleri, işitme
engelliler ile ilgili dernekler, üniversiteler gibi yerlerin bünyesinde işaret
dili kursu verilmektedir. Bunun yanında Anadolu Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde de TİD
seçmeli ders olarak okutulmaktadır.

Sonuç ve Öneriler
1950’li yıllarda yasaklanan TİD’in günümüzde resmi olarak kabul edilmesiyle hem matbu hem sanal halde kolaylıkla ulaşılabilecek TİD sözlükleri
bulunmaktadır. Bu dile ilginin günden güne artmasıyla TİD kursları yaygınlaşmış, konu ile ilgili yapılan akademik çalışmalar artmıştır.
Tüm bu çalışmalar işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmeyi amaçlamaktadır. Fakat iletişim kurabilmek sadece işiten ve duyan bireylerin işaret
www.radikal.com.tr/turkiye/turk_isaret_dili_sisteminin_olusturulmasi-1060415,
(10.10.2014).
19
www.milliyet.com.tr/arinc-turk-isaret-dili-sozlugu-gundem-1894146/, (10.10.2014).
20
Babacan, 2012.
21
www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/diyanet%E2%80%99ten-isitme-engellilere-buyukhizmet%E2%80%A6/12674, (10.10.2014).
18
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dili öğrenmesi ile başarılabilecek bir durum değildir. Erken tanı konmamış,
eğitime ve işitme cihazını kullanmaya geç başlamış işitme engelli bireyler dil kazanımları konusunda sorun yaşamaktadır. Bu sorun hem Türkiye
Türkçesi hem Türk İşaret Dili becerilerinde de görülmektedir.
Ülkemizde işitme engellilerin eğitimine bakıldığında bazı olumsuzluklar
görülmektedir. İşitme engelliler öğretmenliği bölümlerinde, eğitimde işaret
dili kullanmanın dil kazanımlarını olumsuz yönde etkileyeceğine inanılmaktadır. Bu bölümlerden mezun eğitimci adayları işaret dili bilmeden sadece
ilköğretim bölümüne atanmaktadır. İkinci kademe ve liselere ise özel eğitim
formasyonu almamış ve yine işaret dili bilmeyen eğitim fakültesi mezunları atanmaktadır. Ücretsiz olarak işiten ve duyan öğrencilere dağıtılan ders
kitaplarının aynısı eğitimde eşitlik ilkesini göz önünde bulundurularak işitme
engellilere de verilmektedir. Bu engel grubuna ilişkin özel olarak hazırlanan bir kitap ya da program bulunmamaktadır. Tüm bunlar özellikle ilk
zamanlarda eğitimcinin iletişim kurma, yöntem bulma gibi sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır.
Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere ülkemizde işitme engelli
birey işaret dilini akademik bir ortamda değil çevresinden öğrenmektedir.
Akademik ortamda verilen bilgileri ise bahsettiğimiz iletişim ve yöntem
eksiklikleri nedeniyle çoğu tam anlamıyla kavrayamamaktadır. Hem TİD’den
hem Türkiye Türkçesinden sınırlı sayıda sözcük bilgisi bulunmakta bu da her
iki dil için de sorun yaşamasına neden olmaktadır. Örneğin işitme engellilerin
çoğu işitme engelliler için hazırlanmış haber bültenlerini tam olarak anlayamadıklarını söylemektedirler. İki dilin birbirine karıştırılmasıyla yaşanan
sorunlar da bulunmaktadır. Bunlardan bazılarına örnek vermek gerekirse:
– TİD’nin sözcük dizilimi ile Türkiye Türkçesinin sözcük dizilimi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Örneğin Türk İşaret Dili’nde sıfatlar
isimden sonra kullanılmaktadır. Bu nedenle öğrenciler cümle kurarken
“büyük ev” yerine “ev büyük” ifadesini kullanarak hataya düşmektedir.
– TİD’de –ma olumsuzluk eki “değil” işareti ile gösterilmektedir. Öğrenciler
mastar olan –ma/-me ekini bu nedenle olumsuzluk ekinden ayırmakta
zorluk çekmektedir. Okuma etkinliklerinde oku-, yaz-, gör-, işit- gibi sözcükleri okuma, yazma, görme, işitme gibi olumsuzluk eki almış şekilde
algılamaktadırlar.
– –ci yapım eki ve –lar çoğul eki dışında TİD’de ek yoktur. Bu da öğrencilerin sözcük yapısını anlamalarında, ek almış sözcükleri anlamlandırmalarında ve doğru cümle kurmalarında sorunlar yaşamalarına neden
olmaktadır.
– Muş-muz, Ispanak-İspanya gibi benzer seslere sahip sözcüklerin işaretleri
eştir. İşitme engelliler de okurken ya da yazarken benzer sesli sözcükleri
karıştırabilmektedir. Örneğin Kirpi-kibrit-kirpik gibi.
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– Kırklareli, Eskişehir gibi sözcüklerin işaretleri hecelere, kelimelere bölünerek yapılmaktadır. Yani kırk ve eski sözcüklerinin işaretleri gösterilmektedir. Bu da okuma- anlama çalışmalarında öğrencilerin sözcükleri
hecelerine, seslerine bölerek anlamlandırmalarına neden olmakta ve yanlışlıklar yapılması ile sonuçlanmaktadır. Yarar sözcüğünün yara olarak
algılanması gibi.
Günümüzde bazı üniversitelerde Türk İşaret Dili seçmeli ders olarak
okutulsa da bu yeterli değildir. Yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ya
da en aza indirilebilmesi için özellikle eğitim fakültelerinde özel eğitim ve
işaret dili seçmeli ders olarak okutulmalıdır. Böylelikle donanımı olan eğitimciler işitme engellilerin dil konusunda yaptıkları hatalara daha sağlam
ve çabuk çözümler getirebilecektir.
Dil dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşur. İşitme engellilerde bu bütünlüğün dinleme ve çoğu zaman
konuşma ayağı eksiktir. Okunan metin, bahsedilen konu işaret dili ile aktarıldığında bu eksiklik ortadan kalkabilir.
TİD uzun yıllar ihmal edilse de günümüzde oldukça kayda değer, verimli
çalışmalar yapılmaktadır. Fakat bu çalışmalar yapılırken işitme engellilerin
tek sorununun işaret dilinin yeterince bilinmemesi olmadığı da göz önünde
bulundurulmalı, bu engel grubunun eğitimi ile ilgili de çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır.
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Role of Exercises in Turkish Language Teaching
and Exercises from Midhat Sadullah’s Work
Entitled New Turkish Grammar and Syntax
Course / Türkçe Öğretiminde Uygulamanın
Önemi ve Midhat Sadullah’ın Yeni Türkçe Sarf
ve Nahiv Dersleri Adlı Eserinde Uygulama
(Temrin) Örnekleri
abstract: It is a known fact that instead of memorizing grammar rules, to teach by
adumbrating and practices on text is necessary in Turkish teaching. Still, memorizing grammar rules and definitions is in progress. This is derived from Turkish and grammar books
being based on theoritical approach more than being based on practice. In our schools,
practice-based teaching has begun to take place within th Turkish programme since 2005.
Although renewed books are based on practice, most of the grammar books on the market
give place to definitions and explanations and not so much place for the practice samples.
Thus, there are serious issiues for students to learn valid rules. Inscriptive and verbal expression if they even do, there are serious problems about performing them. Kashgarli Mahmud’s
Divan-i Lugati’t-Turk, Bergamali Kadri’s Müyessiretü’l- Ulûm are the first books which are
written to teach Turkish grammar. Number of books about Turkish’s rules increases afer
Tanzimat period. Kavaid-i Osmaniye by Mehmet Fuat and Ahmet Cevdet Pasha, Emsile-i Türkiyye by Abdullah Ramiz Pasha, Türkçe Sarf ve Nahiv by Hüseyin Cahit Yalçın are some
of them. After proclamation of the Republic Türkçe Sarf ve Nahiv Dersleri by Midhat
Sadullah Sander is published. After the change of the alphabet grammar books are written
for the secondary school and high school by İbrahim Necmi Dilmen, Necmettin Halil Onan,
Ahmet Cevat Emre and Tahsin Banguoğlu. In this study we aim to identify importance of
Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri by Midhat Sadullah Sander for practical grammar teaching by examining its practice samples.
keywords: grammar teaching, exercise, practice, Midhat Sadullah.

Giriş
Yazılı tarihi Göktürk Kitabeleri’ne dayanan Türkçenin bu kitabelerdeki
dil ve anlatım özellikleri göz önüne alındığında çok daha eski dönemlerde
yazıya aktarılmış olduğu anlaşılmaktadır. Son yıllarda Moğolistan-Çin sınırlarında yeni bulunan yazıtlarla Türk dilinin bilenen tarihinin daha da geriye
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gideceği anlaşılmaktadır. Günümüzde dünyanın en çok konuşulan dilleri
arasında 4. sırada yer alan Türkçenin kurallarının öğretilmesiyle ilgili bilinen ilk eser Karahanlı Türkçesi döneminde yazılmış olan Divanü Lugat-it
Türk’tür. Arapça yazılan bu kitap, Arapların kolay anlayabilmeleri için
Arapça dil bilgisi kurallarına göre sınıflandırılmıştır. Genel olarak biçim
bilgisi öğretimde tümevarım yöntemi uygulanan sözlükte örneklerden kurala
gidilmiş, tek tek kurallar açıklanmamıştır1. Divanü Lugat-it Türk’ten sonra
yazılan dil bilgisi kitaplarının büyük ölçüde Kaşgarlı Mahmud’un yolunu
takip ederek benzer şekilde tertip edildiklerini görmekteyiz.
Tarih içerisinde Türk ve yabancı yazarlar tarafından Türkçenin öğretimiyle
ilgili çeşitli eserler yazılmıştır. Bunların arasında Ebu Hayyan’ın Kitabü’lİdrak Li Lisanül-Etrak (Türklerin Dilini Anlama Kitabı), Et-Tuhfetü’z-Zekiyye
Fi’l-lugâti’t Türkiyye, Bergamalı Kadri’nin Müyessiretü’l Ulûm’u gibi eserleri zikredebiliriz.
Türkçenin kurallarıyla ilgili kitapların yazılması Tanzimat döneminden
sonra hız kazanmıştır. Mehmet Fuat Paşa ile Ahmet Cevdet Paşa’nın yazdığı
Kavaid-i Osmaniye, Abdullah Ramiz Paşa’nın Emsile-i Türkiyye, Hüseyin
Cahit Yalçın’ın Türkçe Sarf ve Nahiv, Ahmet Cevat Emre’nin Lisanî Osmanî:
Sarf ve Nahiv adlı eserleri bunlardan birkaçıdır. Köprülüzade Mehmed Fuat
ile Süleyman Saip’in Türk Dilinin Sarf ve Nahvi (5 kısım), Mithad Sadullah
Sander’in Türkçe Sarf ve Nahiv adlı eserleri de harf inkılâbından önce
yayınlanmış dil bilgisi kitaplarıdır2.
Harf inkılâbından sonra da okullarda ders kitabı olarak okutulmak
üzere yazılmış dilbilgisi kitaplarını görmekteyiz. Bunlar arasında Tahsin
Banguoğlu’nun ortaokullarda dil bilgisi derslerine yardımcı eser olarak yazdığı Ana Hatlarıyla Türk Grameri, Necmettin Halil Onan’ın Dil Bilgisi ve
Tahir Nejat Gencan’ın Ortaokullar İçin Yeni Dilbilgisi kitaplarını sayabiliriz. Türkçe dil bilgisi kitapları konusunda mutlaka Jean Deny’i de anmak
gerekir çünkü bugünkü dil bilgisi kitaplarının temel olarak Jean Deny’in
1920 yılında Paris’te yayınladığı Grammaire de Langue Turque adlı eseri
esas aldığı söylenebilir3.

Dil Bilgisi Öğretiminde Yöntem
Dil bilgisi derslerinin öğretimi konusunda takip edilecek bir yol olarak uygulamalı dil bilgisi öğretiminin önemi her geçen gün artmaktadır.
Bayraktar, (n.y.).
Sağır, 2002: 22.
3
Hengirmen, 1993: 8.
1

2
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Öğrenciler okullarımızda dil bilgisi kurallarının kuru kuruya ezberletilmesinden ziyade uygulamalarla dilin yapısı içinde kurallarını da sezerek öğrenmelidir. Bunun için de derste kural ezberletmek yerine dil yanlışlarını düzeltme,
dili kullanma ile ilgili alışkanlıklar, beceriler kazandırma önemlidir4. Bu
nedenle dil bilgisi dersleri örneklerle ve metne dayalı olarak işlenmelidir.
Bu amaca uygun olarak ders kitapları hazırlanırken dil bilgisi konularını
gereğine uygun bir şekilde kavratmayı sağlayacak yeterlilikte çeşitlilikte
metinler tercih edilmelidir. Dil bilgisi derslerinde verilecek bilgiler, bir kültür dersi olan ‘Edebiyat’ dersinde verilecek bilgilerden farklıdır. Bu yüzden
uygun metinler seçmek önemlidir.
Karadüz, dil bilgisi öğretiminin temel yaklaşımlarından bahsederken,
dil bilgisi derslerinin kurallar öğreten değil, dili kullandırarak kurallarını
sezdiren, kuralı ezberleten değil, öğrencinin yaşantısına sokan bir içerikle
tasarlanması gerektiğini ifade etmektedir. Karadüz’e göre öğretmen kuralları bilmeli, fakat bu kuralları temsil eden örneklerle, çalışma yapraklarıyla,
yazma çalışmalarıyla, bulmaca ve oyunlarla öğrencilerin, dili kullanmalarına
yardımcı olmalı ve dil bilgisi dersleri tamamen uygulamaya dayalı olmalıdır5.
Demirel ise dil bilgisi öğretim yöntemiyle ilgili ilkeleri şu şekilde sıralamaktadır:
1. Dil bilgisi kuralları sözden ve yazıdan ayrı, hazır sonuçlar olarak öğretilemez, böyle bir öğretim, dil kurallarını ezberlemeye alıştırıp uygulama
gücü kazandırmaz. Öğretmen önce, öğreteceği sorunu saptar. Bu sorun
üzerinde örnekler bulur.
2. Yalnız dil bilgisi kurallarının öğretilmesiyle yetinilmez, bunların öğrencide birer beceri ve alışkanlık durumuna gelmesi için alıştırmalar yaptırılmalıdır.
3. Öğretimde çıkış noktası öğrencinin karşılaştığı dil sorunları olmalıdır,
başka deyişle, öğrenci hangi kuralları bilmiyorsa, bu ders konusu olmalıdır.
4. Dil bilgisi gözlemleri, alıştırmalar yapay örnekler üzerinde yaptırılmalıdır. Seçkin yazarların eserlerinden alınan parçalar, konuşmalarda geçen
sözler incelenecek örnekleri oluşturmalıdır.
5. Öğrencilerin ellerinde bir dil bilgisi kitabının bulunması, öğrencilerin
kural, örnek ve alıştırma için bu kitaba başvurmalarını sağlayacaktır6.
Yukarıda belirtilen dil bilgisi öğretimiyle ilgili görüşler ve ilkeler etkili
bir dil bilgisi öğretimi için gerekli olan hususlardır. Okullarımızda hem
Türkçe öğretimi hem de Türkçe derslerinin önemli bir bölümü olan dil
4
5
6

Öz, 2001: 259.
Karadüz, 2007: 288.
Demirel, 1999: 96-97.
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bilgisi konularının öğrencilerimize tam olarak kavratılması belirtilen özellikleri taşıyan dil bilgisi kitapları ve bu yöntemleri uygulayacak öğretmenlerle gerçekleşecektir.
Çalışmamıza konu olan Midhat Sadullah Sander’in 1924 yılında hazırladığı Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri adlı bu kitap, içerdiği temrin (alıştırma) örnekleriyle yazıldığı dönem itibariyle yenilikçi bir özellik taşımasının
yanında günümüze de bu yönüyle örnek teşkil edebilecek türde bir eserdir.

Mithat Sadullah Sander ve Eserinden Alıştırma (temrin)
Örnekleri
Midhat Sadullah Sander’in hayatı ve eserleri hakkında yeterli bilgi bulunmamakla beraber, Galatasaray İdadisi’nde muallimlik yaptığı, tanınmış kadın
yazar Şukufe Nihal ile evlendiği ve Türk dili ve edebiyatı ile ilgili çeşitli kitapları olduğu bilinmektedir. Yazarın tespit edebildiğimiz eserlerinden bazıları
şunlardır: Lûgatçeli ve İzâhlı Antoloji, Bütün Okullar İçin Yeni İmlâ Kılavuzu,
Türkçe Kitaplarında Yazıları Bulunan Şair ve Yazarların Hayatı, Seçkin
Edebiyatçılarımızın Hayatı ve Eserleri, Türkçe Dilbilgisi Dersleri Lise II,
Türkçe Sarf ve Nahiv Dersleri, Cumhuriyet Kıraatı, Kıraat İmla Lügat Dersleri.
Çalışmamıza konu olan Türkçe Sarf ve Nahiv Dersleri adlı eser, Türk
Dil Kurumu Gramer Bilim ve Uygulama Kolu’nun “Türkiye Türkçesi ve
Tarihi Devirler Yazı Dilleri Gramerleri Projesi” kapsamında Prof. Dr. Tuncer
Gülensoy ve Dr. Mustafa Fidan tarafından Türkiye Türkçesine aktarılmıştır.
Eser proje kurulunun belirlediği ilkeler doğrultusunda Giriş, Metin, Sözlük,
Terimler Dizini ve Tıpkıbasım bölümlerinden oluşmaktadır.
Eserin kapağında kitapla ilgili şu bilgiler yer almaktadır:
Türkçe Yeni Sarf ve Nahiv Dersleri
Liselere, Orta Mekteplere ve Muallim Mekteplerine Mahsûs
Muharriri
Midhat Sadullah
Galatasaray Lisesi Tâlî Kısmı Türkçe Muallimlerinden
1340’ta neşroluınan lise birinci devre müfredât programına göre
yazılmış ve Maârif Vekâlet-i celîlesince bütün liselere, orta mekteplere
kabul edilmiştir.
İkinci Tab’ı
Her hakkı mahfuz ve muharririne âittir.
İstanbul- Şirket-i Mürettibiyye Matbaası 1340.
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Kitabın başında yazar, sarf ve nahiv hakkında bilgi vererek doğru okuyup yazabilmek için sarf ve nahivin önemine vurgu yapmaktadır.
“Bir lisânı doğru söyleyip yazmayı öğreten ilme sarf ve nahiv denir.
Sarf: Kelimelerin nev’ilerini, hallerini nasıl teşkil olduklarını öğretir.
Nahiv: Kelimelerden ne suretle terkipler ve cümleler yapılacağını bildirir. Biz, sarf ve nahiv kaaidelerini birlikte göreceğiz.
Türkçe sarf ve nahiv; lisanımızı doğru söyleyip yazmayı öğretir. Her ne kadar
çocuklar evlerinde, aile arasında kendi ana lisanlarını söylemeyi öğreniyorlarsa
da, doğru okuyup yazabilmek için herhâlde sarf ve nahiv öğrenmek lazımdır”.
Eserin girişinde yer alan bu bilgilerden sonra birinci bölümde sırasıyla,
kelime, hece, harf tanımlanarak Türkçenin elifbası (alfabesi) verilmiştir.
Arap alfabesinde olmayıp sadece Türkçe kelimelerde kullanılan nûnî ve
yâî kâflar (nazal n ve sağır kef) örnekle açıklanmıştır. Daha sonra Arap
alfabesinin yazım kuralına göre birleşen ve birleşmeyen harfler, sesli (sâit)
ve sessiz (sâmit) harfler anlatılmaktadır. İlk anlatılan bu konulardan sonra
hemen “temrin” yani alıştırmalar verilerek konu pekiştirilmek istenir. Bu
bölümde üç farklı temrine yer verilmiştir. Bunlardan bir tanesi şu şekildedir:

Temrin
Aşağıdaki kelimelerde bulunan harflerin hangileri sâmit, hangileri sâittir. Gök, yer, deniz, eylemek, yastık, vermek, el, soğuk, yaz, toprak, yemek,
akşam, gayet, yarın, arpa, konak, hepsi, yıkmak, çayır, inanmak, aydınlık.
Eser içerisinde anlatılan hemen her konudan sonra aynı şekilde temrin
(alıştırma) örneklerine müracaat edilir. Kitap içerisinde Türkçe dil bilgisi
kurallarından kalınlık incelik (büyük ünlü) uyumu “Âhenk Kaaideleri” olarak verilmektedir. Kural şu şekilde tanımlanır:
Türkçe kelimelerin ilk hecesi hafif ise öteki heceleri de hafif olur, ilk
hece sakil ise diğer heceler de sakil olur. İşte buna “âhenk kaaidesi” denir.
Hafif: bilgi, derin, sönük.
Sakil: satmak, duygu, yangın gibi7.
Bu örneklerden sonra konuyla ilgili açıklamalara devam eden yazar,
konunun sonunda “ Türkçe âhenk kaaidesinin pek az müstesnası vardır:
inanmak gibi.” Açıklamasıyla da bu kuralın istisnası olan kelimelere bir
örnek verir. Konunun sonunda verilen alıştırmalara bir örnek şöyledir:

Temrin
7

Midhat Sadullah, 2004: 13.
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Aşağıdaki kelimelerden hangileri âhenk kaaidesine muvafıktır, hangileri değildir?
Tütsü, balık, toplamak, selamet, torpido, jandarma, terbiyeli, uygunsuz,
kumandanlık, Beykozdan, söylüyordu, kabul, unutmak, mevzu, makrun, müsâdif, mukâbele, tramvay, ma’lûmât, tramvaycılık, neticesiz, tavuk, haftalık,
limon, neşât, fatîn, dalgınlık, şümendüfer, saat8.
Türkçe kelimelerle ilgili kurallardan sonra yazar, Tenkıt başlığı altında
noktalama işaretlerini ve kullanıldıkları yerleri örneklerle anlatmaktadır.
Noktalama işaretleriyle ilgi açıklamalardan sonra “vazife” adıyla öğrencilere
bir çeşit ödev verilmektedir. Bu ödevde Ahmet Hikmet Müftüoğlu’ndan alınan bir metin verilerek bu metnin gerekli yerlerine uygun noktalama (tenkıt)
işaretlerinin konulması istenmektedir.
Noktalama işaretlerinden sonra “Kelimenin Aksâmı” başlığıyla kelime
çeşitleri anlatılmaktadır. Türkçede kelime yedi kısımdır denilerek; isim, sıfat,
zamir, fiil, edat, zarf, nidâ şeklinde kelime çeşitleri sıralanır. Günümüzdeki
gramer kitaplarından farkı kelime türleri arasında bağlaç yer almamaktadır.
Bunun nedeni de eski gramer kitaplarında bağlaçların genellikle edatlarla
bir tutulmasıdır.
Kelime çeşitleriyle ilgili açıklamalardan sonra daha öncekilerden farklı
olarak Tahrir Temrini (yazma alıştırması) verildiğini görmekteyiz. Alıştırma
şu şekildedir:
Aşağıdaki mevzu’u tevsi ederek başka bir memlekette bulunan büyük
kardeşinize bir mektup yazacaksınız:
1. Terfi ettiğiniz yeni sınıfa giriyorsunuz. Bütün arkadaşlarınızda bir sevinç
var.
2. Bu sene okuyacağınız yeni kitapları alıyorsunuz. Hepsini birer birer
gözden geçiriyorsunuz, sene nihayetine kadar bu güzel kitaplardan neler
öğreneceğinizi düşünerek seviniyorsunuz.
3. Hiç usanmadan çalışmaya azmediyorsunuz9.
Temel dil becerileri arasında yer alan yazma eğitimiyle ilgili olan bu
yazı çalışması, yazma türlerinde güdümlü yazmaya örnek olacak nitelikte
bir çalışmadır.
Kelime türleriyle ilgili açıklamalardan sonra “Türkçede İzafet Kaaideleri”
başlığıyla isim tamlamaları anlatılır. Tamlama türlerinden birinci şekil izafette; belirtili isim tamlaması açıklanırken, ikinci şekil izafet başlığında
belirtisiz isim tamlaması, üçüncü şekil izafet olarak da takısız isim tamlaması açıklanarak örnekler verilir.

8
9

Midhat Sadullah, 2004: 17.
Midhat Sadullah, 2004: 41.
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Birinci Şekil İzâfet:
Hem muzafta hem muzâfun ileyhte edat bulunan izafetler, temlik, nisbet, hususûyet gibi manalar ifade eder: “Nihat’ın kalemi” dediğimiz zaman
kalemin Nihat’ın malı olduğunu anlarız.

İkinci Şekil İzâfet:
Bunlarda yalnız muzaf edat alır, muzâfun ileyh ek almaz. Bu şekildeki
izâfetlerde muhtelif manalar ifade ederler. İzâfi terkip bir ism-i hâs olarak
kullanılırsa muzâfun ileyhte edat bulunmaz: “Beykoz çayırı, Aksaray caddesi, Vefa yokuşu” gibi.
Teşbih ifade eden terkiplerde muzâfun ileyhte edat bulunmaz: ekmek
ayvası, marifet güneşi, kan portakalı.

Üçüncü Şekil İzâfet:
Bu şekil izâfetlerde muzaf vemuzâfun ileyhte edat bulunmaz; böyle
izâfetlerde muzâfun ileyh olan kelime, muzâf olan şeyin neden yapıldığını
bildirir: “gümüş kaşık” terkibinde “gümüş” muzâfun ileyh; “kaşık” muzaftır.
“gümüş” kelimesi kaşığın neden yapıldığını gösteriyor10.

Temrin
Aşağıdaki izâfî terkiplerin ne ifâde ettiklerini söyleyiniz:
Şeker kutusu, kuş yuvası, Ahmet’in düşüncesi, hasret gözü, bakır tencere, Göztepe suyu, altın küpe, edirne şehri, gönül kâbesi, bal kabağı, billûr
bardak, mektebin bahçesi, muallim odası, tatlı su balığı, çay fincanı, erik
ağacı, güneşin ziyası, Amasya elması, vatan muhabbeti, pazartesi, zenginin
malı, bizim kitabımız, senin defterin, limon ayvası, onun kalemi11.
İsim bahsinden sonra sırasıyla sıfatlar ve zarflar anlatıldıktan sonra yine
her türün özelliklerini kavratacak nitelikte verilen temrin (alıştırma) örneklerini görmekteyiz. Yazar hemen her konudan sonra en az bir tane olmak
üzere temrin (alıştırma) çalışmalarıyla uygulamalı dil bilgisi öğretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşım, dil bilgisi konularının kuralların ezberletilmesi
10
11

Midhat Sadullah, 2004: 55.
Midhat Sadullah, 2004: 56.
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yerine metinlerden hareketle, örneklerle kavratılması yaklaşımına güzel bir
örnek teşkil etmektedir.
Beşir Göğüş dil bilgisi öğretiminin metin bütünselliği içinde örneklerle
öğretilmesinin önemiyle ilgili olarak, dil bilgisi öğretimiyle ilgili başlıca
ilkelerden bahsederken şunları söylemektedir:
Dil bilgisinin bütün sorunları, yalın değil cümle içinde ele alınmalıdır.
Çünkü düşüncelerimiz, cümle olarak anlatılır ve cümle olarak biçimlenir,
sorunlar bu biçimlerde, cümle içinde belirir. Noktalama işaretleri cümle dışında
açıklanamaz. Ad durumları, eylem çekimleri cümleye kolayca bağlanır. Adla,
sıfatla betimlemeler de örnek olarak alınacak cümle içinde açıklanmalıdır12.
Mithat Sadullah Sander hazırlamış olduğu kitabında verdiği temrinlerle
yıllar öncesinden bugün üzerinde durduğumuz öğretim ilkelerini hayata
geçirmiştir.

Temrin
Aşağıdaki cümlelerde bulunan sayı sıfatlarını izah ediniz:
“Beygir, insanın yedi misli kuvvete maliktir. Tabîiyyûndan bir zât ‘dünyada kuşlar olmasa insanlar ancak dokuz sene yaşayabilir; çünkü kurtlar
her şeyi mahveder’ diyor. – insanın başlıca iki ihtiyacı vardır: birincisi tabiî
ihtiyaç; ikincisi medeni ihtiyaçtır. – Dakika, saatin altmışta bir parçasıdı”13.
Zamirlerle ilgili de aşağıdaki temrini örnek verebiliriz.

Temrin
Aşağıdaki cümlelerde gördüğünüz zamirlerin hangi nev’den olduklarını
söyleyiniz.
“Sizin bahçeniz, bizimkinden büyüktür – Onu bu sabah kendim gördüm
– Defterlerinizi kirletmeyiniz – Bizimkiler çok temizdir – tembellik pek fena
bir huydur – Bunu herkes bilir – Sabahleyin biri geldi – Kimse fenalıktan
hoşlanmaz – ırmakların suları tatlı, denizlerinki tuzludur – Senin kitabın
ciltli benimki ciltsizdir – Benim vazifem bitti, seninki bitmedi mi?”14.
Örneklerini verdiğimiz alıştırma (temrin) çalışmalarıyla ezber yerine
uygulamalı bir şekilde dil bilgisi öğretimi gerçekleştirmeyi hedefleyen
Midhat Sadullah, eserinin sonlarında Türkçenin diğer diller arasındaki yeri
12
13
14

Göğüş, 1978: 351.
Midhat Sadullah, 2004: 96.
Midhat Sadullah, 2004: 104-105.
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ve Türk lehçeleri ve Türkçenin tarihçesi hakkında kısa bir bilgiye de yer
vermektedir.
Sevgili, millî lisanımız olan Türkçe iltisâkî (eklemeli) lisanlardan Ural –
Altay şubesine mensuptur. Ural – Altay lisanları başlıca beş şubeye ayrılmıştır:
1. Samoyed Şubesi
2. Finevî
“
3. Türk
“
4. Moğol
“
5. Tunguz
“
Bunlardan Türk şubesi de beşe ayrılır:
1. Yâkût Türkçesi
2. Uygur
“
3. Nogay
“
4. Kırgız Türkçesi
5. Bizim Türkçemiz
Şeklinde Türkçe hakkında bilgi veren yazar, son olarak da Lisânımızın
Ehemmiyeti, Millî Sarfın hâkimiyeti ve Sâdelik Cereyânları başlığı altında
Türkçenin eskiden beri önemli bir edebiyat dili olduğunu fakat Arapçanın
ve Farsçanın etkisiyle sadeliğinin bozulduğunu anlatarak Türkçedeki yenilik
hareketlerinden, dili sadeleştirme çalışmalarından bahseder. Burada Namık
Kemal ve arkadaşlarının dilimizin sadeleşmesiyle ilgili çalışmalarına değinen yazar, son senelerde millî sarfın (dil bilgisi ve yazım kurallarının)
sayesinde genç yazarların güzel Türkçemizle gayet kıymetli edebi yazılar
yazdıklarını belirtmektedir.
Dilde sadeleşme ve millilikten memnun olan yazar kitabını Türkçenin
geleceğiyle ilgili şu cümlelerle bitirir:
Çok yakın bir zamanda o kadar sâde ve temiz bir Türkçeye sahip olacağız ki İstanbul’da, Anadolu’da, Kafkasya’da, Kırım’da, Çin’de, Hint’te,
Sibirya’da, daha başka yerlerde ne kadar Türk varsa hepsi o dili konuşacaklar ve böylece biribirlerini daha iyi tanıyacaklardır. Nurlu ve şuurlu Türk
gençliği bu millî cereyânın önünde bulunmakla iftihâr edecektir15.

Sonuç
Metinlerle takip edilebilen geçmişi Göktürk Kitabeleri’ne dayanan, tarih
içerisinde değişik yazı dilleri ortaya çıkaran Türkçenin etkili bir şekilde
öğretilmesi, dil bilgisi kurallarının belirlenerek gramerinin yazılması, kapsamlı bir sözlüğünün hazırlanması konusundaki bilinçli girişimler Tanzimat
15
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dönenimde başlar. Gazete başta olmak üzere edebi türlerin geniş halk kitleleri tarafından okunup anlaşılması amacıyla Türkçenin sadeleştirilerek
Arapça, Farsça kelime ve tamlamaların yerine Türkçelerinin kullanılması,
Türkçe gramer kitaplarının yazılması, sözlüklerin hazırlanması Türkçenin
kendi kuralları doğrultusunda öğretilmesi açısından önemli gelişmelerdir.
Özellikle 15. yüzyıldan sonra Osmanlı Türkçesi (Osmanlıca) olarak
değerlendirilen ve neredeyse Türkçenin ayrı bir dil olduğunun unutulma
noktasına gelmesinden sonra başlayan millileşme ve sadeleşme hareketleri
Türkçe öğretimi noktasında ihtiyaçların daha iyi ortaya çıkmasına da hizmet etmiştir. Bu bağlamda üzerinde durulan hususlardan birisi de Türkçe
dil bilgisi (sarf ve nahiv) kitaplarının eksikliğidir. Ahmet Cevdet Paşa ve
Fuat Paşa’nın yazdıkları Kavâ’id-i Osmaniyye (1851) ile başlayan Türkçe dil
bilgisi kitabı yazma çalışmalarına Midhat Sadullah Sander de Türkçe Yeni
Sarf ve Nahiv Dersleri adlı kitabıyla katılmıştır. Midhat Sadullah Sander’in
bu kitabı daha önce yazılmış olan gramer kitaplarından farklı olarak uygulama ağırlıklı bir gramer öğretimi yolunu tercih etmiştir.
Liseler için yazılmış olan incelediğimiz bu kitapta yer alan konulardan
hemen sonra çeşitli temrin (alıştırma) örnekleri verilerek Türkçe dil bilgisi
konularının öğrenciler tarafından daha iyi kavranılması hedeflenmektedir.
Günümüzde dil bilgisi öğretiminin kalıcı olması, konuların sıkıcı tekrarlardan ve ezberden kurtarılması amacıyla dil bilgisi öğretiminin uygulamalı olarak yapılmasının önemi bilinen bir gerçektir. Bu vesileyle bundan
doksan yıl önce hazırlanmış olan bu kitap, yeni yazılacak dil bilgisi kitaplarına ve Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerine yol gösterecek
bir eserdir. Bu ve daha başka eserlerden faydalanılarak dil bilgisi öğretiminde yeni yaklaşımlar geliştirmek ve bunları Türkçe programlarına dahil
etmek mümkündür.
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A Book Written to Teach Turkish to Foreigners:
Cedid ve Mükemmel Elifba-yı Osmanî /
Yabancılara Türkçe Öğretmek İçin Yazılmış Bir
Kitap: Cedid ve Mükemmel Elifba-Yı Osmanî
abstract: Teaching Turkish as a foreign language has become a matter of great importance in recent years. The first text books were written in the 11th century; they taught
Ottoman Turkish and the target groups were Arabs (Divanü Lügati’t-Turk). There has been
no consequent methodology in teaching the language in last centuries, neither by Turkish
nor foreign authors. One of well-known text books is Cedid ve Mükemmel Elifba-yı Osmanî
(Eng. New and Excellent Ottoman Alphabet for Greeks). The author of the book is Greek.
On the cover he is described as “the Instructor of with Ottoman Language in Beyoglu”. The
book is written in two languages (Greek and the Ottoman Turkish); its aim is to teach Cedid
ve Mükemmel Elifba-yı Osmanî. The paper analyses methods and rules used to teach Turkish to foreigners. The data obtained from the examination of the book are compared with
modern language teaching technics and methodologies.
keywords: teaching Turkish as a foreign language, Cedid ve Mükemmel Elifba-yı Osmanî,
methodology of language teaching

Giriş
İnsanların daha geniş bir iletişim ağına dâhil olabilmeleri için ana dili
dışında ikinci bir dil öğrenmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yabancı dil, bireyin doğduğu çevrede konuşulan veya doğal yollarla
edindiği ana dilinden farklı olarak çeşitli sebeplerle bilinçli ve planlı bir
şekilde sonradan öğrendiği dildir. Türkçe de devlet, ticari, komşuluk ilişkileri, dini münasebetler, bireyin kendini geliştirme isteği gibi farklı amaçlar doğrultusunda ana dili konuşucusu olmayanlar tarafından öğrenilmek
istenmektedir.
Yabancılara Türkçe öğretme ihtiyacı doğrultusunda yazılan eserlerin
varlığı konusunda tarihi kaynaklar bakımından net bilgilere ulaşılamamaktadır. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretimi tarihi, Türkçe ile Arapçanın
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birbirine denk diller olduğunu savunan Kaşgarlı’nın Divanü Lügati’t Türk
adlı eseriyle ilişkilendirilmektedir.
Divanü Lügati’t Türk, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi amacını gerçekleştiren ilk eserdir. Gülensoy bu durumu, “Orta Asya Türk-İslam dünyası,
Kaşgarlı’nın iki dile ve kültüre ait bu eseri ile tanışmış ve Türkçenin yöntemli
öğrenimini sağlamıştır. Oysa bu çağda Türklere, Arap ve Fars dillerini öğretecek dil bilgisi türünden herhangi bir esere rastlanmamaktadır” şeklinde
ifade etmektedir1. Divanda Türk edebiyatının ilk dönemlerine ait ürünlere
yer verilmektedir. Bu eserler, Türk dilinin zenginliğini, geçmişten bugüne
taşımaktadır ancak Kaşgarlı’nın bu eseri, Türkçenin zenginliğini, dili öğretme
boyutuyla yansıtmaktadır. Divanda belirttiğine göre Kaşgarlı, 26 Türk lehçesine ulaşarak bu lehçelerde kullanılan yedi binin üzerinde kelimeyi derlemiş;
bunları birbirleri ile karşılaştırmıştır. Yine aynı yöntemle Türk dilinin diğer
bir zenginliği olan atasözlerini ve sözlü gelenekte yaşayan şiirleri de derlemiş; eserini hedef dilin kullanım örnekleri olan metinlerle desteklemiştir2.
Eserin 11. yüzyılda yazıldığı dikkate alındığında bu tarihten itibaren
farklı dönemlerde değişik coğrafyalarda Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi üzerine yazılmış eserlerle karşılaşılmaktadır (Ed-Dürretü’l-Mudiyye
fi’l-Lügati’t Türkiyye, Codex Cumanicus, Kitabü’l-İdrak li-Lisani’l-Etrak, El-Kavaaninü’l-Külliye li Zabti’l-Lügati’t- Türkiyye, The Turkish
Campaigner’s Vade-Mecum of Ottoman Colloquial gibi). Bu eserlerin ortaya
konmasında ekonomik, siyasi ve kültürel temasların etkisi oldukça fazladır.
Özellikle Osmanlı döneminde sınırların geniş bir coğrafyaya ulaşması, bu
coğrafyada yaşayan farklı milletlerin Türkçeyi öğrenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu dönemde yabancılara Türkçe öğretmek için yazılan eserlere
bakıldığında yazarı Türk olanların yanı sıra Türkçenin öğretileceği milletin
mensuplarının da yazar olarak yer aldığı görülmektedir. Yazarı yabancı olan
eserlerden biri de Cedid ve Mükemmel Elifba-yi Osmanî’dir.

Cedid ve Mükemmel Elifba-yi Osmanî
Milli Kütüphane’de 1971 A 550 numaralı yer numarasına sahip 1904
yılında basılmış Cedid ve Mükemmel Elifba-yi Osmanî adlı eserin müellifi,
Beyoğlu’nda lisan-i Osmanî muallimi olan Aleksandır Haraktidi’dir. Bu
eser, Rumlara Türkçe öğretmeyi amaçlayan bir elifba kitabıdır. 79 sayfa
olan kitap, iki dilli olarak yazılmıştır. Türkçenin öğretimi sırasında gerekli
görülen konulara ilişkin açıklamalar, Rumca yapılmıştır.
1
2

Gülensoy, 2000: 259.
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Kitapta Türkçenin öğretimine yönelik izlenen yolun günümüz yöntemleriyle ilişkilendirilmesi şu şekilde özetlenebilir.

Cedid ve Mükemmel Elifba-yi Osmanî’de Kullanılan
Öğretim Yöntemleri
Cedid ve Mükemmel Elifba-yi Osmanî, hedef kitlesi Rumlar olan bir
elifba kitabıdır. Bugün kullanılan adıyla ilk okuma yazma becerisini kazandırmayı amaçlayan bir eserdir. Belirlenen ilk hedef, Türkçe okuma yazma
öğretmek olduğu için kullanılan yöntemlerin başında “harf yöntemi” gelmektedir. Harf yöntemi, alfabedeki harflerin sırasıyla okunuşları ve yazılışlarını öğretme esasına dayanır. Alfabe yöntemi de denilen bu yönteme, elifba
kitaplarının çoğunda rastlanmaktadır. Harf yöntemi esasına göre kaleme
alınan eserlerin aynı zamanda ortak özellikleri harflerin birleşme biçimlerini hareke-i resmiye (üstün, esre, ötre, cezm) ile öğretmeleridir. Bu eserlerin içinde yer yer hareke-i harfiye ile harfleri öğretenler de mevcuttur.
Kendisinden sonra gelen harflerle birleşmeyen harflerle (huruf-ı munfasıla)
alfabe öğretime başlayan eserlerde öncelik hareke-i harfiyeye verilmektedir3.
Yazar, öncelikle alfabenin öğretimiyle esere başlamıştır. Daha sonra
alfabenin öğretimi ve pekiştirilmesi için aşamalı bir yol izlemiştir. İzlenen
aşamalar şu şekildedir:
1. Aşama: Harfler matbu şekilde verilmiş; bunların okunuşları belirtilmiştir.

2. Aşama: Harflerin rika hattıyla yazılmış şekli gösterilmiştir. Bu, kitaptan
yararlanan hedef kitlenin, el yazısıyla yazılmış bir metinle karşılaştıklarında zorlanmamaları için örneklendirilmiştir.
3

Şahbaz 2005: 100.
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3. Aşama: Öğrenicilerin, alfabeyi ne kadar öğrendikleri konusunda kendilerini değerlendirebilmesi için iki alıştırma sunulmuştur. Bu etkinliklerde
harfler karışık verilmiş ve bu harflerin adlandırılması istenmiştir.
4. Aşama: Birbirine benzer yazılışa sahip harfleri gruplandırarak bunlar
arasındaki farka dikkat çekilmiştir.

5. Aşama: Noktalı harfler sıralanmıştır.
6. Aşama: Arap alfabesinde bulunan ve Türkçenin gırtlak yapısına uygun
olmayan harfler gruplandırılarak verilmiştir.
7. Aşama: Kendinden sonra birleşmeyen yedi harf sıralanmıştır. Daha sonra
kelimelerden hareketle örnekleme yoluna gidilmiştir.

Yukarıda görüldüğü gibi kelimeler verilmiş, özellikle bu kelimelerin
yazımına okurların dikkati çekilmeye çalışılmıştır. Kelimelerde yer alan
harflerin hepsi tek tek gösterilmiştir.
Uygulamalar sırasında yazar, harflerin hem ses hem de grafik şekillerinden faydalanmak suretiyle onların iki kez kodlanarak (dual koding)
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hafızaya yerleşmesini sağlamaya çalışmıştır. Türkçe okuma çalışmalarında
ise ütsün veya fetha, esre veya kesre ile ötre veya zammeden yararlanılmıştır: okumak (o-ku-mak), usanmak (u-san-mak), çalışmak (ça-lış-mak),
düşünmek (dü-şün-mek).
Şedde üzerinde de ayrıca durulmuştur: cennet, izzet, lezzet, illet, şiddet, millet,
himmet, zimmet… kelime örneklerinden sonra bir hikâye verilmiş ve bu hikâye
üzerinde şeddeli kelimeleri bağlam içerisinde okurun görmesi sağlanmıştır:
Sadık, gayet zeki, çalışkan ve terbiyeli bir çocuk idi. Sınıfta hocası, dersi tarif ettiği
vakit dikkat ile dinler ve kendisine verilen vazifeleri dikkat ile yazıp bitirdikten
sonra memnuniyetle Kemal ile oynamaya başlardı. Teneffüs zamanında arkadaşları
ile o kadar çok geçinir idi ki çocuklar kendisiyle bulunmayı arzu ederlerdi. Sadık
küçük yaşından beri herkesin hüsn-ü teveccühünü kazanmış ve mektepte bulunduğu
müddetçe kimse ile münazaa etmemiştir. Çocuklar, siz de Sadık gibi iyi çocuk olunuz ki herkes sizi sevsin ve hakkınızda meth ve senalar etsin.

Türkçede yer alan ünlülerin “ﻯ, ﻭ, ﻫ,  ” ﺍharfleriyle gösterildiği, bunların kendi dillerinde hangi seslere denk geldiği ifade edilmiş; bu ünlülerin yer aldığı kelimeler örneklendirilmiştir. Örneklerin ardından konunun
pekişmesi için etkinlik örnekleri verilmiştir. Birinci etkinlikte tek heceden
oluşan okuma alıştırmaları yapılırken ikinci etkinlikte ayrı verilen harfleri
birleştirerek kelime oluşturmaları istenmiştir. Etkinliklerden sonra kelimelerin matbu ve rikayla yazılışındaki farklara da aynı kelime üzerinde değinilmiştir. Daha sonra “ﻯ, ﻭ, ﻫ,  ” ﺍharflerinin hangi ünlüleri karşıladığına
ilişkin bir metin üzerinden örnekleme yapılmıştır:
Bak bu çocuk ne hâle girdi ne
yaptı
Şu çocuk bugün çarşıya koştu.
Yazın çok sıcak olur.
Kışın sokakta çok kar ve çamur
bulunur.
Şu kadın dün kaç okka üzüm
aldı.
Bu bahçede bir büyük ağaç var.
O karpuz ne oldu, kim onu yedi?
Bak şu yolda kim oturdu?

Yukarıdaki metin örneği eserde hem Rum harfleriyle hem de rikayla da
yazılmıştır. Sonra her bir kelimenin altına Rumca karşılığı (okunuşu) eklenmiştir. Bu bölümlerde Türkçe ile yapılan ders etkinliklerinin karşılığında
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Rumcaya yer verilmesi, yazarın yabancılara Türkçe öğretirken “dil bilgisi
çeviri yöntemi”ni kullandığını göstermektedir.
Dilin analizini bir başka ifadeyle dil bilgisi kurallarını, hedef dil öğretiminde ana eksen olarak alan yöntem, dil bilgisi-çeviri yöntemidir4. Bu
yöntemin uygulanışında öne çıkan unsurlar; kuralların tümdengelimsel açıklanıp uygulanması, parçaların hedef dilden ana dile çevrilmesi, kelimelerin
eş ve zıt anlamlarının bulunması, hedef dil ile ana dili arasındaki ortaklıkların bulunması şeklinde açıklanabilir5. Demircan, dil bilgisi kurallarının
verilmesinde hedef dilden ana dile, ana dilden hedef dile çeviri yapıldığını;
mekanik olarak yapılan bu çevirilerde bağlamdan uzak kalındığı için yapay
cümleler üzerinden öğretimin gerçekleştiğini belirtmektedir6. Bu durum,
Cedid ve Mükemmel Elifba-yi Osmanî’de de söz konusudur. Ancak eserin
yazıldığı tarih dikkate alındığında böyle bir eleştirinin o dönem için geçerli
olamayacağı söylenebilir.
Dil bilgisi öğretimine çokluk ve hâl eklerinin öğretimiyle başlanmış;
iyelik ekleriyle devam edilmiştir:
kitaplar
kitapların
kitaplara
kitapları
kitaplarda
kitaplardan

kitap
kitabın
kitaba
kitabı
kitapta
kitaptan

kitabım
kitabın
kitabı
kitabımız
kitabınız
kitapları

İfade edilen kuralların farklı örneklerle pekiştirilmesinden sonra isim ve
sıfat tamlamaları anlatılmış; daha, çok, pek, gayet kelimelerinin cümleye
kattığı anlamdan bahsedilmiştir:
çocuğun kitabı
mektebin kapısı
babamın evi
bahçemizin ağaçları
validenizin çiçeği
onların vazifeleri

yüksek ağaç
daha yüksek ağaç
çok yüksek ağaç

tatlı çocuk
daha tatlı çocuk
çok tatlı çocuk
gayet tatlı çocuk
pek çok tatlı çocuk

Yukarıdaki yapılar, bağlam içerisinde de hem cümle hem metin düzeyinde gösterilmiştir:
Bu çocuk kardeşinden daha çalışkandır.
Hanemiz komşumuzun hanesinden daha büyüktür.
4
5
6

Yaylı, Yaylı, 2011: 10.
Durmuş, 2013: 46.
Demircan, 1990: 150.
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Temizlik pek ala bir huydur. Temiz olan çocukları herkes sever. Zira temiz bir
çocuğu görmek kadar hoş bir şey olamaz. İşte bizim küçük Yani geliyor. Şu güzel
kıyafetine bakınız, elbisesinde hiçbir leke yoktur. Saçları iyi taranmış ve yüzü çok
temizdir.
Pis çocuktan herkes nefret eder. Onu kimse sevmez. Bakınız, bu çocuğa asla
yüzünü yıkamadığı, saçlarını taramadığı, tırnaklarını kesmediği için müdür efendi
tarafından her vakit mücazat görür.
Temizlik kolay bir şeydir. Her sabah yatağınızdan katlığınız vakit su ile yüzünüzü güzelce yıkamalısınız.

Bu metinde geçen kelimelerden hareketle “var” ve “yok” kelimeleri
üzerinde durulmuş; fiilde görülen geçmiş zaman, gelecek zaman, gereklilik, emir çekimine geçilmiştir. Fiil konusu anlatılırken zamirlerin hâl eklerine göre çekimlenmiş şekli (o, onun, ona, onu, onda, ondan) de okura
sunulmuştur. Verilen bu bilgilerin ardından hedef dil öğrenicileri için metin
örnekleri art arda sıralanmıştır: Okuyup Yazma, Çiftçi ile Çocukları, At,
Öküz-İnek, Mektup.
Öküz-İnek
İnsanlara en ziyade yarayan hayvanlardan biri de öküzdür. Tarlalarda ekin
ekmek ve yük çekmek ve toprağı nadas etmek hususlarında öküzden ziyade çiftçinin işine yarayan hayvan yoktur.
Öküz, üç yaşından on yaşına kadar çalışır lakin on yaşını geçtiğinde kuvvetinin
azalmasıyla ondan sonra boğazlamak için beslerler.
Öküzün uykusu gayet hafiftir. Bu hayvan ekseriya sol tarafına yatar. Öküze
sıcak, soğuktan ziyade dokunur. Yaz mevsiminde sıcak ziyade olduğu vakit öküzleri
çalıştırmayıp ahıra çekerler. Diğer mevsimlerde sabahtan akşama kadar çalışabilir.

Yukarıda görüldüğü gibi hedef dilin bağlamdan hareketle öğretilmeye
çalışılması oldukça önemli bir noktadır. Yeni öğretilen kelimelerin cümle
içerisinde nasıl yer aldığının yani balgamının gösterilmesi sağlanmalıdır.
Çetinkaya, örneklemelerle desteklenen kelime öğretim şeklinin, öğrenmeyi
kalıcı hâle getirdiğini belirtmektedir7. Dil öğretiminde metin-cümle-kelime
üçgeni göz önünde tutulmalı, buna göre alıştırmalar yapılmalıdır8. Çünkü
bir kelimenin hangi anlamda kullanıldığı ancak içinde geçtiği metin ve
cümleden anlaşılabilir.
Eserde değinilen bütün konuları içeren metin örneklerinden sonra
Türkçenin kalıplaşmış ifadelerinden olan atasözlerinden on yedisinin alt alta
sıralanmıştır. Bu sıralamanın yapılmasında dikkat edilen unsurların olup olmadığı kitapta açıklanmamıştır. Listede yer alan atasözlerinden bazıları şunlardır:
7
8

Çetinkaya, 2002: 42.
Aygün, 1999: 13.
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Ağaç fidan iken eğilir. İşten artmaz dişten artar. Ucuz sirke baldan tatlıdır. Ak
akçe kara gün içindir. Evdeki Pazar çarşıya uymaz. Eski dost düşman olmaz. İnsan
insana lazım olur. Büyük lokma ye de büyük söz söyleme Balık baştan kokar. Bir
evde iki horoz olursa sabah geç olur. Tencere yuvarlandı kapağını buldu.

Kitapta verilen atasözlerine bakıldığında kullanım sıklığının göz önünde
tutularak örneklemeye gidildiği söylenebilir. Atasözleri, sadece belirli biçimsel ögelerden oluşmuş söz kalıpları ya da cümleler değil aynı kültürü paylaşanların yükledikleri ortak anlamsal kodlarla yaşayan ve aktarılan sözlü kültür ürünleridir. Atasözleri, hem yakın hem de uzak anlamın düşündürüldüğü
ifadelerdir. Ancak daha çok kastedilen uzak anlamdır. Dolayısıyla bu söz
dizileri de öğrenci açısından zengin kelime bilgisini gerektirir9. Dolayısıyla
bu ifadelere kitabın sonunda yer verilmesi, öğrenicinin dilin kalıplaşmış
ifadelerini anlayabilmesi için kelime bilgisinde belirli bir düzeye gelmesi
gerektiğiyle açıklanabilir.
Eserde atasözlerine yer verilmesi Türkçe ile Türk kültürünün de okura
sunulması anlamına gelmektedir. İfade edilen durum, günümüzde kültürler
arası iletişim odaklı yaklaşımla ilişkilendirilebilir. Kültürler arası iletişim
odaklı yaklaşım, öğrenicinin kendi kültürüyle hedef dilin kültürü arasında
bağlantı kurmasını amaçlamaktadır. Bunu sağlamanın en güzel yollarından
biri, hedef dille oluşturulmuş kalıp ifadelerin verilmesidir.

Sonuç
Yabancılara Türkçe öğretiminin önemi her geçen gün daha büyük kitleler tarafından fark edilmektedir. Geçmişten günümüze bu konuyla ilgili
yapılan çalışmaların gün ışığına çıkarılması ve eserlerdeki ortak noktaların
belirlenmesi yapılacak yeni çalışmalara da izlenilecek yolun belirlenmesi
açısından oldukça önemlidir. 1320 (1904)’de Rumca konuşanlara Türkçe
öğretmek amacıyla yazılan bu kitapta, günlük yaşamda karşılaşılabilecek
durumların metinler aracılığıyla kavratılmasına önem verilmiştir. Eserde
özellikle ilk okuma yazma amaçlandığından metinlerin çocuklara yönelik
olarak seçildiği ya da yazıldığı söylenebilir. Burada hedef kitleye uygunluk
ilkesinin göz önünde bulundurulduğu ifade edilebilir.
“Eski dost düşman olmaz.”, “İşten artmaz dişten artar.” gibi atasözlerine
yer verilerek kişi ve toplum yaşamındaki önemli hususlara değinilmiştir. Bu
durum, yabancılara Türkçe öğretiminde dil ile birlikte kültürün de verilmesi
gerektiği ilkesine ulaştırmaktadır.
9

Kalfa, 2013: 173-174.
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Türkçeye ilişkin kuraların sunumunda yapıyla ilgili Rumca açıklamalar
yapılmıştır. Örneğin, şedde işaretinin öğretimine yer verilmiştir. Öğretim
sırasında verilen kelimelerin Rumca karşılıkları da verilmiştir. Örnek: millet,
himmet, şiddet, hisse, hürriyet, cennet. Bu durum, bilinenden bilinmeyene
ve yakından uzağa ilkesinden hareket edildiğini göstermektedir.
Kitaptaki metin örnekleri dikkate alındığında basit yapıdaki kısa cümlelerle bağlamın oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla eserde kolaydan
zora ilkesinin benimsendiği anlaşılmaktadır.
Farklı tarihlerde değişik milletlere Türkçe öğretmek için yazılmış kitaplar vardır. Bunların bir kısmı, araştırmacılar tarafından yabancılara Türkçe
öğretimi alanına kazandırılmıştır10. Ancak bu çalışmaların yeterli boyutta
olduğunu söylemek mümkün değildir.
Amacı, yabancılara Türkçe öğretmek olan geçmişteki eserlerin günümüze
kazandırılması için araştırmacıların çalışmalar ve projeler yapması gerektiği
düşünülmektedir. Ayrıca günümüzde de hem değişik milletlerden kişilerin
bir araya geldiği ortamlara yönelik hem de özel olarak belirli milletlere hitap
eden “Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi” kitapları hazırlanmalıdır.
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